
 
 
 
 
 
 
 
 

 

•Λόγος της Α.Θ.Π. του Οικ. 
Πατρ. 4-6. 
•Ανακοινώσεις της 
Οι.Ομ.Κω., σ. 2,7,11-13. 
•Συνέχιση καταστροφών 
στην Αγία Σοφία, σ.12. 
•Παρέμβαση της ΟιΟμΚω 
στον ΟΗΕ—Γενεύη,σ.13. 
•Ομιλίες κ. Ι. Ντεμιρτζογλου 
και κ. Ν. Αναγνωστόπου-
λου, σ.15-32. 
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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 

Ο Οικουμενικός Πατριάρχης κ.κ. 

Βαρθολομαίος 

Σηλυβρία 6-11-2022 

«Ο Πατριάρχης σας υπόσχεται ότι, μέ-

χρι τελευταίας του αναπνοής, θα συ-

νεχίσει να επισκέπτεται ως ταπεινός 

προσκυνητής τις κοιτίδες του Γένους 

στη Μικρά Ασία, τον Πόντο και την Α-

νατολική Θράκη, θα λειτουργεί και θα 

προσεύχεται στους ναούς μας, τους αναστηλωμένους και τους ερειπιώδεις, θα αγωνίζε-

ται για να διασωθεί η πολιτισμική και θρησκευτική μας κληρονομιά και δεν θα παύσει να 

τελεί τρισάγια υπέρ αναπαύσεως των ψυχών των προγόνων μας, οι οποίοι έζησαν στην 

ευλογημένη αυτή γη, έβαλαν τη σφραγίδα τους στην κοινωνική ζωή και τον πολιτισμό 

της, και αναπαύονται στα άγια χώματα, προσδοκώντες ανάστασιν νεκρών.» 

 

Το Δ.Σ. της Οικουμενικής Ομοσπονδίας 

 Κωνσταντινουπολιτών Εύχεται σε όλους τους  

Αναγνώστες του Καλά Χριστούγεννα και ο Νέος  

Χρόνος να φέρει την Ειρήνη, Υγεία και Ευτυχία σε όλη 

την Οικουμένη  



 

ΝΕΑ ΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

 «ΕΛΠΙΣ» 

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΣΕ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ 
ΜΕΛΗ  ΕΚΠΑΤΡΙΣΜΕΝΟΥΣ 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΙΤΕΣ ΓΙΑ ΕΠΑΝΑΠΑΤΡΙΣΜΟ 

Το Δ.Σ. της Οι.Ομ.Κω. στο πλαίσιο του Προγράμμα-
τος ΕΛΠΙΣ, προσκαλεί οικογένειες που τουλάχιστον ένα μέλος 
τους ανήκει στην εκπατρισμένη Κοινότητα των Ρωμιών της 
Πόλης, εφόσον ενδιαφέρονται να εκδηλώσουν την πρόθεσή 
τους  για τη συμμετοχή τους στην αναφερόμενη Δράση που α-
ποσκοπεί στην υποστήριξη οικογενειών που επιθυμούν να ε-
γκατασταθούν και να ζήσουν στην Κωνσταντινούπολη ως μέλη 
της Ομογένειας. 

Σκοπός της Δράσης είναι η υποστήριξη της προετοιμασίας και 
η διεύρυνση του επαναπατρισμού στην Κωνσταντινούπολη, 
όπως επίσης και η υποστήριξη για ένα μεταβατικό διάστημα 
μετά από την εγκατάσταση στην Πόλη. Κάθε περίπτωση θα εξε-
ταστεί από την αρμόδια Επιτροπή ανεξάρτητα. Προτεραιότητα 
θα δοθεί σε οικογένειες με παιδιά με την δέσμευση ότι θα 
σπουδάσουν στα Ομογενειακά σχολεία.  

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. 

mailto:nnap@otenet.gr


 

Οικουμενικός Πατριάρχης: Ο ειλικρινής διαθρησκειακός διάλογος προάγει 
την ειρηνική συνύπαρξη – Το Πατριαρχείο θα δώσει το παράδειγμα 

Ομιλία στη Συνάντηση Διαλόγου Μπαχρέιν:  
Ανατολή και Δύση για την Συνύπαρξη του Ανθρώπου  

«Ο  αυθεντικός και ειλικρινής διαθρησκειακός διάλογος αναγνωρίζει τις διαφορές μεταξύ 
θρησκευτικών παραδόσεων και προάγει 
την ειρήνη… το Πατριαρχείο σκοπεύει να 
δώσει το παράδειγμα, δείχνοντας πως οι 
θρησκευτικοί ηγέτες θα πρέπει να συντη-
ρούν και να προάγουν την ειρηνική συνύ-
παρξη, τη δικαιοσύνη και την ισότητα», 
τόνισε ο Οικουμενικός Πατριάρχης από 
του βήματος της Διαθρησκευτικής συνά-
ντησης στο Μπαχρέιν.  
 
Ο Οικουμενικός Πατριάρχης επεσήμανε 
χαρακτηριστικά: «Κάθε διάλογος είναι 
προσωπικός, αφού περιλαμβάνει την αλ-
ληλεπίδραση μοναδικών, αναντικατάστα-
των ατόμων, των οποίων η προσωπικότητα συνδέεται στενά με τις απαράμιλλες κοινωνι-
κές, πολιτιστικές και θρησκευτικές τους ιδιαιτερότητες. Η αντίθεση στον οικονομικό ή δια-
θρησκειακό διάλογο συνήθως προέρχεται από τον φόβο και την άγνοια ή τη μισαλλοδοξία 
στη θρησκευτική διαφορετικότητα. Αντιθέτως, ο αυθεντικός και ειλικρινής διαθρησκειακός 
διάλογος αναγνωρίζει τις διαφορές μεταξύ θρησκευτικών παραδόσεων και προάγει την ει-
ρηνική συνύπαρξη και συνεργασία μεταξύ λαών και πολιτισμών. Αυτό δεν σημαίνει άρνηση 
της δικής του πίστης, αλλά μάλλον προσαρμογή και εμπλουτισμό της δικής του ταυτότητας 
και συνείδησης στην προοπτική ανοίγματος προς τους τρίτους. Μπορεί επίσης να θερα-
πεύσει και να διαλύσει τις προκαταλήψεις και να συμβάλει στην αμοιβαία κατανόηση και 
την ειρηνική επίλυση των συγκρούσεων». 
 
Ο κ. Βαρθολομαίος δεν παρέλειψε επίσης να τονίσει ότι  προκατάληψη έχει τις ρίζες της 
στη λανθασμένη κατανόηση του άλλου, το οποίο εξηγεί για ποιον ακριβώς λόγο είναι απα-
ραίτητος ο διάλογος. Διότι μπορεί να διαλύσει τη δυσπιστία και την καχυποψία, επισημαί-
νοντας ότι οι συναντήσεις και ο διάλογος είναι αποτελεσματικοί μόνο εάν πραγματοποιού-
νται με πνεύμα εμπιστοσύνης και σεβασμού. 
 
Μέσω του διαλόγου, «καθορίζουμε την ετοιμότητά μας να αγκαλιάσουμε το διαφορετικό. 
Αυτό το πνεύμα αποτυπώνεται συνοπτικά σε ένα πρόσφατο έγγραφο που εγκρίθηκε από 
το Οικουμενικό μας Πατριαρχείο και έχει τίτλο For the Life of the World: Towards a Social  



 Ethos of the Orthodox Church (2020): Εκεί, στην παράγραφο 55 διαβάζουμε: γνωρίζοντας ότι 
ο Θεός αποκαλύπτεται με αμέτρητους τρόπους και με απεριόριστη εφευρετικότητα, η 
Εκκλησία μπαίνει σε διάλογο με άλλες θρησκείες προετοιμασμένες να εκπλαγούν και να 
χαρούν από την ποικιλία και την ομορφιά των γενναιόδωρων εκδηλώσεων της Θείας 
καλοσύνης, της χάρης και της σοφίας σε όλους τους λαούς», σημείωσε. 
 
Μάλιστα, όπως τόνισε ο Οικουμενικός Πατριάρχης  το Πατριαρχείο σκοπεύει να δώσει το 
παράδειγμα, δείχνοντας πως οι θρησκευτικοί ηγέτες θα πρέπει να συντηρούν και να 
προάγουν την ειρηνική συνύπαρξη, τη δικαιοσύνη και την ισότητα. 
 
Ο Οικουμενικός Πατριάρχης υπογράμμισε ακόμη ότι ως «λειτουργοί της πίστης, πρέπει 
πάντα να χτίζουμε γέφυρες. Εδώ και περισσότερα από 30 χρόνια στη θητεία μου ως 
Οικουμενικός Πατριάρχης, αυτές τις αρχές εκτιμούμε όχι μόνο για τη δική μας Εκκλησία και 
τον Χριστιανισμό συνολικά, αλλά για όλες τις θρησκείες και την ανθρωπότητα γενικότερα». 
 
Ο κ. Βαρθολομαίος, μιλώντας για τη σημασία της διοργάνωσης του διαθρησκευτικού 
συνεδρίου τόνισε πως στόχο έχει να υπογραμμίσει τη σημασία του διαθρησκειακού 
διαλόγου και της κατανόησης μεταξύ διαφορετικών πολιτισμών. 
Όπως ανέφερε, η εμπειρία συμβίωσης του Χριστιανισμού με τις άλλες θρησκείες δεν ήταν 
πάντα ειρηνική ή απλή, ιδιαίτερα όταν διαμορφώνεται από την άνοδο του εθνικισμού στο 
δεύτερο μισό του 19ου αιώνα, από τη σύγκρουση των παγκόσμιων γεωπολιτικών δυνάμεων 
στον 20ο αιώνα και από την άνοδο του θρησκευτικού φονταμενταλισμού στις αρχές του 
21ου αιώνα. 
 
