
 
 
 
 
 
 
 
 

 
•Δωρεές προς Ι. Βαλουκλή μέσο της 

Οι.Ομ.Κω.,σ.2.  

•Ανακοινώσεις Υποστήριξης της 

Σπουδάζουσας Νεολαίας,σ.3-6. 

•Ανακοινώσεις Δ.Σ.,σ.7-8.14. 

•Η Α.Θ.Π. Οικουμενικός Πατριάχης 

κ.κ. Βαρθολομαίος για την νέα Ινδί-

κτο,σ.9-11. 

•Μια θλιβερή ιστορία Πολίτη, σ.12-

13. 

•Παρέμβαση του Σ. Αρχιτεκτόνων 

για την Αγ. Σοφία,σ.15-18. 

•Η λεηλασία των περιουσιών του 

Ελληνισμού της Ανατολής,σ.19-27. 
Αύγουστος   2022  Τεύχος 11/8 

 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 

67 Χρόνια από την Νύχτα του  Πογκρόμ κατά της Ρωμιοσύνης  της 
 Κωνσταντινούπολης την  6-7 Σεπτεμβρίου 1955 

 
Πρόσκληση στην Εκδήλωση 

 

Τετάρτη 7 Σεπτεμβρίου 2022, ώρα 18.30 

Πνευματικό Κέντρο Κωνσταντινουπολιτών 

Δ. Σούτσου 46, Αμπελόκηποι 
 

Συζήτηση για 

 

«Το  Δικαίωμα στην Επιβίωση της Ελληνορθόδοξης Κοινότητας 

της Πόλης: Νομικές και Πολιτικές Πρωτοβουλίες» 

---- 

Συμμετέχουν 

 

Ομοτ. Καθ. Στέλιος Περράκης, Πάντειο Πανεπιστήμιο 

Καθ. Λίνος-Αλέξανδρος Σισιλιάνος, Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπ. Αθηνών 

Καθ. Κωνσταντίνος Υφαντής, Πάντειο Πανεπιστήμιο 

Συντονιστής: Καθ. Νικόλαος Ουζούνογλου, Πρόεδρος της Οι.Ομ.Κω. 
--- 

Προαγγελία του Μουσικού Έργου 

«Η Πόλη» 

από τον δημιουργό του 

Μουσικό Ιωάννη Πηλιούρη 
 

Η Εκδήλωση θα μεταδοθεί από το : 
https://www.facebook.com/oiomko.org 



 
ΔΩΡΕΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΠΥΡΟΠΛΙΚΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΒΑΛΟΥΚΛΗ ΚΑΤΟΠΙΝ  

ΕΚΚΛΗΣΗΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ ΟΙΟΜΚΩ. 
ΤΟ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ 235,561.95 Λ.Τ. ΕΜΒΑΣΤΗΚΕ ΣΤΟΝ  

ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ  
 

 ΔΩΡΗΤΡΙΕΣ/ΕΣ ΠΟΣΟ ΣΕ ΕΥΡΩ 

Αλέξανδρος Καζάζης 20.00 

 Αλέξανδρος Γεωργούλης 30.00 

 Αριστείδης Θεοδώρου 24.56 

 Αλέξανδρος Γαλάτης 200.00 

 Αβραάμ Τοσούνης 100.00 

Σωτήριος Μπεθάνης 100.00 

Τριανταφυλλιά Μήτρου 100.00 

Παναγιώτης Εμμανουήλ Ταβανιώτης 500.00 

Γρανά Αγγελική Σπυρίδων 50.00 

Ελευθέριος Καστρήσιος 50.00 

Ιωάννα Ευσταθίου 100.00 

Ένωσις Ομογενών εκ Κωνσταντινουπόλεως 
Βορείου Ελλάδος  

300.00 

Νικόλαος Σακελλάρης 10,000.00 

Μελέτιος Αντωνιάδης 300.00 

Θεοδοσία Μαυρομάτη 20.00 

Οικογένεια Μάριου Κούρτογλου 300.00 

Σάββας Τσιλένης 75.00 

Ιωάννης Παναγιωτίδης 500.00 

Νικόλαος Αναγνωστόπουλος 150.00 

Νικόλαος Ουζούνογλου 150,00 



 ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΙΤΩΝ  
(Οι.Ομ.Κω) 

Ανακοίνωση 
Πρόσκληση για υποβολή υποψηφιοτήτων για υποτροφίες μαθητών Κωνσταντινουπολίτικης καταγωγής 

των δύο τελευταίων τάξεων λυκείου στην Ελλάδα 
(30/08/2022) 

  Το Δ.Σ. της Οι.Ομ.Κω, για 11η  κατά σειρά χρονιά, έχει αποφασίσει την χορήγηση υποτροφιών (μερική 
οικονομική 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 
συνεντεύξεις/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  10/10/2022 Για τον σκοπό αυτό πρέπει να υποβληθεί 
το παρακάτω έντυπο με email: nnap@otenet.gr με την ένδειξη ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΟΙ.ΟΜ.ΚΩ.  
 

               Το Δ.Σ. της 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:  

Ποιοί 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 

πιστοποιητικό 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


 ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΙΤΩΝ  
(Οι.Ομ.Κω) 

 
Ανακοίνωση 

Πρόσκληση για υποβολή υποψηφιοτήτων για υποτροφίες σε Φοιτήτριες/ές που 
σπουδάζουν σε ΑΕΙ/ΤΕΙ της Ελλάδος-Κύπρου με Κωνσταντινουπολίτικη καταγωγή  

(2/9/2022) 
 

ΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΛΠΙΣ  
«Γρέγος Τανισκίδης»  

 
  Το Δ.Σ. της Οι.Ομ.Κω, έχοντας αποφασίσει από το 2017 την επέκταση και στην τριτοβάθμια 

εκπαίδευση του Προγράμματος Υποτροφιών που  χορηγεί ήδη σε τελειόφοιτους μαθητές 

των Λυκείων τα τελευταία 13  χρόνια, καλεί  για 6η  χρονιά τις φοιτήτριες και τους φοιτητές 

με Κωνσταντινουπολίτικη καταγωγή να υποβάλουν αίτηση για χορήγηση υποτροφίας.  

   Η Οι.Ομ.Κω. έχει ήδη προκηρύξει πριν 2 χρόνια το Πρόγραμμα ΕΛΠΙΣ που αποτελείται 

πολλαπλές δράσεις που αφορούν την υποστήριξη των νέων που ανήκουν στην 

Εκπατρισμένη Κοινότητα των Ρωμιών της Πόλης ή ακόμα των νέων που τους ενδιαφέρει 

έμπρακτα ο οικουμενικός Ελληνικός πολιτισμός της Κωνσταντινούπολης.  

    Κατόπιν των ανωτέρω καλούνται οι φοιτήτριες/φοιτητές που ανήκουν στην 2η ή 3η γενιά 

της εκπατρισμένης Κοινότητας Κωνσταντινουπολιτών,  που σπουδάζουν στα ΑΕΙ/ΤΕΙ της 

Ελλάδος και της Κύπρου (ανεξάρτητα του έτους των σπουδών τους) συμπεριλαμβανομένων 

και των μεταπτυχιακών, να αποστείλουν στο email: nnap@otenet.gr συμπληρωμένο το 

έντυπο της επομενης σελίδας, μαζί με την αναλυτική κατάσταση των βαθμών που χορηγείται 

από την Γραμματεία του Τμήματος που σπουδάζουν (στην περίπτωση πρωτοετών να σταλεί 

το αποτέλεσμα στις πανελλήνιες εισαγωγικές εξετάσεις). Η προθεσμία υποβολής είναι ή  

30/11/2022.  

                   Το Δ.Σ. της Οι.Ομ.Κω 

 



 ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΤΗΣ ΟΙ.ΟΜ.ΚΩ 
ΓΙΑ ΦΟΙΤΗΤΡΙΕΣ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ 

 
Ονοματεπώνυμο:  

Τηλέφωνο:     Email:  

Διεύθυνση οικίας:                                

Λύκειο  αποφοίτησης:  

Ποιοι γονείς κατάγονται από την Κων/λη:  

ΑΕΙ/ΤΕΙ σπουδών:          

 Τμήμα/Σχολή σπουδών: ΜΗΥ&Π 

Έτος εισαγωγής:  

Τόπος κατοικίας των γονέων:  

Η Αναλυτική κατάσταση βαθμολογίας που χορηγείται από την Γραμματεία του Τμήματος 

που σπουδάζετε  πρέπει να επισυναφθεί στην παρούσα αίτηση.  

