
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

•Η Ταινία Ζωή μετά τη Ζωή, σ.2. 

•Βιβλίο για τον Οικουμενικό 

Πατριάρχη κ.κ. Βαρθολομαί-

ο,σ.3-7. 

•100 Χρόνια από την Μικρασια-

τική Καταστροφή—Δράσεις της 

Οι.Ομ.Ξ., σ.8-12. 

•Ανακοινώσεις της Οι.Ομ.Κω., 

σ.13-19. 

•Ο τραγικός ¨πόλεμος στην Ου-

κρανία,σ.20-31.  

Μάρτιος  2022 Τεύχος 11/3 

 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 

ΑΠΌ ΤΑ ΜΑΤΩΜΕΝΑ ΧΩΜΑΤΑ ΤΗΣ ΔΙΔΌΥΣ ΣΩΤΗΡΙΌΥ  

«Τόσοι ήταν, ενάμισι εκατομμύριο ρωμιοί μικρασιάτες, 

που στριφογύριζαν τώρα στο καύκαλο της Ελλάδας, σαν 

περιπλανώμενοι ιουδαίοι διωγμένοι από τη γη της Χα-

ναάν. Χωρίς πατρίδα χωρίς δουλειά χωρίς σπίτι. Και μό-

λις χτες να θυμάσαι πως ήσουνα νοικοκύρης. 

Ψάχναν για τον αίτιο, αναθεμάτιζαν τον ουρανό, τη 

γη ,τον Κεμάλ, τον Βενιζέλο, τον Κωνσταντίνο, την Αντάντ, τον πόλεμο. Μα πριν 

απ΄ όλα τον ύπουλο τον Άγγλο, τον υπολογιστή, το διπλοπρόσωπο, το σφετερι-

στή που έκανε μπίζνες και αυτοκρατορική πολιτική με το αίμα και τη δυστυχία 

ενός λαού.»  

1922 

—— 

2022 



 
 



 

ΌΙΚΌΥΜΕΝΙΚΗ ΌΜΌΣΠΌΝΔΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΌΥΠΌΛΙΤΩΝ 

 

ΨΗΦΙΣΜΑ 

29 Μαρτίου 2022  

 

Το Διοικητικό  Συμβούλιο  της  Οικουμενικής  Ομοσπονδίας 

Κωνσταντινουπολιτών πληροφορήθηκε με βαθύτατη  θλίψη,  

σήμερα για την εις Κύριον εκδημία του: 

 

Αλέξανδρου  Δαϊσπαγγου  

Μέλους επί σειρά ετών του Δ.Σ. της Όι.Όμ.Κω. 
π. Προέδρου και στελέχους πολλά έτη   

της Αδελφότητας Μεγάλου Ρεύματος  

 

 Το Δ.Σ. εις ένδειξη τιμής προς τον εκλιπόντα για την πολύπλευρη  προ-

σφορά του προς το Κοινό των Κωνσταντινουπολιτών,  αποφάσισε : 

1. Να εκφράσει τα θερμά του συλλυπητήρια στους οικείους του.  

2. Να εκπροσωπηθεί στην εξόδιο  ακολουθία που θα γίνει την Πέμπτη 

31 Μαρτίου 2022, ώρα 11:30 στο Κοιμητήριο του Δ. Καλλιθέας στην 

Νέα Σμύρνη.   

3. Αντί στεφάνου να προβεί σε προσφορά στην μνήμη του υπέρ του 



 
Εκ Βαθέων και Όυσίας Λόγος της Α.Π.Θ.  

του Όικουμενικού Πατριάρχη  
κ.κ. Βαρθολομαίου 

στο βιβλίο του Elçin Macar «Από την Ίμβρο στην 
Πόλη Πατριάρχης Βαρθολομαίος» 

 
   Ο Καθηγητής Elçin Macar του Πολυτεχνείου Γιλντίζ 

Κωνσταντινουπόλεως στον Τομέα Πολιτικών Επιστη-

μών και Διεθνών Σχέσεων είναι γνωστός για το πολύ 

σημαντικό του επιστημονικό έργο για τα θέματα 

των μη-Μουσουλμανικών μειονοτήτων της σύγχρο-

νης Τουρκίας και ιδιαίτερα για το Οικουμενικό Πα-

τριαρχείο. Στο νέο βιβλίο που συνέγραψε ο Καθ. E. 

Macar και εκδόθηκε στα τουρκικά στην Κων/λη τον 

Νοέμβριο του 2021, από τον οίκο Doğan Kitap, πα-

ρουσιάζεται σε 8 κεφάλαια η ζωή της Α.Θ.Π. του Οικουμενικού Πατριάρχη κ.κ. 

Βαρθολομαίου. Η συγγραφή όλου του βιβλίου είναι σε μορφή ερωτοαπαντήσε-

ων. 

 

  Στο εισαγωγικό το πρώτο κεφάλαιο, περιγράφεται η ζωή του Παναγιώτατου, 

στην Ίμβρο αρχές της δεκαετίας 1940. Το πώς συνδέθηκε με την εκκλησία που 

αγάπησε από μικρή ηλικία χάρη στον πατέρα Αστέριο, ιερέα του χωριού του και 

την εργασία του στο κατάστημα του πατέρα του στο καφενείο. Ακολουθεί η α-

φήγηση της μαθητείας του στην Ίμβρο, η συνέχιση για ένα χρόνο στο Ζωγρά-

φειο Γυμνάσιο όταν δεν λειτουργούσε Γυμνάσιο στην Ίμβρο και όταν άνοιξε το 

1952 η συνέχιση για δύο χρόνια στην Ίμβρο των σπουδών του. Στη συνέχεια η 

φοίτηση  του στο λυκειακό τμήμα της Ιεράς Θεολογικής Σχολής Χάλκης 1954-57 

και μετά στο τετραετές Ακαδημαϊκό τμήμα, από όπου αποφοίτησε τον Ιούνιο 

του 1961.  Η χειροτονία του ως διακόνου την 13/8/1961 στον Ι. Μητροπολιτικό  



 
 Ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου Ίμβρου. Στην ερώτηση πότε αποφάσισε να ακο-

λουθήσει την ιεροσύνη, η απάντησή του Παναγιώτατου είναι: Από μικρό παιδί 

ήμουν κοντά στην εκκλησία και όταν αποφοίτησα από την Χάλκη το αποφάσισα. 

Το ιερατικό του όνομα το έδωσε ο μακαριστός τότε Μητροπολίτης Ίμβρου Μελί-

των, από τον πολύ γνωστό ηγούμενο της Μονής Κουτλουμουσίου Βαρθολομαίο, 

που εκοιμήθει το 1851. Στο ίδιο κεφάλαιο ο Παναγιώτατος περιγράφει την περί-

οδο της εκπλήρωσης της στρατιωτικής του θητείας που στην αρχή διέρχεται της 

βασικής εκπαίδευσης τα Τούζλα κοντά στην Κωνσταντινούπολης (6 μήνες) και 

στην συνέχεια 1.5 έτος στην Καλλίπολη.  

Στο τέλος του 1ου κεφαλαίου περιγράφεται η περίοδος σπουδών του Παναγιώ-

τατου στην Ρώμη, που διήρκησε 3 έτη αρχίζοντας τον Δεκέμβριο του 1963. Σε 

ένα σημείο αναφέρει ο Παναγιώτατος ότι οι τέσσερεις φάσεις της ζωής του εί-

ναι : η Ίμβρος, η Χάλκη, η Ευρώπη και το Φανάρι. Συνέχισε τις σπουδές του στο 

Μόναχο της Γερμανίας και στην Ελβετία. Κατά την διάρκεια των σπουδών του 

έμαθε Λατινικά, Γαλλικά, Αγγλικά και Γερμανικά. Το αντικείμενο των σπουδών 

του επικεντρώθηκε στο εκκλησιαστικό δίκαιο με την προοπτική να διοριστεί κα-

θηγητής στην Ι. Θ.Σ.Χ. Όμως η άδικη και χωρίς καμιά αιτία προσχεδιασμένη απα-

γόρευση της διδασκαλίας στην Ακαδημία της Σχολής το 1971 δεν επέτρεψε να 

διδάξει και ανέλαβε τα καθήκοντα του βοηθού σχολάρχη. 

 

 Το δεύτερο κεφάλαιο του βιβλίου είναι αφιερωμένο για την περίοδο των προ-

κατόχων του Παναγιώτατου, των Οικουμενικών Πατριαρχών μακαριστών Αθηνα-

γόρα και Δημητρίου. Ο υπότιτλος του κεφαλαίου αναφέρει «ποιοι ήρθαν και α-

πήλθαν». Μέσα από τις απαντήσεις περιγράφονται: η εκλογή του Αθηναγόρα, η 

επιρροή της έναρξης του ψυχρού πολέμου, τα δραματικά γεγονότα της περιό-

δου 1950-1972, το πολύ σημαντικό έργο του μακαριστού Μελίτωνα Χατζή ως  

 



 
μητροπολίτης Ίμβρου και Τενέδου και  της Χαλκηδόνος από το 1965. Αναφέρε-

ται η ωμή επέμβαση το 1972 της Κυβέρνησης της Τουρκίας στην εκλογή Πα-

τριάρχη, με την διαγραφή των τεσσάρων υποψηφίων με πρώτη του Μελίτωνα 

Χατζή. Την σοφή λύση της εκλογής του μακαριστού Δημητρίου και τον καθορι-

στικό ρόλο την περίοδο 1972-1989 του Μητροπολίτη Χαλκηδόνος Μελίτωνα. Ε-

ξιστορούνται οι κρατικοί περιορισμοί προς το Οικουμενικό Πατριαρχείο αλλά 

και η ανοικοδόμηση του κεντρικού κτηρίου του Πατριαρχείου επί προεδρίας του 

Τουργκούτ Οζάλ, αφού παρέμενε για τριάντα χρόνια ερείπιο από τότε που είχε 

καεί το 1941. Αναφέρεται η μεγάλη δωρεά της οικογένειας Αγγελόπουλου. Στο 

τέλος του κεφαλαίου ο Παναγιώτατος αναφέρει ότι ο ίδιος ο Τ. Οζάλ ήταν που 

εξασφάλισε την μη παρέμβαση της Κυβέρνησης στην εκλογή Πατριάρχη το 

1991. 

   

Το 3ο κεφάλαιο είναι αφιερωμένο στο σημαντικό θέμα της Οικουμενικότητας 

του Πατριαρχείου Κωνσταντινουπόλεως. Με απλά λόγια και λιτό τρόπο περι-

γράφονται οι παραδόσεις της Ορθοδοξίας, η από αιώνων δημοκρατική της πα-

ράδοση και οι διαφορές της από την Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία, η σχέση των 

Πατριαρχείων με τις κρατικές δομές στα Ιεροσόλυμα και Αλεξάνδρειας. Η ανα-

φορά στον νεομάρτυρα Άγιο Αχμέτ είναι ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα. Αναλύονται 

τα πρόσφατα εκκλησιαστικά γεγονότα με λεπτομέρεια, σε διάφορες Ορθόδοξες  

Εκκλησίες αλλά και τα προβλήματα που ανακύπτουν από την στάση της θρη-

σκευτικής ηγεσίας του Πατριαρχείου Μόσχας.  

