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                     Όλοι εµείς που είµαστε συγκεντρωµένοι σήµερα εδώ, είτε πρόκειται για 

εκπροσώπους των απανταχού της γης σωµατείων των Κωνσταντινουπολιτών, είτε 

όχι, διακατεχόµεθα από αισθήµατα ιδιαίτερης χαράς και συγκίνησεως, που 

βρισκόµαστε στην Γενέτειρα µας Πόλη. Στην Γενέτειρα µας Κωνσταντινούπολη, 

όπου ζήσαµε περισσότερα ή και ολιγότερα χρόνια της ζωής µας και από την  οποία 

άλλοι µεν διωχθήκαµε και άλλοι εξαναγκαστήκαµε, από τις συνθήκες της εποχής να 

την εγκαταλείψουµε. Με την οποία όµως πόλη συνδεθήκαµε και αναπολούµε πάντοτε 

όπου και αν βρισκόµαστε τα χρόνια που έχουµε βιώσει εδώ. Με την ευκαιρία αυτή 

καταρχήν θα ήθελα να ευχαριστήσω και να υποβάλλω τα σέβη µας προς την Α. Θ. 

Παναγιότητα τον Οικουµενικό Πατριάρχη κ.κ. Βαρθολοµαίο, υπό τη αιγίδα του 

οποίου τελεί το παρόν συνέδριο καθώς επίσης και τον Σύλλογο Αποφοίτων 

Ζωγραφείου Λυκείου για την πρωτοβουλία του για την εκδήλωση αυτή. 

                    Πέραν όµως της συναισθηµατικής πλευράς του θέµατος, που συνδέεται 

µε την εδώ παρουσία µας, µας διακατέχει το αίσθηµα του βάρους της ευθύνης για το 

σκοπό που έχουµε κληθεί, ο οποίος σκοπός είναι, όπως και ο τίτλος του Συνεδρίου 

µας φέρει «Το Παρόν και το Μέλλον των Ρωµιών της Πόλης» και που έχει σαν στόχο 

να µελετηθεί η πραγµατικότητα του ρωµέϊκου στοιχείου στην Πόλη και οι τρόποι που 

σχετίζονται άµεσα µε την επιβίωση του, καθώς και όλα τα θέµατα και προβλήµατα 

που συνδέονται µε την επιβίωση αυτή και να προταθούν λύσεις και τρόποι 

υλοποίησης αυτών. Για το σκοπό αυτό, εµείς, οι Πολίτες που έχουµε εγκαταλείψει 

τον τόπο αυτό, και το αναφέρω αυτό µε το στοιχείο της αυτοκριτικής, -ανεξάρτητα 

των συνθηκών που επικρατούσαν- έχουµε υποχρέωση έναντι αυτών που απέµειναν, 

έναντι των προγόνων µας, έναντι της ιστορίας µας, να βοηθήσουµε και να 

συµπαρασταθούµε, ηθικά και υλικά την Οµογένεια που απέµεινε για να µπορέσει να 

φυλάξει όσα της κληροδότησαν οι πρόγονοι µας. 

                   Ο εν Ελλάδι πρεσβυγενής Σύλλογος Κωνσταντινουπολιτών, µε έδρα την 

Καλλιθέα Αττικής,  του οποίου έχω την τιµή να εκπροσωπώ µετά των κ.κ. Γεωρ. 

Καµινάρη και Ευστρ. Ταρίνα, ιδρύθηκε το 1928 από τους Έλληνες της Κων/πολης 

που κατέφυγαν στην Ελλάδα µετά την Μικρασιατική Καταστροφή και την ανταλλαγή 

πληθυσµών που ακολούθησε. Στη µακρόχρονη ιστορία των 78 ετών έχει να 

παρουσιάσει πλούσιο κοινωνικό και πνευµατικό έργο, προσαρµοσµένο στις ανάγκες 

κάθε εποχής, όπως λειτουργία ιατρείων, συσσιτίου, Λαϊκού Πανεπιστηµίου και 

νυχτερινού σχολείου, βιβλιοθήκης, όπου καταφεύγουν ενδιαφερόµενοι για τις 

µεταπτυχιακές τους σπουδές, καθώς και  λειτουργία θεατρικού τµήµατος και 

τµηµάτων εκµάθησης βυζαντινής µουσικής, ζωγραφικής, αγιογραφίας, κεντήµατος 

καθώς και τµήµατος εκµάθησης της τουρκικής γλώσσας, για τις οποίες όλες αυτές τις 

