
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

•Άρθρο του Νομικού Cem 

Sofuoglu για τον νέο Κανο-

νισμό Εκλογών στα μη-

Μουσουλμανικά Βακούφια 

στην Τουρκία, σ.4-7. 

•Ανακοινώσεις της  

ΟιΟμΚω, σ.2,8-12,25-28. 

•Βιβλιοπαρουσίαση:  

VARLIK VERGİSİ,σ.13-24. 

Ιούλιος   2022  Τεύχος 11/7 

 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  Πογρκόμ 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 στη 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 



 

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΙΤΩΝ 
Ανακοίνωση 

4/8/2022 
 

  Το Δ.Σ. της Οι.Ομ.Κω. με μεγάλη λύπη ενημερώθηκε για την σημερινή  κατα-
στρεπτική πυρκαγιά που συνέβη στο ιστορικό Νοσοκομειακό Φιλανθρωπικό 
Ίδρυμα της Ρωμιοσύνης Βαλουκλή. Είναι παρήγορο το γεγονός ότι δεν υπήρξαν 
θύματα από τους τρόφιμους και νοσηλευόμενους στους οποίους, όπως και 
στους ιθύνοντες του Ιδρύματος, ευχόμαστε «Περαστικά!».  
   Ιδιαιτέρως ευχαριστούμε τις κρατικές αρχές, την Πυροσβεστική Υπηρεσία για 
την άμεση επέμβαση και τις προσπάθειές της και τους διασώστες  για την απο-
τελεσματική βοήθεια που προσέφεραν κατά τη διάρκεια όλης της επιχείρησης 
διάσωσης των γερόντων μας.  
    Η Οι.Ομ.Κω. βρίσκεται σε επικοινωνία με τον Σύνδεσμο Βοηθείας των Από-
ρων Νοσηλευόμενων και Γηροκομουμένων του Νοσοκομείου Βαλουκλή,  για 
την παροχή κάθε δυνατής και αναγκαίας αλληλεγγύης, βοήθειας και συμπαρά-
στασης.  
 

İSTANBULLU RUMLARIN EVRENSEL FEDERASYONU  
(İREF)  
Bildiri  

4/8/2022 
 

  Bugün İREF Yönetim Kurulu, tarihî Balıklı Rum Hastanesi’nde meydana gelen 
yıkıcı yangını çok büyük üzüntü ile öğrenmiştir. Can kaybı ve yaralanan olmaması 
teselli kaynağıdır. Kurumda barındırılan, çalışanlar ve yetkililere “Geçmiş olsun!” 
dileklerimizi sunuyoruz.  
   Devlet yetkililerine, İtfaiye Teşkilâtı’na, acil müdahale ve çabaları için ve kurtar-
ma ekiplerine, yaşlılarımızın tüm kurtarma operasyonu boyunca etkin yardımları 
için teşekkür ediyoruz.  
   İREF, Balıklı Hastanesi Muhtaç ve Yaşlılara Yardım Derneği ile mümkün ve ger-
ekli her türlü yardım ve desteğin sağlanması için temas halindedir. 



 

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ  
Πατριαρχική χοροστασία στο Ναό του Γηροκοµείου Βαλουκλή (2/8/2022) 

 Βαρυσήμαντες επισημάνσεις από την Α.Θ.Π το Οικουμενικό Πατριάρχη για τις 
εκλογές στα Βακούφια  

Η Α.Θ. Παναγιότης ο Οικουµενικός Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολοµαίος, χοροστάτη-
σε, το απόγευµα της Τρίτης, 2 Αυγούστου 2022, στην Ιερά Ακολουθία του Πα-
ρακλητικού Κανόνος προς την Υπεραγία Θεοτόκο, στον Ιερό Ναό Αγίων Αναργύ-
ρων του Γηροκοµείου Βαλουκλή. Στην οµιλία του, αµέσως µετά, ο Πατριάρχης 
εξέφρασε την χαρά του που βρέθηκε και πάλι κοντά στους οµογενείς που περι-
θάλπονται στο Γηροκοµείο, ύστερα από δύο και πλέον χρόνια, καθώς αυτό δεν 
κατέστη δυνατό λόγω της πανδηµίας. Επίσης, αναφέρθηκε µε ικανοποίηση και 
στην προοπτική εκλογής νέων Εφοροεπιτροπών στις εκκλησιαστικές Κοινότητες 
και στα Ιδρύµατα της Οµογενείας, αλλά και στα Ιδρύµατα των άλλων 
µειονοτήτων, µετά την έκδοση από τις αρµόδιες κρατικές αρχές, ύστερα από 
εννέα χρόνια αναμονής, του νέου Κανονισμού διενέργειας των εκλογών. Ο Πα-
ναγιώτατος χαρακτήρισε µεγάλη αδικία να µην επιτρέπεται στις µειονότητες να 
ανανεώνουν τη διοίκηση των ιδρυµάτων τους επί τόσα πολλά χρόνια, "κατά τα 
οποία πολλοί πέθαναν, πολλοί έφυγαν, και πολλά ιδρύµατά µας, εκκλησίες 
µας, δεν µπορούσαν να διοικηθούν και να λειτουργήσουν οµαλά µε κίνδυνο να 
διοριστούν αντιπρόσωποι από το Κράτος και να φύγει η διοίκησις αυτών των 
Ιδρυµάτων από τα χέρια της Οµογενείας, στην οποία και ανήκουν". Στη συνέ-
χεια εξέφρασε την απογοήτευσή του γιατί από τη διαδικασία εξαιρέθηκαν τα 
Νοσοκοµεία που έχουν οι µειονότητες. "Μας λένε ότι θα επιτραπούν γι' αυτά 
τα συγκεκριµένα ιδρύµατά µας οι εκλογές να γίνουν του χρόνου. Αυτό µας λυ-
πεί, και δεν διστάζουµε να το λέµε προς πάσα κατεύθυνση, διότι το Νοσο-
κοµείο µας, τώρα µιλώ µόνο για τη δική µας τη µειονότητα, που είναι το 
µεγαλύτερο από τα ιδρύµατά µας, είναι αναπόσπαστο µέρος της Οµογενείας, 
των παραδόσεών µας, της υποστάσεώς µας, και όταν το εξαιρούν από το υπό-
λοιπο σώµα της Οµογενείας, οι αρχές µας κάνουν µία αδικία και προς το 
ίδρυµα αυτό και προς την ομογένεια στο σύνολό της. Παρακαλέσαμε, πριν εκ-
δοθεί ο Κανονισµός, να µην συμβεί αυτό, διότι µας προϊδέασαν, και είπαµε τα 
παράπονά µας, την παράκλησή µας, τις απαιτήσεις µας. Δεν εισηκούσθηµεν, 
ούτε εμείς, ούτε οι άλλες µειονότητες. Βεβαίως είναι Κράτος και το Κράτος έχει 
όλην την εξουσία, όπως λέει ο λαός µας "έχει και το πεπόνι, έχει και το 
µαχαίρι". Εµείς είµεθα νοµοταγείς πολίται, παραπονούµεθα, διαµαρτυρόµεθα 
αλλά έως εδώ" 



 

Ασφυκτικός Κλοιός στα μη-Μουσουλμανικά Βακούφια:  
ο Νέος Εκλογικός Κανονισμός * 

Cem Murat Sofuoğlu 
 

Ο διδάσκων του Πανεπιστημίου Okan, δικηγόρος Cem 
Murat Sofuoğlu, σε άρθρο του που δημοσιεύτηκε στην 
εφημερίδα KARAR – ΑΠΟΦΑΣΗ τονίζει τα εξής: "Με 
τον Κανονισμό Εκλογών των Διοικητικών Συμβουλίων  
στα μη-Μουσουλμανικά Ευαγή Ιδρύματα (Βακούφια) 
γίνεται προσπάθεια να τεθεί ασφυκτικός κλοιός σε 
αυτά χωρίς να υπάρχει οποιαδήποτε εξουσιοδότηση 
από κάποιο Νόμο»  
Η Γενική Διεύθυνση Ιδρυμάτων (VGM) δημοσίευσε 
Κανονισμό αποτελούμενο από 17 άρθρα σχετικά με 
τις εκλογές των διοικητικών συμβουλίων των ευαγών 
ιδρυμάτων των μη μουσουλμανικών  μειονοτήτων, ο 
οποίος είχε ακυρωθεί στις 19.01.2013, στις 
18.06.2022, δηλαδή μετά από 9 χρόνια αργότερα. 
Στα τέσσερα πρώτα άρθρα του κανονισμού ορίζονται ο σκοπός, το πεδίο εφαρμογής, η νο-
μική βάση και τα ονόματα και οι θεσμοί που υπεισέρχονται στον κανονισμό. 
Στα άρθρα 5 και 14 προσδιορίζονται οι διαδικασίες και οι αρχές των εκλογών σχετικά με 
την ανάδειξη σε κάθε ίδρυμα των Δ.Σ. των  μη μουσουλμανικών ιδρυμάτων. 
Στο άρθρο 5/1 για τις εκλογές αναφέρεται ότι «κατά την εφαρμογή του παρόντος Κανονι-
σμού επιφυλάσσονται οι διατάξεις των διεθνών συνθηκών στις οποίες η Τουρκία είναι συμ-
βαλλόμενο μέρος. Δεν διευκρινίζεται κατά πόσο ισχύουν μαζί ή μεμονωμένα η Συνθήκη 
της Λωζάνης ή/και η Ευρωπαϊκή Σύμβαση για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα; Δεν είναι σαφές 
εάν λαμβάνονται υπόψη και οι δύο συμβάσεις μαζί ή ανεξάρτητα. Πιστεύουμε ότι θα ήταν 
πιο σωστό να χρησιμοποιηθεί αυτή η λέξη ως «…διεθνείς συνθήκες…» στον κανονισμό. 
Στο άρθρο 5/2 αναφέρεται το εξής: «σε περιπτώσεις που δεν υπάρχει πρόβλεψη για κά-
ποιο θέμα στον παρόντα Κανονισμό, ως βάση λαμβάνονται υπόψη τα ισχύοντα για τις ε-
κλογές των διοικήσεων μη κυβερνητικών οργανώσεων εφαρμόζοντας αποδεκτές καθιερω-
μένες πρακτικές που έχουν εφαρμοστεί στο παρελθόν. Τίθεται το ερώτημα: ποιες μη κυ-
βερνητικές οργανώσεις θα επιλεγούν ως βάση; Τα Σωματεία, οι Δικηγορικοί Σύλλογοι, τα 
Επιμελητήρια; Είναι ένα θέμα που μένει ασαφές. Επιπλέον, ο όρος «αποδεκτές πρακτικές» 
εισάγουν μια ασάφεια που θα μπορεί να αλλάζει με αυθαίρετες ερμηνείες από καθένα και 
κάθε περίπτωση». 
——————————- 
*https://www.karar.com/gorusler/dar-bir-gomlek-cemaat-vakiflari-secim-yonetmeligi-
1677915 



 
Το άρθρο 6/1 που καθορίζει τις εκλογικές περιφέρειες εισάγει νέα ρύθμιση και βασίζεται 
στις εκλογικές περιφέρειες των βουλευτικών εκλογών για την Κωνσταντινούπολη. Στο 
άρθρο 7/2 που ρυθμίζει τη σύσταση του διοικητικού συμβουλίου αναφέρεται ως υποχρεω-
τική η σύνθεση των διοικητικών συμβουλίων ότι θα αποτελούνται από 7 μέλη και στο 
άρθρο 7/3 ορίζεται ότι:  «Σε ιδρύματα που έχουν πολλά μέλη της κοινότητας που εξυπηρε-
τούν το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να συγκροτηθεί από έντεκα το πολύ μέλη». Επίσης  
δηλώνεται ότι θα εκλεγούν αναπληρωματικά μέλη σε αριθμό που αντιστοιχεί στον αριθμό 
μελών του Δ.Σ. έχει απαρτία.  

