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Τι είναι η Οι.Ομ.Κω
• Η Οι.Ομ.Κω αποτελεί τον ενωτικό φορέα των 30 Σωματείων των
εκπατρισμένων Ελλήνων της Πόλης.

• Είναι δευτεροβάθμιο Σωματείο και η Γενική του Συνέλευση
απαρτίζεται από περίπου 125 εκλεγμένους αντιπροσώπους των
μελών Σωματείων.
• Τα μέλη Σωματεία βρίσκονται στην Ελλάδα (τα περισσότερα),
Ελβετία, Γερμανία, Αυστραλία, Καναδά, Βέλγιο και ΗΠΑ. Υπό

ίδρυση : Μ. Βρετανίας, Αυστρίας.
• Ιδρύθηκε το 2006 και διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο 15
μελών το οποίο εκλέγεται από την Γενική Συνέλευση.

Κύριοι Σκοποί της Οι.Ομ.Κω
• Η αλληλεγγύη μεταξύ των ανά τον κόσμο
Κωνσταντινουπολιτών και ιδιαίτερα με τους
Ομογενείς που ζουν στην Πόλη.
• Η προάσπιση και προώθηση των ανθρωπίνων
δικαιωμάτων και ειδικότερα των δικαιωμάτων
των Κωνσταντινουπολιτών, αλλά και των Ίμβρίων
και Τενεδίων.
• Η συμπαράσταση και υποστήριξη προς το
Οικουμενικό Πατριαρχείο.

Κύριοι σκοποί της Οι.Ομ.Κω (συν.)
• Η συστηματική μελέτη των προβλημάτων που
απασχολούν την Ομογένεια Κωνσταντινουπόλεως,
Ίμβρου και Τενέδου.
• Η προώθηση και διασφάλιση των συνθηκών για την
διατήρηση του Ελληνισμού της Κωνσταντινουπόλεως
στην εστία του.
• Η ανάδειξη και αναγνώριση των εκπατρισμένων
Κωνσταντινουπολιτών μαζί με τους Ομογενείς που
ζουν στην Κωνσταντινούπολη, από τις Κυβερνήσεις
κρατών και διεθνείς οργανισμούς ως κληρονόμων και
διαχειριστών του πολιτισμικού πλούτου των Ελληνικών
Κοινοτήτων
και
των
Ιδρυμάτων
στην
Κωνσταντινούπολη.

Άξονες Δράσης της Οι.Ομ.Κω
Ενέργειες προς κράτη

Διεθνείς οργανισμούς
ΜΚΟ

Δράσεις της Οι.Ομ.Κω
- Συνεχής ενημέρωση με λεπτομερείς Εκθέσεις και Αναφορές των ζητημάτων προστασίας

των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και θρησκευτικών ελευθεριών που υποβάλλονται στις
Κυβερνήσεις της Τουρκίας, Ελλάδος και άλλων χωρών, Διεθνείς Οργανισμούς (ΟΗΕ, ΟΑΣΕ,
Συμβούλιο της Ευρώπης, Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο) καθώς επίσης και

Μη-Κυβερνητικούς Οργανισμούς που έχουν σκοπό την προστασία των Ανθρωπίνων
Δικαιωμάτων.
-Τακτικές συναντήσεις με μέλη της Κυβέρνησης της Τουρκίας – Υπουργούς: Εξωτερικών,
Παιδείας και Ευρωπαϊκής Ένωσης από τον Μάιο του 2010 μετά από συνάντηση με τον
Πρωθυπουργό κύριο Ρ. Τ. Ερντογάν. Τον Δεκέμβριο του 2014 έγινε συνάντηση με τον
Πρωθυπουργό Αχ. Νταβούντογλου παρόντων 10 υπουργών της Τουρκίας. Πρόσφατα
υποβλήθηκαν συγκεκριμένες προτάσεις για την ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΩΝ
ΑΔΙΚΙΩΝ που έχουν διαπραχθεί μέχρι και το κοντινό παρελθόν.
-Η Οι.Ομ.Κω είναι μέλος της ECOSOC (OHE), Ομοσπονδίας Μειονοτήτων της Ευρώπης
(FUEN) και έχει τακτικές παρεμβάσεις στον ΟΑΣΕ.

