
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Εκδηλώσεις της Οι.Ομ.Κω. Την 62η 

επέτειο των Σεπτεμβριανών:  

Λονδίνο, σ. 1-2, Αθήνα σ. 3, Κων/λη 

σ.4 

 Ανακοινώσεις του Δ.Σ.,σ.4,5,11,12. 

 Αποτελέσματα Εισαγωγικών Εξετά-

σεων ΑΕΙ/ΤΕΙ Μαθητών, σ.6. 

 Δράσεις Κοινωνικής Αλληλεγγύης, 

σ.7-8. 

 Εθελοντικές Δράσεις εκτός Κων/

λης, σ.10-11. 

 Υποβολή Έκθεσης προς ΟΗΕ, σ.12 

Αυγούστου 2017– Τεύχος 7/8 

 Oι Βασικοί Σκοποί Ομοσπονδίας εν 
συντομία: 

·  Η ενίσχυση των σχέσεων, η ανταλλαγή 
ιδεών και η αλληλεγγύη μεταξύ των ανά 
τον 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 

Organization 

        Μηνιαία Ενημέρωση Οικουμενικής Ομοσπονδίας Κωνσταντινουπολιτών  

www.conpolis.eu 

Πραγματοποιήθηκε η Ημερίδα στο Λονδίνο στην 62η Επέτειο των Σεπτεμβριανών με τίτλο 

«Ο καταλυτικός ρόλος των Μειονοτήτων στα κράτη-έθνη: 

Η Περίπτωση της Ελληνορθόδοξης Κοινότητας της Κωνσταντινούπολης»  
  Πραγματοποιήθηκε μετά από πολύμηνη προετοιμασία,  η Ημερίδα στο Βασιλικό Κολέγιο στο 

Λονδίνο το απόγευμα της Πέμπτης 7 Σεπτεμβρίου 2017 που οργανώθηκε από την Οι.Ομ.Κω. με 

την υποστήριξη της Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης και Επικοινωνίας (Γ.Γ.Ε.Ε).  Αρχικά η Ημερί-

δα σχεδιαζόταν να γίνει στην Βουλή των Λόρδων αλλά αντικειμενικοί λόγοι οδήγησαν να πραγ-

ματοποιηθεί η εκδήλωση στο King’s College που βρίσκεται στο κέντρο του Λονδίνου και αποτελεί 

κορυφαίο ακαδημαϊκό ίδρυμα της Μεγάλης Βρετανίας.  

 Στην εκδήλωση συμμετείχαν:  ο Σεβασμιώτατος Αρχιεπίσκοπος Θυατείρων και Μεγάλης Βρετανί-

ας κ. Γρηγόριος, ο Πρέσβης της Ελλάδος κ. Δημήτριος Καραμήτσος-Τζιράς, ο Ύπατος Αρμοστής 

της Δημοκρατίας της Κύπρου κ. Ευρυπίδης  Ευρυβιάδης, ο εκπρόσωπός του Πρέσβη της Τουρκίας 

Επιτετραμμένος κ. Σινάν Κουζούμ, οι Λόρδοι George Windsor και Ralph Kerr, ο Γενικός Γραμματέας της Γ.Γ.Ε.Ε.  Δρ. Λευτέρης 

Κρέτσος, εκπρόσωποι των Συλλόγων Ελλήνων του Πόντου,  ακαδημαϊκοί και 

φοιτητές από ΑΕΙ του Λονδίνου όπως το London School of Economics, Κων-

σταντινουπολίτες  και πολίτες του Λονδίνου. Στην Ημερίδα παρίσταντο τα 

μέλη του Δ.Σ. της Οι.Ομ.Κω. Ν. Ουζούνογλου, Ν. Αναγνωστόπουλος, Σ.Ν. Κίσ-

σας και Δ. Γεωργιάδης. Την Ημερίδα συντόνισε ο κ. Πάνος Αναγνωστόπουλος. 

  Στην έναρξη της Ημερίδας απηύθυνε χαιρετισμό ο Δρ. Λ. Κρέτσος που ανα-

φέρθηκε στην τραγική επέτειο των Σεπτεμβριανών επισημαίνοντας ότι η 

Γ.Γ.Ε.Ε. θα συνεχίσει πάντα να υποστηρίζει την πλήρη αποκάλυψη της ιστορι-

κής αλήθειας των δεινών που υπέστη ο Ελληνισμός της Ανατολής και ειδικό-

τερα της Κωνσταντινούπολης.  

  Στη συνέχεια ο Πρόεδρος της Οι.Ομ.Κω. καθ. Νικόλαος Ουζούνογλου πα-

ρουσίασε την κύρια εισήγηση της ημερίδας χρησιμοποιώντας και οπτική 

προβολή που κάλυψε εξαντλητικά τις ενότητες: (α) τους προσχεδιασμένους 

από το κράτος της Τουρκίας διωγμούς που υπέστη η Ελληνορθόδοξη Κοινό-

τητα που είχε εξαιρεθεί από την Ανταλλαγή των Πληθυσμών το 1923-24, (β) 

το αδιάσειστα τεκμήρια που δείχνουν ότι οι διωγμοί και οι παραβιάσεις των 

δεσμεύσεων που είχε αναλάβει η Τουρκία για τα δικαιώματα του ανθρώπου 

των μη-Μουσουλμανικών μειονοτήτων, σχεδιαζόταν ως βαθιά κρατική πολι-

τική της Τουρκίας και δεν είχαν σχέση με τις Ελληνοτουρκικές σχέσεις ή το 

Κυπριακό πρόβλημα, (γ) τις ευρύτερες συνέπειες των διωγμών αυτών  



 στην παρεμπόδιση της εγκαθίδρυσης κράτους νόμων δικαίου (rule of law) και ότι τα Σεπτεμβριανά υπήρξαν το κομβικό σημείο 

στην μετά των Β’ Π.Π. περίοδο της αλυσίδας των αλλεπάλληλων συνταγματικών εκτροπών στην Τουρκία και δ) την αδήριτη 

ανάγκη η Κυβέρνηση της Τουρκίας να προβεί σε μέτρα αποκατάστασης και θεραπείας των συνεπειών των παραβιάσεων στα  

πλαίσια των προτάσεων που έχουν υποβληθεί επίσημα από την Οι.Ομ.Κω. προς την Κυβέρνηση της Τουρκίας. Στο κλείσιμο της 

εισήγησης αναφέρθηκε όποια μικρή πρόοδος έχει επιτευχθεί μέχρι σήμερα τα τελευταία 5 χρόνια στην θεραπεία των αδικιών 

του παρελθόντος κατά της Κοινότητας. Η ομιλία του Προέδρου της Οι.Ομ.Κω. είναι αναρτη-

μένη στην ιστοσελίδα της Οι.Ομ.Κω. www.conpolis.eu 

 Δεύτερος ομιλητής ήταν ο δημοσιογράφος κ. Bruce Clark, γνωστός στο ευρύτερο κοινό με το 

έργο του για την Ανταλλαγή των Πληθυσμών «Δύο Φορές Ξένοι». Η ομιλία του κ. Bruce Clark 

επικεντρώθηκε στο ύψιστο Διορθόδοξο, Πανανθρώπινο και Ειρηνοποιό έργο της Α.Θ.Π. του 

Οικουμενικού Πατριάρχη κ.κ. Βαρθλομαίου Α’, αναφέροντας στην αρχή της ομιλίας του το 

πως αποφασίστηκε αρχές του 1923, μετά από την Μικρασιατική Καταστροφή στην συνδιά-

σκεψη της Λωζάνης,  η παραμονή του Οικουμενικού Πατριαρχείου στην Κωνσταντινούπολη 

και ότι αυτό το εκλαμβάνει ο ίδιος ως ένα θείο θαύμα 

που συνετέλεσε στην  ύψιστη προσφορά του Οικουμενι-

κού Πατριαρχείου σε όλη την Ανθρωπότητα τις τελευταί-

ες δεκαετίες. Τέλος ο ομιλητής αναφέρθηκε με την πα-

ρουσίαση εικόνων στα επιστημονικά συμπόσια και τις 

αποστολές που πρωτοστάτησε ο Οικουμενικός Πατριάρ-

χης για την προστασία του Περιβάλλοντος. Η ομιλία του κ. Bruce Clark απέδειξε για ακόμη 

μια φορά την βαθιά του γνώση  στην σύγχρονη ιστορία του Ελληνισμού της Πόλης αλλά 

και την  ειλικρινή του αφοσίωση στο Οικουμενικό Πατριαρχείο. 

