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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  

Organization 

Μηνιαία Ηλεκτρονική Ενημέρωση Οικουμενικής Ομοσπονδίας Κωνσταντινουπολιτών  

www.conpolis.eu 

                                               Ημερίδα της Οι.Ομ.Κω το Μέλλον της Κοινής Δράσης των Κωνσταντινουπολιτών  
 
Η Ημερίδα πραγματοποιήθηκε στο Πνευματικό Κέντρο των Κωνσταντινουπολιτών την Παρασκευή το απόγευμα της 24 Μαΐου 2013. Το Δ.Σ. 
είχε αποφασίσει την οργάνωση της Ημερίδας αυτής με κύριο σκοπό την συζήτηση  τι πρέπει να κάνουν οι Κωνσταντινουπολίτες ώστε να μην 
χαθεί η ταυτότητα τους ως μια από τις πιο ιστορικές Ελληνικές Κοινότητες και να αποφευχθεί το παρατηρούμενο φαινόμενο της λήθης της 
ταυτότητας τους όπως συμβαίνει με αρκετές προσφυγικές Κοινότητες που θυμούνται αμυδρά τον τόπο της προέλευσης των  προγόνων τους. 
Εξάλλου για τον σκοπό της απώλειας της μνήμης δηλαδή της λήθης (αντίθετο της αλήθειας) σήμερα εργάζονται πολλοί κυρίως μέσα στην 
Ελλάδα χωρίς να χάνουν ευκαιρία να παραποιούν την πραγματική ιστορία και το τι συνέβη στον Ελληνισμό της καθ’ ημάς Ανατολής που 
αποτελεί ενιαίο σύνολο στου οποίου το Κέντρο βρίσκεται ο Ελληνισμός της Κωνσταντινούπολης.  Η διατήρηση της ταυτότητας του 
Ελληνισμού της Κωνσταντινούπολης έστω και σε κατάσταση εκπατρισμού έχει μεγάλη σημασία καθόσον ο Ελληνισμός της Πόλης μαζί με της 
Ίμβρου και Τενέδου είναι αυτός που έχει απαράγραπτα δικαιώματα  με την διεθνή σύμβαση της Λωζάννης αλλά και όλες τις αποφάσεις 
διεθνών συμβάσεων για την προστασία των δικαιωμάτων του ανθρώπου και των μειονοτήτων.   
Η Hμερίδα πραγματοποιήθηκε σε δύο συνεδρίες. Στην πρώτη συνεδρία παρουσιάστηκαν εισηγήσεις από προσκεκλημένους ομιλητές που 
ανταποκρίθηκαν στην πρόσκληση του Δ.Σ. της Οι.Ομ.Κω και προτάθηκαν από τα μέλη Σωματεία.  Δίνουμε μια περίληψη των εισηγήσεων 
τους αναφέροντας ότι τα πλήρη κείμενα των  εισηγήσεων τους θα δημοσιευτούν σε μορφή πρακτικών. 
Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Προύσης κ. Ελπιδοφόρος   στην ομιλία του  «τo μέλλον της Θεολογικής Σχολής της Χάλκης» αναφέρθηκε 
στην εκκρεμότητα που υπάρχει από πλευράς Τουρκικών αρχών στην απόφαση τους για την επαναλειτουργία της Σχολής και ότι δεν 
υφίσταται κάποιος διάλογος για το θέμα με το Οικουμενικό Πατριαρχείο. Στη συνέχεια παρουσίασε αναλυτικά τις προετοιμασίες πού έχουν 
γίνει για έναρξη της λειτουργίας της Σχολής που ίσως δεν θα αναγνωριστεί ως ΑΕΙ από πλευράς της Τουρκικής Κυβέρνησης αλλά θα είναι 
αντίστοιχο του ιστορικού επίπεδου που είχε πάντα στο παρελθόν και αναγνωριζόταν από  τους πάντες στο εξωτερικό.  Το Οικουμενικό 