Η Οι.Ομ.Κω Απαιτεί από την Τουρκική Κυβέρνηση και τα κόμματα
της Αντιπολίτευσης, την Αποκατάσταση και Θεραπεία των Αδικιών
που έχει υποστεί η Ελληνική Κοινότητα τα τελευταία 90 χρόνια με
την κατά συρροή και μαζικής κλίμακας παραβιάσεις των

προβλεπόμενων δικαιωμάτων της από την Συνθήκη της Λωζάννης,
ως της Ιδρυτικής Πράξης του Ρεπουμπλικανικής Τουρκίας και των
Συνταγμάτων της (1924,1960) των διεθνών συμβάσεων του ΟΗΕ
περί προστασίας μειονοτήτων-Σύμβασης της Ρώμης (1950).
Οι παραβιάσεις αυτές έγιναν με την ανοχή των κρατών που

συνυπέγραψαν

την Σ. της Λωζάννης και πρωτίστως των

διαδοχικών Κυβερνήσεων της Ελλάδος.

Μια γραφική παράσταση χωρίς σχόλια

Προτάσεις προς την Κυβέρνηση της Τουρκίας
που πρέπει να υλοποιηθούν ως έμπρακτη απόδειξη της πολιτικής βούλησης για την
Αποκατάσταση και Θεραπεία του Ελληνισμού της Πόλης.

• Αποκατάσταση υπηκοοτήτων άνευ όρων και οποιασδήποτε πληρωμής ποσού.
Απόδοση της υπηκοότητας στις νέες γενιές. Έχει υπάρξει πρόοδος.
• Δημιουργία υπηρεσίας νομικής υποστήριξης για τα περιουσιακά θέματα. Ο
Συνήγορος του Πολίτη έχει αναλάβει πρωτοβουλίες.
• Κατάρτιση προγράμματος ευρείας κλίμακας με οικονομική υποστήριξη που θα
απευθύνεται προς την νέα γενιά που θέλει να παλιννοστήσει. Δεν υπάρχει
πρόοδος.
• Ίδρυση ερευνητικών κέντρων στην Κωνσταντινούπολη με την συνεργασία
Κωνσταντινουπολιτών της Διασποράς και υποστήριξη της Κυβέρνησης της
Τουρκίας. Δεν υπάρχει πρόοδος.
• Την επιστροφή της Βιβλιοθήκης και του Αρχείου του Ελληνικού Φιλολογικού
Συλλόγου στην Κωνσταντινούπολη. Δεν υπάρχει πρόοδος.
• Την πλήρη και ολόθερμη υποστήριξη των αιτημάτων του Οικουμενικού
Πατριαρχείου και της Ομογένειας. Αν και έχουν γίνει σημαντικές επιστροφές
ακινήτων υπάρχει η σοβαρή υπαναχώρηση με την απαγόρευση των εκλογών
στα μη-Μουσουλμανικά Ευαγή Ιδρύματα

Ποια είναι τα στηρίγματα της Οι.Ομ.Κω
 Η άρρηκτη ενότητα μεταξύ των όπου Γης Κωνσταντινουπολιτών –

Πόλη – Ελλάδα και όλοι οι ήπειροι της Γης.
 Η στενή συνεργασία με το Οικουμενικό Πατριαρχείο και τους
φορείς της Ομογένειας.
 Μελέτη για την βαθειά γνώση της ιστορίας:
- Η μη ύπαρξη σχέσης των διωγμών που υπέστη ο Ελληνισμός της
Πόλης και Ίμβρου και Τενέδου με τις Ελληνοτουρκικές σχέσεις,
παρά μόνον όσον αφορά την επιλογή του χρόνου της εφαρμογής
των αντιμειονοτικών μέτρων.
- Η κινητοποίηση νέων ερευνητών αλλά και εθελοντών.
- Η λεπτομερής γνώση των διοικητικών μέτρων και χρήσης νόμων
στα αντιμειονοτικά μέτρα που ασκήθηκαν κατά καιρούς.

Ποια είναι τα στηρίγματα της Οι.Ομ.Κω
•

Το διεθνές δίκαιο δικαιωμάτων του ανθρώπου στα
πλαίσια του ΟΗΕ και Διεθνών Οργανισμών.
ΤΟ ΨΗΦΙΣΜΑ του ΟΗΕ
Resolution adopted by the General Assembly
[on the report of the Third Committee (A/60/509/Add.1)]
60/147. Basic Principles and Guidelines on the Right to a Remedy and
Reparation for Victims of Gross Violations of
International Human Rights Law and Serious Violations
of International Humanitarian Law

• Η ενημέρωση της κοινής γνώμης της Τουρκίας για την εξαιρετικής
σημασίας συμβολή των Ελληνικής καταγωγής υπηκόων της χώρας την
περίοδο πριν και μετά από το 1923 σε όλους τους τομείς της κοινωνίας
ως πηγή προόδου και του κοινού καλού.

