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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  

  Η προαγωγή και σταθεροποίηση της 
φιλίας, ειρήνης και κατανόησης μεταξύ των 
λαών στην καθ’ ημάς Ανατολή, στα 

Organization 

        Μηνιαία Ενημέρωση της Οικουμενικής Ομοσπονδίας Κωνσταντινουπολιτών  

www.conpolis.eu 

Πραγματοποιήθηκε η Ετήσια Γενική Συνέλευση της Οι.Ομ.Κω.  
Η προγραμματισμένη ετήσια Γενική Συνέλευση πραγματοποιήθηκε το πρωί του Σαββάτου  24 Ιανουαρίου 2015 όπως είχε 
εξαγγελθεί αρχές Δεκεμβρίου 2014.  Το έργο του Δ.Σ. παρουσιάστηκε στις ενότητες:  
1) Ενέργειες ενώπιον Διεθνών Οργανισμών για την διεθνοποίηση του ζητήματος της Αποκατάστασης και Θεραπείας προς τον 
Ελληνισμό της Κωνσταντινούπολης. 
2) Ενέργειες προς την Κυβέρνηση της Τουρκίας. 
3) Επαφές με το Υπ. Εξωτερικών της Ελληνικής Δημοκρατίας και άλλους φορείς της Ελληνικής Πολιτείας. 
4) Ενέργειες υπέρ της Παιδείας-Υποτροφίες. 
5) Πρόγραμμα Κοινωνικής Αλληλεγγύης-ΜΗΝΑΣ ΤΣΙΤΣΑΚΟΣ 
6) Ενέργειες για την κατάσταση του Εθνικού Φιλανθρωπικού Ιδρύματος Βαλουκλή.  
7) Συνεργασία με Ομογενειακούς Φορείς. 
8) Αποστολές Εθελοντικών Ομάδων στην Πόλη. 
9) Προσπάθειες Σύσφιξης Νέο-Κωνσταντινουπολιτών με την Ομογένεια . 
10) Συνεργασία με τα μέλη Σωματεία- 3o Φεστιβάλ Κωνσταντινουπολιτών. 
11) Οργάνωση Θεματικών Ενοτήτων ως εισηγητικού μηχανισμού προς το Δ.Σ. 
12) Επετειακές Εκδηλώσεις: α) 50 Χρόνια των Απελάσεων, β) 60 Χρόνια Σεπτεμβριανών. 
13) Προγράμματα και υποβολές προτάσεων. 
14) Ενέργειες ενώπιον φορέων της Δημόσιας Διοίκησης για τα προβλήματα που απασχολούν τους Κων/λιτες στην Ελλάδα. 
15) Διεκδίκηση της νομιμότητας σε Κληροδοτήματα που αφορούν Κωνσταντινουπολίτες και την αξιοποίηση τους υπέρ των 
εχόντων ανάγκη Πολίτες. 
Το κείμενο της Έκθεσης βρίσκεται στον ιστότοπο : www.conpolis.org ή www.conpolis.eu  . Επίσης στην επόμενη σελίδα 
παρουσιάζεται σε γραφικό τρόπο το πεδίο των τρεχουσών δραστηριοτήτων της Οι.Ομ.Κω.  
Τα συμπεράσματα που προέκυψαν από την παρουσίαση από το Δ.Σ. είναι:  
-Την σταθερή απαιτητική στάση απαίτηση προς την Κυβέρνηση της Τουρκίας και  παράλληλα ενώπιον των  διεθνών 
οργανισμών (ΟΗΕ-ΟΑΣΕ-Ε.Ε.-FUEN)  για την αδήριτη ανάγκη το Κράτος της Τουρκίας ως θύτης να προβεί σε μέτρα 
αποκατάστασης και θεραπείας των μαζικής κλίμακας παραβιάσεων που έχει διαπράξει κατά της Ελληνορθόδοξης Κοινότητας 
όλη την περίοδο μετά από το 1923. Το Ψήφισμα που επέτυχε η Οι.Ομ.Κω. να εκδοθεί από την Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία 
Μειονοτήτων (FUEN), τον Μάιο 2014, είχε ευρεία απήχηση. Το γεγονός ότι για πρώτη φορά στην ιστορία ο ενωτικός φορέας 
της εκπατρισμένης Ελληνορθόδοξης Κοινότητας της Κωνσταντινούπολης έθεσε σε σύσκεψη με τον Πρωθυπουργό της Τουρκίας 
παρουσία 10 Υπουργών με τον πλέον σαφή και απαιτητικό τρόπο τις απαιτήσεις για μέτρα επανορθώσεων και αποκατάστασης 
όπως επίσης και την επίλυση των προβλημάτων που συνεχίζουν να υπάρχουν στην Κωνσταντινούπολη αποτελεί αποτέλεσμα 
των συνεχών προσπαθειών της Οι.Ο.Κω. με βάση τις διαδοχικές αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων της.  
-Την υλοποίηση ενός ευρύ και συστηματικού προγράμματος Κοινωνικής Αλληλεγγύης προς τους αναξιοπαθούντες 
Κωνσταντινουπολίτες με την υποστήριξη περίπου 130 συμπολιτών μας των οποίων ο αριθμός αυξάνει. Το Πρόγραμμα αυτό 
που έχει τον τίτλο ΜΗΝΑΣ ΤΣΙΤΣΑΚΟΣ στην μνήμη του αείμνηστου Γενικού Γραμματέα της Οι.Ομ.Κω. είχε αποφασιστεί να 
υλοποιηθεί κατά την περσινή Γενική Συνέλευση. Η συνεχώς επιδεινούμενη κοινωνική και οικονομική κατάσταση δεκάδων 
συμπολιτών με την επιτεινόμενη κρίση στη χώρα μας απαίτησε την αύξηση των προσπαθειών του Δ.Σ. Οι πόροι του 
Προγράμματος αρχικά εξασφαλίστηκαν από δωρεές ιδιωτών με την συνδρομή ιδιωτών αλλά και ευαγών ιδρυμάτων της 
Ομογένειας της Πόλης. Παράλληλα το Δ.Σ. κατέβαλε μεγάλες προσπάθειες για την εξασφάλιση πόρων από Ιδρύματα και 
επέτυχε να εξασφαλίσει την υποστήριξη από τα Ιδρύματα Ι. Λάτση και Στ. Νιάρχου. Οι προσπάθειες στην κατεύθυνση αυτή  