Πιθανές διακρίσεις (π.χ. βραβεία, υποτροφίες):  

Δηλώστε τον λόγο  που θέλετε την οικονομική ενίσχυση επιλέγοντας μία ή περισσότερες 

από τις παρακάτω περιπτώσεις  και αναφέροντας το εκτιμώμενο ποσό που χρειάζεστε. :  

Αγορά φορητού υπολογιστή με χρηματική ενίσχυση  

Αγορά βιβλίων:  

Αγορά υπολογιστή ή παρελκόμενα:  

Απόκτηση πιστοποιητικού χρήσης Η/Υ: 

Συνδρομή σε περιοδικά 

Συμμετοχή σε συνέδριο: 

Έξοδα εκτυπώσεων διπλωματικής/διδακτορικής  εργασίας 

Άλλος λόγος:  

Είχατε υποβάλει αίτηση στο παρελθόν αίτηση στην Οι.Ομ.Κω. για υποτροφίες Λυκείου ή 

Φοιτητών:  

 Έχετε υποβάλει το ερωτηματολόγιο για το Πρόγραμμα ΕΛΠΙΣ; 

   



 Υποτροφίες για Μεταπτυχιακές Σπουδές 

 σε  ΑΕΙ Κωνσταντινούπολης 

Δράση του Προγράμματος «ΕΛΠΙΣ» 

Προσκαλούνται οι φοιτητές/τριες με Κωνσταντινουπολίτικη καταγωγή που 
σπουδάζουν σε ΑΕΙ της Ελλάδος ή άλλων χωρών εκτός Τουρκίας και επιθυμούν 
να συνεχίσουν τις σπουδές τους σε μεταπτυχιακό ή διδακτορικό επίπεδο σε 
Πανεπιστήμια της Κωνσταντινούπολης, να υποβάλουν αίτηση συμπληρώνοντας 
το παρακάτω έντυπο. Σε περίπτωση που οι ενδιαφερόμενοι δεν έχουν 
πληροφορίες για πιθανά ΑΕΙ της Πόλης όπου θα μπορούσαν να σπουδάσουν, η 
Οι.Ομ.Κω. θα παρέχει τις αναγκαίες πληροφορίες. Στους/τις επιλεγέντες/γείσες 
θα χορηγηθεί υποτροφία για την κάλυψη των εξόδων τους σε σημαντικό βαθμό. 

 

        Πρόγραμμα Υποτροφιών για Μεταπτυχιακές Σπουδές σε ΑΕΙ της 
Κωνσταντινούπολης της Οι.Ομ.Κω. Υποβολή υποψηφιότητας 

•Ονοματεπώνυμο : ………………………………………………………………….. 

•ΑΕΙ/Τμήμα προπτυχιακών σπουδών: ………………………………………. 

•Αναμενόμενη ημερομηνίας  αποφοίτησης:………………………………………….. 

•Έτος γέννησης:………………………………………………. 

•Παρακαλούμε να επισυνάψετε την αναλυτική κατάσταση βαθμολογίας σας.  

•Επιστημονικό αντικείμενο που επιθυμείτε να συνεχίσετε μεταπτυχιακές 
σπουδές: ………………………………………………………….. 

•Έχετε υπόψη ΑΕΙ στην Κωνσταντινούπολη που διαθέτει μεταπτυχιακές σπουδές 
στα θέματα ενδιαφέροντος σας: ………………………………. 

•Δηλώστε αν ενδιαφέρεστε για σπουδές σε μεταπτυχιακό ή διδακτορικό σε ΑΕΙ 
της Κωνσταντινούπολης: ………………………………………….. 

•Έχετε συμπληρώσει το ερωτηματολόγιο για το Πρόγραμμα ΕΛΠΙΣ της Οι.Ομ.Κω.;  
Αν όχι παρακαλώ ζητήστε να σας αποσταλεί στέλνοντας το email: 
nnap@otenet.gr   



 

«ΠΡΟΚΑΤΑΡΤΙΚΗ ΦΑΣΗ ΓΙΑ ΕΠΑΝΑΠΑΤΡΙΣΜΟ ΣΤΗΝ  

ΠΟΛΗ ΝΕΩΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΙΤΩΝ» 

 

  Το Δ.Σ. της Οι.Ομ.Κω. στο πλαίσιο του Προγράμματος ΕΛΠΙΣ 

προσκαλεί νέες/ους που επιθυμούν να εκδηλώσουν ενδιαφέρον 

για τη συμμετοχή τους στην αναφερόμενη Δράση που 

αποσκοπεί την υποστήριξη νέων που επιθυμούν να 

εγκατασταθούν και να ζήσουν στην Κωνσταντινούπολη ως μέλη 

της Ομογένειας. Σκοπός της Δράσης είναι η υποστήριξη της 

προετοιμασίας και η διερεύνηση του επαναπατρισμού στην 

Κωνσταντινούπολη, όπως επίσης και η υποστήριξη των ήδη 

εγκατεστημένων μελών της Εκπατρισμένης ή μη Κοινότητας. Η 

διάρκεια κάθε 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 

εργασίας ή αυτό-απασχόληση ή ίδρυση επιχείρησης, (γ) 

εγκατάστασης στην Πόλη. Στο τέλος του 12μήνου θα εξεταστεί η 

επέκταση κάθε επιμέρους δράσης.  

 Οι ενδιαφερόμενες/οι παρακαλούνται να αποστείλουν το 

συντομότερο δυνατό email στη διεύθυνση: nnap@otenet.gr 

εκδηλώνοντας το ενδιαφέρον τους, ώστε να αρχίσει η 

διαδικασία της πιθανής ένταξής τους στην αναφερόμενη Δράση. 



 Το Πρόγραμμα Κοινωνικής Αλληλεγγύης της Οι.Ομ.Κω.  

«Μηνάς Τσιτσάκος»  

 

ΣΥΝΕΧΙΣΤΗΚΑΝ  ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΟΝ ΑΥΓΟΥΣΤΟ  

Ξεκίνησε το 2013 και συνεχίζεται—σε συνεργασία με τα μέλη 

σωματεία της Οι.Ομ.Κω.—με όλες τις δράσεις του, αφού οι ανάγκες 

αλληλεγγύης προς τον συνάνθρωπο αυξάνονται. Οι αλλεπάλληλες 

κρίσεις της τελευταίας δεκαετίας έχουν συσσωρεύσει πολλά 

προβλήματα και η κρατική μέριμνα είναι πολύ  

περιορισμένη.  

 Η αλληλεγγύη προς τους αδυνάμους ήταν πάντοτε  

κυρίαρχο συστατικό της Ρωμιοσύνης.  

Συνοπτικά οι δράσεις του Προγράμματος είναι:  

Εξασφάλιση στέγης σε 75 άστεγους 

• Διανομές 143 διατακτικών κάθε μήνα για αγορά  

τροφίμων από σουπερμάρκετ. 

• Εξασφάλιση φαρμάκων και υγειονομικού υλικού σε 32 οικογένειες.  

• Εξασφάλιση της πρόσβασης σε ιατρικές υπηρεσίες.  

• Εξασφάλιση αίματος σε έχοντες ανάγκη. 

• Επανασύνδεση ηλεκτροδότησης σε κατοικίες 

• Αντιμετώπιση γραφειοκρατικών δυσκολιών που στερεί βασικά δικαιώματα 

του ανθρώπου σε πρόσφυγες Έλληνες όπως οι δυσκολίες έκδοσης αδειών 

παραμονής, πολιτογράφησης και ΑΜΚΑ 

• Πραγματοποίηση εξοδίων ακολουθιών για ανασφάλιστους και μη έχοντες 

συγγενείς.   

ΜΟΝΟ ΤΟΝ ΙΟΥΝΙΟ ΕΧΟΥΜΕ 5 ΝΕΕΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΧΟΝΤΩΝ  

ΑΝΑΓΚΗ ΣΥΜΠΟΛΙΤΩΝ ΜΑΣ  

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.  