«Μια σειρά ιστορικών γεγονότων επαναπροσδιόρισε το παγκόσμιο θρησκευτικό τοπίο, 
διαμορφώνοντας τη σχέση της Ορθοδοξίας με τον πλουραλισμό των θρησκειών και 
επαναξιολογώντας τον ρόλο της στην παγκόσμια σκηνή. Στο πλαίσιο αυτό, η Αγία και 
Μεγάλη Σύνοδος της Ορθόδοξης Εκκλησίας που συγκλήθηκε στην Κρήτη τον Ιούνιο του 
2016, αποκτά μεγάλη σημασία: «Ο έντιμος διαθρησκειακός διάλογος συμβάλλει στην 
ανάπτυξη της αμοιβαίας εμπιστοσύνης και στην προώθηση της ειρήνης και της 
συμφιλίωσης. Η Εκκλησία αγωνίζεται να κάνει την ειρήνη από ψηλά, πιο αισθητή στη γη. Η 
αληθινή ειρήνη δεν επιτυγχάνεται με τη δύναμη των όπλων, αλλά μόνο με την αγάπη (Α’ Κορ 
13:5). Το λάδι της πίστης πρέπει να χρησιμοποιηθεί για να απαλύνει και να θεραπεύσει τις 
πληγές των άλλων, όχι για να αναζωπυρώσει νέες φωτιές μίσους» (Encyclical, παρ. 17)», 
υπογράμμισε χαρακτηριστικά. 



 Ecumenical Patriarch: Orthodox Christianity has a long experience of 
cohabitation with other religions and denominations 

“Bahrain Forum for Dialogue: East and West for Human Coexistence”  
 

“Orthodox Christianity has a long experience of cohabitation with other religions and 
denominations,” Ecumenical Patriarch Bartholomew said in his speech at the conference 
“Bahrain Forum for Dialogue: East and West for Human Coexistence”. 
 
Ecumenical Patriarch Bartholomew, referring to the initiative for the conference, stressed that 
it seeks to underline the importance of interfaith dialogue and understanding among 
different cultures and diverse civilizations. 
As he stressed, Orthodox Christianity has a long experience of cohabitation with other 
religions and denominations. However, this experience has not always proved peaceful or 
uncomplicated, especially when molded by the rise of nationalism in the second half of the 
19th century, the clash of global geopolitical forces throughout the 20th century, and the rise 
of religious fundamentalism in the early 21st century. 
“A series of historical events redefined the worldwide religious landscape, shaping the 
relationship of Orthodoxy to a pluralism of religions and reassessing its role on the global 
scene. 
 
In this context, the Holy and Great Council of the Orthodox Church, convened on the island of 
Crete (June 2016) assumes great significance: “Honest interfaith dialogue contributes to the 
development of mutual trust and to the promotion of peace and reconciliation. The Church 
strives to make ‘peace from on high’ more tangibly felt on earth. True peace is not achieved 
by force of arms, but only through love that ‘does not seek its own’ (1 Cor 13:5). The oil of 
faith must be used to soothe and heal the wounds of others, not to rekindle new fires of 
hatred.” (Encyclical, par. 17). 
The Ecumenical Patriarch noted that encounter and dialogue require commitment and 
determination at both the individual and the community level. 
“All dialogue is personal since it involves the interaction of unique, irreplaceable persons, 
whose personhood is intimately connected to their unparalleled social, cultural, and religious 
particularities. 
Opposition to ecumenical or interreligious dialogue usually comes from fear and ignorance or 
intolerance of religious diversity. By contrast, authentic and sincere interreligious dialogue 
recognizes the differences among religious traditions and promotes peaceful coexistence and 
cooperation among peoples and cultures. 
 
This does not mean denying one’s own faith, but rather adapting and enriching one’s own 
identity and self-consciousness in the perspective of openness to others. It can also heal and 
dispel prejudice and contribute to mutual comprehension and peaceful conflict resolution.” 



 In his speech, the Ecumenical 
Patriarch noted that prejudice has its 
roots in the misrepresentation of the 
other – which is precisely why 
dialogue is essential. Because it can 
dispel mistrust and suspicion. 

According to Bartholomew, encounter 
and dialogue are only effective if 
undertaken in a spirit of inclusion, 
trust, and respect. Through dialogue, 
“we define our readiness to embrace 
difference. This spirit is concisely 
captured by a recent document 
approved by our Ecumenical 
Patriarchate and entitled For the Life 
of the World: Toward a Social Ethos of 
the Orthodox Church (2020). There, in paragraph 55, we read: “Knowing that God reveals 
himself in countless ways and with boundless inventiveness, the Church enters into dialogue 
with other faiths prepared to be amazed and delighted by the variety and beauty of God’s 
generous manifestations of divine goodness, grace, and wisdom among all peoples.” 

Concluding his speech, the Ecumenical Patriarch stressed that the Patriarchate intends to lead 
by example, demonstrating how religious leaders should sustain and advance peaceful 
coexistence, justice, and equity. 

Orthodox Christianity has found in common humanitarian efforts a genuine expression of the 
power of faith to promote co-existence, overcome crisis, and support an ethic of 
inclusiveness, an ethos of solidarity. 

We have been for decades at the forefront of organizing and supporting interreligious 
conferences, aware that sincere dialogue can confront intolerance and violence while 
preventing the abuse of religion by fundamentalists and fanatics.” 

The Ecumenical Patriarch also stressed that as “ministers of faith, we need at all times to 
build bridges. For over thirty years of our tenure as Ecumenical Patriarch, these are the 
principles we value not only for our own Church and Christianity in general but for all 
religions and humanity at large.” 



 Ένταξη του Πατριαρχικού Κοιμητηριού Βαλουκλή της Ιεράς Μονής Ζωοδόχου 

Πηγής στην Ευρωπαϊκή Ένωση Σημαντικών Κοιμητηρίων  

  Μετά από την ένταξη στην ίδια Ένωση του 

Κοιμητηρίου Μεταμορφώσεως Σισλί (2020) 

πρόσφατα έγινε η παραπάνω ένταξη.  

Πρωτοστάτης των προσπαθειών είναι ο 

συμπολίτης μας Νίκος Μιχαηλίδης που σε 

συνεργασία με την Κοινότητα Σταυροδρομίου 

είχαν μεριμνήσει για τη συντήρηση πολλών 

ταφικών μνημείων.   

H Ένωση Σημαντικών Κοιμητηρίων Ευρώπης 

(ASCE) είναι το ευρωπαϊκό δίκτυο που 

περιλαμβάνει τους δημόσιους και ιδιωτικούς 

οργανισμούς που φροντίζουν κοιμητήρια που 

θεωρούνται ιστορικής ή καλλιτεχνικής σημασίας. Η ASCE είναι ένας μη κερδοσκοπικός 

οργανισμός με σαφή και παγκόσμιο χαρακτήρα. 

Στόχοι της Ένωσης:  

Να προωθήσει τα ευρωπαϊκά κοιμητήρια ως θεμελιώδες μέρος της κληρονομιάς της 

ανθρωπότητας.  

Να ευαισθητοποιήσει τους Ευρωπαίους πολίτες για τη σημασία των σημαντικών 

νεκροταφείων.  

Για την εκπλήρωση των σκοπών του ο Σύλλογος θα: 

Μοιράζεται εμπειρίες και βέλτιστες πρακτικές μεταξύ των μελών της. 

Συνεργάζεται για την προστασία, την αποκατάσταση και τη διασφάλιση της συνεχούς 

φροντίδας και συντήρησης των κοιμητηρίων. 



 Πρόγραμμα Ελπίς  

Δράση Υποστήριξης της Φοιτητιώσας Νεολαίας  

με καταγωγή από την Κωνσταντινούπολη  

«Γρέγος Τανισκίδης»  

Στη συνέχεια της ολοκλήρωσης της δράσης υποστήριξης για την μαθητιώσα νεολαία με 

Κωνσταντινουπολίτικη καταγωγή με την οποία υποστηρίχθηκαν 48 μαθήτριες και μαθητές 

των 2 τελευταίων τάξεων που σπουδάζουν σε Λύκεια όλης της Ελλάδος (δείτε 

Ενημερωτικό  Δελτίο της Οι.ΟμΚω. Οκτωβρίου 2022) ολοκληρώθηκαν οι διαδικασίες για το 

σκέλος του Προγράμματος της υποστήριξης των Φοιτητριών και Φοιτητών που 

σπουδάζουν σε ΑΕΙ της Ελλάδος. Ο συνολικός αριθμός των υποστηριζόμενων νέων είναι 

53. Ο συνολικός προϋπολογισμός της τελευταίας δράσης είναι περίπου 12.500 Ευρώ και 

εξασφαλίστηκε από δωρεές ιδρυμάτων, εταιρειών και ιδιωτών. Η κατανομή σε 

επιστημονικούς κλάδους των νέων δίνεται παρακάτω.  

ΠΟΛΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ  

Ο μέσος όρος των βαθμών των νέων είναι 18.50/20.00 

Που αποτελεί μεγάλη ελπίδα για τον Ελληνισμό της Κωνσταντινούπολης  

Μεταξύ των νέων υπάρχουν και 6 Μεταπτυχιακοί και 

 2 Υποψήφιοι Διδάκτορες  



 Το Δ.Σ. Ευχαριστεί θερμά τους Αξιότιμους Δωρητές του Προγράμματος 

Υποστήριξης της Σπουδάζουσας Νέας Γενιάς 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Οι παραπάνω δωρεές 4-11 είναι αντί δώρου στον κ Νίκο Μιχαηλίδη για την ονομαστική εορτή του. 

Το Δ.Σ. ευχαριστεί την κυρία Μαρία Χρηστίδου από την Αγγλία για την συνεχή 

υποστήριξή της προς το Πρόγραμμα Κοινωνικής Αλληλεγγύης της Οι.Ομ.Κω. 

(ετήσια 600 Ευρώ)  

 

α/α Ονοματεώνυμο Δωρεά 
(Ευρώ) 

1 Ιωάννης Μουρτζιάδης 250 

2 Νίκος Μιχαηλίδης 250 

3 Νικόλαος Καλογιάννης 250 

4 Χρήστος Ελματζίογλου 120 

5 Αρετή & Αλεξάνδρα Λούιζου 200 

6 Χριστίνα Κατσούλου 50 

7 Σωκράτης Χαλυβίδης 150 

8 Σπυρίδων Γκιόλμας 200 

9 Νίκος Χρηστίδης 150 

10 Αικατερίνη Δημητρίου 200 

11 Εμμανουήλ Εμμανουηλίδης 60 

12 ALPHA BANK 1500 

 Υποστήριξη της Οι.Ομ.Κω. προς τα Ευαγή Ιδρύματα της Κωνσταντινούπολης 

Το Δ.Σ. της Οι.Ομ.Κω. στην συνεδρίαση της 24ης Νοεμβρίου 2022 αποφάσισε με τους πό-

ρους που εξασφάλισε την υποστήριξη των ιδρυμάτων: 

1. Για την Ζάππειο Σχολή ως δράση του υπό σύσταση Ομογενειακού Ταμείου Παιδείας 

(5.000 Ευρώ). 

2. Την προσχολική εκπαίδευση και το συσσίτιο Αγ. Τριάδος (4.000 Ευρώ). 

