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Μάρτιος  2018– Τεύχος 8/3 

 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 

 

 Το Διοικητικό Συμβούλιο  

της Οικουμενικής Ομοσπονδίας  

Κωνσταντινουπολιτών 

 εύχεται σε όλους τους  Αναγνώστες του 

Καλό Πάσχα και  

η Ανάσταση του Κυρίου ημών  

Ιησού Χριστού να φέρει την υγεία, ευτυχία  

και την ειρήνη σε όλο τον κόσμο  

ΨΗΦΙΣΜΑ (28/03/2018)  

Το Διοικητικό  Συμβούλιο  της  Οικουμενικής  Ομοσπονδίας  Κωνστα-ντινουπολιτών πληροφορήθηκε 

με μεγάλη θλίψη, σήμερα 28 Μαρτίου  2018, για την εις Κύριον εκδημία του: 

Μητροπολίτη Πριγκηποννήσων 

Κυρού Ιάκωβου  

Υπέρτιμου και Έξαρχου  Προποντίδος 

 Το Δ.Σ. εις ένδειξη τιμής και σεβασμού  προς τον εκλιπόντα αποφάσισε : 

1. Να εκφράσει τα θερμά του συλλυπητήρια προς τους οικείους, το ποίμνιο και όλη την Ομογένεια.   

2. Να παραστεί με αντιπροσωπεία του στην εξόδιο  ακολουθία. 

3. Να προβεί σε προσφορά στην μνήμη του υπέρ της κοινωνικής αλληλεγγύης. 

4. Να οργανώσει από κοινού με τα μέλη σωματεία της Οι.Ομ.Κω. εκδήλωση εις μνήμην του, δια την 

προσφορά του. 



 
 Στην τελική ευθεία η προετοιμασία του 4ου Φεστιβάλ Κωνσταντινουπολιτών  

Το  4ο Φεστιβάλ Κωνσταντινουπολιτών θα διεξαχθεί 12 & 13 Μαΐου 2018 στο Βυζαντινό Αθλητικό Κέ-

ντρο*, με δωρεάν είσοδο για την παρακολούθηση όλων ανεξαιρέτως των εκδηλώσεων. 

Η φετινή διοργάνωση εστιάζει στην Κωνσταντινούπολη του χθες και του σήμερα. Στο πλαίσιο του διήμε-

ρου Φεστιβάλ θα περπατήσουμε παρέα στις συνοι-

κίες της Πόλης των Πόλεων και στις γειτονιές της ση-

μερινής Πόλης. Θα περιηγηθούμε στα εμβληματικά 

ομογενειακά σχολεία και θα μάθουμε την μακρό-

χρονη ιστορία της παιδείας και των κτιρίων τους έως 

και σήμερα. Θα κατανοήσουμε την σημασία του α-

θλητισμού στην Πόλη του τότε, όπως και τη μεταλα-

μπάδευση της αξίας των αθλητικών ιδεωδών στην 

Πολίτικη ομογένεια του 21ου αιώνα. 

 Θα απολαύσουμε πολίτικες γεύσεις, θα διασκεδά-

σουμε, θα τραγουδήσουμε και θα αισθανθούμε το 

διαχρονικό άρωμα της Πόλης της καρδιάς μας. Συνο-

δοιπόροι μας, σε αυτό το πολύχρωμο ταξίδι, Κων-

σταντινουπολίτικα σωματεία – μέλη της Οικουμενι-

κής Ομοσπονδίας Κωνσταντινουπολιτών όπου θα 

παρουσιάσουν εκθέσεις και εκδηλώσεις. 

 Το πλήρες και αναλυτικό πρόγραμμα, 4ου Φεστιβάλ 

Κωνσταντινουπολιτών, θα υπάρχουν στην ιστοσελί-

δα της Οικουμενικής Ομοσπονδίας Κωνσταντινουπο-

λιτών (ΟΙΟΜΚΩ) www.oiomko.org όπως και στη σε-

λίδα μας  στο Facebook: 4ο Φεστιβάλ Κωνσταντινου-

πολιτών  

Συνοπτικά, οι πολιτιστικές εκδηλώσεις του Φεστι-

βάλ, περιλαμβάνουν: 

 

 (1)  Εκθέσεις Συνοικιών, Συλλόγων, Εκπαίδευσης, Αθλητισμού Κωνσταντινούπολης 

(2)  Παρουσιάσεις βιβλίων Κωνσταντινουπολιτών συγγραφέων 

(3)  Διαδραστικά εργαστήρια διδασκαλίας παραδοσιακών μουσικών οργάνων, χορών, Αγιογραφίας, παρα-

δοσιακών συνταγών. 

(4) Ποικίλες δραστηριότητες για παιδιά  

(5)Έκθεση με χειροποίητες κούκλες που αναπαριστούν τις ΑΠΕΛΑΣΕΙΣ του 1964 και τα επαγγέλματα που 

απαγορεύτηκαν το 1932, από το τότε τουρκικό κράτος  

(6)  Συναυλίες με Μουσική της Κωνσταντινούπολης 

(7)  Αθλητικές συναντήσεις Κωνσταντινουπολίτικων αθλητικών συλλόγων 

(8)  Μουσική & Χορευτικά Δρώμενα της Πόλης 

(9) Διαδραστικές ομιλίες και προβολές 



Επισκεφθείτε την νέα επικοινωνιακή ιστοσελίδα της Οι.Ομ.Κω. 

www.oiomko.org  

  

www.conpolis.eu 
Email Επικοινωνίας: 

nnap@otenet.gr. 

(10) Διαδραστική ενότητα στην οποία μπορούν να συμμετέχουν όλοι: «Η Πόλη της καρδιάς μας» με φω-

τογραφίες όλων όσων έζησαν στην Πόλη, κατάγονται απ’ αυτήν, την αγάπησαν ή απλά την επισκέφθη-

καν... και την αγάπησαν κι αυτοί. Αποστολή φωτογραφιών email:konpol.oldphotos@gmail.com  

Επίσης, ως παράλληλη δράση του 4ου Φεστιβάλ Κωνσταντινουπολιτών θα λάβει χώρα συλλογή φαρμά-

κων, στο πλαίσιο φιλανθρωπικής δράσης της Οικουμενικής Ομοσπονδίας  Κωνσταντινουπολιτών. 

*Η πρόσβαση στο Βυζαντινό Αθλητικό Κέντρο (Β.Α.Κ), το οποίο βρίσκεται στην οδό Μεγάλης του Γένους 

Σχολής 10, (ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ ΘΕΟΜΗΤΟΡΟΣ & ΙΩΝΙΑΣ) στον Άλιμο, γίνεται τόσο από την Λεωφόρο Βουλιαγμέ-

νης (ύψος Βιοκαρπέτ), όσο και από την παραλιακή Λεωφόρο Ποσειδώνος. 

 Εξυπηρετείται από τις γραμμές Αστικών Λεωφορείων 101 (από παραλία – Φλοίσβος) και 109 (από Σταθ-

μό Μετρό Αγ. Δημητρίου) με αποβίβαση στην στάση Στροφή. 

Ενημέρωση για ειδικό δρομολόγιο από Σταθμό ΜΕΤΡΟ Αλίμου,  όπως και πλήρες σχεδιάγραμμα πρόσβα-

σης στο Β.Α.Κ. θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Οικουμενικής Ομοσπονδίας Κωνσταντινουπολιτών 

(ΟΙΟΜΚΩ) www.oiomko.org 

Με ταχείς ρυθμούς προχωράει το έργο της ψηφιοποίησης από την Εθελοντή Ομάδα της Οι.Ομ.Κω. του 

Αρχείου Προσφυγικών περιουσίων Μικράς Ασίας και Ανατολικής Θράκης 

Μετά από την ολοκλήρωση των αρχείων για την Κων/λη, Σμύρνη, Τραπεζούντα έχει ολοκληρωθεί η φω-

τογράφιση των περιοχών Χαλκηδόνος, Κυδωνιών και Μοσχονησίων, Αδριανουπόλως, Αμάσειας, Βρυού-

λων και Πισιδίας. Εκτιμάται ότι η πενταμελής εθελοντική ομάδα έχει υπερβεί σημαντικά το 25% του πο-

σοστού των αρχείων με την εντατική της εργασία από την 20/10/2017.  



 
Ανακοίνωση των θέσεων  της Οι.Ομ.Κω. για τα θέματα Ομογενειακής Παιδείας 

(21/3/2018) 
  

Το Δ.Σ. της Οι.Ομ.Κω. με την κοινοποίηση της πρότασης «βαθμίδα και σχολείο» αρχές τους Ιουνίου 2016 

είχε εκφράσει δημόσια τις θέσεις της με την Ανακοίνωση της 8/6/2016. . 

