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-Παρέμβαση στο ΟΑΣΕ,σ.4-5. 
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-Συνάντηση Εθελοντών,σ.14. 

-Σημαντική Εγκύκλιος για 
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-Στατιστικά Προγράμματος 

Κοινωνικής Αλληλεγγύ-

Σεπτέμβριος  2019– Τεύχος 8/9 

 Oι Βασικοί Σκοποί της 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 

Βρίσκεται στην τελική φάση  

περάτωσης της κατασκευής του 

το Μνημείο: 

Πεσόντων 

 Κωνσταντινουπολιτών  

στους αγώνες κατά του  

Φασισμού και Ναζισμού   

στην διάρκεια του Δεύτερου  

Παγκόσμιου Πολέμου  

στην παραλία του  

Δήμου Φαλήρου. 

 

Τα εγκαίνια θα γίνουν αρχές  

Νοεμβρίου και θα  

ανακοινωθούν σύντομα 



 

Εκδήλωση της Οι.Ομ.Κω.  

Στην 64η Επέτειος των Σεπτεμβριανών 

Ο Αγώνας της Ρωμιοσύνης για Επιβίωση Παράδειγμα για την σημερινή Κινη-

τοποίηση  Αναδημιουργίας: Η Ανασύνταξη της Περιόδου 1955-1963 

 

  Πραγματοποιήθηκε η Ημερίδα το 

απόγευμα της 6/9/2019 με τον α-

νωτέρω  τίτλο, στον προαύλιο χώ-

ρο του Ι.Ν. Γεωργίου Προμπονά 

που βρίσκεται στην περιοχή Περισ-

σού Αττικής. Ο Ιερός Ναός Αγίου 

Γεωργίου Προμπονά είναι εξάρτη-

μα της Ιεράς Βασιλικής και Πα-

τριαρχικής Μονής  Βλατάδων Θεσ-

σαλονίκης.  

Κατά την έναρξη της Ημερίδας α-

ναγνώστηκε μήνυμα του Οικουμε-

νικού Πατριάρχη και στη συνέχεια 

απηύθυνε χαιρετισμό ο ιερέας του Ι. Ναού π. Γεώργιος Αντωνίου εκ μέρους του Ηγούμε-

νου της Μονής Βλατάδων Θεοφιλέστατου Επισκόπου Αμορίου κ. Νικηφόρου. Στη ομιλία 

του ο π. Γεώργιος ευχαρίστησε την Οι.Ομ.Κω. για την υποστήριξη της προς τον Ι.Ν. Γεωργί-

ου Προμπονά και τόνισε ότι είναι πάντα διαθέσιμος σε 

όλους και ειδικότερα προς τους Κωνσταντινουπολίτες.  

Ακολούθησαν οι εισηγήσεις σύμφωνα με το Πρόγραμ-

μα της Ημερίδας. 

 

Η πρώτη ομιλήτρια Δρ. Ιλαϊ Ορς, ιστορικός – κοινωνιο-

λόγος- κάνοντας εκτενή αναφορά στις συνέπειες των 

Σεπτεμβριανών αλλά και των άλλων διωγμών που υπέ-

στη η Ελληνορθόδοξη Κοινότητα της Πόλης επεσήμανε 

τον ιδιαίτερο χαρακτήρα των Κωνσταντινουπολιτών, οι 

οποίοι όπου και εάν βρίσκονται, διακρίνονται για τον 

υψηλό βαθμό του πολιτιστικού τους επιπέδου και τον 

ανοικτό τρόπο σκέψης τους. Πρόσφατα η Δρ. Ιλαϊ Ορς 

έχει επιμεληθεί το βιβλίο με τίτλο  



 
“İstanbullu Rumlar ve 1964 Sürgünleri Turk Toplumunun Homojenlesmesinde bir dönüm 

noktasi” (Οι Κωνσταντινουπολίτες Ρωμιοί και οι Εξόριστοι του 1964 – Σημείο Καμπής στην 

Ομογενειοποίηση της Τουρκικής Κοινωνίας). Η ομιλήτρια έκλεισε την ομιλία της με αισιό-

δοξο μήνυμα απαριθμώντας τις θετικές εξελίξεις που είναι προς την κατεύθυνση να ανα-

τρέψουν εν μέρει την εκρίζωση των Κωνσταντινου-

πολιτών από την Πόλη.  

   Ο δεύτερος ομιλητής Καθ. Άρης Τσοκώνας, εκπαι-

δευτικός της Ζωγραφείου Σχολής, αρχικά αναφέρο-

ντας τα βαθειά τραύματα που δημιούργησαν τα 

Σεπτεμβριανά στην Κοινότητα των Κωνσταντινου-

πολιτών, επικεντρώθηκε στην  ομιλία του,  στις 

προσπάθειες που γίνονται παντού, από όλους τους 

πολίτες, με σκοπό την αναζωογόνησή της, διαμέ-

σου πολιτιστικών δραστηριοτήτων, αναφερόμενος 

σε συγκεκριμένα παραδείγματα. Ιδιαίτερα τόνισε 

τη σημασία έκδοσης βιβλίων και οργάνωσης εκδη-

λώσεων που κάνουν γνωστή την πανάρχαια ιστορι-

κή παρουσία της Ρωμιοσύνης προς το κοινωνικό 

σύνολο της της Τουρκίας. Ο κ. Α. Τσοκώνας έχει πο-

λύ πλούσιο συγγραφικό και μεταφραστικό έργο σε 

θέματα της Ρωμιοσύνης με βιβλία που έχουν εκδο-

θεί στην Τουρκία. 

  Ο τελευταίος ομιλητής Ομοτ. Καθ. Νικ. Ουζούνογλου αρχικά αναφέρθηκε στο ιστορικό 

πλαίσιο της περιόδου μετά τα Σεπτεμβριανά, θέτοντας το ερώτημα , πως μία αυτού του 

τρομερού μεγέθους επίθεση δεν είχε το επιθυμητό αποτέλεσμα για τους οργανωτές του 

Πογκρόμ, που ήταν η εκρίζωση της Κοινότητας θύματος. Η έρευνα του θέματος ανέδειξε 

ότι αυτό οφείλεται στη διατήρηση, της Κοινοτικής οργάνωσης της Ρωμιοσύνης της Κωνστα-

ντινούπολης , παρ’ όλες τις δυσμενείς συνθήκες. Στη συνέχεια παρουσίασε τα αποτελέσμα-

τα από την έρευνα των αρχείων της εποχής.  

