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Δραστηριότητες του Δ.Σ. σ.3&4. 
Μάιος  2016– Τεύχος 6/5 

 Oι Βασικοί Σκοποί 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 

Ανακοίνωση της Ιεράς Ενδημοούσης Συνόδου του Οικουμενικού Πατριαρχείου για την  
Σύγκλιση της Αγίας και Μεγάλης Συνόδου της Ορθοδόξου Εκκλησίας  

«Συνήλθε σήμερον εκτάκτως, υπό την προεδρίαν της Α. Θ. Παναγιότητος, του Οικουμενικού Πατριάρχου κ. κ. 
Βαρθολομαίου, εις συνεδρίαν, η Ιερά Ενδημούσα Σύνοδος του Οικουμενικού Πατριαρχείου προς επισκόπησιν της 
πορείας της χάριτι Θεού συγκληθείσης και ήδη επί θύραις Αγίας και Μεγάλης Συνόδου της Ορθοδόξου Εκκλησίας. 
Η Ιερά Ενδημούσα Σύνοδος, μετ’ εκπλήξεως και απορίας επληροφορήθη τας εσχάτως εκφρασθείσας θέσεις και 
απόψεις ενίων αδελφών Ορθοδόξων Εκκλησιών και, αξιολογήσασα αυτάς, διεπίστωσεν ότι ουδέν θεσμικόν 
πλαίσιον υφίσταται προς αναθεώρησιν της ήδη δρομολογηθείσης συνοδικής διαδικασίας. Οθεν, αναμένεται, οι 
Προκαθήμενοι των Αγιωτάτων Ορθοδόξων Εκκλησιών, συμφώνως προς τον Κανονισμόν Οργανώσεως και 
Λειτουργίας της Αγίας και Μεγάλης Συνόδου, να προσκομίσουν τας τυχόν ‘προτάσεις τροπολογιών, διορθώσεων ή 
προσθηκών εις τα ομοφώνως εγκριθέντα κείμενα υπό Προσυνοδικών Πανορθοδόξων Διασκέψεων και των 
Συνάξεων των Προκαθημένων επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως’ (βλ. άρθρον 11), προς τελικήν 
διαμόρφωσιν και απόφανσιν κατά τας εργασίας της Αγίας και Μεγάλης Συνόδου, τη επικλήσει του Παναγίου και 
Τελεταρχικού Πνεύματος. 
Το Οικουμενικόν Πατριαρχείον, ως πρωτεύθυνος Εκκλησία διά την διασφάλισιν της ενότητος της Ορθοδοξίας, 
καλεί άπαντας να αρθούν εις το ύψος των περιστάσεων και να μετάσχουν εις τας, κατά τας προκαθωρισμένας 
ημερομηνίας, εργασίας της Αγίας και Μεγάλης Συνόδου, ως πανορθοδόξως απεφασίσθη και υπεγράφη τόσον υπό 
των Προκαθημένων εις τας Ιεράς Συνάξεις αυτών όσον και υπό των εξουσιοδοτημένων εκάστοτε Αντιπροσωπειών 
καθ’ όλην την μακράν προπαρασκευαστικήν της Συνόδου διαδικασίαν. 
 

Εν τοις Πατριαρχείοις, τη 6η Ιουνίου 2016 

  Ενημέρωση της Α.Θ.Π. του Οικουμενικού Πατριάρχη από την αντιπροσωπεία της Οι.Ομ.Κω.  

