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 Oι Βασικοί Σκοποί Ομοσπονδίας εν 
συντομία: 

  Η ενίσχυση των σχέσεων, η ανταλλαγή 
ιδεών και η αλληλεγγύη μεταξύ των ανά 
των κόσμο Κωνσταντινουπολιτών.  

  Η προάσπιση και προώθηση των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων και ειδικότερα 
των δικαιωμάτων των 
Κωνσταντινουπολιτών, όπως αυτά 
προστατεύονται από τις διεθνείς συνθήκες 
και συμβάσεις προστασίας δικαιωμάτων 
του ανθρώπου.  

  Η συμπαράσταση και υποστήριξη προς 
το Οικουμενικό Πατριαρχείο 
Κωνσταντινουπόλεως  

Organization 

Μηνιαία Ενημέρωση Οικουμενικής Ομοσπονδίας Κωνσταντινουπολιτών  

www.conpolis.eu 

Συγκροτήθηκε και ξεκίνησε τις εργασίες του το Ομογενειακό Συμβούλιο Παιδείας  
  Στο ενημερωτικό δελτίο του μήνα Ιουνίου 2013 είχε τονιστεί η εξαιρετική ανάγκη της συγκρότησης του 
Ομογενειακού Συμβουλίου Παιδείας με την συνεργασία όλων των φορέων της εκπαιδευτικής Κοινότητας της 
Ομογένειας και των θεσμικών φορέων που έχουν το καθήκον και την αρμοδιότητα υποστήριξης  αυτής. Με τις 
ευλογίες της Α.Θ.Π. του Οικουμενικού μας Πατριάρχη συγκροτήθηκε το Συμβούλιο  Ομογενειακής Παιδείας και 
έχει ξεκινήσει τις εργασίες του από τα μέσα του μήνα Αυγούστου 
2013. Σύμφωνα με τον συνταχθέν κανονισμό του Συμβουλίου αυτό 
αποτελείται από δύο Επιτροπές: (α) την τετραμελή Συντονιστική 
Επιτροπή και (β) την Διευρυμένη Επιτροπή Παιδείας που αποτελείται 
από 14 μέλη προερχόμενα από τα τρία σχολεία της Ομογένειας 
(διευθύνσεις, εφορίες), εκπροσώπους της Οι.Ομ.Κω και ΣΥΡΚΙ, ένα 
μέλος προερχόμενο από την ακαδημαϊκή κοινότητα, καθώς επίσης και 
της Ανώτατης θρησκευτικής Αρχής και της Πολιτείας. Η Συντονιστική 
Επιτροπή έχει την αρμοδιότητα της εισήγησης προς την Διευρυμένη 
Επιτροπή Παιδείας και την εκτέλεσης των αποφάσεων αυτής.  
  Η πρώτη συνεδρίαση της Συντονιστικής Επιτροπής 
πραγματοποιήθηκε την 19/8 και καθόρισε το περιεχόμενο των 
θεμάτων που θα προταθούν προς την Διευρυμένη Επιτροπή και καθόρισε σχέδιο δράσης προς ενίσχυση των 

εκπαιδευτηρίων της Ομογένειας και την 
αντιμετώπιση των θεμάτων ενόψει της έναρξης 
της νέας σχολικής χρονιάς. Προτεραιότητα 
συνιστούν τα θέματα της προσχολικής παιδείας 
(παιδικός σταθμός και νηπιαγωγείο) για το οποία 
λήφθηκαν αποφάσεις επίλυσης ορισμένων 
ζητημάτων. Η πρώτη συνεδρίαση της Διευρυμένης 
Επιτροπής πραγματοποιήθηκε την 3/9/2013 υπό 
την προεδρεία του π. Δοσίθεου 
Αναγνωστόπουλου στην Κοινοτική Αίθουσα της 
Κοινότητας Αγίας Τριάδος Σταυροδρομίου με την 
συμμετοχή όλων των ιθυνόντων των 
προαναφερθέντων  φορέων και ασχολήθηκε με 
ένα ευρύ φάσμα θεμάτων και έλαβε 
συγκεκριμένες αποφάσεις που τέθηκαν σε 
εφαρμογή αμέσως. Μεταξύ των ζητημάτων  



