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των μειονοτήτων στην Τουρκί-

α,σελ.4. 
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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 

 Η Κοινότητα των απανταχού Κωνσταντινουπολιτων υπέστη μια βαρύτατη απώλεια με την αδόκητη και άκαιρη εκδημία του 
Μηνά Τσιτσάκου, Το Δ.Σ. της Οι.Ομ.Κω. που συνήλθε αμέσως μετά από το εξαιρετικά οδυνηρό γεγονός εξέδωσε το παρακάτω  
Ψήφισμα :  

 
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Οι.Ομ.Κω. έχοντας ενημερωθεί με μεγάλη οδύνη  την πρόωρη εκδημία του εξαίρετου ανθρώπου, 

φιλάνθρωπου και  λίαν αγαπητού  
ΜΗΝΑ ΤΣΙΤΣΑΚΟΥ 

 Γενικού  Γραμματέα και για πολλά χρόνια Αντιπροέδρου της Οι.Ομ.Κω. - Προέδρου της Αδελφότητας Μεγάλου Ρεύματος «Ο 
Ταξιάρχης» Αθηνών  

τις πρωινές ώρες σήμερα 8 Φεβρουαρίου 2014, συνήλθε έκτακτα και αποφάσισε τα ακόλουθα:  
1. Να παραστεί αντιπροσωπεία του Δ.Σ.  στην εξόδιο ακολουθία που θα γίνει στην Κωνσταντινούπολη. 
2. Να συλλυπηθεί και να  συμπαρασταθεί παντοιοτρόπως στην Οικογένεια του εκλιπόντος. 
3. Να αφιερώσει το εξαγγελθέν προσφάτως πρόγραμμα φιλανθρωπικής αρωγής της Οι.Ομ.Κω. στην μνήμη του. 
4. Να προβεί σε ειδική έκδοση στην μνήμη του Μηνά Τσιτσάκου. 
5. Να δημοσιευθεί το παρόν στον τύπο.  

Ο Μηνάς Τσιτσάκος – γνωστός σε πολλούς ως Μίμης - γεννήθηκε τον  Μάρτιο του έτους 1944 στα Θεραπειά του Βοσπόρου. 
Παρακολούθησε το δημοτικό σχολείο του Κεντρικού Παρθεναγωγείου του Πέρα και  συνέχισε τις σπουδές του στο 
Αμερικανικό Κολλέγιο της Ροβερτείου Σχολής. Από μικρή ηλικία υπήρξε ενεργό μέλος των 
πολιτιστικών και εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων της Κοινότητας του Μεγάλου Ρεύματος. 
Το 1964 αναγκάστηκε να εκπατριστεί μαζί με τη μνηστή  και μετέπειτα σύζυγό του Χριστίνα 
(γνωστή ως Χρυσούλα) και έφθασε στην Αθήνα κατά τη μεγάλη Έξοδο της Ρωμιοσύνης της Πόλης 
εκείνη την περίοδο. Παντρεύτηκε το 1967 και απέκτησε δύο θυγατέρες, την Ειρήνη και την 
Αικατερίνη και είχε την ευτυχία, μαζί με τη σύζυγό του Χριστίνα (Χρυσούλα), να τις δουν να 
δημιουργούν οικογένειες, φέροντας στον κόσμο τα εγγόνια τους Στέφανο και Ιωάννη. 
Εργάστηκε σκληρά στις αντίξοες συνθήκες της περιόδου μετά τον εκπατρισμό του. Ως 
πραγματικός όμως βιοπαλαιστής και χάρη στην εργατικότητά του, ανήλθε σε ανώτατες 
διευθυντικές θέσεις του ιδιωτικού τομέα, πάντοτε βασιζόμενος στην αφοσίωση στα καθήκοντά  
του και τις  ικανότητες οργάνωσης και επικοινωνίας που είχε.  
Για πολλά χρόνια εργάστηκε άοκνα στα κοινά των Κωνσταντινουπολιτών και ειδικότερα στην Αδελφότητα Μεγάλου Ρεύματος 
«Ο Ταξιάρχης» Αθηνών που είναι ένας από τους παλαιότερους Πολίτικους  συλλόγους στην Αθήνα.   
Ως Πρόεδρος, κατέστησε την Αδελφότητα ένα ζωντανό κύτταρο της Πολίτικης Ρωμιοσύνης και πρωτοπόρησε στη σύναψη 
στενών σχέσεων της Αδελφότητας με τη γενέτειρα γη το Μέγα Ρεύμα, πολύ νωρίς,  σε εποχές που ακόμα ήταν ισχυρό το 
τραύμα των εκπατρισμένων Κωνσταντινουπολιτών, με συνέπεια να διακατέχονται από το αίσθημα  της απώλειας της πατρίδος  
 

