
 
 
 
 
 
 
 
 

 
-Προγρ. Κοινων. Αλλ. Σ.2. 

-Δράσεις της Οι.Ομ.Κω. σ.2. 

-Προκήρυξη Βραβείου σ..4. 

-Εκδρομή νέων, σ. 5-7 

-Απάντηση σε ανάρτηση Twitter 

της Προεδρίας της Τουρκίας.,σ.8-

10. 

-Μετατροπή της Αγ. Σοφίας,σ.11-

15. 

Σεισμικός Κίνδυνος στην Πόλη, 

σ.16-19. 

-¨Άρθρο του Κ. Γκιουμός για την 

Αγία Σοφία,σ.20-24.   
Ιούνιος & Ιούλιος 2020– Τεύχος 9/6&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 

65 Χρόνια από το Πογκρόμ κατά της Ρωμιοσύνης της Πόλης 

Εκδήλωση Αγώνα  

Αποδείξαμε τι υπέστη η  Ρωμιοσύνη  

ΑΓΩΝΙΖΟΜΑΣΤΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΥΠΑΡΞΗΣ ΜΑΣ 

 ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΠΟΥ ΑΝΗΚΟΥΜΕ 

 

Το Πρόγραμμα θα ανακοινωθεί σύντομα  

ανάλογα με τα μέτρα κατά της Πανδημίας  

 

Ο Κτήτωρ του Ιερού Ναού 

της του Θεού Σοφίας  

Κωνσταντινουπόλεως 

Αυτοκράτωρ Φλάβιος 

 Πέτρος Σαββάτιος 

 Ιουστινιανός  Α’  

(527-565) 



 
Οι Συνεχιζόμενες Δράσεις Κοινωνικής Αλληλεγγύης της Οικουμενικής  

Ομοσπονδίας Κωνσταντινουπολιτών 

 

Ιούνιος—Ιούλιος 2020 

 Διανεμήθηκαν 120 Διατακτικές κατά μέσο όρο των 30 Ευρώ για αγορά τρο-

φίμων και ειδών πρώτης ανάγκης στην Αθήνα και Θεσσαλονίκη. 

 Εξασφαλίστηκε η κάλυψη φαρμάκων της ιδίας συμμετοχής ή πλήρους κά-

λυψης σε περίπτωση ανασφαλίστων  ή και χορήγησης απευθείας των φαρ-

μάκων από το Κοινωνικό Φαρμακείο που λειτουργεί στο Κοσμέτειο Ίδρυμα. 

 Εξασφαλίστηκε η χωρίς καθυστέρηση εκτέλεση ιατρικών και μικροβιολογι-

κών εξετάσεων σε 6 ασθενείς που έδιναν χρόνο αναμονής τριών μηνών σε 

κρατικά νοσοκομεία, 

 Στεγάζονται στις δύο μονάδες μας 75 άστεγοι συμπολίτες μας. 

 Παρασχέθηκαν τρόφιμα ξηρού τύπου 30 κιλών. 

 Εξασφαλίστηκε η πρόσβαση σε μονάδα αιμοκάθαρσης για ανασφάλιστο συ-

μπολίτη μας χάρη στην κινητοποίηση συμπολιτών μας. 

 

   Το Δ.Σ. της Οι.Ομ.Κω. ευχαριστεί τον συμπολίτη μας Β. που κατάγεται από την 

ασιατική πλευρά της Κωνσταντινούπολης για την κάλυψη 8 μηνών του ενοικί-

ου του Νέου Οίκου του Πολίτη της μονάδας αστέγων που λειτουργεί από το 

2016 στην Νέα Φιλαδέλφεια. 

 

   Ευχαριστούμε την Δήμο της Νέας Φιλαδέλφειας για την προσφορά φαγητού 

στον Νέο Οίκο του Πολίτη αλλά και την γενικότερη υποστήριξη του από την Δι-

εύθυνση Κοινωνικής Αλληλεγγύης.  

    Ευχαριστούμε επίσης  Εστιατόριο στην Νέα Φιλαδέλφεια στην συνοικία Νέα 

Μαδύτου που προσφέρει φαγητό τακτικά στον Νέο Οίκο του Πολίτη. 

 

     Οι ανάγκες για φάρμακα είναι συνέχεια αυξανόμενες. Μην πετάτε φάρ-

μακα που δεν χρειάζεστε και επικοινωνήστε μαζί μας για την παραλαβή 

τους.  



 
 

 Διαδικασίες Τροποποίησης του Καταστατικού της Οι.Ομ.Κω, 

 Ανταπόκριση από τα Μέλη Σωματεία  

   Στην πρόσκληση του Δ.Σ. για την υποβολή προτάσεων και  στην συμ-

μετοχή των διαδικασιών για την τροποποίηση του Καταστατικού της 

Οι.Ομ.Κω. όπως αποφασίστηκε στην Γ.Σ. της 25/1/2020 ανταποκρίθηκε 

η πλειοψηφία των μελών σωματείων (16) και οι διαδικασίες που καθο-

ρίστηκαν από την αναφερόμενη απόφαση της Γ.Σ. θα συνεχίσουν για 4 

μήνες από 1/9/2020.  

Ενημέρωση των μελών της Γ.Σ. και των Δ.Σ. των μελών σωματείων της 

Οι.Ομ.Κω.  

28 Ιουνίου 2020 

Πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά η καθιερωμένη συνάντηση με συμμετοχή 35 

μελών της Γ.Σ. της Οι.Ομ.Κω. και εκπροσώπων (12) των μελών σωματείων. Στη 

συνεδρίαση παρουσιάστηκαν οι δράσεις του Δ.Σ. από την ανάληψη των καθη-

κόντων την 28/1/2020 και τα θέματα που έχουν προκύψει την τελευταία περί-

οδο.  

Προσπάθεια Εξασφάλισης Πόρων για την Επιχορήγηση των Φορέων  

Ομογενειακής Παιδείας της Πόλης 

  Όπως κάθε χρόνο το Δ.Σ. έχει μεριμνήσει για την εύρεση πόρων για την υπο-

στήριξη των φορέων Ομογενειακής Παιδείας. Για φέτος προτεραιότητα για 3ο 

έτος έχει δοθεί στην υποστήριξη της Ζαππείου Σχολής λόγω της αδυναμίας εκ-

πλήρωσης των καταστατικών υποχρεώσεων των κληροδοτημάτων Ευάγγελου 

και Κωνσταντίνου Ζάππα επειδή τα ομόλογα τους το 2013 «κουρεύτηκαν». Ε-

πίσης θα συνεχίσει η Οι.Ομ.Κω. την υποστήριξη του Δημιουργικού Εργαστηρί-

ου της Κοινότητας Σταυροδρομίου. Επίσης θα υποστηριχθούν εθελοντικές 

δραστηριότητες.  



 

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΙΤΩΝ  

Προκήρυξη  Ετήσιου  Βραβείου 

στη μνήμη του 

Μιχάλη Βρεττόπουλου 

 

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

στη μνήμη Μιχάλη Βρεττόπουλου για εργασία τους σε θέματα  

Πληροφορικής προς όφελος της Ρωμιοσύνης της Πόλης. 

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

επιστήμων πληροφορικής.  

Καλούνται οι υποψήφιες/οι ηλικίας μέχρι 35 ετών να υποβάλουν την 
αίτηση τους μέχρι την 30 Σεπτεμβρίου 2020 αποστέλλοντας στην η-
λεκτρονική διεύθυνση nnap@otenet.gr τον τίτλο και το περιεχόμενο 
της εργασίας τους που αφορά στο αντικείμενο της χρήσης της Επι-
στήμης της Πληροφορικής που αφορά την Ρωμιοσύνη της Πόλης.  

Δεν υπάρχει περιορισμός στον επιστημονικό  τομέα εφαρμογής των 
μεθόδων πληροφορικής. 