 
*** 

 
Είναι σαφές ότι ιδιαίτερα η Ελληνική Κοινότητα, της οποίας ο πληθυσμός μειώνεται, αλλά 
είναι η πλουσιότερη σε ακίνητη περιουσία, θα αντιμετώπισει πολλά προβλήματα από την 
εφαρμογή των άρθρων 6 και 7. 
 
Δεν μπορεί να γίνει κατανοητός ο λόγος και το όφελος της ρύθμισης περί των κοινοβουλευ-
τικών εκλογικών περιφερειών, που δεν έχει εφαρμοστεί ποτέ στο παρελθόν, δεν γίνεται 
κατανοητό. Οι κοινότητες των Ρωμιών, Βουλγάρων, Ασσυρίων που είναι ελάχιστοι σε πλη-
θυσμό θα βρεθούν σε δύσκολη κατάσταση με την εφαρμογή αυτών των εκλογικών περιφε-
ρειών. Επίσης, εφόσον είναι υποχρεωτική η εκλογή τουλάχιστον 7 τακτικών και 4 αναπλη-
ρωματικών μελών για τη διοίκηση κάθε ιδρύματος, είναι σαφές πόσο μεγάλες δυσκολίες 
θα αντιμετωπίσουν οι κοινότητες αυτές.  
 
Ορισμένα κοινοτικά ιδρύματα, για παράδειγμα, ένα ίδρυμα που ανήκει στη Γεωργιανή Κα-
θολική Κοινότητα, ένα ίδρυμα που ανήκει στη Βουλγαρική Κοινότητα και δύο ιδρύματα 
που ανήκουν στην Αρμενική Προτεσταντική Κοινότητα, βρίσκονται στην Β’ εκλογική περι-
φέρεια της Κωνσταντινούπολης και αυτές οι κοινότητες δεν έχουν ιδρύματα στην Α’ και Γ’  
εκλογική περιφέρεια. Στην περίπτωση αυτή, σύμφωνα με τη νέα ρύθμιση, τα μέλη της κοι-
νότητας  που κατοικούν στην Α' και στην Γ’ περιφέρεια δεν θα έχουν δικαίωμα ψήφου και 
εκλογής. Ακόμα και αν τα μέλη της κοινότητας έχουν δικαίωμα ψήφου και εκλογής στις ε-
κλογικές περιφέρειες στις οποίες κατοικούν, δεν θα έχουν αυτό το δικαίωμα στις άλλες δύ-
ο περιφέρειες, αλλά θα μπορούν να εξυπηρετούνται  από τις εκκλησίες, τα σχολεία, τα νο-
σοκομεία σε αυτές τις περιοχές. Αυτή η κατάσταση αναμφίβολα παραβιάζει το δικαίωμα 
του εκλέγειν και του εκλέγεσθε, που είναι συνταγματικό δικαίωμα. 
 
Με το άρθρο 8/4  του κανονισμού είναι υποχρεωτική η εγγραφή ως κατοίκου στην εκλογι-
κή περιφέρεια για τουλάχιστον για έξι μήνες από την ημερομηνία διενέργειας της εκλογής. 
Αυτό το άρθρο καταργεί την απαίτηση για δίκαιες και νόμιμες εκλογές. 



 
Σύμφωνα με το Σύνταγμα και τον Εκλογικό Νόμο, οι πολίτες της Τουρκίας έχουν το δικαίω-
μα του εκλέγειν και του εκλέγεσθε, ακόμη και αν διαμένουν στο εξωτερικό. Με το 8ο 
άρθρο αφαιρούνται τα συνταγματικά δικαιώματα των μελών της Κοινότητας που διαμέ-
νουν στο εξωτερικό ή κατοικούν σε πόλη εκτός της Κωνσταντινούπολης, τα οποία αποτε-
λούν συνταγματικό δικαιώματα  του εκλέγειν και του εκλέγεσθε. 
 

*** 
Ενώ τα μέλη μιας κοινότητας έχουν δικαίωμα ψήφου στις εκλογές που διεξάγονται στις γε-
νικές εκλογές στην Τουρκία, ανεξάρτητα από το πού ζουν εκτός της χώρας, δεν θα μπορούν 
να ψηφίσουν στις εκλογές του διοικητικού συμβουλίου των δικών τους ευαγών ιδρυμάτων. 
Δεν είναι δυνατόν να κατανοήσουμε τη ρυθμιστική λογική αυτού του νεοσύστατου 
άρθρου, το οποίο είναι ενάντια στα ανθρώπινα δικαιώματα. 
 
Σε σχολεία που ανήκουν στην ελληνική και αρμενική κοινότητα, οι μαθητές εγγράφονται σε 
σχολεία σε κάθε περιοχή της Κωνσταντινούπολης, ανεξάρτητα που είναι η επίσημη κατοικί-
ας τους. Αντίστοιχα, μαθητές από κάθε περιοχή της Κωνσταντινούπολης, ακόμη και από 
οποιοδήποτε νομό της Τουρκίας μπορούν να εγγραφούν σε αυτά τα σχολεία. Στο διοικητι-
κό συμβούλιο των ιδρυμάτων στα οποία υπάγονται τα σχολεία αυτά θα ήθελαν να είναι 
μέλη οι γονείς των μαθητών που φοιτούν σε αυτά τα σχολεία. Ενώ οι γονείς των κοινοτή-
των, των οποίων τα παιδιά εκπαιδεύονται σε σχολεία που δεν ανήκουν στα μη-
Μουσουλμανικά σχολεία, αυτοί θα μπορούν να έχουν λόγο στη διεύθυνση του σχολείου 
των παιδιών τους διαμέσου της ένωσης σχολείου-γονέων, οι γονείς που ανήκουν σε μη 
μουσουλμανικές μειονότητες δεν θα έχουν λόγο στη διαχείριση των μη-Μουσουλμανικών  
ιδρυμάτων στα οποία το σχολείο είναι συνδεδεμένο. 
 
Η Οργανωτική Επιτροπή Εκλογών που ρυθμίζεται στο άρθρο 11 του Κανονισμού υποχρεού-
ται να αποτελείται από 5 κύρια και δύο αναπληρωματικά μέλη για κάθε εκλογή, ωστόσο, 
σύμφωνα με το άρθρο 11/5, αυτοί που ανέλαβαν την εν λόγω επιτροπή δεν θα μπορούν να 
είναι υποψήφιοι για το διοικητικό συμβούλιο στις εκλογές που θα διεξαχθούν. Σε αυτήν 
την περίπτωση, θα είναι σχεδόν αδύνατο να σχηματιστούν χωριστές οργανωτικές επιτρο-
πές εκλογών για την Ρωμαίικη Κοινότητα με μεγάλο αριθμό ιδρυμάτων – αλλά πολύ μικρό 
πληθυσμό.  
 
Σύμφωνα με τα άρθρα 10/1 και 12/2 του Κανονισμού, τόσο το ευαγές ίδρυμα όσο και η 
Οργανωτική Επιτροπή Εκλογών υποχρεούνται να υποβάλλουν τα έγγραφα και τις πληρο-
φορίες για την εκλογή, στην Περιφερειακή Διεύθυνση των Βακουφίων, δηλαδή δύο φορές, 
εντός ενός μηνός. Αυτή η απαίτηση που έχει συμπεριληφθεί στον Κανονισμό, αποτελεί μια  
περιττή και κουραστική γραφειοκρατική διαδικασία. 



 
*** 

Εν τω μεταξύ, ένα άλλο ζήτημα που παρατηρείται στον Κανονισμό είναι η αφθονία προθε-
σμιών. Στον Κανονισμό των δυόμισι σελίδων, αναφέρονται ακριβώς δεκαπέντε διαφορετι-
κές νομικές προθεσμίες. Ο λόγος για τόσο αριθμό προθεσμιών δεν είναι κατανοητός.  
Με το άρθρο 12/2 παραχωρείται δικαίωμα αρνησικυρίας (βέτο) προς την Περιφερειακή Δι-
εύθυνση Ιδρυμάτων με την εξουσιοδότηση ελέγχου, πράγμα που δεν προβλέπεται από τον 
νόμο Βακουφίων.  
Πιθανώς ένα από τα πιο κρίσιμα άρθρα του κανονισμού είναι το 15ο άρθρο που αναφέρε-
ται υπό τον τίτλο της «Εξαίρεσης». Κατά συνέπεια, οι διαδικασίες και οι αρχές σχετικά με 
την εκλογή των διοικητικών συμβουλίων κοινοτικών ιδρυμάτων που διαθέτουν νοσοκομεία 
καθορίζονται από μελλοντικό κανονισμό που θα καταρτιστεί με τη θετική γνώμη του Υ-
πουργείου Υγείας εντός ενός έτους από την έναρξη ισχύος του παρόντος Κανονισμού και 
την εκλογή του τα διοικητικά συμβούλια των ιδρυμάτων αυτών θα πρέπει να ολοκληρωθεί 
μέχρι τις 31.12.2023. 
 
Πρώτον, ο Νόμος για τα Βακούφια, ούτε οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία, έχει δώσει στη Γε-
νική Διεύθυνση Ιδρυμάτων (VGM) την εξουσία να διορίζει άλλο υπουργείο σχετικά με τα 
μη-Μουσουλμανικά Κοινοτικά ιδρύματα. Χρησιμοποιώντας μια εξουσία που δεν της έχει 
δοθεί από το νόμο, η VGM ζητά τη γνώμη του Υπουργείου Υγείας. Επιπλέον, με αυτή τη λο-
γική, η διαχείριση των σχολείων που ανήκουν σε κοινοτικά ιδρύματα μπορεί να ανήκει στο 
Υπουργείο Εθνικής Παιδείας. Η διαχείριση των εκκλησιών και των συναγωγών μπορεί να 
καθορίζεται με κανονισμό που εκδίδεται σύμφωνα με τη θετική γνώμη του Υπουργείου Πο-
λιτισμού και Τουρισμού ή άλλου φορέα. Αυτή η ρήτρα εξαίρεσης είναι αντίθετη με τις διε-
θνείς συμβάσεις, το Σύνταγμα, το Νόμο περί Ιδρυμάτων και όλη τη σχετική νομοθεσία. 
Ως εκ τούτου, είναι αντίθετο με το Σύνταγμα και το Νόμο περί Ιδρυμάτων, καθώς και τις 
διεθνείς συμβάσεις στις οποίες είναι συμβαλλόμενο μέρος η Τουρκία (η Συνθήκη της Λω-
ζάνης και η Ευρωπαϊκή Σύμβαση για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα) που αναφέρονται στο 
άρθρο 5 του Κανονισμού Εκλογών στα μη-Μουσουλμανικά Ευαγή  Ιδρύματα (Βακούφια). 
 