       Β Α Ρ Θ Ο Λ Ο Μ Α Ι Ο Σ 

ΕΛΕΩι ΘΕΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ 

ΝΕΑΣ ΡΩΜΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΣ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ 

ΠΑΝΤΙ Τῼ ΠΛΗΡΩΜΑΤΙ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΧΑΡΙΝ, ΕΙΡΗΝΗΝ ΚΑΙ ΕΛΕΟΣ 

ΠΑΡΑ ΤΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥ ΠΑΣΗΣ ΤΗΣ ΚΤΙΣΕΩΣ 

ΚΥΡΙΟΥ ΚΑΙ ΘΕΟΥ ΚΑΙ ΣΩΤΗΡΟΣ ΗΜΩΝ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤ 

Ἱερώτατοι ἀδελφοί Ἀρχιερεῖς καί τέκνα ἐν Κυρίῳ 

ἀγαπητά, 

Εἰσερχόμενοι σήμερον, εὐλογίᾳ Θεοῦ, εἰς τό νέον 

ἐκκλησιαστικόν ἔτος, τιμῶμεν κατά τήν ἑορτήν ταύτην 

τῆς Ἰνδίκτου τήν «Ἡμέραν προστασίας τοῦ φυσικοῦ 

περιβάλλοντος» καί ἀναπέμπομεν δοξολογικάς καί 

εὐχαριστηρίους εὐχάς πρός τόν Κτίστην τῶν ἁπάντων 

διά τό «μέγα δῶρον τῆς δημιουργίας». 

 

           Διακηρύσσομεν καί πάλιν γεγονυίᾳ τῇ φωνῇ, 

ὅτι ὁ σεβασμός πρός τήν κτίσιν καί ἡ διαρκής μέριμνα 

διά τήν προστασίαν της ἀνήκουν εἰς τόν πυρῆνα τῆς Ὀρθοδόξου ἡμῶν ταυτότητος, ὡς ἕν ἐκ 

τῶν τιμαλφεστάτων στοιχείων της. Η Εκκλησία γνωρίζει καί διδάσκει ὅτι αἰτία τῆς 

ἀλλοτριώσεως τοῦἀνθρώπου ἀπό τήν «καλήν λίαν» δημιουργίαν καί τόν συνάνθρωπον εἶναι 

ἡ «Θεοῦ ἀλλοτρίωσις». Ὑπενθυμίζει δέ εὐθαρσῶς ὅτι δέν ὑπάρχει αὐθεντική ἐλευθερία 

χωρίς τήν Ἀλήθειαν καί ἔξω ἀπό τήνἈλήθειαν, ἡ ὁποία εἶναι ἡ κατ᾿ ἐξοχήν ἐλευθεροποιός 

δύναμις. «Γνώσεσθε τὴν ἀλήθειαν, καὶ ἡ ἀλήθεια ἐλευθερώσει ὑμᾶς» (Ἰωάν. η’, 32). 

            Ἐπί τρεῖς καί πλέον δεκαετίας, ἡ Ἁγία τοῦ Χριστοῦ Μεγάλη Ἐκκλησία προβάλλει μετ᾿ 

ἐμφάσεως καί δυναμισμοῦ, διά ποικίλων πρωτοβουλιῶν, τό οἰκοφιλικόν μήνυμα τῆς 

Ὀρθοδοξίας. Ἡ 1η Σεπτεμβρίου 1989 θά σηματοδοτῇ καί θά συμβολίζῃ ἐσαεί τήν ἔναρξιν 

ἑνός εὐλογημένου κινήματος, τό ὁποῖον παρήγαγε καρπόν πολύν, ἀνέδειξε τάς πνευματικάς 

καί ἠθικάς ρίζας καί παραμέτρους τῆς καταστροφῆς τοῦ φυσικοῦ περιβάλλοντος, 

ἐκινητοποίησε πρόσωπα καί θεσμούς, ἐνέπνευσε τόν λοιπόν χριστιανικόν κόσμον, ἔδειξε τήν 

ὁδόν πρός ἀντιμετώπισιν τοῦ μεγάλου προβλήματος, ὁδόν, ἡ ὁποία διαβαίνει διά μέσου, 

πρῶτον, τῆς κατανοήσεως τῆς συνδέσεως αὐτοῦ μέ τήν κρίσιν τῆς ἀνθρωπίνης ἐλευθερίας 

καί τῆς ἀνάγκης ριζικῆς ἀλλαγῆς νοοτροπίας καί συμπεριφορᾶς ἀπέναντι εἰς τήν κτίσιν, καί, 

δεύτερον, διά τῆς κοινῆς καί πανανθρωπίνης δράσεως, δεδομένων τῶν παγκοσμίων 

διαστάσεων καί τῶν τραγικῶν ἐπιπτώσεων τοῦ οἰκολογικοῦ ὀλέθρου. 

 



   Πολύτιμον παρακαταθήκην διά τό μέλλον ἀποτελεῖ ἡ σημαντική συγγραφική παραγωγή εἰς 

τόν χῶρον τῆς θεολογικῆς οἰκολογίας, κεντρικήν θέσιν εἰς τήν ὁποίαν κατέχουν αἱ μελέται 

τοῦ Ἱερωτάτου Μητροπολίτου Περγάμου κ. Ἰωάννου, Καθηγητοῦ καί Ἀκαδημαϊκοῦ. 

Ἀνεξάντλητον πηγήν ἐμπνεύσεως θά ἀποτελοῦν καί αἱ εἰσηγήσεις εἰς τά ἐννέα ἐν πλῷ διε-

θνῆ οἰκολογικά Συμπόσια, εἰς τά ὁποῖα συμμετεῖχον ὀνομαστοί εἰδικοί ἐπιστήμονες καί 

ἐκπρόσωποι τῆς πολιτικῆς, τοῦ πολιτισμοῦ καί τοῦ πνεύματος. Τά κείμενα  αὐτά εἶναι 

ἰδιαιτέρως χρήσιμα καί διά τήν περιβαλλοντικήν ἀγωγήν, ἡ ὁποία διεκδικεῖ σημαντικόν ρό-

λον εἰς τήν σύγχρονον ἐκπαίδευσιν. Ὀρθῶς ἔχει λεχθῆ, ὅτι «στό μέλλον, μία παιδεία χωρίς 

οἰκολογικό προσανατολισμό θά εἶναι παρωδία παιδείας». 

  Ἡ ἀειφόρος ἀνάπτυξις εἶναι μονόδρομος. Αὐτή, ἡ ὁποία διασφαλίζει τήν οἰκολογικήν 

ἰσορροπίαν εἰς τό παρόν καί ἀποτελεῖ ἐγγύησιν διά τό μέλλον, ἔχει τούς ὅρους της: τήν οἰκο-

λογικήν οἰκονομίαν, τήν ἀλλαγήν εἰς τήν γεωργικήν καί τήν βιομηχανικήν παραγωγήν, εἰς τήν 

παραγωγήν καί τήν χρῆσιν τῆς ἐνεργείας, εἰς τάς μετακινήσεις καί τάς μεταφοράς ἀγαθῶν, 

νέα καταναλωτικά πρότυπα κ. ἄ. Δυστυχῶς, συχνά αἱ καλαί προθέσεις, αἱ συμφωνίαι καί αἱ 

διακηρύξεις, παραμένουν ἁπλῆ θεωρία, «μεγάλα λόγια», χωρίς ἀντίκρυσμα εἰς τήν πρᾶξιν, 

«ἀκάλυπτες ἐπιταγές», ὅπως ἔχει γραφῆ. Ἡ ἀνθρωπότης δέν συνετίζεται ἀπό τήν κλιματικήν 

ἀλλαγήν, τάς καταστροφικάς πυρκαϊάς, τούς καύσωνας, τά πλημμυρικά φαινόμενα, τήν ρα-

γδαίαν μείωσιν τῆς βιοποικιλότητος, τήν μόλυνσιν τῆς ἀτμοσφαίρας καί τῶν θαλασσῶν, τήν 

ἀποψίλωσιν τῶν δασῶν καί τάς κοινωνικάς ἐπιπτώσεις τῆς περιβαλλοντικῆς κρίσεως, μέ 

πρώτην τήν μαζικήν μετανάστευσιν διά περιβαλλοντικούς λόγους. Ἐξακολουθεῖ νά τρέφῃ 

ψευδαισθήσεις περί τῆς ἐγγενοῦς ἱκανότητος τῆς φύσεως νά αὐτοπροστατεύεται καί νά 

ὑπερβαίνῃ τά ἀνθρωπογενῆ τραύματα. Γνωρίζομεν, ἀλλά συνεχίζομεν νά δρῶμεν ὡς 

ἀπληροφόρητοι, νά ἀπωθῶμεν τήν ἀλήθειαν ὅτι, ἀναφορικῶς πρός τήν σχέσιν μέ τό φυσι-