 

mailto:nnap@otenet.gr


 
Εκδρομή Νέων στην  

Ιερά Μονή Οσίου Μελετίου  

Κιθαιρώνας (Οινόη – Μάνδρας, Αττικής) 
 

    Η εκπαιδευτική εκδρομή πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 25 Ιούλιου 2020 και είναι δεύτε-

ρη ανάλογη. Πέρσι είχε πραγματοποιηθεί αρχές Ιουλίου 2019 με κρουαζιέρα στα νησιά του 

Αργοσαρωνικού. Η Μονή έχει ιδρυθεί στα τέλη του 9ου αιώνα από τον  Καππαδόκη Όσιο 

Μελέτιο που είχε γεννηθεί στο χωριό Μουταλάσκη κοντά στην Καισάρεια και σήμερα λει-

τουργεί ως γυναικεία.  Ο Οσιος έφθασε στην περιοχή της Θήβας μετά από το 1081 και δη-

μιούργησε πολλά μοναστήρια. Είχε επικοινωνία με τον Αυτοκράτορα Αλέξιο Κομνηνό, ένα 

από τους ικανότερους αυτοκράτορες του Βυζαντίου.  Κοιμήθηκε το 1107 στην Μονή που 

επισκεφθήκαμε. 

Οι περίπου 30 συμμετέχοντες μετέβησαν με λεωφορείο που ενοικίασε η Οι.Ομ.Κω. ενώ 8 

ήλθαν με δικά τους αυτοκίνητα.   

   Υποδέχθηκε τους προσκυνητές εκδρομείς ο π. Σταύρος Κοφινάς που είναι ο συντονιστής 

της δράσης για την Ποιμαντική Διακονία στο χώρο υγείας του Οικουμενικού Πατριαρχείου 

με τον οποίο η Οι.Ομ.Κω. έχει συνεργασία.  Μετά από την προσκυνηματική επίσκεψη στους 

χώρους της Μονής πραγματοποιήθηκε συνάντηση στο αρχονταρίκι και ο π. Σταύρος ανέ-

πτυξε τις δράσεις για το δίκτυο της Διακονίας που συντονίζει ο ίδιος και αναφέρθηκε στην 

ιστορική παράδοση της Φιλανθρωπίας της Ρωμιοσύνης με λεπτομέρεια στους αιώνες με 

κέντρο της Κωνσταντινούπολη.  

 



 
Ακολούθησε ομιλία του Προέδρου της Οι.Ομ.Κω. Νικ. 

Ουζούνογλου που επικεντρώθηκε στο  Πρόγραμμα Ε-

παναπατρισμού Νέων στην Κωνσταντινούπολη της 

Οι.Ομ.Κω. με υποστήριξη εύρεσης στέγης, εργασίας 

και προσαρμογής και στις  δράσεις της Οι.Ομ.Κω. υ-

πέρ της Ρωμιοσύνης με την προσφορά εργασίας από 

τους εθελοντές. Ακολούθησε διαλογική συζήτηση κα-

τά την οποία οι νέοι είχαν την ευκαιρία να ακούσουν 

τις πολύ ενδιαφέρουσες εμπειρίες του π. Κοφινά στην 

επικοινωνία του με απλούς Μουσουλμάνους της Πό-

λης. 

 Το μεσημέρι οι συμμετέχοντες συνέφαγαν σε ταβέρ-

να στα Βίλια που είναι κοντά στην Μονή. 

  Το Δ.Σ. ευχαριστεί τον π. Σταύρο Κοφινά για την θερ-

μή του φιλοξενία και μέριμνα. 

 

 



 
Οικουμενική Ομοσπονδία Κωνσταντινουπολιτών  

29-07-2020 

Ένας Σχολιασμός του Δ.Σ. για συνάρτηση  twitter από την Διεύθυνση  

Επικοινωνίας της Προεδρίας της Τουρκίας 

 

Είχαμε την ευκαιρία την 29/7/2020 από λογαριασμό twitter του κ. Fahrettin Al-
tun, υπεύθυνου επικοινωνιών της Προεδρίας της Τουρκίας να δούμε ένα οπτικο-
ακουστικό υλικό: (https://twitter.com/fahrettinaltun/
status/1288186400026906626) που παρουσιάζει το ότι οι μη-Μουσουλμανικές 
μειονότητες σήμερα ευημερούν στην Τουρκία.  

 

Όμως σε κανένα σημείο της ταινίας δεν φαίνεται ότι οι μειονότητες αυτές και 
ειδικότερα η Ρωμαίικη Κοινότητα σήμερα ζει ως μια εκπατρισμένη Κοινότητα σε 
ποσοστό 98% εκτός της Πόλης, ενώ  θα έπρεπε να βρίσκεται στην Πόλη των 
προγόνων της, αν δεν είχε εκριζωθεί βίαια με  πολιτικές πράξεις των προηγού-
μενων κυβερνήσεων. 

------------- 

Δηλώσεις του Προέδρου κ. Ρ.Τ. Ερντογάν για την Αναγνώριση της Εκρίζωσης  

της Ρωμαίικης Κοινότητας της Πόλης 

 
- Μάϊος 2009  στην πόλη Ντούζτζε: «Στη διάρκεια πολλών ετών αυτοί που είχαν 
διαφορετική καταγωγή εκδιώχθηκαν από την χώρα μας. Κερδίσαμε κάτι; Πρέπει 
να το σκεφτούμε ξανά. Επί της ουσίας υπήρξε μια φασιστική προσέγγιση. Και 
εμείς κάναμε τέτοια λάθη. Όμως όταν το ξανασκεφτούμε με αυτοκριτική  
έχουμε κάνει και εμείς λάθη στην κατεύθυνση αυτή». 
- Στις 20/4/2018 σε πανεθνική τηλεοπτική κάλυψη: «Τα προηγούμενα χρόνια 
δεν ήταν λίγοι οι Ρωμιοί συμπολίτες μας στην χώρα μας, ήταν δεκάδες θα έλεγα 
εκατοντάδες χιλιάδες, όμως από πολλά λάθη εναντίον τους από την χώρα μας 
ήταν κρίμα που αναγκάστηκαν να φύγουν στην Ελλάδα. Έχουμε κάνει και εμείς 
λάθη και πρέπει να αναγνωρίσουμε αυτά.  

---------------- 

https://twitter.com/fahrettinaltun/status/1288186400026906626
https://twitter.com/fahrettinaltun/status/1288186400026906626


 

ΜΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΠΟΥ ΑΞΙΖΕΙ ΧΙΛΙΕΣ ΛΕΞΕΙΣ 

 

Ως Ομοσπονδία έχουμε αναγνωρίσει την αλλαγή στάσης της παρούσας ηγεσίας 
από το 2003 όταν ανέλαβε την εξουσία. Όμως αυτό έχει ελάχιστη σημασία αν 
δεν γίνει η επανόρθωση των συνεπειών  του κακού που έχουμε υποστεί. Οι εκ-
κλησίες μας κινδυνεύουν να μείνουν  χωρίς πλήρωμα.   

 

Τα τελευταία δέκα χρόνια η Ομοσπονδία μας έχει υποβάλει σειρά προτάσεων 
που έχουν παραμείνει οι περισσότερες στα συρτάρια. Έχουμε συναντηθεί πολ-
λές φορές με Κυβερνητικούς ιθύνοντες στην Άγκυρα και την  Αθήνα. 

 

 

 

 



 
Είμαστε υποχρεωμένοι να υπενθυμίσουμε ότι δεν έχει υπάρξει πρόοδος στην επίλυση 

των θεμάτων μας: 

Η υποστήριξη της παλιννόστησης νέων μας με τα προγράμματα που σας έχουμε υποβάλει 

δεν έχουν καν εξεταστεί επί της ουσίας. Σε μερικά χρόνια η Κοινότητα μας στην Πόλη θα α-

ριθμεί μερικές εκατοντάδες και πλέον δεν θα μιλάμε ούτε για ίχνος Κοινότητας. Έχουμε 

προτείνει την ίδρυση ερευνητικών Κέντρων που θα μπορούσαν να εργαστούν οι νέοι μαζί 

μας με τους νέους της Τουρκίας αλλά δεν είχαμε κάποια ανταπόκριση. ‘Έχουμε προτείνει 

την καθιέρωση ειδικών υποτροφιών για να σπουδάζουν οι νέοι μας και δεν έχουμε πάρει 

ποτέ κάποια απάντηση. 