Πατριαρχείο έχει προβεί σε όλες τις ενέργειες για την προετοιμασία της Σχολής ενώ αναφέρθηκε ότι το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο 
Θεσσαλονίκης συνδράμει στην αρχιτεκτονική ανακαίνιση των υποδομών της Σχολής. Τέλος παρουσιάστηκε από τον Σεβασμιώτατο το 
ακαδημαϊκό πρόγραμμα των σπουδών σε γενική μορφή. Η διδασκαλία εκτός βέβαια από τα Ελληνικά θα είναι και στην Αγγλική και Τουρκική 
γλώσσα.  
Στην ομιλία του ο κ.Χρ.Ελματζόγλου με θέμα την  «Σημασία της στενής συνεργασίας της Εκπατρισμένης Κοινότητας με την Ομογένεια της 
Πόλης» αναφέρθηκε στην σημασία της διαρκούς συνεργασίας της εκπατρισμένης Κοινότητας των Κωνσταντινούπολη με την Ομογένεια και 
την ανάγκη της στενής συνεργασίας των δύο Κοινοτήτων. Ο ομιλητής ανέφερε την σημασία των πρωτοβουλιών της Οι.Ομ.Κω στην 
κατεύθυνση αυτή τονίζοντας ότι όποιες ενέργειες γίνονται  σε διεθνή  φόρα πρέπει να αποσκοπούν στην πραγματική υποστήριξη της 
Ομογένειας και όχι στην εκτόξευση εθνικιστικών κορωνών όπως συνέβη αρκετές φορές στο παρελθόν.  Ο ομιλητής έδωσε παραδείγματα 
των συνεργασιών που πρέπει να γίνουν στην κατεύθυνση αυτή.  
Ο  κ. Δ. Παντέλας που είναι η ψυχή του ιστότοπου mikrasiatis.gr στην ομιλία του με τίτλο  «Η Μικρασιατική Ιδέα και οι νεότερες γενιές»  
αναφέρθηκε στο ιστορικό της σωματειακής δραστηριοποίησης των  προσφυγικών κοινοτήτων στην Ελλάδα που μέχρι την δεκαετία του 1980 
ήταν περιορισμένη και η πρώτη εξάπλωση της ίδρυσης νέων σωματείων ξεκίνησε μετά από το Συνέδριο του 1984 που οργανώθηκε μετά από 
πρωτοβουλία της  αείμνηστης Μελίνας Μερκούρη ως υπουργού πολιτισμού. Αποτέλεσμα του Συνεδρίου υπήρξε η ίδρυση της Ομοσπονδίας 
Προσφυγικών Σωματείων (Ο.Π.Σ.Ε.) στην οποία αρνήθηκαν  να συμμετάσχουν τα Ποντιακά Σωματεία αλλά και ο Σύλλογος 
Κωνσταντινουπολιτών που είχε λάβει μέρος στο Συνέδριο αυτό. Ο Ομιλητής αναφέρθηκε στην σημασία της συνεργασίας των Σωματείων για 
την διεκδίκηση της προσφυγικής περιουσίας από το Ελληνικό Κράτος,  την ίδρυση ενός αξιόλογου Μουσείου του Ελληνισμού της Ανατολής 
και την διεθνή προβολή των αδικιών που έχει υποστεί ο Ελληνισμός της Ανατολής.  
Η  κα. Β. Ξύδα Ράλλη στην εισήγηση της με τίτλο «Συλλογική οργάνωση Κωνσταντινουπολιτών στην διασπορά κατά τον 21ο αιώνα: Το τέλος 
μιας εποχής, η αρχή μιας άλλης», ανέπτυξε την αναδιοργάνωση των Πολίτικων σωματείων  υπό την ενωτική προσπάθεια της Οι.Ομ.Κω ώστε 
να ανταποκριθούν στα νέα δεδομένα που τα επόμενα χρόνια θα μειώνονται συνεχώς αυτοί που γεννήθηκαν και μεγάλωσαν στην  
Κωνσταντινούπολη. Η εισήγηση παρουσίασε με δομημένο τρόπο πιθανές λύσεις στο μείζον αυτό θέμα και οι προτάσεις της κας. Ξύδα Ράλλη 
βοηθούν στην περαιτέρω συζήτηση του θέματος.  



