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 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 

Δελτίο Τύπου 
 

Στην 66η Επέτειο του Πογκρόμ της 6-7/9/1955 
κατά του Ελληνισμού της Κωνσταντινούπολης  

6/9/2021 
 

        Συμπληρώνονται σήμερα 66 χρόνια από τη Νύχτα Τρόμου της 6-7 Σεπτεμβρίου 1955, 
τότε που ο Ελληνισμός της Κωνσταντινούπολης στοχοποιήθηκε για την ολοκληρωτική του 
καταστροφή, με την οργάνωση ενός μαζικού Πογκρόμ που έχει αποδειχθεί ατράνταχτα ότι 
καταστρώθηκε και εκτελέστηκε από το Τμήμα Ειδικού Πολέμου (ΤΕΠ) της Τουρκίας. Το στέ-
λεχος της ΤΕΠ για πολλά χρόνια Στρατηγός Σ. Γιρμιμπέσογλου το 1992 είχε δηλώσει ότι «Η 
επιχείρηση της 6-7/9/1955 οργανώθηκε από το ΤΕΠ, υπήρξε μεγαλειώδης και είχε απόλυτη 
επιτυχία» ενώ το 2007 ο Μουσταφά Αγάλογλου, ηγετικό στέλεχος επί 40 χρόνια του Συμ-
βουλίου Εθνικής Ασφάλειας, επίσης δήλωσε ότι η ίδια επιχείρηση, οργανώθηκε πλήρως με 
άνωθεν εντολές.   
 
        Εκτός από τη μαζική καταστροφή πάρα πολλών Ιερών Ναών, Κοιμητηρίων, Ιδρυμάτων, 
Οικιών, Καταστημάτων και Εργοστασίων, που η αξία τους ήταν ανεκτίμητη, δολοφονήθη-
καν άνω των 30 μέλη της Ελληνορθόδοξης Κοινότητας και υπέστησαν βιασμό εκατοντάδες 
Ελληνίδες. Όμως, η παγερή αδιαφορία της Διεθνούς Κοινότητας και ιδίως των κρατών που 
είχαν δεσμευτεί για την προστασία της Ελληνoρθόδοξης Μειονότητας της Πόλης, καθώς και 
των Οργανισμών που έχουν την ευθύνη της προστασίας των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, 
υπήρξε τραγική, αφού ο Ελληνισμός της Πόλης αφέθηκε ανυπεράσπιστος στην τύχη του, με 
αποτέλεσμα σήμερα να έχει αναγκαστεί να ζει ως μια εκπατρισμένη Κοινότητα σε ποσοστό 
98% του πληθυσμού της.  
     



 
      Η Ευρωπαϊκή Ένωση που διακηρύσσει ότι έχει ως θεμέλιο σκοπό την εξασφάλιση των 

δικαιωμάτων του ανθρώπου, τα τελευταία χρόνια έχει δείξει πλήρη αδιαφορία προς τις 

προσπάθειες της Οι.Ομ.Κω. για το δικαίωμα της θεραπείας και αποκατάστασης της Ελλη-

νορθόδοξης Κοινότητας της Πόλης, ώστε να συνεχιστεί η ύπαρξή της στην Πόλη, αρνού-

μενη να χαρακτηρίσει το δικαίωμα αυτό ως θεμελιώδες στο πλαίσιο των Δικαιωμάτων 

του Ανθρώπου. 

      Πρωτίστως, όμως, το Κράτος της Τουρκίας - ως ιδρυτικό μέλος του Ο.Η.Ε. (1946) και 

από τα πρώτα κράτη που υπόγραψαν την Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώ-

που της Ρώμης (1950) -, έχει την αδήριτη υποχρέωση να αποκαλύψει τον τρόπο με τον 

οποίο οργανώθηκε αυτή η πράξη αφανισμού της Ελληνορθόδοξης Κοινότητας της Πόλης 

και, το σημαντικότερο, να προβεί άμεσα σε μέτρα αποκατάστασης και θεραπείας που θα 

εξασφαλίσουν τη δυνατότητα επιστροφής κατ’ αρχάς της νέας γενιάς Κωνσταντινουπολι-

τών στη γενέτειρα Πόλη των προγόνων τους, κάτω από συνθήκες ισονομίας και ισοπολι-

τείας. Για να είμαστε συγκεκριμένοι: οι ιθύνοντες της Τουρκίας πρέπει να αναλάβουν 

πρωτοβουλίες και να ανταποκριθούν στις προτάσεις της Οι.Ομ.Κω. που έχουν υποβληθεί 

εδώ και πολύ καιρό στο πλαίσιο του Ψηφίσματος 60/147 της Γ.Σ. του Ο.Η.Ε. 

   Επετειακή Εκδήλωσης στην 66η Επέτειο των Σεπτεμβριανών  

   Πραγματοποιήθηκε η φετινή εκδήλωση στον κινηματόγραφο Τριανόν με την προβολή 

της ταινίας «Οι Μη-Χαμένες Πατρίδες» της Ευτυχίας Φράγκου όπως είχε προαγγελθεί α-

πό το προηγούμενο Ενημερωτικό Δελτίο της Οι.Ομ.Κω. 

 Στην έναρξη της εκδήλωσης ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της Οι.Ομ.Κω. εκφώνησε τον εξής λόγο:  

Ως η ενωτική Ομοσπονδία των εκπατρισμένων Ελλήνων της Πόλης οι τελετές μνήμης που 

οργανώνουμε, όπως η σημερινή δεν είναι για να μεμψιμοιρούμε και να κλαίμε επί των 

ερειπίων, αλλά να τονίσουμε προς όλες τις κατευθύνσεις ότι δίνουμε τον αγώνα για απο-

κατάσταση ως μια κοινότητα εξαναγκασθέντων με βία να εγκαταλείψουμε τη γη των προ-

γόνων μας. 

Η ταινία της Ευτυχίας Φράγκου συμβάλει στον αγώνα αυτό για το δίκαιο και τα δικαιώ-

ματα του ανθρώπου και την ευχαριστούμε πολύ.  

  Ο αφανισμός της Ελληνορθόδοξης Κοινότητας έγινε με μια διαδικασία διαρκείας ενός 

αιώνα – του 20ου – με συστηματικό τρόπο από την “εκμοντερνιστική” πολιτική ιδεολογία 

που αποτελεί έκφραση “Κοινωνικού Δαρβινισμού” του Κομιτάτου Ένωση και Πρόοδος και 

συνεχίστηκε από το Ρεπουμπλικανικό καθεστώς μετά από το 1923.  



 
Η πράξη του Πογκρόμ  των Σεπτεμβριανών, έχει αποκαλυφθεί πλήρως ότι οργανώθηκε από 

την Υπηρεσία Ειδικού Πολέμου με την εν μέρη γνώση (εν μέρη) και την τότε κυβέρνηση της 

Τουρκίας. Η Υπηρεσία αυτή που ιδρύθηκε το 1952 όταν έγινε μέλος η Τουρκία του ΝΑΤΟ α-

ποτελεί την συνέχιση της παράδοσης πα-

ρακρατικών οργανώσεων στην Τουρκία. Η 

Ρωμαίικη Κοινότητα παρά την εγκατάλει-

ψη της από όλους το 1955, δεν κάμφθηκε 

αν και βαριά τραυματισμένη σε σύντομο 

χρόνο, ανασυγκροτήθηκε. Ωστόσο η 

ίδρυση το 1962 της Επιτροπής επί Μειονο-

τήτων (Azınlıklar Taali Komisyonu) υπό την 

Προεδρία του Oktay Engin του Προβοκά-

τορα της Θεσσαλονίκης δράστη της τοπο-

θέτησης μικρής βόμβας στο σπίτι του Μ. 

Κεμάλ για να ξεκινήσει του Πογκρόμ, επέφερε καίριο πλήγμα στις Ελληνικές κοινότητες της 

Πόλης και των νήσων Ίμβρου – Τενέδου. Η Επιτροπή είχε υπερεξουσίες. Οι δικαστές ήταν 

υποχρεωμένοι με τις διαταγές αυτής της Επιτροπής να μην εφαρμόζουν τους νόμους. Η Επι-

τροπή διαλύθηκε το 2004. Μέχρι τότε οργάνωσε τις Απελάσεις του 1964-65, πλήθος μέτρων 

καταπάτησης των δικαιωμάτων του ανθρώπου, στα νησιά Ίμβρο και Τένεδο το Πρόγραμμα 

Διάλυσης. Και όλα αυτά γινόταν σε μια χώρα που ανήκε στον “ελεύθερο κόσμο” μέλος ΝΑ-

ΤΟ, μέλος από τα πρώτα του Συμβουλίου της Ευρώπης και της Σύμβασης Ρώμης Δικαιωμά-

των του Ανθρώπου. 

