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Επετειακές εκδηλώσεις της 

Άλωσης Κωνσταντινουπόλε-

ως, σ.2. 

Αποφάσεις του Δ.Σ. σ.2,3. 

Ενέργειες της Οι.Ομ.Κω. για 

την άρση των δικαστικών 

εμποδίων προς τους Έλληνες  

Υπηκούς στην Τουρκία, σ.4.  
 Απρίλιος 2014– Τεύχος 4/4 

 Oι Βασικοί Σκοποί Ομοσπονδίας εν 
συντομία: 

  Η ενίσχυση των σχέσεων, η ανταλλαγή 
ιδεών και η αλληλεγγύη μεταξύ των ανά 
των κόσμο Κωνσταντινουπολιτών.  

  Η προάσπιση και προώθηση των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων και ειδικότερα 
των δικαιωμάτων των 
Κωνσταντινουπολιτών, όπως αυτά 
προστατεύονται από τις διεθνείς συνθήκες 
και συμβάσεις προστασίας δικαιωμάτων 
του ανθρώπου.  

  Η συμπαράσταση και υποστήριξη προς 
το Οικουμενικό Πατριαρχείο 
Κωνσταντινουπόλεως  

Organization 

        Μηνιαία Ενημέρωση της Οικουμενικής Ομοσπονδίας Κωνσταντινουπολιτών  

www.conpolis.eu 

Χριστός Ανέστη  
 

Το Διοικητικό Συμβούλιο της 
Οικουμενικής Ομοσπονδίας 

Κωνσταντινουπολιτών εύχεται σε 
όλους τους Αναγνώστες του 

Ενημερωτικού Δελτίου του υγεία, 
ευτυχία και κάθε καλό. 

 
 

Επεκτείνεται το Πρόγραμμα Κοινωνικής Αλληλεγγύης «Μηνάς Τσιτσάκος» 
 Μεγάλη η ανάγκη της κινητοποίησης όλων μας  

Το Πρόγραμμα Κοινωνικής Αλληλεγγύης «Μηνάς Τσιτσάκος» που ξεκίνησε η Οι.Ομ.Κω. από τα τέλη Φεβρουαρίου ε.ε. 
συνεχίζεται επεκτεινόμενο σε αριθμό των υποστηριζόμενων αναξιοπαθούντων συμπολιτών μας αλλά και σε θέματα 
κοινωνικής αρωγής. Το Πρόγραμμα υποστηρίζει σήμερα με οικονομικά βοηθήματα περίπου 30 συμπολίτες μας σε μηνιαία 
βάση και παράλληλα συνολικά περίπου 60 συμπολίτες μας υποστηρίζονται με είδη διατροφής. Επιπλέον σημαντική 
δραστηριότητα άρχισε να αποτελεί η επίλυση προβλημάτων υγείας των ανασφάλιστων και μη συμπολιτών με αντιμετώπιση 
κάθε περίπτωσης ανεξάρτητα όπως επίσης και η αντιμετώπιση προβλημάτων που αφορούν ζητήματα διακοπής της 
ηλεκτροδότησης και υδροδότησης νοικοκυριών.  
Δυστυχώς παρά τις υποσχέσεις που έχουν δοθεί από την διοίκηση του ΟΓΑ και του αρμόδιου Υπουργείου Εργασία, Κοινωνικής 
Ασφάλισης και Πρόνοιας δεν φαίνεται στον ορίζοντα πότε θα ψηφιστεί τροπολογία που θα επαναφέρει βαθμιαία την εκ νέου 
χορήγηση των βοηθημάτων  που διεκόπησαν μέσα στο 2013 σε μεγάλο  αριθμό συμπολιτών μας.  
Τα προαναφερθέντα συνηγορούν για την ανάγκη της περισσότερης κινητοποίησης όλων μας που καθημερινά διαπιστώνεται η 
αύξηση του αριθμού δεινοπαθούντων συμπολιτών μας. Η υποστήριξη του Προγράμματος Κοινωνικής Αλληλεγγύης με 
εθελοντική εργασία είναι το περισσότερο ζητούμενο σήμερα μαζί βέβαια και την οικονομική του υποστήριξη από όσους 
μπορούν. Ιδιαίτερη σημασία έχει η εθελοντική προσφορά σε θέματα παροχής ιατρικών υπηρεσιών  καθώς επίσης και 
κοινωνικής φροντίδας Για ενημέρωση των δράσεων του προγράμματος μπορείτε να επικοινωνήστε με τα μέλη της 
Συντονιστικής Επιτροπής στέλνοντας μήνυμα στο nnap@otenet.gr . 
Το Δ.Σ. της Οι.Ομ.Κω. προβαίνει σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την εύρεση πόρων υποβάλλοντας προτάσεις για 
χρηματοδότηση από Ιδρύματα που προκηρύσσουν προγράμματα για υποστήριξη ανάλογων δράσεων που υλοποιεί η 
Οι.Ομ.Κω.  Στην επόμενη σελίδα δίνοται συνοπτικά  πληροφορίες την εξέλιξη των δράσεων του Προγράμματος.  