είναι η εισήγηση προς όλους τους αρμόδιους φορείς της απανταχού Ομογένειας, που έχουν την οικονομική 
δυνατότητα, να οργανωθεί σταθερός μηχανισμός ενίσχυσης της Παιδείας της Πόλης ώστε απρόσκοπτα να 
προχωρήσει στον βασικό της ρόλο που είναι η Ρωμαίικη Παιδεία να αποτελέσει τον παράγοντα της 
αναζωογόνησης του Ελληνισμού της Κωνσταντινούπολης. Επίσης συζητήθηκαν τα θέματα: της ανανέωσης της 
υλικοτεχνικής υποδομής, διδακτικών βιβλίων, εξωσχολικών δραστηριοτήτων και υποτροφιών τελειοφοίτων 
μαθητών και φοιτητών της Ομογένειας. Για το τελευταίο θέμα η Συντονιστική Επιτροπή απευθύνθηκε σε 
πενταμελή Επιτροπή Καθηγητών που υπηρετούν σε ΑΕΙ της Τουρκίας και παρακάλεσε την έκφραση γνώμης για 
το πως θα αντιμετωπιστεί το θέμα της ανάγκης που  προκύπτει από την δημιουργία σημαντικού αριθμού 
φοιτητών που εισάγονται σε μη-κρατικά ΑΕΙ τα οποία απαιτούν πολύ υψηλά δίδακτρα. Αναμένεται να 
υποβληθεί η σχετική εισήγηση από την Επιτροπή που συντονίζεται από την Αντιπρύτανη του Παν. Μπαχτζεσεχίρ 
καθ. Ειρήνη Δημητριάδου,  
  Το Δ.Σ. της Οι.Ομ.Κω, όπως έχει τονίσει με κάθε ευκαιρία, θεωρεί τον ενεργό ρόλο του Ομογενειακού 
Συμβουλίου Παιδείας αδήριτη ανάγκη που αποτελεί τον κύριο παράγοντα για την αναζωογόνηση  του 
Ελληνισμού της Πόλης. Το γεγονός ότι μετά από αρκετά χρόνια διαπιστώνεται αύξηση του αριθμού 
εισαγομένων στον παιδικό σταθμό και το νηπιαγωγείο του Ζαππείου αποτελεί ελπιδοφόρο μήνυμα και αυτό 
απαιτεί την κινητοποίηση όλων μας για ενίσχυση της Ομογενειακής παιδείας με την αρμονική συνεργασία  
όλων των αρμόδιων φορέων αυτής.  

Πλησιάζουν τα 50 Χρόνια από τις Απελάσεις των ΕΤΑΜΠΛΙΣ Ελλήνων Υπηκόων Ρωμιών  της Πόλης 

Έναρξη του Προγράμματος Ενημέρωσης  σε συνεργασία με το Σωματείο Βαβέλ της Τουρκίας  

Η 16 Μαρτίου 1964 αποτελεί την ημερομηνία που η τότε Κυβέρνηση Ισμέτ Ινονού έθεσε σε εφαρμογή 

το σχέδιο εκπατρισμού του Ελληνισμού της Πόλης  μετά από σχέδιο που καταστρώθηκε από την Είδική 

Επιτροπή Μειονοτήτων της Πρωθυπουργίας (Azınlıklar Taali Komisyonu). Η ενέργεια αυτή αποτελεί 

μεταξύ των άλλων την κορυφαία πράξη Παραβίασης της Συνθήκης της Λωζάννης αφού στο Παράρτημα 

της αναφέρεται με σαφήνεια ότι εξαιρούνται της Ανταλλαγής των Πληθυσμών όλοι οι  Ελληνορθόδοξοι 

ανεξάρτητα της ιθαγένειας τους. Χωρίς αμφιβολία η καθαυτό πράξη των Απελάσεων αποτελεί την πα-

ραβίαση των θεμελίων της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Δικαιωμάτων του Ανθρώπου την οποία έχει αποδε-

χτεί η Τουρκία από το 1954. Η επίκληση  περί της δήθεν υπαγωγής των Ελλήνων Υπηκόων της Πόλης 