3. Δύο ακριτικές Κοινότητες (3.000 Ευρώ).   



    Το Πρόγραμμα Κοινωνικής Αλληλεγγύης της Οι.Ομ.Κω.  

«Μηνάς Τσιτσάκος»  

ΣΥΝΕΧΙΖΟΝΤΑΙ ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΡΑΣΕΙΣ  

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 143 διατακτικών κάθε μήνα για αγορά  

τροφίμων από σουπερμάρκετ. 

• Εξασφάλιση φαρμάκων και υγειονομικού υλικού σε 32 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.   

ΜΟΝΟ ΤΟΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΜΗΝΑ ΕΧΟΥΜΕ 4 ΝΕΕΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΧΟΝΤΩΝ  

ΑΝΑΓΚΗ ΣΥΜΠΟΛΙΤΩΝ ΜΑΣ  

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 



 The Social Solidarity Program of Ec.Fe.Con. 

"Minas Tsitsakos" 

ALL ACTIONS CONTINUE 

It started in 2013 and continues—in collaboration with the member associations  

of Ec.Fe.Con.—with all its actions, since the needs of solidarity with fellow 

human beings are increasing. The successive crises of the last decade have 

accumulated many problems and government care is very limited. 

 Solidarity with the weak has always been there 

dominant component of Romiosyni. 

In summary, the actions of the Program are: 

Providing shelter to 75 homeless people 

Distributions of 143 layouts each month for purchase 

food from supermarkets. 

Provision of medicines and health materials to 32 families. 

Ensuring access to medical services. 

Providing blood to those in need. 

Reconnection of electricity in residences 

Dealing with bureaucratic difficulties that deprive Greek refugees of basic 

human rights, such as the difficulties of issuing residence permits, 

naturalization and SOCIAL SECURITY NUMBER (AMKA) 

Carrying out follow-up expenses for uninsured and non-insured relatives. 

IN THE PAST MONTH ALONE WE HAD 4 NEW OWNER APPLICATIONS 

NEED OF OUR FELLOW CITIZENS 

TO BE UPDATED CONTACT US AT nnap@otenet.gr 

Ec.Fe.Con.  HAS NO REGULAR INCOME AND THE PROGRAM IS BASED ON 

PERIODIC DONATIONS FROM FOUNDATIONS AND INDIVIDUALS. 

THE CONTINUATION OF THE PROGRAM BECOMES NECESSARY DUE TO THE 

INCREASE OF THOSE WHO NEED SOLIDARITY AND DIRECT SUPPORT 



 Ένα στιλέτο στην καρδιά της ιστορίας: 

 Καταστροφή στην Αυτοκρατορική Πύλη της Αγίας Σοφίας  

Οι  εικόνες καταστροφής της Αυτοκρατορικής Πύλης στην Αγία Σοφία, 

που έχει μετατραπεί σε τζαμί, αποκαλύπτουν μια ακόμη ασέβεια προς 

την ιστορία. 

(HABERERK –3.12.2022) 
  Μια Νέα καταστροφή ήρθε στο προσκήνιο στην Αγία Σοφία, που έχει μετατραπεί 

από μουσείου σε τζαμί. Ο αρχαιολόγος κ. Ömer Faruk Yavaşçay ανακοίνωσε την νέα 

καταστροφή στην Αγία Σοφία κοινοποιώντας την στον λογαριασμό του στα κοινωνικά 

μέσα δικτύωσης, αναφέροντας ότι εντόπισε διπλής όψης καταστροφή στην πόρτα 

ακριβώς κάτω από το μωσαϊκό προσφοράς των αυτοκρατόρων, ο κ. Yavaşçay 

μοιράστηκε φωτογραφίες και εικόνες που τεκμηριώνουν την καταστροφή στον 

λογαριασμό του στο Twitter.  

  Ο κ. Yavaşçay είπε, "Σήμερα, συνάντησα ένα άλλο πολύ θλιβερό θέαμα στην Αγία 

Σοφία  που αφορά και την ιστορία μας. Δυστυχώς βρήκα ξανά μια νέα πρόσοψη 

πόρτας με  φθορές και στις δύο όψεις στην πύλη ακριβώς κάτω από το μωσαϊκό 

προσφοράς των αυτοκρατόρων. Φωτογράφισα και βιντεοσκόπησα  για να 

τεκμηριώσω  αυτή την κατάσταση».  

 

 



 ΓΡΑΠΤΗ ΚΑΙ ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΟΜΚΩ  
Στον ΟΗΕ—Γενεύη  Fifteenth session of the Forum on Minority Issues-Item 4 

 
Honorable Presidency and distinguished participants, 
The Ecumenical Federation of Constantinopolitans - shortly EFC- is the all-world union of the 
expatriated autochthonous Greek-Orthodox Minority of Istanbul. Presently in Istanbul the 
Minority is in the verge of extinction because of its severe population depletion caused by the 
long-time past violations of its minority and human rights. 
In the date of proclamation of the Republic of Turkiye in  1923, the Minority had a population 
of 125.000 members.  Throughout the Twenty Century the Minority faced severe violations 
and to mention those of the period 1950-2000 we mention the Large-scale Pogrom of 6-
7/9/1955 and Deportation of 60.000 minority members (1964-74). The direct consequence of 
these anti-minority measures resulted in the reduction of the numbers of the minority 
members living in the city – currently accounting to less than 1.500 persons. About   99% of 
its former members nowadays live as a refugee-expatriated Community in various European 
countries and in the USA. 
Since 1923 the only recognized legal entity of the Minority - the Welfare Foundations (70) - 
were subject to severe restrictions, one of which was the prohibition to elect their 
administrators.  
Coming to power in 2003, the present Government of Turkiye, recognized the misdoings of 
the past, initiated some remedy measures, and started top level communications with the 
EFC. Despite that throughout the period 2010-2022, the EFC submitted many proposals with 
the aiming to prevent the complete disappearance of the Orthodox minority of Istanbul, 
focused primarily  on supporting the repatriation of young generation members o the 
Minority. This being the only effective remedy measure no progress has been achieved.  
The austere situation, which threatens the very existence of the minority, was even more 
exacerbated by the announcement recently by the Regulation of Elections for the 
administrations in the non-Muslim Welfare Foundations. This followed a 10-year election 
prohibition period and is enforcing severe restrictions of the election of administrators of the 
Foundations. The Regulation is prohibiting the participation of minority members forced to 
live outside Turkiye. Moreover, the Philanthropic Balikli Hospital, the largest Greek-Orthodox 
foundation, is exempted from elections and a non-elected administration has been in office 
for 31 years, violating the laws of Republic of Turkiye.  
 
We invite the Government of Turkiye:  
(1) To respond to the proposals of the EFC for remedy measures towards the Greek-Orthodox 
Minority .  
 
(2) To revise the Regulation of Elections, allowing the participation of the expatriate 
members, taking into account the severe population depletion of the Minority living in 
Istanbul. 



  
Δικαίωση της Κοινότητας Μέγα Ρεύματος από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δι-

καιωμάτων του Ανθρώπου που διαπίστωσε την παραβίαση του Άρθρου 1 του 

Πρωτοκόλλου 1 (Προστασία Ιδιοκτησίας και ζητάει από την Τουρκία δίκαια α-

ποκατάσταση.  



 Ημερίδα: Ρωμιοί της Πόλης – Το χθες, το σήμερα, το αύριο 
Φιλόπτωχος Αδερφότης Ανδρών Θεσσαλονίκης, 12/10/2022 

Γιάννης Δεμιρτζόγλου,  
«Η ελληνική εκπαίδευση στην Κωνσταντινούπολη από τη Συνθήκη  

της Λωζάνης μέχρι σήμερα» 
Αποτελεί ιδιαίτερη τιμή η παρουσία μου στη σημερινή ημερίδα, που διοργανώνουν η 
Φιλόπτωχος Αδερφότης Ανδρών Θεσσαλονίκης και η Ένωση Ομογενών εκ 
Κωνσταντινουπόλεως Βορείου Ελλάδος. 
Θερμά συγχαρητήρια αξίζουν στην Οργανωτική Επιτροπή και σε όλους τους ομιλητές που με 
τις εισηγήσεις τους θα φωτίσουν κι άλλο τη μακραίωνη παράδοση της Ρωμαίικης 
Κοινότητας, θα συμβάλλουν στην ιστορική έρευνα και θα απαντήσουν στην άγνοια, που 
δυστυχώς αποτελεί το μεγαλύτερό μας πρόβλημα. 
Η Ομογένεια της Πόλης, περισσότερο από κάθε άλλη φορά, έχει ανάγκη να ακουστεί η φωνή 
της, να αποκτήσει φίλους και υποστηρικτές, να νιώσει δυνατή, για να συνεχίσει την 
αποστολή της. 
Με την ευχή να βοηθήσει σ` αυτήν την κατεύθυνση, η αποψινή συνάντηση, εκφράζω σ’ 
όλους σας θερμά ευχαριστήρια για την εδώ παρουσία σας.  
Με την ευκαιρία της σημερινής ημερίδας επιτρέψτε μου, πριν περάσω στην εισήγησή μου, 
να συγχαρώ και τον νέο Πρόεδρο της ΦΑΑΘ κ. Γεώργιο Κωνσταντινίδη και να του ευχηθώ 
καλή δύναμη στα νέα του καθήκοντα. Να συνεχίσει το έργο των άξιων προκατόχων του με 
την ίδια ευαισθησία και την ίδια προσήλωση στον άνθρωπο. 
Η ελληνική εκπαίδευση στην Κωνσταντινούπολη έχει βαθιές ρίζες, γερά θεμέλια. Αρκεί 
κανείς να αναφερθεί στην ίδρυση της Πατριαρχικής Μεγάλης του Γένους Σχολής το 1454, 
ένα χρόνο μετά την Άλωση της Πόλης.  
Πεδίο δόξης λαμπρό όμως γνώρισε τον 19ο αιώνα, όταν ιδρύονται τα μεγαθήρια της 
ελληνικής παιδείας, το 1844 η Θεολογική Σχολή, το 1875 το Ζάππειο Παρθεναγωγείο, το 
1881 η Μεγάλη του Γένους Σχολή λειτουργεί στο νέο μεγαλοπρεπές κτίριο, το 1844 το 
Κεντρικό Παρθεναγωγείο, το 1893 το Ζωγράφειο.  
Κάθε κοινότητα έχει πέρα από τους ναούς της και τα σχολεία της, διαμάντια πολύτιμα για 
την επιβίωση και τη συνέχισή της.  
Λειτουργούσαν ακόμη η Εμπορική Σχολή της Χάλκης, η Σχολή Γλωσσών και Εμπορίου της 
Κοινότητας Σταυροδρομίου, το Λύκειο Χατζηχρήστου, και μια σειρά Αστικών και Δημοτικών 
Σχολών, στην Αρχιεπισκοπή Κων/πόλεως και στις πέριξ Μητροπόλεις.  
Κατά το σχολικό έτος 1910-1911 λειτούργησαν στην Αρχιεπισκοπή Κων/πόλεως συνολικά 78 
σχολεία:  

9 Εξατάξια Γυμνάσια  
64 Αστικά και Δημοτικά Κοινοτικά Σχολεία  
4 Ιδιωτικά και  
1 Η Ιερά Θεολογική Σχολή της Χάλκης 

Στα 78 αυτά σχολεία ο αριθμός των Εκπαιδευτικών ήταν 527, των δε μαθητών 16.313.  