   Στην εκδήλωση συμμετείχαν 250 προσκεκλημένοι. Η Ημερίδα πραγματοποιήθηκε σε συν-

θήκες περιορισμένου ηλεκτροφωτισμού επειδή δεν έχει καταστεί ακόμα δυνατή η σύνδε-

ση του Ι.Ν. με το δίκτυο ηλεκτροδότησης της ΔΕΗ και ο  Ι.Ν. ηλεκτροδοτείται με ηλεκτροπα-

ραγωγό ζεύγος. Επίσης δεν υπάρχει υδροδότηση.  Ελπίζουμε σύντομα να λυθούν  τα προ-

βλήματα αυτά για τα οποία η Οι.Ομ.Κω. θα είναι πάντοτε αρωγός στις προσπάθειες που 

κάνει ο Ηγούμενος Θεοφιλέστατος κ. Νικηφόρος και η Επιτροπή του Ι. Ναού. 



 
Συμμετοχή της Οι.Ομ.Κω. στο Ετήσιο Συνέδριο  2019 

“Εφαρμογή Ανθρωπίνων Διαστάσεων”   

του Οργανισμού για Ασφάλεια και Συνεργασία (ΟΑΣΕ) στην Ευρώπη. 

 

Μεταξύ των παρεμβάσεων που κάνει η Οι.Ομ.Κω. σε διεθνείς οργανισμούς, όπως ΟΗΕ, 

FUEN, Ευρωπαϊκό Συμβούλιο κ.ά., κάθε χρόνο, συμβάλει επίσης  με τις εισηγήσεις της, και 

στα ετήσια συνέδρια του ΟΑΣΕ που γίνο-

νται στη Βαρσοβία και στη Βιέννη. 

 

Έτσι και φέτος  στο συνέδριο του  ΟΑΣΕ που 

έλαβε χώρα στη Βαρσοβία, την Οι.Ομ.Κω. 

εκπροσώπησε. η Δρ. κ. Ελίζα Φερεκύδου, η 

οποία τυγχάνει και  μέλος του Δ.Σ. της 

Οι.Ομ.Κω. Στην Η παρέμβαση της 

Οι.Ομ.Κω., που δημοσιεύουμε στη συνέ-

χεια, επισημάνθηκε το χρονίζων ζήτημα της 

απαγόρευσης διεξαγωγής εκλογών στα Βα-

κούφια – Ευαγή Ιδρύματα της Ομογένειας 

στην Κωνσταντινούπολη. 

Παρέμβαση της Οι.Ομ.Κω. 

 

 Οι πολύ σοβαρές παραβιάσεις, των διεθνών συνθηκών προστασίας των δικαιωμάτων της 

Ελληνορθόδοξης Κοινότητας της Πόλης την περίοδο 1923-2003 , εκ μέρους της Τουρκίας, 

έχουν αναλυθεί και τεκμηριωθεί σε πολλά διεθνή συνεδρία του Ο.Η.Ε., Δικαιωμάτων του 

Ανθρώπου και σε Διεθνείς Οργανισμούς. Το πλέον σοβαρό και εμφανές αποτέλεσμα αυτών 

των παραβιάσεων που αφορούσαν τη λή-

ψη αντιμειονοτικών μέτρων κατά της Κοι-

νότητας είναι να υποχρεωθεί προς εκπατρι-

σμό ο πληθυσμός της σε ποσοστό 98%. Τα 

μέλη της παρούσας Κυβέρνησης της Τουρ-

κίας, που βρίσκεται στην εξουσία από το 

2003, πολλές φορές με δημόσιες δηλώσεις 

τους, έχουν  αναγνωρίσει τις αδικίες του 

παρελθόντος κατά της Κοινότητας. Τον Α-

πρίλιο του 2018 ο Πρόεδρος της Τουρκίας  



 
Ρ.Τ. Ερντογάν, σε τηλεοπτική εκπομπή προς όλη την χώρα, δήλωσε τα εξής : “… υπήρχαν χι-

λιάδες  Ρωμιοί στην χώρα μας. Εξαναγκάστηκαν να μεταναστεύσουν από λάθη και αυτό 

ήταν κρίμα”. Επίσης, για πρώτη φορά η Κυβέρνηση της Τουρκίας παρείχε οικονομική υπο-

στήριξη για το Πρόγραμμα Κοινωνικής Αλληλεγγύης της Οι.Ομ.Κω. προς όφελος των εχό-

ντων ανάγκη εκπατρισμένων μελών της Κοινότητας μας.  

    

Η καθ΄ αυτό παρουσία της Ελληνορθό-

δοξης Κοινότητας στη γενέτειρα της γη, 

εξαρτάται από την αναστροφή της πλη-

θυσμιακής συρρίκνωσης στην Κωνστα-

ντινούπολη των Ρωμιών. Αυτή μπορεί 

να επιτευχθεί με τον επαναπατρισμό 

μελών της νέας γενιάς των Κωνσταντι-

νουπολιτών από το εξωτερικό. Στην 

προσπάθεια αυτή έχουν σημαντικό ρό-

λο τα Ρωμαϊκά Βακούφια – Ευαγή Ιδρύ-

ματα της Πόλης, με το δεδομένο ότι τα 

Βακούφια αυτά είναι οι μοναδικοί νομι-

κά αναγνωρισμένοι μειονοτικοί φορείς 

στην Τουρκία. Παρόλο το ρητό όρο στη Συνθήκη της Λωζάνης , ότι τα Βακούφια αυτά πρέ-

πει να διοικούνται από τις μειονότητες που ανήκουν, από το 2013 η γενική Διεύθυνση Βα-

κουφίων, έχει αναστείλει τη διενέργεια εκλογών, επικαλούμενοι την αναθεώρηση του ε-

κλογικού κανονισμού. Η κατάσταση αυτή δημιουργεί σοβαρά προβλήματα στην σωστή 

διαχείριση και διοίκηση των Βακουφίων. Το ζήτημα αυτό το έχουμε εγείρει πολλές φορές 

ενώπιων των αρχών της Τουρκίας. Επιπλέον η Γ.Δ. Βακουφίων την 13/3/2019 δημοσίευσε 

εγκύκλιο με την οποία ενθαρρύνονται τα Βακούφια να διορίσουν τα ίδια , τα μέλη των Δ.Σ. 

