
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Παρουσίαση στην Επιτροπή 

Ελληνισμού της Διασποράς, 

σ.1-4. 

Ανακοινώσεις Οι.Ομ.Κω., 

σ.5,6,17,21,22-28. 

80 χρόνια από την τραγωδία 

από το πλοίο Σρούμα στον Βό-

σπορο, σ.6-15. 

81η Επέτειος του ΟΧΙ κατά του 

Φασισμού, σ.18-19. 

Διεθνής παρέμβαση, σ.20. 

Οκτώβριος   2021  Τεύχος 10/10 

 Oι Βασικοί Σκοποί της 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 
Κωνσταντινουπόλεως  

Organization 

        Μηνιαία Ενημέρωση Οικουμενικής Ομοσπονδίας Κωνσταντινουπολιτών  

www.conpolis.eu 

Ενημέρωση των μελών της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής  
Ελληνισμού της Διασποράς της Βουλής των Ελλήνων  

από την Οικουμενική Ομοσπονδία Κωνσταντινουπολιτών  
 Η ενημέρωση πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 21 Οκτωβρί-
ου 2021 στην αίθουσα Αθανασίου Τσαλδάρη στο Μέγαρο 
της Βουλής των Ελλήνων. Στη συνεδρίαση που προέδρευσε 
ο Βουλευτής Θεσσαλονίκης κ. Σάββας Αναστασιάδης συμ-
μετείχαν δια ζώσης οι  Νικ. Ουζούνογλου και Νικ. Αναγνω-
στόπουλος ενώ τα υπόλοιπα μέλη του Δ.Σ. διαμέσου του διαδικτύου λόγω των 
μέτρων κατά της Πανδημίας.  
Η παρουσίαση της Οι.Ομ.Κω. κάλυψε τα εξής θέματα σχετικά με τις δράσεις της: 
    - Οι στρατηγικές της Οι.Ομ.Κω. από την Ίδρυση τον Οκτώβριο του 2006 που 
στηρίζεται στην συλλογικότητα της με μέλη σωματεία της εντός και εκτός της 
Ελλάδος. 
  -  Οι παρεμβάσεις ενώπιον διεθνών οργανισμών για την προβολή των δικαίων 
του Ελληνισμού της Κωνσταντινούπολης.  
  -  Συνεργασία με τους Ομογενειακούς φορείς στην Πόλη και ενίσχυση της Παι-
δείας. 
   -  Κοινωνική αλληλεγγύη στην Ελλάδα προς έχοντες ανάγκης υποστήριξης.  
   - Συλλογικές δράσεις της Οι.Ομ.Κω. με προτεραιότητα την νέα γενιά με τις 
δράσεις του Προγράμματος ΕΛΠΙΣ.  
  Η οπτικοακουστική καταγραφή της συνεδρίασης είναι αναρτημένη στο: 
https://www.hellenicparliament.gr/Vouli-ton-Ellinon/ToKtirio/Fotografiko-
Archeio/#ee09a29c-5e18-4b78-8cf1-adc900b53410  



 
  Αναφέρθηκε στην αρχή της παρουσίασης της Οι.Ομ.Κω. ότι κύριοι καταστατι-

κοί σκοποί της Οι.Ομ.Κω. αποτελούν: 

  •Η διαφύλαξη της μειονότητας σε κράτος δικαίου: Η πληθυσμιακή παρουσία 

μας στην Κωνσταντινούπολη με διατήρηση της Ρωμαίικης ταυτότητας και συνεί-

δησης κάτω από συνθήκες ισοπολιτείας και ευνομίας.  

  •Η διαχείριση της Κοινοτικής Περιουσίας έτσι ώστε να αποτελέσει τον υποστη-

ρικτικό μοχλό της συνέχισης της παρουσίας μας ως συγκροτημένη Κοινότητα. 

  •Η αλληλεγγύη μεταξύ των όλων Κωνσταντινουπολιτών. 

 Κατά την παρουσίαση (μπορείτε να την δείτε στην ιστοσελίδα της Οι.Ομ.Κω. 

www.conpolis.eu) ιδιαίτερα επισημάνθηκαν τα εξής: 

 1) Συστηματική μελέτη και προσπάθειες αντιμετώπισης των σοβαρότερων προ-

βλημάτων της Ομογένειας στην Κωνσταντινούπολη σήμερα:  

´Δημογραφικό: Η Πόλη κινδυνεύει άμεσα να μείνει χωρίς Ρωμιούς. ΠΡΟΓΡΑΜ-

ΜΑ ΕΛΠΙΣ 

´Διαχείριση της Κοινοτικής περιουσίας: Υποστήριξη για την συγκρότηση ενός Συ-

ντονιστικού φορέα. 

´Παιδεία: Ενίσχυση των σχολείων που είναι εν λειτουργία και του παιδικού 

σταθμού και της ελληνομάθειας. 

´Οικουμενικό Πατριαρχείο: Συμπαράσταση στο Οικουμενικό Πατριαρχείο και την 

Ομογένεια της Πόλης.  

2) Τίθενται προς τους διεθνείς οργανισμούς και ιδιαίτερα προς τα όργανα της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης το εξής θεμελιώδες ερώτημα: 

«Η εξαφάνιση μιας μειονότητας στον ιστορικό της τόπο, συνέπεια των διωγ-

μών που έχει υποστεί στο παρελθόν με αποτέλεσμα να έχει εκπατριστεί  

σχεδόν 100%, ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΖΗΤΗΜΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ, ΝΑΙ ή ΟΧΙ». 

 



 
  Ιδιαίτερα τονίστηκε η στάση των φορέων της Ευρωπαϊκής Ένωσης—της Επιτρο-

πής—Αντιπροσωπείας της Ε.Ε. στην Άγκυρα που αδυνατούν να απαντήσουν στο 

ερώτημα αυτό παρά τις πιεστικές ερωτήσεις της Οι.Ομ.Κω. Κατά την άποψη της 

Οι.Ομ.Κω. αυτή η στάση έρχεται σε πλήρη αντίθεση στον ιδρυτικό σκοπό της Ευ-

ρωπαϊκής Ένωσης. Το ερώτημα αυτό σχετίζεται με το ρητορικό ερώτημα στο γε-

νικό πλαίσιο των δικαιωμάτων του ανθρώπου: 

ΠΟΙΑ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΜΕΙΟΝΟΤΗΤΩΝ ΟΤΑΝ ΜΙΑ ΜΕΙΟ-

ΝΟΤΗΤΑ ΔΕΝ ΘΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΤΟΝ ΦΥΣΙΚΟ ΤΗΣ ΧΩΡΟ. 

  3) Αναλύθηκε σε λεπτομέρεια το Πρόγραμμα ΕΛΠΙΣ της Οι.Ομ.Κω. που ξεκίνη-

σε τον Νοέμβριο του 2020 και το οποία:  

1.Υποστηρίζει τελειόφοιτους μαθητές με καταγωγή από την Κωνσταντινούπολη 

που σπουδάζουν σε Λύκεια της Ελλάδος. 

2.Υλοποιεί ευρύ πρόγραμμα ενίσχυσης φοιτητών με Πολίτικη καταγωγή που 

σπουδάζουν σε ΑΕΙ/ΤΕΙ της Ελλάδος. 

3.Υλοποιούνται προγράμματα ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας, επαγγελματι-

κού προσανατολισμού και επαναπατρισμού νέων στην Κωνσταντινούπολη. 

4) Αναλύθηκαν σε λεπτομέρεια το Πρόγραμμα Κοινωνικής Αλληλεγγύης της 

Οι.Ομ.Κω. που ξεκίνησε το 2013 συνέπεια της οριζόντιας διακοπής επιδομάτων 

ανασφάλιστων υπερήλικων νεό-προσφύγων Ελλήνων της Β. Ηπείρου, Πόντου 

που ήρθαν από την π.ΕΣΣΔ και Κωνσταντινουπολιτών. Αναφέρθηκαν προβλήμα-

τα με την Δημόσια Διοίκηση όσον αφορά την μη έκδοση ΑΜΚΑ σε Πολίτες που 

δεν έχουν άδεια παραμονής και την στάση της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικής 

Φροντίδας.  

