
 
 
 
 
 
 
 
 

 

-Γ.Σ.της Οι.Ομ.Κω. σ.1-4. 

-Βαρυσήμαντος λόγος της Α.Θ.Π. 

του Οικουμενικού Πατριάρχη κ.κ. 

Βαρθολομαίου, σ.5-8. 

-Άρθρο του Γ. Πρεβελά-

κη¨»Ανανεωμένη Ρωμιοσύνη», σ.9-

11. 

-Προγ. Κοιν. Αλληλεγγύης,σ.12. 

-Νέο βιβλίο για τα Τάγματα Εργα-

σίας, σ.13-16. 

-Στη μνήμη της Ayşenur 

Zarakolu,σ.17-18. 

-Ανακοινώσεις  Οι.Ομ.Κω.σ.19-21. Ιανουάριος 2022  Τεύχος 11/1 

 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 

Πραγματοποιήθηκε η ετήσια Γ. Σ. της Οικουμενικής Ομοσπονδίας Κωνσταντινουπολιτών  
Το Σάββατο 5 Φεβρουαρίου 2022,ώρα 11.00 π.μ. ώρα Ελλάδος  πραγματοποιήθηκε διαδι-
κτυακά η ετήσια Γενική Συνέλευση της Οι.Ομ.Κω. Όπως πάντοτε επιτεύχθηκε η απαρτία και 
σύμφωνα με την ημερήσια διάταξη ο Πρόεδρος του Δ.Σ.  Νίκος Ουζούνογλου παρουσίασε 
τα πεπεραγμένα της Οο.Ομ.Κω. κατά το προηγούμενο έτος. Αρχικά αναφέρθηκε ότι έχει ε-
γκριθεί από τις αρμόδιες δικαστικές αρχές το νέο Καταστατικό της Οι.Ομ.Κω. που είχε ψη-
φιστεί ομόφωνα από την Γ.Σ. την 23/1/2021. Με τον νέο Καταστατικό δεν αλλάζει η δομή 
και η λειτουργία της Οι.Ομ,Κω. Ωστόσο έχουν ενσωματωθεί οι δράσεις που αφορούν την 
κοινωνική αλληλεγγύη, υποστήριξη της νέας γενιάς και το σημαντικό σημείο ότι η 
Οι.Ομ.Κω. αποτελεί ένα φορέα που εκπροσωπεί την εκπατρισμένη Κοινότητα των Ρωμιών 
της Κωνσταντινούπολης.  
 Στην έναρξη της παρουσίασης αναφέρθηκε η συνεχής επικοινωνία  και στενή συνεργασία 
της Οι.Ομ.Κω. με το Οικουμενικό Πατριαρχείο, του φορείς της Ομογένειας και ιδιαίτερα με 
το Σύνδεσμο Υποστήριξης Ρωμαίικων Κοινοτικών Ιδρυμάτων.  
 Στις επόμενες 3 σελίδες δίνονται πληροφορίες για τα εξειδικευμένα προγράμματα του Δ.Σ. 
Το πλήρες κείμενο της παρουσίασης δίνεται στην ιστοσελίδα της Οι.Ομ.Κω. 
:www.conpolis.eu   .  Ακολούθησε η παρουσίαση του οικονομικού απολογισμού στον οποίο 
τα κυριότερα έξοδα—έσοδα αφορούν το Πρόγραμμα Κοινωνικής Αλληλεγγύης και η Υπο-
στήριξη της Νέας Γενιάς (μαθητών & φοιτητών).  
 Μετά από την παρουσίαση της Έκθεσης της Ελεγκτικής Επιτροπής το Δ.Σ. ομόφωνα ενέκρι-
νε τον απολογισμό των δράσεων και την οικονομική διαχείριση της Οι.Ομ.Κω. Τονίστηκε η 
ανάγκη της ενίσχυσης της Κοινωνικής Αλληλεγγύης ενώ ο Νικ. Ουζούνογλου επεσήμανε την 
ανάγκη σφυρηλάτησης της ενότητας μεταξύ Κωνσταντινουπολιτών αφού για πρώτη φορά 
εντός και εκτός Πόλης η δημογραφική μας παρουσία έχει μειωθεί επικίνδυνα. 
 Το Δ.Σ. της Οι.Ομ.Κω. θεωρεί ως επείγουσα ανάγκη να συζητηθούν από τους Συλλογικούς 
φορείς των Κωνσταντινουπολιτών  το δημογραφικό πρόβλημα και το συνακόλουθο αυτού η 
διαχείριση της ιδρυματικής  περιουσίας της Ρωμιοσύνης της Πόλης.  



 
 

Πρόγραμμα Κοινωνικής Αλληλεγγύης
• Η δυναμική του Προγράμματος συνεχίστηκε με αυξανόμενο ρυθμό παρόλη την κατάσταση συνεχιζόμενης 

Πανδημίας που η παράταση της έχει επιβαρύνει την κατάσταση των προβλημάτων των εχόντων ανάγκη.

• Στην διάρκεια του 2021 έχουμε 25 νέους βοηθούμενους. 

• Οι βασικές δράσεις που συνδράμουν 425 συμπολίτες μας: 
• Διανομή 130 – 140 διατακτικών  κάθε μήνα με μέσο όρο 30 Ευρώ. Σε όλη την διάρκεια του χρόνο η 

διανομή έγινε διαμέσου 20  καταστημάτων αλυσίδας Σ. Μάρκετ.
• Πόλεις : Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Κόρινθο.
• Στέγαση : 14 (Νέος Οίκος του Πολίτη) και 60 (Κοσμέτειο).
• Εξασφάλιση φαρμάκων κατά μέσο όρο μηνιαία σε 60 άτομα (κάλυψη συμμετοχής ή ακόμα πλήρους 

κάλυψη σε ορισμένους που στερούνται ΑΜΚΑ).
• Είδη υγιεινής σε 8 άτομα σε σταθερή βάση.
• Μέριμνα πρόσβασης σε υπηρεσίες υγείας. 
• Έλεγχοι για Κορωνιού (3 φορές Χ80) και συνεχή συμβουλή για εμβολιασμό τους/ 
• Το Πάσχα και την Πρωτοχρονιά  μοιράστηκαν 110 δέματα. 
• Μέριμνα για τη εξόδια ακολουθία (3).  
• Μέριμνα για ανασφάλιστους που  έχουν (μόνο ΑΜΚΑ) πρόσβαση σε ιατρικές υπηρεσίες και υλικά.
• Μέριμνα για απόκτηση ΚΕΑ (200 Ε/μήνα) επιδομάτων.
• Λεπτομερείς παρουσίαση οικονομικών φαίνεται στον Ταμειακό Απολογισμό.
• Εξασφάλιση αίματος. 

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΑ ΜΕΛΗ ΣΩΜΑΤΕΙΑ – ΓΑΛΑΤΑΣ-Ν.Κ.Κ-ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΑ ΜΕΓ. ΡΕΥΜΑΤΟΣ-ΕΝΩΣΗ ΟΜΟΓ. ΕΚ 
ΚΩΝ/ΛΕΩΣ Β. ΕΛΛΑΔΟΣ – ΚΕΝΤΡΙΚΟ 

Υποστήριξης Σπουδάζουσας Νεολαίας
• Οι δράσεις που υλοποιήθηκαν είναι:

- Υποστηρίχθηκαν 50 φοιτήτριες/ές με ποσά  250-350 Ευρώ. Επειδή οι 
χορηγοί που είχαν υποσχεθεί να επιχορηγήσουν εξέφρασαν την 
αδυναμία τους με απόφαση του Δ.Σ. διατέθηκε το ποσό από το 
αποθεματικό της Οι.Ομ.Κω. 

- Προκηρύχθηκε το Πρόγραμμα Ενίσχυσης των μαθητριών/ων και 
χορηγήθηκαν σε 32 μαθητές (β’ και γ’ λυκείου) με Κων/λιτική καταγωγή 
12.000 Ευρώ (200-350 Ευρώ) +πρόσβαση στο ηλεκτρονικό 
φροντιστήριο ΑΡΝΟΣ Α.Ε.

- Το Πρόγραμμα ενίσχυσης των φοιτητριών/ων ανακοινώθηκε (1/1/2021) 
και συνδέθηκε με το Πρόγραμμα ΕΛΠΙΣ. 

- Από δωρεές υλικού (υπολογιστές + γραφειακό υλικό) από δύο τράπεζες 
ALPHA & EUROBANK δόθηκαν σε 20 νέους υλικό. 



 
 

Πρόγραμμα ΕΛΠΙΣ 

• ΒΑΣΙΚΟΣ ΣΚΟΠΟΣ: Η δημιουργία μόνιμου δεσμού με την νέα γενιά απογόνων 
Κωνσταντινουπολιτών αλλά και αυτών που ενδιαφέρονται έμπρακτα για τον 
Ελληνικό Πολιτισμό της Κων/λης.

