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Συνεργασία με Ιδρύματα της Ομογένειας 
• ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟ – Συνάντηση 4 φορές εντός του 2018 με την Α.Θ.Π.

Οικουμενικό μας Πατριάρχη κ.κ. Βαρθολομαίο. Αποστολές εθελοντών για
προσφορά επικουρικής εργασίας προς την Μ.τ.Χ.Ε.

• Ιερά Θεολογική Σχολή της Χάλκης σταθερή συνεργασία.
• Κοινότητες Σταυροδρομίου, Μεγάλου Ρεύματος, Νεοχωρίου (Βοσπόρου),

Χαλκηδόνας, Πριγκήπου, Χάλκης.
• Συνεχείς επικοινωνία με άλλες Κοινότητας των περιοχών Κοντοσκαλίου,

Μακροχωρίου, Ταταούλων.
• Συνεχείς και αδιάκοπη επικοινωνία και συνεργασία με το ΣΥΡΚΙ. Η εκ του σύνεγγυς

παρακολούθηση των εξελίξεων στο κοινωνικό, πολιτικό και οικονομικό περιβάλλον
και που αφορούν το σύνολο της Ρωμαίικης Κοινότητας είναι σημαντική ανάγκη.

• Η συνεννόηση και συνεργασία μεταξύ των διαφόρων παραγόντων της Ομογένειας
είναι εκ των ουκ άνευ όρος αντιμετώπισης των θεμάτων μας. Η ενδοκοινοτική
συνεννόηση θα είναι αποτελεσματική εάν γίνεται μέσα από θεσμοθετημένες
διαδικασίες.

• Πάνω από όλα είναι απαραίτητη η ενίσχυση της πίστης για την επίτευξη του
στόχου της αναζωογόνησης της Ρωμιοσύνης.



Συνεργασία με Ιδρύματα της Ομογένειας-η προσπάθεια ίδρυσης «Συντονιστικού Φορέα 
Συντονισμού και Εποπτείας Ευαγών Ιδρυμάτων»

Η ανάγκη της δημιουργίας ενός συντονιστικού φορέα – υπό την Εποπτεία του
Οικουμενικού Πατριαρχείου έχει διαπιστωθεί εδώ και πολλά χρόνια από την
Οι.Ομ.Κω. Η ανάγκη αυτή με πολύ ανοικτό τρόπο εκφράστηκε πρωτίστως από
στελέχη της Ομογένειας στις Ημερίδες Απριλίου 2016, Απριλίου 2017 (Αθήνα),
Οκτώβριος 2017 (Κων/λη) και Νοέμβριος 2017 (Θεσσαλονίκη).
Το ΣΥΡΚΙ την 2/12/2017 συγκρότησε Ειδική Επιτροπή στην οποία ανέθεσε να
καταρτίσει ένα σχέδιο κανονισμού του Συντονιστικού Φορέα. Η Επιτροπή αυτή
εργάζεται και έχει συναντηθεί με αρκετά ιδρύματα (βακούφια) χωρίς όμως να
διαφαίνεται πότε θα ολοκληρώσει το έργο της.
Στην διάρκεια του 2018 με πολλές ευκαιρίες φάνηκαν οι αρνητικές συνέπειες της
έλλειψης συντονισμού με την έλευση στην επιφάνεια πωλήσεων ή προσπάθειας
πωλήσεων ακινήτων ή ανεπιτυχών ενοικιάσεων και απώλειας εσόδων.
Το ζήτημα της ίδρυσης με νόμο ενός Συντονιστικού Φορέα χωρίς την αλλαγή του
καθεστώτος των βακουφίων και την αναγκαστική λήψη των απόψεων από τα
Βακούφια του Συντονιστικού Φορέα κρίνεται αποδεκτό από την Γεν. Δνση.
Βακουφίων (συνάντηση 13/11/2018 Οι.Ομ.Κω. με ΓΔΒ).



Η διατήρηση και ενίσχυση της παρουσίας στην Κωνσταντινούπολη υπό 
συνθήκες κοινωνικής ευημερίας.

• Τα κύρια ζητήματα που αφορούν την παρουσία της Ρωμιοσύνης στην  
Πόλη εξαρτώνται από δύο αλληλεξαρτούμενους παράγοντες:  

• ΤΟ ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΟ που μόνο με την παλινόστηση νέων μπορεί να 
αντιμετωπιστεί.

• Η ΧΡΗΣΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΥΑΓΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ αφού αυτά αποτελώντας την κοινή 
κληρονομία μας μπορούν να συμβάλλουν στην αντιμετώπιση του 
Δημογραφικού ζητήματος. 
ΩΣ ΟΙΟΜΚΩ ΠΡΟΣ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ –και ΠΡΩΤΑ στην ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΤΗΣ 

ΤΟΥΡΚΊΑ - ΘΕΤΟΥΜΕ ΤΟ ΖΗΤΗΜΑ ΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΝΑ ΥΠΟΤΗΡΙΧΘΕΙ Η 
ΠΑΛΙΝΟΣΤΗΣΗ ΝΕΩΝ ΚΑΤΆ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΡΩΜΙΩΝ. 

ΕΧΕΙ ΣΥΣΤΑΘΕΙ ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΉ «ΠΑΛΙΝΟΣΤΗΣΗΣ» που συνδράμει στο έργο της 
Οι.Ομ.Κω. 

Θα αναλυθεί στη συνέχεια οι συνεργασίες που έχουν συναφθεί με την Ελληνική 
Εταιρεία Διοίκηση (ΕΕΔΕ) και Ελληνοτουρκικό Επιμελητήριο, 



Η μεταλαμπάδευση του  πολιτισμού  της Ρωμιοσύνης  στις νέες γενιές

• Οι εθελοντικές δράσεις της Οι.Ομ.Κω. αποσκοπούν την αποκτήσουν οι νέοι συνείδηση του
πολιτισμού της Ρωμιοσύνης. Στην διάρκεια του 2018 οι εθελοντικές δράσεις ενισχύθηκαν
και πολλαπλασιάστηκαν όπως θα αναλυθεί περαιτέρω.

• Η Οι.Ομ.Κω. σταθερά και το 2018 υποστήριξε οι φορείς και τα μέλη της εκπατρισμένης
Κοινότητας να συνδράμουν στη διάσωση του Πολιτισμού της Ρωμιοσύνης με την
ενδυνάμωση των δεσμών με την Πόλη.

Η ενίσχυση των θεσμών της Ρωμιοσύνης για συντονισμένη δράση  εντός και εκτός της 
Πόλης

• Το πρόγραμμα της δημιουργίας ενός φορέα (με μορφή νομικού προσώπου στην Σχολή
Γαλατά) «Πολιτιστικού Ιδρύματος της Ρωμιοσύνης» πρέπει να υποστηριχθεί με άξονα την
ανάπτυξη πολιτιστικών δράσεων και την ίδρυση ενός Πολιτιστικού Κέντρου της
Ρωμιοσύνης.

• Καλείται η Οι.Ομ.Κω. σε συνεργασία με τα Σωματεία της καθ’ ημάς Ανατολής
συνεργαζόμενο με το ΣΥΡΚΙ να συνδράμει στις νεό-ιδρυθείσες Ορθόδοξες Κοινότητες της
Ανατολής και ειδικά της Σμύρνης.

• Η συνεχής αλληλοενημέρωση με Το ΣΥΡΚΙ και με από την από κοινού προσπάθεια όλων
προς τις αρμόδιες αρχές της Τουρκίας, για την επίλυση των χρονιζόντων προβλημάτων των
βακουφίων.



Ομογενειακή Παιδεία 

Βασικός παράγοντας για το μέλλον της Ρωμιοσύνης

• Σταθερά το 2018 το Δ.Σ. της Οι.Ομ.Κω. υποστήριξε την βασική αρχή ότι μόνο με
ουσιαστικές μεταρρυθμίσεις μπορεί η Ομογενειακή Παιδεία να αναβαθμιστεί και ότι δεν
υπάρχουν μαγικές λύσεις όπως αυτή «Βαθμίδα και Σχολείο» που εμφανίστηκε από την
ηγεσία του Υπ. Παιδείας της Ελλάδος από τα μέσα του 2016 ως «μαγική λύση».

• Η επιστημονική και με αντικειμενικότητα προσέγγιση στα σοβαρά ζητήματα της
Ομογενειακής Παιδείας είναι η μόνη οδός για την αντιμετώπισή τους. Συναισθηματικές
προσεγγίσεις ή καθεστωτικές αντιλήψεις ότι «είναι όλα καλά» δεν βοηθούν σε τίποτα
παρά μόνο στη διαιώνιση και επιδείνωση των προβλημάτων.

• Η αξιολόγηση με σαφείς προκαθορισμένους κανόνες όλων: μαθητών, εκπαιδευτικών και
διευθυντών είναι απαραίτητη. Όλοι πρέπει να κρίνονται με κριτήριο τη βελτιστοποίηση
της παρεχόμενης παιδείας.