 

  Οι σχέσεις με την Εκκλησία της Ελλάδος παρουσιάζονται στο 4ο Κεφάλαιο. Αρ-

χικά εκτίθενται οι σχέσεις με τις πρόσφατες πολιτικές ηγεσίες της Ελλάδος. Τονί-

ζεται το γεγονός του μέγιστου σεβασμού που δείχνει ο Ελληνικός λαός και οι 

φορείς στην Ελλάδα, προς το Οικουμενικό Πατριαρχείο. Εξιστορείται η μονομε-

ρής κήρυξη του Αυτοκέφαλου το 1833, πράγμα που μιμήθηκαν οι άλλες εκκλη-

σίες στα Βαλκάνια. Το θέμα των Νέων Χωρών αλλά και η στάση εθνικιστικών-

συντηρητικών κύκλων κατά του Πατριαρχείου στην Ελλάδα. Εξιστορείται η κρίση  

   



 
 που προκλήθηκε επί μακαριστού Αρχιεπισκόπου Αθηνών Χριστόδουλου με την 

εκλογή μητροπολιτών Θεσσαλονίκης, Ελευθερούπολης και Κοζάνης και πως η 

Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδος με 80 ψήφους υπέρ και 1 κατά αποφά-

σισε την πιστή εφαρμογή του Τόμου του 1928. Είναι πολύ ενδιαφέρουσα η μνεί-

α του γεγονότος το 1987, ότι  η Εκκλησία της Ελλάδος με την κρίση επί Υπουργί-

ας Αντώνη Τρίτση, εξέτασε την άρση του Αυτοκέφαλου και να επανέλθει στους 

κόλπους της Μητέρας Εκκλησίας. Τέλος παρουσιάζονται τα ισχύοντα εκκλησια-

στικά καθεστώτα στην Δωδεκάνησο, Κρήτη και το Άγιο Όρος. 

 

  Το 5ο Κεφάλαιο είναι αφιερωμένο στην Ορθοδοξία στον Νέο Κόσμο. Αρχικά εξι-

στορείται η πορεία της Ορθόδοξης Εκκλησίας στην Αμερική, από την ίδρυση της 

στις αρχές του 20ου αιώνα. Ιδιαίτερη μνεία γίνεται για την περίοδο του μακαρι-

στού Ιακώβου αρχίζοντας από την εκλογή του. Τα ιδιαίτερα προσόντα αλλά και 

ο χαρακτήρας του Ιακώβου παρουσιάζεται πολύ λεπτομερώς. Αναφέρεται το εν-

διαφέρον του Ιακώβου για τον Πατριαρχικό Θρόνο το 1991. Ακολουθεί η ανα-

φορά στα γεγονότα στην Αρχιεπισκοπή της Αμερικής μετά από το 1996. Γίνεται 

μνεία στην Αρχιεπισκοπή του Καναδά αλλά και για τις άλλες Μητροπόλεις των 

χωρών της Λατινικής Αμερικής. 

 

  Αντικείμενο του 6ου Κεφαλαίου είναι το ζήτημα του αυτοκέφαλου της Ουκρανι-

κής Εκκλησίας. Η σφοδρή επιδρομή των Προτεσταντικών εκκλησιών από τις Η-

ΠΑ με άσκηση προσηλυτισμού, όταν κατέρρευσε το Κομμουνιστικό καθεστώς 

αλλά ο ρόλος της Ουνίας εξιστορούνται. Στο ίδιο κεφάλαιο εκτίθενται οι αντι-

δράσεις του Πατριαρχείου Μόσχας κατά της αυτοκεφαλίας της Εκκλησίας της 

Ουκρανίας.  

 

  Το σημαντικό θέμα των σχέσεων με την Ρωμαιοκαθολική εκκλησία αποτελεί το 

αντικείμενο του 7ου Κεφαλαίου. Εξιστορείται η έναρξη του διαλόγου μεταξύ 

των δυο εκκλησιών, που ξεκίνησε με τη συνάντηση του Οικ. Πατριάρχη Αθηνα-

γόρα με τον Πάπα Παύλο 6ο στα Ιεροσύλημα τον Ιανουάριο του 1964.  



 
 . Η άρση του αναθέματος του 1054, με δυο παράλληλες λειτουργίες την 

7/12/1965. Τον θρησκευτικό διάλογο που ξεκίνησε από τότε και τα σχετικά θέ-

ματα συζητήσεων, τις σχέσεις με τους Πάπες Ιωάννη Παύλο 2o, Βενέδικτο 16ο 

και Φραγκίσκο. Στο ίδιο Κεφάλαιο εκτίθενται οι σχέσεις με την Αγγλικανική Εκ-

κλησία αλλά και το Παγκόσμιο Συμβούλιο των  Εκκλησιών.  

  Η εξηνταετής ιεροσύνη και τριακονταετής Πατριαρχεία του Οικουμενικού Πα-

τριάρχη κ.κ. Βαρθολομαίου, αναλύεται στο 8ο και τελευταίο Κεφάλαιο του βιβλί-

ου του Elçin Macar. Ο Παναγιώτατος εξιστορεί τα γεγονότα της εκλογής του το 

1991 στον Πατριαρχικό Θρόνο, έχοντας εκλεγεί μικρό διάστημα πριν στην Μη-

τρόπολη Χαλκηδόνος το 1989. Οι συνθήκες την εποχή εκείνη στο εσωτερικό της 

Τουρκίας παρουσιάζονται λεπτομερώς. Αναφέρει ο Παναγιώτατος για την συχνή 

επίκληση από ορισμένους κύκλους στην Τουρκία της αμοιβαιότητας με θέματα 

της μειονότητας της Δυτικής Θράκης, που είναι ανεδαφική και εντελώς ανύπαρ-

κτη νομικά. Αναφέρονται οι σχετικά θετικές εξελίξεις μετά από το 2003, η Πορεί-

α προς την Πανορθόδοξη Συνόδο στην Κρήτη το 2016, οι αιφνίδιες αλλαγές στά-

σης του Πατριαρχείου Μόσχας που παρέσυρε και άλλες εκκλησίες για την Σύνο-

δο αυτή. Αναφέρονται ενίοτε εκφραζόμενες συκοφαντικές κατηγορίες περί σχέ-

σεων με τον Fetulah Gülen. Επίσης απαντώνται οι ερωτήσεις των επικοινωνιών 

με θρησκευτικούς ηγέτες του Σουνιτικού και Σιιτικού Ισλάμ.  

  Στο τέλος του βιβλίου υπάρχει μια σειρά φωτογραφιών για τα γεγονότα που 

αναφέρονται στο κείμενο.  

  Ο τρόπος συγγραφής του βιβλίου και η διαλεκτική του μορφή, είναι πάρα πολύ 

χρήσιμη αφού επιτρέπει στον αναγνώστη να μάθει πολλά για την σύγχρονη ι-

στορία του Οικουμενικού Πατριαρχείου και του Ελληνισμού της Πόλης σε σύντο-

μο χρόνο. Ελπίζουμε σύντομα το βιβλίο να μεταφραστεί στην Ελληνική γλώσσα 

πράγμα που θα δώσει και στο ελληνόφωνο κείμενο να μάθει κάποιες όχι τόσο 

πολύ γνωστές πτυχές για την πρόσφατη ιστορία του Οικουμενικού Πατριαρχεί-

ου.  

   



 
Εκατό Χρόνια από την  

Μικρασιατική Καταστροφή  

Συνεδρίαση της Επιτροπής Ελληνισμού 

της Διασποράς της ΒτΕ και του Δ.Σ. Παγκόσμιας Διακοινοβουλευτικής Ένωσης 

Ελληνισμού 

15 Μαρτίου 2022 

Θεσσαλονίκη  

Παρουσίαση της 

ΌΙΚΌΥΜΕΝΙΚΗΣ ΌΜΌΣΠΌΝΔΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΌΥΠΟΛΙΤΩΝ 

(Οι.Ομ.Κω.) 

Από το μέλος του Δ.Σ. 

Δρ. Πολύβιο Στράντζαλη 
Πρόεδρο της Ένωσης Όμογενών εκ Κων/λεως Β. Ελλάδος  

Τι  είναι η Οι.Ομ.Κω.;  

•Η Όι.Όμ.Κω. είναι η παγκόσμια ένωση των ΕΚΠΑΤΡΙΣΜΕΝΩΝ Ελλήνων Κων-

σταντινουπολιτών και αποτελείται από 30 σωματεία από τα οποία τα 23 είναι 

στην Ελλάδα, Γερμανία, Ελβετία, Ηνωμένο Βασίλειο και Η.Π.Α. (3). 

•Ό Ελληνισμός της Κωνσταντινούπολης μαζί με της Ίμβρου και Τενέδου ήταν 

το μοναδικό τμήμα του Ελληνισμού της Ανατολής που είχε εξαιρεθεί από την 

ΕΚΡΙΖΩΣΗ του ΕΛΛΗΝΙΣΜΌΥ ΤΗΣ ΑΝΑΤΌΛΗΣ.  

•Σήμερα η εκπατρισμένη κοινότητα των Κωνσταντινουπολιτών αποτελεί το 

98% του πληθυσμού που έπρεπε να ζει στην Κωνσταντινούπολη, αλλά αντίθε-

τα στην θέληση της εκριζώθηκε από την γενέτειρά της Πόλη. 

•ΒΑΣΙΚΌΣ ΣΚΌΠΌΣ ΤΗΣ Όι.Όμ.Κω. είναι η συνέχιση και η αναζωογόνηση του 

Ελληνισμού της Πόλης κάτω από συνθήκες ευημερίας και ευνομίας.  



 
 

Μια γραφική αξίζει χίλιες λέξεις!!
Η ΓΡΑΦΙΚΗ ΑΥΤΉ ΔΕΙΧΝΕΙ ΌΤΙ Η ΙΔΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΣΤΗΚΕ 

ΑΠΌ ΤΗΝ ΝΕΑ ΤΟΥΡΚΙΑ ΌΠΩΣ ΕΓΙΝΕ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 
1914-22 ΣΤΗΝ ΜΙΚΡΑΣΙΑ 

Δράσεις της Οι.Ομ.Κω. σχετικά με την Μικρασιατική Καταστροφή 

• Παρόλο που έχουν περάσει 100 χρόνια από τον Σεπτέμβριο του 1922 δεν υπάρχει κατανόηση σε πολλά επίπεδα
στον ευρύτερο Ελληνισμό των ΑΙΤΙΩΝ του ολοκληρωτικού αφανισμού του Ελληνισμού της Ανατολής. Η αλήθεια
αυτή αποδεικνύεται από την Κυπριακή Τραγωδία το 1974 κατά την οποία επαναλήφθηκαν σε χειρότερη έκδοση
(όχι στο αποτέλεσμα ίσως αλλά στις αιτίες) πως φθάσαμε στο 1922.

• Η θέση της Οι.Ομ.Κω. είναι ότι εάν οι εκδηλώσεις των επετείων εθνικών καταστροφών δεν γίνονται για την
διόρθωση των εθνικών μας σφαλμάτων οδηγούν σε επανάληψη τους. Αυτό έχει δείξει η περίοδος που
ακολούθησε την Μικρασιατική Καταστροφή καθ' όλη την διάρκεια του 20ου αιώνα με τους πολλαπλούς εθνικούς
διχασμούς.