που έχουν εκλείψει. Το μέτρο αυτό προκαταλαμβάνει τη συνέχιση της απαγόρευσης των 

εκλογών στα Βακούφια και είναι σε αντίθεση με τους νόμους της Τουρκίας και την Συνθήκη 

της Λωζάνης.  Τονίζεται ότι, στο πιο σημαντικό Ρωμαϊκό Βακούφι του Νοσοκομείου και Γη-

ροκομείου Βαλουκλή έχουν να γίνουν εκλογές εδώ και 30 χρόνια.  

 

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω καλείται η Τουρκία επειγόντως να λάβει όλα τα απαραί-

τητα νομικά και διοικητικά μέτρα για να διενεργηθούν εκλογές στα Μειονοτικά Ευαγή Ι-

δρύματα με πλήρη σεβασμό προς τις δημοκρατικές αρχές.  



 
ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΙΤΩΝ  

(Οι.Ομ.Κω) 
Ανακοίνωση 

Πρόσκληση για υποβολή υποψηφιοτήτων για υποτροφίες μαθητών Κωνσταντινουπολί-
τικης καταγωγής των δύο τελευταίων τάξεων λυκείου στην Ελλάδα 

(27/09/2019) 
  Το Δ.Σ. της Οι.Ομ.Κω, για 8η  κατά σειρά χρονιά, έχει αποφασίσει την χορήγηση υποτρο-
φιών (μερική οικονομική ενίσχυση ή/και  πρόσβαση σε φροντιστήριο εξ αποστάσεως  εκ-
παίδευσης) για την  υποστήριξη της προετοιμασίας στις Πανελλήνιες εισαγωγικές εξετά-
σεις των ΑΕΙ/ΤΕΙ στην Ελλάδα, σε μαθητές των 2 τελευταίων τάξεων του λυκείου που κατά-
γονται αποκλειστικά από την Κωνσταντινούπολη.  Οι υποτροφίες θα χορηγηθούν λαμβάνο-
ντας υπόψη τις σχολικές επιδόσεις, τον βαθμό  ανάγκης υποστήριξης και τις συνεντεύξεις/
γραπτές εξετάσεις  που θα πραγματοποιηθούν.      
  Υποψηφιότητα μπορούν να υποβάλουν οι 2ης και 3ης γενιάς εκπατρισμένοι Κωνσταντι-
νουπολίτες που βρίσκονται στις δύο τελευταίες τάξεις του λυκείου και θέλουν να σπουδά-
σουν σε ΑΕΙ/ΤΕΙ της Ελλάδος. Οι τελειόφοιτοι μαθήτριες/τές που έλαβαν πέρσι υποτροφία 
ή είχαν υποβάλει αίτηση πρέπει να υποβάλουν ξανά υποψηφιότητα.  Η προθεσμία υποβο-
λής είναι η  4/11/2019. Για τον σκοπό αυτό πρέπει να υποβληθεί το παρακάτω έντυπο με 
email: nnap@otenet.gr με την ένδειξη ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΟΙ.ΟΜ.ΚΩ.  
 
ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΤΗΣ ΟΙ.ΟΜ.ΚΩ 

ΓΙΑ ΜΑΘΗΤΡΙΕΣ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΕΣ ΛΥΚΕΙΩΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ 

Ονοματεπώνυμο: 

Τηλέφωνο:      Email:  

Διεύθυνση οικίας:      Λύκειο  φοίτησης:  

Ποιοί γονείς κατάγονται από την Κων/λη: 

 

Επιστήμη και οι λόγοι που επιθυμεί να σπουδάσει : 

Βαθμοί στα μαθήματα του προηγούμενου έτους (παρακαλούμε την υποβολή των βαθμών  

με πιστοποιητικό του σχολείου για το προηγούμενο έτος σπουδών):  

 

Λόγοι που θέλετε να δηλώσετε για το αίτημα οικονομικής ενίσχυσης:  

 

Έχετε υποβάλει πέρσι αίτηση για το ίδιο πρόγραμμα :       Ναι    Όχι    

mailto:nnap@otenet.gr


 

Μια “γέφυρα” αγάπης... 

(Μερικές εντυπώσεις και σκέψεις από τη φιλοξενία της μαθητικής ομάδας 

του 5ου ΓΕΛ Καλλιθέας στην Παιδούπολη της νήσου Πρώτης  

κατά το διάστημα 1-7 Αυγούστου 2019) 

 

   Κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς 2018 – 2019 μια ομάδα μαθητών της Β' τάξης του 

σχολείου μας επισκέφθηκε το Πνευματικό Κέντρο Κωνσταντινουπολιτών και παρακολούθη-

σε το εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας Εκ-

παιδευτικό Πρόγραμμα "Ιχνηλατώντας τη ζωή των 

Ρωμιών της Πόλης", που επιμελείται η κα Μαζοκό-

που Καλλιόπη και υλοποιείται υπό την  αιγίδα της 

Οι.Ομ.Κω. Το ενδιαφέρον των μαθητών μας γι' αυ-

τό το πρόγραμμα ήταν πολύ μεγάλο και δεν περιο-

ρίστηκε στα όρια μιας απλής εκπαιδευτικής επί-

σκεψης, η οποία δε παρατάθηκε πολύ περισσότερο 

από τον προβλεπόμενο χρόνο, αλλά αποτέλεσε  και 

το έναυσμα γι' αυτούς να μάθουν περισσότερα 

πράγματα για τη ζωή των Ρωμιών της Πόλης, να 

γράψουν σκέψεις και εντυπώσεις, να φτιάξουν κά-

ποιοι απ' αυτούς γενεαλογικά δέντρα κ.ά. Αυτό το ενδιαφέρον των μαθητών μας εντυπωσί-