 

      561η ΕΠΕΤΕΙΟΣ ΤΗΣ ΑΛΩΣΗΣ ΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗΣ  

Πρόγραμμα εκδηλώσεων 

 

Ανήμερα την 29/5/2014 και ώρα 18.30  ομιλία του  Καθ. Ευάγγελου Κουφουδάκη με θέμα:  

«Η Αξία της Οικουμενικότητας του Ελληνισμού»   

στην έδρα του Α.Σ. Πέρα στο Παλαιό Φάληρο και στην συνέχεια κατάθεση στεφάνου στον εγγύς 

ανδριάντα του Αυτοκράτορα Κωνσταντίνου Παλαιολόγου όπου και θα ψαλλεί τρισάγιο. 

-Την Κυριακή 1/6/2014 ώρα 9.15 Μνημόσυνο στον Ιερό Ναό της Υπεραγίας Θεοτόκου Καπνικαρέ-

ας και στη συνέχεια καταθέσεις στεφάνων στον ανδριάντα του Αυτοκράτορα Κωνσταντίνου Παλαι-

ολόγου στην πλατεία Μητροπόλεως (10.30)  και στο μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη (11.15). 

Το Δ.Σ. Οι.Ομ.Κω. εκφράζει τις ευχαριστίες του προς τους υποστηρικτές  του Προγράμματος Κοινωνικής Αλληλεγγύης  

και ειδικότερα  προς όλους εκείνους που ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα της Οι.Ομ.Κω. για υποστήριξη του προγράμμα-

τος Κοινωνικής Αλληλεγγύης ΜΗΝΑΣ ΤΣΙΤΣΑΚΟΣ με την χορήγηση οικονομικής υποστήριξης, προσκόμισης ειδών δια-

τροφής στην εκδήλωση της 23/3/2014 και μετά, στους εθελοντές που εργάζονται άοκνα για το Πρόγραμμα και στους 

ιατρούς που ανταποκρίθηκαν αν και υπάρχει μεγάλη ανάγκη για αύξηση του αριθμού των. Το πρόγραμμα έχει διανεί-

μει από αρχές Μαρτίου ε.ε.  ποσό περίπου 5.000 Ευρώ και σημαντικό αριθμό ειδών διατροφής προς τους αναξιοπα-

θούντες αδελφούς μας. Επειδή οι ανάγκες συνεχώς αυξάνονται προσκαλούμε όλους να συνδράμουν στο Πρόγραμμα 

Κοινωνικής Αλληλεγγύης της Οι.Ομ.Κω.   

Ανασυγκρότηση  του Δ.Σ. της Οι.Ομ.Κω.  
Έχοντας παρέλθει εύλογο χρονικό διάστημα από την αδόκητη εκδημία του Μηνά Τσιτσάκου, Γενικού Γραμματέα της 

Οι.Ομ.Κω. το Δ.Σ. στην συνεδρίαση του της 8/4/2014 προέβη στην εκλογή νέου Γενικού Γραμματέα και ακολούθως 

στις εκλογές νέου Αντιπροέδρου Β’ και Αναπληρωτή Ταμία επειδή με τις εκλογές Γ. Γραμματέα και Αντιπροέδρου Β’ 

κενώθηκαν οι αντίστοιχες θέσεις. Η νέα σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου έχει εξής: 

