
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Επετειακές Εκδηλώσεις στα 60α 

Χρόνια των Σεπτεμβριανών, 

σ.1—6.  

Αποτελέσματα Εισαγωγικών Εξε-

τάσεων σ.3.  

Η Εναρξη της Λειτουργίας Λυκεί-

ου και Γυμνασίου στην Ίμβρο, σ. 

7. 

Εκπαιδευτική Αποστολή Νέων 

στα πλαίσια του Προγράμματος 

«Επιστροφή στην Κωνσταντινού-

πολη», σ.8.  
 

Αύγουστος  2015– Τεύχος 5/8 

 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 

60η Επέτειος της Φρικτής Νύχτας της 6-7 Σεπτεμβρίου 1955 - Εκδηλώσεις Μνήμης και Απαίτησης για Θεραπεία 
και Αποκατάσταση στην Αθήνα, Κωνσταντινούπολη και πόλεις των Η.Π.Α. - Συνέχεια στις πόλεις της Ευρώπης 

εντός των επόμενων μηνών  - Σημαντική  Ανταπόκριση από τον τύπο της Τουρκίας  
  Οι ανακοινωθείσες εκδηλώσεις στην 60η Επέτειο της Νύκτας Πογκρόμ της 6-7/9/1955 στην Αθήνα και Κωνσταντινούπολη 
πραγματοποιήθηκαν την περίοδο 2-9 Σεπτεμβρίου 2015. Οι εκδηλώσεις στην Αθήνα συνδιοργανώθηκαν με την συνεργασία 
της Οι.Ομ.Κω., του Μορφωτικού Συνδέσμου Μακροχωρίου Κωνσταντινουπόλεως και τον Οργανισμό Πολιτισμού Αθλητισμού 
και Νεολαίας του Δήμου Αθηναίων στο Πάρκο Ελευθερίας. Τα εγκαίνια στην Αθήνα έγιναν το απόγευμα της Τετάρτης 
2/9/2015 με μεγάλη συμμετοχή συμπολιτών μας αλλά και πολλών κατοίκων της Αθήνας. Μετά τους χαιρετισμούς εκ μέρους 
των συνδιοργανωτών του Δ. Αθηναίων,  της Οι.Ομ.Κω. και του Συνδέσμου Μακροχωρίου  ακολούθησε σε πρώτη προβολή η  

ταινία ντοκιμαντέρ του Γιώργου Μουτεβελλή «Η Φρικτή Νύχτα». Ο δημιουργός της 
ταινίας στον εισαγωγικό του λόγο ανέφερε ότι αφιερώνει την ταινίας στις Ρωμιές των 
συνοικιών εντός της παλαιάς εντειχισμένης Πόλης που έζησαν σε υπέρτατο βαθμό 
την φρίκη της νύκτας των Σεπτεμβριανών. Η Ταινία συνδυάζει την παρουσίαση του  
ιστορικού, κοινωνικού και πολιτικού  πλαισίου των Σεπτεμβριανών και η παρουσίαση 
γίνεται σε μια ρέουσα ατμόσφαιρα με εναλλαγές ατμόσφαιρας γαλήνης και στη 
συνέχεια απότομης κορύφωσης της βίας. Η ταινία τελειώνει με το αίτημα να ζητήσει 
το κράτος της Τουρκίας επίσημη συγνώμη και να προβεί σε πραγματικά μέτρα 
αποκατάστασης. Η ταινία όσον αφορά τις εικόνες χρησιμοποίησε δύο αρχεία: (α) τις 
φωτογραφίες του Δημητρίου Καλούμενου για τις καταστροφές στα Ρωμαίικα 
ιδρύματα και εκκλησίες και (β) το αρχείο των φωτογραφιών που είχαν ληφθεί κατά 

την διάρκεια ενεργειών βίας δωρίθηκαν από τον ναύαρχο Φαχρί Τσοκέρ στο Ίδρυμα 
Ιστορίας της Τουρκία, με την προϋπόθεση της μεταθάνατο χρήσης τους.   Εκτός από τα ελληνικά η Ταινία έχει μεταγλωττιστεί 
στα τουρκικά και αγγλικά. Εξετάζεται επίσης να μεταγλωττιστεί στα γαλλικά και γερμανικά.  
   Στα πλαίσια των εκδηλώσεων στην Αθήνα πραγματοποιήθηκαν ενδιαφέρουσες συζητήσεις στρογγυλής τράπεζας και οι 
ημερίδες:  
 (α) την 3/9/2015 τα Σεπτεμβριανά όπως συνέβησαν στην Σμύρνη με τις μαρτυρίες του Αντιστράτηγου (ε.α) Κ. Κόρκα και του 
συμπολίτη μας κ. Χιοτόπουλου. Την συζήτηση συντόνισε ο Πρέσβης επί τιμή κ. Λ. Χρυσανθόπουλος. Εξιστορήθηκε πως έγινε η 
καταστροφή του Γενικού Προξενείου της Σμύρνης και του Ελληνικού Περιπτέρου στην 
Διεθνή Έκθεση Σμύρνης. Εξ όσων προέκυψε δεν έγιναν απευθείας επιθέσεις στους 
υπηρετούντες Έλληνες αξιωματικούς στην Βάση του ΝΑΤΟ αλλά για προληπτικούς 
λόγους η τότε Ελληνική Κυβέρνηση απομάκρυνε τα μέλη των οικογενειών των 
αξιωματικών.  
(β) την Παρασκευή 4/9/2015 πραγματοποιήθηκε η Ημερίδα με θέμα τους ψυχικούς 
μηχανισμούς με τους οποίους σε μια κοινωνία στοχοποιείται μια ομάδα με την 
καλλιέργεια προπαγάνδας μίσους. Στην Ημερίδα που οργανώθηκε από την Οι.Ομ.Κω. 
συμμετείχαν ως ομιλητές διακεκριμένοι ψυχίατροι και ψυχολόγοι και οι οποίοι 
παρουσίασαν τους διάφορους μηχανισμούς που επηρεάζουν τους θύτες αλλά και τις 
επιπτώσεις  στον ψυχικό κόσμο των θυμάτων σε πράξεις μαζικής βίας όπως των 

