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 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 

 ΑΝ ΕΊΝΑΊ Ο ΛΑΚΚΟΣ ΣΟΥ ΠΟΛΥ ΒΑΘΥΣ ΧΡΕΟΣ ΜΕ ΤΑ ΧΕΡΊΑ ΣΟΥ ΝΑ ΣΗΚΩΘΕΊΣ 

ΚΩΣΤΑΣ ΒΑΡΝΑΛΗΣ 

ΣΥΝΘΗΚΗ ΤΗΣ ΛΩΖΑΝΗΣ - ΣΥΝΘΗΚΗ ΕΙΡΗΝΗΣ ΥΠΟΓΡΑΦΕΙΣΑ ΤΗΝ 24 ΙΟΥΛΙΟΥ 1923  

Η ΒΡΕΤΤΑΝΙΚΗ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑ, Η ΓΑΛΛΙΑ, Η ΙΤΑΛΙΑ, Η ΙΑΠΩΝΙΑ, Η ΕΛΛΑΣ, Η ΡΟΥΜΑΝΙΑ, ΤΟ 

ΣΕΡΒΟ-ΚΡΟΑΤΟ-ΣΛΟΒΕΝΙΚΟΝ ΚΡΑΤΟΣ .αφ’ ενός  ΚΑΙ Η ΤΟYΡΚΙΑ  αφ’ ετέρου... 

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΜΕΙΟΝΟΤΗΤΩΝ Αρθρον 37. Η Τουρκία αναλαμβάνει την υποχρέωσιν 

όπως αι εν τοις άρθροις 38 – 44 περιεχόμεναι διατάξεις αναγνωρισθώσιν ως θεμελιώδεις 

νόμοι, όπως ουδείς νόμος ή κανονισμός ή επίσημος τις πράξις διατελώσιν εν αντιφάσει ή 

εν αντιθέσει προς τας διατάξεις ταύτας και όπως ουδείς νόμος ή κανονισμός ή επίσημος 

τις πράξις κατισχύωσιν αυτών.... 

Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms, 213 U.N.T.S. 

222, entered into force Sept. 3, 1953  

International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination, 660 

U.N.T.S. 195, entered into force Jan. 4, 1969. 

Πλανώνται οικτρά όσοι νομίζουν και επενδύουν στην  

ΕΞΑΦΑΝΊΣΗ 

 της Ρωμιοσύνης της Κωνσταντινούπολης  

 



 Ερώτηση του Ευρωβουλευτή Loránt Vincze για την υποστήριξη των δικαιωμά-
των ανθρώπου με τις εξωτερικές σχέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης—Η περίπτω-

ση της Ελληνορθόδοξης Μειονότητας της Κωνσταντινούπολης 
 

Question for written answer E-001593/2021/rev.1 
to the Vice-President of the Commission / High Representative of the Union for 
Foreign Affairs and Security Policy 
Rule 138 
Loránt Vincze (PPE) 
 
Subject: Promotion of human rights through the EU’s external action pro-
grammes – the case of Istanbul’s Greek Orthodox minority. 
 
The Greek Orthodox minority of Istanbul is presently living as an expatriate com-
munity; 98 % of the community lives outside of Turkey instead of their native city 
of Istanbul. This religious minority’s population in Istanbul has been depleted 
against its wishes, dramatically declining to 1 200 people over the last few dec-
ades. 
The Commission confirmed that ‘the promotion and consolidation of human 
rights in the EU’s external action is an obligation under the Lisbon Treaty’ and un-
derlined that the EU ‘calls on all states to respect, protect and fulfil the human 
rights of persons belonging to minorities’. 
1. Taking UN Resolution 60/147 concerning the remedies and reparations to 
victim communities into account, should the survival of this minority be consid-
ered a human rights issue? 
2. Would the VP/HR agree that it is imperative to support community revitalisa-
tion, including the repatriation of young members of the expatriate community, in 
order to prevent the total disappearance of this minority? 
3. Would he consider taking action in the framework of its external policies to en-

sure the protection of this minority, and could such action serve as a good ex-
ample for similar cases? 

————————- 
 Answer of 9 February 2021 given by Vice-President of the Commission / High 
Representative of the Union for Foreign Affairs and Security Policy Josep Borrell on 
behalf of the Commission to written question P-006618/2020.  



  Μνήμη  

 Χρήστου Ζιώγα 

Άρχοντα Ορφανοτρόφου της Μ.τ.Χ.Ε.,  

Κοινωνικού Αρωγού και Εφευρέτη Πολιτικού Μηχανικού. 

Ο Χρήστος Ζιώγας γεννήθηκε στο Κιλκίς της Μακεδονίας την 

15/6/1931. Οι γονείς του ήταν Ελληνοβλάχοι και καταγόντουσαν από 

τους πληθυσμούς που είχαν εκδιωχθεί από την Ήπειρο που είχαν εκ-

διωχθεί από το καθεστώς του Αλί πασά και εγκαταστάθηκαν στην Άνω 

Πορρόια των Σερρών. Αποφοίτησε το 1949 από το οκτατάξιο γυμνάσιο 

Κιλκίς με βαθμό άριστα. Επέτυχε με υψηλές επιδόσεις στις εισαγωγι-

κές εξετάσεις της Μαθηματικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών. Αν 

και ξεκίνησε της σπουδές των μαθηματικών το όνειρό του ήταν να 

σπουδάσει πολιτικός μηχανικός. 

Αυτοπαρουσιάστηκε στο Προξενείο των Η.Π.Α. στην Θεσσαλονίκη και ζήτησε πληροφορίες 

πως θα μπορούσε να σπουδάσει στην Αμερική με υποτροφία. Μετά από εξετάσεις στα αγ-

γλικά και τις γενικότερες του επιδόσεις έλαβε υποτροφία και έγινε δεκτός από την Σχολή Πο-

λιτικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Purdue της πολιτείας Indiana. Οι σπουδές του υπήρ-

ξαν λαμπρές. Παράλληλα εργαζόταν για να καλύψει τα έξοδα του. Το 1956 έλαβε το Δίπλω-

μα Master of Science in Civil Engineering. Επιστρέφοντας στην Ελλάδα αμέσως υπηρέτησε 

την στρατιωτική του θητεία στην Πολεμική Αεροπορία όπου ασχολήθηκε με σημαντικά κατα-

σκευαστικά έργα. Μετά την απόλυσή του την περίοδο 1/1/1957-31/12/1960 σε έργα του ΝΑ-

ΤΟ που επίσης αφορούσαν την Πολεμική Αεροπορία. 

Από το έτος 1960 ξεκινάει μια λαμπρή καριέρα για τον Χρήστο Ζιώγα στον ιδιωτικό τομέα 

εντός και εκτός της Ελλάδος. Υπήρξε από το 1960 μέχρι το 2008 που συνταξιοδοτήθηκε ενερ-

γός μάχιμος μηχανικός και συνεταίρος της γνωστής ελληνικής εταιρείας “Archirodon Con-

struction Co.”. Ως μηχανικός επέδειξε μεγάλη εφευρετικότητα σε πολλά έργα με πρωτοπο-

ριακές μεθόδους. Χαρακτηριστικά αναφέρουμε τα πιο σπουδαία του έργα: 

-      Το θαλάσσιο φράγμα Αναβάλλου με το οποίο επέτυχε την άντληση και αξιοποίηση των 

γλυκών υποβρύχιων υδάτων από την θάλασσα για την άρδευση του Αργολικού κάμπου. 

-      Το Ολυμπιακό Στάδιο Αθηνών 75.000 θέσεων όπου στην κατασκευή των πυλώνων από 

σκυρόδεμα για την έδραση των προκατασκευασμένων κερκίδων, εφαρμόστηκε πρωτότυπη 

επαναστατική μέθοδος με την εκμετάλλευση της βαρύτητας. 

 



 
-          Το Κλειστό Γυμναστήριο 15.000 θέσεων, με την ονομασία, αργότερα σε Στάδιο Ειρή-

νης και Φιλίας στο Νέο Φάληρο. 

Παντρεύτηκε το 1969 την Ελένη Παπαδάκη- Στάικου με την οποία έζησε για 52 χρόνια μέ-

χρι την εκδημία του. 

