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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 

Αποστολή στην Πόλη της ομάδας εθελοντών της Οι.Ομ.Κω. 
  Η Οικουμενική Ομοσπονδία Κωνσταντινουπολιτών (Οι.Ομ.Κω.) στο πλαίσιο της ενίσχυσης των σχέσεων μεταξύ εκπατρισμένων Πολιτών και των ομογενών 

που ζουν στην Πόλη, απέστειλε ομάδα νέων εθελοντών, από 16 έως 22 Αυγούστου 2014. Η Οι.Ομ.Κω. για την οργάνωση των επαφών και της επικοινωνίας 

των νέων εθελοντών με τους νέους της Πόλης, συνεργάστηκε με τον Ερασιτεχνικό Θεατρικό Όμιλο (ΕΡ.Θ.Ο.), του οποίου η νέα διοίκηση αγκάλιασε με θέρμη 

την προσπάθεια αυτή.   Οι στόχοι της αποστολής της ομάδας νέων εθελοντών ήταν, η γνωριμία με νέους της Ομογένειας καθώς οι επισκέψεις σε κοινότητες 

της Πόλης, η συλλογή μαρτυριών και αναμνήσεων από ομογενείς τρίτης ηλικίας, όπως και η ψυχαγωγία των γηροκομουμένων στο Βαλουκλή. 

Η οκταμελής ομάδα εθελοντών, οι οποίοι με τα μουσικά τους όργανα, με τα τραγούδια και τους χορούς έδωσαν ιδιαίτερο χρώμα και ζωντάνια, σε όλες τις 

συναντήσεις και επισκέψεις που είχαν στην Πόλη, αποτελείτο από τους Ελένη Σκούπα, Μυρτώ Σωφρονίου, Ελένη και Σοφία Μπούμπα, Κυριακή Πάντζιου, 

Βασίλης Μοροσίδης, Αιμιλιανός Μεταξάς, Θανάσης Χατζής. Οι εθελοντές την πρώτη μέρα (16 Αυγούστου) που έφτασαν στην Πόλη, μετά την εγκατάσταση 

τους στον ξενώνα της Κοινότητας Σταυροδρομίου, που ευγενώς παραχώρησε η Επιτροπή, επισκέφτηκαν μνημεία της περιοχής.  Η Κυριακή, ήταν αφιερωμένη 

στην Κοινότητας Αντιγόνης. Μετά από πρόσκληση της Επιτροπής της Κοινότητας, εκεί πραγματοποιήθηκε η πρώτη συνάντηση των εθελοντών με τους νέους 

Πολίτες ομογενείς. Οι εθελοντές, παρακολούθησαν την θ. λειτουργία στον Ι.Ν. Αγίου Ιωάννου Προδρόμου, στην οποία χοροστάτησε ο Σεβ. Μητροπολίτης 

Πριγκηποννήσων κ. Ιάκωβος. Ο Σεβασμιότατος στην προσφώνηση του καλωσόρισε την ομάδα της Οι.Ομ.Κω. (συνέχεια επόμενη σελίδα)  

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΗΣ Οι.Ομ.Κω,. ΠΡΟΣ ΤΟΥ ΑΡΜΟΔΙΟΥΣ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΚΠΟΗΣ ΤΩΝ ΒΟΗΘΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΟΓΑ ΠΡΟΣ 
ΥΠΕΡΗΛΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΟΥΣ ΝΕΟ-ΠΡΟΣΦΓΥΓΕΣ ΕΛΛΗΝΕΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΙΤΕΣ-Β.ΗΠΕΙΡΩΤΕΣ ΚΑΙ ΠΟΝΤΙΟΥΣ..  

 
Προς: Αξιότιμο Καθ. Ξενοφώντα Βεργίνη,  Διοικητή του Οργανισμού Αγροτικών Ασφαλίσεων 
      
Κοινοποίηση:    Εξοχότατο κ. Αντώνη Σαμαρά,   Πρωθυπουργό της Ελληνικής Δημοκρατίας    
 
         Αξιότιμο κ. Γκίκα  Χαρδούβελη,  Υπουργό Οικονομίας 
                                Ημερομηνία : 28 Αυγούστου 2014 
Αξιότιμε κε. Διοικητά, 
     Έχουν διέλθει δέκα και πλέον μήνες από την αρχική μας συνάντηση που μας είχατε ενημερώσει για την προοπτική ότι μέχρι  τέλος Νοεμβρίου του 2013 
θα άρχιζε η αποκατάσταση των  επιδομάτων-βοηθημάτων που είχαν διακοπεί για τους ανασφάλιστους νέο-πρόσφυγες Έλληνες (Κωνσταντινουπολίτες, 
Πόντιοι της π. ΕΣΣΔ και Βόρειο Ηπειρώτες). Η ημερομηνία αυτή αργότερα  μετατέθηκε όπως μας ενημερώσατε για τον Φεβρουάριο του 2014. 
    Επειδή ως Οικουμενική Ομοσπονδία Κωνσταντινουπολιτών κάνουμε ότι είναι δυνατό για την ανακούφιση των συμπολιτών μας, που ανήκουν στην περί-
πτωση της προηγούμενης παραγράφου και είναι η γενιά που εκπατρίστηκε την περίοδο 1960-90, θέλουμε να σας μεταφέρουμε την τραγική κατάσταση που 
διέρχεται αυτή η κοινωνική ομάδα που τα μέλη της πραγματικά δεινοπαθούν. Η καθυστέρηση αυτή της βαθμιαίας αποκατάστασης μας έχει απογοητεύσει 
σε μεγάλο βαθμό. 
   Ελπίζουμε η έκκληση μας αυτή να εισακουστεί.  
                                                   Με εκτίμηση 