• Συνεχίστηκε η συλλογή των ερωτηματολογίων από νέους.  
• Ανακοινώθηκαν τα προγράμματα : 

(α) Υποστήριξης της παλινόστησης νέων – 2 υποψηφιότητες / 1 εν εξέλιξη.
(β)  Υποστήριξη νέων να παρακολουθήσουν σπουδές Master & Ph.D. 1   

υποτροφία χορηγήθηκε. 
Συνεργασία με τα Πανεπιστήμια Bahçeşehir και Koç.

• Οι άξονες δράσεις του ΕΛΠΙΣ:
- Υποστήριξη μαθητριών/ων και φοιτητριών/ων.
- Υποστήριξη σε νέες/ους που ξεκινούν την καριέρα τους.
- Συνεργασία και παροχή εθελοντικών υπηρεσιών σε άτομα άνω των 

30 ετών για δράσεις της Οι.Ομ.Κω. 
ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΤΗΣ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ ΤΗΣ ΤΟΥΡΚΙΑΣ ΟΣΩΝ ΤΟ ΕΠΙΘΥΜΟΥΝ ΜΕ ΕΞΟΔΑ 

ΤΗΣ ΟΙΟΜΚΩ. 

Διάσωση Πολιτισμικής Κληρονομιάς και Ιστορικών Τεκμηρίων

• Συνέχιση της αποδελτίωσης των3600 τόμων των περιουσιών που
εξαναγκάστηκαν να εγκαταλειφθούν από τους Έλληνες της Ανατολής σε όλη την
Μικρά Ασία και Ανατολική Θράκη. ΕΡΓΟ ΤΕΡΑΣΤΙΟΥ ΜΕΓΕΘΟΥΣ. Συνεργασία με τα
Πανεπιστήμια Ιωαννίνων Τμήμα Οικονομικών Σπουδών και τον καθ. Σ.
Μιχαλόπουλο του Παν. Brown (ΗΠΑ).Δημιουργία ονομαστικού καταλόγου
500.000 περίπου προσφύγων. Εργασία εθελοντών της Οι.Ομ.Κω. για την Σμύρνη.

• Συνεργασία με την καθ. Χριστίνα Φίλλιου του Παν. Berkley για την οργάνωση
προγράμματος συστηματικής μελέτης των αρχείων της Ρωμαίικης Κοινότητας της
Πόλης. Υπογραφή Μνημονίου συνεργασίας με το αναφερόμενο ΑΕΙ.

• Η Οι.Ομ.Κω. ενεγράφη στο Μητρώο Πολιτιστικών φορέων.

• Πρόγραμμα καταγραφής προφορικής ιστορίας με υποστήριξη του Υπ.
Πολιτισμού.

• Προετοιμασία του Προγράμματος για τα 100 χρόνια της Μικρασιατικής
Καταστροφής.



 
 

Υποστήριξη των Σωματείων από την Οι.Ομ.Κω. 

• Προσωρινή μείωση της ετήσιας συνδρομής.
• Συμβολή στην κάλυψη ανελαστικών παγίων εξόδων από το αποθεματικό της

Οι.Ομ.Κω.
• Ανάγκη συζήτησης με τα μέλη σωματεία της διαμόρφωσης συνεργατικών

δράσεων σε θέματα γενικότερου ενδιαφέροντος για τον Ελληνισμό της Πόλης.
• Θέματα συνεργασίας: ΕΛΠΙΣ, Κατάσταση Βακουφικών περιουσιών, Οργάνωση

εκθέσεων με βάση την λίστα Εταμπλί, αναζήτηση συμπολιτών σε χώρες του
εξωτερικού, κατάρτιση πρότασης που πρέπει να υποβληθεί σε προσκλήσεις του
Υπ. Πολιτισμού για την 100η επέτειο της Μικρασιατικής Καταστροφής.

• Η Οι.Ομ.Κω. είναι σε επικοινωνία με το νεοιδρυθέν σωματείο «Εθελοντές για
την Κωνσταντινούπολη» που έχει αναγνωριστεί από το Ειρηνοδικείο και θα
κάνει σύντομα αρχαιρεσίες.

• Ο Σύλλογος Κωνσταντινουπολιτών έστειλε επιστολή την 12/11/2021 για την
απόφαση της Γ.Σ. για την αποχώριση του από την Οι.Ομ.Κω.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ
• Παρά την συνέχιση της Πανδημίας για δεύτερο χρόνο οι δραστηριότητες της 

Οι.Ομ.Κω. συνεχίστηκαν κανονικά. Οι συνεδριάσεις του Δ.Σ. πραγματοποιούνται 
μέσο τηλε-συνδιάσκεψης. 

• Η επικοινωνία με του φορείς της Ομογένειας, τα μέλη σωματεία είναι συνεχής. 
Ιδιαίτερα ενισχύθηκε η επικοινωνία με τα σωματεία του εξωτερικού.

• Το Νέο Καταστατικό (2η τροποίηση μετά από 11 χρόνια) έχει δημοσιευτεί και έτσι 
έχουν ολοκληρωθεί οι διαδικασίες. 

• ΠΑΡΑΜΕΝΟΥΝ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΔΥΟ ΤΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ:
• ΤΟ ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΟ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ.

• Ο ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΌΣ  ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ Η ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΘΕΣΜΙΚΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΩΝ 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΑ Η ΙΔΡΥΣΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ 
ΕΥΑΓΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ. 

• ΕΙΝΑΙ ΣΟΒΑΡΗ ΑΝΑΓΚΗ ΤΑ ΔΥΟ ΑΥΤΆ ΝΑ ΣΥΖΗΤΗΘΟΥΝ ΔΗΜΟΣΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 
ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΤΩΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΙΤΩΝ ΣΕ ΣΥΝΤΟΜΟ ΧΡΟΝΟ.



 
ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΙΤΩΝ 

ΨΗΦΙΣΜΑ 

8  Φεβρουαρίου 2022 

Το Διοικητικό  Συμβούλιο  της  Οικουμενικής  Ομοσπονδίας 

Κωνσταντινουπολιτών πληροφορήθηκε με βαθύτατη  θλίψη,  

σήμερα για την εις Κύριον εκδημία του: 

 

Βασιλείου Ν   Αναγνωστόπουλου  

Ομότιμου Καθηγητού της Ιεράς Θεολογικής Σχολής Χάλκης- 

τ. Προέδρου της Εστίας Θεολόγων Χάλκης  

 

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

1. Να εκφράσει τα θερμά του συλλυπητήρια προς το Οικουμενικό Πατριαρχείο, 

την Ιερά Θεολογική Σχολή Χάλκης και την Εστία Θεολόγων Χάλκης, τις  οποίες 

υπηρέτησε για πολλές δεκαετίες με εξαιρετική αφοσίωση και επιστημονική προ-

σφορά, καθώς επίσης και προς τους οικείους του.   

2. Να προβεί σε προσφορά στην μνήμη του υπέρ του Προγράμματος Κοινωνικής 

Αλληλεγγύης της Οι.Ομ.Κω.. 

3.  Να δημοσιεύσει στα ενημερωτικά μέσα της Οι.Ομ.Κω. το παρόν και το βιο-

γραφικό του με την προσφορά του προς την Ορθοδοξία και το Γένος   

4. Να οργανώσει ημερίδα στην μνήμη του.  

           Το Δ.Σ. της Οι.Ομ.Κω. 

Η εξόδιος ακολουθία θα γίνει την Πέμπτη 11, Φεβρουαρίου ώρα 13.00 μ.μ. στον 

Ιερό Ναό Παναγίας Φανερωμένης—Βουλιαγμένης.  



Βαρυσήμαντος Λόγος της Α.Θ.Π. του Οικουμενικού Πατριάρχη  

κ.κ. Βαρθολομαίου κατά τα  εγκαίνια του Ι.Ν. του Αγίου Τρύφωνος στην Ίμβρο*  

Την Τρίτη 1 Φεβρουαρίου 2022, στην Ίμβρο τα εγκαίνια του εκ βάθρων ανακαινισμένου Ι. 

Ναού του Αγίου Τρύφωνος στο Σχοινούδι, ιερουργούντος του Σεβ. Μητροπολίτου Ίμβρου και 

Τενέδου κ. Κυρίλλου και συμπροσευχομένου του Οικουμενικού Πατριάρχου Βαρθολομαίου.  

Η Α.Θ.Παναγιότης ο Οικουμενικός Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολομαίος παρέστη και ευλόγησε τα 

εγκαίνια του ανακαινισμένου εκ βάθρων παλαιού εξωκκλησίου του Αγίου Τρύφωνος, στο 

Σχοινούδι της Ίμβρου, τα οποία τέλεσε ο Σεβ. Μητροπολίτης Ίμβρου και Τενέδου κ. Κύριλλος, 

την Τρίτη, 1 Φεβρουαρίου 2022, 

ημέρα κατά την οποία η Εκκλησία 

μας τιμά τον Άγιο Μάρτυρα Τρύ-

φωνα τον Θαυματουργό, προστάτη 

των αμπελουργών και των γεωρ-

γών. Εκκλησιάστηκαν ο Υφυπουρ-

γός Εξωτερικών της Ελλάδος Εξοχ. 

