
 
 
 
 
 
 
 
 

 
- Μετάβαση αντιπροσωπείας της 

Οι.Ομ.Κω. στην Πόλη,σ.1. 

-Η Δίκη για την διαχείριση της εν 

Ελλάδι περιουσίας του Βαλου-

κλί,σ.1-2. 

-Ημερίδα στην επέτειο των Σε-

πτεμβριανών, σ.2. 

- Δραστηριότητες του Δ.Σ. της 

Οι.Ομ.Κω.σ.3. 

- Φεστιβάλ Κων/λιτών και Αιμοδο-

σία, σ.4.  

- Πρόγραμμα Κοινωνικής Αλληλεγ-

γύης, σ.3.  
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 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 . 
·  Η προαγωγή και σταθεροποίηση της φιλίας, ειρήνης 
και κατανόησης μεταξύ των λαών στην καθ’ ημάς 
Ανατολή, στα Βαλκάνια, την Ευρώπη και σε όλο τον 
Κόσμο.  

Organization 

        Μηνιαία Ενημέρωση Οικουμενικής Ομοσπονδίας Κωνσταντινουπολιτών  

www.conpolis.eu 

Εκδικάστηκε η Προσφυγή της Οι.Ομ.Κω.και 33 Κωνσταντινουπολιτών για Ασφαλιστικά Μέτρα στο 
θέμα της Διαχείρισης της εν Ελλάδι Περιουσίας του Ιδρύματος Βαλουκλί   

 
Εκδικάστηκε  στις 22.7.2014, ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου  Αθηνών, η αίτηση ασφαλιστικών μέτρων της Οι.Ομ.Κω 
και 33 Κωνσταντινουπολιτών ώστε, πρώτον, τα έσοδα που προέρχονται από τα εν Ελλάδι ακίνητα που ανήκουν στο Μείζων 
Ίδρυμα Βαλουκλί να κατατίθενται σε ειδικό λογαριασμό του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων και, δεύτερον, να οριστεί 
μεσεγγυούχος της περιουσίας αυτής. Την δίκη, που διήρκησε περίπου 1 ώρα, παρακολούθησαν περίπου 25 συμπολίτες μας. 
Αρχικά ο δικηγόρος της εναγόμενης πλευράς κ. Στέφανος Ζήσης, που ταυτόχρονα είναι και συνδιαχειριστής με τον πατέρα 
του κ. Δημήτριο Ζήση της περιουσίας του Βαλουκλή στην Ελλάδα από το έτος 1991, ζήτησε αναβολή επικαλούμενος λόγους 
υγείας όπως είχε γίνει και στις 24.6.2014. Ο Πρόεδρος του Δικαστηρίου, μη έχοντας την συγκατάθεση της πλευράς των 
εναγόντων, οι οποίοι εκπροσωπηθήκαν από τους πληρεξούσιους δικηγόρους τους κ. Γιάννη Κτιστάκι και κ. Ελευθέριο 
Κτιστάκι, απέρριψε την αναβολή. Για τους ενάγοντες (Οι.Ομ.Κω. και 33 Κωνσταντινοπολίτες) κατέθεσε ως μάρτυρας ο 
Καθηγητής Κωνσταντίνος Δεληκωνσταντής της Θεολογικής Σχολής του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών ενώ 
η άλλη πλευρά δεν παρουσίασε μάρτυρα. Κατά την διαδικασία, οι ενάγοντες, αλλά και ο μάρτυρας, έθεσαν το μείζον ζήτημα 
ότι, δηλαδή, η παρούσα «διοίκηση» του Μείζονος Φιλανθρωπικού Ιδρύματος Βαλουκλί είναι παράνομη, μη έχοντας από το 
1991 μέχρι σήμερα ποτέ διεξάγει εκλογές, ούτε έχει προβεί ποτέ σε οικονομική λογοδοσία  ενώπιον της Α.Θ.Π. του 
Οικουμενικού Πατριάρχη, όπως πράττουν τα δεκάδες άλλα βακούφια της μειονότητας. Με ιδιαίτερη δε έμφαση οι ενάγοντες 
τόνισαν ότι, σύμφωνα με την Συνθήκη της Λωζάννης, το Ίδρυμα ανήκει αποκλειστικά στην Ελληνορθόδοξη Κοινότητα της 
Κωνσταντινούπολης και  η λειτουργία του διέπεται από τους κανόνες που διατυπώνονται στο Β’ Κεφάλαιο της Διεθνούς 
Συνθήκης  αυτής και που αποτελεί  και την ιδρυτική πράξη της σύγχρονης Τουρκίας. Τέλος, επισημάνθηκε ότι είναι (συν. 
επ.σελ.) 

