
 
 
 
 
 
 
 
 

 

-Προγ, Κιοιν. Αλληλεγγύης, σ.204. 

- Προγ. Υπ. Πολιτισμού στα 100 

χρόνια της Μ. Ασιατικής καταστρο-

φής, σ.6-10. 

-Στη μνήμη του Ντέσμοντ Τού-

του,σ.11-12. 

-Μονή Βλατάδων, σ.13-15. 

-Σεβ. Μητροπολίτη Πισιδίας Σωτη-

ρίου για την Αφρική, σ.16-17. 

-Παρέμβαση της Οι.Ομ.Κω σε συμ-

βούλιο του ΟΗΕ,18-19. 

- Εκδόσεις Οι.Ομ.Κω. σ. 20. 

- Δεκέμβριος   2021  Τεύχος 10/12 

 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 

Ευχόμαστε ολόψυχα ταχεία ανάρρωση στην Α.Θ. Παναγιότητα τον 
Οικουμενικό μας Πατριάρχη, ο Θεός να του δίνει υγεία και δύναμη, 

επ’ ωφελεία των δικαίων της Μεγάλης Εκκλησίας και του Γένους μας.  

Το Διοικητικό Συμβούλιο  

της Οικουμενικής Ομοσπονδίας  

Κωνσταντινουπολιτών  

εύχεται σε όλους τους αναγνώστες του  

Καλή Χρονιά με  

Υγεία, Ευτυχία και Ειρήνη.  

Ο Μικρός 

 Αργαίος  

(Χασάν Νταγί)  

της  

Καππαδοκίας 



Πρόγραμμα Κοινωνικής Αλληλεγγύης  

«Μηνάς Τσιτσάκος»  

Συνέχιση των δραστηριοτήτων με την αύξηση των αναγκών  

  Οι δράσεις του Προγράμματος που ξεκίνησε πριν από 9 χρόνια συνεχίζονται σε 

όλους τους τομείς. Κατά την περίοδο της φετινής περιόδου εορτών των Χριστου-

γέννων πραγματοποιήθηκαν σε συνεργασία με τα μέλη σωματεία οι δράσεις 

στην ευρύτερη περιοχή των Αθηνών και της Θεσσαλονίκης οι δράσεις: 

 - Προετοιμασία και διανομή 120 δεμάτων σε κατοικίες των ενταγμένων στο Πρό-

γραμμα. 

- Διανομή 135 διατακτικών στην Αθήνα και Θεσσαλονίκη οι οποίες παραλαμβά-

νεται από καταστήματα αλυσίδας σουπερμάρκετ κοντά στις κατοικίες των υπο-

στηριζόμενων.  Η συνολική αξία των διατακτικών ανέρχεται σε περίπου 4.500 Ευ-

ρώ. 

Συνέχιση των δράσεων : 

 Παροχής δωρεάν στέγασης σε 75 ενταγμένους στο Πρόγραμμα. 

 Εξασφάλισης φαρμάκων και ιατροφαρμακευτικής φροντίδας σε 60 ενταγμέ-

νους Πρόγραμμα. 

 Αντιμετώπιση εκτάκτων καταστάσεων όπως συμπαράσταση σε συμπολίτες 

που δεν μπορούν να αποκτήσουν ΑΜΚΑ αν και ζουν στην Ελλάδα 40 χρόνια 

λόγω γραφειοκρατίας και μη ανταπόκρισης των φορέων της Πολιτείας για 

πολλούς μήνες. 

 Εξασφάλιση υγειονομικού υλικού και προστασίας από την Πανδημία. 

 Συνεχείς ενέργειες για την επίλυση ζητημάτων μη χορήγησης αδειών παραμο-

νής, ΑΜΚΑ λόγω γραφειοκρατιών δυσχερειών.  

 Μέριμνα των εξοδίων ακολουθιών αυτών που ήταν μόνοι ή τους έχουν εγκα-

ταλείψει οι δικοί τους.   



ΓΙΑ ΝΑ ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙΤΕ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΤΗΣ 

 ΟΙΟΜΚΩ 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 

Ευχαριστούμε τον συμπολίτη μας Αντώνη Μπόλο, Πρόεδρο του του σωματείου «Φίλων 

της Ευρώπης στην Ελλάδα» για την πρόσβαση σε ιατρικές υπηρεσίες 

 μελών μας του Προγράμματος  

Η παράδοση διατακτικών από τον Αντιδήμαρχο κ. Νίκο Αβραμίδη του Δ. Αθηναίων στην 

Οι.Ομ.Κω. (13/12/2021) στο Πνευματικό Κέντρο Κωνσταντινουπολιτών  



Ευχαριστίες του Δ.Σ. προς τους Υποστηρικτές  του  

Προγράμματος Κοινωνικής Αλληλεγγύης  

 

Την Δράση «Όλοι Μαζί Μπορούμε» στην παροχή τροφίμων και ειδών πρώτης  

ανάγκης.  Την παροχή υγειονομικού υλικού στις εταιρείες : Γρ. Σαράντη, Thrace 

Pack (Ίδρυμα Χαλιορή), τους  Γ. Μαστορίδη, Κ. Κωνσταντινίδη είδη τροφίμων.  

Δωρεές για αγορά τροφίμων το Μπαζάρ Αγάπης της Χ. Ιορδανίδου, 

Οικονομική Υποστήριξη σε εταιρεία Ενέργειας, Νικολ. Ελματζίογλου,  

το Ζαχαροπλαστείο Μαξίμ και το Κρεοπωλείο Αράπογλου, Ζωγραφειώτες για την 

δωρεά τροφίμων στον Νέο Οίκο του Πολίτη 

 

Του συμπολίτες μας Άννα και Σταύρο Κοτσίνη και Π. Τίλλιο   

προς το Κοσμέτειο Ίδρυμα  

Τους δωρίσαντες στον Νέο Κύκλο Κωνσταντινουπολιτών  

(θα ανακοινωθούν από το Ενημερωτικό Δελτίο του Ν.Κ.Κ.)  

 

Για την παροχή διατακτικών τον Αντιδήμαρχο του Δ. Αθηναίων Νίκο Αβραμίδη 

και την εταιρεία Σκλαβενίτης που αύξησαν τον αριθμό των διατακτικών που  

διανεμήθηκαν 

 

Για την ετοιμασία των δεμάτων  

Τα μέλη του Δ.Σ. του Νέου Κύκλου Κωνσταντινουπολιτών, το προσωπικό της 

Ένωσης Κωνσταντινουπολιτών και τις Ευφημία Κλάτση και Χριστίνα Ρακτιβάν. 

