
 
 
 
 
 
 
 
 

 
*  60 Χρόνια από την Νύκτα Κρυ-

στάλλων του Ελληνισμού της Πόλης, 

σ.1.  

* Πρόγραμμα Υποστήριξης της Παλι-

νόστησες της Νέας Γενιάς στην Πόλη, 

σ.2. 

Πολύ Σημαντική Απόφαση του ΕΔΔΑ 

για Ελληνική Ιδιοκτησία, σ.3. 

Υποβολή Αιτήματος προς την Εθνο-

συνέλευση της Τουρκίας για τα 60 

χρόνια των Σεπτεμβριανών, σ.3. 

Πρόγραμμα Κοινωνικής Αλληλεγγύ-

ης,σ.4. 

Ρωμιορθόδοξοι της Συρίας,σ.4.  
 Ιούλιος  2015– Τεύχος 5/7 

 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 

60 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΝΥΚΤΑ ΤΩΝ ΚΡΥΣΤΑΛΛΩΝ  

ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗΣ  

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΤΗΣ ΟΙ.ΟΜ.ΚΩ. ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗΝ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ 

ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΩΝ ΑΔΙΚΙΩΝ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΥΠΟΣΤΕΙ Η ΡΩΜΙΟΣΥΝΗ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ  

Έκθεση και σειρά εκδηλώσεων στο Κέντρο Τεχνών-Πάρκο Ελευθερίας σε συνεργασία με τον Δήμο Αθηναίων-

ΟΠΑΝΔΑ και τον Μορφωτικό Σύνδεσμο Μακροχωρίου Κωνσταντινουπόλεως. 

Εγκαίνια της Έκθεσης 2 Σεπτεμβρίου 2015, ώρα 18.00 και στη συνέχεια η πρώτη  προβολή της ταινίας:  

«Η Φρικτή Νύκτα» του Γεωργίου Μουτεβελή 

Ημερίδες της Οι.Ομ.Κω:  

α) 4 Σεπτεμβρίου 2015, ώρα έναρξης 18.30 με θέμα: «Οι ψυχικοί μηχανισμοί δαιμονοποίησης του Άλλου και η 

καλλιέργεια μίσους κατά εθνοτικών-θρησκευτικών ομάδων» 

Συμμετέχοντες: Καθ. Ψυχιατρικής ΕΚΠΑ Χαρ. Παπαγεωργίου (συντονιστής), Αν. Καθ. Ψυχιατρικής ΕΚΠΑ  

Γρηγόρης Βασλαματζής, Καθ. Κοινωνικής Ψυχολογίας  ΕΚΠΑ Θάλεια Δραγώνα , Καθ. Ψυχολογίας της 

Επικοινωνίας ΕΚΠΑ  Κλήμης Ναυρίδης  Πανεπιστήμιο).  

β) 7 Σεπτεμβρίου 2015, ώρα έναρξης 19.30 με θέμα: «Η κατάσταση των Μη-Μουσουλμανικών Κοινοτήτων μετά 

από τις εκλογές της 7/6/2015 στην Τουρκία» 

Συμμετέχοντες: Καθ. Τζενγκίζ Ακτάρ (Παν. Bilgi-Πόλης), Δρ. Φώτης Μπενλίσοϊ, Καθ. Νικόλαος Ουζούνογλου 

(Οι.Ομ.Κω.) 

 

 



Στη Φάση Υλοποίησης Πρόγραμμα Υποστήριξης Γνωριμίας της Νέας Γενιάς Εκπατρισμένων μελών της 

Ελληνορθόδοξης Κοινότητας Κωνσταντινουπολιτών – Ιμβρίων –Τενεδίων με την Πόλη 

 Στη συνέχεια της έγκρισης της υποβληθείσας πρόσκλησης από το Δ.Σ. της Οι.Ομ.Κω. πρότασης με τίτλο 

«Επιστροφή στην Πόλη» (İstanbul’a Dönüş) προς την Διεύθυνση πολιτών Εξωτερικού και Συγγενών Κοινοτήτων 

που υπάγεται στην Πρωθυπουργία της Τουρκίας στις 10/7/2015 δημοσιεύτηκε η πρόσκληση υποβολής 

υποψηφιοτήτων στην οποία υποβλήθηκαν 27 αιτήσεις. Η αρμόδια Επιτροπή επέλεξε 20 υποψήφιες/ους που 