Η Θεολογική Σχολή της Χάλκης όπου θα μπορούσαν να σπουδάσουν πολλοί νέοι μας παρα-

μένει κλειστή, κατά παράβαση των ισχυόντων νόμων της χώρας. 

Το μεγαλύτερο φιλανθρωπικό μας Ίδρυμα, στο οποίο θα μπορούσαν να εργαστούν πολλοί 

νέοι μας, όμως δεν παρέχεται σε αυτούς καμμιά ελπίδα, επειδή αυτό  διοικείται από μια 

διοίκηση που έχει αντιταχθεί στους νόμους τους κράτους και δεν έχει κάνει ποτέ εκλογές 

εδώ και τριάντα χρόνια. 

Από το 2013 τα Βακούφια στερούνται του θεμελιώδους δικαιώματος να διενεργούν εκλο-

γές και αυτό αποτελεί σοβαρότατο πρόβλημα στην εύρυθμη λειτουργία τους.  

Οι προτάσεις μας ώστε η νέα γενιά να μπορεί να αποκτήσει ιθαγένεια της χώρας, που ε-

μποδίζεται συνέπεια της πολιτικής αφαίρεσης των ιθαγενειών από τους γονείς τους στις δε-

καετίες 1965-2000 κατά συστηματικό τρόπο,  δεν έχουν τύχει εξέτασης.  

Οι πολλαπλές αιτήσεις μας να μας επιστραφεί η Κιβωτός Μνήμης της Κοινότητας μας το Αρ-

χείο του Ελληνικού Φιλολογικού Συλλόγου που κατασχέθηκε από το Μονοκομματικό καθε-

στώς και κρατείται από το Τürk Τarih Κurumu (ΤΤΚ) έχουν μείνει αναπάντητες. 

Οι καταγγελίες μας προς τον Συνήγορο του Πολίτη για την αποκάλυψη των κυκλωμάτων 

σφετερισμού των περιουσιών των συμπολιτών μας εξαναγκάστηκαν με την ψυχή στο στόμα 

να εκριζωθούν επίσης δεν εξετάστηκαν. Τα κυκλώματα αυτά πάνω από όλα ληστεύουν και 

την περιουσία της Τουρκίας με την είσπραξη αποζημιώσεων από το θησαυροφυλάκιο.  

Δυστυχώς η καταγγελία μας για την διοργάνωση από το ΤΤΚ τον Νοέμβριο 2019 ενός συκο-

φαντικού συνεδρίου κατά του Οικουμενικό Πατριαρχείου και της Θεολογικής Σχολής της 

Χάλκης έχει μείνει αναπάντητη.  



 

Αν δεν υπάρξει μια ουσιαστική επίσημη αναγνώριση των 

συμβάντων σε όλη της διάρκεια των ετών 1923-2003 κατά της 

Κοινότητας μας, και πρώτα από όλα  του Πογκρόμ της 6-7 Σε-

πτεμβρίου 1955,  που υπήρξε έργο εχθρών της Τουρκίας και 

αν τεθεί ως ζήτημα πρώτης προτεραιότητας η επιβίωση της 

Ρωμαίικης Κοινότητας τότε και μόνο τότε θα μπορούσαμε να 

μιλήσουμε την ύπαρξη της  ευημερίας των μειονοτήτων. 

Η μεταμέλεια και η με ειλικρίνεια θεραπεία των αδικιών του 
παρελθόντος αποτελεί θεμελιώδη αρχή τόσο στην Χριστιανο-

σύνη,  όσο και στο Ισλάμ. 

 

Ο Οικουμενικός Πατριάρχης Αθηναγόρας Α’ στον καταστρεφέντα Ι. Ναό Αγ. 
Κωνσταντίνου στα Ψωμαθειά 8/9/1955 

 



 
Ρωμιοί της Πόλης που απελάθηκαν με την κατηγορία ενεργειών κατά της α-

σφάλειας της Τουρκίας το 1964 από την Κυβέρνηση του Ισμέτ Ίνονου.  

 

Δείτε την δίγλωσσή ταινία για το θέμα: 

https://www.youtube.com/watch?

v=QjIzkvUrk_I&fbclid=IwAR0Fmw0xqpvgeZ-

RDQ51ik92fLNXMo4zsbmZn2KRjEDihvXCkPHryPPIlpQ  

Παρακολουθείστε την Οι.Ομ.Κω. από τον λογαριασμό 

Twitter: 

@EcumenicalFede1 



 
ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΙΤΩΝ 

 

01-08-2020 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

 

Διαδικτυακή Συνάντηση με την κα. Nihal Saadat*, εκπρόσωπο του Οργανισμού της Συμμαχί-

ας των Πολιτισμών του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (UNAOC) για το θέμα της Μετατρο-

πής σε τέμενος  της Αγίας Σοφίας Κωνσταντινουπόλεως 

 

Σε απάντηση της επιστολής που είχε σταλεί την 27/6/2020 (δείτε επόμενη σελίδα) από την 

Οι.Ομ.Κω. στον Οργανισμό της Συμμαχίας των Πολιτισμών (UNAOC) για το θέμα της Μετα-

τροπής σε τέμενος της Αγίας Σοφίας, κατόπιν πρωτοβουλίας, της Συμμαχίας των Πολιτι-

σμών (UNAOC) πραγματοποιήθηκε την 28/7/2020 διαδικτυακή συνάντηση του Πρόεδρου 

της Οι.Ομ.Κω. Νικ. Ουζούνογλου με την κα.Nihal Saadat, κατά την οποία συζητήθηκαν τα ε-

ξής: 

Αναλύθηκε από πλευράς της Οι.Ομ.Κω. το ιστορικό και οι συνέπειες της μετατροπής αυτής, 

οι πολύ  αρνητικές συνέπειες στις διαθρησκευτικές και διαπολιτισμικές σχέσεις σε όλο τον 

κόσμο και ιδιαίτερα στην ευρύτερη περιοχή μας. 

Τονίστηκε από πλευράς Οι.Ομ.Κω. η απαράδεκτη χρήση ορισμένων ιθυνόντων της Τουρκίας 

περί του  δικαιώματος «Κατάκτησης και Σπάθης» για να δικαιολογηθεί η μετατροπή αυτή. 

Η κυρία Nihal Saadat  ανέλυσε τις εσωτερικές εργασίες που γίνονται στον Οργανισμό και 

ιδιαίτερα του ύπατου εκπροσώπου του Οργανισμού  κ. Miguel A. Moratinos (είναι σε διακο-

πές την περίοδο αυτή).  Τονίστηκε ότι ο Οργανισμός Συμμαχίας των Πολιτισμών έχει διακρι-

τούς ρόλους από την UNESCO που εξέδωσε Ανακοίνωση για το θέμα και αυτός είναι ο λόγος 

που και η UNAOC δεν εξέδωσε ανακοίνωση   για το θέμα της Αγίας Σοφίας. 

Εκ μέρους της Οι.Ομ.Κω. υποβλήθηκε η πρόταση του Δ.Σ. της,  να δημιουργηθεί υπό την ε-

ποπτεία του Οργανισμού Ομάδα Εργασίας, που θα μελετήσει και θα εισηγηθεί επί του θέ-

ματος: «της Χρήσης Λατρευτικών Χώρων που στο παρελθόν έχουν υπηρετήσει διαφορετι-

κές θρησκείες και έχουν σημαντικό χαρακτήρα». Η πρόταση του Δ.Σ. της Οι.Ομ.Κω. έγινε δε-

κτή και σε ένα διάστημα ενός μήνα θα υποβληθεί από την Οι.Ομ.Κω. εισήγηση επί του θέ-

ματος για να ακολουθηθεί η διαδικασία έκδοσης ψηφίσματος από τα αρμόδια όργανα του 

ΟΗΕ.   