Μετάβαση Αντιπροσωπείας του Δ.Σ. στην Κωνσταντινούπολη  
23-24 Ιουλίου 2014  

 
Η αντιπροσωπεία της Οι.Ομ.Κω αποτελούμενη από τους Ν. Ουζούνογλου (Πρόεδρο), Ν. Αναγνωστόπουλο (Γ. Γραμματέα) και 
Μ. Μαυρόπουλο (Αντιπρόεδρο) έγινε δεκτή από την Α.Θ.Π. τον Οικουμενικό μας Πατριάρχη κ.κ. Βαρθολομαίο το πρωί της 
24/7/2014. Από πλευράς της Οι.Ομ.Κω. παρουσιάστηκαν οι πρόσφατες εξελίξεις επί των θεμάτων που προσπαθεί η Οι.Ομ.Κω. 
και ιδιαίτερα όσον αφορά την συμβολή της Οι.Ομ.Κω. σε συνεργασία με τους Συλλογικούς Φορείς της Ομογένειας για την διά-
σωση των περιουσιών των Ευαγών Ιδρυμάτων της Ομογένειας, την υποστήριξη της Ομογενειακής Παιδείας, τις πρωτοβουλίες 
της Οι.Ομ.Κω.  ενώπιον των Αρχών της Τουρκίας και της Διεθνούς Κοινότητας, το Πρόγραμμα Κοινωνικής Αλληλεγγύης ΜΗΝΑΣ 
ΤΣΙΤΣΑΚΟΣ και την δημιουργία δικτύου ενημέρωσης Κωνσταντινουπολιτών που ζουν εκτός Ελλάδος και Κωνσταντινούπολης. Η 
συνάντηση που διήρκησε περίπου 1 ώρα διεξήχθη σε εξαιρετικά  θερμό κλίμα.  Στην συνάντηση συμμετείχε και το μέλος του 
Δ.Σ.  Της Οι.Ομ.Κω. κ. Ευ. Μιχαηλίδης. Η Αντιπροσωπεία είχε πολύ αποδοτικές συναντήσεις με τα στελέχη της Ομογένειας τους 
κ.κ. Π.Λ.Βίγκα, κ. Γ. Παπαλιάρη, κ. Α. Παριζιάνο για τα τρέχοντα θέματα και για το Πρόγραμμα «Πολίτες της Μειονότητας – 
Ισότιμοι Πολίτες» που διανύει το τελικό στάδιο της περάτωσης του.  



 

Πρόσκληση στην Ημερίδα  της  59ης επετείου της 
 Νύκτας Κρυστάλλων 6-7/9/1955 για τον Ελληνισμό της Κωνσταντινούπολης 

«ΠΕΝΗΝΤΑ ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΟΡΥΦΩΣΗ ΤΩΝ ΔΙΩΓΜΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ- 
ΒΛΕΜΜΑ ΣΤΟ ΜΕΛΛΟΝ: ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑ ΜΕΣΟΥ και ΝΟΜΙΚΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ » 

Σάββατο,  6  Σεπτεμβρίου 2014, ώρα έναρξης 11.00.  
Αίθουσα Εκδηλώσεων του Ενοριακού Ι. Ναού  Παναγίας Φανερωμένης  

του  Δημοτικού Διαμερίσματος  Βουλιαγμένης- Αττικής 

   Πρόγραμμα  : 

-  Σύντομοι Χαιρετισμοί. 

