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Η Ίδρυση της OIOΜΚΩ 

  Η ανάγκη ίδρυσης ενός ενωτικού φορέα των Κωνσταντινουπολίτικων συλλόγων φέρνει τις ρίζες 
της στις αρχές της δεκαετίας του 1970. Η έγκαιρη διαπίστωση, ότι οι Κωνσταντινουπολίτες έπρεπε 
οπωσδήποτε να αποκτήσουν μια ενιαία στάση και φωνή, υλοποιείται αρκετά αργότερα μετά από το 
πρώτο Παγκόσμιο Συνέδριο Κωνσταντινουπολιτών στα 
τέλη Μαΐου 2005 όπου αποφασίστηκε η ίδρυση μιας 
«Παγκόσμιας Συνομοσπονδίας Ομογενειακών Σωματεί-
ων και συναφών Συσσωματώσεων ως ο οικουμενικός 
σύνδεσμος των απανταχού της γης Κωνσταντινουπολι-
τών»1 . Η προσπάθεια της δημιουργίας του ενωτικού φο-
ρέα, ξεκινά τον Σεπτέμβριο του 2005 και μετά από ένα 
χρόνο ιδρύεται η Οικουμενική Ομοσπονδία Κωνσταντι-
νουπολιτών (ΟΙΟΜΚΩ), με σκοπό την αλληλεγγύη μετα-
ξύ των εκπατρισμένων Κωνσταντινουπολιτών και της 
Ομογένειας για την προάσπιση και προώθηση των δικαι-
ωμάτων τους σε σχέση με την πατρογονική τους εστία, 
με την ιδρυτική Γενική Συνέλευση στις 21 Οκτωβρίου 
2006 στην Αθήνα, στην Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου. Η 
προσπάθεια αυτή συμπίπτει χρονικά με την οργάνωση του Συνεδρίου «Συνάντηση στην Πόλη: το 
παρόν και το μέλλον»  που οργάνωσε η Ομογένεια τον Ιούλιο του 2006, και με την συμμετοχή των 
ανά τον κόσμο Κωνσταντινουπολιτών2. 

  Βάσει του καταστατικού της η ΟΙΟΜΚΩ αποτελεί μια οντότητα που αποσκοπεί να εκπροσωπήσει 
όλους τους εκπατρισμένους Κωνσταντινουπολίτες, στην Ελλάδα και σε όλες τις χώρες ανά την υφή-
λιο, οι οποίοι αναγκάστηκαν να αφήσουν την πατρίδα τους ως συνέπεια ενός μακρόπνοου και συ-
στηματικού προγράμματος εκρίζωσης που εφάρμοσαν οι διαδοχικές Κυβερνήσεις της Τουρκίας τα 
τελευταία 60 και πλέον χρόνια. Το καταστατικό προβλέπει την δημιουργία μιας αντιπροσωπευτικής 
δομής με την λειτουργία ενός διοικητικού συμβουλίου, που αναδεικνύεται μέσω δημοκρατικών  ε-
κλογικών διαδικασιών των Κωνσταντινουπολίτικων σωματείων. Επομένως η ΟΙΟΜΚΩ σύμφωνα με 
το Καταστατικό της δεν αποτελεί μια απλή ένωση σωματείων αλλά αντιπροσωπευτική οντότητα που 
αποσκοπεί να εκπροσωπήσει όλους τους εκπατρισμένους Κωνσταντινουπολίτες που θα έπρεπε να 
διαβιούν στην γενέτειρα τους Πόλη, την Βασιλίδα των πόλεων. 

 

 

 

 

 

 

 

Απρίλιος 2006– Προκαταρτική συνάντηση των 
σωματείων για το υπό κατάρτιση καταστατικό 

Ιδρυτική Συνέλευση της ΟΙΟΜΚΩ 21-10-2006 και ο αγιασμός που ακολούθησε 



   Η ΟΙΟΜΚΩ σήμερα αποτελείται από 24 μέλη και 8 αρωγά σωματεία, που αποτελούν την διοικητι-
κή βάση της ΟΙΟΜΚΩ, με παρουσία κυρίως στην Ελλάδα, αλλά και στην Ευρώπη (Γερμανία, Ελβε-
τία, Βέλγιο, Μ. Βρετανία, Αυστρία), Αυστραλία και Αμερική (Καναδάς και ΗΠΑ), και παρέχουν στην 
Ομοσπονδία την δυνατότητα συνεχούς συμπαράστασης για την επίτευξη των στόχων της. 

  Η ΟΙΟΜΚΩ είναι μέλος του Οικονομικού και Κοινωνικού Συμβουλίου του ΟΗΕ από το 2012 
(ΕCOSOC), της Ομοσπονδιακής Ένωσης των Ευρωπαϊκών Εθνικοτήτων (FUEN) από το 2011, 
συμμετέχει δε τακτικά στις συνεδριάσεις του Οργανισμού για Ασφάλεια και Συνεργασία στην Ευρώ-
πη (OSCE). 

Η παρουσίαση της ΟΙΟΜΚΩ 
 

  Στις επόμενες σελίδες παρουσιάζονται συνοπτικά οι δραστηριότητες και οι προσπάθειες των δέκα 
χρόνων που αναδεικνύουν την σημερινή εικόνα της ΟΙΟΜΚΩ, τα σημαντικά αποτελέσματα που 
έχουν επιτευχθεί, οι εκκρεμότητες που έχουν προκύψει, καθώς και τα σημεία όπου πρέπει να συνε-
χιστεί ο αγώνας για την αναζωογόνηση της Πολίτικης Ρωμιοσύνης. 
  Η παρουσίαση αυτή γίνεται σε αντιστοιχία με τα καταστατικά άρθρα των σκοπών της ΟΙΟΜΚΩ και 
του τρόπου επίτευξης αυτών. 
 
1. Η ενίσχυση των σχέσεων, η ανταλλαγή ιδεών και η αλληλεγγύη μεταξύ των Κωνσταντι-

νουπολιτών της διασποράς με τους Ομογενείς που ζουν στην Κωνσταντινούπολη 
 
Α. Σχέσεις με τους φορείς των Ευαγών Ιδρυμάτων  
  Με την εκλογή του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου 
(ΔΣ) της ΟΙΟΜΚΩ στις αρχές του  2008 ξεκινά η προ-
σπάθεια της συστηματικής επικοινωνίας και συνεργα-
σίας με τους φορείς της Ομογένειας στην Κωνσταντι-
νούπολη. Σε σύντομο χρονικό διάστημα επιτυγχάνεται 
συνεργασία με τις Εφοροεπιτροπές και ΔΣ των Ευα-
γών Ιδρυμάτων καθώς και με τον κ. Παντελή Λάκη Βί-
γκα εκπρόσωπο  των μη-Μουσουλμανικών Κοινοτή-
των στο Συμβούλιο της Γενικής Διεύθυνσης Βακουφί-
ων στην Άγκυρα την περίοδο 2008-2014. Για σοβαρά 
θέματα πριν από κάθε συνεργασία και ανάληψη πρω-
τοβουλίας πάντοτε ζητείται η ευλογία της Α.Θ.Π. του Οικουμενικού Πατριάρχη κ.κ. Βαρθολομαίου. 
Με την ίδρυση του Συνδέσμου Υποστήριξης Ρωμαίικων Κοινοτικών Ιδρυμάτων (ΣΥΡΚΙ) το έτος 
2011, η συνεργασία γίνεται συστηματικότερη. Η συνεργασία αυτή προσβλέπει στην επίλυση χρόνι-
ων ζητημάτων των Ευαγών Ιδρυμάτων (Βακούφια) και άλλων σημαντικών θεμάτων της Ομογένειας, 
όπως: 

- Επιστροφή των Βακουφικών ακινήτων που είχαν κατασχεθεί κατά περιόδους και σε μείζονα κλί-
μακα με την «πραξικοπηματική» απόφαση του Ανώτατου Αναιρετικού Δικαστηρίου της Τουρκίας 
το καλοκαίρι του 1974. 
- Επίτευξη της εφαρμογής των νόμων περί εκλογής διοικήσεων στα Ευαγή Ιδρύματα με βάση την 
παράδοση της Ρωμιοσύνης. 
- Αντιμετώπιση τεχνικών ζητημάτων με εκπόνηση μελετών από εθελοντές μηχανικούς της 
  ΟΙΟΜΚΩ. 
- Υποβολή από κοινού προτάσεων προς τις Κυβερνήσεις της Τουρκίας για την διευκόλυνση επί-
λυσης προβλημάτων της Ομογένειας. 
-  



  Υποστήριξη της παιδείας, των σχολείων της Ομογένειας και της προσχολικής εκπαίδευσης  
Επίλυση θεμάτων συντάξεων των Ομογενών. 
- Εκτέλεση από κοινού ερευνητικών προγραμμάτων, όπως αυτού που πραγματοποιήθηκε την 
περίοδο 2013- 2015 με τον τίτλο : «Μειονοτικοί πολίτες – Ίσοι πολίτες». 

Σοβαρή ανατροπή, στην πρόοδο που είχε σημειωθεί την περίοδο 2008-2013, στο ζήτημα της εν μέ-
ρει άρσης των αδικιών κατά των μη-Μουσουλμανικών Βακουφίων, προκάλεσε η απαγόρευση εκ μέ-
ρους της Τουρκικής Κυβέρνησης της διενέργειας εκλογών σε αυτά, από την αρχή του έτους 2013, 
με την πρόφαση έκδοσης νέου κανονισμού εκλογών. Ο νέος αυτός κανονισμός παρά τις πολλαπλές 
υποσχέσεις δεν έχει ακόμη εκδοθεί. Η απαγόρευση διενέργειας εκλογών αποτελεί σοβαρή αρνητική 
εξέλιξη. Την διετία 2014-2016 η ΟΙΟΜΚΩ έθεσε το θέμα ενώπιον του Πρωθυπουργού της Κυβέρνη-
σης της Τουρκίας (5/12/2014) καθώς επίσης με διαβήματα στις συνεδριάσεις διεθνών οργανισμών 
(ΟΗΕ, ΟSCE και FUEN). 

Β. Ζήτημα πρώτης προτεραιότητας: Η Υποστήριξη της Ομογενειακής Παιδείας 

  Η ΟΙΟΜΚΩ από την ίδρυση της έχει υιοθετήσει την αρχή ότι η ενίσχυση της ομογενειακής παιδεί-
ας, ώστε τα Σχολεία μας να συνεχίζουν να ελκύ-
ουν τους μαθητές τους, αποτελεί τον πλέον ση-
μαντικό παράγοντα για την αναζωογόνηση της 
Ρωμιοσύνης της Πόλης. 

  Οι προσπάθειες που έχει σταδιακά καταβάλει η 
ΟΙΟΜΚΩ για την αναβάθμιση της εκπαίδευσης 
στα Σχολεία μας και την στήριξη των μαθητών 
συνοψίζονται στις ακόλουθες ενέργειες: 

 Περίοδος 2008-2010. Οργανώθηκαν τακτικές 
συναντήσεις με τους διευθυντές και εκπαιδευ-
τικούς των τριών Σχολείων μας – Ζάππειο, 
Ζωγράφειο, Μεγάλη του Γένους Σχολή – με 
σκοπό την κατανόηση των προβλημάτων και επίσης ημερίδες για την δημόσια συζήτηση των 
θεμάτων (Ημερίδα 4/5/2009 – Σύλλογος Κωνσταντινουπολιτών στην Καλλιθέα). Σε συνεργασία 
με τους Συνδέσμους Αποφοίτων της Πόλης οργανώθηκε μαθητικός διαγωνισμός (Μάρτιος 
2009). 

