
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Επιστολή του Δ.Σ. της Οι.Ομ.Κω.  

προς τον Πρόεδρο της Τουρκίας, 

σελ.1. 

Η Εκθεση για τις Απελάσεις του 

1964 στην Άγκυρα,σελ.1. 

Μήνυμα από την Α.Θ.Π. τον Οικου-

μενικό Πατριάρχη κ.κ. Βαρθολομαί-

ο για το 3ο  Φεστιβάλ.,σελ.2. 

Δραστηριότητες του Δ.Σ. ,σελ. 3 και 

4. 

¨Έκδοση νέου τύπου δελτίων ταυ-

τοτήτων για άδειες παραμονής και 

ομογενούς, σ.4.  

Σεπτέμβριος 2014– Τεύχος 9/4 

 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 της Οικουμενικής Ομοσπονδίας Κωνσταντινουπολιτών  

www.conpolis.eu 

Η Έκθεση για τις Απελάσεις του 1964 «20 Δολλάρια-20 Κιλά» οργανώθηκε στην Άγκυρα.  
Πραγματοποιήθηκαν τα εγκαίνια της Έκθεσης την 16/9/2014, στην έδρα της Ένωσης Αρχιτεκτόνων της Άγκυρας,  με την συμμετοχή της 
αντιπροσωπείας της Οι.Ομ.Κω. αποτελούμενης από τον Ν. Ουζούνογλου και τον Μ.Μαυρόπουλο και του κ.Π.Λ. Βίγκα εκπροσώπου των 
Μειονοτικών Ευαγών Ιδρυμάτων στην Γ. Δ. Βακουφίων στην Άγκυρα. Στον χαιρετισμό που απηύθυνε ο  Πρόεδρος της Οι.Ομ.Κω. στην 
Τουρκική γλώσσα ανέφερε τα εξής: Τα αναφερόμενα στην Έκθεση αυτή είναι μια από τις όψεις των περιπετειών που έχουν διέλθει τα 

δικαιώματα του ανθρώπου και η καταπάτηση των νόμων του ίδιου κράτους. Επομένως τα 
αναφερόμενα της τραγωδίας που διήλθαν οι νόμιμα κατοικούντες  στην Πόλη με βάση την Σ. της 
Λωζάννης Έλληνες αλλά και οι προσχεδιασμένοι διωγμοί κατά των Ρωμαίικων Κοινοτήτων της Πόλης 
και των νησιών Ίμβρου και Τενέδου δεν έχουν σχέση με το Κυπριακό και τις Ελληνοτουρκικές σχέσεις 
αλλά αποτελούν συμπεριφορές αντιδημοκρατικές που επισώρευσαν πλήθος προβλημάτων στην χώρα 
την περίοδο μετά από το 1950. Δεν είναι τυχαίο ότι το στρατιωτικό κίνημα της 27/5/1960 είναι άμεσα 
συνδεδεμένο με τα Σεπτεμβριανά αλλά και την ίδρυση της Ειδικής Επιτροπής Μειονοτήτων που 
σχεδίασε και εφάρμοσε τις απελάσεις του 1964 αλλά και τους διωγμούς στα νησιά της Ίμβρου και 
Τενέδου.  Ο κ. Π.Λ.Βίγκας αναφέρθηκε στους άρρηκτους δεσμούς μεταξύ των Κωνσταντινουπολιτών 
της Διασποράς και της Κωνσταντινούπολης. Στα εγκαίνια συμμετείχε μεγάλος αριθμός ακαδημαϊκών 
από τα ΑΕΙ της Άγκυρας, δημοσιογράφοι, μέλη του Διπλωματικού Σώματος πρεσβειών και κάτοικοι της 
Άγκυρας.  Η Εκθεση που οργανώθηκε με την συνεργασία του Σωματείου Βαβέλ της Πόλης και της 

Οι.Ομ.Κω. έχει συμπεριληφθεί στην φετινή  Έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την ενταξιακή πορεία  της Τουρκίας προς την Ε.Ε. 

Έπιστολή του Δ.Σ. της Οι.Ομ.Κω. προς τον Πρόεδρο της Τουρκίας  

Ο νέος Πρόεδρος της Τουρκίας κ. Ρ.Τ.Ερντογάν κατά την επίσκεψη του στα κατεχόμενα της Κύπρου μετά από ερώτηση του δημοσιογράφου κ. 