για τα υπό εξέλιξη θέματα   

Την Παρασκευή 13/5/2016 η Α.Θ.Π. ο Οικουμενικός Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολομαίος δέχθηκε σε ακρόαση τον Πρόε-

δρο Ν.Ουζούνογλου και τον Γ. Γραμματέα της Οι.Ομ.Κω. στα Πατριαρχεία στο Φανάρι. Η αντιπροσωπεία παρουσία-

σε στον Παναγιώτατο τα πορίσματα που έχουν προκύψει από το Δ.Σ. της Οι.Ομ.Κω. μετά από την Ημερίδα για τα 

Ευαγή Ιδρύματα της Ομογένειας (12/4/2016) και τις προτάσεις που επεξεργάζεται το Δ.Σ. επί του θέματος σε συ-

νεργασία με τους φορείς της Ομογένειας και οι οποίες θα υποβληθούν σύντομα προς την Α.Θ.Π. Επίσης παρουσιά-

στηκαν οι προσπάθειες της Οι.Ομ.Κω. στους τομείς της ενίσχυσης της Ομογενειακής Παιδείας, τις δράσεις των εθε-

λοντικών ομάδων υπέρ των Ομογενειακών Ιδρυμάτων, την επικοινωνία με Κωνσταντινουπολίτες εκτός Ελλάδος 

στις Ευρωπαϊκές χώρες και τις Η.Π.Α. , την επικοινωνία με τις αρχές της Κυβέρνησης της Τουρκίας και άλλων χω-

ρών.  



 

Πρωτοβουλίες του Δ.Σ. της Οι.Ομ.Κω. για την Ομογενειακή Παιδεία της Πόλης 
Το Δ.Σ, της Οι.Ομ.Κω. στη συνεδρίαση της 7/6/2016 ασχολήθηκε διεξοδικά με το θέμα των αναφερόμενων ως «Διοικητικών 

Αλλαγών» για τα Σχολεία της Ομογένειας. Ως «Διοικητική Αλλαγή» το προτεινόμενο είναι  καθένα από τα τρία σχολεία να 

περιοριστεί  σε μια από τις τρεις βαθμίδες του συστήματος εκπαίδευσης που ισχύει στην Τουρκία, δηλαδή: νηπιαγωγείο + 

δημοτικό, γυμνάσιο και λύκειο. Μετά από λεπτομερή εξέταση η Οι.Ομ.Κω. θεώρησε αναγκαίο την έκδοση λεπτομερούς 

ανακοίνωσης αναλύοντας το ιστορικό και τις σημαντικές πλευρές του ζητήματος. Αν ανατρέξει κανείς στα ενημερωτικά 

δελτία της Οι.Ομ.Κω. τα τελευταία 5 χρόνια θα δει ότι σχεδόν σε όλα υπάρχει αναφορά στις πολύπλευρες υποστηρικτικές 

προσπάθειες της Οι.Ομ.Κω. για τα Σχολεία μας. Ακόμα και από την εποχή της ίδρυσης της Οι.Ομ.Κω. η αρχή ότι το μέλλον 

του Ελληνισμού της Πόλης εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την αναβάθμιση της Ελληνορθόδοξης Παιδείας της Πόλης έχει 

αποτελέσει ένα από τα πλέον επείγοντα ζητήματα που εργάστηκαν συνέχεια όλα τα Δ.Σ. και οι Επιτροπές της Οι.Ομ.Κω. Η 

Ανακοίνωση της Οι.Ομ.Κω. που είναι ανηρτημένη στην ιστοσελίδα της Οι.Ομ.Κω. www.conpolis.eu , τονίζει ότι η 

αναβάθμιση δεν μπορεί  να γίνει παρά μόνο με την αντικειμενική αποτίμηση της σημερινής κατάστασης της παιδαγωγικής 

επιστήμης και την εφαρμογή μεθόδων της παιδαγωγικής  που απαιτούν συνέπεια και συνέχεια, πιστή τήρηση κανόνων 

χωρίς συναισθηματισμούς και κυριότερο να απαλλαγεί πλήρως το ζήτημα της Ομογενειακής Παιδείας να είναι πεδίο 

δράσης της απαράδεκτης δήθεν αρχής «αμοιβαιότητας μεταξύ των κρατών της Ελλάδος και Τουρκίας. Το γεγονός ότι 

Πρόεδρος της Διαρκούς Επιτροπής Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής των Ελλήνων είναι ο συμπολίτης μας καθ. Κώστας 

Γαβρόγλου και το έμπρακτο ενδιαφέρον που έχει δείξει αποτελεί πολύ σημαντική ευκαιρία για το καλό της Ομογενειακής 

Παιδείας.  