Εγκαίνια της Έκθεσης στην Αθήνα  

  Διαδήλωση στην Πόλη  



Οι ομιλητές ήταν οι: Καθ. Ψυχιατρικής ΕΚΠΑ Χ. Παπαγεωργίου (συντονιστής), Καθ. 
ΕΚΠΑ Ψυχιατρικής Γ. Βασλαματζής, Καθ Κοινωνικής Ψυχολογίας ΕΚΠΑ Θ. Δραγώνα, 
Καθ. Ψυχολογίας της Επικοινωνίας ΕΚΠΑ Κ. Ναυρίδης, Αν.Καθ. ΕΚΠΑ Παιδοψυχιατρικής 
κ. Δ. Αναγνωστόπουλος. Τα Πρακτικά της Ημερίδας θα κυκλοφορήσουν από την 
Οι.Ομ.Κω.  
(γ) Την Δευτέρα 7/9/2015 πραγματοποιήθηκε συζήτηση στρογγυλής τράπεζας με θέμα: 
«Η κατάσταση των μη-Μουσουλμανικών Κοινοτήτων μετά από τις εκλογές της 
7/6/2015 στην Τουρκία». Συμμετείχαν οι: Καθ. Τζενγκίζ Ακτάρ, Δρ. Φώτης  Μπενλίσοϊ, 
Καθ. Ν. Ουζούνογλου. Αναλύθηκε η εξαιρετικά ταραγμένη περίοδος που περνάει 
σήμερα η Τουρκία, όπου πολλά από τα συμβαίνοντα γεγονότα, όσο και να φαίνεται 
περίεργο, έχουν άμεση σχέση και ανασύρουν την μνήμη των Σεπτεμβριανών, όπως π.χ. η επίθεση που έγινε τις μέρες αυτές 
προς εφημερίδα που είχε ενορχηστρώσει πριν από τα Σεπτεμβριανά το μίσος κατά των Ρωμιών στην Πόλη.  Κοινή διαπίστωση 
των ομιλητών ήταν ότι η Τουρκία διέρχεται μια ακόμη κρίση με ανατροπές και δεν μπορεί να εκτιμηθεί η εξέλιξη της 
κατάστασης. 
 Την Κυριακή 6/9 στον Ι. Ναό του Αγίου Σπυρίδωνος  που βρίσκεται στο προαύλιο του Ναυτικού Νοσοκομείου Αθηνών 
τελέστηκε Ιερό Μνημόσυνο στην μνήμη των θυμάτων από τον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Δέρκων κ. Απόστολο. Συμμετείχε 
μεγάλος αριθμός συμπολιτών μας.  
  Οι εκδηλώσεις στην Πόλη ξεκίνησαν με την καθιερωμένη διαδήλωση καταδίκης των Σεπτεμβριανών στην πύλη της Σχολής 
Γκαλατασαράϊ το απόγευμα της 5/9 και ακολούθησε εκδήλωση με την προβολή της ταινίας «Η Φρικτή Νύχτα» στην τουρκική 
γλώσσα και συζήτηση στρογγυλής τράπεζας με την συμμετοχή του κ. Ν. Ουζούνογλου, κ. Ρ. Ακάρ (δημοσιογράφου) και του κ. Σ. 
Ακγκιονούλ (καθ. Παν. Στρασβούργο). Ο Πρόεδρος της Οι.Ομ.Κω. επικεντρώθηκε στο ζήτημα των επανορθώσεων που διεκδικεί 
η Οι.Ομ.Κω. από την Κυβέρνηση της Τουρκίας για διάφορα θέματα που για δεκαετίες είναι σε εκκρεμότητα.  Οι δύο τελευταίοι 
ομιλητές επεσήμαιναν τις διαφορετικές πλευρές της κεντρικής στρατηγικής της πολιτικής της Κεμαλικής περιόδου που οι μη-
Μουσουλμανικές μειονότητες εκλήφθηκαν πάντοτε ως στοιχείο εσωτερικού κινδύνου αλλά και κατά τον Ριντβάν Ακάρ ότι ενώ 

μέχρι το 1950 ετίθετο σαν σκοπός ο εκτουρκισμός τους, στη συνέχεια άλλαξε η πολιτική αυτή και είχε ως 
σκοπό την εκδίωξη τους. Με την άποψη αυτή δεν συμφώνησαν οι δύο ομιλητές χωρίς ωστόσο η 
διαφοροποίηση αυτή να αλλάζει σημαντικά το αποτέλεσμα. Στα πλαίσια των εκδηλώσεων της Πόλης η 
Οι.Ομ.Κω. δημοσίευσε την παρακάτω ανακοίνωση η οποία διανεμήθηκε στον τύπο στην τουρκική γλώσσα.  
   Στην ν. Πρίγκηπο το απόγευμα της 7/9/2015 πραγματοποιήθηκε εκδήλωση στην διάρκεια της οποίας 
έγινε ζωντανή σύνδεση με τον χώρο εκδηλώσεων στην Αθήνα του Πάρκου Ελευθερίας. Κατά την σύνδεση 
αυτή υπήρξε αλληλοενημέρωση μεταξύ των συμμετεχόντων και στις δύο εκδηλώσεις.     
   Για πρώτη φορά στην Κωνσταντινούπολη τελέστηκε Ιερό Μνημόσυνο στην μνήμη των θυμάτων των 
Σεπτεμβριανών την Κυριακή 7/9/2015 στον Άγιο Γεώργιο Νεοχωρίου  Μετόχι του Πατριαρχείου 
Ιεροσολύμων παρουσία εκπροσώπων όλων των μη-Μουσουλμανικών Κοινοτήτων,  της  Αρμενικής 
καταγωγής βουλευτού Σεμά Ντογάν, εκπροσώπου του Γ. Προξενείου της Ελλάδος και του Προέδρου της 
Οι.Ομ.Κω. Στο τέλος του Ι. Μνημοσύνου ο Πρόεδρος της Κοινότητας Νεοχωρίου — Βοσπόρου κ. Παντελής 
Λάκης Βίγκας εκφώνησε βαρυσήμαντο λόγο που δημοσιεύουμε στην συνέχεια.  