Το δικαίωμα και η ελευθερία εκλογών των διοικητικών των μη-Μουσουλμανικών Κοινοτι-
κών ιδρυμάτων με τον Κανονισμό αυτό τίθενται υπό πλήρη κηδεμονία με βέτο, υποχρεώ-
σεις κοινοποίησης, περίπλοκες προθεσμίες, γραφειοκρατικές διαδικασίες και την επιθυμία 
να τεθούν υπό ένα «στενό κλοιό» με άσκηση αρμοδιοτήτων που δεν περιλαμβάνονται σε 
κανένα  νόμο. Ο Κανονισμός αυτός για τα μη-Μουσουλμανικά Κοινοτικά Ιδρύματα, ως έχει, 
φαίνεται σαν να εκλαμβάνει τις εκλογές των διοικητικών συμβουλίων στα μη-
Μουσουλμανικά μειονοτικά ιδρύματα ως ζήτημα ασφάλειας. Ο Κανονισμός δεν είναι μόνο 
για τους λόγους που αναφέρθηκαν παραπάνω άδικος, αλλά παραβιάζει επίσης την ιεραρχί-
α των νόμων που είναι η αρχή ότι ένας κανονισμός δεν μπορεί να είναι αντίθετος με το νό-
μο και το Σύνταγμα. 



 
Το Πρόγραμμα Κοινωνικής Αλληλεγγύης της Οι.Ομ.Κω.  

«Μηνάς Τσιτσάκος»  

 

ΣΥΝΕΧΙΖΟΝΤΑΙ ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΟΝ ΑΥΓΟΥΣΤΟ  

Ξεκίνησε το 2013 και συνεχίζεται—σε συνεργασία με τα μέλη σωμα-

τεία της Οι.Ομ.Κω.—με όλες τις δράσεις του, αφού οι ανάγκες αλλη-

λεγγύης προς τον συνάνθρωπο αυξάνονται. Οι αλλεπάλληλες κρί-

σεις της τελευταίας δεκαετίας έχουν συσσωρεύσει πολλά προβλή-

ματα 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 140 διατακτικών κάθε μήνα για αγορά  

τροφίμων από σουπερμάρκετ. 

• Εξασφάλιση φαρμάκων και υγειονομικού υλικού σε 30 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 ΒΑΣΙ-

ΖΕΤΑΙ ΣΕ ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥΣ ΔΩΡΕΕΣ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ και ΙΔΙΩΤΩΝ.  



 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ—

ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΤΑΓΩΓΗ ΠΟΥ  

ΥΠΟΣΤΗΡΙΧΘΗΚΑΝ ΑΠΌ ΤΗΝ ΟΙΟΜΚΩ ΚΑΤΆ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 

2021-22 

 

1) Χρύσανθος Γρηγοριάδης, Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογι-

στών του Πανεπιστημίου Πατρών 

2) Μύρων Παπαδάκης, Τμήμα Βιολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης στο Ηράκλειο 

3) Κωνσταντίνος Νικολόπουλος, Ιστορικό Αρχαιολογικό του ΕΚΠΑ.   

4) Μυρτώ Στουπάκη, Σχολή Ψυχολογίας στο Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών  

5) Τσολακίδης Δημήτρης, Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών 

του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου. 

6) Πηνελόπη Μαρία Μαυριδη,  Δίνει για το Εθνικό Θέατρο καθώς επίσης και στο θέατρο 

τέχνης Κάρολος Κουν περί τα τέλη Σεπτεμβρίου.  

7) Φωτεινή Αικατερίνη Νικολαϊδη, Τμήμα Μουσικής και Ακουστικής Τεχνολογίας, Παν. 

Κρήτης. 

8) Νεφέλη Παπάζογλου, Φιλοσοφική Σχολή του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου 

Αθηνών.  

9) Αθανάσιος Βουτσάς, θα δώσει τον Σεπτέμβριο φέτος.  

10) Δημήτριος Χατζόπουλος, Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής.  

11) Βασίλειος Χατζόπουλος, Δημόσιο ΙΕΚ, Τμήμα Γενικού Εμπορίου και Τουρισμού.  

Έχουν προβιβαστεί με πολύ καλούς βαθμούς στη Γ’ Λυκείου (όλες/οι άνω του 18.) οι μαθή-

τριες/ες:  Μαρία Αθανασίου-Παρασκευοπούλου, Βασίλειος Ζησίογλου Βασίλειος, Αλέ-

ξανδρος Κυπαρίδης, Άγγελος Ιωάννης Χατζημιχαήλ, Δήμητρα Θεοπούλα Κουτέλου, Χρύ-

σα Τσιακούλη, Κωνσταντίνα Φώτογλου, Ορέστης Ξένος, Στυλιανός-Μάριος Γεωργιάδης, 

Ιωάννης Γραμματικός 

 

 

  

 



 
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 επι-
θυμούν 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 ενδιαφερό-
μενοι δεν έχουν πληροφορίες για πιθανά ΑΕΙ της Πόλης όπου θα μπορού-
σαν 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 ενδιαφέ-

ρον για τη συμμετοχή τους στην αναφερόμενη Δράση που απο-

σκοπεί την υποστήριξη νέων που επιθυμούν να εγκατασταθούν 

και να ζήσουν στην Κωνσταντινούπολη ως μέλη της Ομογέ-

νειας. Σκοπός της Δράσης είναι η υποστήριξη της προετοιμασί-

ας και η διερεύνηση του επαναπατρισμού στην Κωνσταντινού-

πολη, 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 διάρ-

κεια 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 Πό-

λη. Στο τέλος του 12μήνου θα εξεταστεί η επέκταση κάθε επι-

μέρους δράσης.  

 Οι ενδιαφερόμενες/οι παρακαλούνται να αποστείλουν το συ-

ντομότερο δυνατό email στη διεύθυνση: nnap@otenet.gr εκδη-

λώνοντας το ενδιαφέρον τους, ώστε να αρχίσει η διαδικασία 

της πιθανής ένταξής τους στην αναφερόμενη Δράση 



 

Βιβλιοπαρουσίαση 
Ο Φόρος Ευμάρειας - Varlik Vergisi και οι πολιτικές εκτουρκισμού  

του Ayhan Aktar 
 

Ο συγγραφέας του βιβλίου Καθηγητής του 
Πανεπιστημίου Μαρμαρά της Κωνσταντι-
νούπολης, είναι γνωστός για τις ιστορικές – 
κοινωνιολογικές ερευνητικές του εργασίες 
για τις μη-Μουσουλμανικές κοινότητες της 
Τουρκίας. Το νέο του βιβλίο καλύπτει την 
ιστορική περίοδο Οκτωβρίου 1918 μέχρι τα 
μέσα της δεκαετίας 1940 με έμφαση τον 
γνωστό ληστρικό φόρο που είχε σκοπό τον 
οικονομικό αφανισμό των μη-
Μουσουλμάνων στην Τουρκία και εφαρμό-
στηκε από τον Νοέμβριο του 1942 μέχρι τον 
Αύγουστο του 1944,  που όμως οι συνέπειες 
του διήρκησαν για πολλά χρόνια. Στην εισα-
γωγή του βιβλίου ο Καθ. Ayhan Aktar ανα-
φέρεται στο ιστορικό συγγραφής του πονή-
ματος του. Αναδύεται από τα γραφόμενα 
του ποιες είναι οι δυσκολίες ενός ερευνητή 
– ιδιαίτερα σε θέματα κοινωνιολογικής ι-
στορίας – όχι κατ’ ανάγκη μόνο σε θέματα 
που αφορούν τις μειονότητες στην Τουρκία 
διαχρονικά. Εκτενής αναφορά γίνεται στο 
Faik Ökte που υπήρξε ο Έφορος της Πόλης 
(Defterdar) που εφάρμοσε τον Φόρο Ευμάρειας. Ο ίδιος ο Faik Okte που υπήρξε μέλος του 
εκτελεστικού μηχανισμού αφανισμού των μειονοτήτων, το 1952 κάτω από βαριά τύψη συ-
νείδησης συνέταξε το βιβλίο “Η Συμφορά του Φόρου Ευμάρειας Varlik Vergisi Faciasi”. 
Όμως το βιβλίο απαγορεύτηκε σύντομα. Παράλληλα από πολλούς αρθρογράφους εφημε-
ρίδων ο Faik Okte μετά από την δημοσίευση του βιβλίου του χαρακτηρίστηκε εθνικός προ-
δότης παρόλο που ο ίδιος ανέφερε στον πρόλογο του βιβλίου του ότι σκοπός του είναι να 
συμβάλλει να μην συμβούν ξανά τέτοιες αδικίες στην Τουρκία. Όπως αναφέρεται στο 8ο 
κεφάλαιο του βιβλίου Ayhan Aktar,  εξιστορεί τις περιπέτειες του Faik Ökte που το 1957 υ-
πήρξε θύμα ενορχηστρωμένης συκοφαντίας περί δήθεν της δωροδοκίας του από Αρμένιο 
της Κων/λης. Η συκοφαντία αυτή δημοσιεύτηκε στον τύπο πάλι με κατηγορητήρια κατά 
του Faik Ökte. Αν και τελικά ο Faik Ökte αθωώθηκε κανένας δεν το ανέφερε αυτό. Το παρά-
δειγμα αυτό δείχνει πόσο διαχρονικά παραμένει δύσκολο το επίσημο κράτος της Τουρκίας 
να μεταμεληθεί για τις παραβιάσεις και αδικίες που έχει διαπράξει.  Όμως το βιβλίο  



 
απαγορεύτηκε σύντομα. Παράλλη-
λα από πολλούς αρθρογράφους ε-
φημερίδων ο Faik Okte μετά από 
την δημοσίευση του βιβλίου του 
χαρακτηρίστηκε εθνικός προδότης 
παρόλο που ο ίδιος ανέφερε στον 
πρόλογο του βιβλίου του ότι σκο-
πός του είναι να συμβάλλει να μην 
συμβούν ξανά τέτοιες αδικίες στην 
Τουρκία. Όπως αναφέρεται στο 8ο 
κεφάλαιο του βιβλίου ο Ayhan 
Aktar, εξιστορεί τις περιπέτειες του 
Faik Ökte που το 1957 υπήρξε θύμα ενορχηστρωμένης συκοφαντίας περί δήθεν της δωρο-
δοκίας του από Αρμένιο της Κων/λης. Η συκοφαντία αυτή δημοσιεύτηκε στον τύπο πάλι με 
κατηγορητήρια κατά του Faik Ökte. Αν και τελικά ο Faik Ökte αθωώθηκε κανένας δεν το α-
νέφερε αυτό. Το παράδειγμα αυτό δείχνει πόσο διαχρονικά παραμένει δύσκολο το επίσημο 
κράτος της Τουρκίας να μεταμεληθεί για τις παραβιάσεις και αδικίες που έχει διαπράξει. 
Στο εισαγωγικό Κεφάλαιο ο Ayhan Aktar μεταφέρει ενδιαφέρουσες εμπειρίες του όπως το 
πως μελέτησε τα αρχεία των Η.Π.Α. μετά από τη συμβουλή του Καθ. Bernard Lewis. Στην 
συνέχεια μελέτη των αρχείων του Ηνωμένου Βασιλείου για το ίδιο θέμα. 