κ. Ανδρέας Κατσανιώτης, η Γενική 

Πρόξενος της Ελλάδος στην Πόλη 

Ευγεν. κ. Γεωργία Σουλτανοπούλου, 

ο Εντιμολ. κ. Παύλος Σταματίδης, 

Άρχων Οστιάριος της Μ.τ.Χ.Ε. και 

Πρόεδρος της Ιμβριακής Ενώσεως 

Μακεδονίας-Θράκης, μαζί με μέλη του Δ.Σ., Σχοινουδιώτες και φίλοι της Ίμβρου που ταξίδε-

ψαν στο νησί από το εξωτερικό, και πιστοί από όλα τα χωριά της Ίμβρου. 

“Για εμάς τους Ιμβρίους, κάθε ανακαίνιση ενός εξωκκλησίου είναι πηγή ευγνωμοσύνης προς 

τον Θεόν της αγάπης”, είπε στην ομιλία του, εμφανώς συγκινημένος, ο Παναγιώτατος Οικου-

μενικός Πατριάρχης, και πρόσθεσε: 

“Περί τα τριακόσια εξωκλήσια είχε η μικρή πατρίδα μας, εγκατεσπαρμένα στα βουνά, στις 

πλαγιές, στους κάμπους και στις ακρογιαλιές μας. Ελάχιστα από αυτά ξέφυγαν από την κα-

ταστροφή που προκάλεσε το αδυσώπητο «Πρόγραμμα Διάλυσης» του 1964. Τα περισσότε-

ρα γκρεμίστηκαν, βεβηλώθηκαν, μετατράπηκαν σε στάβλους, εξαφανίστηκαν από προσώ-

που της γης. Λίγα σώθηκαν, κυρίως όσα βρίσκονταν κοντά ή μέσα στους οικισμούς. 

 

————— 
Αναδημοσίευση 

https://fosfanariou.gr/index.php/2022/02/01/egkainia-naou-agiou-tryfonos-stin-imvro/ 



Τις τελευταίες δύο δεκαετίες, αρκετά ρημαγμένα εξωκκλήσια ανακαινίσθηκαν, ανακατα-

σκευάσθηκαν, μεταξύ αυτών και τα δύο ναίδρια των Αγιορειτικών Μετοχίων Αγίου Κωνστα-

ντίνου και Ταξιαρχών. Χαρακτηριστικό δείγμα αυτής της θετικής εξέλιξης είναι και η ανακαί-

νιση του εξωκκλησίου του Αγίου Τρύφωνος, με την ευγενική χορηγία της Ιμβριακής Ενώσεως 

Μακεδονίας Θράκης και του Δεσπότη μας, με αφορμή την τριακονταετία Πατριαρχίας της 

Μετριότητάς μας.      

Στο πρόσωπο του Προέδρου του πολύ δραστήριου αυτού Σωματείου μας, Εντιμολογιωτάτου 

Άρχοντος Οστιαρίου κυρίου Παύλου Σταματίδη, που βρίσκεται ανάμεσά μας, ευχαριστούμε 

ολοκαρδίως όλα τα μέλη του.” 

Στη συνέχεια ο Παναγιώτατος αναφέρθηκε στον βίο του Αγίου Τρύφωνος, τον οποίο ιδιαιτέ-

ρως τιμούν οι Ίμβριοι, καθώς επί αιώνες τα κυριότερα επαγγέλματά τους, όπως είπε, επικα-

λούμενος και τους λόγους του Βαρθολομαίου  του Κουτλουμουσιανού,  ήταν «η Γεωργική 

και η Ποιμαντική». 

“Η Εκκλησία αγκαλιάζει και αγιάζει ολόκληρη τη ζωή μας, τις ανθρώπινες σχέσεις, την εργα-

σία, την καθημερινότητά μας, τις οριακές καταστάσεις, ευλογεί τους καρπούς της γης, τον 

αγώνα για δικαιοσύνη και ειρήνη, για την προστασία της φύσης. Αυτή η ολιστική θεώρηση 

και η ένταξη όλης της κτίσης στην πορεία ανακαίνισης και μεταμόρφωσης εν Χριστώ, αποτε-

λεί κατ’ εξοχήν χαρακτηριστικό της Ορθοδοξίας και των ανεκτιμήτων παραδόσεών της. Εν-

σάρκωση αυτής της αλήθειας αποτελούν η μυστηριακή ζωή της Εκκλησίας και η παρουσία 

των Αγίων. Όντως, τα ιερά μυστήρια και η αγιότης ανήκουν στον πυρήνα της εν Χριστώ ζωής. 

Η Θεία Ευχαριστία είναι, όπως έχει λεχθή, «το DNA  της Εκκλησίας», η μόνη δύναμη μετα-

μόρφωσης του κόσμου, με αναφορά πάντοτε στον τελικό ανακαινισμό των πάντων στην ε-

πουράνια Βασιλεία του Θεού. Οι Άγιοι εκπροσωπούν το ορθόδοξο δέον περί του ανθρώπου. 

Οι ναοί και τα εξωκκλήσιά τους, οι εικόνες και τα τίμια λείψανά τους είναι μεγάλη ευλογία, 

ανεξάντλητη πηγή πνευματικού εμπλουτισμού, ιάσεων παντοδαπών και θαυμαστών αποκα-

λύψεων.” 

Ο Οικουμενικός Πατριάρχης συνεχάρη τον Σεβ. Μητροπολίτη Ίμβρου και Τενέδου για το εν-

διαφέρον του για την ανακαίνιση του Ναϋδρίου, αλλά και για την συνολική προσπάθειά του 

για την πνευματική ενίσχυση των πιστών της εκκλησιαστικής επαρχίας που του εμπιστεύτη-

κε η Μητέρα Εκκλησία.  

 



Ακολούθως, ο Πατριάρχης ευλόγησε την παραδοσιακή εόρτια τράπεζα που παρετέθη στο 

Σχοινούδι, ενώ το απόγευμα της ίδιας ημέρας υποδέχθηκε τον Υφυπουργό Εξωτερικών της 

Ελλάδος και την τιμία συνοδεία του, στο πατρικό του σπίτι, στο χωριό των Αγίων Θεοδώρων, 

και επισκέφθηκαν μαζί το παρακείμενο μικρό μουσείο “Πατριάρχης Βαρθολομαίος”, που πε-

ριλαμβάνει προσωπικά αντικείμενα και φωτογραφικό υλικό από τα παιδικά του χρόνια και 

την εκκλησιαστική του διακονία.  

Συγκίνηση για την Ίμβρο  

Την προηγουμένη, παραμονή της εορτής του Αγίου Τρύφωνος, ο Παναγιώτατος χοροστάτη-

σε στον Ιερό Ναό της Αγίας Μαρίνης Σχοινουδίου, όπου με θερμούς λόγους ο επιχώριος Μη-

τροπολίτης καλωσόρισε τον Ίμβριο Πατριάρχη.  

Ιδιαίτερα συγκινημένος ο Οικουμενικός Πατριάρχης μίλησε για την βαθιά του αγάπη για την 

ιδιαίτερη πατρίδα του και τους συμπατριώτες του, χαρακτηρίζοντας “ευλογία Θεού” κάθε 

προσκύνημά του στην Ίμβρο. Αναφερόμενος στην ανακαίνιση του εξωκκλησίου του Αγίου 

Τρύφωνος ο Πατριάρχης εξέφρασε την ευγνωμοσύνη του προς όλους όσοι συνέβαλαν για 

τον σκοπό αυτό και πρόσθεσε: 

“Όπως με υπενθύμισε ο καλός μας Ποιμενάρχης είναι συμβολικός ο τόπος ο οποίος βρίσκε-

ται ο Άγιος Τρύφων. Είναι πολύ κοντά στο σημείο απ’ όπου άρχισε ο ξεριζωμός μας, απ’ 

όπου άρχισε να εφαρμόζεται το επαίσχυντο “Πρόγραμμα Διαλύσεως”. Εκεί άνοιξαν οι αγρο-

τικές φυλακές για να διώξουν τους αγρότες. Οποία ειρωνεία!”. 