   Τέλος στην Πόλη οργανώθηκαν δύο σημαντικές Εκθέσεις για τα Σεπτεμβριανά όπου για πρώτη φορά το κοινό είχε την 
ευκαιρία να δει τις φωτογραφίες του αείμνηστου Δημητρίου Καλούμενου που είχε απαθανατίσει τις επόμενες μέρες του 
Πογκρόμ και χάρη σε αυτές εμποδίστηκε η απόκρυψη του μεγέθους των βανδαλισμών. Η πρώτη Έκθεση, οργανώθηκε στις 
Κοινοτικές αίθουσες της Παναγίας Εισοδείων  του Πέρα, με την συμβολή του κ. Νίκου Μαγγίνα φωτογράφου του Οικουμενικού 
Πατριαρχείου και με την ευκαιρία της έκδοσης βιβλίου από τον εκδοτικό οίκο ΙΣΤΟΣ βιβλίου φωτογραφιών των Σεπτεμβριανών 
με συγγραφέα τον  Σ. Κορουτζού. Η δεύτερη έκθεση οργανώθηκε με την συνεργασία της Οι.Ομ.Κω. και την  ΜΚΟ Αντίθετη-
Τέχνη που είχε οργανώσει το 2005 για πρώτη φορά την Έκθεση με τις φωτογραφίες του ναυάρχου Φαχρί Τσοκέρ και  είχε γίνει 
στόχος των Γκρίζων Λύκων. Το ιστορικό της  συνεχιζόμενης  για 10 χρόνια δίκης  της επίθεσης αυτής αποτέλεσε αντικείμενο της  
δεύτερης Έκθεσης.  

Δελτίο Τύπου για τα 60 Χρόνια από την Νύκτα Πογκρόμ κατά της Ρωμαίικης και των άλλων μη-
Μουσουλμανικών Κοινοτήτων της Πόλης την 6-7/9/1955 

Η Οργάνωση Εκδηλώσεων Μνήμης για Τραγικά Γεγονότα όπως της  6-7 Σεπτεμβρίου 1955 αποκτά σημασία αν συμβάλλει να 
μην επαναληφθούν παρόμοια γεγονότα πουθενά και εναντίων οποιουδήποτε και εξίσου αν οι τελετές αυτές μνήμης  οδηγούν 
στην Αποκατάσταση και Θεραπεία των αδικιών που έχουν υποστεί οι Κοινότητες θύματα. Ως Οι.Ομ.Κω. πιστεύουμε ότι πρέπει 
να επιδιωχθεί στο μέγιστο δυνατό βαθμό η  θεραπεία των συνεπειών πράξεων μαζικής βίας όπως της 6-7/9/1955 με όλους 
τους περιορισμούς που η διέλευση πολλών ετών καθιστά αυτό δύσκολο. Για το σκοπό αυτό ως Οι. Ομ. Κω. προβάλουμε τα 
τελευταία χρόνια με καλή διάθεση και ανοικτό τρόπο τις προτάσεις προς την Κυβέρνηση της Τουρκίας για να επιτευχτεί ο σκο-
πός της θεραπείας των συνεπειών των αδικιών που έχουμε υποστεί ως Κοινότητα. Θα πρέπει να γίνει κατανοητό ότι οι παρα-
βιάσεις δικαιωμάτων μας ως πολιτών της Τουρκίας πρώτα απ’ όλα συνιστούσαν παραβιάσεις των νόμων της Τουρκίας και το 
γεγονός ότι η Επιτροπή της Εθνοσυνέλευσης της Τουρκίας για τη Διερεύνηση των Πραξικοπημάτων τον Νοέμβριο του 2012 
αναγνωρίζει ότι τα Σεπτεμβριανά αποτέλεσαν την πρώτη πράξη μετά από το 1950 των αντιδημοκρατικών μεγάλων εκτροπών 
που έχει υποστεί η χώρα αποτελεί σημαντικό σημείο που πρέπει να αναφερθεί. Μετά από 60 χρόνια αναγνωρίζουμε ότι αυτά 
που έχει υποστεί η Ρωμαϊκή Κοινότητα αποτελεί μια άλλη όψη των περιπετειών που διήλθαν τα δικαιώματα του Ανθρώπου 
και το Κράτος Δικαίου Νόμου η Χώρα και για αυτό τονίζουμε για ακόμα μια φορά ότι η πρόοδος στη θεραπεία των τραυμάτων 
της Ρωμαίικης  Κοινότητας θα είναι προς όφελος όλων των πολιτών της Τουρκίας. 



Δημοσιεύματα στον τύπο της Τουρκίας για την υποβολή Υπομνήματος από την Οι.Ομ.Κω. προς την 

Εθνοσυνέλευση της Τουρκίας στα 60 χρόνια των Σεπτεμβριανών  

Αποτελέσματα Εισαγωγικών Εξετάσεων των Μαθητών που  

υποστηρίχθηκαν το έτος 2015 από την Οι.Ομ.Κω.  

Τα τελευταία 3 χρόνια η Οι.Ομ.Κω. υποστηρίζει μαθήτριες/ες με καταγωγή από την Πόλη στην Ελλάδα. Το αρχικό 

πρόγραμμα είχε ξεκινήσει το 2008 για τους μαθητές της Ομογένειας της Πόλης και το οποίο συνεχίζουν οι Κοινό-

τητες της Πόλης. Τα φετινά αποτελέσματα για τις εισαγωγικές εξετάσεις  των τελειοφοίτων μαθητών στην Ελλά-

δα είναι:  

ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΑΛΙΑΔΗΣ Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχ. Κ’ Μηχ. Υπολογιστών  – Ε.Μ. Πολυτεχνείο 

ΜΑΡΙΑ ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΟΥ Ιατρικά Εργαστήρια – ΤΕΙ Θεσ/νικης 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕΡΒΑΝΑΣ Αρχιτεκτονική – Πολυτεχνείο Κρήτης 

ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΚΟΣΜΑ   Σχολή Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών -ΕΜΠ 

ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ ΑΡΣΕΝΙΑΔΗΣ Τμήμα Διαιτολογίας – Αγγλία – Un. Coventry 

ΣΤΕΦΑΝΙΑ ΣΤΕΦΑΝΙΔΟΥ-ΖΗΚΟΥ Διατροφολογία  Χαροκόπειο Παν/μιο 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΙΟΝΑΣ  Σχολή  Ηλεκτρολόγων Μηχ. Κ’ Μηχ. Υπολογιστών  – Ε.Μ. Πολυτεχνείο 

ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΜΕΡΤΣΑΡΗΣ Σχολή Ικάρων  

ΔΑΝΑΗ ΑΛΕΞΑΚΗ Φυσικοθεραπεία ΤΕΙ Αθηνών 

ΙΩΑΝΝΗΣ-ΡΑΦΑΗΛ ΖΑΡΚΟΣ    Ιατρική Πανεπιστημίου Αθηνών 

Οι υπόλοιποι 7 μαθητές που υποστηρίχθηκαν το 2015, όντας πέρσι στην Β’ Λυκείου, φέτος συνεχίζουν τις σπου-

δές τους ως τελειόφοιτοι.    