Εκδηλώσεις για την 563η Επέτειο Άλωσης της Κωνσταντινούπολης στην Αθήνα  

  Η Οι.Ομ.Κω. οργάνωσε δύο εκδηλώσεις μνήμης για την φετινή επέτειο της Άλωσης της Πόλης το 1453.  Η πρώτη εκδήλωση 

οργανώθηκε το απόγευμα του Σάββατου της 28/5/2016 στο Παλαιό Φάληρο στο Πολιτιστικό Κέντρο του Δήμου στον Φλοί-

σβο με Ημερίδα και ακολούθησε κατάθεση στεφάνου στον έφιππο ανδριάντα του Αυτοκράτορα Κωνσταντίνου Παλαιολόγου 

όπου στο τέλος εψάλλει τρσιάγιο για τον ηρωικώς πεσόντα Αυτοκράτορα και τους συμπολεμιστές του. Στην Ημερίδα οι ομι-

λητές Ν. Ουζούνογλου και Γ. Λεκάκης επικεντρώθηκαν στο ζήτημα των δεινών 

που διέρχονται οι Ρωμιορθόδοξοι πληθυσμοί της Μέσης Ανατολής και η εκτετα-

μένη καταστροφή και κλοπή πολιτισμικών έργων που συμβαίνει στην ίδια περιο-

χή.  

 Την Κυριακή 29/5/2016 μετά από θρησκευτικό μνημόσυνο που έγινε στον Ιερό 

Ναό Υπεραγίας Θεοτόκου Καπνικαρέας κατατέθηκαν στεφάνια στον ανδριάντα 

του Κωνσταντίνου Παλαιολόγου στην πλατεία Μητροπόλεως και στη συνέχεια 

στο Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη. Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της Οι.Ομ.Κω. ενώπι-

ον του ανδριάντα του Κωνσταντίνου Παλαιολόγου ανέφερε τα ακόλουθα  για την 

σημασία των εκδηλώσεων μνήμης: «Η διαχρονική αξία το να μνημονεύουμε τους 

υπερασπιστές, με πρώτο τον Αυτο-

κράτορα Κωνσταντίνο Παλαιολόγο, της Βασιλίδας των πόλεων, σε ένα αγώνα που 

από πριν με τα ανθρώπινα δεδομένα ήταν απόλυτα προβλέψιμος έχει σημασία 

και σήμερα μετά από 563 χρόνια αφού: 

Δείχνει το αδιαμφισβήτητο  γεγονός ότι κορυφαίες πράξεις αυτοθυσίας του σήμε-

ρα καθορίζουν τις εξελίξεις του μέλλοντος για πάντα. Η στάση του Ηγέτη Αυτο-

κράτορα Κωνσταντίνου Παλαιολόγου εμφυσούσε  το ζωογόνο πνεύμα στους Ρω-

μιούς στους  χαλεπούς αιώνες της δουλείας που ακολούθησαν.  

Δείχνει ότι το ελεύθερο πνεύμα είναι πάντα ισχυρότερο από τον εξαναγκασμό σε 

υποταγή και πάντοτε στο τέλος θριαμβεύει.  

Επίσης δείχνει την ιστορική συνέχεια του πολιτισμού μας που συνδυάζει την αρχαία Ελλάδα και  την Χριστιανική πίστη με την 

Οικουμενική αντίληψη για τον κόσμο όλο, οντότητες που είχε στην βάση της η χιλιόχρονη Ρωμέικη Αυτοκρατορία της οποίας 

η παρακαταθήκη και η επιρροή είναι παντού και σήμερα.  