• Η αύξηση του αριθμού των μαθητών μπορεί να επιτευχθεί με τη βελτίωση του επιπέδου
εκπαίδευσης αλλά και της σωστής ενημέρωσης των γονέων. Σημειώνεται ότι σήμερα 70
μαθητές της Ομογένειας σχεδόν ίσος αριθμός με αυτούς που σπουδάζουν στα Σχολεία μας
είναι σε μη- Ομογενειακά σχολεία (αναλογία 50%).

• Θα πρέπει να εντατικοποιηθούν οι δράσεις επιμόρφωσης και εκπαιδευτικών συνεργασιών
των σχολείων με άλλα σχολεία στο πλαίσιο προγραμματισμού των δράσεων αυτών.



Συμβάντα επί θεμάτων Ομογενειακής Παιδείας το 2018

• Αλλεπάλληλες προτάσεις της Οι.Ομ.Κω. προς το Ινστιτούτο Παιδαγωγικής Πολιτικής του
ΥΠΕΘ έμειναν αναπάντητες – επιμόρφωση εκπαιδευτών – βιβλία ελληνικής γλώσσας
γυμνασίου-λυκείου.

• Στις 21/3/2018 πραγματοποιήθηκε σύσκεψη υπό την Προεδρία του Υπ. Παιδείας καθ. Κ.
Γαβρόγλου για θέματα Ομογενειακής Παιδείας. Συγκροτήθηκε Επιτροπή για να υποβάλει
πρόταση προς την ηγεσία του Υπ. Παιδείας. Η Οι.Ομ.Κω. μαζί με τον Συντονιστή Παιδείας
υπήρξαν οι συντάκτες της εισήγησης που υποβλήθηκε στα μέσα Μαϊου 2018. Ο μόνος
φορέας που διαφώνησε με την λύση «Σχολείο-Βαθμίδα» υπήρξε η Οι.Ομ.Κω.
προτείνοντας λύση στο ζήτημα να μην υπάρχουν τάξεις με λίγους μαθητές κάτω από 10. Η
Οι.Ομ.Κω. υπέβαλε προς την Επιτροπή και το Υπ. Παιδείας κωδικοποιημένη πρόταση
προγράμματος αναβάθμισης της Ομογενειακής Παιδείας.

• Η εισήγηση υποβλήθηκε έγκαιρα, αλλά δεν υπήρξαν περαιτέρω βήματα της εφαρμογής
της. Ωστόσο το εν αδράνεια από τις αρχές 2018 Συμβούλιο Ομογενειακής Παιδείας που
την περίοδο 2012 – 2014 μετά πολλές προσπάθειες είχε συγκροτηθεί με πρωτοβουλίες
της Οι.Ομ.Κω. , πρόσφατα ανασυγκροτήθηκε και επαναλειτουργεί υπό την προεδρία του
Σεβ. Μητροπολίτη Προύσης κ. Ελπιδοφόρου με την συμμετοχή εκπροσώπου της
Οι.Ομ.Κω. Το ΣΟΠ είχε λειτουργήσει την περίοδο 2015-2017 υπό την πετυχημένη
προεδρία του αείμνηστου π. Δοσίθεου Αναγνωστόπουλου προτείνοντας ουσιαστικά
μέτρα προς τα Σχολεία. ¨Όμως πολλά από αυτά δεν εφαρμόστηκαν.



ΔΗΛΩΣΗ
του Δ.Σ. της Οικουμενικής Ομοσπονδίας Κωνσταντινουπολιτών

για την αναγκαιότητα μεταρρυθμίσεων
στην Ομογενειακή Παιδεία της Πόλης

(26/04/2018) 

Το Δ.Σ. της Οι.Ομ.Κω. θεωρεί αναγκαίο να επισημάνει για ακόμη μια φορά προς όλους τους
ενδιαφερόμενους για την Ομογενειακή Παιδεία της Πόλης, ότι τα συσσωρευμένα προβλήματα,
όποια υπάρχουν, μπορούν να αντιμετωπιστούν μόνο με συστηματικές και συνεχείς προσπάθειες,
πρωτίστως αναβάθμισης της παιδαγωγικής διαδικασίας σε βάθος χρόνου με κατάλληλο
συντονισμό του Ομογενειακού Συμβουλίου Παιδείας και υπό την εποπτεία της Μεγάλης του
Χριστού Εκκλησίας.

Αυτή ήταν η αρχή που πάνω στην οποία στηριζόμενη η Ρωμαίικη Παιδεία μεγαλούργησε για αιώνες
και προσέφερε στο Γένος.

Δεν υπάρχουν μαγικές και εύκολες λύσεις με αμιγώς διοικητικές αλλαγές - που εφόσον κριθεί ότι
χρειάζονται - θα πρέπει να έπονται χρονικά των προσπαθειών ουσιαστικής αναβάθμισης της
παρεχόμενης παιδείας.

Χωρίς την διερεύνηση και την κατανόηση των αιτίων για τα οποία σημαντικός αριθμός μαθητών της
Ομογένειας δεν σπουδάζουν στα σχολεία μας, χωρίς τον εκσυγχρονισμό της διδασκαλίας και την
εξασφάλιση των αναγκαίων μέσων, χωρίς τον περιορισμό των πάσης φύσεως εκδηλώσεων που
γίνονται εις βάρος της διδακτικής διαδικασίας και των διδακτικών ωρών που χάνονται - όπου αυτό
συμβαίνει, χωρίς την αύξηση της βαρύτητας της Ελληνικής γλώσσας και την ενίσχυση της
διδασκαλίας της ώστε να αναβαθμισθεί σε μάθημα που καθορίζει τον προβιβασμό από τάξη σε
τάξη, δεν μπορεί από μόνη της μια διοικητική αλλαγή στο πρότυπο «σχολείο και βαθμίδα» να φέρει
την άνοιξη.



Το Δ.Σ. της Οι.Ομ.Κω θεωρεί υψίστης σημασίας, τον τερματισμό της διαρροής των
ομογενών μαθητών σε μη-Ομογενειακά σχολεία και την συνειδητή επιστροφή των στα
Ομογενειακά σχολεία με αποτέλεσμα την αύξηση του αριθμού των φοιτούντων σε αυτά,
στοίχημα που αποδεδειγμένα μπορεί να κερδηθεί εφόσον τολμηθεί, σε συνδυασμό και
με παλιννόστηση μελών της νέας γενιάς των εκπατρισμένων Κωνσταντινουπολιτών, στην
γενέτειρα γη των προγόνων τους, για την οποία η Οι.Ομ.Κω αγωνίζεται ενώπιον όλων.

Σε ένα μεταβατικό στάδιο, μέχρι την επίτευξη του ως άνω στόχου, θα πρέπει να ληφθούν
μέτρα, υπό του συντονισμό του Ομογενειακού Συμβουλίου Παιδείας, ώστε οι τάξεις στα
σχολεία μας να έχουν ικανοποιητικό αριθμό μαθητών, για να υπάρξει κοινωνικοποίηση
των μαθητών, ως Ρωμιών της Πόλης.

Η υλοποίηση των απαραίτητων μεταρρυθμίσεων, τις οποίες έχει επεξεργαστεί σε
λεπτομέρεια τα τελευταία χρόνια το Ομογενειακό Συμβούλιο Παιδείας που έλαβαν
υπόψη και τις προτάσεις των άμεσα εμπλεκόμενων από τα Ομογενειακά Σχολεία για να
εξασφαλιστεί η ευρύτερη αποδοχή τους, θα πρέπει να τεθούν σε εφαρμογή χωρίς
καθυστερήσεις. Δεν υπάρχει περιθώριο πλέον για αναβολές και χρονοτριβές.

Τέλος η Οι.Ομ.Κω. δηλώνει ότι θα συνεχίσει να υποστηρίζει με κάθε πρόσφορο μέσο τα
Ρωμαίικα σχολεία της Πόλης και στον ίδιο βαθμό και τα νέα της Ίμβρου, όπως έχει κάνει
τα τελευταία 12 χρόνια που παρήλθαν από την ίδρυση της.



Αποτελέσματα της σταθερής πολιτικής της Οι.Ομ.Κω. στα θέματα της 
Ομογενειακής Παιδείας 

• Πρόσφατα το Υπ. Παιδείας της Τουρκίας ενέκρινε την αλλαγή κανονισμού
σπουδών στην αστική σχολή του Ζαππείου: (α) τα ελληνικά να είναι μάθημα που
καθορίζει τον προβιβασμό των μαθητών. (β) να επιτρέπεται η οργάνωση
προκαταρτικού έτους για παιδιά που δεν ξέρουν ελληνικά, (γ) την λήψη απόφασης
από τον Ρωμιό Διευθυντή του αναπληρωτή του Τούρκου Διευθυντή αν αυτός
απουσιάζει, (δ) ομογενής εκπαιδευτικός να διδάσκει σε δύο σχολεία. Τα αιτήματα
αυτά είχαν τεθεί υπόψη των Υπουργών Παιδείας της Τουρκίας από το 2012 και
είχε δηλωθεί από τις ηγεσίες αν ζητηθούν θα εγκριθούν. Θα πρέπει να
υποβληθούν οι ανάλογοι κανονισμοί από τα 3 β’ σχολεία μας.