 

Για την διανομή των δεμάτων 20-23 Δεκεμβρίου 2021 

Ι. Βαξεβανίδη, Α. Γεωργούλη, Α. Ιωαννίδου, Π. Κρανιδιώτης, Ν. Μπεγάκη, 

 Β. Νόβα,  Π. Παρασκευοπούλου, Ε. Φράγκου, Α. Χανιώτη, 

 Θ. Φωτογιαννοπούλου. 
 

 



 

ΚΥΚΛΟΦΟΡΕΙ ΤΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΠΟΥ ΕΤΟΙΜΑΣΑΝ  

ΟΙ ΣΥΛΛΟΓΟΙ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΙΤΩΝ  

ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ, ΕΛΒΕΤΙΑΣ, ΗΝΩΜΕΝΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ,  

ΕΥΡΗΤΕΡΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗ WASHINGTON D.C. KAI  

ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ  

Πληροφορίες: Π. Κρανιδιώτης (panagiotis.kranidiotis@gmail.com) 



Συμμετοχή της Οι.Ομ.Κω. στο Πρόγραμμα του Υπουργείου Πολιτισμού για τα 

100 Χρόνια της Μικρασιατικής Καταστροφής  

 

 

 

 

 

    Στην διάρκεια η Οι.Ομ.Κω. μαζί με τα Β’ Σωματεία του Ελληνισμού της Ανατο-

λής συμμετείχε σε επικοινωνία με την ηγεσία και στελέχη του Υπουργείου Πολιτι-

σμού και Αθλητισμού για την κατάρτιση Προγράμματος Μνήμης στα 100 χρόνια 

του 1922.  Συγκεκριμένα μετά από πρόσκληση του Υπουργείου υποβλήθηκαν οι 

απόψεις της Οι.Ομ.Κω. που σε γενικές γραμμές είναι: 

- Η δημιουργία βάσης δεδομένων για όλους τους αστούς πρόσφυγες (400.000 

οικογένειες) των περιουσιών που εξαναγκάστηκαν να αποξενωθούν - εγκατα-

λείψουν συνέπεια της Ανταλλαγής των Πληθυσμών (30/1/1923). Η Ομοσπον-

δία μας την περίοδο 2017-2021 με εντατικά εργασία 5 εθελοντών φωτογρά-

φησε τα σχετικά αρχεία-τετράδια (3800) που βρίσκονται στα Γενικά Αρχεία 

του Κράτους. Το ψηφιακό αυτό αρχείο συμπιεσμένο έχει όγκο 1.8 Terabyte.  

Ήδη 25 εθελοντές αποδελτιώνουν κάθε περιοχή-κοινότητα της Ανατολής και 

της Ανατ. Θράκης και ο αριθμός των προσερχόμενων εθελοντών αυξάνεται 

συνέχεια.  Ελπίζουμε ότι στα μέσα του 2022 θα έχει αποδελτιωθεί το μεγαλύ-

τερο τμήμα όλων των τόπων που κατοικούνταν από Έλληνες.  

Η ολοκλήρωση του έργου δίνει την δυνατότητα: 

Α. την εύρεση από κάθε απόγονο της περιουσίας του προγόνου του, 

Β. την διενέργεια δημογραφικών, οικονομικών και κοινωνικών ερευνών, 

Γ. οργάνωση εκθέσεων στην Ελλάδα, Τουρκία και το Εξωτερικό. 

 



 Έχει ήδη ολοκληρωθεί σε συνεργασία με το Μουσείο Φυσικών Επιστημών και 

Τεχνολογίας του ΕΚΠΑ , Ερευνητική Εργασία με τίτλο: «Η Μελέτη και Τεκμηρί-

ωση του Αρχείου της Ίδρυσης του Πανεπιστημίου Σμύρνης (1919-1922)-ΦΩΣ 

ΕΞ ΑΝΑΤΟΛΩΝ» από την εθελόντρια μας κα. Ελένη Πατούχα. Θα οργανωθεί 

έκθεση με το θέμα αυτό. 

 Η Οι.Ομ.Κω έχει οργανώσει στην Άγκυρα (Νοέμβριος 2018) έκθεση στα τουρ-

κικά με θέμα: «Οι Πολλαπλές Κοινωνικές και Πολιτιστικές  Συμβολές της Ρω-

μιοσύνης την Οθωμανική και Ρεπουμπλικανική Περίοδο». Η οργάνωση της 

Έκθεσης έγινε με την επιμονή μας και παρά τα μεγάλα εμπόδια. Σκοπεύουμε 

να οργανώσουμε στην Ελλάδα την ίδια Έκθεση επεκτείνοντας και στην συμβο-

λή του Ελληνισμού της Ανατολής στην διαμόρφωση της Ελλάδος σήμερα. Ο 

τίτλος της Έκθεσης θα είναι: «Η Ζωοδοτική  Δύναμη του Ελληνισμού της Ανα-

τολής 1850-2021». 

 Έχοντας πρόσβαση στα αρχεία της Κοινωνίας των Εθνών – της Μικτής Επιτρο-

πής Ανταλλαγής Πληθυσμών αλλά και την βιβλιογραφία επί του θέματος,  

σκοπεύουμε να εκπονήσουμε μελέτη με θέμα: «Το Μεγαλύτερο Ανθρωπιστι-

κό Πρόγραμμα Περίθαλψης Προσφύγων στην Ιστορία της Ανθρωπότητας 

και ο Henry Morgenthau». Το παραδοτέο θα είναι βιβλίο και έκθεση. 

   Το Υπ. Πολιτισμού και Αθλητισμού στις 20 Δεκεμβρίου 2021 ανακοίνωσε Πρό-

γραμμα  ο  θεσμός «Όλη η Ελλάδα ένας Πολιτισμός 2022» αφιερώνεται στα εκα-

τό χρόνια από την Μικρασιατική Καταστροφή. Επιπλέον, επιχορηγούνται δρά-

σεις Δευτεροβάθμιων Προσφυγικών Σωματείων, Ομοσπονδιών και Ενώσεων.  

