
 
 
 
 
 
 
 
 

 

-Ο Οικ. Πατριάρχης για τον 

Πόλεμο στην Ουκρανί-

ας,σ.2-3. 

-Συνάντηση με τον 

Υπ.Εξ.σ.4 

-Εκδηλ. επετείου Αλω-

σης,σ.5-7. 

-Ανακοινώσεις,σ.8-9,21-22. 

28-30. 

 Παν. Σμύρνης, σ.12-20. 
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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 

 

  ΟΙ ΔΥΟ ΠΟΛΙΤΕΣ ΤΩΝ Η.Π.Α. ΠΟΥ ΠΡΟΣΦΕΡΑΝ ΣΩΤΗΡΙΑ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ  

ΕΛΛΗΝΕΣ ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΗΣ ΚΑΤΑ ΚΑΙ  

ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΤΟ 1922 

HENRY MORGENTHAU  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ (1923-30) 

ΚΑΙ ΠΡΕΣΒΗΣ ΤΩΝ Η.Π.Α.  ΣΤΗΝ  

ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ (1913-17) 

ASA JENNINGS  

ΠΑΣΤΟΡΑΣ ΣΤΗΝ ΣΜΥΡΝΗ ΤΗΣ  

ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ. ΔΙΕΣΩΣΕ 

250.000 ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΜΕ ΔΙΚΕΣ  

 ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ  



 
Η Α.Θ.Π. Οικουμενικός Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολομαίος : 

τον τελευταίο λόγο δεν τον έχουν οι πολέμαρχοι, οι εισβολείς,  
αλλά ο γλυκύς Ιησούς* 

 
"Τον τελευταίο λόγο δεν τον έχουν, ευτυχώς, οι πολέμαρχοι, οι εισβολείς" τόνισε ο Οικου-
μενικός Πατριαρχης Βαρθολομαίος, αναφερόμενος στον πόλεμο στην Ουκρανία, εκφράζο-
ντας παράλληλα τη θλίψη του για τους νεκρούς και τα θύματα. 

«Είμαι πάντα κοντά σας», είπε στους Ίμβριους ο Οικουμενικός Πατριάρχης 

Ο κ. Βαρθολομαίος κατά τη διάρκεια της Πανηγυρικής Θείας Λειτουργίας στον Ιερό Ναό 
της Παναγίας Φανερωμένης, στη Νέα Μηχανιώνα, με αφορμή το κλίμα θρησκευτικής κατά-
νυξης για την "απόδωσην" του Πάσχα επεσήμανε ότι "την ευφροσύνη αυτής της μοναδικής 
Πασχαλίου χαράς, ουδέν οδυνηρόν, ουδείς πειρασμός, καμία δυστυχία αυτού του βίου, 
δύναται να μας στερήσει" γιατί "είναι άλλου επιπέδου, άλλης ποιότητος, άλλης δυναμι-
κής" και πρόσθεσε: 

"Ούτε, καν, ο τρομερός και ανελέητος πόλε-
μος τον οποίον από τριμήνου και πλέον διε-
ξάγει Ορθόδοξον, δυστυχώς, έθνος εναντί-
ον ετέρου, επίσης Ορθοδόξου. Ναι, πονού-
με δια τους νεκρούς, θλιβόμεθα διά τους 
τραυματίες και τους πρόσφυγας, κλαίωμεν 
για τα ποικίλα ανοσιουργήματα, δακρύω-
μεν δια την καταστροφή πόλεων και χω-
ριών. Ναι. Αλλά τον τελευταίο λόγο, ευτυ-
χώς, δεν τον έχουν οι πολέμαρχοι, οι εισβο-
λείς. Δεν τον έχουν όσοι σκορπούν τον όλεθρο και το θάνατο. Δεν τον έχουν οι άδικοι, οι 
βάναυσοι και οι κακούργοι. Τον τελευταίο λόγον τον έχει ο γλυκύς Ιησούς, ο φιλάνθρωπος 
Χριστός, ο πραγματικός αυθέντης του Κόσμου και της Ιστορίας". 

"Και αργά, ή γρήγορα αι αιώνιαι πύλαι του κακού θα αρθούν και θα αφανιστούν. Η τραγω-
δία θα λήξει". 

Ο κ. Βαρθολομαιος συνέχισε, λέγοντας ότι ο Θεός, όχι "ο από μηχανής θεός" του αρχαίου 
δράματος, αλλά ο "εκ του Άδη Αναστάς" θα εισέλθει, "θα φέρει την ειρήνη, όχι βεβαίως 
την ψευδώνυμον ειρήνη του κόσμου, αλλά τη ιδικήν του, την πάντα νουν υπερέχουσα" και 
"θα ποιμάνει κραταιάν αγάπη, τον λαόν του" , τον οποίο και θα οδηγήσει "εις ζωής, πηγάς 
υδάτων" και θα "εξαλείψει πάντα άθλιον, από των οφθαλμών αυτού". 

 
 
 
 

https://www.amna.gr/macedonia/article/651277/Eimai-panta-konta-sas--eipe-stous-Imbrious-o-Oikoumenikos-Patriarchis


 
Ο Οικουμενικός Πατριάρχης έκανε αναφορά στους πρόσφυγες από τη Μικρασία, τη Θρά-
κη, τον Πόντο και άλλες περιοχές της Ανατολίας, οι οποίοι "δια σιδήρου, δακρύων και αί-
ματος" πριν από ένα αιώνα ξεριζώθηκαν από τις εστίες τους και φτάνοντας έτσι στα εδάφη 
της μητροπολιτικής Ελλάδας έφεραν τον πολιτισμό τους, τις συνήθειες, την ενέργεια, τη 
δυναμικότητα τους και μαζι με τους ντόπιους κατοίκους έδωσαν νέα πνοή στη χώρα και τη 
Βόρεια Ελλάδα. 

"Οι χυμοί της Ανατολής έδωσαν νέα πνοή εις την εν Βορείου Ελλάδι αρχέγονον βασιλικήν 
δρυν της Ρωμιοσύνης. Νέους και εύχυμους καρπούς εις τον εύφορον κήπον της Μακεδονί-
ας, των Φιλίππων, των Αλέξανδρων, του Αριστοτελών, των Αγίων Δημητρίων και Μεθοδίων 
και Κυρίλλων" υπογράμμισε ο κ. Βαρθολομαίος και πρόσθεσε: 

"Πάντας, τούτοις, τιμώμεν σήμερον και τους πρωτοπόρους και θεμελιωτ'ας και τους επιγε-
νόμενους και συνεχιστάς, οι οποίοι ανεδείχθησαν και εξακολουθούν να αναδεικνύονται 
άξιοι των πατέρων τους και της τιμαλφούς κληρονομιάς και παρακαταθήκης των". 
Ο μητροπολίτης Νέας Κρήνης και Καλαμαριάς κ. Ιουστίνος ευχαρίστησε τον Οικουμενικό 
Πατριάρχη για την επίσκεψη στην οικεία μητρόπολη και στις ενορίες των δύο δήμων Καλα-
μαριάς και Θερμαϊκού και του επέδωσε τους σταυρούς Α' τάξεως του Αγίου Ευγενίου πο-
λιούχου της Τραπεζούντος και της Μηχανιώνας και της Παναγίας Φανερωμένης προστάτι-
δος της Νέας Μηχανιώνας. 

Στη πανηγυρική Πατριαρχική Θεία λειτουργία παραβρέθηκαν ο υφυπουργός Εσωτερικών 
(Μακεδονίας και Θράκης) Σταύρος Καλαφάτης, οι βουλευτές Κώστας Γκιουλέκας, Θεόδω-
ρος Καράογλου (ΝΔ), Γιάννης Αμανατίδης και Δώρα Αυγέρη (ΣΥΡΙΖΑ), οι δήμαρχοι Θερμαϊ-
κού και Καλαμαριάς Γιάννης Δαρδαμανέλης και Γιώργος Τσαμασλής, Αγιορείτες μοναχοί, 
εκπρόσωποι του κλήρου, του στρατού και των σωμάτων ασφαλείας, κ.α. 

Στη συνέχεια, ο Οικουμενικός Πατριάρχης τέλεσε επιμνημόσυνη δέηση στην προβλήτα της 
Νέας Μηχανιώνας και έριξε στη θάλασσα ένα στεφάνι στη μνήμη των θυμάτων των νεκρών 
και των προσφύγων της μικρασιατικής τραγωδίας. 

Ο κ. Βαρθολομαίος θα παραβρεθεί στις 5.30 μμ στα γραφεία της Ένωσης Ιμβρίων Μακεδο-
νίας και Θράκης, με αφορμή τα ενενήντα πέντε χρόνια από την ίδρυση της και θα τιμηθεί 
από τα μέλη της για τα τριάντα ένα χρόνια από την ανάληψη των πατριαρχικών καθηκό-
ντων του. 

Φάνης Γρηγοριάδης 



 

Συνάντηση Αντιπροσωπείας της  Οικουμενικής Ομοσπονδίας Κωνσταντινουπολιτών 
με τον Υπουργό Εξωτερικών κ. Νίκο Δένδια 

 

Η συνάντηση 
πραγματοποιή-
θηκε την 4η Μα-
ΐου 2022 στην 
αίθουσα Ι. Καπο-
δίστριας του Υπ. 
Εξωτερικών και 
συμμετείχαν μα-
ζί με τον Υπ. Εξω-
τερικών κ. Νίκο 
Δένδια, ο κ. Ιω-
άννης Τσαούσης 
(Πληρ. Υπ. Β) 
Διευθυντής του 
Διπλ. Γραφείου 
του Υπουργού, ο 
κ. Νικόλαος Παπαγεωργίου (Πληρ. Υπ, Β0 Διευθυντής Α4 ενώ η αντιπροσωπεία 
της Οι.Ομ.Κω., αποτελούταν από τους Νικόλαο Ουζούνογλου, Μιχαήλ Μαυρό-
πουλο και Νικόλαο Αναγνωστόπουλο. 
 