 
Ακολούθως αναφέρει μια συνάντηση 
του με τον Καθ. Halil İnalcık όταν ήταν 
επισκέπτης καθηγητής στο Harvard και 
τις συζητήσεις που είχε με τον ίδιο για 
τις ομοιότητες/διαφορές του Ασκάλε 
που εξοριζόντουσαν οι οφειλέτες του 
Φόρου Ευμάρειας και του Κέντρου Συ-
γκέντρωσης του Auschwitz που λει-
τουργούσε την ίδια εποχή. Χαρακτηρί-
ζει ο συγγραφέας τον μηχανισμό του 
Ασκάλε ως προϊόν μιας αλατούρκα 
κρατικής γραφειοκρατίας που αποσκο-
πούσε την εφαρμογή διακρίσεων, 
όπως τον Φόρο Ευμάρειας. Αν και αρ-
χικά, ο Halil İnalcık αντέδρασε στον πα-
ραλληλισμό αυτό στο τέλος γέλασε για 

τον “αλατούρκα”. Σε ειδική παράγραφο με τίτλο “το να εργαστεί στην έρευνα για τους μη-
Μουσουλμάνους στην Τουρκία”,  

   Ο συγγραφέας του βιβλίου καθ. Ayhan Aktar 

Το εξώφυλλο του βιβλίου  

του Faik Ökte και ο συγγραφέας του 



 
ο Ayhan Aktar αναφέρει κατά τη δημοσίευση της προηγούμενης έκδοσης του ομότιτλου 

βιβλίου η πολιτική ατμόσφαιρα στην Τουρκία ήταν πολύ διαφορετική στις αρχές της δεκαε-

τίας του 2000 από σήμερα.  

 

   Είχε προηγηθεί η περίοδος 1960-2000 με διαδοχικά στρατιωτικά πραξικοπήματα. Υπήρχε 

η ελπίδα για αλλαγή της πορείας των πραγμάτων με την ενδυνάμωση της δημοκρατίας. 

Την περίοδο αυτή υπήρξε ένα κλίμα αποδοχής των παραβιάσεων που έγιναν καθ’ όλη την 

Ρεπουμπλικανική περίοδο. Αναφέρει ο συγγραφέας την περιπέτεια της Οργάνωσης το 

2005 για πρώτη φορά εντός της Τουρκίας του συνεδρίου για την Αρμενική γενοκτονία. Για 

πρώτη φορά εντός της Τουρκίας την περίοδο αυτή άρχισαν να συζητούνται οι διωγμοί κατά 

των μη-Μουσουλμάνων παρά τις αντιδράσεις των δεξιών κύκλων που κυμαίνονται από την 

άποψη “ας ξεχάσουμε το παρελθόν” μέχρι “την συνωμοσιολογία μίας νέας συνθήκης των 

Σεβρών”. Παρόλη την πρώτη φορά την συζήτηση των θεμάτων αυτών οι αντιδράσεις απ’ 

όλο το πολιτικό φάσμα υπήρξαν έντονες. Χαρακτηριστικά αναφέρει ο συγγραφέας την επι-

τυχία της τηλεοπτικής σειράς “Η κοιλάδα των λύκων” που εξυμνεί τις δράσεις παρακρατι-

κών οργανώσεων που ακολούθησε η σειρά “Πρωτεύουσα (Payitaht) Ιστανμπούλ” που εκ-

θείαζε τον Σουλτάνο Αβδούλ Χαμιτ Β’. Πρόκειται για μηχανισμούς ελέγχου της σκέψης των 

μαζών. Ο συγγραφέας χαρακτηρίζει τις ενέργειες αυτές ως Νέο-Ενωτικό (Ιττιχάτ) κίνημα. 

Ιδιαίτερη μνεία γίνεται στην δολοφονία του Αρμένιου δημοσιογράφου Χράντ Ντινκ και 

τους μηχανισμούς του Βαθέως Κράτους που λειτούργησαν ως ηθικοί αυτουργοί συμπερι-

λαμβανομένων και δήθεν “ακαδημαϊκών”. Η ειλικρινής αντίδραση του απλού λαού αποτέ-

λεσε την περίοδο εκείνη μια αχτίδα ελπίδας. Στην παράγραφο με τίτλο “Ταξίδι στην επαρχί-

α του Κόσμου”, το καθεστώς καταπιέσεων και η αναζήτηση “Κεμαλιστικών Παλινορθώσε-

ων”, ο συγγραφέας αναλύει τα γεγονότα της περιόδου μετά από τις εκλογές του 2011, τα 

γεγονότα στο πάρκο Γκεζί (Μάϊος 2013), τα περίεργα στην απόπειρα πραξικοπήματος της 

15 Ιουλίου 2016, και την πορεία της Τουρκίας που χαρακτηρίζεται στην “επαρχία” του κό-

σμου. Πρόκειται για προσέγγιση του Νέο-Κεμαλισμού με το Κυβερνών κόμμα από το 2003 

του Κόμματος Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης (ΑΚΡ). Το πρώτο κεφάλαιο τελειώνει με τη σύ-

ντομη αλλά πολύ περιεκτική παράγραφο με τον τίτλο “Σχετικά με το Πνεύμα του Σήμερα”. 

Τονίζει ο συγγραφέας τις σημερινές εξελίξεις και κάνει μνεία στον αείμνηστο Cetin Altan 

στο ότι πρέπει όλα να προσπαθήσουμε να μην “μαυρίσουμε τον σβέρκο”.  

 

Το πρώτο Κεφάλαιο του Βιβλίου αφορά τις συζητήσεις που έγιναν στην Οθωμανική Βουλή 

τις εβδομάδες που ακολούθησαν από την συνθηκολόγηση του Μούδρου την 30η Οκτωβρί-

ου 1918. Με την ήττα των Οθωμανικών δυνάμεων σ’ όλα τα μέτωπα αρχές του Οκτωβρίου 

1918, η δικτατορική τριανδρία των Ενβερ, Ταλαάτ και Τζεμάς διέφυγαν από την Κωνσταντι-

νούπολη με Γερμανικά υποβρύχια και μετέβησαν στην Γερμανία διαμέσου της Οδησσού.  



 
Ο Σουλτάνος ορίζει ως μέγα Βεζύρη τον Αχμέτ Ιζζετ Πασά και για πρώτη φορά από τις αρχές 

του 1913 η Οθωμανική Βουλή συνεδριάζει ελεύθερα και μπορούν να εκφράζουν τις από-

ψεις τους οι βουλευτές ελευθέρα. Με πρωτοβουλία του βουλευτή Σμύρνης Εμμανουήλ Εμ-

μανουηλίδη, ομάδα Αρμενίων και Ελλήνων βουλευτών, ζητούν σε παραπομπή των υπαιτί-

ων του αφανισμού των Αρμενίων και Ελλήνων στην διάρκεια του Α’ Παγκόσμιου Πολέμου. 

 Παράλληλα στον ημερήσιο τύπο δημοσιεύονται άρθρα κατά των Νεότουρκων αλλά και 

άρθρα που προσπαθούν να μειώσουν τη διάσταση των εγκλημάτων που έχουν υποστεί οι 

Ελληνικοί και Αρμενικοί πληθυσμοί. Αρκετοί Μουσουλμάνοι βουλευτές προβάλουν το επι-

χείρημα ότι και οι Τούρκοι έχουν υποστεί δεινά. Στο ίδιο Κεφάλαιο περιγράφεται η είσοδος 

των δυνάμεων της Αντάντ στην Κωνσταντινούπολη με πλοία και μεταξύ αυτών του θωρη-

κτού Αβέρωφ που γίνεται δεκτό με ενθουσιασμό από τους Έλληνες της Πόλης. Η εικόνα 

αυτή ενισχύει τα εθνικιστικά ρεύματα μέσα στην Τουρκική κοινωνία και εκδηλώνονται εκ-

δηλώσεις κατά της κατοχής όπως η ανάρτηση πινακίδων “θα περάσει και αυτό”. Σημαντική 

προσωπικότητα που καταγγέλλει τους Νεότουρκους είναι ο Αλί Κεμάλ*, που κατέχει την  
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* Είναι ο παππούς του υπό παραίτηση Πρωθυπουργού του Ηνωμένου Βασιλείου Boris Johnson και ο ο-

ποίος λιντσαρίστηκε τον Οκτώβριο του 1922 με εντολές του Νουρεντίν Πασά στην Νικομήδεια όπως είχε 

κάνει το ίδιο στον Μητροπολίτη Σμύρνης Άγιο Χρυσόστομο την 11/9/1922.  

Σπάνια καρτ-ποσταλ των πρώτων ημερών της επικράτησης του κινήματος των 

Νεότουρκων. Τα συνθήματα για ισονομία αποδείχθησαν πολύ σύντομα φενάκη.   



 
περίοδο αυτή τη θέση του Υπουργού Παιδείας έχοντας επιστρέψει από την Αγγλία όπου 

ήταν αυτοεξόριστος την περίοδο του Πολέμου. Στην Βουλή στις συζητήσεις εκτός από τα 

εγκλήματα του Νεοτουρκικού καθεστώτος συζητείται η πραξικοπηματική είσοδος της Οθω-

μανικής Αυτοκρατορίας στον Α’ Παγκόσμιο Πόλεμο. Οι συζητήσεις που γίνονται στα δεινά 

που υπέστησαν οι Ελληνικοί, Αρμενικοί πληθυσμοί έχουν μεγάλη σημασία καθ’ όσο μέχρι 

και σήμερα ουδέποτε έχουν γίνει παρόμοιες συζητήσεις στην Βουλή της Τουρκίας. Μέσα 

στις συζητήσεις αυτές αποκαλύπτονται κυρίως από τους Αρμένιους Βουλευτές ορισμένοι 

Μουσουλμάνοι διοικητές και αξιωματούχοι, σε διάφορες επαρχίες, που                                   

μη-υπακούοντες στις εντολές της δικτατορικής Οθωμανικής Κυβέρνησης, προστάτεψαν 

τους εκτοπισμένους Αρμένιους. Όπως σημειώνει ο συγγραφέας σήμερα ελάχιστοι θυμού-

νται τους αξιωματούχους αυτούς που επέδειξαν γενναιότητα και ανθρωπισμό. 