Αποτελεί μνημείο υποκρισίας η επιστολή του Υπουργού 

Εξωτερικών των ΗΠΑ Allen Dulles της 20/9/55 που ουσια-

στικά άλλαξε το θύμα και το έκανε θήτη. Ως Οι.Ομ.Κω. 

έχουμε αναλύσει όλα αυτά στα συνέδρια που έχουμε ορ-

γανώσει στην Πόλη και αλλού.  

Θέλω να τονίσω ιδιαίτερα την σημασία της γενναίας πρά-

ξης του αείμνηστου Δημ. Καλούμενου που απαθανάτισε 

με τον φακό του τα αποτελέσματα του Πογκρόμ, τον δη-

μοσιογράφο επίσης αείμνηστο Γιώργο Καράγιωργα που 

συνέβαλε στην μεταφορά των φωτογραφιών εκτός της 

Τουρκίας, αλλά και το έργο του μεγάλου ιστορικού Σπύρου Βρυώνη με το βιβλίο «Ο Μηχα-

νισμός της Καταστροφής».  



 
  Οφείλουμε πολλές ευχαριστίες σε ιστορικούς μέσα από την Τουρκία που συνέβαλαν σε 

μεγάλο βαθμό στην αποκάλυψη των ιστορικών αληθειών και για τα Σεπτεμβριανά.  

Είναι εύλογο να τεθεί το ερώτημα. Τι κάνουμε τώρα; Υπάρχουν δύο επιλογές : (α) Κλαίμε 

επί των ερειπίων ή (β) Αγωνιζόμαστε να μην εκλείψει η Ρωμιοσύνη στην κοιτίδα της.  

Η Οι.Ομ.Κω. έχει επιλέξει την δεύτερη επιλογή. Πρώτα απ’ όλα διεκδικώντας αποκατάσταση 

και μέτρα θεραπείας από την Κυβέρνηση της Τουρκίας. Η Οι.Ομ.Κω. προβάλει το ζήτημα της 

αδήριτης απαίτησης της υποστήριξης του επαναπατρισμού της νέας γενιάς Κωνσταντινου-

πολιτών και την θεραπεία των συνεπειών των παραβιάσεων που έχουμε υποστεί ως μια 

αυτόχθονη ιστορική Κοινότητα ενώπιον του ΟΗΕ ως μέλος της ECOSOC, στον ΟΑΣΕ και Συμ-

βούλιο της Ευρώπης. Δεν δεχόμαστε με κανένα τρόπο ότι όλα τελείωσαν. Βεβαίως γνωρί-

ζουμε ότι μετά από 66 χρόνια είμαστε σ’ ένα εξαιρετικά κρίσιμο σημείο. Το δημογραφικό  

ζήτημα μας στην  Πόλη είναι εξαιρετικά κρίσιμο. Ο μόνος τρόπος αντιμετώπισης του είναι ο 

επαναπατρισμός νέων μας με τις εγγυήσεις ότι δεν θα επαναληφθούν οι βάναυσες αδικίες 

του παρελθόντος.  

  Είναι κρίσιμο επίσης η μεταλαμπάδευση των οικουμενικών αξιών του Ελληνισμού της Κων-

σταντινούπολης στην νέα γενιά της εκπατρισμένης Κοινότητας αφού εμείς που έχουμε ζή-

σει στην Πόλη συμπληρώνουμε τον κύκλο μας. Για αυτά αγωνίζεται η Οι.Ομ.Κω. και έχει θέ-

σει σε εφαρμογή το Πρόγραμμα ΕΛΠΙΣ.  

Αυτό κάνει η Οι.Ομ.Κω. 

  Κλείνοντας θέλω να τονίσω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση που έχει ως προμετωπίδα έχει την Ε-

ΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ, μέχρι σήμερα έχει δείξει μια αδιάφορη στά-

ση προς το ζήτημα αυτό καθόσον αρνείται να απαντήσει  στην ερώτηση: “ΤΑ ΜΕΤΡΑ ΑΠΟ-

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΩΣΤΕ ΝΑ ΜΗΝ ΕΚΛΕΙΨΕΙ ΜΙΑ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΟΠΩΣ Η ΕΛΛΗΝΟΡΘΟΔΟΞΗ 

ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΕΙΝΑΙ ΖΗΤΗΜΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ή ΟΧΙ” 

  Ευχαριστούμε πάρα πολύ ξανά την κυρία Ευτυχία Φράγκου για όλους τους κόπους της, την 

μουσικοσυνθέτη κυρία Ευανθία Ρεμπούτσικα και όλους τους παράγοντες που συνέβαλαν 

στην ταινία αυτή καθώς και το σινέ Τριανόν.  

 Επίσης πολλές ευχαριστίες στους φίλους Cengiz Aktar και Korhan Gümüş για την υποστήρι-

ξη του δίκαιου αγώνα μας.  

  Στην ταινία που θα δούμε κεντρικό ρόλο έχει ο αείμνηστος Γιάννης Στουπάκης που με τον 

επίσης αείμνηστο Ιάσωνα Πιλαφίδη υπήρξαν από τους ιδρυτές της Οι.Ομ.Κω. Τους μνημο-

νεύομε πάντα.  



 
   



 
   



 

  EMBROS 15-9-1955 GÜNÜ NÜSHASININ MAKALESİNİN TÜRKÇEYE TERCÜMESİ  

"Burada, yerimizde kalacağız. Kiliselerimizi yeniden yapmak, ölülerimizi gömmek, 

okullarımızı, iş yerlerimizi, evlerimizi toparlamak için Rumlar düştüğümüz yerden doğrulacak-

lar ve yerimizde kalacağız. Doğduğumuz, büyüdüğümüz, dedeleri-mizin ve babalarımızın 

"şimdi kırık dökük de olsa" mezarlarının bulunduğu bu ülkede kalacağız. O kırık mezarlardan. 

harabeye dönmüş kilise, okul, dükkan ve evlerimizden ye bir dünya yaratacağız. Hepimizin 

bunu başarabilecek kadar cesareti olmalı. Açılan yara daha çok taze. Bunu görüyoruz ve  bili-

yoruz. Ancak şifa bulmaz bir yara da değil. Rumlar geçmişte yaşanan hiçbir felaket karşısında 

ümitsizliğe kapılıp pes  etmediler. Biraz sabit ve cesaretle o harabelerin arasında yine 

yaşantımızı düzene koyacağız. Bizler bu ülkede ne reaya: ne de rehine. Bizler de bu vatanın 

evlatlarıyız ve bunu ispat etmek için her alanda çaba sarf ediyoruz.  

 

Her zaman bu ülkenin kanunlarına saygılı vatandaşlar olduk ve hep öyle kalmaya devam ede-

ceğiz. Hıristiyanlık kaynaklanan manevi değerlerimiz ve kültür birikimimizi,, bizden önce her 

türlü sıkıntıya göğüs gererek burada yaşamayı sürdürmüş olan atalarımızın torunları olduğu-

muzu göreceğiz. Ama bu işler ağıt yakarak ve ağlaşarak olmaz.  

 

Sesimizi yükselteceğiz ve başımıza gelen bu felaketin gelmemiş olması gerektiğini 

haykıracağız. Garantilerden ve güvenliğinden bahsedeceğiz. Bizler bugün hala Rum'uz. Ü 

rinde yaşamakta oturduğumuz ve bizim de vatanımız olan bu ülkede rehine yada esir olma-

dığımızı ve de bazıları bizi koy-mak istiyor diye gitmek zorunda olmadığımızı haykıracağız. Bu-

rada kalacağız. Cumhurbaşkanına, Başbakana, Bakanlara, Milletvekillerine büyük bir çınarın 

toprağı kökleri ile sarması gibi, bu ülkede derin köklerimiz olduğunu devamlı söyleye-ceğiz. 

Dallarınızı budayabilirler, ama yaşlı ağacımızın kökleri-ne kimse ulaşamaz.  

 



 
Bizim bu feryadımız bir isyan yada başkaldırma değildir. Sadece insanca yaşama haklarımızı 

istiyoruz. Devletin yöneti-cileri eğer bunu hazmedemiyorlarsa; bize açıkça sizin burada yaşa-

maya hakkınız yok desinler. Biz de o zaman başımızın ça-resine bakalım. Bizler bu ülkede 

lütuf ve keyfi kararlarla kalmıyoruz. Kal-maya hakkımız olduğu için buradayız. Devletin bizi 

koruma-sını istemiyoruz. Ancak bu ülkenin vatandaşları olarak devlet kavramının korunmasını 

istiyoruz. Güvenlik olmayan bir ül-kede devlet kavramından söz edilemez ... Türk devleti ne tü

-kenmiştir; ne de tükenecektir. Ve bu Türk devleti var oldukça onun içinde bizler de olacağız. 

