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

Organization 

        Μηνιαία Ενημέρωση της Οικουμενικής Ομοσπονδίας Κωνσταντινουπολιτών  

www.conpolis.eu 

Επικήδειος λόγος εκ μέρους του Δ.Σ. της Οι.Ομ.Κω. για τον Γενικό Γραμματέα της Οι.ΟμΚω. Μηνά Τσιτσάκο 
 που εκφωνήθηκε από τον Νικόλαο Ουζούνογλου την 15/2/2014 στον Ιερό Ναό Παμμεγίστων Ταξιαρχών του 

Μεγάλου Ρεύματος Κωνσταντινουπόλεως 
  Σήμερα όλοι οι Κων/λίτες είμαστε σε βαθύ πένθος από την εκδημία εις Κύριον του αγαπητού Μηνά 
Τσιτσάκου. Ιδιαίτερα η Οικουμενική Ομοσπονδία Κωνσταντινουπολιτών ζει το πένθος μαζί με τους 
οικείους του Μηνά,  αφού χάνει τον πλέον ικανό του στυλοβάτη των αγώνων που δίνει για τα δίκαια 
της Ρωμιοσύνης. Ο Μηνάς Τσιτσάκος υπήρξε υπόδειγμα ήθους, δίκαιου και εργατικού ανθρώπου, 
οικογενειάρχη και αφοσιωμένου υπερασπιστή των δικαίων της Ρωμιοσύνης. Αναγκάστηκε να 
εγκαταλείψει τη γενέτειρά του την Πόλη των πόλεων, το Μέγα Ρεύμα το χωριό του πριν 50 χρόνια, 
όταν κορυφώθηκαν οι αδικίες κατά της Ομογένειας. Αντιμετώπισε σε μέγιστο βαθμό τις δυσκολίες 
του ξεριζωμού. Χάρη όμως στα εξαίρετα προσόντα του και την εργατικότητά του, έφθασε σε υψηλές 
διευθυντικές θέσεις εταιρειών και παράλληλα δημιούργησε μία άριστη οικογένεια. Από πολύ νωρίς 
συμμετείχε στα κοινά των Κωνσταντινουπολιτών μέσω της Αδελφότητας Μεγάλου Ρεύματος, όχι 

