
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Ετήσια Γ.Σ. σ.1. 

 Αποστολή νέων Εθελοντών στην Πόλη, 

σ.2-6. 

 Ανακοινώσεις σ.7.  

  Χαιρετισμός της Α.Θ.Π. του Οικουμενι-

κού Πατριάρχη σε γιορτινή εκδήλωση 

νέων, σ.8-9. 

 Αντιδράσεις της Οι.Ομ.Κω κατά συκο-

φαντικών δημοσιεύσεων εναντίων της 

Α.Θ.Π. του Οικουμενικού Πατριάρχη, 

σ.10.   

 Παρουσίαση της Οι.Ομ.Κω. στην Βουλή, 

σ.11-14. 

 Προγράμματα Υποτροφιών,σ.14. 

 Εκπαιδευτικό Πρόγρ. «Ιχνηλατώντας 

την ζωή των Ρωμιών της Πόλης», σ.15.  Ιανουάριος  2018– Τεύχος 8/1 

 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 

Πραγματοποιήθηκε η ετήσια Γενική Συνέλευση της Οι.Ομ.Κω.  

   Η πρώτη Γενική Συνέλευση του 4ου αιρετού Δ.Σ. της Οι.Ομ.Κω. πραγματοποιήθηκε το πρωί του Σαββάτου της 20 Ιανουαρίου 

2018  στο Πνευματικό Κέντρο Κωνσταντινουπολιτών στους Αμπελόκηπους Αθηνών. Όπως κάθε φορά, επιτεύχθηκε απαρτία 

στην ορισθείσα ώρα συνέλευσης των μελών της Γ.Σ. (10.30). Η Γ.Σ. με τις προβλεπόμενες διαδικασίες εξέλεξε στο προεδρείο της 

Συνέλευσης τους: κ. Χρήστο Ελματζόγλου (Πρόεδρο), κ. Αντώνη Θήριο (Αντιπρόεδρο) και κα. Ζωρζέτ Αναγνωστοπούλου 

(Γραμματέα). Η συνέλευση ακολούθησε την ημερησία διάταξη που είχε οριστεί από το Δ.Σ. της Οι.Ομ.Κω. Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. 

Νικ. Ουζούνογλου παρουσίασε τις δραστηριότητες της Οι.Ομ.Κω. του έτους 2017 και τις σχεδιαζόμενες δράσεις για το τρέχον 

έτος. Η Εκθεση του Δ.Σ. για τις δραστηριότητες του έχει αναρτηθεί στις ιστοσελίδες www.conpolis.eu, www.conpolis.org και την 

νέα επικοινωνιακή www.oiomko.org .   

 

Στο συμπέρασμα της παρουσίασης του Δ.Σ. αναφέρονται τα εξής:  

Προγραμματιζόμενες ενέργειες επιπρόσθετα στις τρέχουσες δράσεις  

 Συνέxιση των προσπαθειών να συγκροτηθεί υπό τον ΣΥΡΚΙ Επιτροπή Συντονισμού και Εποπτείας Ομογενειακών Ιδρυμάτων.  

 Ενέργειες για την οργάνωση νέας επίσκεψης  στην Άγκυρα για συζητήσεις με τους ιθύνοντες. 

 Οργάνωση στην Τουρκία (Άγκυρα – Κων/λη) Έκθεσης με θέμα: Η Συμβολή της Ρωμαίικής Κοινότητας τον 19 και 20ο αιώνα 

στους τομείς : Παιδείας, Διοίκησης, Νομικής Επιστήμης, Βιομηχανίας, Κοινωνικής Αλληλεγγύης,  Ανοικοδόμησης και Οικο-

νομίας. 

 4ο Φεστιβάλ Κων/λιτών. 

 Υποβολή προτάσεων προς Ε.Ε. και Κυβέρνηση της Τουρκίας για υποστήριξη της Παλινόστησης Νέων. 

Συμπεράσματα  

•   Στην διάρκεια του 2017 το Δ.Σ. συνέχισε τις προσπάθειες που έχουν ξεκινήσει στις προηγούμενες θητείες των Δ.Σ. της 

Οι.Ομ.Κω. επί των Καταστατικών Σκοπών της : Διεκδίκηση από τις Κυβερνήσεις της Τουρκίας της Αποκατάστασης, Υποστή-

ριξη προς την Ομογένεια, Παιδεία, Μεταλαμπάδευση της Κωνσταντινουπολίτικης ιδέας στην Νέα Γενιά, Επίλυση προβλη-

μάτων Κων/λιτων στην Ελλάδα, Κοινωνική Αλληλεγγύη, Ενημέρωσης της Κοινής Γνώμης και Φορέων παντού..  

•     Οι ραγδαίες και δύσκολα προβλέψιμες εξελίξεις στην Τουρκία απαιτούν εγρήγορση και συνέχιση των προσπαθειών με 

προσεκτικό τρόπο και κυρίως με την απόλυτη αποφυγή διασπαστικών πράξεων. Η ανάγκη συζήτησης σε βάθος όλων των 

παραμέτρων και δεδομένων με πρώτο το ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΟ στην Κων/λη είναι το πλέον σημαντικό ζήτημα.  

  Στην συνέχεια της παρουσίασης του Δ.Σ., ακολούθησε η παρουσίαση του ετήσιου οικονομικού απολογισμού της Οι.Ομ.Κω, 

για το παρελθόν έτος. Σημειώνεται ότι η οικονομική δραστηριότητα κατά 90% αναφέρεται στο Πρόγραμμα Κοινωνικής Αλ-

ληλεγγύης και το Πρόγραμμα Υποτροφιών για την υποστήριξη της μαθητιώσας και  σπουδάζουσας νέας γενιάς. Η Γ.Σ. ενέ-

κρινε ομόφωνα τον οικονομικό απολογισμό και το νέο ετήσιο προϋπολογισμό της Οι.Ομ.Κω.  



 
Εθελοντική Αποστολή στην Πόλη, Νέων της Οικουμενικής Ομοσπονδίας Κωνσταντινουπολιτών 

(Οι.Ομ.Κω.), για κάλαντα 2017 
   Λίγες ημέρες πριν από τα Χριστούγεννα μία ομάδα Νέων Εθελοντών της Οι.Ομ.Κω. ενημερώθηκε ότι η Κοινότητα του Μεγά-

λου Ρεύματος στην Πόλη της ζήτησε να ψάλλει τα κάλαντα σε ομογενείς, στα σχολεία και στις Κοινότητες της Πόλης τις ημέρες 

των εορτών. Η πρόταση αυτή έγινε αποδεκτή με πολλή χαρά και έτσι η σημαντική αυτή Αποστολή ξεκίνησε την 30η Δεκεμβρίου 

2017.  

   Με την άφιξή μας στη Πόλη, μεταβήκαμε στο Σταυροδρόμι με όχημα που μας διετέθη, όπου και συναντηθήκαμε με την κ. 

Ντόρα Διακρούση (στην Αγία Τριάδα Σταυροδρομίου) και ενημερωθήκαμε σχετικά με το πρόγραμμα της Αποστολής. Το βράδυ 

γευματίσαμε στο εστιατόριο Sütiş στην Taksim με τον κ. Ιωάννη Κότσια. 

Την επομένη 31/12/17, γνωστή στην Πόλη και ως «καλή βραδιά», το πρόγραμμα της ημέρας ξεκίνησε από τις 9 το πρωί και 

ολοκληρώθηκε στις 8 περίπου το βράδυ. Η ομάδα διαχωρίστηκε σε 3 μικρότερες ομάδες. Η πρώτη ομάδα πήγε στην περιοχή 

του Βοσπόρου. Η αρχή έγινε από το Νιχώρι, όπου πρόεδρος είναι ο κ. Λάκης Βίγκας και συνέχισε με επισκέψεις σε σπίτια και 

συναθροίσεις ομογενών (Μέγα Ρεύμα, Etiler, Alkent & Ulus). Η δεύτερη ομάδα μετέβη στην Χάλκη, όπου την υποδέχτηκε η 

επίτροπος του νησιού κ. Καίτη Πρόκου και είπε τα κάλαντα στην Κοινότητα εκεί, αλλά και σε κάποια σπίτια ομογενών. Στη συ-

νέχεια επισκέφθηκε την Πρίγκηπο, όπου η Πρόεδρος της Κοινότητας κ. Αγνή Νικολαΐδου συντόνισε την ομάδα και η ομάδα 

αυτή παρουσίασε τα κάλαντα σε μερικά σπίτια. Η τρίτη ομάδα  επισκέφθηκε πολλά σπίτια ομογενών στις περιο-

χές Ταταύλα, Bomonti, Şişli & Feriköy (περιοχή των Δώδεκα Αποστόλων). Συγκεκριμένα στο Feriköy είπε τα κάλαντα στο Πνευ-

ματικό Κέντρο του Ι. Ν. Αγίων Αποστόλων μετά τη Θεία Λειτουργία παρουσία πολλών ομογενών της περιοχής. Η συγκεκριμένη 

ομάδα, που δραστηριοποιήθηκε στην περιοχή των Ταταούλων, είχε την τιμή εκείνο το βράδυ να παρουσιάσει τα κάλαντα στον 

Μητροπολίτη Τρανουπόλεως Γερμανό στην καθιερωμένη Εκδήλωση Κοπής Πίτας στο Πνευματικό Κέντρο της Παναγίας του 

Πέραν στο Beyoğlu. 

   Ομάδα Βοσπόρου: Γεωργία Γόντικα, Δέσποινα Δημητριάδη, Αλεξάνδρα Μοροσίδου, Ιωάννης Μοροσίδης, & Σαββούλα 

Μοροσίδου. Συνοδοί: κ. Σοφία & Μάριος Καραχάλιος 

  Ομάδα Πριγκηποννήσων: Ιωάννης Γεωργούλης, Μαρία-Αλεξάνδρα Ηλιάδη & Ναταλί-Νίκη Τσακίρογλου. Συνοδός: Δανιήλ 

Γιαμάνογλου 

  Ομάδα Ταταούλων: Ανδρέας Γουλιμής, Μαρία-Μαρίνα Μπουκίου, Πέτρος Ρέμπελος & Γεωργία Αποστολάκου-Ρέμπελου. 