         Νικόλαος Ουζούνογλου   Νικόλαος Αναγνωστόπουλος 
             Πρόεδρος                       Γενικός Γραμματέας 

Εντατικοποιείται το Πρόγραμμα Κοινωνικής Αλληλεγγύης «ΜΗΝΑΣ ΤΣΙΤΣΑΚΟΣ»  

Αποτελεί διαπιστωμένη αλήθεια από τα μέλη της Συντονιστικής Επιτροπής του αναφερόμενου προγράμματος ότι καθημερινά αυξάνονται οι συμπολίτες 

μας που έχουν την ανάγκη άμεσης αρωγής, Η Επιτροπή στην διάρκεια του θέρους συνέχισε τις προσπάθειες και το έργο της για την αρωγή των αναξιοπα-

θούντων συμπολιτών μας. Πέρα από τις ενέργειες αλληλεγγύης προς τους έχοντες ανάγκη έχει γίνει συστηματική προσπάθεια για εύρεση πόρων και μέσων 

με την υποβολή προτάσεων προς φορείς του εσωτερικού και εξωτερικού που υποστηρίζουν ανάλογες δράσεις.  Πρόσφατα συμπολίτης μας από την Ελβετία 

και Κοινότητα της Πόλης έστειλαν δωρεές που υπήρξαν εξαιρετικά τονωτικές για τις ανάγκες του Προγράμματος. Το Πρόγραμμα περισσότερα από όλα 

έχει την ανάγκη ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ και για αυτό κάνουμε έκκληση σε όλους που μπορούν να επικοινωνήσουν με την Οι.Ομ.Κω.  



και διένειμε αναμνηστικά, όπως επίσης εκ μέρους της Κοινότητας, ο πρόεδρος 

κ. Αντ. Παριζιάνος έδωσε ως αναμνηστικό ένα πίνακα που απεικονίζει το 

κλειστό σχολείο της Αντιγόνης.Από το πρωί είχαν έλθει στο νησί πολλοί νέοι 

ομογενείς, περίπου 25 τον αριθμό, για να γνωριστούν με τους νέους εθελοντές 

της Οι.Ομ.Κω. Ο ευρύχωρος και κατάφυτος κήπος της Κοινότητας γέμισε με 

νεανικές φωνές, γέλια, μουσική, τραγούδια και χορό. Μετά τους σύντομους 

χαιρετισμούς του προέδρου κ. Αντώνη Παριζιάνου, του εκπροσώπου της 

Οι.Ομ.Κω. κ. Δημητρίου Φραντζή, του προέδρου του ΕΡ.Θ.Ο. κ. Χρήστου 

Δαφνοπατίδη και εκ μέρους των εθελοντών της Μυρτούς Σοφρωνίου, έγινε 

ανταλλαγή αναμνηστικών. Το γεύμα στο οποίο ήταν καλεσμένο όλο το 

εκκλησίασμα προσφέρθηκε από εορτάζοντα ομογενή.Το απόγευμα η ομάδα 

εθελοντών επισκέφτηκε την Ι.Μονή Αγίου Γεωργίου Καρύπη, στο νησί. 

Την Δευτέρα (18 Αυγούστου) με την χορηγία της Κοινότητας Χαλκηδόνος, η 

ομάδα εθελοντών πραγματοποίησε τον περίπλου του Βοσπόρου για να 

καταλήξει στην Κοινότητα Νεοχωρίου, όπου ήταν προσκεκλημένη της ενορίας 

Παναγίας Κουμαριώτισσας. 

Η ομάδα νέων εθελοντών της Οι.Ομ.Κω. αφού ξεναγήθηκε από τον πρόεδρο κ. 

Λάκη Βίγκα στην περιοχή, φιλοξενήθηκε στην κοινοτική αίθουσα, όπου ενημερώθηκε από τον πρόεδρο για την ιστορία του οικισμού. Θερμή ήταν και η 

υποδοχή του Πανοσιολογιότατου π. Αγαθαγγέλου, ο οποίος αναφέρθηκε στο ιστορικό του Ναού. Μετά το γεύμα που προσέφερε η εκκλησιαστική 

επιτροπή, οι νέοι εθελοντές είχαν την ευκαιρία να συνομιλήσουν και να καταγράψουν τις μνήμες των κυριών που κατοικούν στο Νιχώρι, όπως επίσης 

να τραγουδήσουν και να χορέψουν παραδοσιακά τραγούδια, συνοδεία των μουσικών οργάνων τους. 