(με την καταγραφή του 1927 ήταν 25.000) στην συμφωνία του 1930 Ελλάδος-Τουρκίας αποτελεί μια 

διπλωματική λαθροχειρία από πλευράς της τότε Κυβέρνησης της Τουρκίας αλλά και διπλωματικό Βα-

τερλώ της Ελληνικής Διπλωματίας. Ακόμα και σήμερα υπάρχουν δυστυχώς «πολιτικοί επιστήμονες» 

που επί σκοπώ ή από άγνοια δεν κατανοούν το θέμα αυτό. Το χειρότερο βέβαια είναι ότι  ορισμένοι 

συμπολίτες μας  που θεωρούν τον εαυτούς  τους «ελέω κληρονομιάς ηγέτες» ασκώντας κριτική προς 

τις προσπάθειες της Οι.Ομ.Κω για την αποκατάσταση της συστηματικής αφαίρεσης ιθαγενειών από τις 

Τουρκικές αρχές την περίοδο 1960-2000 αναφέρουν ότι δεν χρειάζεται η αποκατάσταση των υπηκοο-

τήτων αλλά να παραχωρηθούν 12.000 άδειες εργασίας στην Τουρκία. 

 Ενόψει της προσέγγισης 50 ετών από τις ΑΠΕΛΑΣΕΙΣ το Δ.Σ. της Οι.Ομ.Κω έχει ξεκινήσει συνεργασία με 

το σωματείο ΒΑΒΕΛ της Πόλης για την οργάνωση καμπάνιας μέσα στην Τουρκία, την Ελλάδα αλλά, σε 

άλλες χώρες και διεθνείς οργανισμούς για την ενημέρωση της διεθνούς κοινής γνώμης για αυτή την 

πράξη που έχει τον χαρακτήρα της Μαζικής Παραβίασης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου. Το πρό-

γραμμα προβλέπει τις εξής δράσεις: (α) Οργάνωση Έκθεσης στην Κωνσταντινούπολη, Αθήνα και Θεσ-

σαλονίκη στην επέτειο έναρξης των Απελάσεων, (β) Οργάνωση Διεθνούς Συνεδρίου τον  Οκτώβριο του 

2014 στην Πόλη και (γ) Έκδοση τόμου που θα περιέχει το τραύμα των απελάσεων μετά από 50 χρόνια 

με τον τίτλο «20 Κιλά 20 Δολάρια». Στο επόμενο δελτίο της Οι.ΟμΚω θα υπάρξει λεπτομερής ενημέρω-

ση και πρόσκληση συμβολής από τους συμπολίτες μας στις δράσεις του προγράμματος.  



Συναντήσεις αντιπροσωπειών της Οι.Ομ.Κω με εκπροσώπους της Ελλάδος και της Τουρκίας  

Το Δ.Σ. της Οι.Ομ.Κω στην διάρκεια του μήνα διακοπών Αυγούστου συνέχισε τις επαφές του με τις αρχές και 

των δύο Κυβερνήσεων. Στα πλαίσια αυτά πραγματοποιήθηκαν οι εξής συναντήσεις:  

 Την 28/8 οι Ν.Ουζούνογλου και Ν. Αναγνωστόπουλος  συναντήθηκαν με τον νέο διευθυντή της 

Διεύθυνσης Τουρκίας του Υπ. Εξωτερικών της Τουρκίας Πρέσβη κ. Αλέξανδρο Κουγιού. Υπήρξε 

λεπτομερής ενημέρωση από πλευράς της Οι.Ομ.Κω.  

 Την 29/8 οι Ν.Ουζούνογλου και Ν. Αναγνωστόπουλος πραγματοποίησαν συνάντηση με τον νέο Γεν. 

Πρόξενο της Τουρκίας στην Αθήνα κ. İsmail Sefa Yüceer τον οποίο ενημέρωσαν για τις προτάσεις που έχει 

υποβάλει η Οι.Ομ.Κω και τις εξελίξεις επί αυτών.  