δραστηριότητες και το έργο του, ο Σύλλογος µας τιµήθηκε από τη Ακαδηµία 

Αθηνών. Επίσης στην µακρόχρονη ιστορία του, ο σύλλογος µας δεν έπαυσε να 

ενδιαφέρεται για την Οµογένειας της γενέτειρας µας Πόλης και τις κατά καιρόν 



συνθήκες διαβίωσης αυτής, προβαίνοντας κατά το παρελθόν σε διάφορες 

παραστάσεις τόσο σε ελλαδικό επίπεδο, όσο και σε διεθνές επίπεδο, ενδιαφέρον το 

οποίο θα συνεχίσει να επιδεικνύει και στο µέλλον, ευελπιστώντας κάτω από συνθήκες 

που δεν θα έχουν καµµία σχέση µε το παρελθόν.  

                  Αναφορικά µε το παρόν συνέδριο µας, προκειµένου να υλοποιηθούν τα 

πορίσµατα και να επιτευχθεί ο στόχος αυτού που είναι η επιβίωση της Οµογένειας 

της Πόλης   θεωρούµε απαραίτητο, τη σύσταση ενός φορέα εδώ στην Πόλη ο οποίος 

µαζί µε την υπό σύσταση Οικουµενική Οµοσπονδία Κωνσταντινουπολιτών 

(ΟΙΟΜΚΩ) στην οποία συµµετέχουν 20 και πλέον σωµατεία εντός και εκτός 

Ελλάδος, αλλά και µε τα επί µέρους σωµατεία θα αναλάβουν την υλοποίηση των 

συµπερασµάτων. Επίσης θεωρούµε ότι πρέπει να ενθαρρύνουµε την συχνότερη 

παρουσία εδώ στην Κωνσταντινούπολη τόσο των κωνσταντινουπολιτών που 

γεννήθηκαν σ′ αυτή την πόλη όσο και των  νεοτέρων γενεών προκειµένου να 

γνωρίσουν τον τόπο των πατεράδων και των προγόνων των, αλλά και τον τόπο όπου 

βρίσκεται το Πνευµατικό Κέντρο της Ορθοδοξίας, το Οικουµενικό µας Πατριαρχείο. 

Προς την κατεύθυνση αυτή πρέπει να µελετηθεί η δυνατότητα της αξιοποιήσεως και 

παροχής καταλυµάτων φιλοξενίας για το σκοπό αυτό. 

                Τελειώνοντας ,θα θέλαµε να εκφράσουµε, και πάλι, τα σέβη µας, προς την 

Α.Θ. Παναγιότητα τον Οικουµενικό Πατριάρχη κ.κ. Βαρθολοµαίο µε τις ευχές και 

ευλογίες του οποίου πραγµατοποιούµε το παρόν Συνέδριο µας, τις ευχαριστίες και τα 

συγχαρητήρια στον Σύλλογο Αποφοίτων του Ζωγραφείου Λυκείου για την 

πρωτοβουλία του αυτή, στα µέλη της Συντονιστικής Επιτροπής του Συνεδρίου που µε 

επικεφαλής τον Πρόεδρο της, ∆άσκαλο µας, τέως Λυκειάρχη του Ζωγραφείου 

Λυκείου κ. ∆ηµ. Φραγκόπουλο, ο οποίος ως γνωστό έχει αποδοθεί σ′ ένα αγώνα 

επιβίωσης της Οµογένειας, κατέβαλαν κάθε δυνατή προσπάθεια για την επιτυχή 

οργάνωση και πραγµάτωση του παρόντος συνεδρίου καθώς και σε αυτούς που 

συµµετέσχον µε τις εισηγήσεις τους. Τέλος ευχαριστούµε τον κ. ∆ήµαρχο της 

Πόλεως κ. Kadir Topbas για την φιλοξενία που µας επιφύλαξε. 

                Ευχόµαστε κάθε επιτυχία στις εργασίες του Συνεδρίου µας 
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