
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Δράσεις υπέρ των νέων, σ.2-8. 

Εκπροσώπηση στην Ενθρόνιση 

του Αρχιεπ. Αμερικής,σ.9-10. 

Πρόσκληση για Όμιλο Θεά-

τρου,σ.11. 

Εθελοντική Αποστολή στην Παι-

δούπολη, σ.12-16. 

Δράσεις της Οι.Ομ.Κω.,σ.17-19. 

 Σημαντική Απόφαση του Συ-

νταγματικού Δικαστηρίου Τουρ-

κίας για τις ιδιωτικές περιουσί-

ες.  
 

Ιούνιος-Ιούλιος  2019– Τεύχος 8/6&7 

 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 

 

64 Χρόνια από το Πογκρόμ κατά της  

Ελληνορθόδοξης Κοινότητας Κωνσταντινούπολης 

 της  6-7 Σεπτεμβρίου 1955 

 

Εκδήλωση 

«Ο Αγώνας της Ρωμιοσύνης για Επιβίωση 

Παράδειγμα για την σημερινή Κινητοποίηση  Αναδημιουργίας: 

 Η Ανασύνταξη της Περιόδου 1955-1963». 

 

Ομιλητές: Δρ. Ιλαϊ Ορς, Καθ. Άρης Τσοκώνας, Ομ.Καθ. Νικ. Ουζούνογλου 

 

6 Σεπτεμβρίου 2019,  Ώρα 19.00 

Τοποθεσία: Περίβολος Αγίου Γεωργίου Προμπονά  

Μετόχι της Σταυροπηγιακής Πατριαρχικής  

Μονής Βλατάδων  

 

Η πρόσβαση είναι εύκολη από τον σταθμό ΗΣΑΠ «Περισσός»  

Διεύθυνση Οδός Προμπονά 2, Αθήνα 111 43 



 

   Ημερίδα  “Το Μέλλον της Ρωμιοσύνης στην Ανατολή”  

σε ημερήσια κρουαζιέρα τον Αργοσαρωνικό  

 
Πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 13 Ιουλίου 2019 η Ημερίδα με τον αναφερόμενο τίτλο κατά την διάρκεια 

ημερήσιας κρουαζιέρας στον Αργοσαρωνικό με επίσκεψη στο νησιά Ύδρα-Πόρο και Αίγινα.  

Η εκδήλωση έγινε χάρη στην χορηγία της ΑΙΓΕΑΣ ΑΜΚΕ που διοικεί-

ται από τον κ. Θανάση Μαρτίνο και τον οποίο ευχαριστούμε πάρα 

πολύ.  

Συμμετείχαν συνολικά 75 άτομα από τους οποίους οι 65 νέοι—

εθελοντές της Οι.ΟμΚω. Επίσης συμμετείχαν εκπρόσωποι των μελών 

σωματείων της Οι.Ομ.Κω.  Και μέλη του Δ.Σ. της Οι.Ομ.Κω. 

 

Στην Ημερίδα μίλησαν οι: 

 

(α) Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Αδριανουπόλεως κ. Αμφιλόχιος 

που είναι Διευθυντής εκπροσωπήσεως  του Οικουμενικού  Πατριαρ-

χείο στην Αθήνα. Στην ομιλία του ο Σεβασμιώτατος παρουσίασε με 

λεπτομέρειες την πολυετή προσπάθεια της Α.Θ.Π. του Οικουμενικού 

μας Πατριάρχη για την Ανάσταση των Μητροπόλεων σε όλη την Ανα-

τολή. Σήμερα είναι ενεργές οι Μητροπόλεις και λειτουργούν εκκλη-

σίες σε πολλές περιοχές όπως στην Πισιδία, Αττάλεια, Αλαϊα, Σμύρ-

νη, Προύσα, Τρίγλια, Κύζικο, Αδριανούπολη, Σηλυβρία  ενώ γίνονται 

λειτουργίες σε πολλές περιοχές της Καππαδοκίας και αναμένεται η 

συνέχιση των Ιερών λειτουργειών στην Ιερά Μονή Παναγίας Σουμε-

λά. Τονίστηκε η σημασία της ανασύστασης των Μητροπόλεων αυ-

τών για την Ορθοδοξία. Η ομιλία του Σεβ. Μητροπολίτη Αδριανου-

πόλεως είναι αναρτημένη στις ιστοσελίδες  της Οι.Ομ.Κω. : 

www.conpolis.eu & www.oiomko.org 

 

(β) Ο Πρόεδρος της Οι.Ομ.Κω. ομοτ.καθ. Νικόλαος Ουζούνογλου α-

ναφέρθηκε στις επιμέρους δράσεις της Οι.Ομ.Κω. για την υποστήρι-

ξη της νέας γενιάς αλλά και το πρόγραμμα επαναπατρισμού νέων 

που θέλουν να εργαστούν στην Κωνσταντινούπολη. Τονίστηκε από 

τον ομιλητή η σημασία της κινητοποίησης της νέας γενιάς των Ρω-

μιών παντού και η σημασία της παλινόστησης των Κωνσταντινουπο-

λιτών στην  γενέτειρα των γονέων τους. Στις επόμενες σελίδες δίνο-

νται οι περιγραφές δύο προγραμμάτων για την νέα γενιά.  

 

 

 Ο Σεβ. Μητροπολίτης 

 Αδριανουπόλεως 

 κ. Αμφιλόχος  

 Νικ. Ουζούνογλου 



 
γ) Ο Διπλ. Ηλ. Μηχ. Παναγιώτης Κρανιδιώτης αναφέρθηκε στην σημασία της τεχνολογίας «Ανοικτού Λογι-

σμικού»  σήμερα. Αρχικά αναφέρθηκε στην τεχνολογική καθυστέρηση που συνέβη τους τελευταίους αιώ-

νες στην καθ’ ημάς Ανατολή συνέπεια των πολιτικών εξελίξεων που προήλθαν από την εισαγωγή και επιρ-

ροή (ιδεολογιών από την Δύση. Αναλυτικά παρουσιάστηκαν οι δραστηριότητες οργανώσεων που καλλιερ-

γούν και διαδίδουν την αξιοποίηση των τεχνολογιών ανοικτού λογισμικού σε χώρες όπως την Τουρκία, 

Αίγυπτο, Ισραήλ κτλ. και την σημασία που έχει το ρεύμα αυτό στις οικονομικές δραστηριότητες και την 

βελτίωση της δημόσιας διοίκησης υπέρ των πολιτών. Η 

παρουσίαση του κ. Π. Κρανιδιώτη είναι ανηρτημένη στις 

ιστοσελίδες της Οι.Ομ.Κω.  

 

 

Στην Ημερίδα επίσης χαιρετισμό απηύθυναν : η Δρ. Ελί-

ζα Φερεκύδου που αναφέρθηκε ειδικά στην δράση του 

Φεστιβάλ Κωνσταντινουπολιτών και η Δρ. Δέσποινα Α-

φεντούλη για την σημασία της επέκτασης των δράσεων 

της Οι.Ομ.Κω. και στις Η.Π.Α. όπου η ίδια ζει τα τελευ-

ταία χρόνια.  

 Τμήμα των συμμετεχόντων στην εκπαιδευτική εκδρομή  

 

 Το πλοίο ΚΟΣΜΟΣ 



 

 

 Στιγμιότυπα από την Κρουαζιέρα που πραγματοποιήθηκε η Ημερίδα  

«Το Μέλλον της Ρωμιοσύνης στην Ανατολή»  



 
 

 

 Το Διοικητικό Συμβούλιο της Οικουμενικής Ομοσπονδίας  

Κωνσταντινουπολιτών ευχαριστεί ολόκαρδα την Αστική μη  

Κερδοσκοπική Εταιρεία Πολιτιστικού και Κοινωφελούς Έργου  

ΑΙΓΕΑΣ 

 και  

την αξιότιμη οικογένεια  

του Αθανασίου και της Μαρίνας Μαρτίνου 

 για την υποστήριξη των δράσεων υπέρ των νέων της Οι.Ομ.Κω. 