Tanrı, tarih boyunca bunun öyle olmasını istemiştir. Zaman zaman korku ve ümitsizliğe kapılıp 

'artık bu iş bitti' diyebiliriz. Devlet, bizlerin 'hayır, her şey bitmedi' dememizi sağlamalıdır.  

 

6 Eylül gecesi kaybettiğimiz güven duygusunu devlet bize tekrar kazandırmalıdır ... Kıbrıs yü-

zünden buradaki Rumların başına iş açılması söz konusu değildir türünden sözler duy-mak 

istemiyoruz. Çünkü Selanik'te meydana gelen bir olayın burada bizleri nasıl etkileyebileceğini 

çok iyi anladık. Başba-kanımız bizlere şöyle desin: "Olanlara çok üzüldük. Gelin ya-ralarımızı 

birlikte saralım. El ele verip, lstanbul'u tekrar eski haline getirelim. Sizler burada esir yada re-

hine değilsiniz. Devletimizin eşit vatandaşları ve halkımızın bir parçasısınız. Bu ülkeyi sevip, 

onun için bizimle birlikte çalışmamızdan başka bir şey istemiyoruz. Doğduğunuz ülkenin ve 

cumhuri-yetin kanunlarına örnek gösterilecek kadar saygılısınız ve kimsenin sizi huzursuz et-

meye hakkı yoktur." Ve o zaman bizler de korkmadan vatanımızda kalacağız ve 500 yıldan bu 

yana süregelen birlikte yaşama geleneğimizi sürdüreceğiz ... Biz can güvenliğimiz konusunda 

yeterli güvence verilirse, burada kalacağız".  

 

                 Βερολίνο                    Κωνσταντινούπολη 

9-10/11/1938                                                        6-79/1955 



 
Μια Ξεχασμένη Συνέντευξη Αποκαλύπτει την  

Κρατική Οργάνωση των Σεπτεμβριανών 6-7/9/1955 

 

   Ενώ είναι πολύ γνωστή η δήλωση που έκανε στο περιοδικό ΤΕ-

ΜΡΟ το 1992 ο στρατηγός Σαμπρί Γιρμιμπέσογλου ότι η επιχεί-

ρηση των Σεπτεμβριανών υπήρξε μια «Μεγαλειώδης επιχείρηση 

Ειδικού Πολέμου και είχε απόλυτη επιτυχία» έχει περάσει απα-

ρατήρητη μια εξίσου σημαντική ομολογία στις αρχές του 2007 

για το ίδιο θέμα. Πρόκειται για την συνέντευξη που έδωσε ο 

Μουσταφά Αγάογλου και δημοσιεύτηκε στα ΜΜΕ της Τουρκίας 

την 15/2/2007. Ενώ ο Σ. Γιρμιμπέσογλου αργότερα απαρνήθηκε  

την δήλωση του, αντίθετα ποτέ δεν την διέψευσε ο Μ. Αγάλο-

γλου.  

Σε μετάφραση δημοσιογραφική δημοσίευση για την συνέντευξη του Μ. Αγάογλου ακολου-

θεί:  

Μίλησε το Μαύρο-Κουτί του Κράτους! 

Υπηρέτησε κατά την θητεία του 5 Προέδρους του Κράτους, 10 Πρωθυπουργούς και 19 Κυ-

βερνήσεις. Ποτέ δεν έκρυψε ότι είναι Μασόνος. Δείτε τι είπε το Μαύρο-Κουτί :  

Ο Μ. Αγάογλου χαρακτηρίζεται ως το Μαύρο-Κουτί του κράτους. Τούτο διότι ότι έχει υπη-

ρετήσει πάντα σε κρίσιμες θέσεις του κράτους.  

Απόφοιτος της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Άγκυρας και από το 1985 είναι μασό-

νος… Σε ηλικία μόλις 35 ετών έγινε πρώτος νομικός σύμβουλος της Γενικής Γραμματείας του 

Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας (ΣΕΑ).  

Αρχιτέκτονας του νόμου που εκδόθηκε από το καθεστώς της 12/9/1980 για το ΣΕΑ. Έπαιξε 

πρωτεύοντα ρόλο στην κατάρτιση του γνωστού ως «Ερυθρό Βιβλίο» του Κανονισμού Εθνι-

κής Ασφάλειας. Εργάστηκε ως μέλος της Πρωθυπουργικής Επιτροπής Παρακολούθησης και 

Συντονισμού μετά από το Μεταμοντέρνο πραξικόπημα της 28 Φεβρουαρίου.   

Συνταξιοδοτήθηκε τον Φεβρουάριο του 2005. Εισήλθε στην πολιτική με το Κόμμα Ανόρθω-

σης του Λαού υπό την ηγεσία του Γιασάρ Νουρί Οζτούρκ.  



 
Ιδού τι μας είπε το Μαύρο-Κουτί από την δολοφονία του Ντίνκ μέχρι το βαθύ κράτος:  

Ερώτηση: Μυστικό κράτος ή βαθύ κράτος;  

 

Απάντηση: Σε κάθε κράτος υπάρχει βαθύ κράτος. Βέβαια εξαρτάται τι σημαίνει! Κάθε κρά-

τος έχει την υποχρέωση να προστατεύσει τον εαυτό του λαμβάνοντας μέτρα, όχι από τους 

δικούς του πολίτες, αλλά από τις εξωτερικές απειλές και υπηρεσίες πληροφοριών τους. Αν 

δεν το κάνει αυτό δεν έχει το δικαίωμα να ζήσει στο διεθνές περιβάλλον. Υπήρχε στο Οθω-

μανικό κράτος και σήμερα υπάρχει. Κάθε χώρα κάνει αυτό.  

Ερώτηση: Σε ποια γεγονότα υπήρξε ανάμιξη του βαθέως κράτους; Στα γεγονότα : η σφαγή 

στο Μάρας, η αιματηρή Πρωτομαγιά (1978), 6-7 Σεπτεμβρίου (1955), η Κόκκινη Κυριακή 16 

Μαρτίου (1968) .. ποια υπήρξε δάκτυλος του βαθύ κράτους;   

Απάντηση: Όχι βέβαια. Αν υπάρξει ανάμειξη δημόσιων αξιωματούχων τους τιμωρείς όμως 

το κράτος δεν είπε «πάνε και κάνε το». Μόνοι τους ανέθεσαν στον εαυτό τους καθήκοντα 

υπό τις περιστάσεις.  

Υπάρχει μόνο μια εξαίρεση, τα γεγονότα της 6-7 Σεπτεμβρίου … Η αιτία για την έναρξη των 

συμβάντων, της τοποθέτησης βόμβας το σπίτι του Ατατούρκ στην Θεσσαλονίκη υπήρξε μια 

οργάνωση που εκτελέστηκε από στέλεχος μέλους της δικής υπηρεσίας Ασφάλειας. Δεν 

μπορώ όμως να εισέλθω σε περισσότερες λεπτομέρειες για το θέμα αυτό.  

Ερώτηση: Χρησιμοποιείται ο εκτελεστής και μετά εγκαταλείπεται;   

Απάντηση: θεωρώ την χρήση και ξένων στοιχείων προς τις υπηρεσίες του κράτους για επι-

χειρήσεις εκτός της χώρας. Βεβαίως η Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών στις επιχειρήσεις της 

μπορεί όπως χρησιμοποιεί δικά της στελέχη και ξένα στοιχεία. Αφού χρησιμοποιήσετε ένα 

εκτελεστεί δεν τον υιοθετείτε..  

 

.. Κατ’ εμέ εγκαταλείπεις ένα νοικιασμένο δολοφόνο… Όχι δεν πρέπει να έχεις καμιά συναι-

σθηματική σχέση με τον εκτελεστή αλλά καμμιά σχέση. Δίνεις την αμοιβή του και τελειώ-

νεις..  

Ερώτηση: Η δολοφονία του παππά Σαντόρο, η επίθεση στο Ντανισταϊ (Ανώτατο Δικαστήριο 

2006) και η δολοφονία του Ντίνκ εικάζεται ότι οργανώθηκαν από την ίδια πολύ επαγγελμα-

τική οργάνωση! Κρύβεται πολύ καλά, όμως ό,τι και να γίνει πρέπει να ανακαλυφθεί.  



                 Βερολίνο                     Κωνσταντινούπολη 

     9-10/11/1938                                                        6-79/1955 

Μπορεί κρατικοί υπεύθυνοι να έκαναν κατάχρηση της εξουσία τους. Όχι εξ ονό-

ματος του κράτους αλλά εξ ονόματος της οργάνωσης που είναι μέλη ή του πι-

στεύω τους …Όμως δεν ξέρω, όπως φαίνεται, για ποιο λόγο δεν διερευνάται το 

θέμα ...  

Ο Διευθυντής Ασφάλειας της Κωνσταντινούπολης Τζελαλεντίν Τζεράχ στην πρώ-

τη του δήλωσε «υπήρξε προσωπική ενέργεια για την δολοφονία του Ντίνκ». 