Η Τρίτη (19 Αυγούστου) ήταν αφιερωμένη στην Πρίγκηπο. Την ομάδα εθελοντών υποδέχτηκε με θερμά λόγια ο Σεβ. Μητροπολίτης Πριγκηποννήσων κ. 

Ιάκωβος, στην έδρα της Μητρόπολης. Στην υποδοχή συμμετείχε μαζί με μέλη της Επιτροπής, η πρόεδρος της Κοινότητας και της Διακονίας Αγάπης κα 

Αγνή Νικολαϊδου, που καλωσόρισε τους εθελοντές.  Στη συνέχεια η ομάδα εθελοντών πήγε για 

προσκύνημα στην Ι. Μονή Αγίου Γεωργίου Κουδουνά. Εκεί αφού ξεναγήθηκαν από τον μοναχό και 

ενημερώθηκαν για την ιστορία της Μονής, οι νέοι της Οι.Ομ.Κω. γευμάτισαν ως προσκεκλημένοι 

της κοινότητας στο εστιατόριο που βρίσκεται δίπλα. Στην επιστροφή επισκέφτηκαν το 

Ορφανοτροφείο Πριγκήπου και φιλοξενήθηκαν στην οικία της κας Μαίρης Τσιροπούλου, μέλους 

του Δ.Σ. της Οι.Ομ.Κω. 

Την Τετάρτη (20 Αυγούστου) η ομάδα εθελοντών επισκέφτηκε την Α.Θ.Π. τον Οικουμενικό 

Πατριάρχη κ. Βαρθολομαίο. Στην επίσκεψη εκτός τους εθελοντές και τον εκπρόσωπο του ΕΡ.Θ.Ο. 

συμμετείχαν και οι Δημήτρης Φραντζής και Μαίρη Τσιροπούλου, εκπρόσωποι της Οι.ΟμΚω. Κατά 

την πολύωρη συνάντηση με τον Παναγιότατο, οι νέοι είχαν την ευκαιρία να Τον ενημερώσουν για 

τους σκοπούς της αποστολής τους και ο Παναγιότατος τους εξέφρασε την χαρά του για την 

παρουσία τους στην Πόλη, ενώ τους κάλεσε να συνεχίσουν τις εθελοντικές αποστολές τους για 

υποστήριξη της Ομογένειας και να συμμετέχουν στις θείες λειτουργίες που τελεί σε παλαιούς 

Ορθόδοξους ναούς και μονές σε όλη την Ανατολή. Επίσης, ο Παναγιότατος αναφέρθηκε με θερμά λόγια στο έργο της Οι.Ομ.Κω. και του προέδρου της 

κ. Νικόλαου Ουζούνογλου, κυρίως στον τομέα της εκπαίδευσης. Οι νέοι στη συνέχεια επισκέφτηκαν στο ιδιαίτερο γραφείο του τον Σεβ. Μητροπολίτη 

Καλλιουπόλεως και Μαδύτου, Πρωτοσυγκελεύοντα κ. Στέφανο, ο οποίος είναι αρωγός του έργου των νέων εθελοντών. Μετά το γεύμα στο 

Πατριαρχείο, ο Παναγιότατος ξεπροβόδισε με αναμνηστικά δώρα τους εθελοντές της Οι.Ομ.Κω. Το απόγευμα της Τετάρτης, πραγματοποιήθηκε η 

δεύτερη συνάντηση των εθελοντών με τους νέους ομογενείς, στην αυλή της Αγίας Τριάδας, με οικοδεσπότη την Κοινότητα Σταυροδρομίου. Στην 

συνάντηση, συμμετείχαν ο πρόεδρος της Κοινότητας κ. Γιώργος Παπαλιάρης, που εκτός από το 

πλούσιο μπουφέ κάλυψε και τις ανάγκες σίτισης των εθελοντών, επίσης ο πρόεδρος του ΣΥΡΚΙ κ. 

Αντώνης Παριζιάνος και μέλη της διοίκησης, ο Σύμβουλος Εκπαίδευσης κ. Σταύρος Γιωλτζόγλου κ.α. Οι 

νέοι εθελοντές και οι νέοι ομογενείς, είχαν την ευκαιρία να γνωριστούν καλύτερα, να συζητήσουν τα 

προβλήματα που τους απασχολούν και ν’ ανταλλάξουν σκέψεις για μελλοντικά σχέδια κοινής δράσης. 