 



 Παρουσίαση στην Επιτροπή Ελληνισμού της Διασποράς της Οι.Ομ.Κω. μαζί με τους εκπροσώπους 

των Ιμβρίων και Τενεδίων  

 

 

 

 

  
Το απόγευμα της Τρίτης 24/5/2016 μετά από πρόσκληση του Προέδρου της Ειδικής Επιτροπής Διασποράς του Ελληνισμού 

της Βουλής των Ελλήνων βουλευτή Θεσσαλονίκης κ. Αλ. Τριανταφυλλίδη πραγματοποιήθηκε παρουσίαση των πρόσφατων 

εξελίξεων που αφορούν της Ελληνικές Κοινότητες Κωνσταντινουπολιτών και Ιμβρίων — Τενεδίων. Από πλευράς Οι.Ομ.Κω. 

κατά την παρουσίαση από τον Πρόεδρο του Δ.Σ. Ν.Ουζούνογλου η ενημέρωση επικεντρώθηκε στις εξελίξεις των τελευταίων 

12 μηνών οπότε είχε γίνει ανάλογη παρουσίαση. Μετά από την παρουσίαση από τους φορείς ακολούθησε κύκλος 

ερωτήσεων και τοποθετήσεων από τους βουλευτές όλων των κομμάτων καθώς επίσης και στο τέλος οι εκπρόσωποι των 

συλλογικών φορέων προέβησαν σε δευτερολογία. Η γενικότερη εντύπωση ήταν ότι στην φετινή παρουσίαση οι βουλευτές 

ήταν πολύ περισσότερο ενήμεροι για τα αναφερθέντα θέματα.  Κοινό αίτημα των τριών φορέων ήταν η ανάγκη της 

σύστασης και κυρίως της συνεπούς και συνεχούς λειτουργίας της Υποεπιτροπής του Ελληνισμού της Πόλης -Ίμβρου και 

Τενέδου, η οποία στο παρελθόν αν και είχε συσταθεί λειτούργησε για μικρό διάστημα.  Η συνεδρία είναι διαθέσιμη στο 

διαδίκτυο και μπορεί να την παρακολουθήσει όποια/ος επιθυμεί από τον διαδικτυακή διεύθυνση:   

http://www.hellenicparliament.gr/Vouli-ton-Ellinon/ToKtirio/Fotografiko-Archeio/#175670bf-bc85-4c51

-be84-a611009f93a1 

Επίσκεψη του Δημάρχου Πέρα κ. Αχμέτ Μισμπάχ Ντεμιρτζάν στην Αθήνα και συνάντηση του με  

Κωνσταντινουπολίτες  
Ο Δήμαρχος του Πέρα κ. Α. Μ. Ντεμίρτζαν επισκέφθηκε ανεπίσημα την Αθήνα στις 12-14/5/2016 και συμμετείχε σε εκδή-

λωση που οργανώθηκε για τον Αρμένη φωτογράφο Αρά Γκουλέρ. Έχοντας εκφράσει πριν την επίσκεψη, την επιθυμία του  

να συναντηθεί με τους Κωνσταντινουπολίτες Αθηνών οργανώθηκε ανοικτή συνάντηση με Κωνσταντινουπολίτες το από-

γεύμα της 13/5/2016 στο Πνευματικό Κέντρο Κωνσταντινουπολιτών στους Αμπελόκηπους. Κατά την συνάντηση αυτή που 

είχε περισσότερο χαρακτήρα γνωριμίας και αλληλοενημέρωσης διερευνήθηκαν πιθανές συνεργασίες της Οι.Ομ.Κω. με τον 

Δήμο του Πέρα σε θέματα πολιτισμού (εκθέσεις, εκδηλώσεις), υποστήριξης των Ομογενειακών Ιδρυμάτων αλλά και του 

σημαντικού ζητήματος των αρχείων του Ελληνικού Φιλολογικού Συνδέσμου αφού η έδρα του ήταν στο Πέρα. Από πλευράς 

του επισκέπτη εκφράσθηκε η άποψη ότι ο Δήμος τους Πέρα είναι ανοικτός σε συνεργασίες που προτείνονται από την 

Οι.Ομ.Κω. Ωστόσο από την πλευρά της Οι.Ομ.Κω. τονίστηκε ότι οι προτάσεις της δεν προέρχονται από πολίτες μιας άλλης 

χώρας αλλά από μέλη μιας Κοινότητας που υπέστη παραβιάσεις των δικαιωμάτων της σε μαζική κλίμακα. Το βράδυ της 

ίδιας μέρας η Οι.Ομ.Κω. παρέθεσε δείπνο, στο οποίο εκτός από τον κ. Ντεμιρτζάν και την συνοδεία του, συμμετείχε και 

αντιπροσωπεία του ΟΠΑΝΔΑ υπό τον πρόεδρο του κ. Χρ. Τεντόμα. 