Συνοδοί: Ελένη Ευθυμιάδη, Ελένη Καραμήτη & Ιωάννης Κότσιας. 

   Με την αρχή του νέου έτους, τη Δευτέρα 1 Ιανουαρίου 2018, σύσσωμη η ομάδα μετέβη στο Οικουμενικό Πατριαρχείο στο 

Φανάρι, όπου και παρακολούθησε την πρώτη Θεία Λειτουργία του χρόνου. Στη συνέχεια αφού παρουσίασε τα κάλαντα στην Α. 

Θ. Π. Οικουμενικό Πατριάρχη κ. κ. Βαρθολομαίο Α', αποδέχθηκε την πρόσκλησή του για γεύμα στο Πατριαρχείο. Αμέσως μετά 

επισκεφθήκαμε την Μητρόπολη της Χαλκηδόνος. Εκεί μας υποδέχτηκε ο επίτροπος της Χαλκηδόνος κ. Κώστας Κυρατζόπουλος 

και αφού παρακολουθήσαμε την Ακολουθία του εσπερινού στη συνέχεια συμμετείχαμε στη τελετή που οργανώνει η Κοινότητα 

για την Κοπή της Βασιλόπιτας και ενώπιον του Μητροπολίτη Χαλκηδόνος παρουσιάσαμε τα κάλαντα. 

   Την επομένη 02/01/18 [και αφού αποχαιρετήσαμε ένας μέλος της ομάδας μας, τον Γιάννη Μοροσίδη], το πρωί επισκεφθήκα-

με πρώτα τον παιδικό σταθμό της Αγίας Τριάδας, όπου παίξαμε, τραγουδήσαμε και κόψαμε την πίτα μαζί με τα παιδάκια. Στη 

συνέχεια επισκεφθήκαμε το Ζάππειο Σχολείο. Αφού μας υποδέχθηκαν οι διευθυντές του σχολείου, κ. Ευαγγελία Κανάρη και κ. 

Αντώνιος Ηλιάδης, πραγματοποιήθηκε τελετή Κοπής Πίτας με την συμμετοχή μαθητών όλων των βαθμίδων (νηπιαγωγείο, δη-

μοτικό μέχρι και λύκειο) στην Αίθουσα Εκδηλώσεων του σχολείου, καθώς και περιήγηση στο κτήριο. Αμέσως μετά με την συνο-

δεία του Προέδρου του ΣΥΡΚΙ κ. Αντώνιου Παριζιάνου επισκεφθήκαμε το Γηροκομείο Βαλουκλή, όπου η παρουσίαση των καλά-

ντων ενώπιον των ανθρώπων που διαμένουν εκεί ήταν άκρως συγκινητική. Στη συνέχεια στην επίσκεψή μας στο Αγίασμα του 

Βαλουκλή είχαμε την χαρά να συναντήσουμε εκ νέου τον Οικουμενικό Πατριάρχη, ο οποίος μας ζήτησε να του ξαναπούμε τα 

κάλαντα και ενώπιον του Μητροπολίτη Σασίμων π. Γεννάδιο. Το απόγευμα ο κ. Αντώνιος Παριζιάνος μας ξενάγησε στην περιο-

χή του Επταπυργίου και των Ψωμαθειών και συγκεκριμένα στους Ιερούς  Ναούς των Αγίων Κωνσταντίνου & Ελένης 

(Επταπύργιο), Αναλήψεως (Ψωμαθειά), στην Ι. Μ. Στουδίου (Ψωμαθειά) και τέλος στον Ι. Ν. Αγίου Νικολάου Ψωμαθειών, όπου 

πρόεδρος είναι ο κ. Αντώνης Παριζιάνος. Ο ίδιος μας ζήτησε να πούμε τα κάλαντα στο Πνευματικό Κέντρο του Ναού, όπου εί-

χαν να ακουστούν εκεί περίπου 60 χρόνια. Η ημέρα έκλεισε με ένα όμορφο δείπνο στο εστιατόριο  Develi στα Ψωμαθειά, προ-

σφορά της Κοινότητας της Αντιγόνης. 



 

  Εικόνες από την Αποστολή Νέων Εθελοντών της Οι.Ομ.Κω. στην Πόλη την Πρωτοχρονιά 2018 

                              Ζάππειος Σχολή                    Οικουμενικό Πατριαρχείο  

                   Παιδικός Σταθμός Αγίας Τριάδος Σταυροδρομίου      Στον Άγιο Νικόλαο Υψωμαθείων  

                              Στη Σχολή Γαλατά στη Εορτή               Στην Κοινοτική Αίθουσα Παναγίας Εισοδείων με τον  

 Νεολαίας του Οικουμενικού Πατριαρχείου                  Σεβ. Μητροπολίτη Τρανουπόλεως κ. Γερμανό  



     Το πρωί της Τετάρτης 3 Ιανουαρίου μία ομάδα από οχτώ άτομα επισκεφθήκαμε την Αγία Σοφία. Αμέσως μετά η ομάδα ξενα-

γήθηκε στο Ζωγράφειο Λύκειο, όπου γευματίσαμε εκεί. Παρουσιάσαμε τα κάλαντα στην Αίθουσα Εκδηλώσεων ενώπιον του 

Διευθυντή κ. Ιωάννου Δερμιτζόγλου, από τον οποίο τύχαμε θερμότατης υποδοχής, και των μαθητών του σχολείου στην τελετή 

Κοπής Πίτας. Νωρίς το απόγευμα μεταβήκαμε στη σχολή του Γαλατά, που σήμερα λειτουργεί ως χώρος εκθέσεων και εκδηλώ-

σεων. Εκεί πραγματοποιήθηκε η εκδήλωση για νέους της ομογένειας που οργάνωσε το Οικουμενικό Πατριαρχείο και παρίστα-

το ο Παναγιότατος. Η Αλεξάνδρα Μοροσίδη ως εκπρόσωπος των Νέων Εθελοντών της Οι.Ομ.Κω. απηύθυνε χαιρετισμό εκ μέ-

ρους της ομάδας Εθελοντών και αμέσως μετά παρουσιάσαμε τα 

Πρωτοχρονιάτικα παινέματα της Χίου. Ο Πατριάρχης κατά τη διάρ-

κεια της ομιλίας του ευχαρίστησε τα μέλη της ομάδας των Νέων 

Εθελοντών της Οι.Ομ.Κω. για την όλη παρουσία τους και ιδιαίτερα 

στο Γηροκομείο Βαλουκλή. Το βράδυ δειπνίσαμε στο εστιατό-

ριο «Jash» στο Cinhagir, προσφορά των Κοινοτήτων του Μεγάλου 

Ρεύματος και της  Χαλκηδόνος. 

   Την Πέμπτη 4 Ιανουαρίου το πρωί μερικά μέλη από την ομάδα 

μας αναχώρησαν για την Αθήνα. Οι υπόλοιποι, το μεσημέρι επι-

σκεφθήκαμε τη Μεγάλη του Γένους Σχολή. Εκεί γευματίσαμε, συμ-

μετείχαμε στην Κοπή Πίτας και στη συνέχεια περιηγηθήκαμε στο 

κτήριο. 

    

   Το πρωί της επομένης, παραμονή των Φώτων, κάποιοι από όσους 

παραμείναμε επισκεφθήκαμε την νήσο της Πριγκήπου κατόπιν 

προσκλήσεως της Προέδρου της Κοινότητας, κ. Αγνής Νικολαΐδου. 

Αφού παρακολουθήσαμε τη Θεία Λειτουργία και την Ακολουθία 

του Μεγάλου Αγιασμού στον Ι. Ν. Ευαγγελισμού της Θεοτόκου Πριγκήπου, παρουσιάσαμε τα κάλαντα των Φώτων εντός του 

Ιερού Ναού παρουσία κλήρου και λαού. Στη συνέχεια η Πρόεδρος, αφού μας παρέθεσε πρωινό γεύμα και μας ξενάγησε στις 

ομορφιές του νησιού, μάς συνόδευσε στην οικία της δασκάλας κ. Βάσως Ξύδα, όπου παρουσία ομογενών ψάλλαμε τα κάλαντα 

των Φώτων. Το πρωί 6ης Ιανουαρίου τα υπόλοιπα μέλη της Αποστολής ανα-

χωρήσαμε για την Αθήνα. 

   

   Σε αυτό το σημείο θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε θερμά την Οικουμενική 

Ομοσπονδία Κωνσταντινουπολιτών και συγκεκριμένα τον Πρόεδρο κ. Νικό-

λαο Ουζούνογλου, καθώς και τα  διοικητικά μέλη τον κ. Δημήτριο Φραντζή 

και τον κ. Γρηγόριο Κεσίσογλου, μέλος της επιτροπής των Νέων Εθελοντών 

της Οι.Ομ.Κω. Θερμές ευχαριστίες οφείλουμε στον κ. Γεώργιο Παπαλιάρη, 

Πρόεδρο των Κοινοτήτων του Μεγάλου Ρεύματος και του Σταυροδρομίου 

στην Πόλη, ο οποίος μας προσκάλεσε και διοργάνωσε όλη την Αποστολή 

μας στην Πόλη, καθώς και στις συντονίστριες από την Κοινότητα του Μεγά-

λου Ρεύματος την κ. Ντόρα Διακρούση και την κ. Λωξάντρα Δημοπούλου. 

Ευχαριστούμε επίσης και όλους όσοι μας υποδέχτηκαν και φρόντισαν ώστε 

η φιλοξενία μας στην Πόλη να είναι όσο το δυνατόν πιο ευχάριστη και 

όμορφη. 

    

    Όλα τα μέλη της ομάδας των Νέων Εθελοντών της Οι.Ομ.Κω., που συμμε-

τείχαμε σε αυτή την μεγάλη Αποστολή, ευχόμαστε να ανταποκριθήκαμε στις 

προσδοκίες όλων και ελπίζουμε να βάλαμε ένα μικρό λιθαράκι στη γέφυρα που 

θα ενώνει την Μητέρα Πόλη με τα Παιδιά της στην Ελλάδα. 

 

Γεωργία Αποστολάκου-Ρέμπελου 

Μέλος της Γραμματείας των Νέων Εθελοντών της Οι.Ομ.Κω. 