Αρ. Βικέτου έκανε δηλώσεις για τα θέματα των Ελληνορθόδοξων Κοινοτήτων της Τουρκίας και ειδικότερα για την επιστροφή των εκπατρισμέ-

νων  στις γενέτειρες τους. Οι δηλώσεις του κ. Ρ.Τ.Ερντογάν διακατέχονται από την επίκληση της «αρχής» αμοιβαιότητας μεταξύ Ελλάδος και 

Τουρκίας. Το Δ.Σ.  έχοντας ενημερωθεί λεπτομερώς για τις δηλώσεις αυτές που είναι κατάφορα αντίθετες με τις αρχές της Συνθήκης της Λω-

ζάνης, της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Δικαιωμάτων του Ανθρώπου αλλά και το Σύνταγμα της Τουρκίας απέστειλε την 29/9/2014 επιστολή προς 

τον Πρόεδρο της Τουρκίας επισημαίνοντας μεταξύ άλλων τα εξής σημεία: 

 Η Οι.Ομ.Κω. εκπροσωπεί μια Κοινότητα που ζει εκπατρισμένη σε ποσοστό 98% ένα γεγονός που δεν έχει συμβεί σε καμιά άλλη περίπτω-

ση στην Ευρώπη μετά από τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο. Τους λόγους που δημιούργησαν την κατάσταση αυτή την έχετε δηλώσει στο πα-

ρελθόν επικρίνοντας και εσείς τις πολιτικές αυτές του παρελθόντος.  

 Η Οι.Ομ.Κω. έχει εργαστεί με συνέπεια και συστηματικό τρόπο στην υποβολή των προτάσεων προς τους ιθύνοντες της Τουρκίας στην 

κατεύθυνση της αποκατάστασης και θεραπείας των αδικιών και διαπιστώνουμε ότι με εξαίρεση την σημαντική βελτίωση στην αποκατά-

σταση των υπηκοοτήτων  στα άλλα ζητήματα των προτάσεων μας δεν έχει υπάρξει αξιόλογη πρόοδος.  

 Με λύπη διαπιστώνουμε ότι επικαλεστήκατε την αρχή της «αμοιβαιότητας» για θέματα που άπτονται καθαρά στο εσωτερικό δίκαιο της 

Τουρκίας όπως η επιστροφή των κατασχεθέντων από το Κράτος περιουσιών των Βακουφίων, της απαγόρευσης της λειτουργίας της 

Ι.Θ.Σχολής της Χάλκης και την αναγνώριση των δικαίων του Οικουμενικού Πατριαρχείου. Στην Σ. της Λωζάννης δεν αναφέρεται πουθενά 

το Οικουμενικό Πατριαρχείο. Η επίκληση της «Αμοιβαιότητας» υπήρξε η πηγή της διάπραξης πολλών αδικιών στο παρελθόν στην Τουρ-

κία κατά των πολιτών της. Πιστεύουμε ότι αποτελεί μέγιστο συμφέρον της χώρας η εφαρμογή των νόμων προς όλους τους πολίτες χω-

ρίς εξαιρέσεις όπως σας είχαμε αναφέρει στο πρόσφατο συγχαρητήριο μας μήνυμα που σας στείλαμε επί τη αναλήψη των νέων καθη-

κόντων σας.  



Έυχετήριο Μήνυμα της Α.Θ.Π. του Οικουμενικού Πατριάρχη κ.κ. Βαρθολομαίου Α’ που αναγνώστηκε από τον 

εκπρόσωπου Του Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Προικοννήοου κ. Ιωσήφ κατά την τελετή έναρξης  

του 3ου Φεστιβάλ Κωνσταντινουπολιτών που πραγματοποιήθηκε με επιτυχία την περίοδο 3-5 Οκτωβρίου 2014 στο 

Βυζαντινό Αθλητικό Κέντρο  στον Άλιμο της Αττικής. 