μόνο προσπαθώντας να διασώσει την παράδοση εν εξορία, αλλά υπήρξε από τους πρώτους που οραματίστηκαν την 
επανασύνδεση με τη γενέτειρα Κοινότητα και την ιδέα της παλιννόστησης. Σε μια εποχή που το τραύμα της εκρίζωσης 
εμπόδιζε να σκεφτούν οι περισσότεροι Πολίτες ακόμα και να επισκεφθούν την Πόλη, ο Μηνάς δημιούργησε τη γεφύρωση του 
χάσματος μεταξύ της εκπατρισμένης Κοινότητας και της Ομογένειας. Γνώρισα τον Μηνά τον Μάιο του 2006 και από τότε μαζί 
με τους συμπολίτες μας που πιστεύουν στα ίδια ιδανικά της Ρωμιοσύνης,  προχωρήσαμε όλοι μαζί,  ενισχύοντας την 
πεποίθηση ο ένας τον άλλο, ότι η υπόθεση της Ρωμιοσύνης είναι ζήτημα σεβασμού της ανθρώπινης αξιοπρέπειας πάνω απ’ 
όλα. Εργάστηκε σκληρά με αυταπάρνηση, αφοσίωση, μεθοδικότητα που τον χαρακτήριζε στις πάμπολλες προσπάθειες της 
Οι.Ομ.Κω. ως Αντιπρόεδρος και τελευταία ως Γενικός Γραμματέας. Η συνεργασία με τον Μηνά υπήρξε πάντοτε πηγή μέγιστης 
βοήθειας και δημιουργία. Γνώστης των λεπτών θεμάτων που απασχολούν όλους τους Κωνσταντινουπολίτες συνέβαλε 
καθοριστικά και ουσιαστικά σε πολλές δράσεις της Οι.Ομ.Κω. για το καλό όλων των Κωνσταντινουπολιτών. Το κενό που 
αφήνει είναι δυσαναπλήρωτο και όλοι οφείλουμε στον Μηνά να εργαστούμε με ενότητα και να δείξουμε έμπρακτα την 
υπόδειξή του για αφοσίωση στη Ρωμιοσύνη και να κρατάμε ζωντανή τη μνήμη του. Ήδη το Δ.Σ. μας έχει αποφασίσει να δώσει 
τον τίτλο ΜΗΝΑΣ ΤΣΙΤΣΑΚΟΣ στην Φιλανθρωπική δράση αρωγής των δεινοπαθούντων συμπολιτών που έχει ξεκινήσει 
πρόσφατα που έχουν πληγεί από την κρίση.  
Δηλώνουμε με τον πλέον κατηγορηματικό τρόπο ότι θα συμπαρασταθούμε παντοιοτρόπως στην οικογένεια του Μηνά για την 
αποκάλυψη της αλήθειας  για ποιο λόγο τόσο απροσδόκητα, πρόωρα και αδόκητα έφυγε από κοντά μας.  
  Ο λίαν αγαπητός Μηνάς Τσιτσάκος και σήμερα μας δείχνει το παράδειγμα όταν σε λίγο θα τον αγκαλιάσει αυτή η ιερή γη των 
προγόνων μας. Και δίνει το μήνυμα σε όλους προς όλες τις κατευθύνσεις ότι οι ρίζες μας είναι εδώ και σε κανένα δεν 
επιτρέπουμε να αμφισβητήσει αυτό,  αφού τα πάντα η γη – η θάλασσα- ο ουρανός- φέρουν τα σημάδια του Γένους μας. 
   Καλό ταξίδι αγαπητέ αδελφέ Μηνά. Υποσχόμαστε ότι θα συνεχίσουμε το παράδειγμα που μας έχεις δώσει. 
   Ας είναι αιωνία του η μνήμη. 

 Το τεσσαρακονθήμερο Μνημόσυνο για τον Μηνά Τσιτσάκο θα ψαλλεί το Σάββατο, 15 Μαρτίου 2014, 
στον Ι. Ν. της Αγίας Ειρήνης στην οδό Αιόλου στο κέντρο Αθηνών μετά το πέρας της θείας λειτουργίας.  

 
 



Η 50κοστη Επέτειος της Μαζικής Απέλασης και Εκρίζωσης των Μελών της Ελληνο-Ορθόδοξης Μειονότητας της 

Κωνσταντινούπολης: Μια Πράξη Εθνοκάθαρσης  

Παρέμβαση της Οι.Ομ.Κω στο 25ο Ετήσιο Συνέδριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου του Ο.Η.Ε. (Γενεύη).  
Η  16η  Μαρτίου 1964 σηματοδοτεί μία από τις μελανότερες σελίδες στην ιστορία της Ελληνορθόδοξης κοινότητας της Κωνσταντινούπολης, 

της οποίας το νομικό καθεστώς «υποτίθεται» ότι προστατεύεται από τη Διεθνή Συνθήκη της Λωζάννης του 1923, η οποία παρεμπιπτόντως 

αποτελεί και την ιδρυτική συνθήκη αναγνώρισης της Δημοκρατίας της Τουρκίας. 

Σύμφωνα με το παράρτημα της παρούσας Συνθήκης, που αφορά την ανταλλαγή των πληθυσμών ανάμεσα στην Ελλάδα και την Τουρκία, τα 

μέλη της Ελληνορθόδοξης Κοινότητας της Κωνσταντινούπολης - ανεξάρτητα από την υπηκοότητά τους - εξαιρέθηκαν από την Ανταλλαγή 

Πληθυσμών.  

Ο πληθυσμός αυτός που εξαιρέθηκε της ανταλλαγής, ονομάστηκε «Εtablis», και αποτελείτο από περίπου 110.000 Έλληνες οι οποίοι είχαν 

την Τουρκική υπηκοότητα και από 25.000 οι οποίοι είχαν την ελληνική υπηκοότητα, σύμφωνα με την επίσημη απογραφή του 1927. 