 

Το δεύτερο Κεφάλαιο αφιερώνεται στην Ελληνοτουρκική Ανταλλαγή Πληθυσμών (1923-24) 

ως μια διαδικασία της ομογενοποίησης του πληθυσμού της Τουρκίας και του εκτουρκισμού 

της οικονομίας. Ξεκινάει με αναφορά στο διάσημο Άγγλο ιστορικό Arnold Toynbee, σε αυτό 

που αναφέρει στο βιβλίο του A Study in the Contact of Civilizations: “Ο εμβολιασμός με ε-

θνικισμό των Ανατολικών κοινωνιών έφερε σταδιακά την μείωση της ευτυχίας και της ευ-

μάρειας”. Ο συγγραφέας εξετάζει και τις κοινωνικές αλλαγές που έχουν επέλθει τόσο στην 

Τουρκία όσο και την Ελλάδα από το πρωτόγνωρο αυτό φαινόμενο στην ιστορία της υποχρε-

ωτικής Ανταλλαγής των Πληθυσμών σε μια τόσο μεγάλη κλίμακα (1,3 εκατομμύρια Έλληνες 

της Τουρκίας και 400 χιλιάδες Μουσουλμάνοι της Ελλάδος). Το κύριο ζήτημα που εξετάζε-

ται εδώ είναι η εθνοτική ομογενοποίηση στις δυο χώρες. Η επικρατούσα ιδεολογία του 

έθνους κράτους συγκρίνεται μεταξύ των δυο πλευρών και προκύπτουν ομοιότητες στην πο-

λιτική πράξη. Οι δυσκολίες στην νέα Τουρκία που έχει απωλέσει τον δυναμισμό των Ελλή-

νων και Αρμενίων περιγράφεται λεπτομερώς. Είναι γνωστό ότι η πρώτη απόπειρα της α-

νταλλαγής – όχι υποχρεωτικής όπως το 1923-24- είχε επιχειρηθεί μεταξύ των δυο χωρών 

το 1914 λίγο πριν την έναρξη του Α’ Παγκόσμιου Πολέμου που η έναρξη του απέτρεψε την 

υλοποίησή του. Ειδική παράγραφος αφιερώνεται για τις δυσκολίες εγκατάστασης των 

Μουσουλμανικών προσφύγων στη Τουρκία. Στο διάστημα αμέσως μετά από την λήξη του 

Ελληνοτουρκικού Πολέμου (1919-22) οι περιουσίες που εγκαταλείφθησαν από τους 

Έλληνες στην Δυτική Μικρασία, λεηλατήθηκαν από τους εντόπιους Τούρκους με αποτέλε-

σμα πολλές φορές συνέβαινε οι Μουσουλμάνοι πρόσφυγες να μη βρίσκουν κατοικία. Σε 

αντίθεση με την Τουρκία. Σε ειδικό Κεφάλαιο αναλύονται τα δομικά εμπόδια στην εφαρμο-

γή μιας Πολιτικής Εγκατάστασης. Ακολουθεί η μελέτη της καταστροφής των εμπορικών δι-

κτύων  



 
μέσα στην Τουρκία και η προσπάθεια του νέου εθνικιστικού καθεστώτος στη δημιουργία 

μιας εθνικής αστικής τάξης που όμως παρουσιάζει πολλές αποτυχίες αφού το νέο καθε-

στώς προέρχεται  από αξιωματικούς και γραφειοκράτες. Η διακοπή των σχέσεων της εγχώ-

ριας παραγωγής στην Μ. Ασία και των ξένων εμπόρων αποτελεί τη βασική αιτία της καθί-

ζησης της οικονομίας. Δίνονται πολλές αναφορές από τις διπλωματικές αντιπροσωπείες 

δυτικών κρατών που απεικονίζουν την δεινή κατάσταση της οικονομίας αμέσως μετά από 

το 1922 στην Τουρκία. Παράλληλα είναι μια περίοδος προσπάθειας εκτουρκισμού των ελά-

χιστων απομεινάντων μειονοτήτων αλλά και μετατροπής των ελληνόφωνων προσφύγων 

που είχαν έρθει από την Ελλάδα στο πρότυπο του εθνικού Τούρκου. Η τελευταία παράγρα-

φος του Κεφαλαίου αναλύει τον επαναπροσδιορισμό του Τουρκικού Εθνικισμού που στηρί-

ζεται στα ιδεολογήματα του Ζιγιά Γκοκάλπ. Κατά αυτόν το βασικό στοιχείο που συγκροτεί 

μια κοινότητα το “έθνος” είναι ότι δεν  έχει σημασία η φυλετική καταγωγή ή ταυτότητα των 

μελών  μιας κοινότητας αλλά η πολιτισμική αφοσίωση σ’ ένα πρότυπο. Όμως όπως αναφέ-

ρει ο συγγραφέας από τα μέσα της δεκαετίας 1920 διαπιστώνει η έρευνα ότι υπάρχει μια 

σημαντική απόκλιση από την ιδεολογία του Ζ. Γκιοκαλπ. Σε αντίθεση ενός πολίτη να έχει 

πολιτισμικούς δεσμούς, οι ιδεολόγοι του Λαϊκού Ρεπουμπλικανικού Κόμματος (CHP) καθό-

ρισαν ως κριτήριο το να ανήκει κάποιος στο Τουρκικό έθνος με την αρχή “στο να είναι εν-

σωματωμένος στην ομάδα της Τουρκικής φυλής”. Δηλαδή υπήρξε μια στροφή προς φυλετι-

κή καταγωγή που βέβαια δεν υπήρχε. Για το λόγο αυτό παρ’ όλη την σκληρή καταδίωξη 

των ισλαμιστών, αναγκάστηκε και το κεμαλιστικό καθεστώς να στηριχθεί εν μέρει στο σου-

νιτικό Ισλάμ και να χρησιμοποιήσει αυτό ως συνεκτικό υλικό στο βαθμό που το εξυπηρε-

τούμε. Ακολουθεί το κεφάλαιο με τίτλο “Η Ελληνοτουρκική Ανταλλαγή Πληθυσμών και η 

Διπλωματία”. Αρχικά εξιστορείται πως κατά τις συνδιασκέψεις στην Λωζάννη που ξεκίνη-

σαν μέσα Νοεμβρίου 1922 τέθηκε το θέμα της αναγκαστικής ανταλλαγή πληθυσμών μετά 

από εισήγηση του εκπροσώπου της Κοινωνίας των Εθνών Νάνσεν που είχε επισκεφθεί την 

Ανατολική Θράκη και την Κωνσταντινούπολη. 

 

 Στη διαδικασία αυτή επιβλήθηκε η ιδέα της ανταλλαγής από όλες τις μειονότητες πρωτί-

στως από την Τουρκική πλευρά. Περιγράφεται το ανθρωπιστικό δράμα στην Κωνσταντινού-

πολη με την εισροή προσφύγων στα τέλη του 1922 και αρχές του 1923. Από αναφορά του 

Ύπατου Αρμοστή της Βρετανίας στην Κωνσταντινούπολη Sir Horace Rumbold μαθαίνουμε 

ότι στους στρατώνες Σελιμιγιε (Σκουταρι), Ι. Θεολογική Σχολή της Χάλκης και το Ίδρυμα Βα-

λουκλή φιλοξενούνται 23.000 Ρωμιοί πρόσφυγες και ότι την περίοδο 1-22/3/1923 έχουμε 

1.300 θανάτους από τύφο και ευλογιά. Ο κατακλυσμός προσφύγων στην Ελλάδα με τον βί-

αιο ξεριζωμό των Ελλήνων της Δ. Μικρασίας και του Πόντου παρουσιάζεται με στοιχεία.  



 
Σε επιμέρους παραγράφους ο συγγραφέας παρουσιάζει την εμπέδωση της ιδέας της ανα-

γκαστικής ανταλλαγής που συνέβη πρώτη φορά σε τόσο μαζική κλίμακα στην ιστορία. Σε 

ειδική παράγραφο αναφέρεται ότι στη διάρκεια των διαπραγματεύσεων στην Λωζάννη Α-

μερικανοί πρότειναν διπλωμάτες τον επαναπατρισμό Ρωμιών και Αρμενίων προσφύγων 

που βρίσκονταν στην Ελλάδα που βέβαια δεν υπήρχε καμιά πιθανότητα η Τουρκική πλευρά 

να δεχθεί. Το Κεφάλαιο τελειώνει με την παράθεση στίχου στα καραμανλίδικα του Ιερέα 

Νεόφυτου Οικονόμου: 

 

Ισμέτ Πασά, Βενιζέλος Κερδιλέρ 

Τσάμπα γιαπμαγια Καραρ βερδιλέρ 

Αδζεη πουνου πιρ φερτέμι σορτουλαρ 

Δονιά κουρουλαλή κορουλμεμισδιρ 

Τουρκιάδα καλδρτηλαρ πιζλερί 

Καν αγλαγιορ χεπιμιζιν κιοζλερί 

 

Στα ελληνικά: 

Ήρθαν ο Ισμέτ Πασάς, ο Βενιζέλος 

Αποφάσισαν να κάνουν Ανταλλαγή  

Μήπως ρώτησαν κανένα; 

Δεν συνέβη κάτι τέτοιο από τότε που δημιουργήθηκε ο κόσμος 

Μας σήκωσαν από την Τουρκία 

Κλαίνε αίμα τα μάτια μας, όλων. 
 



 
Η εξέλιξη του οικονομικού εθνικισμού την περίοδο 1912-1925 στην Τουρκία αποτελεί το 

αντικείμενο του 4ου κεφαλαίου. Η ανάλυση επεκτείνεται αρχικά στην οικονομία της Οθω-

μανικής Αυτοκρατορίας και την εξέλιξή της τον 19ο αιώνα. Το κομβικό σημείο είναι η επι-

κράτηση του κινήματος των Νεότουρκων του Ιούλιο του 1908 στην Θεσσαλονίκη όπου ενώ 

στην αρχή όλες οι εθνότητες της Αυτοκρατορίας γιόρταζαν, σε σύντομο χρονικό διάστημα 

φάνηκε ο σκοπός του Νεοτουρκικού κομιτάτου ήταν μεταξύ άλλων και ο οικονομικός αφα-

νισμός των μη-Μουσουλμάνων. Με αφορμή το Κρητικό ζήτημα το 1909 και αργότερα τον 

Βαλκανικό πόλεμο οργανώνεται το δεύτερο μποϋκοτάζ (οικονομικός αποκλεισμός) το 1913 

κατά των Ελλήνων εμπόρων. Η απώλεια του μεγαλύτερου τμήματος των Ευρωπαϊκών εδα-

φών της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας που ακολούθησε την εισροή στην Κωνσταντινούπολη 

μεγάλου αριθμού μουσουλμάνων προσφύγων – κυρίως από τα εδάφη που κατακτήθηκαν 

από τους Βουλγάρους – δημιούργησε μεγάλη αντίδραση που εκδηλώθηκε κατά των Ελλή-

νων και Αρμενίων. Όπως αναφέρει ο Arnold Toynbee. 