Πως είναι δυνατό να πει κάτι τέτοιο από εσένα που είσαι υπεύθυνος ασφά-

λειας, σκέψου λίγο. Δεν μπορεί η Ασφάλεια να λύσει το ζήτημα αυτό. Τούτο διό-

τι μέσα στην Ασφάλεια υπάρχουν οργανώσεις θρησκευτικών ταγμάτων. Καθή-

κον έχει η ΜΙΤ και η υπηρεσία πληροφοριών της Στρατοχωροφυλακής!  

Όπως πριν την 12 Σεπτέμβριου 1980 η Υπηρεσία Ασφάλειας ήταν κατακερματι-

σμένη σε οργανώσεις δεξιάς και αριστερά σήμερα είναι διαμοιρασμένη σε θρη-

σκευτικά τάγματα. 

Πηγή : https://www.internethaber.com/devletin-karakutusu-konustu-

68854h.htm 

 

https://www.internethaber.com/devletin-karakutusu-konustu-68854h.htm
https://www.internethaber.com/devletin-karakutusu-konustu-68854h.htm


 
ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΙΤΩΝ  

(Οι.Ομ.Κω) 
Ανακοίνωση 

Πρόσκληση για υποβολή υποψηφιοτήτων για υποτροφίες μαθητών Κωνσταντινουπολίτικης καταγωγής 
των δύο τελευταίων τάξεων λυκείου στην Ελλάδα 

(06/09/2021) 
 

  Το Δ.Σ. της Οι.Ομ.Κω, για 10η κατά σειρά χρονιά, έχει αποφασίσει την χορήγηση υποτροφιών (μερική οι-
κονομική ενίσχυση ή/και  πρόσβαση σε φροντιστήριο εξ αποστάσεως εκπαίδευσης) για την υποστήριξη 
της προετοιμασίας στις Πανελλήνιες εισαγωγικές εξετάσεις των ΑΕΙ/ΤΕΙ στην Ελλάδα, σε μαθητές των 2 
τελευταίων τάξεων του λυκείου που κατάγονται αποκλειστικά από την Κωνσταντινούπολη. Οι υποτροφίες 
θα χορηγηθούν λαμβάνοντας υπόψη τις σχολικές επιδόσεις, τον βαθμό ανάγκης υποστήριξης και τις συνε-
ντεύξεις/γραπτές εξετάσεις  που θα πραγματοποιηθούν.      
  Υποψηφιότητα μπορούν να υποβάλουν οι 2ης και 3ης γενιάς εκπατρισμένοι Κωνσταντινουπολίτες που 
βρίσκονται στις δύο τελευταίες τάξεις του λυκείου και θέλουν να σπουδάσουν σε ΑΕΙ/ΤΕΙ της Ελλάδος. Οι 
τελειόφοιτοι μαθήτριες/τές που έλαβαν πέρσι υποτροφία ή είχαν υποβάλει αίτηση πρέπει να υποβάλουν 
ξανά υποψηφιότητα. Η προθεσμία υποβολής είναι η 13/10/2021. Για τον σκοπό αυτό πρέπει να υποβλη-
θεί το παρακάτω έντυπο στο email: nnap@otenet.gr με την ένδειξη ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΟΙ.ΟΜ.ΚΩ.  
 
 

 
ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΤΗΣ ΟΙ.ΟΜ.ΚΩ ΓΙΑ ΜΑΘΗΤΡΙΕΣ 

ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΕΣ ΛΥΚΕΙΩΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ 

 

Ονοματεπώνυμο: 

Τηλέφωνο:      Email:  

Διεύθυνση οικίας:      Λύκειο  φοίτησης:  

Ποιοι γονείς κατάγονται από την Κων/λη: 

 

Επιστήμη και οι λόγοι που επιθυμεί να σπουδάσει: 

 

Βαθμοί στα μαθήματα του προηγούμενου έτους (παρακαλούμε την υποβολή των βαθμών με πιστοποιητι-

κό του σχολείου για το προηγούμενο έτος σπουδών):  

 

Λόγοι που θέλετε να δηλώσετε για το αίτημα οικονομικής ενίσχυσης:  

 

Έχετε υποβάλει πέρσι αίτηση για το ίδιο πρόγραμμα :       Ναι    Όχι    

mailto:nnap@otenet.gr


 
Τι είχε πει ο Μίκης το 2005 στα «Θεοδωράκεια» 

για τις παιδικές αναμνήσεις του στην Χίο: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

«Από το 1933 έως τον πόλεμο του 1940, δηλαδή από 8 έως 14 ετών, τα καλοκαί-
ρια τα περνούσα εδώ στη Χίο, όπου έμεναν οι γονείς και οι συγγενείς της μητέ-
ρας μου. Εκείνο που χαράχτηκε βαθιά μέσα στην ψυχή μου ήταν η καθημερινή 
ιεροτελεστία, όταν η γιαγιά μου Σταματία με τις δύο αδελφές της, την Ερωφίλη 
και το Μαριγάκι και τις δύο κόρες της, την Φρόσω και την Ασπασία, τη μητέρα 
μου, άνοιγαν το απόγευμα το παράθυρο, απ’ όπου βλέπαμε τη Μικρασία. Όλη 
μέρα ήταν κλειστό, ακριβώς για να ανοίγει όσο βαστούσε η “τελετή”, που ξεκι-
νούσε με ψαλμούς μπροστά στα εικονίσματα… Αυτή η καθημερινή σκηνή ήταν 
επόμενο να προκαλέσει μέσα μου μια βαθιά πληγή, που αιμορραγούσε μέχρι 
χτες. Χτες που πάτησα τα ιερά χώματα, ένοιωσα τις σκιές των γυναικών μέσα 

μου να ημερεύουν, 
να γαληνεύουν και 
κοντά τους γαλήνε-
ψα κι εγώ. Θα μου 
πείτε, τι τις χρειά-
ζομαι τώρα στα ο-
γδόντα μου τις δυο 
φτερούγες. Κι 
όμως η εκπλήρωση 
του Χρέους, όποτε 
κι αν έρθει, είναι 
ένα μεγάλο δώρο 
για κάποιον που 

θέλει να ζήσει ως την τελευταία του στιγμή ακέραιος.» 



 
Δήλωση Οικουμενικού Πατριάρχη για την εκδημία του Μίκη Θεοδωράκη 

 
 Η Α.Θ. Παναγιότης ο Οικουμενικός Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολομαίος, με αφορμή τον θάνατο 
του κορυφαίου μουσικοσυνθέτη και οικουμενικού Έλληνα Μίκη Θεοδωράκη, έκανε την ακό-
λουθη δήλωση κατά τη διάρκεια των χθεσινών εργασιών της Συνάξεως της Ιεραρχίας του 
Οικουμενικού Θρόνου. 
«O Μίκης Θεοδωράκης ήταν ένας κορυφαίος συνθέτης, ένας ανεπανάληπτος δημιουργός, 
ένας σπουδαίος άνθρωπος. Είχε τη σπάνια ικανότητα να νοηματοδοτεί τη μουσική του με 
έναν ξεχωριστό τρόπο, ενσωματώνοντας αριστοτεχνικά το δυναμισμό του κοινωνικού μηνύ-
ματος κάθε εποχής. Κατάφερε με το ανεκτίμητο έργο του να εκφράσει οικουμενικά ανθρω-
πιστικά ιδεώδη, όπως η ελευθερία, η ισότητα, η δημοκρατία, η δικαιοσύνη, η αλληλεγγύη 
και η ειρήνη. Για τα ιδεώδη αυτά αγωνίστηκε πάντοτε με σθένος και παρρησία, θέτοντας 
τον συνάνθρωπο στο επίκεντρο της ζωής του. Γι' αυτό και με τη μουσική του άγγιξε αμέτρη-
τες καρδιές σε όλο τον κόσμο. 
Εμείς, εδώ, στην Πόλη του Κωνσταντίνου, η Ρωμιοσύνη της Πόλεως, θα τον θυμόμαστε πά-
ντοτε για όλα αυτά, και ιδιαιτέρως για την αγάπη και τον σεβασμό του προς το Οικουμενικό 
Πατριαρχείο, καθώς επίσης, και για την αφοσίωσή του στον σκοπό οικοδόμησης γεφυρών 
φιλίας και ειρηνικής συνυπάρξεως ανάμεσα στις δύο ακτές του Αιγαίου. 
Θα τον θυμόμαστε και θα τον τιμούμε. Και σας καλούμε, αγαπητοί αδελφοί, να προσευχη-
θούμε όλοι μαζί, εν σιωπή, ο Θεός της αγάπης να αναπαύσει την ψυχή αυτού εν σκηναίς 
δικαίων και να ενισχύει τους οικογενείς του. Αιωνία η μνήμη αυτού, και είμεθα βέβαιοι ότι 
θα είναι αιωνία μέσα από τη μοναδική μουσική παρακαταθήκη του, η οποία αποτελεί ανα-
πόσπαστο μέρος της παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς». 