Οι μισοί από τους 25.000 Έλληνες πολίτες αναγκάστηκαν να εκπατριστούν κατά την περίοδο 1932-1934, μετά την «απαγόρευση των 20 

επαγγελμάτων» βάσει του νόμου 2007/1932 της Δημοκρατίας της Τουρκίας. 

Παρά τα σκληρά αντιμειονοτικά μέτρα που εφαρμόστηκαν σε μαζική κλίμακα κατά την περίοδο 1923-1960 από τις αντίστοιχες τουρκικές 

κυβερνήσεις – όπως: η επιστράτευση ανδρών μη μουσουλμανικών μειονοτήτων,  ηλικίας 18-45 ετών, σε τάγματα εργασίας τα έτη μεταξύ  

1941-42, η επιβολή φόρου περιουσίας στους πολίτες που ανήκαν στις μειονότητες  αποσκοπώντας στην οικονομική καταστροφή τους, τα 

έτη μεταξύ 1942-44, το μαζικής κλίμακας πογκρόμ εναντίον των μελών της Ελληνορθόδοξης κοινότητας και των ιδρυμάτων της στην 

Κωνσταντινούπολη, το βράδυ μεταξύ 6ης και 7ης Σεπτεμβρίου 1955 - ο πληθυσμός της Ελληνορθόδοξης κοινότητας της 

Κωνσταντινούπολης παρέμεινε περίπου στις 100.000 μέχρι τα μέσα της δεκαετίας του ΄60.  

Στις 16 Μαρτίου 1964 η τουρκική κυβέρνηση αποφάσισε να απελάσει τους 12.500 Έλληνες πολίτες που είχαν την ιδιότητα των «etablis» και 

οι οποίοι προστατεύονταν από τη Συνθήκη της Λωζάννης. Χρησιμοποιώντας ψευδή προσχήματα, η τότε κυβέρνηση της Τουρκίας συνέδεσε 

την αδικαιολόγητη αυτή πράξη με την μονομερή κατάργηση της εμπορικής 

συμφωνίας μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας, που είχε υπογραφεί το 1930. 

Από το Μάρτιο έως τον Οκτώβριο του 1964, 12.500 μέλη της Ελληνο-

ορθόδοξης κοινότητας απελάθηκαν με την κατάφορη παραβίαση των 

ανθρωπίνων δικαιωμάτων τους που περιελάμβανε την υπογραφή, υπό το 

καθεστώς απειλής, ενός εγγράφου, το οποίο τους απαγορεύτηκε να 

διαβάσουν και στο οποίο δήλωναν ότι κατασκόπευαν την Τουρκία για 

λογαριασμό της Ελλάδας καθώς και την δέσμευση όλων των περιουσιακών 

τους στοιχείων, βάσει ενός μυστικού διατάγματος. 

Η απέλαση των 12.500 μελών της Κοινότητας έπληξε και τα μέλη των 

οικογενειών τους, η πλειοψηφία των οποίων είχε τουρκική υπηκοότητα. 

Εξαιτίας αυτού, μέσα σε διάστημα 6 μηνών, ο πληθυσμός της Κοινότητας 

μειώθηκε κατά 30 %.  

Η έξοδος  των μελών της Ελληνορθόδοξης Κοινότητας - επιταχύνθηκε λόγω των πολυάριθμων αντιμειονοτικών μέτρων που σχεδιάστηκαν 

και υλοποιήθηκαν από την Ειδική Επιτροπή Μειονοτήτων (Azinliklar Tali Komisyonu), η οποία συστάθηκε μετά το στρατιωτικό πραξικόπημα 

της 27ης Μαΐου 1960 στην Τουρκία και συνέχισε να λειτουργεί μέχρι το 2004. 