όπως της οργάνωσης της εκπαιδευτικής κρουαζιέρας την 13/7/2019 

και της χορήγησης υποτροφιών για τους τελειόφοιτους μαθητές.   



 
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΤΗΣ ΟΙ.ΟΜ.ΚΩ. ΜΕ ΤΟΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ THE PEOPLE TRUST ΓΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ 

ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΝΕΩΝ  

 

The People’s Trust:  

Πιστεύουμε στο ταλέντο και τις ικανότητες των Ελλήνων επιχειρηματιών 

 

Ο οργανισμός The People’s Trust είναι μια Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρία που ιδρύθηκε 

το 2016 με σκοπό να υποστηρίξει τις νέες ή υφιστάμενες μικρομεσαίες επιχειρήσεις στην 

Ελλάδα, παρέχοντάς τους μικροχρηματοδότηση, αλλά και δωρεάν υπηρεσίες ανάπτυξης. 

Βασική αποστολή του οργανισμού είναι η μείωση της ανεργίας, μέσω της δημιουργίας νέ-

ων θέσεων εργασίας.   

 

Πιστεύουμε βαθιά στο ταλέντο και τις δυνατότητες των επιχειρηματιών στην Ελλάδα, για 

αυτό και τους τροφοδοτούμε με τα απαραίτητα εργαλεία, ενδυναμώνοντας τις δεξιότητές 

τους και μετατρέποντας την αρχική τους ιδέα σε μια κερδοφόρα επιχείρηση.  

Από την ίδρυσή μας μέχρι σήμερα, έχουμε προσφέρει χρηματοδότηση σε πάνω από 200 

επιχειρήσεις, από τις οποίες άνω του 90% συνεχίζει να λειτουργεί κανονικά και να ανα-

πτύσσεται! 

 

Η χρηματοδότηση που παρέχουμε είναι μέχρι το ποσό των 10.000 ευρώ και απευθύνεται 

σε όσους επιθυμούν να δημιουργήσουν μια νέα επιχείρηση ή επιθυμούν να αναπτύξουν 

περαιτέρω την υφιστάμενη μικρή επιχείρησή τους, αλλά δυσκολεύονται να βρουν άλλες 

πηγές χρηματοδότησης. Εναλλακτικά, παρέχουμε πρόσβαση σε άτοκο δάνειο μέχρι το πο-

σό των 10.000 ευρώ. Η παροχή του δανείου έχει διάρκεια αποπληρωμής έως 48 μήνες και 

περίοδο χάριτος έως 6 μήνες. Το συγκεκριμένο πρόγραμμα εστιάζει σε ενδιαφερόμενους 

που δεν έχουν πρόσβαση σε άλλες πηγές χρηματοδότησης. 

Μπορείτε να δείτε αναλυτικά τα κριτήρια για τη χορήγηση χρηματοδότησης, αλλά και τη 

φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος στην παρακάτω διεύθυνση: www.thepeoplestrust.org/

aitisi.  

 

Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα μας: www.thepeoplestrust.org 

 

Η Οι.Ομ.Κω. θα βοηθήσει με προθυμία κάθε προσπάθεια νέων της και καλούνται όσες και 

όσοι να συμμετέχουν στο πρόγραμμα αυτό να στείλουν μήνυμα στο nnnap@otenet.gr  



 

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΙΤΩΝ  

Πρόγραμμα Υποστήριξης Επαναπατρισμού Νέων Κωνσταντινουπολιτών 

Ανακοίνωση 

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Οικουμενικής Ομοσπονδίας Κωνσταντινουπολιτών (Οι.Ομ.Κω.) 

σε συνεργασία με τις Ρωμαίϊκες Κοινότητες της Πόλης ανακοινώνει την έναρξη του Προ-

γράμματος Υποστήριξης του Επαναπατρισμού Νέων Κωνσταντινουπολιτών. Σκοπός του 

Προγράμματος είναι η ενεργή υποστήριξη προς τα μέλη της νέας γενιάς της Εκπατρισμένης  

Κοινότητας των Κωνσταντινουπολιτών που επιθυμούν να παλιννοστήσουν στην γενέτειρα 

γη των γονέων τους. Οι δράσεις του Προγράμματος συνίστανται από τις εξής φάσεις και 

διαδικασίες: 

 

Υποβολή αιτήσεων από ενδιαφερόμενους νέες και νέους που επιθυμούν να εγκαταστα-

θούν, εργαστούν και να ζήσουν στην Κωνσταντινούπολη. Δεν υπάρχει συγκεκριμένη προ-

θεσμία υποβολής.  

 

Προετοιμασία για επαναπατρισμό – παλιννόστηση: τακτοποίηση θεμάτων ιθαγένειας 

Τουρκίας, εύρεση στέγης και εργασίας. Η ΟΙ.Ομ.Κω. θα καλύψει τα έξοδα ταξιδιών. Ταχύρ-

ρυθμη εκμάθηση στοιχειώδους  τουρκικής γλώσσας χωρίς επιβάρυνση.  

Εγκατάσταση στην Κωνσταντινούπολη και περίοδος προσαρμογής. Θα εξασφαλιστεί για 

εύλογο χρονικό διάστημα κατοικία και θα καλυφθούν τα έξοδα εγκατάστασης. 

Μακροπρόθεσμη συνεργασία για την επίλυση πιθανών προβλημάτων που θα προκύψουν.  

Κεντρική πολιτική και πάγια θέση της Οι.Ομ.Κω., τα τελευταία εννέα (9) χρόνια, υπήρξε, 

πρωτίστως, ενώπιον των αρχών της Τουρκίας, ότι, η κύρια συνιστώσα της θεραπείας των 

αδικιών και παραβιάσεων των δικαιωμάτων που είχε υποστεί η Ελληνορθόδοξη Κοινότητα, 

είναι η υποστήριξη από το ίδιο το Κράτος της Τουρκίας της παλιννόστησης των μελών της 

νέας γενιάς Κωνσταντινουπολιτών και η διασφάλιση από το ίδιο Κράτος  του καθεστώτος  

ισονομίας, ισοπολιτείας και της τήρησης  των αρχών του Κράτους νόμων δικαίου (rule of 

law).  

 

Κατόπιν των ανωτέρω καλούνται οι ενδιαφερόμενοι με καταγωγή από την Κωνσταντινού-

πολη νέες ή νέοι να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους με την συμπλήρωση και αποστολή 

του συνημμένου εντύπου. Προτεραιότητα υποστήριξης θα δοθεί σε οικογένειες που του-

λάχιστον ένα μέλος τους διαθέτει την ιθαγένεια της Τουρκίας. 

Εκ μέρους του Δ.Σ. της Οι.Ομ.Κω. 