• Ο θεσμός του «επισκέπτη μαθητή» παρά τις ατέλειες του σήμερα εξασφάλισε σε
ένα σχολείο τουλάχιστο περίπου το 35% μαθητών να είναι εξ Ελλάδος. Επίκειται
συμφωνία μεταξύ των δύο κρατών να υπάρξει η δυνατότητα οι μαθητές μη-μέλη
της μειονότητας να είναι κανονικοί μαθητές.

• Τα σχολικά βιβλία του Δημοτικού που είχε καταρτίσει η Οι.Ομ.Κω. σε συνεργασία
με το Π.Ι. τακτικά αποστέλλονται όπως επίσης και η σειρά «Μαργαρίτες».



Συνεχείς υποστήριξη του Παιδικού Σταθμού.

• Υποστήριξη μιας εκπαιδευτικού.

• 3 αποστολές εθελοντριών. Οι 2 στην διάρκεια του σχολικού έτους και 
μία αποστολή αμέσως πριν την έναρξη του έτους για προετοιμασία 

εργασιών.

• Παρακολούθηση από 25-30 νήπια.

• Εκτίμηση ότι τα 15 θα είναι μαθητές στο Ζάππειο.

• Συνεργασία με την Κοινότητα Σταυροδρομίου και ΣΥΡΚΙ. 

Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών 

Οργάνωση 1-3 Μαρτίου Επιμορφωτικού Σεμιναρίου για την διδασκαλία 
της Ελληνικής Γλώσσας σε ξενόγλωσσα παιδιά και νέες μεθόδους 

διδασκαλίας.



Παρεμβάσεις ενώπιον Διεθνών Οργανισμών

Ως μέλος της ECOSOC έγιναν δύο παρεμβάσεις στον ΟΗΕ στην Γενεύη:

1) Achievement of Revitalization of Victim Communities of the past is an Essential
Component Strengthening Human Rights- The case of the Greek-Orthodox
Community of Istanbul (9/2018).

2) The Government of the Republic of Turkey is requested to respond to proposals of
Remedy and Reparation Measures towards the Greek-Orthodox Community of
Istanbul (UN Human Rights Council, 38th session – Geneva, 18 June – 6 July 2018,
Item 5 – General debate).

3) The Government of the Republic of Turkey is requested to respond to proposals of
Remedy and Reparation Measures towards the Greek-Orthodox Community of
Istanbul UN Human Rights Council 37th session – Geneva 26 February – 23 March
2018,Item 5 – General debate).



Ενέργειες προς την Κυβέρνηση της Τουρκίας

• Συναντήσεις με τους Πρέσβεις της Τουρκίας: (α) π. Πρέσβη κ. Γ. Χ. Τσεβίκ
(12/2/2018) και (β) νέο Πρέσβη κ. Μπουράκ Οζουγκερκίν (9/1/2019).
Υποβολή απαιτήσεων της Οι.Ομ.Κω. από την Κυβέρνηση της Τουρκίας.
Αναφορά σε όσα σημεία υπάρχει πρόοδος.

• Τακτική επικοινωνία με την Γεν. Πρόξενο της Τουρκίας κυρία Ογιά Γιαζάρ.
Κατά την διάρκεια Μαϊου – Οκτωβρίου 2018 προετοιμασία της επίσκεψης
της αντιπροσωπείας της Οι.Ομ.Κω. στην Άγκυρα 12-15 Νοεμβρίου 2018.
Επίσης τίθενται ζητήματα που ταλαιπωρούν τους συμπολίτες μας από
ορισμένες προξενικές αρχές.

• Αντιμετώπιση ζητημάτων ιθαγένειας, απαλλαγής από υποχρεώσεις 
στρατιωτικής θητείας, ασφαλιστικών θεμάτων κτλ.



Συναντήσεις με παράγοντες του πυρήνα της Εκτελεστικής Εξουσίας στην Άγκυρα
12-15 Νοεμβρίου 2018

ΚΥΡΙΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ και  ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΤΩΝ ΖΗΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΘΕΤΕΙ Η ΟΙ.Ομ.Κω.

- Όπως έχει αποδειχτεί από το 2010 πολλές φορές το κράτος της Τουρκίας δέχεται
Αδιαμφησβήτητα την Οι.Ομ.Κω. ως Επίσημου Συνομιλητή για τα Ζητήματα της
Εκπατρισμένης Κοινότητας των Ρωμιών της Πόλης.

- Τα ζητήματα που θέτει η Οι.Ομ.Κω. είναι απαλλαγμένα πλήρως από της
Ελληνοτουρκικές σχέσεις. Η ιστορική αλήθεια ότι οι σκληροί διωγμοί που
εφαρμόστηκαν από τις προηγούμενες ηγεσίες της Τουρκίας κατά της Κοινότητας μας
ότι ήταν ένα κρατικό σχέδιο ανεξάρτητα από το Κυπριακό και Ε/Τ σχέσεις
αποδεικνύεται σε όλους τους συνομιλητές και δεν αμφισβητείται. Σε κανένα σημείο
δεν γίνεται λόγος περί αμοιβαιότητας ή κάτι τέτοιο.

- Η ΚΥΡΙΑ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΌ ΤΟΥΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΤΗΣ ΤΟΥΡΚΙΑΣ ΕΊΝΑΙ ΝΑ ΣΥΝΔΡΑΜΟΥΝ
ΕΝΕΡΓΑ ΣΤΗΝ ΠΑΛΙΝΟΣΤΗΣΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ. ΟΛΕΣ ΟΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΕΧΟΥΝ ΑΥΤΌΝ ΤΟΝ
ΑΞΟΝΑ.

- Η προβολή των πολλών χιλιετών παρουσία της Ρωμιοσύνης έχει μεγάλη σημασία.
- Στάλθηκε επιστολή προς τον Πρόεδρο της Τουρκίας Ρ.Τ.Ερντογάν τον Απρίλιο του

2018 μετά από δηλώσεις περί εκδίωξης των Ρωμιών στο παρελθόν.



• KOSGEB (Οργανισμός Υποστήριξης Ανάπτυξης Μικρομεσαίων 
Επιχειρήσεων)

• YTB (Προεδρεία πολιτών εξωτερικού της Τουρκίας και συγγενών Κοινοτήτων)

• Türk Tarih Kurumu (ΤΤΚ, Τουρκικό Ίδρυμα Ιστορίας)- Χειρόγραφα ΕΦΣΚ.

• Γενική Διεύθυνση Υπηκοοτήτων και Πολιτογράφησης – Υπουργείο 
Εσωτερικών

• Ombudsman – Συνήγορος του Πολίτη

• Γενική Διεύθυνση Ευαγών Ιδρυμάτων

• ΤΙΚΑ (Αναπτυξιακός Φορέας Εξωτερικού Τουρκίας) 

Επίσης : 

• Πρεσβεία της Ελλάδας 

• Πρεσβεία της Ε.Ε. Άγκυρας 

Λεπτομερείς Ανακοίνωση από την Οι.Ομ.Κω στο Εν. Δελτίο Νοεμβρίου 2018. 



ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ
• Αποστολή Επιστολών προς

- ΤΤΚ Θέμα των χειρόγραφων βιβλίων του ΕΦΣΚ. Το ΤΤΚ αλλάζει υπαγωγή
σε ανώτερο φορέα και αναμένεται απάντηση. Είδαμε ορισμένα χειρόγραφα
βιβλία.

- Επιστολή προς ΓΔΒ Δρ. Αντνάν Ερντέμ – απάντηση που αναφέρει την
σημασία των προτάσεων της Οι.Ομ.Κω. Προσφορά για δωρεάν περίθαλψη
ασθενών.

- ΤΙΚΑ αίτημα που αφορά το Πρόγραμμα Κοινωνικής Αλληλεγγύης της
Οι.Ομ.Κω. αποστολή 7.000 Ευρώ μέσο της Κοινότητας Σταυροδρομίου.

- ΥΤΒ υποβολή πρότασης για υποστήριξη με 5.000 Ευρώ του σχολείου
εκμάθησης της Τουρκικής για τους νέους εθελοντές της Οι.Ομ.Κω.



Αποσπάσματα επιστολής προς κ.Αντνάν Ερντέμ

1. Seçimler: Vakıflarımız, cemaatimiz mensuplarının geriye dönüşünü
destekleyebilecek en önemli kurumlardır. Dolayısıyla üzerilerine düşen görevi
yerine getirebilmeleri için cemaatimizin demokratik seçimlerle vazifeye
getireceği vasıflı yöneticiler tarafından yönetilmeleri şarttır.