Έκδοση ψηφίσματος από τη Γενική Συνέλευση της
Ομοσπονδιακής Ένωσης Ευρωπαϊκών Εθνοτήτων (FUEN) 2014
μετά από πρόταση της Οι.Ομ.Κω (10 Μαΐου 2014)
•
•
•

•

•

Η Γενική Συνέλευση της FUEN έχοντας υπόψη:
Την Διακήρυξη για τα Δικαιώματα Ατόμων που ανήκουν σε Εθνικές ή Θρησκευτικές ή
και Γλωσσικές Μειονότητες των Ηνωμένων Εθνών (1992) όπως επίσης και το Άρθρο 27
της Διεθνούς Σύμβασης Αστικών και Πολιτικών Δικαιωμάτων (1966).
Τις θεμελιώδεις αρχές και τα δικαιώματα όπως επίσης τις πολιτικές απαιτήσεις που
διατυπώνονται με σαφήνεια στην «Καταστατική Διακήρυξη Δικαιωμάτων των
Αυτοχθόνων Εθνικών Μειονοτήτων στην Ευρώπη» της FUEN (Bautzen, 2006).
Το ομόφωνο ψήφισμα της Γ.Σ. της FUEN της 19 Μαΐου 2012 για την ανάγκη της
αποκατάστασης και θεραπείας προς τις μειονότητες που υπήρξαν θύματα Κρατών που
παραβίασαν τα δικαιώματα του ανθρώπου με βάση το Ψήφισμα 60/147 του
Δεκεμβρίου 2005 της Γ.Σ. του Ο.Η.Ε. με τίτλο «Βασικές Αρχές και Οδηγίες στο Δικαίωμα
για Αποκατάσταση και Θεραπεία των θυμάτων από την μαζική παραβίαση του
Διεθνούς Δικαίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και Σοβαρές παραβιάσεις του Διεθνούς
Ανθρωπιστικού Νόμου».
Ότι έχουν παρέλθει 50 χρόνια από την Απέλαση και τον Εκπατρισμό από το Κράτος της
Τουρκίας το 1964 των μελών της Ελληνορθόδοξης Κοινότητας της Κωνσταντινούπολης
που είχε σκοπό την εκρίζωση της Κοινότητας αυτής και κατ’ επέκταση τον αφανισμό
της.

• Τον μαζικό εξαναγκασμό σε εκπατρισμό των μελών των
Ελληνορθόδοξων Κοινοτήτων της Κωνσταντινούπολης
και των νήσων Ίμβρου και Τενέδου που συνέβη την
περίοδο 1964-2003, με αποτέλεσμα την μείωση του
πληθυσμού των μελών της Κοινότητας που διαβιεί στην
Κωνσταντινούπολη και ενώ στις αρχές της δεκαετίας
του 1960 αποτελούνταν από 100.000 μέλη, σήμερα
είναι 2.000, λόγω των αντιμειονοτικών μέτρων που
εξασκήθηκαν από τις προηγούμενες Κυβερνήσεις της
Τουρκίας, όπως αυτά έχουν καταγραφεί επίσημα και
έχουν ομολογηθεί από υψηλά ιστάμενους
αξιωματούχους της παρούσας Κυβέρνησης της
Τουρκίας (π.χ. ομιλία του Πρωθυπουργού κ.
Ρ.Τ.Ερντογάν της 24/5/2009 στην πόλη της Ντούζτσε και
η Πρωθυπουργική εγκύκλιος της 15/5/2010).
• Ότι τέτοιες πράξεις αδικοπραγιών κατά των
μειονοτήτων συμβαίνουν συνέχεια και μπορούν να
συμβούν στο μέλλον σε όλα τα μέρη του κόσμου.