κόν περιβάλλον, ὁ σύγχρονος τεχνοκρατικός καί οἰκονομοκεντρικός πολιτισμός μας δέν 

ἀποτελεῖ πρόοδον, ἐφ᾿ ὅσον ἡ μεγαλυτέρα καταστροφή τοῦ φυσικοῦ περιβάλλοντος συνετε-

λέσθη εἰς τήν ἐποχήν μας, ἐποχήν κυριαρχίας τῆς ἐπιστήμης καί τῆς οἰκονομίας. Ἡ κλιματική 

ἀλλαγή εἶναι μία μεγάλη καταστροφή, ἡ ὁποία προεκλήθη ἀπό τήν ἀνθρωπίνην 

ἀνευθυνότητα καί τό ἀδιέξοδον πρότυπον ὀργανώσεως τῆς οἰκονομικῆς ζωῆς. Ἔχομεν μέλ-

λον, μόνον ἐάν κατανοήσωμεν ὅτι ἡ προστασία τῆς ἀκεραιότητος τῆς δημιουργίας ὄχι μόνον 

δέν ἀποτελεῖ ἐμπόδιον εἰς τήν οἰκονομικήν ἀνάπτυξιν, ἀλλά εἶναι τό ὄχημα διά πραγματικήν 

πρόοδον. 

 



   Ἐφέτος, οἱ ἑορτασμοί τῆς Ἡμέρας προστασίας τῆς κτίσεως συνηχοῦν μέ τήν κλαγγήν τῶν 

ὅπλων εἰς τήν Οὐκρανίαν, μέ τήν κραυγήν τῶν θυμάτων τῆς πολεμικῆς βίας, τούς 

βομβαρδισμούς τῶν πόλεων καί τῶν ὑποδομῶν, τήν συνοδυνωμένην φύσιν καί τούς 

στεναγμούς τῶν προσφύγων. Κάθε πόλεμος εἶναι μία ἀνθρωπιστική καί οἰκολογική 

καταστροφή. Ἡ συνεχιζομένη βία, ἐκτός ἀπό τάς χιλιάδας ἀνθρωπίνων ζωῶν, τάς ὁποίας 

καταστρέφει, καί τήν μόλυνσιν τοῦ φυσικοῦ περιβάλλοντος, ἀναγκάζει κράτη καί λαούς νά 

ἐπιστρέψουν εἰς μή φιλικάς πρός τό περιβάλλον μορφάς ἐξασφαλίσεως ἐνεργειακῆς 

ἐπαρκείας. Τοιουτοτρόπως, ἡ ἀνθρωπότης εἰσέρχεται εἰς ἕνα νέον φαῦλον κύκλον 

καταστροφικῶν ἀδιεξόδων. Ἐπιβεβαιώνεται δέ τό λεχθέν, ὅτι ὁ homo sapiens καί σήμερον 

ἐξακολουθεῖ νά συμπεριφέρεται ἐκ παραλλήλου ὡς homo demens, ὡς ἄσοφος καί 

παράφρων. 

           

    Ἀδελφοί ἐν Κυρίῳ καί τέκνα εὐλογημένα, 

 

 Διά τήν Ἐκκλησίαν, τά στοιχεῖα τοῦ κόσμου, κατά μίαν θεολογικωτάτην διατύπωσιν, «δέν 

εἶναι ἁπλῶς χρήματα, χρήσιμο ὑλικό γιά τίς ἀτομικές ἀνάγκες τοῦ ἀνθρώπου, ἀλλά 

πράγματα, δηλαδή πράξεις – πεπραγμένα ἑνός δημιουργοῦ Προσώπου». Πάντα τά ἔργα 

Κυρίου εὐλογοῦν, ὑμνοῦν καί ὑπερυψοῦν Αὐτόν εἰς τούς αἰῶνας, οἱ οὐρανοί διηγοῦνται τήν 

δόξαν Του. Αὐτό τό μήνυμα ἐκφράζει ἡ μέριμνα τῆς Μεγάλης Ἐκκλησίας διά τήν προστασίαν 

τῆς δημιουργίας. Ἡ ζωή τῆς Ἐκκλησίας τοῦ Χριστοῦ εἶναι πρόγευσις ὅσων προσδοκῶμεν ὡς 

πραγματικότητα εἰς τήν Βασιλείαν τοῦ Πατρός καί τοῦ Υἱοῦ καί τοῦ Ἁγίου Πνεύματος. Καθ᾿ 

ὁδόν πρός τά Ἔσχατα, ἡ Ἁγία Ἐκκλησία προσφέρει εἰς τόν κόσμον ὡς ὁδηγόν τό Εὐαγγέλιον 

τῆς χάριτος καί τήν ἀκλόνητον βεβαιότητα, ὅτι τό κακόν, ὑπό ὅλας του τάς μορφάς, δέν ἔχει 

τόν τελευταῖον λόγον εἰς τήν ἱστορίαν. 

  

Κατακλείοντες, εὐχόμεθα αἴσιον καί καρποτόκον τόν νέον ἐκκλησιαστικόν ἐνιαυτόν, 

ἐπικαλούμενοι ἐπί πάντας ὑμᾶς, πρεσβείαις τῆς Ἁγιοπρώτου Παναγίας τῆς Παμμακαρίστου, 

τήν ζωήρυτον χάριν καί τό μέγα ἔλεος τοῦ ποιητοῦ καί λυτρωτοῦ τῆς κτίσεως ὅλης, τοῦ 

ἀρχηγοῦ καί τελειωτοῦ τῆς ἀμωμήτου ἡμῶν πίστεως Χριστοῦ τοῦ Θεοῦ, ᾯ ἡ δόξα καί τό 

κράτος εἰς τούς ἀπεράντους αἰῶνας. Ἀμήν. 

,βκβ’ Σεπτεμβρίου α’ 

 

Ο Κωνσταντινουπόλεως διάπυρος πρός Θεόν εὐχέτης πάντων ὑμῶν 



 ΜΙΑ ΘΛΙΒΕΡΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΠΟΛΙΤΗ  
Νικ. Ουζούνογλου  

Στις 12/8/2022 απεβίωσε σε ηλικία 92 ετών ο συμπολίτης μας Παντελής Πεταχταρίδης σε 

χωριό της Κορίνθου που ζούσε. Ο αποβιώσας είχε γεννηθεί στην Κωνσταντινούπολη και το 

1955 είχε ζητήσει άσυλο στην Ελλάδα με όσα έζησε τις μέρες εκείνες στον στρατό που 

υπηρετούσε.  

Αρχές Μαΐου 2022 εμφανίστηκε στο σπίτι του περιπολικό της Ε.Α. και χωρίς καμμιά 

εξήγηση του ζήτησε το Ειδικό Δελτίο Ταυτότητας Ομογενούς (ΕΔΤΟ) που είχε εκδοθεί το 

2017  και την πείρε από τα χέρια του. Ο Παντελής για 60 χρόνια ανανέωνε του παλιού τύπου 

άδεια παραμονής που. ¨Όταν ειδοποιήθηκε η Οι.Ομ.Κω. για το συμβάν  στάλθηκε αμέσως το 

έγγραφο που επισυνάπτεται.  Από τις τηλεφωνικές επικοινωνίες που είχαμε με το Κέντρο 

Αλλοδαπών Αθηνών (ΚΚΑ - Π. Ραλλη) φαίνεται κάποια/ος διαπίστωσε μετά από 5 χρόνια ότι  

δεν διέθετε ο Παντελής Πεταχταρίδης ιθαγένεια της Τουρκίας και έτσι στήθηκε η επιχείρηση 

αφαίρεσης του ΕΔΤΟ. Όταν επικοινωνήσαμε με το ΚΚΑ και αναφέραμε ότι η ΚΥΑ 

4000/3/84/2014 - ΦΕΚ 53/Β/16-1-2014 για την έκδοση των ΕΔΤΟ δεν προβλέπει πουθενά 

την απαίτηση αποδεικτικού στοιχείου περί ιθαγένειας της Τουρκίας η απάντηση που λάβαμε 

ήταν επί λέξη: ναι αλλά υπάρχει μια εμπιστευτική Εγκύκλιος Αρχηγού Ελληνικής Αστυνομίας 

υπ. αριθ. 910117-439682(10-9- 2014) που διατάζει την ύπαρξη ιθαγένειας αλλά δεν 

μπορούν να μας την δώσουν. Στις 13/5/2022 στάθηκε έγγραφο στον αρμόδιο Υπουργό 

ζητώντας την Εγκύκλιο αυτή ώστε να προβούμε σε νομικές ενέργειες. Παρά τα 10 

τηλεφωνήματα μας δεν λάβαμε καμμιά απάντηση. Σχολιασμός άρα η πρακτική «μυστικών 

διαταγμάτων» που ξέρουμε πολύ καλά εμείς οι Κωνσταντινουπολίτες είναι μεταδοτική 

μεταξύ των κρατών…. 