Οι προτάσεις της Οι.Ομ.Κω. συνοπτικά ήταν: 

Η αναβάθμιση της ομογενειακής Παιδείας προϋποθέτει μια συνεπή άσκηση παιδαγωγικής πολιτικής και 

όχι ρηξικέλευθων  μέτρων όπως «βαθμίδα και σχολείο». 

Θα πρέπει το ζήτημα της ομογενειακής Παιδείας να απαγκιστρωθεί να είναι θέμα της «αμοιβαιότητας» 

που για πολλά χρόνια υπήρξε το εμπόδιο για επίλυση ζητημάτων και συσσώρευση προβλημάτων. 

Θα πρέπει οι εμπλεκόμενοι παράγοντες  να προβούν  άμεσα σε ενέργειες όπως:  

α. Παιδαγωγική εκτίμηση της κατάστασης πραγμάτων. 

β. Εκτίμηση του μαθητικού πληθυσμού για τα επόμενα χρόνια. 

γ. Εμπέδωση οράματος σε όλους τους παράγοντες της Παιδείας - εγκατάλειψη της αδράνειας και της αντί-

ληψης «όλα είναι καλά». 

δ. Ουσιαστική και αντικειμενική αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου όλων. 

ε. Παραγωγή εκπαιδευτικού υλικού που λείπει (π.χ. ελληνικής γλώσσας για τα γυμνάσια και λύκεια). 

στ. Εναρμόνιση  της διδακτέας ύλης μεταξύ των σχολείων και υποβολή προτάσεων προς την αλλαγή. του 

κανονισμού των σχολείων ώστε και τα μαθήματα ελληνικής γλώσσας να καθορίζουν την προβίβαση ή όχι 

των μαθητών. 

 

 Στο διάστημα των δύο ετών που παρήλθε: 

α. Υπήρξε αποστολή δύο ειδικών (Μάρτιος του 2017) για εκτίμηση της κατάστασης πραγμάτων στην Πό-

λη. Αν και δεν έχει εκδοθεί μια επίσημη έκθεση, προφορικά  έχουμε ενημερωθεί ότι η κατάσταση πραγ-

μάτων κατά την άποψη των αξιολογητών βρέθηκε να είναι «πολύ δύσκολη». 

β. Δεν προχώρησαν οι συνεχείς προτάσεις μας ως Οι.Ομ.Κω. προς το Ινστιτούτο Παιδαγωγικής Πολιτικής 

για έναρξη εργασιών όπως:  

i- Οργάνωση επιμορφωτικών δράσεων προς τους εκπαιδευτικούς με αξιολόγηση αυτών στο τέλος της επι-

μόρφωσης. 

ii- Η κατάρτιση βιβλίων (όπως είχε γίνει για 16 τίτλους την περίοδο 2010-2013 με την ουσιαστική συμβολή 

της Οι.Ομ.Κω. για τις τάξεις δημοτικού και εν μέρει γυμνασίου) για τα μαθήματα που έπρεπε να διδάσκο-

νται στα  Ελληνικά (γλώσσας και επιστημονικών μαθημάτων) για τις τάξεις γυμνασίου και λυκείου.  

 γ. Υπήρξε κάμψη κατά 25% στην αύξηση των εισαγόμενων μαθητών, η οποία είχε επιτευχθεί χάρη στην 

έναρξη το 2009 της λειτουργίας του Παιδικού  Σταθμού  της Κ. Σταυροδρομίου (μέσος όρος 25 μαθητών 

σε σύγκριση των 12-15  μαθητών κατά τα προηγούμενα χρόνια). Η εισαγωγή κατά μέσο όρο 25-30 νέων 

μαθητών θα εξασφάλιζε σε 10 χρόνια διπλασιασμό του μαθητικού πληθυσμού δηλαδή από 250 (που κυ-

μαινόταν την περίοδο 2000-2010) σε 450-500. Η αιτία της κάμψης υπήρξε ότι, σημαντικός αριθμός (10) 

νέων μαθητών αντί να εγγράφονται  στο νηπιαγωγείο και τη δημοτική εκπαίδευση της Ζαππείου Σχολής 

εγγράφονται σε ιδιωτικά νηπιαγωγεία που έχουν δημιουργηθεί από τούρκους ιδιώτες σε πρώην ελληνικά 

μειονοτικά  σχολεία. Η πλειοψηφία των μαθητών αυτών συνεχίζουν τις σπουδές τους σε ξενόγλωσσα ή 

τουρκικά σχολεία.  



 
δ.  Οι υπεύθυνοι των ρωμαίικων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων αρνούνται να εφαρμόσουν αποφάσεις του 

Ομογενειακού Συμβουλίου που ιδρύθηκε το 2014 μετά από πολύχρονες προσπάθειες.  

Για παράδειγμα: 

- Ο διορισμός νέων ομογενών εκπαιδευτικών να γίνεται με ανοικτή προκήρυξη της θέσης. 

- Οι εκπαιδευτικοί να αναφέρουν στην αρμόδια αρχή το έργο που εκτελούν και ειδικά να δώσουν τα τε-

τράδια των μαθητών τους με την διατήρηση της ανωνυμίας τους.  

- Να καταστεί η διδασκαλία ζήτημα πρώτης προτεραιότητας σε σύγκριση με οποιαδήποτε άλλη δραστη-

ριότητα, όπως εκδηλώσεων ακόμα και που άπτονται θεμάτων παιδείας 

- Η απόφαση να ιδρυθεί Ταμείο Ομογενειακής Παιδείας (ως κοινή πηγή υποστήριξης  των σχολείων) αντι-

μετωπίστηκε με διστακτικότητα και ουσιαστικά δεν έχει επιτευχθεί. Τα σχολεία έδωσαν ισολογισμούς/

προϋπολογισμούς μετά από τριετή προσπάθεια.  

- Αν και έχει περιοριστεί σε κάποιο βαθμό ο ανταγωνισμός μεταξύ των σχολείων, η συνεργασία δεν είναι 

αυτή που πρέπει να είναι.  

- Να δημιουργηθεί προκαταρτικό έτος διδασκαλίας εκμάθησης της ελληνικής γλώσσας και να γίνουν ενέρ-

γειες ώστε  το μάθημα ελληνικής γλώσσας να μην είναι προαιρετικό, εφόσον πρόκειται για σχολεία της 

ελληνορθόδοξης κοινότητας. 

- Να διδάσκουν εκπαιδευτικοί σε δύο σχολεία για την  βέλτιστη κάλυψη εκπαιδευτικών αναγκών. 

Για τα δύο τελευταία σημεία συνήθως εκφράζεται η άρνηση με το αιτιολογικό «Οι ιθύνοντες δεν θα το 

εγκρίνουν», πράγμα το οποίο δεν θα επιβεβαιωθεί αν δεν γίνουν οι απαραίτητες ενέργειες όπου δει.  Ε-

ξάλλου σε τρείς συναντήσεις που είχε το Δ.Σ. της Οι.Ομ.Κω. με τους Υπουργούς Παιδείας της Τουρκίας δό-

θηκε η διαβεβαίωση ότι θα εγκριθούν αν υποβληθούν οι προτάσεις όπως αυτές.  

 

ε. Ουδεμία προσπάθεια έγινε για προσέλκυση μαθητών από τις οικογένειες οικογενειών εξ Ελλάδος που 

διαβιούν στην Κων/λη. 

στ. Η προσπάθεια της Οι.Ομ.Κω.  για την ίδρυση στην αρχή «Σαββατιανού» Νηπιαγωγείου στην ανατολική 

ακτή δεν ευδοκίμησε επειδή η Κοινότητα της περιοχής αρνήθηκε να χρησιμοποιηθεί το κτίριο του Μορ-

φωτικού Συλλόγου, ενώ το Σχολείο που έκλεισε πριν από 5 χρόνια νοικιάστηκε σε ιδιωτικό φορέα και λει-

τουργεί ως νηπιαγωγείο. Ορισμένες εκτιμήσεις ανέφεραν για μέχρι και 10 παιδιά που θα μπορούσαν να 

παρακολουθήσουν το νηπιαγωγείο που θα μπορούσε να εξελιχθεί σε κανονικό αν είχε λειτουργήσει.   