ασε ακόμη και μας, τις εκπαιδευτικούς που οργανώσαμε την αρχική επίσκεψη στο Πνευμα-

τικό Κέντρο Κωνσταντινουπολιτών, γιατί γνωρίζουμε πόσο δύσκολο είναι στα μέσα της σχο-

λικής χρονιάς μαθητές Λυκείου, με πλη-

θώρα σχολικών υποχρεώσεων και μελέ-

της, να ασχοληθούν με πράγματα πέρα 

από αυτά που τους επιβάλλουν οι υπο-

χρεώσεις τους. Και φυσικά, ο ενθουσια-

σμός των μαθητών μας συνεπήρε και 

μάς, τις καθηγήτριές τους. Τα θεμέλια 

της "γέφυρας", που θα ένωνε την Αθή-

να, το Άστυ, την Καλλιθέα, με την αγα-

πημένη μας Πόλη είχαν ήδη μπει... 



 
   Όταν, λοιπόν, μάς προτάθηκε από την Οι.Ομ.Κω., μέσω της κας Μαζοκόπου, να ταξιδέ-

ψουμε στην Πόλη για να γνωρίσουμε καλύτερα την πολίτικη ιστορία, κοινωνία και πολιτι-

σμό, να χτίσουμε μια "γέφυρα" επικοινωνίας ουσιαστικής με τους ανθρώπους της Ομογέ-

νειας, να κάνουμε ένα οδοιπορικό που κανένα τουριστικό πρακτορείο δε θα μπορούσε να 

μάς προσφέρει, αλλά -το σημαντικότερο!- να φιλοξενηθούμε στην Παιδούπολη της νήσου 

Πρώτης και να γνωρίσουμε τα παιδιά, μικρά και μεγάλα, από τα σχολεία της Πόλης και να 

βοηθήσουμε με τις μικρές μας δυνάμεις κι εμείς στην προσπάθεια τόνωσης της ελληνομά-

θειάς τους, ενθουσιαστήκαμε όλοι, μαθητές και καθηγητές, οι γονείς των μαθητών μας, κα-

θώς και ο διευθυντής του σχολείου μας, ο κος Γεώργιος Χούσος, που με όλες του τις δυνά-

μεις στήριξε την προσπάθειά μας. Επίσης, πολύτιμος συνεργάτης μας σε όλη αυτή την δια-

δικασία υπήρξε και η κα Στέλλα Καραπαύ-

λου, την οποία γνωρίσαμε  κατά την επί-

σκεψή μας στο Πνευματικό Κέντρο Κων-

σταντινουπολιτών και, ως κάτοικος Καλλι-

θέας, ήταν κοντά μας σε όλες τις φάσεις 

αυτής της όμορφης περιπέτειας.  

Kαι η προετοιμασία μας άρχισε από τον 

Ιούλιο. Αμέσως μετά το τέλος των εξετά-

σεων, ριχτήκαμε όλοι με ενθουσιασμό 

στο να προετοιμάσουμε τις δράσεις μας, 

αλλά και το εκπαιδευτικό υλικό που θα 

προσφέραμε στην Παιδούπολη.  



 
 Κάθε βδομάδα συναντιόμαστε στο χώρο του σχολείου με τους μαθητές μας για να κάνου-

με πρόβες για το μικρό μας θεατρικό, να συζητήσουμε διάφορα θέματα και να ανατροφο-

δοτήσουμε τους σχεδιασμούς και τις ιδέες μας. Το σχολείο δεν έκλεισε για μας την καλο-

καιρινή περίοδο και είναι πολύ συγκινητικό πως οι μαθητές μας, παρά τις πολλές τους υπο-

χρεώσεις καθώς είχαν ξεκινήσει τη μελέτη και την προετοιμασία για την Γ' Λυκείου και τις 

Πανελλαδικές εξετάσεις, ήταν συνεπείς στο εβδομαδιαίο ραντεβού μας. Παράλληλα, 

έγιναν αρκετές ενημερωτικές συναντήσεις με 

τους γονείς των μαθητών, τόσο στο Πνευματικό 

Κέντρο όσο και στο σχολείο μας. Τέλος Ιουλίου 

η "γέφυρά" μας είχε χτιστεί και ήταν έτοιμη να 

απλωθεί στην απέναντι πλευρά... 

    Το ταξίδι μας ξεκίνησε με μεγάλο ενθουσια-

σμό. Ακόμη και κατά τη διάρκεια της διαδρομής 

οι κυρίες Μαζοκόπου και Καραπαύλου μάς 

έδιναν πολύτιμες πληροφορίες για τόσα πολλά 

πράγματα! Δε θα επεκταθώ στο να περιγράψω 

όλα αυτά που είδαμε, νιώσαμε και μάθαμε κατά 

τη διάρκεια αυτού του ταξιδιού. Θα χρειάζονταν πολλές σελίδες για να τα συμπεριλάβουν 

όλα και καλύτερη πηγή πληροφόρησης, τολμώ να πω, είναι οι αμέτρητες φωτογραφίες και 

τα βίντεο που τράβηξαν οι μαθητές μας. Θα ήθελα, κυρίως,  να σταθώ στο κομμάτι της δια-

μονής μας στην Παιδούπολη και στις σχέσεις που αναπτύχθηκαν μεταξύ των μαθητών μας 

και των παιδιών που φιλοξενούνταν εκεί και στο κατά πόσο επιτεύχθηκε ο απώτερος σκο-

πός του ταξιδιού μας αυτού. 