• Κατά συνέπεια η αντικειμενική μελέτη των ιστορικών δεδομένων, η εξαγωγή συμπερασμάτων έχει εξαιρετική
σημασία σε ζητήματα όπως:
• Ποιος ο ρόλος του τουρκικού εθνικισμού που είχε ιδεολογικές πηγές δυτικές (Νεότουρκοι – Κεμαλισμός) και

χρησιμοποιήθηκε το Ισλάμ ως εργαλείο.
• Ποιος ο ρόλος των ελληνικών κυβερνήσεων αλλά και της ελλαδικής κοινωνίας πριν και μετά την Μικρασιατική

Καταστροφή. Οι συνέπειες των εθνικών διχασμών.
• Η σχέση του εμφύλιου σπαραγμού 1946-1949 με την κοινωνική και πολιτική περιθωριοποίηση των

προσφύγων της Μικρασιατικής Καταστροφής.
• Το κύριο ερώτημα για τον ρόλο της ξενοκρατίας στην Ελλάδα από το 1830. Ιδιαίτερα την κρίσιμη περίοδο
1919-22 ο ρόλος της διαχρονικά επικρατούσας Αγγλοσαξονικής επιρροής, ο ρόλος της Γαλλίας και επίσης της
Σοβιετικής Ένωσης.

Η Οι.Ομ.Κω. με το μεγάλο αριθμό νέων εθελοντών της οργανώνει ερευνητικά προγράμματα, υποστηρίζει
μελέτες και επιμορφώσεις σε συνεργασία με ΑΕΙ και Ερευνητικά Κέντρα.



 
 

Η Μελέτη και η Προβολή της Συμβολής των Ελλήνων της Ανατολής στην Βιομηχανική και 
Οικονομική  Ανάπτυξη της Ελλάδος μετά από την Μικρασιατική Καταστροφή καθ΄ όλη την 

διάρκεια του 20ου αιώνα.
ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΕ 28/2/2022 ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΤΟ ΥΠ.ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ 

ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΟ 1922

Σκοπός του έργου είναι να ερευνήσει και να αναδείξει την σημαντική συμβολή των
προσφύγων Ελλήνων της Ανατολής μετά από την Μικρασιατική Καταστροφή στην ανάπτυξη
της βιομηχανικής - βιοτεχνικής παραγωγής και κατ’ επέκταση της οικονομίας στην Ελλάδα.
Η διαδικασία αυτή συνέβη με την ίδρυση για πρώτη φορά στην Ελλάδα σημαντικών
βιομηχανιών και ομάδας βιοτεχνιών σε περιοχές που κατοικήθηκαν από πρόσφυγες στα
χρόνια που ακολούθησαν την Μικρασιατική Καταστροφή. Επιπλέον στη συγκεκριμένη
Μελέτη θα εξεταστεί η σχέση των ατόμων που δημιούργησαν τις παραγωγικές μονάδες με
την προϊστορία τους στην Ανατολή και συνεπώς την βιομηχανική παράδοση που μετέφεραν.
Η τελευταία εργασία θα γίνει χάρη στο ψηφιακό αρχείο που έχει δημιουργηθεί από την
Ομοσπονδία μας για τις εγκαταληφθείσες περιουσίες από τους Έλληνες της Ανατολής
συνέπεια της υποχρεωτικής «Ανταλλαγής των Πληθυσμών μεταξύ Ελλάδος και Τουρκίας»
(30/1/1923).

Εθελοντικές Δράσεις για αποκατάσταση της Ιστορικής Αλήθειας 
σχετικά με την Μικρασιατική Καταστροφή  

• Η εθελοντική ομάδα της Οι.Ομ.Κω. την περίοδο 2017-2020 φωτογράφισε τα 350.000
σελίδες δηλώσεις των ΕΓΚΑΤΑΛΕΙΘΕΙΣΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΩΝ των ΕΛΛΗΝΩΝ ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΗΣ
(όλες οι περιοχές της Μ. Ασίας και της Ανατολικής Θράκης) που βρίσκονται στην Γενική
Αρχεία του Κράτους. Σώθηκε με τον τρόπο αυτό ένας εθνικός θησαυρός.

• Τους τελευταίους 24 μήνες, 20 εθελοντές ομάδες εργάζονται εντατικά, για την ψηφιακή
αποδελτίωση περιοχών της Μικράς Ασίας ώστε κάθε απόγονος πρόσφυγα να μπορεί να
βρίσκει την περιουσία των προγόνων του αλλά και γίνουν πολλές μελέτες για τον
Ελληνισμό της Ανατολής.

• Το έργο είναι τεράστιο και χρειαζόμαστε εθελοντές να εργαστούν στο έργο της ψηφιακής
αποδελτίωσης. Όσοι ενδιαφέρονται καλούνται να επικοινωνήσουν με την Οι.Ομ.Κω.

• Εκδόσεις Βιβλίων που αφορούν την ιστορία του Ελληνισμού της Ανατολής.

• Ιδιαίτερη σημασία έχει η μετάφραση βιβλίων για τις ιστορικές αλήθειες, όπως οι μνήμες
των Ελλήνων της Ανατολής, στην Τουρκική γλώσσα. Η νέα γενιά πρέπει να ενημερωθεί.

• Συνεργασία με του Φορείς Προσφύγων Ελλήνων της Ανατολής, Ιμβρίους - Τενεδίους.



 

Τα αρχεία της Καταγραφής των Εγκαταλειφθησών περιουσιών 

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ 
- Με το Τμήμα Οικονομικών του

Πανεπιστημίου Ιωαννίνων για την
καταλογράφιση του Ευρετηρίου
Προσφύγων.

- Παν. Brown για οικονομικές μελέτες.
- Προσπάθεια συνεργασίες με την Εθνική

Τράπεζα της Ελλάδος, για το μητρώο που
δείχει από πιο υποκατάστημα κάθε
πρόσφυγας θα ελάμβανε την
«αποζημίωση». Με την πληροφορία αυτή
θα προκύψει για τους αστούς πρόσφυγες
ποια ήταν η πατρίδα του στην Ανατολή και
που εγκαταστάθηκε. Για τους αγρότες
πρόσφυγες υπάρχει αυτή η πληροφορία
από την ΕΑΠ και έχει αναπτυχθεί
λογισμικό που δείχνει την σχέση αυτή από
το Τμήμα Οικονομικών του Παν.
Ιωαννίνων.

Η Ανάγκη της Αναγνώρισης του Έργου της Επιτροπής 
Αποκατάστασης Προσφύγων και πρωτίστως 

του Πρόεδρου της Henry Morgenthau 

Αποτελεί μείζονα ζήτημα για τον Ελληνισμό η
αναγνώριση του έργου του Henry Morgenthau
που δημιούργησε, οργάνωσε και υλοποίησε το
μεγαλύτερο στην ιστορία της Ανθρωπότητας
Ανθρωπιστικό Πρόγραμμα που ανέστησε
750.000 πρόσφυγες. Είναι ανάγκη να τιμηθεί η
μεγάλη αυτή προσωπικότητα του π. Πρέσβη
των Η.Π.Α. στην Κωνσταντινούπολη. Είναι
τραγικό γεγονός ότι ονομασίες οδών της Αθήνας
έχουν αλλαχθεί. Η Οι.Ομ.Κω. μαζί με όλους τους
φορείς του Ελληνισμού της Ανατολής θα
οργανώσει εκδηλώσεις στην μνήμη του
Ευεργέτη του.



 

Τι  Ζητάμε από την Επιτροπή Ελληνισμού της Διασποράς της ΒτΕ και του Δ.Σ. 
Παγκόσμιας Διακοινοβουλευτικής Ένωσης Ελληνισμού

στα 100 χρόνια της Μικρασιατικής Καταστροφής 

• Από την Επιτροπή Διασποράς του Ελληνισμού: την συνεργασία για
οργάνωση με το Ίδρυμα για τον Κοινοβουλευτισμό και την Δημοκρατία,
Έκθεσης για τον Ελληνισμό της Ανατολής πριν από την Μικρασιατική
Καταστροφή. Η Έκθεση προτείνεται να πραγματοποιηθεί όχι μόνο στην
Αθήνα αλλά στη Θεσσαλονίκη και άλλες πόλεις της Ελλάδος. Η Έκθεση με
το θέμα της «Μεγάλης Συμβολής σε πολλούς τομείς των Ρωμιών στην
Οθωμανική και Ρεπουμπλικανική περίοδο» πραγματοποιήθηκε, αν και με
πολλά εμπόδια, στην Άγκυρα τον Νοέμβριο του 2018. Η Έκθεση
καταρρίπτει τα ιστορικά ψεύδη που στηρίζεται η εθνικιστική
προπαγάνδα.

• Από την ΠαΔΕΕ: την προβολή της ιστορίας του Ελληνισμού της Ανατολής
και του ολοκληρωτικού του αφανισμού, την περίοδο 1919-22.

Είναι ανάγκη να θυμηθούμε ότι 
• Το Πρόγραμμα της Ε.Α.Π. χορηγούσε άτοκα δάνεια στους πρόσφυγες για

να κατασκευάσουν την οικία, την βιοτεχνία και εργαλεία για την
ανάπτυξη της γεωργίας και κτηνοτροφίας.

• Τα δάνεια αυτά επιστράφηκαν πλήρως μέχρι το 1930 οπότε σταμάτησε
το Πρόγραμμα.

• Η σύγκριση με το τι έγινε τις τελευταίες δεκαετίες με τον δανεισμό του
Δημοσίου είναι χρήσιμη.

• Όσον αφορά την αποζημίωση των προσφύγων που κατά τα άρθρα 5-13
της Σύμβασης Ανταλλαγής Πληθυσμών θα έπρεπε να γίνει 100% κατέληξε
στην καλύτερη περίπτωση να είναι 5-10% με την Σύμβαση της Άγκυρας
του 1930.



 
 Πρόσκληση για Εθελοντική Εργασία 

για την Αποδελτίωση των Περιουσιών που Εξαναγκάστηκαν να 

Εγκαταλείψουν οι Έλληνες της Ανατολής 

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

με τα Γενικά Αρχεία του Κράτους (ΓΑΚ) την περίοδο 2017-2021 φωτογράφησε 

ψηφιακά το Αρχείο των 3.600 περίπου λογιστικών βιβλίων που περιέχουν την 

καταγραφή των περιουσιών των  Ελλήνων που εξαναγκάστηκαν να αποξενω-

θούν από όλες τις περιοχές  της Ανατολής (Πόντος, Δ. Μικρασία, Προποντίδα, 

Καππαδοκία και όλες τις υπόλοιπες ζώνες της Μικράς Ασίας) και της Ανατολικής 

Θράκης.  

Έχει ήδη αρχίσει η αποδελτίωση καταρχήν των Ευρετηρίων και Μητρώων του 

υλικού, που αποτελείται από 1114 τόμους και προχωράει με ταχείς ρυθμούς η 

μεταφορά σε ψηφιακά αρχεία των δεδομένων για πολλές περιοχές.  

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

εύκολα να βρίσκει κανείς τις αναγκαστικά  εγκαταληφθείσες περιουσίες  από 

τους πρόγονους  πρόσφυγες και αφετέρου να γίνουν πολλές μελέτες για τον 

Ελληνισμό της Ανατολής.  

Προσκαλούμε τους εθελοντές που θέλουν να συμβάλλουν στο πολύ σημαντικό 

αυτό έργο της διάσωσης των ιστορικών τεκμηρίων του Ελληνισμού να αναλά-

βουν την αποδελτίωση των αρχείων μια ορισμένης περιοχής.  

Η όλη εργασία θα γίνεται offline από το σπίτι ή το γραφείο καθενός, αφού του 

αποσταλεί ηλεκτρονικά το υλικό. 

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

λογιστικών φύλλων (πχ MS Excel).  