 Το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού αφιερώνει το 2022 στην επέτειο της 

Μικρασιατικής Καταστροφής και στην ανάδειξη της μνήμης και της ταυτότητας 

των προσφυγικών κοινοτήτων. Στην εκατονταετηρίδα μνήμης αφιερώνεται το 

πρόγραμμα του θεσμού «Όλη η Ελλάδα ένας Πολιτισμός 2022» και παράλληλα 

ανακοινώνει ειδική πρόσκληση για την επιχορήγηση προγραμμάτων και δράσε-

ων που θα υλοποιηθούν από τα Δευτεροβάθμια Προσφυγικά Σωματεία και τις 

Ομοσπονδίες Προσφυγικών Συλλόγων και Ενώσεων.  



 Όπως δήλωσε η Υπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού κα. Λίνα Μενδώνη, «Το 

Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού τιμά στο 2022 την μνήμη της επετείου συ-

μπλήρωσης 100 ετών από τη Μικρασιατική Καταστροφή και τον ξεριζωμό των 

Ελλήνων από τους γενέθλιους τόπους τους. Τιμά ένα ιστορικό γεγονός που επη-

ρέασε καθοριστικά τον Ελληνισμό και τη διαμόρφωση της νέας Ελλάδας. Ο θε-

σμός «Όλη η Ελλάδα ένας Πολιτισμός 2022», για το επόμενο καλοκαίρι, είναι μο-

νοθεματικός. Θέλουμε ιδιαίτερα να τιμήσουμε τις προσφυγικές κοινότητες, τους 

εκπατρισμένους Ελληνες, αυτούς που μεταλαμπάδευσαν στη μητροπολιτική πα-

τρίδα τον πλούτο των παραδόσεών τους, τις τέχνες και την παιδεία τους, διαμορ-

φώνοντας μια νέα ταυτότητα. Ταυτόχρονα, αναγνωρίζοντας την καθοριστική 

συμβολή των προσφύγων στη σύγχρονη Ελλάδα, απευθύνουμε πρόσκληση εκδή-

λωσης ενδιαφέροντος στα Δευτεροβάθμια Προσφυγικά Σωματεία και στις Ομο-

σπονδίες Προσφυγικών Συλλόγων και Ενώσεων για την υποβολή προτάσεων επι-

χορήγησης συγκροτημένων δράσεων, οι οποίες θα τιμήσουν την ιστορία και την 

προσφορά των προσφυγικών κοινοτήτων».  

 Οι θεματικοί άξονες των προγραμμάτων και δράσεων καθορίζονται ως εξής:  

 Καταγραφή και τεκμηρίωση της ιστορίας των κοινοτήτων που εγκαταστάθη-

καν στην Ελλάδα, καθώς και της εξέλιξής τους μετά την εγκατάσταση 

(αρχειακή έρευνα, καταγραφή προφορικών μαρτυριών με τη χρήση των μεθό-

δων της προφορικής ιστορίας και του εθνογραφικού κινηματογράφου) . 

 Ανάδειξη και προβολή όψεων της άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς του προ-

σφυγικού ελληνισμού, που απαντώνται μέχρι σήμερα στον ελλαδικό χώρο 

(εθιμικά δρώμενα, διατροφική κληρονομιά, τεχνογνωσίες και καλλιεργητικές 

πρακτικές, μουσικοχορευτικές παραδόσεις της υπαίθρου και του αστικού χώ-

ρου κλπ).  

 Συγκρότηση και ψηφιοποίηση φωτογραφικών αρχείων, τεκμηρίωση, ψηφιο-

ποίηση και ανάδειξη μουσειακών συλλογών. 

 

  



 Έντυπες και ψηφιακές εκδόσεις. 

 Εκπαιδευτικές δράσεις. 

 Οργάνωση συνεδρίων, ημερίδων, εκθέσεων, εκδηλώσεων. 

 Διοργάνωση δράσεων για την ανάδειξη της συμβολής του ελληνισμού της Μι-

κράς Ασίας και της βόρειας και ανατολικής Θράκης στην ανάπτυξη του αθλητι-

σμού και της αθλητικής παιδείας στην Ελλάδα.  

  Στην ανακοίνωση του Υπουργείου τονίζονται επίσης: 

Το 2022 συμπληρώνονται 100 χρόνια από την τραγωδία που βίωσε ο ελληνισμός 

με την καταστροφή της Μικράς Ασίας και τον ξεριζωμό των Ελλήνων από τις εστί-

ες τους. Η θεματολογία της φετινής διοργάνωσης του θεσμού «Όλη η Ελλάδα ένα 

Πολιτισμός 2022» είναι αφιερωμένη στο ιστορικό γεγονός της Μικρασιατικής Κα-

ταστροφής και τις εννοιολογικές του προεκτάσεις. Πέρα από την προφανή, όσο 

και εκ νέου τραγικά επίκαιρη, διάσταση των φαινομένων της προσφυγιάς, του βί-

αιου εκτοπισμού των πληθυσμών, του τρόμου, των φρικαλεοτήτων και των λεη-

λασιών, οι συμμετέχοντες ενθαρρύνονται να διερευνήσουν, μέσω των προτάσε-

ών τους, ολόκληρο το φάσμα των επιδράσεων του ιστορικού πλέγματος του 1922 

στα πεδία της ζωής, της σκέψης και του πολιτισμού, καθώς και τις άνευ προηγου-

μένου ωσμώσεις και μετατοπίσεις που έθεσε σε λειτουργία.  

Ενδεικτικά, αναφέρουμε τα προβλήματα της προσαρμογής και αφομοίωσης των 

εκτοπισμένων στο νέο περιβάλλον, αλλά και τη σωρεία των θετικών επιδράσεων, 

που προκάλεσε η έλευση των προσφύγων, στην οικονομική και πνευματική ζωή 

της Ελλάδας, αλλά και στην καθοριστική συμβολή τους στη διαμόρφωση μίας νέ-

ας ελληνικής πολιτιστικής ταυτότητας. Σε κάθε περίπτωση, κεντρικό ζητούμενο 

είναι η όσο το δυνατόν ευρύτερη προσέγγιση της προτεινόμενης θεματολογίας, 

πέρα από τα στεγανά και τις προκαταλήψεις των καθιερωμένων αφηγήσεων.  