Σήμερα το 98% της Ελληνορθόδοξης Κοινότητας ζει εκπατρισμένο από την εστία του. Κατά την διάρκεια των τριών τελευταίων χρόνων η 

Οικουμενική Ομοσπονδία Κωνσταντινουπολιτών υπέβαλε συγκεκριμένες προτάσεις στην παρούσα κυβέρνηση της Τουρκίας, απαιτώντας 

την επανόρθωση και αποκατάσταση προς την Ελληνορθόδοξη Κοινότητα της 

Κωνσταντινούπολης, λαμβάνοντας υπόψη το ψήφισμα της Γενικής Συνέλευσης των 

Ηνωμένων Εθνών 60/147.  

Η κυβέρνηση της Τουρκίας θα πρέπει να ενθαρρυνθεί και να προβεί σε μέτρα για την  

επανόρθωση και αποκατάσταση προς την Ελληνορθόδοξη Κοινότητα της 

Κωνσταντινούπολης, συμπεριλαμβανομένης της υποστήριξης του επαναπατρισμού όσων 

θέλουν να επιστρέψουν στην πατρίδα τους καθώς και της υποστήριξης των μελών της 

Κοινότητας που επιθυμούν να επανακτήσουν την υπηκοότητα και την περιουσία τους. 

Το Ειδικό  Βιβλιάριο που έχει ετοιμάσει το  Δ.Σ. της Οι.Ομ.Κω σε 3 Γλώσσες για την μαύρη 

επέτειο της 16 Μαρτίου 1964 είναι διαθέσιμο στον ιστότοπο: www.conpolis.eu  ή 

www.conpolis.org 

Πινακίδες που επικολλώντας  στις προσόψεις των  ελληνικών  καταστημάτων  εθνικιστικές φοιτητές εφάρμοζαν τον οικο-

νομικό αποκλεισμό το 1964.  Η πινακίδα αναφέρει ότι όποιος αγοράζει από εδώ τα γρόσια του γίνονται σφαίρες κατά 

των αδελφών Τουρκοκυπρίων.  Η Τουρκική Κυβέρνηση  της περιόδου αντί να προστατεύσει τους πολίτες της χώρας εν-

θάρρυνε την βάναυση αυτή παρανομία που παρόμοια υπήρξε μόνο στην Ναζιστική Γερμανία.  



Ανακοίνωση του Προγράμματος ΜΗΝΑΣ ΤΣΙΤΣΑΚΟΣ  

για  Κοινωνική Αλληλεγγύη προς τους εν Ελλάδι Κωνσταντινουπολίτες  

                                        (5/2/2014) 

   Η Οικουμενική Ομοσπονδία Κωνσταντινουπολιτών (Οι.Ομ.Κω.) σε συνεργασία με τα σωματεία – μέλη της, έχει ξεκινήσει την 

δημιουργία ενός δικτύου κοινωνικής αλληλεγγύης με σκοπό να συμπαρασταθεί εμπράκτως στους συμπολίτες μας που αντιμετωπίζουν 

σοβαρά προβλήματα βιοπορισμού, εξαιτίας της οικονομικής κρίσης. 

   Οι τομείς στους οποίους θα επικεντρωθεί πρωτίστως η προσπάθεια αυτή, είναι οι εξής: 

- Παροχή οικονομικού βοηθήματος στους έχοντες μεγαλύτερη ανάγκη. 

- Συγκέντρωση και διανομή ειδών διατροφής. 

- Αντιμετώπιση περιπτώσεων διακοπής ρεύματος, νερού κ.α. αναγκαίων παροχών. 

- Υποστήριξη συμπολιτών μας που δεν έχουν πρόσβαση στο σύστημα υγείας.  

Η  Οι.Ομ.Κω. και τα μέλη σωματεία της διαπιστώνουν με μεγάλη ανησυχία, ότι ο αριθμός των συμπολιτών μας που έχουν άμεση ανάγκη 

στήριξης για να ανταπεξέλθουν στα σοβαρά προβλήματα διαβίωσης, αυξάνεται με ανησυχητικό ρυθμό.  

