
ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΙΤΩΝ 

Πρόγραμμα Ημερίδας  
 «Κρίσιμα Ζητήματα του Ελληνισμού της Κωνσταντινούπολης:  

Παρόν και Μέλλον κάτω από τις Σημερινές Συνθήκες» 
Σάββατο, 29 Απριλίου 2017 

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΙΤΩΝ  
Δημητρίου Σούτσου 46, Αμπελόκηποι  

Έναρξη : 9.00  

Νικόλαος  Ουζούνογλου, «Οι Σκοποί της Ημερίδας»,  9.00 – 9.15.    

Συνεδρία 1: Η διατήρηση και ενίσχυση της παρουσίας στην Κωνσταντινούπολη 
υπό συνθήκες κοινωνικής ευημερίας, 9.15 – 11.00. 

Πρόεδρος: Νικόλαος Αναγνωστόπουλος 

- Γεώργιος Τανισκίδης, «Πως μπορεί να συνδράμει η οικονομική παρουσία 
των Ελληνικών Εταιρειών»  

- Αναστάσιος Καθαρόπουλος και Ευστράτιος Νικήτας, «Σκέψεις για 
υποστήριξη της παλινόστησης της νέας γενιάς». 

- Έλλη Κόβη, «Μια πρόταση συστηματικής εθελοντικής προσφοράς των 
εκπατρισμένων στους θεσμούς της Πόλης». 

- Γρηγόρης Κεσίσογλου, «Οι εξωτερικές και οι εσωτερικές προϋποθέσεις της 
επιβίωσης». 

- Μιχάλης Μαυρόπουλος, «Πίστη για την επίτευξη στόχων» 
- Πάρις Ασανάκης, «Η αναζωογόνηση της Ρωμιοσύνης της Ίμβρου».   

Συνεδρία 2: Η μεταλαμπάδευση του  πολιτισμού  της Ρωμιοσύνης  στις νέες 
γενιές, 11.00– 12.00. 

Πρόεδρος: Σταμάτιος Νικόλαος Κίσσας 

- Εθελοντές Νέοι της Οι.Ομ.Κω, «Ο πολιτισμός μας, τα μέσα επιβίωσης της 
Πολίτικης ταυτότητας και ο ρόλος των νέων εθελοντών». 

- Ρέα Πουρνάρα Ξενιάδη, «Η συμβολή μας για την Ρωμιοσύνη της Πόλης».  
- Αιμιλία Ξανθοπούλου, «Η σημασία του  επιμορφωτικού  ρόλου των 

Κωνσταντινουπολίτικων Σωματείων»  



- Δημήτριος Ιωαννίδης, «Προτάσεις  για την προσέλκυση νέων στα Σωματεία».   
- Δημήτριος Τόλιος, «Σκέψεις για την συνεχή και συνεπή  μας συμβολή μας 

προς την Ρωμιοσύνη της  Πόλης». 
Διάλειμμα Καφέ 

Συνεδρία 3: Η ενίσχυση των θεσμών της Ρωμιοσύνης για συντονισμένη δράση  
εντός και εκτός της Πόλης, 12.15 – 14.00  

Πρόεδρος: Μιχαήλ Μαυρόπουλος 

- Γεώργιος Παπαλιάρης, «Προβλήματα και επισημάνσεις, προτάσεις και 
προοπτικές για μια πιο αποτελεσματική και αποδοτική λειτουργία των 
ελληνορθόδοξων κοινοτήτων της Κωνσταντινούπολης» 

- Α. Παριζιάνος, «Τα Ζητήματα των Βακουφίων». 
- Γεώργιος Θεοδωρίδης, «Η Ορθόδοξη Κοινότητα της Σμύρνης στη σημερινή 

Τουρκία».  
- Νικόλαος Αναγνωστόπουλος, «Η ανάγκη του συντονισμού των θεσμών εντός 

της Ομογένειας της Πόλης και η ουσιαστική συνεργασία με την  
Εκπατρισμένη Κοινότητα» 

Διάλειμμα ελαφρύ φαγητού 

Συνεδρία 4: Η Παιδεία ως βασικού παράγοντα για το μέλλον της Ρωμιοσύνης, 
15.00 -16.30  

Πρόεδρος: Ελίζα Φερεκύδου 

Παρουσίαση στατιστικών στοιχείων για τους φοιτούντες στα Ομογενειακά σχολεία 
με διαφάνειες  

- Σταύρος Γιωλτζόγλου, «Οι προκλήσεις για την Ομογενειακή Παιδεία».  
- Κωνσταντίνος  Κυρατζόπουλος, «Τα καίρια θέματα της Ομογενειακής 

Παιδείας» 
- Γιάννης Ντεμιρτζόγλου, «Το Ζωγράφειο στον 21ο Αιώνα».  
- Βλάσιος Φάτσιος, «Το επίπεδο των σπουδών σήμερα: γενικώς και ειδικώς».  
- Ευστράτιος Γεωργουδής, «Εμπειρίες από την διδασκαλία σεμιναρίων στους 

μαθητές της Ομογένειας». 
- Νικόλαος Κόλμαν, « Η στρατηγική της Οι.Ομ.Κω. για την υποστήριξη της 

Ομογενειακής  Παιδεία». 



 
Συνεδρία 5: ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΚΑΙ ΕΞΑΓΩΓΗ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΩΝ 16.30-18.30 
 

Είσοδος  ελεύθερη. 
Παράκληση  δήλωση συμμετοχής με αποστολή  

email: nnap@otenet.gr ή τηλέφωνο στο 210 6464270 

mailto:nnap@otenet.gr