Ο αείμνηστος Χρήστος Ζιώγας είχε βαθιά την αντίληψη της κοινωνικής προσφοράς προς 

τους συνανθρώπους του και τον Ελληνισμό. Ιδιαίτερα αγαπούσε το Οικουμενικό Πατριαρ-

χείο. Οι προσφορές του αυτές γινόταν 

με αθόρυβο τρόπο. Είχε έντονη και βα-

θιά την αίσθηση της κοινωνικής ευθύνης 

προς την ιστορία του Ελληνισμού και ι-

διαίτερα της Πόλης. Τα τελευταία 20 

χρόνια υπήρξε υποστηρικτής πολλών 

προσπαθειών του Οικουμενικού Πα-

τριαρχείου για την ανακαίνιση Ι. Ναών, 

ιδιαίτερα στα Πριγκηπόνησα. Η Α.Θ.Π. ο 

Οικουμενικός Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολο-

μαίος του απένειμε το οφφίκιο του 

Άρχοντα Ορφανοτρόφου την 31/8/2018. 

Βραβεύτηκε το 2018 από την Ένωση Κων-

σταντινουπολιτών για την αρωγή του 

προς τον Ελληνισμό της Πόλης. 

Ο αείμνηστος συνέβαλε σε πλήθος κοινωφελών έργων στην γενέτειρα του στο Κιλκίς, στον 

τόπο καταγωγής των γονέων του στην Άνω Πορρόια Σερρών. 

Επίσης τα τελευταία χρόνια ο Χρήστος Ζιώγας υπήρξε πολλές φορές υποστηρικτής των 

προσπαθειών της Οι.Ομ.Κω. στα προγράμματα Κοινωνικής Αλλη-

λεγγύης, Υποστήριξης της νέας γενιάς και της ανακαίνισης της Ιω-

ακειμείου Σχολής που έχει καθυστερήσει η υλοποίηση της εγκρι-

θείσας μελέτης λόγω της πανδημίας. 

H ζωή και το κοινωνικό έργο του αείμνηστου Χρήστου 

Ζιώγα  παρουσιάζεται στο πόνημα του Δρ. Παναγιώτη Χρ. Ζιώγα 

με τίτλο «Χρήστος Κωνστ. Ζιώγας-Ένας Διαπρεπής Πολιτικός Μη-

χανικός και Κοινωνικός Αρωγός» (Θεσσαλονίκη 2019, ISBN 978-

960-91628-8-3). 

Θα θυμόμαστε πάντα την ευγενική προσωπικότητα του αειμνή-

στου. 

Να είναι αιωνία του η μνήμη. 

Η πρωτοπόρος μέθοδος της τοποθέτησης γιγα-

ντιαίων κερκίδων που εφεύρε ο Χρ. Ζιώγας  



 

Επετειακές εκδηλώσεις στην 568η Επέτειο της Βασιλίδας των πόλεων 
 Οι φετινές εκδηλώσεις που οργανώθηκαν στην Αθήνα ήταν: 

Α) Ο Δήμος Παλαιού Φαλήρου το Σάββατο 29/5/2021 το πρωί οργάνωσε στον χώρο του 

έφιππου Ανδριάντα Κωνσταντίνου Παλαιολόγου. Στην αρχή εψάλλει τρισάγιο για τον Αυτο-

κράτορα Κ. Παλαιολόγο και τους αναιρεθέντες κατά την υπεράσπιση της Πόλης την Άνοιξη 

του 1453. Η εκδήλωση συνεχίστηκε με ομιλίες από τους: Δήμαρχο κ. Γιάννη Φωτηρόπουλο, 

Βουλευτή Αθηνών και π. Δήμαρχο κ. Δ. Χατζηδάκη και τον Πρόεδρο της Οι.Ομ.Κω. κ. Ν. Ου-

ζούνογλου. Ακολούθησε κατάθεση στεφάνων. Στην ομιλία του ο Πρόεδρος της Οι.Ομ.Κω. 

ανέφερε τα εξής:  «Η σημερινή επέτειος θα πρέπει να εκληφθεί και να εκτιμηθεί για την 

προβολή της ζώσας παράδοσης και παρακαταθήκης του πνεύματος αντίστασης του Ελληνι-

σμού ως κομβικό σημείο της μακραίωνης ιστορίας του. Αν σκεφθούμε ότι η καταγεγραμμέ-

νη ιστορία της ανθρωπότητας δεν υπερβαίνει τα 4000 χρόνια ένα σημαντικό τμήμα του α-

νήκει στην αυτοκρατορία που ονομάζεται σήμερα Βυζάντιο. Η Ελληνική αυτή Πολιτεία έχει 

προσφέρει όσο καμία άλλη κρατική οντότητα στην ανθρωπότη-

τα. Υπήρξε ο αρμονικός συνδυασμός τριών συνιστωσών: του αρ-

χαίου ελληνικού πολιτισμού ενός ανοικτού πολιτισμού που αλ-

ληλοεπιδρούσε με σχεδόν όλο τον τότε γνωστό κόσμο, την χρι-

στιανική κοσμοθεωρία που θέτει ως ύψιστη αξία την αγάπη και 

αλληλεγγύη μεταξύ όλων των ανθρώπων και την κρατική οργά-

νωση της Ρώμης που είχε στη βάση της τον σεβασμό προς τους 

προκαθορισμένους νόμους. Την άνοιξη του 1453 υπήρξε μια 

άνιση σύγκρουση δυο κόσμων: της παράδοσης που προαναφέρ-

θηκε και από την άλλη πλευρά της αντίληψης της θεοποίησης 

του κράτους και να είναι ανεξέλεγκτο σ’ αυτούς που εξουσιάζει. 

Η κατανόηση αυτής της διαφοράς έχει μεγάλη σημασία καθώς 

είναι η σύγκρουση του ελευθέρου και υποταγμένου πνεύματος. 

Στην επέτειο σήμερα προβάλλει πάνω από όλα η ηγετική μορφή 

του Αυτοκράτορα Κωνσταντίνου Παλαιολόγου που ενσάρκωσε το πνεύμα αντίστασης του 

Ελληνισμού σε ύψιστο βαθμό. Η στάση του αυτή υπήρξε το πνευματικό στήριγμα στους 

Έλληνες στους αιώνες που ακολούθησαν κάτω από τρομερές αντίξοες συνθήκες. Η στάση 

του Κωνσταντίνου Παλαιολόγου είναι το παράδειγμα πολλές φορές. Ο Θεόδωρος Κολοκο-

τρώνης απαντάει στον Άγγλο Ναύαρχο Χάμιλτον ότι ο βασιλιάς μας ποτέ δεν συμβιβάστηκε 

και δεν υπέγραψε συνθηκολόγηση και οι δύο φρουρές του η Μάνη και το Σούλι δεν σταμά-

τησαν ποτέ την αντίσταση. Οι μαχητές του Παπαφλέσσα στο Μανιάκη το 1826 είχαν στο 

νου τους την στάση του Λεωνίδα και του Κωνσταντίνου Παλαιολόγου. Ο Μανώλης Γλέζος 

και ο Απόστολος Σαντάς είχαν το ίδιο πνεύμα όταν κατέβαζαν τη σβάστικα τις ίδιες μέρες 

όταν κρινόταν η τύχη του Β΄Π.Π. με την μάχη της Κρήτης. Επομένως και σήμερα η απόλυτη 

κατανόηση του πνεύματος αυτού στην ουσία και όχι μόνο με λόγια έχει μεγάλη σημασία».  



 
Β) Η Κεντρική Εκδήλωση της Οι.Ομ.Κω. πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 30/5/2021 στις 

11.00 π.μ. στον Ανδριάντα του Κωνσταντίνου Παλαιολόγου στην πλατεία Μητροπόλεως. 

Στην τελετή εκπροσώπησε την Α.Μ. Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ.κ. Ιερώνυ-

μο ο Αιδεσιμολ. Πρωτοπρεσβύτερος π. Θωμάς Συνοδινός που μαζί με τον Αιδεσιμολ. Π. Δη-

μήτριο Νίκου. Έψαλλαν το τρισάγιο. Ακολούθως ο εκπρόσωπος της Α.Μ. απηύθυνε πολύ 

σημαντικό λόγο που προέβαλλε την στάση του Αυτοκράτορα και των συμπολεμιστών τους.  

Απεύθυναν θερμούς χαιρετισμούς ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Γεώργιος Δημόπουλος, ο Αντι-

δήμαρχος Αθηναίων κ. Ελευθέριος Σκιαδάς και οι οποίοι κατέθεσαν στεφάνια στον Ανδριά-

ντα.  Τέλος χαιρετισμό έκανε και ο Πρόεδρος της Οι.Ομ.Κω. Ομοτ. Καθ. Νικόλαος Ουζούνο-

γλου. 

Φέτος το στεφάνι εκ μέρους των Κωνσταντινουπολιτών κατέθεσε το μέλος του Δ.Σ. της Ε-

στίας Κωνσταντινουπόλεως κα. Χρύσα Ζέτα. Εκ μέρους της Λέσχης Ιστορίας της Ερασιτεχνι-

κής ΑΕΚ στεφάνη κατέθεσε ο παλαίμαχος μπασκετμπολίστας κ. Στέλιος Βασιλειάδης.  