Ο Παναγιώτατος, σε άλλο σημείο της ομιλίας του, επεσήμανε ότι οι κάτοικοι της νήσου προ-

σπαθούν να επιβιώσουν, να συνεχίσουν την ανασυγκρότησή τους. Και σε αυτή την προσπά-

θεια, όπως είπε, έχουν την στήριξη της Κυβερνήσεως της χώρας, κάτι για το οποίο τον διαβε-

βαίωσαν τόσο ο Έπαρχος όσο και ο Δήμαρχος της νήσου, με τους οποίους συναντήθηκε το 

πρωί της ίδιας ημέρας, αλλά έχουν και τη συμπαράσταση και το ενδιαφέρον της ελληνικής 

Κυβερνήσεως, έμπρακτη έκφραση των οποίων αποτελεί η επίσκεψη στην Ίμβρο του Υφυ-

πουργού Εξωτερικών κ. Κατσανιώτη και της Γενικής Προξένου κ. Σουλτανοπούλου, γεγονός 

για το οποίο ο Πατριάρχης ευχαρίστησε τόσο τους ιδίους όσο και τον Πρωθυπουργό της Ελ-

λάδος. Απευθυνόμενος προς τους συμπατριώτες του, θέλοντας να τους δώσει ένα μήνυμα 

αισιοδοξίας, ο Πατριάρχης είπε: 



Επ’ ουδενί λόγω δεν τελείωσαν όλα στην Ίμβρο και για την Ίμβρο. Έχουμε μέλλον διότι 

έχουμε πίστη στον Θεό. Έχουμε και πρέπει να έχουμε ομόνοια και ενότητα μεταξύ μας. Τα 

παιδιά των σχολείων μας είναι ό,τι δυνατότερο για να τονώσουμε την αισιοδοξία μας. Και 

εύχομαι ο Θεός να μην διαψεύσει τις ελπίδες μας. Να μας εξαγάγει εις αναψυχήν. Και όπως 

μας βοήθησε να γίνουμε από τριακόσιοι, εξακόσιοι, να μας βοηθήσει να γίνουμε πολλοί πε-

ρισσότεροι. Να γίνουμε άξιοι της Ίμβρου, της ιστορίας μας, των κόπων και των μόχθων των 

πατέρων μας”. 

Μήνυμα για την επικράτηση της ειρήνης 

Στην ομιλία του ο Οικουμενικός Πατριάρχης αναφέρθηκε και στην ένταση που υπάρχει αυτή 

την στιγμή στην ανατολική Ευρώπη και ευχήθηκε να επικρατήσει η ειρήνη. 

“Ευρισκόμεθα ακόμα στις αρχές ενός νέου έτους. Οι κλαγκές των όπλων ηχούν σε διάφορα 

μέρη του πλανήτου. Στην καρδιά της Ευρώπης, στα σύνορα Ρωσίας και Ουκρανίας, σχεδόν 

μαίνεται ο πόλεμος. Έχει αρχίσει προ πολλού στην ανατολική Ουκρανία. Εάν θυμάμαι καλά, 

από τα Μ.Μ.Ε., δέκα χιλιάδες νέοι, κυρίως Ουκρανοί, έχουν σκοτωθεί, και όλος ο κόσμος α-

πεύχεται την γενίκευση του πολέμου. Η Εκκλησία μας, το Ιερό μας Κέντρο, στο Φανάρι, εύ-

χεται και προσεύχεται για την ειρήνη του σύμπαντος κόσμου, να μην έρθει και πάλι το μοι-

ραίο κατά το οποίο θα χάσουν την ζωή τους χιλιάδες νέοι άνθρωποι, θα αφήσουν ορφανά 

παιδιά και χήρες γυναίκες και χαροκαμένες μάνες. Ποτέ ο πόλεμος δεν είχε αγαθά αποτελέ-

σματα.” 



 
Ανανεωμένη Ρωμιοσύνη* 

Γεώργιου Πρεβελάκη  
ομότιμος καθηγητής Γεωπολιτικής στο Πανεπιστήμιο της Σορβόννης (Paris 1) και  

μόνιμος αντιπρόσωπος της Ελλάδας στον ΟΟΣΑ    

 

Έπειτα από την εθνική κατάθλιψη της δεκαετούς κρίσης, 

η διακοσιοστή επέτειος του 1821 τόνωσε το εθνικό εγώ. 

Η αναδρομή στους δύο αιώνες του εθνο-κρατικού βίου 

ανέδειξε τα επιτεύγματα της πορείας, η οποία ξεκίνησε 

με την τελεσφόρο Επανάσταση. Ανεξάρτητα από την κρι-

τική ως προς τις παραμορφώσεις, τις αγκυλώσεις, την α-

δυναμία να αξιοποιηθούν επαρκώς τα οικονομικά και πο-

λιτισμικά πλεονεκτήματα της χώρας, η Ελλάδα οικοδόμη-

σε μια λειτουργική δημοκρατία και κατέλαβε μιαν αξιοπρεπή θέση στη διεθνή σκηνή. 

Μπορεί ο θετικός αυτός απολογισμός να εμπνεύσει αισιοδοξία για το μέλλον; Η ιστορική 

προσέγγιση εμπεριέχει τον κίνδυνο μιας μηχανικής προέκτασης του παρελθόντος. Η γεω-

γραφία και, έτι μάλλον, η γεωπολιτική προσφέρουν τον αναγκαίο κριτικό έλεγχο. 

Για την Ελλάδα, η εμφανέστερη διαφορά ανάμεσα στο παρελθόν και το μέλλον αφορά την 

πληθυσμιακή γεωγραφία. Επί δύο αιώνες, με εξαίρεση τις τελευταίες δεκαετίες, ο ελληνι-

κός πληθυσμός χαρακτηρίστηκε από νεανικότατα και δυναμισμό. Το μεταπολεμικό 

«ελληνικό οικονομικό θαύμα» στηρίχτηκε στην ευνοϊκή σχέση ανάμεσα στον ενεργό πληθυ-

σμό και τις εξαρτώμενες κατηγορίες. Η νεότητα του πληθυσμού δεν συνεισφέρει μόνον πο-

σοτικά. Οι γηρασμένες κοινωνίες απεχθάνονται τον κίνδυνο και λειτουργούν αμυντικά και 

οπισθοδρομούν κά. Οι νέες ηλικίες αποτελούν, αντιθέτως, παράγοντα καινοτομίας και δη-

μιουργικότητας, ως βασικό μοχλό της προόδου. 

Ο παλαιότερος δημογραφικός δυναμισμός δεν συνιστούσε εγγενές χαρακτηριστικό του ε-

ντόπιου πληθυσμού. Τροφοδοτήθηκε από τα διαδοχικά κύματα της προσφυγικής μετανά-

στευσης. Οι γεωπολιτικές ανακατατάξεις, τις οποίες εγκαινίασε η Ελληνική Επανάσταση, με-

τασχημάτισαν την Ανατολή- από ένα πολύχρωμο ύφασμα με διασταυρούμενα πολιτισμικά 

——————————— 

* Αναδημοσίευση από την εφημερίδα Καθημερινή, τεύχος 31/12/2021  



 

νήματα σε ένα πλακόστρωτο από ομογενοποιημένα εθνικά κράτη, χρωματικά διαφοροποι-

ούμενα. Όπως και τα υπόλοιπα οθωμανικά εδάφη, για να προσαρμοστεί στην εισαγόμενη 

γεωπολιτική προκρούστειο κλίνη, ο ελληνικός χώρος μετασχηματίστηκε δραματικά. Από δι-

κτυωτός και οικουμενικός, μετατράπηκε σε εδαφικό και εθνοκρατικό. Το ελληνικό κράτος 

απερρόφησε όλη την ικμάδα του διασπορικού Ελληνισμού. Χάρη στη συνεχή αυτή αφαίμα-

ξη κατόρθωνε έως πρόσφατα να διατηρεί επαρκή δημογραφικό δυναμισμό, ποσοτικά και 

ποιοτικά, ώστε να πραγματοποιεί διαδοχικά «θαύματα». 

 

Η διαδικασία αυτή έχει φθάσει στα όριά της. Ο με προνεωτερικές καταβολές διασπορικός 

Ελληνισμός έχει σχεδόν εξαφανιστεί. Αντιθέτως, τα δυναμικά στοιχεία του ελλαδικού πλη-

θυσμού προσελκύονται στη νέα διασπορά, καθώς οι ευρωπαϊκές χώρες ανταγωνίζονται για 

να εξασφαλίσουν την πολύτιμη δημογραφική ύλη. Η αντιστροφή του ρόλου του πληθυ-

σμιακού παράγοντα συνδυάζεται με άλλες αρνητικές εξελίξεις. 

 

Η επιτυχία της Ελλάδας τους περασμένους δύο αιώνες στηρίχτηκε σε ισχυρούς ιδεολογι-

κούς παράγοντες. Έως το 1921.η Μεγάλη Ιδέα λειτούργησε ως κινητήριο» δύναμη για τον 

εκσυγχρονισμό και την ενδυνάμωση του κράτους. Όταν εγκαταλείφθηκε, τα γεωπολιτικά 

τραύματα και οι διαδοχικές απειλές ενέπνευσαν έναν νέο πατριωτισμό. Ο Ψυχρός Πόλεμος, 

η κυπριακή κρίση και η τουρκική απειλή δημιούργησαν επί δεκαετίες το απαραίτητο πολιτι-

κό κλίμα για μεταρρυθμιστικές προσπάθειες. 