 

Στιγμιότυπα από τις δραστηριότητες του Φεστιβάλ είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα της Οι.Ομ.Κω.: www.conpolis.eu  



 

 

Πρόγραμμα Κοινωνικής Αλληλεγγύης «Μηνάς Τσιτσάκος»  

Πρόσκληση Έθελοντών 

Οι αυξανόμενες ανάγκες του προγράμματος καθιστούν αναγκαία την κινητοποίηση όλων μας. Όσοι συμπολίτες μπορούν να 

προσφέρουν εθελοντική εργασία στους παρακάτω τομείς παρακαλούνται να επικοινωνήσουν με την Οι.Ομ.Κω.  

1) Μεταφορά σε νοσοκομεία ανήμπορων  συμπολιτών μας από τα σπίτια τους και την επιστροφή τους. 

2) Διεκπεραίωση διαδικασιών με το Δημόσιο και ασφαλιστικούς οργανισμούς όπως π.χ. ανανέωση βιβλιαρίων υγείας και αναπηρίας, φορο-

λογικά θέματα, παραστάσεις προς το ΙΚΑ, ΟΓΑ κτλ. 

3) Μεταφορά τροφίμων, ειδών πρώτης ανάγκης και φαρμάκων στα σπίτια των αναξιοπαθούντων συμπολιτών μας. 

4) Εύρεση εθελοντών ιατρών, Υπάρχει μεγάλη ανάγκη εύρεσης ιατρών με την ειδικότητα καρδιολόγου και αγγειολόγου. 

5) Συμβολή στην οργάνωση εκδηλώσεων για το Πρόγραμμα. 

6) Εξασφάλιση τροφίμων για τις ανάγκες του προγράμματος και μεταφορά αυτών, 

7) Διανομή  των βοηθημάτων προς τους δικαιούχους. 

8) Εύρεση εργασίας σε άνεργους νέους συμπολίτες μας. 

9) Εύρεση χορηγών για υποστήριξη του προγράμματος. 

10) Συνεργασία με την Εστία Κωνσταντινουπόλεως στο μέλλον στο σχεδιαζόμενο πρόγραμμα για εξασφάλιση στέγης σε άστεγους συμπολίτες 

μας.  

Επικοινωνία: nnap@otenet.gr, τηλ: 2107723556, φαξ: 2107723557. 

ΞΕΚΙΝΗΣΕ ΜΕ ΕΠΙΤΥΧΙΑ Η ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ ΣΤΗΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ 3ου ΦΕΣΤΙΒΑΛ   

ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΙΜΑΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΙΤΩΝ  

Παρακαλούνται όσοι μπορούν να δώσουν αίμα να προσέλθουν στα κέντρα αιμοδοσίας της χώρας  και να δηλώνουν ότι το αίμα  

προσφέρεται για την δημιουργία Τράπεζας Αίματος Κωνσταντινουπολιτών.  

Με την συνέχιση της προσπάθειας θα αντιμετωπιστεί το πρόβλημα της αναζήτησης αίματος τελευταία στιγμή που προκύπτει συχνά.   

TURKEY 2014 PROGRESS REPORT 
Accompanying the document 

COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE COUNCIL, THE EUROPEAN ECONOMIC AND 

SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS 

Εκδόθηκε η Ενταξιακή Έκθεση Προόδου για την Τουρκία από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.  

Αναφορές σε θέματα που έχουν τεθεί από το Δ.Σ. της Οι.Ομ.Κω. Διαθέσιμο το κείμενο στην ιστοσελίδα 

www.conpolis.eu  



ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

Η ΈΚΔΟΣΗ ΝΈΟΥ ΤΥΠΟΥ ΤΑΥΤΟΤΗΤΩΝ ΑΔΈΙΩΝ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ ΚΑΙ ΈΙΔΙΚΩΝ ΔΈΛΤΙΩΝ ΟΜΟΓΈΝΟΥΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΙΤΈΣ 

ΚΑΙ ΙΜΒΡΙΟΥΣ-ΤΈΝΈΔΙΟΥΣ ΑΡΧΙΖΈΙ ΤΗΝ ΔΈΥΤΈΡΑ 6 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2014 ΩΡΈΣ 8.00-13.00 ΑΠΟ ΤΙΣ ΔΙΈΥΘΥΝΣΈΙΣ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ. 