 

Στη συνέχεια του 1912 η άφιξη των μουσουλμάνων προσφύγων από την Ρούμελη 

(ευρωπαϊκά εδάφη), στην Ανατολή προκάλεσε πρωτόγνωρες εντάσεις και αισθήματα α-

ντεκδίκησης. Έτσι, ως αποτέλεσμα των Βαλκανικών πολέμων προέκυψαν δύο κατηγορίες 

θυμάτων. Πρώτα οι Τούρκοι της Ρούμελης και από την άλλη πλευρά οι Ρωμιοί της Ανατο-

λής. Επισημαίνεται το σκεπτικό των στελεχών της Ένωσης και Προόδου που διακήρυτταν 

αυτήν την εκδίκηση. Στο υπόλοιπο του κεφαλαίου παρουσιάζονται τα ζητήματα όπως: ο 

Τουρκικός Εθνικισμός στο πλαίσιο του συστήματος της συνεταιριστικής σκέψης, το Ισλάμ 

στο σύστημα της σκέψης του Γκιοκάλπ, τι τύπου εθνικισμός είναι ο τουρκικός; Ο συνεταιρι-

στικός καπιταλισμός ως πρότυπο του Έθνους – Κράτους,  ο συνεταιρισμός και η οικονομική 

δραστηριότητα, η δημιουργία «Εθνικής Αστικής Τάξης». Οι μη- Μουσουλμανικές μειονότη-

τες και η Εμπορική αστική τάξη. Η ανάλυση για το θέμα είναι σε βάθος. Παρατίθεται ως 

συμπέρασμα η θέση του Τουρκικού Εθνικισμού σύμφωνα με τον θεωρητικό του θέματος 

Greenfeed:  

 

  Σύνδεση με τον δεσμό του 

Συμπολίτη 

Σύνδεση με τον δεσμό του 

Έθνους 

Ατομιστική Φιλελεύθερη 1ου τύπου 

(Αγγλία, Η.Π.Α.) 

Δεν ισχύει 

Συνεταιριστική Αυταρχική      2ου τύπου                 Τουρκία                   3ου τύπου 

             (Γαλλία)                    Γκιοκάλπ              Γερμανία, Ρωσία 



 
Επομένως ο τουρκικός εθνικισμός έχει τον χαρακτήρα μεταξύ του Γαλλικού και Γερμανικού 

(Ρωσικού). 

Ακολουθεί στο 5ο κεφάλαιο το λίγο γνωστό γεγονός ακόμα και σήμερα τα γεγονότα κατά 

των Εβραϊκών Κοινοτήτων της Ανατολικής Θράκης το καλοκαίρι του 1934. Τα γεγονότα αυ-

τά ελάχιστα γνωστά στην Τουρκία για πολλές δεκαετίες έχουν αναλυθεί από τον γνωστό 

ερευνητή Rifat Balli μόλις δέκα χρόνια πριν. Ο Ayhan Aktar έχοντας μελετήσει τα αρχεία της 

Βρετανίας και των Η.Π.Α. φέρνει νέα στοιχεία για τα γεγονότα αυτά κατά των Εβραϊκών 

Κοινοτήτων στην Ανατολική Θράκη. Σημειώνεται οι Εβραϊκές Κοινότητες είχαν τηρήσει ου-

δέτερη στάση την περίοδο 1919-1922 κατά τον Ελληνοτουρκικό πόλεμο και σε ορισμένες 

περιπτώσεις φιλοτουρκική στάση. Στη διάρκεια του μήνα Ιουνίου – Ιουλίου 1934 οργανώ-

θηκαν Πογκρόμ στην Αδριανούπολη, Σαράντα Εκκλησίες και Ραιδεστό κατά των Εβραϊκών 

οικιών με σκοπό να εξαναγκάσουν τους Εβραίους να μετακινηθούν στην Πόλη. Σε περιορι-

σμένη κλίμακα λαμβάνουν χώρα γεγονότα και στην πόλη των Δαρδανελίων. Η αιτία των γε-

γονότων συνδέεται με το αντισημιτικό κίνημα που επη-

ρεάστηκε από την Ναζιστική Γερμανία αλλά και τον Νό-

μο 2510 περί Εγκαταστάσεων που σχετίζονταν με το 

Κουρδικό ζήτημα και εφαρμόστηκε κατά τα εκτεταμένα 

και αιματηρά γεγονότα στην περιοχή Dersim την περίο-

δο 1936-1937. Το γεγονός ότι σε πολλές πόλεις της Ανα-

τολικής Θράκης ταυτόχρονα συνέβαιναν τα γεγονότα 

Πογκρόμ δείχνει την κεντρική οργάνωση των γεγονότων 

υπό την ανοχή τουλάχιστον του Κυβερνώντος Λαϊκού 

Ρεπουμπλικανικού Κόμματος. Τα βρετανικά αρχεία επι-

βεβαιώνουν την οργάνωση των επιθέσεων από την Κυ-

βέρνηση της Άγκυρας. Η σχέση των επιθέσεων αυτών με 

την Ιταλο-Τουρκική και Βουλγαρό-Τουρκική ένταση είναι 

μία θεωρία που αναφέρεται στα ξένα αρχεία. Στο τέλος 

του κεφαλαίου αναλύεται η αντίληψη περί «Έθνους 

(ουλούς)» των Κεμαλιστών που διαφοροποιείται σημα-

ντικά από τις ιδέες του Γκιοκάλπ και τείνει να έχει φυλετικό υπόβαθρο χωρίς να είναι με 

πραγματική έννοια αλλά εκφράζεται με το ρητό: Ne mutlu Türküm diyene = Πόσο ευτυχής 

είναι αυτός που λέει ότι είναι Τούρκος. 

 Αντισημητικό περιοδικό που κυ-

κλοφόρησε την 1/7/1934  



 
Το 7ο κεφάλαιο του βιβλίου αφορά το πως εφαρμόστηκε ο Φόρος Ευμάρειας (βαρλίκ 

βεργκισί) αποτελεί το πλέον σημαντικό του πονήματος του Ayhan Aktar. Περιέχει την πρω-

τότυπη έρευνα του συγγραφέα.  

 

Στην εισαγωγή του κεφαλαίου αναφέρονται τα εξής: ο φόρος βαρλικ βεργκισι που εφαρμό-

στηκε μετά από την ψήφισή του την 11η Νοεμβρίου 1942 από την Μ. Εθνοσυνέλευση της 

Τουρκίας είναι σημαντικό να εξεταστεί όtι μόνο από οικονομικής πλευράς αλλά ως ένα πο-

λιτικό και πολιτισμικό γεγονός κατά την εφαρμογή του. Ο τρόπος που ψηφίστηκε από την 

Εθνοσυνέλευση, συστηματικός τρόπος υποστήριξης του από τον κατευθυνόμενο της επο-

χής, ο τρόπος της λειτουργίας των επιτροπών που αποφάσιζαν πόσο φόρο θα πληρώσει ο 

καθένας, η δημοσίευση των οφειλετών και τα ποσά που οφείλουν, η κατάσχεση των πε-

ριουσιακών στοιχείων αυτών που δεν 

πλήρωναν την οφειλή τους και η εκποίηση 

των περιούσιών τους, όταν θα έφθανε το 

ποσό που πρoέκυπτε από τις κατασχέσεις 

και την εκποίησή τους το πως αυτά θα ε-

ξοφλούσαν  με σωματική εργασία την ο-

φειλή τους με την οδήγησή τους σε στρα-

τόπεδα εργασίας, όλα αυτά δείχνουν τους 

μηχανισμούς λειτουργίας και της άσκησης 

των αντιμειονοτικών πολιτικών από το μο-

νοκομματικό καθεστώς του Λαϊκού Ρεπου-

μπλικανικού Κόμματος. Η προσεκτική με-

λέτη της προετοιμασίας για την επιβολή 

αυτό του σκληρού αντιμειονοτικού μέ-

τρου φαίνεται από διάφορες δηλώσεις 

του Κεμαλικού καθεστώτος που μετά από 

την διαδοχή στην Προεδρία της χώρας α-

πό τον Ισμέτ Ινονού έχει τον τίτλο του Ε-

θνικού Ηγέτη – Milli Şef.  

Εκποίηση της οικοσκευής σε σπίτι μη-

Μουσουλμάνου που έχει υποστεί τον Φόρο.  



 
Η χρονολογία στην εφαρμογή του καταστροφικού 

αυτού μέτρου κατά των μη-Μουσουλμανικών μειο-

νοτήτων περιγράφεται λεπτομερώς με πολύ μεγάλη 

ακρίβεια ως μια χρονοσειρά των γεγονότων. Η εξέ-

ταση του τρόπου της λειτουργίας των Επιτρόπων 

που καθορίζουν τον φόρο για κάθε υπόχρεο, δείχνει 

ότι οι αποφάσεις για τα ποσά ήταν εντελώς αυθαί-

ρετα και στηριζόταν στον βαθμό πόσο πλούσιο φαι-

νόταν το υποψήφιο θύμα κατά κανόνα μη-

Μουσουλμάνος. Έτσι όσα μέλη των μειονοτήτων 

ζούσαν μια μέτρια ζωή χωρίς κοσμικότητες συνήθως 

δεν υφίσταντο υπερβολικό φόρο. Πολύ ορθά ο συγ-

γραφέας παραθέτει άρθρα «αριστερών δημοκρα-

τών» δημοσιογράφων όπως του Ζεκεριγιά Σερτέλ (η 

εφημερίδα του υπέστη πογκρόμ το 1946 λόγω των 

αριστερών του απόψεων και ο ίδιος εξορίστηκε) που 

εξυμνεί τον Φόρο Βαρλικιού. Το ίδιο και ο γνωστός 

Ρεφίκ Χαλίτ Καράϊ που είχε μείνει εξόριστος λόγω της 

διαφωνίας του Μ. Κεμάλ. Ο τρόπος που γινόταν οι 

κατασχέσεις η  

 

Προπαγανδιστική γελοιογραφία στον τύ-

πο της εποχής «Ο νέος εθνικός μας α-

γών».  Το ηθικό  κατατροπώνει  

το συμφέρον.  