 Στο τέλος των ομιλιών κλήθηκαν οι παρευρισκόμενοι να ερωτήσουν και να σχολιάσουν τις 

εισηγήσεις που ακούσθηκαν.  Λαμβάνοντας τον λόγο ο κ. Σινάν Κουζούμ έκανε την διαπί-

στωση ότι η ομιλία του Προέδρου της Οι.Ομ.Κω. ήταν εκτενής στα ιστορικά γεγονότα και 

δεν τονίστηκαν οι πρόσφατες θετικές εξελίξεις που έχουν γίνει από πλευράς της Τουρκίας. 

Στην απάντηση του ο Πρόεδρος της Οι.Ομ.Κω. τόνισε ότι η στρατηγική θέση της Οι.Ομ.Κω. 

είναι ότι οι ιστορικές αλήθειες των παραβιάσεων πρέπει να τεκμηριώνονται για να μην 

συμβούν ξανά και να θεραπευθούν στο μέγιστο βαθμό του δυνατού οι συνέπειες τους,  χωρίς όμως να αποτελούν αντικείμενο 

εκμετάλλευσης για άλλους σκοπούς και κάλεσε την Τουρκία να βασιστεί στο Ψήφισμα της Γ. Συνέλευσης του ΟΗΕ 60/147 για 

την Αποκατάστασή των Κοινοτήτων που έχουν υποστεί μαζικούς διωγμούς. Στη συνέχεια οι συμμετέχοντας προέβησαν σε θετι-

κές διαπιστώσεις των παρουσιάσεων που έγιναν. 

  Η Ημερίδα της Οι.Ομ.Κω. μαγνητοσκοπήθηκε από την ΕΡΤ και την 

Hellenic TV της Μεγάλης Βρετανίας και από πλευράς της Οι.Ομ.Κω. 

γίνονται προσπάθειες για να αναρτηθεί στο διαδίκτυο το σχετικό 

βίντεο.    

 Επιπρόσθετα στην ανωτέρω Ημερίδα, την 6/9/2017 οργανώθηκε 

συνάντηση με τους Κωνσταντινουπολίτες του Λονδίνου στην εκκλη-

σία του Τιμίου Σταυρού με την βοήθεια της Αρχιεπισκοπής Θυατεί-

ρων και Μ. Βρετανίας. Κατά την συνάντηση από πλευράς των εκ-

προσώπων της Οι.Ομ.Κω. έγινε λεπτομερής παρουσίαση των καί-

ριων ζητημάτων που απασχολούν τον Ελληνισμό της Κωνσταντινού-

πολης και εξετάστηκε η δυνατότητα ίδρυσης Συλλόγου Κωνσταντι-

νουπολιτών Μεγάλης Βρετανίας.  

 Το Δ.Σ. της Οι.Ομ.Κω. εκφράζει τις πλέον θερμές του ευχαριστίες 

προς την Γ.Γ.Ε.Ε. για την υποστήριξη της Ημερίδας που αποτελεί ένα 

ακόμα βήμα στις προσπάθειες της Οι.Ομ.Κω. που πραγματοποιούνται αρχίζοντας εντός της Τουρκίας και μετά στις άλλες χώ-

ρες.  



 Επετειακές Εκδηλώσεις Σεπτεμβριανών στην Νέα Φιλαδέλφεια στο Μουσείο  

Μικρασιατικού Ελληνισμού «Φιλιώ Χαϊδεμένου»         

  Οι φετινές εκδηλώσεις μνήμης για την 62η επέτειο του Πογκρόμ κατά του Ελληνισμού της Κωνσταντινούπολης,  γνωστών ως 

Σεπτεμβριανών της Πόλης 6-7/9/1955, πραγματοποιήθηκαν από την Οι.Ομ.Κω. σε συνεργασία με το Παγκόσμιο Πολιτιστικό 

Ίδρυμα Ελληνισμού της Διασποράς (Π.Π.Ι.Ε.Δ) – Μουσείο Μικρασιατικού Ελληνισμού «Φιλιώ Χαϊδεμένου» που υπάγεται στον 

Δήμο Νέας Φιλαδέλφειας—Νέας Χαλκηδόνας την περίοδο 4-6 Σεπτεμβρίου 2017. Το πρόγραμμα των εκδηλώσεων περιλάμβανε  

τις προβολές ταινιών ντοκιμαντέρ  που γυρίστηκαν στην Ελλάδα και στην Τουρκία, την Έκθεση με τίτλο «Το Διαχρονικό  Στίγμα  

των Σεπτεμβριανών» και οργάνωση συζήτησης στρογγυλής τραπέζης με θέμα 

την συμπαράσταση του Παγκόσμιου Συμβουλίου Εκκλησιών (ΠΣΕ) μετά από το 

Πογκρόμ προς το Οικουμενικό Πατριαρχείο και τον Ελληνισμό της Πόλης.  

Οι εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν είναι:  

Δευτέρα, 4 Σεπτεμβρίου 2017 

Προβολή της ταινίας του Γιώργου Μουτεβελλή, «Η Φρικτή Νύχτα» που είχε 

δημιουργηθεί με την υποστήριξη της Οι.Ομ.Κω.  

Τρίτη, 5 Σεπτεμβρίου 2017 

Εγκαίνια έκθεσης με θέμα: «Το Διαχρονικό  Στίγμα  των Σεπτεμβριανών»,  

Στη συζήτηση στρογγυλής τραπέζης συμμετείχαν  οι αξιότιμοι ομιλητές  π. 

Γεώργιος Τσέτσης (Μεγ. Πρωτοπρεσβύτερος του Οικ. Πατριαρχείου),Γεώργιος 

Λαιμόπουλος,(τ.Γ.Γραμματέας  ΠΣΕ),  Λεωνίδας Χρυσανθόπουλος ( Πρέσβης 

ε.τ.). 

Ο π. Γεώργιος Τσέτσης παρουσίασε σε λεπτομέρεια τις σημαντικές προσπάθειες του ΠΣΕ για την ανακούφιση της Ρωμιοσύνης 

της Πόλης αμέσως μετά από την 6-7 Σεπτεμβρίου 1955 και την υποστήριξη του Οικουμενικού Πατριαρχείου. Οι προσπάθειες 

αυτές περιγράφονται στην μέχρι πρόσφατα διαβαθμισμένη Έκθεση της αρμόδιας Επιτροπής του ΠΣΕ στην οποία πολλές φορές 

ανέτρεξε ο ομιλητής. Το ΠΣΕ υπήρξε ο μοναδικός διεθνής οργανισμός που έμπρακτα υποστήριξε την χειμαζόμενη Ρωμιοσύνη ενώ  

υπήρξε αδιαφορία από τους άλλους διεθνείς οργανισμούς.  

Ο κ. Γεώργιος Λαιμόπουλος παρουσίασε την ιστορία ίδρυσης του ΠΣΕ και την πολύπλευρη δράση του σε θέματα διαλόγου 

μεταξύ των Χριστιανικών δογμάτων, ειρηνευτικών πρωτοβουλιών, διαθρησκευτικού διαλόγου αλλά και πολλών αναπτυξιακών 

έργων που σημαντικό μέρος τους έχει πραγματοποιηθεί στην Ελλάδα και την Τουρκία από της αρχές του 1950. Το γεγονός ότι το 

έργο αυτό δεν είναι γνωστό στο ευρύ κοινό στην Ελλάδα είναι μια αλήθεια.  