συνεχίζονται.  Ο σημαντικότερος όμως παράγοντας που έχει ανάγκη το Πρόγραμμα ΜΗΝΑΣ ΤΣΙΤΣΑΚΟΣ είναι η προσφορά 
εθελοντικής εργασίας από τους συμπολίτες μας για τις δράσεις του που είναι: διανομή βοηθημάτων και αναγκαίων μέσων 
διαβίωσης στους αναξιοπαθούντες, εξασφάλιση της πρόσβασης σε ιατρικές και κοινωνικές υπηρεσίες των εχόντων ανάγκη, 
επίλυση γραφειοκρατικών προβλημάτων, εξασφάλιση φαρμάκων κτλ.  

- Την συνέχιση των προσπαθειών για την υποστήριξη της Ομογενειακής Παιδείας ως ζήτημα πρώτης προτεραιότητας. Η 
συγκρότηση και ενεργός δράση του Συμβουλίου Ομογενειακής Παιδείας είναι σημαντικό βήμα. Η υλική υποστήριξη της 
εκπαίδευσης με εκπαιδευτικό υλικό αλλά και αποστολή ειδικών για επιμόρφωση των εκπαιδευτικών αποτελεί σημαντική 
προσπάθεια. 

-Επέκταση του προγράμματος υποτροφιών στην Ελλάδα. Υποστηρίχθηκαν 20 μαθητές και 45 με δωρεάν πρόσβαση σε 
ηλεκτρονικό φροντιστήριο.  