Κατόπιν των ανωτέρω η Οι.Ομ.Κω. προτείνει: 

 

Θα πρέπει άμεσα με την συγκρότηση ειδικής επιτροπής να καταρτιστεί μέσα σε διάστημα ενός μήνα το 

αργότερο, λαμβάνοντας υπόψη τις πολλαπλώς εκφρασμένες απόψεις, Σχέδιο Δράσης Αναβάθμισης της 

Παιδείας. Η Εκθεση των δύο εμπειρογνωμόνων που επισκέφθηκαν την Πόλη τον Μάρτιο του 2017 πρέπει 

να αποτελέσει αφετηρία του Σχεδίου Δράσης.  Οι αποφάσεις που θα ληφθούν με βάση το σχέδιο δράσης 

πρέπει να είναι δεσμευτικές και να έχει συνέπειες σε αυτούς που θα αρνηθούν να τις εφαρμόσουν. ΤΟ 

ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΣΗΜΕΙΟ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΣΟΒΑΡΟΤΕΡΟ – ΠΟΙΟΣ ΘΑ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕΙ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ  ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 

ΠΟΥ ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ;  



 
-  Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ομογενειακής Παιδείας ως εκπροσώπου της Α.Θ.Π. του Οικουμενικού Πα-

τριάρχη και να εξουσιοδοτηθεί να εφαρμόζει μέτρα σε περίπτωση μη εφαρμογής αποφάσεων που λαμβά-

νονται από τις θεσμοθετημένες αρχές.   

- Αξιολόγηση του εκπαιδευτικού προσωπικού από ειδική Επιτροπή και να αποφασιστούν τα μελλοντικά 

τους καθήκοντα για την βέλτιστη αξιοποίηση του ανθρωπίνου δυναμικού λαμβάνοντας υπόψη και τις α-

νάγκες των σχολείων της Ίμβρου.  

- Να γίνουν όσα δεν έχουν γίνει τα τελευταία δύο χρόνια και αναφέρονται στις  παραπάνω παραγράφους.  

Το Διεθνές Δίκαιο και τα σχετικά του Δικαστήρια 
Δύσβατες προσπάθειες του περιορισμού της αυθαιρεσίας των κρατικών εξουσιών και  

πρόληψης των πολεμικών συγκρούσεων   

   Συμπληρώνονται φέτος 100 χρόνια, από την λήξη του πρώτου πλέον καταστροφικού πολέμου της αν-

θρωπότητας, γνωστού ως «Πρώτου Παγκόσμιου Πολέμου» και της προσπάθειας ίδρυσης της Κοινωνίας 

των Εθνών (ΚτΕ) που έχει μετεξελιχθεί μετά από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο σε Οργανισμό Ηνωμένων 

Εθνών (ΟΗΕ). Η ΚτΕ διαλύθηκε λόγω της αδυναμίας να αποτρέψει την επίθεση της  φασιστικής Ιταλίας 

κατά της Αιθιοπίας το 1936 και βέβαια να κάνει οτιδήποτε να σταματήσει την πορεία προς τον δεύτερο 

ολοκληρωτικό καταστροφικό πόλεμο που ακολούθησε σχεδόν σε όλα τον Κόσμο. 

  Αν και δεν μπορεί να δείξει κανείς πολλές μεγάλες επιτυχίες στον ΟΗΕ, παραμένει αυτός ως ο βασικός 

διεθνής οργανισμός που προσπαθεί να σταματήσει τις ένοπλες συγκρούσεις μεταξύ των κρατών και απο-

τελεί το πεδίο που μπορούν να ακουστούν οι παραβιάσεις των δικαιωμάτων του ανθρώπου.  

  Σημαντικό βήμα στον τομέα του μετριασμού των κρατικών αυθαιρεσιών είτε μεταξύ τους ή προς  μεμο-

νωμένα άτομα,  υπήρξε η ίδρυση και λειτουργία διεθνών δικαστηρίων στα πλαίσια του ΟΗΕ ή άλλων διε-

θνών οργανισμών.  

  Η σημασία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΔΔΑ) έχει αποδειχθεί στην πρά-

ξη με πολλές αποφάσεις του που δικαίωσε ιδρύματα των Ελληνορθόδοξων Κοινοτήτων της Πόλης και των 

νήσων Ίμβρου και Τενέδου. 

   Επειδή πολλές φορές τίθενται ερωτήματα ποια είναι τα διεθνή δικαστήρια και ποιες δικαιοδοσίες έχουν  

δίνουμε παρακάτω μια σύντομη περιγραφή των δικαστηρίων αυτών: 

 

1)Το Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης (International Court of Justice), δημιουργήθηκε μετά τον Β’ Παγκό-

σμιο Πόλεμο από τον ΟΗΕ ως συνέχεια του παρόμοιου προγενέστερου, της Κοινωνίας των Εθνών (ΚτΕ), 

που έφερε τον επίσημο τίτλο “Διαρκές Διεθνές Δικαστήριο” (Δ.Δ.Δ.) το οποίο και καταργήθηκε. Το Διεθνές 

Δικαστήριο της Χάγης δεν αποτελεί αυτοτελή οργανισμό (όπως το προηγούμενο Δ.Δ.Δ.), επειδή τυγχάνει 

κύριο δικαστικό όργανο του ΟΗΕ με το καταστατικό του να αποτελεί τμήμα του Καταστατικού αυτού. Το 

δικαστήριο αυτό λύνει διαφορές μεταξύ κρατών (π.χ.  γερμανικές αποζημιώσεις κατά της Ελλάδος).  

 

2) Το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο (Αγγλικά: International Criminal Court, Γαλλικά: Cour Pénale Internatio-

nale, ακρ. ICC ή ICCt). Αυτό είναι μόνιμο δικαστικό όργανο αρμόδιο για την ποινική δίωξη προσώπων για: 

γενοκτονία, εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας και εγκλήματα πολέμου. Αργότερα θα επεκταθεί και στο 

έγκλημα της επίθεσης, που επί του παρόντος δεν μπορεί να διωχθεί. Το δικαστήριο ιδρύθηκε την 1 Ιου-

λίου 2002 – ημερομηνία κατά την οποία η ιδρυτική του συνθήκη, τέθηκε σε ισχύ – και μπορεί να διώξει     



 
ποινικά εγκλήματα τα οποία εκτελέστηκαν από αυτή την ημερομηνία και έπειτα. Η έδρα του δικαστηρίου 

βρίσκεται στη Χάγη της Ολλανδίας, όμως οι συνεδριάσεις του μπορούν να λάβουν χώρα οπουδήποτε. Το 

δικαστήριο συμπληρώνει τα υπάρχοντα εθνικά δικαστικά συστήματα, ασκώντας τη δικαιοδοσία του μό-

νον όταν τα εθνικά δικαστήρια είναι απρόθυμα ή ανίκανα να ερευνήσουν ή να διώξουν τα προαναφερό-

μενα εγκλήματα. 

Τα Ευρωπαϊκά Δικαστήρια : 

3) Το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης: Αυτό το Δικαστήριο διασφαλίζει την ομοιόμορφη ερμηνεία 

και εφαρμογή του δικαίου της ΕΕ σε όλες τις χώρες μέλη της. Διευθετεί επίσης τις νομικές διαφορές μετα-

ξύ των κυβερνήσεων των χωρών μελών και των θεσμικών οργάνων της ΕΕ. Φυσικά πρόσωπα, εταιρείες 

και οργανισμοί μπορούν επίσης να προσφύγουν στο Δικαστήριο, εάν θεωρούν ότι τα δικαιώματά τους 

δεν έχουν γίνει σεβαστά από κάποιο όργανο της ΕΕ. Το Δικαστήριο αυτό είναι το πρώην Δικαστήριο των 

Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και εδρεύει στο Λουξεμβούργο.  Μετά την υπογραφή της Συνθήκης της Λισαβό-

νας στις 13 Δεκεμβρίου του 2007 η οποία τέθηκε σε ισχύ στις 1 Δεκεμβρίου του 2009, το Δικαστήριο της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης αποτελεί το σύνολο του δικαιοδοτικού συστήματος της Ε.Ε. Τούτο αποτελείται από 

τρία δικαιοδοτικά όργανα: το καθαυτό Δικαστήριο, το Γενικό Δικαστήριο και το Δικαστήριο Δημόσιας Διοί-

κησης 

4) Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο  Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΔΔΑ) είναι ένας υπερεθνικός θεσμός 

του  Συμβούλιου της Ευρώπης (Γαλλ. Conseil de l’ Europe) που  είναι ένας διεθνής οργανισμός στον οποίο 

συμμετέχουν 47 κράτη της Ευρώπης και της ανατολικής περιφέρειάς της. Σε αυτόν συμμετέχουν επίσης 5 

κράτη ως παρατηρητές και 3 ως παρατηρητές της συνέλευσής του. Ιδρύθηκε στις 5 Μαΐου του 1949 και 

δεν πρέπει να συγχέεται ούτε με το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ούτε με το Ευρωπαϊκό Συμβού-

λιο, που είναι όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης των 27. Έργο του Δικαστηρίου είναι ο έλεγχος της εφαρμο-

γής από τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου (ΕΣΔΑ), η οποία υιο-

θετήθηκε από το Συμβούλιο της Ευρώπης το 1950. 