   Κατά την μακρά συνεδρίαση οι εκπρόσωποι της Οι.Ομ.Κω. ανέλυσαν τα προ-
γράμματα που διαχρονικά δραστηριοποιείται η Οι.Ομ.Κω. και δόθηκε έμφαση 
στα μέτρα υποστήριξης της νέας γενιάς και την υποστήριξη όσων επιθυμούν να 
επαναπατριστούν στην Πόλη. Αναλύθηκαν επίσης λύσεις για προβλήματα που 
αντιμετωπίζει η εκπατρισμένη Κοινότητα των Κωνσταντινουπολιτών αλλά και 
προτάσεις σε ζητήματα που ασχολείται η Οι.Ομ.Κω. για την υποστήριξη της Ο-
μογένειας. Οι προτάσεις της Οι.Ομ.Κω. αφορούσαν τα μέτρα ενίσχυσης της Ο-
μογενειακής Παιδείας αλλά και ζωτικά ζητήματα των Ομογενών που πρέπει να 
λυθούν το συντομότερο δυνατό.  



 

ΕΠΕΤΕΙΑΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 569η ΕΠΕΤΕΙΟ ΤΗΣ ΑΛΩΣΗΣ ΤΗΣ  
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗΣ  

 
Όπως κάθε χρόνο οι Κωνσταντινουπολίτες τιμήσαμε την θυσία και την μνήμη 
του τελευταίου Αυτοκράτορα Κωνσταντίνου Παλαιολόγου και των συμπολεμι-
στών του. Μετά την επιμνημόσυνη δέηση στην Μητρόπολη Αθηνών από τον Σε-
βασμιώτατο Μητροπολίτη Λαοδικείας κ. Θεοδώρητο έγινε κατάθεση στεφάνων 
στον Ανδριάντα του στην πλατεία Μητροπόλεως. Εκ μέρους της Ομοσπονδίας 
Κωνσταντινουπολιτών κατέθεσε ο πρόεδρος του Συλλόγου Κωνσταντινουπολι-
τών Ηνωμένου Βασιλείου κ. Πάνος Αναγνωστόπουλος. Εκ μέρους της Λέσχης 
Ιστορίας και Πολιτισμού της ΑΕΚ η κ. Σούκερη, του Δημάρχου Αθηναίων ο αντι-
δήμαρχος κ. Λ. Σκιαδάς και ο Περιφερειάρχης κ. Γ. Πατούλης τίμησαν την εκδή-
λωση και κατέθεσαν στεφάνι και στον Άγνωστο Στρατιώτη. Επίσης στον 
Άγνωστο Στρατιώτη κατέθεσαν ο πρόεδρος της Οικουμενικής Ομοσπονδίας 
Κωνσταντινουπολιτών καθ. Νικόλαος Ουζούνογλου, του Συλλόγου Κωνσταντι-
νουπολιτών ο πρόεδρος κ. Αντώνης Λαμπίδης, ο πρόεδρος του Φιλολογικού 
Συλλόγου Παρνασσός καθ. κ. Κωνσταντινόπουλος, ως εκπρόσωπος των Ενό-
πλων Δυνάμεων ο Ταξίαρχος Αλ. Κομητούδης διευθυντής ΓΕΕΘΑ/Α4 και εκ μέ-
ρους του προέδρου της Βουλής ο Βουλευτής Γ. Λοβέρδος. Στην εκδήλωση η υ-
πέροχη Φιλαρμονική του Δήμου Αθηναίων παιάνιζε εμβατήρια και τον Εθνικό 
μας Ύμνο. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Οι τελετές και 

καταθέσεις  

στεφάνων στον 

Ανδριάντα  του 

Κωνσταντινου 

Παλαιολόγου 

(άνω) και στο 

μνημείο του 

Άγνωστου  

Στρατιώτη.  



 
 

Ο ΑΝΔΡΙΑΝΤΑΣ ΤΟΥ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΠΑΛΑΙΛΟΓΟΥ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΜΗ-

ΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΑΘΗΝΩΝ ΕΡΓΟ ΤΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΙΟΥ ΓΛΥΠΤΗ ΣΠΥΡΟΥ ΓΟΓΓΑΚΗ (1923-2001) 

ΕΙΝΑΙ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟΥ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΟΝ ΜΥΣΤΡΑ,  

 ΕΧΕΙ ΥΨΟΣ 2.50 ΜΕΤΡΑ.  



 
ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΠΡΟΣ ΤΟ ΥΠ. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ  

ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΟΥΝ ΕΚΠΑΤΡΙΣΜΕΝΟΙ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΙΤΕΣ 
ΣΤΗΝ ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΤΩΝ ΑΔΕΙΩΝ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ 

26/5/2022 
Α) Η ΚΥΑ 4000/3/84/2014 - ΦΕΚ 53/Β/16-1-2014  αναμόρφωσε την έκδοση αδειών παρα-
μονής στην Ελλάδα Ομογενών εκ Τουρκίας.  
Στην ΚΥΑ αυτή στο άρθρο 3, παρ. 2  ορίζεται ότι: 
 Προϋποθέσεις, δικαιολογητικά και διαδικασία χορήγησης στους ομογενείς που ήδη διαμέ-
νουν στην Ελλάδα 
1. Ο ενδιαφερόμενος για την έκδοση ΕΔΤΟ−ΑΔΕΤ που διαμένει νομίμως στην Ελλάδα υπο-
βάλλει αυτοπροσώπως τη σχετική αίτηση στην αρμόδια, σύμφωνα με το άρθρο 1 παρ. 3, 
υπηρεσία. Για τα ανήλικα τέκνα τη σχετική αίτηση υποβάλλει ο έχων τη γονική μέριμνα. 
2. Η αίτηση προς την αστυνομική Αρχή συνοδεύεται από τα ακόλουθα δικαιολογητικά: 
α. Άδεια Παραμονής Αλλοδαπού, ή Δελτίο Ταυτότητας Αλλοδαπού ή διαβατήριο τύπου 
Ο.Τ.Α (ομογενών Τουρκίας, Αλβανίας) ή άλλο αποδεικτικό ταυτοπροσωπίας ημεδαπής διοι-
κητικής αρχής, που δεν έχει ανακληθεί έστω και αν η ισχύς του έχει λήξει. 
 
Σε αντίθεση με τα παραπάνω τα επιμέρους Κέντρα Αλλοδαπών ζητούν από τους Ομογενείς 
εν ισχύ διαβατήριο της Τουρκίας. Η ανανέωση του διαβατηρίου κοστίζει 250 Ευρώ. Μετά 
από έντονες παρεμβάσεις της Οι.Ομ.Κω. πλέον δέχονται τα Κέντρα Αλλοδαπών και τις ταυ-
τότητες της Τουρκίας. 
Η αναφερόμενη ΚΥΑ δεν αναφέρει σε κανένα σημείο ως προϋπόθεση την προσκόμιση δια-
βατηρίου ή ταυτότητας εφόσον ο αιτών διαθέτει Άδεια Παραμονής Αλλοδαπού, ή Δελτίο 
Ταυτότητας Αλλοδαπού ακόμα και να έχει λήξει η ισχύς του εφόσον δεν έχει ανακληθεί. 
Σημειώνεται ότι ελάχιστοι Κωνσταντινουπολίτες διέθεταν διαβατήρια ΟΤΑ.  
Μας αναφέρθηκε πρόσφατα προφορικά  ότι η απαίτηση διαβατηρίου της Τουρκίας οφείλε-
ται σε Εγκύκλιο Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας αριθ. 910117-439682 (10-9-2014) η ο-
ποία όμως είναι υπηρεσιακή και δεν μπορεί να μας κοινοποιηθεί. Κατόπιν τούτου υποβά-
λαμε αίτημα να μας χορηγηθεί η Εγκύκλιος αυτή ώστε να προβούμε στις δέουσες νόμιμες 
ενέργειες (δείτε συνημμένο έγγραφο της Οι.Ομ.Κω. με ημερομηνία 13/5/2022). 
 
Β) Ιστορική προέλευση του προβλήματος: 
Η Ελληνική Πολιτεία μετά από 20 χρόνια από τους μαζικούς διωγμούς των Ελλήνων το 
1964-65 άρχισε να πολιτογραφεί αυτούς. Στο διάστημα αυτό ίσχυαν τα εξής: 
(α) Αρχικά χορηγούνταν άδειες παραμονής με ληγμένες ημερομηνίες ισχύος και ποτέ 
άδειες εργασίες. 
(β) Σε δεύτερο στάδιο χορηγούνταν άδειες παραμονής υπό την προϋπόθεση ότι οι αιτού-
ντες διέθεταν εν ισχύ διαβατήριο της Τουρκίας. 



 
(γ) Μετά από το 1975 σταμάτησε η απαίτηση της προσκόμισης διαβατηρίου της Τουρκίας 

και οι άδειες παραμονής μέχρι το 2015 (40 χρόνια) ανανεωνόταν (κάθε 5 χρόνια) από τα 

Κέντρα Αλλοδαπών εφόσον η/ο ενδιαφερόμενη/ος προσκόμιζε το δελτίο της ταυτότητας 

αλλοδαπού που είχε λήξει. Με την ρύθμιση αυτή όσοι είχαν γίνει έκπτωτοι της ιθαγένειας 

της Τουρκίας, συνέπεια της συστηματικής πολιτικής αφαίρεσης τους από την Τουρκία ιθα-

γενειών, δεν αντιμετώπιζαν πρόβλημα με τα εν ισχύ δελτία αλλοδαπού μέχρι το 2014. 

(δ) Στην περίπτωση παιδιών που γεννιόντουσαν στην Ελλάδα και λόγω των γνωστών συν-

θηκών οι γονείς δεν ήθελαν να έχουν καμμιά σχέση με τα Προξενεία της Τουρκίας τα Κέ-

ντρα Αλλοδαπών χορηγούσαν δελτίο ταυτότητας στα παιδιά με τις ενδείξεις: 

Εθνικότητα : Ελληνική και Υπηκοότητα: Τουρκική 

που βέβαια η δεύτερη δεν ίσχυε. Ωστόσο οι έχοντες το δελτίο αυτό ανανέωναν κάθε 5 χρό-

νια τις άδειες παραμονής και πολλοί έχουν φθάσει 50 ετών. 