Στην τελευταία εισήγηση της συνεδρίας ο κ.Β.Κυρατζόπουλος στην ομιλία του με τίτλο «Δημοκρατική λειτουργία στην Τουρκία, στις 

μειονοτικές ομάδες & η Κωνσταντινουπολίτικη Ελληνική κοινότητα» αναλύοντας  τα ιστορικά δεδομένα και τις επίσημες διακηρύξεις της 

Τουρκικής πολιτείας μετά από το 1923 κατά την ίδρυση της  παρουσίασε την ασυνεπή στάση της με τους συστηματικούς διωγμούς που 

άσκησε προς τις μειονότητες που η προστασία τους είχε τεθεί υπό την αιγίδα της Συνθήκης της Λωζάννης αλλά και αργότερα με τις 

ιδρυτικές πράξεις του Ο.Η.Ε. Στο τέλος πρότεινε την ανάγκη παρεμβάσεων στα πλαίσια της κατάρτισης του νέου συντάγματος της 

Τουρκίας.  

Στην δεύτερη συνεδρία που είχε τον χαρακτήρα  συζήτησης  στρογγυλής τράπεζας με θέμα: «Τι πρέπει να πράξει η όπου Γης Κοινότητα 

των Κωνσταντινουπολιτών για την διαχρονική δημιουργική της συνέχιση» συμμετείχαν οι:  Ν.Ουζούνογλου (ως συντονιστής), Π. 

Μάρκαρης, Τ. Μπουλμέτης, Γρ. Κεσίσογλου, Α. Λαμπίδης.  

Στην εισαγωγή στο θέμα ο κ.Ν. Ουζούνογλου ανέφερε ότι θα πρέπει να συζητήσουμε τι πρέπει να γίνει από τους Κωνσταντινουπολίτες 

ώστε να μην απολεσθεί η ταυτότητα του Κωνσταντινουπολίτη Έλληνα αλλά παράλληλα να μην μειωθούν σε ανεπανόρθωτο βαθμό 

πληθυσμιακά οι Κωνσταντινουπολίτες που διαθέτουν και την Τουρκική υπηκοότητα που εξασφαλίζει τα δικαιώματα που απορρέουν  

από την διεθνή σύμβαση της Λωζάννης.    

Στην παρουσίαση του ο συγγραφέας κ. Πέτρος Μάρκαρης επεσήμανε ότι ο κυριότερος παράγοντας για την συνέχιση της ιστορικής 

παρουσίας του Ελληνισμού της Κωνσταντινούπολης είναι η παιδεία και η Ελληνική γλώσσα που συγκροτούν το δυναμικό που θα 

συνεχίσει την δημιουργική και πολιτιστική του παράδοση.  Ο σκηνοθέτης Τάσος Μπουλμέτης επισήμανε ότι η πολιτισμική δημιουργία 

των Κωνσταντινουπολιτών αποτελεί τον παράγοντα της επιβίωσης τους ως ιστορικής οντότητας. Επίσης επισήμανε το υπαρκτό 

πρόβλημα της μη επικοινωνίας των εξ Ελλάδος εργαζομένων και φοιτητών στην Πόλη με την Ομογένεια το οποίο θεωρεί πολύ σοβαρό 

πρόβλημα.  Ο κ.Γρ. Κεσίσογλου επικεντρώθηκε στο θέμα της στάσης της Ελληνικής Πολιτείας που δεν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις 

της ως κράτος που έχει συνυπογράψει την Συνθήκη της Λωζάννης αλλά και το γεγονός ότι οι Κωνσταντινουπολίτες πρέπει να 

διατηρήσουν την ταυτότητα τους ως κοινότητα που ανήκει στον Ελληνισμό της Ανατολής.  

Στην τοποθέτηση του ο κ. Α. Λαμπίδης ανέφερε ότι συμφωνεί με την ανάγκη του πολιτισμικού αυτοπροσδιορισμού των 

Κωνσταντινοουπολιτών, επεσήμανε την άποψη ότι μόνο η Ομογένεια  της Πόλης πρέπει να συζητά με τις Τουρκικές αρχές και όχι η  

εκπατρισμένη Κοινότητα που πρέπει  να θέτει τον όρο να δεχτεί η Τουρκία  ως κράτος ότι έχει διαπράξει γενοκτονία προς τους Έλληνες 

και σε περίπτωση άρνησης να μην συνεχίζει  την συζήτηση.   