5) Ενημερώθηκε η Επιτροπή για τις εθελοντικές δράσεις της Οι.Ομ.Κω., που α-

φορούν μελέτες όπως π.χ. την συντήρηση ακινήτων της Ομογένειας, απογραφή 

των ακινήτων των Ευαγών Ιδρυμάτων κτλ.   



 
 6) Ζητήθηκε να εξεταστεί από την Βουλή των Ελλήνων η εξέταση της συνεργασί-

ας για τα θέματα:  

 Επίλυση χρονιζόντων προβλημάτων όπως:  Άδειες παραμονής και εργασίας 

σε ανιθαγενείς Κωνσταντινουπολίτες, διπλή φορολόγηση Ομογενών.  

 Συνεργασία με τους εκπροσώπους στο Συμβούλιο της Ευρώπης για τον σεβα-

σμό της Σύμβασης της Ρώμης από την Τουρκία και τα δικαιώματα των μελών 

της Ελληνορθόδοξης Κοινότητας της Πόλης.  

 Επίλυση ζητημάτων Ομογενειακής Παιδείας με τις υποχρεώσεις της Ελλάδος 

από τα Ελληνοτουρκικά Πρωτόκολλα. Συγκεκριμένα το ζητούμενο είναι οι μα-

θητές που σπουδάζουν ως «επισκέπτες μαθητές» όντας με Ελληνική ιθαγέ-

νεια να αποκτούν δίπλωμα λυκείου της Ελλάδος.  

 Προώθηση σε διεθνείς οργανισμούς δικαιωμάτων του ανθρώπου της Αρχής 

του Δικαιώματος για Αποκατάσταση και Θεραπεία των Αδικηθέντων Κοινοτή-

των – Ψήφισμα Γ.Σ. ΟΗΕ 60/147.  

 Επίλυση χρονιζόντων προβλημάτων μισό αιώνα όπως περιουσιακά στοιχεία 

του Σωματείου Απελθόντων εκ Τουρκίας Ελλήνων Υπηκόων (1964) και του Οι-

κοδομικού Συνεταιρισμού Κωνσταντινουπολιτών. 

 Οργάνωση Εκθέσεων για την Ιστορία και Πολιτισμό των Ελλήνων της καθ’ η-

μάς Ανατολής. 

Τέλος, στο κλείσιμο της παρουσίασης από την Οι.Ομ.Κω. ζητήθηκε από τους 

συμμετέχοντες βουλευτές: 

  Η Νομική Υπηρεσία της Βουλής αφού εξετάσει τις συνέπειες των πολιτικών πα-

ραβιάσεων  που έχουν ασκηθεί από το κράτος της Τουρκίας, τον τελευταίο αιώ-

να (μετά από την Συνθήκη της Λωζάννης), να συντάξει έκθεση προβάλλοντας τις 

νομικές διαστάσεις της σημερινής κατάστασης της Μειονότητάς μας. 

  Στη συνέχεια της παρουσίαση της Οι.Ομ.Κω. ομίλησαν οι συμμετέχοντες βου-

λευτές. Σε όλες τις τοποθετήσεις υπήρξε ομοφωνία για την υποστήριξη των προ-

τάσεων της Οι.Ομ.Κω.  



 
ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΙΤΩΝ  

Ανακοίνωση  

Διαδικτυακές Διαλέξεις με θέμα  

«Ο Ελληνισμός και ο Κόσμος» 

4/11/2021 

   Η Οι.Ομ.Κω. στα πλαίσια των πολιτιστικών της δραστηριοτήτων ανακοινώνει 

την πρώτα σειρά διαλέξεων για την περίοδο Νοεμβρίου – Δεκεμβρίου 2021 

σύμφωνα με το παρακάτω πρόγραμμα: 

Ζήσης Φωτάκης, «Το παρόν και το μέλλον της θάλασσας. Ευκαιρίες και 

προοπτικές για τα ναυτικά έθνη», 19/11/2021. 

 

Γεώργιος Στείρης, «Ο Ελληνισμός και το Ισλάμ», 26/11/2021.  

 

Στέφανος Κορδώσης, «Ο Ελληνισμός και η Κεντρική Ασία», 03/12/2021. 

 

Πέτρος Παναγιωτόπουλος, «Επιστήμη και θρησκεία στην Ελλάδα και τον 

κόσμο του σήμερα», 10/12/2021. 

 

    Οι διαλέξεις πραγματοποιούνται τις Παρασκευές απογεύματα ώρες 19.30-

21.00. Για τους αιτούντες θα χορηγηθεί βεβαίωση παρακολούθησης εφόσον υ-

πάρξει ανελλιπή παρακολούθηση.  

   Οι ενδιαφερόμενες/οι παρακαλούνται να στείλουν την εκδήλωση ενδιαφέ-

ροντος τους στο nnap@otenet.gr για να τους σταλεί ο σχετικός σύνδεσμος για 

την παρακολούθηση στις διαλέξεις. 

  Τα σεμινάρια θα συνεχιστούν μετά από τις εορτές του δωδεκαημέρου το 

2022. 

 

mailto:nnap@otenet.gr


 
80 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΟ ΟΛΟΚΑΥΤΩΜΑ  

 ΤΩΝ 769 ΕΒΡΑΙΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ ΤΟΥ ΠΛΟΙΟΥ «ΣΤΡΟΥΜΑ»   
ΣΤΟΝ ΒΟΣΠΟΡΟ ΤΟΝ ΧΕΙΜΩΝΑ ΤΟΥ 1941-42 

 
   Την περίοδο κορύφωσης του Δεύτερου Παγκόσμιου Πολέμου και του Ολο-
καυτώματος του Εβραϊκού λαού από την Ναζιστική Γερμανία και τους συμμά-
χους  τους, συνέβη το τραγικό γεγονός της βύθισης του πλοίου Στρούμα με α-
ποτέλεσμα το θάνατο 768 Εβραίων στις βόρειες ακτές του Βοσπόρου, την 24 
Φεβρουαρίου 1942.  Σώθηκε μόνο ένας από τους επιβαίνοντες, ο οποίος διέ-
σωσε τις τραγικές μνήμες που έζησαν οι Εβραίοι πρόσφυγες για 71 μέρες στο 
σαπιοκάραβο Στρούμα, προσαραγμένο κοντά στον πύργο του Λεάνδρου, στην 
νοτιοδυτική πλευρά του Βοσπόρου, αναμένοντας να τους χορηγηθεί άδεια διέ-
λευσης για να πάνε στην Παλαιστίνη από την Βρετανική και την Τουρκική Κυ-
βέρνηση. 
 

      Ας δούμε όμως σύντομα το ιστορικό αυτής της τραγωδίας που είναι κατα-
γραμμένο στις μνήμες αρκετών Κωνσταντινουπολιτών. Πολύ πριν ξεκινήσει ο 
Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος η κυβέρνηση της Ρουμανίας ήταν Φιλοναζιστική, 
των γνωστών Σιδηρών Φρουρών (τα αντίστοιχα των Γερμανικών SS). Η ίδια η 
Ρουμανία ήταν ανοικτός σύμμαχος του Άξονα και του Χιτλερικού καθεστώτος. 
Τα πλούσια κοιτάσματα πετρελαίου της Ρουμανίας ήταν πολύ σημαντικά για την 
Γερμανία. Ο αριθμός των Εβραίων της Ρουμανίας πριν τον πόλεμο ήταν περίπου 
900.000, ενώ σημαντικός αριθμός προσφύγων Εβραίων είχαν καταφύγει στην 
Ρουμανία από την Πολωνία και άλλες χώρες της ανατολικής Ευρώπης στην προ-
σπάθεια τους να διασωθούν από το Ολοκαύτωμα που είχε φθάσει στο αποκο-
ρύφωμα του με την έναρξη του πολέμου τον Σεπτέμβριο του 1939. Η απόφαση 
της «Τελικής Λύσης» για τον ολοκληρωτικό θάνατο του Εβραϊκού Γένους λήφθη-
κε από τους Ναζί την 20/1/1942 στο Συνέδριο του Wannsee, λίγο έξω από το Βε-
ρολίνο. Ελάχιστοι Εβραίοι της Ρουμανίας τελικά διασώθηκαν καταφεύγοντας 
στη Σοβιετική Ένωση.  
    