Την Πέμπτη (21 Αυγούστου), όλη η μέρα ήταν αφιερωμένη στους γηροκομουμένους του Βαλουκλή. Η 

παρουσία των νέων της Οι.Ομ.Κω. στους κοινόχρηστους χώρους και στους θαλάμους των 

γηροκομουμένων, στην τραπεζαρία, συνοδεία των μουσικών οργάνων, των τραγουδιών και του χορού, 

έδωσαν μια ξεχωριστή ζωντάνια και μοναδικό κέφι. Έφαγαν όλοι μαζί, με συνδαιτυμόνα τον 

Υποδιευθυντή ιατρό κ. Γιώργο Πετρίδη, τραγούδησαν και χόρεψαν όλοι μαζί, δάκρυσαν από 

συγκίνηση, μίλησαν για τα παλιά και έζησαν μια αξέχαστη εμπειρία τόσο οι νέοι εθελοντές όσο και οι 

γηροκομούμενοι. 

Στη συνέχεια στο Ι.Ν. Αγιοι Ανάργυροι, που βρίσκεται στον περίβολο του ιδρύματος τελέστηκε παράκληση υπέρ υγείας των γηροκομουμένων, όπου 

έψαλαν οι εθελοντές, ενώ συμμετείχαν και γηροκομούμενοι. 

Η Παρασκευή (22 Αυγούστου) ξεκίνησε η αντίστροφή μέτρηση για την επιστροφή των εθελοντών, ενώ άρχισαν να γίνονται οι πρώτοι απολογισμοί για 

την αποστολή, τις επαφές τους με νέους ομογενείς, κοινοτικούς παράγοντες και άλλους Πολίτες. Όλες τις μέρες της παρουσίας τους στην Πόλη, τους 

συνόδεψε σε όλες τις συναντήσεις και επισκέψεις τους ο κ. Δημήτρης Φραντζής, μέλος του Δ.Σ. της Οι.Ομ.Κω., ο οποίος ήταν από τους βασικούς 

συντελεστές της οργάνωσης αυτής της αποστολής. 

Η Οι.Ομ.Κω. ευελπιστεί με την αποστολή αυτή να ξεκινήσει ένας νέος κύκλος επικοινωνίας και συνεργασίας με τους νέους Ομογενείς μας στην Πόλη, 

αλλά και να ενεργοποιήσει περισσότερους εκπατρισμένους νέους Πολίτες για τον σκοπό αυτό. 



Ημερίδα για την αποκατάσταση μέσω νομικών ενεργειών, παραβιάσεων 
 δικαιωμάτων των Ελλήνων της Κωνσταντινούπολης 

