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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 

 
 

 

Convention concerning the Protection of the World Cultural and Natural Heritage 1972  

Article 5 

To ensure that effective and active measures are taken for the protection, conservation and 

presentation of the cultural and natural heritage situated on its territory, each States Party 

to this Convention shall endeavour, in so far as possible, and as appropriate for each country. 

 

Σύμβαση για την προστασία της παγκόσμιας πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς 1972 

Άρθρο 5 

Για να διασφαλιστεί ότι λαμβάνονται αποτελεσματικά και ενεργά μέτρα για την προστασία, 

τη διατήρηση και την παρουσίαση της πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς που βρίσκεται 

στην επικράτειά του, κάθε Κράτος Μέρος της παρούσας Σύμβασης καταβάλλει προσπά-

θειες, στο μέτρο του δυνατού, και κατά περίπτωση για κάθε χώρα.  

Ο ιερός Ναός Χριστού Σωτήρος της Μονής της Χώρας  

στην Κωνσταντινούπολη  πριν και μετά  από  τις  

πρόσφατες παρεμβάσεις  

 
Dünya  Kültürel ve Doğal Mirasının 

Korunması dair Sözleşme  
Madde 5 

Bu Sözleşmeye taraf olan her Devlet 
topraklarındaki kültürel ve doğal 
mirasın korunması, muhafazası ve 
teşhiri amacıyla etkili ve faal 
önlemlerin alınmasını sağlamak için, 
mümkün olduğunca her ülkenin kendi 
koşullarına uygun biçimde şu çabaları 
gösterecektir: ... 



 
Μήνυμά προς το G20 Interfaith Forum 

Η Α.Θ.Π.  Ο Οικουμενικός Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολομαίος Α’ :  
Καλούμε σε μηδενική ανοχή απέναντι στην αδικία και 

 σε οποιαδήποτε άλλη μορφή και πρακτική διακρίσεων 
“Η ανθρώπινη αξιοπρέπεια δεν έχει χρώμα, φύλο, ηλικία, εθνότητα ή θρησκεία. Ο κάθε 
άνθρωπος έχει την ίδια αξία και επομένως ο σεβασμός και η ίση μεταχείριση προς κάθε 

άνθρωπο πρέπει να παρέχεται κάθε στιγμή και σε κάθε μέρος”,  
     Επισημαίνει η Α.Θ. Παναγιότης ο Οικουμενικός 
Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολομαίος στο μαγνητοσκο-
πημένο μήνυμά του προς τους συνέδρους της 7ης 
ετήσιας διαθρησκειακής συνάντησης “G20 Inter-
faith Forum”, που φέτος φιλοξενείται από το Βα-
σίλειο της Σαουδικής Αραβίας και η οποία, λόγω 
της πανδημίας, πραγματοποιείται διαδικτυακά. 
 
    Στο μήνυμά του ο Παναγιώτατος εκφράζει τις 
ευχαριστίες του προς τους φιλοξενούντες τη 
διοργάνωση, αλλά και την ικανοποίησή του γιατί 
και πάλι στα θέματα συζήτησης της διάσκεψης, στην οποία συμμετέχουν περισσότεροι α-
πό 500 σύνεδροι, θρησκευτικοί ηγέτες, κυβερνητικοί παράγοντες, ακαδημαϊκοί και εμπει-
ρογνώμονες της κοινωνίας των πο- 
λιτών, δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση στα περιβαλλοντικά ζητήµατα.  
    Το έτος 2020 ήταν µια πολύ δύσκολη περίοδος για πολλούς ανθρώπους λόγω του κορω-
νοϊού. Είµαστε πολύ λυπηµένοι που βλέπουµε ότι πολλοί άνθρωποι έχουν πεθάνει, αλλά 
και λόγω του γεγονότος ότι αυτή η νέα κατάσταση έχει διευρύνει το χάσµα µεταξύ πλουσί-
ων και φτωχών, έχει επιβαρύνει τις υπηρεσίες παροχής υγειονοµικής περίθαλψης και έχει 
δυσχεράνει την πρόσβαση πολλών συνανθρώπων µας στα απαραίτητα αγαθά της τροφής, 
του νερού και της στέγης.  
   Έχουµε επίσης γίνει µάρτυρες, για άλλη µια φορά, του γεγονότος ότι πολλοί µετανάστες, 
πρόσφυγες και αιτούντες άσυλο χάνουν τη ζωή τους στη Μεσόγειο Θάλασσα και υφίστα-
νται πολλές δοκιµασίες. Όπως αναφέρεται στην Αγία Γραφή, «κα  ε τε πάσχει  ν µέλος, 
συµπάσχει πάντα τ  µέλη, ε τε δοξάζεται  ν µέλος, συγχαίρει πάντα τ  µέλη» (Α Κορ. ιβ´, 26).  
   Τέτοιες καθηµερινές σκηνές συνιστούν πρόσκληση για αληθινή αλληλεγγύη. Ο δηµόσιος 
λόγος πρέπει να µεταφράζεται σε δηµόσιες πράξεις, σύµφωνα µε την Ευαγγελική παραβο-
λή του καλού Σαµαρείτη. Κεντρική αρχή της ορθόδοξης θεολογίας είναι η προστασία της 
ανθρώπινης αξιοπρέπειας, η οποία θεµελιώνεται στην κατ’ εικόνα και καθ’ οµοίωσιν Θεού 
δηµιουργία του ανθρώπου (Γέν. α´, 26).  
Στο µήνυµά του ο Οικουµενικός Πατριάρχης, µε αφορµή το κίνηµα Black Lives Matter στις 
ΗΠΑ, υπογράµµισε ότι δεν µπορεί το ανθρώπινο πρόσωπο, το οποίο  χει απόλυτη αξία, να 
αντικειµενοποιείται και να µετατρέπεται σε ανταλλάξιµο προϊόν.  