 
Έντυπο Αίτησης  

Πρόγραμμα Υποστήριξης Επαναπατρισμού Νέων Κωνσταντινουπολιτών 

        Ονοματεπώνυμο:  

Γέννηση  - έτος:                            τόπος:  

Ονοματεπώνυμο πατέρα:  

Ονοματεπώνυμο μητέρας 

Ιθαγένειες:  

Έχετε ιθαγένεια της Τουρκία: ΝΑΙ         ΟΧΙ 

 

Αν δεν έχετε ιθαγένεια της Τουρκίας είχε τουλάχιστο ένας γονέας ιθαγένεια της Τουρκίας κατά την γέννηση 

σας:    ΝΑΙ   ΟΧΙ 

 

Αν είστε έγγαμος δώστε : 

Ονοματεπώνυμο συζύγου 

 

Τέκνα  

 

Σπουδές: 

 

Δημοτικό: 

 

Γυμνάσιο: 

 

Λύκεια: 

 

Ανώτατες Σπουδές: 

 

Μεταπτυχιακά:  

 

 

Εργασιακή Εμπειρία: 

 
 

        9) Βαθμός γνώσης της τουρκικής γλώσσας: 

 

Ενδιαφέροντα για εργασία: 

 

 

Δεσμεύεστε να στείλετε τα παιδιά στα Ομογενειακά σχολεία. 

 

 

Θέση Διάρκεια 
Από - Μέχρι 

Αντικείμενο απασχό-
λησης 

  

        

        

        



 
  Συμμετοχή της Οι.Ομ.Κω. στην τελετή ενθρονίσεως του Νέου Αρχιεπίσκοπου Αμερικής 

Σεβασμιώτατου κ. Ελπιδοφόρου  

 
Η Οικουμενική Ομοσπονδία Κωνσταντινουπολιτών εκπροσωπήθη-

κε από τον Πρόεδρο του Δ.Σ. ομοτ.καθ. Νικόλαο Ουζούνογλου 

στην τελετή ενθρονίσεως του Σεβασμιώτατου νέου Αρχιεπισκό-

που Αμερικής κ. Ελπιδοφόρου που έγινε στον Καθεδρικό Ιερό Ναό 

της του Θεού Σοφίας στην Νέα Υόρκη το Σάββατο 22 Ιουνίου 2019.  

Η Α.Θ.Π. ο Οικουμενικός μας Πατριάρχης εκπροσωπήθηκε από τον 

Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη  Γερμανίας κ.Αυγουστίνο. 

Στον λόγο της ενθρόνισης του ο νέος Αρχιεπίσκοπος μεταξύ των 

πολλών ανέφερε : 

«Η καρδιά μου είναι έτοιμη και σταθερή να υπηρετήσω αυτήν την 

Αρχιεπισκοπή και αυτό το έθνος, τα οποία θαύμαζα από την παι-

δική μου ηλικία και από τη διακονία μου στο Φανάρι. Στο διάβα 

των δεκαετιών, παρατήρησα την ανάπτυξη της Εκκλησίας εδώ, τις 

προκλήσεις που αντιμετώπισε και τους δρόμους που άνοιξε. Εί-

μαι, λοιπόν, εδώ -ο νέος Αρχιεπίσκοπός σας- για να σας ακούσω, 

για να διαλεχθώ μαζί σας και για να εργαστώ μαζί σας. Η προσευ-

χή μου είναι να στέκομαι μπροστά σας και δίπλα σας, να ηγούμαι 

με το παράδειγμα και τις παραινέσεις μου και να σας διακονώ με πνεύμα θυσίας», είπε στον ενθρονηστή-

ριο λόγο του ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής Ελπιδοφός».  

 

 Μετά από την τελετή ενθρόνισης ακολούθησε δεξίωση και γεύμα με συμμετοχή όλων των εκπρόσώπων 

σε κεντρικό ξενοδοχείο της Νέας Υόρκης.  



 

 



 

Εθελοντική Αποστολή  Νἐων της Οι.Ομ.Κω   

στην Παιδούπολη Πρώτης 

2 – 12 Ιουλίου 2019 
 Οι εθελοντές της Οι.Ομ.Κω. Αλέξανδρος Γεωργούλης, Αναστασία Δράκου, Μαρία – Αλεξάνδρα Ηλιάδη,  

Ναταλία Τσακίρογλου και Θοδωρής Σταυρίδης  μετέβησαν στην νήσο Πρώτη και προσφέραν εθελοντικά 

επιμορφωτικές υπηρεσίες στα φιλοξενούμενα παιδιά την Α’ περίοδο της Παιδούπολης που είναι θεσμός 

υπό την άμεση εποπτεία του Οικουμενικού Πατριαρχείου και λειτουργεί κατά το θέρος από το 1960. Στην 

ομάδα προστέθηκε και η Γεωργία Φυντάνη  από την Θεσσαλονίκη.  

 

Από την αρχή το πρόγραμμα ήταν φορτωμένο για τους εθελοντές αφού θα έπρεπε  να ετοιμαστεί η γιορτή 

των παιδιών για ο  αγιασμός που θα γινόταν στις 6 Ιουλίου, παρουσία του Οικουμενικού Πατριάρχη κ.κ. 

Βαρθολομαίου.  

Ουσιαστικά η ομάδα κλή-

θηκε σε πολύ μικρό χρονι-

κό διάστημα να ετοιμάσει 

την γιορτή   Οι πρόβες για 

την γιορτή εκτελούνταν 

πρωί κι απόγευμα και το 

πρόγραμμα της γιορτής 

περιελάμβανε τα τραγού-

δια: «Μενεξέδες και Ζου-

μπούλια», «Τα παιδιά ζω-

γραφίζουν στον τοίχο», «Ο 

Παλιάτσος», απαγγελίες 

τεσσάρων ποιημάτων με 

θέμα το καλοκαίρι καθώς 

και τους χορούς: «Έχε γεια 

Παναγιά» και αργό χασά-

πικο. Επιπλέον με τα παιδιά ετοίμασαν  ζωγραφιές, χειροτεχνίες και 

κατασκευές για την υποδοχή του Πατριάρχη, κάτι που ενθουσίασε 

ιδιαίτερα τα παιδιά. 

  Το πρωί του Σαββάτου 6 Ιουλίου πραγματοποιήθηκε η Γιορτή.  

Από το πρωί, στην αυλή τοποθετήθηκαν οι  κατασκευές των παιδιών 

και όλοι περίμεναν την άφιξη της Α.Θ.Π.  Του Οικουμενικού  Πατριάρ-

χη, που έγινε κατά τις 10. Τα παιδιά υποδέχτηκαν στην πόρτα τον Πα-

τριάρχη και τον κόσμο και ακολούθησε Θεία Λειτουργία χοροστατού-

ντος του Οικουμενικού Πατριάρχη.  



 
Ακολούθησε ο Αγιασμός της Παι-

δούπολης και οι χαιρετισμοί του 

διευθυντή κ. Δ. Κομβόπουλο και 

του ΔΣ της Παιδούπολης όπου 

είπαν ιδιαίτερα τιμητικά λόγια 

για το έργο των εθελοντών στην 

Παιδούπολη, ευχαρίστησαν θερ-

μά τον πρόεδρο κ.Ουζούνογλου 

και την Οικουμενική Ομοσπονδία 

Κωνσταντινουπολιτών, όπου εκ-

προσωπούταν από τον 

κ.Φραντζή. Ακόμα οι εθελόντριες 

Μαρία Αλεξάνδρα Ηλιάδη και 

Ναταλία Τσακίρογλου  είπαν κά-

ποια λόγια για το έργο των εθελοντών κι όλοι οι εθελόντριές/ες έλαβαν την ευλογία του Οικουμενικού 

Πατριάρχη  κ.κ. Βαρθολομαίου μαζί με τις ευχές Του.  

Η Α.Θ.Π. ο Οικουμενικός Πατριάρχης συνεχάρη τους ιθύνοντες της Παιδούπολης και επίσης είπε πολλά 

θερμά λόγια για το συνολικό έργο της Οι.Ομ..Κω. 