  Τα Κωνσταντινουπολίτικα σωματεία στις ΗΠΑ οργάνωσαν τελετές μνήμης. Την Κυριακή 6/9/2015 στον καθεδρικό Ιερό Ναό της 

Αγίας Σοφίας του Λος Άντζελες και στον Ορθόδοξο Ναό στον Σαν Αντώνιο του Τέξας οργανώθηκε Ιερό Μνημόοσυνο για τα θύματα 

των Σεπτεμβριανών.  



Χαιρετισμὸς τῆς Α. Θ. Παναγιότητος τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου 

κ. κ. Βαρθολομαίου 

κατὰ τὴν Παρουσίασιν τοῦ Φωτογραφικοῦ Λευκώματος "Τά Γεγονότα τῆς 

 6/7ης Σεπτεμβρίου 1955 μέσα ἀπό Φακό τοῦ Πατριαρχικοῦ Φωτογράφου   

Δημητρίου Καλουμένου" (Παναγία τοῦ Πέραν, 9 Σεπτεμβρίου 2015) 

Ἱερώτατοι ἅγιοι άδελφοί,  

Ἐντιμότατε κ. Γενικὲ Πρόξενε τῆς Ἑλλάδος, 

Τέκνα μνήμης καὶ πόνου εὐλογημένα, ὡς ἐχαρακτήρισε τοὺς πατέρας σας –μας- ὁ μακαριστὸς Πατριάρχης 

Ἀθηναγόρας κατὰ τὴν πρώτην μετὰ τὰ Σεπτεμβριανὰ γεγονότα συνεδρίαν τῆς Ἁγίας καὶ Ἱερᾶς Συνόδου, καὶ προσέθε-

σε: «ποιός θὰ μᾶς δώσῃ δάκρυα διὰ νὰ κλαύσωμεν τοὺς ἀλαλήτους στεναγμοὺς τῶν ρωμηῶν;»,  

Ἐγκαινιάζοντες τὴν ἐκδήλωσιν αὐτὴν τῆς παρουσιάσεως τοῦ ἱστορικοῦ ἀρχείου φωτογραφικῆς μνήμης ἑνὸς 

σημαδιακοῦ τῆς συγχρόνου ἀνθρωπίνης ἱστορίας γεγονότος, εὑρισκόμεθα ἀσφαλῶς εἰς ἔντονον συναισθηματικὴν 

φόρτισιν ὡς ὁ Πατριάρχης τοῦ Γένους, ὡς ὁ 

Ἀρχιεπίσκοπος τῆς Πόλεώς μας αὐτῆς, προκειμένου 

νὰ ἀρθρώσωμεν λόγον καταδίκης ἢ λόγον ἁπλοῦν 

ταραχῆς καὶ ἄλγους καρδίας, καὶ πόνου καὶ δακρύων 

πολλῶν, ἔστω καὶ μετὰ τόσα ἔτη. 

Γεγονότα εἰς τὴν ζωὴν ἡμῶν τῶν ἀνθρώπων συμβαί-

νουν καθ᾿ ἡμέραν. Ἄλλωστε, ὁλόκληρος ἡ ζωὴ τοῦ 

ἀνθρώπου εἶναι ἕνα γεγονὸς περιπετείας, τὸ ὁποῖον 

καλύπτει ἐν τέλει ἡ λήθη, ὁ τάφος, ὡς 

χαρακτηριστικῶς λέγει ὁ Γεώργιος Δροσίνης, ὁ ποιη-

τής. Ὑπάρχουν βεβαίως γεγονότα καὶ γεγονότα, ἁπλᾶ 

τῆς καθημερινῆς βιοτῆς∙ ὑπάρχουν ὅμως καὶ γεγονό-

τα, ὀργανούμενα ἐπὶ σκοπῷ καὶ μὲ συγκεκριμένον 

στόχον. 

Ἕνα γεγονὸς τοιαύτης ἐμβελείας καὶ ἐκτάσεως ὑπῆρξε καὶ ἡ μανία τοῦ ἐκδικητικοῦ ὄχλου, κατευθυνομένου ἢ μή, 

ὀργανωθέντος ἐκ τῶν προτέρων ἢ ὄχι –περὶ αὐτῶν ὁμιλεῖ ἡ ἀψευδὴς ἱστορία, τὴν ὁποίαν ὅσον καὶ ἂν παραβλέπω-

μεν ἢ ἐπιθυμοῦμεν νὰ τὴν παραβλέψωμεν, μᾶς γράφει, μᾶς καταγράφει, μᾶς μαρτυρεῖ, μᾶς ἀποκαλύπτει τὴν 

ἀντικειμενικὴν ἀλήθειαν- τὴν ὁποίαν μανίαν ἐβίωσεν ἡ ἐδῶ φιλήσυχος, νομοταγής, φιλειρηνικὴ καὶ ἀσχολουμένη 

μόνον μέ «καλὰ ἔργα» Ὁμογένειά μας. Η Ομογένειά μας, ἡ ὁποία ἔδωκε, διὰ μέσου τῶν ἐτῶν καὶ τῶν δεκαετιῶν, 

ἑκατόμβας θυμάτων, ἀλλὰ καὶ ἐδοκίμασε τὴν καταστροφὴν τοῦ πολιτισμοῦ της, τὸν ὁποῖον ἐδημιούργησε διὰ τῆς 

ἀνεγέρσεως τῶν Ναῶν της, τῶν σχολείων της, τῶν εὐαγῶν ἱδρυμάτων της καὶ τῶν φυλασσομένων μέχρι τότε εἰς 

αὐτὰ ἱερῶν καὶ ἀνεκτιμήτων κειμηλίων. 

