
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Εκλογή νέου Δ.Σ. στο ΣΥΡΚΙ, 

σελ.1 

Παρουσίαση της Οι.Ομ.Κω 

στην Βουλή των Ελλήνων, 

σ.1&2 

Μετάβαση Εθελοντριών της 

Παιδούπολης την περίοδο των 

εορτών, σ.2. 

Συναυλία υπέρ των υποτρο-

φιών μαθητών,σ.3. 

Αναζήτηση Κων/λιτών,σ.4. 

 Απαντητική επιστολή προς την 

Οι.Ομ,Κω από τον ΟΑΣΕ, σ.4.  

Νοέμβριος   2012– Τεύχος 2/11 

 Oι Βασικοί Σκοποί Ομοσπονδίας εν 

συντομία: 

  Η ενίσχυση των σχέσεων, η ανταλλαγή 

ιδεών και η αλληλεγγύη μεταξύ των ανά 

των 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 Ηλεκτρονική Ενημέρωση Οικουμενικής Ομοσπονδίας Κωνσταντινουπολιτών  

www.conpolis.eu 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
Ανάδειξη νέου Δ.Σ. του ΣΥΡΚΙ (23/12/2012)  

Το Δ.Σ. της Οι.Ομ.Κω ενημερώθηκε με ικανοποίηση  την διενέργεια της δεύτερης εκλογικής Γενικής Συνέλευσης του 
Συνδέσμου Υποστήριξης Ρωμαίικων Κοινοτικών Ιδρυμάτων και ευχαριστεί  θερμά όσους δούλεψαν στην ίδρυση και πρόοδο 
του πολύ σημαντικού αυτού Συντονιστικού Φορέα της Ομογένειας και για την άριστη συνεργασία που είχαμε όλη την 
παρελθούσα περίοδο . 
Το Δ.Σ.  της Οι.Ομ.Κω εύχεται  ολόψυχα πολλές επιτυχίες και ευόδωση των προσπαθειών στο νέο Δ.Σ. που έχει αναδειχθεί και 
διαβεβαιώνει ότι θα συνεχιστεί αμείωτα  η εποικοδομητική  συνεργασία μας για το καλό όλων των Κωνσταντινουπολιτών. 

Τα Μέλη του Δ.Σ. της Οι.Ομ.Κω 
 

Το Διοικητικό Συμβούλιο  εύχεται σε όλους τους Αναγνώστες των 

Ενημερωτικών Δελτίων του  Καλή Χρονιά με Υγεία και Ευτυχία .  
 

Σύγκλιση της ετήσιας Γενικής Συνέλευσης της Οι.Ομ.Κω το Σάββατο 19 Ιανουαρίου 2012, 

ώρα 10.00 π.μ., Πνευματικό Κέντρο Κωνσταντινουπολιτών-Δ.Σούτσου 46-Αμπελόκηποι. 

Παρουσίαση  της Οι.Ομ.Κω στην Μόνιμη Επιτροπή  του Ελληνισμού της Διασποράς  

της Βουλής των Ελλήνων (13/12/2013)  

Πραγματοποιήθηκε την 13/12/2013 ειδική συνεδρίαση στην αναφερόμενη Κοινοβουλευτική  Επιτροπή μετά από πρωτοβουλί-

α της Οι.Ομ.Κω. Ο Πρόεδρος της Επιτροπής κ. Άδωνις Γεωργιάδης όντας μέλος της Επιτροπής και στην προηγούμενη κοινο-

βουλευτική περίοδο, με την έναρξη της συνεδρίασης προέβη σε εισαγωγή ενημερώνοντας για το παρελθόν ους παριστάμε-

νους βουλευτές απ ’όλα τα κόμματα. Ακολούθησε η παρουσίαση της Οι.Ομ.Κω από τον Πρόεδρο Νικ. Ουζούνογλου ενώ συμ-

μετείχαν στην συνεδρίαση τα μέλη του Δ.Σ. της Οι.Ομ.Κω: Μ. Τσιτσάκος, Μ. Μαυρόπουλος, Ν. Αναγνωστόπουλος, Ευ. Μιχαη-

λίδης και Σ.Ν. Κίσσας. Ο Σύλλογος Ιμβρίων δεν προσήλθε στην συνεδρίαση, στέλλοντας επιστολή διαμαρτυρίας, με την οποία 

έθετε το θέμα της μη ανταπόκρισης της Επιτροπής στο παρελθόν στα αιτήματα που έχουν υποβληθεί.  