Η γιορτή των παιδιών στέφθηκε με απόλυτη επιτυχία κι ο Πατριάρχης φάνηκε ιδιαίτερα ευχαριστημένος, 

όπως κι ο υπόλοιπος κόσμος που την χαρακτήρισε ως μια από τις καλύτερες γιορτές που έχουν γίνει στην 

Παιδούπολη. Κατόπιν συμφάγαμε όλοι μαζί κι αφού ο Πατριάρχης περιδιάβηκε στις ανακαινισμένες εγκα-

ταστάσεις της Παιδούπολης αποχώρησε.  

 



 
Οι υπόλοιπες μέρες της 1ης  κατασκηνωτικής  περιόδου στην Παιδούπολη κύλησαν ομαλά και πιο ευχάρι-

στα. 

Το ημερήσιο πρόγραμμα περιελάβανε: 

08:00 Έγερση 

08:30 Πρωινή Γυμναστική 

09:00 Πρωινό γεύμα 

09:30 Πρωινές Δραστηριότητες 

11:00 Μπάνιο στην Θάλασσα 

13:00 Επιστροφή και προσωπική καθαριότητα 

13:30 Μεσημεριανό Γεύμα 

14:30 Μεσημεριανή κατάκλιση  

17:00 Απογευματινό Γεύμα 

17:30 Απογευματινές Δραστηριότητες 

20:00 Βραδινό Γεύμα 

21:00 Βραδινές Δραστηριότητες 

22:30 Κατάκλιση 

 

  Κατά την διάρκεια των δραστηριοτήτων υπήρξαν παιχνίδια και δράσεις για την ενίσχυση της ελληνομά-

θειας των κατασκηνωτών, όπως παιχνίδια μνήμης, παιδικά σταυρόλεξα και παιχνίδια κρίσης.  Ακόμα υ-

πήρξαν παιχνίδια που διασκέδασαν τα παιδιά όπως ο χαμένος θησαυρός, χειροτεχνίες, ζωγραφική, κατα-

σκευές, παιχνίδια ταχύτητας και παιχνίδια γνώσεων . Στο σύνολο τους οι δραστηριότητες που οργανώθη-

καν από την αποστολή, άφησαν ευχαριστημένο τον διευθυντή κ. Δ. Κομβόπουλο με τον οποίο και συνερ-

γαζόμασταν κι ο οποίος φρόντισε για να μας αγοράσει τα απαραίτητα υλικά. Ακόμα έγιναν προβολές ται-

νιών και θρησκευτικού περιεχομένου για γίνει πιο κατανοητή στα παιδιά η θρησκεία μας. Το ημερήσιο 

πρόγραμμα περιελάβανε και βόλτες στο νησί της Πρώτης καθώς και παιχνίδι για τα παιδιά στην παιδική 

χαρά της κατασκήνωσης. 

 

Την Τρίτη 9 Ιουλίου οι κυρίες του ΔΣ της Παιδούπολης μας απένειμαν συμβολικά δώρα και ευχαρίστησαν 

θερμά  τους εθελοντές για την προσφορά τους στην Παιδούπολη. Την ίδια μέρα κατέφθασαν από την 

Ξάνθη ο  ΠΑΣ Πυροσβεστών Ν.Ξάνθης όπου έδειξε στα παιδιά κάποια πράγματα σχετικά με την αντιπυρι-

κή προστασία.  

Την Τετάρτη 10 Ιουλίου ήλθαν στην Παιδούπολη οι χορευτικοί σύλλογοι Ελ.Πα.Χ.Ο. Δικταίοι Καστρινοί 

υπό του χοροδιδασκάλου-λαογράφου κ. Γιώργου Φραγκάκη, και η Αδελφότητα Ποντίων «Παναγία Γουμέ-

ρα»  παρουσίασαν ένα χορευτικό πρόγραμμα και ύστερα συνέφαγαν μαζί με όλους της Παιδούπολης. 

 

Την Πέμπτη 11 Ιουλίου άρχισαν να αποχωρούν σταδιακά οι κατασκηνωτές και το βράδυ έγινε μια μικρή 

αποχαιρετιστήρια γιορτή. 



 
Το πρωί σύσσωμη η ομάδα των εθελοντών της Οι.Ομ.Κω.  αποχώρησε κατά τις 10  από την Παιδούπολη.  

Τα παιδιά τους  χαιρετούσαν και δεν ήθελαν να μας αφήσουν να φύγουμε, εκδηλώνοντας έτσι την αγάπη 

τους. 

Κατά γενική ομολογία το σύνολο της αποστολής  κύλησε πολύ καλά από πλευράς των εθελοντριών/ων της 

Οι.Ομ.Κω.  

 

Οι συμμετέχοντες εθελοντές στην Έκθεση που υπέβαλαν προς το Δ.Σ. αναφέρουν τα εξής: ¨ 

« Σε αυτό το σημείο θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε θερμά την Οικουμενική Ομοσπονδία Κωνσταντινου-

πολιτών και συγκεκριμένα τον πρόεδρο κ. Νικόλαο Ουζούνογλου, καθώς και τα  διοικητικά μέλη τον κ. 

Δημήτριο Φραντζή και τον κ. Γρηγό-

ριο Κεσίσογλου, μέλος της επιτροπής 

των Νέων Εθελοντών της Οι.Ομ.Κω. 

για την χρηματική και καθολική τους 

συνδρομή και βοήθεια. Θερμές ευχα-

ριστίες οφείλουμε και στον κ. Διαμα-

ντή Κομβόπουλο, διευθυντή της Παι-

δούπολης Πρώτης όπου μας κάλεσε 

και μας βοήθησε στο έργο μας, στην 

κ. Ζωή Τουρατσογλου που μας κατεύ-

θυνε και μας βοήθησε σημαντικά, 

αλλά και σε όλους όσους μας υποδέ-

χτηκαν και φρόντισαν ώστε η φιλοξε-

νία μας στην Πόλη να είναι όσο το 

δυνατόν πιο όμορφη. 

 

Όλα τα μέλη της ομάδας των Νέων Εθελοντών της Οι.Ομ.Κω., που συμμετείχαμε σε αυτή την μεγάλη Απο-

στολή, ευχόμαστε να ανταποκριθήκαμε στις προσ-

δοκίες όλων και ελπίζουμε να βάλαμε ένα μικρό 

λιθαράκι στη γέφυρα που θα ενώνει την Μητέρα 

Πόλη με τα παιδιά της στη Ελλάδα. Ακόμα ήταν η 

μεγαλύτερη χαρά να προσφέρουμε στα παιδιά της 

Ομογένειας, συμβάλλοντας έτσι στο μέλλον της κι 

ελπίζουμε να ανταποκριθήκαμε επάξια στον σκοπό 

της αποστολής». 

 

 



  

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Οικουμενικής Ομοσπονδίας  

Κωνσταντινουπολιτών εκφράζει τις πλέον θερμές του  

ευχαριστίες προς την Αεροπορική Εταιρεία AEGEAN για την 

συνεχή υποστήριξη της και ειδικότερα την χορήγηση δωρε-

άν πέντε εισιτηρίων προς τους  Νέους Εθελοντές της 

Οι.Ομ.Κω. που μετέβησαν για να προσφέρουν δράσεις 

 επιμόρφωσης στην Παιδούπολη της ν. Πρώτης που  

εποπτεύεται από το Οικουμενικό Πατριαρχείο.  