Ο πρέσβης ε.τ. κ. Λεωνίδας Χρυσανθόπουλος παρουσίασε το πλαίσιο του Διεθνούς Δικαίου που θα μπορούσε να ζητήσει την 

εφαρμογή του η Κυβέρνηση της Ελλάδος αμέσως μετά από τα Σεπτεμβριανά αλλά δεν έγινε κάποια τέτοια ενέργεια. Επίσης 

παρουσίασε ο ομιλητής τι θα μπορούσε να γίνει τώρα αλλά ο χρόνος των 62 ετών που παρήλθε δυσκολεύει να τεθεί το θέμα σε 

διεθνές δικαστήριο χωρίς όμως και να το αποκλείει. Επίσης ο κ. Χρυσανθόπουλος αναφέρθηκε στις δυνατότητες που έχει η 

Ελλάδα σε διμερές επίπεδο επικαλούμενη τα οριζόμενα στην Συνθήκη της Λωζάννης.  

Την συζήτηση συντόνισε ο Νικόλαος  Ουζούνογλου (Προέδρος 

Οι.Ομ.Κω.).  

 Στη συνέχεια έγινε η 1η Προβολή της ταινίας της Νιχάν Αρισόϊ, 

«Μάνα μου Κωνσταντινούπολη (Mana mou Istanbul) που η 

δημιουργία της υποστηρίχθηκε οικονομικά από το Υπουργείο 

Πολιτισμού και Τουρισμού της Τουρκίας. Η ταινία, σε σχέση με τις 

παρεμφερείς της για τα Σεπτεμβριανά, έχει την ιδιαιτερότητα ότι 

παρουσιάζει μια ψυχαναλυτική προσέγγιση της ανάλυσης των 

Σεπτεμβριανών . Η προβολή έγινε με ελληνικούς υπότιτλους.  

 Στην εκδήλωση της 5/9/2017 συμμετείχαν: ο Σεβ. Μητροπολίτης Νέας 

Ιωνίας—Φιλαδελφείας—Χαλκηδόνας κ. Γαβριήλ, ο Υπουργός Παιδείας 

καθ. Κώστας Γαβρόγλου, ο Δήμαρχος της περιοχής κ. Α. 

Βασιλόπουλος, βουλευτές και πολλοί πολίτες.  

Την τελευταία ημέρα των εκδηλώσεων μνήμης, την Τετάρτη, 6 Σεπτεμβρίου 2017 προβλήθηκε η ταινία του Τζάν Ντουντάρ, «Η 

Νύχτα της Ντροπής» που είχε προβληθεί από τηλεοπτικά κανάλια της Τουρκίας στα 50 χρόνια της επετείου των Σεπτεμβριανών. 



    Εκδήλωση Μνήμης των Σεπτεμβριανών  στην Πρίγκηπο  

  Το Συμβούλιο Πολιτών του Δήμου Πριγκηποννήσων (Adalar Kent Konseyi), οργάνωσε, την Τετάρτη 6 Σεπτεμβρίου, στο 

Πολιτιστικό Κέντρο ""Τσελίκ Γκιουλέρσοΐ"  εκδήλωση γιά την 62η επέτειο των Σεπτεμβριανών. 

    Η εκδήλωση ξεκίνησε με τις ομιλίες τριών ομιλητών. 

Πρώτος μίλησε ο συγγραφέας Μασίς Κουρκτσού, ο οποίος αναφέρθηκε στην ιστορία 

και τα συμβάντα που οδήγησαν στα Σεπτεμβριανά, όπως επίσης και στην στάση και 

την πολιτική που ακολούθησε το κράτος. 

   Ο συγγραφέας και ξεναγός Ορχάν Τουρκέρ μίλησε γιά τα Σεπτεμβριανά έτσι όπως 

τα έζησε ως ένα Τουρκόπαιδο, στο Μόδι. 

    Ο Ψυχολόγος- Καθηγητής πανεπιστημίου και Συγγραφέας Γκουντούζ Βασσάφ 

(Gündüz Vassaf), αναφέρθηκε σε διάφορα ιστορικά γεγονότα, που 

διαδραματίσθηκαν στην Πόλη, κυρίως τον 20ο αιώνα, στην στάση που κράτησαν οι 

Ρωμιοί της Πόλης την εποχή της κατοχής της πόλης(1919-1922) και κατέληξε στα 

Σεπτεμβριανά, έτσι όπως τα έζησε ο ίδιος και μετέφερε επίσης κάποιες ζωντανές 

μαρτυρίες Πριγκηπιανών. 

  Μετά το τέλος των ομιλιών, οι ομιλητές απάντησαν σε ερωτήσεις των ακροατών και ορισμένοι των ακροατών εξέφρασαν τις 

απόψεις και προσωπικές τους αναθυμήσεις. 

   Στην συνέχεια προβλήθηκε το ντοκουμαντέρ ''Μάνα μου Πόλη'' με μαρτυρίες Ρωμιών, από διάφορες περιοχές της Πόλης, που 

έζησαν τα Σεπτεμβριανά. Τα πολυπληθές κοινό αποτελούταν από άτομα μέσης ηλικίας και άνω, η συμμετοχή των νέων ήταν 

πολύ μικρή.Το κοινό αποτελούσαν άνθρωποι από όλες τις εθνικότητες που ζουν στην Πόλη, Ρωμιοί, Τούρκοι, Εβραίοι, Αρμένιοι, 

Λεβαντίνοι και μεταξύ των ακροατών μπορούσε να διακρίνει κανείς ανθρώπους της διανόησης, καθηγητές, συγγραφείς, 

δημοσιογράφους, καλλιτέχνες κ.α. 

  Το ζεύγος Μπασκίν και Ιπέκ Οράν  ήταν παρόντες, όπως και ο κ. Δημήτρης Φραντζής, ο οποίος εκπροσώπησε την ΟΙΟΜΚΩ και 

μίλησε για τα Σεπτεμβριανά , έτσι όπως τα έζησε στο Πέρα. 

  Υποστήριξη της Ελληνικής Ορθόδοξου Αρχιε-

πισκοπής Αμερικής και του  

Συλλόγου Κωνσταντινουπολιτών  

Los Angeles προς το Πρόγραμμα  

Κοινωνικής Αλληλεγγύης  

«Μηνάς Τσιτσάκος» της Οι.Ομ.Κω. 

 

 Μετά από την περσινή υποστήριξη του Συλλό-

γου Κωνσταντινουπολιτών Σικάγου για φιλαν-

θρωπικούς σκοπούς προς την  Οι.Ομ.Κω., το 

προηγούμενο καλοκαίρι, ο Σύλλογος Κωνστα-

ντινουπολιτών Los Angeles δώρισε το ποσό 

7.000$ και η Αρχιεπισκοπή Αμερικής το ποσό 

των 10.000$ μετά από εισήγηση της Φιλόπτω-

χου Αδελφότητας. Το Δ.Σ. ευχαριστεί δημόσια 

τους  δύο δωρητές για αυτή την πολύτιμη υπο-

στήριξη τους  για την ανακούφιση των αναξιο-

παθούντων συμπολιτών μας. Το Δ.Σ.  εύχεται 

και άλλοι φορείς της Διασποράς  να συμβάλ-

λουν την Οι.Ομ.Κω. για τον ίδιο σκοπό.   

.  



 

  

www.conpolis.eu 
Email Επικοινωνίας: nnap@otenet.gr. 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ του Δ.Σ. της ΟΙΟΜΚΩ 

Προς τους απελαθέντες εκ Τουρκίας και απογόνους τους 

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι που οι ακίνητες περιουσίες τους είχαν δεσμευτεί και ενδεχομένως πα-

ραμένουν στην παράνομη κατοχή του κράτους της Τουρκίας να επικοινωνήσουν με την Οι.Ομ.Κω. 

(email: nnap@otenet.gr) για να τους παρασχεθούν πληροφοριακά στοιχεία για τις περιουσίες τους 

από αρχεία που έχουν περιέλθει πρόσφατα στην κατοχή της Οι.Ομ.Κω.  

Ολοκληρώθηκε η 1η Φάση των Εθελοντικών Αποστολών στην Κωνσταντινούπολη της Οι.Ομ.Κω.  