αναχωρούν στην Πόλη την 9/8/2015. Ωστόσο η υλοποίηση του Προγράμματος ξεκίνησε ήδη από την 27/7/2015 

από την Αθήνα με την οργάνωση από τα μέλη του Δ.Σ. της Οι.Ομ.Κω. σεμιναρίων στα θέματα: Η Ιστορία του 

Ελληνισμού της Πόλης, Σημερινά Προβλήματα της Ομογένειας της Πόλης και οι Δραστηριότητες της Οι.Ομ.Κω. Οι 

συμμετέχοντας στο Πρόγραμμα θα γίνουν δεκτοί από την  Α.Θ.Π. τον Οικουμενικό μας Πατριάρχη.  

Επίσης όλοι επιλεγέντες παρακολούθησαν ταχύρρυθμα μαθήματα εκμάθησης Τουρκικής γλώσσας. Το πρόγραμμα 

προβλέπει την επίσκεψη των νέων σε ιστορικά μνημεία της Ρωμιοσύνης της Κωνσταντινούπολης, επαρχίας 

Προύσας, Χιλής, Πανόρμου, συμμετοχή στην μετά από 93 χρόνια Πατριαρχική Λειτουργία στην Μονή 

Φανερωμένης της χερσονήσου της Κυζίκου, παρακολούθηση σεμιναρίων για τα μνημεία 

της Πόλης, συναντήσεις με ιθύνοντες και νεολαίους της Ομογένειας.  

Πολύ Σημαντική Απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΔΔΑ) για τα 

Ιδιοκτησιακά Δικαιώματα των Ελλήνων της Ίμβρου 

Το ΕΔΔΑ στις 26/5/2015 εξέδωσε μια πολύ σημαντική απόφαση που σχετίζεται με χαρακτηριστική περίπτωση 

παραβίασης του δικαιώματος ιδιοκτησίας Ελληνίδας της Ίμβρου. Η Ευθαλία Ψευτέλη είχε κληρονομήσει από 

τον πατέρα της οικόπεδο το οποίο είχε αποκτήσει ο τελευταίος το 1976. Ωστόσο το Δημόσιο της Τουρκίας αρνή-

θηκε την εγγραφή της ιδιοκτησίας αυτής στο Κτηματολόγιο επικαλούμενο την προστασία πολιτιστικής κληρονο-

μιάς παρακείμενου τεμένους που είχε αναγερθεί το 1983.  Μάλιστα οι λόγοι που προβλήθηκαν για την ενέργεια 

αυτή του Δημοσίου βασιζόταν σε μεταγενέστερο νόμο παραβιάζοντας την αρχή της μη-αναδρομικότητας των 

νόμων.  Με τον τρόπο αυτό το Κράτος της Τουρκίας παραβίασε το δικαίωμα της κληρονομίας της προσφεύγου-

σας Ιμβρίας. Η απόφαση θέτει σαφείς και αυστηρούς περιορισμούς του κράτους της Τουρκίας που στην Ίμβρο 

συστηματικά μετά από το 1964 στο πλαίσιο του Προγράμματος Διάλυσης (Eritme Panı) εφάρμοσε διάφορες δι-

οικητικές μεθοδεύσεις για την αφαίρεση των ιδιοκτησιακών δικαιωμάτων των Ελλήνων κατοίκων της νήσου 

όπως περί δήθεν της προστασίας του περιβάλλοντος και στην προκείμενη περίπτωση δήθεν προστασίας πολιτι-

σμικής κληρονομιάς.  Παρουσιάζει αρκετό ενδιαφέρον το γεγονός ότι οι δικηγόροι του Δημοσίου της Τουρκίας 

επικαλέστηκαν στην υπεράσπιση τους την απόφαση του ΕΔΔΑ για την περιουσία του τέως βασιλικής δυναστεί-

ας των Γκλύξμπουργκ της Ελλάδος.  Το ΕΔΔΑ στην απόφαση τους απέρριψε όλες τις αιτιάσεις του Δημοσίου της 

Τουρκίας και αναμένεται η απόδοση της ιδιοκτησίας την κ. Ευθαλία Ψευτέλη μετά από τον ακριβή προσδιορι-

σμό των ορίων του οικοπέδου της όπως η ίδια αιτείται με την υπ. αριθμ. προσφυγή της 186381/05 ή την χορή-