 

 

———————————- 

* Chief of Cabinet  and Spokesperson for the High Representative of the United Nations Alli-

ance of Civilizations 



 
ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΙΤΩΝ 

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΣΥΜΜΑΧΙΑΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΩΝ ΤΟΥ Ο.Η.Ε.  
Προς: την Α.Ε. κ. Μιγκέλ Άνγκελ Μορατίνος 
Ύπατος Αρμοστής του Οργανσιμού της  Συμμαχίας των  Πολιτισμών του Ο.Η.Ε. 

Αθήνα, 27 Ιουνίου 2020 
Θέμα: Η επείγουσα ανάγκη της προστασίας της Αγίας Σοφίας Κωνσταντινουπόλεως ως 
μνημείου Παγκόσμιας Κληρονομιάς και  αποτελεί θεμελιώδες στοιχείο της πολιτισμικής 
αλληλοκατανόησης. 
 
Αξιότιμε κύριε. Μιχαήλ Άγγελος Μορατίνος, 
  
   Η παρούσα επιστολή απευθύνεται εκ μέρους της Οικουμενικής Ομοσπονδίας Κωνσταντι-
νοπολιτών (Οι,Ομ.Κω.) που είναι ο ομοσπονδιακός φορέας  της εκπατρισμένης Ελληνορθό-
δοξης Κοινότητος της Κωνσταντινούπολης. Τα μέλη της Κοινότητάς μας έχουν παρά τη θέ-
λησή να εγκαταλείψουν την γενέτειρα γη τους την Κωνσταντινούπολη και τώρα έχουν δια-
σκορπιστεί σε διάφορες χώρες σε όλο τον κόσμο. Αυτή η κατάσταση είναι αποτέλεσμα ε-
θνικών και διακριτικών πολιτικών που έχουν θεσπισεί και εφαρμόσει διαδοχικές κυβερνή-
σεις της Ρεπουμπλικανικής Τουρκίας κατά τη διάρκεια της περιόδου από το 1955 έως το 
2002. Αυτά τα αδιαμφισβήτητα γεγονότα έχουν αναγνωριστεί από εξέχοντα μέλη της Κυ-
βέρνηση της της Τουρκίας από το 2003, συμπεριλαμβανο-
μένου το 2009 του  Πρωθυπουργού και τώρα Προέδρου της 
Τουρκίας, κ.  R. T. Erdoğan στην ομιλία του στο Düzce και τον 
Απρίλιο του 2018 σε πανεθνική τηλεοπτική συνέντευξη από 
τον ίδιο.. 
Η Οι,Ομ.Κω,  είναι ενεργό μέλος της Επιτροπής ECOSOC του 
ΟΗΕ και παρακολουθεί στενά τις δραστηριότητες της Συμ-
μαχίας Πολιτισμού των Ηνωμένων Εθνών από την έναρξη 
της το 2005, με βάση την πρωτοβουλία των Πρωθυπουργών 
της Τουρκίας και της Ισπανίας, κ. R.T. Erdoğan και κ. J.L.R. Za-
patero.  
Η Ελληνορθόδοξη Κοινότητα της Κωνσταντινούπολης, όντας μια αυτοχθόνια κοινότητα που 
έζησε  σε ένα πολυπολιτισμικό περιβάλλον για πολλούς αιώνες, κατανοεί πλήρως την υψη-
λή σημασία των στόχων και των πρωτοβουλιών της UNAOC. 
 
Στο πλαίσιο αυτό, είμαστε πεπεισμένοι ότι ένας από τους σημαντικότερους δείκτες αμοι-
βαίου σεβασμού μεταξύ των πολιτισμών είναι ο σεβασμός προς τα ιστορικά μνημεία που 
δημιουργούνται από άλλους πολιτισμούς, ειδικά εκείνους που έζησαν στο παρελθόν στην 
ίδια γη. Πιο συχνά από ό, τι όχι, τέτοια μνημεία έχουν ένα άκρως συμβολικό νόημα και ως 
εκ τούτου πρέπει να μείνουν εκτός πολιτικών αντιπαραθέσεων και διαπολιτειακών αντιπα-
λόγων. Η Σοφία της Σοφίας στην Κωνσταντινούπολη, πρώην χριστιανική εκκλησία και τώρα 
μουσείο, είναι η επιτομή αυτού του είδους μνημείου. 



  
Χτισμένη  το 525 μ.Χ., η Αγία Σοφία λειτούργησε  ως εκκλησία για σχεδόν 1000 χρόνια  και 
στη συνέχεια ως τζαμί για σχεδόν 500 χρόνια. Το 1935 μετά τις εκτεταμένες εργασίες απο-
κατάστασης με τη συμβολή του Πανεπιστημίου του Πρίνστον των ΗΠΑ, μετατράπηκε σε 
μουσείο μέσω Διατάγματος του τότε Προέδρου της Τουρκίας, Κεμάλ Ατατούρκ. Επί του 
παρόντος, και από το 1985, το μουσείο Haghia Sophia - Ayasofya συγκαταλέγεται στα ση-
μαντικότερα μνημεία παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς της UNESCO. 
   Ωστόσο, τα τελευταία χρόνια, σε πολλές περιπτώσεις, τα μέλη της κυβέρνησης της Τουρ-
κίας πρότειναν, πιθανότατα λόγω εσωτερικών πολιτικών διεργασιών, να μετατραπεί η Αγί-
α  Σοφία σε τζαμί. Τρεις ιστορικές εκκλησίες, με την ίδια ονομασία , στο Ιζνίκ-Νικαία 
(χτισμένη  τον 7ο αιώνα), στην Τραπεζούντα (13 ος αιώνας) και στην Ενέζ-Αίνος  (14 ος 
αιώνας) έχουν μετατραπεί σε τζαμιά, παρά το έλλειψη ανάγκης για νέα τζαμιά σε αυτές 
τις περιοχές. Αυτοί οι μετασχηματισμοί έχουν επικυρωθεί από πολιτικές δηλώσεις που α-
πέχουν πολύ από το να υπηρετούν μια διαλλακτική διαδικασία μεταξύ θρησκειών και πο-
λιτισμών. 
   Τον προηγούμενο μήνα, υπήρξε μια απαράδεκτη σοβαρή κλιμάκωση του ζητήματος με-
τατροπής της Σοφίας με επανειλημμένες εκκλήσεις για την έναρξη της μετατροπής του. 
Φαίνεται να υπάρχει γενική κατακραυγή μεταξύ επιφανών πολιτικών με ιδιαίτερες αναφο-
ρές στο ′′ δικαίωμα κατάκτησης ′′ της Κωνσταντινούπολης το 29/5/1453. 
Είμαστε βέβαιοι ότι μοιράζεστε μαζί μας την εκτίμηση ότι παρόμοιες ενέργειες υποστηρί-
ζουν τις φλόγες του ριζοσπαστισμού και μπορούν να θέσουν περαιτέρω σε κίνδυνο τη 
σταθερότητα στην περιοχή μας, ειδικά σε αυτή την ασταθή στιγμή. Δυστυχώς, ο θρησκευ-
τικός φονταμενταλισμός ανεξαρτήτως θρησκείας και πατρίδας, είναι μια σύγχρονη μάστι-
γα που πρέπει να αντιμετωπιστεί κατάλληλα. Είναι ισχυρή η πεποίθησή μας ότι η αλλαγή 
χρήσης θρησκευτικών μνημείων έρχεται σε πλήρη αντίθεση με τις αρχές και στόχους της 
UNAOC. 
   Έχοντας υπόψη αυτό, θα θέλαμε να προτείνουμε η Συμμαχία Πολιτισμού να αναλάβει 
πρωτοβουλίες για την προστασία του χαρακτήρα των ιστορικών μνημείων με συμβολική 
σημασία για τον παγκόσμιο πολιτισμό, προκειμένου να τα κρατήσει μακριά από πολιτική 
και θρησκεία. Τα ιστορικά μνημεία όπως η Σοφία της Κωνσταντινούπολης - Αγία Σοφία 
Κωνσταντινουπόλεως και το Μεγάλο Τζαμί της Κόρδοβας - Mezquita Catedral de Córdoba, 
μπορούν να αποτελέσουν γέφυρες αμοιβαίας κατανόησης μεταξύ διαφόρων πολιτισμών 
και θρησκειών. Θα επιθυμούσαμε περισσότερο να συζητήσουμε μαζί σας για την προοπτι-
κή του θέματος  σεβασμού των Μνημείων των Πολιτισμών. Η διεξαγωγή διεθνούς συνε-
δρίου για την προστασία των μνημείων της Βυζαντινής και Οθωμανικής εποχής στα Βαλ-
κάνια, τις περιοχές της Μέσης Ανατολής και του Καυκάσου ή στις χώρες της Μεσογείου 
μπορεί να λειτουργήσει ως εκδήλωση για τέτοιου είδους πρωτοβουλίες UNAOC. 
Ανυπομονούμε να ακούσουμε νέα σας, 