Επίκειται Νέα Ανακοίνωση Δράσεων 

 Στην πρόσκληση του Δ.Σ. της Οι.Ομ.Κω. που είχε ανακοινωθεί τον προηγούμενο Ιούνιο για παροχή εθελοντικής 

εργασίας είχε ανταποκριθεί σημαντικός αριθμός εθελοντών. Από τα μέσα του Ιουλίου ε.ε. άρχισε η αποστολή των 

εθελοντών για διάφορες δράσεις που έχουν σκοπό την παροχή εθελοντικής εργασίας σε ιδρύματα της Ομογένειας. 

Στη φάση αυτή έχουν ολοκληρωθεί οι αποστολές και παραδίδονται τα αποτελέσματα των δράσεων που αναλήφ-

θηκαν από τις εθελόντριες και τους εθελοντές. Τα λεπτομερή αποτελέσματα των έργων που διεκπεραιώθηκαν θα 

παρουσιαστούν στην επόμενη Ημερίδα που θα πραγματοποιηθεί στην Θεσσαλονίκη προς το τέλος Νοεμβρίου ε.ε. 

Οι εργασίες που περατώθηκαν ή βρίσκονται σε εξέλιξη είναι οι ακόλουθες: 

 Συμβολή στην καταλογογράφιση βιβλίων στην Ιερά Θεολογική Σχολή της Χάλκης. 

 Σύνταξη μελετών  σεισμικής προστασίας των Πατριαρχικών Μονών και ορισμένων Ιερών Ναών στα Πριγκηπό-

νησα.. Οι προτάσεις για λήψη άμεσων μέτρων θα υποβληθεί εντός των επόμενων ημερών. 

 Φωτογράφιση εικόνων σε δύο Ιερούς Ναούς των Υψωμαθείων. 

 Αρχιτεκτονική αποτύπωση δύο ακινήτων της Ρωμαίικης Κοινότητας της νήσου Χάλκης και τακτοποίηση– κατα-

γραφή του ιστορικού αρχείου της ίδιας Κοινότητας. 

 Δύο υποψηφιότητες που έχουν υποβληθεί στην προηγούμενη προκήρυξη θα μεταβούν στην Πόλη τον επόμενο 

Νοέμβριο και Δεκέμβριο.  



         

 

  

 

 

Αμπατζής Νικόλαος  Μαθηματικό ΕΚΠΑ   

Μωστίλογλου Κορίνα  Οδοντιατρική ΕΚΠΑ 

Δανάη Πόπα Φιλολογία—Παν.  Ιωαννίνων 

Κωτσόπουλος Διονύσιος συνεχίζει 3η Λυκείου 

Σουμελίδου Βενετία "          "         "       " 

Κώτσης Αντώνης Χημεία -Παν.Ι ωαννίνων 

Δράκου Κων/να συνεχίζει 3η Λυκείου 

Λιομήδου Παναγ. Τεχνολογία Τροφίμων-ΤΕΙ Αθηνών 

Ζάρκου Γωγώ Μαθηματικών - Παν. Πατρών 

Συμιανάκη (Φωτογιανοπούλου) συνεχίζει 2η Λυκείου 

Πρεβενά Γεωργία Ψυχολογίας - Παντείου 

Νταϊλάνη Βασιλική συνεχίζει 3η Λυκείου 

Θωμοπούλου Δέσποινα  Νοσηλευτική Παν. Θεσσαλίας (Λαμία) 

Διαμαντίδου Άννα συνεχίζει 3η Λυκείου 

Αρζουμανίδης Χρήστος Φυσικοθεραπεία -ΤΕΙ Αθηνών 

Αρζουμανίδης Άγγελος Πληροφορική - Παν. Πειραιά 

Αποτελέσματα Εισαγωγικών Εξετάσεων ΑΕΙ/ΤΕΙ για Μαθητές  

 που υποστηρίχθηκαν από την Οι.Ομ.Κω. κατά το σχολικό έτος 2016-17  



 
Τρέχουσες Δράσεις  Κοινωνικής Αλληλεγγύης της Οικουμενικής Ομοσπονδίας Κωνσταντινουπολιτών (Οι.Ομ.Κω.)   

Σεπτέμβριος  2017  

  Η παρούσα Έκθεση περιγράφει τις δράσεις του Προγράμματος Κοινωνικής Αλληλεγγύης «Μηνάς Τσιτσάκος» της Οι.Ομ.Κω. 

Σκοπός της έκθεσης είναι η περιληπτική ενημέρωση των ενδιαφερομένων. Σημειώνεται ότι το Πρόγραμμα αν και σε σημαντικό 

βαθμό υποστηρίζει τους καταγόμενους από την Πόλη είναι ανοικτό και συνδράμει όποιους απευθύνονται στην Οι.Ομ.Κω. ανε-

ξάρτητα καταγωγής. Ορισμένες δράσεις του προγράμματος υλοποιούνται σε συνεργασία με μέλη σωματεία της Οι.Ομ.Κω. 

όπως τον Νέο Κύκλο Κωνσταντινουπολιτών – Κοσμέτειο Ίδρυμα, Εστία Κωνσταντινουπόλεως, Μορφωτικό Σύλλογο Μακροχωρι-

τών, Ένωση Ομογενών εκ Κωνσταντινουπόλεως Β. Ελλάδος, Αδελφότητα Μεγάλου Ρεύματος, Σύνδεσμος  Ιωακειμειάδων Αθη-

νών και σε ορισμένες περιστάσεις με το Κατσολεδάκιο Ίδρυμα.  

Δραστηριότητες του Προγράμματος  

Το Πρόγραμμα ξεκίνησε στα μέσα του έτους 2013 και συνεχίζεται με τις παρακάτω συνιστώσες του: 

 

1) Υποστήριξη προς αναξιοπαθούσες οικογένειες. 

Ο αριθμός των οικογενειών που τους χορηγούνται διατακτικές ύψους 30-40 Ευρώ μηνιαία  για την αγορά τροφίμων ανέρχεται 

σε 120 (110 στην Αθήνα και 10 στην Θεσσαλονίκη). Η διανομή γίνεται τακτικά στην αρχή κάθε μήνα  από τους εθελοντές μας 

και οι οποίοι μετά από 10 μέρες συλλέγουν τις αποδείξεις των αγορασθέντων τροφίμων και γίνεται απόδοση λογαριασμού 

προς τα δύο ιδρύματα που μας υποστηρίζουν. Τα ιδρύματα αυτά είναι : α) Στ. Νιάρχου και β) ΤΙΜΑ.  Γίνεται αυστηρός έλεγχος 

να μην αγοραστούν αλκοολούχα ποτά. Επιπλέον με την υποστήριξη αυτή παραδίδονται περίπου 400 χλγρ τρόφιμα μηνιαία που 

προέρχονται από δωρεές εταιρειών ή ιδιωτών. Συνήθως είναι όσπρια, κονσέρβες αλλά και ψάρια.  Ο συνολικός αριθμός των 

βοηθούμενων ανέρχεται σε 310 άτομα με αύξηση κατά 3-4 άτομα τον μήνα που ζητούν βοήθεια που σημαίνει ότι κάθε χρόνο 

έχουμε αύξηση του αριθμού 50-70 άτομα. Σημειώνεται ότι 

όταν είχαμε ξεκινήσει το 2013 ο αριθμός αυτός ήταν 40. Η δια-

κοπή και περικοπή συντάξεων αλλά και η παράταση της κρίσης 

με ανεργία που φθάνει τα 50% (πραγματική) είναι οι κύριες 

αιτίες της κατάστασης αυτής.  

 

2) Παροχή Φαρμάκων 

  Η δράση αυτή υλοποιείται από 2 συνταξιούχους Κωνσταντι-

νουπολίτες φαρμακοποιούς. Τα άτομα που υποστηρίζονται 

ανάλογα με τον μήνα κυμαίνονται σε αριθμό από 60-80 και 

αφορά: (α) κάλυψη της ιδίας συμμετοχής του 25% που δεν 

είναι σε θέση να πληρώσουν. (β) κάλυψη 100% σε περιπτώσεις 

ανασφαλίστων που ο αριθμός τους είναι σημαντικός επειδή 

δεν είχαν ασφαλιστεί όταν ήλθαν στην Ελλάδα την περίοδο 

1964-1980 από την Κωνσταντινούπολη όταν εκριζώθηκαν συ-

νέπεια των διωγμών που εφαρμόστηκαν από την Κυβέρνηση 

της Τουρκίας. Υπάρχουν μερικοί μάλιστα που δεν έχουν εγγρα-

φεί καν στα Κέντρα Αλλοδαπών και στερούνται κάθε νόμιμου 

εγγράφου.  Ο μηνιαίος προϋπολογισμός της αγοράς φαρμάκων 

είναι περίπου 1.500 Ευρώ. Την τελευταία περίοδο υπήρξε βοή-

θεια με αποστολή φαρμάκων από τα Ελληνικά Ιδρύματα της 

Πόλης.  