Πρόεδρος: Νικόλαος Ουζούνογλου, Γενικός Γραμματέας: Νικόλαος Αναγνωστόπουλος, Αντιπρόεδρος Α΄: Μιχαήλ Μαυ-

ρόπουλος, Αντιπρόεδρος Β’: Σταμάτιος Νικόλαος Κίσσας, Ειδικός Γραμματέας: Χρήστος Βρεττόπουλος, Ταμίας: Αντώνι-

ος Θήριος, Αναπληρωτής Ταμίας: Μαρία Τσιροπούλου. Μέλη του Δ.Σ.: Νικόλαος Ζαχαριάδης, Γρηγόριος Κεσίσογλου, 

Γεώργιος Κιοσέογλου, Άννα Κορδομενίδου, Ιωσήφ Κωνσταντινίδης, Ευάγγελος Μιχαηλίδης, Ελισάβετ Φερεκύδου και 

Δημήτριος Φραντζής. 

Μετά από 50 Χρόνια Επαναλειτουργεί από τον επόμενο Σεπτέμβριο το Ελληνικό Γυμνάσιο στην Ίμβρο ακολουθώ-

ντας το Δημοτικό Σχολείο που ήδη λειτουργεί από τον Σεπτέμβριο του 2103 

 Με την στενή συνεργασία των συλλόγων των Ιμβρίων της Ελλάδος, του κ. Παντελή Λάκη Βίγκα —εκπροσώπου των 

μη-Μουσουλμανικών Ιδρυμάτων, και το συνεχές ενδιαφέρον της Α.Θ.Π. του Οικουμενικού μας Πατριάρχη κ.κ. Βαρ-

θολομαίου γίνεται το δεύτερο σημαντικό βήμα, μετά από την έναρξη λειτουργίας Δημοτικού Σχολείου στο χωριό Αγ. 

Θεόδωροι,  για την αναζωογόνηση  της Ελληνικής Παιδείας με την από την επαναλειτουργία μειονοτικού Γυμνασίου 

στο χωριό Αγρίδια στην νήσο Ίμβρο. Η αναζωογόνηση  της Ελληνικής παιδείας σημαίνει αναζωογόνηση της Ελληνορ-

θόδοξης Κοινότητας της μαρτυρικής νήσου που έγινε στόχος του βαθέως κράτους  και υπέστη βίαιες ενέργειες εξα-

ναγκασμού σε εκτοπισμό με το Σχέδιο Διάλυσης (Eritme Planı) που προετοίμασε η Ειδική Επιτροπή Μειονοτήτων 

(Azınlık Tali Komisyonu) που λειτούργησε την περίοδο 1962-2003. Πρώτη ενέργεια του Σχεδίου Διάλυσης ήταν η απα-

γόρευση της λειτουργίας των Ελληνικών Σχολείων όπως είχε γίνει και την περίοδο 1923-1952 μια από τις πάμπολλες 

παραβιάσεις της Συνθήκης της Λωζάννης. Το γεγονός ότι ο νέος  Δήμαρχος της Ίμβρου που έχει εκλεγεί από το κόμμα 

Εθνικιστικής Δράσης φαίνεται να βοηθάει στην προσπάθεια επαναλειτουργίας του Γυμνασίου παρουσιάζει ενδιαφέ-

ρον.  



  Απόφαση του Δ.Σ. για την συγκρότηση Επιτροπών Θεματικών Ενοτήτων 
Στην συνεδρίαση της 8/3/2014 αποφασίστηκε μετά από εισήγηση που υποβλήθηκε από την συντονιστική επιτροπή αποτελούμενη από τον 

Ν.Ουζούνογλου, Ν. Αναγνωστόπουλο και Γρ. Κεσίσογλου η συγκρότηση των Επιτροπών στις παρακάτω ενότητες που θα λειτουργούν για την 

σύνταξη εισηγήσεων και σχεδίων δράσης προς το Δ.Σ.. Οι Ενότητες που αποφασίστηκαν και οι αντίστοιχοι τομείς δράσεων τους είναι οι 

ακόλουθοι:  

 

ΕΚΠΑΤΡΙΣΜΕΝΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ:  

- Τομέας κοινωνικής αλληλεγγύης: Οργάνωση του δικτύου κοινωνικής αλληλεγγύης. Καταγραφή συμπολιτών που έχουν ανάγκη στήριξης. 