 

Ο Ελληνικός Φιλολογικός Σύλλογος Κωνσταντινουπόλεως, που ιδρύθηκε το 1861, έχει τον 
δικό του καταλυτικό ρόλο στην προώθηση της ελληνικής παιδείας. Υπήρξε ένας από τους 
λαμπρότερους φορείς 
πολιτισμού με στόχο την 
προώθηση της παιδείας όχι 
μόνο στην Ελληνορθόδοξη 
Κοινότητα της 
Κωνσταντινούπολης αλλά και σε 
ολόκληρη την αυτοκρατορία, 
στην οποία εκτείνονταν οι 
δραστηριότητές του. 

Με τις πολυσχιδείς 
δραστηριότητές του, ο ΕΦΣΚ 
συνέβαλε σημαντικά στον 
πολιτισμό και τη διάδοση της 
γνώσης,  όπως και με την ίδρυση 
σχολείων, την έκδοση και 
διάθεση διδακτικών βιβλίων, τη διοργάνωση εκδηλώσεων, την οργάνωση και αθλοθέτηση 
διαγωνισμών καθώς και με την οικονομική ενίσχυση απόρων ελληνικών κοινοτήτων για τον 
ίδιο σκοπό.  

Μνημειώδης θα παραμείνει στην πνευματική ιστορία του Ελληνισμού της 
Κωνσταντινούπολης η Βιβλιοθήκη αποτελούμενη από περισσότερους των 50.000 τόμων, 
καθώς και το πλουσιότατο Αρχείο του ΕΦΣΚ. 

Η συνθήκη της Λωζάνης όμως και ό,τι προηγήθηκε στον κόσμο της Ανατολής έρχεται να 
ανατρέψει το σκηνικό και να αναχαιτίσει τη λαμπρή πορεία της ομογενειακής παιδείας. Η 
συνθήκη ορίζει την υποχρεωτική ανταλλαγή των πληθυσμών μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας. 
Της ανταλλαγής εξαιρέθηκαν βέβαια οι Έλληνες της Κωνσταντινούπολης, της Ίμβρου και της 
Τενέδου και οι Μουσουλμάνοι της Δ. Θράκης. «Παρά τις διεθνείς δεσμεύσεις για την 
ασφάλεια της ζωής και της περιουσίας τους, μεγάλος αριθμός των Ελλήνων εγκαταλείπει την 
Πόλη, με αποτέλεσμα τον Μάρτη του 1923 ήδη το Πατριαρχείο να υπολογίζει ότι υπάρχουν 
250.000 Έλληνες στην Πόλη και 150.000 περίπου φεύγουν», γράφει ο πρέσβης Α. 
Αλεξανδρής.  

Τα σκληρά μέτρα που ακολούθησαν την περίοδο του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου, όπως η 
Στρατολόγηση των Είκοσι ηλικιών και ο Φόρος Περιουσίας, αναπόφευκτα οδήγησαν στη 
δραματική μείωση του πληθυσμού της Ομογένειας και στη διαρροή των μαθητών. Ο 
αντίκτυπος της οδυνηρής καταστάσεως στην οποία είχε περιπέσει η Ομογένεια, 
αποτυπώνεται και στα σχολεία.  



 Το 1947 το Δόγμα Τρούμαν υπογραμμίζει τη στρατηγική ανάγκη να θεωρούνται η Ελλάδα 
και η Τουρκία ενιαία αμυντική ομάδα.  

Η ένταξη των δυο χωρών στο ΝΑΤΟ την περίοδο αυτή λειτούργησε ευεργετικά για τον 
μειονοτικό πληθυσμό της Κωνσταντινούπολης αλλά και για το Οικουμενικό Πατριαρχείο. 

Στο θρόνο του Οικουμενικού Πατριαρχείου βρίσκεται ο Αθηναγόρας (Αμερικανός πολίτης). Η 
πατριαρχεία του αποτέλεσε μια νέα αφετηρία στις σχέσεις Άγκυρας- Φαναρίου, κύριο 
χαρακτηριστικό της οποίας ήταν η προώθηση της ελληνοτουρκικής φιλίας. Το κύρος του 
Πατριαρχείου ενισχύεται, ο Πατριάρχης επισκέπτεται τα ελληνικά σχολεία της 
Κωνσταντινούπολης και γενικά δημιουργείται ένα ευνοϊκό κλίμα για τη λειτουργία των 

ομογενειακών ιδρυμάτων στην Κωνσταντινούπολη. Το ακαδημαϊκό έτος 1951-1952 
φοίτησαν στην ιερατική σχολή της Χάλκης εβδομήντα φοιτητές από δέκα διαφορετικές 
χώρες, ενώ δίδασκαν είκοσι πέντε δάσκαλοι και καθηγητές.  

Στη νέα εποχή που σηματοδότησε η ελληνοτουρκική προσέγγιση δρομολογήθηκαν μια 
σειρά από εξελίξεις στον χώρο της εκπαίδευσης που βελτίωσαν σημαντικά τη ζωή της 
μειονότητας. Με τον νόμο 5932.5.1952 η τουρκική κυβέρνηση επικυρώνει προηγούμενη 
σύμβαση μεταξύ των δυο χωρών που προέβλεπε την ανταλλαγή εκπαιδευτικών αλλά και 
διδακτικού υλικού για τα μειονοτικά σχολεία των δυο χωρών[v]. Επιπλέον, με προηγούμενη 
ρύθμιση του τουρκικού υπουργείου παιδείας εξαιρέθηκαν τα σχολεία της ομογένειας από 
την καταβολή του φόρου εισοδήματος. Η βελτίωση των συνθηκών εκπαίδευσης των 
Ελλήνων στην Κωνσταντινούπολη αντικατοπτρίζεται στον αριθμό των μαθητών που φοιτούν 
την εποχή αυτή στα σχολεία. Έτσι ενώ γύρω στο 1946 οι εγγεγραμμένοι ομογενείς μαθητές 
έφταναν τους τρεις χιλιάδες επτακόσιους εξήντα δυο, το 1956 αριθμούν τους έξι χιλιάδες 
εννιακόσιους δώδεκα.  

http://www.eriande.elemedu.upatras.gr/eriande/synedria/synedrio3/praltika%2011/georgiadou.htm#_edn5


   Το θετικό αυτό κλίμα είχε ευεργετικές επιπτώσεις και για τους Έλληνες κατοίκους της 
Ίμβρου και της Τενέδου. Από το ακαδημαϊκό έτος 1952-1953 προστέθηκαν στο πρόγραμμα 
των ελληνικών σχολείων της Ίμβρου και της Τενέδου ελληνικά μαθήματα και παράλληλα 
διευθετήθηκαν όσα προβλήματα εκπαιδευτικής φύσεως αντιμετώπιζαν την εποχή εκείνη τα 
δυο νησιά. Αυτή η εξέλιξη αναβίωσε τις ελπίδες των κατοίκων της Ίμβρου και της Τενέδου 
για την εφαρμογή της αρχής της ισοπολιτείας. Επιπρόσθετα, με πρωτοβουλία του νέου 
Μητροπολίτη Ίμβρου και Τενέδου Μελίτωνος έγινε ανέγερση νέων σχολείων με την 
οικονομική βοήθεια της διασποράς.  

 Το θετικό αυτό κλίμα στις ελληνοτουρκικές σχέσεις δεν άργησε ν’ ανατραπεί. Από το 1954-
1955 και για τα επόμενα χρόνια το σύνολο των ελληνοτουρκικών σχέσεων βρίσκεται σε 
συνάρτηση με το κυπριακό ζήτημα.  

Oι τουρκικές αρχές με μια σειρά από μέτρα που έπλητταν το εκπαιδευτικό σύστημα και τα 
φιλανθρωπικά ιδρύματα της Κωνσταντινούπολης συνετέλεσαν αποφασιστικά στην ενίσχυση 
του αρνητικού κλίματος. Το διάστημα 1964-1967 με συγκεκριμένες ενέργειες της τουρκικής 
κυβέρνησης, οι συνθήκες διαβίωσης των Ελλήνων της Κωνσταντινούπολης χειροτέρεψαν. 

Πιο συγκεκριμένα, στον εκπαιδευτικό τομέα με εγκύκλιο(410/16/26. 3.1964), απαγορεύτηκε 
στα ελληνικά σχολεία η είσοδος στους ορθόδοξους κληρικούς. Τόσο η απαγόρευση  της 
πρωινής προσευχής στα ελληνικά σχολεία όσο και του εορτασμού των θρησκευτικών εορτών 
σε αυτά που επιβλήθηκε το 1964 ήταν μερικά επιπλέον μέτρα που έπλητταν το θρησκευτικό 
αίσθημα της ελληνικής 
μειονότητας.  Επιπλέον, τρεις 
διευθυντές ελληνικών λυκείων και 
άλλοι έντεκα Έλληνες δάσκαλοι 
παύτηκαν από τα καθήκοντά τους, 
ενώ  απαγορεύτηκε (εγκύκλιος 
3385/15. 9.1964) η διακίνηση 
ελληνικών βιβλίων και 
εγκυκλοπαιδειών στα  ελληνικά 
σχολεία. Χαρακτηριστικό είναι ακόμα 
το γεγονός των πιέσεων που 
ασκήθηκαν στους μαθητές της 
μειονότητας προκειμένου να μη 
χρησιμοποιούν την ελληνική γλώσσα κατά τη διάρκεια των διαλειμμάτων. Ξεκινά ο θεσμός 
των υποδιευθυντών που κάνει πιο δύσκολη τη σχολική ζωή. Επιπρόσθετα, απολύθηκαν 
τριάντα εννέα εκπαιδευτικοί και απαγορεύτηκε η λειτουργία συνολικά έξι δημοτικών 
σχολείων, ενώ απαγορεύτηκε και ο διορισμός στα ελληνικά σχολεία ομογενών 
εκπαιδευτικών αποφοίτων ελληνικών παιδαγωγικών ακαδημιών και πανεπιστημίων, όπως 
και αποφοίτων της Ιεράς Θεολογικής Σχολής της Χάλκης (1965). 