 Οι νέοι της ΟιΟμΚω με την Α.Θ.Π. Οικουμενικό  

Πατριάρχη κ.κ. Βαρθολομαίο στο Φανάρι  

Κάλαντα σε Ρωμαίικο  σπίτι με την χρήση 

του  «καλαθιού από το παράθυρο» 



 
Εικόνες από την Αποστολή Νέων Εθελοντών της Οι.Ομ.Κω. στην Πόλη την Πρωτοχρονιά 2018 

        Σε ομογενειακό σπίτι της Πριγκήπου             Στην Ζωγράφειο Σχολή του Πέρα 

Στον Καθεδρικό Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος Χαλκηδόνος με τον Γέροντα Σεβασμιώτατο  

Μητροπολίτη  Χαλκηδόνος κ. Αθανάσιο κατά την Πρωτοχρονιάτικη Εορτή Νέων 

  Σημαντική Ανακοίνωση  
Προς τους Απελαθέντες εκ Τουρκίας και απογόνους τους 

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι που οι ακίνητες περιουσίες τους είχαν δεσμευτεί και ενδεχομένως παραμένουν  

στην παράνομη κατοχή του κράτους της Τουρκίας να επικοινωνήσουν με την Οι.Ομ.Κω. (email: nnap@otenet.gr)  

για να τους παρασχεθούν πληροφοριακά στοιχεία για τις περιουσίες τους από  

αρχεία που έχουν περιέλθει πρόσφατα στην κατοχή της Οι.Ομ.Κω.  



 

Παναγιότατε, Σεβασμιότατοι, Εκλεκτή ομήγυρη 

  

Σας απευθύνουμε τις πιο θερμές και ειλικρινείς ευχές μας για το νέο έτος, ως Νέοι Εθελοντές της Οικουμενικής Ο-

μοσπονδίας Κωνσταντινουπολιτών. 

Η ομάδα μας, αποτελούμενοι από 12 νέους και νέες, ταξίδεψε από την Αθήνα, μετά από πρόσκληση της Κοινότητας 

Μεγάλου Ρεύματος, για να πούμε τα κάλαντα σε σπίτια και συναθροίσεις ομογενών. 

Ανταποκριθήκαμε με πάθος σ’ αυτή την πρόσκληση, για να βρεθούμε αυτές τις άγιες ημέρες μαζί με την Πολίτικη 

Ρωμηοσύνη, να συνεορτάσουμε και να νιώσουμε τον παλμό της ομογένειας. 

Βέβαια, δεν είναι η πρώτη φορά που νέοι εθελοντές της Οικουμενικής Ομοσπονδίας Κωνσταντινουπολιτών, επισκε-

πτόμαστε την Πόλη με διάφορες αποστολές. 

  Η Οι.Ομ.Κω. από την ίδρυση της έχει θέσει πρωταρχικό σκοπό την αλληλεγγύη και στήριξη της ομογενών συμπολι-

τών μας που ζουν στη Πόλη. Με αυτό το πνεύμα, έχουμε δραστηριοποιηθεί δεκάδες νέοι και νέες εθελοντές, ανε-

ξάρτητα από τον τόπο καταγωγής μας. Όλους εμάς τους νέους εθελοντές της Οι.Ομ.Κω. μας ενώνει η αγάπη και η 

αφοσίωση στην Μητέρα Εκκλησία, το Οικουμενικό Πατριαρχείο, όπως επίσης οι συναισθηματικοί, πνευματικοί και 

ιστορικοί δεσμοί με την μήτρα του Γένους μας, την Κωνσταντινούπολη και την ελληνορθόδοξη κοινότητα μας που 

ζει σε αυτά τα ιερά χώματα. 

 

  Τα προηγούμενα χρόνια, νέοι εθελοντές της Οι.Ομ.Κω. πραγματοποίησαν στη Πόλη διάφορες δράσεις, όπως η 

καταλογογράφιση της βιβλιοθήκης της Μεγάλης του Γένους Σχολής, τακτοποίηση αρχείων κοινοτήτων, αποτύπωση 

και καθαρισμός Ορθόδοξων κοιμητηρίων, εκπαιδευτικά και ψυχαγωγικά προγράμματα στη Παιδούπολη της Πρώ-

της, αρχιτεκτονική αποτύπωση κοινοτικών κτιρίων, όπως η Ζάππειος Σχολή, παιδικές εορτές και συμβολή στο πρό-

γραμμα του Δημιουργικού Εργαστηρίου της Αγίας Τριάδας, επίσης συμμετείχαν σε εκπαιδευτικό σεμινάριο γνωρι-

μίας με την Ρωμαίικη Κοινότητα και σε άλλες δραστηριότητες. 

Όλες αυτές οι ενέργειες που οργάνωσε η Οι.Ομ.Κω. σε συνεργασία με τον Σύνδεσμο Υποστήριξης Ρωμαίικων Κοινο-

τικών Ιδρυμάτων, υπηρετούν ένα αμφίδρομο σκοπό. Αφενός, όπως προανέφερα, την αλληλεγγύη και στήριξη προς 

την ομογένεια και αφετέρου την γνωριμία και εξοικείωση νέων που ζουν στην Ελλάδα, με την κοινότητα μας στη 

Πόλη. Με τον τρόπο αυτό δίνεται η δυνατότητα σε νέους ανθρώπους, να εξερευνήσουν την προοπτική της μετοικε-

σίας τους στη Πόλη. 

 

  Τελειώνοντας θα ήθελα να ευχαριστήσω εκ μέρους όλης της ομάδας, τους ανθρώπους που μας παρέχουν μια ζε-

στή φιλοξενία. Ελπίζουμε να ανταποκριθήκαμε στις προσδοκίες της πρόσκλησης τους. Για εμάς η μεγαλύτερη ικα-

νοποίηση θα είναι αν καταφέραμε να προσφέρουμε έστω μια μικρή ψυχική ανάταση σε ομογενείς μας. 

Παναγιότατε επιθυμούμε να έχουμε την ευλογία σας και θα θέλαμε να γνωρίζετε ότι ο τιτάνιος αγώνας σας για την 

επιβίωση και την ανασυγκρότηση της Ρωμηοσύνης, μάς εμπνέει και μας εμψυχώνει, για να συνεχίσουμε και να ε-

ντείνουμε την εθελοντική μας προσφορά. 

Σας ευχαριστώ πολύ… Και του χρόνου όλοι μαζί… 

 

https://www.youtube.com/watch?v=r-8f_bUEweM  

  Χαιρετισμός των Νέων Εθελοντών της ΟιΟμΚω στην Εορτή Νέων του Οικουμενικού Πατριαρχείου στην 

Σχολή Γαλατά (3/1/2018) αναγνωσθείσα από την εκπαιδευτικό κα. Αλεξάνδρα Μοροσίδου  



 

 

 

 

 

 Η ηχητική καταγραφή της  Συναυλίας που  

οργανώθηκε από την Οι.Ομ.Κω. υπέρ του 

Προγράμματος Κοινωνικής Αλληλεγγύης 

 «Μηνάς Τσιτσάκος» 

 και πραγματοποιήθηκε στο Κολλέγιο Αθηνών  την 9 

Δεκεμβρίου 2017 είναι διαθέσιμη στον ιστότοπο:  

 

https://soundcloud.com/alexandra-gravas/prayer-by-

pigi-likoudi/s-NYHHs  

 

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΙΤΩΝ 

Ανακοίνωση για την Μακεδονία 

22-01-2018  

Ο αλυτρωτισμός αποτελεί μέσο εξυπηρέτησης επεκτατικών  συμφερόντων κατά της ειρήνης 

  Στην καθ’ ημάς Ανατολή οι ισχυρές κρατικές οντότητες του πλανήτη μας, τους τελευταίους  αιώνες,  

έχουν χρησιμοποιήσει την έξαψη αλυτρωτισμών σε ελεγχόμενες κυβερνήσεις,  για την εξυπηρέτηση των 

μακρόπνοων συμφερόντων τους. Μέσα στο πλαίσιο αυτό η παραποίηση της ιστορικής αλήθειας με την 

επανεγγραφή  της,  αποτελεί κύριο μηχανισμό πρόκλησης τοπικών συγκρούσεων. Με την αντίληψη αυτή 

η πρόκληση διχασμών εξυπηρετείται πολύ εύκολα με την «κατασκευή» νέων εθνοτήτων.   

  Οι ανθρώπινες τραγωδίες των τελευταίων 25 ετών της π. Γιουγκοσλαβίας και της Μέσης Ανατολής απο-

τελούν το απτό παράδειγμα της αλήθειας αυτής. Το Οικουμενικό Πατριαρχείο με την από 1872 απόφαση 

του, της Μείζονος Συνόδου του,  είχε τονίσει τις  καταστροφές  που θα έφερνε ο «Εθνοφυλετισμός». Δυ-

στυχώς η ανθρωπότητα δεν κατάφερε να αποφύγει τον κίνδυνο αυτό και θυσιάστηκαν ολόκληρες αν-

θρώπινες Κοινότητες στον βωμό των συμφερόντων ισχυρών της γης. 

Η αιφνίδια ανάδυση τις μέρες μας του «Μακεδονικού» ζητήματος έχει αφετηρία την δεκαετία του 1870, 

με  την πρόκληση εθνοτικών συγκρούσεων στα Βαλκάνια, από ισχυρά κράτη  και είχε επισημανθεί από 

την ανωτέρω αναφερόμενη απόφαση της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας.  

  Σήμερα το ουσιαστικό είναι οι λαοί της περιοχής να αντιληφθούν ότι οι πολιτικές ισχυρών κρατών με 

έξαψη αλυτρωτισμών, αποτελεί μέγιστο κίνδυνο όπως δείχνουν οι αδιαμφισβήτητες ιστορικές αλήθειες. 

Οι κίνδυνοι αυτοί γίνονται μεγαλύτεροι όταν κράτη αναλαμβάνουν αυτόκλητα τον ρόλο του «προστάτη» 

μειονοτήτων σε περιοχές εκτός των συνόρων τους.  