 



 
Σύνδεσμος Κεντρικιάδων Κωνσταντινουπόλεως 

                                                        Όμιλος Θεάτρου  -  Ανακοίνωση 

 

       Μετά τη Γενική Συνέλευσή μας το Μάρτιο του 2019, το Διοικητικό Συμβούλιο του Συν-

δέσμου Κεντρικιάδων , παράλληλα με το εκτενές φιλανθρωπικό του έργο και τη συνέχιση 

των άλλων πολλαπλών εκδηλώσεών του, αποφάσισε μία σειρά νέων πρωτοβουλιών, συ-

νεργασιών και δράσεων.  Όλες οι νέες αποφάσεις θα αρχίσουν να πραγματοποιούνται στα-

διακά από την έναρξη της νέας περιόδου Σεπτεμβρίου 2019.  Η πρώτη εξ αυτών είναι η δη-

μιουργία ‘Ομίλου Θεάτρου’. Η ενασχόληση με το Θέατρο μας βοηθάει να γίνουμε καλύτε-

ροι και πιο ευτυχισμένοι άνθρωποι γιατί μας  προσφέρει παιδεία, πολιτισμό και ψυχαγωγί-

α.  

         Ένα σημαντικό, εξ άλλου, στοιχείο του πολιτισμού της Κωνσταντινούπολης είναι το 

‘ερασιτεχνικό θέατρο’. Εμείς που υπήρξαμε μαθητές και μαθήτριες των Ελληνικών Σχολεί-

ων της Πόλης έχουμε ζήσει αυτές τις χαρές και τις συγκινήσεις και πάντα με υπερηφάνεια 

αναφερόμαστε στις αξιοζήλευτες παραστάσεις μας και στους εξαιρετικούς και αξέχαστους 

Σκηνοθέτες ‘’Δασκάλους’’, όπως ήταν ο Γεώργιος Ρούσσος, ο Σπύρος Λίνας, ο Σάββας Με-

λόπουλος  και άλλοι καταξιωμένοι παλαιότεροι αλλά και νεώτεροι αυτών Σκηνοθέτες. 

        Σε αναβίωση αυτής της ωραίας εποχής και δημιουργίας μιας νέας, σύγχρονης  ερασι-

τεχνικής  και αξιόλογης  Θεατρικής Σκηνής, εδώ στην Αθήνα, ο Σύνδεσμος Κεντρικιάδων κα-

λεί τα Μέλη της Κωνσταντινουπολίτικης Κοινότητας, τους Νέους Εθελοντές της ΟΙΟΜΚΩ  

και όσους είναι Φίλοι και Φίλες του Θεάτρου να δηλώσουν το ενδιαφέρον τους στον Όμιλο 

Θεάτρου. 

     Οι εγγραφές θα ξεκινήσουν στις αρχές Σεπτεμβρίου και οι συναντήσεις για τα Σεμινάρια 

θα γίνονται στο Πνευματικό Κέντρο Κωνσταντινουπολιτών (Δημ. Σούτσου 46, Αμπελόκη-

ποι) όπου είναι και ή έδρα του Συνδέσμου Κεντρικιάδων. 

      Η δράση του ‘’Ομίλου Θεάτρου’’ του Συνδέσμου μας τελεί υπό την Αιγίδα της Οικου-

μενικής Ομοσπονδίας Κωνσταντινουπολιτών (ΟΙΟΜΚΩ). 

     Επικοινωνείτε μαζί μας στα τηλέφωνα :210 6430680,210 6424826, 6932652458 και στο  

e-mail : kentrikiades@gmail.com 

     Για το Δ.Σ.  

    Η  Πρόεδρος                                                                                      Η Γεν. Γραμματέας 

  ‘Ολγα Χάρτμαν                                                                                 Μαρία Περλορέντζου 



 

Πρόγραμμα Κοινωνικής Αλληλεγγύης Οι.Ομ.Κω.  

«ΜΗΝΑΣ ΤΣΙΤΣΑΚΟΣ»  

 Όλες οι δραστηριότητες του Προγράμματος συνεχίζονται κανονικά με την δια-

νομή των διατακτικών, ειδών τροφής—υλικών υγιεινής—φαρμάκων  και μέρι-

μνας όπως: ανανέωσης αναπηρικών επιδομάτων, εξασφάλισης πρόσβασης σε 

ιατρικές υπηρεσίες—Θεραπείας & Διαγνωστικών Εξετάσεων—έγκαιρα με αντι-

μετώπιση της γραφειοκρατίας. Επίσης γίνεται προσπάθεια επίλυσης θεμάτων 

που αφορούν χορήγηση αδειών παραμονής, πολιτογράφησης. 

Ο αριθμός των υποστηριζόμενων συμπολιτών μας είναι 420 από τους οποίους 

οι 70 στεγάζονται (Κοσμέτειο Ιδρυμα 55 και Νέος Οίκος του Πολίτη 15). 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ζητήσουν λεπτομερή ενημέρωση στέλνοντας 

μήνυμα στην διεύθυνση nnap@otenet.gr  

ΕΥΧΑΡΗΣΤΗΡΙΟ  

Οι παρακάτω συγγενείς της αείμνηστης Κωνσταντίνας Κολλιού ευχαριστούν τα μέλη του 

Δ.Σ. της Οικουμενικής Ομοσπονδίας Κωνσταντινουπολιτών, τις εθελόντριες: κα. Αλεξάν-

δρα Παπακωνστανίνου, κα. Αίμη Ντακιούς και την Πρόεδρο Κεντρικιάδων Αθηνών  κα. 

Όλγα Χάρτμαν για την φιλοξενία στον Νέο Οίκο του Πολίτη  και την μέριμνα που προσέ-

φεραν κατά την  θεραπεία στο Νοσοκομείο ΕΛΠΙΣ Αθηνών όταν η εκλιπούσα έφθασε από 

την Κωνσταντινούπολη την 4 Ιουνίου 2019 με προσωρινό διαβατήριο του Γενικού Προξε-

νείου Κωνσταντινούπολης. 

           12 Ιουλίου 2019  

Nίκη Σαμαρά, Ζαν Ζιόλετη,  Αθηνά Σκαναβή  

  Ευχαριστήριο για την παροχής φαγητού  

στον Νέο Οίκο του Πολίτη  

  Εκφράζουμε τις θερμές μας ευχαριστίες προς το εστια-

τόριο «Ευριπίδης» στην Πλατεία Πατριάρχη της Νέας 

Φιλαδέλφειας για την δωρεάν παροχή φαγητού την πε-

ρίοδο 15-31 Ιουλίου 2019 προς του διαμένοντες στον 

Νέο Οίκο του Πολίτη.  



 

 Εθελοντικές Αποστολές Νέων στην Πόλη 

Περίοδος θέρους 2019 

 Οι εθελοντικές αποστολές της Οι.Ομ.Κω. την θερινή περίοδο ήδη βρίσκονται σε πλήρη εξέ-

λιξη με τις εξής δραστηριότητες: 

 Αποτύπωση του Κοιμητηρίου της Κοινότητας Πριγκήπου όπως είχε γίνει πέρσι της Κοι-

νότητας Χαλκηδόνας. Ήδη τρείς εθελοντές έχουν ξεκινήσει την εργασία τους. 

 Συνέχιση για τρίτο έτος της ταξινόμησης και μελέτης του Αρχείου της Κοινότητας της νή-

σου Χάλκης από τρεις εθελόντριες.  

 Έναρξη της μελέτης με απώτερο σκοπό την ψηφιοποίηση του Μητροπολιτικού Αρχείου 

Πριγκηποννήσων από δύο εθελόντριες. 

  Σύνταξη Ηλεκτρομηχανολογικής Μελέτης από Διπλ. Μηχ. ΕΜΠ για την Ιωακείμειο Σχο-

λή ως συνέχεια της Στατικής Μελέτης που έγινε υπό τον συντονισμό του Διπλ. Πολιτκού 

Μηχανικού κ. Αναστάσιου Χονδόπουλου, Πρόεδρου της Κοινότητας Κοντοσκαλίου. 