Πένθος για την εκδημία του Γενικού Γραμματέα της Οι.Ομ.Κω.  Μηνά Τσιτσάκου 



και να μην τολμούν να σκέφτονται καν να επισκεφθούν την Κωνσταντινούπολη. 
Επισκέφθηκε την Πόλη μαζί με τη σύζυγό του το 1987, μετά από σχεδόν 25 χρόνια  και από τότε βρισκόταν συχνά  στη 
γενέτειρά του σε κάθε επετειακή και μη εκδήλωση.   
Υπήρξε στυλοβάτης της ενωτικής προσπάθειας των εκπατρισμένων Κωνσταντινουπολιτών για την ίδρυση της 
Οικουμενικής Ομοσπονδίας Κωνσταντινουπολιτών, την οποία υπηρέτησε με αφοσίωση από την ίδρυσή της και για δύο 
θητείες ως Α’ Αντιπρόεδρος. Πρόσφατα είχε επανεκλεγεί με μεγάλο αριθμό ψήφων και είχε αναλάβει τη θέση του 
Γενικού Γραμματέα της Οι.Ομ.Κω. Εργάστηκε με ζήλο και εξαιρετική αφοσίωση για την ευόδωση των σκοπών της 
Οι.Ομ.Κω. και ανέλαβε πολλές πρωτοβουλίες και αποστολές ως Πρόεδρος της Επιτροπής Ομογένειας της Οι.Ομ.Κω. υπέρ 
των δικαίων του Οικουμενικού Πατριαρχείου και της Ρωμιοσύνης γενικότερα, φέροντας σε πέρας με επιτυχία πολλές 
προσπάθειες.   
Όλοι οι συνάδελφοί του θα τον θυμούνται για την ευθυκρισία, ωριμότητα, ηπιότητα και την αφοσίωσή του στην ιδέα της 
Ρωμιοσύνης.   
Η αδόκητη και πρόωρη εκδημία του το Σάββατο 08 Φεβρουαρίου 2014,  δημιουργεί δυσαναπλήρωτο κενό για τη 
Ρωμιοσύνη στην οποία είχε προσφέρει και θα προσέφερε πολλά ακόμα. 
Ο βίος του αποτελεί υπόδειγμα και πρότυπο για όλους μας. 
Αιωνία του η Μνήμη.  
 

Οι επετειακοί εορτασμοί των 560 ετών από την ίδρυση της Μεγάλης του Γένους Σχολής  
ξεκίνησαν  με τα εγκαίνια της βιβλιοθήκης. 