•
•
•

•
•
•
•
•

ΚΑΛΕΙ
Όλα τα κράτη να λάβουν αποτελεσματικά μέτρα στην απαλοιφή
τέτοιων συμπεριφορών.
Τα μέλη της FUEN να αποκηρύξουν τις παραπάνω αναφερόμενες ή
όποιες άλλες πράξεις που οδηγούν σε παρεμφερή αποτελέσματα.
Την Κυβέρνηση της Τουρκίας να προχωρήσει σε επείγοντα μέτρα της
αποκατάστασης και θεραπείας προς την Ελληνορθόδοξη Κοινότητα
της Τουρκίας στην κατεύθυνση των προτάσεων που έχει υποβάλει η
Οικουμενική Ομοσπονδία Κωνσταντινουπολιτών, όσον αφορά:
Την αποκατάσταση των υπηκοοτήτων.
Την παροχή νομικής υποστήριξης για την αποκατάσταση των
περιουσιών.
Την ηθική και πραγματική υποστήριξη του επαναπατρισμού.
Την επιστροφή όλων των περιουσιών που ανήκουν ιστορικά στα
Ελληνορθόδοξα Ευαγή Ιδρύματα.
Την επίλυση των χρονιζόντων προβλημάτων της Κοινότητας που
παραμένει στην Κωνσταντινούπολη, όπως και την άρση της
απαγόρευσης διενέργειας εκλογών στα μειονοτικά ιδρύματα.

Έκδοση ψηφίσματος από τη Γενική Συνέλευση της
Ομοσπονδιακής Ένωσης Ευρωπαϊκών Εθνοτήτων (FUEN) 2015 στην Κομοτηνή
μετά από πρόταση της Οι.Ομ.Κω στην Κομοτηνή
(16 Μαΐου 2015)

Ανακαλώντας στη μνήμη τις Συνθήκες για τις Μειονότητες που έχουν υπογραφεί
μετά τον Α’ Παγκόσμιο Πόλεμο, οι οποίες αποτελούν το καθεστώς προστασίας των
μειονοτήτων στην Ευρώπη, θεμελιώδεις για την διατήρηση της μόνιμης ειρήνης και
ευημερίας στην ευρωπαϊκή περιφέρεια,
Έχοντας υπόψη τα νομικά εργαλεία που έχουν αναπτυχθεί από την εποχή αυτή
στα πλαίσια των διεθνών οργανισμών για την προστασία των εθνικών, θρησκευτικών και
γλωσσικών μειονοτήτων, όπως τη “Διακήρυξη των Δικαιωμάτων Ατόμων που ανήκουν σε
Εθνοτικές, Θρησκευτικές και Γλωσσικές Μειονότητες ” των Ηνωμένων Εθνών (1992), όπως
επίσης το Άρθρο 27 της Διεθνούς Σύμβασης για τα Ατομικά και Πολιτικά Δικαιώματα
(1966) και της “Σύμβασης Πλαίσιο για την Προστασία των Εθνικών Μειονοτήτων” του
Συμβουλίου της Ευρώπης (1995),
Αναγνωρίζοντας την πρόοδο που έχει επιτευχθεί στην Ευρώπη όσον αφορά στα
Δικαιώματα των Μειονοτήτων διαμέσου των διεθνών και περιφερειακών θεσμών
προστασίας των δικαιωμάτων του ανθρώπου,

• Σημειώνοντας ότι παρόλη την ανωτέρω αναφερόμενη θεσμική και
νομοθετική πρόοδο, εισέτι παρουσιάζεται η τάση από αρκετά κράτη
«διμεροποίησης» ή πολιτικοποίησης του ζητήματος της προστασίας των
δικαιωμάτων των μειονοτήτων ασκώντας αρνητική χρήση της έννοιας της
αμοιβαιότητας παρά του ειλικρινούς ενδιαφέροντος για το πραγματικό
συμφέρον των μειονοτήτων,
• Αναλογίζοντας ότι από τον Α’ Παγκόσμιο Πόλεμο, σε ορισμένες περιπτώσεις
οι μειονότητες γίνονται αντικείμενο εκμετάλλευσης ή χρησιμοποιούνται ως
«αποδιοπομπαίοι τράγοι», ώστε να ασκηθούν πολιτικές πιέσεις με σκοπό τη
δημιουργία συγκρούσεων απ’ άλλα Κράτη, με τα οποία θεωρούνται ότι
συνδέονται με κάποιο τρόπο οι μειονότητες- θύματα,
• Σημειώνοντας ότι τα τελευταία χρόνια η Ευρωπαϊκή Ήπειρος έχει βιώσει τις
καταστροφικές συνέπειες των ανοικτών ένοπλων συγκρούσεων
προκληθέντων από την ανάμιξη των κρατών- προστατών με αλυτρωτικές
φιλοδοξίες.
• Επιβεβαιώνοντας ότι η προστασία των μειονοτήτων αποτελεί ζήτημα
ύψιστης σημασίας για τη διατήρηση της διεθνούς ειρήνης και ασφάλειας,