Η παρουσίαση της Οι.Ομ.Κω διήρκησε περίπου 45 λεπτά. Οι διαφάνειες της παρουσίασης μπορούν να βρεθούν στην ιστοσελί-

δα της Οι.Ομ.Κω www.conpolis.eu .  Στη συνέχεια παρεμβάσεις έκαναν πολλοί βουλευτές και μεταξύ αυτών: 

- η κα. Μαρία Τριανταφύλλλου:  που ζήτησε πληροφορίες για την καθημερινή ζωή των Ομογενών και της νεολαίας της, τα 

θέματα των Ομογενειακών σχολείων και κατά πόσο η επιστροφή των Κοινοτικών  ακινήτων υλοποιήθηκε. 

- Οι Βουλευτές Αντώνιος Γρέγος και Χρήστος Παππάς δήλωσαν ότι δεν μπορεί να υπάρξει φιλία με την Τουρκία. 

- Αν και μη-μέλος της Επιτροπής ο κ. Βογιατζής (Βουλευτής Λέσβου) μίλησε λεπτομερώς και σε βάθος με την αποκάλυψη (συν. 

επόμενη  σελίδα)  



 πολλών αληθειών για τα θέματα του Ελληνισμού της Πόλης και της Ίμβρου και Τενέδου.  

 - Ουσιαστικές παρεμβάσεις έκαναν οι βουλευτές : η κα. Όλγα Γεροβασίλη και οι κ.κ.  Γρηγόρης Ψαριανός, Ιωάννης 

Μιχελάκης, Τέρενς Κουίκ και άλλοι. 

  Στη συνέχεια ακολούθησε σειρά απαντήσεων  από την Οι.Ομ.Κω,   Στη συνεδρίαση συμμετείχε και ο Πρόεδρος του 

Συλλόγου Τενεδίων Αθηνών κ. Απόστολος Κερκινέογλου και οποίος στην ομιλία τόνισε τον πολύ μικρό Ελλήνων που έχουν 

μείνει στην Τένεδο και την ανάγκη επειγουσών μέτρων για ενίσχυση των Ελλήνων της Τενέδου. 

  Στο τέλος της συνεδρίασης αποφασίστηκε η συγκρότηση Υποεπιτροπής Ελληνισμού της Κωνσταντινούπολης-Ίμβρου και 

Τενέδου με την οποία θα υπάρχει μόνιμη συνεργασία. Η συνεδρίαση της. Η συνεδρίαση μεταδόθηκε αργόετρα από το 

τηλεοπτικό δίαυλο της Βουλής.  

Μετάβαση Εθελοντριών της Παιδούπολης  στην Κωνσταντινούπολη την περίοδο των εορτών,  που έχουν  προ-
σφέρει εθελοντικά  έργο στην Παιδούπολη της ν. Πρώτης τα τελευταία 2 καλοκαίρια,  για συνάντηση και οργάνωση εόρτιας 
εκδήλωσης  για  τους μαθητές των Ομογενειακών σχολείων, επισκέψεις σε  Ομογενείς τρίτης ηλικίας και το Γηροκομείο Βα-
λουκλί.  Οι  δραστηριότητες  των εθελοντριών περιελάμβανε:  
 Συμμετοχή στα Κάλαντα με τους  μαθητές των Σχολείων στο Πέ-

ρα και το Οικουμενικό Πατριαρχείο. 
 Επισκέψεις και συμμετοχή στις εκδηλώσεις στις Κοινότητες Βλα-