   Η διάσωση των ιστορικών αληθειών χωρίς φόβο και πάθος,  η αποφυγή εθνοτικών συγκρούσεων αλλά 

και εσωτερικών διχασμών για τον Ελληνισμό αποτελεί το κύριο μέσο αποτροπής νέων θανάσιμων κινδύ-

νων για το Γένος. 
 



 
ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΤΗΣ Α.Θ. ΠΑΝΑΓΙΟΤΗΤΟΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ 

κ.κ. ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΥ 

ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑΤΙΚΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΙΝ ΕΝ ΤΗ ΑΣΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΓΑΛΑΤΑ  

03.01.2018 

 

   Ἱερώτατοι καὶ Θεοφιλέστατοι ἅγιοι αδελφοί, Ἐξοχώτατε κύριε Γενικὲ Πρόξενε τῆς Ἑλλάδος, Ἐντιμολογιώτατοι 

Ἄρχοντες Ὀφφικιάλιοι, Ἐλλόγιμοι ἐκπαιδευτικοί, Τέκνα ἐν Κυρίῳ ἀγαπητά, 

 

   Ἀνέτειλε καὶ ἐφέτος τὸ νέον ἔτος μὲ χρηστὰς ἐλπίδας. 

Ἀνέτειλε μία ἐπιπλέον παράτασις τοῦ χρόνου τῆς ζωῆς 

αὐτοῦ τοῦ κόσμου, ὁ ὁποῖος ἐδῶ καὶ 2018 ἔτη χαίρεται τὴν 

ἄκραν συγκατάβασιν τοῦ Θεοῦ πρὸς τὸν ἄνθρωπον. 

Ἀνέτειλε μία περίοδος, κατὰ τὴν ὁποίαν καλούμεθα νὰ πρά-

ξουμε καὶ πάλιν ἡμεῖς, ἐν Φαναρίῳ, τὸ πανίερον χρέος: νὰ 

κρατήσουμε τὸ παρελθόν, νὰ τὸ φέρουμε ὡς οὐσίαν εἰς τὸ 

παρὸν καὶ νὰ ἐξυφάνουμε τὸ ἔνδυμά του διὰ τὸ μέλλον. 

   Εἰς αὐτόν, λοιπόν, τὸν ἀργαλειὸν τῆς ἐνδύσεως τοῦ θελή-

ματος τοῦ Κυρίου, ἀσφαλῶς θὰ ἀνατέλλῃ, πάντοτε μὲ 

ἐλπίδα, καὶ ὁ νέος ἑνιαυτὸς, ἀλλὰ καὶ κάθε νέα στιγμὴ τῆς 

ζωῆς μας. Εἴμαστε ἐδῶ, εἰς τὴν Πόλιν τῶν Πατέρων μας, εἰς 

τὴν Κωνσταντινούπολιν, εἴμαστε γηγενεῖς, εἴμαστε ἔνδημοι 

καὶ ὄχι ἀπόδημοι, καὶ τηροῦμε μὲ εὐλάβειαν τὰ ἔθιμα ποὺ μᾶς ἐκληροδότησαν αἱ πρὸ ἡμῶν γενεαί. Τηροῦμε τὰ 

ἔθιμά μας ὄχι μὲ ἐθισμὸν ἀλλὰ μὲ ἦθος. Τηροῦμε τὰ ἔθιμά μας ὄχι ἀπὸ ἀνάγκην νὰ δηλώσωμεν τὴν ὕπαρξίν μας- 

εἶναι αὐτονόητος ἐφ᾿ ὅσον εἴμεθα Χριστώνυμος λαός- ἀλλὰ διὰ νὰ κηρύξουμε ὅτι ἡ Ρωμηοσύνη τῆς Πόλεως ἀντέχει 

καί συνεχίζει ἐμπρός! 

  Δι᾿ ὅλους αὐτοὺς τοὺς λόγους συγκινούμεθα ὅταν βλέπουμε τὰ πρόσωπα τῶν νέων μας, τῶν βλαστῶν τῆς 

Ὁμογενείας. Συγκινούμεθα ἀλλὰ καὶ ἀγωνιοῦμε! Συγκινούμεθα, καλά μας παιδιά, διότι σὲ ἐσᾶς θὰ παραδώσουμε 

τὴν σκυτάλην τῆς κοινωνίας, καὶ ἀγωνιοῦμε διότι εἶσθε τὸ κέντρον τοὺ πατρικοῦ ἐνδιαφέροντος μας! Εἶσθε ἡ τρυ-

φερὰ μέριμνά μας! Πήραμε τὴν Ἁγιοβασιλόπιττα ἀπὸ τὰ χέρια τοῦ Μεγάλου αὐτοῦ ἀρχιεπισκόπου τῆς Καισαρείας 

Ἁγίου Βασιλείου καὶ ἀναλογιζόμαστε τὶς περιπέτειες καὶ αὐτοῦ, ἀλλὰ καὶ κάθε ἄλλου εὐσεβοῦς ἐθίμου, τὸ ὁποῖον, 

διέσχισε τὰ ἀφρισμένα κύματα τῆς Ἱστορίας διὰ νὰ φθάσῃ ἓως τὶς ἡμέρες μας. Καὶ τώρα, εὐλογώντας κοντά σας 

αὐτὸ τὸ ἔθιμο, σᾶς παραδίδουμε ὑπόδειγμα διὰ τὸ μέλλον. 

    Χτίστε καὶ σεῖς τὴν δική σας Βασιλειάδα, καλά μας παιδιά! Κι ἂν δὲν μπορέσετε μὲ ὑλικὰ μέσα, φροντίστε ὥστε οἱ 

καρδιές σας νὰ γίνουν θάλπος διὰ τὰ ἀπορφανισμένα ἀπὸ ἐλπίδα πρόσωπα, παρηγοριὰ δι' ὅσους πονοῦν εἰς τὴν 

ψυχὴν καὶ εἰς τὸ σῶμα, στέγη σεβασμοῦ πρὸς τὸ τίμιον γῆρας. Χορτᾶστε ὅποιον πεινᾷ καὶ διψᾷ γιὰ βοήθεια μὲ ἕνα 

σας χαμόγελο! Γίνετε εὐχάριστοι καὶ εὔχρηστοι διὰ κάθε ἄνθρωπον. Τότε ὅλοι, θέλοντας καὶ μή, θὰ βλέπουν εἰς τὰ 

μάτια σας τὸν Θεὸν τοῦ Βασιλείου, τὴν Βασιλειάδα τῶν τέκνων τοῦ Θεοῦ, ἀλλὰ καὶ τὴν Βασιλείαν τῶν Οὐρανῶν. 

Ἔτσι διατηροῦνται τὰ ἔθιμα ἐδῶ εἰς τὴν Μεγάλην Εκκλησίαν. Μὲ τὴν προσπάθειαν τοῦ ἁγιασμοῦ. 

   Ἡ παροῦσα ἑσπέρα ἀφιερώθηκε πολὺ σωστὰ εἰς τὴν μνήμην μιᾶς ἀφωσιωμένης ἐργάτριας τῆς νεοβασιλειάδος 

τοῦ Πατριαρχείου μας εἰς τὴν Παιδόπολιν τῆς Πρώτης. Ἀφιερώθηκε εἰς τὴν ἀείμνηστον Αἰκατερίνην Στάνιτς, τῆς 

ὁποίας ἡ σιωπηλὴ ἔξοδος ἀπὸ τὰ φθαρτὰ πρὸς τὰ ἄφθαρτα μᾶς ἐλύπησε κατ' ἄνθρωπον, καὶ ὁπωσδήποτε ἄφησε 

ἕνα σημαντικὸ καὶ δυσαναπλήρωτο κενό. Ἂς τὴν ἀναπαύῃ ὁ Θεὸς ἐν σκηναῖς δικαίων καὶ ἂς εὐχηθοῦμε ὥστε ἡ μνή-

μη της νὰ εἶναι αἰωνία. 

 



 
   Ὅμως, ἡ Ἐκκλησία πορεύεται τὸν ἰδικὸν της δρόμον, ποὺ δὲν εἶναι ἄλλος 

ἀπὸ τὸ ἀτελεύτητον μέλλον, καὶ ζῇ καὶ δραστηριοποιεῖ τὴν Ρωμηοσύνη τῆς 

Πόλεώς μας μέσα ἀπὸ Συλλόγους, Συνδέσμους, Σωματεῖα καὶ Ἱδρύματα. Διὰ 

τὸν λόγον αὐτὸν εὐλογοῦμε ἀπὸ κοινοῦ τὶς Ἁγιοβασιλόπιττες τῆς Ἀστικῆς 

Σχολῆς Γαλατᾶ, ἡ ὁποία φιλοξενεῖ αὐτὲς τὶς ὄμορφες ἐκδηλώσεις εἰς τοὺς 

χώρους της, καὶ συγχαίρουμε τὴν Πρόεδρον τῆς Ἐφορείας Εὐγεν. κ. Μαρίαν 

Κομοροσάνο καὶ τοὺς συνεργάτας της δι' ὅλας αὐτὰς τὰς πρωτοβουλίας˙ δεύ-

τερον, τοῦ ὑπὸ τὴν προεδρείαν τοῦ Ἐλλογίμου κ. Ἀντωνίου Παριζιάνου Συν-

δέσμου Ὑποστηρίξεως Ρωμαίηκων Κοινοτικῶν Ἱδρυμάτων, τοῦ ΣΥΡΚΙ, τὰ 

εὔφημα ἔργα τοῦ ὁποίου Συνδέσμου ὁμιλοῦν τόσον θετικὰ ἀπὸ μόνα τους, 

ἀλλὰ καὶ τήν Ἁγιοβασιλόπιττα τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου τῆς Παιδοπόλε-

ως, μὲ ἐπικεφαλῆς τὴν εὐγενεστάτην κ. Μαρίαν Ἀποστολίδου, εἰς τὴν εὐθύ-

νην τοῦ ὁποίου Συμβουλίου ἀνεθέσαμεν, ὡς Μήτηρ Ἐκκλησία, τὴν διοργάνω-

σιν τῶν θερινῶν κατασκηνώσεών μας εἰς τήν νῆσον Πρώτην. 