 
Κοινοτικοί και ομογενειακοί παράγοντες, παλιοί απόφοιτοι καθώς και διακεκριμένα μέλη της Ομογένειας της Πόλης και της Ελλάδος 
παραβρέθηκαν χθες στα εγκαίνια της βιβλιοθήκης με τα οποία άνοιξαν πανηγυρικά οι εορτασμοί για τα 560 χρόνια της Πατριαρχικής 
Μεγάλης του Γένους Σχολής.  Στην ομιλία της η Διευθύντρια της Σχολής η κ. Β. Λαιμοπούλου, αναφέρθηκε στους παράγοντες που 
συνετέλεσαν στη συντήρηση της βιβλιοθήκης και ειδικότερα τόνισε: «την υποστήριξη της Οι.Ομ.Κω με την αποστολή νέων εθελοντών 
για μεγάλο διάστημα, την αποστολή ειδικών βιβλιοθηκονόμων αλλά και την συνδρομή της  Βιβλιοθήκης της  Κωνσταντινούπολης. 
Φυσικά, συνεχής συμπαραστάτης σε όλη τη διαδικασία υπήρξε ο Οικουμενικός Πατριάρχης».  Συμπληρώνοντας η κ. Λαιμοπούλου 
πρόσθεσε: "Πρόκειται για βιβλία φιλοσοφίας, λεξικά, περιοδικά και άλλα βιβλία που χρονολογούνται από το 1600 περίπου". Όπως 
σημείωσε η διευθύντρια της Σχολής, προς το παρόν δεν έχουν γίνει εργασίες ψηφιοποίησης της, ωστόσο αυτό εντάσσεται στα 
μελλοντικά σχέδια της Σχολής και της εφορίας της. Στη συνέχεια, η κ. Λαιμοπούλου αναφέρθηκε και στους εορτασμούς για τα 560 
χρόνια της Σχολής:"Ως συνηθίζεται, η αρχή των επετειακών εορτών γίνεται των Τριών Ιεραρχών. Φέτος, ανοίξαμε τις επετειακές μας 
εκδηλώσεις για τα 560 χρόνια του σχολείου με τα εγκαίνια της βιβλιοθήκης. Αύριο (30/1/2014) θα πάμε όλοι μαζί, δάσκαλοι και 
μαθητές στο Πατριαρχείο για να τελεστεί το καθιερωμένο Μνημόσυνο εις μνήμην των ιδρυτών και ευεργετών της Σχολής. Σε ένδειξη 
της αναγνώρισης της υποστήριξης της Οι.Ομ.Κω. ο Πρόεδρος της Εφορίας της Σχολής κ. Αθανάσιος Αγγελίδης και η Διευθύντρια της κ. 
Βικτωρία  Λαιμοπούλου παρέδωσαν ενθύμιο στον Πρόεδρο της Οι.Ομ.Κω. του οποίου η φωτογραφία παρατίθεται κατωτέρω. Επίσης 
παρουσιάζονται απόψεις από την ανακαινισθείσα Βιβλιοθήκη.   
Στην συνέχεια πραγματοποιήθηκε συνεστίαση στην μεγαλοπρεπή αίθουσα τελετών της Σχολής. Κατά την διάρκεια της εκδήλωσης  
μίλησαν και οι κ.κ Θεοφάνης Βασαγιώργης, πρόεδρος του Συνδέσμου Μεγαλοσχολιτών Αθηνών, και ο π. Δοσίθεος Αναγνωστόπουλος. 

Στην ομιλία του, ο κ. Βασαγιώργης, μιλώντας για την ιστορία της Σχολής είπε 
χαρακτηριστικά: "Σε μια εποχή που ο Κολόμβος δεν είχε ανακαλύψει την Αμερική, που ο 
Γαλιλαίος δεν είχε πει ότι "η Γη γυρίζει", η Αναγέννηση είχε μόλις αρχίσει, εδώ, στις όχθες 
του Κερατίου, η Πατριαρχική Μεγάλη του Γένους Σχολή, ως τηλαυγής φάρος φώτιζε 
πνευματικά το Γένος μας". Ο κ. Βασαγιώργης εξήρε τις προσπάθειες της Διεύθυνσης, της 
Εφορίας και των εκπαιδευτικών της Σχολής ενώ συνεχάρη τον πρόεδρο της Οι.Ομ.Κω, κ. 
Ουζούνογλου, για τη συμβολή του στις εργασίες καταλογογράφησης της βιβλιοθήκης. 
Εξαιρετικά ενδιαφέρουσα και διδακτική, η ομιλία του π. Δοσίθεου αφορούσε τον ιστορικό 
σκοπό της Μεγάλης του Γένους Σχολης και τις προοπτικές που κρύβει η επιτυχής 
συνύπαρξη της Πολίτικης Ρωμιοσύνης με τους εξ' Ελλάδος παρεπιδημούντες στην Πόλη. 
Εκπροσωπώντας τον Οικουμενικό Πατριάρχη, ο π. Δοσίθεος μετέφερε τις ευχές και την 
αγάπη του κ. Βαρθολομαίου για την επέτειο της Σχολής ενώ στη συνέχεια έκανε μια 
αναδρομή στις μετοικήσεις της Πόλης από ελληνικούς πληθυσμούς που κατάγονταν από 