 

Δήλωση την 3/5/2010 του Μίκη Θεοδωράκη για σεβασμό του Οικουμενικού 
Πατριάρχη στην Κωνσταντινούπολη  

 
Να ρίξουμε στα σκουπίδια της ιστορίας όλα τα αρνητικά που μας χωρίζουν και να αναδεί-
ξουμε τα θετικά, που θα μας βοηθήσουν να προχωρήσουμε προς ένα κοινό φωτεινό μέλ-
λον», ζητά ο Μίκης Θεοδωράκης σε μαγνητοσκοπημένο μήνυμά του που προβλήθηκε με 
την ευκαιρία της πρώτης συναυλίας της Λαϊκής Ορχήστρας «Μίκης Θεοδωράκης» στην Κων-
σταντινούπολη. 
Ο Μίκης Θεοδωράκης, τόνισε ότι «οι συμβολικές πράξεις είναι αυτές που θα θεμελιώσουν 
μια σταθερή ειρήνη στις σχέσεις των δύο λαών» και ζήτησε από την Τουρκική Κυβέρνηση 
«να δείξει εμπράκτως τον σεβασμό της προς τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο». 
Ο Πατριάρχης Βαρθολομαίος, και το Οικουμενικό Πατριαρχείο «αποτελούν σύμβολα της Ελ-
ληνικής Ορθοδοξίας, με την οποία, είναι στενά δεμένος ο ελληνικός λαός» είπε ο δημοφι-
λής μουσικοσυνθέτης. 
Η συναυλία ,την οποία παρακολούθησε η ομογένεια της Κωνσταντινούπολης, είχε οργανω-
θεί στο πλαίσιο των εκδηλώσεων της «πολιτιστικής πρωτεύουσας της Ευρώπης 2010»-και 
υπό τη αιγίδα του Πατριάρχη Βαρθολομαίου. 



 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΣΕ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 2021 

ΓΙΑ ΜΑΘΗΤΡΙΕΣ/ΕΣ ΠΟΥ ΥΠΟΣΤΗΡΙΧΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΙΟΜΚΩ 
 

 
Οι υπόλοιποι υποστηρισθέντες 22 μαθήτριες/ες πέρσι Β’ Λυκείου έχουν προβι-

βασθεί στην Γ’ Λυκείου και θα προσκληθούν να υποβάλουν αίτηση στην φετινή 

προκήρυξη. 

Το Δ.Σ. θα συνεχίσει την υποστήριξή της 

 στην Κωνσταντινουπολίτικη νεολαία  

ΟΝΟΜΑ ΕΠΩΝΥΜΟ ΣΧΟΛΗ/ΤΜΗΜΑ ΑΕΙ 

Δανάη Τομαροπού-
λου 

Ιατρική ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ 

Μαρία Κουλερή Τουρκικών και Ασιατι-
κών Σπουδών 

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝ. 
ΑΘΗΝΩΝ 

Μαριάννα  Γιάννου Γραφιστικής και οπτι-
κής επικοινωνίας 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙ-
ΚΗΣ 

 Ιωάννα Πασπαλιάρη Σχολή Μονίμων Υπαξ. 
Ναυτικού 

 ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ 

Κωνστα-
ντίνα 

Ράπτη Κοινωνικής Εργασίας ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙ-
ΚΗΣ 

Νικόλαος-
Βασίλειος 

Αγιάνογλου  Οργάνωσης και Διοί-
κησης  Επιχειρήσεων 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ 

Στέφανος Σιδέρης Βιοιατρικών επιστη-
μών 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙ-
ΚΗΣ 

Αθανάσιος Ευσταθίου Πολιτικών Μηχανικών ΔΥΤΙΚΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΠΑ-
ΤΡΑΣ 

Χρυσούλα Βαλάκη Σχολή Βιοτεχνολογίας ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 
ΑΘΗΝΩΝ 

Δημήτριος Τρανός Σχολή Πολιτικών Μη-
χανικών 

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕ-
ΧΝΕΙΟ 

Δημήτριος Κοσμίδης Τεχνολογίας  τροφί-
μων 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙ-
ΚΗΣ 

Νικόλαος Καραγιαννά-
κης 

Διοίκησης Τουρισμού ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙ-
ΚΗΣ 

Μυρτώ Λουκοπούλου Μουσκολογίας ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΕΡΚΥ-
ΡΑΣ 



 

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΙΤΩΝ  

Προκήρυξη 2ου Ετήσιου Βραβείου 

στη μνήμη του 

Μιχάλη Βρεττόπουλου 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Το Δ.Σ. της Οι.Ομ.Κω. στη συνεδρίαση του τη 22/5/2020 αποφάσισε την 
οργάνωση ετήσια χορήγησης βραβείου σε νέες/ους επιστήμονες στη 

μνήμη Μιχάλη Βρεττόπουλου για εργασία τους σε θέματα  

Πληροφορικής προς όφελος της Ρωμιοσύνης της Πόλης. 

Ο Μιχάλης Βρεττόπουλος έχασε την ζωή του την 8η Νοεμβρίου 2019, 
σπούδασε στο Πανεπιστήμιο Πειραιά και υπήρξε ένας εξαίρετος  

επιστήμων πληροφορικής.  

Καλούνται οι υποψήφιες/οι ηλικίας μέχρι 35 ετών να υποβάλουν την 
αίτησή τους μέχρι την 30 Οκτωβρίου 2021 αποστέλλοντας στην ηλε-

κτρονική διεύθυνση nnap@otenet.gr τον τίτλο και το περιεχόμενο της 
εργασίας τους που αφορά στο αντικείμενο της χρήσης της Επιστήμης 

της Πληροφορικής που αφορά την Ρωμιοσύνη της Πόλης.  

Δεν υπάρχει περιορισμός στον επιστημονικό τομέα εφαρμογής των  

μεθόδων πληροφορικής. 

 

mailto:nnap@otenet.gr


 
 



 

«ΠΡΟΚΑΤΑΡΤΙΚΗ ΦΑΣΗ ΓΙΑ ΕΠΑΝΑΠΑΤΡΙΣΜΟ ΣΤΗΝ 
ΠΟΛΗ ΝΕΩΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΙΤΩΝ» 

12-06-2021 

 

 

 

Το Δ.Σ. της Οι.Ομ.Κω. στο πλαίσιο του Προγράμματος 
ΕΛΠΙΣ προσκαλεί νέες/ους που επιθυμούν να εκδηλώ-
σουν ενδιαφέρον για τη συμμετοχή τους στην αναφερό-
μενη Δράση που αποσκοπεί την υποστήριξη νέων που ε-
πιθυμούν να εγκατασταθούν και να ζήσουν στην Κων-
σταντινούπολη ως μέλη της Ομογένειας. Σκοπός της 
Δράσης είναι η υποστήριξη της προετοιμασίας και η διε-
ρεύνηση του επαναπατρισμού στην Κωνσταντινούπολη, 
όπως επίσης και η υποστήριξη των ήδη εγκατεστημένων 
μελών της Εκπατρισμένης ή μη Κοινότητας. Η διάρκεια κά-
θε επί μέρους δράσης ενδιαφερόμενης/ου, προβλέπεται 
να έχει διάρκεια 12 μήνες και περιλαμβάνει τα στάδια: (α) 
προετοιμασία για εγκατάσταση στην Πόλη (δεν ισχύει 
στην περίπτωση των ήδη εγκατεστημένων), (β) εύρεση ερ-
γασίας ή αυτό-απασχόληση ή ίδρυση επιχείρησης, (γ) ε-
γκατάστασης στην Πόλη. Στο τέλος του 12 μήνου θα εξε-
ταστεί η επέκταση κάθε επιμέρους δράσης.  

•Οι ενδιαφερόμενες/οι παρακαλούνται να α-
ποστείλουν το συντομότερο δυνατόν email 
στη διεύθυνση: nnap@otenet.gr εκδηλώνο-
ντας το ενδιαφέρον τους, ώστε να αρχίσει η 
διαδικασία της πιθανής ένταξής τους στην α-
ναφερόμενη Δράση.  



 
Το Πρόγραμμα Κοινωνικής Αλληλεγγύης της Οι.Ομ.Κω.  

«Μηνάς Τσιτσάκος»  

Οι συνθήκες της πανδημίας που ακολούθησε την οικονομική κατάρρευση 

έχουν δημιουργήσει πολλές δυσκολίες σε πολλούς. Η καλοκαιρινή ραστώνη 

αλλά και οι συνθήκες καύσωνα δεν σταματούν τις ανάγκες 

 του Προγράμματος. 