 

Όμως, η ψευδαίσθηση ασφαλείας από την ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση άμβλυνε τα εθνι-

κά ανακλαστικά. Επίσης, η γενικότερη αμφισβήτηση του εθνικισμού στη Δύση έχει διεισδύ-

σει και στην Ελλάδα. Δημιουργείται, έτσι, ένα ιδεολογικό κενό με σοβαρές συνέπειες σε ό,τι 

αφορά την ατομική και οικογενειακή προσφορά στο εθνικό σύνολο. 

 

Τέλος, η διεθνής και κλιμακούμενη αμφισβήτηση του δυτικού πολιτισμού και των κλασικών 

καταβολών του υποσκάπτει το βασικό στοιχείο, στο οποίο οφείλεται η υποστήριξη της Δύ-

σης προς την Ελλάδα. Ο ελληνικός μύθος καταγγέλλεται ως ανδροκρατικός, δουλοκτητικός 

και αποικιοκρατικός. Ακόμη και αν αυτό το ρεύμα ανακοπεί, θα έχει πλήξει σοβαρά την πα-

ράδοση των κλασικών σπουδών και, κατά συνέπεια, τον φιλελληνισμό. 
 



 

Τα δεδομένα δεν φαίνονται ευνοϊκά. Οι παράγοντες οι οποίοι στήριξαν τους ελληνικούς 

«θριάμβους» εξαφανίζονται. Η πρόβλεψη, όμως, θα είναι ατελής αν δεν ληφθούν υπ’ όψιν 

ευρύτερες μεταβολές. Ο Ελληνισμός του μέλλοντος δεν θα λειτουργήσει στο ίδιο περιβάλ-

λον με τον Ελληνισμό των δύο παρελθόντων αιώνων. 

Οι σημερινοί Έλληνες βρίσκονται σε κατάσταση συγκρίσιμη με των επαναστατών προγόνων 

τους στο τέλος του 18ου και στις αρχές  του 19ου αιώνα. Η Οθωμανική Αυτοκρατορία, στις 

δομές της οποίας ήταν οργανικά εντεταγμένο το ρωμαίικο στοιχείο, παράκμαζε. Το έθνος- 

κράτος, με εντελώς διαφορετική γεωπολιτική μορφή από τις αυτοκρατορίες, αποτελούσε το 

μέλλον. Οι Έλληνες επαναστάτες διαισθάνθηκσν την αλλαγή και συνέλαβαν το πολιτικό σχέ-

διο για τη δημιουργία της σύγχρονης Ελλάδας - μια απολύτως ριζοσπαστική «αλλαγή παρα-

δείγματος». Το νεοελληνικό σχέδιο, πρωτοπορία σε μια τεράστια γεωπολιτική περιοχή, εξα-

σφάλισε στη «νέα Ελλάδα» παγκόσμια προβολή. 

Ένα εξίσου ριζοσπαστικό σχέδιο πρέπει να διαμορφωθεί και σήμερα. Δύο αιώνες πριν, οι 

Ρωμιοί απελευθερώθηκαν πνευματικά από την αυτοκρατορική λογική για να γίνουν 

Έλληνες- τώρα χρειάζονται καινοτόμοι δρόμοι για το άνοιγμα στο μέλλον, πολύ λιγότερο 

εθνικιστικό και πολύ περισσότερο οικουμενικό. Ίσως η έξοδος από το αδιέξοδο να βρίσκεται 

σε μια ανανεωμένη Ρωμιοσύνη. 

  Ολοκληρώθηκε η παράδοση όλων των μελετών 

στο Δήμο Αθηναίων για την Συντήρηση του  

Μαυσωλείου του  

Εθνικού Ευεργέτη Χρηστάκη Ζωγράφου 

 

Μετά από προσπάθεια 2.5 ετών παραδόθηκαν όλες 

οι απαραίτητες μελέτης στο Δήμο Αθηναίων για τις 

ανάγκες του αναφερόμενου έργου. Τώρα πλέον ευ-

ελπιστούμε ότι ο Δήμος θα εκπληρώσει την συντή-

ρηση του μεγαλύτερου αυτού ιδιωτικού ταφικού 

μνημείου στην Ευρώπη. Η προσπάθεια αυτή που 

έχουμε ενημερώσει και στο παρελθόν αποτελεί φό-

ρο τιμής προς ένα μεγάλο ευεργέτη του Γένους.  

 



 
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 
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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 



 Ένα σημαντικό νέο πόνημα για μια λίγη γνωστή πτυχή των δεινών  

της Ρωμιοσύνης της Πόλης  

Το βιβλίο «Είκοσι Ηλικίες – Τάγματα Εργασίας – Αμελέ 

Ταμπουρού (Μαϊος 1941-Ιούλιος 1942)» που εκπόνησε 

ο συμπολίτης μας Δρ. Αναστάσιος Κ. Ιοδράνογλου φέρ-

νει στο φως τις λεπτομέρειες της επιστράτευσης αν-

δρών ηλικίας 18-45 ετών,  των  μη-Μουσουλμανικών 

κοινοτήτων την περίοδο 1941-42 στην Τουρκία. Είναι 

μια σχετικά άγνωστη ιστορία διωγμού που ενορχή-

στρωσε το κράτος της Τουρκίας στο πλαίσιο του μα-

κρόπνοου σχεδίου αφανισμού του Ελληνισμού της 

Κωνσταντινούπολης αλλά και των Αρμενίων και Εβραί-

ων. Το βιβλίο με τον αναφερόμενο τίτλο αναδεικνύει 

τις λεπτομέρειες του σχεδίου αυτού της επιστράτευ-

σης σε τάγματα εργασίας 45.000 ανδρών. Η μέθοδος 

αυτή της εξόντωσης των μη-Μουσουλμάνων είχε ε-

φαρμοστεί σε ευρεία κλίμακα την περίοδο του Α’ Πα-

γκόσμιου Πολέμου (1914-15) με την ένταξη των επι-

στρατευμένων στρατιωτών του Οθωμανικού στρατού 

που διοικούταν από Γερμανικό Επιτελείο. Μάλιστα α-

ναφέρεται ότι υπήρχε έστω μια μικρή πιθανότητα να επιζήσει κανείς από το Αμελέ Τα-

μπουρλαρί όχι όμως από τα Ινσαάτ Ταμπουρλαρι που ήταν τρισχειρότερα. 

 Ο συγγραφέας πριν αναλύσει το καθαυτό ιστορικό των Ταγμάτων Εργασίας του 1941-42 

προβαίνει σε μια πολύ πετυχημένη ανάλυση του σχεδίου αφανισμού των μη-

Μουσουλμανικών πληθυσμών από το κίνημα των Νεοτούρκων γνωστού ως σωματείου-

Κομιτάτου  Ένωση και Πρόοδος (ΕκΠ). Παρουσιάζονται ατράνταχτα δεδομένα ότι το σχέδιο 

του αφανισμού των μη-αφομοιώσιμων ήταν αποφασισμένο από τους ηγέτες της ΕκΠ πριν 

από την κατάληψη της εξουσίας με το στρατιωτικό κίνημα στην Θεσσαλονίκη την 24 Ιουλίου 

1908. Ενώ στην αρχή όλοι πανηγύριζαν – ακόμα και στην Αθήνα γινόντουσαν διαδηλώσεις 

με τουρκικές σημαίες υπέρ του Νεοτουρκικού κινήματος – ο μόνος που είχε καταλάβει τα 

ερχόμενο δεινά ήταν ο Οικουμενικός Πατριάρχης Ιωακειμ Γ’- ο Μεγαλοπρεπής- όπως είπε : 

«Τίποτε δεν έχομε να αναμένομε από τον σοβινισμό των ανθρώπων αυτών. Αγώνες αρχί-

ζουν για να μπορέσουμε να κρατήσουμε αυτό εδώ το σπίτι-εννοώντας – το Γένος».  



Η ΕκΠ εγκαθίδρυσε μια στυγνή δικτατορία από τις αρχές του 1913 εξουδετερώνοντας με ω-

μή βία κάθε αντιπολίτευση. Από τα τέλη του 1913 ξεκινάει το σχέδιο της εκρίζωσης των Ελ-

ληνικών πληθυσμών πρώτα στην Ανατολική Θράκη και την άνοιξη – καλοκαίρι στην Δυτική 

Μικρασία. Η εξέλιξη των γεγονότων αναλύονται με πολύ ορθό τρόπο με βάση πηγών από 

αρχεία αλλά και προφορικές ιστορίες από Έλληνες που είχαν υπηρετήσει στον Οθωμανικό 

στρατό. Αποδεικνύεται η ψευδής προπαγάνδα ότι οι μη-Μουσουλμάνοι αρνιόντουσαν να 

εκπληρώσουν τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις. Όταν όμως ένα κράτος προσπαθεί να εξο-

ντώσει δικούς του πολίτες – θεωρώντας αυτούς ως ξένους – όπως του μηχανισμού των ταγ-

μάτων εργασίας, είναι αυτονόητο ότι η λιποταξία είναι νόμιμο δικαίωμα. Στα πρώτα δύο κε-

φάλαια το βιβλίου η παρουσίαση των εκτοπισμών και διωγμών των Ελληνικών πληθυσμών 

δίνει πολλές χρήσιμες πληροφορίες όπως ο εκτοπισμός των Ελλήνων του Αρβανιτοχωριού 

(κοντά στο Μπεύκοζ) ότι έγινε επειδή δήθεν επικοινωνήσαν με ασύρματο με Ρωσικά πλοία 

παρόλο που δεν υπήρχε ούτε λυχνία πετρελαίου στο χωριό. Παρόμοιο γεγονός είναι γνωστό 

για το Ρενκιοϊ (κοντά στην αρχαία Τροία) ότι δήθεν οι Έλληνες κάτοικοι επικοινωνήσουν με 

τα πλοία της Αντάντ με προβολείς.  