 



  Εντός των επόμενων ημερών η Οι.Ομ.Κω. θα στείλει στα μέλη σωματεία του 

(τακτικά και αρωγά) προσκαλώντας την δημιουργία Επιτροπής Συμμετοχής στις 

δράσεις του παραπάνω Προγράμματος. Η Οι.Ομ.Κω. είναι εγγεγραμμένο σωμα-

τείο στο Μητρώου του Υπ. Πολιτισμού. Στην Ανακοίνωση αναφέρεται ότι η συμ-

μετοχή των πρωτοβάθμιων σωματείων θα πρέπει να γίνεται διαμέσου των Ομο-

σπονδιών που είναι μέλη.  

  Προφανώς η πρόσκληση της Οι.Ομ.Κω. θα απευθύνεται σε όλους τις εθελό-

ντριες και εθελοντές τους  που έχουν προσεφέρει πολύτιμες εθελοντικές εργασί-

ες αλλά και τους νέου εθελοντές να συμβάλλουν στις δράσεις του Προγράμμα-

τος.  

Υποστηρικτικές Ενέργειες της Οι.Ομ.Κω. προς τα  

Ιδρύματα της Ομογένειας  

 Κατόπιν υποβολής προτάσεων του Δ.Σ. της Οι.Ομ.Κω. εξασφαλίστη-

καν και έχουν σταλεί οικονομικές συνδρομές προς τα ιδρύματα της 

Πόλης: Δημιουργικό Εργαστήριο Νηπίων της Κοινότητας Σταυροδρο-

μίου, Κοινότητα Αγίου Δημητρίου Σαρμασικίου και Ζάππειο Σχολή.   

Υλοποίηση Δράσεων της Οι.Ομ.Κω. για Πρόγραμμα ΕΛΠΙΣ 

Προχωρούν κανονικά οι δράσεις του ΕΛΠΙΣ. Ήδη υποστηρίζεται μια 

εθελόντρια για παλιννόστηση, χορηγήθηκε σε μια υποψήφια  

διδάκτορα υποτροφία που εκπονεί την διδακτορική διατριβή και 

ολοκληρώθηκε το Πρόγραμμα Υποστήριξης Μαθητών και Φοιτη-

τών για το 2021. Το 2022 οι διαδικασίες θα επιταχυνθούν. Κύριος  

σκοπός του Προγράμματος ΕΛΠΙΣ είναι η υποστήριξη της νέας  

γενιάς με προοπτική τον επαναπατρισμό των επιθυμούντων στην  

Πόλη και να ενταχθούν στην Ρωμαίικη Κοινότητα της Πόλης. 

 



 
Απεβίωσε  ο Ντέσμοντ Τούτου 

Ο Νοτιοαφρ ικάνος  αγγλικανός  αρχιεπίσκοπος  Ν τέσμον τ  Τούτου,  νομπελί-

σ τας  Ε ιρήνης  και  ήρ ωας  του αγώνα κατά 

του απαρτχάιν τ ,  απεβίωσε την  

26/1/2021  ηλικία  90 ετών ,  αν ακοίνωσε ο  

πρόεδρος  της  χώρ ας,  ο  Σ ίρ ι λ  Ραμαφόσα.  

   

Ο Πρόεδρος  εξέφρ ασε «εξ  ονόματος 

όλων  των  Νοτιοαφρ ικανών,  τη  βαθιά  του 

θλίψη γ ια  τον  θάνατο,  σήμερα Κυρια-

κή»,  αυτή  της  κορ υφαίας  προσωπικότη-

τας  σ την  Ισ τορ ία της  Νότιας  Αφρικής.  

Σύγχρονος του Νέλσον  Μαν τέλα,  ο  Ντέ-

σμον τ Τούτου υπήρξε μία  από 

τ ις  ηγετ ικές  μορφές  πίσω από το  κίνημα 

γ ια  τερ ματισμό  των  φυλετ ικών  δ ιακρ ίσε-

ων  και  δ ιαχωρισμών  που είχε  επιβληθεί  

από την  λευκή κυβέρνηση μειοψηφίας  

σ τη πλειονοτ ική μαύρη κο ινότητα της  

Νοτίου Αφρ ικής  από  το  1948 έως το  1991.  

   

Γ ια  τον  αγώνα του με  σκοπό  την κατάργηση του απαρτχάιν τ ,  του  απονε-

μηθεί  το  Βρ αβείο  Νόμπελ,  το  1984.  

   

Η υγεία  του Ντέσμον τ Τούτου είχε  επ ιδεινωθεί  εδώ και  αρ κετούς μήνες.  

Δεν  έκανε  πλέον  δημόσιες  ομιλίες ,  όμως  πάν τα χαιρ ετούσε τ ις  κάμερ ες ,  

που ήταν  παρούσες  σε  κάθε  μετακίνησή  του,  πάν τοτε  χαμογελών τας,  

όπως  όταν  εμβολιάσ τηκε  κατά της  Covid -19 σε νοσοκομείο  τον  περασμέ-

νο Μάιο,  ή  κατά τη  δ ιάρ κεια του εορτασμού των γεν εθλίων του τον  περ α-

σμένο Οκτώβρ ιο,  σε  δύο  δηλαδή από τ ις  τελευταίες  δημόσιες  εμφανίσεις  

του.  



 
«Ένας άνδρας εξαιρετικής ευφυΐας, ακεραιότητας και ακατάβλος απέναντι στις δυνάμεις 

του απαρτχάιντ, ήταν επίσης τρυφερός και ευάλωτος στη συμπόνια του για αυτούς που υ-

πέστησαν καταπίεση, αδικία και βία υπό το απαρτχάιντ και για τους καταπιεσμένους ολό-

κληρου του κόσμου», πρόσθεσε ο Ραμαφόσα. 

 

Συναισθηματικός, χαρισματικός, ευφραδής και ακατάβλητος 

 

   Ο Τούτου γεννήθηκε στο Klerksdorp, μια αγροτική πόλη περίπου 160 χιλιόμετρα νοτιοδυ-

τικά του Γιοχάνεσμπουργκ. (Φιλάσθενος) γιος δασκάλου και μιας υπηρέτριας, εκπαιδεύτηκε 

πρώτα ως δάσκαλος προτού γίνει Αγγλικανός ιερέας. 

 

   Ως κληρικός, ταξίδεψε πολύ, αποκτώντας μεταπτυχιακό στη θεολογία από το Πανεπιστή-

μιο του Λονδίνου. Αν και εμφανίστηκε ως βασικό πρόσωπο στον αντιρατσιστικό αγώνα μό-

λις στα μέσα της δεκαετίας του 1970, επρόκειτο να έχει τεράστια επίδραση σε αυτόν. 