 

3) Υποστήριξη της αγοράς τεχνητών οργάνων, όπως άκρα ή 

εξοπλισμός υποστήριξης για άτομα με ειδικές ανάγκες. 

Σε ορισμένες περιπτώσεις, συνήθως λόγω ασθένειας διαβήτη 

(ακρωτηριασμοί) και εγκεφαλικού επεισοδίου, αγοράστηκε 

εξοπλισμός υποστήριξης για να παραδοθεί σε εκείνους που 

χρειάζονται.  

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

- Διαθεσιμότητα για 1 ή 2 μέρες την εβδομάδα 

για 4-5 ώρες για την συνοδεία των εχόντων 

ανάγκη όπως αναφέρουμε παραπάνω. Με την 

διαθεσιμότητα 10 εθελοντών μπορεί να λυθεί 

το πρόβλημα. Θα καταρτιστεί πρόγραμμα 

διαθεσιμότητας οπότε όταν παραστεί η 

ανάγκη θα ενημερώνεται μια μέρα πριν ο 

εθελοντής για την συνδρομή του.  

- Σε ορισμένα προγράμματα καλούμαστε 

μερικές ώρες πριν για ενδεχόμενη παραλαβή 

τροφίμων που δεν έχουν καταναλωθεί και να 

μοιραστούν στα ιδρύματα που αναφέρθηκαν ή 

ακόμα αν η ποσότητα είναι μεγάλη να 

αποθηκευτούν στα ψυγεία που βρίσκονται σε 

χώρο του κήπου του Καστριτσείου Μουσείου. 

- Υπάρχει η ανάγκη εθελόντριας /εθελοντή με 

γνώση μαγειρικής που να είναι κοντά στην 

Νέα Φιλαδέλφεια για συνδρομή στην 

προετοιμασία φαγητού. 



 
Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 12 μηνών σε τέτοια κατάσταση υποστηρίχθηκαν 5 ασθενείς. Ο ετήσιος προϋπολογισμός 

είναι 3000 ευρώ. 

 

 4) Υποστήριξη όσων έχουν περιορισμένη ή και καθόλου πρόσβαση σε ιατρικές υπηρεσίες. 

Σε πολλές περιπτώσεις οι ηλικιωμένοι άποροι συμπολίτες είναι ανάγκη να συνοδεύονται για να πάνε στα δημόσια νοσοκομεί-

α. Εθελοντές πολλές φορές συνοδεύουν αυτούς.  Μια άλλη περίπτωση είναι η πραγματοποίηση ιατρικών διαγνωστικών εξετά-

σεων και θεραπευτικής αγωγής εκείνων που δεν έχουν κοινωνική ασφάλιση (βλέπε τις περιπτώσεις της τελευταίας παραγρά-

φου 7). Σε πολλές περιπτώσεις, ο χρόνος αναμονής για διενέργεια ιατρικής διαγνωστικής εξέτασης στα δημόσια νοσοκομεία 

είναι εξαιρετικά μακρύς (δηλαδή CT σάρωση 2 - 3 μήνες) και σε περίπτωση επείγουσας ιατρικής  ανάγκης το κόστος εξέτασης 

καλύπτεται από τον προϋπολογισμό του προγράμματος. Τέλος, μια ομάδα εθελοντών ιατρών (10) χρησιμοποιείται για την πα-

ροχή διαγνωστικών και θεραπευτικών αγωγών όποτε είναι δυνατόν. 

5) Στέγαση αστέγων - Χάρη στην υποστήριξη του Ιδρύματος Limmat  τον Αύγουστο του 2016 δημιουργήθηκε Μια δομή φιλο-

ξενίας αστέγων στην συνοικία Νέα Φιλαδέλφεια Αθηνών με την ονομασία «ΝΕΟΣ ΟΙΚΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ». Η πραγματοποίηση με 

συνοπτικές διαδικασίες εξώσεων  εκείνων που δεν μπορούν  να πληρώσουν το ενοίκιο που οφείλουν, τους  πρώτους μήνες του 

2016, κατέστησαν αναγκαία τη δημιουργία αυτής της μονάδας. Επί του παρόντος, ο αριθμός των φιλοξενούμενων ατόμων είναι 

12  και σύντομα θα είναι 18. Εκτός από την δωρεάν παροχή στέγης με όλες τις απαραίτητες βασικές υπηρεσίες (θέρμανση/ κλι-

ματισμό, νερό, ηλεκτρικό ρεύμα κ.λπ.) παρέχεται σε όλους φαγητό  (πρωινό, γεύμα και ελαφρύ βραδινό). Για το σκοπό αυτό οι 

φιλοξενούμενοι μαγειρεύουν.   

Μετά από απόφαση  του Δήμου της Νέας Φιλαδέλφειας υπήρξε απαλλαγή από τα Δημοτικά Τέλη και έτσι έχει μειωθεί το 

κόστος του  λογαριασμού ηλεκτρικού ρεύματος και αυτό μείωσε το κόστος ηλεκτρικής ενέργειας στο 50%, ενώ η ίδια προσπά-

θεια γίνεται για την παροχή νερού. 

Ο ΝΕΟΣ ΟΙΚΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ιδρύθηκε μετά τη δωρεά μέσω του Ιδρύματος Limmat τον Ιούλιο του 2016. Οι εργασίες άρχισαν 

μετά την εκμίσθωση ενός πρώην χώρου γραφείων 280 τ.μ. (δύο ορόφων) στην περιοχή της Νέας Φιλαδέλφειας. Κατά τη διάρ-

κεια του Αυγούστου δημιουργήθηκαν όλες οι απαραίτητες υποδομές (ελαφροί τοίχοι για τη δημιουργία ξεχωριστών δωματίων, 

κοινές εγκαταστάσεις όπως 2 WC ανά όροφο, κουζίνα, έπιπλα κλπ.).  

6) Συνεργασία με το Ίδρυμα ΚΟΣΜΕΤΕΙΟ - ΟΙΚΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΙΤΗ. 

   Ο Κίμων Κοσμέτος υπήρξε εξέχων Έλληνας της Κωνσταντινούπολης που γεννήθηκε το 1886 και πέθανε στη Ζυρίχη το 1973. 

Ζούσε στην Κωνσταντινούπολη μέχρι το 1964 και υπήρξε ένας από τους απελαθέντες  Έλληνες πολίτες μεταξύ των 12.500 Κων-

σταντινουπολιτών που διέθεταν  ελληνική ιθαγένεια ενώ το μεγαλύτερο ποσοστό 90% των Ελλήνων είχαν ιθαγένεια της Τουρκί-

ας. Η περιουσία του έχει κατασχεθεί 3 φορές κατά τη διάρκεια της ζωής του από το κράτος της Τουρκίας (το 1923 όλα τα ακίνη-

τα του έξω από την Κωνσταντινούπολη, το 1942 αναγκάστηκε να πληρώσει το αστρονομικό ποσό των 300.000 Λ.Τ.  για τον αλή-

στου μνήμης Φόρο Βαρλικιού και το 1964 κατασχέθηκε όλη η περιουσία του στην Πόλη. Ο  Κίμων  Κοσμέτος και η σύζυγός του 

Μαρία δώρισαν στην πόλη της Ζυρίχης περίπου 30 Εκατομμύρια Ελβετικά Φράγκα ενώ στην Ελλάδα ίδρυσαν τον ΟΙΚΟ ΤΟΥ 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΙΤΗ, που είναι μια πολυκατοικία  34 μικρών αυτοτελών διαμερισμάτων στην Λεωφόρο  Ηρακλείου 476 , 

στην περιοχή του Ηρακλείου Αττικής. Σήμερα στεγάζονται 55 άποροι Κωνσταντινουπολίτες, στο Κοσμέτειο Ίδρυμα που είναι 

ανεξάρτητο ίδρυμα όπου οι στεγαζόμενοι υποστηρίζονται πολύπλευρα  από το πρόγραμμα Κοινωνικής Αλληλεγγύης της 

Οι.Ομ.Κω.. 