Η Κοινότητα των Κωνσταντινουπολιτών, έχοντας μακρά και πλούσια πείρα, στον τομέα της κοινωνικής αλληλεγγύης, δεν επιτρέπεται να 

παραμείνει αδιάφορη στην ανθρωπιστική κρίση που αντιμετωπίζουν οι κάτοικοι της Ελλάδας και μεταξύ αυτών οι συμπολίτες μας. 

Γι’ αυτό καλούμε όλους όσους μπορούν να συμβάλουν στην δημιουργία και λειτουργία αυτού του δικτύου κοινωνικής αλληλεγγύης, να 

επικοινωνήσουν με την συντονιστική γραμματεία του δικτύου (τα στοιχεία επικοινωνίας αναγράφονται παρακάτω). 

Η συμβολή στο δίκτυο αλληλεγγύης μπορεί να γίνει με τους εξής τρόπους: 

- Οικονομική συνεισφορά. 

- Προσφορά σε είδη διατροφής. 

- Εθελοντική εργασία για την διανομή των βοηθημάτων. 

- Εθελοντική παροχή υπηρεσιών στον τομέα υγείας. 

Η συντονιστική γραμματεία που έχει συσταθεί ήδη καταγράφει τους συμπολίτες μας που έχουν τις μεγαλύτερες δυσκολίες βιοπορισμού. 

Γνωρίζουμε ότι η Πολίτικη υπερηφάνεια και αξιοπρέπεια λειτουργεί αποτρεπτικά, σε πολλούς συμπολίτες μας να ζητήσουν κοινωνική 

βοήθεια. Γι’ αυτό όσοι γνωρίζουν τέτοιες περιπτώσεις παρακαλούμε να απευθύνονται στην συντονιστική γραμματεία. 

Σε αυτές τις πολύ δύσκολες συνθήκες για όλους μας, κάποιοι συμπολίτες μας έχουν μεγαλύτερες ανάγκες από εμάς. Είναι η ευκαιρία να 

αποδείξουμε ότι οι Κωνσταντινουπολίτες μπορούμε να λειτουργήσουμε ως αλληλέγγυα κοινότητα. Γι’ αυτό παρακαλούμε να λάβετε το 

μήνυμα της ανακοίνωσης αυτής και να συμβάλετε προσωπικά στην αποτελεσματική λειτουργία του δικτύου κοινωνικής αλληλεγγύης 

Κωνσταντινουπολιτών. 

Τα στοιχεία επικοινωνίας με την συντονιστική γραμματεία είναι τα εξής: 210 8542036   κα. Εύα Ματζαρίδη  

210 8615259  κα. Λένα Αναπνιώτη,6937402691   κα. Καίτη Μπάχλα - Πετρακίδου, 6974425986   κ. Γρηγόριος Κεσίσογλου, 22940 77573  κ. 

Χρήστος Βρεττόπουλος (19.00-23.00), 6977008922   κ. Νίκος Ουζούνογλου.  
 

 

Διαδικασίες για την Επιλογή των Υποτρόφων  

Μαθητών Πολίτικης καταγωγής στην Ελλάδα 
Για δεύτερη χρονιά το Δ.Σ. της Οι.Ομ.Κω. προκήρυξε Πρόγραμμα 

για την παροχή οικονομικής υποστήριξης προς τους μαθητές Πολί-

τικης καταγωγής των δυο τελευταίων τάξεων λυκείου στα σχολεία 

της Ελλάδος. Φέτος υπέβαλαν αίτηση 43 μαθητές από όλη την Ελ-

λάδα. Η αξιολόγηση των υποψηφίων έγινε με συνεντεύξεις, γρα-

πτές εξετάσεις και στην λήψη της απόφασης λαμβάνονται υπόψη 

επίσης οι βαθμοί στα σχολεία που έχουν λάβει οι μαθητές καθώς 

επίσης και τα κοινωνικά και οικονομικά προβλήματα που αντιμετω-

πίζουν. Με την συνεκτίμηση των τεσσάρων αυτών παραγόντων έχει 

καταρτιστεί η σειρά κατάταξης των υποψηφίων και με βάση τις 

χορηγίες που εξασφάλισε μετά από πολλές προσπάθειες το Δ.Σ. θα 

ενημερωθούν οι μαθητές που κέρδισαν τις υποτροφίες για το ποσό 

που θα λάβουν ως οικονομική υποστήριξη.  Αναμένεται να υποστη-

ριχθούν περίπου 20 μαθητές ενώ όπως και πέρσι θα εξασφαλιστεί η 

δωρεάν πρόσβαση για όλους τους υποψηφίους σε φροντιστηριακό ιστό-

τοπο.  