Συναισθηματικός, χαρισματικός και ευφραδής, υπήρξε σταθερός υποστηρικτής των κυρώ-

σεων κατά της Νότιας Αφρικής, λόγος για τον οποίο αντιμετωπίστηκε με μίσος από τους υ-

ποστηρικτές του καθεστώτος του απαρτχάιντ, που τον θεωρούσαν ταραχοποιό και προδό-

τη.  

 

   Ασπίδα του στον πόλεμο που δέχθηκε, η ευφυΐα και το μαχητικό πνεύμα του, αλλά συν τω 

χρόνω η τεράστια δημοτικότητα και ο διεθνής σεβασμός που κέρδισε. Το 1986 διορίστηκε 

αρχιεπίσκοπος του Κέιπ Τάουν, ουσιαστικά επικεφαλής της Αγγλικανικής εκκλησίας της πα-

τρίδας του. 

 

   Ο Τούτου κρατούσε πάντα αποστάσεις από το Αφρικανικό Εθνικό Κογκρέσο (ANC), το κόμ-

μα που πρωτοστάτησε στον απελευθερωτικό κίνημα και βρίσκεται τώρα στην εξουσία στη 

Νότια Αφρική για περισσότερα από 20 χρόνια. Αρνήθηκε να στηρίξει τον ένοπλο αγώνα της 

και να συνταχθεί άνευ όρων με ηγέτες όπως ο Νέλσον Μαντέλα. Ωστόσο, συμμεριζόταν το 

όραμα του Μαντέλα για μια πολυφυλετική κοινωνία στην οποία όλες οι κοινότητες ζουν μα-

ζί χωρίς μνησικακία ή διακρίσεις και του πιστώνεται η φράση «έθνος του ουράνιου τόξου» 

με την οποία περιέγραφε το όραμά του. 

   

 



 
Κώστας Φωτιάδης 

Η Πατριαρχική και Αυτοκρατορική Ι. Μονή Βλατάδων  

Ας μου επιτραπεί να προσθέσω κάποια παραλειπόμενα για την Ιερά Βασιλική, Πατριαρχική 

και Σταυροπηγιακή Μονή Βλατάδων (θα αναφέρεστε σε εκείνη της Άνω Πόλεως της Θεσσα-

λονίκης υποθέτω) στην οποία υπάγεται όπως γράφετε ο 'εξαρτηματικός'  Ναός του Αγίων 

Γεωργίου, Φωτεινής καί Αναργύρων εντός του Άλσους Προμπονά .. 

Η Μονή Βλατάδων ή Βλαττάδων ή Βλατταίων, είναι μοναστήρι στην περιοχή της Άνω Πόλης 

της Θεσσαλονίκης, 80 περίπου μέτρα από τα τείχη του Επταπυργίου. Είναι το μοναδικό μο-

ναστήρι της βυζαντινής περιόδου της πόλης  και το οποίο εξακολουθεί να λειτουργεί μέχρι 

σήμερα. 

Ιδρύθηκε κατά τα μέσα του 14ου αιώνα σε χώρο που πιθανώς να φιλοξενούσε παλαιότερο 

ναό, από τους αδελφούς Δωρόθεο και Μάρκο Βλαττή, μαθητές του Αρχιεπισκόπου Θεσσα-

λονίκης Γρηγορίου Παλαμά. Ως κτητόρισσα της Μονής φέρεται η αυτοκράτειρα Άννα Πα-

λαιολογίνα, η οποία είχε ἐγκατασταθεί στη Θεσσαλονίκη το 1351 και παρέμεινε στην πόλη 

ως κυβερνήτις έως το τέλος της ζωής της. Τό πατριαρχικό Σιγίλλιο εκδόθηκε λίγο αργότερα 

από τον Οικουμενικό Πατριάρχη Νείλο. Από το 1387, με την πρώτη κατάληψη της Θεσσαλο-

νίκης από τους Οθωμανούς, το καθολικό μετατράπηκε σε τζαμί, όπως διακρίνεται από ορι-

σμένα κτίσματα οθωμανικής τεχνοτροπίας. Ιστορική αναφορά για τη μονή βρίσκεται στο 

οδοιπορικό του Ρώσου περιηγητή Ιγνατίου του Σμολένσκ το 1405. Μετά τη δεύτερη άλωση 

της πόλης το 1430 από τους Οθωμανούς αφέθηκε να λειτουργεί κανονικά ως μονή και την 

περίοδο αυτή αποκαλούνταν Τσαούς Μοναστήρι. Μάλιστα γνώρισε μεγάλη ακμή καθώς 

της έδωσαν κάποια προνόμια, που επικυρώθηκαν με φιρμάνι του Μωάμεθ Β΄ το 1446. Σύμ-

φωνα με παράδοση του 16ου αιώνα, η προνομιακή αυτή μεταχείριση οφειλόταν στη βοή-

θεια που είχαν προσφέρει οι μοναχοί της στους Τούρκους για την άλωση της πόλεως. Το 

1633, με σιγίλλιο του Πατριάρχη Κυρίλλου Λούκαρι, η Μονή Βλαττάδων προσαρτήθηκε ως 

μετόχιο στη Μονή Ιβήρων του Αγίου Όρους. Το 1801 ανακαινίσθηκε το καθολικό της μονής, 

αλλά το 1870 μια πυρκαγιά κατέστρεψε μέρος της, συμπεριλαμβανόμενης και της βιβλιο-

θήκης. Οι ζημιές επισκευάσθηκαν με έξοδα του Οικουμενικού Πατριαρχείου. 

Οι Ιδρυτές της Μονής και η σχετική παράδοση για τους Βλαττάδες. 

Σύμφωνα με ισχυρή τοπική παράδοση, ευρύτατα διαδεδομένη στην επαρχία και σήμερα 

δήμο Αγίου Βασιλείου, Ρεθύμνου, πατρίδα των ιδρυτών της I. Μονής Βλατάδων είναι οι Λί-

γκρες, ένα ερειπωμένο και ακατοίκητο,στις μέρες μας, χωριουδάκι, στη νότια (Λυβική) ακτή 

τής εν λόγω επαρχίας. 