 Περίοδος 2010-2012. Μετά την διαπίστωση ότι η Ελληνική Πολιτεία δεν είχε στείλει από το 1985 
διδακτικά βιβλία στα σχολεία πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης ετοιμάστηκαν, σε στενή συνεργασία με 
το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο του Υπ. Παιδείας της Ελλάδος, 12 βιβλία για τις τάξεις του δημοτικού. 
Τα βιβλία αυτά αφού πέρασαν από την καθιερωμένη διαδικασία ελέγχου του Υπ. Παιδείας της 
Τουρκίας, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από το Ελληνοτουρκικό Μορφωτικό Πρωτόκολλο του 
1968, τυπώθηκαν αρχικά με την μέριμνα της ΟΙ-
ΟΜΚΩ και στη συνέχεια από το Υπ. Παιδείας 
της Ελλάδος και πλέον αποστέλλονται στην Πό-
λη σε τακτική βάση με μέριμνα πάλι της ΟΙΟΜ-
ΚΩ. Η ίδια διαδικασία επανελήφθη και για τα βι-
βλία μαθηματικών του Γυμνασίου (2011-2012). 
Η ταχεία έγκριση των βιβλίων από πλευράς των 
αρχών της Τουρκίας κατέστη δυνατή μετά από 
επίμονες πιέσεις της ΟΙΟΜΚΩ. 



 Περίοδος 2013-2015. Η ανάγκη προσέγγισης 
των εκπαιδευτικών θεμάτων από κοινού με τους 
φορείς της Ομογένειας αλλά και με την εποπτεία  
του Οικουμενικού Πατριαρχείου, κατά τα πρότυ-
πα της Κεντρικής Πατριαρχικής Επιτροπής Παι-
δείας του παρελθόντος, και την συνεργασία του 
Συντονιστή εκπαίδευσης του Γενικού Προξενείου 
της Ελλάδος στην Πόλη, οδήγησαν την ΟΙΟΜΚΩ 
να υποβάλει προτάσεις για την δημιουργία του 
Ομογενειακού Συμβουλίου Παιδείας (ΟΣΠ), το 
οποίο ιδρύθηκε μετά από αρκετή προσπάθεια 
τον Αύγουστο του 2013 και λειτουργεί τακτικά 
μέχρι σήμερα. Το ΟΣΠ αποτελείται από δύο 
όργανα: (α) την τετραμελή Συντονιστική Επιτρο-
πή Παιδείας (εκπρόσωποι της Α.Θ.Π. του Οικου-
μενικού Πατριάρχη, του ΣΥΡΚΙ, της ΟΙΟΜΚΩ, 
και ο Συντονιστής εκπαίδευσης) και (β) την Ολομέλεια, δηλαδή την δεκαπενταμελή Διευρυμένη 
Επιτροπή Παιδείας (συμμετέχουν όλοι οι παράγοντες των ομογενειακών σχολείων). Το ΟΣΠ έχει 
συμβάλει στην επίλυση ζητημάτων όπως: η χρηματοδότηση των λειτουργικών εξόδων των Σχο-
λείων από πόρους των Ευαγών Ιδρυμάτων της Πόλης, η οργάνωση επιμορφωτικών δράσεων 
για τους εκπαιδευτικούς, οι διορισμοί εκπαιδευτικών, η διερεύνηση μεθόδων υποστήριξης της 
ελληνομάθειας, κ,ά. 

 Πρωτοβουλία προγράμματος υποτροφιών: Η ΟΙΟΜΚΩ για τέσσερα συναπτά χρόνια υποστήριξε 
τους μαθητές των τριών Λυκείων με την οργάνωση και χορήγηση υποτροφιών προκειμένου να 
καλυφθούν τα φροντιστηριακά δίδακτρα τους για τις εισαγωγικές εξετάσεις των ΑΕΙ της Τουρκί-
ας. Το πρόγραμμα με μέσο ετήσιο προϋπολογισμό 15.000 Ευρώ υποστήριξε 16 μαθητές ετήσια. 
Η διαδικασία αξιολόγησης, που περιελάμβανε την υποβολή αίτησης με δικαιολογητικά, συνέντευ-
ξη από Επιτροπή της ΟΙΟΜΚΩ και γραπτές εξετάσεις σε θέματα γενικών γνώσεων, πραγματο-
ποιήθηκε με αντικειμενικά κριτήρια. 

 Από το έτος 2012, όταν τα Ευαγή Ιδρύματα της Πόλης ανέλαβαν την κάλυψη των υποτροφιών 
αυτών, η ΟΙΟΜΚΩ συνέχισε το πρόγραμμα υποτροφιών για τους μαθητές Πολίτικης καταγωγής 

σε όλη την Ελλάδα. Το πρόγραμμα διανύει φέτος το 
4ο έτος εφαρμογής του, υποστηρίζοντας 15-18 μα-
θητές ετήσια και παράλληλα εξασφαλίζοντας την 
δωρεάν πρόσβαση τους σε ηλεκτρονικό φροντιστή-
ριο του ιδιωτικού φορέα ΑΡΝΟΣ Α.Ε., που υποστη-
ρίζει την προσπάθεια αυτή. Η επιλογή των υποψη-
φίων γίνεται όπως στην προηγούμενη περίπτωση, 
και επιπλέον δίνει την δυνατότητα γνωριμίας μεταξύ 
τους των νέων της εκπατρισμένης Κοινότητας των 
Κωνσταντινουπολιτών στην Ελλάδα. 

 

 Συναυλία στο Ζάππειο Μέγαρο Αθηνών υπέρ της Ο-
μογενειακής Παιδείας με την ευγενική καλλιτεχνική 
προσφορά της Ευανθίας Ρεπούτσικα-Ιούνιος 2011 

 Εξετάσεις για την χορήγηση υποτροφιών σε μαθητές 
της Ομογένειας (2010)  



 Πρωτοβουλία επαφών με το Υπ. Παιδείας της Τουρκίας. Η ΟΙΟΜΚΩ επεδίωξε τα τελευταία χρό-
νια σημαντικές επαφές με το Υπ. Παιδείας της Τουρκίας. Δύο συναντήσεις με τον Υπουργό Παι-
δείας κ. Ömer Dinçer (Δεκέμβριος 2011 και Ιούνιος 2012) βοήθησαν στην επίτευξη προόδου σε 
θέματα όπως: η αποδοχή υπό το καθεστώς «επισκεπτών μαθητών» παιδιών στα Σχολεία μας 
που δεν διαθέτουν ιθαγένεια της Τουρκίας, την 
έγκριση των ελληνικών σχολικών βιβλίων (που ανα-
φέρθηκε προηγουμένως), η απεμπλοκή του διορι-
σμού ομογενών εκπαιδευτικών από την 
«αμοιβαιότητα» Ελλάδος-Τουρκίας, η αποστολή 
μετακλητών εκπαιδευτικών, η σημαντική χρηματο-
δότηση των Σχολείων (αρχίζοντας από το έτος 
2014 και για πρώτη φορά μετά από το 1923), η α-
φαίρεση αρνητικών αναφορών από τα σχολικά βι-
βλία για τις μειονότητες. Επίσης τον Απρίλιο του 
2015 υπήρξε και άλλη συνάντηση σε υψηλό επίπε-
δο με τους ιθύνοντες του Υπ. Παιδείας της Τουρκί-
ας. 

 Πρωτοβουλία επαφών με το Υπ. Παιδείας της Ελλά-
δος. Σε όλη την διάρκεια των 10 ετών η ΟΙΟΜΚΩ, στα πλαίσια του Ελληνοτουρκικού Μορφωτι-
κού Πρωτοκόλλου αλλά και της Συνθήκη της Λωζάννης, έχει επιδιώξει συνεχείς προσπάθειες 
επαφής με το Υπ. Παιδείας της Ελλάδος. Πρόσφατα, η Ανακοίνωση της ΟΙΟΜΚΩ με τις γενικές 
θέσεις της για την ομογενειακή παιδεία, της οποίας τα κύρια σημεία δίνονται στη συνέχεια, υπε-
βλήθη στο Υπουργείο και τους ενδιαφερόμενους φορείς.  

 Υποστήριξη ίδρυσης παιδικού σταθμού. Η ΟΙΟΜΚΩ 
έχει υποστηρίξει την ίδρυση παιδικού σταθμού στην 
Κοινότητα Μεγάλου Ρεύματος από το 2007, στους 
χώρους της κοινοτικής αίθουσας, καθώς και στην 
Κοινότητα του Σταυροδρομίου από το 2011, στους 
χώρους της πρώην Αστικής Σχολής Αγίας Τριάδος 
Πέρα. Για τον σκοπό αυτό έχει συνδράμει στην απο-
στολή εξοπλισμού, όπως υπολογιστές, βιβλία, παι-
χνίδια, στην κάλυψη αμοιβής ομογενούς νηπιαγω-
γού, και στην αποστολή εθελοντριών για την ενίσχυ-
ση του έργου των σταθμών. Παρόμοιες δράσεις υπο-

στήριξης έχουν γίνει και για το νηπιαγωγείο του Ζαπ-
πείου. Πρόσφατα εγκαταστάθηκαν δύο σύγχρονα συ-
στήματα πληροφορικής για την ενίσχυση της διδασκα-
λίας ελληνικών και φυσιογνωστικών μαθημάτων για 
μαθητές μικρής ηλικίας. 

 

Συνάντηση με τον Υπ. Παιδείας της Τουρκίας 
κ. Ömer Dinçer - Δεκέμβριος 2011 

Φωτογραφίες από τον Παιδικό Σταθμό της Κοινότητας 
Σταυροδρομίου Κωνσταντινουπόλεως - Εθελόντριες της 
ΟΙΟΜΚΩ συνεργάζονται με το προσωπικό του σταθμού.  