Ἤρκεσαν ὀλίγαι ὧραι διὰ νὰ μεταβληθοῦν τὰ πάντα εἰς ἐρείπια, καὶ ψυχαὶ νὰ δοκιμασθοῦν, νὰ ριφθοῦν καὶ νὰ 

ἐγκαταλειφθοῦν περιουσίαι εἰς τὰς ὁδούς, «τὸ βιὸς μιᾶς ζωῆς», νὰ διακορευθοῦν παρθένοι, νὰ φονευθοῦν ἱερεῖς, 

νὰ τραυματισθοῦν ἀρχιερεῖς, ὁ δὲ προκάτοχος ἡμῶν μαρτυρικὸς ἐν τούτῳ Πατριάρχης Ἀθηναγόρας νὰ εὑρίσκεται 

περικυκλωμένος εἰς τὸ ἱερὸν κάστρον τοῦ Φαναρίου, μὴ δυνάμενος νὰ ἐξέλθῃ καὶ νὰ ἀρθρώσῃ λόγον παρηγορίας 

πρὸς τὸν δοκιμαζόμενον λαόν του, νὰ χύσῃ μαζί του δάκρυ πόνου, νὰ σταματήσῃ μὲ τὸ πνευματικόν -καὶ σωματικόν- 

ἀνάστημά του τὰς ἐφόδους, ὡς ἔπραξεν ἄλλος Ἱεράρχης, ὁ ἀείμνηστος Μητροπολίτης Δέρκων Ἰάκωβος, διασωθεὶς 

τὴν τελευταίαν στιγμὴν ὑπὸ ὁμογενοῦς ἐκ βεβαίου θανάτου.  



Συμμερίζεσθε, λοιπόν, ἀδελφοί, τὴν συγκίνησιν καὶ τὴν συνειδησιακὴν φόρτισιν τοῦ διαδόχου τοῦ Πατριάρχου 

Ἀθηναγόρου, τὴν ὁποίαν αἰσθάνεται τὴν στιγμὴν αὐτὴν ἐγκιανιάζων τὴν ἀποψινὴν ἐκδήλωσιν καὶ τὴν ἔκθεσιν. 

Ἐκδήλωσιν παρουσιάσεως ἱστορικοῦ ὑλικοῦ τὸ ὁποῖον ὁ ἀείμνηστος Δημήτριος Καλούμενος, φωτογράφος τῆς 

Πατριαρχικῆς Αὐλῆς τότε, προσεπάθησε νὰ ἀποτυπώσῃ μὲ τόν «φακόν» του, τοῦ ὁποίου τὴν ἀποτύπωσιν εἰς τὸν 

ἐνώπιόν μας καλαίσθητον Τόμον ἐπεμελήθησαν ὁ  ρέκτης καὶ φιλογενὴς Νικόλαος Μαγγίνας καὶ ὁ φίλος Serdar 

Korucu, τοὺς ὁποίους καὶ συγχαίρομεν καὶ ἐπαινοῦμεν ἐκ βάθους καρδίας διὰ τὴν πρωτοβουλίαν, τὴν ὁποίαν μόνοι 

αὐτοί, μὲ κύριον ἐμψυχωτὴν τὸν πρῶτον ἐξ αὐτῶν, τὸν πανταχοῦ παρόντα Νικόλαον Μαγγίναν, κατώρθωσαν νὰ φέ-

ρουν εἰς πέρας.  

Ἡμεῖς ἀπόψε, μετὰ 60 ἀκριβῶς χρόνια, τὰ ὁποῖα «διῆλθον ὡς ἡ ἡμέρα ἡ ἐχθές», «θαυμάζοντες!!! τὸ γεγονός!!!», 

κατὰ τὸ εὐαγγελικόν, ἢ μᾶλλον ἔκθαμβοι ἐμπρὸς εἰς τὴν ἄψυχον, πλὴν πραγματικήν, ἀποτύπωσιν τῶν γεγονότων, 

ἀδυνατοῦμεν νὰ ἀρθρώσωμεν λόγον, ὁ ὁποῖος θὰ ἐδικαιολόγει κάπως τὰ γενόμενα εἰς βάρος ἡμῶν, μὲ στόχον νὰ 

ἐγκαταλείψωμεν τὸν τόπον μας, τὸν ἡμέτερον χῶρον, τὰ ἱερὰ καὶ τὰ ὅσιά μας, καὶ νὰ καταστῶμεν πρόσφυγες, ὅπως 

καὶ ἐπετεύχθη ἐν τέλει μὲ τὰ συνεχισθέντα ἔκτοτε καὶ μέχρι πρό τινος ἠπιώτερα εἰς βάρος τοῦ στοιχείου μας γεγονό-

τα, καὶ τὰ ὁποῖα ἀπαραλλάκτως ἐπαναλαμβάνονται καὶ σήμερον εἰς γειτονικάς μας χώρας. 

Ἀδελφοὶ καὶ τέκνα, 

Βλέπομεν ὑλικοῖς βλεφάροις καὶ ὀφθαλμοῖς «ἀποτύπωσίν» τινα τῶν γεγονότων, ἀμυδρὰν ἴσως καὶ μὴ ἀποδίδουσαν 

τὴν πραγματικότητα. Ὁ φακὸς καὶ ἡ ἄψυχος φωτογραφία ἀπεικονίζουν μόνον στιγμήν τινα. Δὲν δύνανται νὰ μαρτυ-

ρήσουν τὸν πόνον, τὴν θλῖψιν, τὴν καταστροφήν, τὰ συναισθήματα. Αὐτὰ δὲν ἀποτυπώνονται ἐπὶ χάρτου, καταγρά-

φονται μόνον εἰς τὸ θησαυροφυλάκιον τῆς καρδίας ὡς μνήμη καὶ ὡς ἀνάμνησις. 

Εἰς αὐτὸ τὸ θησαυροφυλάκιον τῆς καρδίας τῶν γενεῶν μας ἀπευθύνεται ὁ ἀείμνηστος Καλούμενος. Μᾶς ὁμιλεῖ, 

ὅμως, καί «γιὰ τὶς δικές του βιωματικὲς ἐμπειρίες...». Μᾶς ἀποτυπώνει τὸ μεγαλεῖον καὶ συγχρόνως τὴν διαχρονικὴν 

ἐμπειρικὴν διαπίστωσιν τοῦ προκατόχου μας Πατριάρχου Ἀθηναγόρου εἰς σχετικὴν ἐρώτησιν διὰ τοὺς αἰτίους τῶν 

γεγονότων: «Ὅλοι αὐτοὶ μᾶς ἐπρόδωσαν. Εἴμαστε μόνοι μας. Ὅ,τι κάνουμε θὰ τὸ κάνουμε μόνοι μας». Ρῆσις προφη-

τική, ἑνὸς προφηταποστόλου, ὅπως θὰ ἐχαρακτήριζεν ἀργότερον τὸν Πατριάρχην Ἀθηναγόραν ὁ μακαριστὸς Γέρων 

ἡμῶν Μητροπολίτης Χαλκηδόνος κυρὸς Μελίτων.  