  Η Οικουμενική Ομοσπονδία Κωνσταντινουπολιτών (Οι.Ομ.Κω.), ο ανώτατος φορέας εκπροσώπησης των εκπατρισμένων Ελλήνων της Πόλης, 
πραγματοποίησε και φέτος εκδήλωση μνήμης για την επέτειο των «Σεπτεμβριανών» του 1955, το πογκρόμ που οργανώθηκε από τις κρατικές υπηρεσίες της 
Τουρκίας.  Η ημερίδα που πραγματοποιήθηκε το Σάββατο, 6 Σεπτεμβρίου 2014, στην αίθουσα εκδηλώσεων του Ι.Ν. Παναγία Φανερωμένη στην Βουλιαγμένη, 
είχε τον τίτλο «Η Νύκτα Κρυστάλλων (6-7/9/1955) για τον Ελληνισμό της Κωνσταντινούπολης – Πενήντα Χρόνια από την Κορύφωση των Διωγμών κατά του 
Ελληνισμού της Πόλης – Βλέμμα στο Μέλλον: Αποκατάσταση διά μέσου και Νομικών Ενεργειών». 
Η ημερίδα, ήταν ένα ακόμη βήμα για την προώθηση της πολιτικής που έχει διαμορφώσει η Οι.Ομ.Κω. σε ό,τι αφορά την διεκδίκηση των δικαιωμάτων των 
Ρωμηών Πολιτών. Η ιδιαίτερη αξία της ημερίδας βρίσκεται στο γεγονός ότι μέσα από τις εισηγήσεις έγκριτων νομικών, αναδείχθηκαν το δίκαιο και οι νομικές 
ενέργειες ως ένα σημαντικό μέσο για την αποκατάσταση των αδικιών που έχουν υποστεί οι Κωνσταντινουπολίτες από τις κρατικές πολιτικές της Τουρκίας. 
  Η ημερίδα ξεκίνησε με χαιρετισμό του Προέδρου της Οι.Ομ.Κω. καθ. ΕΜΠ κ. Νικόλαου Ουζούνογλου, ο οποίος μεταξύ άλλων τόνισε την σπουδαιότητα των 
νομικών διεκδικήσεων στην προσπάθεια αποκατάστασης των αδικιών που έχει υποστεί η Ρωμαίικη κοινότητα της Πόλης. Ειδικότερα αναφέρθηκε στις 
σημαντικές αποφάσεις που έλαβε το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΔΔΑ), κυρίως μετά το 2000, σε υποθέσεις που αφορούσαν τόσο 
την κοινοτική περιουσία της Ομογένειας όσο και ατομικές διεκδικήσεις ομογενών. Ο κ. Ουζούνογλου τελειώνοντας τον χαιρετισμό του, ενημέρωσε ότι η 
Οι.Ομ.Κω. παράλληλα με τα διαβήματα που κάνει τόσο προς την κυβέρνηση της Τουρκίας όσο και της Ελλάδας, πλέον προβαίνει και σε νομικές ενέργειες για 
την αποκατάσταση του δικαίου. Χαρακτηριστικά ανέφερε την προσφυγή στην δικαιοσύνη, για την περίπτωση του ιδρύματος των Νοσοκομείων Βαλουκλή, η 
οποία ουσιαστικά αφορά την παραβίαση του δικαιώματος που αναγνωρίζει η Συνθήκη της Λωζάνης, για διεύθυνση των ευαγών ιδρυμάτων από τις μη 
μουσουλμανικές κοινότητες, στις οποίες ανήκουν.  
Πρώτος ομιλητής της ημερίδας ήταν ο κ. Χρήστος Ροζάκης, Ομοτ. Καθ. Διεθνούς Δικαίου του Πανεπιστημίου Αθηνών και πρώην Αντιπρόεδρος του 
Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΔΔΑ). Ο κ. Ροζάκης μεταξύ άλλων είπε, οι συνθήκες στην Τουρκία έχουν βελτιωθεί, ωστόσο πολλές 
αδικίες δεν έχουν αποκατασταθεί και ένας βασικός δρόμος αποκατάστασης είναι η προσφυγή στα δικαστήρια, εσωτερικά και διεθνή. Ο ομιλητής αφού 
αναφέρθηκε συνοπτικά στην λειτουργία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου σημείωσε ότι για τους Έλληνες της Κωνσταντινούπολης που έχουν πληγεί από τους 
διωγμούς των Σεπτεμβριανών του 1955 και των Απελάσεων του 1964, υπάρχουν δυνατότητες αποκατάστασης βλαβών που έχουν υποστεί, μέσω του 
Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου. 
Η εισήγηση του κ. Ιωάννη Κτιστάκι, Επ. Καθ. Παν. Βοσπόρου και Δημοκρίτειου Παν. Θράκης, είχε 
τον τίτλο «Η σημασία της Πολιτικής στην προστασία της Ελληνορθόδοξης Κοινότητας της 
Τουρκίας». Ο κ. Κτιστάκης επεσήμανε ότι ο κ. Ερντογάν κατά την πρωθυπουργία του, δεν άλλαξε 
τον καμβά της τουρκικής μειονοτικής πολιτικής. Τα ευαγή μειονοτικά ιδρύματα δεν έπαυσαν να 
επιβάλλονται ως το μοναδικό νομικό σχήμα που επιτρέπει την άσκηση μειονοτικών δικαιωμάτων. 
Αυτό συνεπάγεται αρνητικές συνέπειες για τις αναγνωρισμένες μειονότητες. Ο κ. Κτιστάκης 
σημείωσε ότι από το 2003 η τουρκική διοίκηση αρχίζει να εξομαλύνει την κατάσταση και να 
επαναφέρει την «κανονικότητα» στην ζωή όλων των μειονοτικών, συμπεριλαμβανομένου και των 
Ελληνορθοδόξων. Ωστόσο ανά πάσα στιγμή αυτή η προσπάθεια μπορεί να ανατραπεί, γιατί δεν 
έχει στέρεη θεσμική και νομική βάση.  Ο σεβασμός των δικαιωμάτων των μειονοτήτων για να μην 
εξαρτάται από τις διαθέσεις των πολιτικών ηγεσιών, ο κ. Κτιστάκης πρότεινε η Τουρκία και η 
Ελλάδα να επικυρώσουν την Σύμβαση Πλαίσιο για την Προστασία των Εθνικών Μειονοτήτων του 
Συμβουλίου της Ευρώπης. Έτσι η προστασία των μειονοτήτων, θα τεθεί υπό την πιο έγκυρη και 
αξιόπιστη εποπτεία που υπάρχει σήμερα στην Ευρώπη, εκείνη του Συμβουλίου της Ευρώπης.    
Στη συνέχεια στο βήμα ήρθε ο κ. Μεχμέτ Αλτάν, Καθ. Σχολής Οικονομικών του Παν. Κων/λης, ο 
οποίος ανέπτυξε το θέμα «Οι Μειονότητες την Εποχή της Παγκοσμιοποίησης». Ο ομιλητής 