Στην παρέμβαση του ο κ. Μ. Μαυρόπουλος επισήμανε ότι η συζήτηση και η υποβολή απαιτήσεων δεν σημαίνει ότι δεχόμαστε 

οποιαδήποτε άποψη των εκπροσώπων του Τουρκικού κράτους και εκείνο που ζητείται είναι η αποκατάσταση και θεραπεία με 

συγκεκριμένα μέτρα των αδικιών που έχει υποστεί ο Ελληνισμός της Κωνσταντινούπολης και επιπλέον επισημαίνοντας ότι η μη-

συζήτηση δεν αποδίδει σε κανένα αποτέλεσμα.  

Ο κ. Ν.Ουζούνογλου επεσήμανε την θεμελιώδη αρχή ότι όλοι πρέπει να αντιληφθούν ότι πράξεις μαζικής κλίμακας παραβίασης των 

δικαιωμάτων του ανθρώπου, όπως αυτών που έχει υποστεί ο Ελληνισμός της Πόλης με την έννοια του Ψηφίσματος του ΟΗΕ 60/147, 

έχουν οδηγήσει την υπαγόμενη στην Συνθήκη της Λωζάννης Κοινότητα  των Κωνσταντινουπολιτών σήμερα να ζει σε ποσοστό 98% σε 

κατάσταση εκπατρισμού και κανείς δεν μπορεί να αμφισβητήσει σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο ότι και τα μέλη αυτής έχουν τα ίδια 

δικαιώματα όπως και η Ομογένεια που διαμένει στην Πόλη. Διευκρινίζοντας ο κ. Ν.Ουζούνογλου ανέφερε ότι ως Κοινότητα των Ελλήνων 

της Πόλης πρέπει να εκλαμβάνεται το σύνολο αποτελούμενο από την Ομογένεια της Πόλης, των Κωνσταντινουπολιτών που ζουν ως 

εκπατρισμένοι στην Ελλάδα και σε άλλες χώρες. Τέλος υπενθύμισε τις απαιτήσεις που έχει υποβάλει το Δ.Σ. προς την Τουρκική 

Κυβέρνηση και αφορούν την άνευ όρων αποκατάσταση των υπηκοοτήτων, την παροχή νομικής υποστήριξης για την ανάκτηση των 

περιουσιών, την παροχή υποστήριξης προς την νέα των Κωνσταντινουπολιτών που θέλουν να επιστρέψουν στην γενέτειρα των γονέων 

τους, την επιστροφή του αρχείου και της βιβλιοθήκης του Ελληνικού Φιλολογικού Συλλόγου Κωνσταντινούπολης, την ίδρυση 

ερευνητικών ινστιτούτων με την υποστήριξη Κωνσταντινουπολιτών της διασποράς  στην Πόλη κτλ.  

Ο Ν.Ουζούνογλου στο ερώτημα τι έχει επιτευχθεί από τις διαπραγματεύσεις με τους  αξιωματούχους της Τουρκίας, απάντησε ότι η 

εξασφάλιση σχολικών βιβλίων, η επιστροφή σημαντικού βαθμού ακινήτων στα ευαγή ιδρύματα της Ομογένειας, η εξεύρεση προσωρινής 

λύσης της εγγραφής μαθητών στα σχολεία της Ομογένειας μας δίνουν το έρεισμα για την συνέχιση του αγώνα με συνεπή και ανοικτό 

λόγο προς τους εκπροσώπους της Τουρκίας.  Δεν πρέπει να ξεχνάμε την αλήθεια που αποδεικνύεται από τα επίσημα πρακτικά των 

ελληνοτουρκικών διαπραγματεύσεων ότι ουδέποτε οι αντιπροσωπείες του Ελληνικού κράτους, συμπεριλαμβανομένων και αυτών του Ελ. 