2. Cemaat Vakıflarında ortak Yönetim Kurulları seçilebilmesi.

3. Yurt dışında yaşayan Cemaat üyelerinin Vakıf seçimlerine katılmaları: Şu
anda İstanbul’da yaşaması gereken, ancak malum sebeplerden, %98 oranında
vatanları olan İstanbul dışında yaşayan üyelerimizin İstanbul ile bağlılıkları ve
Toplumumuzun yeniden canlanmasına katkıda bulunması vakıf seçimlerine
katılabilmeleri ile doğrudan ilişkilidir. Bu yüzden hiç bir kanuni engel
olmadığından T.C. vatandaşı olan üyelerimizin vakıf seçimlerinde oy
kullanabilmesi ve İstanbul'a geri dönmeleri şartı altında aday olabilmelerinin
öngörülmesini arz ediyoruz.



4. Vakıf Danışmanlık Koordinasyon Komisyonunun Kurulması: Görüşmemiz
sırasında detaylı bir şekilde incelediğimiz ve sizin de olumlu gördüğünüz gibi,
vakıfların karar verme yetkisini ellerinden almama şartıyla yalnız önemli
konularda karar almadan önce merkezi bir danışma komisyonunun görüşüne
mecburi olarak başvurmasının bir çok açıdan yararlı olacağına derinden
inanıyoruz. Sizin de not ettiğiniz gibi önemli konularda, gayri menkul satışı veya
mali neticesi bir eşiği aşacak işlemlerde vakıfların bu önerilen komisyonun
görüşünü alması uzun zaman yaşanan sorunların yaşanmamasına ve gereken
şeffaflığın kazandırılmasına büyük katkıda bulunacağına inanıyoruz.

• Sayın Nikolaos Uzunoğlu,

Mektubunuzu Genel Müdürümüz Sayın Dr. Adnan Ertem’e ilettim. Genel Müdürlüğümüze yapmış
olduğunuz ziyaretinizde de bahsettiğiniz gibi Cemaat Vakıflarına yönelik konuların mektubunuzla tekrar
gündeme getirilmiş olması ve bu hususa ilişkin hassasiyetiniz bizler için çok kıymetli.
Değerlendirmeleriniz, önümüzdeki süreçte bu alandaki gelişmelere büyük katkı sağlayacaktır.

Bu vesileyle Sayın Genel Müdürümüzün teşekkürlerini ve yeni yıl için sağlık ve başarı dileklerini iletir,
selam ve saygılarımı sunarım.

A.Eda MURAT, Dış İlişkiler Daire Başkan V.-T.C. Vakıflar Genel Müdürlüğü.



Συνεργασία με παράγοντες της Ελληνικής Πολιτείας

• Εβδομαδιαία συνάντηση με την αρμόδια Δνση Υπ.Εξ.

• Γενική Γραμματεία Απόδημου Ελληνισμού.

• Υπ. Παιδείας – Ινστιτούτο Παιδαγωγικής Πολιτικής

• Υφυπουργό Εξωτερικών κ. Τέρενς Κουίκ

• Γραφείο Προέδρου της Βουλής των Ελλήνων.

• Υποεπιτροπή Ελληνισμού της Κων/λης – Πρόεδρος κ. Π. Σκουρολιάκο

• Υπουργείο Εσωτερικών – Δνση Ιθαγένειας.

• Υπουργείο Δημόσιας Τάξης – Εσωτερικών: Μη ανανέωση αδειών παραμονής
πολλών συμπολιτών και απόπειρα αντιμετώπισης ως πολιτών τρίτων χωρών.
Λανθασμένη ερμηνεία ΚΥΑ για την χορήγηση αδειών παραμονής.



Εξελίξεις στην Δικαστική Διαδικασία για την μη – διενέργεια εκλογών στα Ευαγή Ιδρύματα 

• Η δικαστική διαδικασία μελών της εκπατρισμένης Κοινότητας μας
στην Τουρκία ώστε η δικαστική αρχή να διατάξει εκλογές στο
Ίδρυμα΄Βαλουκλή που δεν έχουν γίνει από το 1991 - αν όχι από το
1969 - οδηγείται πλέον στο ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ
ΤΟΥΡΚΙΑΣ και αν απορριφθεί το αίτημα θα φθάσει στο ΕΔΔΑ στο
ΣΤΡΑΣΒΟΥΡΓΟ.

• Η Οι.Ομ.Κω. παρακολουθεί το θέμα από κοντά.



Υποστήριξη της σπουδάζουσας νεολαίας

Συνολική Δαπάνη: 17.000 Ευρώ (2018)  

• Αρχές 2018 καταβλήθηκαν σε 14 μαθητές υποτροφίες μαθητών. Σύνολο δαπάνης 
5.000Ε. 

• Προκήρυξη αρχές Νοεμβρίου  2018 του  προγράμματος Υποτροφιών 2019 για 
μαθητές β’ και γ’ τάξεων Λυκείων της Ελλάδος με Πολίτικη καταγωγή.

• Υποστήριξη από το Ίδρυμα (5.000Ε) ΑΙΓΕΑΣ ΑΜΚΕ – Καταβολή σε 14 
μαθήτριες/ες.  

• Προκήρυξη για δεύτερη  φορά – αρχές Δεκεμβρίου 2018 του  προγράμματος 
Υποτροφιών για Φοιτήτριες/ες. 

• ΣΤΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΝ ΑΝΟΙΞΗ ΤΟΥ  2018 ΔΟΘΗΚΑΝ ΣΕ 72 
ΦΟΙΤΗΤΡΙΕΣ/ΕΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΣΥΝΟΛΙΚΑ 12.000 ΕΥΡΩ. 

• ΦΕΤΟΣ Υποβολή ΧΧ Υποψηφιοτήτων
• Αρμόδια Επιτροπή έχει αναλάβει την εξέταση των αιτήσεων για το Πρόγραμμα 

Υποτροφιών Φοιτητών 2019.



Αποστολές εθελοντών στην Πόλη και Ελλάδα 2018
• Χριστίνα  Μπούρα, Ανάπτυξη Γεωπληροφοριακού Συστήματος της Κοινοτικής 

Περιουσίας Κωνσταντινουπόλεως.

• Ευστράτιος Κατανόπουλος, Καταλογογράφιση Βιβλιοθηκών και Ψηφιοποίηση
Αρχείων Περιουσιών Προσφύγων της καθ’ημάς Ανατολής

• Ανδρέας Μεταξάς, Αποτύπωση Κοινοτικού Κτιρίου στην ν. Χάλκη

• Μιχάλης Σάρρας,  Ταξινόμηση και Μελέτη του Ιστορικού Αρχείου της ν. Χάλκης –
Κωνσταντινουπόλεως.

• Αγάθου Φωτεινή, Μελέτη του Αρχείου της Κοινότητας Νεοχωρίου Βοσπόρου.

• Χρήστος Κριβάσης, Μελέτη του Αρχείου της Κοινότητας Νεοχωρίου Βοσπόρου

• Θεοδόσης Τσιρώνης, Ταξινόμηση και Μελέτη του Ιστορικού Αρχείου της ν. 
Χάλκης – Κωνσταντινουπόλεως.

• Βασιλική Παπαγεωργίου, Ταξινόμηση και Μελέτη του Ιστορικού Αρχείου της ν. 
Χάλκης – Κωνσταντινουπόλεως.

• την Αρίστη Γκουντέλα, Ταξινόμηση του σύγχρονου Αρχείου του Οικουμενικού 
Πατριαρχείου. 



• Ερμιόνη Βασίου, Ταξινόμηση του σύγχρονου Αρχείου του Οικουμενικού
Πατριαρχείου.

• Ιορδάνης Αραμπταζής, Ψηφιακή αποτύπωση του Κοιμητηρίου της Κοινότητας
Χαλκηδόνος – Κωνσταντινουπόλεως.

• Νεκτάριος Ευκαρπίδης, Ψηφιακή αποτύπωση του Κοιμητηρίου της Κοινότητας
Χαλκηδόνος – Κωνσταντινουπόλεως.

• Ελένη Χατζηβασιλείου, Καταλογογράφιση βιβλιοθήκης - αρχιτεκτονική σχεδίαση
Πατριαρχικού Δώματος στην Ι.Θ.Σ.Χ. και υποστήριξη παιδικού σταθμού
Κοινότητας Σταυροδρομίου.

• Απόστολος Ριτάς, Καταλογογράφιση της Βιβλιοθήκης της Ι.Θ.Σ.Χ. και
υποστήριξη παιδικού σταθμού Κοινότητας Σταυροδρομίου.

• Μαρία- Αλεξάνδρα Ηλιάδη, Υποστήριξη παιδικού σταθμό Κοινότητας
Σταυροδρομίου Κωνσταντινουπόλεως και ψυχαγωγική ενίσχυση μελών τρίτης
ηλικίας Ομογενών στην Πόλη.

• Δάφνη Ζαχαριάδου, Ταξινόμηση του σύγχρονου Αρχείου του Οικουμενικού
Πατριαρχείου και υποστήριξη παιδικού σταθμό Κοινότητας Σταυροδρομίου
Κωνσταντινουπόλεως.

• Πέτρος Θεοδώρου, την Υποστήριξη του Πληροφοριακού Συστήματος της Ι.Θ.Σ.Χ.