 
   Πολλές φορές σκεφτόμαστε ότι είναι δύσκολο να κάνουν παρέα παιδιά που βρίσκονται 

στην εφηβεία με μικρότερα παιδιά, ειδικά αν τα πρώτα δεν έχουν και μια ανάλογη εμπειρί-

α από κατασκηνώσεις. Κι όμως διαπιστώσαμε πως αυτό είναι πολύ εύκολο! Πολύ γρήγορα 

οι μαθητές μας μπήκαν στο πνεύμα της κατασκήνωσης και πλησίασαν τους μικρούς κατα-

σκηνωτές, έπαιζαν μαζί τους και μιλούσαν, ενώ πολύ συχνά βλέπαμε τα πιο μικρά παιδά-

κια να "κολλάνε" με τα μεγαλύτερα και να είναι συνεχώς μαζί τους. Φυσικά, ακόμη  καλύ-

τερη επικοινωνία υπήρξε με τα μεγαλύτερα παιδιά, καθώς και με τους μαθητές από τη 

Ρουμανία που φιλοξενούνταν το ίδιο διάστημα με μας 

στην Παιδούπολη. Όλα τα παιδιά μαζί συμμετείχαν στις 

δραστηριότητες της κατασκήνωσης και ταυτόχρονα συ-

νεργάζονταν αρμονικά για την εκδήλωση που θα γινόταν 

στη γιορτή της Μεταμόρφωσης του Σωτήρος της 6ης Αυ-

γούστου. Αλλά οι "γέφυρες" επικοινωνίας δεν ήταν μόνο 

μεταξύ των μικρών αλλά και των πιο μεγάλων από εμάς. 

Η πολύ καλές σχέσεις που αναπτύξαμε και με τους υπό-

λοιπους εθελοντές, η άριστη συνεργασία και συνεννόη-

ση με τον ακούραστο και αεικίνητο διευθυντή της κύριο Διαμαντή Κομβόπουλο, η συμπά-

θεια που μας ενέπνευσαν οι γονείς του κυρίου Κομβόπουλου, που έμεναν επίσης εκεί, εί-

ναι στοιχεία που έκαναν τη διαμονή μας στην Παιδούπολη ξεχωριστή. 

   Οι μαθητές μας σε όλο το διάστημα της παραμονής τους στην Παιδούπολη -εκτός βέβαια 

από τις μέρες που ήταν προγραμματισμένες οι διάφορες περιηγήσεις τους- εργάστηκαν με 

τον καλύτερο δυνατό τρόπο και πραγματοποίησαν τις περισσότερες δραστηριότητες που 

είχαν ετοιμάσει. Κατ’ αρχάς, κι αυτό 

θα πρέπει να εκτιμηθεί, συγκέντρω-

σαν έναν σημαντικό αριθμό παιδι-

κών βιβλίων και cds με εκπαιδευτικό 

υλικό, με εκπαιδευτικό υλικό, το ο-

ποίο μοιράστηκαν και μετέφεραν 

στις αποσκευές τους, προκειμένου 

να παραδοθεί στην Παιδούπολη για 

τον εμπλουτισμό της βιβλιοθήκης 

της. Εν συνεχεία, είχαν ετοιμάσει 

ένα μικρό βίντεο, στο οποίο αυτοπα-

ρουσιάζονταν σε επιλεγμένες περιο-

χές σημαντικού πολιτιστικού και ι-

στορικού ενδιαφέροντος  



 
της Αθήνας, το Άστυ, όπως ήταν ο τίτλος που δόθηκε σε όλη τη δράση μας (“Από το Άστυ 

στην Πόλη”). Η ανταπόκριση που υπήρξε κατά τη διάρκεια της παρουσίασης του βίντεο 

ήταν συγκινητική. 

   Φυσικά, συνεργάστηκαν με όλους τους υπόλοιπους κατασκηνωτές για την εκδήλωση, που 

πραγματοποιήθηκε στη γιορτή της Μεταμόρφωσης του Σωτήρος, ενώ έκαναν και κάποιες 

πρόβες για το δικό τους θεατρικό δρώμενο.   

   

  Εδώ θα ήθελα να κάνω κάποια ιδιαίτερη αναφορά σ’ αυτό: Πρόκειται για μια θεατρική 

αναπαράσταση του μύθου της ονοματοδοσίας της Αθήνας και τη διαμάχη της Αθηνάς με 

τον Ποσειδώνα γι’ αυτό το ζήτημα. Στη δημιουργία και τη σκηνοθεσία του συνεργαστήκαμε 

και οι τρεις καθηγήτριες (Μανιώτη Μαρία, Μιγκάρδου Νεκταρία, Τζεβελέκου Παναγιώτα). 

Στο  σχεδιασμό της λάβαμε υπόψη παιδαγωγικά κριτήρια: α) να είναι μια απλή και ευχάρι-

στη, προσαρμοσμένη στο λεκτικό και γνωστικό επίπεδο μικρών παιδιών, παράσταση, για 

να βοηθήσει στην ελληνομάθειά τους β) να έχει βιωματική συμμετοχή των ίδιων των παι-

διών στην παράσταση (ψηφοφορία με όστρακα, στην οποία έλαβαν μέρος και τα ίδια τα 

παιδιά, προκειμένου να γνωρίσουν την ιδέα της Δημοκρατίας, μοίρασμα ψωμιού με αλάτι, 

που συμβόλιζε τη συμφιλίωση των δύο θε-

ών, αλλά και το πώς η συνεργασία πετυχαί-

νει καλύτερα αποτελέσματα πάντα παρά η 

έριδα και οι συγκρούσεις και, φυσικά, το 

“δώρο” της Αθηνάς, μια ελιά που φυτεύτηκε 

την επόμενη μέρα στον κήπο της Παιδούπο-

λης απ’ όλους τους μαθητές μαζί με όλους 

τους συμβολισμούς μπορεί να φέρει αυτή η 

μικρή πρόσθετη δράση). Πιστεύουμε πως η 

παράστασή μας άρεσε στους μικρούς κατα-

σκηνωτές, κρίνοντας από τον τρόπο που α-

νταποκρίθηκαν σ’ αυτή, αλλά και με τον εν-

θουσιασμό που συμμετείχαν στο φύτεμα της 

ελιάς.    