επεσήμανε ότι βαδίζουμε σταδιακά προς μία εποχή όπου σημειώνεται υπέρβαση του έθνους κράτους και είπε τα εξής:  
«Είμαστε στην αρχή μιας περιόδου όπου προτάσσεται ο ουμανισμός. Η εθνική, θρησκευτική, δογματική ταυτότητα των 
ανθρώπων αρχίζει να αντικαθίσταται από την ιδιότητα του ανθρώπου. Όμως δυστυχώς η Τουρκία ακόμη δεν έχει ανακαλύψει 
την έννοια του ανθρώπου και του πολίτη. Τα γεγονότα των Σεπτεμβριανών δείχνουν ότι η έννοια του πολίτη δεν αντανακλά σε 
μία κοινωνική συνείδηση, σε μια βούληση κρατικής διοίκησης. Το κράτος της Τουρκίας, όσους δεν είναι Τούρκοι και σουνίτες 

μουσουλμάνοι, σχεδόν δεν τους δέχεται ως πολίτες του…».  Στη συνέχεια της ομιλίας του είπε «παράλληλα με τις νομικές διεκδικήσεις για την αποκατάσταση 
των αδικιών, συνιστώ και την επιδίωξη συμβολικών ενεργειών που θα επουλώσουν ηθικά τα τραύματα των αδικιών που έχετε υποστεί. Για παράδειγμα του 
χρόνου στην 60η επέτειο των Σεπτεμβριανών, η ανέγερση ενός μνημείου με το οποίο το κράτος θα ζητά συγνώμη, θα μπορούσε να είναι ένας συμβολικός 
επίδεσμος για την έστω και ελάχιστη επούλωση του τραύματος που άφησαν τα γεγονότα των Σεπτεμβριανών».Ο κ. Αλτάν αναφερόμενος στην πορεία 
εκδημοκρατισμού της Τουρκίας είπε: «Εάν η Τουρκία απομακρυνθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση, θα απομακρυνθεί και από το δίκαιο. Γι’ αυτό η περαιτέρω 
προσέγγιση της Τουρκίας προς την Ε.Ε. θα επιταχύνει την επίλυση των θεμάτων που αφορούν τα ατομικά και κοινωνικά δικαιώματα». 
Ο επόμενος ομιλητής ήταν ο δικηγόρος Κατερίνης κ. Δημήτριος Γκελντής, ο οποίος μίλησε για το θέμα «Οι πρόσφατες εξελίξεις στο Δικαστήριο του 
Στρασβούργου (ΕΔΔΑ)». Ο κ. Γκελντής κατά την εισαγωγή του αναφέρθηκε στην τουρκική νομοθεσία η οποία απαγόρευε σε Έλληνες υπηκόους ν’ αποκτήσουν 
ακίνητη περιουσία από κληρονομιά. Αυτή η απαγόρευση εφαρμόστηκε στην περίπτωση των Α/φων Φωκά, (την χειρίστηκε ο κ. Γκελντής), η οποία οδηγήθηκε 
στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο και κατέληξε το 2009 υπέρ των κληρονόμων. Ο ομιλητής είπε ότι η Τουρκία στην προσπάθεια της για ένταξη στην Ε.Ε., 
αντιλήφθηκε ότι δεν μπορεί να συνεχίσει σε αυτή την κατάφορη παραβίαση ανθρώπινου δικαιώματος και μηχανεύτηκε άλλο τρόπο εκποίησης των 
περιουσιών. Συγκεκριμένα, τώρα επιβάλλει στους κληρονόμους να πουλήσουν εντός εξαμήνου την ακίνητη περιουσία που έχουν αποκτήσει, διαφορετικά την 
εκποιεί το κράτος. Ο κ. Γκελντής αναφέρθηκε εκτενώς στις δυσκολίες που ορθώνουν οι τουρκικές αρχές σε έλληνες υπηκόους για την διεκδίκηση 
περιουσιακών δικαιωμάτων, όπως την καταβολή υπέρογκης χρηματικής εγγύησης, για την προσφυγή στην δικαιοσύνη. Επίσης μίλησε για τις προσπάθειες 
των τουρκικών αρχών, μέσω διαφόρων επιτηδείων, να εξωθήσουν τους εκπατρισμένους Ρωμηούς Πολίτες να πουλήσουν τις ακίνητες περιουσίες τους, σε 
ευτελείς τιμές. Τελειώνοντας την ομιλία του είπε, ότι με την υπόθεση των Α/φων Φωκά δεν υπήρξε μόνο δικαίωση αλλά όπως τόνισε χαρακτηριστικά 
«κερδίσαμε και την αξιοπρέπεια μας». 
Τελευταία ομιλήτρια της ημερίδας ήταν η κα Πηνελόπη Μπενλίσοϊ, Δικηγόρος της Πόλης, η οποία ανέπτυξε το θέμα «Οι πρόσφατες εξελίξεις στα Δικαστήρια 

στην Τουρκία». Η ομιλήτρια στην εισαγωγή της επεσήμανε τα εξής: «Όπως θα γνωρίζετε τόσο επί των βακουφικών ακινήτων όσο και επί των ιδιωτικών, επί 