• Αγγελική Ζέρβα, Καταλογογράφιση της Βιβλιοθήκης «Επτάλοφος» στην Αθήνα για τα
έτη 2017-2018.

• Ιωάννα Ζέρβα, Καταλογογράφιση της Βιβλιοθήκης «Επτάλοφος» στην Αθήνα για τα
έτη 2017-2018.

• τΜαρία Βερμίσογλου, Καταλογογράφιση της Βιβλιοθήκης «Επτάλοφος» στην Αθήνα
για το έτος 2017 και Ψηφιοποίηση του Αρχείου Περιουσιών Προσφύγων
Μικρασιατικής Καταστροφής της Ανατολής.

• Μαρία Πολυξένη Καραμπάστου, Μελέτη της Αντισεισμικής Προστασίας Πατριαρχικών
Μονών στα Πριγκηπόννησα και κατάρτιση θρησκευτικού τουριστικού οδηγού
Πριγηποννήσων.

• Αναστάσης Βουτσάς, Μελέτη Αποκατάστασης του κτιρίου της Αστικής Σχολής ν.
Πριγκήπου.

• Αθανάσιος Δράκος, Ψηφιοποίηση του Αρχείου Περιουσιών Προσφύγων
Μικρασιατικής Καταστροφής της Ανατολής και Γενικός Συντονισμός του Έργου.

• Θεοδώρος Γεωργιάδης, την Ψηφιοποίηση του Αρχείου Περιουσιών Προσφύγων
Μικρασιατικής Καταστροφής της Ανατολής.

• Οθωνία Ζαγκλή, τον Γενικό Συντονισμό του Έργου (2012-2016) και μετεξέλιξη της
Ψηφιοποίησης του Αρχείου Κωνσταντινουπολιτών μη-υπαγόμενων στην Ανταλλαγή
Πληθυσμών



• την Δέσποινα  Δημητριάδου, Αρχιτεκτονικές αποτυπώσεις σχολικών 
κτιρίων της Ομογένειας της Πόλης, υποστήριξη του παιδικού σταθμού  και 
ψυχαγωγική ενίσχυση μελών τρίτης ηλικίας Ομογενών στην Πόλη.

• Μαρία-Μαρίνα Μπούκιου, Υποστήριξη του Παιδικού Σταθμού της 
Κοινότητας Σταυροδρομίου και ψυχαγωγική ενίσχυση μελών τρίτης 
ηλικίας Ομογενών στην Πόλη. 

• Γιάννη Γεωργούλης, την ψυχαγωγική ενίσχυση μελών τρίτης ηλικίας 
Ομογενών στην Πόλη. 

• Γεωργία Αποστολάκου, την ψυχαγωγική ενίσχυση μελών τρίτης ηλικίας 
Ομογενών στην Πόλη. 

• Αλεξάνδρα Μοροσίδου, την Υποστήριξη του Παιδικού Σταθμού της 
Κοινότητας Σταυροδρομίου και ψυχαγωγική ενίσχυση μελών τρίτης 
ηλικίας Ομογενών στην Πόλη. 



• Γεωργία Γόντικα, ψυχαγωγική ενίσχυση μελών τρίτης ηλικίας Ομογενών στην 
Πόλη. 

• Ναταλί Τσακίρογλου, την  ψυχαγωγική ενίσχυση μελών τρίτης ηλικίας 
Ομογενών στην Πόλη.

• Γιάννη Μοροσίδη, την ψυχαγωγική ενίσχυση μελών τρίτης ηλικίας 
Ομογενών στην Πόλη.

• Σαββούλα Μοροσίδου, την ψυχαγωγική ενίσχυση μελών τρίτης ηλικίας 
Ομογενών στην Πόλη.

• Κων/νος Καλτσάς, Βιβλιοθήκη της ΙΘΣΧ.

• …



Δράσεις υπέρ εθελοντών  της Οι.Ομ.Κω. – Υποστήριξη του Επαναπατρισμού στην 
Πόλη

• Ιούλιος 2018: Σεμινάρια Επιχειρηματικότητας (25) σε συνεργασία με 
την ΕΕΔΕ (3 μέρες), Σεμινάρια Επιχειρηματικότητας σε συνεργασία με 
την KOSGEB και υποστήριξη του ΤΙΚΑ στην ΙΘΣΧ (4 μέρες-9 νέοι).

• Εντατικά μαθήματα τουρκικών σε δύο τμήματα 15-30 Ιουλίου και 
έναρξη από 15 Σεπτεμβρίου 2019 (συνεχίζεται μέχρι τέλος Μαϊου
2019) 4 ώρες (2 φορές/εβδομάδα).

• Σεμινάρια Ηλεκτρονικά Επιχειρείν (Οκτώβριος 2018)  και Αιολικής 
Ενέργειες (Δεκέμβριος 2018).

• Σεμινάρια Αγιογραφίας (Οκτώβριος-Δεκέμβριος). 



Αποστολή Εθελοντριών για τα Κάλαντα
Αθήνα – Κωνσταντινούπολη

- Κωνσταντινουπολίτικα Ιδρύματα Αθηνών: Νέος Οίκος του ΄Πολίτη (Ν. 
Φιλαδέλφεια), Οίκος του Κωνσταντινουπολίτη (Ηράκλειο-Αττικής) και 
Γηροκομείο Εστίας Κωνσταντινουπόλεως.

- Όπως έγινε πέρσι και φέτος οι εθελόντριες  της Οι.Ομ.Κω. στα πλαίσια των 
δραστηριοτήτων του Δ.Σ. μετέβησαν στην Κωνσταντινούπολη  την περίοδο 
29/12/2018-7/1/2019 και μαζί με νέες και νέους της Ομογένειας είπαν τα 
κάλαντα στην Α.Θ.Π. Οικουμενικό μας Πατριάρχη, σε Ιδρύματα της 
Ομογένειας και επίσης σε σπίτια Ρωμιών σε όλα τις περιοχές της Πόλης. 
Στην εθελοντική αποστολή της Οι.Ομ.Κω. συμμετείχαν οι: 

Δέσποινα Δημητριάδου, Σαβούλα Μωροσίδου,  Αλεξάνδρα Μωρισίδου, 
Αλεξάνδρα Μαρία Ηλιάδη, Ναταλία Νίκη Τσακίρογλου, Μαριαρίνα

Μπούκιου, Δάφνη Ζαχαριάδου



Δράσεις Εθελοντών στην Ελλάδα
• Κοινωνική Αλληλεγγύη σε μόνιμη βάση (8) (θα αναφερθούν οι 

δράσεις στην ενότητα Κοινωνικής Αλληλεγγύης).

• Διάσωση του Αρχείου Προσφυγικών Περιουσιών Μικράς Ασίας –
Ανατολικής Θράκης στα Γενικά Αρχεία του Κράτους.

• Συνέχιση της καταλογογράφησης της βιβλιοθήκης ΕΠΤΑΛΟΦΟΣ –
αρωγό μέλος της Οι.Ομ.Κω.

• Δημιουργία Εθελοντικής Ομάδας Καταγραφής Προφορικής 
Ιστορίας- Σεμινάρια. 

• Σεμινάρια «Σύγχρονης Ιστορίας της Τουρκίας» 

• Μελέτη σημαντικών αρχείων που παραδόθηκαν στην ΟιΟμΚω
• Δημιουργία Γεωγραφικού Συστήματος Πληροφορικής για την περιουσία της 

Ομογένειας.
• Αρχείο ακινήτων που είχαν δεσμευτεί από το κράτος της Τουρκίας κατά τις 

απελάσεις του 1964.
• Αρχείο που δωρίσθηκε από Ομογενή Νομικό.





Διάσωση του Αρχείου Προσφυγικών Περιουσιών Μικράς Ασίας – Ανατολικής Θράκης 
στα Γενικά Αρχεία του Κράτους.

Φωτογραφήθηκαν Επαρχίες: Κωνσταντινούπολης, Σμύρνης, Χαλκηδόνος, 
Κυδωνιών και Μοσχονησίων, Αδριανουπόλεως, Αμάσειας, Βρυούλων, 
Πισιδίας, Προύσης, Δαρδανελίων, Καισαρείας, Εφέσου, Ηλιουπόλεως,  
Θεοδοσιουπόλεως, Ικονίου, Καλλιπόλεως και Μαδύτου, Κάρς, Κολωνίας, 
Νίκαιας, Νικομηδείας, Περγάμου και Αδραμυτίου, Ταρσού και Αδάνων, 
Άγκυρας, Αίνου, Αννέων, Βιζύη, Γάνου και Χώρας, Δέρκων, Νεοκαισάρειας, 
Προικονήσου

Απομένουν: Διδυμότειχο, Ηρακλείας-Ραιδεστού, Κρήνης, Κυζίκου, Μέτρων, 
Μυροιφύτου και Περιστάσεως, Ροδόπης, Ροδοπόλεως, Σαράντα Εκκλησιών, 
Φιλαδελφείας, Χαλδίας-Κερασούντως

Αγροτικών προσφύγων

ΑΡΧΙΣΕ Η ΑΝΑΛΥΣΗ – ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΜΕ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ. 