 



 Η άμεση συνέπεια όλων των παραπάνω ήταν η δραματική πληθυσμιακή μείωση  του 
ελληνικού στοιχείου στην Κωνσταντινούπολη.  
«Από σχετικό στατιστικό πίνακα που φανερώνει τον αριθμό των Ομόγλωσσων Κοινοτικών 
Σχολείων και Μαθητών από το σχολικό έτος 1949-1950 έως και το 2004-2005, τον οποίο 
παρουσίασε ο προκάτοχός μου Δημήτρης Φραγκόπουλος σε σχετική ομιλία του, 
διαπιστώνεται ότι:  
α) Από 55 σχολικές μονάδες έμειναν μόνο 13, και από 7.057 μαθητές το 1961-1962 
φοιτούσαν το 2004-2005 σ` όλες τις βαθμίδες των Σχολείων μας 221.  
β) «Τα Σεπτεμβριανά» του 1955 μ` όλη την ένταση και έκταση της καταστροφής που 
προκάλεσαν, δεν επηρέασαν σημαντικά τον αριθμό των μαθητών. Αξίζει να σημειωθεί ότι 
μετά τα Σεπτεμβριανά ο αριθμός των μαθητών του Ζωγραφείου έφτασε μέχρι και τους 
επτακόσιους είκοσι. Η αύξηση αυτή οδήγησε και στην προσθήκη ορόφου. Μετά όμως ήρθαν 
οι απελάσεις και η συρρίκνωση.  
Στην πραγματικότητα η αντίστροφη μέτρηση αρχίζει με τις απελάσεις του 1964 και στη 
συνέχεια μετά το 1974 πήρε χαρακτήρα άτακτης φυγής. Τα τελευταία χρόνια, για προφανείς 
λόγους, η διαρροή περιορίστηκε αισθητά.  
Δυστυχώς αποτελούμε μια μερίδα ανθρώπων που πλήρωσε τις καλές και τις κακές στιγμές 
μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας. 
 
γ) Από τις 56 κοινοτικές σχολικές μονάδες του 1956-1957, έκλεισαν ή απενεργοποιήθηκαν οι 
43 οι οποίες αναλύονται σε 38 Δημοτικά, 2 Γυμνάσια και 3 Λύκεια».  
Από τον Σεπτέμβριο του 1968 αρχίζουν αυστηρά περιοριστικά μέτρα σχετικά με την εγγραφή 
των μαθητών στα σχολεία μας.  
Επιτρέπεται αποκλειστικά, η εγγραφή μόνο των μαθητών των οποίων ο πατέρας είναι 
Ρωμιός Ορθόδοξος, Τούρκος υπήκοος. 
Έτσι απομακρύνθηκαν από τα σχολεία μας πολλά παιδιά.  
Απομακρύνθηκαν από τα σχολεία μας ακόμη τα παιδιά των Συροχαλδαίων (Συριανών), των 
Καθολικών, των Αλβανικής και Αρμενικής καταγωγής γονέων κ.ά. 
Ας σημειωθεί ότι στο παρελθόν στα σχολεία μας φοιτούσαν ακόμη και μαθητές που ήταν 
παιδιά καθαρά τουρκικών οικογενειών.  
Η τελευταία παράγραφος του άρθρου 25 του νόμου 625 του 1965 ορίζει ότι στα σχολεία μας 
δεν επιτρέπεται να εγγραφούν παιδιά ξένης ιθαγένειας.  
Χορηγείται άδεια εγγραφής, ενδεχομένως με βάση την αμοιβαιότητα, μόνο στα παιδιά των 
Μετακλητών εκπαιδευτικών, των προξενικών υπαλλήλων και στα παιδιά των Ελλήνων 
αξιωματούχων που συμμετέχουν σε επίσημες αποστολές.  
Τι θα γίνει όμως αν κάποιος Έλληνας, υπάλληλος ελληνικής επιχείρησης που έκανε 
επενδύσεις στην Τουρκία, εγκατασταθεί στην Πόλη και θελήσει να εγγράψει το παιδί του σε 
κάποιο σχολείο μας;  
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 Ο ελληνισμός της Πόλης σταδιακά συρρικνώνεται και αποδυναμώνεται. Ημερομηνίες 
σταθμοί το ’55, το ΄64 και το ΄74 έδωσαν τη χαριστική βολή. Η ιστορία της Μεγαλονήσου 
στενά δεμένη με τη μοίρα του Ελληνισμού της Πόλης. 
Από 49 σχολεία και 5000 μαθητές το 1964 σήμερα μείναμε (συμπεριλαμβανομένων και των 

σχολείων της Ίμβρου) 4 με 308 μαθητές.  

Η προσωπική  μου εμπειρία είναι αντιπροσωπευτική. Το 1972, όταν πρωτοπήγα στο 

Ζωγράφειο ως μαθητής της Α΄ Γυμνασίου ήμασταν ενενήντα δύο παιδιά, το 1978 

αποφοιτήσαμε τριάντα  επτά παιδιά. Σήμερα στην Πόλη ζούμε πέντε. 

Άνεμος αισιοδοξίας έπνευσε με την ανατολή του 21ου αιώνα. Πραγματοποιήθηκε το πρώτο 
παγκόσμιο συνέδριο το 2006, με θέμα «Το χθες και το σήμερα της Ρωμιοσύνης». Για πρώτη 
φορά συζητήθηκε ανοιχτά το μέλλον της Ρωμιοσύνης, τα «μεγαλεία» του παρελθόντος δεν 
ρίχνουν πια τη σκιά τους στο σήμερα, δεν αποτελούν τροχοπέδη για τη συνέχεια αλλά χρέος 
και ευθύνη. Τέθηκαν οι βάσεις για νέες προσπάθειες και πρωτοβουλίες. Ιδρύθηκε η 
Οικουμενική Ομοσπονδία Κωνσταντινουπολιτών υπό την αιγίδα της οποίας βρίσκονται όλα 
τα Κωνσταντινουπολίτικα Σωματεία του εξωτερικού και της Ελλάδας και η οποία 
αναλαμβάνει ρόλο πρωταγωνιστικό σε θέματα που αφορούν την Ομογένεια και τη συνέχειά 
της. Διεκδικεί δικαιώματα και στηρίζει προσπάθειες σε συνεργασία με ομογενειακούς 
φορείς. 
Στο σημείο αυτό θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά τον Πρόεδρο της ΟΙΟΜΚΩ, καθηγητή κ. 
Νίκο Ουζούνογλου, του οποίου οι προσπάθειες είναι ανεκτίμητης αξίας. Γνωρίζει καλύτερα 
από τον καθένα την ιστορία του τόπου, τα προβλήματα και τις ανάγκες της Ομογένειας. 
Αγαπητέ Νίκο, είμαστε τυχεροί που σε έχουμε στο πλευρό μας και ευχαριστούμε εσένα και 
τους συνεργάτες σου για όλες τις προσπάθειες.  
Επιπλέον, ιδρύθηκε ο ΣΥΡΚΙ, το πρώτο ανώτερο όργανο της ελληνικής κοινότητας, με ρόλο 
συντονιστικό μεταξύ των κοινοτήτων και με στόχο τη σωστή διαχείριση των θεμάτων της 
Ομογένειας και κυρίως των εκπαιδευτικών θεμάτων. Αξίζει να αναφερθεί η δημιουργία 
Εργαστηρίου Προσχολικής Αγωγής, του φυτώριου της Ομογένειας, στον αυλόγυρο της Αγίας 
Τριάδας, που καλλιεργεί από νωρίς την αγάπη για την ελληνική γλώσσα.  
Οι Σύλλογοι, Πολιτιστικοί και Αθλητικοί ανέλαβαν δράση. Στο Σισμανόγλειο Μέγαρο του 
Ελληνικού Προξενείου πραγματοποιούνται εκδηλώσεις και προωθείται η ελληνική γλώσσα. 
Η ρωμαίικη κοινότητα βρίσκεται σήμερα σε καλύτερο δρόμο. Διεκδικήσεις ετών 
ικανοποιήθηκαν. Σχολεία ελληνικά επέστρεψαν στις κοινότητες και σχολεία ιδρύθηκαν στην 
Ίμβρο, στα οποία σήμερα φοιτούν 57 περίπου μαθητές. Μετά από δεκάδες χρόνια ιδρύεται 
ο εκδοτικός οίκος ΙΣΤΟΣ, ενώ οι εφημερίδες μας ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ και  ΗΧΩ, παρ’ όλες τις 
δυσκολίες συνεχίζουν τον δύσκολο αλλά ενδιαφέρον δρόμο της ενημέρωσης. Η ΣΧΟΛΗ 
ΓΑΛΑΤΑ ανακαινίζεται για να λειτουργήσει ως Πολιτιστικό Κέντρο, για να πραγματοποιούνται 
πολιτιστικές εκδηλώσεις , που συμβάλλουν στην ελληνοτουρκική φιλία και στην καλλιέργεια 
ενός κλίματος συνεργασίας. 



 Κοινότητες, σύλλογοι και σχολεία αναλαμβάνουν δράση και στον πολιτισμό και ανοίγουν τις 
πόρτες τους στην κοινωνία. Σχεδόν όλες οι κοινότητες παρουσιάζουν πλούσια πολιτιστική 
δραστηριότητα, όπως και οι Αθλητικοί Σύλλογοι Πέρα, που το 2023 θα γιορτάσει τα 100 
χρόνια από την ίδρυσή του, και Ταταούλων, ο ΕΡΘΟ, ο Μορφωτικός Σύνδεσμος Ψωμαθείων 
αλλά και τα σχολεία, το Ζάππειο, η Μεγάλη του Γένους Σχολή, το Ζωγράφειο και της Ίμβρου.  

