
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Ημερίδα 29/4/2017 - «Κρίσιμα 

Ζητήματα του Ελληνισμού της 

Κωνσταντινούπολης»,σ.2. 

Επιστολή από Την Α.Π.Θ. προς 

το νέο Δ.Σ. της Οι.Ομ.Κω.,σ.2. 

Μετάβαση του Δ.Σ. της 

Οι.Ομ.Κω.,σ.2. 

Οι συνεχιζόμενες αδικίες των 

ιδιοκτησιακών δικαιωμάτων 

του Ελληνισμού της Πόλης, σ.3 

&4. 

Δράσεις του Δ.Σ. σε τρέχοντα 

θέματα, σ.4.  Μάρτιος   2017 – Τεύχος 7/3 

 Oι Βασικοί Σκοποί 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 

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο της 

Οικουμενικής Ομοσπονδίας  

Κωνσταντινουπολιτών  

εύχεται ολόψυχα σε όλους τους  

αναγνώστες του  

Καλό Πάσχα και η Ανάσταση του  

Χριστού  να φέρει σε όλη την  

Ανθρωπότητα Ειρήνη και Ευτυχία 

Πρόσκληση  στην Ημερίδα 

«Κρίσιμα Ζητήματα του Ελληνισμού της Κωνσταντινούπολης:  

Παρόν και Μέλλον κάτω από τις Σημερινές Συνθήκες» 

Κατόπιν πρόσκλησης του Δ.Σ. της Οι.Ομ.Κω. υποβλήθηκε σημαντικός  αριθμός προτάσεων, τόσο από την Πόλη όσο 

και την Εκπατρισμένη Κοινότητα,  για παρουσίαση στην Ημερίδα που έχει  σκοπό την ανοικτή συζήτηση των κρίσι-

μων ζητημάτων που αντιμετωπίζει ο Ελληνισμός της Κωνσταντινούπολης, ανεξάρτητα που διαβιεί. Το Πρόγραμμα 

της Ημερίδας είναι υπό κατάρτιση και θα ανακοινωθεί την επόμενη περίοδο. Η  Ημερίδα θα πραγματοποιηθεί στο 

Πνευματικό Κέντρο Κωνσταντινουπολιτών – Αμπελόκηποι- Αθήνα το Σάββατο 29 Απριλίου 2017, 9.30 – 14.30 και  

αποτελείται από τέσσερεις επί μέρους συνεδρίες: 

Η διατήρηση και ενίσχυση της παρουσίας στην Κωνσταντινούπολη υπό συνθήκες ευημερίας. 

Η μεταλαμπάδευση του  πολιτισμού  εκτός της Πόλης στις νέες γενιές. 

Η ενίσχυση των θεσμικών δομών εντός και εκτός της Πόλης 

Η Παιδεία ως βασικού παράγοντα για το μέλλον της Ρωμιοσύνης. 

Στο κλείσιμο της Ημερίδας με την εφαρμογή ενεργούς πρωτότυπης συμμετοχικής διαδικασίας  όλων των συμμετε-

χόντων στην Ημερίδα (εισηγητών και μη), θα επιχειρηθεί  η εξαγωγή συμπερασμάτων για τα επιμέρους θέματα 

που θα έχουν συζητηθεί. Θα υπάρξει διαδικτυακή σύνδεση κατά την διάρκεια της Ημερίδας. 



 

Μετάβαση του Δ.Σ. της Οι.Ομ.Κω στην Θεσσαλονίκη  
Μέλη του Δ.Σ. της Οι.Ομ.Κω. μετέβησαν  στην Θεσσαλονίκη 1-2 Απριλί-

ου 2017. Τα μέλη συμμετείχαν στο ετήσιο Μνημόσυνο Κωνσταντινουπο-

λιτών που οργανώθηκε από το μέλος Σωματείο της Οι.Ομ.Κω.  Ένωση 

Ομογενών εκ Κωνσταντινουπόλεως Βορείου Ελλάδος (ΕΟΚΒΕ)  την Κυ-

ριακή 2 Απριλίου στον Ιερό Ναό Αγίου Ανδρέα, Γλυκών Νερών,  που α-

ποτελεί μετόχι της Πατριαρχικής Μονής Βλατάδων.  Μετά από την θεία 

λειτουργία πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα του Ιερού Ναού ενημερω-