Γ) Το βράδυ της 29/5/2021 πραγματοποιήθηκε η 

διαδικτυακή Ομιλία του Ομοτ. Καθ. Γεωργίου Κο-

ντοργιώργη, π. Παντείου Πανεπιστημίου με τίτ-

λο:  «Το Βυζάντιο των Ελλήνων κατά την Οθωμα-

νοκρατία». Μπορείτε να παρακολουθήσετε την 

εξαιρετική ομιλία του Καθ. Γ. Κοντογιώργη από 

τον σύνδεσμο:  

https://www.facebook.com/oiomko.org/

videos/627182028682687  



 

ΟΊΚΟΥΜΕΝΊΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΊΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΊΝΟΥΠΟΛΊΤΩΝ 

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 2017-2020 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 τις περιοχές: Κωνσταντινού-

πολη, Σμύρνη, Ραιδεστός, Μηχανιώνα, Άγκυρα  και Οδεμήσιο.  

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 Ελ-

ληνισμό 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).  

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούμε να στείλουν μήνυμα εκδήλωσης ενδιαφέρο-

ντος, και εάν επιθυμούν ακόμα και την περιοχή που θέλουν να εργαστούν, στην 

διεύθυνση nnap@otenet.gr  



 

Η Εθνική Σχολή Γλωσσών και Εμπορίου 1909-1925 

Ένα ακόμα από τα άπειρα ευεργετήματα του  

Οικουμενικού Πατριαρχείου προς το Γένος  

 

Στην ιστορία των Ελληνικών Σχολείων της Κων-

σταντινούπολης υπάρχουν εκπαιδευτικά Ιδρύμα-

τα που είναι λίγο γνωστά στο ευρύτερο κοινό. 

Ένα από αυτά είναι η Σχολή που αναφέρεται στον 

τίτλο. Ιδρύθηκε και λειτούργησε για περίπου 15 

χρόνια με μέριμνα του Οικουμενικού Πατριαρχεί-

ου στην συνοικία του Πέρα. 

Η ιστορία της Σχολής είναι καταγεγραμμένη στα 

Πρακτικά των Συνεδριάσεων της Εφορείας της και 

είναι διαθέσιμα στους ερευνητές από την ιστοσε-

λίδα http://anthemion.phs.uoa.gr/index.php/el/  

Τα πρώτα βήματα- Ίδρυση 

Η πρώτη συνεδρίαση που έχει καταγραφεί έλαβε 

χώρα στο Οικουμενικό Πατριαρχείο υπό την Προ-

εδρεία του μακαριστού μεγάλου Πατριάρχη Ιωα-

κείμ Γ’ την 11 Ιουνίου 1909. Στη συνεδρίαση ανα-

φέρεται το εξής: 

- Το Πατριαρχείο πριν δυο έτη είχε ζητήσει από 

τον Ελληνικό Φιλολογικό Σύλλογο Κωνσταντινου-

πόλεως (ΕΦΣΚ) να καταρτίσει την οργάνωση της 

νέας Σχολής. Ο ΕΦΣΚ υπέβαλε έγκαιρα αναλυτικό 

Πρόγραμμα. 

- Προσωρινά η Σχολή άρχισε να λειτουργεί εντός 

της Ζωγραφείου Σχολής με μέριμνα του ΕΦΣΚ τα τελευταία δύο χρόνια. 

- Τονίστηκε ότι ήδη πολλοί Ρωμιοί μαθητές έχουν εγκαταλείψει τα ξένα σχολεία και προ-

σήλθαν στην νέα Σχολή. 

- Τα αρχικά έξοδα της υπό ίδρυσης Σχολής εξασφαλίστηκαν με την διενέργεια εράνου του 

Κων/νου Σπανούδη αρχισυντάκτη της εφημερίδας “Πρόοδος”. 

Το Οικουμενικό Πατριαρχείο εξέλεξε ως μέλη της Εφορείας που θα ξεκινήσει την ανεξάρτη-

τη λειτουργία της Σχολής τον Σεπτέμβριο του 1909 τους Ευθ. Ευγενίδη (Πρόεδρο),  

Ο ιδρυτής και εμπνευστής της Σχολής 

Γραμμάτων και Εμπορίου  

Οικουμενικός Πατριάρχης  

Ιωακείμ Γ’ ο Μεγαλοπρεπής. 



 Ι. Ηλιάσκο, Λ. Λιμαράκη, Κ. Σπανούδη και Β. Σγούλα. Αποφασίστηκε να υποβληθεί το αίτη-

μα προς τις κυβερνητικές αρχές να χορηγηθεί η άδεια λειτουργίας. Όμως τα μέλη αναφέ-

ρουν ότι θα μπορούσε να ξεκινήσει η Σχολή ως παράρτημα του Ζωγραφείου Λυκείου, οπό-

τε δεν χρειάζεται άμεσα η χορήγηση άδειας για να ξεκινήσει η Σχολή. 

Η εισαγωγή μαθητών θα γινόταν από επτατάξια 

πρωτοβάθμια σχολεία. Η Σχολή θα ήταν τετραε-

τής. Θα μπορούσαν  να υπάρχουν όμως και δυο 

προκαταρτικές τάξεις. 

Οι μαθητές θα ήταν εσωτερικοί και εξωτερικοί. 

Αμέσως ανατέθηκε σε επιτροπή να ετοιμάσει τον 

κανονισμό της Σχολής. Ο Ε. Ευγενίδης επειδή είχε 

πολλές ασχολίες και ο Β. Σγούντας επειδή έχει 

σκοπό να ιδρύσει ιδιωτικό λύκειο δηλώνουν την 

αδυναμία τους να είναι μέλη της Εφορείας που 

θα αναλάμβανε να θέσει σε λειτουργία της Σχο-

λής . 

Σε μερικές μέρες (22/6/1909) συνέρχεται η Εφο-

ρεία υπό την Προεδρεία της Α.Θ.Π του Οικουμενι-

κού Πατριάρχη Ιωακείμ Γ’. Συζητούνται θέματα 

και λαμβάνονται αποφάσεις όπως: 

-Τα δίδακτρα για κάθε μαθητή να είναι 1λ.τ./

μήνα ώστε να είναι χαμηλότερα από τα ξένα σχολεία. 

- Η γλώσσα διδασκαλίας θα είναι η γαλλική και η ελληνική αλλά θα διδάσκονται και οι 

γλώσσες: τουρκικά, αγγλικά, γερμανικά και ρωσικά. 

- Εκτός των διδακτόρων θα ζητηθούν πόροι: δωρεές, συνδρομές από σωματεία από το ε-

θνικό ταμείο, τις Κοινότητες Σταυροδρομίου και Γαλατά, Τράπεζας. 

Προτείνεται να υπάρξει αίτημα προς την Γαλλική Κυβέρνηση για οικονομική υποστήριξη 

αλλά ο Πατριάρχης δεν το θεωρεί σωστό αφού είναι μια Εθνική Σχολή. Αποφασίζεται η 

Σχολή να ξεκινήσει αρχικά μόνο με εξωτερικούς μαθητές αφού η ίδρυση οικοτροφείου 

χρειάζεται χρόνο να οργανωθεί. 

Αναλαμβάνουν οι Λ. Λιμαράκης και Κ. Σπανούδης να βρουν κατάλληλο κτήριο για την Σχο-

λή. Θα γίνουν ανακοινώσεις μέσω του ελληνόφωνου τύπου. Ο Πατριάρχης αναφέρει ότι τα 

έσοδα από το Σεβαστοπούλειο Ίδρυμα (2000 λ.τ.) θα διατεθούν στην Σχολή. 

Τέλος αποφασίζεται η σφραγίδα της Σχολής να φέρει την απεικόνιση του αρχαίου Ερμή! 



 
   Στην 3η συνεδρίαση που πραγματοποιεί-

ται την 1/7/1909 στην Ι. Θεολογική Σχολή 

της Χάλκης επίσης υπό την Προεδρία του 

Οικ. Πατριάρχη Ιωακείμ Γ, προτείνει ο ίδιος 

μήπως την εκάστοτε εφορεία της Σχολής να 

την εκλέγουν οι γονείς/κηδεμόνες. Τα υπό-

λοιπα μέλη της Εφορείας προτείνουν να πα-

ραμείνει η αρχή το Πατριαρχείο να ορίζει 

την Εφορεία. 