Δικός  σας με  ειλικρινά, 
Νικόλαος Ουζούνογλου              Νικόλαος Αναγνωστόπουλος 

Πρόεδρος                                  Γενικός Γραμματέας. 



 

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤINΟΥΠΟΛΙΤΩΝ 

Ανακοίνωση 

Για την Αλλαγή Καθεστώτος της Αγίας Σοφίας Κωνσταντινουπόλεως 

11/7/2020 

 

Το Δ.Σ. της Οικουμενικής Ομοσπονδίας Κωνσταντινουπολιτών, που αποτελεί τον παγκόσμιο 

ενωτικό φορέα των εκπατρισμένων Ρωμιών της Πόλης, εκφράζει τον έντονο προβληματι-

σμό του για την  απόφαση της αλλαγής καθεστώτος της Αγίας Σοφίας Κωνσταντινουπόλε-

ως, που βέβαια αναμενόταν να συμβεί εδώ και πολύ καιρό.  

Η αλλαγή του καθεστώτος μετά από 85 χρόνια, αποτελεί μια πράξη που έρχεται σε πλήρη 

αντίθεση με την προσπάθεια της "Συμμαχίας Πολιτισμών" που είχε οργανωθεί το 2005 με 

πρωτοβουλία των ηγεσιών της Ισπανίας και της Τουρκίας.  Η προσπάθεια αυτή οδήγησε 

στην ίδρυση του Οργανισμού της Συμμαχίας των Πολιτισμών στα πλαίσια του ΟΗΕ. Στην 

ιδρυτική της πράξη της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ αναφέρεται ρητά η ανάγκη της απο-

φυγής χρήσης για πολιτικούς σκοπούς ιστορικών μνημείων με σημαδιακό χαρακτήρα. Το 

διάστημα που κύλησε από τότε,  η ανθρωπότητα έζησε πολλές τραγωδίες συγκρούσεων 

κατά τις οποίες οι βιαιοπραγούντες εκμεταλλεύτηκαν την πρόκληση θρησκευτικών και πο-

λιτισμικών φανατισμών και πολλές φορές τα μνημεία διαφόρων πολιτισμών που αποτε-

λούν κοινή κληρονομιά της ανθρωπότητας. 

Η απόφαση αυτή δεν  έχει κανένα νομικό έρεισμα και βάση,  αφού τρεις φορές το ίδιο δι-

καστήριο είχε αποφασίσει τελεσίδικα το αντίθετο.  Όπως οι αρχές περί Κοσμικού κράτους, 

καθ’ όλη την  διάρκεια της  Ρεπουμπλικανικής περιόδου, εφαρμόστηκαν επιλεκτικά και κα-

τά το δοκούν και στην περίπτωση αυτή το Ανώτατο Δικαστήριο στηρίχθηκε σε νομική αρχή 

που ίσχυε επί της  Οθωμανικής περιόδου. Είναι σαφές ότι καταργούνται ακόμα και τα ίχνη 

αρχών περί κοσμικού κράτους με την σιωπή της μείζονος αντιπολίτευσης που υπήρξε το 

κόμμα που ίδρυσε το Ρεπουμπλικανικό κράτος. Η απόφαση αυτή θα είχε νομική βάση,  εάν 

το όλο νομικό καθεστώς της Τουρκίας επανερχόταν στο προ του 1923 σύστημα  και η διοί-

κηση των Ευαγών Ιδρυμάτων – Μουσουλμανικών (52.000) και  μη-Μουσουλμανικών  



 
επανερχόταν στους νόμιμους κληρονόμους τους και αναγνωριζόταν η νομική προσωπικό-

τητα των επί μέρους εθνοθρησκευτικών Κοινοτήτων.   

Πέρα από τον πολύ αρνητικό συμβολικό χαρακτήρα αυτής της αλλαγής καθεστώτος,  είναι 

ιδιαίτερα ανησυχητική και καταδικαστέα  η επίκληση από κάποιους  κύκλους οπαδών της 

πράξης αυτής,  ο συλλογισμός περί της  ύπαρξης του  δικαιώματος της «σπάθης και κατά-

κτησης».  

Το Δ.Σ. της Οι.Ομ.Κω καλεί όλους τους παράγοντες που εμπλέκονται στην υπόθεση  να 

συμβάλουν με έργα και λόγια στην επικράτηση της ειρήνης, της λογικής και της σύμπνοιας  

των πολιτισμών αντίθετα σε φανατισμούς και μισαλλοδοξίες. 

 

 

Ψήφισμα της Γ.Σ. της Αδελφότητας Οφφικιαλίων «Παναγία η Παμακάριστος»  

Ἡ Γενικὴ Συνέλευσις τῆς Ἀδελφότητος Ὀφφικιαλίων τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατρια-ρχείου 

«Παναγία ἡ Παμμακάριστος», κατὰ τὴν τακτικὴν αὐτῆς συνεδρίασιν τῆς 1ης Ἰουλίου 2020, 

λαβοῦσα ὑπ’ὄψιν τὰς σχετικὰς πληροφορίας καὶ δηλώσεις περὶ μετατροπῆς τῆς Ἁγίας Σο-

φίας Κωνσταντινουπόλεως ἀπὸ Μουσεῖον, ὡς λειτουργεῖ τὰ τελευταῖα 85 χρόνια, 

εἰς μουσουλμανικὸν τέμενος, ἀλλὰ καὶ ἐνωτισθεῖσα τὸν λόγον τῆς Α.Θ.Π. τοῦ Οἰκουμενικοῦ 

Πατριάρχου κ. κ. Βαρθολομαίου κατὰ τὴν Πατριαρχικὴν Χοροστασίαν εἰς τὸν πανηγυρίζο-

ντα Ἱερὸν Ναὸν τῶν Δώδεκα Ἀποστόλων Φερίκιοϊ διὰ τὸ ἴδιον θέμα, τὴν 30ήν Ἰουνίου 2020, 

ἀπεφάσισε νὰ ἐκδώσῃ τὸ κάτωθι Ψήφισμα: 

Α) Ἐκφράζει τὴν ἔντονον ἀνησυχίαν της διὰ τὸ ἐνδεχόμενον αὐτῆς τῆς μετατρο-

πῆς, ἡ ὁποία θὰ ἀποτελέσῃ πηγὴν ἐντάσεως μεταξὺ τῶν θρησκειῶν. 

Β) Ἡ μετατροπὴ εἰς τέμενος εἶναι ἀσύμβατος μὲ τὸν χαρακτῆρα τοῦ μοναδικοῦ αὐτοῦ Μνη

μείου, τὸ ὁποῖον ἀνήκει εἰς τὸν πυρῆνα τῆς πολιτιστικῆς κληρονομίας τῆς ἀνθρωπότητος.  