Ἀδελφοὶ καὶ τέκνα, 

Ὅλοι οἱ ἄνθρωποι κάνουμε λάθη. Ἄλλοι μικρά, ἄλλοι μεγάλα. Ἐνίοτε διακατεχόμεθα ἀπὸ πάθη μίσους, φθόνου, 

ἐκδικήσεως, καταστροφικῆς μανίας, ἀγνοήσεως καὶ περιφρονήσεως τοῦ ἀνθρώπου, τοῦ ἀδελφοῦ μας, ὡς εἰκόνος 

τοῦ Θεοῦ.  

 

Ὅμως ἡ ἐπιδιωκομένη τότε καταστροφὴ δὲν ἐπῆλθε. Δὲν θὰ ἐπέλθῃ. Διότι ὁ Θεὸς εἶναι μεθ᾿ ἡμῶν. «Μεθ᾿ ἡμῶν ὁ 

Θεός∙ γνῶτε ἔθνη καὶ ἡττᾶσθε ὅτι μεθ᾿ ἡμῶν ὁ Θεός... καὶ ἐὰν πάλιν ἰσχύσησθε καὶ πάλιν ἡττηθήσεσθε∙ ὅτι μεθ᾿ 

ἡμῶν ὁ Θεός», ὁ Θεὸς τῶν δυνάμεων. Διὰ τοῦτο «καὶ ἰδοὺ ζῶμεν» καὶ κινούμεθα καὶ ἐσμὲν ὡς Ρωμηοσύνη καὶ εἰς 

τὴν Πόλιν, τὴν Ἴμβρον καὶ τὴν Τένεδον, καὶ εἰς τὴν Ἀνατολὴν ὡς Ὀρθόδοξος χριστιανικὴ παρουσία. Ζῶμεν, ἔχοντες 

καταγεγραμμένα καὶ εἰς τὴν μνήμην καὶ εἰς τὰς σαρκίνας πλάκας τῶν καρδιῶν μας, κατὰ τὸν Ἀπόστολον Παῦλον, τὰ 

περὶ ἡμᾶς τετελεσμένα, τελούμενα ἴσως καὶ ἐνεργούμενα καὶ σήμερον, πολλάκις εὑρισκόμενοι ἐπὶ ποικίλων 

σταυρῶν, οὐδέποτε ὅμως ἀναφωνοῦντες τό «Τετέλεσται». Διότι ἡμεῖς οἱ Χριστιανοὶ πιστεύομεν εἰς τὴν Ἀνάστασιν. 

Η Ρωμηοσύνη ἐμπιστεύεται τὸν ἑαυτόν της εἰς τὴν δικαιοκρισίαν καὶ τὴν πρόνοιαν τοῦ Θεοῦ. Η Ρωμηοσύνη πιστεύ-

ει, ἡ Ρωμηοσύνη ἀντέχει.  



Ομιλία κ. Βίγκα στο Μνημόσυνο για τα θύματα των Σεπτεμβριανών,  Άγιος Γεώργιος Νιχωρίου, 6/9/2015 

Σεβασμιώτατε, 

Αξιότιμη κ. Selina Doğan, Βουλευτή του κόμματος CHP, Αξιότιμε κ. Toros Alcan, Μέλος του Συμβουλίου Βακουφίων, 

Αξιότιμε Καθηγητή κ. Νίκο Ουζούνογλου, Πρόεδρε της Οικουμενικής Ομοσπονδίας Κωνσταντινουπολιτών, Εκπρόσωποι και 

πνευματικοί άνθρωποι των μειονοτικών κοινοτήτων, 

Αγαπητοί φίλοι, Μέλη της Ρωμαίικης κοινότητας του Νιχωρίου, 

Συγκεντρωθήκαμε σήμερα, 6 Σεπτεμβρίου 2015, για τη Θεία Λειτουργία της Κυριακής στο ναό του Αγίου Γεωργίου 

του Νιχωρίου, προκειμένου να τιμήσουμε τη μνήμη όσων έχασαν τη ζωή τους στις επιθέσεις και τον τρόμο μιας μαύρης 6ης 

του Σεπτέμβρη πριν από 60 χρόνια. 

Τα Σεπτεμβριανά του ’55 έχουν πλέον καταγραφεί στη σελίδα των συμφορών της χώρας και στη συνείδηση του καθε-

νός ως μια οργανωμένη επίθεση μαζικής βίας. 

Αυτή η επίθεση λεηλασίας και ανομίας, είχε στόχο τις ζωές, τις περιουσίες, την ιστορία, τους χώρους λατρείας, τα 

νεκροταφεία, τα ιερά, τα όνειρα και τις ελπίδες της γηγενούς Ρωμαίικης κοινότητας της Κωνσταντινούπολης. Η Ρωμαίικη κοι-

νότητα εξορίστηκε από την πατρίδα της. Ωστόσο υπάρχει κι άλλη μία πολύ σημαντική και θεμελιώδης αξία που δέχθηκε επί-

θεση και απωλέσθηκε: η έννοια της ιδιότητας του πολίτη. Ένα κομμάτι της κοινωνίας απομονώθηκε, χρησιμοποιήθηκε ως 

εργαλείο άσκησης εξωτερικής πολιτικής, έγινε όμηρος μιας αντίληψης πάρε-δώσε. Τούτη η αντίληψη ήταν ένα βαρύ πλήγμα 

για την τουρκική δημοκρατία.  

Τα Σεπτεμβριανά τα ζήσαμε και στο Νιχώρι, με άγχος, φόβο, καταστροφές και αργότερα τους γείτονες και τους φί-

λους που ξαφνικά χάνονταν, τις περιουσίες που άλλαζαν χέρια κάτω από το τραπέζι, χαλιά που κρύβονταν στα πορτμπαγκάζ 

λεωφορείων, τις αναμνήσεις...  

Βρισκόμαστε σε μια εκκλησία που πήρε το μερτικό της από τον όλεθρο της αποφράδας μέρας. Μετόχι του Παναγίου 

Τάφου, Εξαρχία του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων αυτή η εκκλησία θυμάται ακόμη τα Σεπτεμβριανά. Ανάμεσά μας είναι σήμε-

ρα οι εναπομείναντες λιγοστοί Νιχωρίτες Ρωμιοί που διηγούνται πια τις αναμνήσεις τους απ’ τις ημέρες εκείνες, αναμνήσεις 

που τις έκρυβαν μέσα τους ως τώρα.  