Συνεργασία της Οι.Ομ.Κω με την ΕΤΜΕΛΑΝ για  

δημιουργία ταινίας για τον Ελληνικό Φιλολογικό  

Σύλλογο Κωνσταντινουπόλεως 
Έχει ξεκινήσει η συνεργασία μεταξύ των δύο αναφερόμενων 

φορέων με τον συντονισμό του κ Γρ. Οικονομίδη για την δημι-

ουργία ντοκιμαντέρ που θα παρουσιάζει την λαμπρή ιστορία,  

τα επιτεύγματα και τις υπηρεσίες που προσέφερε προς τον 

πολιτισμό - όχι μόνο των Ελλήνων -  αλλά και πολλών λαών της 

καθ’ ημάς Ανατολής ο Ελληνικός Φιλολογικός Σύλλογος Κων-

σταντινουπόλεως (ΕΦΣΚ) μεταξύ των ετών 1861-1923. Η ταινία 

που θα είναι και στην Τουρκική γλώσσα θα έχει σκοπό να ενη-

μερώσει τους πολίτες της Ελλάδος και της Τουρκίας για το κο-

ρυφαίο αυτό Επιστημονικό Ίδρυμα της Ρωμιοσύνης. Η Τουρκική 

έκδοση έχει σκοπό να υποστηρίξει τις προσπάθειες του Δ.Σ. της 

Οι.Ομ.Κω. για την επιστροφή των βιβλίων, χειρογράφων και του 

αρχείου του ΕΦΣΚ, στην Ρωμαίικη κοινότητα της Πόλης. 

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



 

Εκδόθηκε η Κοινή Υπουργική Απόφαση για τις Άδειες Διαμονής Ομογενών με υπηκοότητα της Τουρκίας στην Ελλάδα 

Μετά από προσπάθεια τριών ετών περίπου του Δ.Σ. της Οι.Ομ.Κω. εκδόθηκε η κοινή Υπουργική Απόφαση για την αλλαγή του καθεστώτος 

χορήγησης αδειών παραμονής αλλά και την εισαγωγή νέας ταυτότητας Ομογενούς στους Κωνσταντινουπολίτες που διαβιούν στην Ελλάδα 

έχοντας υπηκοότητα της Τουρκίας.  Ενώ εδώ και αρκετά χρόνια είχε εκσυγχρονιστεί το σύστημα για τους Έλληνες της Βόρειας Ηπείρου με 

την χορήγηση μόνιμου δελτίου ταυτότητας Ομογενούς το αντίστοιχο σύστημα παρέμεινε το ίδιο για ομογενείς εκ Τουρκίας αν όχι από την 

δεκαετία του 1950, τουλάχιστο της δεκαετίας του 1960. Με την κατάργηση του ειδικού διαβατηρίου ΟΤΑ προέκυψε το πρόβλημα της 

αδυναμίας  χρήσης του δελτίου ταυτότητος ως ταξιδιωτικού εγγράφου. Η κοινή Υπουργική Απόφαση Αριθμ.4000/3/84 για την Παραμονή και 

εργασία ομογενών υπηκόων Τουρκίας δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ, Τεύχος Δεύτερο, αρ. Φύλλου 53(16.1.2014). Σύμφωνα με την Υπ. Απόφαση 

στους ομογενείς υπηκόους Τουρκίας και στα τέκνα τους, χορηγείται μετά από αίτησή τους Ειδικό Δελτίο Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο), 

αόριστης διάρκειας και Άδεια Διαμονής Ενιαίου Τύπου (Α.Δ.Ε.Τ), σύμφωνα με τον Κανονισμό Ε.Κ. 1030/2002 της 13−06−2002, όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει, ισχύος έως 10 ετών, με την μορφή αυτοτελούς εγγράφου σε μορφότυπο ID 1. Η διάρκεια ισχύος της Α.Δ.Ε.Τ. 