Είχε υποβάλλει αίτηση  για απόκτηση  ιθαγένεια.. αλλά δεν είχε προχωρήσει η εξέταση της 

αίτησης του.  

Η αφαίρεση του ΕΔΤΟ είχε σαν συνέπεια ο Παντελής Πεταχταρίδης να μην μπορεί να 

λαμβάνει το επίδομα του,  πράγμα που τον προκάλεσε μεγάλο άγχος. Όλο το διάστημα αυτό 

η ΟιΟμΚω έκανε διαβήματα προς όλες τις αρμόδιες αρχές. Εκείνο που έκανε εντύπωση ήταν 

κανένας από τους αρμόδιους δεν ήξερε τι είχε συμβεί  στην Κωνσταντινούπολη τα τελευταία 

70-80 χρόνια ….ήταν σαν να μιλάμε για ένα τόπο όπως το Μπελουτσιστάν… 

Στις 26/7/2022 προσπαθώντας να μιλήσω με τον Δντη του γραφείου του αρμόδιου 

Υπουργού για 15 μέρες και δεν βρισκόταν συνέχεια, πήρα το πολιτικό γραφείο του αρμόδιου 

Υπουργού και είπα: «Έρχονται εκλογές… κρατάω τους δικούς του με δυσκολία να μην βγουν 

στα κανάλια….». Αμέσως δια θαύματος σε μια ώρα ήρθε τηλεφώνημα που έλεγε ελάτε να 

πάρετε την προσωρινή άδεια .. Στις 11/8/2022 δόθηκε το ΕΔΤΟ … αλλά ο Παντελής δεν ήταν 

πλέον στη ζωή… Να είναι αιώνια η μνήμη του. Κανένα σχόλιο….  



  

Ευχαριστούμε τον βουλευτή Θεσσαλονίκης κ. Ευστράτιο Σιμόπουλο που 

έδειξε έμπρακτα το ενδιαφέρον του για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν 

οι Κωνσταντινουπολίτες όπως το παραπάνω  

Η εγγραφή στους καταλόγους ΕΤΑΜΠΛΙ (1930) 

του πατέρα του Π. Πεταχταρίδη (άνω). 

Επιστολή που στάλθηκε στο Τμήμα Αλλοδα-

πών και τον αρμόδιο Υπουργό της 10//5/2022 

(πλάι). 



 

•  

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

Από την 1 Ιουλίου 2022 δεν επιτρέπεται η συνταγογράφιση από ιδιώ-

τες ιατρούς σε ανασφάλιστους (έχουν μόνο ΑΜΚΑ) και θα πρέπει οι εν-

διαφερόμενοι να απευθύνονται στα Κρατικά Νοσοκομεία ή σε Ιατρεία 

του ΕΦΚΑ (ΙΚΑ) κατόπιν κλεισίματος ραντεβού που συνεπάγει καθυστε-

ρήσεις. Το ίδιο ισχύει για τις ιατρικές εξετάσεις εδώ και καιρό. Είναι 

προφανές αυτό το νέο μέτρο θα δημιουργήσει  σοβαρά προβλήματα 

σε συμπολίτισσες/ες μας. Για όσους θα αντιμετωπίσουν προβλήματα 

παρακαλούμε να απευθυνθείτε προς την ΟΙΟΜΚΩ  nnap@otenet.gr.   

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΗΣ ΟΙΟΜΚΩ 

• Αρωγή για το Πρόγραμμα Κοινωνικής Αλληλεγγύης της Οι.Ομ.Κω. 

«Μηνάς Τσιτσάκος»: μηνιαία διανομή διατακτικών, συνδρομή σε 

γραφειοκρατικές διαδικασίες και συνοδεία για πρόσβαση σε ιατρι-

κές υπηρεσίες.  

• Η αποδελτίωση εργασιών από ΑΕΙ της Τουρκίας για τα Βυζαντινά και 

Αρχαία Ελληνικά Μνημεία στην Μικρά Ασία.  

• Σύνταξη Μελέτης για την Βυζαντινή Κοινοπολιτεία στον ευρύτερο 

χώρο της Ανατολικής Ευρώπης και οι συνέπειες της καταστροφής της 

με την πρόσφατη εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία. 

• Μελέτη της κατάρτισης προτάσεων για την αναγνώριση «Άυλης  Πο-

λιτικής Κληρονομιάς» με τις διαδικασίες που έχουν καθοριστεί από 

Κανονισμούς της UNESCO. Κατάρτιση θεματολογίας για μελλοντικές 

προτάσεις που αφορούν της Ελληνική παράδοση της Κωνσταντινού-

πολης και της Ανατολής.  

 



 

•  

Αγία Σοφία: Ο Σύλλογος Ελλήνων Αρχαιολόγων καλεί την UNESCO 

να παρέμβει για τη διάσωσή της* 

Τον κώδωνα του κινδύνου για την απαξίωση και την αδιαφορία προς την Αγία Σοφία  και 

άλλα σημαντικά μνημεία παγκόσμιας κληρονομιάς που βρίσκονται στην Τουρκία κρούει 

ο Σύλλογος Ελλήνων Αρχαιολόγων ζητώντας από την UNESCO να παρέμβει άμεσα. 

Με επιστολή τους προς την Γενική Διευθύντρια του οργανισμού, κ. Audrey Azoulay, οι 

Έλληνες αρχαιολόγοι επισημαίνουν τις σοβαρές φθορές που έχει υποστεί ο ναός της Αγίας 

Σοφίας, από το 2020 μέχρι σήμερα που λειτουργεί ως μουσουλμανικό τέμενος, ενημερώνει 

πως πολλά ακόμη μνημεία έχουν υπο-

στεί ανεπανόρθωτες ζημιές κατά την 

διάρκεια ανακαινίσεων και προαναγ-

γέλλουν νέες δυναμικές παρεμβάσεις 

τους με την συμμετοχή της διεθνούς 

επιστημονικής κοινότητας.  

«Η λειτουργία της Αγίας Σοφίας ως επι-

σκέψιμου μνημείου από το 1935 έως 

το 2020 εξασφάλισε την απρόσκοπτη 

πρόσβαση του κοινού στο σύνολο των 

αριστουργημάτων που αυτή διαθέτει. 

Στο διάστημα της μουσειακής της χρήσης αποκαλύφτηκαν και συντηρήθηκαν βυζαντινά ψη-

φιδωτά και αποκαταστάθηκαν τμήματα του κτηρίου, σύμφωνα με ένα πρόγραμμα που προ-

έβλεπε τη σταδιακή αποκάλυψη και προ-

βολή της ιστορικής ταυτότητας του μνη-

μείου. Έτσι, ο επισκέπτης, Τούρκος και 

ξένος, είχε τη χαρά να απολαμβάνει την 

αξία αυτού του κορυφαίου μνημείου που 

κοσμεί την Κωνσταντινούπολη από τον 

6ο αιώνα μ.Χ.» αναφέρεται στην επιστο-

λή ενώ υπογραμμίζεται πως η απόφαση 

του τουρκικού Συμβουλίου της Επικρατεί-

ας το 2020 να ακυρωθεί η απόφαση του 

1934 που προέβλεπε την μουσειακή  

*https://www.protothema.gr/culture/article/1276615/agia-sofia-o-sullogos-ellinon-

arhaiologon-apaitei-apo-tin-unesco-na-paremvei-gia-ti-diasosi-tis/ 

  



 

•  

χρήση της Αγίας Σοφίας οδήγησε σε σοβαρές αλλοιώσεις και βλάβες. «Από το 2020 και ι-

δίως το τελευταίο διάστημα έχουν έρθει στο φως της δημοσιότητας φωτογραφικά τεκμήρια 

με δυσοίωνες προοπτικές για το μέλλον της Αγίας Σοφίας. Τα νεότερα ξύλινα θυρόφυλλα 

της Βασιλείου Πύλης υπέστησαν βλάβες, επιχρίσματα των τοίχων αποξέσθηκαν και αφαιρέ-

θηκαν, κρήνες και θύρες χρησιμοποιήθηκαν για τη φύλαξη υποδημάτων, μαρμάρινες πλά-

κες δαπέδου καταστράφηκαν. Τα μοναδικά βυζαντινά ψηφιδωτά παραμένουν σκεπασμένα 

και αθέατα. Η αρχαιολογική επιστήμη έχει μείνει εκτός του μνημείου».  