ΣΤΗ ΔΙΈΥΘΥΝΣΗ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ (Π. Ράλλη 24, Τ.Κ. 177 78, Ταύρος) ΘΑ ΛΈΙΤΟΥΡΓΈΙ ΈΙΔΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ. ΔΈΝ ΥΠΑΡΧΈΙ 

ΛΟΓΟΣ ΒΙΑΣΥΝΗΣ. ΟΙ ΠΑΛΙΈΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΈΣ ΑΔΈΙΩΝ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ ΙΣΧΥΟΥΝ ΜΈΧΡΙ ΤΗΝ ΛΗΞΗ ΤΟΥΣ. 

Προϋποθέσεις, δικαιολογητικά και διαδικασία χορήγησης στους ομογενείς που ήδη διαμένουν στην Ελλάδα θα πρέπει να αποταθούν 

στις Διευθύνσεις Αλλοδαπών που υπάγονται έχοντας μαζί τους το δελτίο άδειας παραμονής, τέσσερις (4) πρόσφατες φωτογραφίες, 

διαστάσεων 2,7 Χ 2,9 εκατοστών, όμοιες με αυτές που χρησιμοποιούνται για τα Δελτία Ταυτότητας των Ελλήνων πολιτών, μία (1) 

πρόσφατη φωτογραφία ιδίου τύπου και των αυτών τεχνικών προδιαγραφών με αυτές που ισχύουν για τις φωτογραφίες των 

διαβατηρίων Ελλήνων πολιτών και διπλότυπο είσπραξης Δ.Ο.Υ. Τα  αναλογούντα τέλη είναι αυτά που ισχύουν μέχρι σήμερα συν το ποσό 

16 Ευρώ για το ειδικό δελτίο ταυτότητας ομογενούς το οποίο καταβάλλεται άπαξ.  

Οικουμενική Ομοσπονδία                                                    Ιστορικό Αρχείο του Έθνικού και 
          Κωνσταντινουπολιτών                                                 Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών 

Ημερίδα 
ΤΑ ΑΡΧΈΙΑ ΤΩΝ ΡΩΜΙΩΝ: 

ΑΝΑΔΕΙΞΗ και ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ 
Πέμπτη, 16 Οκτωβρίου 2014, ώρα 18:00. 

Πνευματικό Κέντρο Κωνσταντινουπολιτών- Δημητρίου Σούτσου 46, Αμπελόκηποι. 
 

Η Ημερίδα αποσκοπεί στην ανάδειξη και διάσωση των υπαρχόντων αρχείων που αφορούν τον Ελληνισμό της καθ’ ημάς Ανατολής καθώς 
και στην διοργάνωση ερευνητικών προγραμμάτων με βάση τα αρχεία αυτά.  Στο τέλος της Ημερίδας η ΟΙ.ΟΜ.ΚΩ. θα τιμήσει τους εθελο-
ντές που εργάστηκαν για την ψηφιοποίηση του Αρχείου ΕΤΑΜΠΛΙ Κωνσταντινουπολιτών που καταρτίστηκε υπό την αιγίδα της Κοινωνίας 
των Εθνών το 1931. Το πρόγραμμα της ημερίδας είναι ανηρτημένο στην ιστοσελίδα της Οι.Ομ.Κω.  

ΣΥΝΔΈΣΜΟΣ ΤΩΝ ΈΝ ΈΛΛΑΔΙ ΖΩΓΡΑΦΈΙΩΤΩΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΈΩΣ - ΠΝΈΥΜΑΤΙΚΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ  
Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου εν Ελλάδι Ζωγραφειωτών Κωνσταντινουπόλεως, για να τιμήσει τη 

Μνήμη των Λυκειαρχών, Καθηγητών και Δασκάλων που δίδαξαν  στο Ζωγράφειο Λύκειο Κωνσταντινούπολης, 
τελούν Πνευματικό Μνημόσυνο στις 19 Οκτωβρίου 2014, ώρα 9.30 π.μ. στον Άγιο Γεώργιο Αλίμου. 

www.conpolis.eu 
Email Επικοινωνίας: 

nnap@otenet.gr. 