 Η αλληλεγγύη προς τους αδυνάμους ήταν πάντοτε κυρίαρχο συστατικό της 

Ρωμιοσύνης. Το Πρόγραμμα Κοινωνικής Αλληλεγγύης «Μηνάς Τσιτσάκος» 

που ξεκίνησε η Οι.Ομ.Κω. συνεχίζεται με όλες του τις δράσεις 

• Παροχής στέγης σε 75 άστεγους 

• Διανομές 140 διατακτικών κάθε μήνα  

• Εξασφάλιση φαρμάκων και ειδών υγιεινής 

• Εξασφάλιση της πρόσβασης σε ιατρικές υπηρεσίες  

• Εξασφάλιση αίματος σε έχοντες ανάγκη 

• Αντιμετώπιση γραφειοκρατικών δυσκολιών που στερεί βασικά δικαιώματα 

του ανθρώπου σε πρόσφυγες Έλληνες όπως οι δυσκολίες έκδοσης αδειών 

παραμονής, πολιτογράφησης και ΑΜΚΑ 

ΓΙΑ ΝΑ ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙΤΕ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ ΣΤΟ 

 nnap@otenet.gr   

Η ΟΙ.ΟΜ.ΚΩ. ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΙ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΒΑΣΙΖΕΤΑΙ ΣΕ ΚΑΤΑ 

ΠΕΡΙΟΔΟΥΣ ΔΩΡΕΕΣ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ και ΙΔΙΩΤΩΝ.  

Η ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΘΙΣΤΑΤΑΙ ΑΝΑΓΚΑΙΑ ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΑΥΞΗΣΗΣ 

ΤΩΝ ΕΧΟΝΤΩΝ ΑΝΑΓΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ 

 ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ ΧΡΕΙΑΖΟΝΤΑΙ ΑΜΕΣΑ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΣΗ 



 

Πατριαρχική Θεία Λειτουργία στην Παναγία Σουμελά 

Σε έντονα συγκινησιακά φορτισμένη ατμό-

σφαιρα τελέστηκε η φετινή Θεία Λειτουρ-

γία στην Ιερά Πατριαρχική και Σταυροπη-

γιακή Μονή της Παναγίας Σουμελά της 

Τραπεζούντας, προεξάρχοντος του Πανα-

γιωτάτου Οικουμενικού Πατριάρχου κ.κ. 

Βαρθολομαίου, συμπαραστατούμενου α-

πό τους Σεβ. Μητροπολίτες Γέροντα Χαλ-

κηδόνος κ. Εμμανουήλ και Φιλαδελφείας 

κ. Μελίτωνα. 

Εκκλησιάστηκαν ο Εξοχ. κ. Μιχαήλ-Χρήστος Διάμεσης, Πρέσβης της Ελλάδος στην Άγκυρα, 

η Ευγεν. κ. Γεωργία Σουλτανοπούλου, Γενική Πρόξενος στην Πόλη, τοπικοί παράγοντες, εκ-

πρόσωπος του Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού της Τουρκίας, Άρχοντες Οφφικιάλιοι 

του Οικουμενικού Θρόνου, και περιορισμένος αριθμός προσκυνητών - στο πλαίσιο και των 

προβλεπομένων μέτρων προφύλαξης από την πανδημία - από την Ελλάδα, την Γεωργία, 

την Ρωσία, την Ουκρανία και άλλες χώρες. 

Η ομιλία του Οικουμενικού Πατριάρχου: 

Ο Παναγιώτατος, στην ομιλία του, αναφέρθηκε στο εφετεινό προσκύνημα στην ιστορική 

Μονή του Πόντου, στην οποία κατά τα προηγούμενα πέντε χρόνια πραγματοποιήθηκαν, 

από το Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού της Τουρκίας, εκτεταμένες εργασίες συντήρη-

σης και ανακαίνισης της. 

"Θαυμάζοντες τα μεγαλεία της Θεομήτορος, συνήλθαμε και ημείς, όπως τότε οι θεοφόροι 

και θεοκήρυκες Απόστολοι, εις το παλαίφατον αυτής κατοικητήριον τούτο, την Ιεράν Πα-

τριαρχικήν και Σταυροπηγιακήν Μονήν Παναγίας Σουμελιώτισσας, διά να προσκυνήσωμεν 

«το θεοδόχον και ακραιφνέστατον σώμα» αυτής. 

Ανήλθομεν εις το όρος Μελά, το όρος της Παναγίας, εκπληρούντες, μαζί με τους απαντα-

χού Ποντίους, την καρδιακήν μας υπόσχεσιν να την πανηγυρίζωμεν Αυτήν κάθε χρόνο εις 

τον ιερόν τούτον βράχον, εις το στενόν και εν ταυτώ ευρύχωρον παλάτιον αυτής, αδοντες 

και ψάλλοντες: «την σην δοξάζουσι Κοίμησιν, Εξουσίαι Θρόνοι, Αρχαί Κυριότητες, Δυνάμεις 

και Χερουβίμ και τα φρικτά Σεραφείμ», διακόπτοντες τοιουτοτρόπως την υμνολογικήν και 

λατρευτικήν σιωπήν των τελευταίων ετών. 



 
 



 

αι ιδού, παρά την δοκιμα-
σίαν της πανδημίας και 
τους εξ αυτής επιβληθέ-
ντας εκασταχού περιορι-
σμούς, η Παναγία υποδέ-
χεται σήμερα, 
«πεποικιλμένη τη θεία 
δόξη», τους ευλαβείς 
προσκυνητάς εξ Ελλάδος 
και Κύπρου, Ρωσσίας και 
Γεωργίας, Ρουμανίας και 
Τουρκίας, Ουκρανίας και 
των Παραδουναβίων Χω-
ρών, και εκ των περάτων 
της γης, Ποντίους και φι-
λοποντίους. 

Υποδέχεται ημάς, επισκιάζουσα πάντας «τη φωτοφόρω και θεία αυτής χάριτι», ομού μετά 
των κτητόρων της Ιεράς ταύτης Μονής, των ιερομονάχων Σωφρονίου και Βαρνάβα, και των 
μακαρίων προαπελθόντων μοναχών και ευλαβών χριστιανών Ποντίων εκ Τραπεζούντος και 
Κερασούντος, Σαμψούντος και Σινώπης, Ματσούκας και εκ των γειτονικών περιφήμων Μο-
νών του Περιστερεώτα και του Βαζελώνος. 

Μας υποδέχεται η Κυρία των Αγγέλων, ομού μετά των Ποντίων Αγίων: Ευγενίου του Τραπε-
ζουντίου, Φωκά επισκόπου Σινώπης, Βλασίου Επισκόπου Σεβαστείας, Αθανασίου του Αθω-
νίτου, γεννημένου και ανατεθραμμένου εις την Τραπεζούντα, Ελένης της παρθενομάρτυ-
ρος, Δαβίδ του Κομνηνού, Παρασκευά του νεομάρτυρος, των Αγίων Τεσσαράκοντα μαρτύ-
ρων των εν τη λίμνη της Σεβαστείας μαρτυρησάντων, και των επί της ταπεινής ημών Πα-
τριαρχείας αγιοκαταταχθέντων Αγίων, Γεωργίου του Καρσλίδη και Σοφίας της διά Χριστόν 
σαλής. 

Μας υποδέχεται σήμερον η Θεοτόκος εις ευωχίαν πνευματικήν, ενώνοντας την γην με τον 
ουρανόν, διά να ακούση τον ευσεβή αυτής λαόν να τραγουδά εν σκιρτώση καρδία: 
 
Η Παναία λειτουργά, τα σήμαντρα χτυπούνε, 
βροντούνε τας καμπάνας, τ᾽ ορμάνια αντιδονούνε. 
σου κοσπιδί καλόερος, σην Λιβεράν τσοπάνος, 
σην Παναίαν Σουμελάν, ψάλτες και τραγωδιάνος". 

Στη συνέχεια ο Παναγιώτατος επεσήμανε: 



 

"Σκιρτούν σήμερον από χαράν και αι ψυχαί των μακαρίων και αοιδίμων Κομνηνών, Ιωάννου 

του Β´, Αλεξίου του Β´ και ομωνύμου αυτού Αλεξίου του Γ´, Βασιλείου του Α´ και Μανουήλ 

του Γ´, ομού μετά των αγγέλων και αρχαγγέλων, των οσίων και μαρτύρων της πίστεως, των 

ιεραρχών και πάντων των δικαίων, οι οποίοι αγάλλονται συμπροσευχόμενοι διά την δόξαν 

της Θεομήτορος. 

Νοερώς συμπαρίστανται και αι ψυχαί των Οθωμανών Σουλτάνων, οι οποίοι κατά καιρούς 

ευηργέτησαν την Ιεράν αυτήν Μονήν, μεταξύ των οποίων ο Βαγιαζήτ ο Β´, ο Σελήμ ο Α´, ο 

Μουράτ ο Γ´, ο Ιμπραήμ ο Α´, ο Μεχμέτ ο Δ´, ο Σουλειμάν ο Β, ο Μουσταφά ο Β´ και ο Αχμέτ 

ο Γ´. 