Όι ενδιαφερόμενοι παρακαλούμε να στείλουν μήνυμα εκδήλωσης ενδιαφέ-

ροντος, και εάν  επιθυμούν ακόμα και την περιοχή που θέλουν να εργαστούν, 

στην διεύθυνση nnap@otenet.gr  



 
 



 
ECUMENICAL FEDERATION OF CONSTANTINOPOLITANS 

Contribution to 49th regular session of the Human Rights Council 

GENEVA-UNITED NATIONS  (28 February – 1 April 2022)  

The respect to Minority Rights can only be effective, if it apprehends those states 

which violated human rights in the past on a massive scale and obliges them to 

provide essential remedies towards the victim communities. If the consequences 

of massive scale violations of the past are not subject to remedy and reparations 

measures, the whole system of human rights protection remains a vague, fuzzy 

and non-effective concept. 

One has to ask the rhetoric question what is the meaning of respecting minori-

ty rights if a minority doesn’t exit anymore.  

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

Orthodox Minority of Istanbul which was under the protection of the Interna-

tional Lausanne Treaty (1923) and moreover the European Convention of Human 

Rights which the Republic of Turkey endorsed as early as 1954. However contrary 

to these protections, throughout the period of 1923-2003, our Minority faced 

massive scale violations of its human rights. These violations were well docu-

mented and presented in various Conferences including of U.N.  

The most severe result of these violations was the complete population deple-

tion of the Greek-Orthodox community living in Istanbul from 125.000 in 1950’s 

to the present of approximately 1.000 persons. 

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

of the Republic of Turkey. The only effective remedy measure is the support of 

repatriation to Istanbul, members of young generation which will prevent the 

complete extinction of our Minority. While we have submitted specific proposals 

to the authorities of Turkey, the response we received is limited. 

We invite the authorities of the Republic of Turkey to expedite their responses to 

our proposals. Furthermore we ask U.N. to place the 60/147 Resolution of Gen-

eral Assembly on the remedy and reparation of victim communities in the center 

of human and minority rights. 



 
Το Πρόγραμμα Κοινωνικής Αλληλεγγύης της Όι.Όμ.Κω.  

«Μηνάς Τσιτσάκος»  

Όι συνεχιζόμενες συνθήκες της πανδημίας αλλά και η αυξανόμενη ακρίβεια 

έχουν δημιουργήσει πολλές δυσκολίες σε πολλούς. Το Πρόγραμμα Κοινωνικής 

Αλληλεγγύης της Όι.Όμ.Κω. συνεχίζεται με την αύξηση των δράσεών του πο-

σοτικά και ποιοτικά συνέχεια. Η αλληλεγγύη προς τους αδυνάμους ήταν πά-

ντοτε κυρίαρχο συστατικό της Ρωμιοσύνης. Το Πρόγραμμα Κοινωνικής Αλλη-

λεγγύης «Μηνάς Τσιτσάκος» που ξεκίνησε η Όι.Όμ.Κω. από το 2013  

συνεχίζεται με όλες του τις δράσεις 

• Παροχής και εξασφάλισης στέγης σε 70 άστεγους 

• Διανομές 140 διατακτικών κάθε μήνα που αυξάνονται από τον τρέχοντα 

μήνα κατά 20%.  

• Εξασφάλιση φαρμάκων σε άνω των 70 συμπολίτες μας καθώς επίσης και 

ειδών υγιεινής 

• Εξασφάλιση της πρόσβασης σε ιατρικές υπηρεσίες, ιδιαίτερα για εξετάσεις 

που έχουν χρόνους αναμονής πολλούς μήνες.  

• Εξασφάλιση αίματος σε έχοντες ανάγκη αλλά και εξασφάλιση πρόσβασης 

σε χειρουργεία που έχουν επείγοντα χαρακτήρα. 

• Κάλυψη εξοδίων ακολουθιών όταν είναι ανάγκη.  

• Διανομή τροφίμων.  

• Αντιμετώπιση γραφειοκρατικών δυσκολιών που στερεί βασικά δικαιώματα 

του ανθρώπου σε πρόσφυγες Έλληνες όπως οι δυσκολίες έκδοσης αδειών 

παραμονής, πολιτογράφησης και ΑΜΚΑ 

ΓΙΑ ΝΑ ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙΤΕ ΕΠΙΚΌΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ ΣΤΌ 

 nnap@otenet.gr   

Η ΌΙ.ΌΜ.ΚΩ. ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΌΔΑ ΚΑΙ ΤΌ ΠΡΌΓΡΑΜΜΑ ΒΑΣΙΖΕΤΑΙ ΣΕ ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΌ-

ΔΌΥΣ ΔΩΡΕΕΣ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ και ΙΔΙΩΤΩΝ.  

Η ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΤΌΥ ΠΡΌΓΡΑΜΜΑΤΌΣ ΚΑΘΙΣΤΑΤΑΙ ΑΝΑΓΚΑΙΑ ΛΌΓΩ ΤΗΣ ΑΥΞΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΧΌ-

ΝΤΩΝ ΑΝΑΓΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ 

 ΌΙ ΌΠΌΙΌΙ ΧΡΕΙΑΖΌΝΤΑΙ ΑΜΕΣΑ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΣΗ 



 
ΔΩΡΕΕΣ ΠΡΌΣ ΣΤΗΝ ΌΙΌΜΚΩ 

1 Ιανουαρίου—31 Μαρτίου 2022 

Υπέρ του Προγράμματος Κοινωνικής Αλληλεγγύης: James G. Tassios 1.000 USD, 

Μαρία Χρηστίδη 200 Ε,  Ευριδίκη Αγνίδου 500 Ε, Αλ. Γαλάτης 100 Ε, Γεωργ. Κα-

οάπογλου 200 Ε, Ούζο Πλωμαρίου Ισιδώρου Αρβανίτη 2.000 Ε, Κοινότητα Μέγα 

Ρεύματος Κωνσταντινουπόλεως 500 Ε, Μεγαλώνυμος Κοινότητα Σταυρδρομίου 

500 Ε, Νίκος Μιχαηλίδης 100 Ε, Αλέξιος Λάσκαρης 100 Ε, Κοσμέτειο Ίδρυμα 200 

Ε. Με την ηλεκτρονική διανομή του βιβλίου του από τον συμπολίτη Βασ. Ευ-

μπολπίδη οι:  F. Sellner 96E, T. Mirkovic 28 E, R.Wythe 20 E. 

Στη μνήμη του αείμνηστου Βασιλείου Αναγνωστοπουλου υπέρ του Προγράμ-

ματος Κοινωνικής Αλληλεγγύης: Χρήστος Βρεττόπουλος 100 Ε, Αθανάσιος Μαρ-

τίνος 1.000 Ε, Δημήτριος Ραιτσανοβσκη 100 Ε, Πρόδορομος Πουσκούλογλου 20 

Ε, Δημητριος Τόλιος 50 Ε, Λάκης Βίγκας 100 Ε, Ρούλα Αντωνιάδου 50 Ε, ‘Αννα 

Κορδομενίδου 100 Ε, Λευκή Γραμματοπούλου 100 Ε, Ελευθέριος Σαλαμαστράκη 

και Έφη Τοπάλογλου 50 Ε, Εστία Θεολόγων Χάλκης 200 Ε, Δημλητριος Φραντζής 

50 Ε, Οικ. Γεωργίου και Δημητρίου Ψιάχα 100 Ε, Νίκος Αναγνωστόπουλος 250 Ε, 

Καλυψώ Σκαφτέρογλου 100 Ε, Παναγιώτης Αναγνωστόπουλος 200, Σ. Κριπαρά-

κος 130 Ε, Γ. Κανάκης 100 Ε, Γεωρ. Λαιμόπουλος 100 Ε, Νικόλαος Ουζούνογλου 

100 Ε.  

Υπέρ της αποπεράτωσης της Μελέτης για την Αναστήλωση του Μαυσωλείου 

του Εθνικού Ευεργέτη Χρηστάκη Ζωγράφου : Μιχαήλ Σίμας 1.500 Ε. 

 

ΔΩΡΕΕΣ ΠΡΌΣ ΤΌ ΚΌΣΜΕΤΕΙΌ ΙΔΡΥΜΑ  

1 Ιανουαρίου—31 Μαρτίου 2022 

Αλέξης Αγραφιάδης 30 €, Σύλλογος Κωνσταντινουπολιτών Ελβετίας 400 €, Σύλ-

λογος Κωνσταντινουπολιτών Γερμανίας 150 €, Πολύβιος Στράντζαλης 30 €, Σάβ-

βας Τσιλένης 100 €, LATSCO Family Office Service 3.000 €. Με την ηλεκτρονική 

διανομή του βιβλίου του από τον συμπολίτη Βασ. Ευμπολπίδη οι: Norbert Steitz 

20 €, Giorgio Watschinger 50 €,  Ram Jorna 15 €, Νικ. Θυμιάκης 20 €, Jan Valent 

15 €, Ardiaca Garcia Guidi 15 €, Garcia Suarez 25 €, Basak Candemir 15 €.  



 

Υποτροφίες για Μεταπτυχιακές Σπουδές 

 σε  ΑΕΙ Κωνσταντινούπολης 

Δράση του Προγράμματος «ΕΛΠΙΣ»  

 
Οικουμενική Ομοσπονδία Κωνσταντινουπολιτών  

Πρόγραμμα Υποτροφιών για Μεταπτυχιακές Σπουδές σε ΑΕΙ της Κωνσταντινούπολης 

Υποβολή υποψηφιότητα 

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 Κωνστα-

ντινούπολης: ………………………………………….. 

Έχετε συμπληρώσει το ερωτηματολόγιο για το Πρόγραμμα ΕΛΠΙΣ της Οι.Ομ.Κω.;  Αν όχι πα-

ρακαλώ ζητήστε να σας αποσταλεί στέλνοντας το email: nnap@otenet.gr  

Στοιχεία επικοινωνίας: 

Τηλέφωνα: 

Email:  

Ταχυδρομική διεύθυνση: 

Προσκαλούνται οι φοιτήτριες/ες με Κωνσταντινουπολίτικη καταγωγή που 

σπουδάζουν σε ΑΕΙ της Ελλάδος ή άλλων χωρών εκτός Τουρκίας και επιθυ-

μούν να συνεχίσουν τις σπουδές τους σε μεταπτυχιακό ή διδακτορικό επίπε-

δο σε Πανεπιστήμια της Κωνσταντινούπολης, να υποβάλουν αίτηση συ-

μπληρώνοντας το παρακάτω έντυπο. Σε περίπτωση που οι ενδιαφερόμενοι 

δεν έχουν πληροφορίες για πιθανά ΑΕΙ της Πόλης που θα μπορούσαν να 

σπουδάσουν,  η Όι.Όμ.Κω. θα παρέχει τις αναγκαίες πληροφορίες. Στις/ους 

επιλεγέντες θα χορηγηθεί υποτροφία για την κάλυψη των εξόδων τους σε 

σημαντικό βαθμό. 

mailto:nnap@otenet.gr


ΥΠΌΣΤΗΡΙΞΗ ΕΠΑΝΑΠΑΤΡΙΣΜΌΥ  

ΣΤΗΝ ΠΌΛΗ ΝΕΩΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΌΥΠΌΛΙΤΩΝ  

ΔΡΑΣΗ ΠΡΌΓΡΑΜΜΑΤΌΣ «ΕΛΠΙΣ»  

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

νέες/ους που επιθυμούν να εκδηλώσουν ενδιαφέρον για τη συμμετοχή 

τους στην αναφερόμενη Δράση που αποσκοπεί την υποστήριξη νέων 

που επιθυμούν να εγκατασταθούν και να ζήσουν στην Κωνσταντινούπο-

λη ως μέλη της Ομογένειας. Σκοπός της Δράσης είναι η υποστήριξη της 

προετοιμασίας και η διερεύνηση του επαναπατρισμού στην Κωνσταντι-

νούπολη, όπως επίσης και η υποστήριξη των ήδη εγκατεστημένων με-

λών της Εκπατρισμένης ή μη Κοινότητας. Η διάρκεια κάθε επί μέρους 

δράσης ενδιαφερόμενης/ου, προβλέπεται να έχει διάρκεια 12 μήνες και 

περιλαμβάνει τα στάδια: (α) προετοιμασία για εγκατάσταση στην Πόλη 

(δεν ισχύει στην περίπτωση των ήδη εγκατεστημένων), (β) εύρεση εργα-

σίας ή αυτό-απασχόληση ή ίδρυση επιχείρησης, (γ) εγκατάστασης στην 

Πόλη. Στο τέλος του 12μήνου θα εξεταστεί η επέκταση κάθε επιμέρους 

δράσης.  

 ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΝΕΩΝ ΠΌΥ ΕΧΌΥΝ ΌΙΚΌΓΕΝΕΙΑ ΘΑ ΔΌΘΕΙ 

ΠΡΌΤΕΡΑΙΌΤΗΤΑ.  

•Οι ενδιαφερόμενες/οι παρακαλούνται να αποστείλουν το συντομότε-

ρο δυνατόν email στη διεύθυνση: nnap@otenet.gr εκδηλώνοντας το εν-

διαφέρον τους, ώστε να αρχίσει η διαδικασία της πιθανής ένταξής τους 

στην αναφερόμενη Δράση.  



Όικουµενικός Πατριάρχης: 

 ‘‘Τα όπλα σκορπούν τον θάνατο και, ασφαλώς, δεν κάνουν διακρίσεις.  

Σκοτώνουν τους πάντες’’  

Νέα έκκληση να σταµατήσει ο πόλεµος στην 

Ουκρανία, ο οποίος ήδη οδήγησε στον θάνα-

το χιλιάδες συνανθρώπους µας και στην 

προσφυγιά εκατοντάδες χιλιάδες άλλους, 

απηύθυνε ο Παναγιώτατος Οικουµενικός 

Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολοµαίος, στην οµιλία 

του, στις 20 Μαρτίου 2020, Β' Κυριακή των 

Νηστειών, στον προσφάτως πανηγύρισαντα 

Ι.Ν. Αγίων Θεοδώρων της Κοινότητας Βλά-

γκας.  

"Αγαπητοί µας Χριστιανοί, ο πόλεµος δεν µπορεί και δεν πρέπει ποτέ να αποτελεί επιλογή 

για την επίλυση των όποιων διαφορών. Τα όπλα σκορπούν τον θάνατο και, ασφαλώς, δεν 

κάνουν διακρίσεις. Σκοτώνουν τους πάντες. Το µαρτυρούν οι τραγικές εικόνες που κάνουν 

τον γύρο του κόσµου τις τελευταίες είκοσι πέντε ηµέρες.  

Δυστυχώς, οι οµόδοξοι εισβολείς της Ουκρανίας, ενός κυριάρχου και ανεξαρτήτου κράτους, 

µοιάζουν να επιδιώκουν την απόλυτη ταπείνωση του υπερηφάνου, πιστού και αδελφού 

τους Ουκρανικού λαού, ο οποίος αγωνίζεται ηρωικώς και θυσιαστικώς για την ελευθερία 

του. Ταυτόχρονα, όµως, εκείνοι που επέλεξαν τον δρόµο του πολέµου οδηγούν και δικούς 

τους νέους στον όλεθρο. Αρκετές χιλιάδες Ρώσων στρατιωτών έχουν χάσει τη ζωή τους. Γιατί 

τις επιπτώσεις του τις βιώνουν ήδη απλοί άνθρωποι και από τις δύο πλευρές. Μητέρες Ου-

κρανές και Ρωσσίδες αποχωρίστηκαν τα παιδιά τους που πήγαν να πολεµήσουν, και αρκετές 

από αυτές ήδη, δυστυχώς, θρηνούν τον χαµό τους.  

Επιλαµβανόµεθα της ευκαιρίας της εδώ παρουσίας µας για να διατρανώσουµε για άλλη µια 

φορά µε όλη µας τη δύναµη: σταµατήστε αυτήν την φρίκη! Σταµατήστε τώρα τον πόλεµο! 

Φτάνει πιά η παραφροσύνη! Πόσο αίµα θα αντέξη ακόµη η γη µας; Πόσους πιά νεκρούς θα 

χωρέσει στα σπλάχνα της; Πόσα άλλα δάκρυα θα ποτίσουν το χώµα της;"  

Ο Παναγιώτατος σηµείωσε πως ενώπιον της πρωτοφανούς αυτής ανθρωπιστικής κρίσεως η 

Μητέρα Εκκλησία δεν θα µπορούσε να µείνει αδρανής και αδιάφορος.  



   Υπενθύµισε ότι από την πρώτη στιγµή που ξεκίνησε η εισβολή στην Ουκρανία, ο ίδιος προ-

σωπικώς και το Οικουµενικό Πατριαρχείο την καταδίκασαν απερίφραστα και ζήτησαν τον 

άµεσο τερµατισµό του πολέµου, απευθύνοντας έκκληση για αδιάλειπτη προσευχή «υπέρ 

της ειρήνης του σύµπαντος κόσµου», στην οποία οδηγεί µόνον ο ειλικρινής διάλογος. 

"Κινητοποιήσαµε δε όλες τις εδώ κοινότητές µας για τη συγκέντρωση τροφίµων και ειδών 

πρώτης ανάγκης για τους δοκιµαζοµένους αδελφούς µας εν Ουκρανία, αλλά και για φιλοξε-

νία, στο µέτρο των δυνατοτήτων τους, οικογενειών που βρήκαν καταφύγιο στην Πόλη µας. Η 

ανταπόκρισις ήταν πραγµατικά συγκινητική και είµεθα ιδιαιτέρως υπερήφανοι για την ε-

νταύθα Οµογένειά µας, η οποία απέδειξε για άλλη µια φορά ότι η καρδιά του Ορθοδόξου 

Ρωµηού της Πόλεως κτυπά δυνατά και πάλεται από την έντονη επιθυµία συνδροµής του εν 

ανάγκαις ευρισκοµένου πλησίον. Επιθυµούµε, και εκ της θέσεως αυτής, να εκφράσουµε την 

Πατριαρχική µας ευαρέσκεια προς τον ακάµατο και δραστήριο Πρόεδρο του ΣΥΡΚΙ 

(Συνδέσµου Υποστηρίξεως Ρωµαίικων Κοινοτικών Ιδρυµάτων), Εντιµότατο κ. Γεώργιο Παπα-

λιάρη, καθώς και προς τους αξίους συνεργάτες του, για την προθυµία τους να αναλάβουν τη 

συγκέντρωση και, εν συνεχεία, την προώθηση της προαναφερθείσης βοηθείας. Η αναγνώρι-

ση, η εκτίμηση και η ευλογία της Μητρός Εκκλησίας τους συνοδεύουν στους κόπους τους."  

   Νωρίτερα ο Πατριάρχης αναφέρθηκε στον τιµώµενο, την Κυριακή, από την Εκκλησία µας, 

µεγάλο Ιεράρχη και Θεολόγο, Άγιο Γρηγόριο τον Παλαµά, Αρχιεπίσκοπο Θεσσαλονίκης, µε 

καταγωγή από την Κωνσταντινούπολη.  

    Ο Παναγιώτατος συνεχάρη τον Σεβ. Μητροπολίτη Σηλυβρίας κ. Μάξιµο, Επόπτη της Περι-

φερείας Υψωµαθείων, τους Αρχιερατικούς Προϊσταµένους των άλλων Περιφερειών της Α-

γιωτάτης Αρχιεπισκοπής Κωνσταντινουπόλεως, αλλά και τους Σεβασµιωτάτους Ποιµενάρχες 

των όµορων Μητροπόλεων, καθώς και τον Εντιµ. Αναστάσιο Χονδρόπουλο, Πρόεδρο της Ε-

φοροεπιτροπής της Κοινότητος Βλάγκας, και τα µέλη των Εκκλησιαστικών Επιτροπών όλων 

των Κοινοτήτων, που ανταποκρίθηκαν στο κάλεσµα για συγκέντρωση ανθρωπιστικού υλικού 

για την Ουκρανία.  

   Προηγουµένως, τον Παναγιώτατο καλωσόρισε ο Σεβ. Μητροπολίτης Σηλυβρίας κ. Μάξιµος, 

ο οποίος αναφερόµενος στις δραµατικές εξελίξεις στην Ουκρανία, τόνισε: "Η Εκκλησία 

µετέχει της Τριαδικής ουράνιας βασιλείας της αγάπης και της ειρήνης και συνεπώς πρέπει 

µε προφητικό τρόπο να καταδικάζει τις διαβολικές ενέργειες που καταλύουν και καταστρέ-

φουν την ειρήνη και την ενότητα µεταξύ των ανθρώπων και µάλιστα µεταξύ οµοδόξων αδελ-

φών λαών. Πόσο λυπηρό και υποκριτικό  



είναι το γεγονός ότι εκκλησιαστικοί ταγοί δεν καταδικάζουν συγκεκριµένα και απερίφραστα 

τον διεξαγόµενο αδελφοκτόνο πόλεµο στην Ουκρανία, ο οποίος δεν ξεχωρίζει Ουκρανούς 

και ρωσσοφώνους ορθοδόξους, καταλύει την αξιοπρέπεια και ανεξαρτησία ενός λαού και 

υποδαυλίζει περισσότερο µίσος ενάντια στον εισβολέα." Επίσης, µε θερµούς λόγους υποδέ-

χθηκε τον Παναγιώτατο και η Πρόεδρος της Φιλοπτώχου Αδελφότητας Ευγεν. κ. Εύα Θεοδω-

ρίδου. Κατά την θεία λειτουργία τον θείο λόγο κήρυξε ο Ιερολ. Διάκονος της Σειράς κ. Βαρνά-

βας. Εκκλησιάστηκαν ο Θεοφιλ. Επίσκοπος Μηδείας κ. Απόστολος, ο οποίος υπηρετεί στην 

Αρχιεπισκοπή Αµερικής, ο Εντιµολ. Άρχων Έξαρχος κ. Αθανάσιος Μαρτίνος, Πολιτικός Διοικη-

τής του Αγίου Όρους, µε τη σύζυγό του Ευγεν. κ. Μαρίνα και τον στενό συνεργάτη του Δρα κ. 

Γρηγόριο Πενέλη, οµάδα Εκπαιδευτικών, µαθητών και µαθητριών του 2ου Γενικού Λυκείου 

Άρτας και πιστοί από την Πόλη. Στη συνέχεια προσφέρθηκε κέρασµα στην Κοινοτική Αίθου-

σα, όπου οι µικροί µαθητές της Κοινότητας απήγγειλαν ποιήµατα.  

Απόσπασμα του «Όρου» της Αγίας και Μεγάλης 

 Συνόδου της εν Κωνσταντινουπόλει συγκροτηθείσης 

εν έτει χιλιοστώ οκτακοσιοστώ εβδομηκοστώ δεύτερω,  

ινδικτιώνος α', κατά μήνα Σεπτέμβριον 1872 μ.Χ. 