- Συνεδρία  Α: «Η Σημασία των Νομικών Ενεργειών για την Ιδρυματική Αποκατάσταση».(11.00-12.15) 
Πρόεδρος:  Χρήστος Ροζάκης, Ομοτ. Καθ. Διεθνούς Δικαίου του Εθν. Καποδιστριακού Παν. Αθηνών και  πρώην Αντιπρόεδρος 
του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΔΔΑ). 
Ομιλητές: α) Ριζά Μαχμούτ Τουρμέν, Βουλευτής Σμύρνης και πρώην Δικαστής ΕΔΔΑ : «Η σημασία της Δικαιοσύνης στην Απο-
κατάσταση και Θεραπεία των Αδικιών που έχει υποστεί η Ελληνορθόδοξη Κοινότητα της Τουρκίας» 
β) Ιωάννης Κτιστάκις, Επ.Καθ. Παν. Βοσπόρου και Δημοκρίτειου Παν. Θράκης: «Η σημασία της Πολιτικής στην προστασία της 
Ελληνορθόδοξης Κοινότητας της Τουρκίας» 
-Συνεδρία Β: «Η Πολιτική Παρουσία των Μειονοτήτων», (12.15-13.00). 
Πρόεδρος: Νικόλαος Ουζούνολου, Πρόεδρος του Δ.Σ. της Οι.Ομ.Κω. 
Ομιλητής:  Μεχμέτ Αλτάν, Καθ. Σχολής Οικονομικών του Παν. Κων/λης,  “Οι Μειονότητες την Εποχή της Παγκοσμιοποίησης. 
-Συνεδρία Γ: «Η Αποκατάσταση των Ιδιωτικών Περιουσιών», (13.00-14.00). 
Πρόεδρος: Μιχαήλ Μαυρόπουλος, Αντιπρόεδρος Α’  του Δ.Σ. της Οι.Ομ.Κω. 
Ομιλιτές: α) Δημήτριος Γκελντής, Δικηγόρος Κατερίνης, «Οι πρόσφατες Εξελίξεις στο Δικαστήριο του Στρασβούργου (ΕΔΔΑ)» 
β) Πηνελόπη Μπενλίσοϊ, Δικηγόρος Πόλης, «Οι πρόσφατες εξελίξεις  στα Δικαστήρια στην Τουρκία». 

 
Είσοδος ελεύθερη 

Θα προηγηθεί της εκδήλωσης  Μνημόσυνο στον Ιερό Ναό Παναγίας Φανερωμένης που τελείται από τον Σύνδεσμο Γαλατά 
υπέρ αναπαύσεως των ψυχών των βιαίως εκπατρισθέντων από τις εστίες των Κωνσταντινουπολιτών. 

 επικοινωνία: nnap@otenet.gr 

άμεσος  ο  κίνδυνος αφελληνισμού του Βαλουκλή αν σταθεί κάποιος στην αλυσίδα των γεγονότων που ξεκίνησαν κατά την 

διάρκεια των επεισοδίων στην πλατεία Σταυροδρομίου αρχές Ιουνίου 2013, με τις δηλώσεις του Πρωθυπουργού κ. Ρ.Τ. Ερντο-

γάν για την απαλλοτρίωση των καταστημάτων του Βαλουκλί στην ίδια Πλατεία και την απάντηση του «διοικούντα» το Ίδρυμα 

Δ. Καραγιάννη ότι «εφόσον το Κράτος αναλάβει το Νοσοκομείο μπορούμε ευχαρίστως να παραχωρήσουμε τα μαγαζιά» (δείτε 

εφημερίδα Χουριέτ 5/6/2013).  Η πλευρά του Βαλουκλή αρνήθηκε ότι το Ίδρυμα ανήκει στην Μειονότητα και τόνισε επανει-

λημμένως ότι λογοδοσία δίνει η "διοίκησή" του μόνον στην Γενική Διεύθυνση  Βακουφίων στην Άγκυρα και ότι, επί του παρό-

ντος, δεν μπορούν να γίνουν εκλογές στο Βαλουκλή διότι αυτό απαγορεύεται από τις αρχές του 2012. Η απόφαση του Δικα-

στηρίου αναμένεται να εκδοθεί αρχές Σεπτεμβρίου.  