    Παιδόπολις, ὅμως, δίχως τὴν παρουσίαν, τὴν συμβολὴν καὶ τὴν οὐσια-

στικὴν καὶ ἀνιδιοτελῆ βοήθειαν τῶν στελεχῶν τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Νεα-

πόλεως καὶ Σταυρουπόλεως, ὑπὸ τὴν ἡγεσίαν τῆς δραστηρίας καὶ εὐγενεστάτης κ. Μαρίας Χαραλαμπίδου, δὲν νο-

εῖται πλέον! Διὰ τοῦτο συγχαίρομεν καὶ εὐχαριστοῦμεν ἐκ μέσης καρδίας τὸν Ἱερώτατον ἀδελφὸν καὶ ἐκλεκτὸν 

Ἱεράρχην τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου Μητροπολίτην Νεαπόλεως καὶ Σταυρουπόλεως κ. Βαρνάβαν, διότι μὲ τὴν 

ἰδικήν του πρόφρονα παραχώρησιν καὶ εὐλογίαν ἔρχονται τά τελευταῖα χρόνια τὰ στελέχη τῆς Ἐπαρχίας του εἰς τὴν 

Πόλιν μας καὶ ἐπιτελοῦν αὐτὸ τὸ θεάρεστον καὶ ἐξαίσιον ἔργον. 

Πράγματι, ἀγαπητά μας παιδιά ἀπὸ τὴν συμβασιλεύουσαν Θεσσαλονίκην, ἐγράψατε καὶ γράφετε ἐδῶ εἰς τὴν γῆν 

τῆς προστάτιδός σας Ἁγίας Κασσιανῆς ἕνα ὑπέροχον ὕμνον, τὸν ὕμνον τῆς αὐθεντικῆς καὶ ἀνυποκρίτου ἀγάπης σας 

πρὸς τὴν μαρτυρικὴν Ρωμηοσύνην μας, ἀλλὰ καὶ πρὸς τὴν Μητέρα Ἐκκλησίαν, πρὸς τὸ Φανάρι, τὸ ὁποῖον εἶναι καὶ 

θὰ παραμείνῃ ἡ μελωδία καὶ ἡ εὐωδία τῆς καθ᾿ ἡμᾶς Ἀνατολῆς. 

    

    Χαιρετίζομεν, ἐπίσης, μὲ πατρικὴν ἐγκαρδιότητα καὶ τοὺς νέους ἀπὸ τὴν ἀόκνως δραστηριοποιουμένην Οἰκουμε-

νικὴν Ὁμοσπονδίαν Κωνσταντινουπολιτῶν, τήν ΟΙΟΜΚΩ, οἱ ὁποῖοι ἔφθασαν, ἤ καλλίτερα ἐπέστρεψαν, τὶς γιορτινὲς 

αὐτὲς ἡμέρες κοντά μας, ἀφήνοντας πίσω τὰ σπίτια καὶ τὶς οἰκογένειές των, ὥστε νὰ μοιρασθοῦν μαζύ μας τὴν 

χαρὰν τοῦ Ἁγίου Δωδεκαημέρου καὶ νὰ μᾶς ψάλουν καὶ ἐκεῖνοι, μαζὺ μὲ τοὺς νέους τῆς Πόλεως, τὰ πατροπαράδο-

τα κάλαντα. Νὰ ξέρατε πόσον ἐχάρησαν τὴν παρουσίαν των ἰδιαιτέρως οἱ ἡλικιωμένοι μας εἰς τὸ Γηροκομεῖον Βα-

λουκλῆ! Μέχρι δακρύων! Σᾶς εὐχαριστοῦμε, ἀγαπητοί μας καί εὐέλπιδες νέοι. Εἴθε καί τοῦ χρόνου!  

 

   Ἀδελφοὶ καὶ τέκνα ἐν Κυρίῳ,                            

 

    Ὁ λόγος τοῦ Πατριάρχου σας δὲν εἶναι χωρίς ἐλπίδα καὶ αἰσιοδοξίαν διὰ τὸ μέλλον τῆς Ρωμηοσύνης τῆς Πόλεως, 

τῆς Ἴμβρου, τῆς Τενέδου καὶ τῆς ὅπου γῆς. Δὲν στερεῖται ἐλπίδος καὶ αἰσιοδοξίας, διότι εἶναι λόγος Χριστοῦ, εἶναι 

Θεοῦ λόγος, εἶναι φωνὴ ἀπὸ τὰ ἔγκατα τῆς Ἱστορίας τῆς Πόλεώς μας. Εὐλογοῦμε μὲ τὴν Χάριν τοῦ πρὸς τὸ Βάπτι-

σμα ἐπειγομένου Κυρίου μας Ἰησοῦ Χριστοῦ, ἀπὸ τὴν Πόλιν αὐτὴν τῶν πόλεων, ὅλην τὴν ἁπανταχοῦ Ρωμαίηκην 

νεότητα, ὥστε νὰ αὐξάνεται διαρκῶς, βαθαίνοντας τὶς ρίζες της εἰς τὸ μεγαλεῖον τῆς αὐθεντικῆς παραδόσεώς μας 

καὶ ἐπεκτείνοντας τὰ ὄνειρά της εἰς τὸ μέλλον ποὺ τῆς ἀνήκει, ποὺ σᾶς ἀνήκει, καλά μας παιδιά! 

 

Ο Πατριάρχης σας, ὁ πνευματικός σας πατέρας, πολὺ σᾶς ἀγαπᾷ! Νὰ τὸ ξέρετε! 

Καλὴ καὶ εὐλογημένη χρονιὰ εἰς ὅλους! 

Η Χάρις τοῦ Κυρίου εἴη μετὰ πάντων ὑμῶν! 



 
Ενορχηστρωμένες  αήθεις  επιθέσεις  κατά του 

 Οικουμενικού Πατριάρχη κ.κ. Βαρθολομαίου Α’ από ορισμένα  ηλεκτρονικά και έντυπα ΜΜΕ 

Άμεσες Αντιδράσεις  της Οι.Ομ.Κω 

  Την τελευταία περίοδο, από αρχές Νοεμβρίου 2017, έχουν αρχίσει περιορισμένης κλίμακας αλλά συνεχείς επιθέ-

σεις κατά της Κορυφής της Ορθοδοξίας,  του Οικουμενικού Πατριάρχη κ.κ. Βαρθολομαίου Α’. Παρόμοια απόπειρα 

είχε γίνει μερικές εβδομάδες μετά από το πραξικόπημα στην Τουρκία στις 15 Ιουλίου 2016. Τα δημοσιεύματα της 

περιόδου Αυγούστου 2016 είχαν ξεκινήσει από μια ιστοσελίδα στην Ρωσία, παραλήφθηκαν από ορισμένες σκανδα-

λοθηρικές εφημερίδες στην Ελλάδα και την Τουρκία. Ακολούθησαν αναρτήσεις σε ιστοσελίδα  στις ΗΠΑ με υπογρα-

φή πρώην διπλωμάτη που όμως την επόμενη ημέρα διαψεύσθηκαν από τον ίδιο. Ο ισχυρισμός στα δημοσιεύματα 

αυτά ήταν ότι γνώριζε ο Πατριάρχης ότι επίκειται το πραξικόπημα και για αυτό τον λόγο δήθεν αναχώρησε στο εξω-

τερικό  πριν 4 ώρες από την εκδήλωση του στρατιωτικού κινήματος της 16/7/2016.  Η διαφαινόμενη προσπάθεια 

ήταν να μειωθεί το κύρος της Αγίας και Μεγάλης Συνόδου της Ορθοδοξίας που είχε συνέλθει στην Κρήτη τον Ιούνιο 

του 2016. Το Οικουμενικό Πατριαρχείο με την ανακοίνωση του από 7/9/2016 είχε διαψεύσει αυτά τα ασύστολα 

ψεύδη, έδωσε αδιάσειστα στοιχεία που αποδεικνύουν τον συκοφαντικό χαρακτήρα τους. Η Οικουμενική Ομοσπον-

δία Κωνσταντινουπολιτών επίσης είχε καταγγείλει τα μεθοδευμένα αυτά δημοσιεύματα (19/9/2016).   

    Οι πρόσφατες αναρτήσεις στις ιστοσελίδες και τα δημοσιεύματα αποτελούν «αναθέρμανση» των παραπάνω α-

ναφερόμενων ψευδών. Αυτή την φορά την πρωτιά την ξεκίνησε ο ιστότοπος world religious news (http://

www.worldreligionnews.com/) με άρθρα των «δημοσιογράφων» όπως του Gregory Mathieu (κατά τον ίδιο,  πρώην 

διπλωμάτης του Βελγίου και τώρα πρόεδρος ενός ΜΚΟ «Δημοκρατία και Κυβέρνηση»,  αλλά και διευθύνων σύμ-

βουλος παράκτιων εταιρειών στις Σεϋχέλλες και το Ντουπάϊ), Martin Banks που στο άρθρο του 3/1/2018 ισχυρίστη-

κε ότι ο Πατριάρχης δεν καταδίκασε την αναγνώριση από τον Πρόεδρο των ΗΠΑ Τράμπ της Ιερουσαλήμ ως πρωτεύ-

ουσας του κράτους Ισραήλ,  ενώ η απόφαση αυτή είχε καταδικαστεί άμεσα από τον Παναγιώτατο. Σημειώνεται ότι 

ο Martin Banks υπήρξε μέλος των μυστικών υπηρεσιών της Γαλλίας. Τέλος στον ίδιο ιστότοπο ο Claude Moniquet 

την 22/12/2017 δημοσίευσε άρθρο με μυθολογικά επιχειρήματα περί αλλαγής του Οικουμενικού Πατριάρχη, με 

αιχμηρά επιχειρήματα κατά του Παναγιωτάτου. Παρουσιάζει ενδιαφέρον ότι ο Gregory Mathieu σε άρθρο του της 

30 Νοεμβρίου 2017 με τον τίτλο: «Το Παράδοξο του Επιθετικού Σεκουλαρισμού: Η απομάκρυνση της Θρησκείας 

από την Δημόσια Ζωή πολιτικοποιεί την Εκκλησία (PARADOX OF THE AGGRESSIVE SECULARISM: EXCLUSION OF RELI-

GION FROM PUBLIC LIFE POLITICIZES THE CHURCH)» ενώ κάνει στην αρχή μια εντελώς αόριστη ανάλυση, στην συνέ-

χεια αναφέρεται σε ένα ελάχιστα γνωστό θέμα στις προσπάθειες του Οικουμενικού Πατριαρχείου στην εξαιρετικά 

δύσκολη περίοδο 1924-26 που καταδιωκόταν από το εθνικιστικό Κεμαλικό καθεστώς, να έλθει σε επικοινωνία με το 

υπό διωγμό από το Σταλινισμό Πατριαρχείο Μόσχας. Το πολύ ενδιαφέρον είναι ότι αναφέρονται  λεπτομέρειες που 

μόνο από Ρωσικά αρχεία μπορούν να αντληθούν  και η προσπάθεια του συγγραφέα επικεντρώνεται να εκτιμηθεί η 

αλληλεγγύη  του Οικουμενικού Πατριαρχείου προς το Πατριαρχείο Μόσχας, σε μια εξαιρετικά ταραγμένη περίοδο,   

να φανεί  ως πολιτικοποίηση της θρησκείας.  