Το ΕΔΔΑ παρέχει τη δυνατότητα τόσο διακρατικής όσο και ατομικής προσφυγής για παραβίαση των αν-

θρωπίνων δικαιωμάτων, μετά την εξάντληση των εσωτερικών ένδικων μέσων. Η διαδικασία είναι δωρεάν 

και σε πρώτη φάση δεν απαιτεί παρουσία δικηγόρου. Εάν στην συνέχεια το δικαστήριο κρίνει ότι ο προ-

σφεύγον χρειάζεται έναν και δεν έχει την δυνατότητα να εξασφαλίσει τις υπηρεσίες του, το δικαστήριο 

του παρέχει κατάλληλο νομικό σύμβουλο δωρεάν. Δείτε εδώ μερικές συχνές ερωτήσεις για το Δικαστήριο  

http://www.echr.coe.int/NR/rdonlyres/BD31AF11-5F6D-4D09-B10E-ACA0B5BE4450/0/

ELL_50Questions.pdf 

και εδώ μια απλοποιημένη μορφή επιλεγμένων άρθρων της ΕΣΔΑ και των πρωτοκόλλων της  

http://www.echr.coe.int/NR/rdonlyres/54CD9531-AC2C-419B-920E-A55EA26D5986/0 

GRE_Convention_simplifiée.pdf 



 
Εκδήλωση Νέων Εθελοντών της Οι.Ομ,.Κω. με προβολή της ταινίας  

«Πολυξένη» και Συζήτηση  
  Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 10/3/2018 στο Πνευματικό Κέντρο Κωνσταντινουπολιτών 

με πρωτοβουλία των Νέων Εθελοντών της Οι.Ομ.Κω. Η ταινία που έχει προβληθεί τους τελευταίους μήνες 

στις κινηματογραφικές αίθουσες στην Ελλάδα αναφέρεται στην δραματική ιστορία μιας Ελληνίδας που 

στα πρώτα βήματα της ζωής ορφάνεψε ζώντας το δράμα της δολοφονίας των γονέων της στην δίνη του 

εμφύλιου Πολέμου στην Ελλάδα. Το τραγικό γεγονός αυτό σημάδεψε όλη την ζωή της Πολυξένης που μα-

ζί με τα δύο αδέλφια της οδηγείται σε ορφανο-

τροφείο.  Στα 12 της χρόνια την μεταφέρουν 

στην Κωνσταντινούπολη, χωρίς αρχικά να υιοθε-

τηθεί, από ζεύγος εύπορων Κωνσταντινουπολι-

τών που διέθεταν την ιθαγένεια της Τουρκίας 

ενώ βέβαια η ίδια ήταν με Ελληνική ιθαγένεια. 

Σύμφωνα με την ταινία η υιοθεσία έγινε όταν ο 

σύζυγος του ζεύγους βρίσκεται στο τέλος της 

ζωής του, με αποτέλεσμα η ηρωίδα να μην απο-

κτήσει την ιθαγένεια της Τουρκίας. Στη συνέχεια 

πεθαίνει και η θετή της μητέρα της. Είναι η επο-

χή της κατάσχεσης των περιουσιών με μυστικά 

διατάγματα της Κυβέρνησης της Τουρκίας αλλά 

και με την ευκαιρία αυτής της κατάστασης που 

δρουν, όπως και τώρα  και τότε τα κυκλώματα αρπαγής των ακηδεμόνευτων περιουσιών από επιτή-

δειους. Η Πολυξένη έχοντας μείνει μόνη, προσπαθεί μάταια να έλθει σε επικοινωνία με τα αδέλφια της,  

που όμως ποτέ δεν το επιτυγχάνει. Το κύκλωμα των σφετεριστών της περιουσίας της την οδηγεί διά βίας 

σε ψυχιατρική κλινική ιδρύματος που δεν κατονομάζεται στην ταινία  αλλά το προσωπικό του ομιλεί Ελ-

ληνικά. Η ταινία δείχνει το δράμα της Πολυξένης που ο μόνος που την επισκέπτεται στην κλινική  είναι 

ένας νεαρός μουσουλμάνος. Η Πολυξένη ζει 10 χρόνια στην κλινική και αποβιώνει αρχές της δεκαετίας 

2000. Η ταινία δεν αναφέρεται στη συνέχεια της 

εξέλιξης της υπόθεσης, που πριν από 8 χρόνια κατέ-

ληξε με την απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου 

Δικαιωμάτων του Ανθρώπου όπου το κράτος της 

Τουρκίας αναγκάστηκε να αποζημιώσει τους αδελ-

φούς της Πολυξένης, χάρη στον δικαστικό αγώνα 

που έδωσε ο αείμνηστος δικηγόρος Δημήτριος 

Γκελντής που έχει συμμετάσχει σε πολλές ημερί-

δες της Οι.Ομ.Κω. με θέμα την υπεράσπιση των δι-

καιωμάτων ιδιοκτησίας των Κωνσταντινουπολιτών.  

 Μετά από την προβολή της ταινίας ακολούθησε 

συζήτηση πάνελ με την συμμετοχή της σκηνοθέ-

τριάς της ταινίας κυρίας Δώρας Μασκλαβάνου, της  



 
της ηθοποιού Υβόννης Μαλτέζου και του Νικ. Ουζούνογλου ο οποίος αναφέρθηκε στην μνήμη του Δημή-

τρη Γκελντή που τον χάσαμε άκαιρα πριν από δύο χρόνια. Η απόφαση του ΕΔΔΑ υπήρξε ιστορικής σημα-

σίας για τα δίκαια του Ελληνισμού της Πόλης. Η σκηνοθέτρια ανέλυσε την προσέγγιση στην ταινία αναφέ-

ροντας ότι σκοπός της ήταν να δείξει το δράμα μια κοπέλας που η δίνη των ιστορικών γεγονότων που 

έζησε ο Ελληνισμός της μητροπολιτικής Ελλάδος αλλά και της Κωνσταντινούπολης σημάδεψαν την ζωή 

αυτής. Η δημιουργός της ταινίας κ. Μασκλαβάνου ως πηγή πληροφοριών ανέφερε ότι στηρίχθηκε σε πλη-

ροφορίες που άντλησε από το διαδίκτυο και από τον μουσουλμάνου τότε νέο που είχε σχέση με την Πο-

λυξένη. Η ίδια ανέφερε ότι είχε πολλές δυσκολίες να φθάσει σε πληροφορίες κατά τις επισκέψεις της 

στην Κωνσταντινούπολη. Προσπάθησε να συναντήσει τον ονομαζόμενο στην ταινία Μελά διοικητή του 

ιδρύματος που είχε εγκλεισθεί η Πολυξένη και στην προσπάθεια της αυτή, όταν έφθασε σε δημοσιογρά-

φο και του ανέφερε τι θέλει, ο δημοσιογράφος λιγοθύμησε. Η ηθοποιός Υβόννη Μαλτέζου μίλησε για την 

εμπειρία της για την συμμετοχή της στην ταινία. Στο τέλος ακολούθησαν ερωτήσεις από το πολυπληθές 

κοινό, όλων των ηλικιών και που κάλυψαν θέματα όπως τον λόγο που δεν υπήρξε κοινωνική αρωγή προς 

την Πολυξένη αλλά και το πολιτικά αίτια της επιδείνωσης του δράματος της ηρωίδας της ταινίας.  

Οικουμενικός Πατριάρχης: Δεν μπορούμε να απορρίπτουμε και να αποκλείουμε κανέναν  

από τους συνανθρώπους μας 

Ομιλία στην Κοινοτική Αίθουσα του Ιερού Ναού Ευαγγελισμού της Θεοτόκου Βαφεοχωρίου 

Στην ανάγκη να σεβόμαστε κάθε άνθρωπο και να στεκόμαστε αλληλέγγυοι σε όποιον έχει ανάγκη ανα-

φέρθηκε ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος σε ομιλία του, σήμερα, Κυριακή, 25 Μαρτίου, στην 

Κοινοτική Αίθουσα του Ι.Ναού Ευαγγελισμού της Θεοτόκου Βαφεοχωρίου, μετά την πανηγυρική Θεία 

Λειτουργία, κατά την οποία χοροστάτησε.   