Γ) Συμμερίζεται ἀπολύτως τὸν λόγον εἰρήνης καὶ καταλλαγῆς τοῦ Παναγιωτάτου καὶ στηρί-

ζει ὁλοθύμως τὸν ἀγῶνα Του. 

 Τὰ μέλη τῆς Γενικῆς Συνελεύσεως 

τῆς Ἀδελφότητος Ὀφφικιαλίων 

τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου 

«Παναγία ἡ Παμμακάριστος» 



 

Έκδοση Βιβλιαρίων για κάθε Δημαρχιακό Τμήμα (39) από την Μητροπολιτική  

Δημαρχία της Πόλης για την προστασία του Πληθυσμού από Σεισμό  

   Η Δημαρχία της Κωνσταντινούπολης σε συνεργασία με το Αστεροσκοπεία 

Κανδυλί του  Πανεπιστημίου Βοσπόρου δημοσίευσαν τα αποτελέσματα μελε-

τών για τις 39 περιοχές της ευρύτερης Κωνσταντινούπολης με περιεχόμενο τις 

συνέπειες ενός πιθανού σεισμού. Τα στοιχεία που δίνονται αφορούν : τον αριθ-

μό των κτιρίων που θα υποστούν ζημιές σε διαφορετικό βαθμό, την απώλεια 

ζωών και τραυματισμών συμπολιτών μας, τις ζημιές σε υποδομές και των ανα-

γκών προσωρινής στέγασης και διαβίωσης. Κατά τις μελέτες προβλέπεται να υ-

ποστούν εκατοντάδες κτήριά από μέτρια και άνω ζημιές.  

 Η ΘΕΟΤΟΚΟΣ ΣΩΣΕΙ ΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΗΣ  

Τα βιβλιάρια είναι διαθέσιμα από την ιστοσελίδα: 

https://depremzemin.ibb.istanbul/ 



 

 

  Σελίδα από την Μελέτη για τα Πριγκηπόνησα 

Η Εντειχισμένη Πόλη  

 

 

 



 

Χάρη στη μελέτη, εντοπίστηκαν συγκεκριμένα προβλήματα για κάθε περιοχή. 

Η έκταση των ζημιών και ζημιών που μπορεί να προκαλέσει ένας καταστροφι-

κός σεισμός σε ολόκληρη την Κωνσταντινούπολη στις περιοχές. Στα φυλλάδια, 

γενικές πληροφορίες για τις περιοχές, καθώς και πληροφορίες για κτίρια, υπο-

δομές και πληθυσμούς. πιθανός αριθμός κατεστραμμένων κτιρίων, πιθανή α-

πώλεια ζωής και αριθμός τραυματιών και οι χωρικές κατανομές τους που υπο-

λογίζονται με βάση ισχυρές παραμέτρους κίνησης εδάφους που υπολογίζονται 

ως αποτέλεσμα των σεισμών ανάλυσης και σεναρίων · περιλαμβάνονται πλη-

ροφορίες για πιθανές ζημιές και προσωρινές ανάγκες στέγασης σε δίκτυα φυ-

σικού αερίου, πόσιμου νερού και λυμάτων.  



 
Είμαστε έτοιμοι να αναμετρηθούμε με τον εχθρό που έχει φωλιάσει μέσα μας; 

Korhan Gümüş 

Αρχιτέκτων  

 

 

      Η εχθρική στάση απέναντι στο Βυζάντιο, ως βασικό 

στοιχείο μιας εθνο-Ισλαμιστικής πολιτικής, εφευρέθηκε 

στα μέσα του 20ου αιώνα.  Από τη χρονική αυτή περίοδο 

και μετά, άρχισε να προβάλλεται, διαρκώς, στον πολιτικό 

λόγο μια εχθρική στάση σε ότι έχει σχέση με το Βυζάντιο. 

Η εχθρότητα και το μίσος αυτό αντικατοπτρίστηκε ακόμη 

και στην καθημερινότητα, στην εκπαίδευση, στις ταινίες, 

στα μυθιστορήματα.   

     Απεναντίας, μέχρι και τα μέσα της δεκαετίας του ’50, ούτε η Οθωμανική Αυτοκρατορία 

ούτε και η Ρεπουμπλικανική Τουρκική (που την διαδέχτηκε)   είχαν τον καημό να  εκδηλώ-

σουν μια εχθρική στάση για το Βυζάντιο. 

     Και δικαιολογημένα, εξάλλου,  θα αναρωτηθείτε ότι το Βυζάντιο ήταν ένας μύθος. Πως 

είναι δυνατόν να υπάρξει εχθρική στάση απέναντι σε έναν μύθο;    

     Οι ορισμοί των αυτοκρατοριών  ως Οθωμανική ή Βυζαντινή αποτελούν μια εφεύρεση 

της εκσυγχρονιστικής τάσης του 19ου αιώνα.  Μέχρι τότε, η Βυζαντινή Αυτοκρατορία ανα-

φερόταν με το όνομα της πρωτεύουσας της, ως « Η Ρώμη». Έτσι την ονόμαζε και η Οθωμα-

νική Διοίκηση. 

     Η Κωνσταντινούπολη (Istanbul) τον 4ο αιώνα είναι πρωτεύουσα της Ρωμαϊκής Αυτοκρα-

τορίας και του Χριστιανισμού. Στην Ευρώπη δεν υφίσταται, ακόμη, διαχωρισμός στον χρι-

στιανικό κόσμο. Από την Βόρεια Αφρική μέχρι την Ιβηρική Χερσόνησο, όλη η Μεσόγειος 

βρίσκεται κάτω από την εξουσία της Ρώμης. Γι’ αυτόν ακριβώς τον λόγο και το μεγαλύτερο 

μνημείο του Χριστιανισμού η Αγία Σοφία αναγείρεται στην Κωνσταντινούπολη.    

     Στην πόλη ( Κωνσταντινούπολη) κατά την Οθωμανική και Βυζαντινή ( Ρωμαϊκή) περίοδο 

διαβιούν άνθρωποι διαφόρων θρησκευμάτων.  

     Η Κωνσταντινούπολη, ακόμη και όταν ανακηρύσσεται πρωτεύουσα της Οθωμανικής Αυ-

τοκρατορίας, δεν αλλάζει όνομα. Αν και οι Οθωμανοί  και Βυζαντινοί Αυτοκράτορες είχαν 

διαφορετικό θρήσκευμα, η δομή και η λειτουργία του κράτους παρουσιάζει μια συνέχεια 

στο χρόνο.   
 

      

 



 
       Όπως τον 19ο αιώνα, με μια στροφή προς την Ανατολή, γίνεται ευρεία χρήση του όρου   

«Οθωμανικός», το ίδιο συμβαίνει και με τη χρήση του όρου «Βυζάντιο». Την ίδια χρονική  

περίοδο, κατά τη διάρκεια  εκσυγχρονισμού του Οθωμανικού κράτους, η Αγία Σοφία προ-

σεγγίζεται ως  αντικείμενο αρχαιολογικού ενδιαφέροντος. Επανεκτιμάται ως  κτίσμα απα-

ράμιλλου ερευνητικού ενδιαφέροντος για την ιστορία της αρχιτεκτονικής. Το κράτος ιδρύει 

αρχαιολογικά μουσεία, πανεπιστήμια και εκσυγχρονίζει τα ιδρύματά του.  