Με την αιφνίδια αλλαγή της απαίτησης μετά από το 2015 διαβατηρίων/ταυτοτήτων Τουρ-

κίας οι ανήκοντες στις κατηγορίες (γ) και (δ) έχουν σοβαρό πρόβλημα αφού δεν ανανεώνο-

νται οι άδειες παραμονής τους και δεν τους χορηγούνται Ειδικά Δελτία Ταυτότητας Ομογε-

νών (ΕΔΤΟ). Ακόμα συνέβη πρόσφατα η αφαίρεση μετά από 7 χρόνια ΕΔΤΟ σε υπερήλικες 

(90 ετών).  

(ε) Η διαδικασία πολιτογράφησης απαιτεί 2 χρόνια τουλάχιστον. Επιπλέον ορισμένοι προϊ-

στάμενοι των Περιφερειακών με αυθαίρετο τρόπο ζητούν την ύπαρξη ιθαγένειας της Τουρ-

κίας που δεν προβλέπεται από τον Νόμο.    

(στ) Μέχρι πρόσφατα τα Κέντρα Αλλοδαπών αρνιόντουσαν να σεβαστούν την Συνταγματι-

κή Αρχή της ισότητας των Φύλων και αναγνώριζαν την Ομογένεια ότι προέρχεται μόνο από 

πατέρα. Μετά από 9μήνη προσπάθεια αναγνωρίστηκε η αρχή αυτή στην περίπτωση μητέ-

ρας Ελληνικής καταγωγής ενώ ο πατέρας ήταν Αρμένιος.  

Γ) Προτάσεις: 

Να εφαρμοστεί ατόφια η ΚΥΑ 4000/3/84/2014 - ΦΕΚ 53/Β/16-1-2014 χωρίς να ζητούνται 

Διαβατήρια/Ταυτότητες της Τουρκίας. 

Η χορήγηση αδειών παραμονής και ΕΔΤΟ να βασίζεται στα στοιχεία των φακέλων που δια-

θέτουν τα Κέντρα Αλλοδαπών που μέχρι πρόσφατα δεν γινόταν αυτό. 

 

Να αναγνωριστούν τα πιστοποιητικά ΜΗ-ΑΝΤΑΛΛΑΞΙΜΟΥ κατά την έννοια της Συνθήκης 

της Λωζάννης των γονέων των αιτούντων που αποδεικνύει ότι οι αιτούντες ανήκουν στην 

Ελληνική Μειονότητα της Κωνσταντινούπολης μαζί με τα πιστοποιητικά βάπτισής τους, του 

Οικουμενικού Πατριαρχείου και των Ορθόδοξων Μητροπόλεων στην Τουρκία.   



 

Σημείωση: η ανωτέρω αναφερόμενη Εγκύκλιος του Αρχηγού της Αστυνομίας από 10-9-
2014 δεν έχει δημοσιευτεί στο ΦΕΚ, δεν κοινοποιείται δημόσια και ανατρέπει τα οριζόμενα 

στην ΚΥΑ 4000/3/84.   



 Το Πρόγραμμα Κοινωνικής Αλληλεγγύης της Οι.Ομ.Κω.  

«Μηνάς Τσιτσάκος»  

Ξεκίνησε το 2013 και συνεχίζεται—σε συνεργασία με τα μέλη 

σωματεία της Οι.Ομ.Κω.—με όλες τις δράσεις του, αφού οι ανάγκες 

αλληλεγγύης προς τον συνάνθρωπο αυξάνονται. Οι αλλεπάλληλες 

κρίσεις της τελευταίας δεκαετίας έχουν συσσωρεύσει πολλά 

προβλήματα και η κρατική μέριμνα είναι πολύ  

περιορισμένη.  

 Η αλληλεγγύη προς τους αδυνάμους ήταν πάντοτε  

κυρίαρχο συστατικό της Ρωμιοσύνης.  

Συνοπτικά οι δράσεις του Προγράμματος είναι:  

Εξασφάλιση στέγης σε 75 άστεγους 

 Διανομές 140 διατακτικών κάθε μήνα για αγορά  

τροφίμων από σουπερμάρκετ. 

 Εξασφάλιση φαρμάκων και υγειονομικού υλικού σε 30 οικογένειες.  

 Εξασφάλιση της πρόσβασης σε ιατρικές υπηρεσίες.  

 Εξασφάλιση αίματος σε έχοντες ανάγκη. 

 Επανασύνδεση ηλεκτροδότησης σε κατοικίες 

 Αντιμετώπιση γραφειοκρατικών δυσκολιών που στερεί βασικά δικαιώματα 

του ανθρώπου σε πρόσφυγες Έλληνες όπως οι δυσκολίες έκδοσης αδειών 

παραμονής, πολιτογράφησης και ΑΜΚΑ 

 Πραγματοποίηση εξοδίων ακολουθιών για ανασφάλιστους και μη έχοντες 

συγγενείς.   

 

ΓΙΑ ΝΑ ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙΤΕ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ ΣΤΟ 

 nnap@otenet.gr   

Η ΟΙ.ΟΜ.ΚΩ. ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΙ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

ΒΑΣΙΖΕΤΑΙ ΣΕ ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥΣ ΔΩΡΕΕΣ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ και ΙΔΙΩΤΩΝ.  

Η ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΘΙΣΤΑΤΑΙ ΑΝΑΓΚΑΙΑ ΛΟΓΩ 

ΤΗΣ ΑΥΞΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΧΟΝΤΩΝ ΑΝΑΓΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ και 

 ΑΜΕΣΗΣ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ 



 

Η Μελέτη και Τεκμηρίωση του Αρχείου της Ίδρυσης 
του Πανεπιστημίου Σμύρνης 

(1919-1922) 
 

Η διάσωση των ιστορικών τεκμηρί-

ων και η ανάδειξή τους βρίσκεται 

μεταξύ των πολλών σκοπών και 

δραστηριοτήτων της Οικουμενικής 

Ομοσπονδίας Κωνσταντινουπολι-

τών, που αποτελεί τον παγκόσμιο 

ενωτικό οργανισμό των εκπατρισμέ-

νων Ελλήνων της Βασιλίδας των πό-

λεων, της Κωνσταντινούπολης.  

Ειδικότερα ο προαναφερόμενος 

σκοπός έχει εξαιρετική σημασία για 

τον Ελληνισμό της Ανατολής καθ’ 

όσον ο αφανισμός που υπέστη και η 

εκρίζωσή του σχεδόν στο σύνολό 

του, είχε ως αποτέλεσμα να απωλέσει τον ιστορικό του φυσικό χώρο, δηλαδή 

τα εδάφη όπου είχε ζήσει και πάνω σε αυτά τα κτήρια, όπως τις εκκλησίες, μνη-

μεία, κοιμητήρια, σχολεία, ιδρύματα κ.τ.λ. Η απώλεια όμως των φυσικών δεδο-

μένων δεν σημαίνει ότι χάνεται και ο πολιτισμός που μεταφέρεται από γενιά σε 

γενιά. Πραγματικά αυτό έχει συμβεί και στην περίπτωση του Ελληνισμού της Α-

νατολής, όπου ο προσφυγικός πληθυσμός κρατάει τον πολιτισμό αυτό ζωντανό. 

Είναι ανάγκη να υπενθυμίσουμε ότι στα εδάφη της Ανατολής ο Ελληνισμός γέν-

νησε όλες τις επιστήμες που σήμερα η ανθρωπότητα έχει αναπτύξει. Η Καππα-

δοκία, που βρίσκεται γεωγραφικά στο κέντρο της Ανατολής, είναι ο τόπος όπου 

η Χριστιανοσύνη έσμιξε με τον Αρχαίο Ελληνικό πολιτισμό. Επομένως, αν χαθεί 

η ιστορική μνήμη χάνονται τα πάντα και αυτό είναι μιας μορφής «ΑΦΑΝΙΣΜΟΣ 

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ».   

 



 

Στην περίπτωση της Σμύρνης, της οποίας το ολοκαύτωμα, τον Σεπτέμβριο του 

1922, αποτελεί μια ουλή που δεν θα σβήσει ποτέ από το πρόσωπο της ανθρω-

πότητας, η σημασία της διάσωσης της ιστορικής μνήμης έχει εξαιρετική σημα-

σία, αφού η προσχεδιασμένη πυρκαγιά πολλά χρόνια πριν είχε σκοπό να σβή-

σει την ιστορική μνήμη. Για τον λόγο αυτό το πόνημα της Εθελόντριας της 

Οι.Ομ.Κω. κας. Ελένης Πατούχα που παρουσιάζει μέσω ενός Αρχείου, την προ-

σπάθεια της ίδρυσης του Πανεπιστημίου Σμύρνης το «Φως Εξ Ανατολών», είναι 

πάρα πολύ σημαντικό και αποτελεί πράξη που δείχνει ότι το πυρ δεν μπορεί να 

εξαφανίσει την καταγραφή μιας ευγενικής πράξης, της ίδρυσης μιας κυψέλης 

προόδου για το καλό όλων των λαών της Ανατολής. Της προσπάθειας αυτής η-

γείτο ένας μεγάλος Έλληνας, ένας από τους σημαντικότερους μαθηματικούς 

του 20ού αιώνα, ο Κωνσταντίνος Καραθεοδωρή. Η οικογένεια Καραθεοδωρή, 

με πατριάρχη τον ιατρό Στέφανο Καραθεοδωρή, έχει προσφέρει τα μέγιστα 

προς το Γένος.  

Τα ιστορικά γεγονότα, η Μικρασιατική Καταστροφή, δεν επέτρεψαν να ξεκινή-

σει τη λειτουργία του το Πανεπιστήμιο της Σμύρνης. Ο Κωνσταντίνος Καραθεο-

δωρή μερίμνησε, ώστε να μεταφερθεί στην Αθήνα το Αρχείο και η κινητή πε-

ριουσία του άτυχου αυτού ιδρύματος. 