Αυτοί όλοι, επειδή ήσαν αφωσιωμένοι εις το Κοράνιον, το οποίον αναγνωρίζει και τιμά την 

Παναγίαν ως Προφήτιδα, ηγάπησαν και υπεστήριξαν, ενίσχυσαν και ετίμησαν ποικιλοτρό-

πως την Ιεράν Μονήν και τους μοναχούς αυτής, ανανεούντες προνόμια και θέσμια υπέρ αυ-

τής και των εν αυτή ενασκουμένων πατέρων. 

Ουδεμία υπάρχει αμφιβολία ότι και η έντιμος Τουρκική Κυβέρνησις ακολουθεί το φιλειρηνι-

κόν και ενωτικόν παράδειγμα των προμνημονευθέντων Σουλτάνων της Οθωμανικής περιό-

δου, διό και προέβη εις την ριζικήν πολυδάπανον ανακαίνισιν και στερέωσιν του σκηνώμα-

τος τούτου, και ημείς ελάβαμε την ευγενή άδειαν εξ αυτής και, κατόπιν συνεργασίας και 

διευκολύνσεων από τας τοπικάς αρχάς, εορτάζομεν την πάνσεπτόν Κοίμησιν της Παναγίας 

εις το ιστορικόν αυτής Μοναστήριον. 

Εκφράζομεν τας ευχαριστίας μας δι᾽ όλα αυτά, διά την φιλόφρονα συμπαράστασιν και κα-

τανόησιν να τελέσωμεν εδώ, διά ογδόην φοράν εις το παλαίφατον προπύργιον της Υπερα-

γίας Θεοτόκου, την Θείαν Λειτουργίαν, διαβεβαιούμεθα δε και τους άρχοντας και τον επιτό-

πιον πληθυσμόν ότι παριστάμεθα σήμερον εν μέσω αυτών, ως πρέσβεις και άγγελοι ειρή-

νης και αλληλεγγύης, πλήρεις αισθημάτων αγάπης και φιλίας". 

Ακολούθως ο Οικουμενικός Πατριάρχης αναφέρθηκε στη θεολογική σημασία της σημερινής 

εορτής. 

"Η σημερινή ημέρα της συνάξεώς μας πέριξ της Παναγίας φέρει εις την σκέψιν μας την ει-

κόνα των Αποστόλων και των ιεραρχών, οι οποίοι συνέδραμον μεν διά να κηδεύσουν το ζω-

αρχικότατον Αυτής σώμα, αλλά αντ᾽ αυτού κατεστάθησαν μάρτυρες ενός θαύματος. 

Ο θάνατος της Παναγίας δεν ηκολούθησε τους όρους της φύσεως και την φθοράν των αν-

θρωπίνων πραγμάτων. 

Η Παναγία, διά της Κοιμήσεώς της, «μετέστη προς την ζωήν» ως «μήτηρ υπάρχουσα της ζω-

ής», νικώσα τους όρους της φύσεως. 



 
Δι᾽ αυτό και δεν προσήλθαμε εδώ διά να κηδεύσωμεν, ούτε διά να κλαύσωμεν 

και να θρηνήσωμεν διά την απώλειαν της Μητρός όλων των χριστιανών, αλλά 

διά να την τιμήσωμεν και να επιβεβαιώσωμεν το θαύμα· να προσκυνήσωμεν 

την θεομητορικήν χάριν με πολλήν ευλάβειαν και πίστιν. 

Και παραλλήλως, να μνημονεύσουμε τους πατέρας ημών προ του ξεριζωμού και 

να καμαρώσουμε τις ομορφιές του Πόντου, τα πανύψηλα βουνά, τα γραφικά 

χωριά, τα λυγερόκορμα δένδρα, την πυκνήν βλάστησιν, τους ηπίους γκρεμούς, 

τις κατάφυτες ρεματιές, τα ειρηνικά ρυάκια και τα απομεινάρια των παλαιών 

ρωμαίικων σπιτιών και σχολείων, Εκκλησιών και κοιμητηρίων. 

Το μέγα τούτο θαύμα της Παναγίας, το υπερβαίνον την ανθρωπίνην λογικήν, το 

ακατάληπτον «και αγγέλοις και βροτοίς», αποτελεί δι᾽ ημάς μήνυμα ελπίδος και 

αισιοδοξίας, μήνυμα χαράς και αναγεννήσεως. Σήμερα δεν ομιλούμεν περί θα-

νάτου αλλά περί της μεταλλαγής του θανάτου εις ζωήν και της μετατροπής των 

λυπηρών εις θυμηδέστερα. 

 

Όσοι, λοιπόν, προσήλθαμε κατά την ιεράν αυτήν ημέραν ενταύθα, ανανεώνου-

με την ελπίδα και την πίστιν μας ότι εκ του θανάτου οδηγούμεθα εις την ζωήν, 

αρκεί να ακολουθήσουμε το παράδειγμα της Παναγίας Μητρός μας, να εμπι-

στευθούμε δηλαδή «εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών Χριστώ τω 

Θεώ». 

Δυστυχώς, ο σύγχρονος ευδαιμονικός τρόπος ζωής δεσμεύει την ψυχήν του αν-

θρώπου και τον στερεί της χαράς. 

Η Παναγία μας καλεί να επανεύρουμε την χαράν και την ελπίδα, αφού εορτά-

ζουμε την συνάντησιν αυτής με τον Χριστόν εις τους ουρανούς, και όχι τον θά-

νατον και την φθοράν. 

Και είναι βέβαιον ότι θα εύρουμε την χαράν, εάν αποκηρύξουμε τον εγωισμόν 

και την φιλαυτίαν και αντ᾽ αυτών προκρίνουμε την ανυπέρβλητον δύναμιν της 

αγάπης, η οποία κατακοσμεί την Παναγίαν εις όλας τας εκφάνσεις της ζωής της. 



 
Εις αυτήν την επιλογήν καλούμε πατρικώς και με πολλή αγάπη όλους τους πα-

ρόντας και τους απανταχού χριστιανούς. 

Το προσκύνημά σας, αγαπητοί αδελφοί και τέκνα εν Κυρίω, εις το ιερόν τούτο 

Θεομητορικόν Παλλάδιον, να καταστή αιτία ριζικής αλλαγής και μεταστροφής 

του έσω ανθρώπου εις ανακαινισμένην εικόνα Θεού, διά της χάριτος της Πανα-

γίας μας. 

Το προσκύνημα παντός ανθρώπου σήμερα, εις όλα τα μήκη και τα πλάτη της 

γης, όπου εορτάζεται η Κοίμησις της Θεοτόκου, να καταστή αιτία μεταμορφώσε-

ως και καταργήσεως κάθε φόβου ενώπιον του θανάτου και της φθοράς. 

Περαίνοντες τον λόγον, απευθυνόμεθα προς τους απανταχού Ποντίους, τους 

παρόντας και τους απόντας, πέμποντες χαιρετίσματα από τον ιερόν τόπον της 

Παναγίας μας «τεμέτερον η Παναίαν η τρανέσσαν», και κομίζοντες την Πατριαρ-

χικήν μας ευλογίαν προς όλους εσάς. 

 

Έτη πολλά, αδελφοί και τέκνα εν Κυρίω, και λοιποί παριστάμενοι φίλοι. 

Άξιον το προσκύνημά σας εις την Παναγίαν του Πόντου, και είθε ο Θεός των πα-

τέρων ημών να μας αξιώση και του χρόνου να εορτάσωμεν την «Παναίαν» μας, 

εις τον ευλογημένον τούτον τόπον του Γένους, εις την ιστορικήν αυτήν Πατριαρ-

χικήν και Σταυροπηγιακήν Μονήν Σουμελά, επιστρέφοντες διά να ανάψωμεν 

την λαμπάδα της πίστεως και να προσκυνήσωμεν τα ιερά και αγιασμένα χώματα 

του Πόντου. Αμήν". 

Την παραμονή ο Παναγιώτατος χοροστάτησε κατά τον Μ. Εσπερινό που τελέ-

στηκε στον ΡΚαθολικό Ναό της Παναγίας Τραπεζούντος, ύστερα από την ευγενι-

κή παραχώρησή του από τον Ιερατικώς Προϊστάμενό του, Αιδεσ. π. Μαξιμιλια-

νό. 

 

Να σημειωθεί ότι ήταν η πρώτη φορά που τελέστηκε ο εσπερινός της εορτής 

της Κοιμήσεως της Θεοτόκου στην Τραπεζούντα ύστερα από δεκαετίες. 