  Σημειώνεται συμπληρωματικά, για ενημέρωση των αναγνωστών μας ,υπενθυμίζουμε ότι η περιπέτεια της ακύρωσης του Κα-

νονισμού Εκλογών στα Ευαγή Ιδρύματα των μη-Μουσουλμανικών χωρίς να ισχύει μέχρι την έκδοση του νέου ο παλαιός , έχει 

δημιουργήσει  ένα πολύ σοβαρό νομικό κενό που έχει καταγγελθεί πολλές φορές από το Δ.Σ. της Οι.Ομ.Κω. πρώτα ενώπιον 

των αρχών της Τουρκίας και στην συνέχεια στη  Διεθνή Κοινότητα. Είναι  δε γνωστός ο μηχανισμός  που βρίσκεται πίσω από 

την ακύρωση αυτή και θυμίζουμε το γεγονός ότι δεν έχει τηρήσει την υπόσχεση του ο αρμόδιος Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης 

της Τουρκίας κ. Μπουλέντ Αρίντζ   προς τον εκπρόσωπο των Μειονοτικών Ιδρυμάτων στο Γενικό Συμβούλιο Βακουφίων κ. Π.Λ. 

Βίγκα ότι ο Κανονισμός θα εκδιδόταν τέλος Απριλίου μήνα ε.ε.  

Ενέργειες της Οι.Ομ.Κω. υπέρ της Ομογενειακής Παιδείας  

Δωρεά για την αγορά νέων θρανίων προς την Α’ βάθμια Ζάππειο Σχολή για την υποδοχή των 30 μαθητών στην α’ τάξη που 

για πρώτη φορά τα τελευταία χρόνια διπλασιάζεται σε σχέση με την περσινή χρονιά. Σχεδιάζεται σε συνεργασία με το Ινστι-

τούτο  Πληροφορικής του Ιδρύματος  Τεχνολογίας Έρευνας (Ηράκλειο της Κρήτης)  και συνεννόηση με την Διεύθυνση της Α’ 

βάθμιας Ζαππείου Σχολής για την αποστολή  πρωτότυπου εκπαιδευτικού συστήματος πληροφορικής για να εγκατασταθεί 

στο νηπιαγωγείο της  Σχολής. Το σύστημα αποσκοπεί στην υποστήριξη της εκμάθησης της Ελληνικής γλώσσας.  



   Θερινή Επίσκεψη Εθελοντών Νέων στην Κωνσταντινούπολη της Οι.Ομ.Κω. και  

Συνεργασία με την Νεολαία της Ομογένειας  

Η Οικουμενική Ομοσπονδία Κωνσταντινουπολιτών (Οι.Ομ.Κω.) και ο Ερασιτεχνικός Θεατρικός Όμιλος (ΕΡΘΟ), 
οργανώνουν επίσκεψη  εθελοντών  της Οι.Ομ.Κω. από την Ελλάδα στην Κωνσταντινούπολη, την περίοδο 16-22 
Αυγούστου 2014, για γνωριμία με τους Φορείς και τα Ιδρύματα της Ομογένειας.   Οι δραστηριότητες περιλαμβάνουν:  
 Επίσκεψη στο Οικουμενικό Πατριαρχείο όπου θα τους δεχθεί η Α.Θ.Π. ο Οικουμενικός μας Πατριάρχης.  
 Γνωριμία των εθελοντών της Οι.Ομ.Κω. με το ΕΡΘΟ και τους νέους ομογενείς της Πόλης. 
 Επίσκεψη όλων των νέων στην Αντιγόνη, στο Νιχώρι, στην Πρίγκηπο, στο Σταυροδρόμι, γνωριμία με τις τοπικές 

κοινότητες και φιλοξενία από αυτές. 
 Επίσκεψη των νέων εθελοντών στο Γηροκομείο Βαλουκλί, για συμπαράσταση και ψυχαγωγία των φιλοξενουμένων 

με μουσική και τραγούδια.  
 Περίπλους Βοσπόρου και ενημέρωση των εθελοντών της Οι.Ομ.Κω. από τους νέους ομογενείς για την σύγχρονη 

Πόλη και αρχαιολογικός περίπατος στην βυζαντινή Πόλη. 
   Η δραστηριότητα αυτή υποστηρίζεται με δωρεές προς την Οι.Ομ.Κω. από μέλη της Ομογένειας  και ορισμένες   
Κοινότητες  μας. Το  Δ.Σ. της Οι.Ομ.Κω έχει ήδη  εκφράσει τις ευχαριστίες του προς τους δωρητές του.  