Απόσπασμα από την Ανακοίνωση του ΔΣ της ΟΙΟΜΚΩ (8/6/2016) 
«Ένα συνολικό μακρόπνοο σχέδιο αναβάθμισης της ομογενειακής παιδείας, κατά την εκτίμηση μας θα πρέπει 
να περιλαμβάνει και τα εξής στοιχεία: 
 
α) Άμεση κατάρτιση μιας επικαιροποιημένης μελέτης για την σημερινή κατάσταση της εκπαίδευσης στην Πό-
λη, από αρμόδιο φορέα όπως είναι το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ), που έχει την αρμοδιότητα και 
την τεχνογνωσία επί του θέματος. Εν απουσία τέτοιας μελέτης, οι προτεινόμενες διοικητικές αλλαγές, παρά 
την επιχειρηματολογία που αναπτύσσεται, είναι μετέωρες και ελλιπείς. Είναι διαπιστωμένο ότι το ΙΕΠ δεν έχει 
καμία ανάμιξη στην αναφερόμενη «Διοικητική Αλλαγή» στα Ομογενειακά σχολεία. 
β) Κατάρτιση μελέτης για τον μαθητικό και παιδικό πληθυσμό της Ομογένειας, ούτως ώστε να έχουμε μια α-
ξιόπιστη στατιστική της δημογραφικής εξέλιξης με ορίζοντα τουλάχιστον την προσεχή πενταετία. Από αυτή 
την μελέτη θα γνωρίζουμε τον αριθμό μαθητών ανά τάξη για το προσεχές διάστημα αλλά και τις περαιτέρω  
προσπάθειες  που πρέπει να αναληφθούν για την αύξηση των εγγραφών στο Δημοτικό του Ζαππείου (τα τε-
λευταία δύο χρόνια, χάρη στην λειτουργία του παιδικού σταθμού και της βελτίωσης της παρεχομένης εκπαί-
δευσης, έχουν αυξηθεί οι σχετικές εγγραφές). Θα πρέπει να καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια για να εξα-
σφαλιστούν όλες οι απαραίτητες προϋποθέσεις ώστε  οι Ομογενείς και οι εξ Ελλάδος εργαζόμενοι στην Πόλη 
να επιδιώκουν την φοίτηση των παιδιών τους στα ομογενειακά σχολεία.  
γ) Ανάπτυξη και εμπέδωση ενός οράματος αναβάθμισης της παιδείας στους ομογενείς εκπαιδευτικούς, οι ο-
ποίοι αν και σε σημαντικό βαθμό καταβάλουν προσπάθειες για την διατήρηση ενός καλού μορφωτικού επιπέ-
δου, έχουν επηρεαστεί από το μακροχρόνιο τέλμα στα εκπαιδευτικά θέματα. Το όραμα αυτό, αναγκαίο για την 
όποια μεταρρύθμιση, μπορεί να καλλιεργηθεί μέσα από σεμινάρια ή σχετικές ημερίδες. 
δ) Δημιουργία μηχανισμού αξιολόγησης του έργου των εκπαιδευτικών και των διευθυντών. Η αξιολόγηση εί-
ναι αναγκαία για την παρακολούθηση του εκπαιδευτικού έργου. Οι εκπαιδευτικοί και οι διευθυντές θα πρέπει 
να αποκτήσουν την νοοτροπία και την αντίληψη ότι η δουλειά τους αξιολογείται. Συγχρόνως, ο μηχανισμός 
αξιολόγησης θα πρέπει να πείθει ότι δεν είναι τιμωρητικός, αλλά όργανο προαγωγής του έργου των εκπαι-
δευτικών. 
ε) Προσαρμογή του περιεχομένου των μαθημάτων (κυρίως των θετικών επιστημών) και των αναλυτικών προ-
γραμμάτων, έτσι ώστε αυτά να συμβαδίζουν με το αναλυτικό πρόγραμμα των εγχώριων σχολείων και την ύλη 
των εισαγωγικών εξετάσεων για τα ΑΕΙ της Τουρκίας.  
στ) Σχεδιασμός και παραγωγή εκπαιδευτικού υλικού (όπως συγγραφή νέων βιβλίων) για την επίτευξη του 
παραπάνω σκοπού (προσαρμογή στο εγχώριο αναλυτικό πρόγραμμα), αλλά και για την ενίσχυση της Ρωμαίι-
κης αυτογνωσίας και ταυτότητας μέσα από την εκπαιδευτική διαδικασία. Καθορισμός εξωσχολικών δράσεων 
για την ενίσχυση της ελληνομάθειας.  
ζ) Έναρξη διαλόγου με όλους τους εμπλεκόμενους (εκπαιδευτικούς, διευθύνσεις σχολών, μαθητική κοινότητα, 
γονείς, εφορείες κ.λ.π.) για την επιδιωκόμενη διοικητική αλλαγή, ούτως ώστε να μην επαναλάβουμε τις απο-
τυχημένες ενέργειες του παρελθόντος. Με τον τρόπο αυτό, οι προτεινόμενες αλλαγές δεν θα επιβληθούν εκ 
των άνω, αλλά θα υιοθετηθούν μέσα από την πειθώ. 
η) Αντιμετώπιση σειράς ζητημάτων που απαιτούν επιστημονική μελέτη. Τέτοια είναι η απουσία ενιαίου εκπαι-
δευτικού προγράμματος, τα διλήμματα διδασκαλίας της ελληνικής ως μη-μητρικής γλώσσας, η θέσπιση κινή-
τρων μάθησης προς μαθητές, η διδασκαλία σε πολυμορφικές τάξεις, κ.α. Γι’ αυτά τα θέματα προτείνουμε 
την άμεση  διενέργεια επιστημονικής μελέτης, έτσι ώστε σύντομα να έχουμε πορίσματα και σχετικό 
οδηγό ενεργειών. 
θ) Δημιουργία προκαταρτικής τάξης για νέους μαθητές που δεν γνωρίζουν επαρκώς την ελληνική 
γλώσσα. 
 
Τα παραπάνω προτείνονται για να αποτελέσουν την βάση ενός ουσιαστικού  προγράμματος ανα-
βάθμισης της ομογενειακής παιδείας που πρέπει να αρχίσει αμέσως χωρίς χρονοτριβές.»  



2. Η προάσπιση και προώθηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και ειδικότερα των δικαιω-
μάτων των Κωνσταντινουπολιτών, αλλά και της Ίμβρου και Τενέδου, όπως αυτά προστα-
τεύονται από τις σχετικές διατάξεις της Συνθήκης της Λωζάννης, και άλλες σύγχρονες διε-
θνείς συνθήκες και συμβάσεις προστασίας δικαιωμάτων του ανθρώπου. 

 Η κατανόηση της ιστορικής αλήθειας ότι οι διωγμοί που έχει υποστεί, κατά την διάρκεια όλου του 
20ου αιώνα, η Ελληνορθόδοξη Μειονότητα της Τουρκίας είναι πρωτίστως απόρροια της μη-
λειτουργίας του κράτους δικαίου και των νόμων στην Τουρκία είναι απαραίτητη για την στρατηγική 
υπεράσπισης των δικαιωμάτων της Κοινότητας μας.  Η αντίληψη ότι οι διωγμοί αυτοί σχετίζονται με 
τις ελληνοτουρκικές διαφορές και το Κυπριακό δεν ευσταθεί, τουλάχιστον ως πρωτογενής αιτία, 
όπως αποδεικνύεται από την μελέτη του αρχειακού υλικού. Η προσεκτική μελέτη της ιστορίας δεί-
χνει ότι ακόμα και όταν οι σχέσεις μεταξύ των δύο χωρών ήταν πολύ καλές, η Ρωμιοσύνη υφίστατο 
τους σκληρότερους διωγμούς.  

 Επιπλέον η δική μας περίπτωση, σε σύγκριση με άλλες μειονότητες διεθνώς, έχει μια ιδιαιτερότη-
τα. Στην περίπτωση των Κωνσταντινουπολιτών, καθώς επίσης και των Ιμβρίων-Τενεδίων, ο εφεξής 
σεβασμός των δικαιωμάτων τους δεν είναι αρκετός, αφού έχει εκπατρισθεί το 98% του πληθυσμού 
που υπαγόταν στη Συνθήκη της Λωζάννης και μόνον το 2% αυτού παραμένει στην πατρώα γη. Εί-

ναι αναγκαίο να υπάρξουν μέτρα αποκατάστασης και θεραπείας των μαζικής κλίμακας αδικιών που 
έχουμε υποστεί σε όλη την διάρκεια του 20ου αιώνα. Η βασική αυτή αρχή, ότι ο θύτης έχει την υπο-
χρέωση να πράξει ότι είναι δυνατό και να προβεί σε επανορθώσεις προς το θύμα, αποτελεί νέο νο-
μικό εργαλείο στο διεθνές δίκαιο. Ειδικότερα το υπ.αρ 60/147 ψήφισμα της Γενικής Συνέλευσης του 
ΟΗΕ αποτελεί το κυριότερο νομικό στήριγμα που έχει αξιοποιήσει  εκτενώς η ΟΙΟΜΚΩ σε διεθνή 
κλίμακα.  



Για να επιτευχθούν οι παραπάνω δύο σκοποί, η ΟΙΟΜΚΩ έχει εφαρμόσει την ακόλουθη στρατηγική:  

α) Απευθείας διεκδίκηση από την Κυβέρνηση της Τουρκίας μέτρων αποκατάστασης αδικιών και ε-
πανορθώσεων 

β) Συνεχής επικοινωνία με την Ελληνική Πολιτεία για θέματα των εκπατρισμένων Κωνσταντινουπο-
λιτών καθώς και της Ομογένειας 

γ) Γνωστοποίηση και προβολή σε διεθνή φόρα διεθνούς δικαίου και υπεράσπισης των δικαιωμάτων 
του ανθρώπου των ζητημάτων που άπτονται στην Ομογένεια και πρέπει να επιλύσει η Κυβέρνηση 
της Τουρκίας. 

δ) Στα πλαίσια αυτής της στρατηγικής, την περίοδο 2010-2016, αντιπροσωπείες της ΟΙΟΜΚΩ έχουν 
πραγματοποιήσει διαδοχικές συναντήσεις με ανώτατα στελέχη της Κυβέρνησης της Τουρκίας και 
άλλους κρατικούς παράγοντες, όπως: 

- Με τον Πρωθυπουργό κ. Ρ.Τ. Ερντογάν στις 15.5.2010 
- Με τον Υπ. Εξωτερικών καθ. κ. Α. Νταβούτογλου δύο φορές την περίοδο 2011-2013 
- Με τον Πρωθυπουργό καθ. κ. Α. Νταβούτογλου, παρουσία δέκα υπουργών της Κυβέρνηση  
του τον Δεκέμβριο του 2014 
- Με τους Υπουργούς Παιδείας και Ευρωπαϊκής Ένωσης καθώς επίσης και στελέχη των Υπ. 
Εσωτερικών και Εξωτερικών σε πέντε διαδοχικές επισκέψεις στην Άγκυρα. 
- Με τον Πρόεδρο κ. Κ. Κιλιτσντάρογλου και την Κεντρική Επιτροπή του Λαϊκού Ρεπουμπλικανι-
κού Κόμματος το 2013 και το 2015.  
 
Τα αποτελέσματα που έχουν επιτευχθεί μέχρι σήμερα από τις προσπάθειες αυτές είναι:  
 
-  Αποκατάσταση υπηκοοτήτων που είχαν αφαιρεθεί κατά μαζικό τρόπο την περίοδο 1964-2004 

και μείωση του ποσού απαλλαγής από τη στρατιωτική θητεία σε ποσοστό 10%. 400 περίπου υ-
πηκοότητες αποκαταστάθηκαν τα τελευταία χρόνια κάθε έτος. 
 -  Άρση σημαντικών αδικιών κατά της ομογενειακής παιδείας 
-  Υποστήριξη -  σε συμβολικό βαθμό ακόμη- της παλιννόστησης νέων από την Προεδρία Πολι-

τών του Εξωτερικού της Πρωθυπουργίας της Τουρκίας 
 - Ανάληψη πρωτοβουλιών από τον Συνήγορο του Πολίτη της Τουρκίας για την αντιμετώπιση 

παρανομιών που επιχειρούν ορισμένοι κτηματομεσιτικοί κύκλοι κατά ιδιωτικών περιουσιακών 
δικαιωμάτων - ζήτημα θεμελιώδους δικαιώματος του ανθρώπου που σχετίζεται άμεσα με αδικίες 
του παρελθόντος 
- Παραδοχή κατοχής από το Ίδρυμα Τουρκικής Ιστορίας των αρχείων του Ελληνικού Φιλολογι-

κού Συλλόγου Κωνσταντινουπόλεως, τα οποία βρίσκονται κατά δήλωση του ιδρύματος στο στά-
διο ολοκλήρωσης της ψηφιοποίησης τους. Το αίτημα της ΟΙΟΜΚΩ περιλαμβάνει την επιστροφή 
των αρχείων σε Ομογενειακό ίδρυμα της Πόλης και την διαθεσιμότητα των ψηφιακών αρχείων σε 
όλους τους μελετητές. 
- Την αλλαγή στάσης του Λαϊκού Ρεπουμπλικανικού Κόμματος σε θέματα δικαιωμάτων της Ελ-

ληνορθόδοξης Μειονότητας κατά την άσκηση αντιπολίτευσης κατά της Κυβέρνησης. Στους εκ-
προσώπους του ΛΡΚ αναλύθηκε λεπτομερώς οι διωγμοί που είχαν ασκηθεί από το κόμμα τους 
σε όλη την διάρκεια μετά από 1923 κατά των μειονοτήτων ως σημαντικό μέρος της συνολικής 
κρατικής πολιτικής της Τουρκίας.  
 