-Την στενή συνεργασία με το Οικουμενικό Πατριαρχείο και τους Φορείς της Ομογένειας. 

-Την συνεχή ενημέρωση των μελών σωματείων και δράσεις συνεργασίας. Προσπάθεια ενημέρωσης των Κωνσταντινουπολιτών 
εκτός Ελλάδος. 

-Συστηματική προσπάθεια για την αποφυγή μοιραίας εξέλιξης για το Ίδρυμα Βαλουκλί που αποτελεί κορυφαίας σημασίας 
ζήτημα. 

-Την επιμόρφωση της νέας γενιάς για τα ζωτικά ζητήματα του Ελληνισμού της Πόλης.  

-Προσπάθειες για την επίλυση χρονιζόντων προβλημάτων των Κων/λιτών με την Δημόσια Διοίκηση. 

Η Γ.Σ. ενέκρινε την Έκθεση Δραστηριοτήτων και τον Οικονομικό Απολογισμό του Δ.Σ. με μια ψήφο κατά του κ. Θ. Παχόπουλου.  



 Πρόγραμμα Κοινωνικής Αλληλεγγύης  

ΜΗΝΑΣ ΤΣΙΤΣΑΚΟΣ  

  Στα πλαίσια του Προγράμματος για το οποίο έχουμε αναφερθεί συχνά την τελευταία περιόδου έχει ξεκινήσει η 

νέα προσπάθεια της οργάνωσης δικτύου διανομής τροφής στα σπίτια των αναξιοπαθούντων συμπολιτών μας. 

Η παροχή τροφίμων γίνεται από διάφορες πηγές όπως : τις μη-Κυβερνητικές οργανώσεις «Τράπεζα Τροφίμων», 

«ΜΠΟΡΟΥΜΕ», ιδιωτικές εταιρείες που έχουν ανταποκριθεί στις αιτήσεις της Οι.Ομ.Κω. Στην περίπτωση του 

φορέα «ΜΠΟΡΟΥΜΕ» η Οι.Ομ.Κω. ειδοποιείται για εκδηλώσεις που γίνονται την επόμενη ημέρα και από στις 

οποίες ενδεχομένως δεν θα καταναλωθούν όλες οι προσφερόμενες τροφές. Η εμπειρία δείχνει ότι τις περισσό-

τερες φορές οι διατιθέμενες τροφές είναι σημαντικές σε ποσότητα και πάντοτε πολύ καλής ποιότητας.  Επίσης η 

Τράπεζα Τροφίμων παρέχει σημαντικές ποσότητες ειδών τροφής. Σε κάθε περίπτωση η αξιοποίηση των διατιθέ-

μενων τροφών απαιτεί την ταχεία διανομή τους προς τους αναξιοπαθούντες συμπολίτες μας. Η επίτευξη αυτού 

του σκοπού προϋποθέτει την δημιουργία ενός αποτελεσματικού δικτύου διανομής με εθελοντές και για τον 

σκοπό αυτό το Δ.Σ. της Οι.Ομ.Κω έχει στείλει εγκύκλιο προς τα μέλη σωματεία του. Έχουν ήδη απαντήσει τρία 

σωματεία και αναμένεται και από άλλα για την δημιουργία ενός μηχανισμού διανομής των τροφίμων σε οικίες 

που είναι διασκορπισμένες σχεδόν σε όλες τις νότιες και κεντρικές συνοικίες του Λεκανοπεδίου. Επίσης σημα-

ντικό είναι τα τρόφιμα που παραλαμβάνονται να μπορούν να φυλάσσονται σε ψυγείο ώστε να υπάρχει η δυνα-

τότητα της προώθησης χωρίς να υπάρχει η ανάγκη της άμεσης κατανάλωσης τους. Για τον τελευταίο σκοπό η 

Οι.Ομ.Κω. δημιούργησε την κατάλληλη υποδομή σε κοντινό χώρο του Καστριστείου Μουσείου Πολιτισμού της 

Κωνσταντινούπολης που εξοπλίζεται με ψυγεία που έχουν προσφερθεί δωρεάν από τεχνική εταιρεία Κωνστα-

ντινουπολιτών. Με τον τρόπο αυτό αναμένεται να αυξηθεί η αποτελεσματικότητα του Προγράμματος.  