 Έτσι, λοιπόν, στην γιορτή, μετά τη Θεία Λειτουργία και το μοίρασμα των σταφυλιών, παί-

ξαμε θέατρο, χορέψαμε και τραγουδήσαμε με ιδιαίτερη έμφαση σε στοιχεία και αξίες χα-

ρακτηριστικές του ελληνικού μας Πολιτισμού απ’ όλες τις φάσεις της ιστορικής του πορεί-

ας. Ακόμη και το συγκινητικό τραγούδι της μαθήτριάς μας, της Έλλης Παπαδοπεράκη, με  



 
απόσπασμα από τον “Ερωτόκριτο” του Β. Κορνάρου ήταν ένα ακόμα στοιχείο αυτού του 

σκεπτικού. 

Είχαμε κι άλλα πράγματα να παρουσιάσουμε στους μικρούς κατασκηνωτές της Παιδούπο-

λης, τα οποία είχαμε ετοιμάσει εμείς, οι καθηγήτριες, αλλά προτιμήσαμε να δώσουμε τον 

πρώτο λόγο στη “χημεία” και στις σχέσεις, που αναπτύχθηκαν μεταξύ των παιδιών. Ένα 

“πάρτι”, δικό τους, με τις μουσικές και τους χορούς που τους αρέσουν, ήταν πολύ προτιμό-

τερο από “διδακτικού χαρακτήρα” παρουσιάσεις. Άλλωστε, ο καλύτερος τρόπος για να συ-

σφιχθούν οι σχέσεις μεταξύ μιας ομάδας είναι όχι μόνο να ψυχαγωγηθούν από κοινού, αλ-

λά και να διασκεδάσουν μαζί... 

   Ο αποχαιρετισμός ήταν δύσκολος... Τα συναισθήματα πολλά και έντονα, η συγκίνηση 

διάχυτη. Νομίζω πως δύσκολα μπορούν να περιγραφούν τα συναισθήματα που νιώσαμε 

όλοι μας μικροί και μεγάλοι... 

   Κλείνω αυτό το μικρό κείμενο με μια ευχή: Είθε αυτή η ελιά, που φυτέψαμε να μεγαλώ-

σει και να θεριέψει και να ζήσει πολλά, πολλά χρόνια όπως ο Ελληνισμός μας. Όπως η Ε-

λιά, έτσι και οι Ρωμιοί της Πόλης ν’ αντέξουν στις κακοκαιριές... Και να πηγαίνουν κι άλλοι 

εθελοντές απ’ όλα τα μέρη που ζει και δρα ο Ελληνισμός να την ποτίζουν αρχικά κι ύστερα 

να κάθονται κάτω απ’ τη σκιά της! Μακάρι η Γέφυρα, που “χτίσαμε” ως το πρώτο σχολείο 

από την Ελλάδα που επισκέφτηκε την Παιδούπολη, να μείνει “ανοιχτή” και να τη διαβούν 

και άλλοι... 

Οι καθηγήτριες του 5ου ΓΕΛ Καλλιθέας: 

Τζεβελέκου Παναγιώτα, Μανιώτη Μαρία, Μιγκάρδου Νεκταρία 



  



 

  

www.conpolis.eu 
Email Επικοινωνίας: 

nnap@otenet.gr. 

Οικουμενική Ομοσπονδία Κωνσταντινουπολιτών 

 

Συνάντηση Παρουσίασης Εθελοντικών Δράσεων 

Αποτελέσματα και Νέες Δράσεις 

 

Καστρίτσειο Μουσείο 

Λ. Καποδιστρίου 17 , Φιλοθέη 15237 

19 Οκτωβρίου 2019 - Ώρες 10.00 - 14.00 

 

  Η συνάντηση έχει σκοπό να παρουσιάσει τις πρόσφατες εθελοντικές 

δράσεις που έχουν πραγματοποιηθεί στην Κωνσταντινούπολη και τις 

εν εξελίξει δράσεις στην Ελλάδα σε θέματα ιστορικών αρχείων, επιστη-

μονικών μελετών και πρωτοβουλιών που προωθεί η Οι.Ομ.Κω. Θα πα-

ρουσιαστούν οι υπό σχεδίαση δράσεις προς όφελος των Ιδρυμάτων 

του Ελληνισμού της Πόλης. Θα υπάρξει διαδικτυακή σύνδεση για τους 

ευρισκόμενους εκτός Αθηνών.  

 

 Το ακριβές πρόγραμμα των παρουσιάσεων θα ανακοινωθεί σύντομα.  

  Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να δηλώσουν την συμμετοχή 

τους με αποστολή μηνύματος στο: nnap@otenet.gr  



ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΙΤΩΝ  

 

Πρόγραμμα Υποστήριξης Επαναπατρισμού Νέων Κωνσταντινουπολιτών 

Ανακοίνωση 

 

   Το Διοικητικό Συμβούλιο της Οικουμενικής Ομοσπονδίας Κωνσταντινουπολιτών 

(Οι.Ομ.Κω.) σε συνεργασία με τις Ρωμαίικες Κοινότητες της Πόλης ανακοινώνει την έναρξη 

του Προγράμματος Υποστήριξης του Επαναπατρισμού Νέων Κωνσταντινουπολιτών. Σκοπός 

του Προγράμματος είναι η ενεργή υποστήριξη προς τα μέλη της νέας γενιάς της Εκπατρισμέ-

νης  Κοινότητας των Κωνσταντινουπολιτών που επιθυμούν να παλιννοστήσουν στην γενέτει-

ρα γη των γονέων τους. Οι δράσεις του Προγράμματος συνίστανται από τις εξής φάσεις και 

διαδικασίες:  

  1) Υποβολή αιτήσεων από ενδιαφερόμενους νέες και νέους που ενδιαφέρονται να εγκατα-

σταθούν, εργαστούν και να ζήσουν στην Κωνσταντινούπολη. Δεν υπάρχει συγκεκριμένη προ-

θεσμία υποβολής.  