Βενιζέλου, Ι.Μεταξά  και Κων. Καραμανλή, έθεσαν επιτακτικά χωρίς υποχωρήσεις  προς την Τουρκική πλευρά τον σεβασμό των 

δικαιωμάτων της Ελληνικής Μειονότητας. Αυτό κατά βάση προέρχεται από την στενή αντίληψη περί έθνους κράτους.  Σε συνάντηση 

υψηλού επιπέδου Μεταξά — Κεμάλ το 1937 η Ελληνική πλευρά δηλώνει ότι τα παράπονα της Μειονότητας της Πόλης δεν αποτελούν 

εμπόδιο στις διμερείς σχέσεις.  Δεν πρέπει να ξεχνάμε το ότι οι Ελληνικές Κυβερνήσεις μέχρι σήμερα δεν έχουν  προβεί  σε προσπάθειες 

με συστηματικό τρόπο της διεθνοποίησης του ζητήματος του σεβασμού των δικαιωμάτων της Ελληνορθόδοξης μειονότητας της 

Τουρκίας και χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι ότι ούτε το 1955 ούτε το 1964 υπήρξαν ενέργειες προς τους διεθνείς οργανισμούς για 

τους διωγμούς υπέστησαν οι Ελληνικές Κοινότητες στην Κωνσταντινούπολη και την Ίμβρο — Τένεδο. Το αποκορύφωμα ήταν η 

πολτοποίηση του βιβλίου το 1956 της Μαύρης Βίβλου των Σεπτεμβριανών για να μην διαταραχθούν «οι φιλικές σχέσεις» μεταξύ των 

γειτονικών Νατοϊκών χωρών. Το πρώτο βιβλίο για τα Σεπτεμβριανά εκδόθηκε από τον αείμνηστο Δ. Καλούμενο με δανεικά χρήματα το 

1964.  



Παρέμβαση της Οικουμενικής Ομοσπονδίας Κωνσταντινουπολιτών (Οι.Ομ.Κω) στο Συνέδριο Υψηλού Επιπέδου 

για την Επιείκεια και κατά των Διακρίσεων (Τίρανα 21-22 Μαΐου 2013)  για τις Θρησκευτικές Ελευθερίες και τα 

Δικαιώματα της Ελληνορθόδοξης Κοινότητας της Κωνσταντινούπολης   

Organization for Security and Co-operation in Europe  
 

Στην παρέμβαση της Οι.Ομ.Κω κατά τη συνεδρία για τα δικαιώματα των Χριστιανών, ο εκπρόσωπος της Οι.Ομ.Κω Νίκος 

Ουζούνογλου αναφέρθηκε αρχικά στους διωγμούς που υπέστησαν οι Ελληνορθόδοξες Κοινότητες της Κωνσταντινούπολης 

και της Ίμβρου-Τενέδου με αποτέλεσμα σήμερα το 98% των ατόμων που συγκροτούν την Μειονοτική αυτή Κοινότητα να 

ζουν σε κατάσταση εκπατρισμού και απαιτούνται μέτρα θεραπείας και αποκατάστασης από πλευράς της Τουρκίας σύμφωνα 

με τα οριζόμενα στις αρχές του διεθνούς δικαίου. Κατονομάστηκαν τα σοβαρότερα διωκτικά μέτρα  που εφαρμόστηκαν από 

τις Κυβερνήσεις της Τουρκίας την περίοδο 1923-2003, παρά του ότι η Πολιτεία της Τουρκίας είχε υπογράψει από το 1954 την 

Ευρωπαϊκή Σύμβαση Προστασίας των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου. Μέχρι πρότινος οι Τούρκοι αρμόδιοι επικαλούνταν ότι 

«οικονομικοί λόγοι» οδήγησαν σε εκπατρισμό των μελών της Ελληνορθόδοξης Κοινότητας. Τα τελευταία τρία χρόνια, έχει 

υπάρξει αλλαγή στην στάση της Κυβέρνησης της Τουρκίας, με την αποδοχή να διαπραγματευτούν με την Οι.Ομ.Κω τα μέτρα 

αποκατάστασης και θεραπείας των αδικιών του παρελθόντος. Αν και έχουν γίνει κάποια βήματα στην επίλυση των 

χρονιζόντων προβλημάτων, απαιτούνται να ληφθούν γενναία μέτρα από πλευράς της Τουρκίας για να μπορεί κανείς να 

μιλήσει περί  θεραπείας των μαζικής κλίμακας παραβιάσεων της Ελληνορθόδοξης Κοινότητας,  

Αναφέρθηκε ότι η Ελληνορθόδοξη Κοινότητα έχει κυρίως θρησκευτική ταυτότητα, αφού η Κωνσταντινούπολη με το 