Όμως η μη-λήθη με την προσπάθεια αυτής, δηλαδή της αλήθειας, έχει μεγάλη 

σημασία. Η επιτυχία της προσπάθειας αυτής οφείλεται πρώτα στον συμπολίτη 

μας Δρ. Χρυσολέοντα Συμεωνίδη που μας εμπιστεύτηκε το ψηφιακό Αρχείο, αλ-

λά απ’ όλα περισσότερο στην άοκνη εργασία για περισσότερο από δύο χρόνια 

της κυρίας Ελένης Πατούχα, πτυχιούχου Τουρκικών Σπουδών και Σύγχρονων Α-

σιατικών Σπουδών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Η 

συγγραφέας αφοσιώθηκε σε υπέρτατο βαθμό στο έργο αυτό, εντελώς εθελο-

ντικά, ενώ είχε υπερβολικό φόρτο εργασίας και το έφερε σε πέρας με μεγάλη 

επιτυχία.  Η εργασία της εθελόντριας της Οι.Ομ.Κω. κυρίας Ελένης Πατούχα α-

ποτελεί μια σημαντική συμβολή στον εμπλουτισμό της βιβλιογραφίας για τον 

Πολιτισμό της Ανατολής. Στο άρθρο που ακολουθεί της κυρίας Ελένης Πατούχα 

παρουσιάζεται το περιεχόμενο της πρωτότυπης αυτής εργασίας. 

 



 

Σύντομη Παρουσίαση της Εργασίας από την  
Ελένη Πατούχα  
συγγραφέα της  

« Μελέτης και Τεκμηρίωσης του Αρχείου της Ίδρυσης 
του Πανεπιστημίου Σμύρνης (1919-1922) 

ΦΩΣ ΕΞ ΑΝΑΤΟΛΩΝ» 
 

Το κάλεσμα από την Οικουμενική Ομοσπονδία Κωνσταντινουπολιτών για εθελο-

ντικές δράσεις, τον Σεπτέμβριο του 2018, στάθη-

κε η αφορμή της έναρξης της μελέτης μου σχετι-

κά με το Αρχείο του Πανεπιστημίου της Σμύρνης  

«Φως Εξ Ανατολών». Μέχρι τότε δεν γνώριζα! 

Δεν είχε τύχει να ακούσω ή να διαβάσω κάτι σχε-

τικό. Και η αρχή έγινε τον Δεκέμβριο του 2018.  

Όσο προχωρούσα στη μελέτη του αρχείου τόσο 

γοητευόμουν από αυτό που είχα στα χέρια μου. 

Ήταν ένας πραγματικός θησαυρός ανυπολόγι-

στης αξίας! Ένας θαυμαστός κόσμος ανοιγόταν 

μπροστά μου και ήμουν καθ’ όλα έτοιμη να τον 

εξερευνήσω. Η μελέτη του τόσο πλούσιου υλι-

κού με συνεπήρε κυριολεκτικά. Τα έγγραφα του αρχείου έγιναν εικόνες που με 

μετέφεραν σε εκείνα τα χρόνια και με ταξίδεψαν από τη Σμύρνη και την Αθήνα, 

έως το Βερολίνο και το Τόκιο. Έζησα τις αγωνίες και τις επιθυμίες των οργανω-

τών για τις ενέργειες που έπρεπε να γίνουν, με μεγάλη προσοχή και υπευθυνό-

τητα, καθώς και τις συντονισμένες τους προσπάθειες σε τόσα διαφορετικά μέ-

τωπα. Γνώρισα μέσα από το έργο τους επιφανείς Πανεπιστημιακούς δασκά-

λους, πολύ σημαντικούς και γνωστούς στον χώρο τους, οι οποίοι θα συνέβαλαν 

στη λειτουργία του Πανεπιστημίου της Σμύρνης και στην πνευματική αναγέννη-

ση του τόπου. 



 

Η εντρύφηση στην προσωπικότητα του Κωνσταντίνου Καραθεοδωρή, του αν-

θρώπου που κλήθηκε να το οργανώσει και να το θέσει σε λειτουργία, με γοή-

τευσε! Ένας ξεχωριστός άνθρωπος, που με ψυχή και σθένος και με όπλο του 

την αγάπη για την Πατρίδα, τον Ελληνισμό και την Παιδεία, έδωσε σάρκα και ο-

στά στο όνειρο του Ελευθερίου Βενιζέλου: τη δημιουργία του δεύτερου Ελληνι-

κού Πανεπιστημίου με έδρα τη Σμύρνη, του Ιωνικού Πανεπιστημίου. Τι δύναμη 

ψυχής είχε αυτός ο άνθρωπος! 

Υποκινούμενος από την πίστη 

του σε μια Μεγάλη Ιδέα, υλο-

ποίησε το όραμά του προσφέ-

ροντας τα μέγιστα στην κοινωνί-

α και στην ανθρωπότητα. 

 

Όλο το αρχείο σε ψηφιακή μορ-

φή καταγράφηκε, μελετήθηκε 

και μεταφράστηκε όπου ήταν 

απαραίτητο. Η εμπεριστατωμέ-

νη και αναλυτική μελέτη ανέδει-

ξε μικρές και ουσιαστικές λεπτο-

μέρειες της ιστορικής εκείνης 

περιόδου, αλλά και πόσο μεγά-

λο εγχείρημα ήταν η δημιουργί-

α αυτού του Πανεπιστημίου. Εί-

χε όλες τις προδιαγραφές για να γίνει ένα πρότυπο Πανεπιστήμιο υψηλών προ-

διαγραφών, που όμοιό του δεν είχε υπάρξει και θα ήταν ακόμα και σήμερα ξε-

χωριστό, αν η πορεία της ιστορίας ήταν διαφορετική. Πολλές φορές αναρωτή-

θηκα πώς ήταν δυνατό εκείνη την εποχή να σχεδιαστεί τόσο σχολαστικά ένα τέ-

τοιο εκπαιδευτικό σύστημα, ισάξιο με αυτά των  



 

πανεπιστημίων της Ευρώπης και της Αμερικής, που δυστυχώς δεν θα εφαρμο-

ζόταν ποτέ. Η εκπαίδευση που θα παρείχε, δεν θα υστερούσε σε τίποτα από 

την εκπαίδευση που προσέφεραν, εκείνη την εποχή, μεγάλα εκπαιδευτικά ιδρύ-

ματα σε άλλες ανεπτυγμένες χώρες του κόσμου.   

Αυτό το γεγονός της σύγχρονης Ελληνικής Ιστορίας δεν πρέπει να περάσει στη 

λήθη και να διαγραφεί από την ιστορική μνήμη. Ο στοιχειώδης σεβασμός επι-

βάλει την ανάδειξη και προβολή αυτής της προσπάθειας κι ας μην ευοδώθηκε 

τελικά. Η αλήθεια είναι ότι η μνήμη υπερβαίνει τον χρόνο και τον τόπο. Και ε-

μείς οφείλουμε να μαθαίνουμε, να θυμόμαστε, να μην ξεχνούμε όσα έζησαν 

και έπραξαν γενιές προηγούμενες από εμάς. Είναι το λιγότερο που μπορούμε 

να κάνουμε για τον πολιτισμό που καταστράφηκε και γι’ αυτούς που ξεριζώθη-

καν από την πατρογονική τους εστία. 

Με αυτό το σκεπτικό, οι σελίδες αυτής της έρευνας αποτελούν προϊόν αγάπης 

για τη διατήρηση της ιστορίας, της μνήμης και της αλήθειας. Η Σμύρνη μας χά-

θηκε, όμως παραμένει ολοζώντανη στη μνήμη μας από την οποία δεν πρόκειται 

να διαγραφεί ποτέ. Προς αυτή την κατεύθυνση, προσπάθειες όπως η καταγρα-

φή και η μελέτη του αρχείου του Πανεπιστημίου της Σμύρνης, θα υπενθυμίζουν 

σε όλους ότι ο Πολιτισμός που χτίστηκε στην Ιωνία πριν χιλιάδες χρόνια, δεν 

μπορεί και ούτε πρέπει να αγνοηθεί. Εύχομαι η ανά χείρας μελέτη ν’ αποτελέ-

σει παρακαταθήκη για τις επόμενες γενιές, για να μάθουν και εκείνες ότι οι τό-

ποι όπου χτίζονται μνήμες, ποτέ δεν πρόκειται να χαθούν.… 



 

Ο αναγνώστης έρχεται σε επαφή 

με μία σειρά γεγονότων που 

διαδραματίζονται το διάστημα 

1920-1922, κατά το οποίο κατα-

γράφονται μέσα από τα δημό-

σια έγγραφα που αποστέλλο-

νται σε διάφορες εμπλεκόμενες 

οντότητες, όλες οι προσπάθειες 

οργάνωσης και δημιουργίας του 

Πανεπιστημίου. Μέσα από τα 

έγγραφα αυτά γίνονται γνωστά 

στοιχεία του ιδρύματος, όπως το 

εκπαιδευτικό προσωπικό του, η 

μορφή της διοίκησής του, οι προσπάθειες για την οργάνωση της μοναδικής -για 

την εποχή- βιβλιοθήκης του, οι σχέσεις του γραφείου οργάνωσης με την Ύπατη 

Αρμοστεία της Ελλάδος που διοικούσε τη Σμύρνη, οι τεχνικές εταιρείες που α-

νέλαβαν να αποπερατώσουν το κτήριο του Πανεπιστημίου κ.ά. 

 

Σημειώνεται ότι το ψηφιακό αρχείο που προέκυψε από το διασωθέν αρχείο του 

Πανεπιστημίου της Σμύρνης και αποτελεί τον σκελετό της παρούσας μελέτης, 

ανήκει στο υλικό του Μουσείου Φυσικών Επιστημών και Τεχνολογίας του Εθνι-

κού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ) και παραδόθηκε στην 

ΟΙ.ΟΜ.ΚΩ από τον υπεύθυνο αυτού, Δρ. Χρυσολέοντα Συμεωνίδη. Η παρούσα 

μελέτη αποτελεί προϊόν συνεργασίας της Οικουμενικής Ομοσπονδίας Κωνστα-

ντινουπολιτών και του Μουσείου Φυσικών Επιστημών και Τεχνολογίας του ΕΚ-

ΠΑ.  