  2)  Προετοιμασία για επαναπατρισμό – παλινόστηση: τακτοποίηση θεμάτων ιθαγένειας 

Τουρκίας*, εύρεση στέγης και εργασίας. Η ΟΙ.Ομ.Κω. θα καλύψει τα έξοδα ταξιδιών. Ταχύρ-

ρυθμη εκμάθηση στοιχειώδους  τουρκικής γλώσσας χωρίς επιβάρυνση.  

 3) Εγκατάσταση στην Κωνσταντινούπολη και περίοδος προσαρμογής. Θα εξασφαλιστεί για 

εύλογο χρονιά διάστημα κατοικία και θα καλυφθούν τα έξοδα εγκατάστασης. 

  4) Μακροπρόθεσμη συνεργασία για επίλυση πιθανών προβλημάτων που θα αντιμετωπι-

στούν. 

Κεντρική πολιτική θέση της Οι.Ομ.Κω. τα τελευταία 9 χρόνια υπήρξε, πρωτίστως ενώπιον 

των αρχών της Τουρκίας, ότι κύρια συνιστώσα της θεραπείας των αδικιών και παραβιάσεων 

που των δικαιωμάτων που έχει υποστεί η Ελληνορθόδοξη Κοινότητα είναι η υποστήριξη από 

το ίδιο το κράτος της Τουρκίας της παλινόστησης μελών της νέας γενιάς Κωνσταντινουπολι-

τών και η διαβίωση του υπό συνθήκες ισονομίας και αυστηρής τήρησης των αρχών του κρά-

τους νόμου δικαίου.  

Κατόπιν των ανωτέρω καλούνται οι ενδιαφερόμενοι με καταγωγή από την Κωνσταντινούπο-

λη νέες ή νέοι την εκδήλωση ενδιαφέροντος με την συμπλήρωση και αποστολή του συνημ-

μένου εντύπου. Προτεραιότητα υποστήριξης θα δοθεί σε οικογένειες που τουλάχιστο ένα 

μέλος διαθέτει την ιθαγένεια της Τουρκίας. 

———————- 

*Βασική προϋπόθεση είναι κατά την γέννηση του υποψηφίου ένας από τους γονείς τουλάχι-

στο να έχει την ιθαγένεια της Τουρκίας 

  



Έντυπο Αίτησης  

Πρόγραμμα Υποστήριξης Επαναπατρισμού Νέων Κωνσταντινουπολιτών 

       Ονοματεπώνυμο:  

Γέννηση  - έτος:                            τόπος:  

Ονοματεπώνυμο πατέρα:  

Ονοματεπώνυμο μητέρας: 

Ιθαγένειες:  

Έχετε ιθαγένεια της Τουρκία: ΝΑΙ         ΟΧΙ 

Αν δεν έχετε ιθαγένεια της Τουρκίας είχε τουλάχιστο ένας γονέας ιθαγένεια της Τουρκίας κατά την γέν-

νηση σας:    ΝΑΙ   ΟΧΙ 

Αν είστε έγγαμος δώστε  ονοματεπώνυμο συζύγου: 

Τέκνα  

Σπουδές: 

 

Δημοτικό: 

 

Γυμνάσιο: 

 

Λύκεια: 

 

Ανώτατες Σπουδές 

 

Μεταπτυχιακά 

 

Εργασιακή Εμπειρία: 

 

 

         

       Βαθμός γνώσης της τουρκικής γλώσσας: 

Ενδιαφέροντα για εργασία: 

 

Δεσμεύεστε να στείλετε τα παιδιά σας στα Ομογενειακά σχολεία. 

 

 

Θέση Διάρκεια 

Από - Μέχρι 
Αντικείμενο απα-
σχόλησης 

  

        

        

        

  



Επίλυση ζητημάτων  απόκτησης  

ΑΜΚΑ Κωνσταντινουπολιτών 

με την Εγκύκλιο  

«Διευκρινίσεις ως προς την απόδοση ΑΜΚΑ από τον ΕΦΚΑ και τα ΚΕΠ παρέχο-

νται με την εγκύκλιο με αριθ. πρωτ. 80320/42862/Δ18.2718/2019» 

 

 

 

 

 

 

 

Τα εδάφια που αφορούν τους Κωνσταντινουπολίτες είναι:  

 

Α) Ομογενείς με ταυτότητα ομογενούς που διαμένουν στη χώρα μόνιμα 

Απαιτούμενα δικαιολογητικά: 

- Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας ομογενούς και όταν δεν υπάρχουν στοιχεία α-

παραίτητα για την απογραφή απαιτείται προσκόμιση πιστοποιητικού οικογενεια-

κής κατάστασης επίσημα μεταφρασμένο στα ελληνικά. 

- Μισθωτήριο συμβόλαιο κατοικίας ή έντυπο Ε9. 

- Λογαριασμός ΔΕΚΟ. 

- Βεβαίωση φορολογικής κατοικίας στην Ελλάδα. 

 

Β) Ομογενείς από Κωνσταντινούπολη και Αίγυπτο για την απονομή ειδικής σύ-

νταξης από τον ΕΦΚΑ 

- Απαιτούμενα δικαιολογητικά: 

- Τα οριζόμενα από τον ΕΦΚΑ για την απονομή της ειδικής σύνταξης. 

 

 Σε περίπτωση που χρειάζονται συμπολίτες μας βοήθεια παρακαλούνται να στεί-

λουν μήνυμα στην διεύθυνση: nnap@otenet.gr 

 

  



  Στατιστικά του Προγράμματος Κοινωνικής Αλληλεγγύης του Προγράμματος 

Κοινωνικής Αλληλεγγύης «Μηνάς Τσιτσάκος»  

Μαϊος –Αύγουστος 2019 

 

 Στην διάρκεια της ανωτέρω περιόδου τα στατιστικά στοιχεία του  

Προγράμματος είναι: 

 

1) Διανομή Διατακτικών σε 120 οικογένειες συνολικά 9.300,00 Ευρώ. 