β) Στα πλαίσια της προαναφερθείσας στρατηγικής η ΟΙΟΜΚΩ έχει συνεχή και συστηματική επικοι-
νωνία με φορείς της Ελληνικής Δημοκρατίας. Αντιπροσωπείες της ΟΙΟΜΚΩ έχουν γίνει δεκτές σε 
συναντήσεις, όπως: 

- Με τους Προέδρους της Ελληνικής Δημοκρατίας κ.κ. Κ. Παπούλια (2011) και Π. Παυλόπουλο 
(2015),  παρουσία όλου του ΔΣ 

- Με στελέχη των Υπουργείων 
- Εξωτερικών και Γενικής Γραμματείας Απόδημου Ελληνισμού 
- Παιδείας και Θρησκευμάτων 
- Εσωτερικών 
- Κοινωνικής Ασφάλισης και Εργασίας  
- Με στελέχη ασφαλιστικών φορέων ΙΚΑ και ΟΓΑ 

Σημαντικά αποτελέσματα έχουν επιτευχθεί μέχρι σήμερα από αυτές τις προσπάθειες, όπως:  

- Αλλαγή του συστήματος έκδοσης αδειών παραμονής για όσους Κωνσταντινουπολίτες δεν 
έχουν αποκτήσει την  Ελληνική ιθαγένεια και 
έκδοση  Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομογε-
νούς και για τους Κωνσταντινουπολίτες 
Έλληνες 

-  Συνέχιση πληρωμής των συντάξεων υπό το 
καθεστώς του 2ου Μνημονίου 

-  Χορήγηση αδειών οδήγησης βάσει αναγνώρι-
σης αδειών του εξωτερικού 

-  Επιτάχυνση των διαδικασιών απόκτησης Ελ-
ληνικής ιθαγένειας και αντιμετώπιση πολλών 
προβλημάτων σε προσωπική βάση για την 
έκδοση αδειών παραμονής 

-  Αντιμετώπιση της υπερβολικής φορολόγησης 
των Ομογενών 

-  Αντιμετώπιση της άρνησης του ΙΚΑ να ασφαλί-
σει προστατευόμενα μέλη λόγω μη Ελληνικής 
ιθαγένειας 

- Αντιμετώπιση των περιπτώσεων μη εφαρμογής των νόμων για την προστασία των Κωνσταντι-
νουπολιτών που δεν έχουν Ελληνική ιθαγένεια και αντιμετωπίζονται σαν «υπήκοοι τρίτων χω-
ρών». 

Συνάντηση μελών του Δ.Σ. της ΟΙΟΜΚΩ με τον  
Εξοχότατο Πρόεδρος τα Ελληνικής Δημοκρατίας  

(Μάιος 2015)   

Συνάντηση της αντιπρο-
σωπείας της ΟΙΟΜΚΩ με 

τον Υπ. Εξωτερικών κ. 
Στ. Δήμα (Μάρτιος 2011) 

  
Παρουσίαση στην Επι-
τροπής Διασποράς του 
Ελληνισμού από την ΟΙ-

ΟΜΚΩ και τους 
 Συλλόγους  

Ιμβρίων-Τενεδίων 
(Μάιος 2016)  
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Βουλή των Ελλήνων      

 Από το 2009 μέχρι σήμερα η ΟΙΟΜΚΩ μαζί με τους Συλλόγους Ιμβρίων και Τενεδίων έχει ενημερώ-
σει πέντε φορές την Ειδική Μόνιμη Επιτροπή Διασποράς του Ελληνισμού για θέματα που αφορούν 
τον Ελληνισμό που υπάγεται στην Συνθήκη της Λωζάννης. Το κυριότερο αποτέλεσμα των προσπα-
θειών αυτών υπήρξε η δημιουργία της Υποεπιτροπής Ελληνισμού της Κωνσταντινούπολης–Ίμβρου
– Τενέδου, η πρόσφατη επανασύσταση της οποίας ελπίζεται ότι θα συμβάλει στην επίλυση των ζη-
τημάτων που εκκρεμούν εδώ και πολύ καιρό.  

γ) Παρουσία της ΟΙΟΜΚΩ σε Διεθνή Φόρα. Οι προσπάθειες της ΟΙΟΜΚΩ για την προώθηση και 
προάσπιση των δικαιωμάτων των Κωνσταντινουπολιτών σε διεθνή κλίμακα ξεκίνησαν την τελευταία 
πενταετία. Τα πρώτα βήματα ήταν η ένταξη της ως μέλος στην Ομοσπονδία Μειονοτήτων της Ευ-
ρώπης (FUEN - Federal Union of European Nationalities) το 2011 και η χορήγηση συμβουλευτικού 
καθεστώτος ως ΜΚΟ στη Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών 
(ECOSOC – Economic and Social Council) (27/07/2012).  

Οι ενέργειες της ΟΙΟΜΚΩ προβάλλουν τα θέματα μας σε Συμβούλια του ΟΗΕ και των άλλων διε-
θνών οργανισμών, όπως: 

- Συνεχείς και συστηματικές παρεμβάσεις στο Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (Human Rights 
Council) του ΟΗΕ στην Γενεύη με τρείς παρεμβάσεις κάθε χρόνο (κάθε Μάρτιο/Ιούνιο/Σεπτέμβριο) 
όπως επίσης στο Φόρουμ Μειονοτήτων κάθε Νοέμβριο. 

- Παρουσία και συστηματικές παρεμβάσεις στο Φόρουμ Μειονοτήτων  (Forum on Minority Issues) 
του ΟΗΕ στην Γενεύη από τον Νοέμβριο του 2013 

- Κατάθεση ψηφισμάτων στις γενικές συνελεύσεις της FUEN από το 2011 ετησίως με μεγάλη απή-
χηση 

- Συμμετοχή στο συνέδρια του ΟΑΣΕ (OSCE) στη 
Βιέννη για τις εθνικές μειονότητες τα τελευταία 3 χρό-
νια με εκπροσωπηση από τον καθ. Παντελή Gstrein.  

- Παρουσιάσεις στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με την 
πιο πρόσφατη στις 12/10/2015 

- Παρεμβάσεις στις ετήσιες συνεδριάσεις  του ΟΑΣΕ 
στην Βαρσοβία για την Εφαρμογή Ανθρωπίνων Δια-
στάσεων  και στην Βιέννη, όπως αυτή στην Συμπλη-
ρωματική Συνεδρίαση Ανθρωπίνων Διαστάσεων III: 
Εθνικές Μειονότητες, Κτίσιμο Γεφυρών και Ολοκλήρω-
ση (10-11/11/ 2016) 

- Παρουσίαση στην Σουηδική Βουλή των προβλημάτων που αντιμετωπίζει η Ελληνορθόδοξη Κοινό-
τητα της Πόλης (15/10/2008) 

-  Αποστολή στην Γενεύη πενταμελούς ομάδας νομικών-εθελοντών για έρευνες στο αρχείο του Διε-
θνούς Ερυθρού Σταυρού. Πραγματοποιήθηκε φωτογράφιση αρχείων της Μικτής Επιτροπής Ανταλ-
λαγής, με σκοπό την συλλογή στοιχείων για την περίπτωση των «Εταμπλί» Κωνσταντινουπολιτών 
(όρος για τους Μη Ανταλλάξιμους)  (25-29/10/2011). 

Παρουσίαση στο Ευρωκοινοβούλιο από την ΟΙΟΜΚΩ 
μετά από πρόσκληση της Ε.Β. κ. Ροδή Τσαγκαράκη  

Κράτσα (Φεβρουάριος 2012)  



   Επίσης έχουν υλοποιηθεί δύο πολύ σημαντικές εκδη-
λώσεις στη Γενεύη στις 24/11/2015 με την ευκαιρία της 
60ης επετείου των Σεπτεμβριανών: 

 Στην έδρα του ΟΗΕ ειδική εκδήλωση στα πλαίσια του 
Φόρουμ Μειονοτήτων (Side Event at the Forum on 
Minority Issues) με αξιόλογους ομιλητές και προβολή 
της ταινίας « η Φρικτή Νύκτα », για τις δεσμεύσεις της 
Συνθήκης της Λωζάννης και την ανάγκη λήψης μέ-
τρων αποκατάστασης και επανορθώσεων από την 
Τουρκία για την Ελληνορθόδοξη Κοινότητα της Πόλης. 

 Στο Πανεπιστήμιο της Γενεύης, σε συνεργασία με το 
Τμήμα Νεοελληνικών Σπουδών του πανεπιστημίου, 
ειδικό πάνελ αφιερωμένο στον ίδιο σκοπό. 

 Μακρόχρονη προετοιμασία για την οργάνωση ημερί-
δας στην Βουλή των Λόρδων που προβλεπεται να γί-
νει το πρώτο τρίμηνο του 2017. 

Η Ταινία «Η ΦΡΙΚΤΗ ΝΥΧΤΑ» δημιουργήθηκε από 
τον συμπολίτη κ. Γιώργο Μουτεβελή σε συνεργασί-
α με την ΟΙΟΜΚΩ για τα 60 χρόνια από τα Σεπτεμ-
βριανά. Με την διενέργεια Crowdfunding εξασφαλί-

στηκαν οι αναγκαίοι πόρου 

Οι επετειακές εκδηλώσεις της Άλωσης της Κωνσταντι-
νούπολης που οργανώνονται από τα μέλη Σωματεία 

της ΟΙΟΜΚΩ  αποσκοπούν να προβάλλουν το διαχρο-
νικό πνεύμα της Αντίστασης του Ελληνισμού  



3. Η συμπαράσταση και υποστήριξη προς το Οικουμενικό Πατριαρχείο Κωνσταντινουπό-
λεως προκειμένου να ενισχύεται το οικουμενικό, διορθόδοξο, διαχριστιανικό και διαθρη-
σκειακό έργο του και να καθίσταται γνωστό ότι πρόκειται περί θεσμού διεθνούς αναγνω-
ρίσεως και οικουμενικού χαρακτήρα. 

  Η ΟΙΟΜΚΩ έχει επανειλημμένα θέσει στις παρεμβάσεις της προς την Κυβέρνηση της Τουρκί-
ας και προς τους διεθνείς οργανισμούς τα δίκαια του Οικουμενικού Πατριαρχείου και τα προβλή-
ματα που αντιμετωπίζει. 