Ιχνηλατώντας  Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα τη ζωή των Ρωμιών της Πόλης
«πανόραμα» της κοινωνικής, πνευματικής, οικονομικής, πολιτιστικής ζωής  του 

Ελληνισμού της Πόλης  κατά την περίοδο της ανάπτυξής του
Έγκριση του Υπ. Παιδείας για Β Έτος

Συμβολή στη διατήρηση της Ιστορικής Μνήμης 

Ολοκληρώθηκαν τα μαθήματα ιστορίας 
ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΡΩΜΙΟΣΥΝΗΣ ΤΟΥ 19-20ΟΥ ΑΙΩΝΑ 

(Καστρίτσειο Μουσείο).



Πρόγραμμα Κοινωνικής Αλληλεγγύης «Μηνάς Τσιτσάκος»
Συνοπτική Παρουσίαση σε Αριθμούς 

ΔΙΑΤΑΚΤΙΚΕΣ

Από το ίδρυμα Νιάρχου και LIMMAT :
Ιανουάριος    73 διατακτικές συνολικης αξίας 1900 €
Μάρτιος     76 διατακτικές συνολικής αξίας  1990 €
Μάιος      116 διατακτικές συνολικής αξίας 2970 €
Ιούνιος    116 διατακτικές συνολικής αξίας 2970 €

Ιούλιος    116  διατακτικές συνολικής αξίας 2970 €.
Σεπτέμβριος 116 διατακτικές συνολικής αξίας 2970 €
Οκτώβριος   115 διατακτικές συνολικής αξίας 2940€
Νοέμβριος  116 διατακτικές συνολικής αξίας 2965 €

Υποστήριξη από ΤΙΚΑ – Τουρκία (7000€) μέσο Κοινότητας Σταυροδρομίου

Δεκέμβριος  192 διατακτικές συνολικής αξίας 7760 €

Σύνολο 1036 διατακτικές αξίας διατακτικών 29435€

Από το ΤΙΜΑ
50 διατακτικές των 35€ συνολικής αξίας ανά μήνα 1750€. 

Ιανουάριος και Μάρτιος, Σύνολο 100 διατακτικές συνολικής αξίας 3550 €

Από ιδιώτες:  35 διατακτικές συνολικής αξίας 600€ το Πάσχα και 40 διατακτικές συνολικής αξίας 500€ τα 
Χριστούγεννα των καταστημάτων Σκλαβενίτη, Α-Β Βασιλόπουλου, οι οποίες χρησιμοποιήθηκαν για αγορές 

τροφίμων του ΝΟΠ



ΠΑΡΑΛΑΒΕΣ ΦΑΓΗΤΩΝ ΑΠΟ ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Το 2018 παραλάβαμε από το ΜΠΟΡΟΥΜΕ 703 μερίδες φαγητού. 
Αναλογία 58 μερίδες κατά μέσο όρο τον μήνα.

Επίσης έχουμε παραλάβει 698 μερίδες γλυκά, 20 τσουρέκια από τα 
ζαχαροπλαστεία, 60 Berger ψωμάκια από εστιατόριο και 90 σαλάτες 

φρέσκες.

Από τις Ισχθυοκαλλιέργειες έχουμε παραλάβει 72 κιλά (139 τεμ.) φρέσκα 
ψάρια (τσιπούρες και λαβράκια) από τα οποία 86 διανεμήθηκαν σε 53 

σπίτια, και τα υπόλοιπα διατέθηκαν στον ΝΟΠ.



ΤΡΟΦΙΜΑ – ΔΕΜΑΤΑ

Πήραμε τρόφιμα απο το ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΜΠΟΡΟΥΜΕ

3 φορές τρόφιμα αξίας 500 € εκάστη από Σκλαβενίτη και My Market.

Ο Σκλαβενίτης προσέφερε για το Πάσχα δωροεπιταγές 150 € για αγορά τροφίμων. Ο κ. Δ.Τήλος το Πάσχα 

προσέφερε 16 σακούλες και τα Χριστούγεννα προσέφερε 13 σακούλες με τρόφιμα, τυριά και κρέας τα οποία 

δόθηκαν στο Κοσμέτειο σε άτομα χωρίς εισόδημα. Ο Μ. Σ.. Μακροχωρίου προσέφερε το Πάσχα αρνί, κόκκινα 

αυγά, τσουρέκια και κουλούρια. Ενας κύριος από την Κλλιθέα (γνωστός της Ντομπρίλα) προσέφερε από 15 

χοιρινές μπριζόλες στον ΝΟΠ για τις γιορτές Πάσχα και Χριστούγεννα. Ο Σύλλογος του Γαλατά προσέφερε 

τρόφιμα αξίας 60 € στον ΝΟΠ.  Η Σούλα Συνοδινού πηγαίνει τακτικά στον ΝΟΠ και δίνει κυμά, ψάρια, σαλατικά, 

ζάχαρη, λάδι, κιμά κλπ. (προσφορά κάποιας ανωνυμης κυρίας).

Το Πάσχα του 2018  μοιράστηκαν δέματα τροφίμων , τσουρέκι και κοτόπουλα σε 162 σπίτια.

Τα Χριστούγεννα του 2018 μοιράστηκαν πίτες σε 154 σπίτια και διατακτικές σε 167 σπίτια, καθώς και διατακτικές 

σε 12 σπίτια της Θεσσαλονίκης. Επίσης δόθηκαν 25 διατακτικές των 30 € στο Μέγα Ρεύμα.



ΡΟΥΧΑ

Έχει συγκεντρωθεί μεγάλος αριθμός από ρούχα (αντρικά,γυνακεία,παιδικά, κουβέρτες, 
παπλώματα,χαλιά,σεντόνια, πετσέτες κλπ.) τα οποία βρίσκονται σε κατάστημα στην Φωκίωνος. 

Εχουν διανεμηθεί αρκετά σε πολλά άτομα.

ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΕ ΣΥΝΟΔΙΑ ΑΠΌ ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ

Εχουμε πάει σε νοσοκομεία για νοσηλεία και σε ιατρικά κέντρα για ιατρικές εξετάσεις από 
(Καρδιολόγο, Πευμονολόγο, Παθολόγο, Νευρολόγο, Ενδοκρινολόγο)  10 άτομα 

Σε ιατρικά κέντρα 12 άτομα και πληρώθηκαν 840€ για τις εξετάσεις, τριπλεξ αρτηριών-
καρωτίδων-σπονδύλων-καρδιάς, αιματολογικές- βιοχημικές- ορμονολογικές- ενδοκρινολογικές 
εξετάσεις, τεστ παπ, μαστογραφία, μαγνητική και αξονική τομογραφία, ακρινογραφία θώρακος 
και πνευμόνων, χόλντερ ρυθμού, ηλεκτροεγκεφαλογράφημα, μέτρηση οστικής μάζας, υπέρηχος 

άνω-κάτω κοιλίας- νεφρών- κύστεως- μήτρας- καρδιάς-θυρεοειδούς, τεστ κοπώσεως -
σπινθηρογράφημα μυοκαρδίου, έλεγχος απιδινωτή και βηματοδότη.  (Ισως υπάρχουν και άλλα 

τιμολόγια της Ιατρικής Φροντίδας) 

Ο ασθενής  Φ  στο νοσοκομείο Αλεξάνδρα έκανε στεφανιογραφία, στέντ και μπαλονάκι. 
χειρουργήθηκε στο Ιπποκράτειο για τοποθέτηση απινιδωτή και βηματοδότη. Νοσηλεύτηκε στο 

Σισμανόγλειο, Ελπίς και Αγία Όλγα με πρόβλημα αρρυθμίας.

Ο ασθενής Μ νοσηλεύτηκε στο Ελπίς για τον θυρεοειδή.

Ο ασθενής Χ νοσηλεύτηκε στη Σωτηρία και Θριάσιο με αναπνευστικα΄προβλήματα και 
έμφραγμα και αργότερα στο Αμαλία Φλέμινγη όπου και απεβίωσε.

Ο ασθενής Σ νοσηλεύτηκε στο Νοσοκομείο Σωτηρία με αναπνευστικά προβλήματα.

Αγοράστηκαν 1 κηδεμόνας για το πόδι της μαθήτριας, ένα ηλεκτρονικό πιεσόμετρο και δόθηκαν  
Π (πι)σε 3 ασθενείς



ΦΑΡΜΑΚΑ
• Συγκεντρώνουμε φάρμακα διαφόρων παθήσεων με την βοήθεια ιδιωτών,

φαρμακοποιών, γιατρών της καρδιάς, της GIVEMED κλπ. και διανεμήθηκαν
ανάλογα με την περίπτωση σε 220 άτομα, περίπου 409 κουτιά και 922 χάπια.
Πληρώνονται συμμετοχές φαρμάκων και πολλές φορές και όλη η αξία των σε 230
άτομα περίπου 1147 κουτιά. ( από αυτά που γνωρίζω έχουν πληρωθεί περίπου
6704,13 € σε συμμετοχές και το φαρμακείο).