Ἀποκηρύττομεν κατακρίνοντες καὶ καταδικάζοντες τὸν 

φυλετισμόν, τουτέστι τὰς φυλετικὰς διακρίσεις καὶ τὰς 

ἐθνικὰς ἔρεις καὶ ζήλους καὶ διχοστασίας ἐν τῇ τοῦ Χρι-

στοῦ Ἐκκλησία, ὡς ἀντικείμενον τῇ διδασκαλίᾳ τοῦ 

Εὐαγγελίου καὶ τοῖς ἱεροῖς κανόσι τῶν μακαρίων  

Πατέρων ἡμῶν, «οἳ καὶ τὴν ἁγίαν Ἐκκλησίαν 

ὑπερείδουσι καὶ ὅλην τὴν χριστιανικὴν πολιτείαν δια-

κοσμοῦντες, πρὸς θείαν ὁδηγοῦσιν εὐσέβειαν». 



Διακήρυξη για τη διδασκαλία περί «ρωσικού κόσμου» (Russkii mir)* 

Ὑπὲρ τῆς εἰρήνης τοῦ σύμπαντος κόσμου, εὐσταθείας τῶν ἁγίων τοῦ Θεοῦ Ἐκκλησιῶν καὶ 

τῆς τῶν πάντων ἑνώσεως, τοῦ Κυρίου δεηθῶμεν» (Θεία Λειτουργία) 

Η ρωσική εισβολή στην Ουκρανία 

στις 24 Φεβρουαρίου 2022 αποτελεί 

ιστορική απειλή ενάντια σε έναν λαό 

που ανήκει στην ορθόδοξη παράδο-

ση. Ακόμη πιο ανησυχητικό για τους 

ορθόδοξους πιστούς, ωστόσο, είναι 

ότι η ιεραρχία της Ρωσικής Ορθόδο-

ξης Εκκλησίας αρνήθηκε να αναγνω-

ρίσει το γεγονός της εισβολής, εκδί-

δοντας αντ' αυτού αόριστες δηλώσεις για την αναγκαιότητα ειρήνης υπό το φως 

των «γεγονότων» και των «εχθρών» στην Ουκρανία, ενώ τονίζει τον αδελφικό δε-

σμό μεταξύ του ουκρανικού και ρωσικού λαού ως μέρος της «Αγίας Ρωσίας», κα-

τηγορώντας για τις εχθροπραξίες την κακή «Δύση», προτρέποντας μάλιστα τις 

κοινότητές τους να προσεύχονται με τρόπους που ενθαρρύνουν ενεργά την ε-

χθρότητα. 

  Η υποστήριξη πολλών μελών της ιεραρχίας του Πατριαρχείου Μόσχας στον πό-

λεμο του Προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν κατά της Ουκρανίας έχει τις ρίζες της σε 

μια μορφή ορθόδοξου εθνοφυλετικού θρησκευτικού φονταμενταλισμού, με χα-

ρακτήρα ολοκληρωτικό, που ονομάζεται «Russkii mir» ή «ρωσικός κόσμος». Πρό-

κειται για μια ψευδή διδασκαλία που προσελκύει πολλούς στην Ορθόδοξη Εκ-

κλησία και η οποία έχει ακόμη υιοθετηθεί από την Ακροδεξιά, αλλά και από κα-

θολικούς και προτεστάντες φονταμενταλιστές. 

——————— 

*Αναδημοσίευση από  https://orthodoxiaonline.com 



  Στις ομιλίες τους κατά τα τελευταία 20 χρόνια, ο Βλαντίμιρ Πούτιν και ο Πα-

τριάρχης Μόσχας Κύριλλος (Gundiaev) έχουν επανειλημμένα επικαλεστεί και α-

ναπτύξει την ιδεολογία αυτού του «ρωσικού κόσμου». Το 2014, όταν η Ρωσία 

προσάρτησε την Κριμαία και ξεκίνησε έναν πόλεμο δι’ αντιπροσώπων στην πε-

ριοχή του Ντονμπάς της Ουκρανίας, μέχρι την έναρξη του πλήρους πολέμου κα-

τά της Ουκρανίας σήμερα αλλά και γενικότερα, ο Πούτιν και ο Πατριάρχης Κύριλ-

λος χρησιμοποίησαν την ιδεολογία του «ρωσικού κόσμου» ως κύρια δικαιολογία 

για την εισβολή. Η διδασκαλία αναφέρει ότι υπάρχει μια υπερεθνική ρωσική 

σφαίρα ή πολιτισμός, που ονομάζεται Αγία Ρωσία, που περιλαμβάνει τη Ρωσία, 

την Ουκρανία και τη Λευκορωσία (και μερικές φορές τη Μολδαβία και το Καζακ-

στάν), καθώς και τους Ρώσους και τους ρωσόφωνους σε όλο τον κόσμο. Υποστη-

ρίζει ότι αυτός ο «ρωσικός κόσμος» έχει ένα κοινό πολιτικό κέντρο (Μόσχα), ένα 

κοινό πνευματικό κέντρο (το Κίεβο ως «μητέρα όλων των Ρως»), μια κοινή γλώσ-

σα (ρωσικά), μια κοινή Εκκλησία (Ρωσική Ορθόδοξη Εκκλησία, Πατριαρχείο Μό-

σχας) και ένα κοινό πατριάρχη (Πατριάρχης Μόσχας), ο οποίος εργάζεται σε 

«συμφωνία» με έναν κοινό πρόεδρο/εθνικό ηγέτη (Πούτιν) προκειμένου να κυ-

βερνήσει τον ρωσικό αυτόν κόσμο, υποστηρίζοντας ταυτόχρονα μια κοινή ξεχω-

ριστή πνευματικότητα, ηθική και πολιτισμό. 

   Σύμφωνα με τη διδασκαλία αυτή, απέναντι στον «ρωσικό κόσμο» στέκεται η 

διεφθαρμένη Δύση, με επικεφαλής τις Ηνωμένες Πολιτείες και τα δυτικοευρω-

παϊκά έθνη, η οποία Δύση έχει συνθηκολογήσει με τον «φιλελευθερισμό», την 

«παγκοσμιοποίηση», τη «χριστιανοφοβία», τα «δικαιώματα των ομοφυλοφί-

λων» που προωθούνται στις παρελάσεις των ομοφυλοφίλων και τη 

«στρατευμένη εκκοσμίκευση». Απέναντι στη Δύση και όλους εκείνους τους Ορ-

θοδόξους που έχουν εκπέσει σε σχίσμα και πλάνη (όπως ο Οικουμενικός Πα-

τριάρχης Βαρθολομαίος και άλλες τοπικές Ορθόδοξες Εκκλησίες που τον υποστη-

ρίζουν) στέκεται το Πατριαρχείο Μόσχας, μαζί με τον Βλαντίμιρ Πούτιν, ως οι 

πραγματικοί υπερασπιστές της ορθόδοξης διδασκαλίας, την οποία αντιλαμβάνο-

νται με όρους παραδοσιακής ηθικής, αυστηρής και άκαμπτης κατανόησης της 

παράδοσης και σεβασμού στην Αγία Ρωσία. 



  Από την ενθρόνιση του Πατριάρχη Κυρίλλου το 2009, οι ηγετικές φυσιογνωμίες 
του Πατριαρχείου Μόσχας, καθώς και οι εκπρόσωποι του Ρωσικού Κράτους, α-
ρύονται διαρκώς από τις αρχές αυτές, με σκοπό να ανατρέψουν τη θεολογική 
βάση της ενότητας μεταξύ των Ορθοδόξων. Η αρχή της εθνικής οργάνωσης της 
Εκκλησίας καταδικάστηκε στη Σύνοδο της Κωνσταντινούπολης το 1872. Η ψευ-
δής διδασκαλία του εθνοφυλετισμού αποτελεί τη βάση για την ιδεολογία του 
«ρωσικού κόσμου». Εάν θεωρούμε έγκυρες τέτοιες ψευδείς αρχές, τότε η Ορθό-
δοξη Εκκλησία παύει να είναι η Εκκλησία του Ευαγγελίου του Ιησού Χριστού, των 
Αποστόλων, του Συμβόλου Πίστεως Νικαίας-Κωνσταντινουπόλεως, των Οικουμε-
νικών Συνόδων και των Πατέρων της Εκκλησίας. Η ενότητα καθίσταται τότε εγγε-
νώς αδύνατη. 

  Επομένως, απορρίπτουμε την αίρεση του «ρωσικού κόσμου» και τις επαίσχυ-
ντες ενέργειες της κυβέρνησης της Ρωσίας για την κήρυξη του πολέμου κατά της 
Ουκρανίας, κάτι που πηγάζει από αυτήν την ποταπή και αδικαιολόγητη διδασκα-
λία με τη συμπαιγνία της Ρωσικής Ορθόδοξης Εκκλησίας, ως βαθιά ανορθόδοξη, 
μη χριστιανική, στρεφόμενη κατά της ανθρωπότητας, η οποία ανθρωπότητα κα-
λείται να δικαιωθεί… φωτιστεί… και να καθαρθεί «ἐν τῷ ὀνόματι τοῦ Κυρίου 
Ἰησοῦ καὶ ἐν τῷ Πνεύματι τοῦ Θεοῦ ἡμῶν» (Ακολουθία Βαπτίσματος). Όπως η 
Ρωσία εισέβαλε στην Ουκρανία, έτσι και το Πατριαρχείο Μόσχας του Πατριάρχη 
Κυρίλλου εισέβαλε στην Ορθόδοξη Εκκλησία, για παράδειγμα, στην Αφρική, 
προκαλώντας διχασμό και διαμάχες, με ανείπωτες απώλειες όχι μόνο στο σώμα, 
αλλά και στην ψυχή, θέτοντας σε κίνδυνο τη σωτηρία των πιστών. 

  Ενώπιον της διδασκαλίας του «ρωσικού κόσμου» που καταστρέφει και διχάζει 

την Εκκλησία, και εμπνεόμενοι από το Ευαγγέλιο του Κυρίου μας Ιησού Χριστού 

και την Ιερά Παράδοση του Ζώντος Σώματός Του, της Ορθόδοξης Εκκλησίας, δια-

κηρύττουμε και ομολογούμε τις ακόλουθες αλήθειες: 

1. « Ἡ βασιλεία ἡ ἐμὴ οὐκ ἔστιν ἐκ τοῦ κόσμου τούτου· εἰ ἐκ τοῦ κόσμου τούτου 

ἦν ἡ βασιλεία ἡ ἐμή, οἱ ὑπηρέται ἂν οἱ ἐμοὶ ἠγωνίζοντο, ἵνα μὴ παραδοθῶ τοῖς 

Ἰουδαίοις· νῦν δὲ ἡ βασιλεία ἡ ἐμὴ οὐκ ἔστιν ἐντεῦθεν » (Ιω. 18, 36) [1]. 



Πρεσβεύουμε ότι ο θεϊκός 

σκοπός και η εκπλήρωση 

της ιστορίας, το τέλος της, 

είναι ο ερχομός της Βασι-

λείας του Κυρίου μας Ιησού 

Χριστού, μια Βασιλεία η ο-

ποία διακρίνεται από δικαι-

οσύνη, ειρήνη και χαρά εν 

Αγίω Πνεύματι, και η οποία 

μαρτυρείται από την Αγία 

Γραφή, όπως ερμηνεύεται 

αυθεντικά από τους Πατέρες της Εκκλησίας. Αυτή είναι η Βασίλεια της οποίας α-

ποκτούμε πρόγευση σε κάθε Θεία Λειτουργία: «Εὐλογημένη ἡ βασιλεία τοῦ Πα-

τρὸς καὶ τοῦ Υἱοῦ καὶ τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν 

αἰώνων!» (Θεία Λειτουργία). Αυτή η Βασιλεία είναι το μοναδικό θεμέλιο και ε-

ξουσία, τόσο για τους Ορθοδόξους όσο και για όλους τους χριστιανούς. Για την 

Ορθοδοξία ως Σώμα του Ζώντος Χριστού δεν υπάρχει πηγή αποκάλυψης, καμία 

βάση για κοινότητα, κοινωνία, κράτος, νόμο, προσωπική ταυτότητα και διδασκα-

λία που να διακρίνεται από ό,τι αποκαλύπτεται από και μέσω του Κυρίου μας Ιη-

σού Χριστού και του Πνεύματος του Θεού. 