 

Κεντρικός άξονας της μελέτης είναι το 

ίδιο το ψηφιακό αρχείο του Πανεπι-

στημίου της Σμύρνης, το οποίο περιέ-

χει είκοσι πέντε (25) επιμέρους αρχεί-

α σε μορφή φωτογραφίας, με ονόμα-

τα αρχείων τα εξής: PHOTO 250, 

PHOTO 326, PHOTO 396, PHOTO 470, 

PHOTO 500, PHOTO 630, PHOTO 

655,PHOTO 715, PHOTO 790, PHOTO 

860, PHOTO 900, PHOTO 930, PHOTO 

955, PHOTO 977, PHOTO 1045, 

PHOTO 1055,PHOTO 1065, PHOTO 

1105, PHOTO 1155, PHOTO 1230, 

PHOTO 1380, PHOTO 1400, PHOTO 

1410, PHOTO 1450 και PHOTO 480. 

Πρόκειται για περίπου 1711 έγγραφα (διοικητικά και μη). Τα έγγραφα αυτά εί-

ναι γραμμένα στην Ελληνική, στην Αγγλική, στη Γαλλική και στη Γερμανική 

γλώσσα. Στο αρχείο υπάρχουν και κάποια έγγραφα γραμμένα με την Οθωμανι-

κή γραφή.  

Τα επιμέρους αυτά αρχεία είναι σχεδόν ομοιόμορφα ως προς το θέμα που ανα-

φέρεται σε κάθε ένα από αυτά. Ενδεικτικά το αρχείο PHOTO 1400 περιέχει μό-

νο φωτογραφίες με τα σχέδια και τις παραγγελίες των ραφιών και των βιβλιο-

θηκών που θα τοποθετούνταν στη Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου. 

Κατά τη διάρκεια της μελέτης διαπιστώθηκε η ύπαρξη μιας πλούσιας -κυρίως 

Ελληνικής-βιβλιογραφίας, σχετικά με την προσπάθεια δημιουργίας του Πανεπι-

στημίου της Σμύρνης, καθώς και πλούσιο υλικό, αναφορικά με τον διοργανωτή 

αυτού του ιστορικού εγχειρήματος, τον Κωνσταντίνο Καραθεοδωρή.  



 

Η τεκμηρίωση της μελέτης βασίστηκε, σε μεγάλο μέρος, στο λήμμα Κωνσταντί-

νος Καραθεοδωρή, όπως παρουσιάζεται στο «Μέγα Ελληνικόν Βιογραφικόν Λε-

ξικόν», τόμ. 5ος, Έκδοσις Βιομηχανικής Επιθεωρήσεων, Αθήναι 1962, του Κων-

σταντίνου Βοβολίνη, στο βιβλίο της Μαρίας Γεωργιάδου «Κωνσταντίνος Καρα-

θεοδωρή. Ένας μαθηματικός υπό τη σκέπη της εξουσίας», από τις Πανεπιστη-

μιακές Εκδόσεις Κρήτης, στο βιβλίο της κόρης του Καραθεοδωρή, Δέσποινας 

Καραθεοδωρή - Ροδοπούλου και Βλαχοστεργίου Βασβατέκη «Δ. Κωνσταντίνος 

Καραθεοδωρή - Ο σοφός Έλλην του Μονάχου» και στα βιβλία των Χρ. Σολομω-

νίδη «Η ΠΑΙΔΕΙΑ ΣΤΗ ΣΜΥΡΝΗ», Αθήνα 1962 και Ευαγγέλου Σπανδάγου «Η ΖΩΗ 

ΚΑΙ ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΗ», Αθήνα 2000, εκδ. Αίθρα. 

Επίσης βασίστηκε σε πολλές άλλες έντυπες και ηλεκτρονικές πηγές, κυρίως ελ-

ληνικές. Τουρκικές πηγές που να αναλύουν το εν λόγω θέμα βρέθηκαν μόνο δύ-

ο. Το άρθρο της Μαρίας Γεωργιάδου, με τίτλο «İyonya Üniversitesi» στο Ιστορι-

κό Περιοδικό Toplumsal Tarih Dergisi και το άρθρο του Dr. Selahattin Özkan 

«İzmir'de Helenistik Bir Rüya: İyon Üniversitesi» στο Ιστορικό Περιοδικό Güncel 

Tarih. Όλες οι πηγές παρατίθενται αναλυτικότερα στη βιβλιογραφία. 

Η μελέτη είναι δομημένη σε έξι κεφάλαια. Στο πρώτο κεφάλαιο διερευνάται ο 

σκοπός και ο τρόπος ανάληψης της ευθύνης της δημιουργίας του Πανεπιστημί-

ου της Σμύρνης, στη συνέχεια εξετάζονται τα συμφέροντα που εξυπηρετούσε 

ένα τέτοιο έργο και τέλος, αναδεικνύεται η προσωπικότητα του Κωνσταντίνου 

Καραθεοδωρή, εμπνευστή, οργανωτή και δημιουργού του όλου εγχειρήματος. 

Στο δεύτερο κεφάλαιο παρουσιάζεται ένα σύντομο βιογραφικό σημείωμα του 

Κωνσταντίνου Καραθεοδωρή, με την αντίστοιχη ανάλυση και υποστήριξη των 

θεμάτων, όπως αυτά αναφέρονται στη σχετική βιβλιογραφία. 

Στο τρίτο κεφάλαιο επιχειρείται η ανάλυση και τεκμηρίωση του καταγεγραμμέ-

νου ψηφιακού αρχείου του Πανεπιστημίου της Σμύρνης.  

Στο τέταρτο κεφάλαιο γίνεται προσπάθεια απεικόνισης της δομής και οργάνω-

σης που θα είχε το Πανεπιστήμιο, όπως αυτή καταγράφεται μέσα από τα 

έγγραφα του αρχείου. 



 

Στο πέμπτο κεφάλαιο αναλύονται οι σχέσεις που αναπτύσσονται μεταξύ του 

Πανεπιστημίου και της Ύπατης Αρμοστείας. Επίσης, στο πλαίσιο της ανάλυσης 

των ιστορικών πηγών, διαφαίνεται ο τύπος της οργανωτικής δομής και διάρ-

θρωσης του οργανισμού της Ύπατης Αρμοστείας. 

Στο τελευταίο κεφάλαιο παρουσιάζονται συνοπτικά οι προαναφερόμενες κατα-

γραφές με σκοπό να διεξαχθούν χρήσιμα ιστορικά, πολιτισμικά και πολιτικά συ-

μπεράσματα, στα οποία κατέληξε η συγκεκριμένη ερευνητική προσπάθεια. 

Η μελέτη εκπονείται με σεβασμό τόσο προς τον διανοούμενο ο οποίος εγκατέ-

λειψε επί σειρά ετών μία λαμπρή καριέρα, προκειμένου να συμβάλει στην 

πραγματοποίηση του οράματος του Ελευθερίου Βενιζέλου για τη μεταφορά 

του πολιτισμού, της παιδείας της Ελλάδας στην Ανατολή, όσο και για το πολιτι-

σμικό μέγεθος του Πανεπιστημίου και του σκοπού που θα εξυπηρετούσε τη δε-

δομένη χρονική στιγμή. Προκειμένου να επιτευχθεί ο στόχος της μελέτης και να 

παρουσιαστούν όλες οι όψεις της δημιουργίας του Πανεπιστημίου, γίνεται μία 

σύντομη αναφορά στον εμπνευστή αυτού του έργου, τη μεγάλη μαθηματική 

φυσιογνωμία του 20ού αιώνα, τον Κωνσταντίνο Καραθεοδωρή, για τον οποίο ο 

ίδιος ο Ελευθέριος Βενιζέλος, σε λόγο του στη Βουλή το 1929, θα αναφέρει: 

«Υπενθυμίζω ότι μετά την λήξιν του Μεγάλου Πολέμου η Κυβέρνησις, η τότε, 

απεφάσισε να προβή όχι απλώς εις ίδρυσιν δευτέρου Πανεπιστημίου, αλλά και 

τρίτου Πανεπιστημίου. Επιθυμούσα δε όπως τα δύο νέα Πανεπιστήμια ιδρυ-

θούν όσον το δυνατόν αρτιώτερον, μετεκάλεσα τον καθηγητήν κ. Καραθεοδω-

ρή, ο οποίος δεν είναι μόνον μεγάλη μαθηματική εξοχότης, αλλά είναι και κατ’ 

εξοχήν διακεκριμένος οργανωτής ανωτάτων σχολών, αφού η μεγάλη Γερμανία 

του ανέθεσε την οργάνωσιν του Πανεπιστημίου του Μπρέσλαου.[…] Επήγεν εις 

την Σμύρνην και ήρχισε να θέτη πραγματικώς τας βάσεις της ιδρύσεως ενός Πα-

νεπιστημίου, το οποίον, χωρίς την Μικρασιατικήν καταστροφήν, θα είχε κατα-

λάβει μίαν θέσιν αρκετά τιμητικήν δια την Ελληνικήν Επιστήμην». 

 

ΟΙ ΑΝΑΓΝΩΣΤΕΣ ΠΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 

ΣΜΥΡΝΗΣ  ΜΠΟΡΟΥΝ ΑΠΕΥΘΝΘΟΥΝ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΚΩΝ-

ΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΙΤΩΝ ΓΙΑ ΝΑ ΛΑΒΟΥΝ ΑΝΤΙΤΥΠΟ nnap@otenet.gr  



 
ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΙΤΩΝ 

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 Ελ-

λήνων που εξαναγκάστηκαν να αποξενωθούν 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 της Ανατολής. 

 

Ωστόσο υπάρχει η ανάγκη της έναρξης αποδελτίωσης των Μητροπόλεων που δίνονται 

στην επόμενη σελίδα. Παρακαλούνται όσοι επιθυμούν να συνδράμουν στην προσπά-

θεια αυτή και ιδιαίτερα των καταγόμενων από τις αναφερόμενες Μητροπολιτικές περιο-

χές να ανταποκριθούν για την εκπλήρωση  του σκοπού του έργου.  