 Ο Ν.Ουζούνογλου βρισκόμενος στην Άγκυρα για τα εγκαίνια  (2/9) της έκθεσης «Νοσταλγία μου Πόλη» 

που οργανώθηκε στον  Δήμο Τσανκαγιά από το Ίδρυμα Ανταλλαγέντων της Λωζάννης συναντήθηκε: (α) με 

τον Βοηθό Υπουργό Εξωτερικών της Τουρκίας κ. Ναζτί Κορού για την εξέταση της πορείας των προτάσεων 

που έχει προτείνει η Οι.Ομ.Κω για τα θέματα της αποκατάστασης των υπηκοοτήτων, προστασίας των 

ιδιοκτησιών και των υπολοίπων θεμάτων (δείτε : www.conpolis.eu, β) τον Πρέσβη της Ελλάδος στην 

Άγκυρα κ. Κυριάκο Λουκάκη και γ) τον Βοηθό Υφυπουργό Ευρωπαϊκής Ένωσης κ. Μπουράκ Ερντενίρ.   

Η παραπάνω αναφερόμενη έκθεση «Νοσταλγία μου Πόλη» παρουσιάζει με πολύ ανθρώπινο τρόπο τον βίαιο 

εκπατρισμό των Ελλήνων της Πόλης και αποτελείται από 50 περιπτώσεις Κωνσταντινουπολιτών. Η Εκθεση 

είχε καταρτιστεί στα πλαίσια της Κωνσταντινούπολης ως «πολιτιστικής πρωτεύσας της Ευρώπης το 2010» και 

είχε παρουσιαστεί αρχικά στην Κωνσταντινούπολη στην συνέχεια στην Αθήνα και σε πολλές πόλεις της 

Ελλάδος και για πρώτη φορά εκτός Πόλης στην Άγκυρα.  

Ενέργειες της Οι.Ομ.Κω υπέρ της Παιδείας  

  Σε συνεργασία με την Κοινότητα Σταυρο-

δρομίου η εκτύπωση διδακτικών βιβλίων. 

  Αγορά υλικού για την ενίσχυση του νηπια-

γωγείου της  Ζαππείου Σχολής και του παι-

δικού σταθμού της Κοινότητας Σταυροδρο-

μίου.  

  Εξασφάλιση εργαστηριακού εξοπλισμού 

εργαστηρίου φυσικής που θα εγκατασταθεί 

στη Σχολή Γαλατά. Μετάφραση των εγχειρι-

δίων των πειραμάτων και στην Τουρκική 

γλώσσα ώστε το Εργαστήριο να είναι ανοι-

κτό και σε μαθητές εκτός της Ομογένειας. 

  Προτάσεις προς το Συμβούλιο Ομογενεια-

κής Παιδείας για διάφορα θέματα όπως ο 

κανονισμός υποτροφιών μαθητών. 

  Κλείσιμο του προγράμματος υποτροφιών 

μαθητών Κωνσταντινουπολίτικης καταγω-

γής στην Ελλάδα. Οργανώνεται την Παρα-

σκευή 4/10/2013 συνάντηση γνωριμίας με 

τους μαθητές στο Καστρίστειο Μουσείο. Θα  

ακολουθήσει ανακοίνωση.  

Απόφαση της Δημαρχίας της Ζυρίχης  για την περιουσία του 

Ευεργέτη Κίμωνα Κοσμέτου στην Πόλη 

Η Δημαρχία της Ζυρίχης της Ελβετίας μετά από πολύμηνη ανα-

μονή αποφάσισε να συνεργαστεί με το φιλανθρωπικό Κοσμέτειο 

Ίδρυμα για την δικαστική διεκδίκηση των περιουσιακών στοιχεί-

ων  της οικογένειας ευεργετών Κίμωνα και Μαρίας Κοσμέτου  

στην Κωνσταντινούπολη, τα οποία είχαν δεσμευτεί με το μυστι-

κό διάταγμα  6/3801 που παρέμεινε σε ισχύ μέχρι το 1987. Στην 

διαθήκη της η Μαρία Κοσμέτου, που έχει δημοσιευτεί με από 

απόφαση Ελληνικού Δικαστηρίου, μετά τον θάνατο της  αφήνει 

την απομένουσα περιουσία της στην Κωνσταντινούπολη στην 

πόλη της Ζυρίχης. Η εξέλιξη αυτή δείχνει ότι οι αδικίες του πα-

ρελθόντος δεν πέφτουν στην λήθη αλλά αναδύονται εκεί που 

δεν το περιμένει κανείς. 