γηση σημαντικής αποζημίωσης. Είναι χρήσιμο να θυμίσουμε το γεγονός  ότι το 2013 αποκαλύφθηκε από τον 

δικηγόρο Δαρδανελίων Erhan Pekçe το κείμενο του Προγράμματος Διάλυσης (1962) και ο οποίος έχει προσφύ-

γει σε δικαστήρια της Τουρκίας κατηγορώντας τους ιθύνοντος της εποχής για κατάρτιση σχεδίου Εθνοκάθαρ-

σης.  Επίσης είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι οι καλλιεργήσιμες εκτάσεις  της Ίμβρου απαλλοτριώθηκαν περί 

δήθεν δημιουργίας οικολογικού πάρκου αρχές της δεκαετίας  του 1970 με καταβολή γελοίων ποσών αποζημίω-

σης προς τους δικαιούχους Έλληνες της Ίμβρου. Συμπερασματικά μπορεί να ειπωθεί ότι επιβάλλεται και αξίζει η 

διαρκής προσπάθεια και ο αγώνας για την αποκατάσταση  των αδικιών του παρελθόντος και ότι αυτό δεν απο-

τελεί ζήτημα ελληνοτουρκικών διαφορών και σχέσεων, αλλά ζήτημα ενίσχυσης του κράτους  δικαίου και προς 

το συμφέρον όλων των πολιτών της χώρας όπου συμβαίνουν παραβιάσεις όπως αυτών κατά του Ελληνισμού 

της Τουρκίας.  

www.conpolis.eu 
Email Επικοινωνίας: 

nnap@otenet.gr. 



 

Υποβολή Αιτήματος της Οι.Ομ.Κω. προς την Εθνοσυνέλευση της Τουρκίας στα  

60 Χρόνια από τα Σεπτεμβριανά 

Στα πλαίσια των δράσεων που έχει αναλάβει το Δ.Σ. της Οι.Ομ.Κω. υποβάλει επίσημα το παρακάτω  υπόμνημα 

προς την Εθνοσυνέλευση της Τουρκίας. Η μετάφραση του κειμένου στα Ελληνικά ακολουθεί:  

Το υπόμνημα υποβάλλεται εξ ονόματος των τουλάχιστον 100.000 Ρωμιών της Πόλης που έχουν υποχρεωθεί να 

ζουν, παρά την θέληση τους, εκτός της Κωνσταντινούπολης.  Η Κοινότητα αυτή αντιπροσωπεύει την συντριπτική 

πλειοψηφία των Ρωμιών (98%) που όπως καθορίζεται από την Συνθήκη της Λωζάννης του 1923 θα έπρεπε ως 

πολίτες της Τουρκίας να ζουν στην γενέτειρα τους. 

Στη σύνταξη του παρόντος υπομνήματος-αιτήματος λήφθηκαν υπόψη τα ακόλουθα: 

α) Οι αρνητικές συνέπειες των γνωστών γεγονότων της νύκτας της 6-7/9/1955 στην Πόλη παραμένουν σε ισχύ με 

κυριότερο τον εξαναγκασμό της φυγής των Ρωμιών υπηκόων της Τουρκίας. Η αλήθεια αυτή έχει παρουσιαστεί 

πολλές φορές από την Οι.Ομ.Κω. αλλά επίσης και από πολλούς διανοούμενους εντός της Τουρκίας. 

β) Η Εκθεση που έχει συντάξει η Διερευνητική Επιτροπή της Βουλής τον Νοέμβριο του 2012 για τις αλλεπάλληλες 

καθεστωτικές εκτροπές στην Τουρκία τα τελευταία 60 χρόνια που για πρώτη φορά στην ιστορία θέτει σε σωστή 

βάση την ανάλυση του γεγονότος της  6-7/9/1955 και αναγνωρίζει ότι αυτό αποτέλεσε το πρώτο βήμα των 

αντιδημοκρατικών εξελίξεων τα τελευταία 60 χρόνια στην Τουρκία. Στην Έκθεση αυτή με σαφή τρόπο 

διατυπώνεται η αλήθεια ότι πολλά γεγονότα παρόμοια με αυτά της 6-7/9/1955 συνέβησαν τις δεκαετίες 1970-

1990  (Τσόρουμ-Ευχάνεια, Μελιτίνη-Μαλάτια, Μάρας, Σεβάστεια-Σίβας). 