   Οι διωγμοί των Εβραίων στην Ρουμανία είχαν ξεκινήσει, ακόμα και πριν την 
έναρξη του πολέμου. Πολλοί Εβραίοι προσπαθούσαν να διαφύγουν και να φθά-
σουν στην Παλαιστίνη.  



 
   Μη έχοντας η Ρουμανία 
κατακτηθεί άμεσα από την 
Γερμανία υπήρχαν καιρο-
σκόποι που εκμεταλλευό-
ντουσαν την απελπιστική 
κατάσταση των Εβραίων και 
έναντι  σημαντικών ποσών, 
οργάνωναν «πλοία διαφυ-
γής» προς την Παλαιστίνη. 
Ένα από τα πλοία αυτά ήταν 
και το Στρούμα κατασκευής 
του 1870 που ανήκε σ’ 
Έλληνα πλοιοκτήτη Ι. Παντε-
λή που έφερε σημαία του Παναμά. Το επταμελές πλήρωμα του πλοίου ήταν 
Βούλγαροι. Η κατάσταση του πλοίου ήταν πολύ κακή, η δε μηχανή του είχε α-
νασυρθεί από ναυάγιο στον Δούναβη. Μετά από πολλές περιπέτειες, που κυ-
ρίως οφειλόταν στην καταλήστευση των προσφύγων από τις φιλοναζιστικές 
Ρουμανικές αρχές,  το πλοίο ξεκίνησε το ταξίδι του από το λιμάνι της Κωστά-
ντζας την 12 Δεκεμβρίου 1941. Μόλις το πλοίο ξεκίνησε, παρουσιάστηκε βλά-
βη στη μηχανή η οποία επισκευάστηκε μερικώς. Με πολλές δυσκολίες και δια-
κοπές λειτουργίας της μηχανής του, το Στρούμα έφθασε κοντά στο βόρειο 
άνοιγμα του Βοσπόρου την 15/1/1941.  

Ο ασύρματος του πλοίου επίσης υπολειτουργούσε. Πλησιάζοντας στην είσοδο 
του Βοσπόρου το Στρούμα κινδύνεψε παραλίγο να πέσει πάνω στις θαλάσσιες 
νάρκες. Γλίτωσε με την εμφάνιση ενός τούρκικου ρυμουλκού που άκουσε το 
ασθενές σήμα του ασυρμάτου και το οποίο στη συνέχεια το ρυμούλκησε στην 
περιοχή του Σάλατζακ, κοντά στον πύργο του Λεάνδρου. Με την αγκυροβόλη-
ση του πλοίου άρχισαν οι προσπάθειες του πληρώματος για την επαναλει-
τουργία της μηχανής, οι οποίες όμως δεν απέδωσαν. Πρέπει να σημειωθεί ότι 
το πλοίο τυπικά βρισκόταν σε διεθνή ύδατα και αν είχε την δυνατότητα θα 
μπορούσε να συνεχίσει το ταξίδι του (σύμφωνα με την συνθήκη του Mon-
treaux του 1936 ακόμα και εν καιρώ πολέμου τα μη-πολεμικά πλοία έχουν ε-
λεύθερη διέλευση από τα στενά).  

 

Η μοναδική φωτογραφία του πλοίου Στούμα 



 
 Εν τω μεταξύ οι Τουρκικές αρχές απαγόρευσαν σε οποιοδήποτε επιβάτη την 
έξοδο και επικοινωνία από το πλοίο. Με την άφιξη του Στρούμα αμέσως η Βρε-
τανική Πρεσβεία ενημέρωσε την Τουρκική, ότι δεν χορηγεί άδεια εισόδου 
στους πρόσφυγες να πάνε στην Παλαιστίνη η οποία ήταν Βρετανική αποικία. Η 
δικαιολογία της Βρετανικής Κυβέρνησης στηριζόταν στο σκεπτικό ότι η μαζική 
εισροή Εβραίων στην Παλαιστίνη θα προκαλούσε  αντιδράσεις από τους γηγε-
νής Άραβες και έτσι θα κινδύνευε «ο Νόμος και η Τάξη» (Law and Order) στην 
αποικία της αυτού μεγαλειότητας. Σαν επίσημη δικαιολογία η Βρετανική πλευ-
ρά, για την μη αποδοχή των προσφύγων, ισχυριζόταν ότι ενδεχομένως υπήρ-
χαν μεταξύ των προσφύγων πράκτορες των Ναζί, πράγμα το οποίο ήταν ένας 
ανυπόστατος ισχυρισμός. 

Οι συνθήκες διαβίωσης στο πλοίο ήταν τραγικές. Η μοναδική φωτογραφία του 
πλοίου που έχει διασωθεί είναι αυτή που παραθέτουμε. Λόγω στενότητας χώ-
ρου οι μισοί από τους πρόσφυγες αναγκαζόντουσαν να μένουν πάνω από 8 
ώρες κάτω από το φοβερό χειμωνιάτικο κρύο. Οι κλειστοί χώροι του πλοίου 
ήταν ελάχιστοι και σε πάρα πολύ άσχημη κατάσταση. Μετά από διαβήματα 
του Εβραϊκού Πρακτορείου Ειδήσεων στην Κωνσταντινούπολη (του είχε παρα-
χωρηθεί η άδεια να συνδράμει τους πρόσφυγες που είχαν άδεια εισόδου στην 
Παλαιστίνη) και της Εβραίο-αμερικανικής Επιτροπής επετράπη από τις Τουρκι-
κές αρχές η στοιχειώδης τροφοδοσία του πλοίου με νερό, ψωμί και τυρί μετά 
από δέκα μέρες [1]. Οι επιβάτες των πλοίων της γραμμής Χαλκηδώνας-Πόλης 
έβλεπαν την τραγική κατάσταση των προσφύγων όταν τα πλοία διερχόντουσαν 
κοντά από το Στρούμα χωρίς να μπορούν να κάνουν τίποτε αφού η κρατική 
τρομοκρατία ήταν έντονη παντού, πράγμα που συμβαίνει πάντοτε στην Τουρ-
κία σε λίγο ή μεγάλο βαθμό. 

Η Τουρκική Κυβέρνηση με Πρόεδρο τον İsmet İnönü (Milli Şef) και Πρωθυπουρ-
γό των Refik Saydam είχε σχεδόν ανοικτή συμμαχία με την Γερμανία την περίο-
δο αυτή. Είναι γνωστό ότι η Τουρκία αρνήθηκε να σεβαστεί τις διεθνείς της υ-
ποχρεώσεις που είχε δεσμεύσεις του Βαλκανικού Συμφώνου. Σύμφωνα με το 
Σύμφωνα αυτό, θα έπρεπε η Τουρκία  να υποστηρίξει την Ελλάδα όταν δέχτηκε 
επίθεση από την Ιταλία και Γερμανία.  



 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Ήλθαν 900 με πλοιάριο που 

θέλουν να πάνε στην Παλαιστί-

νη 

 

 

 

 

 

      Συνομιλία Εβραίων: 

Η Παλαιστίνη θα γίνει μόνο 

δική μας Πατρίδα 

Πως είναι δυνατό...θα κλέβου-

με ο ένας τον άλλο 

 

Από τον τύπο: Διήλθε από το λιμάνι της Σμύρνης πλοίο 
γεμάτο με Εβραίους πρόσφυγες  

Οι Εβραίοι από το πλοίο φωνάζουν: 

Είμαστε νηστικοί , χωρίς χρήματα... Για το όνομα του 
Θεού αφήστε μας για πέντε λεπτά να βγούμε στην ξηρά 
να πλουτίσουμε και θα φύγουμε....... 