 

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

βρίσκει κανείς τις αναγκαστικά εγκαταληφθείσες περιουσίες από τους πρόγονους πρόσφυ-

γες και αφετέρου να γίνουν πολλές μελέτες για τον Ελληνισμό της Ανατολής.  

 

Προσκαλούμε τις/τους εθελόντριες/ες που θέλουν να συμβάλλουν στο πολύ σημαντικό αυ-

τό έργο της διάσωσης των ιστορικών τεκμηρίων του Ελληνισμού να αναλάβουν την απο-

δελτίωση 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 υπολογιστικών 

φύλλων (πχ MS Excel).  

 

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούμε να στείλουν μήνυμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος, και εάν 

επιθυμούν ακόμα και την περιοχή που θέλουν να εργαστούν, στην διεύθυνση 

nnap@otenet.gr  

mailto:nnap@otenet.gr


 

 

1.Αδριανουπόλεως 

2.Αίνου 

3.Ανέων (έδρα Σώκια) 

4.Δαρδανελλίων 

5.Διδυμοτείχου (ανατολικά Έβρου) 

6.Εφέσου (έδρα Μάνισα και έφτανε μέχρι Κουσάντασι. Ακόμα και το Κορδελιό υπαγό-

ταν εδώ) 

7.Φιλαδελφείας (έδρα Αλάσεχίρ, έφτανε μέχρι Ουσάκ και ανατολικότερα) 

8.Γάνου & Χώρας (Θράκη) 

9.Ηρακλείας & Ραιδεστού (Θράκη) 

10.Καλιουπόλεως & Μαδύτου (Θράκη) 

11.Καρς (προβλεπόταν κατοχή για 40 χρόνια από τη Ρωσία με βάση τη Συνθήκη του Βε-

ρολίνου (1878), και αποδόθηκε το 1918 στην Οθωμανική αυτοκρατορία) 

12.Κολωνείας (έδρα Νικόπολη Şebinkarahisar) 

13.Κυδωνιών & Μοσχονησίων 

14.Μετρών & Αθύρων (Τσατάλτζα, Θράκη) 

15.Μυριοφύτου & Περιστάσεως  (Θράκη) 

16.Νεοκαισαρείας (α' τμήμα Niksar, αλλά και παράλια από Οινόη μέχρι Κοτύωρα, αλλά 

και β΄ τμήμα Κασταμονή, αλλά και παράλια από Παρθένι μέχρι Ινέμπολη) 

17.Προύσσης 

18.Ροδοπόλεως (ορεινό τμήμα νομού Τραπεζούντας) 

19.Σηλυβρίας 

20.Θεοδοσιουπόλεως & Αμίδης (Erzurum & Diyarbakır) 

21.Τυρολόης & Σερεντίου (Θράκη) 

22. Βιζύης ( Ανατ. Θράκη) 

Μητροπόλεις που δεν ξεκίνησε η ψηφιοποίηση,  
έστω και ενός ευρετηρίου  



 

Η Σημασία της κληρονομιάς του Βυζαντίου στον Κόσμο σήμερα* 

Νικόλαος Ουζούνογλου 

Το Βυζάντιο υπήρξε η μακροβιότερη κρατική οντότητα διατηρώντας για 1200 

χρόνια περίπου ένα συνδυασμό θρησκευτικής και λαϊκής παράδοσης, με αυτο-

πεποίθηση και ικανότητα να συνδυάζει πολλαπλές πολιτιστικές παραδόσεις. 

Σήμερα το Βυζάντιο ζει πρωτίστως στην παράδοση της Ανατολικής Ορθόδοξης 

Εκκλησίας που προσελκύει πολλούς Χριστιανούς λόγω της έλλειψης πνευματι-

κότητας του Προτεσταντισμού και των αυστηρών κανόνων της Ρωμαιοκαθολι-

κής Εκκλησίας. 

Η Βυζαντινή παράδοση σήμερα είναι τμήμα του Δυτικού πολιτισμού, αλλά σί-

γουρα με δική της ιδιομορφία με σημαντικές διαφορές το τι αντιπροσωπεύει 

σήμερα η Δυτική Ευρώπη και η Βόρεια Αμερική. 

Η Βυζαντινή παράδοση συνεχίζεται αδιάκοπα πρώτα απ’ όλα από το Οικουμενι-

κό Πατριαρχείο Κωνσταντινουπόλεως. Στον Ελληνισμό της Ανατολής διατηρή-

θηκε η παράδοση αυτή ζωντανή, παρ’ όλες τις αντίξοες συνθήκες πολιτικής υ-

παγωγής, στα εδάφη της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας μέχρι την Μικρασιατική 

Καταστροφή, 100 χρόνια πριν. Μετά από την Συνθήκη της Λωζάννης, περιορί-

στηκε κάτω από το σκληρό Κεμαλικό εθνικιστικό καθεστώς στην Κωνσταντινού-

πολη και τα νησιά Ίμβρου-Τενέδου που υπήρξαν στόχοι για να καταστραφεί κά-

θε ίχνος της Βυζαντινής παράδοσης από αυτό το καθεστώς. Όσον αφορά την ε-

λεύθερη Ελλάδα, που απελευθερώθηκε μετά από επικούς αγώνες 10 και πλέον 

ετών, μετά από την εγκατάσταση από τις εξωτερικές δυνάμεις (1832) ενός υπό 

εποπτεία – κυρίως της Βρετανίας – καθεστώτος, η ασκούμενη κρατική πολιτική 

υπήρξε της συστηματικής απομάκρυνσης από την Βυζαντινή παράδοση, με 

πρώτο βήμα την αυτοκήρυξη του αυτοκέφαλου της Εκκλησίας της Ελλάδος, αλ-

λά περισσότερο την κατάργηση της Κοινοτικής Οργάνωσης με το πρώτο Διάταγ-

μα του Βασιλιά Όθωνα. Σε αντίθεση με την κρατική εξουσία οι Έλληνες της Μη-

τροπολίτης Ελλάδος και της Κύπρου διατηρούν την Βυζαντινή παράδοση και η 

αντίθεση αυτή το σημαντικότερο ζήτημα που μόνο αν ληφθεί ως παράγοντας 

μπορούν να εξηγηθούν τα περισσότερα αρνητικά γεγονότα των τελευταίων 200 

ετών. 

———————— 

* Ομιλία στην εκδήλωση του Δ. Παλαιού Φαλήρου την 29.5.2022   



 Σε αντίθεση με την κρατική εξουσία οι Έλληνες της Μητροπολίτης Ελλάδος και 

της Κύπρου  διατηρούν την Βυζαντινή παράδοση και η αντίθεση αυτή το 

σημαντικότερο ζήτημα που μόνο αν ληφθεί ως παράγοντας μπορούν να 

εξηγηθούν τα περισσότερα αρνητικά γεγονότα των τελευταίων 200 ετών. 

Το Βυζάντιο υπήρξε ο συνδυασμός της Ρωμαϊκής κρατικής παράδοσης, της 

Ελληνικής - Ελληνιστικής πολιτισμικής παράδοσης και βέβαια της Χριστιανικής 

Διδασκαλίας. Ο χαρακτήρας του Βυζαντίου, συνέβαλε ουσιαστικά, μετά από τον 

14ο αιώνα (αρχίζοντας πριν από την Άλωση) στην Αναγέννηση στην Ευρώπη, 

πρώτα στην Ιταλία που διαμόρφωσε αυτό που υφίσταται στην Δυτική Ευρώπη 

και την Β. Αμερική. 

Σε μεγαλύτερο βαθμό 

το Βυζάντιο για μια 

χιλιετία και 

παραπάνω είχε  

δημιουργήσει μια 

κοινοπολιτεία στην 

Ανατολική Ευρώπη και 

τον Σλαβικό κόσμο και 

επομένως τα τραγικά 

συμβαίνοντα με την 

εισβολή του κράτους 

της Ρωσίας στην 

Ουκρανία είναι μια 

πολύ αρνητική 

εξέλιξη. Το Βυζάντιο 

επίσης επηρέασε αν και συγκρούστηκε για πολλούς αιώνες και το Ισλάμ και τα 

κράτη που το συγκρότησαν. 

Για όλες τις περιπτώσεις που αναφέραμε, η Βυζαντινή παράδοση αν και έπαιξε 

ουσιαστικό ρόλο στην διαμόρφωση τους, παρουσιάζει διαφορές και αυτές 

υπήρξαν οι πηγές παρερμηνειών και λανθασμένων αντιλήψεων για τον 

Βυζαντινό κόσμο. 
 



 Η θεωρία της περιόδου «Διαφωτισμού» περί δήθεν Αυτοκρατορίας Σκότους του 

Βολτέρου, του Γίββων αλλά και πρόσφατα από ορισμένους ημετέρους 

ιστορικούς έχει ξεπεραστεί και απορριφθεί από τις σύγχρονες μελέτες.  

Είναι προφανές ότι η σύγκριση μεταξύ κρατών της ιστορίας, θα πρέπει να γίνεται 

μεταξύ των οντοτήτων της ίδιας εποχής και όσον αφορά το σήμερα θα πρέπει να 

εξετάζεται η προβολή των διαφόρων κρατικών παραδόσεων στο σημερινό 

κόσμο. 

Στην μακραίωνα διάρκεια της ζωής του το Βυζάντιο, υπήρξε για την εποχή του 

αλλά για πολλά χρόνια μετά από το 1453 της Άλωσης της Πόλης, μια εξελιγμένη 

κοινωνία. Η αστικοποίηση ήταν η μεγαλύτερη στον τότε κόσμο, η παιδεία 

εξελιγμένη, η οικονομία σε μεγάλο βαθμό χρηματική και οργανωμένη 

διαφοροποιούμενη σε τομείς. 