Συγκέντρωση πόρων. Παρακολούθηση της παροχής πόρων. 

- Τομέας καταγραφής ανθρώπινων πόρων: Οργάνωση της απογραφής των εκπατρισμένων. Οργάνωση του Μητρώου Κων/πολιτών. 

Καταγραφή των τουρκικής υπηκοότητας εκπατρισμένων Ρωμιών Πολιτών. 

- Τομέας προβολής πολιτισμού και ταυτότητας Πολίτικης Ρωμιοσύνης: Κατάρτιση οδηγού Πολίτικης ταυτότητας. Οργάνωση ετήσιων 

εκδηλώσεων συσπείρωσης εκπατρισμένων Κων/πολιτών. Προσδιορισμός τομέων πολιτιστικής κληρονομιάς και οργάνωση της προβολής 

τους στην κοινωνία. 

- Τομέας κατάρτισης στελεχών:  Οργάνωση σεμιναρίων κατάρτισης στελεχών από την εκπατρισμένη κοινότητα, με περιεχόμενο την ιστορία, 

τον πολιτισμό, την κοινοτική οργάνωση μας, τα δικαιώματα που πηγάζουν από διεθνείς συνθήκες κ.λ.π. 

- Τομέας οργάνωσης Πολίτικων φορέων:  Έναρξη διαλόγου με συλλόγους για την οργάνωση σε πρώτο στάδιο κοινών δράσεων και σε 

δεύτερο την συνένωση τους σε θεματική βάση. 

 

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ 

- Τομέας εκπροσώπησης:  Ορισμός μελών αντιπροσωπειών. Εξεύρεση τεχνικών συμβούλων και συνεργατών στους τομείς της μετάφρασης, 

έντυπου υλικού κ.α.. 

- Τομέας επιστημονικής υποστήριξης:  Συνεργασία με επιστήμονες για την τεκμηρίωση των θέσεων και αιτημάτων μας, βάσει του διεθνούς 

δικαίου και της έννομης τάξης της Τουρκίας. 

 

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗΣ 

- Τομέας στρατηγικής και σχεδιασμού:  Συλλογή στοιχείων που αφορούν το παρόν της Ομογένειας. Επεξεργασία σχεδίων για την ενίσχυση 

της παρουσίας της Οι.Ομ.Κω. στην κοινότητα της Πόλης. Φάκελος αιτημάτων και διεκδικήσεων. 

- Τομέας παλιννόστησης: Καταγραφή των συμπολιτών που παλιννοστούν. Καταγραφή συμπολιτών που θα ήθελαν να παλιννοστήσουν. 

Συνεργασία με τις επιτροπές κοινοτήτων για εντοπισμό αναγκών σε ανθρώπινο δυναμικό. Επεξεργασία σχεδίου παλιννόστησης.  

- Τομέας κοινοτικής οργάνωσης:  Επαφή και επικοινωνία με τις κοινότητες. Δημιουργία αρχείου με όσα διαθέσιμα στοιχεία υπάρχουν και 

κυρίως για τις μεταβολές χρήσεων των κοινοτικών ακινήτων. Συστηματική ενημέρωση αρχείου. 

Αξιοποίηση των εκπατρισμένων Πολιτών με τουρκική υπηκοότητα στις κοινότητες. Σχέσεις με 

ομογενειακούς συλλόγους. 

- Τομέας εκπαίδευσης:  Συμμετοχή στην Επιτροπή Παιδείας, υπό την αιγίδα του Οικ. Πατριαρχείου. 

Πάσης μορφής αρωγή στο ομογενειακό εκπαιδευτικό σύστημα. 

- Τομέας εθελοντών:  Εντοπισμός κοινοτικών αναγκών που μπορούν να εξυπηρετηθούν με αποστολή εθελοντών. Εξεύρεση εθελοντών εκτός 

Πόλης. Οργάνωση αποστολής και παρακολούθηση έργου. 