Καλεί την προσοχή όλων των κρατών:
Στο να ενισχύσουν την προστασία των δικαιωμάτων των μειονοτήτων
υπογράφοντας, επικυρώνοντας και εφαρμόζοντας τη “Σύμβαση Πλαίσιο για
Προστασία των Εθνικών Μειονοτήτων ” του Συμβουλίου της Ευρώπης,
Καλεί όλα τα Κράτη:
Να αναπτύξουν την πολιτική βούληση και να λάβουν τα απαραίτητα
μέτρα προς την εκπλήρωση των υποχρεώσεών τους της προστασίας όλων των
ανθρώπων ανεξάρτητα αν ανήκουν σε ομάδες μειονοτήτων ή πλειοψηφιών,
Να αναγνωρίσουν το γεγονός ότι οι μειονότητες διαθέτουν τη δική
τους υπόσταση, να μην εκλαμβάνουν τις μειονότητες ως αντικείμενα κρατών
– προστατών και να εγκαταλείψουν πρακτικές εκμετάλλευσης των
μειονοτήτων και των δικαιωμάτων τους για την προώθηση των αλυτρωτικών
τους διεκδικήσεων,
Να αναπτύξουν πολιτικές προς την κατεύθυνση ενός πιο υπεύθυνου
πολιτικού πολιτισμού, ο οποίος θα αναγνωρίζει το δικαίωμα στη
διαφορετικότητα και θα προωθεί τον διάλογο και την ειρήνη.

Ενέργειες προς τους Φορείς της Πολιτείας
• Προεδρία της Δημοκρατίας.
• Υπουργείο Εξωτερικών-Α4, Γενική Γραμματεία
Απόδημου Ελληνισμού - Γ. Προξενείο Κωνσταντινούπολης.
• Υπουργείο
Παιδείας: Ειδική Γραμματεία
Εκπαίδευσης Ομογενών - Παιδαγωγικό Ινστιτούτο.
• Υπουργεία Δικαιωμάτων του Πολίτη – Εσωτερικών.
• Υπουργείο Οικονομικών.

Κινητοποίηση της Νέας Γενιάς
• Κινητοποίηση εθελοντών πολλών ειδικοτήτων για προσφορά
έργου.
• Υποστήριξη εκπόνησης διατριβών για την ιστορία και τα δίκαια της

Ρωμιοσύνης σε Πανεπιστήμια και Ερευνητικά Ιδρύματα της Τουρκίας,
Ελλάδος και ξένων χωρών.
• Διάσωση και ψηφιοποίηση αρχείων που αφορούν την Ρωμιοσύνη.
• Συνεργασία με τους Συλλόγους Ιμβρίων και Τενεδίων.
• Συνεργασία με Σωματεία της καθ’ ημάς Ανατολής στην Ελλάδα.

Απογραφή Κωνσταντινουπολιτών
 Η Συνθήκη της Λωζάννης ως μια διεθνής πολύπλευρη σύμβαση υπό την αιγίδα
της Κοινωνίας των Εθνών (π. ΟΗΕ) καθόριζε με σαφήνεια την πληθυσμιακή
σύνθεση της Ελληνορθόδοξης Κοινότητας της Πόλης που εξαιρέθηκε της
Ανταλλαγής πληθυσμών της ίδιας σύμβασης. Καθιερώθηκε ο όρος “ETABLIES”.
 Καταγραφή των Etablies υπό την αιγίδα της Μικτής Επιτροπής Ανταλλαγής στις
αρχές της δεκαετίας του 1930
Περατώθηκε η Ψηφιοποίηση των στοιχείων
ώστε η αναζήτηση ατόμων
να είναι άμεση και συσχέτιση
τους με απογόνους τους.

Δράση υπέρ της Ελληνικής Παιδείας της
Κωνσταντινούπολης.