 Την σκυτάλη από αυτά τα δημοσιεύματα αυτών των δημοσιευμάτων έλαβε το εν Ελλάδι περιοδικό ΕΠΙΚΑΙΡΑ που 

με τα τρία άρθρα του στο τεύχος 28/12/2017 επανάλαβε τα ίδια που αναφέρονται παραπάνω. Παραμένει αναπά-

ντητη η επιστολή διαμαρτυρίας που έχει στείλει η   Οι.Ομ.Κω. για το θέμα αυτό στις 29/12/2017.  

   

  Στις 26/1/2018 υπήρξε συνέχεια δημοσιευμάτων με παρόμοιο περιεχόμενο με αφορμή την αποστολή επιστολής 

από την Α.Θ.Π. Οικουμενικού Πατριάρχη κ.κ. Βαρθολομαίου προς τον  Προέδρο της Τουρκίας κ.Ρ.Τ. Ερντογάν με την 

έναρξη νέων στρατιωτικών επιχειρήσεων του Τουρκικού στρατού στην Συρία. Ενώ στην επιστολή αναφέρεται ότι Ο 

Παναγιώτατος προσεύχεται για ειρήνευση και καταλογή της βίας, ορισμένοι κύκλοι βασιζόμενοι σε παραπλανητικό  

δημοσίευμα  της αγγλικής έκδοσης της εφημερίδας Hürriyet  (πολύ γνωστής στους Κωνσνατινουπολίτες για τον  

ρατσιστικό ρόλο της κατά της Ρωμιοσύνης της Πόλης) άσκησαν σκληρή κριτική για την επιστολή αυτή, χωρίς να 

έχουν δει την καθαυτή επιστολή..   



 

Ειδική Συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Ειδικής Επιτροπής Ελληνισμού Διασποράς για  

θέματα Ελληνισμού Κωνσταντινούπολης - Ίμβρου – Τενέδου  

(23 Ιανουαρίου 2018) 

  Κατόπιν πρόσκλησης του Προέδρου (17/1/2018) της Επιτροπής κ. Αλέξανδρου Τριανταφυλλίδη η συνεδρίαση 

πραγματοποιήθηκε στις 16.00 στην αίθουσα Συγκλήτου της ΒτΕ. Η Οι.Ομ.Κω. εκπρσωπήθηκε από τον Πρόεδρο του 

Δ.Σ. Νικ. Ουζούνογλου και τον Γεν. Γραμματέα κ. Νικ. Αναγνωστόπουλο. Επίσης παρέστησαν οι αντιπροσωπείας  

των Ιμβριακών Σωματείων Αθηνών και Θεσσαλονίκης όπως επίσης και των Τενεδίων. 

  Στην παρουσίαση που έγινε εκ μέρους της ΟιΟμΚω ο Πρόεδρος του Δ.Σ. ανέφερε τα εξής:  

  Κυρίες και κύριοι βουλευτές, αγαπητοί συμπολίτες, εκ μέρους της Οικουμενικής Ομοσπονδίας Κωνσταντινουπολι-

τών θα είμαι αρκετός συντόμως, για τους εξής δύο λόγους. Τα προηγούμενα έτη έχει γίνει λεπτομερής ενημέρωση 

το πώς έφτασε ο ελληνισμός της Κωνσταντινούπολης στην κατάσταση που βρίσκονται τα πράγματα τώρα, η ιστορι-

κή πορεία μετά από το 1923.  Και το δεύτερο, υποθέτω οι βουλευτές όλοι παίρνουν τα ενημερωτικά μας κατά τακτι-

κό τρόπο τα στέλνουμε, αν κάποιος δε τα παίρνει, ευχαρίστως να του του τα στέλνουμε. 

  Η παρουσίαση μου θα είναι σύντομη και θα καλύπτει δύο ενότητες. Πρώτον, ποιες είναι οι εξελίξεις. Η Ομοσπον-

δία, όπως ξέρετε, βασίζεται στην εξής αρχή, ότι εμείς σαν πολίτες της ρεπουμπλικανικής Τουρκίας διεκδικούμε τα 

δικαιώματά μας τα οποία αφαιρέθηκαν κατά βάναυσο τρόπο και με κανένα τρόπο δεν δεχόμαστε οποιαδήποτε 

συζήτηση περί αμοιβαιότητας. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Άρα η πρώτη ενότητα θα είναι αυτή. 

  Η δεύτερη ενότητα, είναι τα υφιστάμενα προβλήματα των εκπατρισμένων παρά τη θέλησή τους Κωνσταντινουπο-

λιτών. Υπάρχουν ορισμένα ζητήματα τα οποία έχουν ανακύψει στην Ελλάδα και για αυτά πρέπει να βοηθήσει η 

Βουλή. Εκεί πρέπει να έχει ουσιαστικό ρόλο, για να λύσει αυτά τα προβλήματα που έχουν ανακύψει. 

  Όσον αφορά την πρώτη ενότητα, την απαίτησή μας και τη διεκδίκηση μας από το κράτος της Τουρκίας, η αποκατά-

σταση και θεραπεία των αδικιών, πρέπει να σας πω ότι όπως ξέρετε πρόσφατα έγινε η επίσκεψη του Προέδρου της 

Τουρκίας, του κυρίου Ερντογάν, υποβάλαμε ένα υπόμνημα.  Το υπόμνημα αυτό έχει την εξής μορφή, εξηγεί σύντο-

μα ποιες ήταν οι αιτίες του προβλήματος της κατάστασης της εθνοκάθαρσης η οποία εφαρμόστηκε κατά αυτής της 

κοινότητας και η άποψή μας είναι ότι αυτή ήταν κυρίως από ιδεολογίες οι οποίες προήλθαν από τη δύση. Και τα 

βασικά αιτήματά μας, πέρα από τις εκκρεμότητες που υπάρχουν πολλές και θα σας πω μερικές, είναι δύο. 

  Πρώτον, το ίδιο το κράτος το οποίο προκάλεσε αυτή τη ζημιά σε αυτή την κοινότητα πρέπει να οργανώσει ένα 

πρόγραμμα σχεδιασμένο και να το εφαρμόσει για την παλιννόστηση των Κωνσταντινουπολιτών οι οποίοι θέλουν 

να επιστρέψουν στην γενέτειρα γη και βέβαια κυρίως να εστιαστεί αυτό στις νέες γενιές. Διότι οι νέες γενιές, είναι 

αυτές οι οποίες θα κρατήσουν την κοινότητα στη ζωή. 

  Το δεύτερο σοβαρό ζήτημα, που είναι πάρα πολύ σοβαρό και άπτεται του πρώτου, είναι ότι από το 2013 έχουν 

απαγορευθεί οι εκλογές στα ευαγή ιδρύματα, με έναν τελείως αυθαίρετο  τρόπο. Παρά του ότι ισχύει νόμος στην 

Τουρκία, νόμος της ίδιας της χώρας ότι προβλέπει κάθε τέσσερα χρόνια να γίνονται εκλογές, με έναν αυθαίρετο 

τρόπο, με την επίκληση απόσυρσης ενός κανονισμού εκλογών, παραμένει το ζήτημα σε εκκρεμότητα. Το έχουμε 

θέσει στην ηγεσία της Τουρκίας πολλές φορές. Όταν επισκέφτηκε ο πρώην Πρωθυπουργός, ο κύριος Νταβούτο-

γλου, είχε τεθεί αυτό απευθείας το θέμα.  Είναι μια πάρα πολύ σοβαρή εκκρεμότητα και έχει πολλές συνέπειες, 

σοβαρές, διότι αυτά τα ευαγή ιδρύματα αν περάσουν και άλλα χρόνια, πράγμα το οποίο είχε συμβεί και στο παρελ-

θόν θα αρχίσουν να μένουν χωρίς διοικήσεις και να οδηγούνται σε μια κατάσταση όπως ονομάζεται 

“μαζμπουτοποίηση”, δηλαδή σε κατειλημμένα ιδρύματα που να διοικούνται από διορισμένους επίτροπους που 

ορίζονται από την Γενική Διεύθυνση Βακουφίων. 

Είναι καιρός οι φορείς του Ελληνισμού της Ανατολής, όπου βρίσκονται, να πρωτοστατήσουν στην αντιμετώπιση 

αυτών των υποβολιμαίων ενεργειών από κύκλους που είναι εχθροί του Οικουμενικού Πατριαρχείου για εξυπηρέ-

τηση αλλότριων σκοπών και στο παρελθόν υπήρξαν οι πηγές καταστροφών για όλο τον Ελληνισμό. 