  Σημειώνουμε μέρος μια χαρακτηριστικής 
προσφώνησης προς τον Υπ. Εξωτερικών 
της Τουρκίας κ. Α. Νταβούντογλου από την 
αντιπροσωπεία της ΟΙΟΜΚΩ (13/12/2013), 
η οποία αναφέρει μεταξύ άλλων τα εξής: 

«Σας απευθύνουμε αυτόν τον χαιρετισμό εκ 
μέρους της Ομοσπονδίας των Σωματείων 
μιας ιστορικής Κοινότητας που έχει υποχρε-
ωθεί να ζήσει εκπατρισμένη μακριά από την 
κοιτίδα της. Πρόκειται για μια μοναδική περί-
πτωση στην σύγχρονη ιστορία όπου  οι διε-
θνείς δεσμεύσεις μεταξύ χωρών – όπως αυ-
τή της Συνθήκης της Λωζάννης – αλλά και το 
ευρωπαϊκό πλαίσιο για τα δικαιώματα του ανθρώπου που καθιερώθηκε μετά από την τραγική 
εμπειρία του πολέμου, δεν εξασφάλισαν ώστε η Κοινότητα μας να μην  διασκορπιστεί σε όλα τα 
μήκη και πλάτη της γης (…) 

(…) Είναι λυπηρό για εμάς να βλέπουμε ότι ακόμα μια φορά την τελευταία περίοδο να γίνεται 
επίκληση της «αμοιβαιότητας» για την συνέχιση αδικιών όπως αυτή της απαγόρευσης λειτουργί-
ας της Θεολογικής Σχολής της Χάλκης».  

Το θέμα της επαναλειτουργίας της Σχολής της Χάλκης είναι πάντοτε στην ημερήσια διάταξη 
των παρεμβάσεων της ΟΙΟΜΚΩ προς την Κυβέρνηση της Τουρκίας. 

Στις πολλαπλές παρεμβάσεις που συστηματικά κατατίθενται σε όλους τους διεθνείς οργανι-
σμούς, που αναφέρθηκαν στον σκοπό αρ. 2 παραπάνω, η ΟΙΟΜΚΩ συμπεριλαμβάνει τα προ-
βλήματα που αντιμετωπίζει το Οικουμενικό Πατριαρχείο, όπως: η μη αναγνώριση της νομικής 
του προσωπικότητας από την Τουρκία, η απαγόρευση λειτουργίας της Ι.Θ. Σχολής Χάλκης, η 
μη-λήψη νομικών μέτρων για τα υβριστικά και απειλητικά δημοσιεύματα σε μερίδα τουρκικού 
τύπου και άλλα. Ωστόσο αναφέρονται και οι θετικές εξελίξεις, όπως η μετά από πολλές δεκαετί-
ες τέλεση θρησκευτικών λειτουργιών σε ιερούς τόπους της καθ’ ημάς Ανατολής, η ανακαίνιση 
εκκλησιών σε διάφορα σημεία της Ανατολής και στην Πόλη. 

 



4. Η προαγωγή και σταθεροποίηση της φιλίας, ειρήνης και κατανόησης μεταξύ των λαών 
στην καθ’ ημάς Ανατολή, στα Βαλκάνια, στην Ευρώπη και σε όλο τον Κόσμο. 

  Στη σημερινή τάξη των πραγμάτων και κυρίως υπό την σκέπη του Οικουμενικού Πατριάρχου κ.κ. 
Βαρθολομαίου, που αγωνίζεται για την ειρήνη του σύμπαντος κόσμου, που έχει το χάρισμα της 
φιλίας και οραματίζεται μια συνεχή κατανόηση μεταξύ των λαών, ο σκοπός αυτός της ΟΙΟΜΚΩ εί-
ναι εξαιρετικά ουσιαστικός για μια ιστορική Κοινότητα 
όπως των Ελλήνων της Κωνσταντινούπολης. Μια Κοι-
νότητα που έχει υποστεί συνεχώς παραβιάσεις των 
δικαιωμάτων της, δεν αποποιήθηκε την ταυτότητα της, 
διώχθηκε αλλεπάλληλα, τραυματίστηκε αλλά συγχρό-
νως ανέπτυξε μια συναισθηματική νοσταλγία για τον 
τόπο όπου έζησε τραγικές εμπειρίες. Αυτή η νοσταλγί-
α οδήγησε πολλούς στο σύνδρομο της «μαύρης πέ-
τρας», ότι «όλα έχουν τελειώσει και δεν μπορεί πλέον 
να γίνει οτιδήποτε για να ανατραπεί η κατάσταση αυ-
τή». Επομένως είναι «τουλάχιστο άχρηστο να απαι-
τούμε από τον θύτη, την  Κυβέρνηση της Τουρκίας, 
την αποκατάσταση των δικαιωμάτων μας και μέτρα 
θεραπείας». Ακόμη η προσέγγιση της απευθείας επα-
φής για απαιτήσεις από την Κυβέρνηση της Τουρκίας, 
θεωρείται ως υποχώρηση σε άλλα κυριαρχικά θέματα 
από το Ελλαδικό πολιτικό σύστημα, πράγμα που ανα-
τροφοδοτεί την κακώς εννοούμενη  «αρχή της αμοι-
βαιότητας». Η ΟΙΟΜΚΩ, όμως, πιστή στο σκοπό της, 
προσπαθεί να γεφυρώσει τις διαφορετικές αντιλήψεις, 
να πείσει με το έργο της ότι δεν έχουν χαθεί τα πάντα, 
να δημιουργήσει ένα φιλικό κύκλο διαμορφωτών της 
κοινής γνώμης μέσα στην Τουρκία, να αποκτήσει κα-
τανόηση σε διεθνές επίπεδο, να συμβάλλει και η ίδια 
στην δημιουργία φιλίας και ειρήνης. Η οργάνωση συ-
νεδρίων και οι συμμετοχές σε ημερίδες, μελέτες και διοργανώσεις, όπως αναφέρονται παρακάτω, 
αποσκοπούν στην επίτευξη αυτού του σκοπού:  

 - Οργάνωση θεματικών συνεδρίων και ημερίδων στις επετείους των Σεπτεμβριανών αρχίζο-
ντας από το 2008 

-  Οργάνωση διαφόρων εκθέσεων για την προβολή της Πολίτικης Ρωμιοσύνης, όπως  
 - Έκθεση Ρωμιοί Δημοσιογράφοι και Εκδότες στην Οθωμανική περίοδο, που οργανώθηκε σε 

συνεργασία με την Ένωση Δημοσιογράφων της Τουρκίας στην Πόλη (Σεπτέμβριος 2011) 
- Συνέδριο και Έκθεση για τα 50 χρόνια των Απελάσεων, στην Αθήνα καθ’ όλη την διάρκεια του 

2014 
-  Οργάνωση «Εικονικής Δίκης» στα 60 χρόνια των Σεπτεμβριανών στο Πανεπιστήμιο Bilgi της 

Πόλης (28/11/2015) 
 

 



5. Η συστηματική μελέτη των προβλημάτων που απασχολούν την Ομογένεια Κωνσταντι-
νουπόλεως, η καταγραφή των περιπτώσεων παραβιάσεων των διατάξεων της Συνθή-
κης της Λωζάννης και διεθνών συμβάσεων και η άμεση ενημέρωση κυβερνητικών και 
διεθνών οργανισμών  

  Η πορεία της Ομογένειας έχει επηρεαστεί από τις πολιτικές εξελίξεις των δύο τελευταίων αιώνων 
και κυρίως από τις συνθήκες που επικράτησαν μετά από την υπογραφή της Συνθήκης της Λωζάν-
νης (24/7/1923). Για την κατάρτιση στρατηγικών αντιμετώπισης των προβλημάτων και εφαρμογής 
σχετικών παρεμβάσεων βασική ανάγκη αποτελεί η μελέτη και ανάλυση τους. Ταξινομώντας τα 
προβλήματα αυτά κατά προτεραιότητα αναφέρονται στην συνέχεια οι σχετικές προσπάθειες της 
ΟΙΟΜΚΩ: 

   α) Δημογραφικό πρόβλημα εντός και εκτός της Πόλης: Η συρρίκνωση του πληθυσμού στην Πό-
λη αλλά και η απομάκρυνση των εκπατρισμένων Κωνταντινουπολιτών αποτελούν ζητήματα ζωτι-
κά, όχι μόνο για την Ομογένεια της Πόλης αλλά και για τους εκπατρισμένους Κωνσταντινουπολί-
τες. Υπάρχει σοβαρός κίνδυνος απώλειας της ταυτότητας λόγω της χρονικής απομάκρυνσης και 
της παρέλευσης γενεών γεννημένων στην Πόλη. Η ΟΙΟΜΚΩ επεσήμανε την ανάγκη διενέργειας 
απογραφής των εκπατρισμένων Κωνσταντινουπολιτών με βάση την ισχύουσα νομοθεσία και τα 
διεθνή πρότυπα. Η διαδικασία που ξεκίνησε το 2011 είχε περιορισμένη επιτυχία (απογράφησαν 
μόλις 500 άτομα). Τα τελευταία δύο χρόνια ζητήθηκε από την Α.Θ.Π. τον Οικουμενικό Πατριάρχη η 
μεσολάβηση του για την συνδρομή των Μητροπόλεων και Αρχιεπισκοπών του Οικουμενικού Θρό-
νου. Ο Οικουμενικός Πατριάρχης ανταποκρίθηκε και έχει σημειωθεί αξιόλογη πρόοδος στην επι-
κοινωνία με τις ομάδες Κωνσταντινουπολιτών σε διάφορες πολιτείες των Η.Π.Α. και ευρωπαϊκών 
χωρών. Στο μέλλον το θέμα αυτό πρέπει να επανεξετασθεί. Το κυριότερο όμως πρόβλημα είναι η 
συνεχής μείωση του πληθυσμού της Ομογένειας της Πόλης. Η δυνατότητα της παλιννόστησης 
στην Πόλη μελών της εκπατρισμένης Κοινότητας από τη νέα γενιά θα αποτελούσε μια ουσιαστική 
λύση. Η ΟΙΟΜΚΩ για να συμβάλλει προς αυτή την κατεύθυνση οργάνωσε εκπαιδευτικές εκδρομές 
για νέους την περίοδο 2011-2015, παρείχε υποστήριξη σε όσους εγκαταστάθηκαν στην Πόλη, τους 
λεγόμενους Νέο-Πολίτες, και οργάνωσε εκδηλώσεις σύσφιξης επαφών μεταξύ Ομογένειας και Νε-
οπολιτών. Επίσης έχει ζητηθεί από την Τουρκία να ενεργήσει όπως έπραξε η Ομοσπονδιακή Γερ-
μανία για την αναζωογόνηση της Εβραϊκής Κοινότητας μετά από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. 

Η Κοινωνία των Εθνών (προκάτοχος του ΟΗΕ) την περίοδο 1927-1931 είχε καταγράψει τους εξαιρούμενους  της 
Σύμβασης Ανταλλαγής Πληθυσμών Ρωμιούς της Πόλης. Το χειρόγραφο αυτό αρχείο 80.000 εγγραφών ψηφιοποιή-
θηκε  από εθελοντές  της ΟΙΟΜΚΩ την περίοδο 2012-2016 με μια εξαιρετικά κοπιώδη μακρόπνοη εργασία. Το Αρ-

χείο έχει εξαιρετική σημασία για την υπεράσπιση των δικαίων του Ελληνισμού της Πόλης.  