Στην ομιλία του υπενθύμισε ότι η Εκκλησία σήμερα, Κυριακή Ε’ των Νηστειών, τιμά την Οσία Μαρία την 

Αιγυπτία, η οποία υπήρξε αμαρτωλή αλλά μετανόησε και έζησε με προσευχή.  

«Η Εκκλησία αυτή τη μετανοήσασα αμαρτωλή γυναίκα, όχι μόνο δεν την απέκλεισε, δεν την απέρριψε, 

αλλά την έκανε Αγία και μας την προβάλλει ως παράδειγμα προς μίμηση μετανοίας για τις αμαρτίες μας. 

Όλοι είμεθα αμαρτωλοί, άλλος ολιγότερο, άλλος περισσότερο, άλλος σωματικώς, άλλος πνευματικώς. 

Ένας που καταλαμβάνεται από υπερηφάνεια, από εγωισμό, είναι εξίσου αμαρτωλός με έναν ο οποίος 

έχει πέσει σε σαρκικές αμαρτίες», είπε ο Οικουμενικός Πατριάρχης.  

«Ο Χριστός δεν κάνει επιλογή των φίλων του, των παιδιών του», πρόσθεσε και συνέχισε: «Όλοι για τον 

Χριστό είναι εξίσου παιδιά του. Και ο Χριστός, ιδιαιτέρως, αγαπά και αγκαλιάζει τους εν ανάγκαις, τους 

εμπεριστάτους, αυτούς για τους οποίους λέγει ο Χριστός ότι “εφ' όσον εποιήσατε ενί τούτων των αδελ-

φών μου των ελαχίστων, εμοί εποιήσατε” – είναι από την περικοπή που διαβάζουμε την Κυριακή της 

Απόκρεω. Και αλλού λέει, «ο αναμάρτητος πρώτος τον λίθον βαλέτω». Ας θυμηθούμε ότι ο Χριστός 

άφησε τα 99 πρόβατα και έτρεξε να βρει και να σώσει το ένα, το απολωλός, το πλανηθέν, ενώ σε άλλο 

σημείο διαβάζουμε, «όστις θέλει οπίσω μου ελθείν». Όποιος θέλει, δεν πιέζει, δεν εξαναγκάζει κανέναν 

ο Χριστός. «Όστις θέλει οπίσω μου ελθείν, απαρνησάσθω εαυτόν και αράτω τον σταυρόν αυτού, και α-

κολουθείτω μοι». Με άλλα λόγια, ο Χριστός σέβεται την ελευθερία μας, εμπιστεύεται την ελευθερία 

μας, εμπιστεύεται τις επιλογές μας.  



 
Και μετά την πτώση των Πρωτοπλάστων ο Θεός έδωσε τη δυνατότητα εις το ανθρώπινο Γένος να σωθεί, 

να μετανοήσει, να συνέλθει, έστειλε Προφήτας, προετοίμασε την μετάνοιαν των ανθρώπων και την σωτη-

ρίαν των και στο τέλος έστειλε τον υιόν του τον μονογενή για να θυσιαστεί επί του σταυρού για την σωτη-

ρίαν μας». 

 

Και ο Οικουμενικός Πατριάρχης σημείωσε: 

 

«Δεν μπορούμε λοιπόν, εν αντιθέσει προς το θέλημα και προς τα διδάγματα του Χριστού, να απορρίπτου-

με και να αποκλείουμε κανέναν από τους συνανθρώπους μας. Έχουμε  υποχρέωση να τους αγκαλιάζουμε 

όλους, να αναγνωρίζουμε την ετερότητά τους, τη διαφορετικότητά τους, δεν μπορεί όλοι να ισοπεδω-

θούν, κάτι που επιδιώκει σήμερα η Παγκοσμιοποίησις. Δεν μπορούν να είναι όλοι το ίδιο, αλλά σεβόμεθα 

τον κάθε άνθρωπο, κατανοούμε τις αδυναμίες και ευχόμεθα για την μετάνοια των ανθρώπων. Και, μιμού-

μενοι το παράδειγμα του Χριστού, είμεθα αλληλέγγυοι προς αλλήλους. Δεν μπορούμε να ζήσουμε σε αυ-

τή την γη χωρίς ο ένας να συμπαραστέκεται και να συνυπάρχει με τον άλλον. Αυτό είναι το ανθρώπινο 

Γένος, αυτή είναι η σημερινή Κοινωνία μας και έχουμε υποχρέωση να αγαπούμε τους συνανθρώπους μας, 

να τους βοηθούμε να ορθοποδήσουν εάν έχουν πέσει και να αναγνωρίζουμε την αξία που έχει κάθε αν-

θρώπινο πρόσωπο. Κάθε ανθρώπινο πρόσωπο έχει ιερότητα και μοναδικότητα διότι επλάσθη   κατ΄ εικό-

να και καθ΄ ομοίωσιν του Θεού. Και κατά τούτο κάθε ανθρώπινο πρόσωπο είναι αναντικατάστατο». 

Ο Οικουμενικός Πατριάρχης επισήμανε ότι «βλέποντας τον πλαϊνό μας, τον πλησίον μας, τον συνάνθρωπό 

μας ως αδελφό εν Χριστώ, και, αν δεν είναι Χριστιανός ο άλλος, ως αδελφό εν τω Θεώ, πρέπει να συνυ-

πάρχουμε ειρηνικά και αρμονικά πάνω σε αυτόν τον πλανήτη, όσα χρόνια θα μας αξιώσει ο Θεός να ζή-

σουμε».  

 

Υπενθύμισε ότι σε μια από τις αποφάσεις της Αγίας και Μεγάλης Συνόδου της Ορθοδόξου Εκκλησίας, που 

πραγματοποιήθηκε στην Κρήτη το 2016, γίνεται αναφορά στον αγώνα που πρέπει να διεξάγουμε εναντίον 

των φυλετικών διακρίσεων και στις προσπάθειες υπέρ της κοινωνικής ισότητας και της κοινωνικής δικαιο-

σύνης. «Αλλιώς δεν μπορεί να υπάρχει ειρήνη στον κόσμο. Όλες οι συγκρούσεις, όλες οι αναστατώσεις, 

όλες οι αιματοχυσίες, οι αδελφοκτόνοι πόλεμοι οφείλονται ακριβώς εις το ότι δεν ανεχόμεθα ο ένας τον 

άλλο, δεν σεβόμεθα την ετερότητα του άλλου, δεν σεβόμεθα την διαφορετικότητα του άλλου. Πως μπο-

ρούμε να έχουμε την αξίωση να είναι όλοι σαν και εμάς; Φυσικά και θα είναι διαφορετικοί. Αλλά, όπως 

θέλουμε εμείς να μας σέβονται και να μας αποδέχονται οι άλλοι όπως είμαστε, με την ταυτότητά μας, με 

την προσωπικότητά μας, το ίδιο πρέπει να κάνουμε και εμείς για τους άλλους. Να τους σεβόμεθα και να 

τους αγαπούμε. Αυτά είναι τα διδάγματα από την σημερινή εορτή της Οσίας Μαρίας της Αιγυπτίας της 

αμαρτωλής πρότερον και εν συνεχεία Αγίας. Η Εκκλησία μας την τιμά και την προβάλλει για την μεγάλη 

μετάνοιά της». 

 

Ολοκληρώνοντας την ομιλία του ο Οικουμενικός Πατριάρχης συνεχάρη τον Μητροπολίτη Μυριοφύτου και 

Περιστάσεως Ειρηναίο, Αρχιερατικό Προϊστάμενο Περιφερείας Βοσπόρου, και την εκκλησιαστική επιτρο-

πή του πανηγυρίζοντος Ιερού Ναού για το έργο τους.  