- Τομέας συνεργασίας με φορείς της Τουρκίας:  Ανάπτυξη συνεργασίας με ΜΚΟ και μεμονωμένα πρόσωπα, με τα οποία ήδη υφίσταται 

κάποιας μορφής συνεργασία και επικοινωνία. Επέκταση αυτής της δράσης και σε άλλους φορείς και πρόσωπα. Συνεργασία με 

πανεπιστημιακούς φορείς και επιδίωξη κατάρτισης κοινών προγραμμάτων και δράσεων. 

- Τομέας δημοσίων σχέσεων:  Δημιουργία δικτύου επικοινωνίας με την κοινή γνώμη. Εντοπισμός στην Τουρκία δημοσιογράφων, 

δημοσιολόγων, διαμορφωτών κοινής γνώμης κλπ, οι οποίοι είναι κοντά στην Πολίτικη Ρωμιοσύνη. Επικοινωνία και συνεργασία μαζί τους. 

 

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 

- Ενιαίος τομέας επικοινωνίας:  Δημιουργία και λειτουργία πολλαπλών δικτύων επικοινωνίας στους χώρους που ζει η εκπατρισμένη 

κοινότητα. Αξιοποίηση των έντυπων και ηλεκτρονικών μέσων επικοινωνίας. Δημιουργία κοινωνικών δικτύων επικοινωνίας και ενημέρωσης. 

 

ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕ ΤΗΝ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΤΑ ΑΕΙ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ 

Τομέας Επίλυσης ζητημάτων Κωνσταντινουπολιτών ενώπιον της Δημόσιας Διοίκησης.  

Τομέας συνεργασίας με ερευνητικά Κέντρα και ΑΕΙ και  συνεργασία με ερευνητές σε θέματα Ελληνισμού της Πόλης και γενικότερα της 

Ανατολής , υποστήριξη διδακτορικών και μεταπτυχιακών σπουδών με την εύρεση χορηγών από Ιδρύματα για υποτροφίες. Διάδοση 

ιστορικών τεκμηρίων για τον Ελληνισμό της Ανατολής  Επιστημονικές εκδόσεις Διάσωση και επεξεργασία αρχείων και τεκμηρίων. 

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



Το εμπόδιο των Δικαστικών Εγγυήσεων στην Τουρκία για τους Έλληνες Υπηκόους 

 

Στην διεκδίκηση των καταπατημένων ιδιοκτησιακών τους δικαιωμάτων ενώπιον δικαστηρίων στην Τουρκία οι Κωνσταντι-

νουπολίτες με Ελληνική υπηκοότητα αντιμετωπίζουν συχνά το πρόβλημα της επιβολής υψηλού κόστους δικαστικών εγγυή-

σεων που έχουν τον χαρακτήρα της συνέχισης των αδικιών που έχουν υποστεί οι συμπολίτες μας αυτοί με την δέσμευση 

των περιουσιών τους. Όταν τίθεται το θέμα αυτό οδηγεί στην ερώτηση από πλευράς των δικαστικών αρχών της Τουρκίας 

κατά πόσο ισχύει ανάλογη απαίτηση καταβολής δικαστικής εγγύησης σε πολίτες της Τουρκίας στην Ελλάδα, δηλαδή η επί-

κληση της αρχής αμοιβαιότητας μεταξύ των δύο κρατών. Αποτέλεσμα της κατάστασης αυτής είναι να καθυστερεί υπερβο-

λικά η έκδοση αποφάσεων που συχνά συμβαίνει στην περίπτωση διεκδίκησης ακίνητων   περιουσιών.  

 ΤΟ Δ.Σ. λαμβάνοντας υπόψη το ανωτέρω εμπόδιο που ταλαιπωρεί σημαντικό αριθμό συμπολιτών μας και έχοντας συζητή-

σει το θέμα  με έγκριτους νομικούς απέστειλε επιστολές  προς του Υπουργούς Δικαιοσύνης και Εξωτερικών για να τεθεί το 

ερώτημα προς το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους και να  εκδοθεί γνωμάτευση που θα επιβεβαιώνει ότι δεν υφίσταται η 

υποχρέωση της καταβολής οποιασδήποτε χρηματικής εγγύησης σε πολίτες της Τουρκίας ενώπιον των δικαστηρίων στην 

Ελλάδα. Με την μετάφραση της γνωμάτευσης στα  Τουρκικά και την υποβολή της από τους ενάγοντες ελπίζεται να λυθεί 

σε σημαντικό βαθμό το ζήτημα που προαναφέρθηκε.  Για τον σκοπό αυτό έχουν γίνει οι απαραίτητες ενέργειες παράστα-

σης προς την Νομική Υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών.  