 
Η ίδια τοπική παράδοση κάνει λόγο για οικογένεια με το επώνυμο «Βλαττάς», η οποία, λέ-

γει, μετά από πειρατική επιδρομή- που έγινε η αφορμή της καταστροφής του εν λόγω χω-

ριού- κατέφυγε στη Θεσσαλονίκη. Απόγονοι της οικογένειας αυτής ίδρυσαν την I. Μονή των 

Βλατάδων. 

Ο λόγος είναι, φυσικά, για τους αδελφούς Δωρόθεο και Mάρκο Βλαττή, Μητροπολίτης Θεσ-

σαλονίκης ο πρώτος, γνωστός της Εκκλησίας υμνογράφος ο δεύτερος, που υπήρξαν μαθη-

τές και συναγωνιστές του αγίου Γρηγορίου του Παλαμά, Μητροπολίτη Θεσσαλονίκης. Τα 

ονόματα των δύο αδελφών επέτυχε να ανασύρει από τη λήθη και να τους κάνει ευρύτερα 

γνωστούς με μια εξαιρετικά ενδιαφέρουσα μελέτη του ο Γ. Θεοχαρίδης. 

Άρα, οι αδελφοί Βλαττάδες θα πρέπει να γεννήθηκαν μεν στη Θεσσαλονίκη, σύμφωνα με 

την ασφαλή μαρτυρία του Πατριάρχη Φιλόθεου Kόκκινου, αλλ’ όμως από γονείς Κρητικούς, 

σύμφωνα με την άποψη όλων, γενικά, όσοι ασχολήθηκαν με την Ι. Μονή, πράγμα που βε-

βαιώνεται, εξάλλου, και από την επιγραφή του 1801, που βρίσκεται στο υπέρθυρο του κα-

θολικού της Μονής, που, επίσης, αναφέρεται στην καταγωγή των Βλατάδων, γενικά, από 

την Κρήτη. Το ότι, όμως, οι Βλατάδες κατάγονταν, ειδικότερα, από το μικρό αυτό χωριό του 

νομού Ρεθύμνου, τις Λίγκρες, κανείς δεν το αναφέρει. Όμως, το βεβαιώνει η υπάρχουσα 

ισχυρή τοπική παράδοση και η επιβεβαιωμένη αρχική του κρητικού επωνύμου «Βλαττάς» 

καταγωγή από την περιοχή αυτήν των Λιγκρών του Ρεθύμνου (κατόπιν, μάλιστα, και ενδελε-

χούς τηλεφωνικής επιβεβαίωσης που είχαν ορισμέμοι μελετητές από το σύνολο των 

«Βλατάδων» του τηλεφωνικού καταλόγου (1994) της Κρήτης. Να σημειωθεί, περαιτέρω, ότι 

σήμερα το οικογενειακό απαντά σε όλους τους Βλατάδες της Κρήτης απλοποιημένο με ένα 

[τ]). 

Αναφορικά δε με την αρχιτεκτονική λίγα πρόσθετα. 

Το καθολικό της Μονής που σώζεται έχει διαφοροποιηθεί ριζικά από αυτό που αρχικά κτί-

στηκε στο πρώτο μισό του 14ου αιώνα. Από το αρχικό κτίσμα σώζεται μόνο το ιερό και λίγα 

άλλα αρχιτεκτονικά στοιχεία. Η νότια στοά του ναού και το μικρό πρόπυλο της δυτικής εισό-

δου κατασκευάστηκαν μόλις το 1907, σε νεοκλασσικό ρυθμό. 

Σήμερα η Μονή ανήκει στο Οικουμενικό Πατριαρχείο. Κοντά στο καθολικό της Μονής, που 

τιμάται στο όνομα της Μεταμορφώσεως του Σωτήρος, υπάρχει θολωτό παρεκκλήσιο του 

14ου αιώνα με τοιχογραφίες της εποχής των Παλαιολόγων. Σύμφωνα με τοπική παράδοση 

η Μονή είναι κτισμένη στον τόπο όπου κήρυττε ή διέμενε ο Απόστολος Παύλος κατά τη δια-

μονή του στην πόλη. Σώζονται 93 κώδικες και το αρχείο της Μονής, που κατά τον Β΄ Παγκό-

σμιο Πόλεμο μεταφέρθηκαν για ασφάλεια στη Μονή Ιβήρων. 

 



 
Η Μονή Βλατάδων βρίσκεται σε υψόμετρο 120 μέτρων περίπου και έχει θέα προς την πόλη 

της Θεσσαλονίκης. Στις 11 Ιουνίου 1986 στο κοιμητήριο της μονής μεταφέρθηκαν και εντα-

φιάστηκαν τα οστά του Μητροπολίτη Θεσσαλονίκης Παντελεήμονος Α΄ Παπαγεωργίου. 

Τα Μετόχια της Ιεράς Μονής είναι τα ακόλουθα: α) Αγίου Νικολάου των Ορφανών, β) Πα-

ναγίας Λαγουδιανής (Λαοδηγητρίας), γ) Αγίου Γεωργίου Πυλαίας, δ) Αποστόλου Ανδρέου 

Πυλαίας. 

Αυτά τα ολίγα για την αρχαία Μονή Βλατάδων της Άνω Πόλεως, στη Θεσσαλονίκη που είχα 

την αγαθή τύχη να επισκεφθώ για πρώτη φορά, φοιτώντας τότε στην Πατριαρχική Μεγάλη 

του Γένους Σχολή, το καλοκαίρι του 1959, και αργότερα δύο φορές, το 1982 και το 2000, πο-

λύ μεγαλύτερος.  

Ας έχουμε την ευλογία της!" 

 

 



Ο Μητροπολίτης Πισιδίας Σωτήριος για την ρωσική εισπήδηση στην Αφρική* 

Μεγάλος πόνος! 

Ποτέ δεν περίμενα στας δυσμάς του βί-

ου μου να νιώσω τόσο μεγάλο πόνο, 

όπως ένιωσα με την ανακοίνωση των α-

ποφάσεων του Πατριαρχείου Μόσχας να 

εισπηδήσουν εντελώς αδιάντροπα και 

στην Αφρική! 