τική συνάντηση προς τους συμμετέχοντες 180 Κωνσταντινουπολίτες που 

ξεκίνησε με τους χαιρετισμούς  του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Αμορίου 

κ. Νικηφόρου,  της Προέδρου της ΕΟΚΒΕ κα. Δήμητρας Δρουμάζερ και 

ολοκληρώθηκε με λεπτομερή ενημέρωση του Προέδρου της Οι.Ομ.Κω. 

καθ. Νικόλαου Ουζούνογλου για τις προσπάθειες και δράσεις της 

Οι.Ομ.Κω. καθώς επίσης και τις πρόσφατες εξελίξεις που αφορούν τους 

Κωνσταντινοπολίτες. Το Δ.Σ. της Οι.Ομ.Κω. συνεδρίασε το απόγευμα της 

2/4/2017 στην έδρα της ΕΟΚΒΕ ενώ την 1/4/2107 πραγματοποίησε  συ-

ναντήσεις με πολλούς συμπολίτες μας της Θεσσαλονίκης και Β.Ελλάδος.  

Τα μέλη του Δ.Σ. της Οι.Ομ.Κω. εκφράζουν τις θερμές τους ευχαριστίες 

προς την Πρόεδρο και τα μέλη του Δ.Σ. της ΕΟΚΒΕ για την θερμή φιλοξε-

νία που τους επιφυλάχθηκε.  

Ευχετήρια Επιστολή της Α.Θ.Π. Του Οικουμενικού Πατριάρχη  

κ.κ. Βαρθολομαίου προς το νέο Δ.Σ. της Οι.Ομ.Κω.  

 



 ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΕΙ Η ΕΚΠΑΤΡΙΣΜΕΝΗ ΡΩΜΙΟΡΘΟΔΟΞΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ 

ΣΤΗΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ 

Αποτελεί συνέχιση των πάρα πολλών αδικιών που έχει υποστεί η Ρωμαίικη Κοινότητα,  

όταν μέλη της  αναγκάζονται να χάνουν μεγάλο μέρος των περιουσιών τους 

 από την δράση ομάδων οργανωμένων συμφερόντων  

 
Σοβαρό πρόβλημα με, νομικό περιεχόμενο, που απασχολεί τα μέλη  της Ρωμιορθόδοξης Κοινότητας που έχουν εξαναγκαστεί να 

εκπατριστούν ενάντια στην θέληση τους, αφορά η εξασφάλιση και η ανάκτηση των δικαιωμάτων ιδιοκτησίας τους επί ακινήτων 

περιουσιών τους στην Πόλη.  

Το κύριο πρόβλημα που παρουσιάζεται  σήμερα αφορά την εκμετάλλευση Κωνσταντινουπολιτών που έχουν αδικηθεί στο 

παρελθόν και γίνονται θύματα εκμετάλλευσης από κύκλους οργανωμένων συμφερόντων. Σκοπός του υπομνήματος αυτού είναι 

η ανάλυση του ζητήματος και προτάσεις στα πλαίσια των αρχών του  Κράτους Νόμου ώστε να υπάρξει αντιμετώπιση της 

κατάστασης αυτής της παράνομης εκμετάλλευσης αλλά και ενέργειες που έχουν τον χαρακτήρα σφετερισμού πόρων του 

Κράτους της Τουρκίας από τους κύκλους αυτούς. 

Ανάλυση  

Τα τελευταία χρόνια έχει δημιουργηθεί ένα εκτενές κύκλωμα ατόμων που δρα με τον εξής τρόπο: 

Με την παράνομη πρόσβαση σε αρχεία Tapu  (με μετατροπή των αρχείων σε ψηφιακή μορφή διευκολύνεται αυτό πάρα πολύ) 

βρίσκονται σχολάζουσες ακίνητες περιουσίες και εντοπίζονται παλαιοί ιδιοκτήτες που έχουν εκπατριστεί από τη χώρα. 