Το  τέταρτο κεφάλαιο του βιβλίου αφορά την επιστράτευση στα τάγματα εργασίας των μη-

Μουσουλμάνων νέων με ιθαγένεια της Τουρκίας με ημερομηνία  έναρξης τον Μάϊο του 

1941. Στο βιβλίο παρατίθεται το διάταγμα της επιστράτευσης αυτής που φαίνεται στην  φω-

τογραφία της επόμενης σελίδας και έχει δημοσιευτεί από τον ερευνητή Rifat N. Bali. Οι συν-

θήκες της επιστράτευσης αποτυπώνονται με μαρτυρίες τριών Ιμβρίων Ρωμιών. Φαίνεται ότι 

το σχέδιο της επιστράτευσης αυτής είχε διαταχθεί από τον ίδιο τον Πρόεδρο της Τουρκίας 

Ισμέτ Ίνονου σε βαθμό μάλιστα να βρισκόταν στην Πόλη αρχές Μαΐου 1941. Η επιστράτευση 

γινόταν σιωπηρά με επίδοση προσκλήσεων στα σπίτια τους και πολλές φορές με ελέγχους 

ταυτοτήτων στους δρόμους σε μορφή μπλόκων. Σε πρώτο στάδιο τους επιστρατευμένους 

τους συγκέντρωσαν σε στρατόπεδα της Πόλης, όπως το Σελίμγιε κοντά στο Χαϊντάρπασά αλ-

λά και σε προσωρινό στρατόπεδο στην πλατεία του τεμένους Σουλτάν Αχμέτ. Επιστρατεύτη-

καν ακόμα και αυτοί που είχαν μόλις απολυθεί από την κανονική τους θητεία ενώ μετακινή-

θηκαν από τις κανονικές τους μονάδες οι μη-μουσουλμάνοι στρατιώτες στα τάγματα εργασί-

ας.  

Σε κανέναν δεν δινόταν η πληροφορία που θα πήγαιναν. Ο συγγραφέας με αριστοτεχνικό 

τρόπο βασιζόμενος στις αναμνήσεις μαρτύρων που επιστρατεύτηκαν δίνει την επικρατούσα 

κατάσταση στις κοινότητες των μειονοτήτων στην Κωνσταντινούπολη. Όπως σε όλες τις πα-

ρόμοιες περιπτώσεις (φόρος βαριλικιού, απελάσεις) δεν μπορούσε να σωθεί κανένας με δω-

ροδοκία. Στις 8/5/1941 στον τύπο δημοσιεύτηκαν απειλές προς αυτούς που δεν είχαν προ-

σέλθει και κρυβόντουσαν.  



Αρχικά δόθηκαν στους επιστρατευμένους στολές που δεν ήταν στρατιωτικές αλλά  ειδικές 

κίτρινου χρώματος που κατά τις πληροφορίες ήταν αυτές που είχαν σταλεί από την Ελλάδα 

ως βοήθεια για τον σεισμό τους Έρζιντζάν το 1939. Στην μειονότητα υπάρχει ο μύθος ότι ο 

Αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Fevzi Çakmak αρνήθηκε να φορούν οι επιστρατευμένοι τις 

στολές αυτές και διέταξε να φορούν κανονικές στρατιωτικές στολές. Το γεγονός αυτό ερμη-

νεύτηκε ότι με τον τρόπο αυτό αποφεύχθηκε το σχέδιο εξόντωσης των νέων μη-

μουσουλμάνων. Μια άλλη διάδοση ήταν ότι όσοι στάλθηκαν σε περιοχές της Ανατολικής 

Θράκης, οι περισσότεροι ήταν γηραιότερη από 40 ετών θα επέστρεφαν ενώ οι άλλοι δεν θα 

έβλεπαν την Πόλη ξανά. Μεταξύ των αναμνήσεων το πλέον εντυπωσιακό τμήμα είναι τα  

ποιήματα των επιστρατευμένων στα γαλλικά, λαδίνο (ισπανοεβραίκά), ελληνικά και τουρκι-

κά. Παρατίθενται η Έκθεση της Πρεσβεία των Η.Π.Α. της 30/9/1941.  

Το κύριο κεφάλαιο αυτό αναλύει τρία ημερολόγια: (α) Αρμένιου Z.V. καταγόμενου από την 

Σπάρτη της Πισιδίας γεννημένου το 1915 , (β) 

Το Ημερολόγιο για τις Είκοσι Ηλικίες του Αρι-

στείδη Πασαδαίου και (γ) του Ιορδάνη Ευμπολ-

πίδη με τίτλο «Επιστράτευση» 20 Ηλικιών 

Μειονοτήτων και η Εξορία τους. Η συγκριτική 

ανάλυση από τον Α. Ιορδάνογλου των τριών 

ημερολογίων δίνει την πλήρη εικόνα των συν-

θηκών που επικρατούσαν στους τόπους σκλη-

ρής εργασίας σε πολλά σημεία της Μικράς Ασί-

ας. Η διατροφή των επιστρατευμένων τις πε-

ρισσότερες φορές ήταν τραγική που οφειλόταν 

στην διαφθορά των επί μέρους των διοικητών 

των μονάδων. Η απόλυση των επιστρατευμέ-

νων ξεκίνησε βαθμιαία τον Ιούλιο του 1942 και 

μέχρι το τέλος του 1942 είχαν απολυθεί σχεδόν 

όλοι εκτός από αυτούς είχαν να υπηρετήσουν 

την κανονική τους θητεία. 

Στο τέλος ο συγγραφέας θέτει το βασικό ερώτημα ποιες ήταν οι αιτίες της επιστράτευσης 

αυτής; Ως μια  πιθανή αιτία αναφέρεται ότι η ναζιστική Γερμανία είχε ζητήσει από τον Υ-

πουργό Εξωτερικών Şükrü Saraçoğlu να τεθούν υπό περιορισμό οι μειονότητες. Συχνά από 

τους χαμηλούς βαθμοφόρους αναφερόταν προς τους επιστρατευμένους «δεν θα δείτε την 

Πόλη ξανά». Στην Πόλη αναφερόταν σε κουβέντες ότι οι νέοι φούρνοι που είχαν κτιστεί στην 

συνοικία Βαλατά ήταν για να χρησιμοποιηθούν για κάψιμο πρώτα των Εβραίων.  



Ορισμένες φορές οι βαθμοφόροι ανέφεραν ότι η τύψη των επιστρατευμένων συνδεόταν κα-

τά πόσο η Γερμανία θα νικούσε στην μάχη του Στάλινγκρατ.  Να προσθέσουμε ότι οι πληρο-

φορίες ότι υπήρχε κάποια σκέψη για την εξόντωση των επιστρατευμένων αναφερόταν από 

πολλούς τούρκους όπως στην περίπτωση Ρωμαίικης οικογένειας στο Γκιόζτεπε που τα δύο 

παιδιά της ήταν στις Είκοσι Ηλικίες γειτόνισσα, σύζυγος αξιωματούχου στην Άγκυρα και  που 

είχε ευεργετηθεί από την Ρωμαίικη οικογένεια,   είπε στην μητέρα των δύο επιστρατευμέ-

νων : «δεν υπάρχει λόγος να κρατάτε τα κρεβάτια των γιών σας, καλύτερα να το σηκώσετε».  

Μια άλλη δεύτερη αιτία που εικάζεται είναι ότι οι μειονότητες θα μπορούσαν να λειτουργή-

σουν ως «πέμπτη φάλαγγα» των Γερμανών που βέβαια δεν στέκεται με καμμιά λογική όταν 

οι Έλληνες συνέχιζαν τον αγώνα στην Κρήτη και την Μέση Ανατολή κατά των ναζί και οι Ε-

βραίοι ήξεραν αρκετά τι συνέβαινε στους ομοεθνείς τους στα κατεχόμενα εδάφη από τους 

Γερμανούς. 

Ως τρίτη πιθανή αιτία προβάλλεται η  ανάγκη της πραγματοποίησης αμυντικών υποδομών. 