γ) Τα τελευταία χρόνια κορυφαίοι θεσμικοί παράγοντες στην Τουρκία, όπως ο Πρόεδρος και ο Πρωθυπουργός της 

χώρας έχουν χαρακτηρίσει τα γεγονότα της 6-7 Σεπτεμβρίου ως την πλέον μελανή κηλίδα στην ιστορία της χώρας. 

δ) Η δίκη που έγινε μετά από το στρατιωτικό κίνημα της 27/5/1960 στην νήσο Πλάτη κατά γενική ομολογία 

διενεργήθηκε από ένα δικαστήριο εκτάκτου καταστάσεως, χωρίς την εφαρμογή της αρχής του φυσικού δικαστή 

και του δικαιώματος έφεσης) και πολλοί έγκυροι νομικοί έχουν αμφισβητήσει την αμεροληψία της. Ειδικότερα η 

μελέτη  των Πρακτικών της Δίκης των γεγονότων της 6-7/9/1955 της νήσου Πλάτης που δημοσιεύτηκαν  το 2007 

επιβεβαιώνουν την άποψη αυτή. 

ε) Σημαντικός αριθμός ερευνητών της ιστορίας επί των γεγονότων της 6-7/9/1955 που η πλειοψηφία τους  είναι 

εντός της Τουρκίας έχει αποδείξει την αλήθεια ότι τα γεγονότα είχαν προετοιμαστεί από κύκλους 

αντιδημοκρατικών κέντρων και εξ αφορμής είχαν σχέση με τις εξωτερικές σχέσεις της Τουρκίας. 

Με βάση τα ανωτέρω  ζητάμε: 

- Να τεθεί στην ημερήσια διάταξη της Εθνοσυνέλευσης, με αφορμή  την 60ης Επέτειο, η καταδίκη των 

Σεπτεμβριανών γεγονότων του 1955 και η έκφραση αλληλεγγύης προς την Ρωμαίικη Κοινότητα και τις άλλες μη-

Μουσουλμανικές Κοινότητες. 

- Να ζητηθεί από την Εκτελεστική Εξουσία να προβεί σε μέτρα αποκατάστασης και θεραπείας προς την 

Ρωμαϊκή Κοινότητα  της Πόλης μαζί με της Ίμβρου και Τενέδου ώστε να συνεχίσει την ιστορική της παρουσία ως  

μια από τις αρχαιότερες Κοινότητες της χώρας. Τα μέτρα αυτά αποτελούν προϋπόθεση για την ενίσχυση του 

κράτους νόμων δικαίου και να ενισχυθεί ο εκδημοκρατισμός της χώρας. Το Ψήφισμα της Γενικής Συνέλευσης του 

ΟΗΕ 60/147, αποτελεί οδηγό για την σχεδίαση και εφαρμογή των μέτρων αυτών αποκατάστασης και θεραπείας 

για μαζικής κλίμακας παραβιάσεις των δικαιωμάτων του ανθρώπου, όπως αυτών που υπέστη η Ελληνορθόδοξη 

Κοινότητα της Κωνσταντινούπολης. 

ΜΗΝ ΞΕΧΝΑΤΕ ΤΗΝ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ  

ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΙΜΑΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΙΤΩΝ  

 

ΖΗΤΗΣΤΕ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΤΕ ΤΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΙΤΩΝ  

ΣΤΕΛΟΝΤΑΣ ΜΗΝΥΜΑ ΣΤΟ : nnap@otenet.gr 



ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΑΝΑΞΙΟΠΑΘΟΥΝΤΩΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΙΤΩΝ 

« ΜΗΝΑΣ ΤΣΙΤΣΑΚΟΣ » 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

Η ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΙΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΗ ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ 

ΤΡΟΦΙΜΑ ΣΕ ΑΤΟΜΑ ΑΝΩ ΤΩΝ 65 ΕΤΩΝ ΓΙΑ ΕΝΑ ΧΡΟΝΟ 

Με το πρόγραμμα αυτό η Οι.Ομ.Κω. υπερβαίνει τα αδύνατα σε δύσκολους καιρούς εξασφαλίζοντας 

στους συμπολίτες μας την βασική υγιεινή τους διατροφή για να αποτελέσει τρόπο ζωής στους ιδίους 

για το μέλλον τους. Το τμήμα αλληλεγγύης με τους εθελοντές του είναι αποφασισμένο για τους 

επόμενους 12 μήνες να πραγματοποιήσει το έργο αυτό βοηθώντας 50 σπίτια συμπολιτών μας σε 

Αθήνα και Θεσσαλονίκη. 