β) Νομική υπεράσπιση των Δικαίων του Ελληνισμού της Πόλης: Η αξιοποίηση νομικών μέσων 
προς αυτή την κατεύθυνση συνοψίζονται στις ακόλουθες ενέργειες: 

 Υποστήριξη με την εύρεση αρχειακού υλικού των 
διεκδικήσεων της Ομογένειας για την επιστροφή των 
ακινήτων των Ευαγών Ιδρυμάτων που είχαν κατα-
σχεθεί από το Κράτος της Τουρκίας την περίοδο 
1936-2000. 

 Υποστήριξη των νομικών ενεργειών, ενώπιον των 
δικαστηρίων της Τουρκίας,  για την υπεράσπιση του 
δικαιώματος εκλογής διοικήσεων με δημοκρατικές 
διαδικασίες στα Ευαγή Ιδρύματα της Ομογένειας και της χρηστής διοίκησης αυτών. Ο μη σεβα-
σμός των άρθρων της Συνθήκης της Λωζάννης από την Τουρκία, μεταξύ άλλων είχε ως συνέ-
πεια και την μη αναγνώριση νομικής υπόστασης στις μη μουσουλμανικές μειονότητες. Περιορί-
ζοντας την νομική αναγνώριση σε μεμονωμένα Ευαγή Ιδρύματα (βακούφια), η Τουρκία δεν επέ-
τρεψε την εκπροσώπηση και τον συντονισμό των μη μουσουλμανικών μειονοτήτων ως ενιαίες 
οντότητες με νομική μορφή. Στην περίπτωση της Ελληνορθόδοξης Κοινότητας της Πόλης υπάρ-
χουν 67 βακούφια τα οποία τυπικά είναι εντελώς ανεξάρτητα και χωρίς κανένα συντονισμό μετα-
ξύ τους. Η προ τριών ετών απαγόρευση της διενέργειας εκλογών, όπως έχει ήδη αναφερθεί στα 
προηγούμενα κεφάλαια, δημιουργεί κωλύματα στη δημοκρατική και διαφανή διαδικασία της λει-
τουργίας τους. 

 Η πλέον χαρακτηριστική περίπτωση είναι το μείζον ομογενειακό Ίδρυμα Βαλουκλή, του οποίου 
η διοίκηση διορίστηκε από την Κυβέρνηση της Τουρκίας 
(μετά από μια παρωδία εκλογών) το 1991 και παρά το 
γεγονός ότι με νομοθετική διάταξη διενεργήθηκαν εκλο-
γές σε όλα τα άλλα βακούφια την περίοδο 2006–2012, 
το Ίδρυμα Βαλουκλή δεν διενέργησε εκλογές. Η κατά-

σταση αυτή έχει απα-
σχολήσει τον ΣΥΡΚΙ αλ-
λά και την ΟΙΟΜΚΩ και 
έχουν γίνει ενέργειες 
προς τις αρχές της 
Τουρκίας και της Ελλά-
δος, χωρίς όμως απτά αποτελέσματα. 

 Ανάληψη νομικών ενεργειών ενώπιον της ελληνικής δικαιοσύ-
νης για την χρηστή και διαφανή διαχείριση της περιουσίας της εν 
Ελλάδι περιουσίας του Ιδρύματος Βαλουκλή.  

 Μελέτη για την σύνταξη νομικών εκθέσεων σε θέματα Δικαιω-
μάτων του Ανθρώπου όπως ορίζονται από ψηφίσματα του ΟΗΕ 
για την ανάγκη αποκατάστασης και θεραπείας των παραβιάσεων 
κατά των μειονοτήτων. 
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 Σημαντική συνεργασία με την Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Bilgi της Πόλης και ειδικότερα με 
τον διαπρεπή καθηγητή Νομικής κ. Τουρχάν Ταρχανλί για την προετοιμασία της «Εικονικής Δί-
κης για τα 50 Χρόνια των Σεπτεμβριανών». Η «Δίκη» που πραγματοποιήθηκε στις 28/11/2016 
με καταθέσεις 15 αυτόπτων μαρτύρων και η συζήτηση που ακολούθησε σε πάνελ διαπρεπών 
νομικών και πολιτικών επιστημόνων κατέγραψε σε σημαντικό βαθμό τις νομικές διαστάσεις του 
μαζικού Πογκρόμ των  Σεπτεμβριανών της 6-7/9/1955. 

 Το Δ.Σ. έχει προβεί στις απαραίτητες ενέργειες για την διαφύλαξη των κληροδοτημάτων στην 
Ελλάδα, που προήλθαν από δωρεές Κωνσταντινουπολιτών για κοινωφελείς σκοπούς. Χαρακτη-
ριστική περίπτωση υπήρξε η δωρεά του ζεύγους Εμμανουήλ και Μαρίας Ζούνη που ενώ με την 
διαθήκη τους στα μέσα της δεκαετίας 1980 είχαν αφήσει την περιουσία τους για την ίδρυση γη-
ροκομείου, που θα περιέθαλπε και Πολίτες, ανακαλύφθηκε το 2013, μετά από προσπάθειες της 
ΟΙΟΜΚΩ, ότι η μεγάλη αυτή περιουσία βρισκόταν υπό την κακοδιαχείριση των εκτελεστών της 
διαθήκης. Μετά από συνεχείς προσπάθειες έχει διασωθεί μέρος της περιουσίας με την αλλαγή 
των εκτελεστών της διαθήκης και ήδη έχουν υποβληθεί προς την Ελληνική Δικαιοσύνη αιτήματα 
για την αλλαγή σκοπού της διαθήκης  με τα σημερινά δεδομένα αλλά και μηνυτήρια αναφορά για 
την κακοδιαχείριση της περιουσίας αυτής από την Επιτροπή Εκτελεστών της Διαθήκης. Ανάλογη 
περίπτωση είναι το κληροδότημα Μεταξάτου (1960) που αφορά την δωρεά μεγάρου στην περιο-
χή της Πλατείας Αμερικής για την δημιουργία Φοιτητικής Εστίας που έπρεπε να παρέχει στέγη 
σε σπουδαστές καταγόμενους από την Κωνσταντινούπολη και την ν. Κεφαλονιά με ευθύνη των 
τριών πανεπιστημίων της Αθήνας. Το Μέγαρο τα τελευταία 40 χρόνια βρίσκεται υπό κατάληψη 
και δεν έχει εκπληρωθεί ο σκοπός της Κωνσταντινουπολίτισας δωρήτριας Μεταξάτου. Η ΟΙΟΜ-
ΚΩ προβαίνει στις  απαραίτητες ενέργειες για την άρση αυτής της κατάστασης.  

  

Αίθουσα Γεν. Συνελεύσεων ΟΗΕ στην Γενεύη κατά την 
παρέμβαση της ΟΙΟΜΚΩ (άνω)  

Αίθουσα τελετών του Πανεπιστημίου της Γενεύης όπου 
πραγματοποιήθηκε τον Νοέμβριο 2015 η Ημερίδα για 
την Ανάγκη της Αποκατάστασης των δικαιωμάτων του 

Ελληνισμού της Πόλης 



γ) Διάσωση πολιτισμικών οντοτήτων της Πόλης: Με διάφορες αποστολές κυρίως της Νέας Γενιάς, 
την περίοδο 2008-2016, επιτεύχθηκε η αφύπνιση των νέων για την Ρωμιοσύνη. Οι αποστολές συνει-
σέφεραν για τα παρακάτω: 

- Καταλογράφηση της ιστορικής βιβλιοθήκης της Πατριαρχικής Μεγάλης του Γένους Σχολής (20.000 
τίτλοι), που ήταν κλειστή από το 1923. 

- Αποτύπωση της υποδομής των 23 κοιμητηρίων της Πόλης και υποβολή προτάσεων για την αντιμε-
τώπιση προβλημάτων τους, οι οποίες εφαρμόστηκαν από τις Εφορίες των αντιστοίχων κοιμητηρίων 
της Ομογένειας. 

- Αποτύπωση πρώτης φάσης των ακινήτων Σχολής Γαλατά, Πατριαρχικής Ιωακειμείου Σχολής, Κτι-
ρίου Φιλόπτωχων Κυριών Πέρα, Διδασκαλείου της Ζαππείου Σχολής.  

- Λεπτομερής αποτύπωση του κτιρίου της Ζαππείου Σχολής σε συνεργασία με την Σχολή Αρχιτεκτό-
νων του Μετσοβίου Πολυτεχνείου και σύνταξη μελέτης 
συντήρησης της Σχολής. 

- Σύνταξη μελέτης συντήρησης της Ιωακειμείου Σχο-
λής και υποστήριξη της Εφορίας της Σχολής, την περί-
οδο 2009-2011, για κάλυψη λειτουργικών της εξόδων. 

- Τακτοποίηση του Αρχείου της Ζαππείου Σχολής. 

- Σχεδίαση της ίδρυσης Σχολής Συντήρησης Κειμηλί-
ων, Αγιογραφιών και Βιβλίων στην Ιωακείμειο Σχολή. 

- Συνεργασία με τον Σύνδεσμο Κεντρικιάδων Αθηνών 
και τον αείμνηστο Nίκο Κώτσια για την επισκευή της 
οροφής του Κτιρίου του Κεντρικού Παρθεναγωγείου.  

Οι εργασίες επισκευής 
της στέγης του  

Κεντρικού  
Παρθεναγωγείου στο 

Πέρα (Ιούνιος 2010). Με 
τον τρόπο αυτό σταμάτη-
σε η ζημιά στο εσωτερικό 
του κτιρίου από τις καιρι-

κές συνθήκες. 
 

Η Ψηφιακή Αποτύπωση 
της Ζαππείου Σχολής 

της Κωνσταντινούπολης 
επιτρέπει την σύνταξη 

της Μελέτης Συντήρησης 
του μεγαλοπρεπούς αυ-
τού κτιρίου του Ελληνι-

σμού. 



δ) Τεκμηρίωση των ιστορικών αληθειών και της αντιμετώπισης του ρεύματος του ιστορικού αναθεω-
ρητισμού: Είναι γνωστό ότι στην Ελλάδα, και ιδιαίτερα μετά το 1990, υπήρξε έντονο ρεύμα ιστορικού 
αναθεωρητισμού, με επιρροή από το εξωτερικό αλλά και ελληνικών πανεπιστημίων, της ιστορίας 
του Ελληνισμού της καθ’ ημάς Ανατολής. Οι οπαδοί της προσπάθειας αυτής προβάλλουν τον 
«αγαθό σκοπό» της φιλίας μεταξύ των λαών της Ελλάδος και Τουρκίας. Στην πραγματικότητα όμως 
με την παραμόρφωση των ιστορικών αληθειών οδηγούν στο εντελώς αντίθετο αποτέλεσμα αφού 
εξισώνουν τον θύτη με το θύμα. Η ΟΙΟΜΚΩ, όπως εκτενώς αναφέρθηκε στις προηγούμενες ενότη-
τες, προσπαθεί χωρίς φόβο να αποκαλυφθούν οι ιστορικές αλήθειες και πιστεύει ότι έτσι μόνο μπο-
ρεί να εξασφαλιστεί η  πραγματική φιλία μεταξύ των λαών. Όλα τα συνέδρια που προαναφέρθηκαν, 
στα οποία συμμετείχε ικανός αριθμός επιστημόνων από την Τουρκία, έχουν συμβάλει σε μεγάλο 
βαθμό προς αυτή την κατεύθυνση (τα πρακτικά των συνεδρίων αυτών είναι αναρτημένα στην ιστο-
σελίδα www.conpolis.eu).  
Συγχρόνως η ΟΙΟΜΚΩ με οργάνωση σεμιναρίων συνέβαλε στη διάδοση των ιστορικών αληθειών 
για τον Ελληνισμό της Πόλης, την περίοδο 2013-2015, με αρκετή συμμετοχή νέων (περίπου 100), 
τα οποία επικεντρώθηκαν στην ιστορία και στα τρέχοντα θέματα της Ελληνορθόδοξης Κοινότητας 
της Πόλης. Στο τέλος των σεμιναρίων εκπονήθηκαν χρήσιμες εργασίες για αυτά τα θέματα. Τέλος η 
φωνή της ΟΙΟΜΚΩ υπήρξε παντού έντονη και παρούσα παντού για την υπεράσπιση των ιστορικών 
αληθειών για τον Ελληνισμό της Ανατολής ενάντια στον ιστορικό αναθεωρητισμό.  