 Ολοκλήρωση εθελοντικής αποστολής στην Ιερά Θεολογική Σχολή της Χάλκης που θα συ-

νεχιστούν τον επόμενο Φθινόπωρο. 

 Συνέχιση εθελοντή στην Γραμματεία του Οικουμενικού Πατριαρχείου. 

 Επιπλέον στην εθελοντική προσφορά στην Α΄  Περίοδο Κατασκήνωσης της Παιδούπολης 

της νήσου Πρώτης (δείτε σχετικό άρθρο στο παρόν Ενημερωτικό Δελτίο) θα μεταβούν την 

Γ’ Περίοδο 14 μαθητές του Ε’ Γενικού Λυκείου της Καλλιθέας την περίοδο 1-7 Αυγούστου 

2019 μαζί με τρείς εκπαιδευτικούς και τις εθελόντριες κυρίας Π. Μαζοκόπου και κυρίας Στ. 

Καραπαύλου που είναι οι συντονίστριες της αποστολής και του Εκπαιδευτικού Προγράμ-

ματος  « Ιχνηλατώντας τη ζωή των Ρωμιών της Πόλης» . 

 Έμπειρη εθελόντρια θα συνδράμει στην Παιδούπολη την Γ΄ περίοδο. 

 Παράλληλα ξεκινάει με τον συντονισμό του Δρ. Αρχιτεκτονικής Σάββα Τσιλένη έχει ξεκι-

νήσει η Μελέτη των Κοινοτικών Αρχείων από τον ιστοσελίδα του «Ανθέμιο» με σκοπό να 

συνταχθεί Μελέτη για την Κοινοτική Οργάνωση της Ελληνορθόδοξης Κοινότητας της Κων-

σταντινούπολης τον 19ο και 20ο αιώνα.  

 Επιπλέον συνεχίζουν οι εθελοντικές δράσεις στην Ελλάδα: 

 - Ολοκλήρωση της φωτογράφισης των αρχείων καταγραφής προσφυγικών περιου-

σιών στα Γενικά Αρχεία του Κράτους που είχαν διακοπεί την περίοδο Μαρτίου—Μαίου ε.τ. 

για λογους συντήρησης υποδομών στο ΓΑΚ. 

 - Ψηφιοποίηση του Αρχείου Προσφυγικών Περιουσιών—έχοντας τελειώσει η Κων-

σταντινούπολη συνεχίζεται η αποδελτίωση των περιουσιών της Σμύρνης. 

 - Κατάρτιση βιβλίου για τα Ασσυριακά μνημεία στην νοτιοδυτική Μικρά Ασία. 



 
 Επιστολές προς τις νέες ηγεσίες των Υπουργείων Προστασίας του Πολίτη και Εσωτερικών 

για να σταματήσουν οι ταλαιπωρίες των Κωνσταντινουπολιτών κατά την ανανέωση των 

αδειών παραμονής και πολιτογράφησης τους.  

 

 Στάλθηκαν πρόσφατα επιστολές προς τον κ. Μιχ. Χρυσοχοΐδη (Υπ. Προστασίας του Πολί-

τη) και κ. κ. Παναγιώτη Θεοδωρικάκο (Υπ. Εωστερικών) θέτοντας για πολλοστή φορά 

προς τα δύο Υπουργεία τα εξής ζητήματα: 

 
1) Περίπτωση εχόντων ιθαγένεια της Τουρκίας: Με την προϋπόθεση ότι οι ενδιαφερόμενοι κατέχουν 

την ιθαγένεια της Τουρκίας, που αποδεικνύεται από το δελτίο ταυτότητα τους, τα Κέντρα Αλλοδαπών ζη-

τούν επιπλέον να έχουν εν ισχύ διαβατήρια της Τουρκίας. Ενώ τα άτομα αυτά δεν ταξιδεύουν ποτέ ανα-

γκάζονται να πληρώσουν ποσά της τάξης 200 Ευρώ για να έχουν εν ισχύ διαβατήριο. Πολλοί από τους εν-

διαφερόμενους όντας άνεργοι και ακόμα άστεγοι δεν μπορούν να πληρώσουν το ποσό αυτό προς το Προ-

ξενείο της Τουρκίας. Παρά το γεγονός ότι το Υπ. Εσωτερικών με την εγκύκλιο ΑΡ.ΦΑΚΕΛΟΥ : 16/01/2017 

2016/0038914 130181,  έχει ζητήσει να απαλειφθεί το μέτρο αυτό, σε πολλές περιπτώσεις τα Κέντρα Αλ-

λοδαπών επιμένουν για την ύπαρξη διαβατηρίου εν ισχύ διαβατηρίου. Σημειώνεται ότι για 50 χρόνια δεν 

ζητούταν από τα Κέντρα Αλλοδαπών  η ύπαρξη διαβατηρίου της Τουρκίας. Τέλος σε κανένα σημείο της 

αναφερόμενης ΚΥΑ δεν αναφέρεται η ανάγκη προσκόμισης διαβατηρίου.  

 

2) Περίπτωση Κωνσταντινουπολιτών που γεννήθηκαν στην Ελλάδα και δεν διαθέτουν ιθαγένεια οποια-

δήποτε κράτους: Σχεδόν όλοι Κωνσταντινουπολίτες όταν γεννιόταν το παιδί τους,  έχοντας εκδιωχθεί 

από τις εστίες τους, δεν προέβαιναν σε καμμιά ενέργεια προς τα Προξενεία της Τουρκίας για την πολιτο-

γράφηση  των παιδιών τους και ελάμβαναν δελτία ταυτότητας από το Κέντρο Αλλοδαπών που ανέγραφε 

ότι έχουν Ελληνική εθνικότητα ενώ υπηκοότητα Τουρκική που δεν ίσχυε βέβαια η δεύτερη. Το καθεστώς 

αυτό διατηρήθηκε για 40 και πλέον χρόνια και οι άδειες παραμονής ανανεωνόταν ανά πενταετία χωρίς να 

ζητείται οποιοδήποτε έγγραφο. Πλέον τα άτομα αυτά καθοδηγούνται από τις υπηρεσίες να απευθυνθούν 

προς τις αρχές των Περιφερειών που χορηγούν προσωρινές άδειες διαμονής αγνοώντας την Ελληνική 

τους καταγωγή. Το κόστος της χορήγησης άδειας είναι υπερβολικό  και για πολλούς είναι αδύνατο να 

πληρωθεί. Σημειώνεται ότι το Υπ. Εσωτερικών με εγκύκλιο του έχει διευκολύνει την απόκτηση Ελληνικής 

υπηκοότητας πράγμα που τους προτρέπουμε και εμείς αφού τα άτομα αυτά δεν μπορούν κατά κανόνα να 

αποκτήσουν την ιθαγένεια της Τουρκίας. Τέλος τα άτομα αυτά είναι συνήθως έχουν ηλικία άνω των 60 

ετών και υφίστανται σοβαρή ταλαιπωρία. 

 

3) Ενώ η πλειοψηφία των Διευθύνσεων πολιτογράφησης των Περιφερειακών Διοικήσεων εφαρμόζουν με 

πιστότητα την εγκύκλιο 130181/17760 (24/7/2018) του Υπουργείου Εσωτερικών που εκδόθηκε μετά από 

παρεμβάσεις της Οι.Ομ.Κω. στην Διεύθυνση της Περιφερειακής Ενότητας Α’ που εδρεύει στην Υπατίας 6 

για άγνωστο λόγο δεν εφαρμόζεται η Εγκύκλιος αυτή με αποτέλεσμα να υφίστανται ταλαιπωρία συμπολί-

τες μας.  