 
   Πέρα από εκεί, στο υπόμνημα μας τονίζουμε όλες τις εκκρεμότητες που αφορούν την παραμένουσα μεγάλη αδι-

κία της μη λειτουργίας της  Ιεράς Θεολογικής Σχολής της Χάλκης, της μη επιστροφής ακόμη πολλών ακινήτων στα 

Ελληνορθόδοξα ευαγή ιδρύματα, το σοβαρότατο θέμα της παράνομης κατάληψης και συνέχισης αυτής της κατάλη-

ψης τριών Ορθόδοξων ιστορικών εκκλησιών στη συνοικία Γαλατά από τους απογόνους του αλήστου μνήμης Ευθύ-

μη Καραχισαρίδη, την επιστροφή του αρχείου του Ελληνικού Φιλολογικού Συλλόγου Κωνσταντινουπόλεως που εί-

ναι ένα μνημειώδες αρχείο και έχει βρεθεί που βρίσκεται και μάλιστα έχει ψηφιοποιηθεί, και επίσης, τα δικά μας 

αιτήματα που θα βοηθήσουν στην παλινόστηση νέων γενιών όπως είναι η ίδρυση από δικές μας δυνάμεις δηλαδή 

της εκπατρισμένης κοινότητας ερευνητικών ιδρυμάτων μέσα στην Κωνσταντινούπολη σε πρώην σχολεία μας και 

ενέργειες που θα βοηθήσουν αυτή την παλινόστηση. 

 

    Θέλω να τονίσω ιδιαίτερα, επειδή γίνεται πάρα πολύ συζήτηση περί Συνθήκης της Λωζάνης. Στη Λωζάνη δεν υ-

πάρχει πουθενά αμοιβαιότητα αυτό είναι κάτι που χρησιμοποιήθηκε κατά κόρον στο παρελθόν εναντίον μας και 

δεν έχει καμία σχέση το τι έχει γίνει ή τι δεν έγινε στην Δυτική Θράκη με τον Ελληνισμό της  Κωνσταντινούπολης. 

Σας έχω πει και την άποψη μας, η οποία είναι και προσωπική άποψη αλλά και συμπέρασμα σοβαρών ιστορικών 

αναλύσεων, ότι οι διωγμοί που υπέστη η Ελληνική Κοινότητα της Κωνσταντινούπολης, δεν είχε καμία σχεδόν σχέση 

είτε με τις ελληνοτουρκικές διαφορές είτε με το Κυπριακό. Έχουν αποδειχτεί με πλήρη στοιχεία ότι αυτά ήταν σχε-

διασμένα από πριν, απλώς ίσως ο συγχρονισμός συσχετιζόταν όταν η κρίση μεταξύ των δύο χωρών ήταν σοβαρή.  

  

  Έρχομαι τώρα στα ζητήματα που έχουν ανακύψει στην Ελλάδα. Το πρώτο ζήτημα είναι ότι υπάρχει ένα σοβαρότα-

το θέμα με τις άδειες παραμονής. Από το 1950 και εντεύθεν τα κέντρα αλλοδαπών χορηγούσαν στους  Κωνσταντι-

νουπολίτες, είτε αυτοί είχαν ιθαγένεια της Τουρκίας, είτε όχι, άδειες παραμονής. Για μεγάλο διάστημα, βέβαια, δεν 

μπορούσαν να πολιτογραφηθούν οι Κωνσταντινουπολίτες. Από τις αρχές της δεκαετίας του 80 άρχισαν να πολιτο-

γραφούνται. Υπάρχει, όμως, ένας σημαντικός πληθυσμός, μπορεί να είναι περίπου και 20.000, οι οποίοι διατηρούν 

την ιθαγένεια της Τουρκίας μόνο. Τώρα επιτρέπεται να έχεις δύο ιθαγένειες.  

 

  Αυτό συμβαίνει με την ΚΥΑ η οποία εκδόθηκε πριν από δύο χρόνια, είναι η υπ' αριθμόν 4003/84. Ενώ ορίζει σαφέ-

στατα ότι δεν απαιτείται να έχει διαβατήριο ο προσερχόμενος, με μια λανθασμένη ερμηνεία, τα κέντρα αλλοδαπών 

ζητούν ανανεωμένο  διαβατήριο της Τουρκίας. Οι ενδιαφερόμενοι δεν μπορούν να προσκομίσουν διαβατήριο, 

πρώτον, όσοι δεν έχουν ιθαγένεια ή έχουν γίνει έκπτωτοι ή έχουν γεννηθεί εδώ και ποτέ δεν πήγαν να πολιτογρα-

φηθούν στην Τουρκία. Αυτοί οι άνθρωποι ταλαιπωρούνται πάρα πολύ και μεταξύ αυτών υπάρχουν υπερήλικες, οι 

οποίοι, μη δυνάμενοι να ανανεώσουν την άδεια παραμονής τους, δεν έχουν στοιχειώδη κοινωνική κάλυψη μη 

έχοντας ΑΜΚΑ. Έχουμε κάνει πολλές προσπάθειες προς το Υπουργείο Δημοσίας Τάξεως και δυστυχώς δεν έχει γίνει 

δεκτό το αίτημά μας, οι παλιές άδειες, όσες ίσχυαν για 40 και 30 χρόνια, να ανανεώνονται οι  άδειες παραμονής 

τους και να τους χορηγείται  βέβαια και το ειδικό δελτίο του ομογενούς. Είναι ένα ζήτημα το οποίο μας έχει ταλαι-

πωρήσει πάρα πολύ και το γνωρίζει ο κ. Πάνος Σκουρολιάκος, ο οποίος έχει κάνει πολλές προσπάθειες. 

 

   Πρόσφατα είχαμε συνάντηση με τον Ειδικό Γραμματέα Θεμάτων Ιθαγένειας, τον κ. Λάμπρο Μπαλτσιώτη. Δεν εί-

ναι της δικής του αρμοδιότητας, βέβαια, όμως αυτό το οποίο μας υποσχέθηκε είναι ότι στην περίπτωση των Κων-

σταντινουπολιτών θα υπάρξει μια ειδική σειρά προτεραιότητας για τις πολιτογραφήσεις γιατί και εν μέρει αυτό 

μπορεί να λύσει το ζήτημα. Η λύση του ζητήματος είναι πολύ απλή. Αφού τα κέντρα αλλοδαπών για σαράντα χρό-

νια ανανέωναν αυτές τις άδειες παραμονής, να συνεχίσουν και τις νέου τύπου άδειες παραμονής να τις ανανεώ-

νουν. Ειδικά κάνω έκκληση να βρεθεί λύσεις για ανθρώπους οι οποίοι είναι υπερήλικες και αυτή τη στιγμή στερού-

νται στοιχειώδους κοινωνικής και ασφαλιστικής κάλυψης. 

 

 



 
   Το δεύτερο ζήτημα, το οποίο γνωρίζετε και εσείς, κύριε Πρόεδρε και, μάλιστα, θυμάμαι ότι είχατε αναφερθεί, εί-

ναι για τα επιδόματα του ΟΓΑ, που είχαν κοπεί το 2013, όλων των παλιννοστούντων ή εκπατρισμένων, όπως στη 

δική μας περίπτωση, που ήταν ένα πάρα πολύ σκληρό μέτρο, δυστυχώς. Αυτό έχει αποκατασταθεί εν μέρει, αλλά 

πρέπει να σας πω ότι η αποκατάστασή του τυγχάνει αρκετών δυσκολιών. Ζητείται να προσκομίσει ο αιτών από την 

Τουρκία ότι δεν παίρνει σύνταξη. Δεν είναι κάτι εύκολο. Εμείς, βέβαια, σαν σωματεία βοηθάμε και μέσω του διαδι-

κτύου προσκομίζουμε τέτοιες βεβαιώσεις, αλλά πρέπει να εξεταστεί και αυτό το θέμα και να διευκολυνθούν αυτοί 

οι άνθρωποι. 

   

   Ως Οικουμενική Ομοσπονδία, είμαστε σε συνεχή επικοινωνία με τους Κωνσταντινουπολίτες εκτός Ελλάδος. Βεβαί-

ως, με την ομογένεια της Κωνσταντινούπολης έχουμε καθημερινή στενότατη επικοινωνία, αλλά προσπαθούμε να 

κινητοποιήσουμε. Ο Γενικός Γραμματέας της Ομοσπονδίας  μας είναι επίσης πρόεδρος του Συλλόγου Κωνσταντι-

νουπολιτών της Ελβετίας, αλλά πρόσφατα βρίσκεται υπό ίδρυση Σύλλογος Κωνσταντινουπολιτών  και στη Μεγάλη 

Βρετανία. Είχε οργανωθεί αρχές Σεπτεμβρίου μια ημερίδα με την επέτειο τον Σεπτεμβριανών στο King’s College και 

με την αφορμή αυτή έγινε αυτή η προσπάθεια και ιδρύεται στη Μεγάλη Βρετανία. Στην Αμερική επικοινωνούμε με 

τα σωματεία μας και προγραμματίζουμε σύντομα στη Βασιλεία να γίνει στις 28 Απριλίου 2018  μια συνάντηση των 

Κωνσταντινουπολιτών της Κεντρικής Ευρώπης. 

 

  Μια άλλη δραστηριότητα που είναι πρωτοβουλία της Ομοσπονδίας είναι ότι σχεδιάζουμε τον Ιούνιο να οργανωθεί 

μια έκθεση στην Άγκυρα, που θα παρουσιάζει την προσφορά των Ρωμιών των 19ο και τον 20ο αιώνα στην Ανατολή 

σε πάρα πολλούς τομείς, τόσο την περίοδο της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, όσο και της σύγχρονης Τουρκίας, για 

να αποδειχθούν όλα αυτά τα οποία αναφέρονται συνήθως ότι αυτές οι Κοινότητες ήταν παρασιτικές και δεν ήταν 

υπέρ των κοινωνιών που ζούσαν, ότι είναι ψεύδη. 

 

  Τέλος, πρέπει να τονίσω ότι όσο αφορά τις αδικίες που συνέβησαν τη δεκαετία του 1960, του 1970, του 1980 και 

εντεύθεν, που οδήγησαν πολλούς Κωνσταντινουπολίτες να εκπατριστούν σε τραγικές συνθήκες, οι συνέπειες τώρα 

αρχίζουν να διαφαίνονται και για αυτό το λόγο η Ομοσπονδία μας κάνει τεράστιες προσπάθειες και αναλώνει σε 

μεγάλο βαθμό την ενέργεια της σήμερα, για ένα πρόγραμμα κοινωνικής αλληλεγγύης για την υποστήριξη των ανα-

ξιοπαθούντων Κωνσταντινουπολιτών. Αυτό το λέω καθαρά για την ενημέρωσή σας, για να ξέρει και η Βουλή ότι 

υπάρχει ένα πρόβλημα και στην Ελλάδα των εκπατρισμένων Κωνσταντινουπολιτών, οι περισσότεροι των οποίων 

σήμερα είναι υπερήλικες και ότι το τραύμα το οποίο έχουν υποστεί όχι μόνο διατηρείται στη ζωή, αλλά μεταφέρε-

ται και στις επόμενες γενιές. Ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας. 