 

Εθελοντικές Ομάδες  νέων αρχιτεκτόνων 
και πολιτικών μηχανικών έχουν εργαστεί 
τα τελευταία 4 χρόνια για την αποτύπωση 

και στη συνέχεια της σύνταξης μελέτης 
συντήρησης του κτιρίου της Πατριαρχικής 
Ιωακείμειας Σχολής στο Φανάρι. Οι Μελέ-
τες αυτές χρησιμοποιούνται για την υπο-
βολή προτάσεων σε συνεργασία με την 
Εφορία της Σχολής, το ΣΥΡΚΙ με σκοπό 
την επαναλειτουργία της  Σχολής ως Κέ-

ντρου Επιμόρφωσης έργων τέχνης.  

Το καλοκαίρι του 2015 οργανώθηκε η εκπαιδευτική εκδρομή στην Κων/λη 20 νέων με καταγωγή από την 
Πόλη στα πλαίσια του προγράμματος γνωριμίας της νέας γενιάς με τις ρίζες του. Η δράση υποστηρίχθηκε 

από την Πρωθυπουργία της Τουρκίας και την Κοινότητα Σταυροδρομίου.  

Η καταλογράφηση της Βιβλιοθηκης της Μεγά-
λης του Γένους Σχολής σε νέους χώρους της 
Σχολής έγινε από εθελοντές της ΟΙΜΚΩ την 

περίοδο 2009-13  

http://www.conpolis.eu


6. Η προώθηση και διασφάλιση των συνθηκών για τη διατήρηση του Ελληνισμού της Κων-
σταντινουπόλεως στην εστία του 

  Αποτελεί τον θεμελιώδη σκοπό της OIOMKΩ και όλες οι προαναφερόμενες ενέργειες στην 
Έκθεση αυτή αποβλέπουν σε αυτό το σκοπό.  

  Όπως έχουμε ήδη τονίσει η πάγια θέση μας προς της αρχές της Τουρκίας είναι η απαίτηση μας να 
προβαίνουν σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για να διασφαλίζεται η συνέχιση της διαβίωσης της 
Ρωμιοσύνης στην Πόλη. Επίσης να διευκολύνεται η παλιννόστηση όσων επιθυμούν με αντικειμενι-
κά κριτήρια. Η ΟΙΟΜΚΩ κάνει συνέχεια προσπάθειες για την ωρίμανση αυτής της ιδέας με ενέργει-
ες όπως: 

- Αποστολή περίπου 50 εθελοντών για προσφορά στα Ιδρύματα της Ομογένειας. 

 Οργάνωση εκπαιδευτικού προγράμματος και εκδρομής, μετά από αίτηση στη Διεύθυνση Πολι-
τών Εξωτερικού της Πρωθυπουργίας της Τουρκίας, για 20 νέους. Το πρόγραμμα περιελάμβανε: 
επίσκεψη στα Βυζαντινά μνημεία και Ιδρύματα της Ρωμιοσύνης στην Πόλη και την Προποντίδα, πα-
ρακολούθηση μαθημάτων τουρκικής γλώσσας και σεμινάρια επιχειρηματικότητας που οργανώθη-
καν από την Υπηρεσία Υποστήριξης Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων του Υπουργείου Βιομηχανίας 
της Τουρκίας (καλοκαίρι 2015). 

7. Η ανάδειξη και αναγνώριση των Κωνσταντινουπολιτών της διασποράς μαζί με τους Ομο-
γενείς που ζουν στην Κωνσταντινούπολη από τις κυβερνήσεις κρατών και διεθνείς οργανι-
σμούς ως κληρονόμων και διαχειριστών του πολιτισμικού πλούτου των Ελληνικών Κοινο-
τήτων και Ιδρυμάτων στην Κωνσταντινούπολη 

   Η ΟΙΟΜΚΩ με συστηματικό τρόπο έχει επιδιώξει την ανάδειξη των απανταχού Κωνσταντινουπο-
λιτών και κυρίως των Ομογενών που συνεχίζουν να ζουν στην Πόλη ότι είναι οι κληρονόμοι του με-
γάλου πολιτισμικού πλούτου που έχει συσσωρευθεί επί αιώνες στη γενέτειρα τους. Αναφέρουμε 
στη συνέχεια ενέργειες που έχουν συμβάλλει προς αυτή την 
κατεύθυνση: 

 Συνεργασία με τα ΑΕΙ στην Ελλάδα αλλά και στην Τουρκία, 
με ιδρύματα έρευνας, βιβλιοθήκες, πολιτιστικά κέντρα για την 
πραγματοποίηση κοινών εκδηλώσεων, όπως: 

- Ημερίδα με θέμα « Τα ΑΡΧΕΙΑ ΤΩΝ ΡΩΜΙΩΝ: Ανάδειξη και 
Αξιοποίηση» σε συνεργασία με το Αρχείο του Εθνικού και 
Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (16/10/2014) 

- Συνέδριο με θέμα: «Η ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ» 
σε συνεργασία με την Εταιρεία Μελέτης της καθ’ ημάς Ανα-
τολής (25/5/2013)  

- Έκθεση με θέμα «ΡΩΜΙΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΙ ΚΑΙ ΕΚΔΟΤΕΣ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙ-
ΝΟΥΠΟΛΗΣ (1830-1914)» στην Έδρα της ‘Ένωσης Δημοσιογράφων Τουρκίας (Οκτώβριος 
2012). Η ίδια Έκθεση φιλοξενήθηκε στη συνέχεια στο Πανεπιστήμιο Bilgi της Πόλης  (Νοέμβριος 
2012) 

 

 



 - Ημερίδα με θέμα : «ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑ ΣΤΑ ΕΘΝΙΚΑ ΚΡΑΤΗ: Προσδιορίζοντας την ταυ-
τότητα της μοντέρνας πόλης. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Σμύρνη, Κωνσταντινούπολη» σε συνεργα-
σία με το Ίδρυμα  Βούρου Ευταξία στο Μουσείο της πόλεως των Αθηνών (17/3/2012) 

-   Εκδήλωση για την επέτειο των 150 ετών από την ίδρυση του Ελληνικού Φιλολογικού Συλλόγου 
Κωνσταντινουπόλεως σε συνεργασία με το Κέντρο Μικρασιατικών Σπουδών στην Πόλη και την 
Αθήνα (2012) 

-  Υποστήριξη της Βιβλιοθήκης «Επτάλοφος» με υποδομή και εθελοντές για την καταλογράφιση 
των βιβλίων της (2015-16) 

-   Υποστήριξη εκπόνησης δύο διδακτορικών διατριβών στο Παρίσι (Α. Θεοδωρίδου/Σεπτεμβριανά) 
και στην Πόλη (Γ. Κατσάνου/ΕΚΠΑ). 

-   Συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Koç της Πόλης και το Ινστιτούτο Βυζαντινών Σπουδών του ίδιου 
πανεπιστημίου για την αποστολή φοιτητών Κωνσταντινουπολίτικης καταγωγής κατά τους θερι-
νούς μήνες για πρακτική εξάσκηση. 

 
   Έκδοση του σχολικού εγχειριδίου «ΕΙΣ ΤΗΝ 

ΠΟΛΙΝ… Το Βυζάντιο στο Χρόνο και τον Χώ-
ρο» το 2009, το οποίο εγκρίθηκε να διανεμηθεί 
στις σχολικές βιβλιοθήκες από τα Υπουργεία 
Παιδείας της Ελλάδος και της Κύπρου. Το βι-
βλίο έχει επίσης μεταφραστεί στα Αγγλικά και 
αναμένεται η έκδοση του. 

  Συνεργασία με τους συλλογικούς φορείς του 
Ελληνισμού της Ανατολής – Κωνσταντινουπο-
λιτών – Ιμβρίων – Τενεδίων καθώς και των Βο-
ρειοηπειρωτών, για την διοργάνωση κοινών 
εκδηλώσεων με θέματα ανάδειξης ιστορικών αληθειών του Ελληνισμού της Ανατολής των τε-
λευταίων 100 ετών, όπως: 

- Συνεργασία με την Ομοσπονδία Προσφυγικών Σωματείων Ελλάδος (ΟΠΣΕ) αλλά και προσφυγι-
κούς συλλόγους με καταγωγή μελών τους από την Ιωνία, τον Πόντο, την Καππαδοκία και 
άλλων περιοχών της Ανατολής 

- Ιδιαίτερα στενή συνεργασία με τους συλλόγους 
Ιμβρίων και Τενεδίων Αθηνών για την αντιμετώ-
πιση κοινών στόχων και κυρίως υποστήριξη 
των προσπαθειών αναζωογόνησης των Ελληνι-
κών Κοινοτήτων των δύο μαρτυρικών νησιών.  
- Συνεργασία αλληλοενημέρωσης με φορείς Βο-
ρειοηπειρωτών για την παρουσίαση θεμάτων 
κοινού ενδιαφέροντος σε διεθνείς οργανισμούς. 

Η ΟΙΟΜΚΩ σε συνεργασία με τον ιδιωτικό κέντρο ΑΡΝΟΣ ανέπτυξε το ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ  
«Η ΑΘΗΝΑ» που επιτρέπει την δωρεάν πρόσβαση από το διαδίκτυο σε όλους τους μαθητές ψηφιακού 

εκπαιδευτικού υλικού. Το ίδιο Κέντρο έχει προσφέρει σε 145  μαθητές Λυκείων της Ελλάδος με  Πολίτικη 
καταγωγή  την δωρεάν πρόσβαση σε ηλεκτρονικό φροντιστήριο προετοιμασίας για τις Πανελλήνιες  

Εξετάσεις Εισαγωγής στα ΑΕΙ/ΤΕΙ της Ελλάδος.  



 Συνεργασία και συναντήσεις με τα μέλη σωμα-
τεία της ΟΙΟΜΚΩ για συνεχή αλληλοενημέρω-
ση και κοινές εκδηλώσεις. Κορυφαία εκδήλω-
ση αυτής της συνεργασίας υπήρξε η διοργά-
νωση του ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΙ-
ΤΩΝ   στο Βυζαντινό Κέντρο Αθλητισμού και 
Πολιτισμού το 2009, το 2011 και το 2014.   

  Οργάνωση μέχρι σήμερα τριών (2011,2013 
και 2015) Μαθητικών Διαγωνισμών με θέματα 
της έκθεσης ιδεών, ζωγραφικής, φωτογραφίας 
με θέμα την Κωνσταντινούπολη.  