   

  Ακολούθως εγκρίνεται ο Γενικός Κανονι-

σμός της λειτουργίας της Σχολής. Όσον α-

φορά τα μαθήματα που διδάσκονται είναι: 

Θρησκευτικά, Ελληνικά αρχαία και νέα, 

Τουρκικά, Γαλλικά, κατ’ επιλογή ενός μαθή-

ματος Αγγλικά ή Γερμανικά, Στην Γαλλική θα 

διδάσκονται: Μαθηματικά, Φυσική-Χημεία, 

Γεωγραφία, Γενική γνώση Εμπορίου και 

Τραπεζικά, Πολιτική Οικονομία, Εμπορικό Δίκαιο ενώ η ιστορία του Εμπορίου θα διδάσκε-

ται στα Ελληνικά. Τέλος θα διδάσκονται και η Καλλιγραφία/ιχνογραφία και επίσης η Γυμνα-

στική. 

Απόδειξη είσπραξης διδάκτρων  

της Σχολής  

Σημερινός κτηματολογικός χάρτης του κτηρίου της Σχο-

λής κοντά στον Γενοβέζικο πύργο του Γαλατά 



 
   Αποφασίζεται ότι η Σχολή πρέπει να δημιουργήσει Εργαστήρια Φυσικής και Χημείας, βι-

βλιοθήκη και Μουσείο χάρη της καλύτερης παροχής εκπαίδευσης. Τέλος ο διευθυντής πρέ-

πει να είναι απόφοιτος ανώτατης Εμπορικής Σχολής ή διδάκτωρ φιλόλογος ή των μαθημα-

τικών-φυσικών επιστημών. 

  Η επόμενη συνεδρίαση πραγματοποιείται αφού έχει οριστεί Πρόεδρος της Εφορείας της 

Σχολής ο Ευθ. Ευγενίδης, ο οποίος όμως επιμένει για την παραίτηση του και δωρίζει το πο-

σό 100 λ.τ. Έτσι ορίζεται Πρόεδρος ο Σόλων  Καζανόβας. Προτείνεται να αξιοποιηθεί κτίριο 

που ήταν Γερμανοελβετικό Παρθεναγωγείο που ανήκει στην Ελληνορθόδοξη Κοινότητα 

Σταυροδρομίου και  ως διευθυντής ο Καθ. Μαθηματικών της Ελληνικής Εμπορικής Σχολής 

Χάλκης Κάρολος Τζάρλτων που όμως απουσιάζει σε συνέδριο στην Ελβετία.  

 

Έναρξη λειτουργίας της Σχολής 

   Η Σχολή στάθηκε δυνατό να λειτουργήσει τον Σεπτέμβριο του 1909. Στη συνεδρίαση 

15/7/1910 της Εφορείας που αποτελείται από τους Αλ. Παντζέρη (Πρόεδρο), Σόλωνα Καζα-

νόβα, Γεώργιο Μπούσιο και Δημήτριο Σούλα. Αναφέρεται ότι τα έσοδα από το κληροδότη-

μα 4671 λ.τ. Κ. Σεβαζόπουλο είναι διαθέσιμα. Συζητείται την 24/7/1910 η ανάγκη συμπλή-

ρωσης του εξοπλισμού ενώ ως έσοδα καταγράφονται οι μετοχές από το Κληροδότημα Σε-

βαστόπουλου 20.566λ.τ., Χορηγία Ευγενίδη 100 λ.τ. , ενώ ως έξοδα η οφειλή στην Bankver-

ein (Τράπεζα) 298 λ.τ.  , ενοίκιο οικοτροφείου 150 λ.τ. , μισθοί 18, 254 λ.τ., ενοίκιο κτιρίου 

70 λ.τ./εξαμήνου έξοδα οικοτροφείου 60 λ.τ./μήνα, επιστασία της  Σχολής 60 λ.τ.. Έλλειμα: 

586 λ.τ. Στην ίδια συνεδρίαση συζητήθηκαν εκτός του οικονομικού ζητήματος, η αναγνώρι-

ση της Σχολής από το Οθωμανικό Κράτος αλλά της Ελλάδος ως ανωτέρα σχολή ενώ  ορίζε-

ται διευθυντής ο κ. Τζάρλτων. Στις συνεδριάσεις που  ακολουθούν, συζητούνται τα θέματα 

όπως: 

Μεταβολή του διδακτικού προγράμματος.  

Η ανάγκη ενισχυτικής διδασκαλίας Τουρκικών. 

Με την αύξηση μαθητών η διαίρεση των τάξεων (Β’). 

Μέτρα προστασίας από την επιδημία χολέρας. 

Πολλές φορές θέμα συζήτησης είναι η ανάγκη εύρεσης πόρων για κάλυψη των εξόδων που 

δεν μπορούν να καλυφθούν από τα δίδακτρα μόνο. 

Όσο προχωρεί η Σχολή συζητείται με αυξανόμενο ρυθμό διδακτικά ζητήματα που αφορούν 

την ποιότητα διδασκαλίας. 

Αποφασίζεται η δημιουργία τμήματος παιδαγωγικού ώστε οι απόφοιτοι να μπορούν να 

διορίζονται σε εκπαιδευτικά ιδρύματα.  



 
   Πολλές φορές γίνονται προτάσεις από το Πατριαρχείο για να επικοινωνήσει η Σχολή με εν 

δυνάμει χορηγούς, όπως π.χ. του Νεόρο Τσανακλή στο Καϊρο. 

 

   Το 1911 λειτουργούν 4 τάξεις στο Σχολείο που σημαίνει ότι υπήρξε προσέλευση μαθητών 

στις δύο ανώτερες τάξεις από άλλα σχολεία αφού η δική τους μαθητές άρχισαν είναι στην 

2α τάξη. Αναφέρεται ότι η διδασκαλία φυσικής στα γαλλικά είναι αποτυχημένη λόγω 

άγνοιας της γλώσσας. Η πειθαρχεία σε γενικές γραμμές είναι ικανοποιητική. Το έλλειμα εί-

ναι 7.500 λ.τ. (300.000γρ.) Συζητείται να απευθυνθεί η Σχολή βοήθεια από το Άγιο Όρος –  

στην Μονή Βατοπεδίου. 

  Στη συνεδρία 9/7/1911 ο διευθυντής Τζάρλτων ενημερώνει ότι θα παραιτηθεί επειδή 

βρήκε δουλειά στην Ελληνική Σχολή της Οδησσού. Στις επόμενες συνεδριάσεις συζητείται 

το θέμα η εύρεση νέου Διευθυντή και μεταξύ αυτών του Αναστάσιου Αναστασιάδου. Ο 

Ευθ. Ευγενίδης υποστηρίζει οικονομικά την Σχολή. Το Δ.Σ. κατά καιρούς συζητάει να απο-

κτήσει το δικό της κτίριο και προτείνονται: ένα κτίριο στην οδό Telegraf (2830μ2) και η οικί-

α Μουσούρη στο Μ. Ρεύμα. Το Οικοτροφείο είναι στην οδό Γιαζιτζή. Σε όλες της συνεδριά-

σεις μόνιμο θέμα είναι η απαλλαγή από δίδακτρα πόρων μαθητών, οι αιτήσεις καθηγητών 

για αύξηση του μισθού τους. 

 

  Το έτος 1912 τα θέματα που απασχολούν την Εφορεία υπό την Προεδρεία του Σόλωνα Κα-

ζανόβα, η ανάγκη να εκδοθεί η άδεια λειτουργίας και ζητείται η βοήθεια από το Οικουμενι-

κό  Πατριαρχείο να παρέμβει προς τις Κρατικές αρχές. Τον Μάϊο 1912 πραγματοποιούνται 

επισκέψεις επιθεωρητών από το Υπ. Παιδείας του Οθωμανικού κράτους. Ο Γ. Μπούσιος 

επισκέπτεται την Μ. Βατοπεδίου για εξασφάλιση χορηγίας. Στις εξετάσεις των τελειόφοι-

των συμμετέχει εκπρόσωπος της Οθωμανικής Τράπεζας ο Α. Μιχαηλίδης. Το θέμα της ανε-

πάρκειας των βιβλίων συζητείται συχνά. Ο Γ. Μπούσιος αναλαμβάνει να συνεννοηθεί με 

τον Καθ. Τουρκικών Ορχάν μπέη μήπως μπορούσε να γραφθεί ένα βιβλίο διδασκαλίας της 

Τουρκικής με την μέθοδο Berlitz. 

 

   Η Εφορεία είναι σε συνεχή επικοινωνία με την Κεντρική Πατριαρχική Επιτροπή που λει-

τουργεί υπό το Διαρκές Εθνικό Μικτό Συμβούλιο (ΔΕΜΣ). Τον Ιούλιο 1912 το Υπ. Παιδείας  

της Ελλάδος αναγνωρίζει ισότιμο των ανωτέρω εμπορικών σχολών. 
 