τον ευρύτερο ελλαδικό, βαλκανικό χώρο αλλά και από την Ανατολία συνδέοντάς τους με την επανίδρυση της Μ.Γ.Σ: "Επανιδρύθηκε 
μια Σχολή που είχε καθήκον να  διδάξει ελληνικά στα παιδιά που είχαν μαζευτεί από παντού αλλά και αυτά που θα έρχονταν στο 
μέλλον στην Πόλη. Αυτά είναι τα 560 χρόνια μιας Σχολής της οποίας πρωταρχικό καθήκον ήταν η διδασκαλία της ελληνικής ως 
μητρικής γλώσσας" είπε χαρακτηριστικά. "Οι άνθρωποι από τον ελλαδικό χώρο και την Ανατολία που μετοίκησαν την Πόλη μετά την 
Άλωση, είχαν εξαιρετικό απορροφητικό δυναμικό που αποκαλύφθηκε από τον 17ο αιώνα έως και το 1922. Σήμερα το δυναμικό 
απορρόφησης δεν υπάρχει. Τώρα που έρχονται νέοι από την Ελλάδα, δεν απορροφούνται από εμάς. Αυτό μπορεί και απαιτείται να 
γεφυρωθεί με την συνύπαρξη και τον διάλογο. Αυτοί που μπορούν να συμβάλουν στην αλλαγή του παραδείγματος που ζούμε τώρα 
είναι οι εξ Ελλάδος.  Είναι ιερό καθήκον μας να συσφίξουμε τις σχέσεις των δύο, που είναι το ίδιο, την Πολίτικη Ρωμιοσύνη με τους εξ' 
Ελλάδος παρεπιδημούντες" είπε χαρακτηριστικά ο π. Δοσίθεος. "Είμαστε όλοι οικουμενικά Έλληνες, αυτή είναι η πεμπτουσία μας και 
δεν πρέπει να το επισκιάζουμε" ολοκλήρωσε. 



      
 

Το δωρηθέν προς την Οι.Ομ.Κω                            Απόψεις από την βιβλιοθήκη της ΜΓΣ και ένα βιβλίο του 16ου αιώνα 

                  αναμνηστικό  

 Ανακοίνωση περί Ανάληψης Δράσης για την Υποστήριξη Αναξιοπαθούντων Κωνσταντινουπολιτών 
Πρόγραμμα ΜΗΝΑΣ ΤΣΙΤΣΑΚΟΣ 

Η Οικουμενική Ομοσπονδία Κωνσταντινουπολιτών, μαζί με τα μέλη σωματεία της, αποφάσισε την ανάληψη από κοινού 
δράσης για την υποστήριξη των αναξιοπαθούντων εκπατρισμένων Κωνσταντινουπολιτών που έχουν πληγεί από την παρα-
τεταμένη κρίση στην Ελλάδα. Η δράση που θα ξεκινήσει άμεσα και αποτελεί συνέχιση και διεύρυνση της φιλανθρωπικής 
δράσης των σωματείων μας, περιλαμβάνει την κοινωνική και  οικονομική αρωγή προς τους αναξιοπαθούντες συμπολίτες 
μας. Παρακαλούμε τους  συμπολίτες μας που αντιμετωπίζουν τις συνέπειες της κρίσης να επικοινωνήσουν με τα παρακάτω 
τηλέφωνα. Επίσης παρακαλούνται, όσοι γνωρίζουν Κωνσταντινουπολίτες που βρίσκονται σε δύσκολη κατάσταση, να ενημε-
ρώσουν με τον ίδιο τρόπο.. Για περισσότερες λεπτομέρειες δείτε την ιστοσελίδα :  www.conpolis.eu.  
Τηλέφωνα επικοινωνίας:  210 8542036   κα. Εύα Ματζαρίδη,  210 8615259  κα. Λένα Αναπνιώτη, 6937402691   κα. Καίτη 
Μπάχλα-Πετρακίδου, 6974425986  κ. Γρηγόριος Κεσίσογλου, 22940 77573 κ. Χρήστος Βρεττόπουλος (19.00-
22.00),6977008922  κ. Νίκος Ουζούνογλου. 

 

Συγκρότηση σε Σώμα του νέου  

Διοικητικού Συμβουλίου της Οι.Ομ.Κω 

 

Οι εκλεγέντες για το νέο ΔΣ από την Γενική Συνέλευση 

της 18/1/2014 συνήλθαν και συγκροτήθηκαν σήμερα 

σε σώμα με την εφαρμογή των προβλεπομένων από το 

Καταστατικό της Οι.Ομ.Κω.  