Παρά το ότι απομείναμε λίγοι αριθμητικά, βρίσκουμε στήριξη στο ενδιαφέρον και την ευαισθησία της κοινωνίας γενι-

κότερα και ειδικότερα της νέας γενιάς. Καταβάλουμε προσπάθειες για να οργανώσουμε εκ νέου το μέλλον μας και τα ιδρύμα-

τά μας. Προσπαθούμε να δημιουργήσουμε ένα χώρο για εμάς στη σύγχρονη Τουρκία. Είμαστε ευγνώμονες σε όσους μας εν-

θαρρύνουν προς αυτή την κατεύθυνση.  

Με αυτή την αφορμή, επιθυμούμε να μνημονεύσουμε επίσης τους φίλους και τους γείτονες που, ανώνυμοι οι περισ-

σότεροι, έδωσαν χείρα βοηθείας και μας προστάτευσαν τη νύχτα της 6ης προς 7η Σεπτεμβρίου. Εάν αρκετά σπίτια και εκκλη-

σίες σώθηκαν από την καταστροφή και τη λεηλασία, αυτό το χρωστάμε στο θάρρος και τη φιλία τους. Για παράδειγμα, προ-

στάτης της άλλης μας εκκλησίας στο Νιχώρι ήταν ένας αστυνομικός. Έβγαλε το πιστόλι του, έμεινε μόνος στον αυλόγυρο και 

πρόταξε το στήθος του στον όχλο που δρούσε χωρίς να συνειδητοποιεί τι κάνει. Ο Θεός να αναπαύσει την ψυχή του. Μακάρι 

να ήταν και η οικογένειά του σήμερα εδώ μαζί μας. 

Μας τιμά και μας χαροποιεί η παρουσία σας σήμερα. Η Ρωμαίικη κοινότητα Νιχωρίου σας ευχαριστεί για την ευγέ-

νεια και την ευαισθησία σας να προσευχηθείτε μαζί μας για τους νεκρούς μας.  

Χαιρετίζουμε την κοινωνία της Ρωμιοσύνης της Πόλης που έζησε αυτή τη μεγάλη αδικία, χωρίς να ξεχνούμε την πλει-

ονότητά των μελών της που δυστυχώς συνεχίζουν τη ζωή τους στο εξωτερικό, μοιραζόμαστε τον πόνο και την πικρία τους και 

γνωρίζουμε πως έφυγαν αφήνοντας πίσω την ψυχή τους. Ας ονειρευτούν πάλι κι ας προσπαθήσουν να γυρίσουν. 

Θέλω να κλείσω με ένα απόσπασμα από το ποίημα «Η Πόλις» του μεγάλου ποιητή Κ. Π. Καβάφη, που έζησε 2-3 χρό-

νια της νεότητάς του στο Νιχώρι: 

«Καινούριους τόπους δεν θα βρεις, δεν θάβρεις άλλες θάλασσες. 

Η πόλις θα σε ακολουθεί.  

Στους δρόμους θα γυρνάς τους ίδιους.  

Και στες γειτονιές τες ίδιες θα γερνάς∙ 

και μες στα ίδια σπίτια αυτά θ’ ασπρίζεις. 

Πάντα στην πόλι αυτή θα φθάνεις. Για τα αλλού — μη ελπίζεις— 

δεν έχει πλοίο για σε, δεν έχει οδό. 

Έτσι που τη ζωή σου ρήμαξες εδώ 

στην κώχη τούτη την μικρή, σ’ όλην την γη την χάλασες.» Σας ευχαριστώ. 



Ιστορική επαναλειτουργία του Λυκείου στην Ιμβρο 
ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΤΙΣΤΑΚΙΣ* 

(Αναδημοσίευση από την εφημερίδα Καθημερινή της 22/08/2015) 

 

Με την προχθεσινή έκδοση της άδειας λειτουργίας από την Αγκυρα, ξεκίνησε και επισήμως την επαναλειτουργία του (έπειτα 

από 51 ολόκληρα έτη!) το μειονοτικό Ελληνορθόδοξο Γυμνάσιο-Λύκειο των Αγριδίων στην Ιμβρο. Οπως συνέβη δύο έτη 

νωρίτερα και με το Δημοτικό σχολείο των Αγίων Θεοδώρων, υπό την προσωπική εποπτεία του (Ιμβριου) Οικουμενικού 

Πατριάρχη κ.κ. Βαρθολομαίου, το κτίριο ανακαινίστηκε εκ βάθρων, διορίστηκε ο μειονοτικός διευθυντής, έγινε ο σχολικός 

αγιασμός και οι πρώτοι οκτώ μαθητές θα διαβούν σύντομα τη μικρή αυλόπορτα. 

Το σχολείο ακολουθεί, θα έλεγε κανείς, την ιστορία του νησιού. Σύμφωνα με την περιλάλητη Συνθήκη της Λωζάννης, η 

Ιμβρος και η Τένεδος θα απολάμβαναν καθεστώτος ειδικής 

διοικητικής οργάνωσης, λόγω του αμιγώς ελληνορθόδοξου 

πληθυσμού τους. Τούτη η ρύθμιση, σε συνδυασμό με την 

αντίστοιχη (εξίσου θεμελιώδη) για τη μειονοτική εκπαίδευση, 

φάνταζε το 1923 επαρκής για την εξασφάλιση της μειονοτικής 

ταυτότητας των πληθυσμών αυτών. Ωστόσο, ο εκτελεστικός της 

Λωζάννης νόμος του 1927 για τα δύο νησιά αναίρεσε την 

ελληνοφωνία των σχολείων στα νησιά, ορίζοντας ότι στο 

περιθώριο και μόνον του τουρκόγλωσσου προγράμματος θα 

διδάσκονταν η ελληνική γλώσσα και το μάθημα των θρησκευτικών. 

Αμέσως τότε, τα μισά σχολεία στην Ιμβρο (και όλα τα σχολεία της 

Τενέδου) χάνουν το μειονοτικό τους χαρακτήρα. Μόνο στα 

περιφερειακά σχολεία του νησιού διδάσκονταν τα ελληνικά. Το 

1945, μαζί με τους πρώτους εποίκους, η κατάσταση στα σχολεία επιδεινώνεται: επιβάλλεται αποκλειστικά τουρκοφωνία σε 

όλα τα σχολεία του νησιού, η οποία διαρκεί μέχρι το 1951. Το έτος αυτό, υπό την επιρροή της ελληνοτουρκικής προσέγγισης, 

επικρατεί νέα ερμηνεία της ίδιας νομοθεσίας του 1927 και τα μειονοτικά σχολεία επανακτούν την ελληνοφωνία τους και τα 

θρησκευτικά τους. Τέλος, το 1964, υπό τη σκιά του Κυπριακού και της 

μαζικής εγκατάστασης εποίκων, τα σχολεία επανέρχονται στην 

αποκλειστική τουρκοφωνία, οδηγώντας τον ελληνορθόδοξο πληθυσμό, 

βίαια και οριστικά, μακριά από το νησί. 