Ένα πλοίο γεμάτο Εβραίους ψάχνει πατρίδα! 

 

Συνομιλία ψαριών: Τι περίεργο πλοίο δεν αφήνει καθόλου 
σκουπίδια… 

Βεβαίως οι ταξιδιώτες είναι Εβραίοι.. 



 
   Οι Ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις και σύσσωμος ο Ελληνισμός πολέμησε με α-
παράμιλλη γενναιότητα εναντίον των δύο τότε μεγάλων δυνάμεων της εποχής, 
την Ιταλία και Γερμανία, πράγμα που έκρινε την συνολική τύχη του πολέμου. 
Τον Δεκέμβριο του 1941 η Ελλάδα ήδη βρισκόταν υπό τριπλή κατοχή ενώ η Κυ-
βέρνηση του Milli Şef είχε ξεκινήσει την εφαρμογή μιας νέας αντιμειονοτικής 
πολιτικής με την επιστράτευση Είκοσι Ηλικιών σε Τάγματα Εργασίας (Amele 
Taburlarι) των Ελλήνων, Αρμενίων και Εβραίων (Μάιος 1941) με σκοπό την φυ-
σική τους εξόντωση. Ο σκοπός αυτός δεν επετεύχθη λόγω της αλλαγής της πο-
ρείας του πολέμου από το καλοκαίρι του 1942 (η αντίσταση στο Στάλινγκρατ)  
και απολύθηκαν οι επιστρατευμένοι για να βρεθούν αμέσως αντιμέτωποι με 
το Βαρλίκι (Varlιk Vergisi). Θα πρέπει να αναφερθεί ότι στην Τουρκία του Μ. 
Κεμάλ από τα μέσα της δεκαετίας του 1930 είχε ξεκινήσει ένα ισχυρό αντισημι-
τικό κίνημα που εκδηλώθηκε με την εθνοκάθαρση στη Ανατολική Θράκη της 
Εβραϊκής μειονότητας (1934)[2] ενώ η προπαγάνδα κατά των Εβραίων ήταν γε-
νική όπως φαίνεται στις γελοιογραφίες της εποχής μερικές που από αυτές ε-
παναδημοσιεύουμε στην προηγούμενη σελίδα. Η προσεκτική εξέταση των γε-
λοιογραφιών δείχνει την προετοιμασία του Βαρλικιού[3].  

    Όσο περνούσαν οι μέρες, η κατάσταση των απομονωμένων προσφύγων στο 
Στρούμνα χειροτέρευε. Παρόλο την ηρωική προσπάθεια αυτοργάνωσης που 
επέτυχαν οι πρόσφυγες, η έλλειψη φαρμάκων και οι αντίξοες συνθήκες είχαν 
σαν αποτέλεσμα να αρρωστήσουν πολλοί. Η Βρετανική Κυβέρνηση και κυρίως 
το Υπουργείο Αποικιών ήταν άκαμπτο να συζητήσει οποιαδήποτε εξαίρεση και 
να χορηγηθεί άδεια εισόδου για τις 769 ψυχές  στην Παλαιστίνη. Η Τουρκική 
Κυβέρνηση κοίταζε να απαλλαγεί από το πρόβλημα αδιαφορώντας για την 
τραγική μοίρα των προσφύγων. Στις τραγικές αυτές συνθήκες προβάλλει η η-
ρωική μορφή του Εβραίου Κωνσταντινουπολίτη Simon Brod, ο οποίος αδιαφο-
ρώντας για τις συνέπειες, κινητοποιήθηκε στην παροχή ανθρωπιστικής βοή-
θειας στους ταλαίπωρους Εβραίους του Στρούμα. Στις 27/12/1941 ο Βρετανός 
Πρέσβης Knatchbull-Hugessen, ενημέρωσε οριστικά την Τουρκική Κυβέρνηση 
ότι δεν πρόκειται να χορηγηθούν άδειες στους πρόσφυγες και ζήτησε να γίνει 
ότι είναι δυνατό ώστε το Στρούμα να αναγκαστεί να επιστρέψει στην Μαύρη 
Θάλασσα.  Η Βρετανική εμμονή στηριζόταν στην άποψη ότι οποιαδήποτε εξαί-
ρεση στον γενικό κανόνα θα οδηγούσε σε μαζική αύξηση της συρροής προ-
σφύγων προς την Παλαιστίνη.  



 
     Ένας άλλος που προσπάθησε να βοηθήσει τους πρόσφυγες ήταν ο Αμερικα-
νός Archibald Walker, αντιπρόσωπος στην Τουρκία της εταιρείας Socony-
Vacuum Oil (συνένωση των Standard Oil και Vacuum Oil). Ο Archibald Walker 
ήταν συνειδητοποιημένος αντιναζιστής που πριν ένα χρόνο είχε βοηθήσει την 
Πολωνική Κυβέρνηση να μεταφέρει τον χρυσό της στην Αγγλία μέσο της Τουρ-
κίας. Επίσης ο ίδιος είχε βοηθήσει πολλούς Εβραίους πρόσφυγες μετά από την 
έναρξη του Πολέμου 
να σωθούν. Μεταξύ 
των προσφύγων του 
Στρούμνα ήταν ο Mar-
tin Segal, αντιπρόσω-
πος της Socony-
Vacuum Oil στην Ρου-
μανία, μαζί με την σύ-
ζυγο και τον γιο του. Ο 
Archibald Walker απο-
φάσισε να προσπαθή-
σει να σώσει την οικο-
γένεια Segal αφού 
έβλεπε ότι ήταν αδύνα-
το να σωθούν όλοι οι πρόσφυγες. Για τον σκοπό αυτό και έχοντας την εμπειρία 
των μηχανισμών επηρεασμού που λειτουργούν στην Τουρκία, αποφάσισε να 
ζητήσει την βοήθεια του επιχειρηματία Vehbi Koç. Πράγματι ο τελευταίος κα-
τάφερε την χορήγηση άδειας εξόδου από το πλοίο της οικογένειας Segal μετά 
από μια επίσκεψη στον παντοδύναμο υπουργό εξωτερικών Öztrak και με την 
μεσολάβηση του Ibrahim Sabri Cağlıyangil που υπήρξε μετέπειτα υπουργός ε-
ξωτερικών για πολλά χρόνια. Όμως η σωτηρία της οικογένειας Segal δεν έγινε 
χωρίς αντάλλαγμα από τον Vehbi Koç. O πολύ γνωστός επιχειρηματίας V. Koç 
είχε κερδίσει μεγάλα ποσά με την πώληση χρωμίου στην Γερμανία από την 
Τουρκία. Όμως λόγω της συναλλαγής αυτής είχε μπει σε Μαύρη Λίστα από 
τους Βρετανούς. Το αντάλλαγμα που ζήτησε ο Koç ήταν να σβηστεί από την 
Μαύρη Λίστα, πράγμα που έγινε με την μεσολάβηση του A. Walker.  