• Επίσης παρέχονται είδη υγιεινής (πάνες) σε 3 άτομα αξίας 650€.
ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΣΕ ΑΝΑΞΙΟΠΑΘΟΥΝΤΕΣ
• Μέσα στο 2018 έγιναν 14 επισκέψεις σε νέους αναξιοπαθούντες για γνωριμία και

συγκέντρωση στοιχείων και ένταξη στο πρόγραμμα.
• Οι επισκέψεις μας ανά μήνα για παράδοση των διατακτικών ξεκινώντας από τον

Ιανουάριο είναι κατά μέσο όρο 123 σπίτια.
• Στον Νέο Οίκο του Πολίτη φιλοξενούνται μέχρι σήμερα 13 άτομα στα οποία

παρέχεται το μεσημβρινό φαγητό από την εκκλησία της περιοχής και η
ομοσπονδία τους παρέχει πρωινό και ελαφρύ βραδινό.

• Πολλαπλή υποστήριξη 55 διαμενόντων στον Οίκο του Πολίτη.



ΑΡΙΘΜΟΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΩΝ 

350 ΜΕ ΣΥΝΕΧΉ ΑΥΞΗΣΗ 3-4 ΑΤΟΜΑ/ΜΗΝΑ
ΣΟΒΑΡΟΤΑΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΣΤΕΓΗΣ –

ΣΗΜΕΡΑ ΧΡΕΙΑΖΟΜΑΣΤΕ ΣΤΕΓΗ ΓΙΑ 5 ΣΥΜΠΟΛΙΤΕΣ

Συνεχείς παρακολούθηση της κατάστασης 

όλων των υποστηριζόμενων 



Οικονομική πόροι για το Πρόγραμμα Κοινωνικής Αλληλεγγύης 2017 

• Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος – Διατακτικές & Φάρμακα (24.000Ε)

• Σύλλογος Κων/λιτων Λος Άντζελες (6.500 Δολ. ΗΠΑ).

• Ίδρυμα Ζωδόχος Πηγή (4.800 Ε).

• Ίδρυμα Limmat (30.000 E από 50.000Ε)

• Δωρεές από ιδιώτες (περίπου 3700 Ε εσωτ. και 11.680 Ε εξωτ.).

• Από τον Οκτώβριο 2017 η Ι.Μητρόπολη Ν.Ιωνίας παρέχει 
καθημερινά φαγητό στον ΝΟΠ (εκτός διακοπών).

Ο ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ ΑΠΑΛΛΑΞΕ ΑΠΌ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ 
ΤΟΥΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ.



ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΉΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 
• ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΕ ΠΛΗΡΗΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΙ Η

ΟΠΟΙΑ ΕΙΣΗΓΗΘΗΚΕ ΘΕΤΙΚΑ Η ΟΙ.ΟΜ.ΚΩ. ΝΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΕΙ ΩΣ ΦΟΡΕΑΣ
ΠΑΡΟΧΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΉΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ (ΤΕΛΗ 2017).

• ΤΟ ΚΟΣΜΕΤΕΙΟ ΕΙΧΕ ΠΡΟΗΓΗΘΕΙ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΠΡΙΝ 6 ΜΗΝΕΣ (ΙΟΥΝ.2017).

• Η ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΥ ΥΠ. ΚΟΙΝ. ΑΛΛ. ΑΠΕΡΡΙΨΕ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗ ΤΗΣ
ΟΙΟΜΚΩ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΦΑΣΗ : (Α) ΤΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΟΙΟΜΚΩ ΓΡΑΦΕΙΟ
ΜΟΝΟ «ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ» ΜΕΤΑΞΥ ΚΩΝ/ΛΙΤΩΝ, (Β) ΟΙ ΚΩΝ/ΛΙΤΕΣ ΔΕΝ ΕΊΝΑΙ
ΕΥΑΛΩΤΗ ΟΜΑΔΑ, (Γ) ΔΕΝ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕ ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ.

• ΌΤΑΝ ΕΙΠΑΜΕ ΚΑΙ ΤΟ ΚΟΣΜΕΤΕΙΟ ΔΕΝ ΑΠΑΣΧΟΛΕΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΛΑΒΑΜΕ ΤΗΝ
ΑΠΑΝΤΗΣΗ : ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΚΑΝΕΤΕ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ…ΤΟ ΚΟΣΜΕΤΕΙΟ ΥΠΕΒΑΛΕ
ΠΡΟΣΤΑΣΗ ΓΙΑ 1500 Ε (2 ΧΡΟΝΙΑ) ΚΑΙ ΠΟΤΕ ΔΕΝ ΕΛΑΒΕ ΑΠΑΝΤΗΣΗ







ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΠΡΟΣ ΤΟ ΛΥΡΕΙΟ ΙΔΡΥΜΑ

• Η πυρκαγιά της 23/7/2018 χτύπησε σκληρά το Λύρειο Ίδρυμα που
βρίσκεται σε βουνό δυτικά του Νέου Βουτσά όπου φιλοξενούνταν 40
ορφανά και 20 γερόντισσες μοναχές.

• Η έγκαιρη εκκένωση από τις εγκαταστάσεις των φιλοξενούμενων έσωσε τις
ζωές τους.

• Ωστόσο το γηροκομείο καταστράφηκε πλήρως ενώ οι υπόλοιπες
εγκαταστάσεις υπέστησαν σοβαρές ζημιές (επίσκεψη 29/7/2018).

• Η κινητοποίηση της Οι.Ομ.Κω. με την έκκληση της Α.Θ.Π. του Οικουμενικού
μου σας Πατριάρχη και του ΣΥΡΚΙ συγκέντρωσε σημαντική βοήθεια. Άμεσα
η Οι.Ομ.Κω. έθεσε υπόψη του Ιδρύματος Μηχανικούς και Αρχιτέκτονες.
Εξασφαλίστηκε η πρόσβαση στην Ευρωκλινική. Δόθηκε χρηματική βοήθεια
περίπου 2.000 Ε και αγοράστηκαν ήδη ρουχισμού αξίας 1500 Ε.
Συνεργαζόμαστε για επίλυση σοβαρών θεμάτων με το Ίδρυμα.



Συνεργασία με τα μέλη σωματεία
• Οργάνωση Φεστιβάλ – Μάϊος 2018.

• Συνεργασία με τα Σωματεία των ΗΠΑ (Σικάγο και Λος Άντζελες) με
υποστήριξη δράσεων κοινωνικής αλληλεγγύης.

• Οργάνωση τον Απρίλιο του 2018 Ημερίδας ενημέρωσης στην
Βασιλεία Ελβετίας με συμμετοχή μελών Συλλόγων Κων/λιτων
Γερμανίας και Ελβετίας.

• Συνεργασία με τα μέλη Σωματεία (Ν.Κ.Κ., Μ. Ρεύματος,
Μακροχωρίου, Ιωακειμειάδων, Απελαθέντων, Μ. Σχολής ..) στις
δράσεις Κοινωνικής Αλληλεγγύης.



4ου Φεστιβάλ Κωνσταντινουπολιτών,

«Η Ρωμιοσύνη στην Πόλη του χθες και του σήμερα»

12 & 13 Μαΐου 2018, Βυζαντινό Αθλητικό Κέντρο, Άλιμος

Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε το 4ο Φεστιβάλ Κωνσταντινουπολιτών. Μια εξαιρετική
παρουσία του Πολίτικου Ελληνισμού με τη συμμετοχή των Σωματείων που απαρτίζουν
την Οικουμενική Ομοσπονδία Κωνσταντινουπολιτών, την ΟΙ.ΟΜ.ΚΩ. υπό την αιγίδα του
Δήμου Αλίμου.

Οι χιλιάδες επισκέπτες στο διήμερο αυτό 12/5-13/5/2018 είχαν την ευκαιρία να
γνωρίσουν το Βυζαντινό Αθλητικό Κέντρο που βρίσκεται στον Άλιμο, που δημιουργήθηκε
από Κωνσταντινουπολίτες, που έφεραν μαζί τους, εκτός των άλλων, και την αθλητική
τους κουλτούρα και το οποίο φιλοξένησε για μία ακόμη φορά τη μεγάλη αυτή
διοργάνωση.

Με κεντρικό θέμα του 4ου Φεστιβάλ «Η Ρωμιοσύνη στην Πόλη του χθες και του
σήμερα» παρουσιάστηκαν στην ομώνυμη έκθεση οι κοινότητες της Πόλης και οι
σύλλογοι των εκπατρισμένων Κωνσταντινουπολιτών.

Η συνεργασία των 26 Σωματείων (τακτικά και αρωγά) υπήρξε άριστη και υποδειγματική.

Όλα τα δρώμενα υπήρξαν επιτυχή και το Πρόγραμμα που κατάρτισε η Οργανωτική
Επιτροπή εφαρμόστηκε χωρίς το παραμικρό πρόβλημα.