Οικουμενικό της Πατριαρχείο είναι το κέντρο της Ορθοδοξίας και των 300 εκατομμύρια πιστών της σε όλο τον Κόσμο. Στη 

συνέχεια τονίστηκαν τα ζητήματα: της μη-αναγνώρισης της νομικής προσωπικότητας του Οικουμενικού Πατριαρχείου, της 

κήρυξης 17 ιστορικών μονών ως «κατειλημμένων» και η παράνομη απαγόρευση της μη-λειτουργίας της Θεολογικής Σχολής 

της Χάλκης από το 1971.  

Αναφέρθηκε με έμφαση  στην συνεχιζόμενη παράνομη κατάληψη από τους απογόνους του Ευθύμ Καραχισαρίδη τριών 

εκκλησιών και των ακινήτων τους  στην περιοχή Γαλατά της Πόλης που υπήρξε μια ψευδό-εκκλησία με την παρότρυνση της 

Κυβέρνησης της Τουρκίας το 1924.  

Στη συνέχεια αναφέροντας τις επιθέσεις εναντίον εκκλησιών στην Πόλη και το πρόσφατα αποκαλυφθέν σχέδιο δολοφονίας 

της Α.Θ.Π. του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου, τονίστηκε η εξαιρετική ανάγκη η κυβέρνηση της Τουρκίας να προβεί 

σε ουσιαστικά μέτρα καταπολέμησης της ρατσιστικής και εθνικιστικής βίας, εισάγοντας στην 

διδασκαλία των δημόσιων σχολίων τις αρχές της αρμονικής συμβίωσης των πολιτών  με 

διαφορετικές θρησκείες, εθνική και πολιτιστική καταγωγή και αρχίζοντας από την 

αναθεώρηση των διδακτικών βιβλίων που εμπεριέχουν ακόμα πολλές ανιστόρητες αρνητικές 

αναφορές κατά των μη-Μουσουλμανικών κοινοτήτων.  

Τέλος τονίστηκε η ανάγκη της συντήρησης των μνημείων που αποτελούν παγκόσμια κληρονομία πολιτισμού,  όπως των 

εκκλησιών  που στην συνέχεια είχαν μετατραπεί  σε τεμένη και τον 20 αιώνα μετά από εργασίες συντήρησης μετατράπηκαν 

σε μουσεία, να παραμείνουν ως μουσεία όπως της Αγίας Σοφίας της Τραπεζούντας και της Μονής Στουδίου που επιδιώκεται 

η μετατροπή τους σε τεμένη ενώ η Αγία Σοφία της Νίκαιας έχει ήδη μετατραπεί σε τέμενος.  

Κλείνοντας την ομιλία του ο εκπρόσωπος της Οι.Ομ.Κω κάλεσε την Πρόεδρο της Επιτροπής κατά της Μη-ανοχής κατά των 

Χριστιανών να επισκεφθεί την Τουρκία για την διαπίστωση των αναφερομένων προβλημάτων και να προβεί στις 

απαραίτητες παρεμβάσεις.  

Στο τέλος της συνεδρίας ο εκπρόσωπος της Τουρκίας απαντώντας στις θέσεις της Οι.ΟμΚω, αναφέρθηκε στις μεταρρυθμίσεις 

που έχει προβεί η Τουρκία από το 2002 στην νομοθεσία για τα Ευαγή Ιδρύματα, ότι αν και το Πατριαρχείο της 

Κωνσταντινουπόλεως έχει το δικαίωμα να χρησιμοποιεί τον όρο «Οικουμενικό» από θρησκευτικής πλευράς, η Τουρκία ως 

κράτος λαϊκό αναγνωρίζει το Πατριαρχείο ως θρησκευτική κορυφή της Ορθόδοξης  Κοινότητας της Τουρκίας και ότι γίνονται 

προσπάθειες για επίλυση του ζητήματος της επαναλειτουργίας της Θεολογικής Σχολής της Χάλκης.  

Το κείμενο της παρέμβασης της Οι.Ομ.Κω μπορεί να αναγνωστεί στην ιστοσελίδα της Οι.Ομ.Κω www.conpolis.eu. 