Στρατηγική Επιλογή της Οι.Ομ.Κω
Πολύπλευρη υποστήριξη της Ομογενειακής Παιδείας, πιστεύοντας ότι αυτή
αποτελεί τον βασικό παράγοντα της επιβίωσης και αναζωογόνησης της
Ρωμιοσύνης της Πόλης.
Ενέργειες υπέρ της Παιδείας
 Συνεχής συνεργασία με τα Σχολεία της Ομογένειας
 Μόνιμη επικοινωνία με τα αρμόδια Υπουργεία Παιδείας της Ελλάδος και της
Τουρκίας.
Συγκρότηση Ομογενειακού Συμβουλίου Παιδείας στην Κωνσταντινούπολη.
 Προετοιμασία, παρακολούθηση της έγκρισης από τα Υπουργεία της Ελλάδος και
Τουρκίας, μέριμνα για την εκτύπωση και παράδοση στους τελικούς αποδέκτες των
διδακτικών βιβλίων για τα σχολεία της Ομογένειας στα πλαίσια του
Ελληνοτουρκικού πρωτοκόλλου (1968). Παραδόθηκαν διδακτικά βιβλία για τα
δημοτικά σχολεία της Ομογένειας το 2010 πρώτη φορά από το 1985.

Δράσεις της Οι.Ομ.Κω υπέρ της Ομογενειακής Παιδείας
• Υλοποίηση προγράμματος υποτροφιών για 6 χρόνια με την υποστήριξη
περίπου 50 μαθητών των δύο τελευταίων τάξεων των Λυκείων της

Ομογένειας με σκοπό την καλύτερη δυνατή προετοιμασία τους στις
εισαγωγικές εξετάσεις των ΑΕΙ της Τουρκίας.
• Το πρόγραμμα τα τελευταία 3 χρόνια επεκτάθηκε και στην Ελλάδα για
μαθητές Κωνσταντινουπολίτικης καταγωγής.
• Υποστήριξη της Παιδούπολης της ν. Πρώτης ως θεσμού εξωσχολικής
εκπαίδευσης που συνδυάζει την ψυχαγωγία με την μόρφωση (αποστολή
εθελοντών και υποστήριξη της υποδομής) την περίοδο 2011-13.
• Αποστολή ειδικών σε θέματα επαγγελματικής κατάρτισης.
• Υποστήριξη της προσχολικής εκπαίδευσης

Η θεσμική ευθύνη του Υπ. Παιδείας της Ελληνικής Δημοκρατίας
Οι δύο χώρες έχουν συνάψει πρωτόκολλο συνεργασίας για την παιδεία
των μειονοτήτων που αναγνωρίζονται από την Συνθήκη της Λωζάννης
(1952/1968).
Δυστυχώς η συμφωνία έχει καταστεί εργαλείο της εφαρμογής της
απαράδεκτης αρχής «αμοιβαιότητας».
Θα πρέπει να καταστεί κατανοητό ότι η αναζωογόνηση της
Ελληνορθόδοξης Κοινότητας της Πόλης και των νήσων Ίμβρου και Τενέδου
εξαρτάται σε πρώτο βαθμό από την ενίσχυση της Ομογενειακής Παιδείας
και δεν επιτρέπεται από κανένα με κανένα τρόπο το ζήτημα αυτό να
αποτελεί μέσο άσκησης «διπλωματίας».
Η Οι.Ομ.Κω. έχει προσπαθήσει τα τελευταία 8 χρόνια να πείσει τις
εκάστοτε ηγεσίες του Υπ. Παιδείας της Ελλάδος (εκτός της παρούσας
που θα ενημερωθεί σύντομα) να δουν το μείζων αυτό ζήτημα ως θέμα
παιδείας με βάση τις παραπάνω αρχές- χωρίς όμως να το έχει πετύχει.

Συνεργασία με Ομογενειακούς Φορείς
της Πόλης.

Συνεργασία με τον Σύνδεσμο Υποστήριξης Ρωμαίικων
Κοινοτικών Ιδρυμάτων (ΣΥΡΚΙ)
για ένα ευρύ φάσμα θεμάτων όπως:





Αποτύπωση και Συντήρηση Κοινοτικών ακινήτων.
Κοιμητηρίων της Ομογένειας.
Διάσωση της Πολιτιστικής Κληρονομίας
Αξιοποίηση των Κοινοτικών ακινήτων για όφελος της
Ομογένειας.
 Αντιμετώπιση νομικών ζητημάτων που αφορούν τα Ευαγή
Ιδρύματα της Ομογένειας εντός και εκτός της Πόλης.
 Κοινές δράσεις υπέρ της Ομογενειακής Παιδείας και της
Φιλανθρωπίας.