Νέο Αρωγό μέλος της Οι.Ομ.Κω, Ο Ελληνικός Σύλλογος Κωνστατινουπολιτών Σικάγου Η.Π.Α. 

Το Δ.Σ. της Οι.Ομ.Κω. με μεγάλη χαρά έκανε δεκτή την αίτηση του Ελληνικού Συλλόγου Κωνσταντινουπολιτών Σικάγου να 

γίνει αρωγό μέλος της Οι.Ομ.Κω. Αναμένονται και άλλα Κωνσταντινουπολίτικα σωματεία από τις Η.Π.Α να γίνουν μέλη της 

Οι.Ομ.Κω.  

Ενέργειες της Οι.Ομ,Κω. υπέρ της Ομογενειακής Παιδείας   

Φορτώθηκαν 1200 τόμοι βιβλίων (συνολικό βάρος 1 τόνος) για να σταλούν στα Ομογενειακά Σχολεία της Κωνσταντινού-

πολης και της νήσου Ίμβρου. Τα διδακτικά βιβλία των οποίων στην συγγραφή και την έγκριση διαμέσου του Ελληνοτουρκι-

κού Πρωτοκόλλου συνέβαλε η Οι.Ομ.Κω. έχουν τυπωθεί από το Πρόγραμμα ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ του Υπουργείου Παιδείας της 

Ελλάδος. Το Δ.Σ. ευχαριστεί την εταιρεία GOLD AIR και τον συμπολίτη μας Κ. Σανταλτζίδη για την ουσιαστική τους βοήθεια 

για την μεταφορά του εκπαιδευτικού υλικού.  

Εγκρίθηκε πρόταση του Δ.Σ. της Οι.Ομ.Κω, από την Γενική Γραμματεία Απόδημου Ελληνισμού για την υποστήριξη της προ-

σχολικής Ομογενειακής Παιδείας της Κωνσταντινούπολης. Το Πρόγραμμα δίνει την δυνατότητα υποστήριξης του παιδικού 

σταθμού και του νηπιαγωγείου της Ζαππείου Σχολής καθώς επίσης και εξωσχολικών δραστηριοτήτων.  

Συνεχίζεται η συνεργασία με τους συμπολίτες  μας τους ειδικούς  τον καθ. Χρήστο Κλαίρη και την κα. Ευφροσύνη  Αρβανι-

τάκη για την υποστήριξη της Ομογενειακής Παιδείας σε θέματα διδασκαλίας της Ελληνικής γλώσσας στα πλαίσια των ε-

νεργειών του  Συμβουλίου Ομογενειακής Παιδείας.  

 

Ραδιοφωνική Εκπομπή Νόστος της Πόλης  

Σας προσκαλούμε να παρακολουθήστε την εβδομαδιαία εκπομπή της Οι.Ομ.Κω. ΝΟΣΤΟΣ της ΠΟΛΗΣ κάθε Πέ-

μπτη 11.00 π.μ. από τον Διαδικτυακό ραδιοφωνικό σταθμό ΗΧΩ της ΠΟΛΗΣ ( http://radio.ihotispolis.com) 

Πρόσφατες Συνεντεύξεις :  

 με τον ομότιμο καθηγητή θεολογίας  κ. Βασίλειο Αναγνωστόπουλο για την Ιερά Θεολογική Σχολή της  Χάλκης 

http://radio.ihotispolis.com/nuomicronsigma12.html 

 με τον κ. Γρηγόρη  Οικονομίδη για την ταινία της Χαλκηδόνας 

http://radio.ihotispolis.com/nuomicronsigma13.html 

 με τον Δρ. Αρχιτέκτονα  κ. Σάββα Τσιλένη για την Εταιρεία Μελέτης της καθ’ημάς Ανατολής (ΕΤΜΕΛΑΝ). 

http://radio.ihotispolis.com/nuomicronsigma14.html 

 