Ούτε αυτή η θεωρία στέκει αφού όπως φαίνεται οι  οικοδομικές  και κατασκευαστικές  εργα-

σίες που κλήθηκαν να προσφέρουν οι επιστρατευμένοι  χαρακτηριζόταν από πλήρη ανοργα-

νωσιά και πολλές φορές απραξία. Ο σκοπός ήταν όπως φαίνεται η μεγιστοποίηση της ταλαι-

πωρίας των νέων που είχαν επιστρατευτεί.  

Το κυριότερο τεκμήριο για τον επιδιωκόμενο σκοπό είναι η ομιλία που έκανε ο στρατηγός  

Kâzım  Karabekir την  27/1/1940 στην ολομέλεια του Λαϊκού Ρεπουμπλικανικού Κόμματος 

(CHP) που καλούσε την Κυβέρνηση ενόψει του επερχόμενου πολέμου να αφαιρέση από τις 

μειονότητες την οικονομική τους δύναμη αφού τα στοιχεία αυτά είναι ξένα σώματα. Πρόκει-

ται για μια ανοικτή  επανάληψη της αντίληψης του Κομιτάτου Ένωση και Προόδου (Ittιhati 

Terraki) που παραμένει μέχρι και σήμερα ισχυρή  ιδεολογία στην Τουρκία. 

Το γεγονός ότι αμέσως μετά από την απόλυση των επιστρατευμένων των Είκοσι Ηλικιών , τέ-

θηκε ένα δεύτερος μηχανισμό αφανισμού, στην μορφή ενός έκτακτο αυθαίρετου φόρου 

γνωστού ως Varlik Vergisi, επιβεβαιώνει την αιτία που αποδίδεται στον λόγο του  Kâzım  Kar-

abekir.  



Είκοσι χρόνια από την εκδημία της υπερασπίστριας δικαιωμάτων του 

 ανθρώπου και της ιστορικής αλήθειας Ayşe Nur Zarakolu 

Η Ayşe Nur Zarako-

lu (πατρικό της επώνυμο 

Sarısözen) (9 Μαίου  

1946 – 28 Ιανουαρίου 

2002) υπήρξε συγγραφέ-

ας, εκδότρια και γενναία 

υπερασπίστρια των δι-

καιωμάτων του ανθρώ-

που στην Τουρκία.  Το  

1976 ίδρυσε με τον σύζυ-

γο της Ragip Zarakolu τον 

εκδοτικό οίκο Belge και 

ανέλαβε διευθύντρια της 

εταιρείας διανομής βιβλί-

ων  Cemmay. Λόγω των δημοσιευμένων έργων της συχνά υπέστη διώξεις με την εφαρμογή 

του νόμου περί τύπου της Τουρκίας. Μια από τις πρώτες της δίκες υπήρξε από την έκδοση 

του βιβλίου της αείμνηστης Διδούς  Σωτηρίου τα «Ματωμένα Χώματα» στην τουρκική γλώσ-

σα. Η  New York Times την χαρακτήρισε ως «την πλέον ακούραστη αμφισβητία του νόμων 

περί τύπου της Τουρκίας. Η Ayşe Nur Zarakolu μαζί με τον σύζυγο της υπήρξε η γενναία φω-

νή να προβάλει τα πάνδεινα που υπέστησαν οι Ρωμιοί, Αρμένιοι. Ασσύριοι στην Ανατολή σε 

όλη την διάρκεια του 20ου αιώνα. Υπερασπίστηκε με ειρηνικό τρόπο τα δικαιώματα του 

Κουρδικού λαού. Φυλακίστηκε πολλές φορές για το συγγραφικό της έργο. Αναγνωρίστηκε 

από την Διεθνή Αμνηστία ως Φυλακισμένη Συνείδησης και ακόμα μετά από τον θάνατο της 

συνέχισε να δικάζεται  για τα έργα της.  Έλαβε πάρα πολλά βραβεία από διεθνής οργανι-

σμούς υπεράσπισης των δικαιωμάτων του ανθρώπου. Το  Σωματείο Δικαιωμάτων του Αν-

θρώπου της Τουρκίας ( İnsan Hakları Derneği İHD) καθιέρωσε στην μνήμη της βραβείο για 

την Ελευθερία της Σκέψης.  

Η Ayşe Nur Sarısözen γεννήθηκε την  Μαίου 1946 στην Αντιόχεια. Σπούδασε Κοινωνιολογία 

ξεκίνησε το συγγραφικό της  έργο το 1968 πριν μεταβεί στην Πόλη το 1970, όπου ανέλαβε 

βιβλιοθηκάριος στο Ινστιτούτο Οικονομικών Μελετών του Πανεπιστημίου της Κωνσταντι-

νούπολης.  Παντρεύτηκε με τον Ragip Zarakolu και απόκτησαν δυο παιδιά.  



Ο εκδοτικός οίκος που είχαν ιδρύσει με τον σύζυγο της Belge βομβαρδίστηκε   και πυρπολή-

θηκε το 1995. Κατήγγειλε τις πράξεις βίας κατά των αμάχων στον πόλεμο της κυβέρνησης 

ενάντια στους Κούρδους αντάρτες, καταγγέλλοντας τις δυνάμεις ασφαλείας για εμπλοκή σε 

τάγματα θανάτου και τις μαζικές δολοφονίες Αρμενίων στα πρώτα χρόνια του αιώνα.  Η İHD 

χαρακτήρισε την Zarakolu. το 2006 ως «μια από τις πρωτοπορίες του αγώνα για την ελευθε-

ρία της σκέψης και της έκφρασης», της απαγόρευσης της λέξης «Κούρδος», ότι «είχε ξεκινή-

σει συζήτηση για το ζήτημα της «Γενοκτονίας των Αρμενίων» που εξακολουθεί να παραμένει 

ως ζήτημα ταμπού στην Τουρκία». Μερικές από τις συγκεκριμένες δημοσιεύσεις του εκδοτι-

κού οίκου Belge στην Τουρκία που αποτέλεσαν αντικείμενο διώξεων  περιλαμβάνουν τα ποι-

ήματα του Mehdi Zana, Les Arméniens: histoire d'un génocide (The Armenians: history of a 

genocide) του Yves Ternon, The Forty Days of Musa Dagh του Franz Werfel, πολλά βιβλία του 

İsmail Beşikçi, και τα δοκίμια της Lissy Schmidt, μιας Γερμανίδας δημοσιογράφου που είχε 

πεθάνει ενώ κάλυπτε ειδησεογραφικά  τις συνθήκες στο Ιρακινό Κουρδιστάν.  

Στην διάρκεια της καριέρας της συνελήφθη 30 φορές και φυλακίστηκε για μεγάλα χρονικά 

διαστήματα τέσσερεις φορές. Σε μια συνέντευξη του 2008, ο σύζυγός της ανέφερε ότι, κατά 

τη διάρκεια της φυλάκισής της, η Zarakolu είχε βασανιστεί και συνέπεια των ταλαιπωριών 

της υπέστη καρκίνο της μήτρας που την οδήγησε στον θάνατο την 28 Ιανουαρίου 2002.  Σε 

μια επιστολή του 2001, η Zarakolu εξέφρασε την πεποίθησή της ότι «Ο τρόπος για να απο-

τραπούν ακόμη περισσότερες γενοκτονίες, ακόμη περισσότερες τραγωδίες είναι μέσω της 

κοινής εμπειρίας έκφρασης της εγκάρδιας μετάνοιας για τη ντροπή για όσα έχουν προηγη-

θεί», υποδεικνύοντας επίσης ότι «Μέχρι τώρα όσο με ενδιαφέρει, έχω κάνει το καθήκον 

μου, έχω κάνει κάτι που πρέπει να κάνουν όλοι… Και θα συνεχίσω να το κάνω, μέχρι εκείνη 

την υπέρτατη στιγμή». 

Μετά τον θάνατό της το 2002, η Zarakolu αντιμετώπισε πρόσθετες κατηγορίες για τη δημο-

σίευση των βιβλίων Pontos Kültürü (ο Πολιτισμός του Πόντου) του Ömer Asan και το βιβλίο 

«The Song of Liberty” του Hüseyin Turhallı, αλλά οι κατηγορίες τελικά αποσύρθηκαν. Ο γιος 

της, Deniz Zarakolu, κατηγορήθηκε για «υποκίνηση εκδίκησης ή μίσους, που θα μπορούσε 

να κάνει τους ανθρώπους να γίνουν επικίνδυνοι ο ένας για τον άλλον» ως αποτέλεσμα της 

ομιλίας που έκανε στην κηδεία της, αλλά αργότερα αθωώθηκε. 

Η Zarakolu έλαβε πολλές  αναγνωρίσεις από την Ένωση Τούρκων Εκδοτών, το Human Rights 

Watch και το International PEN. Το 1998, τιμήθηκε από τη Διεθνή Ένωση Εκδοτών με το εναρ-

κτήριο Διεθνές Βραβείο Ελευθερίας στην Έκδοση στην Έκθεση Βιβλίου της Φρανκφούρτης. 