Όμως εκείνο που μπορούμε να πούμε με σιγουριά σε απόλυτα-διαχρονικά 

μεγέθη είναι ότι η Βυζαντινή Αυτοκρατορία διέθετε ακόμα και για τα μέχρι 

σήμερα την αρτιότερη και αποτελεσματική Γραφειοκρατία από στελέχη με 

ιδιαίτερη μόρφωση, που αμειβόταν γενναιόδωρα και πολύ μικρού αριθμού 

στελεχών περί τον 2500 (κεντρικά) στην αρχική περίοδο και 600 τον 9ο αιώνα.  

Η δεσποτική δήθεν διοίκηση του Βυζαντίου είναι μια γελοιογραφία.  

Αυτοκράτωρ εκλεγόταν αλλά και εκθρονιζόταν εύκολα (π.χ. Ανδρόνικος Ι ο 

Κομνηνός 1183-88). Το Βυζάντιο ποτέ δεν παρήγαγε ένα Νέρωνα, Χίτλερ ή 

Στάλιν. Το σημαντικότερο είναι ότι δεν υπήρξε ο Καισαροπαπισμός στο Βυζάντιο.  

Επίσης η εναλλαγή με εκλογές των αυτοκρατόρων, λίγο γνωστό σήμερα στην 

Ελλάδα, είναι που καθιστά ριζικά αντίθετη την κεντρική κρατική ιδεολογία της 

εξουσίας από το Οθωμανικό Κράτος, που πολύ το θεωρούν ως διάδοχο του 

Βυζαντίου, αφού θεμελιώδες οργανικός νόμος ήταν η αδελφοκτονία που ίσχυε 

από την αρχή και θεσμοθετήθηκε από τον Μεχμέτ ΙΙ. Ο μηχανισμός εναλλαγής 

στην εξουσία χαρακτηρίζει τον χαρακτήρα παραδόσεων κρατών.   



 Σε όλη τη διάρκεια της Αυτοκρατορίας η Εκκλησία διατηρούσε πάντοτε 

επιφυλάξεις προς κάθε Αυτοκρατορική εξουσία. Σε αντίθεση με την Δυτική 

Εκκλησία – που σε πολλές περιστάσεις αγκάλιασε την αρχή: ο σκοπός αγιάζει τα 

μέσα όσο και να είναι αμαρτωλά αυτά – μέχρι και επιθετικών πολέμων, η 

Ανατολική Εκκλησία υπήρξε επίμονος στην άρνηση τέτοιων μέσων. Υπήρξαν 

Αυτοκράτορες που τύφλωσαν αντιπάλους τους που αντί να τους εκτελέσουν, 

όμως η Ανατολική Εκκλησία στάθηκε ριζικά αντίθετη σε τέτοιες πράξεις όπως η 

περίπτωση του Μιχαήλ Παλαιολόγου που τύφλωσε τον Ιωάννη Δ’ Λάσκαρη με 

αποτέλεσμα να μην κηδευτεί που ήταν ύψιστη τιμωρία. Είναι σημαντικό να 

τονίσουμε ότι δεν υπήρξε ιερά εξέταση αλλά και παπικά συγχωροχάρτια στο 

Βυζάντιο.  

Η αποτελεσματικότητα της κρατικής οργάνωσης του Βυζαντίου αποδεικνύεται 

αφού στα 1200 χρόνια της ζωής της Αυτοκρατορίας υπήρξαν επιτυχής 

ανασυγκροτήσεις μετά από μεγάλης κλίμακας κρίσεις από επιδρομές 

εξωτερικού.  

Θανάσιμος κίνδυνος στις αρχές του 7ου αιώνα υπήρξε από τους Πέρσες με την 

κατάκτηση της Συρίας και της Παλαιστίνης. Η εκστρατεία του Αυτοκράτορα 

Ηράκλειου στην Περσία και ταυτόχρονα της επίθεσης το 626 Αβαρών κατά της 

Κωνσταντινούπολης έδειξε την στρατηγική αντίστασης και ανασυγκρότησης του 

Βυζαντίου. Μετά από την μέγιστη κρίση σε 5 χρόνια εμφανίστηκε η πολύ 

μεγαλύτερη Αραβική απειλή. Το Βυζάντιο ήταν αντιμέτωπο με το Αραβικό 

Χαλιφάτο με δεκαπλάσια εδάφη, πέντε φορές περισσότερο πληθυσμό και την 

πολιτική του Cihad (Τζιχάντ) του ιερού πολέμου – που οι μουσουλμάνοι μαχητές 

πιστεύουν ότι αν γίνουν μάρτυρες θα πάνε απευθείας στον παράδεισο. Αντίθετα 

η Ορθόδοξη Εκκλησία όριζε τριετή νηστεία στον Βυζαντινό στρατιώτη πριν 

μεταλάβουν. Παρόλο αυτά το Βυζάντιο σταμάτησε την Αραβική επέλαση που 

ερχόταν κατά κύματα για 200 και πλέον χρόνια. 

Πως το κατάφερε αυτό το Βυζάντιο; Το πιθανότερο ήταν η μεταρρύθμισή στην 

στρατιωτική του οργάνωση. Ο εγγονός του Ηρακλείου, αυτοκράτωρ Κώνστας ΙΙ 

(641-68) μετασχηματίζει τον μισθοφορικό στρατό σε αυτό-υποστηριζόμενα 

τμήματα  



 γνωστά ως  “θέματα” που καλλιεργούσαν εν ειρήνη τις περιοχές που τους είχαν 

παραχωρηθεί. Ήταν μια ελαστική άμυνα που στηριζόταν σε ένα δίκτυο 

επικοινωνίας μεταξύ των πόλεων της Ανατολής με φρυκτωρίες και φρούρια στα 

οποία φυλάγονταν οι πληθυσμοί και ο βυζαντινός στρατός εξουδετέρωνε τους 

εισβολείς. Η οργάνωση αυτή υπήρξε επιτυχής όχι μόνο εναντίον των Αράβων 

αλλά και την Βουλγαρική απειλή στα Βαλκάνια.  

Το Βυζάντιο επίσης ήταν εξελιγμένο στις επιστήμες και περισσότερο στην 

αξιοποίηση της τεχνολογίας. Αρκεί να αναφέρουμε το «υγρόν πυρ» μια 

εφεύρεση του πρόσφυγα από την Συρία του Καλλίνικου. Το υπέρ όπλο που δεν 

διέρρευσε ποτέ ο τρόπος της κατασκευής του έσωσε το Βυζάντιο πολλές φορές.  

Από την πρώτη Αραβική μαζική εισβολή για 300 χρόνια το Βυζάντιο 

σταθεροποιήθηκε και αναγεννήθηκε στην διάρκεια της Μακεδονικής Δυναστείας 

τους 9-11ο αιώνα. Είναι και η περίοδος που με τον εκχριστιανισμό  του Σλαβικού 

κόσμου δημιουργείται η Βυζαντινή Κοινοπολιτεία. Η Κοινοπολιτεία αυτή της 

Βαλκανικής χερσονήσου, Ευξείνου Πόντου και της Ανατολικής Ευρώπης, παρόλες 

τις ιστορικές αλλαγές διατηρεί το ίχνος του Βυζαντίου. Τις μέρες μας η επίθεση 

της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας αποτελεί εκτός από μια βάρβαρη πράξη μια 

προσπάθεια κατά της Κοινοπολιτείας αυτής.  

Είναι αλήθεια ότι η περίοδος μετά τον Βασίλειο ΙΙ (1025) για 50 χρόνια περίπου η 

γραφειοκρατία της πρωτεύουσας σε αντιπαράθεση με την στρατιωτική 

παράδοση του Βυζαντίου, συγκεντρώνοντας τα πλούτη, εγκατάλειψε την 

μέριμνα για την ραχοκοκαλιά την Ανατολή με συνέπεια την ήττα στο Μάτζικερτ 

τον Αύγουστο του 1071. Η άνοδος το 1081 ενός από τους πλέον ικανούς 

αυτοκράτορες του Αλεξίου Α’ Κομνηνού αν και αποκατέστησε σε σημαντικό 

τμήμα της Ανατολής το κεντρικό οροπέδιο παρέμεινε υπό την κυριαρχία των 

Σελτζούκων. Οι Νορμανδικές επιδρομές που ξεκινούσαν από την Σικελία 

εμπόδισαν τις προσπάθειες του Αλεξίου Α΄. Βέβαια το χειρότερο πλήγμα κατά 

του Βυζαντίου προήλθε από την Δ’ Σταυροφορία που καταλήφθηκε και 

λεηλατήθηκε η Κωνσταντινούπολη για πρώτη φορά. Ποτέ το Βυζάντιο δεν 

ανέκαμψε από την προδοτική αυτή πράξη κατά της Χριστιανοσύνης.  



 Ο 14ος αιώνας για το Βυζάντιο υπήρξε περίοδος παρακμής αφού είχαμε τρείς 

εμφυλίου πολέμους και την απώλεια της Μικρασίας. Ωστόσο την περίοδο αυτή 

το Οικουμενικό Πατριαρχείο σε πολλές περιστάσεις εξασφάλισε την επιρροή του 

Βυζαντίου στον Σλαβικό κόσμο.  

Συμπερασματικά για το Βυζάντιο μπορούμε να πούμε τα εξής:  

α) Διέθετε στρατηγική που προσαρμοζόταν στις περιστάσεις που άλλαζαν. 

β) Η κρατική δομή είχε συνέχεια με σαφής δομές σε τομείς όπως η παιδεία, 

ιατρική, κοινωνική αλληλεγγύη και επιστήμες-τεχνολογία. Η οργάνωση των 

θεμάτων της Αυτοκρατορίας υπόδειγμα για την σημερινή Ευρωπαϊκή Ένωση. 

γ) Διαμόρφωσε την ιδέα της Κοινοπολιτείας και ίσως η μεγαλύτερη συμβολή του 

Βυζαντίου ήταν η έννοια του πολίτη της Αυτοκρατορίας. 

Η αναθεώρηση των σχολικών προγραμμάτων στην Ελλάδα είναι αναγκαία όσον 

αφορά την κληρονομιά του Βυζαντίου.   

ΔΩΡΕΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΠΡΟΓΑΜΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΤΗΣ ΟΙΟΜΚΩ 

Το Δ.Σ. εκφράζει τις ευχαριστίες του για τις δωρεές υπέρ του Προγράμματος 

Κοινωνικής Αλληλεγγύης. 

Στη μνήμη του Βασιλείου Ιακωβίδη 

Νικόλαος Αναγνωστόπουλος 100 €, Θεόδωρος Γιωτόπουλος 100 €, Χριστίνα 

Βασιλάτου 50 €, Δημήτριος Παρασκευόπουλος 100 €, Θησέας Πούλος—Αλεξ. 

Φραγκίσκος 50 €.  

ΤΗΝ ΣΤΑΘΕΡΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΑΠΟ ΤΟ  

 ΤΙΜΑ ΚΟΙΝΩΦΕΛΕΣ ΙΔΡΥΜΑ  

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΠΡΟΣ 80 ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ ΒΑΣΗ ΚΑΙ 

ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΣΤΟΥΣ ΕΝΤΑΓΜΕΝΟΥΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΤΗΣ ΟΙΟΜΚΩ. 



   Υποτροφίες για Μεταπτυχιακές Σπουδές 

 σε  ΑΕΙ Κωνσταντινούπολης 

Δράση του Προγράμματος «ΕΛΠΙΣ» 

Προσκαλούνται οι φοιτητές/τριες με Κωνσταντινουπολίτικη καταγωγή που σπου-
δάζουν σε ΑΕΙ της Ελλάδος ή άλλων χωρών εκτός Τουρκίας και επιθυμούν να συ-
νεχίσουν τις σπουδές τους σε μεταπτυχιακό ή διδακτορικό επίπεδο σε Πανεπι-
στήμια της Κωνσταντινούπολης, να υποβάλουν αίτηση συμπληρώνοντας το πα-
ρακάτω έντυπο. Σε περίπτωση που οι ενδιαφερόμενοι δεν έχουν πληροφορίες 
για πιθανά ΑΕΙ της Πόλης όπου θα μπορούσαν να σπουδάσουν, η Οι.Ομ.Κω. θα 
παρέχει τις αναγκαίες πληροφορίες. Στους/τις επιλεγέντες/γείσες θα χορηγηθεί 
υποτροφία για την κάλυψη των εξόδων τους σε σημαντικό βαθμό. 

 

        Πρόγραμμα Υποτροφιών για Μεταπτυχιακές Σπουδές σε ΑΕΙ της Κωνστα-
ντινούπολης της Οι.Ομ.Κω. Υποβολή υποψηφιότητας 

•Ονοματεπώνυμο : ………………………………………………………………….. 

•ΑΕΙ/Τμήμα προπτυχιακών σπουδών: ………………………………………. 

•Αναμενόμενη ημερομηνίας  αποφοίτησης:………………………………………….. 

•Έτος γέννησης:………………………………………………. 

•Παρακαλούμε να επισυνάψετε την αναλυτική κατάσταση βαθμολογίας σας.  

•Επιστημονικό αντικείμενο που επιθυμείτε να συνεχίσετε μεταπτυχιακές σπου-
δές: ………………………………………………………….. 

•Έχετε υπόψη ΑΕΙ στην Κωνσταντινούπολη που διαθέτει μεταπτυχιακές σπουδές 
στα θέματα ενδιαφέροντος σας: ………………………………. 

•Δηλώστε αν ενδιαφέρεστε για σπουδές σε μεταπτυχιακό ή διδακτορικό σε ΑΕΙ 
της Κωνσταντινούπολης: ………………………………………….. 

•Έχετε συμπληρώσει το ερωτηματολόγιο για το Πρόγραμμα ΕΛΠΙΣ της Οι.Ομ.Κω.;  
Αν όχι παρακαλώ ζητήστε να σας αποσταλεί στέλνοντας το email: 
nnap@otenet.gr   



 

 «ΠΡΟΚΑΤΑΡΤΙΚΗ ΦΑΣΗ ΓΙΑ ΕΠΑΝΑΠΑΤΡΙΣΜΟ ΣΤΗΝ  

ΠΟΛΗ ΝΕΩΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΙΤΩΝ» 

 

  Το Δ.Σ. της Οι.Ομ.Κω. στο πλαίσιο του Προγράμματος ΕΛΠΙΣ 
προσκαλεί νέες/ους που επιθυμούν να εκδηλώσουν ενδιαφέρον 
για τη συμμετοχή τους στην αναφερόμενη Δράση που 
αποσκοπεί την υποστήριξη νέων που επιθυμούν να 
εγκατασταθούν και να ζήσουν στην Κωνσταντινούπολη ως μέλη 
της Ομογένειας. Σκοπός της Δράσης είναι η υποστήριξη της 
προετοιμασίας και η διερεύνηση του επαναπατρισμού στην 
Κωνσταντινούπολη, όπως επίσης και η  υποστήριξη των ήδη 
εγκατεστημένων μελών της Εκπατρισμένης ή μη Κοινότητας. Η 
διάρκεια κάθε επί μέρους δράσης ενδιαφερόμενης/ου,  
προβλέπεται να έχει διάρκεια 12 μήνες και περιλαμβάνει τα 
στάδια: (α) προετοιμασία για εγκατάσταση στην Πόλη (δεν 
ισχύει στην περίπτωση των ήδη εγκατεστημένων), (β) εύρεση 
εργασίας ή αυτό-απασχόληση ή ίδρυση επιχείρησης, (γ) 
εγκατάστασης στην Πόλη. Στο τέλος του 12 μήνου θα εξεταστεί η 
επέκταση κάθε επιμέρους δράσης.  

 Οι ενδιαφερόμενες/οι παρακαλούνται να αποστείλουν το 
συντομότερο δυνατό email στη διεύθυνση: nnap@otenet.gr 
εκδηλώνοντας το ενδιαφέρον τους, ώστε να αρχίσει η 
διαδικασία της πιθανής  ένταξής τους στην αναφερόμενη Δράση.  



 

  

Summary of articles of the Newsletter 

 - His All Holiness Ecumenical Patriarch Bartholomeos: “The last word will not of 

the warlikers, the invaders but the sweet Jesus Christ” , p.2-3. 

- Meeting of delegation of the Ecumenical Federation of Constantinopolitans 

with the Minister of Exterior Mr. Nikos Dendias,p.4. 

- Annual anniversary of the Fall of Constantinople of 1453,p.5-7. 

- Memorandum to Minister of Support of Citizens on the pending issues of stay 

of permit in Greece related to Constantinopolitan Greeks living in Greece,p.7-8. 

-The Social Solidarity program of the Ecumenical Federation of Constantinopoli-

tans,p.11. 

 –The Analysis of the Archive of the effort of establishing University of Smyrna 

(1919-1922), p.12-20. 

- Invitation for volunteer work on the digitization of the archives of properties 

left by the Anatolian Greek Refugees after Lausanne Treaty (24.7.1923),p.21-22. 

 - The importance of Byzantine Legacy today in the World,p.23-29. 

Bülten Makalelerinin Özeti  

-  Ekümenik Patrik Hazretleri Bartholomeos: “Son söz savaşçıların, işgalcilerin 

değil, tatlı İsa Mesih'in olacaktır”, s.2-3. 

- İstanbullu Rumların Evrensel Federasyonu heyetinin Dışişleri Bakanı Sn. Nikos 

Dendias ile görüşmesi, s.4. 

- İstanbul’un fethinin yıldönümü etkinlikleri, s.5-7. 

- Yunanistan'da yaşayan İstanbullu  Rumlar ile ilgili Yunanistan'da kalma izninin 

bekleyen sorunları hakkında Vatandaşları Destekleme Bakanı'na Muhtıra, s.7-8. 

- İstanbullu Rumların Evrensel Federasyonun Sosyal Dayanışma programı,s.11. 

 – İzmir Üniversitesi kurma çabasının Arşiv İncelemesi (1919-1922), s.12-20. 

- Lozan Antlaşması'ndan sonra Anadolu Rum mültecilerinin bıraktıkları mülklerin 

arşivlerinin sayısallaştırılması konusunda gönüllü çalışma daveti (24.7.1923), s.21-

22. 

- Bizans Mirasının Günümüz Dünyasındaki Önemi,s.23-29. 



ΣΩΜΑΤΕΙΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΟΙ.ΟΜ.ΚΩ 

  

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

         «Νέος Κύκλος Κωνσταντινουπολιτών»  

        «Σωματείο Ελλήνων Υπηκόων Απελαθέντων εκ Τουρκίας» 

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

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

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

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

- «Σύνδεσμος Κεντρικιάδων» 

- «Σύνδεσμος Ιωακειμειάδων» 

- «Φιλανθρωπικός Σύνδεσμος Γαλατά Κωνσταντινουπόλεως»  

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

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

- «Αθλητικό Βυζαντινό Κέντρο»  

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

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

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

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

- Εστία Κωνσταντινουπόλεως http://estiakon.gr/ 

- Σύνδεσμος Ελλήνων Βετεράνων Αθλητών Στίβου Κωνσταντινουπολιτών 

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

www.facebook.com/makrochoricon/ 

 

ΣΩΜΑΤΕΙΑ ΕΚΤΟΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 

 - «Σύλλογος Κωνσταντινουπολιτών Γερμανίας» 

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

- «Σύλλογος Κωνσταντινουπολιτών Ελβετίας» www.agcos.ch 

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

ΑΡΩΓΑ ΜΕΛΗ 

 - «Επτάλοφος» Ιστορική Βιβλιοθήκη Μελέτης και Έρευνας 

- Σύλλογος των Φίλων της Πατριαρχικής Μεγάλης του Γένους Σχολής. 

- Φίλων Βυζαντινών Τεχνών 

- Πολιτισμού & Κοινωνικής Ανάπτυξης. 

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

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

- Ελληνικός Σύλλογος Κωνσταντινουπολιτών Σικάγου. 

-Ελληνικός Σύλλογος Κωνσταντινουπολιτών περιοχής Washington D.C. 