Προαναγγελία Δημοσίευσης: Στο επόμενο ενημερωτικό δελτίο θα παρουσιαστούν οι περιλήψεις των ομιλιών του 

Συνεδρίου που οργάνωσε η Οι.Ομ.Κω σε συνεργασία με την Εταιρεία Μελέτης της καθ’ Ημάς Ανατολής την 25/5/2013 με 

θέμα «Η ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ». 

www.conpolis.eu 
Email Επικοινωνίας: 

nnap@otenet.gr. 

http://www.osce.org/
http://www.osce.org/


  Θέματα Συντάξεων — Ιατροφαρμακευτικής κάλυψης Κωνσταντινουπολιτών στην Ελλάδα 

Το τελευταία εξάμηνο, όπως έχει αναφέρθηκε πολλές φορές στα ενημερωτικά δελτία μας, το Δ.Σ. παρακολουθεί από 

κοντά τις εξελίξεις στα θέματα συντάξεων και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης.  

Το μέλος του Δ.Σ. κ. Ευ. Μιχαηλίδης μαζί με τον βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ κ. Τσουκαλά συναντήθηκαν την 21/5/13 με τον 

Διοικητή του ΙΚΑ κ. Ρ. Σπυρόπουλο θέτοντας το θέμα της μη ανανέωσης της παροχής ιατροφαρμακευτικής κάλυψης σε 

προστατευόμενα μέλη που είναι μεγαλύτερα από  18 ετών.  Από πλευράς του ΙΚΑ δόθηκε η υπόσχεση ότι θα υπάρξει 

νομοθετική ρύθμιση στο πρόβλημα.  

Παράλληλα την 22/5/13 ο Γενικός Γραμματέας κ. Μ. Μαυρόπουλος συναντήθηκε με τον Διοικητή του ΟΓΑ Δημήτριο Α. 

Κόντο για την συζήτηση του σοβαρού θέματος της διακοπής της χορήγησης επιδομάτων σε περίπτωση που ο δικαιούχος 

λαμβάνει ανεξαρτήτου ποσού σύνταξη από άλλη χώρα και στην περίπτωση από την Κωνσταντινούπολη. Πρόσφατα 

έχουμε ενημερωθεί από συμπολίτες μας ότι πράγματι δεν τους χορηγήθηκε το επίδομα για τον μήνα Ιούνιο.  Το ίδιο 

πρόβλημα απασχολεί του Β. Ηπειρώτες και του Πόντιους που ήλθαν από την π. ΕΣΣΔ. Οι πληροφορίες που έχουμε 

αναφέρουν ότι προωθείτε τροπολογία για  να ψηφιστεί από την Βουλή ώστε στην περίπτωση που οι ενδιαφερόμενοι 

λαμβάνουν σύνταξη από άλλη χώρα τότε το επίδομα του ΟΓΑ θα είναι περίπου  250Ε.  

Τα θέματα παρακολουθούνται σε συνεχή βάση από το Δ.Σ.  

Παρακαλούνται όσοι οι συμπολίτες μας που αντιμετωπίζουν προβλήματα να επικοινωνήσουν με τα μέλη του Δ.Σ. της 

Οι.Ομ,Κω αναφέροντας όποια προβλήματα αντιμετωπίζουν.  

Τελετή Μνήμης στο Παλαιό Φάληρο στον Ανδριάντα του Κωνσταντίνου Παλαιολόγου την ημέρα της 
επετείου της Άλωσης (29/5/2013)  