 

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

Σήμερα, όπως συνέβη σε όλη την μακρά ιστορία του Γένους, το παράδειγμα του Αυτοκράτορα για την υπεράσπιση της Πόλης 

έχει μεγάλη αξία να αποτελέσει τον οδηγό στη στάση μας ενώπιον των εξελίξεων που είναι αντιμέτωπος ο Ελληνισμός. Πάνω 

όμως από όλα το παράδειγμα του Κωνσταντίνου Παλαιολόγου να βάλει πάνω από όλα το Εμείς από το Εγώ έχει μεγάλη σημα-

σία. 

Ενώ και σήμερα όλα φαίνονται να έχουν προαποφασιστεί και θα έπρεπε να υποταχθούμε μοιρολατρικά στην τύχη – που εν 

πολλοίς οφείλεται στα δικά μας σφάλματα και αμέλειες – πάντοτε υπάρχει το παράδειγμα και η ελπίδα που πηγάζει από την 

αντίσταση των Ρωμιών της Πόλης την άνοιξη του 1453 να σταθούμε στο ύψος των περιστάσεων και των προκλήσεων. 



Υπόμνημα της Οι.Ομ.Κω. προς τον Γενικό Γραμματέα της Γ. Διεύθυνσης Γειτονίας και 

Διαπραγματεύσεων  Ένταξης (DG-NEAR)  
Εν όψη της επανέναρξης των ενταξιακών διαπραγματεύσεων της Τουρκίας με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή υποβλήθηκε 

λεπτομερές υπόμνημα προς την Γ.Δ. Διαπραγματεύσεων σχετικά με το 23ο κεφάλαιο που αφορά τα θεμελιώδη δικαιώματα 

και δικαστικών διαδικασιών.  Η επανεξέταση του κεφαλαίου αυτού δίνει την δυνατότητα της επανέλεγχου των θεμάτων που 

βρίσκονται σε εκκρεμότητα αλλά και της όποιας προόδου έχει σημειωθεί σε ορισμένα θέματα. Σημειώνεται ότι η τελευταία 

έκθεση είχε συνταχθεί το 2008 και οι πολλές εκκρεμότητες που υφίστανται στα θέματα που αφορούν τα δικαιώματα των 

μειονοτήτων αλλά και γενικότερα των θεσμών δικαιωμάτων του ανθρώπου είναι σημαντικό να τεθούν εκ νέου. Η ανάλυση 

στο υπόμνημα που υποβλήθηκε είναι λεπτομερής και επίσης προτείνονται συγκεκριμένες νομοθετικές ρυθμίσεις που πρέπει 

να κάνει η Κυβέρνηση της Τουρκίας στα πλαίσια των ενταξιακών διαπραγματεύσεων.  

  Ψήφισμα της Ομοσπονδίας Ευρωπαϊκών Εθνοτήτων (FUEN)  μετά από πρόταση   της Οικουμενικής 

Ομοσπονδίας Κωνσταντινουπολιτών (Οι.Ομ.Κω)  για τα Ευαγή Ιδρύματα της  

Ελληνορθόδοξης Κοινότητας της Πόλης (21/5/2016)  

 
  Η φετινή ετήσια Γενική Συνέλευση της FUEN συνήλθε στην πόλη Wroclaw της Πολωνίας την 21η Μαΐου 2016.  Το ψήφισμα 

που αφορά τα Ευαγή Ιδρύματα της Ελληνορθόδοξης Κοινότητας και είχε προταθεί από την Οι.Ομ.Κω.  υιοθετήθηκε με συ-

ντριπτική πλειοψηφία, χωρίς να προταθεί οποιαδήποτε τροποποίηση από τα μέλη της Συνέλευσης.  