Τα Διεθνή Μαθητικά Συνέδρια Λογοτεχνίας, που πραγματοποιούνται τα τελευταία 10 
χρόνια, από το Ζωγράφειο Λύκειο και τα Εκπαιδευτήρια Ε. Μαντουλίδη, υπό την αιγίδα του 
Οικουμενικού Πατριαρχείου, με τη συμμετοχή μαθητών και εκπαιδευτικών από 20 σχολεία 
της Ελλάδας, της Μεγαλονήσου, της Αιγύπτου, της Αμερικής και της Πόλης καθώς και 
εκλεκτών εκπροσώπων των γραμμάτων και των τεχνών αποτελούν ένα μοναδικό γεγονός για 
τα γράμματα και τις τέχνες, που αναγνωρίζεται από όλον τον πνευματικό κόσμο. 

Το μεγαλύτερο πρόβλημά μας βέβαια παραμένει ο αριθμός.  

Ενδεικτικό παράδειγμα είναι το Ζωγράφειο. 

  Α Ρ Ι Θ Μ Ο Σ    Μ Α Θ Η Τ Ω Ν    Ζ Ω Γ Ρ Α Φ Ε Ι Ο Υ 

ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ                     ΣΥΝΟΛΟ 

1893-1894      Έτος Ιδρύσεως              522 

1923-1924      Συνθήκη Λωζάνης   438 

1960-1961       712 

1963-1964      Απελάσεις    653 

1964-1965       498 

1954-1955       522 

1955-1956       554 

1973-1974       Κυπριακό    382 

1979-1980       156 

1990-1991       88 

2000-2001       21ος Αιώνας    50 

2010-2011                                                  47 

2018-2019       125 Χρόνια Ζωγράφειο 53 

2022-2023       129 Χρόνια Ζωγράφειο 61 



 Οι επισκέπτες μαθητές δηλαδή οι μαθητές που έχουν Ελληνική υπηκοότητα (παιδιά 

Προξενικών υπαλλήλων, μετακλητών συναδέλφων, αξιωματικών που υπηρετούν στο ΝΑΤΟ 

και παιδιά που οι γονείς τους μετοίκησαν από την Ελλάδα λόγω οικονομικών προβλημάτων) 

δεν παίρνουν βαθμό από τα Τουρκικά μαθήματα και έτσι δεν έχουν τη δυνατότητα να 

πάρουν και απολυτήριο. Έχουν το δικαίωμα να γράφουν μεταξύ των Ομογενών του 

Εξωτερικού και δεν καλύπτουν τη θέση κανενός.  

Επιθυμία μας να μπορούν να πάρουν απολυτήριο από την Ελλάδα, έτσι ώστε να έχουν το 

δικαίωμα να κάνουν εγγραφή στα Τουρκικά Πανεπιστήμια σαν ξένοι υπήκοοι.  

Τα τελευταία 28 χρόνια ο αριθμός των μαθητών κυμαίνεται μεταξύ 45-60 μαθητές. Θυμίζει 

το καρδιογράφημα η δύναμη των μαθητών, όπως διαμορφώνεται κάθε χρόνο. Η ζωή 

συνεχίζεται με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Συνεχίζουμε να δίνουμε το μήνυμα ζωής, ύπαρξης και 

ελπίδας.  

Είναι γεγονός  ότι με το σημερινό καθεστώς το αύριο των σχολείων μας είναι αβέβαιο.  

Γίνονται προσπάθειες, για να μπορούν να φοιτήσουν στα σχολεία μας και άλλοι, ξένοι 

υπήκοοι, όπως συνέβαινε και στο μακρινό παρελθόν,  ορφανά, άπορα παιδιά από 

Εκκλησιαστικές Σχολές όπως της Κιβωτού του Κόσμου του π.Αντωνίου, Ελλαδίτες, όσοι 

γνωρίζουν την ελληνική γλώσσα αλλά και όσοι επιθυμούν να γίνουν κοινωνοί της ελληνικής 

παιδείας. Βέβαια για να γίνει αυτό θα πρέπει να αλλάξει η  ισχύουσα νομοθεσία, κάτι που 

δεν είναι τόσο δύσκολο όσο φαίνεται.  



 Είναι αλήθεια ότι οι συνθήκες έχουν βελτιωθεί αρκετά, αλλά έχουμε ακόμη δρόμο. 
Οφείλουμε να αναζητήσουμε τρόπους, για να γεμίσουμε πάλι τα σχολεία μας με μαθητές. 
Να επιμορφώσουμε τους δασκάλους μας. Να προβάλλουμε περισσότερο το έργο μας, το 
οποίο δεν έχει να ζηλέψει τίποτε από το έργο των ξενόγλωσσων σχολείων, που επιλέγουν 
κάποιοι συμπολίτες μας. Να υπογραμμίσουμε ότι φέτος 6 μαθητές από ιδιωτικά σχολεία 
ήρθαν στην 5η και 9η τάξη του Ζωγραφείου. Άρα οι κόποι μας φέρνουν καρπούς.  

Να διεκδικήσουμε δικαιώματα για τους μαθητές μας και να ανοίξουμε δρόμους για τους 
επισκέπτες-μαθητές όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και στην Τουρκία.  

Κάτι που δεν μπορέσαμε δεν καταφέραμε να ξεπεράσουμε τα γραφειοκρατικά του 
Υπουργείου Παιδείας των τελευταίων κυβερνήσεων των κάτω στρωμάτων. Οι προσπάθειές 
μας είναι για το +1 Απ` όλες τις προσπάθειές μας πρώτος στόχος είναι το +1.  

Τέλος πρέπει να ατενίζουμε το αύριο με αισιοδοξία και να πιστεύουμε στη συνέχεια της 
ομογενειακής παιδείας και της Ρωμιοσύνης, όπως καθημερινά μας δείχνει το φωτεινό 
παράδειγμα του ακούραστου Πατριάρχη μας.  

Το μέλλον της παιδείας της Βασιλεύουσας είναι υπόθεση όλων μας. 

Σας ευχαριστώ πολύ! 

 



 
Ημερίδα: Ρωμιοί της Πόλης – Το χθες, το σήμερα, το αύριο 

Φιλόπτωχος Αδερφότης Ανδρών Θεσσαλονίκης, 12/10/2022 
Ομιλία του Γενικού Γραμματέα της ΟιΟμΚω. Κ. Νικολάου Αναγνωστόπουλου 

 «Το Πρόγραμμα ΕΛΠΙΣ της ΟιΟμΚω»  

Προτού σας πω για το πρόγραμμα ΕΛΠΙΣ 

Η Ρωμιοσύνη με εκατοντάδες χρόνια ιστορία κινδυνεύει με εξαφάνιση  στο άμεσο μέλλον.  

Εάν δεν υπάρξει κάποιο σχέδιο θεραπείας ο θάνατος θα είναι βιολογικός. Η 

Κωνσταντινούπολη θα μείνει χωρίς Κωνσταντινουπολίτες και το Οικουμενικό Πατριαρχείο 

δίχως ποίμνιο. 

Η πολιτιστική και ακίνητη κληρονομιά είναι τεράστιας αξίας. Η ανησυχία μας είναι μεγάλη. 

Οι προσπάθειες μας συνεχείς αλλά δεν αρκούν. Χρειάζεται ένα στρατηγικό, κλίμακας, 

συντονισμένο σχέδιο.   

Πως μπορούμε να χαρίσουμε μια Ιστορία αιώνων με Ιδρύματα, Σχολεία, Εκκλησίες αμαχητί; 

 

Τώρα τι είναι το πρόγραμμα ΕΛΠΙΣ; 

Είναι η προσπάθεια της ΟΙΟΜΚΩ, οργάνωσης ενός συγκροτημένου προγράμματος για την 

επίτευξη του επαναπατρισμού νέων Ελλήνων  με καταγωγή  από την Κωνσταντινούπολη, 

χωρίς να αποκλείεται και η ένταξη στο πρόγραμμα αυτό Ελλήνων νέων που δεν έχουν άμεση 

καταγωγή από την Κωνσταντινούπολη. Σκοπός αυτού του επαναπατρισμού είναι να 

ενισχυθεί η πληθυσμιακή παρουσία  της Ρωμαίικης Κοινότητας της Κωνσταντινούπολης  

επειδή ήδη βρισκόμαστε σε κατάσταση πολύ χαμηλότερη του ορίου όσον αφορά τη 

διατήρηση της Ελληνορθόδοξης κοινότητας  στο άμεσο μέλλον. 

Σήμερα, ο Ρωμαίικος πληθυσμός της Κων/πολης, που ανήκει στην παραδοσιακή 

Ελληνορθόδοξη Κοινότητα είναι μικρότερος από 2.000 άτομα.  

Κατά πλειοψηφία δε, ο πληθυσμός αυτός είναι ηλικίας άνω των 60 ετών.  

Για να εκτιμηθεί το μέγεθος του προβλήματος θα δώσουμε το εξής παράδειγμα: στη 

διάρκεια των πρώτων τριών μηνών του έτους 2020 ο αριθμός των εκδημιών ήταν 50, ενώ ο 

αριθμός των γεννήσεων 3.  

Επομένως με απλό μαθηματικό υπολογισμό εκτιμάται ότι, με ένα ρυθμό μείωσης 200 μελών 

κατ’ έτος, σε ελάχιστο χρόνο (4-5 χρόνια), δεν θα έχουν απομείνει παρά μόνον 100-200 μέλη 

στην κοινότητά μας.  

Άρα το βασικό δεδομένο είναι ότι έχουμε μια μείωση 100-150 μελών κάθε έτος σε ένα 

πληθυσμό 2.000 ατόμων με πολύ μικρό αριθμό γεννήσεων. 

Εξαρχής πρέπει να τονίσουμε ότι η διαδικασία της ενσωμάτωσης νέων μελών στην Ρωμαίικη 

Κοινότητα είναι δύσκολη και σύνθετη διαδικασία + όπως έχει αποδειχθεί μέχρι σήμερα από 

μεμονωμένες περιπτώσεις που τόλμησαν να επιστρέψουν στην γενέτειρα των γονέων τους. 



 Επίσης, τα αποτελέσματα της ένταξης στην Ομογένεια Ελλήνων μη καταγόμενων  από την 
Κωνσταντινούπολη, που τα τελευταία 20 χρόνια μετέβησαν στην Πόλη, δεν είναι 
ενθαρρυντικά. 
 
Τα παραδείγματα αυτών που εντάχθηκαν στην Ομογενειακή Κοινότητα είναι ελάχιστα.  
Ως Οι.Ομ.Κω. είχαμε στο παρελθόν επικοινωνία με νέους/ες που επιχείρησαν να 
παλιννοστήσουν στην Κων/πολη με δική τους πρωτοβουλία.  
 