Παράλληλα με τον ίδιο τρόπο αντλούνται πληροφορίες από δημοτολόγια και με βάση αυτές αρχίζει η αναζήτηση κληρονόμων 

σε διάφορες χώρες εκτός της Τουρκίας. 

Με την εύρεση κάποιου απογόνου αποσπώνται, χωρίς να τον ενημερώσουν πλήρως, αόριστα και γενικά πληρεξούσια και 

παράλληλα υπογράφονται συμφωνητικά που προβλέπουν αμοιβές της τάξης 40-50% της αξίας του ακινήτου υπέρ των κύκλων 

αυτών. 

Πολλές φορές οι κύκλοι εκμετάλλευσης αποκρύπτουν τα ακριβή στοιχεία των ακίνητων περιουσιών και με διάφορα πλάγια 

μέσα ιδιοποιούνται το μεγαλύτερο μέρος των περιουσιών δίνοντας ελάχιστα ή ακόμη και τίποτα στους πραγματικούς ιδιοκτήτες. 

Ένας τρόπος που φαίνεται να γίνονται τα παραπάνω,  είναι η επιλογή ενός «γνωστού» δικαστή σε εντελώς μακρινές έδρες 

δικαστηρίων  από τον γεωγραφικό χώρο που βρίσκονται τα ακίνητα ενδιαφέροντος.  Η ενέργεια αυτή ίσως  θέτει το θέμα 

πιθανών παράνομων συναλλαγών αλλά σε κάθε περίπτωση παραβιάζει την αρχή του φυσικού δικαστή,  αφού ένα ακίνητο στην 

Istanbul κρίνεται από δικαστή π.χ. στα Άδανα. 

Πηγή του προβλήματος 

Είναι γνωστό ότι το 90% του πληθυσμού των 100.000 Ρωμιών στις αρχές της δεκαετίας του 1960 εξαναγκάστηκε να εκπατριστεί 

παρά την θέλησή του την περίοδο 1964-1995. Κατά τον ξεριζωμό αυτό πολλοί δεν είχαν την δυνατότητα να εξασφαλίσουν την 

προστασία των ακίνητων περιουσιών τους. Συνέπεια δε του τραύματος ξεριζωμού, πολλές φορές οι γονείς έχοντας δεχτεί ότι 

πλέον όλα  έχουν χαθεί και καλό είναι να μην τους απασχολήσει πια το θέμα,  δεν ενημέρωναν τους απογόνους τους και ακόμα 

υπάρχουν περιπτώσεις που κατέστρεφαν τα έγγραφα που αφορούσαν τις ιδιοκτησίες τους. 

Συνέπεια των παραπάνω, με την διέλευση 50-60 ετών, τα μέλη της νέας γενιάς μη γνωρίζοντας τίποτα,  γίνονται εύκολα θύματα 

των κυκλωμάτων που αναφέραμε. 

Θα πρέπει να τονιστεί ότι έχει συμβεί σε αρκετές περιπτώσεις οι κύκλοι αυτοί να προσπαθούν να υφαρπάξουν πληρεξούσια 

ακόμα και από απογόνους υπαχθέντων  στην Ελληνο-Τουρκική Ανταλλαγή πληθυσμών της Σ. Λωζάνης, που δείχνει ότι γίνεται 

απόπειρα ληστείας και του Κράτους της Τουρκίας αφού νομικά δεν υπάρχει τέτοια δυνατότητα. 