  Στο ψήφισμα αφού αναφέρονται οι διεθνείς συμβάσεις που έχουν ισχύ για τα δικαιώματα της Ελληνορθόδοξης Κοινότητας 

της Πόλης, αρχίζοντας από την Συνθήκη της Λωζάννης, ψηφίσματα του ΟΗΕ, ΟΑΣΕ, 

της Επιτροπής Βενετίας του Συμβουλίου της Ευρώπης και έχοντας υπόψη τα αδιαμ-

φισβήτητα δεδομένα: 

α) Η Κυβέρνηση της Τουρκίας, με απόφαση της Γενικής Διεύθυνσης Βακουφίων, 

έχει απαγορεύσει τις εκλογές Διοικητικών Οργάνων στα Μειονοτικά Ευαγή Ιδρύμα-

τα από τον Ιανουάριο 2013, με την κατάργηση του εν ισχύ κανονισμού χωρίς την 

αντικατάσταση του μέχρι σήμερα. Το ζήτημα αυτό είναι σε εκκρεμότητα εδώ και 

3.5 χρόνια, παρά την υποβολή σχεδίων νέων κανονισμών και εκκλήσεων από εκπροσώπους των μειονοτήτων.  Η κατάσταση 

αυτή δημιουργεί σοβαρά προβλήματα στις μη-Μουσουλμανικές μειονότητες της Τουρκίας.   

β) Όλα τα ιστορικά Ελληνορθόδοξα Μοναστήρια των Πριγκηποννήσων και τέσσερεις εκκλησίες της Πόλης παραμένουν υπό 

το καθεστώς «κατειλημμένων (μαζμπούτ)  ιδρυμάτων» πράγμα που αφαιρεί την διοίκηση τους, από τον νόμιμο ιδιοκτήτη 

τους,  που είναι η Ελληνορθόδοξη Κοινότητα.  

γ) Οι τρείς ιστορικές εκκλησίες και τα ακίνητα τους, στην συνοικία Γαλατά (Καράκιοϊ), που ανήκουν στην Ελληνορθόδοξη Κοι-

νότητας βρίσκονται υπό παράνομη κατάληψη για πολλές δεκαετίες,  από την αυτοαποκαλούμενη «Τουρκό-Ορθόδοξη Εκκλη-

σία», που έχει σαν μέλη μόνο τους απόγονους του Ευθύμ Καραχισαρίδη.  

  Επιβεβαιώνοντας η Γ.Σ. της FUEN ότι η θρησκευτική συνιστώσα αποτελεί μείζονος σημασίας για την συνέχιση ύπαρξης των 

μειονοτήτων, 

Καλεί την Κυβέρνηση της Τουρκίας: 

α)  Να σεβαστεί τις υποχρεώσεις της  που έχει δεσμευτεί με διεθνείς συμβάσεις για τα μη-Μουσουλμανικά ευαγή ιδρύματα 

(βακούφια), 

β) Να επιτρέψει τις εκλογές στα μη-Μουσουλμανικά ιδρύματα στην Τουρκία, επιλύοντας την εκκρεμότητα με την έκδοση του 

σχετικού εκλογικού κανονισμού,  

γ) Να αναγνωρίσει την νομική προσωπικότητα των «κατειλημμένων (μαζμπούτ)» ευαγών ιδρυμάτων της Ελληνορθόδοξης 

Κοινότητας και να επιτρέψει την εκλογή διοικήσεων από την Κοινότητα,  

δ) Να επιστρέψει στην Ελληνορθόδοξη Κοινότητα τις τρεις Εκκλησίες και τις ακίνητες ιδιοκτησίες τους, στην συνοικία Γαλατά, 

που βρίσκονται υπό την παράνομη κατάληψη της αυτοαποκαλούμενης «Τουρκό-Ορθόδοξης Εκκλησίας» η οποία δεν έχει 

μέλη από την Κοινότητα.  