Καταδικάζουμε, λοιπόν, ως μη ορθόδοξη και απορρίπτουμε κάθε διδασκαλία 

που επιδιώκει να αντικαταστήσει τη Βασιλεία του Θεού, που είδαν οι προφήτες, 

που κηρύχθηκε και εγκαινιάστηκε από τον Χριστό, διδάχτηκε από τους αποστό-

λους, προσελήφθη ως σοφία από την Εκκλησία, διατυπώθηκε ως δόγμα από 

τους Πατέρες και βιώθηκε σε κάθε Θεία Λειτουργία, με ένα βασίλειο αυτού του 

κόσμου, είτε της Αγίας Ρωσίας, είτε του Ιερού Βυζαντίου, είτε οποιουδήποτε 

άλλου επίγειου βασιλείου, και η οποία σφετερίζεται έτσι την εξουσία του ίδιου 

του Χριστού να παραδώσει τη Βασιλεία στον Θεό και Πατέρα (Α΄ Κορ. 15, 24) και  



αρνείται τη δύναμη του Θεού να σκουπίσει κάθε δάκρυ από κάθε μάτι (Αποκ. 21, 

4). Καταδικάζουμε απερίφραστα κάθε μορφή θεολογίας που αρνείται ότι οι χρι-

στιανοί είναι μετανάστες και πρόσφυγες σε αυτόν τον κόσμο (Εβρ. 13, 14), δηλα-

δή το γεγονός ότι «ἡμῶν γὰρ τὸ πολίτευμα ἐν οὐρανοῖς ὑπάρχει, ἐξ οὗ καὶ σω-

τῆρα ἀπεκδεχόμεθα Κύριον Ἰησοῦν Χριστόν», (Φιλιπ. 3, 20) και ότι οι χριστιανοί 

«πατρίδας οἱκούσιν ἰδίας, ἀλλ’ ὠς πάροικοι· μετέχουσι πάντων ὠς πολίται, καὶ 

πάνθ’ ὑπομένουσιν ὠς ξένοι· πᾶσα ξένη πατρίς ἐστίν αὐτῶν, καὶ πᾶσα πατρίς ξέ-

νη» (Επιστολή προς Διόγνητον, 5). 

2. «Ἀπόδοτε οὖν τὰ Καίσαρος Καίσαρι καὶ τὰ τοῦ Θεοῦ τῷ Θεῷ» (Ματθ. 22, 21). 

Πρεσβεύουμε ότι, εν αναμονή του τελικού θριάμβου της Βασιλείας του Θεού, α-

ναγνωρίζουμε τη μοναδική και απόλυτη εξουσία του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. 

Κατά τον παρόντα αιώνα, οι επίγειοι άρχοντες παρέχουν ειρήνη, ώστε ο λαός του 

Θεού να μπορεί να διάγει «ἤρεμον καὶ ἡσύχιον βίον [...]ἐν πάσῃ εὐσεβείᾳ καὶ σε-

μνότητι». (Α΄ Τιμόθ. 2, 2). Ωστόσο, δεν υπάρχει κανένα έθνος, κράτος ή τάξη της 

ανθρώπινης ζωής που να μπορεί να ασκήσει πάνω μας περισσότερη εξουσία από 

τον Ιησού Χριστό, στο όνομα του οποίου «πᾶν γόνυ κάμψῃ ἐπουρανίων καὶ 

ἐπιγείων καὶ καταχθονίων» (Φιλιπ. 2, 10). 

Καταδικάζουμε, λοιπόν, ως μη ορθόδοξη και απορρίπτουμε κάθε διδασκαλία 

που θα υπέτασσε τη Βασιλεία του Θεού, η οποία φανερώνεται στη Μία Αγία Εκ-

κλησία του Θεού, σε οποιοδήποτε βασίλειο αυτού του κόσμου, αναζητώντας σε 

άλλους εκκλησιαστικούς ή κοσμικούς άρχοντες τη δικαίωση και τη λύτρωση. Α-

πορρίπτουμε κατηγορηματικά όλες τις μορφές διακυβέρνησης που θεοποιούν το 

κράτος (θεοκρατία) και απορροφούν την Εκκλησία, στερώντας από αυτή την ε-

λευθερία της να σταθεί προφητικά ενάντια σε κάθε αδικία. Επιπλήττουμε, επί-

σης, όλους εκείνους που πρεσβεύουν τον καισαροπαπισμό, αντικαθιστώντας την 

τελική υπακοή τους στον εσταυρωμένο και αναστημένο Κύριο με εκείνη σε ο-

ποιονδήποτε ηγέτη που έχει εξουσία και ισχυρίζεται ότι είναι χρισμένος από τον 

Θεό, είτε φέρει τον τίτλο του «Καίσαρα», του «Αυτοκράτορα», του Τσάρου» ή 

του «Προέδρου». 

 



  3. «Οὐκ ἔνι Ἰουδαῖος οὐδὲ Ἕλλην, οὐκ ἔνι δοῦλος οὐδὲ ἐλεύθερος, οὐκ ἔνι 

ἄρσεν καὶ θῆλυ· πάντες γὰρ ὑμεῖς εἷς ἐστε ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ» (Γαλ. 3, 28). 

Πρεσβεύουμε ότι η διαίρεση της ανθρωπότητας σε ομάδες με βάση τη φυλή, τη 

θρησκεία, τη γλώσσα, την εθνικότητα ή οποιοδήποτε άλλο δευτερεύον χαρακτη-

ριστικό της ανθρώπινης ύπαρξης συνιστά χαρακτηριστικό αυτού του ατελούς και 

αμαρτωλού κόσμου. Ακολουθώντας την πατερική παράδοση αυτές οι διακρίσεις 

χαρακτηρίζονται ως «διακρίσεις τῆς σαρκός» (Αγ. Γρηγόριος Θεολόγος, Λόγος 7, 

23). Η διεκδίκηση από μια ομάδα ανωτερότητας έναντι άλλων αποτελεί ένα χα-

ρακτηριστικό κακό τέτοιων διαιρέσεων, οι οποίες είναι εντελώς αντίθετες με το 

Ευαγγέλιο, όπου όλοι είναι ένα και ίσοι εν Χριστώ, όλοι πρέπει να λογοδοτούν σε 

αυτόν για τις πράξεις τους και όλοι έχουν πρόσβαση στην αγάπη και τη συγχώρε-

σή του, όχι ως μέλη συγκεκριμένων κοινωνικών ή εθνοτικών ομάδων, αλλά ως 

πρόσωπα που δημιουργήθηκαν και γεννήθηκαν ίσα κατ’ εικόνα και ομοίωση του 

Θεού (Γέν. 1, 26). 

  Επομένως, καταδικάζουμε ως μη ορθόδοξη και απορρίπτουμε κάθε διδασκαλία 

που αποδίδει θεϊκή προέλευση ή εξουσία, ιδιαίτερη ιερότητα ή καθαρότητα σε 

οποιαδήποτε μεμονωμένη τοπική, εθνική ή εθνοτική ταυτότητα ή χαρακτηρίζει 

οποιονδήποτε συγκεκριμένο πολιτισμό ως ιδιαίτερο ή θεόθεν προορισμένο, είτε 

πρόκειται για τον ελληνικό, ρουμανικό, ρωσικό, ουκρανικό ή οποιοδήποτε άλλο 

πολιτισμό. 

 

  4. «Ἠκούσατε ὅτι ἐρρέθη, ἀγαπήσεις τὸν πλησίον σου καὶ μισήσεις τὸν ἐχθρόν 

σου. Ἐγὼ δὲ λέγω ὑμῖν, ἀγαπᾶτε τοὺς ἐχθροὺς ὑμῶν, εὐλογεῖτε τοὺς καταρωμέ-

νους ὑμᾶς, καλῶς ποιεῖτε τοῖς μισοῦσιν ὑμᾶς καὶ προσεύχεσθε ὑπὲρ τῶν 

ἐπηρεαζόντων ὑμᾶς καὶ διωκόντων ὑμᾶς, ὅπως γένησθε υἱοὶ τοῦ πατρὸς ὑμῶν 

τοῦ ἐν οὐρανοῖς, ὅτι τὸν ἥλιον αὐτοῦ ἀνατέλλει ἐπὶ πονηροὺς καὶ ἀγαθοὺς καὶ 

βρέχει ἐπὶ δικαίους καὶ ἀδίκους» (Ματθ. 5, 43-45).  



4. «Ἠκούσατε ὅτι ἐρρέθη, ἀγαπήσεις 

τὸν πλησίον σου καὶ μισήσεις τὸν 

ἐχθρόν σου. Ἐγὼ δὲ λέγω ὑμῖν, 

ἀγαπᾶτε τοὺς ἐχθροὺς ὑμῶν, εὐλο-

γεῖτε τοὺς καταρωμένους ὑμᾶς, 

καλῶς ποιεῖτε τοῖς μισοῦσιν ὑμᾶς καὶ 

προσεύχεσθε ὑπὲρ τῶν 

ἐπηρεαζόντων ὑμᾶς καὶ διωκόντων 

ὑμᾶς, ὅπως γένησθε υἱοὶ τοῦ πατρὸς ὑμῶν τοῦ ἐν οὐρανοῖς, ὅτι τὸν ἥλιον αὐτοῦ 

ἀνατέλλει ἐπὶ πονηροὺς καὶ ἀγαθοὺς καὶ βρέχει ἐπὶ δικαίους καὶ ἀδίκους» (Ματ-

θ. 5, 43-45). 

Ακολουθώντας την εντολή του Κυρίου μας, πρεσβεύουμε ότι, όπως δηλώνει ο 

άγιος Σιλουανός ο Αθωνίτης, «όποιος δεν αγαπάει τους εχθρούς, σ’ αυτόν δεν 

κατοικεί η χάρη του Θεού» και ότι δεν μπορούμε να γνωρίσουμε την ειρήνη αν 

δεν αγαπήσουμε τους εχθρούς μας. Ως εκ τούτου, η διεξαγωγή του πολέμου α-

ποτελεί την έσχατη απόδειξη αποτυχίας του νόμου της αγάπης του Χριστού. 