Συνάντηση της Αντιπροσωπείας της Οι.Ομ.Κω.  στην Άγκυρα με Κυβερνητικές και Διπλωματικές Αρχές  
Η αντιπροσωπεία της Οι.Ομ.Κω. αποτελούμενη από τον Ν. Ουζούνογλου και Μ. Μαυρόπουλο συναντήθηκαν με τις ακόλουθες αρχές την 

16/9/2014 για τα εν εξελίξει θέματα της Οι.Ομ.Κω: (α) Βοηθό Υπουργό Ευρωπαϊκής Ένωσης κ. Αλ. Μπουγιουκαγιά και το επιτελείο του, 

(β) Διευθυντή Σωματείων του Εξωτερικού του Υπ. Εσωτερικών για την προώθηση της ίδρυσης επίσημης αντιπροσωπείας της Οι.Ομ.Κω. 

στην Κωνσταντινούπολη,  (γ) τον Βουλευτή Σμύρνης του κόμματος της αξιωματικής  αντιπολίτευσης κ. Ριζά Τουρμέν και (δ) την Αντιπρο-

σωπεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Άγκυρα.   

Παρέμβαση της Οι.ΟΜ.Κω. στο Έτήσιο Συνέδριο του Οργανισμού Ασφάλειας και Συνεργασίας στην Έυρώπη  

  Παρέμβαση με τίτλο «Η Αναμενόμενη Αποκατάσταση και Επανορθώσεις προς την Ελληνορθόδοξη Κοι-

νότητα της Τουρκίας στα 50 χρόνια των Μαζικών Απελάσεων των Μελών της » πραγματοποιήθηκε από 

τον αντιπρόσωπο της Οι.Ομ.Κω. το μέλος του Δ.Σ. κ. Νίκο Ζαχαριάδη κατά την διάρκεια της συνεδρίας 

«Τα δικαιώματα ατόμων που ανήκουν σε εθνικές μειονότητες»  στις 29/9/2014. Στο κείμενο της παρέμ-

βασης αφού τονίστηκαν οι κύριες φάσεις των διωγμών που εξασκήθηκαν από το Κράτος της Τουρκίας και 

αυτό είχε σαν αποτέλεσμα το 98% της Κοινότητας μας να εκπατριστεί με αποκορύφωμα τις Απελάσεις 

του 1964 ζητήθηκε η εφαρμογή των αρχών του Ψηφίσματος 60/147 της Γ.Σ. του Ο.Η.Ε. για τα μέτρα απο-

κατάστασης και θεραπείας των συνεπειών διωγμών αυτών. Τα μέτρα αυτά που έχουν ήδη προταθεί προς 

την Τουρκική Κυβέρνηση αφορούν: (α) την χρηματοδότηση από το Κράτος της Τουρκίας ειδικού προ-

γράμματος που θα υποστηρίξει την παλιννόστηση της νέας γενιάς Κωνσταντινουπολιτών, (β) την αποκατάσταση χωρίς εμπόδια των 

υπηκοοτήτων, (γ) την απόδοση των κατασχεθέντων περιουσιών από τα ευαγή ιδρύματα της Ομογένειας, (δ) τον σεβασμό των θρησκευ-

τικών και πολιτισμικών ελευθεριών με την επαναλειτουργία της Θεολογικής Σχολής της Χάλκης και την επιστροφή των Αρχείων και Βι-

βλίων του Ελληνικού Φιλολογικού Συλλόγου Κωνσταντινουπόλεως. Στην κατάληξη της παρέμβασης τονίστηκε ιδιαίτερα η σοβαρή αταξί-

α που έχει προκληθεί από την απαγόρευση των εκλογών στα ευαγή ιδρύματα των μειονοτήτων εδώ και 20 μήνες με την κατάφορη πα-

ράνομη πράξη της κατάργησης του Κανονισμού εκλογών από την Γεν. Διεύθυνση Βακουφιών και την κωφεύσει της Κυβέρνησης της 

Τουρκίας παρά τις πολλαπλές και έντονες αντιδράσεις. Το πλήρες κείμενο της παρέμβασης δίνεται στην ιστοσελίδα της Οι.Ομ.Κω.  Επί-

σης υπάρχει η δυνατότητα παρακολούθησης της συνεδρίας από τον ιστότοπο:  http://www.ustream.tv/recorded/53336694 