Ο Σύλλογος Ελλήνων Αρχαιολόγων κάνει λόγο για «απαξίωση, αδιαφορία και αντιμετώπι-

ση της Αγίας Σοφίας ως ενός τεμένους χω-

ρίς ιστορικό βάθος, ως ενός χώρου όπου 

απουσιάζει ο σεβασμός στην ιστορία και 

την τέχνη» ενώ ανατρέχει στο παρελθόν για 

να υπενθυμίσει με νόημα πως «σύμφωνα 

με την παράδοση, ο Μωάμεθ Β΄ την ημέρα 

της Άλωσης απέτρεψε έναν στρατιώτη του 

από το να αποσπάσει μία πλάκα μαρμάρου 

από το δάπεδο της Αγίας Σοφίας, ενήργησε 

ως προστάτης της και σεβάστηκε την αξία 

του παλαιού χριστιανικού ναού, όταν τον μετέτρεψε σε χώρο μουσουλμανικής προσευχής 

και εξασφάλισε για τη λειτουργία του μία σημαντική περιουσία». 

Ειδική αναφορά γίνεται σε άλλα σημαντικά μνημεία τα οποία έχουν υποστεί σημαντικές 

φθορές κατά την διάρκεια εργασιών. «Στο διάστημα των τελευταίων ετών (2006 και εξής) 

που η Διεύθυνση Θρησκευτικών Υποθέσεων 

ανέλαβε τη διαχείριση μνημείων που παλαιό-

τερα είχε η Αρχαιολογική Υπηρεσία της Τουρ-

κίας, πολλά μνημεία έχουν υποστεί ανεπα-

νόρθωτες ζημιές. Στο πλαίσιο ανακαινιστικών 

πρωτοβουλιών της ανωτέρω Διεύθυνσης κα-

ταστροφές και αλλοιώσεις γνωρίζουν βυζα-

ντινά και οθωμανικά μνημεία.  



 

•  

Αντιπροσωπευτικές, από αυτήν την άποψη, είναι οι εργασίες που πραγματοποιήθηκαν 

στο Cumanin Camii της Αττάλειας, μνημείο με βυζαντινές, σελτζουκικές και οθωμανικές φά-

σεις, όπως και στο Süheyl Bey Cami της Κωνσταντινούπολη, τζαμί του εργαστηρίου του Σι-

νάν (16ος αι.)» ενημερώνει την UNESCO ο Σύλλογος Ελλήνων Αρχαιολόγων εκφράζοντας, 

παράλληλα, την έντονη ανησυχία του σχετικά τις εργασίες μετατροπής σε τέμενος ενός α-

κόμη βυζαντινού μνημείου, της Μονής της Χώρας (Kariye Camii). 

. 

«Η απαξίωση της Αγίας Σοφίας και της Μονής της Χώρας ακυρώνει τις κοινωνι-

κές δυνατότητες που αναπτύσσει ο πολιτισμός, δεν καλλιεργεί την ιστορική και 

καλλιτεχνική παιδεία, στερεί από την Τουρκία την κατανόηση της ιστορικής της 

ταυτότητας, τη σημαίνουσα θέση που αυτή η χώρα οφείλει να έχει ως θεματο-

φύλακας του Βυζαντινού πολιτισμού και όχι μόνον αυτού» υπογραμμίζουν οι 

Έλληνες αρχαιολόγοι. 



 

•  

 

Μια νέα καταστροφή στην Αγία Σοφία Κωνσταντινουπόλεως 

που δεν έχει έρθει στο φως της δημοσιότητας  



 

•  

Η κατά επίφαση  “Ανταλλαγή Πληθυσμών”  ή 

  η  Λεηλασία της περιουσίας των Ελλήνων της Ανατολής 

Η εσωτερική πολιτική κατάσταση μετά  από το 1830 στην Οθωμανική Αυτοκρατορία 

(Ο.Α.).  

Από την ίδρυση του το Οθωμανικό Κράτος είχε μια ιδιόμορφη δομή που στηριζόταν στην 

κεντρική κρατική ιδεολογία της κατάκτησης νέων εδαφών και αντιμετώπισης των μη-

Μουσουλμανικών πληθυσμών ως β’ κατηγορίας υπηκόων. Με την ανακήρυξη της ισοπολι-

τείας εισάγονται μεταρρυθμίσεις στην διοίκηση και εισάγεται η εκπροσώπηση των μη-

Μουσουλμανικών πληθυσμών στα τοπικά συμβούλια διοίκησης. Ωστόσο αποτελεί ανυπέρ-

βλητο  πρόβλημα η παρουσία και του Ισλαμικού νόμου παράλληλα με την νέα νομοθεσία. 

Αυτό αποτελεί και τον πιο σημαντικό ανασταλτικό παράγοντα στην εφαρμογή των μεταρ-

ρυθμίσεων στην πράξη. Στην ουσία ο σκληρός πυρήνας της εξουσίας που εμφανίζεται με 

την μυστική οργάνωση των Νέο Οθωμανών  – που είχε ερείσματα που πήγαζαν από δυτικές 

ιδέες της Γαλλικής Επανάστασης (1789) εργαλιοποίησε την νομική αντίφαση αυτή για να 

αντιπαλέψουν τις μεταρρυθμίσεις για μια πραγματική ισοπολιτεία.    Παρά ταύτα η  περίο-

δος  1850 – 1877 αποτελεί την μοναδική περίοδο ουσιαστικών μεταρρυθμίσεων στην χώρα 

μέχρι και σήμερα.  Η περίοδος 1877-1908 υπήρξε η περίοδος του  απολυταρχικού Σουλτά-

νου Χαμίτ Β’ και  αποτελεί μεταβατική περίοδο των Νεοτούρκων – διαδόχων των Νέο Οθω-

μανών -  που έρχονται στην εξουσία το 1908 για την εφαρμογή ενός ρατσιστικού προγράμ-

ματος του αφανισμού  των Χριστιανικών λαών, ιδιαίτερα μετά από το 1913. 

 

Η συμβολή των Ελλήνων στην οικονομική ζωή της 

Ο.Α. 

Η συμβολή των Ελλήνων της Οθωμανικής Αυτο-

κρατορίας υπήρξε πάντοτε καθοριστικής σημασίας. 

Η απόκτηση του δικαιώματος των Ελληνικών εμπο-

ρικών πλοίων να φέρουν την ειδική Οθωμανογκρε-

κική σημαία μετά από την συνθήκη του Κιουτσούκ 

Καϊναρτζή (1774) έπαιξε πολύ σημαντικό ρόλο στην 

προετοιμασία της παλιγγενεσίας. Η περίοδος 1850-

1908 υπήρξε περίοδος της αλματώδους προόδου 

της οικονομικής και κοινωνικής ζωής για τις Ελληνι-

κές κοινότητες της ευρύτερης Ανατολής.    

 



 

•  

Τα επίσημα αρχεία του Οθωμανικού Κράτους αποδεικνύουν την ουσιαστική συμβολή των 

Ελλήνων στην Οικονομία και την Κοινωνική πρόοδο. Ειδικότερα η Μελέτη που πραγματο-

ποιήθηκε από την Κυβέρνηση των Νεότουρκων το 1914 για την Οθωμανική Βιομηχανία εί-

ναι αποκαλυπτική.  