Μετά το πέρας της Ακολουθίας ο Παναγιώτατος δεήθηκε υπέρ αναπαύσεως της 

ψυχής του αειμνήστου Ιερέως Ανδρέου Σαντόρο, εφημερίου του Ναού, ο οποί-

ος το 2006 δολοφονήθηκε την ώρα που προσεύχονταν σε αυτόν. 



 
 

 

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΙΤΩΝ 

Δημόσια Ευχαριστία 
 προς την ΕΥΔΑΠ 

1-8-2021 
 Το Διοικητικό Συμβούλιο της Οικουμενικής Ομοσπονδίας Κωνσταντι-
νουπολιτών εκφράζει τις πλέον θερμές της ευχαριστίες προς την Διοί-
κηση και τους Εργαζόμενους της ΕΥΔΑΠ για την πολυετή παροχή (από 
το 2017) υδροδότησης με σημαντική έκπτωση φιλανθρωπικού τιμο-
λογίου στον ΝΕΟ ΟΙΚΟ του ΠΟΛΙΤΗ (ΝΟΠ) στον οποίο παρέχεται στέ-
γη σε 15 έχοντες ανάγκη στέγης. Η πολύ σημαντική αυτή υποστήριξη 
μας βοηθάει να παρέχουμε αλληλεγγύη σε πολλούς συνανθρώπους 

μας και εκτός του ΝΟΠ. 
Εκ μέρους του Δ.Σ. της Οι.Ομ.Κω. 

 
Νικόλαος Ουζούνογλου            Νικόλαος Αναγνωστόπουλος 

Πρόεδρος                                    Γενικός Γραμματέας 



 

   

 

 

 

The Administrative Board of the Ecumenical Federation of Constantinopoli-

tans expresses its cordial thanks and appreciation to the Greek Orthodox La-

dies Philoptochos Society of America for their generous donation to the Social 

Solidarity Program of EFC.  The Philoptochos' donation will provide food sup-

port to the needy for the next 3 months.  The Philoptochos Society is 

the separately incorporated women’s philanthropic arm of the Greek Ortho-

dox Archdiocese of America, has over 25,000 members, and is led by Archbish-

op Elpidophoros of America and President Arlene Siavelis Kehl.  

Το Δ.Σ.της Οικουμενικής Ομοσπονδίας Κωνσταντινουπολιτών εκφράζει τις πλέ-

ον εγκάρδιες ευχαριστίες και την εκτίμησή της προς την Φιλόπτωχο Κυριών της  

Ελληνορθόδοξης Κοινότητα των Ηνωμένων Πολιτείων Αμερικής για την γενναι-

όδωρη δωρεά της για το Πρόγραμμα Κοινωνικής Αλληλεγγύης της Οι.Ομ.Κω. 

με την οποία θα καλυφθούν οι ανάγκες του Προγράμματος για τους επόμε-

νους 3 μήνες.  Η Φιλόπτωχος Κυριών είναι εγγεγραμμένη ως ανεξάρτητη γυ-

ναικείο σωματείο και αποτελεί τον φιλανθρωπικό βραχίονα της Ελληνορθόδο-

ξης Αρχιεπισκοπής της Αμερικής, με 25.000 μέλη, της οποίας προΐσταται ο Σε-

βασμιώτατος Αρχιεπίσκοπος Αμερικής κ. Ελπιδοφόρος και Πρόεδρος της Φιλό-

πτωχου Κυριών είναι η κυρία Αρλένε Σιαβέλης Κέχλ.  



 
ΔΡΑΣΗ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ ΤΗΣ ΠΥΡΟΠΟΛΗΚΤΗΣ  

 ΛΙΜΝΗΣ ΕΥΒΟΙΑΣ 

Tο Δ.Σ. ευχαριστεί θέρμα τους ανταποκριθέντες στην έκκλησή του  

για υποστήριξη των Πυρόπληκτων: 

Σύνδεσμο Κεντρικιάδων Αθηνών, Σύλλογος Ζαππίδων Αθηνών,  

Ένωση Ομογενών εκ Κωνσταντινουπόλεως Β. Ελλάδος,   

Αλέξανδρο Καφετζόπουλο, Αντιγόνη Χατζηβασιλείου, Ε. Καμπάδαη  

Χρήστο Γουμβρή-Ρεφαηλίδη, Μαργαρίτα Περδετζή, Στέλλα Χαβιαροπούλου,  

Δεσποινα Σουγιουλτζή, Φωτεινή Πετροπούλου, Παναγιώτη Κρανιδιώτη,  

Ευάγγελο Κοσμίδη, Χάρη Δημόπουλο, Ηώ Δεβλέτογλου, Σάββα Τσιλένη  

Επίσης ευχαριστούμε τον συμπολίτη μας  

κ. Ιωσήφ Κιοσέογλου 

Για την συνδρομή στην οργάνωση όλης της Δράσης. 

Με τις δωρεές έχει αγοραστεί όλο το πλήρες εκπαιδευτικό υλικό για 85 μαθη-

τριών/ων του Δημοτικού Σχολείου Λίμνης της Ευβοίας που προέχονται από τα 

πέριξ χωριά με Μικρασιατική καταγωγή τα περισσότερα.  

Τα υλικά που θα τοποθετηθούν σε κάθε τσάντα θα παραδοθούν στις μαθή-

τριες και μαθητές το πρωί της 

 13ης Σεπτεμβρίου 2021 

 

 



  

 ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΔΥΟ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΤΗΣ ΟΙΟΜΚΩ 

πληροφορίες nnap@otenet.gr  



 



  Μετάφραση τμημάτων του Βιβλίου των δύο τόμων του αποκαλυπτικού  

Βιβλίου για τα γεγονότα στην Κωνσταντινούπολη το 1821-22  

    A RESIDENCE AT C O N S T A N T I N O P L E 

του πάστορα της Βρετανικής Πρεσβείας στην Κωνσταντινούπολη  

      REV.  R. WALSH,  LL.D. 

(1772 - 1852) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Η μετάφραση έγινε από τον εθελοντή της Οι.Ομ.Κω. 

Διπλ. Μηχανικό κ. Κωνσταντίνο Καμινάρη 

Οι ενδιαφερόμενοι να επικοινωνήσουν με την Οι.Ομ.Κω.  

nnap@otenet.gr  



Summary of articles of the Newsletter 

• 66th Anniversary of the Pogrom of 6-7/9/1955 against the Greek-

Orthodox Community of Polis: Press release of EFC, Event organized 

by EFC, News paper EMBROS of 15/9/1955, a forgotten interview Feb-

ruary 2007 of M. Agaloglu making reference to the Pogrom, p.1-11. 

• Memory of Mikis Theodorakis, The famous composer lived every sum-

mer during 1933-50 in the island Chios near Asia Minor cost and his 

memories of refugee relatives. Statements of  him in 2010 calling re-

spect to Ecumenical Patriarchate. Statements of His All Holiness Ecu-

menical Patriarch Bartholomeos on passing away of M. Theodorakis.   

p.12-13. 

• Scholarship for students of Constantinopolitan descent,  p.15. 

• Success of students at the Greek University entrance examinations, 

p.16. 

• Announcements of EFC, p.17-18. 

• Social Solidarity program of EFC for present month, p. 19. 

• Patriarchal Holy Liturgy at the Sumela Virgin Mary Monastery ,p.20-

26. 

• Credits of EFC  to donors: Greek-Orthodox Philoptochos  Ladies of 

America, Athens Water Supply Co., Supporters of Alleviating the Wild-

fire hit communities , p.27-29. 

• Announcements of EFC., Published books and events, 30-31. 

 



Bülten Makalelerinin Özeti  

Summary of articles of the Newsletter 

• 6-7 Eylül 1955 Pogromunun 66 yıllı : İREF Basın Bülteni, Anma töreni, 

EMBROS Gazetesinin 15 Eylül 1955 nüshası, M. Ağaoğlu’nun 2007 az 

bilinen mülakatı,   s.1-11. 

• Miki Teodorakis’in anısı Sakız adasında 1933-40 yazlarında hatıraları, 

2010 yıllında Ekümenik Patrikhane’ye saygı gösterilmesi için çağrısı. 

Ekümenik Patrik Bartholomeos Hazretlerinin anısına demeçi.  s.12-13. 

• İstanbullu öğrencilerine burs destek programı,  s.15. 

• Yunanistan’da yaşayan İstanbullu Rum öğrencilerin Yunanistan üniver-

site giriş sınavlarında başarıları, s.16. 

• İREF Bildirileri,  s.17-18. 

• İREF sosyal dayanışma program, s. 19. 

• Sumela Meryem Ana Manastırında Ayin ,s.20-26. 

• İREF programlarına destekçikler teşekkürler : Amerika Rum Fuku-

rapver Bayanlar Derneği, Atina Su Şirketi, Yangızaderlere destek pro-

gramına destek.  s.27-29. 

• İREF yayınları ve bildiriler , s. 30-31. 



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. 