 
     Η τροφοδοσία της Γερμανίας με χρώμια, την περίοδο αυτή υπήρξε ένας πο-
λύ σημαντικός παράγοντας στην εξέλιξη του πολέμου. Στα απομνημονεύματα 
ο Υπουργός Βιομηχανίας του τρίτου Ράιχ, Albert Speer αναφέρει ότι τα αποθέ-
ματα χρωμίου που είχε διαθέσιμα η Γερμανία επέτρεπαν την συνέχιση της πα-
ραγωγής σκληρού χάλυβα με την προσθήκη χρωμίου (απαραίτητο για την πα-
ραγωγή των οπλικών συστημάτων) μόνο για τρεις μήνες. Το χρώμιο είναι ένα 
σχετικά σπάνιο μέταλλο και είναι σαφές ότι η παροχή από την Τουρκία του 
χρωμίου ήταν ζωτικής σημασίας για την λειτουργία της Γερμανικής πολεμικής 
παραγωγικής μηχανής[3]. Η τροφοδοσία της Γερμανίας με χρώμιο ήταν γνω-
στή. Για τον σκοπό αυτό είχε επιβληθεί αυστηρός συσκοτισμός στην Κωνστα-
ντινούπολη ώστε η μεταφορά φορτίων χρωμίου να γίνεται την νύκτα από την 
Ανατολή προς την Θράκη. Επιπλέον λόγω της στρατηγικής σημασίας της τρο-
φοδοσίας της Γερμανίας με χρώμιο ο ίδιος ο Στάλιν είχε εκδώσει εντολή στα 
Σοβιετικά Υποβρύχια της Μαύρης Θάλασσας να τορπιλίζουν οποιοδήποτε 
ύποπτο πλοίο.   

   Η σωτηρία της οικογένειας Martin Segal ήταν σημαντική και για τους υπόλοι-

πους πρόσφυγες καθόσον όταν θα έφθαναν στην Παλαιστίνη θα μπορούσαν να 

κινητοποιήσουν τις Εβραϊκές οργανώσεις για να χορηγηθεί άδεια στους πρό-

σφυγες του ακινητοποιημένου Στρούμα. Πράγματι η οικογένεια όταν έφθασε 

στην Παλαιστίνη, με τρένο μέσω Τουρκίας και Συρίας, ενημέρωσε άμεσα το Ε-

βραϊκό πρακτορείο ειδήσεων, που είχε τον ρόλο υποτυπώδους σκιώδους κυβερ-

νήσεως, για τις συνθήκες που βρισκόταν οι πρόσφυγες μέσα στο πλοίο. Με τον 

τρόπο αυτό αυξήθηκαν οι εκκλήσεις των Εβραϊκών οργανώσεων προς τις Βρετα-

νικές αρχές για την χορήγηση άδειας εισόδου στους πρόσφυγες. Οι προσπά-

θειες του S. Brod και του Παραρτήματος του Εβραϊκού Πρακτορείου Ειδήσεων, 

στην Κωνσταντινούπολη συνεχιζόταν παράλληλα με την υποτυπώδη τροφοδοσί-

α του πλοίου με μέριμνα των ίδιων. Επίσης σποραδικά γινόταν επισκέψεις Τούρ-

κων μηχανικών στο πλοίο για την επισκευή της μηχανής χωρίς όμως κανένα ου-

σιαστικό αποτέλεσμα. Με τις εκκλήσεις που έγιναν, δόθηκε η άδεια σε τέσσερις 

πρόσφυγες να εξέλθουν από το πλοίο που είχαν με εκπρόθεσμες άδειες εισό-

δου στην Παλαιστίνη.  



 
   Μια γυναίκα που ήταν έγκυος και είχε αποβάλλει μεταφέρθηκε στο Εβραϊκό 

Νοσοκομείο του Μπαλατά. Η τελευταία προσπάθεια που άρχισαν να κάνουν οι 

Εβραϊκές οργανώσεις ήταν η Βρετανική Κυβέρνηση να χορηγήσει τουλάχιστον 

άδεια στα βρισκόμενα παιδιά μέσα στο Πλοίο. Η άδεια αυτή τελικά χορηγήθηκε 

από το Λονδίνο την 15/2/1942 ενώ η Τουρκική Κυβέρνηση όρισε το χρονικό όριο 

της 16/2/1942 για τον εξαναγκασμό του Στρούμα να επιστρέψει στην Ρουμανία. 

Τα παιδιά δεν μπόρεσαν να διασωθούν επειδή η Τουρκική Κυβέρνηση δεν επέ-

τρεπε την μεταφορά τους μέσω ξηράς και ζητούσε η Βρετανική Κυβέρνηση να 

μεταφέρει τα παιδιά στην Παλαιστίνη με άλλο πλοίο (19/2/1942). Πέρασαν με-

ρικές μέρες χωρίς καμιά εξέλιξη χωρίς να υποχωρεί καμιά πλευρά ώστε τουλάχι-

στο να διασωθούν τα παιδιά. Το μεσημέρι της 23 Φεβρουαρίου 1942 η Τουρκική 

Αστυνομία  με άσκηση βίας κατά των προσφύγων, επειδή έδειξαν τάση αντίστα-

σης και την χρήση του ρυμουλκού Alemdar υπό την απειλή όπλων άρχισε να 

έλκει το Στρούμα (χωρίς να λειτουργεί η μηχανή του) προς τον βορρά μέσα από 

τον Βόσπορο. Μάλιστα έκοψε την άγκυρα του πλοίου που δείχνει την απόφαση 

της Τουρκικής Κυβέρνησης να μην μπορεί το πλοίο να αγκυροβολήσει. Οι απελ-

πισμένοι πρόσφυγες βλέποντας ότι οδηγούνται προς τον βορρά προς ένα βέβαι-

ο θάνατο άρχισαν να κραυγάζουν και να γνέφουν προς τις δύο πλευρές του Βο-

σπόρου. Αναφέρεται μάλιστα ότι έκαναν προσπάθειες να σχηματίσουν γράμμα-

τα S.O.S με την χρήση των εσώρουχών τους. Η ακαμψία των Τουρκικών αρχών 

δεν επέτρεψε τουλάχιστον την διάσωση των περίπου δέκα παιδιών 10-16 ετών. 

Σε πέντε περίπου ώρες το Στρούμα είχε ρυμουλκηθεί σε απόσταση 3-4 μιλίων 

βόρεια από το άνοιγμα του Βοσπόρου. Στο σημείο αυτό το ρυμουλκό κόβοντας 

τον κάβο σύνδεσης, εγκατέλειψε το Στρούμα μέσα στο σκοτάδι. Το Πλοίο χωρίς 

την πρόωση μηχανής άρχισε να παρασύρεται από τα ισχυρά ρεύματα της περιο-

χής. Σε μη καθορισμένη ώρα, την νύκτα συνέβη μια έκρηξη που στιγμιαία διέλυ-

σε το πλοίο.  



 
    Οι περισσότεροι επιβάτες εκτιμάται ότι βρήκαν τον θάνατο ακαριαία λόγω 
της έκρηξης όπως επίσης και το προσωπικό του πλοίου. Σώθηκε μόνο ένας 
πρόσφυγας με το όνομα David Stoliar, αντέχοντας στο δριμύ κρύο πάνω από 
36 ώρες πάνω σε μια σανίδα. Για ένα διάστημα ήταν μαζί πάνω στην ίδια σανί-
δα σωτηρίας με τον ύπαρχο του πλοίου ο οποίος τελικά δεν άντεξε. Ο Stoliar 
άκουσε από τον ύπαρχο ότι μάλλον αιτία του ναυαγίου ήταν τορπιλισμός 
πράγμα που δεν μπορεί να αποκλεισθεί δεδομένης της πολύ ισχυρής έκρηξης 
που ουσιαστικά διέλυσε το πλοίο. Δεν μπορεί βέβαια επίσης να αποκλεισθεί 
και η περίπτωση πρόσκρουσης σε νάρκη. Έχει ακουσθεί και η θεωρία τοποθέ-
τησης ωρολογιακού εκρηχτικού μηχανισμού πριν ξεκινήσει η ρυμούλκηση του 
πλοίου.  