 
 
 

Το Πρόγραμμα Κοινωνικής Αλληλεγγύης της ΟΙΟΜΚΩ 

Η επιδείνωση της οικονομικής και κοινωνικής κατάστασης πολλών Κωνσταντινουπολιτών λόγω της 
παρατεταμένης οικονομικής κρίσης στην Ελλάδα οδήγησε την ΟΙΟΜΚΩ στην σχεδίαση ενός προ-
γράμματος Κοινωνικής Αλληλεγγύης που ξεκίνησε το 2013. Η περικοπή επιδομάτων και βοηθημά-
των σε υπερήλικες ανασφάλιστους Πολίτες, αλλά και σε άλλες ομάδες όπως οι Πόντιοι της π.ΕΣΣΔ 
και οι Βορειοηπειρώτες, αποτέλεσε την άμεση ανάγκη για την υλοποίηση αυτού του προγράμμα-
τος. Έτσι δημιουργήθηκε μια Επιτροπή Κοινωνικής Αλληλεγγύης και γύρω από αυτή οργανώθηκε 
μια ομάδα εθελοντών Πολιτών  από τα μέλη σωματεία της ΟΙΟΜΚΩ, που προσφέρουν φιλανθρω-
πικό έργο εδώ και δεκαετίες. Το πρόγραμμα αρχικά χρηματοδοτήθηκε από Κωνσταντινουπολίτες 
της Γερμανίας και Ελβετίας. Στα μέσα του 2014 εγκρίθηκε η πρόταση χρηματοδότησης του Προ-
γράμματος από το Κοινωφελές Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος και  στα μέσα του 2015 από το  Κοινωφε-
λές Ίδρυμα ΤΙΜΑ.  Πρόσφατα με προσπάθειες 3 μελών του Δ.Σ. εγκρίθηκε μετά από αυστηρότατη 
αξιολόγηση η οικονομική υποστήριξη από δύο Φιλανθρωπικά Ιδρύματα της  Ελβετίας.  Παράλληλα 
η ΟΙΟΜΚΩ οργάνωσε διάφορες εκδηλώσεις για εύρεση πόρων. Σημειώνεται ότι στα αναφερόμενα 
ιδρύματα η αναλογία των εγκριθέντων προγραμμάτων προς  υποβαλλόμενες προτάσεις είναι 1/20 
δηλαδή λόγος επιτυχίας 0.05%. Τον παρελθόντα Ιούνιο εξασφαλίστηκε  φορτηγάκι  για την μεταφο-
ρά των αγαθών στα πλαίσια του Προγράμματος από τα ΕΛΤΑ Courier (με την διαμεσολάβηση και 
α- τομική δωρεά του Διευθύνοντος Σύμβουλου 

Συμπολίτη μας) και αποκτήθηκε ειδική άδεια 
κυκλοφορίας του οχήματος από το Υπουργείο 
Μεταφορών και Επικοινωνιών.   

                    Το Πρόγραμμα, το οποίο ονομάστηκε «Μηνάς 
Τσιτσάκος» στην μνήμη του αδόκητα χαμένου 
γενικού γραμματέα της στις αρχές του 2014, 
συνέδραμε συνοπτικά στις παρακάτω δράσεις 
με την αμέριστη συμπαράσταση των εθελο-
ντών του:  

 Αριθμός νοικοκυριών που υποστηρίζονται από το  
Πρόγραμμα Κοινωνικής Αλληλεγγύης της ΟΙΟΜΚΩ την 

περίοδο 2013-2016 



 Τακτική μηνιαία διανομή 110 διατακτικών σε οικογένειες αναξιοπαθούντων σε Αθήνα και Θεσσα-
λονίκη. Η συνολική αξία των διατακτικών είναι 3.500 Ευρώ, Γίνεται έλεγχος των αγορών σε τρό-
φιμα μόνο. 

 Περίθαλψη 25 ασθενών, κατά μέσο όρο κάθε μήνα, με εθελοντές ιατρούς, φαρμακοποιούς και 
συνοδεία σε δημόσια νοσοκομεία. Τακτική παροχή φαρμάκων σε 80  οικογένειες. 

 Συνεχής επικοινωνία με 200 οικογένειες για την καταγραφή των αναγκών τους. Η σχετική βάση 
δεδομένων ενημερώνεται μηνιαίως με όλα τα στοιχεία των βοηθούμενων,  

 Για την αντιμετώπιση της ραγδαίας αύξησης των αναγκαστικών εξώσεων συμπολιτών μας δημι-
ουργήθηκε στέγη μόνιμης κατοικίας  σε ενοικιασμένο χώρο 300 μ2 για άστεγους, με ανεξάρτητα 
10 δωμάτια στη Νέα Φιλαδέλφεια (Θεοτοκοπούλου 5 - Νέα Μά-
δυτος). Ο χώρος πανέτοιμος ήδη δέχεται από τον Αύγουστο 
του 2016 άστεγους ηλικιωμένους που έχουν πεταχτεί στον δρό-
μο λόγω αδυναμίας πληρωμής ενοικίου. Συγχρόνως παρέχο-
νται φαρμακευτική περίθαλψη, φαγητό και μέριμνα για πρόσβα-
ση σε ιατρικές υπηρεσίες. Υπάρχει στενή άριστη συνεργασία με 
τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου Νέας Φιλαδέλφειας. 

 Στενή συνεργασία με το Κοσμέτειο Ίδρυμα «Οίκος του Κωνστα-
ντινουπολίτη» (πιστοποιημένος φορέας Α’ βάθμιας Κοινωνικής 
Φροντίδας) όπου στεγάζονται 52 άστεγοι και άποροι Κωνστα-
ντινουπολίτες σε ανεξάρτητα διαμερίσματα (25-35μ2). 

 Παροχή σε τακτά διαστήματα (2-3 φορές εβδομαδιαία) φαγητού 
και τροφίμων (ψάρια και ζυμαρικά) που εξασφαλίζονται από 
δωρεές του Προγράμματος ΜΠΟΡΟΥΜΕ, Κοινωνικό Παντοπω-
λείο, κ.ά. Για την φύλαξη των τροφίμων δημιουργήθηκε κατάλ-
ληλος χώρος ψυγείου/καταψυκτών στην έδρα της ΟΙΟΜΚΩ 
(Καπποδιστρίου 17, Φιλοθέη) το 2015. 

 Παροχή βοήθεια με συνοδεία σε περίπου 10 αναξιοπαθούντες Κωνσταντινουπολίτες τον μήνα 
για διεκπεραίωση θεμάτων τους (άδειες παραμονής, φορολογικές δηλώσεις, ταυτοτήτες ομογε-
νούς, πιστοποιητικά γέννησης, κτλ.) σε δημόσιες υπηρεσίες και το Προξενείο της Τουρκίας. 

 Εξασφάλιση αίματος σε ασθενείς που χρειάζονται μετάγγιση. 
 Αγορά ιατρικών οργάνων για ανάπηρους (τεχνητά άκρα, αμαξίδια, κρεβάτια ασθενών, κτλ). 
 Πρόσφατα ξεκίνησε συνεργασία με την Εταιρεία Περιφερειακής Ανάπτυξης Ψυχικής Υγείας 

(ΕΠΑΨΥ) για παροχή ψυχολογικής υποστήριξης, σε όσους έχουν ανάγκη και επιθυμούν.  

 Η εξωτερική όψη του Νέου Οί-
κου του Πολίτη στην συνοικία 
Μάδυτος της Ν. Φιλαδέλφειας 

Κοπή της Βασιλόπιττας στον Νέο Οίκο του Πολίτη 
4/1/2017 

Όψη των εσωτερικών χώρων του Νέου Οίκου του 
Πολίτη  



 

Συμπέρασμα 

Η ΟΙΟΜΚΩ από την ίδρυση της το 2006 με την συνεχή στήριξη των 24 μελών και 8 αρωγών σωμα-
τείων, που αποτελούν την διοικητική βάση της ΟΙΟΜΚΩ, με παρουσία κυρίως στην Ελλάδα, αλλά 
και στην Ευρώπη, Αυστραλία και Αμερική κατά την διάρκεια της  θητείας των τριών Δ.Σ. με βάση 
τους Καταστατικούς της σκοπούς προσπάθησε ακηδεμόνευτα ως ενωτικός φορέας να ανατρέψει τα 
συσσωρευμένα προβλήματα της εκπατρισμένης Ελληνορθόδοξης Κοινότητας της Κωνσταντινού-
πολης.    

Οι προσπάθειες αυτές έχουν να δείξουν τα εξής αποτελέσματα: 

- Την εισαγωγή του ζητήματος του Ελληνισμού της Κωνσταντινούπολης σε όλα τα διεθνή φό-
ρα (ΟΗΕ, Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,  Συμβούλιο της Ευρώπης, ΟΑΣΕ, FUEN) με αποτέλεσμα να 
γίνει ευρύτερα γνωστό.  

- Την αναγνώριση από το κράτος της Τουρκίας  της Οι.Ομ.Κω. ως φορέα με τον οποίο πρέπει 
να συζητήσει την επίλυση των προβλημάτων που έχουν προκύψει από πολιτικές διωγμών που ε-
φαρμόστηκαν από τις προκάτοχες κυβερνήσεις της Τουρκίας. Η πρόοδος της λύσης των επί μέ-
ρους  προβλημάτων είναι μεν αργή αλλά αποτελεί αλλαγή στάσης από πλευράς της Τουρκίας που 
ίσχυε σε όλη τη διάρκεια του 20ου αιώνα. 

-   Την κατά προτεραιότητα προβολή των δικαίων του Οικουμενικού μας Πατριαρχείου σε όλες 
τις ενέργειες της ΟΙΟΜΚΩ ενώπιον των διεθνών φορέων..  

- Την  κατανόηση από όλους τους εμπλεκόμενους ότι τα θέματα της Ελληνορθόδοξης Κοινό-
τητας της Πόλης έχουν ελάχιστη σχέση με τις διμερείς κρατικές Ελληνοτουρκικές σχέσεις και ότι α-
ποτελούν κατ’ εξοχή ΖΗΤΗΜΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ και ΕΠΙΚΡΑΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΡΑ-
ΤΟΥΣ ΝΟΜΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥ στην Τουρκία.  

- Την ενίσχυση της Ομογενειακής Παιδείας ώστε να αποτελέσει τον κύριο μοχλό της αναζωο-
γόνησης της Ομογένειας στην Πόλη. 

- Την επίλυση σημαντικών προβλημάτων που απασχολούν τους εκπατρισμένους Κωνσταντι-
νουπολίτες στην Ελλάδα. 

- Την υλοποίηση τα τελευταία 4 χρόνια ενός ευρύτατου προγράμματος Κοινωνικής Αλληλεγ-
γύης, με αποτέλεσμα να δοθεί ανακούφιση σε εκατοντάδες αναξιοπαθούντα μέλη της εκπατρισμέ-
νης Κοινότητας στην Ελλάδα που υφίστανται τις συνέπειες της μακρόχρονης οικονομικής κρίσης.  

 

Ευχαριστίες του Δ.Σ. της ΟΙΟΜΚΩ 

Ευχαριστίες απευθύνονται στον συμπολίτη μας κ. Διαμαντή Αρβανητίδη για την συνεχή  
 υποστήριξη του με την εκτύπωση των ενημερωτικών εντύπων της ΟΙΟΜΚΩ 

 όπως και της παρούσας Έκθεσης.  


