
 

Η ΟΙΟΜΚΩ και η ΕΤΜΕΛΑΝ 
διοργανώνουν συμπόσιο με τίτλο:  

 
 

Πνευματικό Κέντρο Κωνσταντινουπολιτών,  ∆.Σούτσου 46, Αμπελόκηποι 

"Ενώ τον τελευταίο καιρό έχουν γίνει πολλά συνέδρια και ημερίδες για την ζωή 
στην Κωνσταντινούπολη κατά τον 19ο και 20ο αιώνα δεν έχει καλυφθεί η σημερινή 
κατάσταση κατά την πρώτη δεκαετία του 21ου αι. Η αναγκαιότητα πηγάζει από την 
αλλαγή της κοινωνικο-οικονομικής κατάστασης στο χώρο της ΝΑ Ευρώπης και της 
Μέσης Ανατολής  καθώς και το έντονο ενδιαφέρον των Ελλήνων για εγκατάσταση 
εκεί. Παράλληλα θα πρέπει να εξετασθεί ο ρόλος της Ρωμαΐικης κοινότητας στο 
σημερινό γίγνεσθαι καθότι αρκετοί παλαιοί Πολίτες προγραμματίζουν την 
επιστροφή τους στα πάτρια." 

Σάββατο 25 Μαΐου 2013  



Πρόγραμμα συμποσίου 

Καλωσόρισμα εκ μέρους της Οργανωτικής Επιτροπής: 

9:30 – 10:00 Αδαμάντιου Ανεστίδη,  Πρόεδρου της Εταιρείας Μελέτης καθ’ Ημάς 
Ανατολής (ΕΤΜΕΛΑΝ). 
Νικολάου Ουζούνογλου, Προέδρου του ∆.Σ. της Οικουμενικής 
Ομοσπονδίας Κωνσταντινουπολιτών (Οι.Ομ.Κω). 

Πρωινή  Συνεδρία (10.00-13.00) 

Προεδρείο Νίκος Ζαχαριάδης και Γρηγόρης Οικονομίδης 

10:00-10:40 

«Η οικονομική ανάπτυξη της Κωνσταντινούπολης, σήμερα και στο 
μέλλον».  

Βασίλης Νότης, «Από την εθνικοποίηση στη φιλελευθεροποίηση: Οι διαδοχικές 
φάσεις του μοντέλου οικονομικής ανάπτυξης στην Τουρκία». 

Γεώργιος Κωνσταντινίδης, "∆ιαστάσεις της οικονομικής ανάπτυξης της 
Κωνσταντινούπολης στις μέρες μας". 
 

10:45-11:25 Κων. Θεοδωρίδης, «∆ράσεις και δραστηριότητες των ξένων  στην Τουρκία
σήμερα  και ευκαιρίες απασχόλησης». 

11:30-11:50 

 

∆ημήτριος Ζώτος, «Η διαχείριση της ακίνητης περιουσίας της 
μειονότητας». 
 

11:55-12:35 

«Ο ρόλος όλων των μειονοτήτων στην διαμόρφωση της σημερινής 
πραγματικότητας στην Κωνσταντινούπολη». 

Γιάννης Κτιστάκης, «Μετά την συνθήκη της Λωζάνης: οι μη μουσουλμανικές 
μειονότητες σε αναζήτηση ενός σύγχρονου κράτους δικαίου».   

Νίκος Ουζούνογλου, «Η σκιά της αντίληψης του επικρατούντος έθνους (Μιλλέτι 
Χακιμέ) και οι σύγχρονες μειονότητες στην Τουρκία». 
 

12:40-13:20 

«Η πολεοδομική, δημογραφική ανάπτυξη της Κωνσταντινούπολης και ο 
ρόλος των  μεγάλων δημοσίων έργων».  

Κορχάν Γκιουμούς, «Οι πολεοδομικές μεταβολές στην Πόλη και εναλλακτικές 
εξελίξεις». 

Σάββας Τσιλένης, «Η πολεοδομική εξέλιξη της Μητροπολιτικής περιοχής της 
Κωνσταντινούπολης και τα μεγάλα συγκοινωνιακά έργα της τελευταίας 
πεντηκονταετίας». 
 

13:25 

Βράβευση από το ∆.Σ. της  Οι.Ομ.Κω του κ. Κορχάν Γκιουμούς για την 
υπεράσπιση των δικαιωμάτων των Μειονοτήτων στην Τουρκία και την 
Αναζωογόνηση της Ελληνικής Σχολής Γαλατά. 
 

13.30-14.30 Μεσημβρινό ∆ιάλλειμα 

  



Απογευματινή Συνεδρία (14.30-17.30) 

Προεδρείo: 
 

Μηνάς Τσιτσάκος και  Μιχαήλ  Μαυρόπουλος. 
 

14:30-15:10 

«Εκδοτική κίνηση, μέσα μαζικής ενημέρωσης και κοινωνικά δίκτυα». 
Φώτης Μπενλίσοϊ*, «Ο Εκδοτικός Οίκος ΙΣΤΟΣ»  

Ανδρέας Ρομπόπουλος, «Τα ΜΜΕ στην Τουρκία»   
 

15:15-15:55 

«Πολιτιστική κίνηση στην Κωνσταντινούπολη σήμερα (μουσική, 
εικαστικές τέχνες κ.α.)». 

Ηβη Ντερμαντζή, «Η μουσική σκηνή της Κωνσταντινούπολης σήμερα», 

Σταμάτης Κίσσας, «Το πολιτιστικό γίγνεσθαι της Πολίτικης Ρωμηοσύνης στον 
21ο αιώνα». 
 

16:00-16:40 

«Ο ρόλος και το μέλλον της Ελληνορθόδοξης κοινότητας σήμερα στην 
Κωνσταντινούπολη».  

Παντελής Βίγγας*, «Οι προοπτικές και το μέλλον της Ελληνορθόδοξης 
Κοινότητας σε μια αναπτυσσόμενη Τουρκία».  

Koσμάς Κοτζαμάνογλου, «Υπάρχει μέλλον για την Ελληνορθόδοξη κοινότητα 
της Κωνσταντινούπολης;» 
 

16:45-17:25 

«Η εκπαίδευση στην Κωνσταντινούπολη. ∆ημόσια & Ιδιωτικά 
πανεπιστήμια μέση & πρωτοβάθμια εκπαίδευση».  

Ειρήνη ∆ημητριάδου, «Η τριτοβάθμια Εκπαίδευση στην Τουρκία» 

Ρίκα Ρομποπούλου, «Η Ομογενειακή Παιδεία» 

 

*Οι παρουσιάσεις θα γίνουν διαμέσου του διαδικτύου. 
 