7) Παροχή τροφίμων και ρούχων 

Μέσω της συνεργασίας με διάφορα προγράμματα όπως το «ΜΠΟΡΟΥΜΕ», «ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΜΠΟΡΟΥΜΕ», «ΔΕΣΜΟΣ» κλπ., τα 

τρόφιμα που δωρίζονται στην Οι.Ομ.Κω.  διανέμονται στα άτομα που αναφέρονται στην  παρ.1. Στην έδρα της Οι.Ομ.Κω. πριν 

από 3 χρόνια έχει δημιουργηθεί χώρος με ψυγεία/καταψύκτες για την φύλαξή των τροφίμων.  

8) Υποστήριξη για την αντιμετώπιση προβλημάτων με τη δημόσια διοίκηση στην Ελλάδα. 

Ένα από τα σοβαρά προβλήματα που αντιμετωπίζουμε είναι με τους Κωνσταντινουπολίτεςπου που δεν έχουν ελληνική ιθαγέ-

νεια και ενώ είχαν  την ιθαγένεια της Τουρκίας τους έχουν  διαγράψει.  Αυτοί ενώ ζουν στην Ελλάδα για περισσότερο από 4 

δεκαετίες, την τελευταία περίοδο με τις αλλαγές νόμων, έχουν περιέλθει  στο καθεστώς "σχεδόν παράνομων μεταναστών "..  



 
 

 

 

 

 

 

 
 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

ΔΕΥΤΕΡΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  ΓΙΑ  ΠΡΟΣΦΟΡΑ  ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗΣ   

ΕΡΓΑΣΙΑΣ  ΣΕ  ΟΜΟΓΕΝΕΙΑΚΑ  ΙΔΡΥΜΑΤΑ  ΤΗΣ  ΠΟΛΗΣ 

Το Δ.Σ. της Οι.Ομ.Κω. προσκαλεί να δηλώσουν ενδιαφέρον υποβάλλοντας αίτηση όσες και όσους ενδιαφέρονται να 

προσφέρουν δωρεάν εθελοντική εργασία σε Κοινότητες και Ιδρύματα της Πόλης υπό τους εξής όρους: 

-    Θα εξασφαλιστεί η δωρεάν στέγαση των εθελοντριών/ων αλλά οι ίδιοι θα αναλάβουν την διατροφή τους εαν 

αυτό δεν παρέχεται από το ίδρυμα όπου θα προσφέρουν εργασία. 

-    Τα έξοδα μετάβασης τους θα αναλάβουν οι ίδιοι. 

-    Η Οι.Ομ.Κω. θα καλύψει τα έξοδα ασφάλισης τους κατά το ταξίδι και την διαμονή τους. 

-    Η διάρκεια της παραμονής για προσφορά εθελοντικής εργασίας θα είναι κατ’ ελάχιστον 2 εβδομάδες. 

-   Η εθελοντική εργασία θα προσφέρεται χωρίς καμία παρέμβαση στο έργο των διοικήσεων των ιδρυμάτων-

κοινοτήτων της Ομογένειας. 

  Ενδεικτικές εθελοντικές εργασίες για τις οποίες υπάρχει ανάγκη την περίοδο αυτή είναι: 

-   Σύνταξη μελετών για την συντήρηση ακινήτων ιδρυμάτων της Ομογένειας.  Υπάρχει η ανάγκη κλάδων μηχανικών 

όπως Αρχιτεκτόνων, Πολιτικών, Μηχανολόγων, Ηλεκτρολόγων. Σημαντικό είναι  η συγκρότηση ομάδων στην περί-

πτωση μεγάλου μεγέθους κτιρίων.  

-   Γενικότερη αρωγή και περιποίηση  στους Ιερούς Ναούς και ειδικότερα της περιοχής των Κοινοτήτων Υψωμαθεί-

ων, Επταπυργίου, Κοντοσκαλίου και Βλάγκας. 

- Φωτογράφιση αγιογραφιών σε εκκλησίες.  

-  Αποτυπώσεις κτιρίων των Ευαγών ιδρυμάτων από Αρχιτέκτονες.  

-  Ενισχυτική διδασκαλία σε μαθητές και δράσεις εξωσχολικής εκπαίδευσης.  

-  Τακτοποίηση - ψηφιοποίηση  αρχείων και καταλογογράφιση  βιβλιοθηκών.  

-  Συντροφικότητα και συμπαράσταση σε μέλη της τρίτης ηλικίας. 

Το Δ.Σ. είναι ανοικτό να εξετάσει προτάσεις εθελοντών που δεν συμπεριλαμβάνονται στον ανωτέρω κατάλογο.   

   Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν της αίτηση τους, μέχρι την 15/10/2017  στέλνοντας e-mail στη 

διεύθυνση: nnap@otenet.gr με σύντομο βιογραφικό τους και το αντικείμενο της εθελοντικής εργασίας την οποία  

επιθυμούν να προσφέρουν.  

Η συμμετοχή σε συγκεκριμένες δράσεις και εργασίες προϋποθέτει σχετική εξειδίκευση και γνώση του αντικειμένου 

κατά περίπτωση, και η επιλογή των εθελοντών που θα συμμετάσχουν θα γίνει κατόπιν αξιολόγησης των από ειδική 

επιτροπή του ΔΣ της Οι.Ομ.Κω. 

Οι προσκλήσεις για εκδήλωση ενδιαφέροντος θα επαναλαμβάνονται περιοδικά ανά δύο μήνες. 

  Στην πράξη αυτό σημαίνει ότι εάν ένας Κωνσταντινουπολίτης δεν έχει υπηκοότητα κάποιου κράτους δεν έχει πρόσβαση σε 

καμία κοινωνική στήριξη και ακόμη δεν μπορεί να ανοίξει τραπεζικό λογαριασμό. Η Οι.Ομ.Κω.  έχει επιδιώξει τη λύση αυτού 

του προβλήματος και η σημερινή κυβέρνηση υποσχέθηκε νομοθετική ρύθμιση  για να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα σε  σύντο-

μο χρόνο (εντός Σεπτεμβρίου 2017). Ωστόσο, το προαναφερθέν πρόβλημα έχει προκαλέσει πολλές δυσκολίες σε περισσότε-

ρους από 30 Κωνσταντινουπολίτες που βρίσκονται σε υπερβολικά δεινή κατάσταση. 

9) Εξασφάλιση αίματος σε ασθενείς  

   Επειδή δεν έχει τελεσφορήσει η προσπάθεια που έγινε πριν από 4 χρόνια για την δημιουργία Τράπεζας Αίματος από την 

Οι.Ομ.Κω. επί του παρόντος εξαφσλίζεται η εύρεση αίματος με την αποστολή έκκλησης προς  τα μέλη των σωματείων της 

Οι.Ομ.Κω.  Κατά μέσο όρο αντιμετωπίζονται εκκλήσεις 2-3 ασθενών κάθε τρίμηνο. Θα πρέπει  να επανέλθει το θέμα της 

ίδρυσης της Τράπεζας Αίματος αφού ορισμένες φορές καθίσταται δύσκολη της εξασφάλισης αίματος ιδιαίτερα στην περίπτω-

ση επειγόντων περιστάσεων,  



 
 

 

 

 

 

 

 
 

ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΟΙΟΜΚΩ ΕΚΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗΣ 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ 

 

Συμπλήρωση του ψηφιακού αρχείου μνημείων του Ελληνισμού της καθ’ ημάς Ανατολής  

Το ίδρυμα Χράντ Ντίνκ στην Κωνσταντινούπολη εδώ και μερικά χρόνια με πρόγραμμα που έχει αναλάβει και υπο-

στηρίζεται από την Ε.Ε. και την Κυβέρνηση της Τουρκίας προσπαθεί να καταρτίσει ένα σύστημα  βάσης δεδομένων 

τεχνολογίας γεωγραφικών πληροφοριών (GIS) που θα ενσωματωθούν  τα μνημεία των μη-Μουσουλμανικών Κοινο-

τήτων μέχρι το 1923.  