 Η λεπτομερής μελέτη των Οθωμανικών Αρχείων καταρρίπτει σε απόλυτο βαθμό την εθνι-

κιστική προπαγάνδα των Νεοτούρκων και των διάδοχων τους Κεμαλιστών ότι οι μη-

Μουσουλμανικές Κοινότητες, και πρωτίστως η Ελληνική, συνιστούσε μια παρασιτική οικο-

νομική οντότητα. Αντίθετα οι Έλληνες και οι Αρμένιοι με την εργατικότητα τους τόσο στα 

αστικά κέντρα όσο και στην ύπαιθρο αποτελούσαν τις δυνάμεις οικονομικής ανάπτυξης και 

προόδου. Αν δεν είχαν εφαρμοστεί οι ρατσιστικές πολιτικές κατά των  Χριστιανών λαών, με 

έναρξη εφαρμογής τις αρχές του 1914, σήμερα όπως αποδεικνύεται από πολλούς μελετη-

τές από την Τουρκία, ο χώρος της Μικράς Ασίας θα ήταν η πλουσιότερη περιοχή της Ευρώ-

πης και της Μέσης Ανατολής. Ο παρακάτω πίνακας έχει προκύψει από την Μελέτη της προ-

αναφερθείσας Έκθεσης για την Οθωμανική Βιομηχανία. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Η Οικονομική Διάσταση των Διωγμών κατά του Ελληνισμού 1913-22. 

 

Η  δημοσίευση του Αρχείου του Ταλαάτ  Πασά, Αρχιτέκτονα του αφανισμού των Ελλήνων 

και των Αρμενίων ως Υπουργού Εσωτερικών και Πρωθυπουργού (1913-18),  δείχνει το μέγε-

θος της λεηλασίας της περιουσίας των Ελλήνων και Αρμενίων. 

 

Με βάση το Αρχείο του Ταλαάτ  η Αξία των Ελληνικών Περιουσιών στην Ανατολική Θράκη 

και Δυτική Μικρά Ασία που κατασχέθηκαν την περίοδο 1/1/1914-31/12/1914 (σημ. η Ο.Α. 

εισήλθε στον Α’ Παγκ. Πόλεμο τον Νοέμβριου του 1914) υπερέβαινε το δεκαπλάσιο του ε-

τήσιου κρατικού προϋπολογισμού της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. 

Εθνοτική Ομάδα Επενδυμένα Κεφάλαια 
σε % 

Εργατικό 
Δυναμικό σε % 

Έλληνες 50 60 

Αρμένιοι 20 15 

Εβραίοι 5 10 

Μουσουλμάνοι 15 15 

Λεβαντίνοι 10 - 



 

•  

Βασικός Αντίπαλος της ανάπτυξης των Χριστιανικών  Κοινοτήτων στην Ο.Α. υπήρξε η αποι-

κιοκρατική πολιτική των Δυτικών Κρατών που οι ρίζες της φθάνουν μέχρι και το 1204.    

Η διαχείριση του δανεισμού από τις δυτικές δυνάμεις και ο πολιτικός έλεγχος που συνεπά-

γεται έπαιξε πολύ σημαντικό ρόλο. 

Το Εξωτερικό Χρέος της Ο.Α.σε  Εκατομμύρια Αγγλικές Στερλίνες  δείχνει την σημασία της 

Γαλλίας και Γερμανίας.  
 



 

•  

Η συνοπτική εικόνα της Βιομηχανίας της Οθωμανικής  Αυτοκρατορίας το 1912 δίνεται 

στον παρακάτω πίνακα:  

 

   Η εγκατάσταση των επιβιωσάντων των  Ελλήνων και Αρμενίων μετά από το 1922. 

 

Τα γεγονότα αμέσως μετά από την Μικρασιατική Καταστροφή. 

 

Η Μικρασιατική Καταστροφή τέλη Αυγούστου και αρχές του Σεπτέμβριο του 1922 οδηγεί 

σε μια εκρίζωση που παρόμοιο του δεν έχει συμβεί στην ιστορία της ανθρωπότητας. Ο Ελ-

ληνισμός του Πόντου είχε ήδη αφανιστεί κατά την διάρκεια των διωγμών που ξανά  ξεκίνη-

σαν το 1920.  Από το 2.7 εκατ. Έλληνες της Ανατολής και της Αν. Θράκης, έφθασαν στην Ελ-

λάδα κατά πλειοψηφία γυναικόπαιδα 1.25 εκ. Έλληνες και περίπου δεκάδες χιλιάδες Αρμέ-

νιοι.  Η εκκένωση της Ανατολικής Θράκης από τους ελληνικούς πληθυσμούς εκτελείται με 

την  επίμονη πίεση του Ελευθερίου Βενιζέλου κατόπιν συνάντησης του με τον Lloyd George 

(23/9/1922). Ο Ε. Βενιζέλος  θέτει ως όρο την υπακοή προς αυτή την Βρετανική απόφαση 

για να αναλάβει την διπλωματική εκπροσώπηση της καταστραμμένης Ελλάδος. Παράλληλα  

εκδηλώνεται η  απειλή των χωρών της Αντάντ για Ναυτικό αποκλεισμό της Ελλάδος.  

 

 

 



 

•  

 Η Επαναστατική Κυβέρνηση του Νικολάου  Πλαστήρα προσπαθεί με κάθε μέσο να ανα-

κουφίσει τους πρόσφυγες. Τα μέσα που διαθέτει είναι πολύ πενιχρά. Το Ταμείο Αποκατά-

στασης Προσφύγων που έχει ιδρυθεί με την πρωτοβουλία του Επαμεινώνδα Χαρίλαου είναι 

από τις πρώτες συστηματικές προσπάθειες ανακούφισης των προσφύγων. Η βοήθεια από 

τις Αμερικανικές φιλανθρωπικές οργανώσεις είναι η μόνη συστηματική και ουσιαστική βοή-

θεια. Ο Ε.Βενιζέλος ως διαπραγματευτής στην Λωζάννη αποδέχεται την αναγκαστική ανταλ-

λαγή των πληθυσμών (30/1/1923).   

 Η Κοινωνία των Εθνών με τον δυναμικό ρόλο του Φ. Νάνσεν επιτετραμμένου για το προ-

σφυγικό ζήτημα αναμιγνύεται στην αντιμετώπιση της κατάστασης και μεσολαβεί για την χο-

ρήγηση δανείου προς την Επιτροπή Αποκατάστασης Προσφύγων. 

 

 Ο Χένρυ Μόργενταου και η Επιτροπή Αποκατάστασης 

Προσφύγων   

 

Ο Χένρυ Μόργκενταου έχοντας υπηρετήσει ως Πρέσβης των 

Η.Π.Α. στην Κωνστνατινούπολη την περίοδο 1913-1917 γνώ-

ριζε πολύ καλά τα αίτια των γεγονότων στην Μικρασιατική 

Καταστροφή, Διαπιστώνοντας τις δυσκολίες που αντιμετώπι-

ζε η Ελληνική Κυβέρνηση να συνάψει εξωτερικό δάνειο λαμ-

βάνει την πρωτοβουλία και εξασφαλίζει την σύναψη ενός δα-

νείου περίπου 10 εκατ. στερλινών Αγγλίας το οποίο χρησιμο-

ποιήθηκε για την διαμόρφωση ανθρωπιστικού προγράμματος 

που επέτυχε σε μέγιστο βαθμό και αποτελεί μοναδικό παρά-

δειγμα στην ιστορία της Ανθρωπότητας. Το πρόγραμμα περιελάβανε την χορήγηση δανείων 

σε κάθε προσφυγική οικογένεια για κατασκευή οικίας και βιοτεχνιών. Το δάνεια επεστρά-

φησαν από τους πρόσφυγες πλήρως μέχρι 

το 1930. Ο ίδιος ο Χένρυ Μόργκεταου πα-

ραιτήθηκε από την αμοιβή του την οποία 

δώρισε για την ανακούφιση των προσφύ-

γων.  Το βιβλίο του Χ.Μόργκεντάου «Η Απο-

στολή μου στην Αθήνα» μαζί με το Βιβλίο 

του «Τα Απομνημονεύματα του Πρέσβη 

Μόργκενταου» αποτελούν μνημεία την υπε-

ράσπισης του ανθρωπισμού κατά της βίας 

και μισαλλοδοξίας. 



 

•  

Ο χάρτης της εγκατάστασης των προσφύγων 

 (από Βιβλίο της Κοινωνίας των Εθνών-1926) 

 



 

•  

Η μεταμόρφωση της Ελλάδος από τον  Δυναμισμό των Ελλήνων της Ανατολής. 

 

¨Όλες οι οικονομικές στατιστικές και αναλύσεις αποδεικνύουν την μεταμόρφωση της Ελ-

λάδος από μια την πλέον καθυστερημένη χώρα πριν από το 1923 σε μια χώρα με δυναμική 

οικονομία. Οι αριθμοί μιλούν από μόνοι τους: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Το πλέον εντυπωσιακό είναι η αύξηση της Βιομηχανικής Παραγωγής κατά μέσο όρο 250% 

χάρη στον δυναμισμό των Ελλήνων της Ανατολής-. 