«Δεν απογοητευόμεθα» 
 



 
Οικ. Πατριάρχης Βαρθολομαίος σε μαθητές:  

«Σας πήραμε τις μπάλες και σας δώσαμε κινητά» 
Τους μαθητές, τους καθηγητές, τους πανεπιστημιακούς δασκάλους και όλους όσοι συμμετέχουν στο 6ο 
διεθνές μαθητικό συνέδριο, το οποίο πραγματοποιείται στο Ζωγράφειο Λύκειο της Πόλης, με τίτλο «Ο 
Κωνσταντινουπολίτης Γεώργιος Θεοτοκάς», υποδέχθηκε το βράδυ της Παρασκευής στην Ιερά Έδρα της 
Πρωτοθρόνου Εκκλησίας της Ορθοδοξίας, ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος.  
Μετά την τέλεση της Ακολουθίας της Δ’ στάσης των Χαιρετισμών, κα-
τά την οποία χοροστάτησε, ο Οικουμενικός Πατριάρχης απευθύνθηκε 
στο εκκλησίασμα που κατέκλυσε τον πατριαρχικό ναό και ιδιαιτέρως 
στους μαθητές που ταξίδεψαν από πολλές χώρες για να λάβουν μέρος 
στο εν λόγω συνέδριο. 
«Είμαι βαθύτατα συγκινημένος, ο Πατριάρχης σας, ο πνευματικός σας 
πατέρας, να υποδέχομαι εδώ, στο Φανάρι της Ιστορίας, εσάς, τα γεμά-
τα ελπίδα νιάτα, το μέλλον της φυλής μας. 
»Βλέπω στο πρόσωπο του καθενός από εσάς, στα ζωηρά μάτια σας, 
μια πάλη. 
»Αυτή η πάλη δεν είναι άλλη από αυτήν των ονείρων και των φιλοδο-
ξιών σας με τα φουρτουνιασμένα κύματα απαισιοδοξίας της σύγχρο-
νης εποχής. 
»Είσθε νέοι, έχετε οράματα, σχέδια, κάνετε όνειρα για το μέλλον. 
»Ονειρεύεσθε και συγχρόνως αντιμετωπίζετε το χειρότερο πρόσωπο 
μιας κατ’ όνομα κοινωνίας, η οποία στερεί από τον άνθρωπο τη χαρά 
της ουσιαστικής κοινωνίας με τον συνάνθρωπο», είπε ο Πατριάρχης 
και συνέχισε: 
«Είσθε τα παιδιά του Facebook και του Instagram, αλλά οι συνήθειες 
της εποχής δεν σας αφήνουν να χαρείτε από κοντά την επικοινωνία με 
το πρόσωπο του άλλου! 
»Αυτό συμβαίνει, αγαπητοί μας φίλοι, διότι κοινωνία με τον άλλο σημαίνει αλληλοπεριχώρηση, κένωση, 
άδειασμα από εγωισμό, σημαίνει θυσία. 
»Η κοινωνία μεταξύ των προσώπων δεν είναι απλή υπόθεση, αλλά όχι και ακατόρθωτη. 
»Η γνήσια κοινωνία, η αληθινή και ανθρώπινη επικοινωνία, είναι ο μεγάλος εχθρός του εγωισμού. 
»Δυστυχώς, εμείς ο μεγαλύτεροί σας, σας εγκαταλείψαμε πάνω από την οθόνη ενός λάπτοπ, σας πήραμε 
από το χέρι τις μπάλες και σας χαρίσαμε σύγχρονα κινητά, σας μαζέψαμε από τις εξοχές, σας στοιβάξαμε 
σε πόλεις-τσιμεντουπόλεις και σας εισαγάγαμε σε μια εικονική πραγματικότητα. 
»Σας στέλνουμε σε φροντιστήρια και εξωσχολικές δραστηριότητες για να γίνετε επιστήμονες, αλλά λη-
σμονήσαμε να σας διδάξουμε ότι η αληθινή μόρφωση είναι η ανθρωπιά, είναι η αγάπη προς τον Θεό, τον 
συνάνθρωπο και προς την κτίση, το περιβάλλον, δημιουργία ολόκληρη. 
»Αυτή η μόρφωση είναι η ατόφια και πραγματική ποίηση και λογοτεχνία του ανθρωπίνου γένους». 
Στην ομιλία του με αφορμή την τέλεση των Χαιρετισμών, ο Οικουμενικός Πατριάρχης έκανε ιδιαίτερη α-
ναφορά στην Υπεραγία Θεοτόκο. 
«Μαθητεύουμε πια ως άνθρωποι στο εικονικό και απορρίψαμε την εικόνα του Θεού, τον άνθρωπο, τον 
ηγαπημένον του Θεού. 
 
»Αυτή είναι η ρίζα όλων των φανερών και αφανών προβλημάτων τα οποία αντιμετωπίζουμε ως σημερινή 
τραγική πραγματικότητα. 
Ουρανών». 
 



 
»Όμως, παιδιά μας αγαπημένα, όλη αυτή η τραγικότητα της απομονώσεως και της ατομοκρατίας συντρί-

βεται ευτυχώς εμπρός εις αυτό το εικόνισμα της Υπεραγίας Θεοτόκου όπου μόλις αναγνώσαμε τα υπέρο-

χα λόγια και βιώματα των Χαιρετισμών της. 

»Συντρίβεται εμπρός εις αυτήν την εικόνα κάθε εικονική εκδήλωση του ανθρωπίνου είδους. 

»Μπροστά στο καθαρό βλέμμα της διαλύεται κάθε πονηρία και ψεύτικη κίνηση των καρδιών μας. 

»Στην τρυφερότητά Της απέναντι μαλακώνουν οι σκληρυνθείσες από τον ατομοκεντρισμό ψυχές μας. 

»Στην αγκαλιά της βρίσκουν την αληθινή υπόστασή τους όλες οι εσωτερικές παρορμήσεις μας. 

»Γι’ αυτό και δικαίως τη χαιρετίζουμε και τώρα και πάντοτε και γυρεύουμε από εκείνην να γίνει η μεσί-

τρια της ειρήνης, της καταλλαγής, της συμφιλιώσεως, της αγαπητικής κοινωνίας και πολιτισμένης συνυ-

πάρξεώς μας, της αποδοχής του αδελφού μας όπως είναι, και για να αποκαταστήσουμε τη Βασιλεία των 

Κατόπιν προέτρεψε τους μαθητές: «Ανοίξτε τις καρδιές σας εδώ να γεμίσουν φως και ελπίδα. 

»Αυτό ταιριάζει τόσο όμορφα με την ολάνθιστη νιότη σας. 

»Και με αυτά τα εφόδια επιστρέψτε στα σπιτικά σας, στις οικογένειές σας, στους φίλους σας, στους συμ-

μαθητές σας, στους τόπους σας, την Ελλάδα, την Κύπρο, τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής αλλά και 

στη δική μου γενέτειρα, στην Ίμβρο της καρδιάς και της νοσταλγίας μου. 

»Επιστρέψτε εκεί και μοιραστείτε με όλους αυτά τα όμορφα βιώματά σας από την Πόλη και το Οικουμενι-

κό μας Πατριαρχείο, το κέντρο της οικουμενικής Ορθοδοξίας. 

»Και μη φοβάστε να αγαπάτε και κυρίως να αγαπιέστε. 

»Διότι είναι πιο δύσκολο να αγαπιέται κανείς από το να αγαπά. 

»Αγαπήστε τον Τριαδικό μας Θεό, τη Ρωμιοσύνη μας, την πλούσια σε αξίες και ιδανικά ιστορία μας, την 

όμορφη παράδοσή μας. 

»Αγαπήστε τα γράμματα και την παιδεία. 

»Μορφωθείτε και μορφώστε στις ψυχές σας την πιο υπέροχη ανθρώπινη εικόνα, τον Θεάνθρωπο Κύριο ο 

οποίος έφθασε μέχρι του πάθους και του σταυρού, για να συναναστήσει ολόκληρο το ανθρώπινο γένος 

και σύνολη τη δημιουργία του, όση την κτίση». 

Ολοκληρώνοντας την ομιλία του, σύμφωνα με το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων, δεν παρέλειψε να ανα-

φερθεί και στα πρόσωπα των συντελεστών του 6ου διεθνούς μαθητικού συνεδρίου, από το Ζωγράφειο 

Λύκειο της Πόλης και τα εκπαιδευτήρια Μαντουλίδη, αλλά και των καθηγητών που συνοδεύουν τους νέ-

ους: 

«Έχετε μέσα στα χέρια σας το μέλλον του Γένους μας. 