 
Η περίοδος  στη διάρκεια των  Βαλκανικών  Πολέμων  

   Η Σχολή διακόπτει για ένα μήνα την λειτουργία της και επίσης συμβαίνει να φιλοξενη-

θούν 100 ναύτες του Ρουμανικού ναυτικού σε 2 αίθουσες. Στις 31/1/1913 γίνεται γνωστό 

ότι το μέλος του Δ.Σ. ο ταμίας Δ. Δουλάς έχει απελαθεί από τις Οθωμανικές αρχές. Αναλαμ-

βάνει ταμίας ο Α. Μιχαηλίδης αλλά υπάρχουν κενά στα λογιστικά βιβλία. Ο Δ. Δουλάς είχε 

πάρει δάνειο 100 λ.τ. από τον Σπυρίδωνα Σιδερίδη που ο δεύτερος όμως έχει απουσιάσει. 

Επίσης, ο Γ. Μπούσιος αποχωρεί εκτός της χώρας. Υπάρχουν σοβαρά οικονομικά προβλή-

ματα τον Μάϊο του 1913 ενώ είμαστε σε μια ενδιάμεση περίοδο μετά το τέλος του Β’ Βαλ-

κανικού Πολέμου. Το ζήτημα της απόδοσης του ταμείου από τον Δ. Δούλα διαρκεί αρκετό 

διάστημα. Το Διαρκές Εθνικό Μικτό Συμβούλιο (ΔΕΜΣ) χορηγεί  δάνειο 220 λ.τ. στην Σχολή 

για να πληρωθούν οι μισθοί των εργαζομένων της Σχολής. Με την οικονομική δυσμενή κα-

τάσταση τον Ιούνιο του 1913 η Εφορεία συζητάει την πιθανότητα να συγχωνευθεί με το  

Εθνικό Ελληνογαλλικό Λύκειο (πρώην) Χατζηχρήστου. Για εύρεση πόρων για να καλυφθούν 

τα ελλείματα συχνό η Εφορεία συζητάει την οργάνωση κινηματογραφικών προβολών, χο-

ροεσπερίδων, δείπνων κτλ. που απαιτούν αρκετή οργανωτική προσπάθεια. Στις τελετές α-

ποφοιτήσεων που γίνεται που παραχωρείται από τον ΕΦΣΚ 

συμμετέχει ο Οικουμενικός Πατριάρχης  Γερμανός 

Ε’ (1913). 

   Στο τέλος του ακαδημαϊκού έτους 1912-13 ο μαθηματικός 

πληθυσμός φαίνεται στον παρατιθέμενο πίνακα. Έχει προ-

τεθεί 1 τάξη σε σχέση με την αρχή. Ο συνολικός αριθμός 

των μαθητών είναι 297. Το έτος αυτό έχουν αποχωρήσει 28 

μαθητές σε σύγκριση με 84 μαθητές το προηγούμενο έτος. Ο αριθμός των αποφοίτων είναι 

22, ενώ 8 είναι επανεξεταστέοι, 1 απεβίωσε και 1 στάσιμος τελειόφοιτος. 

  Η συγχώνευση με το Εθνικό Ελληνογαλλικό Λύκειο δεν προκρίνεται αφού τα αναλυτικά 

προγράμματα των δυο σχολών είναι πολύ διαφορετικά. 

Το ακαδημαϊκό έτος 1913-14 ξεκινάει με κάποια αισιοδοξία. Έρχεται η δωρεά των αδελφών 

Μαυρογορδάτου 100λ.τ. 

 

 Προεδρεία Μητροπολίτη Μυτιλήνης Κυρίλλου  

    Τέλος Σεπτεμβρίου 1913 η Εφορία ενημερώνεται από το Οικουμενικό Πατριαρχείο ότι 

ανατίθεται στον Μητροπολίτη Μυτιλήνης Κύριλλο. Ο Σ. Καζανόβας δυσαρεστημένος πα-

ραιτείται. 

 

 

 

Τάξη Αριθμός Μαθη-
τών 

Α’ 70 

Β’ 60 

Γ’ 87 

Δ’ 47 

Ε’ 33 



 Η Εφορία γενικά συνεδριάζει συχνά πολλές φορές 2-3 φορές τον μήνα. Όμως υπάρχουν 

περίοδοι που συνεδριάζει η Εφορία με χρονική απόσταση μεγάλη. Τον Οκτώβριο του 1913 η 

Εφορία αποτελείται από τους Μητρ. Μυτ. Κύριλλο (Πρόεδρος), Μ. Λογοθετίδη, Ι. 

Χρυσαφίδη, Π. Γεωργιάδη, Α. Μιχαηλιδη. Ο Σ. Καζανόβας αντικαθίσταται και ορίζονται 

πρόσθετα μέλη:  Α. Κιοσέογλου και Ν. Μαυρογορδάτος. Ο Διευθυντής N. Καλαμαρτζής 

απουσιάζει στην Ελλάδα. Στις 21/2/1914 ξ Εφορία συναντάται με τον γιό Στέφανο Ευγενίδη 

αφού έχει αποβιώσει ο πατέρας του και ζητείται αρωγή που χορηγεί 100 λ.τ.  Μαθαίνεται 

ότι ο πρώην ταμίας Δ. Δούλας έχει αποβιώσει στην Μασσαλία. Η Εφορία επικοινωνεί με τον 

πεθερό του Φερμάνογλου για την διευθέτηση της οφειλής του προς την Σχολή. 

 

Παρουσιάζει ενδιαφέρον 

ότι τον Μάρτιο του 1914 η 

Σχολή αγοράζει έναντι 340 

αργ. γροσιών (340/40=8,5 

λ.τ.) ένα Πηνίο Rumkorff 

που την εποχή εκείνη ήταν 

προωθημένο τεχνολογικό 

σύστημα. 

Τον Μάϊο του 1914 με 

την εξάπλωση των 

διωγμών σ’ όλη την δυτική 

Μικρά Ασία το 

Οικουμενικό πατριαρχείο 

κηρύσσει την Εκκλησία εν 

Διωγμώ που εν μέρει 

περιορίζει τα διωκτικά 

μέτρα της Κυβέρνησης 

των Νεότουρκων.  

Η συνεδρίαση της 13/6/1914 αναβάλλεται. Στη συνεδρίαση της 18/8/914 καταγράφεται 

στα πρακτικά ότι ο Πρόεδρος Μητρ. Μυτιλήνης Κύριλλος στην αρχή της συνεδρίασης «Ο 

Σεβασμιώτατος Πρόεδρος αναφερόμενος εις την συνέπεια των αλλαχού διαδραματιζόμενων 

γεγονότων επέλθουσαν πολιτικής και οικονομικής αβεβαίου κατάστασης, παρακαλεί τα άξια 

μέλη όπως τούδε σκευθώσι περί των μέσων δίων αφενός μεν θέλει εξασφαλισθεί η 

λειτουργία κατά το επί θύρας έτος, λόγω της υπό τα όπλα Πρόσκλησην του προσωπικού 

ημετέρου και ξένου, και αφ’ ετέρου περί του τρόπου δι’ ήλθε δυνηθή η Εφορία να 

αντιμετωπίσει τας οικονομικά αυτής υποχρεώσεις……». 



 Συζητείται από την Εφορία να ζητηθεί η Κοινότητα Σταυροδρομίου να μην ζητήσει 
ενοίκια. 

Ο Διευθυντής Ν. Καλαμαρτζής συνεχίζει να βρίσκεται στην Ελλάδα και ειδοποιεί ότι 
προσπαθεί να επιστρέψει. Την περίοδο αυτή υπάρχουν συχνές παραιτήσεις μελών της 
Εφορίας που αντικαθίστανται από το οικ. Πατριαρχείο. Χορηγείται τέλος του 1914 η 
Κυβερνητική άδεια. 
 
Προεδρεία Μητροπολίτη Σμύρνης Χρυσόστομου 
 
 Στις 27/2/1915 αποχωρεί ο Μητροπολίτης Μυτιλήνης από την Προεδρεία και το 
Πατριαρχείο ορίζει τον εξοριζόμενο από την Μητρόπολη του Σμύρνη, Χρυσόστομος που 
αργότερα τον Σεπτέμβριο του 1922 είχε μαρτυρικό θάνατο. Μέλη της Εφορίας των περίοδο 
αυτή είναι οι Π. Γεωργιάδης, Απ. Κρητικός, Π. Μπεκές. 