     Την περίοδο αυτή, οι Οθωμανοί δεν έβλεπαν ως εχθρικό το Βυζάντιο, δεν είχαν τέτοιο 

καημό. Αντιθέτως, μπορεί να λεχθεί ότι η Εξουσία ( Διοίκηση)  παρουσιάζεται ιδιαίτερα ι-

κανοποιημένη από την ανακάλυψη του Βυζαντίου. Ο Σουλτάνος Αμπντουλμετζίτ και ο Σα-

δραζάμης Ρεσίτ Πασάς (1840) επιλέγουν για την ανακαίνιση της Αγίας Σοφίας, που έμενε 

χωρίς φροντίδα, τους αδελφούς Fossati, αντί του Kirkor Balyan που ήταν και ο αρχιτέκτονας 

της Οθωμανικής Αυλής. Ο Σουλτάνος και ο Σαδραζάμης Ρεσίτ Πασάς είναι ιδιαίτερα ικανο-

ποιημένοι με το γεγονός της  παγκόσμιας προβολής (και στην Ευρώπη) της Αγίας Σοφίας 

ως μνημείου αρχιτεκτονικού ενδιαφέροντος.  Ακολούθως και ο Σουλτάνος Αμπντουλχαμίτ ο 

Β’ υποστηρίζει τις εργασίες για έρευνα και μελέτη σχετικά με το Βυζάντιο. Το αυτό συμβαί-

νει και κατά την περίοδο της Ρεπουμπλικανικής Τουρκικής που ακολουθεί. Είναι γεγονός 

ότι το παγκοσμίως απαράμιλλο αυτό μνημείο, τυγχάνει ιδιαίτερου ενδιαφέροντος από τις  

εκάστοτε εξουσίες.  

      Επομένως, πως προέκυψε  αυτή η εχθρότητα για το Βυζάντιο;  

    Αργότερα, πάνω σ’ αυτόν τον μύθο δομείται ένα μίσος, μια εχθρότητα και επιθετικότητα. 

Επανάκαμψε μια εξουσία που είχε στο παρελθόν καταπιεστεί και είχαν εξαφανιστεί τα ίχνη 

της, μ’ έναν μανδύα εθνικισμού και συγκεντρωτισμού. ( εθνική άποψη, αντίληψη). Η ελίτ 

του Οθωμανισμού  επαναδημιουργείται μέσα από τις στάχτες μιας εξουσίας που είχε χά-

σει.   

    « Αν ο Οθωμανισμός είναι αξίες και παραδόσεις που μας ανήκουν, το Βυζάντιο είναι 

ένας εκσυγχρονισμός που προέρχεται από τη Δύση. Είναι αξίες που δεν μας ανήκουν. Είναι 

Χριστιανισμός.» Η κακολόγηση ( ο διασυρμός) του Βυζαντίου σχετίζεται μ’ έναν αγώνα για 

την απόκτηση προνομίων που εξευγενίζουν και τα οποία με τη σειρά τους οδηγούν στην 

επαναδημιουργία της κλασσικής δομής  του κράτους.   

     



 
    Όταν μια διοίκηση ( εξουσία) ταυτίζει τον εαυτό της με τους Οθωμανούς, μιμείται κάτι 

που επινοήθηκε τον 19ο αιώνα ( Ένας πλήρης μιμητισμός). Η αντικατάσταση μιας εικόνας 

με μίαν άλλη εικόνα, σημαίνει ότι μια κοινωνία ζει στον κόσμο της φαντασίας.    

     Είναι επικίνδυνο η γνώση για την ιστορία να χάνει εντελώς την επαφή της με την πραγ-

ματικότητα και επιπλέον να είναι κατασκευασμένη ( φτιαχτή) και αδιαπραγμάτευτη ( τα-

μπού). Διότι τότε, δεν υπάρχει ανάγκη για γνώση και έρευνες. Η πνευματική ζωή (ο πνευ-

ματικός κόσμος) των κοινωνιών παραλύει.     

                Πως βιώθηκε μια διάσπαση τη δεκαετία του ’ 50; 

            Η Συνθήκη της Λοζάνης αναγνώρισε το δικαίωμα στις κοινότητες που ζούσαν στην 

πόλη ( Κωνσταντινούπολη)  και ονομαζόταν μειονότητες, να οργανώνουν τις θρησκευτικές, 

εκπαιδευτικές και κοινωνικές τους δραστηριότητες. Για τον λόγο αυτό η Κωνσταντινούπο-

λη, παρόλο που έχασε ένα μέρος του μη μουσουλμανικού πληθυσμού της, μέχρι τη δεκαε-

τία του ‘ 50 διαφύλαξε τη  δομή της , όπως αυτή είχε διαμορφωθεί στα χρόνια της Οθωμα-

νικής Αυτοκρατορίας. Για πρώτη φορά  το 1953, στην επέτειο των 500 χρόνων της άλωσης 

της  Κωνσταντινούπολης, οργανώνονται εορταστικές εκδηλώσεις σε συνεργασία του κρά-

τους με τους πολίτες. Μετά από την χρονολογία αυτή η «άλωση» ως λέξη,  περισσότερο 

από ένα ιστορικό γεγονός, με μια μεταφορά στην έννοια της, γίνεται μια λέξη που υποδη-

λώνει την κατάληψή της Κωνσταντινούπολης από μια κρατική ισλαμιστική ιδεολογία. Η Πό-

λη, με βίαιο τρόπο, χάνει τον ρωμαίικο πληθυσμό της. Δημεύονται οι χώροι εργασίας, οι 

ατομικές και οι κοινοτικές περιουσίες των Ρωμιών. Πέρα από αθλιότητες, όπως αυτές του 

πογκρόμ του 1955, εφαρμόζεται ένα πρόγραμμα διασυρμού που καθοδηγείται ύπουλα και 

συστηματικά από το κράτος. Καταπατούνται τα ανθρώπινα δικαιώματα.  

            Η κρατική γραφειοκρατία στο χώρο του πολιτισμού και οι κύκλοι που προσκολλώ-

νται γύρω από αυτήν, αντιδρούν με προκατάληψη, ακόμη και με εχθρότητα, απαξιώνοντας 

το διεθνές ενδιαφέρον για το Βυζάντιο. Ο χώρος της πολιτισμικής κληρονομιάς ενώνει αυ-

τές τις προνομιούχες ομάδες, ακόμη και αν ανήκουν σε αντιπολιτευόμενες παρατάξεις.  



 
           Αν γίνεται αναφορά σε μια βυζαντινή εκκλησία, οι προνομιούχες ελίτ δεν βλέπουν 

καθόλου με καλό μάτι αυτό το διεθνές ενδιαφέρον που παρουσιάζεται για τα πολιτισμικά 

μνημεία. Το αντιλαμβάνονται μέσα σε ένα εθνικιστικό πλαίσιο. Και μάλιστα μπορεί να λε-

χθεί ότι δείχνουν μια ξενοφοβία την οποία και δεν κρύβουν. Όλα αυτά είναι μορφές συ-

μπεριφοράς, όχι μόνον των γραφειοκρατών, αλλά και των ειδικών επιστημόνων που έχουν 

το προνόμιο να βρίσκονται στο περιβάλλον τους.  

 

        Στο θέμα του Βυζαντίου τι είναι αυτό που εξουδετέρωσε τους διανοούμενους ; 

       Τίθεται το εξής ερώτημα: Σ’ αυτήν τη διαδικασία τι είναι αυτό που αφαιρεί τη δυναμι-

κή  της γνώσης και ισχυροποιεί την πολιτική ; 

 

           Κατ’ εμέ οφείλεται στο γεγονός ότι ο πνευματικός κόσμος  δεν αποστασιοποιείται 

από τη θρησκεία και δεν έχει επαφή με την κοινωνία (τον δημόσιο χώρο) 

 

           Στην νεοφιλελεύθερη εποχή απέναντι στα στερεότυπα της αγοράς που είναι και η 

επικρατούσα ιδεολογία, τα φιλανθρωπικά ιδρύματα που χρηματοδοτούνται από το μεγάλο 

κεφάλαιο φαίνεται να είναι η ισχυρή ενναλακτική λύση.  Όμως τα φιλανθρωπικά αυτά  ι-

δρύματα , όταν οργανώνονται κάτω από την κάλυψη του μεγάλου κεφαλαίου, οδηγούν 

στην αποξένωση του πνευματικού κόσμου από την κοινωνία (δημόσιο χώρο) και στην απο-

μόνωσή του.   