Η σύνθεση των μελών του Δ.Σ. έχει ως ακολούθως:  

Πρόεδρος: Νικόλαος Ουζούνογλου, Γενικός Γραμματέ-

ας: Μηνάς Τσιτσάκος 

Αντιπρόεδρος Α’: Μιχαήλ Μαυρόπουλος, Αντιπρόεδρος 

Β’: Νικόλαος Αναγνωστόπουλος, Ειδικός Γραμματέας: 

Χρήστος Βρεττόπουλος, Ταμίας: Αντώνιος Θήριος, Ανα-

πληρωτής Ταμίας: Σταμάτιος Νικόλαος Κίσσας 

Μέλη Δ.Σ : Νικόλαος Ζαχαριάδης, Γρηγόριος Κεσίσο-

γλου, Γεώργιος Κιοσέογλου, Άννα Κορδομενίδου-

Γραμματοπούλου, Ιωσήφ Κωνσταντινίδης, Ευάγγελος 

Μιχαηλίδης,  Ελισάβετ Φερεκύδου, Δημήτριος Φρα-

ντζής. 

Το νέο Δ.Σ. πραγματοποίησε την πρώτη του συνεδρία-

ση την 28/1/2014. 

Τελετή Κοπής της Βασιλόπιττας της  Οι.Ομ.Κω. σε συνεργασία με 

τον Μορφωτικό Σύνδεσμο Μοδιού (ΜΣΜ) 

Πραγματοποιήθηκε το απόγευμα της 31/1/2014 τελετή κοπής 
της Βασιλόπιττας στην έδρα του ΜΣΜ από την Οι.Ομ.Κω, στην 
οποία συμμετείχαν φοιτητές της Ομογένειας και εξ Ελλάδος. 
Επίσης παρέστη ο εκπρόσωπος της Α.Θ.Π. του Οικουμενικού 
μας Πατριάρχη κ.κ. Βαρθολομαίου ο διάκονος Σμαράγδος και 
ο π. Βασίλειος της Αγ. Τριάδος Χαλκηδόνος εκπροσωπώντας 
τον Γέροντα Σεβ. Μητροπολίτη Χαλκηδόνος κ. Αθανασίου. 
Επίσης συμμετείχε ο Πρόεδρος της Κοινότητας Χαλκηδόνος 
καθ. Γ. Στεφανόπουλος και ο Πρόεδρος του ΜΣΜ κ. Φ. Κάφτο-
γλου. Σκοπός της εκδήλωσης ήταν η βελτίωση της επικοινωνί-
ας μεταξύ των εξ Ελλάδος φοιτητών που σπουδάζουν στην 

Κωνσταντινούπολη και της Ομο-
γένειας που αποτελεί θέμα στο 
οποίο πρέπει να καταβληθεί 
μεγαλύτερη προσπάθεια. Στην 
εκδήλωση συμμετείχαν μέλη της 
Κοινότητας Χαλκηδόνος αρκετοί 
των οποίων ζουν στην Ελλάδα 
αλλά υπήρχαν και ορισμένοι 
που πρόσφατα παλιννόστησαν 
στην Πόλη. 