ορίζεται σε (3) έτη για τους ανηλίκους και σε (8) μήνες σε όσους η λήψη των δακτυλικών τους αποτυπωμάτων είναι προσωρινά αδύνατη.  

Στο άρθρο 8 που καθορίζονται τα δικαιώματα κατόχων των Ε.Δ.Τ.Ο. και Α.Δ.Ε.Τ. ως εξής: (1)  Το Ε.Δ.Τ.Ο. πιστοποιεί την ιδιότητα του κατόχου 

του ως ομογενούς, με την επιφύλαξη της κατοχής του από  τον αλλογενή αλλοδαπό σύζυγο και τα τέκνα αυτού. Ο κάτοχος του έχει δικαίωμα 

νόμιμης διαμονής και εργασίας στην Ελλάδα. (2) Ο κάτοχος Α.Δ.Ε.Τ. έχει δικαίωμα νόμιμης διαμονής στην Ελλάδα.(3) Ο κάτοχος του Ε.Δ.Τ.Ο. 

ή της Α.Δ.Ε.Τ. μπορεί, βάσει του τίτλου αυτού καθώς και ενός ταξιδιωτικού εγγράφου, η ισχύς των οποίων δεν έχει λήξει, να κυκλοφορεί 

ελεύθερα μέχρι και 90 ημέρες εντός οιασδήποτε περιόδου 180 ημερών στον ενιαίο χώρο Σένγκεν (SCHENGEN).  (4) Η ειδική βεβαίωση του 

άρθρου 10 παρέχει στον κάτοχο της προσωρινό δικαίωμα νόμιμης παραμονής και εργασίας στην Ελλάδα, για όσο χρόνο ισχύει.  (5) Το 

Ε.Δ.Τ.Ο., η Α.Δ.Ε.Τ. και η ειδική βεβαίωση του άρθρου 10 ισχύουν για ολόκληρη την επικράτεια. Στο άμεσο μέλλον θα ξεκινήσει η έκδοση 

των νέων ταυτοτήτων από τις αρμόδιες αρχές του Υπουργείου Δημόσιας Τάξεως. Το θέμα το παρακολουθεί το Δ.Σ. και θα ενημερώνει τους 

ενδιαφερόμενους Κωνσταντινουπολίτες.  