 

Ξεκίνησαν οι εργασίες για την δημιουργία του διδακτικού υλι-

κού για το Οικουμενικό Σχολείο η Αθηνά 

Στα πλαίσια της συνεργασίας με το εκπαιδευτικό Κέντρο ΑΡΝΟΣ 
έχει ξεκινήσει η δημιουργία ενισχυτικού υλικού για την  α΄ εκ-
παίδευση που είχε ανακοινωθεί στα προηγούμενα δελτία μας 
(https://www.facebook.com/oikoumeniko.sxoleio.athina ). Ως 
Οι.Ομ..Κω η δράση επικεντρώνεται στα αντικείμενα : Ιστορία Ε’ 
δημοτικού, Φυσικής Ε’ και Στ’  και Θρησκευτικών δημοτικού. 
Καλούνται οι εκπαιδευτικοί συμπολίτες μας  για εθελοντική 
προσφορά στην προσπάθεια αυτή να επικοινωνήσουν με τα μέ-
λη της Οι.Ομ.Κω.  



Ενέργειες του Δ.Σ. για τα εκκρεμή ζητήματα των Κωνσταντινουπολιτών στην Ελλάδα.  

Σύμφωνα με βάσιμες πληροφορίες εντός των ημερών εκδίδεται η Υπουργική Απόφαση που αλλάζει τις 

διαδικασίες έκδοσης αδειών καθιερώνοντας την δια βίου χορήγηση άδειας παραμονής και  την έκδοση 

ταυτότητας Ομογενούς με το οποίο λύνονται τα θέματα ταξιδιών σε χώρες της ζώνης Σέγκεν. Θα υπάρξει 

ενημέρωση μόλις δημοσιευτεί η Υπ. Απόφαση. 

Ενέργειες του Δ.Σ. της Οι.Ομ.Κω για την αντιμετώπιση των Αναξιοπαθούντων  Κων/λιτών στην Ελλάδα  

Έχει υποβληθεί πρόταση πρόγραμματος  αρωγής και υποστήριξης προς το Ίδρυμα Λεβέντη για την οικονομική 

υποστήριξη των αναξιοπαθούντων συμπολιτών μας που έχουν πληγεί από τις διακοπές επιδομάτων του ΟΓΑ και 

ιατροφαρμακευτικής κάλυψης  από ασφαλιστικούς οργανισμούς.  

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΥΜΠΟΛΙΤΩΝ  ΜΑΣ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ  ΕΧΕΙ ΔΙΑΚΟΠΕΙ Η ΙΑΤΡΟΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΤΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗ 
Έχει ήδη αρχίσει η δυνατότητα υποβολής αιτήσεων για όσους συμπολίτες μας, που με τα πρόσφατα μέτρα, έχει 

διακοπεί η ιατροφαρμακευτική τους περίθαλψη (π.χ. προστατευόμενα ενήλικα  μέλη με υπηκοότητα της 
Τουρκίας). Η υποβολή της αίτησης γίνεται από την ιστοσελίδα: 

https://www.healthvoucher.gr/Default.aspx 
Απαιτούμενες πληροφορίες είναι : Αριθμός ΑΜΚΑ, ΑΦΜ και Αρ. Ταυτότητος Κέντρου Αλλοδαπών. Σε περίπτωση 

δυσκολίας στην υποβολή στείλτε μήνυμα με το τηλέφωνο σας. 