χρόνια υπήρχε ένα καθεστώς ανομίας και παραβίαση των ιδιοκτησιακών και κληρονομικών δικαιωμάτων με διάφορες άδικες πρακτικές.Το κυριότερο 

μακροπρόθεσμο αποτέλεσμα αυτής της κατάστασης, πέρα από την οικονομική αξία των δημευθέντων ακινήτων, ίσως και περισσότερο από αυτή, είναι το 

πλήγμα που έχει υποστεί ο κοινωνικό – πολιτιστικός ιστός της Πόλης. Η συρρίκνωση εσόδων που είχαν υποστεί τα ευαγή ιδρύματα, εξαιτίας της δήμευσης 

των ακινήτων που αποκτήθηκαν μετά το 1936, ο χαρακτηρισμός από την Γεν. Διεύθυνση Βακουφίων ως «κατειλημμένων», εκκλησιών που αποτελούσαν 

σημεία αναφοράς για την κοινωνική ζωή των μελών της Ρωμαίικης κοινότητας, οι περιορισμοί που τέθηκαν στην ελληνική εκπαίδευση,  

 

www.conpolis.eu 
Email Επικοινωνίας: 

nnap@otenet.gr. 



 

Αποτελέσματα Εισαγωγικών Εξετάσεων ΑΕΙ/ΤΕΙ Μαθητών Κωνσταντινουπολίτικης καταγωγής που  

υποστηρίχθηκαν από την Οι.Ομ.Κω. 

Αρχές Σεπτεμβρίου ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα των εισαγωγικών εξετάσεων στα ΑΕΙ και ΤΕΙ 

Ελλάδος. Η Οι.Ομ.Κω. φέτος υποστήριξε 34 μαθητές Πολίτικης καταγωγής. Από αυτούς 15 ήταν προ-

τελειόφοιτοι και επομένως  οι υπόλοιποι 19  ως τελειόφοιτοι ήταν υποψήφιοι για τις ανώτατες σχο-

λές. Οι σχολές/τμήματα που επέτυχαν οι υποψήφιες/οι είναι ως εξής:  

ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ  ΕΡΙΦΥΛΗ              Σ. ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ (εξετάσεις εν εξελίξει)  

ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ  ΝΟΕΜΗ                      ΝΟΜΙΚΗ Α.Π.ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

ΓΙΟΓΟΥΡΤΣΟΓΛΟΥ  ΒΑΣΙΛΗΣ             ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ 

ΓΟΥΝΑΡΗ   ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ- ΦΡΕΙΔ.     ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Δ.Π.Θ. 

ΖΗΣΙΟΓΛΟΥ  ΕΛΕΝΗ                       ΝΟΜΙΚΗ Ε.Κ.Π.ΑΘΗΝΩΝ 

ΙΣΤΑΥΡΙΔΗΣ   ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ          ΧΗΜΙΚΟΣ ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ 

ΚΑΛΦΟΠΟΥΛΟΣ  ΝΙΚΟΛΑΟΣ             ΝΑΥΤΛΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ  ΠΑΝ.ΠΕΙΡΑΙΑ 

ΚΑΡΑΜΗΤΣΟΥ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΑ       ΙΑΤΡΙΚΗ Δ.Π.ΘΡΑΚΗΣ (ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ) 

ΚΑΡΑΟΥΛΑΝΗ  ΧΡΙΣΤΙΝΑ   ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΠΑΝ. ΠΕΛΛΟΠ. (ΣΠΑΡΤΗ) 

ΚΑΣΤΡΙΤΣΗ   ΟΛΓΑ                 ΙΑΤΡΙΚΗ Δ.Π.ΘΡΑΚΗΣ (ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ) 

ΚΕΤΣΕΛΙΔΗ   ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ    ΔΙΑΤΡΟΦΟΛΟΓΙΑ ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ   

ΚΟΥΡΜΠΑΝΗ  ΔΑΝΑΗ- ΕΥΓΕΝΙΑ      ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ Ε.Κ.Π.ΑΘΗΝΩΝ  

ΚΩΝΣΤΑΝΤΕ  ΜΑΡΙΑ-ΕΛΕΥΘ.             ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (ΒΟΛΟΣ)  

ΛΥΓΚΩΝΗΣ  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ     ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Ε.Κ.ΠΑΝ. ΑΘΗΝΩΝ 

ΠΑΠΑΡΟΥΝΑΣ  ΠΕΤΡΟΣ     ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Ε.Κ.Π.ΑΘΗΝΩΝ 

ΤΑΚΑΤΖΟΓΛΟΥ  ΒΑΣΙΛΙΚΗ                  ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ Ε.Κ.Π.ΑΘΗΝΩΝ 

ΤΣΑΤΣΟΣ  ΟΡΦΕΑΣ                        ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΝ.ΠΕΙΡΙΑ 

ΤΣΕΤΚΙΝ  ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ    ΤΕΙ ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

ΝΤΟΥΡΛΑΡΗ  ΑΘΗΝΑ                         ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ 