Απόκομμά από την 

εφημερίδα 

Τζουμχουριέτ την 

23/3/1943 

Οι οφειλέτες του  

Βαρλίκ Βεργκισί 

Με το χθεσινό νυκτε-

ρινό τρένο στάλθηκε 

μια ακόμα ομάδα 60 

ατόμων.  



 
σύλληψη των οφειλετών που συγκεντρώθηκαν σε κτήριο στο Ντεμίρκαπι, η μεταφορά τους 

στο Ασκαλέ – γνωστού ως η Σιβηρία της Τουρκίας και συνθήκες εργασίας – διαβίωσης υπό 

ψύχους -10ο -30ο  δείχνει τον σκοπό της Κυβέρνησης του Ισμέτ Ινονού που δεν είναι τίπο-

τα άλλο από την εξόντωση των μειονοτήτων.  

 

Σκοπός της εξορίας των οφειλών ήταν και η τρομοκράτηση των μειονοτήτων. Συνολικά εξο-

ρίστηκαν 2100 μέλη των μειονοτήτων και από αυτούς οι 25 απεβίωσαν στον τόπο της εξο-

ρίας τους. Ο αριθμός των αποβιωσάντων είναι πολύ μεγαλύτερος όταν στα τέλη του 1943 

επέστρεψαν στην Πόλη αφού οι περισσότεροι ήταν προχωρημένης ηλικίας και υπέστησαν 

ανήκουστη βλάβη η υγεία τους. Πολλές πληροφορίες που παρουσιάζονται στο κεφάλαιο 

προέρχονται από το βιβλίο του Φατίκ Οκτέ που αναφέραμε στην εισαγωγή. Εδώ να τονί-

σουμε ότι την εφαρμογή του βαρλικ βεργκισι την επόπτευε από πλευράς του Λαϊκού Ρε-

πουμπλικανικού Κόμματος ο μετέπειτα πρωθυπουργός για μικρό διάστημα την δεκαετία 

1960, Σονάτ Χαιρί Ουγκουπλού γνωστού για τις ακραίες εθνικιστικές του απόψεις. Εξαιρε-

τική σημαντική πληροφορία που αναδεικνύει ο Ayhan Aktor είναι το μέγεθος της αλλαγής 

ακινήτων ιδιοκτησιών που μεταβιβάζονται από τα μέλη των μη-Μουσουλμανικών μειονο-

τήτων σε Τούρκους που οι περισσότεροι ανήκαν στο κυβερνών κόμμα. Η πληροφορία αυτή 

έχει προκύψει από την μελέτη που είχε κάνει στο παρελθόν ο συγγραφέας στα κτηματολο-

γικά αρχεία της περιόδου 28/12/1942 – 30/06/1943. Οι αναφορές διπλωμάτων της Βρετα-

νίας και των Η.Π.Α. που υπηρετούσαν εκείνη την εποχή στην Τουρκία στα υπουργεία τους 

δίνουν πολλές πληροφορίες όσον αφορά τον σκληρό τρόπο αντιμετώπισης των μη-

Μουσουλμανικών μειονοτήτων αλλά και τον αναποτελεσματικό τρόπο λειτουργίας της δη-

μόσιας διοίκησης της εποχής στην Τουρκία. Δύο άρθρα του πολύ γνωστού Αμερικανού δη-

μοσιογράφου Cyrus Sulzberger που είχε επισκεφθεί το καλοκαίρι του 1943 την Τουρκία, 

όταν εφημερίδα New York Times (9-13 Σεπτεμβρίου 1943)  

TURKEY IS UNEASY OVER CAPITAL LEVY; Experiment of 

'Varlik' Law of November, 1942, Appears to Be Nearing Con-

clusion TRADE GROUPS OPPOSE IT Measure Adopted in In-

flation Emergency to Avoid Added Burden on Peasantry 



 
ανάγκασαν την κυβέρνηση της Τουρκίας να αρχίσει να καταργήσει τον νόμο του Βαρλίκ 

Βεργκισί που όμως άργησε να γίνει την 15/3/1944 όταν πλέον η ήττα του Άξονα φαινόταν 

σίγουρη. Ως συμπλήρωμα παραθέτουμε εδώ επιστολή του Έλληνα Πρέσβη Ραφαήλ προς 

τον Υπουργό Εξωτερικών, Νούμαν Μενεμεντζίογλου. Το βιβλίο του Ayhan Aktor ολοκληρώ-

νεται με δύο ακόμα κεφάλαια που αφορούν τον 19ο αιώνα και είναι: 

 

Α) τα επαγγέλματα και οι οικονομικές δραστηριότητες στην Πόλη με βάση τις «κίτρινες σε-

λίδες» στις Ετήσιες Επετηρίδες της Ανατολής και  

Β) το κράτος και η οικονομία στην Προύσα, 

που εξετάζονται σ’ ένα μεγάλο χρονικό διάστημα 1868-1960.  

 

Συμπερασματικά το νέο βιβλίο του Ayhan Aktar είναι μια πολύ σημαντική επιστημονική με-

λέτη για τον Εθνικισμό στην Τουρκία και πως οι ηγεσίες της χώρας αυτής εφάρμοσαν τον 

εκτουρκισμό της χώρας με μέτρα αφανισμού των μη-Μουσουλμανικών κοινοτήτων της χώ-

ρας. Αποτελεί ευχή του πολύ σημαντικό αυτό το πόνημα – τουλάχιστο το κεφάλαιό του 

που δεν περιλαμβάνεται στο βιβλίο του ίδιου που έχει εκδοθεί στα ελληνικά με τίτλο «Η 

Τουρκία ανήκει στους Τούρκους» να μεταφραστούν στα ελληνικά και καλύτερα ίσως στα 

αγγλικά για να γίνει γνωστή η αληθινή ιστορία των δεινών που διήλθαν οι μειονότητες 

στην Τουρκία καθ’ όλη την διάρκεια του 20ου αιώνα.  

Θρησκευτικό Μνημόσυνο για τους ‘Ήρωες του  

π/κ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΥΡΙΑ που αναιρέθηκαν την 4/7/1941  

 

Το φετινό Μνημόσυνο στην μνήμη των 78 Κωνσταντινου-

πολιτών και των μελών του πληρώματος που δολοφονή-

θηκαν από τα πυρά του Αγγλικού Υ/Β κοντά στο Κάβο Ντό-

ρο έγινε την Κυριακή 10/7/2022 πρώτα στον Ι. Ν. Αγίου 

Ανδρέα Λαυρίου και στην συνέχεια στην παραλία του 

Λαυρίου όπου έγινε το προσκλητήριο των θυμάτων και ρί-

χη στεφάνου. Συμμετείχαν οι εκπρόσωποι του τοπικού 

Συλλόγου Μικρασιατών—Κωνσταντινουπολιτών. Οι τελε-

τές μνήμης έγιναν με την ευλογία του Σεβασμιώτατου Μη-

τροπολίτη Μεσογαίας και Λαυρεωτικής κ. Νικολάου.  



 ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΟΜΚΩ ΩΣ ΦΟΡΕΑ Α’ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ. 
 

 Η Οι.Ομ.Κω. μετά από 3 χρόνια της έναρξης του Προγράμματος Κοινωνικής 

Αλληλεγγύης το 2016 είχε υποβάλει αίτηση προς το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής 

Αλληλεγγύης (ΕΚΚΑ) για να πιστοποιηθεί ως φορέας Α’ Κοινωνικής Φροντίδας και η 

αρμόδια υπηρεσία της Περιφέρειας Αττικής είχε εισηγηθεί θετικά, το ΕΚΚΑ με την 

επίκληση ότι στο Κατασταττικό της Οι.Ομ.Κω. δεν αναφέρεται η λέξη «Κοινωνική 

Αλληλεγγύη» παρά μόνο «Αλληλεγγύη» είχε απορρίψει την αίτηση. Με την 

τροποποίηση του Καταστατικού που έγινε τον Ιανουάριο του 2021 υποβλήθηκε ξανά η 

αίτηση και η οποία πρόσφατα εγκρίθηκε. Παραθέτουμε το απόσπασμα από το σχετικό 

ΦΕΚ:  

 

Αριθμ. 59670 (2)  

Ειδική Πιστοποίηση Πρωτοβάθμιας Κοινωνικής Φροντίδας μη 

κερδοσκοπικού χαρακτήρα του Ν.Π.Ι.Δ.: ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΙΤΩΝ «ΟΙ.ΟΜ.ΚΩ.» ….. 

 Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 

ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ 

ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 14. Τη γνωμοδότηση του Ε.Κ.Κ.Α σχετικά με την 

πιστοποίηση των Ν.Π.Ι.Δ. μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα ως φορέων 

παροχής υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας, που μας διαβιβάστηκε με το 

υπ’ αρ. 7084/10-6-2022 έγγραφό του. 15. Το γεγονός ότι βάσει του ν. 

4455/2017 «Εθνικό Μητρώο... και άλλες διατάξεις» (Β΄ 22) έχει 

πραγματοποιηθεί η εγγραφή των φορέων στο Ηλεκτρονικό Εθνικό Μητρώο 

Ιδιωτικών Φορέων Κοινωνικής Φροντίδας. 16. Το γεγονός ότι από την 

απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού 

Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε: 

 

Την Ειδική Πιστοποίηση ως φορέα παροχής υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας 

Κοινωνικής Φροντίδας μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα του Ν.Π.Ι.Δ.: 

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΙΤΩΝ, με διακριτικό 

τίτλο «ΟΙ.ΟΜ.ΚΩ.», και έδρα στη Φιλοθέη.  



ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ Η ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΤΗΣ ΔΩΡΕΑΝ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΙΑ 

ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΣΤΥΛΩΣΗ ΤΟΥ ΜΑΥΣΩΛΕΙΟΥ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΤΟΥ  

ΕΘΝΙΚΟΥ ΕΥΡΓΕΤΗ ΧΡΗΣΤΑΚΗ ΖΩΓΡΑΦΟΥ  

ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  

16η Ημέρα Δευτέρα 04-07-2022 ώρα 16.00 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΑΠΟΦΑΣΗ με αριθμό 318 που αφορά έγκριση των μελετών Συντήρησης και Α-

ναστήλωσης του Ταφικού Μνημείου – Μαυσωλείου του Χρηστάκη Ζωγράφου, σύμφωνα με 

την υπ` αριθμ. 174/22 πράξη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Π. ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΣΚΙΑΔΑΣ ΓΡΑΜΜΑ-

ΤΕΑΣ: ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΓΙΑΝΝΟΠΟ  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εισάγεται από την Ημερήσια Διάταξη το 26ο θέμα αυτής, που αφορά έγκριση 

των μελετών Συντήρησης και Αναστήλωσης του Ταφικού Μνημείου – Μαυσωλείου του Χρη-

στάκη Ζωγράφου Σχετική η υπ` αριθμ. 174/22 πράξη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Σχετικό 

είναι το υπ’ αριθμ. 178225/2022 Δημαρχιακό έγγραφο Εγκρίνεται; ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ ΣΥΖΗΤΗΣΗ  

 ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Επομένως, εγκρίνεται ομόφωνα το ανωτέρω θέμα, επί συνόλου παρευρισκομέ-

νων και ψηφισάντων 29 Δημοτικών Συμβούλων με 29 ΥΠΕΡ;  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ: Εγκρίνεται. ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Αφού έλαβε υπόψη: 1. τις διατάξεις των 

άρθρων 73 και 75 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν 2. τις διατάξεις του 

άρθρου 40 του Ν. 4735/2020 3. το ανωτέρω Δημαρχιακό έγγραφο 4. την υπ΄ αριθμ. 