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



Ημερίδα: «Νομικά πρόσωπα των μη μουσουλμανικών κοινοτήτων – Προβλήματα και Δικαιώματα» 
 Έχουν οι μειονοτικές κοινότητες και τα θρησκευτικά ιδρύματά τους το δικαίωμα να συγκροτηθούν ως νομικά πρόσωπα; Έχει η 
Τουρκία το δικαίωμα να μην αναγνωρίζει σε αυτά νομική προσωπικότητα; Παρείχε η Οθωμανική Αυτοκρατορία ‘αναγνώριση νομικής 
προσωπικότητας’ με πράξεις εσωτερικού δικαίου (φιρμάνια/προνόμια κλπ); Τι έγινε μετά το 1923; Αρκεί η νομοθετική ρύθμιση ή 
μήπως είναι ζήτημα αλλαγής νοοτροπίας του τουρκικού κράτους; Εμπίπτει το θέμα της νομικής προσωπικότητας των μειονοτικών 
κοινοτήτων και των θρησκευτικών ιδρυμάτων τους στο πλαίσιο του ζητήματος των θρησκευτικών ελευθεριών; Πόσο σημαντική είναι η 
αναγνώριση νομικής προσωπικότητας; Τι χρειάζεται για να αποκτηθεί; Υπάρχει ένα 
πλαίσιο διεθνές και/ή κατευθυντήριες γραμμές για το είδος της νομικής προσωπικότητας που 
αρμόζει στις μειονοτικές κοινότητες και τα θρησκευτικά ιδρύματά τους; 
Αυτά και άλλα ερωτήματα τέθηκαν και αναζητήθηκαν οι απαντήσεις τους στην δεύτερη Ημερίδα 
με θέμα «Νομικά Πρόσωπα των Μη Μουσουλμανικών Κοινοτήτων – Προβλήματα και 
Δικαιώματα», που οργάνωσε ο αιρετός εκπρόσωπος των Μειονοτικών (Μη Μουσουλμανικών) 
Βακουφίων στο δεκαπενταμελές Βακουφικό Συμβούλιο, εκτελεστικό όργανο της Γενικής 
Διεύθυνσης Βακουφίων, Παντελής Βίγκας, σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Μπιλγκί της 
Κωνσταντινούπολης και τη συμβολή της Επιτροπής της Βενετίας, στις 30.01.2014 σε αίθουσα της 
Νομικής Σχολής του ‘Μπιλγκί’. 
 
Η πρώτη Ημερίδα, οργανωμένη και αυτή από τον κ. Βίγκα, είχε πραγματοποιηθεί στην Άγκυρα στις 
13.05.2013 σε συνεργασία με τη Σχολή Πολιτικών Επιστημών του Πανεπιστημίου της Άγκυρας και 
ήταν η πρώτη δημόσια συζήτηση που έγινε ποτέ στην Τουρκία για το πρόβλημα της μη 
αναγνώρισης εκ μέρους της νομικής προσωπικότητας στα θρησκευτικά ιδρύματα και τις κοινότητες 
των μη μουσουλμανικών μειονοτήτων. 
Το ενδιαφέρον για την Ημερίδα ήταν μεγάλο καθώς η αίθουσα, χωρητικότητας άνω των 300 ατόμων, ήταν κατάμεστη. Τον 
Οικουμενικό Πατριάρχη κ.κ. Βαρθολομαίο, ο οποίος βρισκόταν στο εξωτερικό, εκπροσώπησε ο π. Ιωακείμ Μπίλλης. Μεταξύ των 
παρευρισκομένων ήταν πανεπιστημιακοί καθηγητές, φοιτητές, νομικοί, εκπρόσωποι διαφόρων τουρκικών ΜΚΟ, ομογενείς και μέλη 
άλλων μειονοτήτων, δημοσιογράφοι καθώς και ο Πρόξενος της Ελλάδας Βίκτωρ Μαλιγκούδης, η εκπρόσωπος της ΜΑ της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης στην Άγκυρα Σεμά Κιλίτσερ, εκπρόσωπος του τούρκου Συνηγόρου του Πολίτη Μεχμέτ Ελκατμίς, ο Άρχοντας του Οικουμενικού 
Πατριαρχείου και ειδικός επί θεμάτων θρησκευτικής ελευθερίας δικαστής Θεόδωρος Μποζονέλης, ο καθηγητής Νίκος Αλιβιζάτος, ο 
πρόεδρος της ΟΙΟΜΚΩ Νίκος Ουζούνογλου, ο ερευνητής του ΕΛΙΑΜΕΠ Ευάγγελος Βενέτης, ο Αρχιεπίσκοπος των Αρμενίων Αράμ 
Ατεσιάν, ο Μητροπολίτης των Συροϊακωβιτών Γιουσούφ Τσετίν και των Συροκαθολικών Γιουσούφ Σαγ και εκπρόσωπος του 
Αρχιραββίνου Ισάκ Χαλέβα.       
Οι ομιλίες έγιναν στην τουρκική και αγγλική με ταυτόχρονη μετάφραση. Παραθέτουμε παρακάτω το Πρόγραμμα της Ημερίδας στα 
αγγλικά (http://cemaatvakiflari.org/KonferansDetay.aspx), σημειώνοντας ότι πρόκειται σύντομα να εκδοθούν τα Πρακτικά της και 
αναφέρουμε μόνο την μοναδική, θα μπορούσε να πει κανείς, ‘παραφωνία’ της Ημερίδας, που ήταν ο χαιρετισμός που έκανε στην αρχή 
ο υφυπουργός Ευρωπαϊκών Υποθέσεων Αλαατίν Μπουγιούκαγια, ο οποίος τοποθετήθηκε στη θέση αυτή εντελώς πρόσφατα, μετά την 
παραίτηση του υπουργού Ευρωπαϊκών Υποθέσεων Εγκεμέν Μπαγίς, που αντικαταστάθηκε από τον Μεβλούτ Τσαβούσογλου. 
Ο Μπουγιούκαγια, καταρχάς, επανέλαβε σχεδόν απαράλλαχτα τα κατά καιρούς λεγόμενα του Τ/Πρωθυπουργού για τα μειονοτικά 
ζητήματα, δηλαδή ότι «[εμείς, οι μουσουλμάνοι τούρκοι] αγαπούμε αδιάκριτα όλους τους ανθρώπους επειδή είναι πλάσματα του 
Δημιουργού… αποδώσαμε το Ορφανοτροφείο της Πριγκήπου στο Πατριαρχείο… επιτρέπουμε την τέλεση λειτουργίας μια φορά το 
χρόνο, τόσο στην Παναγία Σουμελά όσο και στην αρμενική εκκλησία του Βαν… επιστρέψαμε ‘τεράστιας αξίας’ ακίνητη περιουσία στις 
μειονότητες (…)». ‘Επισήμανε’ εν συνεχεία ότι «Η Συνθήκη της Λωζάννης είναι διεθνής σύμβαση που δεν γεννά υποχρεώσεις μόνο για 