χερών,  Ζωοδόχου Πηγής Βαλουκλί, Αγ. Στεφάνου,  Αγ. Γεωργίου 
Κουδουνά και στην Μονή Μεταμόρφωσης Σωτήρος -
Παιδούπολης,  

 Στις 30-12-2012 ημέρα Κυριακή το απόγευμα  οργανώθηκε εόρ-
τια εκδήλωση στην Κοινοτική αίθουσα της Αγίας Τριάδος Πέρα  
με την συμμετοχή  23 μαθητριών και μαθητών της  Παιδούπολης 
της ν. Πρώτης. Το πρόγραμμα περιελάμβανε, τραγούδια, κάλα-
ντα, παρουσίαση για τα Άγια Θεοφάνεια καθώς και παρουσίαση 
φωτογραφιών από την κατασκήνωση της Παιδούπολης του θέ-
ρους  2012. Στο τέλος παραχωρήθηκε κέρασμα στα παιδιά, κοπή 
πρωτοχρονιάτικης βασιλόπιτας και ένα αναμνηστικό δώρο. 

Στις 31-12-2012 ημέρα Δευτέρα, η ομάδα των εθελοντριών μαζί με μαθητές από το  Φανάρι  έψαλαν τα  κάλαντα σε σπίτια 

Ομογενών στο  Νιχώρι και στο Μέγα Ρεύμα. Οι Ρωμιοί υποδέχθηκαν με πολύ χαρά τις εθελόντριες και τους μαθητές.  Οι 

επισκέψεις στο Νιχώρι ξεκίνησαν από την οικία του εφημέριου  π. Αγαθάγγελο, που υποδέχθηκε με ιδιαίτερη χαρά τους 

νέους μαθαίνοντας ότι έρχονται από την Οι.Ομ.Κω. Μετά το Νιχώρι, ακολούθησαν κάλαντα σε  σπίτια στην κοινότητα του 

Μεγάλου Ρεύματος, όπου κι εκεί οι Ομογενείς  χάρηκαν πολύ με την παρουσία μας, ενώ θυμήθηκαν ότι είχαν πάει και 

πέρσι  για τα Κάλαντα.  Το Δ.Σ. της Οι.Ομ.Κω ευχαριστεί θερμά τον Πρόεδρο των Κοινοτήτων Σταυροδρομίου και Μεγάλου 

Ρεύματος κ. Γιώργο Παπαλιάρη για την μέριμνα και φιλοξενία των εθελοντριών της Οι.Ομ.Κω. Οι εθελόντριες επίσης συμ-

μετείχαν στον εσπερινό στο Οικουμενικό Πατριαρχείο όπου ακολούθησε κοπή της βασιλόπιττας. Στη συνέχεια η ομάδα,  

επισκέφθηκε τον Ιερό Ναό της Παναγίας Εισοδίων του Πέρα, όπου μαζί με τη χορωδία του κ. Α. Παριζιάνου έψαλαν  τα 

κάλαντα, ενώ ο Μητροπολίτης Τρανουπόλεως κ.Γερμανός ευλόγησε και έκοψε την βασιλόπιττα. 

 
 



 

  

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΙΤΩΝ  

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η  

Η Οικουμενική Ομοσπονδία Κωνσταντινουπολιτών σας καλεί  

στην συναυλία που οργανώνει για την υποστήριξη του προγράμματος 

υποτροφιών  που δίνει για  

μαθητές  Κωνσταντινουπολίτικης καταγωγής στην Ελλάδα  

Α θ ή ν α , π ό λ η  ο ν ε ί ρ ο υ , 

Ηβη Ντερμαντζή τραγούδι  

Αντώνης Συριανός τραγούδι  

Κυριάκος Γκουβέντας βιολί  

Ανδρέας Τσεκούρας πιάνο  

την Τετάρτη 6 Φεβρουαρίου 2013, ώρα 7 μ.μ.  