Ελληνική Σχολή Γαλατά

• Επιστροφή της
ιδιοκτησίας στην
Ελληνική Κοινότητα.
• Αξιοποίηση υπέρ της
Ομογένειας για
εκπαιδευτικούς,
πολιτιστικούς και
ερευνητικούς σκοπούς.
• Τα τελευταία 4 χρόνια
έχει φιλοξενήσει
σημαντικές
πολιτιστικές δράσεις.

Η Διάσωση των Ευαγών Ιδρυμάτων και η τήρηση
της νομιμότητας από όλους
 Συνεχής νομικός αγώνας σε όλα τα επίπεδα για την εφαρμογή της
νομιμότητας (Επιστροφή ακινήτων της Ομογένειας, συμβουλές προς
ιδιώτες με την εύρεση δικαιούχων: διεκδίκηση των 3 εκκλησιών του
Γαλατά που καταλήφθηκαν από τον σφετεριστή Ευθίμ Καραχισαρίδη).
 Ενώ στην πλειοψηφία τους τα Ευαγή Ιδρύματα (68) της Ομογένειας
σήμερα τηρούν με σχολαστικότητα τις αρχές δημοκρατικών εκλογών
και διαφάνειας υπάρχουν ελάχιστες περιπτώσεις με κυριότερο το
Μείζων Εθνικό Φιλανθρωπικό Ίδρυμα των οποίων οι «Πρόεδροι»
επιμένουν σε μια νοοτροπία της «αιώνιας θέσης» με την ανοχή των
Κρατ που θα έπρεπε να εποπτεύουν την νομιμότητα μέσα στο όρια
της κυριαρχίας τους. Έχει δηλωθεί από ιθύνοντες της Τουρκίας ότι
ορισμένοι από αυτούς τους παράγοντες επέτυχαν την απαγόρευση
των εκλογών.

Συμβολή στη διάσωση της Οικουμενικής
παράδοσης του Ελληνισμού της καθ’ Ημάς
Ανατολής.

Διατήρηση της Πολίτικης Ταυτότητας και
εκτός της Πόλης
- Συντονισμός της κοινής δράσης των Πολίτικων Σωματείων στην
Ελλάδα και στο εξωτερικό για την ενίσχυση της συλλογικής δράσης

των Κωνσταντινουπολιτών για την διάσωση της παράδοσης
πολιτισμού της Ρωμιοσύνης. Στο πλαίσιο αυτά οργανώνονται
εκθέσεις,

διεθνή

συνέδρια,

εκδηλώσεων

και

φεστιβάλ

που

συμβάλλουν στην ενίσχυση της κοινής δράσης των μελών Σωματείων
και προβάλλουν τον πολιτισμό της Ρωμιοσύνης.
-

Εκδόσεις Βιβλίων και παραγωγής ταινιών.

Συνεργασία με την ΒτΕ
• Μεταγλώττιση της ταινίας για το Εθνικό
Ορφανοτροφείο της Πριγκήπου.
• ΕΚΘΕΣΗ ΡΩΜΙΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ
ΕΚΔΟΤΩΝ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ (18301914) 29/9-11/10/2012

Οργάνωση της Έκθεσης για τον Ελληνικό Τύπο της
Κωνσταντινούπολης
• Μουσείο τύπου της Πόλης (28/911/10/2012
• Πανεπιστήμιο
Bilgi
της
Κωνσταντινούπολης
(23/1110/12/2012)
• Προβολή των αγώνων των
Ελλήνων
για
ισοπολιτείαισονομία-δημοκρατία και τα
δικαιώματα της εργα-τικής τάξης.
• Μεταφορά της έκθεσης σε άλλες
πόλεις της Τουρκίας με την
επέκταση της και των άλλων
εκδόσεων όπως της Σμύρνης,
Καισάρειας και Τραπε-ζούντας.