Όλοι γνωρίζουμε τα σχέδια του Πανσλα-

βισμού και της Τρίτης Ρώμης αιώνες τώ-

ρα, τα οποία με οποιοδήποτε πολιτικό 

καθεστώς, τσαρικό, κομμουνιστικό ή δη-

μοκρατικό προωθούσαν πάντοτε οι Ρώσοι ηγέτες. Αλλά βλέποντάς τα τώρα να υλοποιούνται 

με καταλαμβάνει μεγάλη απογοήτευση για το Πατριαρχείο Μόσχας και λυπάμαι βαθύτατα 

για τους Ρώσους αδελφούς, που τόσο πολύ παιδιόθεν αγαπώ και επί δεκαετίες διακονώ τό-

σον στην Επαρχία μου όσον και στην Κορέα παλαιότερα. Πίστευα μέχρι σήμερα ότι όσο κι 

εάν η πολιτική εξουσία πίεζε την σημερινή διοικούσα εκκλησία της Ρωσίας, οι ηγέτες της δεν 

θα υποχωρούσαν στις αξιώσεις τους, όπως το έκαναν οι ποιμένες της στην πλειοψηφία τους 

επί Στάλιν. Με άλλα λόγια πίστευα, αφελώς ίσως, ότι δεν θα διέγραφαν με μια μονοκοντυ-

λιά το Κανονικό Δίκαιο της Ορθόδοξης Εκκλησίας για να διευρύνουν την εξουσία τους. 

Νομίζω ότι όσοι διαβάσουν, εκκλησιαστικοί ή κοσμικοί, σημερινοί ή αυριανοί ιστορικοί, το 

σκεπτικό της Συνόδου του Πατριαρχείου Μόσχας ότι: «Η Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της 

Ρωσίας, δήλωσε αδυναμία περαιτέρω άρνησης σε κληρικούς του Πατριαρχείου Αλεξανδρεί-

ας, οι οποίοι υπέβαλαν αιτήσεις για νά υπαχθούν στο Πατριαρχείο της Μόσχας» και γι᾽ αυτό 

«αποφάσισε την δημιουργία Πατριαρχικής Εξαρχίας στην Αφρική με τον τίτλο “Κλίνσκι”» δεν 

θα έχουν καμμιά αμφιβολία ότι οι διοικούντες το Πατριαρχείο Μόσχας έπαψαν πλέον να 

σκέπτονται με εκκλησιαστικά κριτήρια και έγιναν, απροκάλυπτα πλέον, εξαρτήματα της επε-

κτατικής ρωσικής πολιτικής. Διότι, από πότε η Εκκλησία υπακούει στις αιτήσεις κάποιων  

————————- 

* Αναδημοσίευση από την ιστοσελίδα Φως Φαναρίου.  



κληρικών άλλης δικαιοδοσίας (άν αυτό δεν είναι δολία πρόφαση για αφελείς) και προχωρεί 

σε δημιουργία αντικανονικών μορφωμάτων; Εάν αυτή ήταν η παράδοση της Εκκλησίας, τότε 

θα είχαμε πλήθος παρόμοιων αντικανονικών πράξεων. Γιατί πάντοτε υπάρχουν και κάποιοι 

κληρικοί, που για τους δικούς τους προσωπικούς λόγους, όχι ασφαλώς εκκλησιαστικούς, ζη-

τούν παράλογα πράγματα. 

Στον μισό περίπου αιώνα που βρίσκομαι στην Κορέα και τα τελευταία χρόνια στην Πισιδία 

έγινα παραλήπτης πολλών παρόμοιων «αιτήσεων» δυσαρεστημένων από το Πατριαρχείο 

Μόσχας κληρικών και λαϊκών, τους οποίους ποτέ δεν δικαίωσα, αλλά πάντοτε τους συμβού-

λευα να μείνουν εν υπακοή στην εκκλησιαστική τους Αρχή. 

Χωρίς να γνωρίζω πόσο αληθινές είναι οι πληροφορίες για τις «αιτήσεις» 102 Αφρικανών 

κληρικών από οκτώ αφρικανικές χώρες να προσχωρήσουν στο Πατριαρχείο Μόσχας, εγκατα-

λείποντες το παλαίφατο και ιστορικό Πατριαρχείο Αλεξανδρείας, το οποίο ίδρυσε ο απόστο-

λος Μάρκος, και το οποίο γέννησε εν Χριστώ τις χιλιάδες των σημερινών Ορθοδόξων Αφρι-

κανών, αλλά και χωρίς επίσης να γνωρίζω κάποιον από τους τολμητίες, μπορώ να βεβαιώσω 

εκ της πείρας μου ότι κανένας δεν θα είναι σοβαρός κληρικός με εκκλησιαστικό φρόνημα και 

ήθος, αλλά θα είναι κεροσκόπος και συμφεροντολόγος του χειρίστου είδους. Σαν κάποιους 

Ασιάτες ιερείς παλαιότερα που προσεχώρησαν στην ROCOR γιατί ήθελαν να είναι ανεξάρτη-

τοι από τον κανονικό τους Μητρόπολη και τους μάγεψε η Ρωσική αρχιερατική Μίτρα. 

Μετά και από αυτό το μέγα ατόπημα του Πατριαρχείου Μόσχας κατά του Πατριαρχείου Αλε-

ξανδρείας, αλλά και μετά από τα όσα έκνομα και αντικανονικά έπραξε και πράττει στην Μη-

τέρα και Τροφό του, δηλαδή προς το Οικουμενικό Πατριαρχείο Κωνσταντινουπόλεως, και 

μάλιστα μέσα στην από αιώνων Έδρα Του στην Κωνσταντινούπολη, το πραξικόπημα κατά 

του Πατριαρχείου Αλεξανδρείας ήταν, για την λογική των Μοσχοβιτών απλά η «φυσική» συ-

νέχεια των δρομολογουμένων από πολύ καιρό πριν των παράνομων ενεργειών τους. Και τώ-

ρα να περιμένουμε να δούμε να συμβεί το ίδιο και στις Αυτοκέφαλες Εκκλησίες Κύπρου και 

Ελλάδος και όχι μόνον! 

Ας ξυπνήσουν, λοιπόν, όσοι εκουσίως ή ακουσίως, υποστηρίζουν τις αντικανονικές πράξεις 

του Πατριαρχείου Μόσχας και ας καταλάβουν τι κακό θα βρει την Ορθόδοξη Εκκλησία με την 

προτεσταντικής νοοτροπίας τακτική, να ιδρύουν όπου θέλουν ρωσικές σέκτες. Ας σκεφθούν 

όλοι οι υπεύθυνοι αυτής της τραγικής συμφοράς το μεγάλο κακό που θα γίνει στην ιερή υ-

πόθεση του ευαγγελισμού των Αφρικανών Αδελφών μας και πόσο θα χαίρεται ο διάβολος. 