   Ο μοναδικός διασωθείς περισυνελλέγει από βαρκάρηδες της ακτοφυλακής 
κοντά στην Χιλή. Παραδόθηκε στην στρατοχωροφυλακή και μετά από δύο μέ-
ρες μεταφέρθηκε με λεωφορείο  στο γνωστό Νοσοκομείο Numune κοντά στην 
Χαλκηδώνα. Ο Stolier γνώριζε μόνο Ρουμάνικα και Γαλλικά οπότε τις πρώτες 
μέρες μέχρι να φθάσει στο νοσοκομείο δεν έγινε αντιληπτή η προέλευση του 
και η σχέση του με το Στρούμα. Κατά καλή του τύχη, την ώρα που εισερχόταν 
στο Numune, έπεσε πάνω σε μια ομάδα ξένων δημοσιογράφων. Μεταξύ αυ-
τών βρισκόταν ένας Ελβετός με τον οποίο αντάλλαξε μερικές κουβέντες στα 
Γαλλικά και ανέφερε ότι διασώθηκε από το ναυάγιο του Στρούμα. Η τυχαία αυ-
τή συνάντηση ουσιαστικά έσωσε την ζωή του, όπως εκτιμούν οι συγγραφείς 
Douglas Frantz και Catherine Collins του Βιβλίου  “Death on the Black Sea” [1].  

   Σύμφωνα και με την άποψη του Simon Brod για την απόκρυψη το τι συνέβη 
πραγματικά στο Στρούμα, είχε δοθεί εντολή από την Άγκυρα να εκτελεστούν 
πιθανοί διασωθέντες για να κλείσει το θέμα πλήρως. Μάλιστα υπάρχει μαρτυ-
ρία μερικών κατοίκων της Χιλής ότι υπήρξε και δεύτερος διασωθείς που τον εί-
δαν, ο οποίος όμως ποτέ δεν βρέθηκε μετά. Η είδηση της διάσωσης του D. 
Stolier μαθεύτηκε παράλληλα με την είδηση της βύθισης του Στρούμα. Στη συ-
νέχεια ο D. Stolier συνελήφθη, με την κατηγορία της παράνομης εισόδου στη 
χώρα και κρατήθηκε σε φυλακή. Με τις άοκνες προσπάθειες του Brod απελευ-
θερώθηκε μετά από 6 εβδομάδες και μετέβη στην Παλαιστίνη σιδηροδρομικά 
αφού του χορηγήθηκε βίζα από το Βρετανικό Προξενείο. 



 
   Οι αντιδράσεις της είδησης της βύθισης ήταν σημαντικές στην Βρετανία και 
περισσότερο στην Εβραϊκή Κοινότητα της Παλαιστίνης. Κατηγορήθηκε ο 
Ύπατος Αρμοστής της Παλαιστίνης Sir Harold Mac Michael ως στυγνός δολοφό-
νος έχοντας επιμείνει στην άκαμπτη στάση της Βρετανικής πλευράς. Η Τουρκι-
κή αντίδραση προήλθε από το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Ανατολή. Λίγο ή 
πολύ η ανακοίνωση έλεγε ότι οι ίδιοι Εβραίοι επιβάτες του Στρούμνα είχαν 
προκαλέσει την βλάβη στην μηχανή για να εκβιάσουν την Τουρκία να τους δε-
χθεί και αφού η Βρετανική Κυβέρνηση δεν τους είχε δεχτεί δεν μπορούσε η 
Τουρκική Κυβέρνηση να κάνει τίποτα άλλο παρά να τους αναγκάσει να επι-
στρέψουν από εκεί που ήλθαν. Κανένας βέβαια λόγος δεν γινόταν το ότι το 
πλοίο ήταν άνευ μηχανής και άγκυρας και επομένως ήταν καταδικασμένο έτσι 
και αλλιώς. Όταν μάλιστα ακούστηκαν φωνές διαμαρτυρίας από Εβραϊκές ορ-
γανώσεις του εξωτερικού κατά της Τουρκίας, η απάντηση του κρατικού πρα-
κτορείου ήταν ότι ενώ η Τουρκία είχε θρέψει τους Εβραίους αυτοί ήταν αχάρι-
στοι (nankör).  

  Μέχρι σήμερα δεν έχει εξακριβωθεί η ακριβής αιτία της βύθισης του Στρού-
μνα. Είναι ξεκάθαρο ότι ηθικοί αυτουργοί για τον θάνατο περίπου 800 προ-
σφύγων ήταν η Βρετανική και η Τουρκική Κυβέρνηση της περιόδου που δεν 
έδειξαν στοιχειώδη ανθρωπιστική ευαισθησία. Είναι δε εντυπωσιακό, όπως 
πολλά άλλα εγκληματικά γεγονότα έχουν αποσιωπηθεί, ελάχιστα είναι γνωστή 
η τραγωδία των 768 φονευθέντων Εβραίων μερικά μόνο χιλιόμετρα από την 
Κωνσταντινούπολη. 

  Η ανάλυση της ιστορίας της τραγωδίας του Στρούμα δείχνει πόσο εύκολα οι 
γραφειοκράτες και οι εξουσίες μπορούν να κωφεύουν μπροστά στις ανθρώπι-
νες τραγωδίες και να αδιαφορούν για τον ανθρώπινο πόνο και εξαθλίωση. Η 
περίπτωση της εγκληματικής αδιαφορίας να διασωθούν έστω τα παιδιά, πράγ-
μα που είχε επιτευχθεί σχεδόν, δείχνει του βαθμού περιφρόνησης της ανθρώ-
πινης ζωής που επικρατούσε εκείνη την εποχή στην Τουρκία που δεν βρισκόταν 
σε πόλεμο.  

  Όμως μέσα στο σκοτάδι του θανάτου και της καταρράκωσης της ανθρώπινης 
αξιοπρέπειας προβάλλει η ηρωική ψυχή των «ασήμαντων ηρώων» που προ-
σπαθούν να σώσουν ότι είναι δυνατό όπως του Αμερικανού Archibald Walker 
και του Κωνσταντινουπολίτη Εβραίου Simon Brod. 

 



 
Παραπομπές:  

1) Douglas Frantz and Catherine Collins, Death of the Black Sea: The untold sto-
ry of the Struma and World War II’ s Holocaust at sea, Harper Collins Publishers, 
2003.  

2) Dilek Güven, Cumhuriyet Dömeni Azınlık Politikaları Bağlamında: 6-7 Eylül 
Olayları,Tarih Vakfı, 2005.  

3) Faik Ökte, Varlık Vergisi Faciası, 1951- Η Τραγωδία του Φόρου Περιουσίας 

 4) Albert Speer, Inside the Third Reisch, New York: Simon&Schuster, ISBN 0-684-
82949-5(http://en.wikipedia.org/wiki/Inside_the_Third_Reich),1970. 

   ΔΡΑΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΛΠΙΣ 

ΔΩΡΕΑΝ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΤΟΥΡΚΙΚΩΝ ΓΙΑ ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΓΜΕΝΟΥΣ ΣΤΟ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΛΠΙΣ 

 Προσκαλούνται οι ενδιαφερόμενες/οι να παρακολουθήσουν ταχύρρυθμα 

μαθήματα εκμάθησης τουρκικής γλώσσας με την προϋπόθεση ότι θα δεσμευ-

τούν την ανελλιπή παρακολούθηση να στείλουν συμπληρωμένο το παρακάτω  

στοιχεία. Τα μαθήματα θα γίνονται διαδικτυακά 4 ώρες εβδομαδιαία σε δύο 

παράλληλες τάξεις αρχαρίων και εξελιγμένων. Προθεσμία δήλωσης μέχρι την 

30/11/2021.     