Μπορείτε να δείτε την  ανοικτή  στο κοινό ιστοσελίδα  

http://turkiyekulturvarliklari.hrantdink.org/en/ 

Είναι γνωστό ότι τα εισαχθέντα στη βάση δεδομένων έχουν εισαχθεί 4500 Αρμενικά μνημεία ενώ μόλις 3500 Ελλη-

νικά. Είναι γνωστό ότι δεν έχουν εισαχθεί πολλά Ελληνικά και αν εξεταστεί η βάση σε πολλά Ελληνικά ιδρύματα δεν 

υπάρχουν ονομασίες τους. 

Τι είναι το ζητούμενο; 

Σκοπός είναι να εμπλουτιστεί η βάση αυτή με τα Ελληνικά μνημεία.  

Πως μπορεί να γίνει αυτό; 

Ομάδες εθελοντών θα αναλάβουν διάφορες επαρχίες μελετώντας κάθε πόλη – χωριό θα εξετάζουν ποια ελληνικά 

μνημεία υπήρχαν ανατρέχοντας σε βιβλία ελληνικά που περιγράφουν τι υπήρχε πριν από την Μικρασιατική Κατα-

στροφή. Στην προσπάθεια αυτή υπάρχουν πολύτιμες πηγές όπως το πρόσφατο βιβλίο που εκδόθηκε στα Τουρκικά 

του καθ. Άρη Τσοκώνα. Επίσης τα αρχεία του Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών, της Επιτροπής Ποντιακών Μελε-

τών, Αρχείο Προσφυγικού Ελληνισμού (Θεσσαλονίκη) αποτελούν πολύτιμες πηγές άντλησης πληροφοριών. Ενδεχο-

μένως και προσφυγικά σωματεία μπορούν με τα αρχεία να τους να βοηθήσουν. Είναι σίγουρο ότι μπορούν να προ-

κύψουν πολλές διπλωματικές ή διδακτορικές εργασίες από το πρόγραμμα αυτό. 

 

Μελέτη του Αρχείου της Ρωμαιοκαθολικής  Επισκοπής  Κωνσταντινούπολης στο  Βατικανό.  

Τα Αρχεία του Βατικανού που αφορούν την Χριστιανοσύνη της Ανατολής έχει αποδειχθεί ότι παρουσιάζει μεγάλο 

πλούτο πληροφοριών. Στην περίπτωση μας ενδιαφέρει η περίοδος μετά από το 1923 αλλά και παλαιότερες περίο-

δοι για την Πόλη. Αρχικά το ζητούμενο είναι ένας εθελοντής με γνώσεις Ιταλικής να μεταβεί στην Ρώμη για 10-15 

μέρες  να μελετήσει τι υπάρχει και να λάβει αρχικές πληροφορίες. 

 

Εκδόσεις Βιβλίων 

Πέρσι από εθελοντές είχε γίνει η μετάφραση στα Αγγλικά του Βιβλίου ΤΟ ΒΥΖΑΝΤΙΟ στον Χρόνο και τον Χρόνο. Ακο-

λούθησε η γλωσσική του επεξεργασία και χρειάζεται στην φάση αυτή  η σχεδίαση του ως ηλεκτρονικό βιβλίο. 

 

Οργάνωση διεθνούς συνεδρίου υπό την αιγίδα της UNESCO. 

Ως Οι.Ομ.Κω. τον Ιούνιο του 2016 είχε γίνει διαβήματα προς την  UNESCO ως αρμόδιου φορέα του ΟΗΕ ενόψει τις 

πιθανής μετατροπής της Αγίας Σοφίας Κωνσταντινουπόλεως σε τέμενος. Στην επιστολή που είχε στείλει η Οι.Ομ.Κω. 

είχε προταθεί η οργάνωση ενός διεθνούς συνεδρίου που θα αφορούσε την προστασία των μνημείων ανεξαρτήτου 

προέλευσης στην ευρύτερη περιοχή της Μικράς Ασίας και  των Βαλκανίων με σκοπό την προστασία της υπόστασης 

τους αλλά και της ταυτότητας τους. Το ζητούμενο είναι εθελοντές με κατάλληλες γνώσεις να υποστηρίξουν την ορ-

γάνωση του Συνεδρίου. 
 

http://turkiyekulturvarliklari.hrantdink.org/en/


 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

Διδακτικά βιβλία Ελληνικής Γλώσσας για τα σχολεία της Ομογένειας. 

Η Οι.Ομ.Κω. είχε ασχοληθεί την περίοδο 2009-2014 σε συνεργασία με το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο – Υ-

πουργείο Παιδείας στην κατάρτιση βιβλίων για τις τάξεις Δημοτικού, Ελληνικής γλώσσας και Αριθμητικής, 

Γυμνασίου Μαθηματικών και Ανθολογίας Δημοτικού. Τα βιβλία αυτά πρέπει να διέλθουν της διαδικασίας 

που προβλέπεται από το Ελληνοτουρκικό Μορφωτικό Πρωτόκολλο (1968). Στην παρούσα φάση έχει τεθεί 

η απουσία βιβλίων νεοελληνικών. Το θέμα το πώς πρέπει να διδάσκεται η Ελληνική γλώσσα στα Σχολεία 

της Ομογένειας έχει συζητηθεί τα τελευταία χρόνια εκτενώς και ένα τέτοιο εγχείρημα που πρέπει να γίνει 

σε συνεργασία με το Ίδρυμα Εκπαιδευτικής Πολιτικής (διάδοχος του Παιδαγωγικού Ινστιτούτο).  Καλού-

νται εθελοντές να συμβάλουν στην κατάρτιση των βιβλίων λυκείου και ενδεχομένως γυμνασίου.  

 

Νέο Πρόγραμμα ΨΗΦΙΑΚΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΣΗ ΤΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΩΝ ΤΗΣ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙ-

ΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΔΕΛΤΙΩΣΗ ΤΟΥ 

Πρόκειται για ένα πολύ σημαντικό πρόγραμμα διάσωσης της ιστορικής μνήμης του Ελληνισμού της Ανατολής. Στα 

Γενικά Αρχεία του Κράτους βρίσκονται 3950 τόμοι (σε μορφή λογιστικών τετραδίων) που είναι καταγραμμένες οι 

περιουσίες που άφησαν οι πρόσφυγες σε όλες τις περιοχές της Μικράς Ασίας και την Ανατολικής Θράκης. Τα αρχεί-

α αυτά που είναι σε πρωτογενή μορφή και είχαν καταρτιστεί την περίοδο 1924-1930 και επρόκειτο να αποτελέσουν 

την βάση για να αποζημιωθούν οι πρόσφυγες που ποτέ δεν έγινε. 

Σκοπός του έργου: 

α) Η ψηφιακή φωτογράφιση αυτού του τεράστιου αρχείου ώστε να σωθεί 

β) να καταρτιστεί ευρετήριο ονομάτων/περιοχών ώστε ένας απόγονος να βρίσκει εύκολα τα περιουσιακά στοιχεία 

των προγόνων του αλλά και να μπορούν να εκπονούνται μελέτες σχετικές με το θέμα. 