Φέτος η μνήμη του Αυτοκράτορα Κωνσταντίνου Παλαιολόγου και των συμπολεμι-
στών του υπερασπίστηκαν γενναία  την Βασιλεύουσα Πόλη τιμήθηκε δύο φορές. 
Την Κυριακή 26/5/2013 αφού τελέστηκε το ιερό μνημόσυνο στον Ιερό Ναό Καπνι-
καρέας ακολούθησε η κατάθεση στεφάνων  στον Ανδριάντα του Κωνσταντίνου 
Παλαιολόγου στην πλατεία Μητροπόλεως Αθηνών και στην συνέχεια στο μνημείο  
του Άγνωστου Στρατιώτη.   
Ανήμερα της επετείου της Άλωσης για πρώτη φορά οργανώθηκε εκδήλωση μνήμης 
σε συνεργασία με τον Δήμο Παλαιού Φαλήρου στον υπαίθριο χώρο όπου βρίσκε-
ται ο έφιππος ανδριάντας του Κωνσταντίνου Παλαιολόγου. Η τελετή ξεκίνησε με 
χαιρετισμούς του Δημάρχου κ. Δ. Χατζιδάκη και κ. Ν. Ουζούνογλου και στη συνέ-
χεια το τρισάγιο υπέρ των πεσόντων τελέστηκε από τον Σεβασμιώτατο Μητροπολί-
τη Νέας Σμύρνης κ.κ. Συμεών. Επίσης χαιρετισμό απεύθυνε  ο Γεν. Διευθυντής Από-
δημου Ελληνισμού του Υπ. Εξωτερικών Πρέσβης κ. Γεώργιος Μαρκαντωνάτος. Κε-
ντρικός ομιλητής στην εκδήλωση ήταν ο Καθ. Μιχάλης Ψαλιδόπουλος με θέμα :  
«H πτώση αυτοκρατοριών και εθνών: Σκέψεις ενός οικονομολόγου». Ο ομιλητής  παρουσίασε το έργο των μελετητών του 
παρελθόντος, κυρίως στην Ευρώπη, που έχουν μελετήσει πως μπορεί ένα κράτος να οδηγηθεί σε καταστροφή. Τα συμπερά-
σματα αυτών των μελετών οδηγούν στο συμπέρασμα στο ότι η απώλεια του ανθρωπίνου δυναμικού που οδηγεί σε οικονο-
μικό μαρασμό αποτελούν την κύρια αιτία της κατάλυσης αυτοκρατοριών και κρατών όπως συνέβη και στην περίπτωση της 
Ανατολικής Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας. Η ομιλία του Καθ. Μ. Ψαλιδόπουλου θα δημοσιευτεί από την Οι.Ομ.Κω. 
Η εκδήλωση συμπληρώθηκε με συναυλία αφιερωμένη στον Ελληνισμό της Κωνσταντινούπολης μέσα από την μουσική και 
τα τραγούδια που περιελάμβαναν θρήνους της Άλωσης και έργα Ρωμιών συνθετών της Πόλης από την Ορχήστρα  του Τμή-
ματος Ελληνικής Μουσικής Παράδοσης του Ωδείου Αθηνών. Υπεύθυνος του  τμήματος είναι ο κ. Χρήστος Τσιάμουλης και 
την επιμέλειά διεύθυνσης της ορχήστρας  είχε ο κ.  Ανδρέας  Τσεκούρας.  

Καθυστέρηση στην εκτύπωση βιβλίων για τα Ομογενειακά Σχολεία από το Πρόγραμμα «Διόφαντος».  

Το Δ.Σ. της Οι.Ομ.Κω έγκαιρα (Δεκέμβριο 2012) υπέβαλε τα ηλεκτρονικά αρχεία των εγκεκριμένων στα πλαίσια του Ελληνοτουρκικού 

Μορφωτικού Πρωτοκόλλου (1968) βιβλίων μαθηματικών Γυμνασίου για τα Ομογενειακά σχολεία προς το Υπ. Παιδείας και το οποίο 

άμεσα προέβη στις απαραίτητες ενέργειες για την εκτύπωση των βιβλίων από το πρόγραμμα «Διόφαντος» που διαχειρίζεται το Ινστιτού-

το Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκπαίδευσης (ΙΤΥΕ) του Παν. Πατρών. Δυστυχώς παρά τα επανειλημμένα διαβήματα της Οι.Ομ.Κω το 

ΙΤΥΕ  δεν έχει τυπώσει τα βιβλία που πρέπει να προωθηθούν στα Σχολεία της Πόλης. Επίσης το ΙΤΥΕ πέρσι παρέδωσε στην Οι.Ομ.Κω το 

1/3 των βιβλίων των 10 τόμων που είχαν ετοιμαστεί με την συμβολή  της Οι.Ομ.Κω ενώ  είχε αποφασιστεί η εκτύπωση 150 αντίτυπων 

από καθένα. Το Δ.Σ. προβαίνει στις δέουσες ενέργειες.  