Σήμερα, ενώ βρίσκεται πάντοτε εν ισχύι η νομοθεσία του 1927, το 

Γυμνάσιο και Λύκειο ξανάνοιξε για τους ελληνορθόδοξους μαθητές. 

Πρόκειται για μία ad hoc διοικητική διευθέτηση, χωρίς νομοθετική ή 

συνταγματική βάση, σαν αυτές που συνηθίζει η διοίκηση Ερντογάν τα 

τελευταία χρόνια, ώστε να μπορεί ανά πάσα στιγμή να την ανακαλεί. 

Για παράδειγμα, εδώ και δυόμισι έτη, με μία απλή εγκύκλιο, 

καταργήθηκαν επ’ αόριστον οι – προβλεπόμενες στο άρθρο 40 της 

Συνθήκης της Λωζάννης– εκλογές μεταξύ των μειονοτικών για την 

ανάδειξη των εφορειών στα μειονοτικά ευαγή ιδρύματα, εκλογές που τις είχε «ξεπαγώσει» ο Ερντογάν το 2004 έπειτα από 

δεκαετίες απαγόρευσης. Το αποτέλεσμα είναι το σημαντικότερο μειονοτικό ίδρυμα, εκείνο του Νοσοκομείου Βαλουκλή, να 

διοικείται από εφόρους που εκλέχθηκαν το... 1991. 

Ωστόσο, το Γυμνάσιο-Λύκειο που ξανάνοιξε προχθές έχει τη δική του ισχυρή πολιτική σημασία. Δίνει το κουράγιο και τη 

δύναμη στους Ιμβριους να συνεχίσουν την προσπάθεια για την προστασία της μειονοτικής τους ταυτότητας, των 

πατρογονικών τους εστιών και των εθίμων τους.  Άλλωστε, όπως σήμερα, κάθε Αύγουστο συγκεντρώνονται στο νησί για να 

συντονίσουν τη δράση τους γιατί ξέρουν οι ίδιοι, πάνω από όλους, ότι οι αγώνες κερδίζονται και χάνονται στο νησί και όχι 

στα διπλωματικά γραφεία. 

 

* Ο κ. Γιάννης Κτιστάκις είναι νομικός σύμβουλος του Οικουμενικού Πατριαρχείου. 



Πραγματοποιήθηκε με επιτυχία η Εκπαιδευτική Εκδρομή των 20 Νέων που οργανώθηκε από την 

Οι.Ομ.Κω. και υποστηρίχθηκε από την Διεύθυνση Πολιτών της Τουρκίας του Εξωτερικού και 

Συγγενών Κοινοτήτων  

Πραγματοποιήθηκε με επιτυχία το Πρόγραμμα που είχε 

ανακοινωθεί στο προηγούμενο μας Δελτίο. Μετά από 

ανοικτή πρόσκληση, υποβλήθηκαν 27 υποψηφιότητες απ' 

όλη την Ελλάδα και την Τουρκία. Απ' αυτές επιλέχθηκαν οι 

20 από την αρμόδια επιτροπή που είχε ορίσει το Δ.Σ.  Στη 

συνέχεια την περίοδο 27/7-8/8/2015 οι επιλεγέντες 

παρακολούθησαν μαθήματα για την ιστορία της 

Ρωμιοσύνης της Πόλης και τις δραστηριότητες της 

Οι.Ομ.Κω. και τους σκοπούς του προγράμματος που 

συμμετέχουν. Επίσης την περίοδο αυτή παρακολούθησαν 

εντατικά μαθήματα τουρκικής γλώσσας. Οι νέες και νέοι με 

καταγωγή από την Πόλη και την Ίμβρο, μετέβησαν στην 

Πόλη την 9/8/2015. Την περίοδο 10/8-19/8/2016 οι 

συμμετέχοντες στην εκπαιδευτική εκδρομή επισκέφθηκαν μνημεία, εκκλησίες, ιδρύματα και έγιναν δεκτοί από 

την Α.Θ.Π. τον Οικουμενικό Πατριάρχη την 11/8/2015. Επίσης πραγματοποίησαν εκδρομή στην Προύσα και τα 

περίχωρα της επισκεπτόμενοι τα μνημεία της Ρωμιοσύνης και συμμετείχαν στην Θεία Λειτουργία που τελέστηκε 

από τον Οικουμενικό Πατριάρχη στην Ιερά Μονή 

Φανερωμένης στην Κύζικο την 23/8/2015. Παράλληλα 

οι νέες και νέοι σε δύο ομάδες παρακολούθησαν 

μαθήματα εκμάθησης της τουρκικής γλώσσας και 

εισαγωγικά σεμινάρια επιχειρηματικότητας που 

οργανώθηκαν από τον κρατικό φορέα Ανάπτυξης 

Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων (Küçük ve Orta Şirket 

Geliştirme Başknlığı).  

   Το όλο εγχείρημα επέτυχε με την άριστη κατανόηση 

από τις νέες και τους νέους της σημασίας του 

Προγράμματος, της θερμής φιλοξενίας που 

επιφυλάχτηκε από όλους τους Ομογενειακούς φορείς 

με πρώτη την Κοινότητα του Σταυροδρομίου και την 

Παιδούπολη της ν. Πρώτης. Το εγχείρημα επίσης 

απέδειξε ότι η νέα γενιά των Κωνσταντινουπολιτών 

κατανοεί την σημασία των προσπαθειών του 

επαναπατρισμού στις πατρίδες των γονέων τους. 

Εξάλλου το Πρόγραμμα επίσημα έχει τον τίτλο 

«Επιστροφή στην Πόλη» και στα τουρκικά “İstanbul’a 

Dönüş”. Θα συνεχίσει η προσπάθεια για την 

αξιοποίηση των αποτελεσμάτων αλλά και την 

διεύρυνση του Προγράμματος.  

www.conpolis.eu 
Email Επικοινωνίας: 

nnap@otenet.gr. 

   Οι νέες και νέοι στην Αγία Τριάδα Σταυροδρομίου  

 Πριν γίνουν δεκτοί από την Α.Θ.Π. τον  Οικουμενικό Πατριάρχη  

   Παρακολούθηση Σεναρίων Επιχειρηματικότητας  