ΗΜΕΡΙΔΕΣ 

565η Επέτειος της Άλωσης της Κωνσταντινούπολης 

Ημερίδα 

«Τα 30 χρόνια μετά από την Άλωση»

Σάββατο 2 Ιουνίου 2018, 10.30-12.30

----------------------

Επέτειος Σεπτεμβριανών 

6 Σεπτεμβρίου 2018 

Οι Ολέθριες Συνέπειες της Εξουσιομανίας- Η Κατάκτηση και Διατήρηση της Εξουσίας 
στην Ημεδαπή και οι Αυτόχθονες Ελληνικές Κοινότητες εκτός Επικράτειας. 

Πνευματικό Κέντρο Κωνσταντινουπολιτών

----------------------

Εθελοντικές Δράσεις της Οι.Ομ.Κω. για την Κοινωνική Αλληλεγγύη και τον Ρωμαίικο 
Πολιτισμό

Σάββατο - 1 Δεκεμβρίου 2018, ώρες: 10.30-12.30

Θεατρική Σκηνή «Κάρολος Κουν» - Άλιμος



Οργάνωση Έκθεσης στην Άγκυρα 
με την υποστήριξη του Ταρίχ Βακφί

«Παραδείγματα των  Προσφορών  των Ρωμιών στην  Οθωμανική και Ρεπουμπλικανική 
Περίοδο στους τομείς:  Αρχιτεκτονική, Εκπαίδευση, Επιστήμες, Νομική Επιστήμη, 

Διπλωματία, Ιατρική και Οικονομία»

12-15 Νοεμβρίου 2018, ώρες 10.30—20.30 Τοποθεσία : Ένωση Αρχιτεκτόνων Τμήμα 
Άγκυρας, Οδός Κονούρ 4/3, 

Πλατεία Κιζιλαϊ

Εγκαίνια :  Δευτέρα 12 Νοεμβρίου 2018,  ώρες 19.30 - 21.00.

«Οι συμβολές στο Κοινωνικό Σύνολο των Ρωμιών της Ανατολής και της 

Κωνσταντινούπολης την Οθωμανική και Ρεπουμπλικανική περίοδο» 

Ημερίδα Συμπερασμάτων :  Τετάρτη 14 Νοεμβρίου 2018, ώρες 17.30 -19.00 

«Ιστορική αναδρομή στην ζωή των Ρωμιών της Ανατολής και της Πόλης»

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ : ΠΟΛΗ – ΣΜΥΡΝΗ – ΑΘΗΝΑ.

ΤΕΘΗΚΕ ΑΠΌ ΈΝΑ ΦΟΡΕΑ ΤΟ ΕΡΩΤΗΜΑ: ΓΙΑ ΠΟΙΟ ΛΟΓΟ ΕΜΦΑΝΙΖΟΝΤΑΙ ΑΥΤΟΙ ΜΕΤΆ 
ΑΠΌ 100 ΧΡΟΝΙΑ ΕΔΏ.



«Ανάπτυξη Επιχειρηματικότητας Νέων στην Ανατολική Μεσόγειο: 
Ελλάδα – Τουρκία»
22/2 (Παρασκευή)

17.00-21.00

Πρόγραμμα Ημερίδας
Χαιρετισμοί εκ μέρους των: ΕΕΔΕ, ΕΤΕ και Οι.Ομ.Κω. 

Χαιρετισμοί από πολιτικούς παράγοντες. 
Χαιρετισμοί από : τους Εμπορικούς Ακολούθους : (α) Ελληνικού Γ. Πρ. Κων/λης

και (β) Τουρκίας Γ. Πρ.  Αθηνών. 
Στρογγυλή Τράπεζα από 3-4 ελληνικές εταιρείες (από διαφορετικούς κλάδους) 

για την εμπειρία τους.
Συναντήσεις σταδιοδρομίας εταιρειών με ενδιαφερόμενους.



Ειδικά Έργα της Οι.Ομ.Κω. 
• Μαυσωλείο Χρηστάκη Ζωγράφου – Έγκριση από τον Δήμο Αθηναίων της

Ανάληψης Δωρεάν της Μελέτης Αποκατάστασης – Επίκειται η ανέθεσα της
μελέτης.

• Μνημείο Πεσόντων Κωνσταντινουπολιτών στις Ένοπλες Δυνάμεις της Ελλάδος
στον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο – έχει εγκριθεί από τον Δ. Π. Φαλήρου με την
παραχώρηση χώρου και της Περιφέρειας Αττικής για την αρμόδια Επιτροπή. Έχει
εισέλθει το έργο στην φάση ολοκλήρωσης του.

• Συνεργασία με την Κοινότητα της Πριγκήπου για την επισκευή της στέγης της
Αστικής Σχολής. Επίκειται η χορήγηση της άδειας επισκευών.

• Συνεργασία με την αρμόδια Επιτροπή του Οικουμενικού Πατριαρχείου για την
διάσωση του Ορφανοτροφείου.

• Ζάππειο: συμβολή στην συντήρηση της πρόσοψης με την χορηγία της Turkcell.
Φαίνεται η εξαιρετική σημασία της εθελοντικής αποτύπωσης που έχει γίνει πριν
από 3 χρόνια από την ομάδα του καθ. Κ. Καραδήμα που συνεχίζει την παροχή
τεχνικής υποστήριξης.



ΙΔΡΥΣΗ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΚΩΝ/ΛΙΤΩΝ ΗΝΩΜΕΝΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

• Τον Σεπτέμβριο του 2017 είχε οργανωθεί η Ημερίδα στην επέτειο των
Σεπτεμβριανών στο Λονδίνο και είχε γίνει μια αρχική ενημερωτική
συνάντηση με τους Κωνσταντινουπολίτες. Η ιδέα ίδρυσης ενός σωματείου
Κωνσταντινουπολιτών έγινε δεκτή και μετά από προσπάθεια αρκετών μηνών
επιτεύχθηκε η ίδρυση του νέου Συλλόγου (8/11/2018) και έγιναν οι πρώτες
εκλογές.

• Το Δ.Σ. συγκροτήθηκε σε σώμα στις 4/12/2018 και έχει ξεκινήσει η δράση
του σωματείου.

• Στις 22/1/2019 πραγματοποιήθηκε η κοπή της Βασιλόπιττας με συμμετοχή
πάνω από 80 μελών.



ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΝ ΤΩΝ ΚΩΝ/ΛΙΤΕΣ ΜΕ ΤΗΝ 
ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

• ΑΔΕΙΕΣ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ - Λύθηκαν ορισμένα ζητήματα να όχι όλα.

• ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΥΠ.ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ – Ιούνιος του 2018- Διευκολύνει σε μεγάλο
βαθμό την πολιτογράφηση.

• ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ- πίεση με τις καθυστερήσεις πολλών μηνών.

• ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΧΑΛΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ
ΤΟΥ ΑΔΙΕΞΟΔΟΥ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΗΣ
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ – ΥΔΑΣ.



Προγραμματιζόμενες  Ενέργειες

• Όλες οι δράσεις που αναφέρθηκαν χρειάζονται συνέχιση με συνέπεια,
επιμονή και καρτερικότητα.

• Έχουν ήδη αναφερθεί δράσεις που θα συνεχιστούν.

• Ο χρόνος είναι παράγοντας σοβαρός και επομένως θα πρέπει οι σκοποί που
τέθηκαν πρέπει να επιτευχθούν σύντομα.

• Τέτοιοι σκοποί είναι: ο συντονισμός μεταξύ φορέων της Ρωμιοσύνης, τα
μέτρα της αναβάθμισης της Ομογενειακής παιδείας, η προσέλκυση των
νέων στην ιδέα της Πόλης, η προβολή του ρωμαίικου πολιτισμού.

• Το Πρόγραμμα της Παλιννόστησης – έστω σε περιορισμένη κλίμακα - είναι
η μοναδική λύση για την δημογραφική συρρίκνωση που βρίσκεται σε πολύ
κρίσιμη καμπή.



Συμπεράσματα 

• Στην διάρκεια του 2018 το Δ.Σ. συνέχισε την εφαρμογή της στρατηγικής:
Διεκδίκηση από τους παράγοντες της Τουρκίας της Αποκατάστασης,
Υποστήριξη προς την Ομογένεια, Παιδεία, Μεταλαμπάδευση της
Κωνσταντινουπολίτικης ιδέας στην Νέα Γενιά, Επίλυση προβλημάτων
Κων/λιτων στην Ελλάδα, Κοινωνική Αλληλεγγύη, Ενημέρωσης της Κοινής
Γνώμης και Φορέων παντού.

• Οι ραγδαίες και δύσκολα προβλέψιμες εξελίξεις στην Τουρκία απαιτούν
εγρήγορση και συνέχιση των προσπαθειών με προσεκτικό τρόπο και κυρίως
με την απόλυτη αποφυγή διασπαστικών πράξεων. Η ανάγκη συζήτησης σε
βάθος όλων παραμέτρων και δεδομένων με πρώτο το ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΟ στην
Κων/λη είναι το πλέον σημαντικό ζήτημα.