    Δήλωση ενδιαφέροντος για διαδικτυακά μαθήματα τουρκικών 

Ονοματεπώνυμο: 

Email:                             τηλ.: 

Επίπεδο γνώσης αν υπάρχει: 

Έχετε συμπληρώσει το έντυπο ΕΛΠΙΣ; Αν όχι παρακαλούμε να το ζητήσετε 

στέλνοντας μήνυμα στο nnap@otenet.gr   

 

http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Special:Booksources&isbn=0684829495
http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Special:Booksources&isbn=0684829495


 
Πρόγραμμα ΕΛΠΙΣ 

Δράση Ενίσχυσης Τελειόφοιτων Μαθητών Λυκείου  

   Στην πρόσκληση που ανακοινώθηκε την 6/9/2021 για την υποβολή αιτήσεων 

από μαθήτριες/ές των δύο τελευταίων τάξεων που σπουδάζουν στα λύκεια της 

Ελλάδος ανταποκρίθηκαν 26 υποψήφιες/οι. Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων 

ήταν η 13/10/201. Η αξιολόγηση των αιτήσεων έγινε βάση του κανονισμού που 

ισχύει εδώ και 4 χρόνια και θα υποστηριχθούν όλοι οι αιτούντες. Ο μέσος όρος 

του ποσού της εφάπαξ υποστήριξης είναι 350 Ευρώ.  Επιπλέον σε 6 που ζήτη-

σαν χορηγείται η δωρεάν εγγραφή στο ηλεκτρονικό φροντιστήριο της εταιρείας 

ΑΡΝΟΣ Α.Ε.  

  Πέρα από τα παραπάνω η Οι.Ομ.Κω. βρίσκεται σε στενή συνεργασία με τους 

τελειόφοιτους μαθητές για την παροχή υποστηρικτικής διδασκαλίας αν αυτό α-

παιτηθεί. 

 

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΑ  

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

Κύριο Ιωάννη Κρόκο 

Ιδρυτή και Πρόεδρο της εταιρείας  ΑΡΝΟΣ Α.Ε.  

για την πολύτιμη παροχή της δωρεάν παρακολούθησης ηλεκτρονικών 

φροντιστηρίων προς την νεολαία της Κωνσταντινούπολης. Πολλές/οι 

νέοι έχουν πετύχει χάρη την παρακολούθηση των ηλεκτρονικών  

μαθημάτων από τον ΑΡΝΟ Α.Ε. 

 

Ο κ. Ι. Κρόκος υπήρξε το έτος 2018 από τους πρώτους χορηγούς του 

Προγράμματος Υποτροφιών της Οι.Ομ.Κω.  

 



 
81η Επέτειος 28 Οκτωβρίου 1940 

   Η Οι.Ομ.Κω. συμμετείχε στις φετινές εκδηλώσεις τι-

μής και μνήμης που οργανώθηκαν από τον Δήμο Πα-

λαιού Φαλήρου στην επέτειο της έναρξης του αγώνα 

του Ελληνισμού κατά του Φασισμού και Ναζισμού, 

όταν η Ελλάδα δέχτηκε απροκάλυπτη επίθεση από την 

φασιστική Ιταλία.  

 Στις εκδηλώσεις στο Π. Φάληρο φέτος συμμετείχε η 

Α.Ε. ο Πρωθυπουργός της Ελλάδος κ. Κυριάκος Μητσο-

τάκης. 

  Μετά από την Δοξολογία που έγινε στον Ι. Ναό του Α-

γίου Αλεξάνδρου οι συμμετέχοντες μετέβησαν στην α-

κτή Φλοίσβου και αρχικά η κατάθεση στεφάνων έγινε 

στο μνημείο πεσόντων πολεμιστών υποβρυχίων του Π.Ν. Ακολούθησε η κατάθε-

ση στεφάνων από την Οι.Ομ.Κω. και το σωματείο μέλος Εστία Κωνσταντινουπό-

λεως με την παρουσία του κ. Πρωθυπουργού και των επισήμων. Με την ευκαι-

ρία αυτή έγινε σύντομη ενημέρωση του κ. Πρωθυπουργό για το περιεχόμενο 

του Μνημείου από τον εμπνευστή και στυλοβάτη του κ. Νίκο Μιχαηλίδη.  

  Ακολούθησε παρέλαση στην παραλία του Παλαιού Φαλήρου στην οποία μετα-

ξύ όλων σχολείων συμμετείχε και η νεολαία του Αθλητικού Συλλόγου Πέρα με 

εντυπωσιακή παρουσία.  

 



 
Επέτειος 28 Οκτωβρίου 1940 



 
ΔΙΕΘΝΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΟΜΚΩ. 

 

ECUMENICAL FEDERATION OF CONSTANTINOPOLITANS 

Contribution to 

European Regional Forum on Minority Issues 

12/10/2021 

 

The respect to Minority Rights can only be effective, if it apprehends those states which violated 

human rights in the past on a massive scale and obliges them to provide essential remedies to-

wards the victim communities. If the consequences of massive scale violations of the past are not 

subject to remedy and reparations measures, the whole system of human rights protection remains 

a vague, fuzzy and non-effective concept. 

One has to ask the rhetoric question what is the meaning of respecting minority rights if a 

minority doesn’t exit anymore.  

The above-mentioned statements are precisely valid in the case of the Greek-Orthodox Minority of 

Istanbul which was under the protection of the International Lausanne Treaty (1923) and moreover 

the European Convention of Human Rights which the Republic of Turkey endorsed as early as 

1954. However contrary to these protections, throughout the period of 1923-2003, our Minority 

faced massive scale violations of its human rights. These violations were well documented and 

presented in various Conferences including of U.N.  

The most severe result of these violations was the complete population depletion of the Greek-

Orthodox community living in Istanbul from 125.000 in 1950’s to the present of approximately 1.000 

persons. 

As a Federation we have been raising this fundamental issue with the authorities of the Republic of 

Turkey. The only effective remedy measure is the support of repatriation to Istanbul, members of 

young generation which will prevent the complete extinction of our Minority. While we have submit-

ted specific proposals to the authorities of Turkey, the response we received is limited. 

We invite the authorities of the Republic of Turkey to expedite their responses to our proposals.  

Furthermore we ask U.N. to place the 60/147 Resolution of General Assembly on the remedy and 
reparation of victim communities in the center of human and minority rights. 



 

ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ  ΕΛΠΙΣ  

«ΠΡΟΚΑΤΑΡΤΙΚΗ ΦΑΣΗ ΓΙΑ ΕΠΑΝΑΠΑΤΡΙΣΜΟ ΣΤΗΝ  

ΠΟΛΗ ΝΕΩΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΙΤΩΝ» 

Το Δ.Σ. της Οι.Ομ.Κω. στο πλαίσιο του Προγράμματος ΕΛΠΙΣ προσκαλεί νέες/ους 
που επιθυμούν να εκδηλώσουν ενδιαφέρον για την συμμετοχή τους στην ανα-
φερόμενη Δράση που αποσκοπεί την υποστήριξη νέων που επιθυμούν να εγκα-
τασταθούν και να ζήσουν στην Κωνσταντινούπολη ως μέλη της Ομογένειας. Σκο-
πός της Δράσης είναι η υποστήριξη της προετοιμασίας και η διερεύνηση του ε-
παναπατρισμού στην Κωνσταντινούπολη όπως επίσης και η υποστήριξη των 
ήδη εγκατεστημένων μελών της Εκπατρισμένης ή μη Κοινότητας. Η διάρκεια κά-
θε επί μέρους δράσης ενδιαφερόμενης/ου, προβλέπεται να έχει διάρκεια 12 
μήνες και περιλαμβάνει τα στάδια: (α) προετοιμασία για εγκατάσταση στην Πό-
λη (δεν ισχύει στην περίπτωση των ήδη εγκατεστημένων), (β) εύρεση εργασίας 
ή αυτοαπασχόληση ή ίδρυση επιχείρησης, (γ) εγκατάστασης στην Πόλη. Στο τέ-
λος του 12μήνου θα εξεταστεί η επέκταση κάθε επιμέρους δράσης. 
Οι ενδιαφερόμενες/οι παρακαλούνται να αποστείλουν το συντομότερο δυνατό 

email: nnap@otenet.gr εκδηλώνοντας το ενδιαφέρον τους ώστε να αρχίσει η 

διαδικασία της πιθανής ένταξής τους στην αναφερόμενη Δράση. 