στο Πνευματικό Κέντρο Κωνσταντινουπολιτών  

(Δημ. Σούτσου 46, Στάση Μετρό Αμπελόκηποι)  

Πληροφορίες  

Γραμματεία 210 64.64.270 Ελίζα Φερεκύδου 6972847955  

Λένα Αναπνιώτη 6972889795 Βέτα Κατάνου 6945177000  

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



 

Παρακαλούνται όσοι οι Συμπολίτες που γνωρίζουν απογόνους των παρακάτω 

Κωνσταντινουπολιτών να επικοινωνήσουμε με το Δ.Σ. της Οι.Ομ.Κω  
1. Αδαμίδη  Χρυσή σύζ. Μάρκου 

2. Αδοσίδης Αλέξανδρος  

3. Δεγαΐτας Πάτροκλος 

4. Καλαμαράς Ελένη Σύζ. Παντελή 

5. Καλαμαράς  Ολυμπία Σύζ.Παντελή 

6. Μαρκόπουλος  Αντώνιος  του  Αριστείδη-Σπύρο 

7. Μαρκόπουλος Ζαχαρίας  του Αριστείδη-Σπύρο 

8. Μαρκόπουλος Νικόλαος του  Αριστείδη-Σπύρο 

9. Νικολαΐδη    Ελένη  του Εμμανουήλ και   σύζ. Στρογγυλού  

10. Νικολαΐδης Νικόλαος του Εμμανουήλ 

11. Χαραλάμπους ή Λάμπρος Καλλιόπη του Γεώργιου  σύζ. Θεοδωρίδη 

12. Αμβρόσια  (άγνωστο επώνυμο) σύζ. Ηλία 

13. Αντουανέττα (άγνωστο επώνυμο) του Αντωνίου  

14. Ευάγγελος (άγνωστο επώνυμο) του Αθανάσιου 

15. Ευφροσύνη (άγνωστο επώνυμο) του Αθανασίου 

16. Κυριακίτσα (άγνωστο επώνυμο) του Αθανασίου 

17. Στρατίτσα (άγνωστο επώνυμο) του Προδρόμου  

18. Κωστάκη Μαριάνθη  

19. Τσαμπάσης Βασίλειος του Αλέξιου  

20. Λοϊζόπουλος Μιχαήλ  

21. Λοϊζόπουλος Χρήστος  

22. Μενεξελής Σωτήριος του Δημητρίου 

23. Ουζουλτζόγλου  

24. Παλαιοιωαννίδης Αθηνά  

Απαντητική επιστολή προς την Οι.Ομ.Κω από το Γραφείο Ύπατου Αρμοστή  

Δικαιωμάτων του Ανθρώπου του ΟΑΣΕ  

Dear Mr. Ouzounoglou and Mr. Mavropoulos, 

On behalf the OSCE High Commissioner on National Minorities, I would like to thank you for your letter dated 26 October 

2012 in which you outline the issues with respect to the Greek minority in Turkey. I commend the commencement of your 

dialogue with the authorities. 

In addition, I note that you have drawn attention to the issue of gross human rights violations and in particular, the General 

Assembly of the United Nations Resolution 60/147. As part of my work, I am aware of General Assembly Resolutions and 

other instruments which may impact the rights of national minorities. If you have any additional information or should you 

wish to discuss this matter further, feel free to contact us again. 

Yours sincerely, 

Alexander Hug 

Office of the OSCE High Commissioner on National Minorities 

Η ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΙΤΩΝ ΕΚΤΟΣ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΣΥNEΧΙΖΕΤΑΙ 

ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΕΠΙΣΚΕΦΘΗΤΕ ΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ ΟΙ.ΟΜ.ΚΩ: www.conpolis.eu  

  Ή ΖΗΤΗΣΤΕ ΤΗΝ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΕΝΤΥΠΟΥ ΜΕ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ  

email  στην διεύθυνση nnap@otenet.gr 