 Συνεργασία της Οι.Ομ.Κω. με το Ιστορικό Αρχείο του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών 
Ημερίδα με θέμα: 

«Τα Αρχεία των Ρωμιών : Ανάδειξη και Αξιοποίηση»  
Παρασκευή, 17 Οκτωβρίου 2014.  

  Στη συνέχεια  της συνάντησης που έγινε με τον συμπολίτη μας  Καθ. Κων. Γαβρόγλου Διευθυντή του Ιστορικού Αρχείου του 
ΕΚΠΑ και επιστημονικού υπεύθυνου του προγράμματος «Εντοπισμού, Καταγραφής, Φωτογράφισης και Ψηφιοποίησης Αρ-
χειακού Υλικού των Ρωμαίικων Κοινοτήτων της Πόλης» , το Δ.Σ.  στη συνεδρίαση της 22/7/2014 αποφάσισε την οργάνωση 
της παραπάνω αναφερόμενης ημερίδας  με  σκοπό τον συντονισμό των προσπαθειών μελέτης, αξιοποίησης,  ανεύρεσης και 
διάσωσης νέων αρχείων που αποτελούν τα ιστορικά τεκμήρια του Ελληνισμού της Ανατολής. Στα πλαίσια αυτά θα οργανω-
θεί η ανωτέρω αναφερόμενη Ημερίδα με την συνεργασία της Οι.Ομ.Κω. και του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου 
Αθηνών (ΕΚΠΑ). Στην Ημερίδα θα προσκληθούν να συμβάλουν τα εν Ελλάδι Ιδρύματα που φυλάτουν Αρχεία (Γενικά Αρχεία 
του Κράτους, Εθνική Βιβλιοθήκη, Ακαδημία Αθηνών, Κέντρο Μικρασιατικών Σπουδών, Βιβλιοθήκη της Βουλής των Ελλήνων, 
Επιτροπή Ποντιακών Μελετών κτλ.) καθώς επίσης και Ιδρύματα της Ομογένειας της Πόλης όπως επίσης και της Τουρκίας 
που διαθέτουν Αρχεία των Ρωμιών όπως το Αρχείο της Πρωθυπουργίας, Βιβλιοθήκη του Σουλεγμανιγιέ και  το Ισλαμικό 
Κέντρο Μελετών.  Σκοπός της Ημερίδας είναι η έναρξη μια συστηματικής προσπάθειας διάσωσης με σύγχρονα τεχνολογικά 
μέσα αλλά και αξιοποίηση των αρχείων για την ανάδειξη των ιστορικών αληθειών που αφορούν τον Ελληνισμό της Ανατο-
λής.  

Συνεργασία της Οι.Ομ.Κω. με το Διδασκαλείο  

Γλωσσών το Σισμανόγλειο Πολιτιστικό Κέντρο του 

Γενικού Προξενείου Κωνσταντινουπόλεως. 

  Στην διάρκεια της περιόδου 15/6-15/7 παρακολούθησαν 9 

νέοι εθελοντές της Οι.Ομ.Κω. ταχύρρυθμο σχολείο εκμάθη-

σης της Τουρκικής γλώσσας που πραγματοποιήθηκε στο 

Σισμανόγλειο Μέγαρο του Γενικού Προξενείου της Ελλάδος 

στην Κωνσταντινούπολη. Το ταχύρρυθμο σχολείο συντονί-

στηκε από την κα. Εύα Αχλάδη που ήταν και η διδάσκουσα 

ενώ στην προσπάθεια συνέβαλε ουσιαστικά η κα.  Miyesser  

Kılıç με την πρακτική άσκηση στην Τουρκική γλώσσα που 

υπήρξε πολύ σημαντική.  Η παρακολούθηση για τους εθελο-

ντές ήταν δωρεάν ενώ η υποστήριξη της Κοινότητας Σταυρο-

δρομίου ελαχιστοποιώντας τα έξοδα  της διαμονής  των εθε-

λοντών υπήρξε πολύ σημαντική. Το Διδασκαλείο Γλωσσών 

του Σισμανόγλειου Μεγάρου, έχει σαν  κύρια δραστηριότητα 

την διδασκαλία της Ελληνικής Γλώσσας στην Πόλη.  