Η Απογραφή των Εκπατρισμένων Κωνστα-

ντινουπολιτών Συνεχίζεται με αύξηση εκδή-

λωσης του ενδιαφέροντος 

Πολλοί Συμπολίτες μας έχουν ανταποκριθεί 

στο τελευταίο κάλεσμα μας και στέλνουν τα 

δελτία απογραφής τους. Παρακαλούμε όσοι 

δεν έχετε συμπληρώσει το σχετικό δελτίο 

ζητήστε να σας σταλεί με ηλεκτρονικό ή 

έντυπο τρόπο επικοινωνώντας διαμέσου της 

ιστοσελίδας της Οι.Ομ.Κω.  

Δημιουργία Τράπεζα Αίματος  

Κωνσταντινουπολιτών  

Παρακαλούμε μη ξεχνάτε να δηλώνεται σε 

περίπτωση που δίνεται εθελοντικά αίμα ότι 

αφορά την  Τράπεζα Αίματος  

Κωνσταντινουπολιτών  

Πρόσβαση σε 45 μαθητές Κωνσταντινουπολίτθκης καταγωγής 

στο Διαδικτυακό Φροντιστήριο του  

Κέντρου Επιμόρφωσης ΑΡΝΟΣ  

Οι διαδικασίες της αξιολόγησης των φετινών υποψηφιοτήτων 

μαθητών βρίσκονται σε εξέλιξη . Ωστόσο έχει ήδη δοθεί δω-

ρεάν πρόσβαση σε όλους τους υποψήφιους στο Ηλεκτρονικό 

Φροντιστήριο του Κέντρου Επιμόρφωσης ΑΡΝΟΣ όπως έχει 

γίνει τα προηγούμενα χρόνια.  Η εμπειρία των προηγούμενων 

ετών έχει δείξει την μεγάλη αξία της πρόσβασης στο διαδικτυ-

ακό αυτό φροντιστήριο. Επιπλέον η Οι.Ομ.Κω. διατηρεί μόνιμη 

επικοινωνία με τους πρώην υποτρόφους και υποψηφίους του 

που πλέον είναι φοιτήτριες και φοιτητές στα ΑΕΙ της Ελλάδος 

σε διάφορες πόλεις.  

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

 Νέα Αποστολή Εθελοντών στην Πόλη για την Λαογραφική Καταγραφή Συμπολιτών μας  

Μετά από απόφαση του Δ.Σ. στα πλαίσια των προσπαθειών της Οι.Ομ.Κω. να συμβάλει στην διάσωση της Ρω-

μαίικης παράδοσης της Βασιλεύουσας, σχεδιάστηκε και βρίσκεται σε εξέλιξη η αποστολή δύο  εθελοντριών,  των 

Ειρήνης Μαντζούρη (ιστορικού) και Ελένης Σκούπα (Υπ. Διδάκτορος Γεωπονικής Α.Θ.Π.), της Οι.Ομ.Κω. στην Πό-

λη για την λαογραφική καταγραφή Ρωμιών μελών τρίτης ηλικίας.  Για τον σκοπό αυτό προγραμματίζεται η απο-

στολή των δεσποινίδων αρχές του επόμενου Φεβρουαρίου για την μαγνητοσκόπηση Ρωμιών ώστε να  καταγρα-

φούν τα ήθη και έθιμα μελών του  Γένους μας με σκοπό την διάσωση και καταγραφή τους. Όπως είναι γνωστό με 

τα σημερινά δεδομένα η καταγραφή μαρτυριών αποτελεί πολύ σημαντικό τεκμήριο της ιστορικής επιστήμης και 

με το δεδομένο αυτό η δράση αυτή αποκτά σημασία και θα συνεχιστεί και για την εκπατρισμένη Κοινότητα.  