Μήπως ήρθε η ώρα να αποφανθεί συνοδικώς η Ορθόδοξη Εκκλησία επί του θέματος, όπως 

το έπραξε το 1872 καταδικάζοντας τον επάρατο εθνοφυλετισμό; 
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The respect to Minority Rights can only be effective, if it apprehends those states which vio-

lated human rights in the past on a massive scale and obliges them to provide essential reme-

dies towards the victim communities. If the consequences of massive scale violations of the 

past are not subject to remedy and reparations measures, the whole system of human rights 

protection remains a vague, fuzzy and non-effective concept. 

One has to ask the rhetoric question what is the meaning of respecting minority rights if a 

minority doesn’t exit anymore.  

The above-mentioned statements are precisely valid in the case of the Greek-Orthodox Mi-

nority of Istanbul which was under the protection of the International Lausanne Treaty (1923) 

and moreover the European Convention of Human Rights which the Republic of Turkey en-

dorsed as early as 1954. However contrary to these protections, throughout the period of 

1923-2003, our Minority faced massive scale violations of its human rights. These violations 

were well documented and presented in various Conferences including of U.N.  

The most severe result of these violations was the complete population depletion of the 

Greek-Orthodox community living in Istanbul from 125.000 in 1950’s to the present of ap-

proximately 1.000 persons. 

As a Federation we have been raising this fundamental issue with the authorities of the Re-

public of Turkey. The only effective remedy measure is the support of repatriation to Istanbul, 

members of young generation which will prevent the complete extinction of our Minority. 

While we have submitted specific proposals to the authorities of Turkey, the response we re-

ceived is limited. 

The mentioned fundamental issue has been also reported one year ago to U.N. Special Rap-

porteur on Minority issues   Dr. Fernand DE VARENNES and no response so far has been re-

ceived.  

We invite the authorities of the Republic of Turkey to expedite their responses to our pro-

posals.  

Η μετάφραση στα Ελληνικά ακολουθεί στην επόμενη σελίδα.  



  Παρέμβαση της Οι.Ομ.Κω. στο  

Συμβούλιο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου επί  Ζητημάτων Μειονοτήτων  

του Ο.Η.Ε.  2-3 Δεκεμβρίου 2021 

Ο σεβασμός των δικαιωμάτων των μειονοτήτων μπορεί να είναι αποτελεσματικός μόνο εάν 

καθιστά υπεύθυνα  εκείνα τα κράτη που παραβίασαν τα ανθρώπινα δικαιώματα στο παρελ-

θόν σε μαζική κλίμακα και τα υποχρεώσει να παρέχουν ουσιαστικά μέτρα θεραπείας και α-

ποκατάστασης στις κοινότητες-μειονότητες  των θύματα. Εάν οι συνέπειες των  μαζικής κλί-

μακας παραβιάσεων του παρελθόντος δεν υπόκεινται σε μέτρα αποκατάστασης και επανόρ-

θωσης, ολόκληρο το σύστημα προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων παραμένει μια α-

σαφής, κενού περιεχομένου  και μη αποτελεσματική έννοια. 

Κάποιος πρέπει να ρωτήσει τη ρητορική ερώτηση ποιο είναι το νόημα του σεβασμού των δι-

καιωμάτων των μειονοτήτων εάν δεν υπάρχει μια μειονότητα στον φυσικό της χώρο πλέον 

συνέπεια των διωγμών που έχει υποστεί.  

Οι παραπάνω διαπιστώσεις  ισχύουν ακριβώς για την περίπτωση της Ελληνορθόδοξης μειο-

νότητας της Κωνσταντινούπολης που ενώ βρισκόταν υπό την προστασία της Διεθνούς Συν-

θήκης της Λωζάνης (1923) και επιπλέον της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Ανθρωπίνων Δικαιωμά-

των που η Ρεπουμπλικανική  Τουρκία  την υιοθέτησε ήδη από το 1954. Ωστόσο, σε αντίθεση 

με αυτές τις προστασίες, κατά την περίοδο 1923-2003, η Μειονότητά μας αντιμετώπισε μα-

ζικές παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων της. Αυτές οι παραβιάσεις έχουν  τεκμη-

ριωθεί πλήρως  και παρουσιάστηκαν σε διάφορες διασκέψεις, συμπεριλαμβανομένων των 

Ηνωμένων Εθνών. 

Το πιο σοβαρό αποτέλεσμα αυτών των παραβιάσεων ήταν η σχεδόν πλήρης αποψίλωση  του 

πληθυσμού της Ελληνορθόδοξης κοινότητας που ζούσε στην Κωνσταντινούπολη από 

125.000 την αρχή της  δεκαετίας του 1950,   σήμερα περίπου σε  1.000 μέλη. 

Ως Ομοσπονδία έχουμε θέσει, εδώ και χρόνια, αυτό το θεμελιώδες ζήτημα στις αρχές της 

Τουρκίας. Το μόνο αποτελεσματικό μέτρο αποκατάστασης είναι η υποστήριξη του επαναπα-

τρισμού στην Κωνσταντινούπολη, μελών της νέας γενιάς που θα αποτρέψει την πλήρη εξα-

φάνιση της Μειονότητάς μας. Ενώ έχουμε υποβάλει συγκεκριμένες προτάσεις στις αρχές της 

Τουρκίας, η ανταπόκριση  που έχουμε λάβει ε είναι περιορισμένη. 

Το αναφερόμενο θεμελιώδες ζήτημα αναφέρθηκε επίσης πριν από ένα χρόνο στον Ειδικό 

Εισηγητή του ΟΗΕ για θέματα μειονοτήτων Δρ. Fernand DE VARENNES και δεν έχει ληφθεί 

καμία απάντηση μέχρι στιγμής. 

Καλούμε τις αρχές  της Τουρκίας να επισπεύσουν τις απαντήσεις τους στις προτάσεις μας. 

Επιπλέον, ζητάμε από τον ΟΗΕ να θέσει  το ψήφισμα 60/147 της Γενικής Συνέλευσης σχετικά 

για  τη θεραπεία και την αποκατάσταση των κοινοτήτων θυμάτων στο επίκεντρο των ανθρω-

πίνων δικαιωμάτων και των δικαιωμάτων των μειονοτήτων. 
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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. 