Η εικόνα που προκύπτει από τις προσπάθειες αυτές είναι: 
Ενώ ως αρχή ο επαναπατρισμός φαίνεται πως είναι καλοδεχούμενος από τα στελέχη της 
Ομογένειας, στην πράξη δεν υπάρχει η ίδια διάθεση.  
Αρκετά είναι τα παραδείγματα που νέοι/ες ζητούσαν για ενοικίαση κατοικία από τα 
Βακούφια και υπήρχε απροθυμία να γίνει κάποια έκπτωση στο ενοίκιο.  
Το ίδιο ισχύει και στα θέματα εύρεσης εργασίας. Τα παραδείγματα προσφοράς εργασίας 
από Ομογενειακά ιδρύματα σε νέους/ες είναι ελάχιστα.  
Κυριότερο παράδειγμα είναι το Φιλανθρωπικό Ίδρυμα Βαλουκλή όπου, λόγω της 
κατάστασης που επικρατεί στην διοίκησή του από το 1991, δεν έχει προσληφθεί κανένας 
επαναπατριζόμενος ενώ υπήρξαν υποψηφιότητες από ιατρούς που είχαν και άδεια 
εργασίας στην Τουρκία και ικανοποιούσαν όλες τις προϋποθέσεις για να εργαστούν στο 
Ίδρυμα αυτό. 
 
Για να καταλήξουμε στο ποθητό αποτέλεσμα, έχει σημασία να ερευνηθεί και να αναλυθεί η 
εμπειρία μερικών νέων με Κωνσταντινουπολίτικη καταγωγή, που προσπάθησαν να 
εγκατασταθούν στην Πόλη, χωρίς να υπάρχει μια συστηματική βοήθεια από ένα Πρόγραμμα 
όπως το παρόν. 
 
Το κύριο ερώτημα λοιπόν είναι: ποιος είναι ο αριθμός των νέων που αν 
επαναπατριζόντουσαν θα μπορούσε να δώσει το ποθητό αποτέλεσμα, που είναι να 
αποφευχθεί η πλήρης εξαφάνιση της Κοινότητας μας;   
 
Όπως θα αναλυθεί παρακάτω, αν κατά την έναρξη του προγράμματος επιτευχθεί ετησίως  η 
παλιννόστηση πέντε (5) οικογενειών των οποίων τα μέλη είναι νέα άτομα (αριθμός ατόμων 
15)  
 
(και επειδή η διαδικασία αυτή θα μπορούσε να έχει αυξητικό χαρακτήρα τα επόμενα χρόνια 
και να φθάσει σε αριθμούς 20-50)  



 μπορούμε να θεωρήσουμε ότι σε μια δεκαετία  θα φθάσουμε σε ικανοποιητικούς αριθμούς 
ενίσχυσης της Ρωμαίικης Κοινότητας της Κωνσταντινούπολης. 
Σχεδιασμός λοιπόν και εφαρμογή με προσεκτικό τρόπο μέτρων που θα εξασφαλίσουν την 
συνέχεια του Ελληνισμού στην Πόλη. Με  κάθε δυνατό τρόπο, παρά τις αντίξοες συνθήκες, 
πρέπει να επιτευχθεί η πληθυσμιακή ενίσχυση του Ελληνισμού της Πόλης.  
 
Στα πλαίσια αυτά η συνεργασία με το Οικουμενικό Πατριαρχείο και φορείς της Ομογένειας, 
με προτεραιότητα τα Ομογενειακά Σχολεία, είναι εξαιρετικά σημαντική. 
Η Οικουμενική Ομοσπονδία Κωνσταντινουπολιτών (Οι.Ομ.Κω.) από την ίδρυσή της έχει 
συνειδητοποιήσει το πρόβλημα αυτό και το έχει τοποθετήσει σε πρώτη προτεραιότητα  στο 
πλαίσιο του βασικού της καταστατικού σκοπού, που είναι διατήρηση της Ρωμαίικης 
παρουσίας στην Κωνσταντινούπολη.  
Για να υπάρξει το πρόγραμμα που αναφέρουμε, βασική προϋπόθεση αποτελεί η ύπαρξη/
παρουσία νέων που θα ενδιαφερθούν να επαναπατριστούν.  
Επομένως, θα έπρεπε να έχουν γίνει ενέργειες ώστε να υπάρξει μια προσέγγιση προς τους 
νέους αυτούς.  
Με γνώμονα αυτήν τη διαπίστωση και τις παρατηρήσεις, η Οι.Ομ.Κω. την περασμένη 
δεκαετία υλοποίησε τις εξής σχετικές δράσεις: 
 

Χορήγηση υποτροφιών σε μαθητές/μαθήτριες και φοιτητές/φοιτήτριες με 

Κωνσταντινουπολίτικη καταγωγή.  

Αυτό συνίσταται στην  

Υποστήριξη Μαθητριών/μαθητών που σπουδάζουν σε Λύκεια της Ελλάδος.  

ΚΑΙ στην  

Υποστήριξη Φοιτητών/τριών που σπουδάζουν σε Ιδρύματα Τριτοβάθμιας 

Εκπαίδευσης στην Ελλάδα και στην Κύπρο. 

Αποστολές εθελοντών νέων στην Κωνσταντινούπολη για παροχή εθελοντικών 

εργασιών στα ιδρύματα της Ομογένειας.  

ΟΠΩΣ 

Αρχιτεκτονικές αποτυπώσεις πολλών κτιρίων. Οι αποτυπώσεις ήταν πολύ 

χρήσιμες στην αναστύλωση και συντήρηση κτιρίων. 

Εκτός των αποτυπώσεων έχουν γίνει και μελέτες συντηρήσεων και αντισεισμικής 

προστασίας. 

Εθελοντικές αποστολές. Ψηφιοποίηση αρχείων, την καταλογογράφηση αρχείων 

την ενισχυτική διδασκαλία Ελληνικών κλπ. 

 



 Γ.  Επιμορφώσεις νέων….. 

Από το 2013 η Οι.Ομ.Κω. έχει οργανώσει σειρά δωρεάν κύκλους επιμορφώσεων που 

εξασφάλισαν την προσέγγιση πολλών νέων.  

Για παράδειγμα:   

- Τα έτη 2013-15 κύκλους σεμιναρίων για την ιστορία της Ρωμιοσύνης. 

- Τα έτη 2018-20 πολλά επιμορφωτικά σεμινάρια σε θέματα 

επιχειρηματικότητας, εκμάθησης της τουρκικής γλώσσας κτλ. 

Δ.  Οργάνωση θερινών εκδρομών στην Κων/πολη. 

Τα καλοκαίρια 2015 και 2018 οργανώθηκαν εκδρομές νέων με επιμορφωτικό 

περιεχόμενο. Ο συνολικός αριθμός συμμετεχόντων ήταν 40 νέοι. 

Συμπέρασμα:  

Με βάση τα παραπάνω εκτιμάται ότι υπάρχει σήμερα ένας αριθμός τουλάχιστον 200 νέων 

που έχουν καταγωγή από την Κων/πολη.  

Ως Οι.Ομ.Κω. διαθέτουμε όλα τα στοιχεία επικοινωνίας αυτών και ήδη ξεκίνησε η 

προσέγγιση τους. 

Η οικονομική ενίσχυση των παραπάνω δράσεων αποτελεί βασική προϋπόθεση για να έχει 

πιθανότητα επιτυχίας το Πρόγραμμα Επαναπατρισμού. 

Εδώ πρέπει να λάβουμε υπόψη και το ζήτημα της Ιθαγένειας και της στρατιωτικής θητείας:   

  Αποτελεί βασική προϋπόθεση για την εγκατάσταση νέων. Η απόκτηση άδειας παραμονής 

και ειδικότερα άδειας εργασίας είναι αρκετά δύσκολη υπόθεση για ξένους υπηκόους στην 

Τουρκία.  

Σύμφωνα με τον ισχύοντα νόμο, η απόκτηση της ιθαγένειας υπόκειται στον κανόνα ότι κατά 

την γέννηση ενός παιδιού θα πρέπει ένας από τους γονείς να έχει τουρκική ιθαγένεια.  

Ο περιορισμός αυτός είναι σοβαρός, διότι η Τουρκία μέχρι το 2000 και κατά συστηματικό 

τρόπο αφαιρούσε την ιθαγένεια από  Κωνσταντινουπολίτες  (ιδιαίτερα από τους άνδρες),  με 

την πρόφαση της μη κατάταξης στον στρατό.  

Τα τελευταία χρόνια, κατά γενικό κανόνα, αποκαθίστανται οι υπηκοότητες.  



 Υπάρχουν αρκετές περιπτώσεις που στην ίδια οικογένεια το ένα παιδί αποκτά την ιθαγένεια 

ενώ ένα νεότερο μέλος της οικογένειας να μην μπορεί να την αποκτήσει, διότι κατά τη δική 

του γέννηση δεν είχε πλέον  ένας τουλάχιστον γονέας την ιθαγένεια.  

Μέχρι πρόσφατα (Ιούλιος 2019), η Τουρκία αναγνώριζε ως ισότιμη την θητεία σε νατοϊκό και 

κατ’ επέκταση στον ελληνικό στρατό και δεν υπήρχε η υποχρέωση θητείας στον στρατό στην 

Τουρκία. 

 Υπήρχε επίσης η δυνατότητα της εξαγοράς της θητείας με ένα ποσό (προ 2 ετών 2.000 Ευρώ 

και μετά 5.000Ευρώ). Αυτό έχει ήδη καταργηθεί.  

Τέλος, σημειώνεται ότι σε αντίθεση με την Ελλάδα που μετά από 45 ετών δεν υπάρχει 

στρατιωτική υποχρέωση, στην Τουρκία δεν υπάρχει ηλικιακό όριο .   

Η Οι.Ομ.Κω. έχει θέσει αρκετές φορές το θέμα της διευκόλυνσης της απόκτησης της 

ιθαγένειας προς το Υπουργείο Εσωτερικών της Τουρκίας και ενώ στο διαδικαστικό επίπεδο 

υπάρχει εν μέρει θετική ανταπόκριση (επιτάχυνση της διεκπεραίωσης των αιτήσεων)  στο 

θέμα της εύρεσης λύσεων  όπως για παράδειγμα των αδελφών που δεν καλύπτονται από 

την υπάρχουσα νομοθεσία δεν έχει υπάρξει κάποια πρόοδος.  

Προτεινόμενες Ενέργειες 

Οι ενέργειες που προτείνονται στο πλαίσιο του Προγράμματος είναι:  

Η προσέλκυση νέων με Κωνσταντινουπολίτικη καταγωγή ανεξάρτητα αν θα είναι υποψήφιοι 

για παλιννόστηση ή όχι.  