Αντιμετωπίζει η Σχολή σοβαρό οικονομικό πρόβλημα και συζητείται να γίνει έρανος 
και αναζήτηση χορηγών. Τον Απρίλιο του 1915 τίθεται το θέμα από την Οικονομική Εφορία 
πληρωμής φόρων επιτηδεύματος των καθηγητών και ο Οικονομικός Έφορος ζητάει να μάθει 
τους μισθούς που δίνει το Σχολείο.  

Η Εφορεία της Σχολής επικοινωνεί με τον ΔΜΕΣ. Τίθεται από την Αστυνομία το 
ερώτημα κατά πόσο υπάρχουν διδάσκοντες με ξένη υπηκοότητα. Αναφέρεται ότι το κτήριο 
του Ζωγραφείου έχει επιταχθεί από τους Γερμανούς, ενώ το καλοκαίρι του 1915 έχουν 
εγκατασταθεί στο Σχολείο 25 οικογένειες προσφύγων από το Άνω Βόσπορο. Ο Πατριάρχης 
δίνει χορηγία 100 λ.τ.. Παρ’ όλες τις δυσκολίες αποφασίζεται η ίδρυση Εμπορικού 
φροντιστηρίου και Χημείου στην Σχολή. Διορίζεται ως υποδιευθυντής ο Μ. Σταυριανός. 
Δημιουργείται τάξη για αδύνατους φοιτητές. Για την εύρεση άλλης στέγης για τους 
πρόσφυγες ζητείται βοήθεια από την Πρωτοσυγκελία του Πατριαρχείου. Απασχολείται η 
Εφορεία τη Σχολής με αύξηση ωρών των μαθημάτων Εμπορικών θεμάτων. Στις 1/9/1915 
λαμβάνεται εγκύκλιος του Υπ. Παιδείας που ζητά την αντικατάσταση εκπαιδευτικών με ξένη 
υπηκοότητα με έχοντες την οθωμανική υπηκοότητα. Το πετρέλαιο φωτισμού έχει 
υπερτιμηθεί. Αποφασίζεται η κατασκευή σφραγίδας στα Τουρκικά. Η Κοινότητα 
Σταυροδρομίου ζητάει συστέγαση με το Ζωγράφειο αλλά δεν γίνεται τελικά. 

Η οικονομική κατάσταση συζητείται συνέχεια. Η Β’ τάξη έχει 86 μαθητές και 
αποφασίζεται να διαιρεθεί σε δυο. Το ΔΜΕΣ δυσκολεύεται να δώσει την χορηγλια του. Την 
χρονιά 1915-16 τα έσοδα από τα δίδακτρα είναι 1.964 λ.τ. και το έλλειμα 400 λ.τ.. Τέλος το 
1915 η Εφορεία της Σχολής μεριμνά για τον εμβολιασμό των μαθητών για την προστασία 
από τύφο (1 γρ. κάθε μαθητής). Την περίοδο Ιανουαρίου – Μαρτίου 1916 οι συνεδριάσεις 
είναι “μυστικές” και δεν κρατιούνται πρακτικά. Η κλάση 1313 στρατεύεται και αρκετοί 
μαθητές. Τον Ιούνιο του 1916 η οικονομική κατάσταση της Σχολής είναι τραγική. Το πλέον 
ενεργό μέλος της Εφορείας Π.  Μπεκές αναφέρεται ότι λέγει: «Φρονεί ότι η δημιουργηθείσα 
οικονομική κατάσταση δεν δύναται να έχει ασφαλέστερων φάρμακον από μια σώφρονα 
κατά το μέλλον διαχείρισίν των πόρων της Σχολής βασιζόμενη επί αυστηρότατων 
οικονομικών και επί διαρκούς μερίμνης της Εφορείας προς αύξησιν των πόρων».  



    Σε όλη τη διάρκεια παραμένει άλυτο το ζήτημα της μη-επιστροφής του Διευθυντή Ν. 
Καλαμαρτζή που διεκδικεί μισθούς χωρίς να έχει δουλέψει και πρόκειται να επιστρατευτεί. 
Τυπικά παραμένει ως Διευθυντής. Ο Πρόεδρος Χρυσόστομος Σμύρνης προτείνει να έρθει 
ένας Δρ. Φιλολογίας από την Σμύρνη ονόματι Σεραφετεινίδης. Στην τελευταία συνεδρίαση 
25/8/1916 ο Πρόεδρος προτείνει να παραμείνει ο Ι. Καλαμαρτζής Διευθυντής και 
δημιουργείται οξύτατο επεισόδιο μεταξύ του και του Π. Μπεκέ. Διαλύεται η συνεδρία. Για 
όλο το διάστημα φαίνεται ότι ο Ι. Καλαμαρτζής παραμένει διευθυντής το σχολικό έτος 1916-
17 ενώ δεν υπάρχει Εφορεία στην Σχολή. 
 
Προεδρεία Μητροπολίτη Σαράντα Εκκλησιών Αγαθάγγελου (έναρξη 2/6/1917) 

 
 Τα μέλη της Εφορείας είναι Γ. Παλαμίδης, Π. Μπεκές, Ι. Χριστοδούλου. 
Ο Πρόεδρος λέγει ότι η Σχολή έχει διέλθει κρίσης και θα προσπαθήσει να ανορθώσει μαζί με 
τα μέλη την κατάσταση. 

Το έλλειμα ανέρχεται σε 700 λ.τ.. Το Πατριαρχείο αδυνατεί να συνδράμει. Συζητείται η 
οργάνωση κινηματογραφικής προβολής για να εισρεύσουν πόροι. Αποφασίζεται η απόλυση 
του Καλαμαρτζή που είναι ήδη στρατευμένος. Φαίνεται ότι η Σχολή λειτούργησε μεγάλα 
διαστήματα την προηγούμενη περίοδο με μια Διευθυντική Επιτροπή. Αναφέρει ο Π. Μπεκές 
τον Καρούσο, Δρ. Μαθηματικών ως υποψήφιο που όμως δεν δέχεται. Για τους 
προηγούμενους μισθούς του Ι. Καλαμαρτζή καταλήγει η Εφορεία (για το διάστημα που 
απουσιάζει μισθός 50%) σε συμβιβασμό. Ο μισθός του Διευθυντή είναι 20 λίρες. Ο 
Πρόεδρος προτείνει να εκλέγεται ως νέος Διευθυντής ο Ιωάννης Καραπλιάν (καταγωγή από 
Αϊβαλί) που είναι Διδάκτωρ του Παν. Αθηνών. Επειδή όταν εκτοπίστηκε το Πάσχα του 1917 
από το Αϊβαλί όλος ο Ελληνικός Πληθυσμός δεν έχει τα έγγραφα των διπλωμάτων του! 

Νέο μέλος της Εφορείας ο Ν. Κάμφωνας. Στην αρχή του Σχολικού έτους αστυνόμος 
έρχεται για το θέμα των ξένων υπηκόων Καθηγητών. Ζητούνται οι Έλληνες υπήκοοι να 
υπογράψουν ότι δεν θα διδάξουν πλέον. Απολύονται καθηγητές πολλοί. Ο Πρόεδρος 
προτείνει τον Αχιλλέα Γιαλανδέλη (από το Αϊβαλί) Ηλεκτρολόγο Μηχανικό που έχει 
σπουδάσει στην Γαλλία να προσληφθεί αλλά αυτός είναι στο Μπαλικεσίρ εξοριζόμενος από 
το Αϊβαλί όπως αναφέρθηκε λίγο πριν.  

Απολύονται και Γάλλοι υπήκοοι Καθηγητές. Τελικά μάλλον δεν μπορεί να πάρει άδεια 
ο Γιαλανδέλης να έρθει στην πόλη. Η Εφορεία προσλαμβάνει δυο δεσποινίδες για 
διδασκαλία της Γαλλικής σε μικρέ τάξεις – Μαδέλη και Πολλάκη. Επίσης, επιστρατεύονται 
Καθηγητές και το πρόβλημα είναι πολύ οξύ. Τον Οκτώβριο του 1917 λόγω του μεγάλου 
βαθμού μαθητών η τάξη Β’ διαιρείται σε δυο. Νέα μέλη της Εφορείας (πάντα διορίζονται 
από το Πατριαρχείο) Β. Ελευθεριάδης, Βασ. Αφεντούλης, Κ. Σίμος. 



 Για το έτος 1917-18 ο προϋπολογισμός της Σχολής είναι: 

 
 

Στη διάρκεια του φθινοπώρου 17 οι 
ελλείψεις είναι σοβαρές. Γίνονται σκέψεις να αποταθεί η Σχολή σε παλαιούς αποφοίτους 
της. Επειδή οι Καθηγητές έχουν μεγάλο φορτίο αποφασίζεται να δοθούν χρήματα σε αυτούς 
για πετρέλαιο φωτισμού.  