Δεύτερη βασική αιτία δημιουργίας του προβλήματος αυτού είναι  οι περιορισμοί ιδιοκτησιακών δικαιωμάτων,  που είναι 

γνωστό ότι ιδιαίτερα ασκήθηκαν την περίοδο 1964-1995 με πολλές διοικητικές πράξεις – εκδόσεις  μυστικών διαταγμάτων – που 

δεν δημοσιεύονταν στην επίσημη εφημερίδα της Κυβέρνησης. Όλα τα μέτρα αυτά έθεταν  σοβαρούς  περιορισμούς  στην 

άσκηση των δικαιωμάτων  της ιδιοκτησίας σε ακίνητες περιουσίες , όπως : 

Απαγόρευση αγοροπωλησιών με την επιβολή λήψης άδειας από της αρχές σε πολίτες με Ρωμαίικη καταγωγή . 

Μη αναγνώριση κληρονομικών δικαιωμάτων με χρήση άδικων διοικητικών μέτρων. 

Σε αρκετές περιπτώσεις τα τελευταία 15 χρόνια το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου έχει διαπιστώσει 

έκνομες ενέργειες των οργάνων διοίκησης και έχει δικαιώσει τους προσφεύγοντες. Αναγνωρίζεται ότι μετά από το 2004 τα 

Κυβερνητικά όργανα της Τουρκίας σέβονται τις αποφάσεις αυτές. 

 



 

 

Ενέργειες του Δ.Σ. για τα τρέχοντα Θέματα  

 

  Συμπληρώθηκαν οι διαδικασίες χορήγησης βοηθημάτων σε μαθήτριες /ες  της β’ και γ’ λυκείου Κωνσταντινουπολίτικης 

καταγωγής που μαθητεύουν σε σχολεία της Ελλάδος. Σε όλους τους υποψηφίους (22) δόθηκε η δωρεάν πρόσβαση στο 

ηλεκτρονικό φροντιστήριο ΑΡΝΟΣ (όπως τα τελευταία  χρόνια) ενώ δόθηκαν βοηθήματα σε 16 μαθήτριες/ες. 

 

 Η αντιπροσωπεία του Δ.Σ. , Ν. Ουζούνογλου και Ν. Αναγνωστόπουλος , συναντήθηκε την 24/3/2017 με τον Αντιπρόεδρο του 

Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής  Πολιτικής κ. Παύλο Χαραμή, μέλος της Επιτροπής που επισκέφθηκε την Κωνσταντινούπολη για 

την απογραφή δεδομένων της Ομογενειακής Παιδείας. Κατά την  συνάντηση που έγινε πριν της επίσκεψη της Επιτροπής στην 

Πόλη υποβλήθηκε εκ μέρους του Δ.Σ. λεπτομερές υπόμνημα που περιελάβανε τις απόψεις της Οι.Ομ.Κω.  για τα αναγκαία 

υποστηρικτικά μέτρα της Ομογενειακής Παιδείας. Υποβλήθηκαν επίσης τα παλαιότερα υπομνήματα και θέσεις του Δ.Σ. της 

Οι.Ομ.Κω. και των Σχολικών Σωματείων μελών της Οι.Ομ.Κω. 

 

 Πραγματοποιήθηκε συνάντηση με τον εν Αθήναις Πρέσβη της Ρεπουμπλικανικής Τουρκίας κ.  Yaşar Halit Çevik της 

αντιπροσωπείας  του Δ.Σ.  αποτελούμενης από τους Ν. Ουζούνογλου και Ν. Αναγνωστόπουλο. Κατά την συνάντηση από 

πλευράς της Οι.Ομ.Κω, τέθηκαν προφορικά και επιδόθηκαν σχετικές εκθέσεις στον Πρέσβη της Τουρκίας για τα θέματα: (α) 

την εξασφάλιση των ιδιοκτησιακών δικαιωμάτων των εκπατρισμένων Κωνσταντινουπολιτών που γίνονται θύματα μεγάλης 

κλίμακας εκμετάλλευσης από οργανωμένους κύκλους που έχουν παράνομη πρόσβαση στα ψηφιακά αρχεία κτηματολογίων 

και δημοτολογίων, (β) την εξασφάλιση των δικαιωμάτων συμμετοχής στις εκλογές στα Ευαγή Ιδρύματα της Ομογένειας των 

εκπατρισμένων Κωνσταντινουπολιτών. Η προσέγγιση στα δύο θέματα, όπως και τα προηγούμενα που έχουν τεθεί, είναι αυτή 

της νομικής επιστήμης και βασίζεται στην εφαρμογή ανόθευτα των νόμων της Τουρκίας.  