 

   Πρόγραμμα Κινητοποιήσεων της Οι.Ομ.Κω. για τα 60 Χρόνια των Σεπτεμβριανών  

Το Δ.Σ. της Οι.Ομ.Κω. έχοντας υπόψη την φετινή 60η επέτειο αποφάσισε την οργάνωση και εφαρμογή ενός συστη-

ματικού και ευρέως προγράμματος ενημέρωσης του κοινού μέσα στην Τουρκία, Ελλάδα και διεθνώς. Έχει ήδη απο-

φασιστεί από το Δ.Σ. η δημιουργία ενός ντοκιμαντέρ σε τρείς γλώσσες (ελληνικά, τουρκικά και αγγλικά), η έκδοση 

βιβλιαρίου, οργάνωση εκθέσεων στην Ελλάδα, Τουρκία και στις πόλεις Γενεύης-Στρασβούργου/Βρυξέλλες. Στα 

πλαίσια αυτά θα υπάρξει συνεργασία με ιδρύματα υπεράσπισης των δικαιωμάτων του ανθρώπου και μειονοτήτων 

στην Τουρκία όπως της πλατφόρμας Irkçılığa ve Milliyetçiliğe Dur De. Στην επόμενη συνεδρίαση αλληλοενημέρωσης 

πριν από την συνεδρίαση του Δ.Σ. στις 17/2/2015 θα συζητηθεί το θέμα με τους εκπροσώπους των μελών σωματεί-

ων της Οι.Ομ.Κω. Οι σκοποί της δράσης πέρα από την ενημέρωση του ευρύτερου κοινό είναι: να ζητήσει ΕΠΙΣΗΜΑ η 

Κυβέρνηση της Τουρκίας ΣΥΓΝΩΜΗ, η αναψηλάφηση της Δίκης των Σεπτεμβριανών που έγινε μετά από το πραξικό-

πημα της 27/5/1960 και κατά γενική ομολογία υπήρξε μια δικαστική παρωδία και τελευταίο όχι όμως στην σημασία 

του να μην συμβεί παρόμοια βαρβαρότητα πουθενά και ποτέ .  

Ολοκλήρωση του Προγράμματος «Μειονοτικοί Πολίτες-Ίσοι Πολίτες» - Δημοσιεύτηκε η Έκθεση της Οι.Ομ.Κω.  

«Τα Προβλήματα της Ενάντια στην Θέληση της  Εκπατρισμένης  

Ρωμαίικης Κοινότητας  της Κωνσταντινούπολης» 

Το παραπάνω αναφερόμενο Ερευνητικό Πρόγραμμα στο οποίο ο Σύνδεσμος Υποστήριξης Ρωμαίικων Κοινοτικών 

Ιδρυμάτων και η Οι.Ομ.Κω. υπήρξαν εταίροι περατώνεται με την Ημερίδα «Σύνταγμα και Μειονότητες» που θα 

πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 19 Φεβρουαρίου 2015. Στα πλαίσια του Προγράμματος η Οι.Ομ.Κω. έχει συντάξει 

Έκθεση σε τρείς γλώσσες με τίτλο «Τα Προβλήματα της Ενάντια στην Θέληση της  Εκπατρισμένης Ρωμαίικης Κοινό-

τητας  της Κωνσταντινούπολης» που έχει δημοσιευτεί στην ιστοσελίδα της Οι.Ομ.Κω. Η Εκθεση αρχικά αναλύοντας 

το ιστορικό πλαίσιο των μαζικής κλίμακας παραβιάσεων μειονοτικών και δικαιωμάτων του ανθρώπου μετά από την 

Συνθήκη της Λωζάννης αναλύει τα αναγκαία μέτρα που πρέπει να λάβει η Κυβέρνηση της Τουρκίας για την Αποκα-

τάσταση και Θεραπεία των αδικιών που έχει υποστεί η Ρωμαίικη Κοινότητα της Κωνσταντινούπολης και των νήσων 

Ίμβρου και Τενέδου.  