Γιά την Θεσσαλονίκη συμμετέχει το μέλος της Οι.Ομ.Κω.  

η Ένωσις Ομογενών εκ Κωνσταντινουπόλεως Βορείου Ελλάδος. 

Ζοφερές Μέρες Διέρχονται οι Ρωμιορθόδοξοι της Συρίας 

Ανάγκη της Κινητοποίησης μας για την Υποστήριξη τους  

  Το πάντοτε σοφό Οικουμενικό Πατριαρχείο είχε προβλέψει έγκαιρα, με ανακοίνωση του πριν από τρία χρόνια, 

την επιδείνωση της κατάστασης στην Μέση Ανατολή για όλους τους λαούς που έχουν χιλιάδες ετών ιστορία και 

πολιτισμό. Πέρα από τους συστηματικούς μηχανισμούς εισαγωγής της διχόνοιας από τις δυτικές δυνάμεις για τα 

συμφέροντα τους που επικεντρώνονται στην εκμετάλλευση 

των φυσικών πόρων, τον τελευταίο χρόνο υπάρχει ανοχή 

από τις δυτικές δυνάμεις στην στρατολόγηση και την διείσ-

δυση ακραίων στοιχείων κυρίως στην Συρία και το Ιράκ. Η 

σκληρότητα των ομάδων αυτών είναι πρωτοφανής που πη-

γάζει από τον μύηση των ομάδων αυτών από φανατικούς 

στο περιβάλλον των δυτικών χωρών. Μεταξύ των λαών που 

αφανίζονται είναι η Ρωμιορθόδοξη Κοινότητα της Συρίας 

που αριθμοί άνω του ενός εκατομμύριο ψυχών και έχει ήδη 

υποστεί σοβαρές απώλειες. Η ζώνη που κατοικούν οι Ρωμι-

ορθόδοξοι πληθυσμοί φαίνονται στον συνημμένο χάρτη με 

κίτρινο χρώμα. Η περιοχή αυτή βρίσκεται μεταξύ μιας ζώνης 

της παραλίας της Μεσογείου θάλασσας που κατοικείται από 

Σιίτες— Αλουίτες και δυτικά του ποταμού Ορόντη    Αν και ο Αραβικός εθνικισμός στην τοπική του εκδοχή θεωρεί 

τους Ρωμιορθόδοξους ως «Άραβες» επειδή μιλούν την Αραβική γλώσσα, δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία ότι οι 

πληθυσμοί αυτοί είναι οι Ρωμιοί του Βυζαντίου όπως ήταν και οι Ρωμιοί σε όλη την Ανατολή πριν το 1923 

(Παύλου Καρολίδη, Περί της Εθνικής Καταγωγής των Ορθοδόξων Χριστιανών Συρίας και Παλαιστίνης, Αθήνα 

1909).  Ένα τμήμα της Ρωμιορθόδοξης Κοινότητας αυτής περιήλθε το 1938 εντός των συνόρων της Τουρκίας όταν 

η Γαλλία παραχώρησε στην Ρεπουμπλικανική Τουρκία το Σαντζάκι (νομό) της Αντιοχείας (Χαταϊ). Αν και μέχρι 

πρόσφατα τα Ρωμιορθόδοξα χωριά της  περιοχής είχαν μείνει σχετικά ανέπαφα από την δύνη του τετράχρονου 

πολέμου, την τελευταία περίοδο υπάρχουν σοβαρά προβλήματα από επιθέσεις, άτακτων συμμοριών που λεηλα-

τούν χωριά της περιοχής και δολοφονούν κατοίκους. Εκ μέρους της Οι.Ομ.Κω. έχει ήδη τεθεί το ζήτημα σε διεθνή 

φόρα ενώ εντός της άμεσης περιόδου θα υπάρξουν πρωτοβουλίες ανθρωπιστικής βοήθειας προς τους πρόσφυ-

γες που καταφθάνουν στην Ελλάδα υπό τραγικές συνθήκες.  