 



 

Συμμετοχή της ΟιΟμΚω στο συνέδριο της  

Ομοσπονδίας Μειονοτήτων της Ευρώπης, (FUEN) στη Σλοβακία  

 
12-16 Ιουνίου 2019, πραγματοποιήθηκε στη Μπρατισλάβα της Σλοβακίας,  το ετήσιο Συνέδριο της Ομο-

σπονδίας αυτοχθονων μειονοτήτων της Ευρώπης FUEN (Federal union of European nationalities), όπου η 

Οικουμενική Ομοσπονδία Κωνσταντινουπολιτών εκπροσωπήθηκε από το μέλος του διοικητικού συμβου-

λίου, Δρ Ελίζα Φερεκύδου.  

 

Στο συνέδριο συμμετείχαν 224 εκπρόσωποι μειονοτή-

των από την Ευρώπη.  

 

Η FUEN αποτελεί τον μεγαλύτερο ενωτικό φορέα των 

αυτοχθόνων μειονοτήτων της Ευρώπης και είναι η 

"φωνή" τους στους διεθνείς οργανισμούς, την ΕΕ, το 

συμβούλιο της Ευρώπης, τον ΟΗΕ και τον ΟΑΣΕ.  

Στόχος της FUEN αποτελεί η ενδυνάμωση των αρμοδί-

ων οργάνων στο Συμβούλιο της Ευρώπης, που θα ο-

δηγήσει στη δημιουργία του νομικού πλαισίου στην 

ΕΕ για την προστασία των εθνικών μειονοτήτων, της 

ταυτότητας και της πολιτιστικής και  γλωσσικής ιδιαι-

τερότητας.  

 

Φέτος η Fuen γιόρτασε τα 70 της χρόνια και συζητήθηκε το μέλλον της,  αλλά και των μειονοτήτων της- 

τόσο σε πολιτικό επίπεδο στην ΕΕ, όσο και στο επίπεδο της κοινωνίας των πολιτών της, θεωρώντας ότι η 

κατάσταση των μειονοτήτων δεν πρέπει να θεωρείται αποκλειστικά εσωτερικό θέμα των κρατών. Με την 

υπογραφή της πρωτοβουλίας, Minority SafePack Initiative από 1.128.385 Ευρωπαίους πολίτες δημιουργεί 

ένα κίνημα για την προστασία των μειονοτήτων.  

 

 Η Γενική συνέλευση της FUEN, όπου συμμετέχουμε ως Οι-

κουμενική Ομοσπονδία Κωνσταντινουπολιτών, έκλεισε  με 

την εκλογή νέου ΔΣ για τα επόμενα τρία χρόνια.  

 

Ψήφος εμπιστοσύνης δόθηκε για ακόμη μια φορά 

στον  Lorant Vincent για τη θέση του προέδρου, για συνεχί-

σει την δέσμευση του για τη δημιουργία προστατευτικού 

πλαισίου των μειονοτήτων στην Ευρώπη.  

  



 
Σημαντική Απόφαση του Συνταγματικού Δικαστηρίου της Τουρκίας για το Δικαίωμα Πε-

ριουσίας Ομογενή και  κατά της επίκλησης της «Αμοιβαιότητας» και της καταπάτηση 

Ιδιοκτησιών περιουσιών από το Κράτος της Τουρκίας 

 
Με την από 8 Μαίου 2019 απόφαση του το Συνταγματικό Δικαστήριο της Τουρκίας αποφάσισε υπέρ της 

προσφυγής του Κωνσταντινουπολίτη Ιωάννη Μαδυτινού* του οποίο ακίνητο είχε δημευθεί με την επίκλη-

ση της γνωστής δήθεν αρχής «αμοιβαιότητας» μεταξύ Ελλάδος και Τουρκίας. 

Ιστορικό της υπόθεσης: 

Ο συμπολίτης μας Ι. Μαδυτινός κληρονόμησε από τα αδέλφια του πατέρα ακίνητο στην συνοικία του Πέ-

ρα. Είχε ιθαγένεια της Τουρκίας η οποία του αφαιρέθηκε με το πρόσχημα ότι απέκτησε χωρίς άδεια της 

Τουρκία Ελληνική υπηκοότητα.   

Η Οικονομική Εφορία της Τουρκίας την 27/10/1997 ζήτησε από το 1ο Ειρηνοδικείο του Πέρα να κηρυχθεί 

αυτή ως κληρονόμος του αναφερόμενου ακινήτου επειδή ο Ι. Μαδυτινός είχε απωλέσει (!!) την ιθαγένεια 

της Τουρκίας. Το δικαστήριο αποφάσισε το Θησαυροφυλάκιο (Χαζινέ) να κηρυχθεί ως ο τελευταία κληρο-

νόμος της περιουσίας αυτής. 

Παράλληλα ο συμπολίτης μας ζήτησε από το 4ο Ειρηνοδικείο του Πέρα να αναγνωριστεί ως κληρονόμος 

της ίδιας περιουσίας. Το δικαστήριο για να αποφασίσει ζήτησε την άποψη του Υπουργείου Εξωτερικών 

επί του θέματος της «αμοιβαιότητας»  που αναφέραμε. Η απάντηση που δόθηκε από την Γενική Διεύθυν-

ση Διεθνών Νομικών και Σχέσεων Εξωτερικού του Υπουργείου Εξωτερικών ανέφερε ότι στην Ελλάδα υφί-

στανται σοβαροί περιορισμοί στα δικαιώματα απόκτησης ακίνητης περιουσίας σε πολίτες της Τουρκίας, 

ότι έχουν ληφθεί αντίμετρα (mukabele-i bilmisil) με το Διάταγμα 6/3801 με ημερομηνία 2.11.1964 (το 

γνωστό αλήστου μνήμης μυστικό διάταγμα), ότι το Διάταγμα αυτό ανακλήθηκε την 3.2.1988 (Διάταγμα 

88.12592), όμως – πάντα κατά την άποψη του Υπ. Εξωτερικών – η Ελλάδα με διοικητικά μέτρα περιορίζει 

τα δικαιώματα ιδιοκτησίας των πολιτών της Τουρκίας που έχουν εθνικότητα Τουρκική, χωρίς όμως να δί-

νει το Υπ. Εξωτερικών συγκεκραμένες αποδείξεις αλλά αόριστες αιτιάσεις.  

Το 4ο Ειρηνοδικείο του Πέρα αναγνώρισε τα κληρονομικά δικαιώματα του Ι. Μαδυτινού επισημαίνοντας 

ότι το ακίνητο βρίσκεται εκτός των απαγορευμένων ζωνών όπως είναι : οι παραλίες, στρατιωτικές περιο-

χές, σύνορα, χωριά και νησιά. 

Όμως το θυσαυροφυλάκιο προσέφυγε στο ίδιο δικαστήριο κατά της απόφασης αυτής και μετά έγγραφο 

το Υπ. Εξωτερικών της Τουρκίας ότι υπάρχουν περιορισμοί στην απόκτηση στου πολίτες της Τουρκίας ακί-

νητα, ακύρωσε την προηγούμενη απόφαση του και αφαίρεσε την ιδιοκτησία του ακινήτου από τον 

Ι.Μαδυτινό (28/12/2001). 

———————————————- 

* Ο Ιωάννης Μαδυτινός απεβίωσε το 2018.  

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



 
Ο συμπολίτης μας στην συνέχεια προσέφυγε σε ενέργειες έφεσης προς τα δικαστήρια της Τουρκίας. Μέ-

χρι και την βαθμίδα του Ανώτατου Ακυρωτικού Δικαστηρίου (Yargıtay) τα δικαστήρια με την επίκληση της 

δήθεν αρχής αμοιβαιότητας απέρριψαν τις προσφυγές του Ι. Μαδυτινού που στις προσφυγές του επικα-

λούταν το Διεθνές Δίκαιο, την Σύμβαση της Ρώμης (η Τουρκία είναι μέλος από το 1954) και το Σύνταγμα 

της Τουρκίας.  