Η δράση αυτή έχει σκοπό την προσέλκυση νέων αρχικά στη διατήρηση της ταυτότητας του 

Κωνσταντινουπολίτη και τη διατήρηση σταθερής επικοινωνίας με δράσεις όπως για 

παράδειγμα σε θέματα επαγγελματικής αποκατάστασης. 

Τα ενισχυτικά μέτρα για την δημιουργία προϋποθέσεων επαναπατρισμού είναι:  
η   Απόκτηση ιθαγένειας 
η   Εκμάθηση της τουρκικής γλώσσας 
η Επιμόρφωση των υποψηφίων για τις συνθήκες που επικρατούν στην 

Κωνσταντινούπολη και προετοιμασία για την διαβίωση εκεί. 
η Συνεργασία με τα ΑΕΙ της Κων/πολης όπου θα μπορούσαν να σπουδάσουν νέοι με 

προτεραιότητα τις μεταπτυχιακές σπουδές.  
η Υποστήριξη των νέων που επιθυμούν να παλιννοστήσουν στην εξασφάλιση κατοικίας, 

στην εξασφάλιση οικοσκευής, στην εύρεση ή δημιουργία εργασίας. 
Σχετικά με τη δράση αυτή είναι σημαντικό να υπάρξει συνεργασία με τις ελληνικές 

εταιρείες που έχουν επενδύσει και δραστηριοποιούνται στην Τουρκία. Υπάρχουν 
σήμερα δύο επιμελητήρια στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη που υποστηρίζουν την 



 η Δημιουργία μελετητικής/ερευνητικής μονάδας που θα μπορούσε να προσελκύσει 
νέους. 

Η δράση αυτή μπορεί να ξεκινήσει και με τη συμμετοχή βακουφίων σε ερευνητικά 
προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης που καταρτίζουν Ελληνικές Ερευνητικές 
ομάδες των ΑΕΙ ή Ερευνητικών Κέντρων. Ως πρώτο βήμα μπορούν να ασχοληθούν 
με  θέματα που να αφορούν αντικείμενα  πολιτισμού, προστασίας περιβάλλοντος, 
προστασίας μνημείων κτλ. Στα προγράμματα αυτά θα μπορούσε να συμμετάσχει 
Ερευνητική Μονάδα. 

Άντληση πόρων από φορείς μέσα από την Τουρκία (Yurt Dışı Türkler ve Akraba Topluluklar 
Başkanlığı & KOSGEB (Küçük Orta Şirket Geliştirme Başkanlığı). 

 
 Απαιτούμενα μέσα 
Για την υλοποίηση και την επιτυχία του προγράμματος όπως περιγράφεται εδώ τα 
απαιτούμενα μέσα είναι: 
 

Δημιουργία μιας μόνιμης Επιτροπής Παλιννόστησης από τουλάχιστον τρία άτομα με 
μόνιμη απασχόληση που ξεκινώντας από τα δεδομένα που έχει ετοιμάσει η 
Οι.Ομ.Κω. θα ξεκινήσει ενέργειες για τη διαμόρφωση συνθηκών ώστε να υπάρξει 
ενδιαφέρον από νέους και νέες για να επαναπατριστούν στην Κων/πολη.  

 
Εδώ πρέπει να σημειώσουμε ότι κάθε νέος που θα μεταναστέψει χρειάζεται, πέραν της 

αρχικής βοήθειας να πειστεί πως θα έχει δουλειά για να εξασφαλίσει τα προς το 
ζην. Όλες οι μεταναστεύσεις (είτε στην Αμερική είτε στην Ευρώπη) έγιναν και 
γίνονται για πρακτικούς λόγους και ένα καλύτερο μέλλον όχι για ιδεολογικούς ή 
συναισθηματικούς λόγους. 

 
Τουλάχιστον δύο μέλη της Επιτροπής πρέπει να είναι αμειβόμενα και να έχουν μόνιμη 

απασχόληση.  
 
Η Επιτροπή αυτή θα εργάζεται αναφερόμενη στο Δ.Σ. της Οι.Ομ.Κω. και θα ασχολείται με τα 
εξής θέματα: 
  
- Προσέλκυση νέων ακόμα και από τα γυμνάσια και καλλιέργεια εμφύτευσης της ιδέας. 
 
- Συνεργασία με το Δ.Σ. της Οι.Ομ.Κω. σε ενέργειες για την εξασφάλιση των απαραίτητων 
πόρων. 
 



 - Υποβολή προτάσεων σε φορείς χρηματοδότησης των δράσεων του προγράμματος. 
  
- Συνεχή επικοινωνία με τις Ελληνικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται στην Τουρκία και 
τα δύο προαναφερόμενα Επιμελητήρια. 
  
- Οργάνωση και παρακολούθηση ανεξάρτητα σε κάθε περίπτωση επαναπατριζόμενου νέου 
με όλες τις απαραίτητες ενέργειες.  
 

Επόμενα βήματα : 
 
(α) Η οργάνωση γραμματείας του Προγράμματος Παλιννόστησης στην Αθήνα με έναν 
αντιπρόσωπο εγκαταστημένο στην Κωνσταντινούπολη. 
 
(β) Έρευνα και ανάλυση των εμπειριών νέων με Κωνσταντινουπολίτικη καταγωγή που 
προσπάθησαν να εγκατασταθούν στην Κωνσταντινούπολη. Προσδιορισμός του αριθμού των 
νέων που αν επαναπατριζόντουσαν θα μπορούσε να δώσει το ποθητό αποτέλεσμα, που 
είναι να αποφευχθεί η πλήρης εξαφάνιση της Κοινότητάς μας.   
 
(γ) Οργάνωση τουλάχιστον 10 ενημερωτικών σεμιναρίων στους υποψήφιους για 
παλιννόστηση νέους. 
 
(δ) Οργάνωση μαθημάτων εκμάθησης τουρκικής γλώσσας στους υποψηφίους για 
παλιννόστηση νέους.       
 
(ε) Η επέκταση των δράσεων παλιννόστησης για 7 νέους για την περίοδο 1/9/2022-
30/9/2023. 
 
(ζ) Βασική οικονομική ενίσχυση στους 7 νέους για την περίοδο 1/9/2022-30/9/2023 ώστε να 
βρουν ή να στήσουν δική τους εργασία και ανοίξουν μόνιμη οικία. Το συνολικό ποσό 
ενίσχυσης  θα ανέρχεται στα 1.000 ευρώ τον μήνα… ανά άτομο… καλύπτοντας το ενοίκιο και 
την διαβίωση και δεν θα μπορεί να ανανεώνεται μετά από 12 μήνες.  
 

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ…. ΑΛΛΑ 
 ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΠΑΛΙΝΝΟΣΤΟΥΝΤΩΝ ΝΕΩΝ…. ΣΤΟ ΚΟΡΜΟ ΤΗΣ ΟΜΟΓΕΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ 

ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ….. ΩΣΤΕ ΝΑ ΚΑΤΑΣΤΟΥΝ ΑΥΤΟΣΥΝΗΤΡΟΥΜΕΝΟΙ. 
Από τα παραπάνω προκύπτει, ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου για το επόμενο 
δωδεκάμηνο, και είναι : 120.000 Ευρώ  
 
Σας ευχαριστώ πολύ για την υπομονή σας. 



 

•  

 

Summary of the articles in the present Newsletter of the 

 Ecumenical Federation of Constantinopolitans (EFC)  

 

• Keynote speech delivered by His All Holiness the Ecumenical Patriarch Bartholomeos: Orthodox Chris-

tianity has a long experience of cohabitation with other religions and denominations at “Bahrain Fo-

rum for Dialogue: East and West for Human Coexistence”, p.3-6 (in Greek and English). 

• The admission of the Patriarchal Cemeteries of the Holly Lifegiving Spring of Balikil to the Association 

of Significant Cemeteries of Europe, p.  7. 

• EFC Support Program of University students, p. 8-9. 

• Social Solidarity Program of EFC, p.10-11. 

• Again new damages to Haghia Sophia of Constantinopole, p.12. 

• EFC oral and written statement at the 15th Minority Forum of UN –Geneva, p.11. 

• Ruling of European Court of Human Rights on the property right of the Greek-Orthodox Welfare Foun-

dation, p.13. 

• Conference on the Greek-Orthodox Community of Polis 12/10/2022– Organized by the Philanthropic 

Brothership of Thessaloniki– Presentations :  (a) Mr. Giannis Demirtsoglu, Director of Zographeion 

School, “The Greek Education in Polis and the Treaty of Laussanne”, (b) Mr. Nicolaos Anagnostopoulos, 

General Secretary of EFC, “The Progrema ELPIS—HOPE of EFC”, p.p. 15-32.  

 

İstanbullu Rumların Evrensel Federasyonunun (İREF)  

Bu  Bültende yer alan makalelerin özeti 

 

• Ekümenik Patrik Sn. Bartholomeos Hazretleri tarafından Bahreyn de yapılan açılış konuşması: Ortodoks 

Hristiyanlığın “Doğu ve Batı İnsan Bir Arada Yaşaması – Ortodoksluğun  diğer dinler ve mezheplerle uz-

un bir birlikte yaşama deneyimi vardır (Yunanca ve İngilizce olarak) ). 

• Balıklı Kutsal Hayat Veren Ayazması Patrik Mezarlarının Avrupa Önemli Mezarlıklar Birliği'ne kabulü, s. 

7. 

• Üniversite Öğrencilerinin EFC Destek Programı, s. 8-9. 

• EFC Sosyal Dayanışma Programı, s.10-11. 

• İstanbul  Ayasofyasında yeni hasarlar, s.12. 

• İREF nin BM 15. Azınlık Forumu'ndaki sözlü ve yazılı açıklaması –Cenevre, s.11. 

• Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin Yunan-Ortodoks Refah Vakfı'nın mülkiyet hakkıyla ilgili kararı, 

s.13. 

• Selanik Hayırsever Kardeşliği tarafından düzenlen İstanbul Rum Topluluğu Konferansı 12/10/2022– – 

Sunumlar : (a) Zographeion Okulu Müdürü Sn. Giannis Demircıoglu, “İstanbul’da  Rum Eğitimi ve Lozan 

Antlaşması” , (b) Sn. Nicolaos Anagnostopoulos, İREF Genel Sekreteri, "İREF’in ELPİS-UMUT Programı ", 

s. 15-32. 



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. 

-  Εθελοντές για την Κωνσταντινούπολη.  

 

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. 