  Γιατί πρέπει να πραγματοποιηθεί η Παγκόσμια Απογραφή των Κωνσταντινουπολιτών 
     Η Οικουμενική Ομοσπονδία Κωνσταντινουπολιτών ως ο ενωτικός φορέας του Ελληνισμού της Πόλης που εξα-
ναγκάστηκε σε εκπατρισμό, μετά από  μελέτη διαπίστωσε  τα εξής : 
α) το  ότι αν δεν είχαν ασκηθεί οι διωγμοί κατά της Ελληνικής Κοινότητας της Πόλης σήμερα ο πληθυσμός μας 
στην Πόλη θα έπρεπε να ήταν τουλάχιστο 300.000 ψυχές. Το  καίριο πλήγμα κατά της Κοινότητας  από το Τουρ-
κικό Κράτος δόθηκε πριν 50 χρόνια με τις απελάσεις και τον  εξαναγκασμό των μελών της Κοινότητας μας που 

ανεξάρτητα υπηκοότητας (Ελληνική ή Τουρκική) υπαγόταν στην Συνθήκη της Λωζάννης  
και είχαν χαρακτηριστεί  ως «Εταμπλίς» από την τότε Κοινωνία των Εθνών.  
β) Ο ξεριζωμός μας  ακολούθησε με μαζικές αφαιρέσεις υπηκοοτήτων με σκοπό να εκλεί-
ψουν τα νομικά ερείσματα που προκύπτουν από το διεθνές δίκαιο για την Κοινότητα μας 

αλλά και να σταματήσει η συνέχιση της Κοινότητας που υπαγόταν στην Συνθήκη της Λωζάννης. Για να αποτρα-
πεί  αυτό θα πρέπει με τεκμηριωμένο τρόπο να προβάλλονται,  πρωτίστως προς το Τουρκικό Κράτος αλλά και  
προς τους διεθνείς οργανισμούς, τα απαραίτητα  στατιστικά στοιχεία που δεν μπορούν να αμφισβητηθούν για  
την συρρίκνωση του αριθμού των διαμενόντων στην Πόλη Ομογενών αλλά και το αριθμό των διαβιούντων σε 
κατάσταση ΕΚΠΑΤΡΙΣΜΟΥ.   
γ) Οι εθελοντικές ομάδες της Οι.Ομ.Κω προχωρούν στην ολοκλήρωση της ψηφιοποίησης του Αρχείο της κατα-
γραφής των Κωνσταντινουπολιτών μη υπαγομένων στην Ανταλλαγή των πληθυσμών που είχε διενεργηθεί το 
1932 υπό την εποπτεία της Κοινωνίας των Εθνών (ο ΟΗΕ της εποχής). Η σύνδεση της τωρινής απογραφής με αυ-
τή του 1932 συσχετίζοντας τους προγόνους με τους απογόνους θα ισχυροποίηση τα ερείσματα μας προς την 
διεθνή κοινότητα.  
δ) Επιπλέον  στην ανωτέρω κύρια αιτία με την διενέργεια  της  απογραφής δίνει πολλές δυνατότητες παροχής 
χρήσιμων υπηρεσιών προς όλους τους εκπατρισμένους και μη Κωνσταντινουπολίτες όπως π.χ. την ανεύρεση 
ατόμων για την υπεράσπιση των  ιδιοκτησιακών τους δικαιωμάτων, εξαγωγή στατιστικών στοιχείων για θέματα 
κοινωνικής ασφάλισης και αρωγής, εύρεσης εργασίας, περίθαλψης κτλ.  
Το Δ.Σ. της Οι.Ομ.Κω λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω αποφάσισε να ξεκινήσει την προσπάθεια της συστημα-
τικής απογραφής των Κωνσταντινουπολιτών  και των απογόνων τους που  ζουν εκτός της Πόλης. Η Απογραφή 
αυτή έχει εγκριθεί από την Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (27-06-2013/Αρ.πρωτ.ΓΝ/
ΕΞ/222-1). 
Παρακαλούμε όλους τους συμπολίτες μας να βοηθήσουν στην προσπάθεια αυτή και ειδικά να συνεργαστούν με 
τους εθελοντές της Οι.Ομ.Κω όταν τους καλέσουν για το θέμα αυτό.  Μπορείτε να ζητήσετε να παραλάβετε το 
έντυπο από τα Κωνσταντινουπολίτικα Σωματεία μέλη της Οι.Ομ.Κω ή να το κατεβάσετε από την ιστοσελίδα : 
www.conpolis.eu  

www.conpolis.eu 
Email Επικοινωνίας: 

nnap@otenet.gr. 
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