»Διαμορφώστε την προσωπικότητα των μαθητών σας, ώστε να έχουν πίστη και αγάπη, αυτοπεποίθηση 

και αυτοσεβασμό». 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΠΕΛΑΘΕΝΤΕΣ ΕΚ ΤΟΥΡΚΙΑΣ  ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΑΠΟΓΟ-

ΝΟΥΣ ΤΟΥΣ ΚΑΤΆ ΤΟΥΣ ΔΙΩΓΜΟΥΣ ΚΑΤΆ ΤΗΣ ΡΩΜΙΟΣΥΝΗΣ  

ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ  1957-1966  

 Η Οι.Ομ.Κω. έχει αποκτήσει αρχείο που περιέχει ουσιαστικές πληροφορίες για τα περιου-

σιακά στοιχεία των Εταμπλί Κωνσταντινουπολιτών με Ελληνική ιθαγένεια που είχαν δε-

σμευτεί από την Κυβέρνηση της Τουρκίας με το Μυστικό Διάταγμα 6/3801 (2 Νοεμβρίου 

1964) . Όσοι Κωνσταντινουπολίτες πιστεύουν ότι έχουν εγκαταλειμμένα ακίνητα συνέπεια 

του διωκτικού αυτού μέτρου της Κυβέρνησης της Τουρκίας και που δεν έχουν πωληθεί κα-

λούνται να επικοινωνήσουν στέλνοντας μήνυμα  στην διεύθυνση: nnap@otenet.gr 



 
Εκοιμήθη ο Μητροπολίτης Πριγκηποννήσων Ιάκωβος  

Ὁ μακαριστός Μητροπολίτης Πριγκηποννήσων κυρός Ιάκωβος (κατά κόσμο Χαράλαμπος) Σωφρονιάδης 

γεννήθηκε στην περιοχή  Φερίκιοϊ Κωνσταντινουπόλεως  την 14ην Μαρτίου 1947  από γονείς, τον  Ιωάν-

νη και την Θεοπούλαν, το γένος Θαλή. 

Την πρώτη εκπαίδευση  έλαβε στο δημοτικό σχολείο  του  Κεντρικού 

Παρθεναγωγείου (1954-1960). Μετά  συνέχισε στο  Ζωγράφειο  Γυμνά-

σιο 1960-1963. Στη συνέχεια  εισήχθη στην Ιερά  Θεολογική Σχολή της 

Χάλκης (1963-1970), από την οποία  αποφοίτησε το έτος 1970, με την 

υποβολή της εναίσιμης  πτυχιακής διατριβής: «Σχέσεις Ορθοδόξου και  

Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας κατά τον Κ´ Αιώνα». Κατά το  τελευταίο 

έτος της φοιτήσεως του στην Σχολή, την 14ην Σεπτεμβρίου 1969 χειρο-

τονήθηκε στον  Ιερό Ναό της Αγίας Παρασκευής Άνω Νέας Σμύρνης 

των Αθηνών διάκονος υπό του  Σχολάρχου της Ιεράς Θεολογικής Σχο-

λής της Χάλκης Μητροπολίτου Σταυρουπόλεως Μαξίμου Ρεπανέλλη, 

λαβὼν το όνομα του γέροντος του, Μητροπολίτη Ικονίου Ιακώβου Στε-

φανίδου, και όντας επί ένα έτος  ως τελειόφοιτος υπηρέτησε ως διάκο-

νος εις το Ναόν της ΙΘ Σχολής και στους Ιερούς Ναούς της Ιεράς Αρχιε-

πισκοπής Κωνσταντινουπόλεως και των παρακείμενων σε αυτή Ιερών 

Μητροπόλεων.  Γνώριζε τις  γλώσσες αγγλική, ελληνική και τουρκική. 

Μετὰ την αποφοίτηση του, εισήλθε το έτος 1970 στην Πατριαρχική Αυ-

λή όταν Οικουμενικός Πατριάρχης ήταν ο μακαριστός  Αθηναγόρας (1948-1972) όπου και υπηρέτησε αρ-

χικά ὡς πατριαρχικὸς διάκονος και στη συνέχεια εισηγητής του Οικουμενικού  Πατριάρχη. 

Εν τω μεταξύ υπηρέτησε  την στρατιωτική του θητεία στον στρατό της Τουρκίας, την περίοδο 1972-1973 

(18 μήνες). Στην διάρκεια αυτής στην πόλη Μπαγμπούρτ, εμψύχωνε  όλους τους ομογενείς που υπηρε-

τούσαν μαζί του.  

Το έτος 1973 διορίσθηκε υπό της Ιεράς Συνόδου Κωδικογράφος αυτής, το δε  έτος 1974 Υπογραμματέας 

της Ιεράς Συνόδου, αναλαμβάνοντας  και τις γραμματείες  πολλών συνοδικών επιτροπών. 

Ως Υπογραμματέας της Ιεράς Συνόδου συνόδευσε την υπό τον μακαριστό Μητροπολίτη Χαλκηδόνος 

Μελίτωνα Πατριαρχικὴν Αντιπροσωπείαν, η οποία επισκέφθηκε κατά το έτος 1975 την Εκκλησία της Ελ-

λάδος, εκτελώντας χρέη γραμματέως κατά τις γενόμενες διαβουλεύσεις επὶ του θέματος της Αγίας και 

Μεγάλης Συνόδου. 

Το 1975 συνόδευσε τον ίδιον Μητροπολίτη στην Γερμανία, διά τα εγκαίνια της νέας Ιεράς Μητροπόλεως 

Γερμανίας. Τον Σεπτέμβριο του 1979, ως Υπογραμματέας συνόδευσε την πατριαρχική εξαρχία, αποτελού-

μενη από τους μητροπολίτες Σταυρουπόλεως Μαξίμου, Πριγκηποννήσων Καλλινίκου και  Δέρκων Κων-

σταντίνου στο Άγιον Όρος διά την επίλυση  σοβαρών εκκρεμοτήτων. Την 28ην Φεβρουαρίου 1984 προή-

χθη σε Αρχιγραμματέα της Ιεράς Συνόδου, όπου επέδειξε από της  θέσης αυτής άκρα φιλοτιμία και αφο-

σίωση στα καθήκοντα του. Την Κυριακή της Ορθοδοξίας, 11 Μαρτίου  1984, χειροτονήθηκε Πρεσβύτερος 

στον Πάνσεπτο Πατριαρχικό Ναό, κατά την καθιερωμένη Πατριαρχική και Συνοδική θεία λειτουργία, προ-

εξάρχοντος  του μακαριστού Οικουμενικού Πατριάρχη  ΚΠόλεως Δημητρίου, μετὰ των ιεραρχών Ίμβρου 

και Τενέδου Φωτίου, Σταυρουπόλεως Μαξίμου, Κολωνίας Γαβριήλ, Θυατείρων καὶ Μ. Βρετανίας Μεθο-

δίου, Πριγκηποννήσων Καλλινίκου, Μελιτηνής Ιωακεὶμ και Φιλαδελφείας Βαρθολομαίου.  



 
Στη συνέχεια ὁ Οικουμενικός Πατριάρχης ἀπένειμεν εις τὸν «νεωστὶ χειροτονηθέντα πρεσβύτερον, κατὰ 

τὴν τάξιν, τὸ όφφίκιον τοῦ ἀρχιμανδρίτου τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μεγάλης Ἐκκλησίας». Ως τμηματάρχης 

διηύθυνε την υπεύθυνη  και σημαντική αυτή  θέση και τα προς αυτή συνδεόμενα γραφεία. Ως  Αρχιγραμ-

ματέας της Ιεράς Συνόδου συνόδευσε τον Οικουμενικό Πατριάρχη Δημήτριον στα επίσημα ταξίδια Αυτού 

στην  Ελλάδα και την  Πολωνία. 

 Ἡ Εκκλησία επιβραβεύοντας τις υπηρεσίες του τον προήγαγε την 19ην Δεκεμβρίου 1987 ως Μητροπολίτη 

(τιτουλάριο) Λαοδικείας. Η εις Αρχιερέα χειροτονία του τελέσθηκε εις τον Πάνσεπτο  Πατριαρχικό Ναό 

του Αγίου Γεωργίου την Παρασκευή 25ην Δεκεμβρίου 1987, εορτή Χριστουγέννων, προεξάρχοντος του 

Οικουμενικού Πατριάρχη Δημητρίου, μετὰ των ιεραρχών Ροδοπόλεως Ἱερωνύμου, Σταυρουπόλεως Μα-

ξίμου, Πριγκηποννήσων Συμεών, Κολωνίας Γαβριήλ, Πέργης Ευαγγέλου, Λύστρων Καλλινίκου, Μελιτηνής 

Ιωακείμ, Φιλαδελφείας Βαρθολομαίου, Τυρολόης καὶ Σερεντίου Παντελεήμονος. Εν ενεργεία Μητροπολί-

της την 13ην Οκτωβρίου 1994, του ανετέθη ἡ εποπτεία των ιερών ναών της περιφερείας Φαναρίου και 

Κερατίου Κόλπου της Πόλεως. Ήδη, απὸ του 1973, επὶ της Πατριαρχίας του ΚΠόλεως Δημητρίου (1972-

1991) αδείᾳ της Εκκλησίας, ορίσθηκε αντιπρόσωπος και πρόεδρος του Σιναϊτικού Μετοχίου του Άγιου Ιω-

άννου του Προδρόμου στο  Φανάρι.  