Ωστόσο, το διαβατήριο της Zarakolu είχε κατασχεθεί από Τούρκους αξιωματούχους χρόνια 

πριν και δεν της επετράπη να παρευρεθεί. Έλαβε το βραβείο PEN/Barbara Goldsmith Free-

dom to Write Award το 1997. 



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) 

Με την απόκτηση του βοηθάτε το Φιλανθρωπικό Κοσμέτειο Ίδρυμα  



ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ  ΕΛΠΙΣ  

«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 την συμμετοχή τους στην αναφε-
ρόμενη Δράση που αποσκοπεί την υποστήριξη νέων που επιθυμούν να εγκατα-
σταθούν και να ζήσουν στην Κωνσταντινούπολη ως μέλη της Ομογένειας. Σκοπός 
της Δράσης είναι η υποστήριξη της προετοιμασίας και η διερεύνηση του επανα-
πατρισμού στην Κωνσταντινούπολη όπως επίσης και η υποστήριξη των ήδη ε-
γκατεστημένων 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 ι-
σχύει στην περίπτωση των ήδη εγκατεστημένων), (β) εύρεση εργασίας ή αυτοα-
πασχόληση 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: nnap@otenet.gr εκδηλώνοντας το ενδιαφέρον τους ώστε να αρχίσει η 

διαδικασία της πιθανής ένταξής τους στην αναφερόμενη Δράση. 

Υποτροφίες για Μεταπτυχιακές Σπουδές σε  ΑΕΙ Κωνσταντινούπολης 

Δράση του Προγράμματος «ΕΛΠΙΣ» 

Προσκαλούνται οι φοιτήτριες/ες με Κωνσταντινουπολίτικη καταγωγή που σπου-

δάζουν σε ΑΕΙ της Ελλάδος ή άλλων χωρών εκτός Τουρκίας και επιθυμούν να συ-

νεχίσουν τις σπουδές τους σε μεταπτυχιακό ή διδακτορικό επίπεδο σε Πανεπι-

στήμια της Κωνσταντινούπολης, να υποβάλουν αίτηση συμπληρώνοντας το πα-

ρακάτω έντυπο. Σε περίπτωση που οι ενδιαφερόμενοι δεν έχουν πληροφορίες 

για πιθανά ΑΕΙ της Πόλης που θα μπορούσαν να σπουδάσουν,  η Οι.Ομ.Κω. θα 

παρέχει τις αναγκαίες πληροφορίες. Στις/ους επιλεγέντες θα χορηγηθεί υποτρο-

φία για την κάλυψη των εξόδων τους σε σημαντικό βαθμό. 



 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΟΙΟΜΚΩ 
1) Αποδελτίωση των Περιουσιών που Εξαναγκάστηκαν να 

Εγκαταλείψουν οι Έλληνες της Ανατολής 

  Η Οικουμενική Ομοσπονδία Κωνσταντινουπολιτών (Οι.Ομ.Κω.) σε συνεργασία με τα 

Γενικά Αρχεία του Κράτους (ΓΑΚ) την περίοδο 2017-2020 φωτογράφησε ψηφιακά το 

Αρχείο των 3.600 περίπου λογιστικών βιβλίων που περιέχουν την καταγραφή των πε-

ριουσιών των  Ελλήνων που εξαναγκάστηκαν να αποξενωθούν από όλες τις περιοχές  

της Ανατολής (Πόντος, Δ. Μικρασία, Προποντίδα, Καππαδοκία και όλες τις υπόλοιπες 

ζώνες της Μικράς Ασίας) και της Ανατολικής Θράκης.  

Έχει ήδη αρχίσει η αποδελτίωση καταρχήν των Ευρετηρίων και Μητρώων του υλικού, 

που αποτελείται από 1114 τόμους και προχωράει με ταχείς ρυθμούς η μεταφορά σε 

ψηφιακά αρχεία των δεδομένων για 20 περιοχές από τις οποίες σημαντικός αριθμός 

έχει ολοκληρωθεί.  

 

Με την ολοκλήρωση όλων των περιοχών θα υπάρχει η δυνατότητα αφενός μεν εύκο-

λα να βρίσκει κανείς τις αναγκαστικά  εγκαταληφθείσες περιουσίες  από τους πρόγο-

νους  πρόσφυγες και αφετέρου να γίνουν πολλές μελέτες για τον Ελληνισμό της Ανα-

τολής.  

Προσκαλούμε τους εθελοντές που θέλουν να συμβάλλουν στο πολύ σημαντικό αυτό 

έργο της διάσωσης των ιστορικών τεκμηρίων του Ελληνισμού να αναλάβουν την απο-

δελτίωση των αρχείων μια ορισμένης περιοχής. Η όλη εργασία θα γίνεται offline από 

το σπίτι ή το γραφείο καθενός, αφού του αποσταλεί ηλεκτρονικά το υλικό. 

Τα απαιτούμενα προσόντα είναι: ανάγνωση αρχείων pdf και απλή χρήση υπο-

λογιστικών φύλλων (πχ MS Excel).  

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούμε να στείλουν μήνυμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος, και 
εάν  επιθυμούν ακόμα και την περιοχή που θέλουν να εργαστούν, στην διεύθυνση 
nnap@otenet.gr  

2) Νέες εργασίες που αναζητούν εθελοντές. 
 

2α)  Αποδελτίωση του αρχείου Κωνσταντινουπολιτών Etablis με Ελληνική ιθαγένεια 
περιόδου 1879-1948. Αρχικά θα γίνει η ανάκτηση του ψηφιακού αρχείου και ακολού-
θως θα αρχίσει η αποδελτίωση.  
2β)  Συλλογή επιστημονικών άρθρων στην αγγλική γλώσσα για την εκτίμηση του σει-
σμικού κινδύνου στην Κωνσταντινούπολη που έχουν δημοσιευτεί τα τελευταία 20 χρό-
νια.  
2γ) Η συμβολή των Ελλήνων προσφύγων στην οικονομική και επιστημονική ανάπτυ-
ξη της Ελλάδος μετά από το 1922. 
2δ) Η συγκέντρωση των Μελετών που έχουν γίνει από ΑΕΙ και Ερευνητικά Κέντρα 
που αφορούν τα Ρωμαίικα Μνημεία της Ανατολής και σύνταξη ευρετηρίου αυτών 
(εργασία από το διαδίκτυο).  
 
 

mailto:nnap@otenet.gr


Summary of articles of the Newsletter 

- The Annual General Assembly of the Ecumenical Federation of Constantinopolitans took 

place on Saturday 5 February 2022 via internet connection, p.p.1-4. 

- The important speech of His All Holiness of the Ecumenical Patriarch Bartholomew in a litur-

gy of renowned Church of St. Triphon at the island of Imbros. The tragedy of Imbros native 

habitants after 1964 and the hopes for a better future is mentioned,  p.p.5-8. 

-Article of Dr. G. Prevelakis "Renewed Romiosini". The author suggested thinking at the 200 

years of Greek Revolution to reconsider the ecumenical culture of Greekness,  p.p.9-11. 

- EFC Social Solidarity Program Activites, p.12. 

- A New book by Dr. A. Iordanoglou on the Labor Battalions of non-Muslim minority men dur-

ing 1941-42, p.p.13-16. 

- In memory of Ayşenur Zarakolu, a free voice of human rights and historical truths,  at her 20 

year of passing away, p.p.17-18. 

-Announcements of Ecumenical Federation of Constantinopolitans on various activities (a 

new calendar, call for volunteers, repatriation to Polis), p.p.19-21. 

 

Bülten Makalelerinin Özeti  

· İstanbullu Rumların Evrensel Federasyonu Genel Kurul toplantısı 5 Şubat 2022 günü internet 

aracı ile gerçekleşti, s.s.1-4. 

· Ekümenik Patrik Sn. Bartholomeos’un 1 Şubat 2022 günü Imvros adasında Aziz Trifon kilis-

esinin yeniden duaya açılmasında yaptığı çok anlamlı konuşması. Ada sakinlerinin 1964 

yaşadığı trajik olayların neticelerinin gideriminin gerekliliği ve ancak bundan sonra geleceğe 

umutla bakabileceği. 

· Dr. G. Prevelakis’in "Yenilenen Rumluk" başlıklı makalesi, s.s.9-11. 

· İstanbullu Rumların Evrensel Federasyonun Sosyal Dayanışma Programının ayrıntıları, s.12. 

· Yirmi Kura Nafia Askerleri (1941-42) konusunda Dr. A. Iordanoğlu yazdığı kitap. 

· İnsan hakları  ve tarihi gerçeklerin savunucusu Ayşenur Zarakolu’nun vefatının 20 nci yıl 

anısına, s.17-18. 

· İREF Duyuruları (Burslar, yeni takvim, gönüllülere davetler) s.s.19-21. 



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. 