 

      Στην περίπτωση της Αγίας Σοφίας  η απουσία της φωνής των ανεξάρτητων ειδικών επι-

στημόνων ή η αναποτελεσματικότητα των παρεμβάσεων τους, είναι μια ένδειξη που συνη-

γορεί στα παραπάνω. Το πρόβλημα δεν είναι η παραμονή της Αγίας Σοφίας ως μουσείο ή η 

μετατροπή της σε τέμενος, αλλά η χρήση της  ως πολιτικού εργαλείου. Η μετατροπή της Α-

γίας Σοφίας σε τέμενος, ικανοποίησε τη βάση των Εθνικιστών και του Πολιτικού Ισλάμ, που 

κατά καιρούς βρισκόταν σε αντίπαλα στρατόπεδα. Ναι, όμως από την άλλη πλευρά τι αι-

σθάνθηκαν αυτοί που τη θεωρούν ως ένα σημαντικό μνημείο του Χριστιανισμού; Αυτοί 

δεν υπολογίζονται ; 



 

      Η επίκαιρη ιδέα της διαχείρισης μιας  πολιτιστικής κληρονομιάς, ταυτόχρονα, μέσα σε 

ένα ενιαίο πλαίσιο που δεν θα φέρει σε αντιπαλότητα, αλλ’ ούτε και σε συγκρουσιακή κα-

τάσταση τις δυο αυτές πλευρές (απόψεις), μπορεί να δημιουργήσει μια πιο νεωτεριστική              

εμπειρία.  Κάτι που θα γίνει αποδεκτό, εξίσου, από τους Μουσουλμάνους, τους Χριστια-

νούς και την επιστημονική κοινότητα.  

 

      Το μεγαλύτερο εμπόδιο στην παραπάνω αυτή προσέγγιση αποτελεί η εξάρτηση της πο-

λιτικής που ασκείται στον χώρου του πολιτισμού από την κρατική εξουσία.  Για τον λόγο 

αυτό, ο  χώρος αυτός, μέσα στο κράτος-έθνος μετατρέπεται σε αγώνα για την εξασφάλιση 

προνομίων. Ως αποτέλεσμα δεν μπορεί να ανταποκριθεί στο ρόλο του να απελευθερώσει 

τη σκέψη και να αποσαφηνίσει τις έννοιες, ώστε οι δυο πλευρές ( πολιτισμός-εξουσία) να 

βρεθούν σε άλλο περιβάλλον συνεννόησης. Η πολιτική του πολιτισμικού χώρου δεν απο-

χωρίζεται ποτέ από την κρατική εξουσία. Εκπροσωπεί και ή πολιτική αυτή την εθνική ο-

μοιομορφία του            έθνους.  

 

       Και λοιπόν, τι μέλλει γενέσθαι στη συνέχεια; 

 

       Όσο υπάρχει η Αγία Σοφία, αυτό το μη κοσμικό κράτος θα συνεχίσει να λειτουργεί ως 

μια κινητήρια δύναμη που θα πιέζει τον δημόσιο πολιτικο-πολιτισμικό χώρο. Παράλληλα, η 

εξουσία με την  εκλεκτική ιδεολογία του κράτους-έθνους, θα συνεχίσει με δράσεις την ερ-

γαλειοποίηση του μνημείου ( της Αγίας Σοφίας). Παράλληλα θα προσφέρει και μια μοναδι-

κή ευκαιρία δοκιμασίας σ’ αυτούς που προσπαθούν  να καταπνίξουν την ύπαρξη της Αγίας 

Σοφίας μέσα στην ιστορία της Πόλης (Κωνσταντινούπολης). Και σε αυτούς που την οικειο-

ποιούνται με ιδιαίτερο ζήλο, αλλά και στους κατοίκους της… ( σημείωση της μετάφρασης:  

… που θα συνεχίσουν να ζουν στην Πόλη με μίαν Αγία Σοφία ως τέμενος και όχι ως μουσεί-

ο.)  

 

 

Ευχαριστούμε το ζεύγος Πηνελόπη και Στέφανο Τζέπογλου για την μετάφραση του κειμέ-

νου από τα Τουρκικά στα Ελληνικά.  



ΣΩΜΑΤΕΙΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΟΙ.ΟΜ.ΚΩ 

  

- «Η Ενωση Κωνσταντινουπολιτών» με τα δύο μέλη σωματεία http://www.enokon.gr/ 

         «Νέος Κύκλος Κωνσταντινουπολιτών»  

        «Σωματείο Ελλήνων Υπηκόων Απελαθέντων εκ Τουρκίας» 

- «Σύλλογος Κωνσταντινουπολιτών» http://www.cpolitan.gr/ 

- «Ένωση Ομογενών εκ Κωνσταντινουπόλεως Βορείου Ελλάδος»  https://syllogoskbe.wordpress.com/ 

- «Αδελφότης Κωνσταντινουπολιτών Μεγάλου Ρεύματος "Ο Ταξιάρχης"»  http://www.megarevma.gr/ 

- «Σύνδεσμος Μεγαλοσχολιτών» http://www.megalisxoli.gr/ 

- «Σύλλογος Ζαππίδων» https://www.facebook.com/events/610745252286345/ 

- «Σύνδεσμος Κεντρικιάδων» 

- «Σύνδεσμος Ιωακειμειάδων» 

- «Φιλανθρωπικός Σύνδεσμος Γαλατά Κωνσταντινουπόλεως»  

- «Αθλητικός Όμιλος Ταταύλα» http://www.tatavlasc.gr/ 

- «Αθλητικός Σύλλογος Πέρα»  http://as-pera.gr/ 

- «Αθλητικό Βυζαντινό Κέντρο»  

- Σύλλογος Πριγκηπιανών «Άγιος Γεώργιος ο Κουδουνάς» https://www.facebook.com/SyllogosPrigipianon/ 

- «Μορφωτικός Σύνδεσμος Χάλκης «Ο Αγιος Νικόλαος»  http://www.halki-morf-sind.gr/ 

- «Ο Εν Αθήναις Σύλλογος Μουσικοφίλων Κωνσταντινουπόλεως» http://www.cmkon.org 

- «Σύνδεσμος των εν Ελλάδι Ζωγραφειωτών Κωνσταντινουπόλεως»  http://sezografyon.gr/home/ 

- Εστία Κωνσταντινουπόλεως http://estiakon.gr/ 

- Σύνδεσμος Ελλήνων Βετεράνων Αθλητών Στίβου Κωνσταντινουπολιτών 

- Μορφωτικός Σύνδεσμος Μακροχωρίου Κωνσταντινουπόλεως «Το Έβδομο του Βυζαντίου» https://

www.facebook.com/makrochoricon/ 

 

ΣΩΜΑΤΕΙΑ ΕΚΤΟΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 

 - «Σύλλογος Κωνσταντινουπολιτών Γερμανίας» 

- «Ομοσπονδία Κωνσταντινουπολιτών Αυστραλίας» με 3 σωματεία στις περιοχές της Αυστραλίας 

- «Σύλλογος Κωνσταντινουπολιτών Ελβετίας» www.agcos.ch 

 - «Σύλλογος Κωνσταντινουπολιτών Ηνωμένου Βασιλείου» https://www.facebook.com/acguk.net/ 

ΑΡΩΓΑ ΜΕΛΗ 

 - «Επτάλοφος» Ιστορική Βιβλιοθήκη Μελέτης και Έρευνας 

- Σύλλογος των Φίλων της Πατριαρχικής Μεγάλης του Γένους Σχολής. 

- Φίλων Βυζαντινών Τεχνών 

- Πολιτισμού & Κοινωνικής Ανάπτυξης. 

- Ένωση Κωνσταντινουπολιτών Μικρασιατών Βορείου Αττικής η "Αγία Σοφία".  

- Εταιρεία Μελέτης της καθ' ημάς Ανατολής  https://www.facebook.com/etmelan1/ 

- Ελληνικός Σύλλογος Κωνσταντινουπολιτών Σικάγου. 

-Ελληνικός Σύλλογος Κωνσταντινουπολιτών περιοχής Washington D.C. 