2) Διανομή Φαρμάκων και ειδών Υγιεινής σε 30 συμπολίτες μας συνολικής αξί-

ας: 3.000,00 Ευρώ. 

3) Κάλυψη ιατρικών  εξετάσεων σε 15 συμπολίτες μας συνολικού κόστους: 400 

Ευρώ.  

4) Διανομή τροφίμων σε 45 νοικοκυριά 750 χλγρ. 

5) Υποστήριξη για πρόσβαση σε νοσοκομεία 12 συμπολιτών μας. 

6) Συνεχείς υποστήριξη προς το Κοσμέτειο Ίδρυμα-Οίκος του Κωνσταντινουπο-

λίτη (Ηράκλειο-Αττικής) και τον Νέο Οίκο του Πολίτη όπου φιλοξενούνται 

συνολικά 75 συμπολίτες μας. 

7) Συνεχείς υποστήριξη των διαδικασιών για τις ειδικές συντάξεις Ομογενών σε 

θέματα αντιμετώπισης της γραφειοκρατίας και επίλυση χρονιζόντων προ-

βλημάτων. 

8) Μέριμνα για συμπολίτες μας που φθάνουν από την Πόλη. 

9) Έναρξη νέου προγράμματος ΤΙΜΑ για την υποστήριξη των δράσεων στον το-

μέα Κοινωνικής Αλληλεγγύης. 

10) Αντιμετώπιση των «Δαιδαλωδών»  διαδικασιών αιτήσεων και ανανέωσης 

Κοινωνικών Επιδομάτων Αναπηρίας.  

 Έκκληση  

Μην πετάτε φάρμακα που δεν χρειάζεστε. Η Οι.Ομ.Κω. διαθέτει κοινωνικό 

φαρμακείο και συνεργάζεται με το πρόγραμμα GIVEMED που διανέμει 

 Φάρμακα μεταξύ  ιδρυμάτων. 

ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΑΥΞΑΝΕΤΑΙ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΚΑΙ Η ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΕΙΝΑΙ 

 ΑΝΑΓΚΑΙΑ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΑΥΤΟ. 

  



ΣΩΜΑΤΕΙΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΟΙ.ΟΜ.ΚΩ 

  

- «Η Ενωση Κωνσταντινουπολιτών» με τα δύο μέλη σωματεία http://www.enokon.gr/ 

         «Νέος Κύκλος Κωνσταντινουπολιτών»  

        «Σωματείο Ελλήνων Υπηκόων Απελαθέντων εκ Τουρκίας» 

- «Σύλλογος Κωνσταντινουπολιτών» http://www.cpolitan.gr/ 

- «Ένωση Ομογενών εκ Κωνσταντινουπόλεως Βορείου Ελλάδος»  https://syllogoskbe.wordpress.com/ 

- «Αδελφότης Κωνσταντινουπολιτών Μεγάλου Ρεύματος "Ο Ταξιάρχης"»  http://www.megarevma.gr/ 

- «Σύνδεσμος Μεγαλοσχολιτών» http://www.megalisxoli.gr/ 

- «Σύλλογος Ζαππίδων» https://www.facebook.com/events/610745252286345/ 

- «Σύνδεσμος Κεντρικιάδων» 

- «Σύνδεσμος Ιωακειμειάδων» 

- «Φιλανθρωπικός Σύνδεσμος Γαλατά Κωνσταντινουπόλεως»  

- «Αθλητικός Όμιλος Ταταύλα» http://www.tatavlasc.gr/ 

- «Αθλητικός Σύλλογος Πέρα»  http://as-pera.gr/ 

- «Αθλητικό Βυζαντινό Κέντρο»  

- Σύλλογος Πριγκηπιανών «Άγιος Γεώργιος ο Κουδουνάς» https://www.facebook.com/SyllogosPrigipianon/ 

- «Μορφωτικός Σύνδεσμος Χάλκης «Ο Αγιος Νικόλαος»  http://www.halki-morf-sind.gr/ 

- «Ο Εν Αθήναις Σύλλογος Μουσικοφίλων Κωνσταντινουπόλεως» http://www.cmkon.org 

- «Σύνδεσμος των εν Ελλάδι Ζωγραφειωτών Κωνσταντινουπόλεως»  http://sezografyon.gr/home/ 

- Εστία Κωνσταντινουπόλεως http://estiakon.gr/ 

- Σύνδεσμος Ελλήνων Βετεράνων Αθλητών Στίβου Κωνσταντινουπολιτών 

- Μορφωτικός Σύνδεσμος Μακροχωρίου Κωνσταντινουπόλεως «Το Έβδομο του Βυζαντίου» https://

www.facebook.com/makrochoricon/ 

 

ΣΩΜΑΤΕΙΑ ΕΚΤΟΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 

 - «Σύλλογος Κωνσταντινουπολιτών Γερμανίας» 

- «Ομοσπονδία Κωνσταντινουπολιτών Αυστραλίας» με 3 σωματεία στις περιοχές της Αυστραλίας 

- «Σύλλογος Κωνσταντινουπολιτών Ελβετίας» www.agcos.ch 

 - «Σύλλογος Κωνσταντινουπολιτών Ηνωμένου Βασιλείου» https://www.facebook.com/acguk.net/ 

ΑΡΩΓΑ ΜΕΛΗ 

 - «Επτάλοφος» Ιστορική Βιβλιοθήκη Μελέτης και Έρευνας 

- Σύλλογος των Φίλων της Πατριαρχικής Μεγάλης του Γένους Σχολής. 

- Φίλων Βυζαντινών Τεχνών 

- Πολιτισμού & Κοινωνικής Ανάπτυξης. 

- Ένωση Κωνσταντινουπολιτών Μικρασιατών Βορείου Αττικής η "Αγία Σοφία".  

- Εταιρεία Μελέτης της καθ' ημάς Ανατολής  https://www.facebook.com/etmelan1/ 

- Ελληνικός Σύλλογος Κωνσταντινουπολιτών Σικάγου. 

-Ελληνικός Σύλλογος Κωνσταντινουπολιτών περιοχής Washington D.C. 