Ενέργειες του Δ.Σ. για το Πρόγραμμα Κοινωνικής  

Αλληλεγγύης ΜΗΝΑΣ ΤΣΙΤΣΑΚΟΣ  
  Στην συνέχεια της απόφασης του Δ.Σ. της Οι.Ομ.Κω. για την έναρξη του Προγράμματος Κοινωνικής Αλληλεγγύης  ΜΗΝΑΣ ΤΣΙΤΣΑΚΟΣ έχουν 
πραγματοποιηθεί  τα ακόλουθα: 
1) Συνεδρίασε η Διασωματειακή Επιτροπή καθορίζοντας τις διαδικασίες που πρέπει να ακολουθηθούν για το Πρόγραμμα και εκδόθηκαν δύο 
ανακοινώσεις. Συγκροτήθηκε επίσης συντονιστική γραμματεία για τους  σκοπούς του Προγράμματος. Το Πρόγραμμα περιλαμβάνει τρεις 
επιμέρους δράσεις:  
 α) παροχή οικονομικής βοήθειας προς τους συμπολίτες μας που αντιμετωπίζουν τις συνέπειες της κρίσης σε μέγιστο βαθμό,  
 β) οργάνωση εθελοντικών  ομάδων  για προσφορά υποστήριξης προς τους συμπολίτες μας σε διάφορα θέματα, 
 γ) συγκρότηση καταλόγου εθελοντών ιατρών για παροχή ιατρικής βοήθειας σε ανασφάλιστους συμπολίτες μας.  
 2) Στην συνέχεια πρόσκλησης προς τα μέλη Σωματεία της Οι.Ομ,Κω. και κυκλοφορίας της σχετικής Ανακοίνωσης για υποβολή πληροφοριών 
για τις περιπτώσεις συμπολιτών που αντιμετωπίζουν προβλήματα επιβίωσης, στην διάρκεια των τελευταίων 15 ημερών έχει καταρτιστεί 
κατάλογος περίπου 40 συμπολιτών μας.  
3) Το Δ.Σ. της Οι.Ομ,Κω, στη συνεδρίαση της 25/2/2014 καθόρισε τις λεπτομέρειες εφαρμογής του Προγράμματος Κοινωνικής Αλληλεγγύης 
του οποίου οι δράσεις θα ξεκινήσουν άμεσα. 
 Το Δ.Σ. έχει παρακαλέσει  τα μέλη Σωματεία: 
   1) Να ενημερώσουν για περιπτώσεις συμπολιτών μας που αντιμετωπίζουν πολύ σοβαρά προβλήματα επιβίωσης. Σημειώνεται ότι τα ονο-
ματεπώνυμα των συμπολιτών μας δεν ανακοινώνονται και μόνο ελάχιστα άτομα γνωρίζουν αυτά για λόγους σεβασμού της  αξιοπρέπειας. 
  2) Την αποστολή της πρόσκλησης προς τους υποψήφιους εθελοντές για την παροχή κοινωνικής φύσεως βοήθεια προς τους συμπολίτες 
μας. Έχει υπάρξει ανταπόκριση από συμπολίτες μας αλλά χρειάζονται περισσότεροι εθελοντές. 
  3) Ήδη έχει υπάρξει θετική απάντηση από αριθμό ιατρών. Υπάρχει η ανάγκη παθολόγων  και ειδικών σε καρδιοαγγειακά νοσήματα και να 
ενημερωθούν όσοι ιατροί θα μπορούσαν να βοηθήσουν. 

ΕΚΔΗΛΩΣΗ  ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 
Συγκέντρωση  Τροφίμων 

Στο πλαίσιο του προγράμματος κοινωνικής  αλληλεγγύης ΄΄ΜΗΝΑΣ ΤΣΙΤΣΑΚΟΣ΄΄,  που ξεκίνησε η ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙ-
ΝΟΥΠΟΛΙΤΩΝ για να βοηθηθούν οι οικονομικά αδύνατοι συμπολίτες μας, διοργανώνεται στις 23 Μαρτίου 2014 Κυριακή στο  ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ 
ΚΕΝΤΡΟ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΙΤΩΝ (Δημ. Σούτσου 46,στάση Μετρό Αμπελόκηποι) ημέρα με σπονδυλωτές εκδηλώσεις ξεκινώντας με Καρα-
γκιόζη και παραμυθού, για τα μικρά παιδιά και τα εγγόνια μας στις 11π.μ. Στην συνέχεια  στις 5 μ.μ. συναυλίες με παραδοσιακή μουσι-
κή,τραγούδι Πολίτικο και Μικρασιατικό, κλασσική μουσική, έντεχνο τραγούδι, ρεμπέτικα. 
Και όλα αυτά με καλλιτέχνες που έχουν προσφερθεί αφιλοκερδώς. Μην τους απογοητεύσουμε. Μην απογοητεύσουμε και τους συμπολίτες 
μας που μας έχουν ανάγκη. Προσφέροντας τρόφιμα, αντί αντιτίμου της εκδήλωσης, θα έχετε κάνει το χρέος σας. Η διανομή των τροφίμων 
θα γίνει το Πάσχα. 
Σας καλούμε όλους λοιπόν να συμβάλλετε σε αυτή την προσπάθεια. 
Το τελικό πρόγραμμα της εκδήλωσης  μπορείτε να το διαβάσετε στις ιστοσελίδες www.conpolis.eu, www.conpolis.org    
Πληροφορίες στα τηλ. : 6972889795, 6977008922 

http://www.conpolis.eu
http://www.conpolis.org