 

Επιπλέον οι εκπρόσωποι της ΟιΟμΚω προέβησαν σε δύο παρεμβάσεις; 

 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ (Γενικός Γραμματέας της Οικουμενικής Ομοσπονδίας Κωνσταντινουπολιτών): Σας 

ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε και πολύ σύντομα, θα ήθελα να πω τα εξής. 

Ένα ακόμη πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε, είναι ότι μας έχει αναφερθεί ότι σε ορισμένα Σωματεία Κωνσταντινου-

πολιτών επανέρχεται το θέμα την ανάκλησης επιβολή του φόρου ΕΝΦΙΑ και προβάλλεται ως λόγος στα καταστατι-

κά τους, αντί της λέξης κοινωνική αλληλεγγύη, αναφέρεται, αλληλεγγύη. Γι' αυτό το θέμα, υπάρχουν Σωματεία που 

αγωνιούν για το μέλλον τους γι' αυτό το λόγο. 

 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΟΥΖΟΥΝΟΓΛΟΥ : Θα ξεκινήσω από το ότι και η Ομοσπονδία έχει πολύ νεολαία, ήδη μεταξύ τους βρίσκο-

νται και εθελοντές δικοί μας και κάνουν σπουδαία δουλειά που ίσως γραπτά και από τα ενημερωτικά μπορείτε να 

το δείτε. Θέλω να τονίσω και να γίνει σαφές ότι εμείς είμαστε γηγενείς δεν είμαστε απόδημοι αυτό είναι σημαντι-

κό. Από πλευράς Κοινοβουλίου έχει μεγάλη στρατηγική σημασία, να γίνει εκμετάλλευση ενός ψηφίσματος του ΟΗΕ 



 
 της Γενικής Συνέλευσης το 60/147. Αν το διαβάσετε αυτό, βλέπετε τον Ελληνισμό της Πόλης της Ίμβρου και της Τε-

νέδου. Τι λέει αυτό το ψήφισμα, ότι οι Κοινότητες που έχουν υποστεί μαζικής κλίμακας παραβιάσεις έχουν το δι-

καίωμα για την αποκατάσταση και θεραπεία. Και προτείνει συγκεκριμένα μέτρα. Η Ομοσπονδία η δική μας, κινείται 

με αυτά τα μέτρα και προτείνει τα συγκεκριμένα προς την κυβέρνηση της Τουρκίας.  

 

    Εγώ θα συμφωνήσω σε πολύ μεγάλο βαθμό με τον βουλευτή κύριο Τάσσο, όταν εντάχθηκαν οι δύο χώρες στο 

ΝΑΤΟ ήλπιζαν πολλοί ότι τα προβλήματα είχαν λυθεί. Το αντίθετο έγινε, το Πογκρόμ του 1955 το έχω πει και σε 

άλλες ομιλίες μου ήταν έργο της Διεύθυνσης Ειδικού Πολέμου και ποιος την έστησε είναι γνωστό. Οι ιστορικές αλή-

θειες πρέπει να λέγονται. Η Ομοσπονδία προσπαθεί για πάρα πολλά πράγματα παραδείγματος χάριν, με τα σχολι-

κά βιβλία είχαμε μια άριστη συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας της Ελλάδας και της Τουρκίας.  Και όταν το 2010 

για πρώτη φορά είδαμε τον κ. Ρ.Τ. Ερντογάν το πρώτο μας αίτημα ήταν να εγκρίνουνε τα βιβλία που θα στείλουμε 

με τη βοήθεια τη δική μας μέσω του Υπουργείου της Ελλάδος, σε σύντομο χρονικό διάστημα και το οποίο τηρήθηκε 

και για την Ίμβρο και για την Τένεδο. Αυτά τα βιβλία χρησιμοποιούνται μόνο στην Ίμβρο δυστυχώς, μακάρι να γίνει 

και στην Τένεδο ελπίζουμε ότι θα γίνει και θα βοηθήσουμε και εκεί.  

   

  Για εμάς είναι ότι και η Πόλη είναι και η Ίμβρος και η Τένεδος. Είναι σεβασμός της ανθρώπινης αξιοπρέπειας η 

αποκατάσταση αυτών των Κοινοτήτων. Το λέμε αυτό ανοικτά προς την κυβέρνηση της Τουρκίας, ότι τα δεινά που 

πέρασε ο τόπος δεν είναι μια άλλη όψη του τι υπέστησαν οι κοινότητες. Γενικότερα, όταν αποκατασταθούν αυτές 

οι αδικίες το όφελος δεν θα είναι μόνο για αυτές τις Κοινότητες θα είναι για όλη τη χώρα.  

 

  Θα κλείσω με το εξής, αυτό το ζήτημα της παρατεταμένης απαγόρευσης των εκλογών στα ευαγή ιδρύματα είναι 

ένα σοβαρότατο ζήτημα. Εμείς κάνουμε ότι είναι δυνατό σε κάθε επίπεδο για να αρθεί αυτό το αδιέξοδο. Είναι πά-

ρα πολύ βασικό να λυθεί αυτό το ζήτημα. Και τέλος, θέλω να τονίσω αυτά τα ζητήματα που η Ελληνική πολιτεία και 

η Βουλή των Ελλήνων έχει το δικαίωμα με την εξουσία που έχει όσον αφορά τον έλεγχο της εκτελεστικής εξουσίας, 

να λυθούν επιτέλους αυτά τα ζητήματα που είναι σχετικά πολύ απλά να λυθούν. Δεν μπορεί ένας να έχει 45 χρόνια 

άδεια παραμονής στην Ελλάδα και τώρα να μην μπορεί να πάρει άδεια παραμονής αυτό είναι παρανοϊκό. Ευχαρι-

στώ πολύ.  

 

 Τα πλήρη Πρακτικά της Συνεδρίασης θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα της Βουλής των Ελλήνων.  

Προγράμματα Υποστήριξης της Νέας Γενιάς με Κωνσταντινουπολίτικη Καταγωγή της Οι.Ομ.Κω.  

  Το Δ.Σ. στη συνεδρίαση του 9/1/2016 αποφάσισε την χορήγηση εφάπαξ βοηθήματος σε 14 μαθήτριες/ες 

και παράλληλα την εξασφάλιση της δωρεάν πρόσβασης στο διαδικτυακό φροντιστήριο ΑΡΝΟΣ όπως τα 

προηγούμενα χρόνια.  

  Στην πρόσκληση για υποβολή υποψηφιοτήτων για το νέο πρόγραμμα υποστήριξης φοιτητριών/ων που 

σπουδάζουν σε ΑΕΙ/ΤΕΙ της Ελλάδος-Κύπρου με Κωνσταντινουπολίτικη καταγωγή έχουν υποβληθεί 70 

αιτήσεις τις οποίες στην φάση αυτή επεξεργάζεται η αρμόδια Επιτροπή του Δ.Σ. και τα αποτελέσματα θα 

ανακοινωθούν σύντομα. Για την εύρεση οικονομικών πόρων έχει καταβληθεί από την Οι.Ομ.Κω. μεγάλη 

προσπάθεια. Το σημαντικό όμως που πρέπει να αναφερθεί είναι ότι οι υποψηφιότητες που έχουν υπο-

βληθεί παρουσιάζουν μια άριστη εικόνα από πλευράς επιπέδου σπουδών και προόδου σε όλους σχεδόν 

τους κλάδους της επιστήμης.  



 
Ξεκίνησε η  Υλοποίηση του  Εκπαιδευτικού Προγράμματος  

της Οικουμενικής Ομοσπονδίας Κωνσταντινουπολιτών  

 

 Ιχνηλατώντας  τη ζωή των Ρωμιών 

της  Πόλης 

Η Οικουμενική Ομοσπονδία Κωνσταντινουπολιτών θεωρώντας χρέος της να συμ-

βάλλει στη διατήρηση   της Ιστορικής Μνήμης                                                                             

καλεί μαθητές (Β’ και Γ’ Γυμνασίου και Α’-Β’ και Γ’ Λυκείου)  και  

Εκπαιδευτικούς «να γνωρίσουν» τους Ρωμιούς της Πόλης 

να  παρακολουθήσουν  

ένα «πανόραμα» της κοινωνικής, οικονομικής, πνευματικής και πολιτιστικής ζωής 

του Ελληνισμού της Πόλης κατά την περίοδο της ανάπτυξής του μέσα από ιστορι-

κά , δημοσιογραφικά, και λογοτεχνικά κείμενα, μέσα από αφηγήσεις, εικόνες και 

ζωντανές μαρτυρίες. 

να προσεγγίσουν 

έναν κόσμο που, κάποτε, ζώντας στη Μητρόπολη του ευρύτερου Ελληνισμού, μεγα-

λούργησε, ανέπτυξε δεξιότητες σε πολλά και ποικίλα πεδία, πρωτοπόρησε στις Επι-

στήμες, καλλιέργησε τα Γράμματα και τις Τέχνες, στάθηκε ποικιλότροπα Αλληλέγ-

γυος στον συνάνθρωπο αφήνοντας ανάγλυφο το αποτύπωμά του σε πολλούς τομείς 

της σύγχρονης ζωής μας.  

Το πρόγραμμα υλοποιείται στο Πνευματικό Κέντρο Κωνσταντινουπολιτών 

Δημητρίου Σούτσου 46, Αμπελόκηποι-Αθήνα 

Πληροφορίες:  κα. Καλλιόπη Μαζοκόπου, τηλ.210 2019567, p.mazvit@yahoo.gr  

 

www.conpolis.eu 
Email Επικοινωνίας: 

nnap@otenet.gr. 



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 

  

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. 