Πρόγραμμα Κοινωνικής Αλληλεγγύης της Οι.Ομ.Κω. προς τους
αναξιοπαθούντες Κωνσταντινουπολίτες στην Ελλάδα
«Μηνάς Τσιτσάκος»
- Από αρχή του έτους 2014 η Οι.Ομ.Κω. σε συνεργασία με τα μέλη Σωματεία του έχει

ξεκινήσει ένα ευρύ πρόγραμμα κοινωνικής αλληλεγγύης και συμπαράστασης προς
τους αναξιοπαθούντες Κωνσταντινουπολίτες και μη συνέπεια της παρατεταμένης
κρίσης που ζει η πλειοψηφία του Ελληνικού λαού. Σοβαρός παράγοντας υπήρξε η
διακοπή των βοηθημάτων ΟΓΑ με το 2ο Μνημόνιο σε περίπου 500
Κωνσταντινουπολίτες ενώ το ζήτημα είναι πολύ μεγαλύτερη κλίμακα στους αδελφούς
νεο-πρόσφυγες καταγόμενους από την Βόρεια Ήπειρο και χωρών της π. ΕΣΣΔ. Η κρίση
έπληξε σημαντικό ποσοστό των Κωνσταντινουπολιτών που είχαν εκδιωχθεί από το
κράτος της Τουρκίας.
- Σήμερα το πρόγραμμα παρέχει πολύπλευρη υποστήριξη σε 200 συμπολίτες.
- Το έργο της Οι.Ομ.Κω. υποστηρίζεται από τα Ιδρύματα Σταύρου Νιάρχου, ΤΙΜΑ,
Μπορούμε και Τράπεζα Τροφίμων.
- Τα δύο ιδρύματα Εστία Κωνσταντινουπόλεως και το Κοσμέτειο Ίδρυμα προσπαθούν
να εκπληρώσουν την αποστολή τους κάτω από δύσκολες συνθήκες που πολλές φορές
προέρχονται από διοικητικά μέτρα.

Δράσεις της Οι.Ομ.Κω. για την επέτειο 60 ετών των Σεπτεμβριανών

Το Δ.Σ. από την πρώτη φετινή συνεδρίαση του αποφάσισε την οργάνωση σειράς
εκδηλώσεων και δραστηριοτήτων με επίκεντρο την 60η επέτειο από τα
Σεπτεμβριανά. Οι δράσεις που προγραμματίζονται είναι:

(α) Δημιουργία ντοκιμαντέρ.
(β) Οργάνωση «Εικονικής Δίκης» σε συνεργασία με το Παν. Bilgi και άλλους
Τούρκους και Έλληνες επιστήμονες.
(γ) Διερεύνηση της δυνατότητας υποβολής δικαστικού αιτήματος προς τις
Δικαστικές Αρχές στην Τουρκία για την αναψηλάφηση της Δίκης των
Σεπτεμβριανών.
(δ) Οργάνωση Εκθέσεων-Εκδηλώσεων στην επέτειο των Σεπτεμβριανών στην
Αθήνα, Κωνσταντινούπολη, Γενεύη, Στρασβούργο ή Βρυξέλλες.
(ε) Έκδοση Βιβλιαρίου για τα «Σεπτεμβριανά» σε πέντε γλώσσες στο
πρότυπο του αντίστοιχου των Απελάσεων πέρσι.
(στ) Εκδήλωση στην Βουλή των Λόρδων.
Κύριος σκοπός των δράσεων αυτών είναι η ενίσχυση της στρατηγικής της
Οι.Ομ.Κω. για την αδήριτη ανάγκη της αποκατάστασης και θεραπείας των
αδικιών που έχει υποστεί η Ελληνορθόδοξη Κοινότητα της Κωνσταντινούπολης.

Προτάσεις προς την ΒτΕ
• Η ΒτΕ να συνδράμει στην υιοθέτηση στο Ευρωπαϊκό νομικό
σύστημα του ψηφίσματος 60/147 του ΟΗΕ.
• Ενημέρωση των Κοινοβουλίων άλλων χωρών για τα Δικαιώματα
του Ελληνισμού της Πόλης που απορρέουν από Δ. Συμβάσεις και
τις Αρχές Προστασίας των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου.
• Η ΒτΕ να ασκήσει κοινοβουλευτικό έλεγχο στα όργανα της
εκτελεστικής εξουσίας για την μη-τήρηση της νομιμότητας στους
αντιπροσώπους των διοικήσεων ευαγών ιδρυμάτων που δεν
σέβονται τις αρχές διαφάνειας και νομιμότητας.
• Καθορισμό Βουλευτών για να συνδράμουν στην επίλυση
θεμάτων Κωνσταντινουπολιτών στην Ελλάδα.
• Συνέχιση της συνεργασίας σε θέματα αρχείων – εκθέσεων –
εκδόσεων.