 
Στη διάρκεια των συζητήσεων είναι πολύ συχνή η ανάλυση της απόδοσης των 

καθηγητών. Γίνονται επισκευές και κατασκευή νέων αποχωρητηρίων επειδή υπάρχει η 
απειλή να κλείσει υγειονομική υπηρεσία το σχολείο. Με την αύξηση μαθητών που κλείνουν 
τα ξένα σχολεία υπάρχει η ανάγκη εύρεσης θρανίων.  

 
Το σχολικό έτος 1918-19 ο αριθμός των μαθητών είναι 365 από τους οποίους οι 25 

σπουδάζουν δωρεάν 20 κληρικών δίδακτρα 50%. Η κατανομή στις τάξεις είναι: 
 

 
 

ΕΣΟΔΑ   

Δίδακτρα 2300 
λ.τ. 

Έλεγχοι      30 
λ.τ. 

Επιδ. Πατριαρχείου(+ πέρ-
σι) 

200+20
0 

Κινηματογραφική παράστα-
ση 

300 

Σύνολο 3030 
λ.τ. 

  
  

  

ΕΞΟΔΑ   

Υποχρεώσεις απλήρωτες 575 

Ενοίκιο 200 

Γεν. Έξοδα 100 

Θέρμανση 50 

Μισθοί Προσωπικού 1975 

Σύνολο 2882 
λ.τ. 

Πλεόνασμα 148 λ.τ. 

Α’ Β’ Γ’ Δ’ Ε’ 

90 100 60 40 30 



 Η Εφορεία συντάσσει κτηματολόγιο την εργαστηριακών οργάνων που είναι 
εντυπωσιακή. Εγκαταλείπεται το κτήριο της Κοινότητας και ενοικιάζεται ιδιωτικός χώρος 320 
λ. για το επόμενο σχολικό έτος.  

Η Εφορεία εγκρίνει 4λ για εστίαση του Τεπίκ Μπέη και για την αυτονομία 8λ!!! 
Προϋπολογισμός:  

 
 
 
 
 
 
Παραιτείται ο Δ/ντης Ι. Καραμπλιάς πριν την έναρξη του σχολικού έτους 1918-19. 

Αμέσως πριν την έναρξη του Σχολικού έτους διορίζεται ως διευθυντής ο  Ι. Παπαδόπουλος 
με αμοιβή 30 λ.τ.  

Συζητείται να ηλεκτροφωτιστεί το κτήριο. Αρχές 1919 Ι. Σιφαναίος δωρίζεται 250 λ.τ. 
Τέλη Φεβρουαρίου με μια έξωθεν απόφαση το ΔΜΕΣ αποφασίζει να επανέλθει στη θέση τον 
Διευθυντή της Σχολής ο παλιός Διευθυντής Ν. Καλαμαρτζής. Η επιβολή αυτή δημιουργεί 
σοβαρή αντίδραση και σύσσωμη η Εφορεία της Σχολής παραιτείται την 27/3/1919.  Υπάρχει 
το ζήτημα ότι έχει υπογραφεί σύμβαση με τον Διευθυντή κ. Ι Παπαδόπουλος. Υπάρχει και το 
θέμα της αντίδρασης της κοινής γνώμης που δεν συμφωνούν επικεφαλής των εθνικών 
ιδρυμάτων να μην είναι Ιερωμένοι. 

 
 

Σύνολο εσόδων: Δίδακτρα 5175 λ.τ. + δωρεές (κτλ)=5724 
λ.τ. 

Σύνολο εξόδων: Μισθοί 347
70 

 

Θυρωροί 45 μηνιαία   

Σύνολο εξόδων= Έσοδα 

Εντός του πλαισίου φαίνεται η τοποθεσία του κτηρίου της Σχολής  



 Η νέα Εφορεία αναλαμβάνει υπό την Προεδρεία του Ιατρού Ι. Παπαδόπουλου με μέλη 
Π. Αναστάσιος, Β. Αριστήλουκο, Γαλάνης και Μάγκος. Αναλαμβάνει καθήκοντα ο Ν. 
Καλαμαντζής που στην ομιλία του μιλάει για τους νεοτουρκικούς διωγμούς από τις οποίες 
έχει υποστεί η Σχολή μεγάλη ζημιά.  

 
Στα μέσα 1919 η ιδιώτης νοικοκυρά του κτηρίου ζητάει αύξηση του ενοικίου ενώ ο 

πληθωρισμός καλπάζει. Σκέψεις για εύρεση άλλου κτηρίου της Ομογένειας. Αποστέλλεται 
επιστολή στην Ένωση Εμπόρων για χορηγία και επειδή υπάρχει πληροφορία ότι θέλουν να 
ανοίξουν Σχολή προτείνεται αντί αυτού να υποστηρίξουν την Σχολή. Αποφασίζεται τα 
διπλώματα να τυπώνονται στα Ελληνικά-Γαλλικά. Από τον έρανο που διενεργείται το 
καλοκαίρι του 1919 συλλέγεται το ποσό 374 λ.τ. Με την έναρξη του Σχολικού έτους 1920-21 
η Σχολή έχει έλλειμα 5 χιλ. λίρες Τουρκίας (πληθωρισμός). Προσπάθειες οργάνωσης 
χοροεσπερίδας από την Ελληνική Λέσχη αποτυγχάνει (Μάρτιο 1921).Ενώ τα μαθήματα 
Τουρκικών είχαν αφαιρεθεί επανέρχονται σταδιακά τον Απρίλιο 1921. Έλλειμα 6,5 χιλιάδες. 
Μετακόμισε σε κτήριο κοντά στον Πύργο του Γαλατά της κοινότητας Σταυροδρομίου χωρίς 
πληρωμή ενοικίου. Το κόστος επισκευής του κτηρίου απαιτεί 1500 λ.τ. Η Εφορεία ζητάει 
υποστήριξη από την Γαλλική αρμοστεία, η οποία απαντάει ότι πρέπει να συμπεριληφθεί στα 
αιτήματα του επόμενου έτους. Οι συνεδριάσεις είναι πολύ αραιές. Η τελευταία 27/6/1922 
πριν την Μικρασιατική καταστροφή με νέο Πρόεδρο ξανά το Σ. Καζανόβα μετά από 10 
χρόνια. Επαναφορά της Τουρκικής γλώσσας. 

 
Η τελευταία συνεδρίαση είναι στις 21/3/1923 με Πρόεδρο τον Π. Καραθεοδωρή. Έχει 

συμβεί πριν 6 μήνες η Μικρασιατική καταστροφή. 
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[31 May 2021] 

Remedy and Reparations towards Minorities facing the danger to disappear in 

their native land is a Fundamental Human Rights Issue: The case of the Greek 

Orthodox Community of Istanbul 

The Ecumenical Federation of Constantinopolitans (EFC) , is the all-world federative body of 

the associations of the Greek-Orthodox Community of Istanbul, forced to live away from 

their native city of Istanbul due to the severe human rights violations befallen on them 

throughout the twentieth century by successive governments of the Republic of Turkey. The 

consequences of these violations are still affecting this Minority. 

The international status of this Minority was established by the founding international Lau-

sanne Treaty of Republic of Turkey (24/7/1923). The population of this Minority at that time 

was 125.000 members and 98% of their descendants are now living as an expatriated com-

munity in various countries. The main exodus of the members of the Minority occurred 

after the mass scale Pogrom of 6-7/9/1955 and the  massive forcibly deporations during the 

years 1964-65. 

Γραπτή Δήλωση της Οι.Ομ.Κω. στο 47ο Συμβούλιο Δικαιωμάτων Ανθρώπου 

της Γενικής Συνέλευση του Ο.Η.Ε.  



 Despite the general view that the violations against this Minority were related to the foreign 
policy relations of Turkey, the simple truth is that these violations were directly linked to the 
absence of the rule of law and to the perception that “minorities” constitute a lethal danger 
for the establishment of a Turkish “nation state”. This fact is evident since severe violations 
took place when relations between Turkey and Greece were good.  EFC in various UN 
meetings during the last years has presented the processes of the history of banishment of 
the Greek-Orthodox Community of Istanbul which is shown vividly in the graphic below. The 
anti-minority measures became severe after the establishment in 1962 at the Prime-
minister’s office the “Special Minority Committee” whose members were from the security 
and intelligence services. The rulings of this Committee superseded any administrative, 
judicial, and legislative power in the Republic of Turkey. This Committee was abolished in 
2004. 