174/2022 πράξη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και το αποδεικτικό τοιχοκόλλησης 5. το υπ’ 

αριθμ. 154572/3-6-2022 έγγραφο της Δ/νσης Σχεδίου Πόλεως & Αστικού Περιβάλλοντος 6. 

την από 25/5/2022 εισηγητική έκθεση της Δ/νσης Σχεδίου Πόλεως & Αστικού Περιβάλλοντος 

7. ολόκληρο το σχετικό φάκελλο και μετά τη συζήτηση που έγινε και την ψηφοφορία το απο-

τέλεσμα της οποίας αναφέρεται πιο πάνω σε σύνολο παρευρισκομένων και ψηφισάντων 29 

Δημοτικών Συμβούλων 

 ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ Την έγκριση των μελετών Συντήρησης και Αναστήλωσης του Ταφι-

κού Μνημείου – Μαυσωλείου του Χρηστάκη Ζωγράφου, σύμφωνα με την υπ` αριθμ. 174/22 

πράξη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.  

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ Γ. ΣΚΙΑΔΑΣ  



 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΚΜΑΘΗΣΗΣ ΤΟΥΡΚΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥ 

ΣΗΜΕΡΙΝΟΥΣ ΚΑΙ ΜΕΛΛΟΝΤΚΟΥΣ ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ ΤΗΣ ΟΙΟΜΚΩ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ 

ΜΕΛΟΥΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ «ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ»  

Το Πρόγραμμα Διδασκαλίας θα υλοποιηθεί με τις ακόλουθες αρχές και απευθύνεται σε 

εθελόντριες/ες της Οι.Ομ.Κω. Η εγγραφή είναι δωρεάν αλλά θα ζητηθεί δέσμευση για την 

τακτική παρακολούθηση των εγγραφέντων που θα γίνουν μέχρι την 30 Αυγούστου 2022. 

Παρακαλούμε πριν συμπληρώσετε την αίτηση σας να διαβάσετε με προσοχή το παρακάτω 

κείμενο. Το έντυπο της αίτησης είναι στο τέλος.  

 

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΤΟΥΡΚΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ 

ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ "ΕΛΠΙΣ" 

 

Κατά το σχεδιασμό και την υλοποίηση ενός προγράμματος διδασκαλίας με σκοπό την 

εκμάθηση της Τουρκικής Γλώσσας σε ενήλικους οι οποίοι θα πρέπει να αποκτήσουν 

γλωσσικές δεξιότητες που θα τους επιτρέψουν, σε πρώτο στάδιο να εξοικειωθούν με την 

Τουρκική πραγματικότητα και στη συνέχεια να καταφέρουν οι ίδιοι, όταν θα βρεθούν στην 

χώρα, να έχουν διαδραστική εμπειρία, πρέπει να ληφθούν υπόψη τα εξής σημεία: 

1. Το επίπεδο των επιτευγμάτων των μαθητών, το οποίο μπορεί να προσδιοριστεί 

σύμφωνα με το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για τις Γλώσσες που έχει ως στόχο να 

παρέχει μια μέθοδο μάθησης, διδασκαλίας και αξιολόγησης η οποία εφαρμόζεται σε όλες 

τις γλώσσες.  

Βάσει των επιδιώξεων του Προγράμματος "Ελπίς", το επίπεδο γλωσσομάθειας  των 

μαθητών θα πρέπει να βρίσκεται στο επίπεδο Α2 και συγκεκριμένα:  Οι μαθητές στο τέλος 

του προγράμματος θα πρέπει να μπορούν:  

Α1 (στοιχειώδης γνώση) 

 · Να κατανοούν και να παράγουν προτάσεις με απλή δομή, λέξεις ευρείας χρήσης και 

τυποποιημένες εκφράσεις, προκειμένου να ανταποκριθούν σε ανάγκες της καθημερινής 

ζωής. 

 · Να χαιρετούν, να συστήνονται, να δίνουν ή να ζητούν πληροφορίες για τον εαυτό τους, 

να ευχαριστούν, να κατονομάζουν αντικείμενα, να περιγράφουν έναν χώρο, ένα άτομο, κ.λπ.  

· Να κάνουν διάλογο (σε προσομοίωση) με ομιλητές που γνωρίζουν καλά τη γλώσσα-στόχο 

προκειμένου να εξυπηρετήσουν βασικές ανάγκες επικοινωνίας υπό την προϋπόθεση ότι ο 

συνομιλητής τους μιλάει αργά και είναι πρόθυμος να βοηθήσει την επικοινωνία.  

· Να αποδίδουν στην ελληνική ένα μήνυμα διατυπωμένο στην ξένη γλώσσα.  



 Α2 (βασική γνώση) 

· Να κατανοούν και να παράγουν σύντομα και πολύ απλά δομημένα κείμενα που αφορούν 

σε δραστηριότητες καθημερινής ρουτίνας.  

· Να περιγράφουν καθημερινές τους συνήθειες ή να δίνουν πληροφορίες για στοιχεία του 

άμεσου περιβάλλοντός τους (π.χ. για τον χώρο διαβίωσης ή εργασίας τους, για την 

οικογένειά τους, κ.λπ.). 

 · Να επικοινωνούν (σε προσομοίωση) με ομιλητές που γνωρίζουν καλά τη γλώσσα-στόχο, 

ανταλλάσσοντας πληροφορίες για ζητήματα προσωπικού ενδιαφέροντος ή άμεσης ανάγκης. 

 · Να διατυπώνουν γραπτά ή προφορικά μια πληροφορία στην ξένη γλώσσα με ερέθισμα 

φράση ή σύντομο κείμενο στην ελληνική. 

Να σημειωθεί ότι ακολουθώντας το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς, δίνεται η 

δυνατότητα σε όσους θελήσουν να συμμετάσχουν σε εξετάσεις πιστοποίησης, και να 

αποκτήσουν  το Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας. 

2. Διεξαγωγή μαθημάτων. Ακολουθεί ένα προσχέδιο με τις ώρες που απαιτούνται για την 

ολοκλήρωση του προγράμματος επιπέδου Α2 

Έναρξη μαθημάτων: 5 Σεπτεμβρίου 

Λήξη μαθημάτων: 30 Ιουνίου 

Σύνολο ωρών διδασκαλίας:  220 ώρες 

Τα μαθήματα θα διεξάγονται δια ζώσης ή διαδικτυακά, ή κατά 70% δια ζώσης και 30% 

διαδικτυακά, δύο φορές την εβδομάδα από 3 ώρες (6 ώρες εβδομαδιαίως).  

3. Υλικό. Συστήνεται να χρησιμοποιηθούν βιβλία τα οποία κυκλοφορούν στο εμπόριο και 

είναι δομημένα βάσει του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς https://

dilmerkezi.istanbul.edu.tr, https://dilmer.com, https://tomer.ankara.edu.tr. Επιπλέον το 

πρόγραμμα θα εμπλουτίζεται και από πολυμεσικό υλικό. 

 

ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ  

 

ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΝΑ ΣΤΑΛΕΙ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ 30/8/2022 ΠΡΟΣ ΤΟ email: nnap@otenet.gr  

Ονοματεπώνυμο:  

Email: ……………………………….,  Τηλέφωνο σταθερό/κινητό:………………………………… 

Επίπεδο γνώσης τουρκικής γλώσσας: Α1   Α2 ή ανώτερο:  

Σε περίπτωση που χρειαστεί θα λειτουργήσει και β΄ τμήμα για ανώτερα επίπεδα 

τουρκομάθειας.  



 Summary of the articles in the present Newsletter of the 

 Ecumenical Federation of Constantinopolitans (EFC)  

• 67th Anniversary of the Pogrom of 6-7 September 1955– The event organized by EFC,p.1. 

• Article of Academic Cem Sofuoglu on the Election Regulation with the title “Suffocating 

Cord the measures foreseen by this Regulation”, p.4-7. 

• Announcement by EFC : Activities of the Social Solidarity Program (p.7), Successes in the 

University Entrance Examinations of the students have been supported by EFC (p.9), 

Scholarships for Graduate Studies in Universities in Istanbul (p.10), Invitations for 

Repatriarion to Istanbul or youth (p.11). 

• Presentation of the new book of Prof. Ayhan Aktar on the Capital Tax—VARLIK VERGİSİ 

and policies of Turkifications, p.12-24. 

• Recognition of EFC as Social Care Institution,p.25. 

• Decision of acceptance by Athens Municipality Council of the Technical Study carried 

with care of EFC on  the Restoration of the Family Mausoleum of  Christaki Zografos, 

p.26. 

• Invitation to EFC volunteers to follow Turkish Language Learning course, p. 27-28. 

 

İstanbullu Rumların Evrensel Federasyonunun (İREF) bu  Bültende yer alan 

makalelerin özeti 

 

• 6-7 Eylül 1955 Pogromunun 67. Yıldönümü – EFC tarafından düzenlenen etkinlik, s.1. 

• Akademisyen Cem Sofuoğlu'nun Seçim Yönetmeliğine İlişkin “Bu Yönetmelikte Öngörülen 

Tedbirleri Boğucu Kordon” başlıklı makalesi, s.4-7.  

• İREF’den Duyurular : Sosyal Dayanışma Programı Etkinlikleri (s.8),  İREF tarafından 

desteklenen lise öğrencilerin Yunanistan Üniversite Giriş Sınavlarında Başarıları (s.9), 

İstanbul'daki Üniversitelerde Lisansüstü Eğitim Bursları (s.10), İstanbul'a Dönüş veya 

Gençlik Davetiyeleri (s.11). 

• Ayhan Aktar'ın Sermaye Vergisi - VARLIK VERGİSİ ve Türkleştirme politikaları üzerine yeni 

kitabının tanıtımı, s.12-24.  

• İREF'nin Sosyal Bakım Kurumu Olarak Tanınması,s.25.  

• Hristaki Zografos Aile Mozolesi Restorasyonuna İlişkin İREF özeniyle yürütülen Teknik 

Çalışmanın Atina Belediye Meclisi tarafından kabul kararı, s.26. 

• İREF gönüllüleri için Türkçe Öğrenim kursuna davet edilmesi, s. 27-28. 



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. 