 

 Συνεχίζονται οι εργασίες μετά τις παρεμβάσεις του Δ.Σ. της Οι.Ομ.Κω. στα Υπουργεία Εσωτερικών & Δημοσίας Τάξεως περί 

τροποποιήσεων νόμων, κοινών υπουργικών αποφάσεων και εγκυκλίων για τις άδειες παραμονής και χορήγησης Ειδικού 

Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς (ΕΔΤΟ) αλλά και επίλυσης προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι Κωνσταντινουπολίτες με την 

εφαρμογή Ευρωπαϊκών Νόμων που αναστέλλουν τις ευεργετικές ρυθμίσεις υπέρ των Κωνσταντινουπολιτών, Ιμβρίων και 

Τενεδίων που είχε καθιερώσει η Ελληνική Πολιτεία από την δεκαετία του 1950. Ανάλογες ενέργειες γίνονται και προς το ΙΚΑ.  

 

    

www.conpolis.eu 
Email Επικοινωνίας: nnap@otenet.gr. 

Σημερινή κατάσταση του προβλήματος εκμετάλλευσης των κληρονόμων ακίνητων ιδιοκτησιών: 

Είναι διαπιστωμένο ότι με την παρέλευση του χρόνου, τα τελευταία χρόνια  το πρόβλημα που περιεγράφηκε στην παραπάνω 

παράγραφο 1 επιδεινώνεται  και πλέον καθίσταται ανεξέλεγκτο. Είναι προφανές ότι με την κατάσταση αυτή εκτός από τη ζημιά 

(υλική και ηθική) που υφίστανται οι δικαιούχοι μονιμοποιείται και εντείνεται μια ατμόσφαιρα εκμετάλλευσης και παράνομης 

κερδοφορίας. 

Η Οι.Ομ.Κω. έχει  θέσει το θέμα από το έτος 2012 προς τις αρχές του Συνηγόρου του  Πολίτη (Ombudsman) αλλά και πολλές 

φορές προς το Υπουργείο Εξωτερικών της Τουρκίας. Αν και ο Συνήγορος του Πολίτη το καλοκαίρι του 2014 έστειλε εγκύκλιο προς  

τις αρχές των κτηματολογίων για το θέμα, επειδή η κατάσταση χειροτερεύει η Οι.Ομ.Κω. απαιτεί την  δημιουργία μιας κρατικής 

υπηρεσίας παροχής συμβουλών σε πολίτες που αντιμετωπίζουν προβλήματα στην νόμιμη ανάκτηση των περιουσιών τους. Η 

υπηρεσία αυτή  υπαγόμενη στον Ombudsman θα πρέπει να παρέχει συμβουλές προς τους Κωνσταντινουπολίτες για την εξα-

σφάλιση των περιουσιών τους.  Οι πολίτες πρέπει να μπορούν να υποβάλουν ερωτήματα προς την Υπηρεσία αυτή διαμέσου των 

Προξενικών αρχών ή ακόμα με ασφαλή τρόπο από το διαδίκτυο.  Επιπλέον,  η υπηρεσία  αυτή πρέπει  να στέλνει οδηγίες προς 

τα εμπλεκόμενα Γενικά Προξενεία για την τήρηση συγκεκριμένων τύπων πληρεξούσιων που θα ελαχιστοποιούν την εκμετάλλευ-

ση των κληρονόμων. Επίσης είναι επιτακτική ανάγκη ο Ombudsman να προβεί μαζί με τις ελεγκτικές αρχές στην άσκηση των 

απαραίτητων νομικών ενεργειών για τον κατά το δυνατό περιορισμό των παράνομων δράσεων που αναφέρθηκαν παραπάνω. 



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 

  

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. 