 

Δύο δείγματα των αρχείων δίνονται παρακάτω: 



 
 

 

 

 

 

 

 
 

Παρέμβαση της Οι.Ομ.Κω. Στην 36η Σύνοδο των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου  

 του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (OHE) 

   Συνεδριάζει  την περίοδο 11-29 Σεπτεμβρίου 2017,  στην έδρα του ΟΗΕ στην Γενεύη, η ετήσια Σύνοδος που απο-

τελεί τον κορυφαίο θεσμό του ΟΗΕ στον τομέα Δικαιωμάτων του Ανθρώπου. Η Οι.Ομ.Κω. πέρσι, έχοντας συμπλη-

ρώσει τέσσερα χρόνια ως μέλος της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής (ECOSOC), υπέβαλε την έκθεση δραστη-

ριοτήτων της προς την αρμόδια υπηρεσία του ΟΗΕ για την  περίοδο 2011-2016. Μετά από εξέταση, από τις αρμό-

διες αρχές του ΟΗΕ, ανανεώθηκε η εγγραφή της Οι.Ομ.Κω. στην αναφερόμενη Επιτροπή του ΟΗΕ ως μη-

κυβερνητικού οργανισμού.  

  Η Οι.Ομ.Κω. εντός της προβλεπόμενης ημερομηνίας (18/8/2017) υπέβαλε τετρασέλιδη έκθεση με τίτλο: «The Vital 

Difficulties Faced by the Greek-Orthodox Minority of Istanbul and the Necessity of Urgent Measures (Οι Ζωτικής Φύ-

σης Δυσκολίες που αντιμετωπίζει η Ελληνορθόδοξη Κοινότητα της Κωνσταντινούπολης και η Ανάγκη Επειγόντων 

Μέτρων)».  

  Στην Έκθεση αναφέρονται οι διωγμοί που εξασκήθηκαν από τις κυβερνήσεις της Τουρκίας σε όλη την διάρκεια του 

20ου αιώνα,  με συνέπεια να έχει προκύψει η παρακάτω γραφική της δημογραφικής εξέλιξης για την Ελληνορθόδο-

ξη Κοινότητα της Πόλης. Στην Έκθεση επισημαίνεται ότι αποτελεί μοναδική περίπτωση στην μεταπολεμική Ευρώπη, 

που τα μέλη αυτής της  αυτόχθονης  Κοινότητας, έχουν  εξαναγκαστεί σε εκπατρισμό σε ποσοστό 98%.  

  Στην συνέχεια τονίζονται τα πλέον επείγοντα ζητήματα που πρέπει να λύση η Κυβέρνηση της Τουρκίας ώστε να 

συμβάλει στην αναζωογόνηση της Κοινότητας και τα οποία είναι:  

  Η επιτακτική ανάγκη της άρσης της απα-

γόρευσης εκλογών στα ευαγή ιδρύματα. 

   Η ανάγκη της άμεσης επαναλειτουργίας 

της Ιεράς Θεολογικής Σχολής Χάλκης. 

  Η επίλυση του θέματος των κατειλημμέ-

νων (μαζμπούτ) ιδρυμάτων ώστε η διοίκη-

ση τους να περιέλθει ξανά στην Ομογέ-

νεια. 

   Η ανάγκη της δημιουργίας συντονιστι-

κού φορέα των Ομογενειακών Ευαγών 

ιδρυμάτων με την επαναφορά θεσμών 

που ανεστάλησαν παράνομα με αποφά-

σεις της «Ειδικής Επιτροπής Μειονοτήτων 

(Azınlık Taali Komisyonu)» (1962). 

  Η συνδρομή του Κράτους της Τουρκίας 

στην θεραπεία αποκατάστασης ιδιωτικών 

περιουσιών των μελών της Κοινότητας,  

που επήλθαν από τα άδικα και παράνομα 

μέτρα που εξασκήθηκαν από το Κράτος κατά του θεμελιώδους δικαιώματος ιδιοκτησίας και σήμερα αποτελούν 

αντικείμενο εκμετάλλευσης από ορισμένες ομάδες που δρουν στα περιθώρια της νομιμότητας.  

  Η επιστροφή στην Ελληνορθόδοξη Κοινότητα των 3 Εκκλησιών στην συνοικία Γαλατά και των 50 ακινήτων τους 

που συνεχίζουν να βρίσκονται εδώ και πολλές δεκαετίες υπό την παράνομη κατάληψη των απογόνων του σφετερι-

στή Ευθύμ Καραχιαρίδη.  

  Η Κυβέρνηση της Τουρκίας πρέπει να ανταποκριθεί στις προτάσεις της Οι.Ομ.Κω. που έχουν υποβληθεί στις αρ-

χές τα τελευταία χρόνια και έχουν σκοπό την αναζωογόνηση της Ελληνορθόδοξης Κοινότητας.  

  



ΣΩΜΑΤΕΙΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΟΙ.ΟΜ.ΚΩ 

  

- «Η Ενωση Κωνσταντινουπολιτών» με τα δύο μέλη σωματεία http://www.enokon.gr/ 

         «Νέος Κύκλος Κωνσταντινουπολιτών»  

        «Σωματείο Ελλήνων Υπηκόων Απελαθέντων εκ Τουρκίας» 

- «Σύλλογος Κωνσταντινουπολιτών» http://www.cpolitan.gr/ 

- «Ένωση Ομογενών εκ Κωνσταντινουπόλεως Βορείου Ελλάδος»  https://syllogoskbe.wordpress.com/ 

- «Αδελφότης Κωνσταντινουπολιτών Μεγάλου Ρεύματος "Ο Ταξιάρχης"»  http://www.megarevma.gr/ 

- «Σύνδεσμος Μεγαλοσχολιτών» http://www.megalisxoli.gr/ 

- «Σύλλογος Ζαππίδων» https://www.facebook.com/events/610745252286345/ 

- «Σύνδεσμος Κεντρικιάδων» 

- «Σύνδεσμος Ιωακειμειάδων» 

- «Φιλανθρωπικός Σύνδεσμος Γαλατά Κωνσταντινουπόλεως»  

- «Αθλητικός Όμιλος Ταταύλα» http://www.tatavlasc.gr/ 

- «Αθλητικός Σύλλογος Πέρα»  http://as-pera.gr/ 

- «Αθλητικό Βυζαντινό Κέντρο»  

- Σύλλογος Πριγκηπιανών «Άγιος Γεώργιος ο Κουδουνάς» https://www.facebook.com/SyllogosPrigipianon/ 

- «Μορφωτικός Σύνδεσμος Χάλκης «Ο Αγιος Νικόλαος»  http://www.halki-morf-sind.gr/ 

- «Ο Εν Αθήναις Σύλλογος Μουσικοφίλων Κωνσταντινουπόλεως» http://www.cmkon.org 

- «Σύνδεσμος των εν Ελλάδι Ζωγραφειωτών Κωνσταντινουπόλεως»  http://sezografyon.gr/home/ 

- Εστία Κωνσταντινουπόλεως http://estiakon.gr/ 

- Σύνδεσμος Ελλήνων Βετεράνων Αθλητών Στίβου Κωνσταντινουπολιτών 

- Μορφωτικός Σύνδεσμος Μακροχωρίου Κωνσταντινουπόλεως «Το Έβδομο του Βυζαντίου» https://

www.facebook.com/makrochoricon/ 

 

ΣΩΜΑΤΕΙΑ ΕΚΤΟΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 

 - «Σύλλογος Κωνσταντινουπολιτών Γερμανίας» 

- «Ομοσπονδία Κωνσταντινουπολιτών Αυστραλίας» με 3 σωματεία στις περιοχές της Αυστραλίας 

- «Σύλλογος Κωνσταντινουπολιτών Ελβετίας» www.agcos.ch 

  

ΑΡΩΓΑ ΜΕΛΗ 

 - «Επτάλοφος» Ιστορική Βιβλιοθήκη Μελέτης και Έρευνας 

- Σύλλογος των Φίλων της Πατριαρχικής Μεγάλης του Γένους Σχολής. 

- Φίλων Βυζαντινών Τεχνών 

- Πολιτισμού & Κοινωνικής Ανάπτυξης. 

- Ένωση Κωνσταντινουπολιτών Μικρασιατών Βορείου Αττικής η "Αγία Σοφία".  

- Εταιρεία Μελέτης της καθ' ημάς Ανατολής  https://www.facebook.com/etmelan1/ 

- Ελληνικός Σύλλογος Κωνσταντινουπολιτών Σικάγου. 

-Ελληνικός Σύλλογος Κωνσταντινουπολιτών περιοχής Washington D.C. 