την Τουρκία… Στην Αθήνα δεν υπάρχει τζαμί για να προσεύχονται οι 
μουσουλμάνοι και στη Θεσσαλονίκη δεν υπάρχει μουσουλμανικό 
νεκροταφείο με αποτέλεσμα οι νεκροί να μεταφέρονται υποχρεωτικά στη 
δυτική Θράκη. Στην Ελλάδα που είναι μέλος της ΕΕ, η τουρκική μειονότητα 
δεν μπορεί να εκλέγει τον μουφτή της… Πρέπει να προσεχθούν στην 
Ημερίδα αυτή και να επισημανθούν τα θέματα αυτά… Διότι η ΕΕ κρατάει 
την Τουρκία σε αναμονή εδώ και πενήντα χρόνια, ενώ έχει εκπληρώσει 
όλες τις υποχρεώσεις της απέναντι στην ΕΕ (…)». Κατέληξε δε λέγοντας ότι 
«Θα πρέπει να ληφθούν υπόψη όλα αυτά στις εργασίες της Ημερίδας και, 
αν όντως χρειάζεται αναγνώριση νομικής προσωπικότητας, εμείς, θα το 
σκεφτούμε ευχαρίστως αυτό».  
 

 Μιαν απάντηση στον Τ/υφυπουργό ανέλαβε να δώσει, στα πλαίσια της απαιτούμενης στην περίσταση ευγενείας, ο Ρομπέρ Κοπτάς, 
αρχισυντάκτης της εβδομαδιαίας αρμενικής εφημερίδας ‘Αγκός’ και συντονιστής του πάνελ που άρχιζε αμέσως μετά τον χαιρετισμό 
του Μπουγιούκαγια. «(…) Έγιναν πράγματι βήματα προς τον εκδημοκρατισμό παρόλα αυτά απέχουμε ακόμη πολύ από την επίτευξη 
ικανοποιητικού επιπέδου ισότητας και δικαιοσύνης (…). Η ομιλία του υφυπουργού Ευρωπαϊκών Υποθέσεων απηχεί επακριβώς τη 
νοοτροπία της γραφειοκρατίας, που εξακολουθεί να χρησιμοποιεί την ‘αμοιβαιότητα’ ως εργαλείο περιστολής των αυτονόητων 
δικαιωμάτων και ελευθεριών των μειονοτήτων». ( Σημ. το παρόν κείμενο προέρχεται από την επιθεώρηση του τύπου  της Τουρκίας 
από το γραφείο τύπου του  Ελληνικού Γ. Προξενείου της Άγκυρας).  
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