   Συνεχής η Προσπάθεια του Δ.Σ. για την Κοινωνική Αλ-

ληλεγγύη προς τους Αναξιοπαθούντες Συμπολίτες μας 

στα Πλαίσια του Προγράμματος   

ΜΗΝΑΣ ΤΣΙΤΣΑΚΟΣ 

Η θερινή περίοδος δεν σταματάει τις ανάγκες των αναξιο-

παθούντων συμπολιτών μας και για τον λόγο αυτό το Δ.Σ. 

Μαζί με την συντονιστική Επιτροπή του Προγράμματος 

και τους εθελοντές του, συνεχίζουν τις προσπάθειες εύρε-

σης πόρων αλλά και μέσων που θα επιτρέψουν την συνέ-

χιση και την αύξηση της παρεχόμενης Αλληλεγγύης. Κα-

ταρτίζονται δύο προτάσεις προς φορείς που δραστηριο-

ποιούνται σε παρεμφερή θέματα. Επίσης γίνεται καμπάνι-

α ενημέρωσης των συμπολιτών μας που ζουν εκτός Ελλά-

δος. Για ακόμα μια φορά τονίζεται η μεγάλη ανάγκη προ-

σφοράς εθελοντικής εργασίας.  

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



 

3o Φεστιβάλ 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΙΤΩΝ 

Η Πόλις των πόλεων 

Η Πόλη της καρδιάς μας 

Βυζαντινό Αθλητικό Κέντρο 

3 –5 Οκτωβρίου 2 014 
Το Πρόγραμμα των εκδηλώσεων είναι ανηρτημένο στην ιστοσελίδα της Οι.Ομ.Κω.: www.conpolis.eu 

Δίνουμε αίμα σώζουμε ζωές 

Οι Κωνσταντινουπολίτες γίνονται εθελοντές αιμοδότες η Οικουμενική Ομοσπονδία Κωνσταντινου-
πολιτών δημιουργεί την Τράπεζα Αίματος των Κωνσταντινουπολιτών  

 
Εθελοντική Αιμοδοσία 

Παράλληλη δράση του 3ου Φεστιβάλ Κωνσταντινουπολιτών 
4 και 5 Οκτωβρίου 2014 (11.00 – 15.00) 

συμμετέχουμε ενεργά στην εθνική προσπάθεια.  

Σας περιμένουμε στο Βυζαντινό Αθλητικό Κέντρο 

(Ζωγραφείου Λυκείου και Μεγάλης του Γένους Σχολής, Άλιμος) 
υπό την αιγίδα του Εθνικού Κέντρου Αιμοδοσίας 

Παραστάσεις της Οι.Ομ.Κω.  ενώπιον Δημόσιων Αρχών  για τα  

Δικαιώματα των Κωνσταντινουπολιτών  

Στην διάρκεια του Ιουλίου 2014 μέλη του Δ.Σ. της Οι.Ομ.Κω. πραγματοποίησαν συναντήσεις με τις πα-

ρακάτω αρχές για την αντιμετώπιση θεμάτων που απασχολούν τους Κωνσταντινουπολίτες σε σχέση 

με την Δημόσια Διοίκηση.  

 Διεύθυνση Τουρκίας (Α4) του Υπουργείου Εξωτερικών. 

 Υφυπουργό Οικονομικών κ. Γιώργο Μαυραγάνη.  

 Αρμόδιες αρχές  του ΙΚΑ. 

 Δήμο Αθηναίων.  

 Περιφέρεια Αττικής— Διεύθυνση  Κοινωφελών Περιουσιών.  

 