ΤΣΙΛΙΓΚΙΡΟΓΛΟΥ ΝΙΚΗ                        ΙΑΤΡΙΚΗ ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ 

Το Δ.Σ. της Οι.Ομ.Κω έχοντας συμπληρώσει οκτώ χρόνια από την εφαρμογή του προγράμματος υπο-
στήριξης των Κωνσταντινουπολιτών μαθητών αρχίζοντας από το 2007, από τους μαθητές της Ομογέ-
νειας της Πόλης και επεκτείνοντας στους μαθητές Πολίτικης καταγωγής το πρόγραμμα  από το 2011, 
θα συνεχίσει με όλα τα μέσα που προσπαθεί να εξασφαλίσει την συνέχιση της υποστήριξης των μα-
θητών με Πολίτικη καταγωγή.  

ήταν κάποιες βασικές αιτίες που κατέστρεψαν την δυνατότητα μετάδοσης της κοινωνικό – πολιτιστικής ταυτότητας των Ρωμιών, στις νεότερες γενιές, κι αυτός 

ο παράγοντας επέσπευσε την φυγή και την δημογραφική συρρίκνωση…». Στη συνέχεια η ομιλήτρια αναφέρθηκε στις βελτιώσεις που έχουν επέλθει τα τελευ-

ταία χρόνια σε θέματα ιδιοκτησιακών δικαιωμάτων, των μελών της Ρωμαίικης κοινότητας, εξαιτίας της κυβερνητικής πολιτικής, σημείωσε όμως ότι υπάρχουν 

ακόμη αρκετά θέματα, που περιμένουν την επίλυση τους με νεότερες νομοθετικές ρυθμίσεις. Η κα Μπενλίσοϊ επεσήμανε τον θετικό ρόλο που έπαιξαν οι 

αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου, σε υποθέσεις ελληνικών περιουσιών, ούτως ώστε ν’ αλλάξει η στάση των αρχών και των δικαστηρίων σε παρόμοιες 

περιπτώσεις. Ένας άλλος παράγοντας που έπαιξε ρόλο στην αλλαγή αυτή, είναι και το καλό κλίμα στις σχέσεις Τουρκίας και Ελλάδας. Η ομιλήτρια αναφέρθηκε 

επίσης στα πρακτικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι δικηγόροι που ασχολούνται με υποθέσεις ελληνικών περιουσιών και προέτρεψε τους εκπατρισμέ-

νους Πολίτες να διεκδικήσουν τις περιουσίες τους, προσέχοντας να μην γίνουν θύματα επιτηδείων.  

 
3o Φεστιβάλ Κωνσταντινουπολιτών  

 
Η Οικουμενική Ομοσπονδία Κωνσταντινουπολιτών, 
που αποτελεί τον ενωτικό φορέα των ανά τον κόσμο 
διασπαρμένων Σωματείων των Ελλήνων της  Κωνστα-
ντινούπολης, διοργανώνει το 3ο Φεστιβάλ Κωνστα-
ντνουπολιτών, «Η Πόλις των πόλεων: Η Πόλη της 
καρδιάς μας!».  
Το 3ο Φεστιβάλ Κωνσταντινουπολιτών θα διεξαχθεί 
3, 4 και 5 Οκτωβρίου 2014 στο Βυζαντινό Αθλητικό 
Κέντρο*, με δωρεάν είσοδο για την παρακολούθηση 
όλων ανεξαιρέτως των εκδηλώσεων και με διανομή 
δωρεάν λαχνών για πλήθος δώρων.  
Η φετινή διοργάνωση εστιάζει στην Κωνσταντινούπο-
λη, η οποία αν και υπήρξε «η Πόλις των πόλεων» δεν 
παύει να είναι «η Πόλη της καρδιάς μας!» 
Στο πλαίσιο του τριήμερου Φεστιβάλ θα παρουσια-
στούν εκθέσεις και εκδηλώσεις των Κωνσταντινουπο-
λίτικων σωματείων – μελών της Οικουμενικής Ομο-
σπονδίας Κωνσταντινουπολιτών.  Παράλληλα θα 
πραγματοποιηθεί ειδικό αφιέρωμα για την συμπλή-
ρωση των 50 ετών από τις απελάσεις του 1964 των 
Ελλήνων της Κωνσταντινούπολης, που απετέλεσαν 
και τον κύριο σταθμό εκρίζωσής τους από την πατρο-
γονική εστία τους. 
Το πλήρες και αναλυτικό πρόγραμμα, μαζί με το τηλε-
οπτικό μήνυμα του 3ου Φεστιβάλ Κωνσταντινουπολι-
τών, υπάρχουν στην ιστοσελίδα της Οικουμενικής 
Ομοσπονδίας Κωνσταντινουπολιτών (ΟΙΟΜΚΩ) 
www.conpolis.eu όπως και στη σελίδα μας  στο face-
book. 

http://www.conpolis.eu