 

•  

Η Απεμπόληση των Περιουσιών των Ελλήνων στο βωμό της «Ελληνοτουρκικής φιλίας» 

και οι συνέπειες της (1930). 

 

Σύμφωνα με την συνθήκη της Λωζάννης περί της υποχρεωτικής Ανταλλαγής Πληθυσμών 

δεν θα έπρεπε κανένας πρόσφυγας (Έλληνες από την Τουρκία και Μουσουλμάνοι από την 

Ελλάδα) να χάσει περιουσιακά του στοιχεία (ακίνητα ή κινητά). Η Συνθήκη προέβλεπε την 

καταμέτρηση της ακίνητης περιουσίας των προσφύγων και στις δύο πλευρές υπό την επο-

πτεία της Μικτής Επιτροπής  Ανταλλαγής.  Σε περίπτωση που μια πλευρά είχε πάρει μεγα-

λύτερη περιουσία θα έπρεπε να αποζημιώσει την άλλη πλευρά. Δηλαδή προβλεπόταν μια 

γενική εκκαθάριση. Στην Ελλάδα το όλο εγχείρημα έγινε σε δύο στάδια. Αρχικά κάθε προ-

σφυγική οικογένεια δήλωνε την ακίνητη περιουσία της σε επιμέρους επιτροπές που ήταν 

αρμόδιες σε συγκεκριμένες  γεωγραφικές περιοχές στην Μ. Ασία. Τα πρακτικά των Επιτρο-

πών  που βρίσκονται στα Γενικά Αρχεία του Κράτους και έχει ολοκληρωθεί με την εργασία 

των εθελοντών της Οικουμενικής Ομοσπονδίας Κωνσταντινουπολιτών τα τελευταία 2.5 χρό-

νια. Στη συνέχεια γινόταν οι δηλώσεις προς την Μικτή Επιτροπή. Θα έπρεπε δε η Επιτροπή 

να ελέγξει την ακρίβεια των δηλώσεων. Η κινητή περιουσία μπορούσε να μεταφερθεί από 

τους πρόσφυγες. Λόγω των συνθηκών Ολοκαυτώματος για τους Έλληνες σε ελάχιστες περι-

πτώσεις μετέφεραν την κινητή τους περιουσία ενώ οι Μουσουλμάνοι σε μεγάλο βαθμό με-

τέφεραν και πολλές φορές με έξοδα του Ελληνικού Κράτους την κινητή τους περιουσία. 

 

Η τύχη της περιουσίας των Προσφύγων 

 

Οι πλέον συντηρητικές εκτιμήσεις για την σύγκριση των περιουσιών Ελλήνων της Ανατο-

λής και των Μουσουλμάνων δείχνουν μια αναλογία 10: 1 και πολύ ερευνητές δίνουν την α-

ναλογία 20:1 . Επομένως έπρεπε οι πρόσφυγες να λάβουν ένα σημαντικό ποσό ως αποζημί-

ωση των περιουσιών τους. Αντί αυτού ο Ελευθέριος Βενιζέλος το 1930 με την σύμβαση της 

Άγκυρας δέχθηκε ακριβώς την αντίθετη αναλογία 1:20 και η Ελλάδα κατέβαλε το ποσό 

500.000 Στερλινών προς την Τουρκία.  Η δικαιολογία για την απεμπόληση αυτή ήταν ότι θα 

εξασφαλιζόταν η «ελληνοτουρκική» φιλία. Όμως το 1932 η Τουρκική Κυβέρνηση απαγορεύ-

οντας πλήθος επαγγελμάτων στην Κων/λη οδήγησε σε φυγή 12.000 Έλληνες της Πόλης.  Α-

ποτελεί ιστορική αλήθεια ότι με την πράξη αυτή της απεμπόλησης η Ελλάδα οδηγήθηκε 

στον 2ο διχασμό του εικοστού αιώνα. Ο πρώτος Εθνικός Διχασμός οδήγησε στην Μικρασια-

τική Καταστροφή και ο Δεύτερος στον τρομακτικών συνεπειών Εμφύλιο Πόλεμο (1943-

1949).  



 

•  

Συμπέρασμα 

 

Πλήθος αποδεικτικών στοιχείων δείχνουν σήμερα ότι οι μη-Μουσουλμανικοί λαοί της Α-

νατολής  με πρώτους τους Έλληνες σε όλους τους παρελθόντες αιώνες έχουν παράγει ένα 

μεγάλο αδιάκοπο πολιτισμό και η συμβολή τους στην οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη 

υπήρξε μεγαλειώδης. Ιδιαίτερα στο 2ο ήμισυ του 19ου αιώνα η οικονομική και κοινωνική 

δραστηριότητα που έδειξαν οι Έλληνες της Ανατολής και οι Αρμένιοι είναι στην κατεύθυνση 

της προόδου και προκοπής για την πατρίδα τους. Η πορεία αυτή ανακόπηκε από την ρατσι-

στική πολιτική των Νεοτούρκων.  

 

Η συμβολή των Ελλήνων της Ανατολής, όσων  επιβίωσαν από το Ολοκαύτωμα (1914-

1922), και έφθασαν στην Ελλάδα ως πρόσφυγες υπήρξε καθοριστική στην οικονομική και 

κοινωνική ανάπτυξη του τόπου. Την αλήθεια αυτή πλέον ουδείς την αμφισβητεί. Όμως η 

τεράστιας κλίμακας αδικία που υπέστη ο Ελληνισμός της Ανατολής είχε πολύ αρνητικές συ-

νέπειες στο εσωτερικό της Ελλάδος και αποτελεί βασικό παράγοντα του Β’ Εθνικού Διχα-

σμού του 20ου αιώνα που εκδηλώθηκε και με τον τρομερό Εμφύλιο Πόλεμο (1946-49).  

Πάνω από όλα όμως για μια ακόμη φορά ο  Δυναμισμός αυτός του Ελληνισμού της Ανατο-

λής σήμερα καλείται να κινητοποιηθεί για να συμβάλει στα προβλήματα που αντιμετωπίζει 

η  Χώρα.  
 



 

•  

Summary of the articles in the present Newsletter of the 

 Ecumenical Federation of Constantinopolitans (EFC)  

• The 67th anniversary of the Pogrom against the Greek Community in 6-7 September 

1955 in Polis—Event of organized under the title “The right of survival of the Greek 

Community”, p.1. 

• Announcements of Scholarships for students of Constantinopolitan origin studying on 

Universities of Greece and Cyprus, p. 3-6. 

• Announcements of EFC Administartive Board, p. 7-8,14. 

• Message from His All holiness Ecumenical Patriarch Bartholomeos on the start of new 

Ecclesiastical Year, p. 9-11. 

• A  sad story for a Constantinopolitan, p.12-13. 

• Report to UNESCO by the Association of Architects of Greece to UNESCO on the damag-

es in Hagia Sophia Monument in Istanbul following the change of its use in 2020,p.15-

18. 

• The Exchange of Population and the looting of the properties of the Anatolian Greeks, 

p.19-27.  

 

İstanbullu Rumların Evrensel Federasyonunun (İREF)  

Bu  Bültende yer alan makalelerin özeti 

 

• 6-7 Eylül 1955'te Rum Cemaatine karşı  Pogromunun 67. Yıldönümü—“Rum Cemaatinin 

Yaşama Hakkı” başlığı altında düzenlenen olay, s.1. 

• Yunanistan ve Kıbrıs Üniversitelerinde okuyan İstanbul asıllı öğrenciler için Burs İlanları, 

s. 3-6. 

• İREF Yönetim Kurulu Duyuruları, s. 7-8,14. 

• Ekümenik Patrik Hazretleri  Bartholomeos'un yeni Kilise Yılı'nın başlangıcındaki mesajı, s. 

9-11. 

• Bir İstanbullu Rumun hazın hikayesi, s.12-13. 

• İstanbul Ayasofya Binasında 2020'de kullanım değişikliği sonrası meydana gelen hasar-

lara ilişkin Yunanistan Mimarlar Birliği'nin UNESCO'ya sunduğu UNESCO raporu,s.15-18. 

• Anadolu Rumlarının Nüfus Mübadelesi ile varlıkarının yağmalanması, s.19-27. 



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» 

- - «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. 