Διατέλεσε μέλος της Ιεράς Συνόδου, κατά διαστήματα (από της 4ης Σεπτεμβρίου 2000) και των συνοδικών 

επιτροπών: Εξελεγκτικής Εφορίας της Ιεράς Μονής της Αγίας Τριάδος Χάλκης. Των ιδρυμάτων του Οικου-

μενικού Θρόνου στο Εξωτερικό. Του διαλόγου μετά των μη Χαλκηδονίων εκκλησιών. Του Αγίου Όρους. 

Της  εκδόσεως του  ημερολογίου, ως πρόεδρος. 

Κατά την 15ετή περίοδο της εποπτείας του στην ορισθείσα σε αυτόν εκκλησιαστική περιοχή του Κερατίου 

Κόλπου  επέτυχε την ανανέωση όλων των εκεί ναών (και των παρακειμένων εις αυτούς κτισμάτων) καθώς 

και του Σιναϊτικού Μετοχίου, το οποίο  βρισκόταν υπό κατάρρευση. 

Επέδειξε δε ιδιαίτερη  μέριμνα προς τους άπορους της ανωτέρω αναφερόμενης  περιοχής, παρέχοντες σε 

αυτούς βοηθήματα, ρουχισμό,  

τρόφιμα κτλ., ενισχύοντας  δε παντοιοτρόπως το έργο των εκεί δραστηριοποιούντων  φιλόπτωχων αδελ-

φοτήτων. 

Από το έτος 1988, κατόπιν συνοδικής αποφάσεως, εκπροσώπησε, το Οικουμενικό Πατριαρχείο και προέ-

δρευσε στην Πόλη ειδικής επιτροπής, στην οποία  συμμετέχουν αντιπρόσωποι όλων των στην Πόλη χρι-

στιανικών δογμάτων και συζητούνται θέματα κοινού ενδιαφέροντος. Ὁ μητροπολίτης  Ιάκωβος συνόδευ-

σε την Α.Θ.Π. τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίον σε διάφορα ταξίδια Αυτού στο εξωτερικό: 

Ρωσία, 10 - 19 Ιουλίου 1993. 

Ρουμανία, 26 - 31 Οκτωβρίου 1995. 

Η.Π. της Αμερικής, 19 Σεπτεμβρίου - 18 Οκτωβρίου 1997. 

Αθήναι, Ελλάς, 29 Σεπτεμβρίου - 2 Οκτωβρίου 2002. 

Προέστη διαφόρων εγκαινίων ιερών ναών στην Ευρώπη και την Ελλάδα, έδωκε πολλές  διαλέξεις στην 

Κωνσταντινούπολη και το εξωτερικό και μετέσχε διαφόρων διεθνών συνεδρίων. 

Από το έτος  1988 υπήρξε ὁ πρωτοπόρος των κατ᾽ έτος προσκυνηματικών ταξιδιών και θείων λειτουργιών 

στην Αδριανούπολη (επὶ επτά συναπτά έτη), στο Αϊβαλί (Κυδωνίες) - Μυτιλήνη (επὶ εννέα συνεχή έτη) στις 

επτά Εκκλησίες της Αποκαλύψεως (επί πέντε χρόνια την μία μετά της άλλης), σε διάφορες μονές της Ελλά-

δος, στο Θεοβάδιστο Όρος Σινά, κλπ. 



  
Κήρυξε  από του άμβωνος του Πάνσεπτου Πατριαρχικού Ναού του Αγίου Γεωργίου καὶ άλλων ναών, εις 

την ιερά Αρχιεπισκοπή ΚΠόλεως καὶ των παρακειμένων σε αυτήν ιερών μητροπόλεων, καθώς και στο ε-

ξωτερικό. 

Ήδη από των πρώτων ετών της στην πατριαρχική αυλή υπηρεσίας του (1970-) άρχισε και το συγγραφικό 

του έργο, δημοσιεύοντας άρθρα, μελέτες, μονογραφίες, διαλέξεις, λόγους, κηρύγματα, ομιλίες, που 

έχουν δημοσιευτεί στον ημερήσιο τύπο της Πόλης, σε περιοδικά του Οικουμενικού Πατριαρχείου και του 

εξωτερικού, σε συλλογικούς τόμους, άλλα και πολλά αυτούσια.  

Την 25ην Ιουνίου 2002 προήχθη στην Ιερά Μητρόπολη  Πριγκηποννήσων. Η ενθρόνιση του έλαβε χώρα 

στον Ιερὸν Μητροπολιτικὸν Ναὸν του Αγίου Δημητρίου το Σάββατο 13 Ιουλίου 2002, παρουσία του Οι-

κουμενικού Πατριάρχη  ΚΠόλεως  κ.κ.Βαρθολομαίου Α’. 

Αμέσως μετά την ανάληψη των εκεί ποιμαντορικών καθηκόντων του κατέβαλε προσπάθειες και ανακαι-

νίσθηκαν  ὁ προαναφερθείς ιερός Μητροπολιτικός ναός, ὁ ιερός ναός της Παναγίας Πριγκήπου και στο 

ίδιο νησί μέγαρο  της ιεράς μητροπόλεως Πριγκηποννήσων και ὁ ιερός ναός του Αγίου Ιωάννου του Προ-

δρόμου στην νήσο Αντιγόνη. 

Έχει τιμηθεί  με τα παράσημα των Εκκλησιών Ιεροσολύμων, Ρωσίας, Ρουμανίας, Ελλάδος, Πολωνίας και 

τις Ιεράς Μονής Σινά. 

Το έτος 2011 εξελέγη «Αντεπιστέλλον Μέλος του Ιστορικού Φιλολογικού Συλλόγου Παρνασσός» και πρό-

σφατα  είχε αναγορευθεί  Επίτιμος Διδάκτωρ του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης. 

Συνεργασία της Βαρβακείου Σχολής Αθηνών με τα Ελληνικά Σχολεία της Ίμβρου  

Η Οι.Ομ.Κω. από την αρχή της επαναλειτουργίας τους, υποστηρίζει στο μέγιστο βαθμό, όπως τα σχολεία 

της Πόλης και τα να αναγεννηθέντα της Ίμβρου. Κατόπιν της Ημερίδας που είχε γίνει την 29/4/2017 για 

τα Κρίσιμα Ζητήματα του Ελληνισμού της Πόλης και ειδικότερα την συνεδρία για την Ομογενειακή εκ-

παίδευση, με την πρωτοβουλία της  καθηγήτριας κα. Ντό-

ρα Λεονταρίδου της Βαρβακείου Σχολής και την θετική 

ανταπόκριση της διεύθυνσης του Γυμνασίου της Ίμβρου,  

ξεκίνησε το εκπαιδευτικό πρόγραμμα συνεργασίας. Πρό-

σφατα η κυρία Λεονταρίδου μας έστειλε το μήνυμα: « Έχω 

τη χαρά να σας ενημερώσω πως κάναμε την πρώτη επι-

κοινωνία μέσω skype με το Γυμνάσιο Ίμβρου, στα πλαίσια 

του προγράμματος e-twinning που υλοποιούμε, απ’ όπου 

σας στέλνω και την φωτογραφία όπου  δείχνει την οθόνη 

που φαίνονται τα παιδιά και από τα δύο σχολεία. Είχαμε 

χωρίσει στη μέση την οθόνη skype. Αριστερά είναι τα παι-

διά του Γυμνασίου Ίμβρου, δεξιά του Βαρβακείου. … Είχα-

με βέβαια τα μικρά γνωστά προβλήματα της επικοινωνίας από απόσταση, όπως κάποιες στιγμές κακό 

ήχο, αλλά αυτά δεν είναι τίποτα μπροστά στη χαρά της ζωντανής επικοινωνίας. Η συνάδελφος Δώρα 

Τριαντοπούλου, φιλόλογος, η οποία είναι μαζί μας στο πρόγραμμα και ήταν παρούσα, παρόλο που δεν 

έχει καταγωγή από τα μέρη μας, συγκινήθηκε κι εκείνη πολύ. Πάμε καλά λοιπόν και συνεχίζουμε». 



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. 