 Αποστολή Εγκυκλίου από τον Ανώτατο   Ελεγκτή του Δημοσίου της Τουρκίας, κατόπιν ενεργειών της Οι.Ομ.Κω., 

προς όλες τις Αρχές Κτηματολογίων για την Αντιμετώπιση των Προβλημάτων που Αντιμετωπίζουν οι  

Κωνσταντινουπολίτες στην Διεκδίκηση των Καταπατημένων Περιουσιών τους 

 

Τέλος Νοεμβρίου 2014 η Οι.Ομ.Κω. είχε προβεί σε ανακοίνωση για το θέμα της επιτεινόμενης προσπάθειας ορι-
σμένων κτηματομεσιτικών κύκλων ζητώντας η Κυβέρνηση της Τουρκίας να λάβει τα απαραίτητα μέτρα για την 
προστασία των αδικηθέντων Κωνσταντινουπολιτών των οποίων τα ιδιοκτησιακά δικαιώματα έχουν καταπατηθεί 
ιδιαίτερα μετά από τις Απελάσεις του 1964. Ειδικότερα η Οι.Ομ.Κω. απέστειλε επιστολή προς τον Ανώτατο Ελε-
γκτή του Δημοσίου της Τουρκίας (Ombudsman) ζητώντας να προβεί στις απα-
ραίτητες ενέργειες. Κατόπιν τούτου από τον Ombudsman στάλθηκε εγκύκλιος 
προς όλες τις υπηρεσίες των Κτηματολογίων και παρεμφερών υπηρεσιών. 
Στην Εγκύκλιο αναφέρονται τα εξής: «Η Οικουμενική Ομοσπονδία Κωνσταντι-
νουπολιτών» μας διαβίβασε έγγραφο για  τα αντιμετωπιζόμενα προβλήματα 
που αφορούν την  προστασία των ιδιοκτησιακών δικαιωμάτων των Ρωμιών 
της Πόλης και τις περισσότερες φορές αφορούν τις διεκδικήσεις  πληρεξούσι-
ων από κτηματομεσίτες με την πρόφαση να διενεργήσουν πράξης ενώπιον κτηματολογικών αρχών. Τονίζεται ότι 
σε αρκετές περιπτώσεις σε αυτές τις ενέργειες εμπεριέχονται απάτες όπως η εξαφάνιση των κτηματομεσιτών με 
σκοπό να καρπωθούν τις αντίστοιχες αποζημιώσεις. Διαπιστώνεται ότι ο αριθμός των κρουσμάτων έχει αυξηθεί 
την τελευταία περίοδο ενώ παράλληλα έχει παρατηρηθεί οι αρχές των κτηματολογίων προβάλουν εμπόδια στους 
νόμιμα εξουσιοδοτούμενους δικηγόρους στην λήψη πληροφοριών για υποθέσεις που αφορούν μη-
Μουσουλμάνους πολίτες. Τέλος διαπιστώνεται ότι οι αναφερόμενοι κύκλοι έχουν εύκολα πρόσβαση παράνομα 
στα ψηφιακά αρχεία των δημοτολογίων και κτηματολογίων.  Ζητάμε από όλες τις αρμόδιες αρχές την διερεύνηση 
των ανωτέρω προβλημάτων ώστε να μην αντιμετωπίσουν οι Ρωμιοί Πολίτες προβλήματα στα ιδιοκτησιακά τους 
ζητήματα και την πρόληψη ενδεχόμενων αδικιών προς αυτούς και στην συνέχεια να μας αναφέρουν τα ευρήματα 
τους». 