Επομένως, καταδικάζουμε ως μη ορθόδοξη και απορρίπτουμε κάθε διδασκαλία 

που ενθαρρύνει τη διαίρεση, τη δυσπιστία, το μίσος και τη βία μεταξύ των λαών, 

των θρησκειών, των ομολογιών, των εθνών ή των κρατών. Καταδικάζουμε, περαι-

τέρω, ως μη ορθόδοξη και απορρίπτουμε κάθε διδασκαλία που δαιμονοποιεί ή 

ενθαρρύνει τη δαιμονοποίηση εκείνων που ένα κράτος ή μια κοινωνία θεωρεί 

«άλλους», συμπεριλαμβανομένων των ξένων, των πολιτικών και θρησκευτικών 

διαφωνούντων, όπως και άλλων κοινωνικών μειονοτήτων που έχουν στιγματι-

στεί. Απορρίπτουμε κάθε μανιχαϊστική και γνωστική διαίρεση που θα εξύψωνε 

έναν ιερό ορθόδοξο ανατολικό πολιτισμό και τους ορθόδοξους λαούς του, πάνω 

από μια ταπεινωμένη και ανήθικη «Δύση». Είναι ιδιαίτερα προσβλητικό να κατα-

δικάζουμε άλλα έθνη μέσω ειδικών λειτουργικών αιτήσεων της Εκκλησίας, εξυ-

ψώνοντας τα μέλη της Ορθόδοξης Εκκλησίας και τους πολιτισμούς της ως πνευ-

ματικά εξαγιασμένους σε σύγκριση με τους σαρκικούς, κοσμικούς 

«ετεροδόξους». 



5. « Πορευθέντες δὲ μάθετε τί ἐστιν ἔλεον θέλω καὶ οὐ θυσίαν. οὐ γὰρ ἦλθον κα-

λέσαι δικαίους, ἀλλὰ ἁμαρτωλοὺς εἰς μετάνοιαν » (Ματθ. 9, 13· πρβλ. Ωσηέ 6, 6 

και Ησ. 1, 11-17). 

  Πρεσβεύουμε ότι ο Χριστός μας καλεί να εξασκήσουμε ως πρόσωπα και ως κοι-

νότητες φιλανθρωπία στους φτωχούς, τους πεινασμένους, τους άστεγους, τους 

πρόσφυγες, τους μετανάστες, τους ασθενείς και τους πάσχοντες και να αναζητή-

σουμε δικαιοσύνη για τους κατατρεγμένους, τους αναξιοπαθούντες και τους 

άπορους. Αν αρνηθούμε το κάλεσμα του πλησίον μας, πραγματικά, εάν αντ’ αυ-

τού χτυπάμε και ληστεύουμε, αφήνοντας τον πλησίον μας αιμόφυρτο και ετοιμο-

θάνατο στην άκρη του δρόμου (Παραβολή του Καλού Σαμαρείτη, Λουκ. 10, 25-

37), τότε δεν συστοιχούμαστε προς την αγάπη του Χριστού καθοδόν προς τη Βα-

σιλεία του Θεού, αλλά έχουμε καταστεί εχθροί του Χριστού και της Εκκλησίας 

του. Καλούμαστε όχι απλώς να προσευχόμαστε υπέρ της ειρήνης, αλλά να σηκώ-

σουμε το ανάστημά μας ενεργά και προφητικά καταδικάζοντας την αδικία, επι-

διώκοντας την ειρήνη ακόμα και με τίμημα την ίδια μας τη ζωή. «Μακάριοι οἱ 

εἰρηνοποιοί, ὅτι αὐτοὶ υἱοὶ Θεοῦ κληθήσονται» (Ματθ. 5, 9). Η εκ μέρους μας 

προσφορά της θυσίας της Λειτουργίας και της προσευχής, ενώ την ίδια στιγμή 

αρνούμαστε να ενεργήσουμε θυσιαστικά, συνιστά θυσία καταδίκης σε αντίθεση 

προς ό,τι προσφέρεται εν Χριστώ (Ματθ. 5, 22-26 και Α΄ Κορ. 11, 27-32). 

  Καταδικάζουμε, λοιπόν, ως μη ορθόδοξη και απορρίπτουμε την προώθηση της 

πνευματικής «απάθειας» (quietism) μεταξύ των πιστών και των κληρικών της Εκ-

κλησίας, από τον Πατριάρχη μέχρι τον πιο απλό λαϊκό. Επιπλήττουμε εκείνους 

που προσεύχονται υπέρ της ειρήνης, ενώ στην πράξη αποτυγχάνουν να εργα-

στούν υπέρ της ειρήνης, είτε από φόβο είτε από έλλειψη πίστης. 

6. « Ἐὰν ὑμεῖς μείνητε ἐν τῷ λόγῳ τῷ ἐμῷ, ἀληθῶς μαθηταί μού ἐστε, καὶ γνώσε-

σθε τὴν ἀλήθειαν, καὶ ἡ ἀλήθεια ἐλευθερώσει ὑμᾶς » (Ιω. 8, 31-32). 

Πρεσβεύουμε ότι ο Ιησούς καλεί τους μαθητές του όχι μόνο να μάθουν την αλή-

θεια, αλλά και να διακηρύξουν την αλήθεια: «ἔστω δὲ ὁ λόγος ὑμῶν ναὶ ναί, οὒ 

οὔ· τὸ δὲ περισσὸν τούτων ἐκ τοῦ πονηροῦ ἐστιν» (Ματθ. 5, 37). Μια πλήρους  



κλίμακας εισβολή σε μια γειτονική χώρα από τη δεύτερη μεγαλύτερη στρατιωτι-

κή δύναμη στον κόσμο δεν είναι απλώς μια «ειδική στρατιωτική επιχείρηση», 

«γεγονότα» ή «σύγκρουση» ή οποιοσδήποτε άλλος κατ’ ευφημισμόν χαρακτηρι-

σμός που επιλέγεται προκειμένου να αρνηθεί κανείς την ίδια την πραγματικότη-

τα. Πρόκειται, πολύ περισσότερο, για μια πλήρους κλίμακας στρατιωτική εισβο-

λή που έχει ήδη οδηγήσει σε πολλούς θανάτους άμαχων πολιτών και στρατιω-

τών, τη βίαιη διακοπή της ζωής περισσότερων από σαράντα τεσσάρων εκατομ-

μυρίων ανθρώπων και τον εκτοπισμό και την εξορία άνω των δύο εκατομμυρίων 

ανθρώπων (σύμφωνα με τα στοιχεία της 13ης Μαρτίου 2022). Η αλήθεια αυτή 

θα πρέπει να ειπωθεί ανοικτά, όσο οδυνηρή κι αν είναι. 

 

  Επομένως, καταδικάζουμε ως μη ορθόδοξη και απορρίπτουμε οποιαδήποτε δι-

δασκαλία ή ενέργεια που αρνείται να πει την αλήθεια ή καταπνίγει ενεργά την 

αλήθεια για τα δεινά που διαπράττονται κατά του Ευαγγελίου του Χριστού στην 

Ουκρανία. Καταδικάζουμε απόλυτα κάθε συζήτηση περί «αδελφοκτόνου πολέ-

μου», «επανάληψης της αμαρτίας του Κάιν, που σκότωσε τον ίδιο του τον αδελ-

φό από φθόνο», εάν η συζήτηση αυτή δεν αναγνωρίζει ρητά τη δολοφονική πρό-

θεση και την υπαιτιότητα της μιας πλευράς έναντι της άλλης (Αποκ. 3, 15-16). 

Δηλώνουμε ότι οι αλήθειες που πρεσβεύουμε και τα σφάλματα που καταδικά-

ζουμε και απορρίπτουμε παραπάνω ως μη ορθόδοξα, θεμελιώνονται στο Ευαγ-

γέλιο του Ιησού Χριστού και στην Ιερά Παράδοση της ορθόδοξης χριστιανικής πί-

στης. Καλούμε λοιπόν, όλους όσους αποδέχονται αυτή τη διακήρυξη να λάβουν 

υπ’ όψιν τους αυτές τις θεολογικές αρχές κατά τη λήψη των αποφάσεών τους 

στην εκκλησιαστική πολιτική. Παρακαλούμε επίσης όλους όσους αφορά αυτή η 

διακήρυξη να επιστρέψουν στην «ἑνότητα τοῦ Πνεύματος ἐν τῷ συνδέσμῳ τῆς 

εἰρήνης» (Εφ. 4, 3). 
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Summary of articles of the Newsletter 

• The Film Life After the Life of Gonul Bozoglu and Cem Hakverdi for the 

Greeks of Istanbul to be shown in the Cultural Center of Constantino-

politans in Athens, 7 April 2022, 18.30 p.m., p.2.  

• A book for His All Holiness Ecumenical Patriarch Bartholomew written 

by Prof. Elcin Macar in Turkish language. The book reflects dialogues 

of the author with the Patriarch for his childhood, studies, his 60 years 

devotion to Church and 30 years Patriarchate, p.p.3-7. 

• Hundred years from the Extinction of the Greek Communities in Ana-

tolia. Historical studies and planned events were presented at a 

meeting in Thessaloniki in 15/3/2022 organized by the Parliamentary  

Commission  of Greek Diaspora, p.p. 8-12. A study how the refugees 

of 1922 in Greece contributed to the industrial, cultural and economic 

development planned to be studied. The importance of recovering 

historical truths are among the priority topic in the action program of 

EFC. The archival work on the prosperities forced to abandon their 

properties is being studied through the photographed by EFC volun-

teers and consisting 350.000 pages archive is carried out.  

• Announcements of EFC for the repatriation of Constantinopolitans 

youth, call for volunteer work, Oral presentation of EFC in U.N. 

(Geneva) Human Rights Conference, Social Solidarity Program of EFC,  

• The Tragedy of war in Ukraine: Call to stop of war by the Ecumenical 

Patriarch and an Analysis on the Nationalism by the Volos Theology 

Academy members, p.p.. 20-31. 

•  



Bülten Makalelerinin Özeti  

- İstanbul Rumları öyküsü için Gönül Bozoğlu ve Cem Hakverdi'nin  “Hayatan Sonra 

Yaşam”, Atina'daki İstanbullu Rumların  Kültür Merkezi'nde gösterimi, 7 Nisan 

2022, 18.30, s.2. 

- Ekümenik Patrik Bartholomeos  Hazretleri için Prof. Elçin Macar tarafından Tü-

rkçe yazılmış bir kitap. Kitap, yazarın Patrik ile çocukluğuna, çalışmalarına, 60 yıllık 

Kiliseye  bağlılığına ve 30 yıllık Patriklik  hizmetlerine yönelik diyaloglarını 

yansıtıyor, s.3-7. 

• Anadolu'daki Rum Topluluklarının Yokolmasının  Yüz yıl dönümü. Yunan Diaspo-

rası Parlamento Komisyonu tarafından 15/3/2022 tarihinde Selanik'te düzenlenen 

bir toplantıda İREF’in  tarih çalışmaları ve planlanan etkinlikler sunuldu, 1922'de 

Yunanistan'a sığınan mültecilerin sınai, kültürel ve ekonomik kalkınmaya nasıl kat-

kı sağladığı üzerinde çalışılması planlanan . İREF’ nin etkinlik programında tarihi 

gerçeklerin ortaya çıkarılmasının önemi öncelikli konular arasında yer almaktadır. 

IREF gönüllüleri tarafından fotoğraflanan ve mülklerini terketmek zorunda kalan 

Rumlarin arşiv çalışmalari yapılmaktadir. Arşiv  350.000 sayfalık veriye dayanmak-

tadır.  

- İstanbullu gençlerin geri dönüşü için IREF duyuruları, gönüllü çalışma çağrısı, 

IREF in BM (Cenevre) İnsan Hakları Konferansı'nda sözlü sunumu, Sosyal Da-

yanışma Programı, 
 

- Ukrayna'da Savaşın Trajedisi: Ekümenik Patrik Hazretlerinin Savaşı Durdurma 

Çağrısı ve Volos İlahiyat Akademisi üyelerinin Milliyetçilik Üzerine bir Analizi, s. 20-

31. 



ΣΩΜΑΤΕΙΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΌΙ.ΌΜ.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 ΕΚΤΌΣ ΕΛΛΑΔΌΣ 

 - «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. 