Υποτροφίες για Μεταπτυχιακές Σπουδές σε  ΑΕΙ Κωνσταντινούπολης 

Δράση του Προγράμματος «ΕΛΠΙΣ» 

 
Προσκαλούνται οι φοιτήτριες/ες με Κωνσταντινουπολίτικη καταγωγή που σπου-

δάζουν σε ΑΕΙ της Ελλάδος ή άλλων χωρών εκτός Τουρκίας και επιθυμούν να συ-

νεχίσουν τις σπουδές τους σε μεταπτυχιακό ή διδακτορικό επίπεδο σε Πανεπι-

στήμια της Κωνσταντινούπολης, να υποβάλουν αίτηση συμπληρώνοντας το πα-

ρακάτω έντυπο. Σε περίπτωση που οι ενδιαφερόμενοι δεν έχουν πληροφορίες 

για πιθανά ΑΕΙ της Πόλης που θα μπορούσαν να σπουδάσουν,  η Οι.Ομ.Κω. θα 

παρέχει τις αναγκαίες πληροφορίες. Στις/ους επιλεγέντες θα χορηγηθεί υποτρο-

φία για  



 
Το Πρόγραμμα Κοινωνικής Αλληλεγγύης της Οι.Ομ.Κω.  

«Μηνάς Τσιτσάκος»  

Οι συνθήκες της Πανδημίας που ακολούθησε την οικονομική κατάρρευση 

έχουν δημιουργήσει πολλές δυσκολίες σε πολλούς.  

 Η αλληλεγγύη προς τους αδυνάμους ήταν πάντοτε κυρίαρχο συστατικό της 

Ρωμιοσύνης. Το Πρόγραμμα Κοινωνικής Αλληλεγγύης «Μηνάς Τσιτσάκος» 

που ξεκίνησε  το 2013 από την  Οι.Ομ.Κω. συνεχίζεται με όλες του τις δράσεις 

 Παροχής στέγης σε 75 άστεγους 

 Διανομές 140 διατακτικών κάθε μήνα (Αθήνα-Θεσσαλονικη..)  για αγορά 

τροφίμων και ειδών πρώτης ανάγκης 

 Εξασφάλιση φαρμάκων και ειδών υγιεινής 

 Εξασφάλιση της πρόσβασης σε ιατρικές υπηρεσίες με την αντιμετώπιση 

των καθυστερήσεων 

 Εξασφάλιση αίματος σε έχοντες ανάγκη 

 Πρόσβαση σε κέντρα αιμοκάθαρσης  

 Αντιμετώπιση γραφειοκρατικών δυσκολιών που στερεί βασικά δικαιώματα 

του ανθρώπου σε πρόσφυγες Έλληνες όπως οι δυσκολίες έκδοσης αδειών 

παραμονής, πολιτογράφησης και ΑΜΚΑ 

ΓΙΑ ΝΑ ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙΤΕ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ ΣΤΟ 

 nnap@otenet.gr   

Η ΟΙ.ΟΜ.ΚΩ. ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΙ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΒΑΣΙΖΕΤΑΙ ΣΕ ΚΑΤΑ 

ΠΕΡΙΟΔΟΥΣ ΔΩΡΕΕΣ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ και ΙΔΙΩΤΩΝ.  

Η ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΘΙΣΤΑΤΑΙ ΑΝΑΓΚΑΙΑ ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΑΥΞΗΣΗΣ 

ΤΩΝ ΕΧΟΝΤΩΝ ΑΝΑΓΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ ΧΡΕΙΑΖΟΝΤΑΙ ΑΜΕΣΑ ΣΥ-

ΜΠΑΡΑΣΤΑΣΗ 



  

 ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΤΗΣ ΟΙΟΜΚΩ 

πληροφορίες nnap@otenet.gr  



 



  Μετάφραση τμημάτων του Βιβλίου των δύο τόμων του αποκαλυπτικού  

Βιβλίου για τα γεγονότα στην Κωνσταντινούπολη το 1821-22  

    A RESIDENCE AT C O N S T A N T I N O P L E 

του πάστορα της Βρετανικής Πρεσβείας στην Κωνσταντινούπολη  

      REV.  R. WALSH,  LL.D. 

(1772 - 1852) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Η μετάφραση έγινε από τον εθελοντή της Οι.Ομ.Κω. 

Διπλ. Μηχανικό κ. Κωνσταντίνο Καμινάρη 

Οι ενδιαφερόμενοι να επικοινωνήσουν με την Οι.Ομ.Κω.  

nnap@otenet.gr  



 



 

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΙΤΩΝ  

Ανακοίνωση  

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΝΕΟΥΣ ΑΠΟΦΟΙΤΟΥΣ-ΤΕΛΕΙΟΦΟΙΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ  

ΣΧΟΛΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ   

————- 

   Ερευνητικά Κέντρα της χώρας μας έχουν απευθυνθεί στην 

ΟιΟμΚω για εύρεση νέων αποφοίτων Σχολών Μηχανικών και 

Θετικών Επιστημών για πρόσληψη σε θέσεις εργασίας που 

 απαιτούνται για εκτέλεση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων. Η 

ύπαρξη μεταπτυχιακού τίτλου ή διδακτορικού είναι επιθυμη-

τή όχι όμως απαραίτητη. Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενες/οι 

να εκδηλώσουν ενδιαφέρον στέλνοντας μήνυμα 

στο nnap@otenet.gr   

———— 

   Στο άμεσο μέλλον η Οι.Ομ.Κω. θα οργανώσει ταχύρρυθμο  

σεμινάριο για την διαχείριση ερευνητικών προγραμμάτων. 

   



Summary of articles of the Newsletter 

 Presentation of the Ecumenical Federation of Constantinopolitans 

(EFC) to the Parliamentary Commission of the Greek Diaspora.  The 

main issues working of EFC is presented (p.1-4). 

 Announcement of EFC on ongoing projects, p.5,6,17,21 and published 

books. 

 80 years of the tragic anniversary of the sinking of the refugee ship 

Struma carrying Jews from Romania in Bosphorous. Details of this 

tragedy is presented based on the available historical archives, p.6-15. 

 81’th anniversary of the resistance of  Hellenism against the Fascism 

and Nazism started at 28 October 1940. Memorial service  of the 

Greeks fell in action during the II World War taken place at the Monu-

ment  in the shore of the Paleo Phaliro Municipality of Athens with 

the participation of the Prime Minister of Greece Mr. Kyriakos Mitso-

takis. 

 Contribution of EFC to European Regional Forum on Minority Issues 

(12/10/2021),p. 20. 



Bülten Makalelerinin Özeti  

 İstanbullu Rumların Evrensel Federasyonu (İREF) Yunanistan  

Parlamentosunda Yunan  Diasporası Komisyonu'na sunumu. 

İREF in üzerine çalıitığı ana konular sunulmuştur (s.1-4). 

 

 İREF’in devam eden projelere ilişkin duyuruları, s.5,6,17,21 ve 

yayınlanan kitaplar. 

 

 1941 Romanya'dan gelen Yahudileri taşıyan mülteci gemisi 

Struma'nın Boğaz'da batmasının trajik yıldönümünün 80. yılı. 

Bu trajedinin ayrıntıları, mevcut tarihsel belegere dayalı olarak 

sunulmaktadır, s.6-15. 

 

 Helenizmin Faşizme ve Nazizm'e karşı 28 Ekim 1940'ta başlayan 

direnişinin 81'inciyıllında yıldönümünde,  Atina’nın Paleo Faliro 

Belediyesinde 2. Dünya Savaşı sırasında şehit olan İstanbul 

Rumların  anısı için bulunan anıta Yunanistan Başbakanının  Sn. 

Kyriakos Mitsotakis'in katılımıyla yapılan anma töreni, s.18-19.  

 
 İREF’in  Azınlık Sorunlarına İlişkin Avrupa Bölgesel Forumuna 

Katkısı (12/10/2021),s. 20. 



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 

 - «Σύλλογος Κωνσταντινουπολιτών Ηνωμένου Βασιλείου» https://www.facebook.com/acguk.net/ 

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. 