What is at stake today is the very survival of this historical and autochthonous Minority. In 
the early 1960’s, the Minority still numbered 100.000 persons living in Istanbul.  Less than 
1.500 of its members remain in Istanbul today with most of them having an age above 60 
years old. This fact was recognized by the ECRI REPORT ON TURKEY (fourth monitoring cycle), 
adopted on 10 December 2010, Published on 8 February 2011,  Chapter III, Vulnerable/Target 
Groups, stating that “The extremely small size of the Greek community in Turkey…Urgent 
action is needed, as ECRI already noted in its third report on Turkey, if this community is to 
survive”. 

The only legal entity recognized by the Republic of Turkey of the non-Muslim minorities, like 
our Minority, are individual minority welfare foundations which according to Lausanne Treaty 
should be administered by the minorities themselves. However, during the years 1923-2003, 
the long terms elections in the Foundations have been prohibited which happened again 
from 2013 onwards and made impossible to carry out elections. Early this year the 
Administrative Court in Ankara ruled the illegality of prohibition of elections and recently the 
Court of Appeal verified the early court ruling. This prohibition of elections has already 
caused serious misdeeds in the Welfare Foundations. The proper functioning of the 
administration of a minority welfare foundation is an essential prerequisite for the survival of 
the Greek-Orthodox Minority. 

EFC during the last ten years firmly stated towards the Government of the Republic of Turkey 
the urgent necessity of Remedy and Reparation measures towards the Expatriated Greek-
Orthodox minority of Istanbul. The measures and procedures established by the U.N. 60/147 
General Assembly Resolutions are very important towards this goal. 

 



 Specifically, EFC in direct communication with the authorities of the Republic of Turkey has 

submitted a series of specific of proposals to overt the complete disappearance of this 

minority. The proposed measures includes: 

 

- Supporting actively and funding the repatriation program. This includes the support of 

housing and job finding including the appointment to public services which has been 

prohibited after 1923. 

 

- Extend the restitution of citizenships for the descendants of those that have been expelled 

and stripped of the citizenship without their consent. 

 

- Cooperation on the establishment of research and development units with the 

cooperation of the expatriated Minority. 

 

- Allow the participation of the members of the expatriated Community to the management 

of the administration of the Welfare Foundation in Istanbul in which no elections have been 

done during the last eight years and in some cases more than 30 years as has been the case 

in BALIKLI Philanthropic Foundation. 

 

We invite the Republic of Turkey to consider and respond positively to the proposals of EFC. 

  Παρελήφθη από τον Δήμο Αθηναίων η Μελέτη που εκπονήθηκε με μέριμνα 

της Οι.Ομ.Κω. της Μελέτης Συντήρησης του Μαυσωλείου του Χρηστάκη Ζω-

γράφου στο Α’ Κοιμητήριο Αθηνών 

  Την Πέμπτη 20/5/2021 στα γραφεία του Τμήματος Πολιτιστικής Κληρονομιάς 

του Δ. Αθηναίων πραγματοποιήθηκε σύσκεψη για την παρουσίαση της Μελέτης 

με την συμμετοχή της Επιτροπής Παραλαβής του Δήμου, των μελετητών Καθη-

γητών Βλ. Κουμούση και Δημ. Κουτσογιάννη και του Προέδρου της Οι.Ομ.Κω. Ο-

μοτ. Καθ. Νικ. Ουζούνογλου. Το επόμενα βήματα είναι να προωθηθούν τα επί 

μέρους τμήματα της Μελέτης στις Υπηρεσίες του Υπ. Πολιτισμού με μέριμνα 

του Δήμου. Συνεχίζεται η συνεργασία με την Επιτροπή του Δήμου ώστε να μην 

καθυστερήσει το έργο της συντήρησης με την εφαρμογή της Μελέτης.     



ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΊΝΩΝΊΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 

Μηνάς Τσιτσάκος 
Μήνας Μάϊος  

  

 Το Πρόγραμμα που έχει ήδη συμπληρώσει 8 χρόνια την περίοδο αυτή που 

συνεχίζει η πανδημία του Κορωνοιού πραγματοποίησε τις εξής δράσεις: 

 ΄ 

Διανεμήθηκαν 130 διατακτικές για την αγορά τροφίμων στην 
Αθήνα, Θεσσαλονίκη και επαρχιακές πόλεις. 

ΟΛΕΣ ΟΊ ΥΠΟΛΟΊΠΕΣ ΔΡΑΣΕΊΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΥΝΕΧΊΖΟΝΤΑΊ ΟΣΟΝ 
ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ 

ΠΑΡΟΧΗ ΦΑΡΜΑΚΩΝ, ΕΞΑΣΦΑΛΊΣΗΣ ΣΕ ΔΊΑΓΝΩΣΤΊΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ & ΊΑΤΡΊΚΕΣ 
ΥΠΗΡΕΣΊΕΣ , ΥΠΟΣΤΗΡΊΞΗ ΑΝΑΠΗΡΩΝ , ΕΞΑΣΦΑΛΊΣΗ ΑΊΜΑΤΟΣ ΚΑΊ ΕΠΊΛΥΣΗ 
ΓΡΑΦΕΊΟΚΡΑΤΊΚΩΝ ΖΗΤΗΜΑΤΩΝ (ΑΔΕΊΕΣ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ, ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΚΕΠΑ, 

ΑΦΜ, ΑΜΚΑ, κτλ) ΣΥΝΕΧΊΖΟΝΤΑΊ ΚΑΝΟΝΊΚΑ. 

Μην πετάτε φάρμακα που δεν χρειάζεστε και στείλτε μήνυμα 
για την παραλαβή τους στο nnap@otenet.gr  

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΊΝΩΝΊΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΧΕΊ ΑΝΑΓΚΗ 
ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΊΞΗ ΣΑΣ. ΑΝ ΘΕΛΕΤΕ ΝΑ ΔΩΡΗΣΕΤΕ 

ΕΠΊΚΟΊΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΊ ΜΑΣ 

Ο ΑΡΊΘΜΟΣ ΤΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΊΖΟΜΕΝΩΝ ΕΊΝΑΊ 400 ΚΑΊ 

ΔΥΣΤΥΧΩΣ ΑΥΞΑΝΕΊ 

ΠΡΟΣΟΧΗ  

ΜΗΝ ΑΓΝΟΕΊΤΕ ΤΗΝ ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΤΩΝ ΑΔΕΊΩΝ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ ΚΑΊ 

ΚΥΡΊΩΣ ΣΠΕΥΣΑΤΕ, ΟΣΟΊ ΔΕΝ ΤΟ ΕΧΕΤΕ ΚΑΝΕΊ, ΝΑ ΠΟΛΊΤΟΓΡΑ-

ΦΕΊΤΕ. ΟΊ ΔΥΣΚΟΛΊΕΣ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΑΠΟ ΑΜΕΛΕΊΑ ΕΊΝΑΊ 

ΠΟΛΥ ΣΟΒΑΡΕΣ. ΕΊΜΑΣΤΕ ΣΤΗΝ ΔΊΑΘΕΣΗ ΣΑΣ ΝΑ  

ΣΥΝΔΡΑΜΟΥΜΕ.  

mailto:nnap@otenet.gr


  
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΊΖΟΜΕΝΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΊΣ  

Κυριακή 4 Ίουλίου 2021 

Τελετή απόδοσης τιμής στους Ήρωες Έλληνες της  

Κωνσταντινούπολης στην 80η Επέτειο της Δολοφονικής Βύθισης και 

πνιγμού 78 εθελοντών συνέπεια πράξης  

Εγκλήματος Πολέμου κατά του πλοίου ΕΥΑΓΓΕΛΗΣΤΡΊΑ. 

Σάββατο 10 Ίουλίου 2021 

Θρησκευτικό Μνημόσυνο και Εκδήλωση Μνήμης για το αείμνηστο 

Νίκο Μαγγίνα 

στην Βουλιαγμένη 

 

Συνέδριο με θέμα  

«Το ελεύθερο Ελληνικό Κράτος και ο Μείζων Ελληνισμός»  

(Φθινόπωρο 2021)  

 

ΣΥΝΤΟΜΑ ΘΑ ΥΠΑΡΞΟΥΝ  ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΊΣ ΑΝΑΚΟΊΝΩΣΕΊΣ. 

Εκδήλωση στην 66η Επέτειο των Σεπτεμβριανών της  

Κωνσταντινούπολης με την προβολή της πολυβραβευμένης ταινίας της  

Ευτυχίας Φράγκου  

«Οι Μη-Χαμένες Πατρίδες-Κωνσταντινούπολη»  

Βράδυ 7/9/2021  



ΣΩΜΑΤΕΊΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΟΊ.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/ 

 

ΣΩΜΑΤΕΊΑ 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. 