Τελικά το θέμα έφθασε στον Συνταγματικό Δικαστήριο της Τουρκίας που είναι η τελευταία βαθμίδα πριν 

προσφύγει κανείς στο Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΔΔΑ) που εδρεύει στο Στρασβούργο. 

Το  Συνταγματικό Δικαστήριο της Τουρκίας δικαίωσε τον συμπολίτη μας Ι. Μαδυτινού. Στο σκεπτικό της 

απόφασης γίνεται επίκληση των εξής νομικών αρχών: 

1) Ο Αστικός Κώδικας και το άρθρο 633 αυτού (το 1926 μεταφράστηκε ο Ελβετικός Κώδικας και υιοθετή-

θηκε από το τότε καθεστώς). 

2) Ο  Νόμος 2644 περί Κτηματολογίου (1934)  και ειδικότερα  τα άρθρα 35 που όπως τροποποιήθηκε την 

29/12/2005 και την 3/5/2012 ορίζει ότι ο Πρόεδρος της Τουρκίας μπορεί να θέτει περιορισμούς για λό-

γους εθνικής ασφάλειας στην απόκτηση ακινήτων από ξένους.  Σε περίπτωση που υπήκοος χώρας που 

απαγορεύεται να αποκτήσει ακίνητο σε απαγορευμένη περιοχή θα πρέπει αυτός να το ρευστοποιήσει ε-

ντός έτους και αν δεν γίνει αυτό η εκκαθάριση με πληρωμή της αποζημίωσης πρέπει να γίνει από το Υπ. 

Οικονομικών. 

3) ον νόμο 2675, το άρθρο  που αφορά διεθνή σύμβαση του υιοθέτησε η Τουρκία την 20/5/1982 για δι-

καιώματα ιδιοκτησιών. Επίσης τον νόμο 5718 το άρθρο 10 (27.11.2007).  

4) Τον γνωστό νόμο 1062 του 1927 περί αντιποίνων κατά της Ελλάδος που δίνει το δικαίωμα στην Κυβέρ-

νηση να ακυρώνει ιδιοκτησίες σαν αντίποινα στα κράτη που δεν αναγνωρίζουν ιδιοκτησίες πολιτών της 

Τουρκίας. 

5) Σε ενδελεχή ανάλυση που έχει κάνει το Συνταγματικό Δικαστήριο διαπίστωσε ότι στην Ελλάδα δεν υφί-

στανται περιορισμοί για τους πολίτες της Τουρκίας παρά μόνο απαιτείται για συνοριακές περιοχές άδεια 

για όλους τους ξένους πολίτες και ειδικά για όλους των κρατών εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

6) Το Συνταγματικό Δικαστήριο έλαβε σοβαρά υπόψη την απόφαση του ΕΔΔΑ στην υπόθεση Αποστολίδη 

κατά της Τουρκίας (Αρ. 45628, 27.3.2007) όπου καταδικάστηκε η Τουρκία.  Επίσης παρόμοια απόφαση 

του ΕΔΔΑ των Νατζαργιάν και Ντεργιάν κατά της Τουρκίας (19558/02, 8.1.2008). 

 

Ειδικότερα το Συνταγματικό Δικαστήριο τονίζει στο κείμενο της Απόφασης του ότι το Μυστικό Διάταγμα 

του 1964 έχει καταργηθεί και ότι αυτό αποτελούσε προσωρινό μέτρο (!). 

Τέλος το Συνταγματικό Δικαστήριο διαπιστώνει ότι η επίκληση του άρθρου 35 του Νόμου 2644 από όλα 

τα δικαστήρια που διήλθε η υπόθεση δεν είχε νόμιμη βάση. 

 

Κατόπιν των παραπάνω η απόφαση του Συνταγματικού Δικαστηρίου είναι να παραπέμψει το 8ο Πρωτοδι-

κείο Κωνσταντινούπολης την υπόθεση ώστε να αρθούν οι συνέπειες της αφαίρεσης της ιδιοκτησίας του 

συμπολίτη μας Ιωάννη Μαδυτινού. 

  

 Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι πρόκειται για μια σημαντική απόφαση για ένα θέμα που για 50 χρόνια έχει 

αποτελέσει τον βασικό μηχανισμό αδικιών κατά των Ρωμιών της Πόλης. Το κατά πόσο η Εκτελεστική Εξου-

σία θα σεβαστεί την Απόφαση αυτή είναι κάτι που πρέπει να το  δούμε.  



 

Απολογισμός πεπραγμένων σχολικού έτους 2018-2019 του Δημιουργικού  
Εργαστηρίου Αγίας Τριάδας και προτάσεις για την επόμενη σχολική χρονιά 

 
 Το εκπαιδευτικό προσωπικό του Δημιουργικού Εργαστηρίου της Αγίας Τριάδος Σταυρο-
δρομίου μας έστειλε στα μέσα Ιουνίου την Έκθεση με τον παραπάνω τίτλο.  Δίνουμε ορι-
σμένα αποσπάσματα από την λεπτομερή και ενδελεχή Έκθεση. 
       Τα νήπια που φιλοξενήθηκαν στο Δ.Ε κατά το σχολικό έτος 2018-2019 ήταν 30 και ηλι-
κίας 2 έτους και 4 μηνών έως 3 ετών και 9 μηνών, σύμφωνα με τις εγγραφές που πραγμα-
τοποιήθηκαν το Σεπτέμβριο του 2018.  
         Το μόνιμο προσωπικό του Εργαστηρίου είναι δύο νηπιαγωγοί, τρείς  βοηθοί νηπιαγω-
γοί και δύο φοιτητές πρακτικής άσκησης. 
Ο πληθυσμός των νηπίων ως προς την καταγωγή παρουσίασε την εξής κατανομή: 

 
    Η λειτουργία του Δ.Ε είναι διαρκής, καθ΄ όλη τη διάρκεια του έτους.  
    Πριν την έναρξη της σχολικής χρονιάς προετοιμάστηκε το εκπαιδευτικό υλικό από το 
προσωπικό  του Εργαστηρίου, εθελονιοντές της Οι.Ομ.Κω, (Αύγουστος 2018). 
 
  Στην  Έκθεση του Εργαστηρίου δίνεται 
σε λεπτομέρεια όλο το εξαιρετικά πλού-
σιο διδακτικό έργο που υλοποιήθηκε.  
Επίσης εκτίθενται οι υπόλοιπες δραστη-
ριότητες του Εργαστηρίου που αφορούν 
εκδηλώσεις, επισκέψεις, εορτές κτλ. 
  Στο τελευταίο τμήμα της Έκθεσης υπο-
βάλλονται προτάσεις με σκοπό την όλο 
και καλλίτερη  παροχής εκπαιδευτικών 
δράσεων στο μέλλον.  

Αριθμός νηπίων Καταγωγή γονέων - Εθνικότητα 

20 Μεικτοί γάμοι (ο ένας γονέας ελληνικής-
ρωμαίικης καταγωγής και ο άλλος διαφορε-
τικής καταγωγής: τουρκικής, αρμένικης, 
γερμανικής, αραβικής, αγγλικής, ιταλικής 
και ρωσικής) 

  1 Ρωμιοί γονείς 

4 Αραβορθόδοξοι γονείς 

4 Συριανοί γονείς 

1 Αιθίοπες  γονείς 



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 

 - «Σύλλογος Κωνσταντινουπολιτών Ηνωμένου Βασιλείου» https://www.facebook.com/acguk.net/ 

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. 