 
  
 Θα θέλαµε να χρησιµοποιήσουµε αυτήν την ευκαιρία για να υψώσουµε τη φωνή µας ενά-
ντια στις δοµικές ανισότητες, σε οποιαδήποτε µορφή και έκφραση ρατσισµού, εθνοκε-
ντρισµού, φυλετισµού, διάκρισης σύµφωνα µε κάστες και τάξεις. Οι πολιτικοί οφείλουν να 
γνωρίζουν ότι καλούµε σε µηδενική ανοχή απέναντι στην αδικία και σε οποιαδήποτε άλλη 
µορφή και πρακτική διακρίσεων. 
 
   Ο Παναγιώτατος εξέφρασε την ικανοποίησή του επειδή οι διοργανωτές αποφάσισαν να 
θέσουν το ζήτηµα της διατήρησης και προστασίας της θρησκευτικής και πολιτιστικής κλη-
ρονοµιάς. Πρέπει να καταλάβουµε και να θυµόµαστε ότι οι ιεροί χώροι συνδέονται στενά 
µε τη θρησκευτική µας ταυτότητα και ευσέβεια. Δυστυχώς, έχουµε βιώσει την µετατροπή 
τέτοιων πολύτιµων τόπων σε όπλα ή τη χρήση τους ως στόχων για τη διάδοση εθνοτικής 
και θρησκευτικής µισαλλοδοξίας. Για τον λόγο αυτό, πρέπει να αγωνιστούµε για την προώ-
θηση της αλληλεγγύης, της ανοχής και της συνεργασίας, οικοδοµώντας γέφυρες, ανοιχτο-
σύνη και εµπιστοσύνη. Μαζί µε την αφύπνηση και την ευαισθητοποίηση συνειδήσεων, κα-
λούµαστε να αναλάβουµε συγκεκριµένες κοινές πρωτοβουλίες και δράσεις. Απαιτείται µια 
ισχυρότερη κινητοποίηση σε επίπεδο δράσης από όλους µας.  
 
  Εποµένως, καλούµε όλους όσοι συµµετέχουν σε αυτό το φόρουµ να υποστηρίξουν το Σχέ-
διο Δράσης του ΟΗΕ για την προστασία των θρησκευτικών τόπων. Θα θέλαµε επίσης να εν-
θαρρύνουµε τη σύνταξη προτάσεων πολιτικής που θα τονίζουν την αλληλεξάρτηση µεταξύ 
της προστασίας της θρησκευτικής και πολιτιστικής κληρονοµιάς και της ενίσχυσης της 
αµοιβαίας κατανόησηςκαισεβασµού, και της διαθρησκευτικής προσέγγισης. Όλα αυτά 
µειώνουν την πιθανότητα µιας επικίνδυνης σύγκρουσης πολιτισµών και εξαλείφουν την α-
δικαιολόγητη καχυποψία µεταξύ ανθρώπων διαφορετικων θρησκευτικών και πολιτιστικών 
καταβολών, συµβάλλοντας έτσι στην πορεία προς µία ειρήνη, θεµελιωµένη στη δικαιοσύ-
νη και την αλληλεγγύη.  
 
  Ολοκληρώνοντας, ο Οικουµενικός Πατριάρχης εξέφρασε την πεποίθησή του ότι τα θρη-
σκευτικά και πολιτιστικά µνηµεία µπορούν να λειτουργήσουν ως ζωτική αφετηρία για ένα 
ειλικρινή διάλογο. Αποτελούν σηµείο, επισήµανε, όπου γείτονες, πολίτες και έθνη 
µπορούν να συναντηθούν µε γόνιµο τρόπο.  
 
   Εποµένως, θα έχετε επιτύχει κάτι πραγµατικά σηµαντικό εάν καταφέρετε να αναπτύξετε 
τόσο καλές προτάσεις πολιτικής που θα καταστούν επωφελείς και για τις οικονοµίες της 
G20, προκειµένου αυτές να στηρίξουν τη βελτίωση της περιβαλλοντικής ποιότητας και να 
ενισχύσουν την σταθερή προστασία της θρησκευτικής ςαυτότητας και της πολιτιστικής κλη-
ρονοµιάς παγκοσµίως.  



 

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ ΤΗΣ ΟΙΟΜΚΩ ΜΕ ΤΗΝ ΕΞΟΧΟΤΑΤΗ ΠΡΟΕΔΡΟ  
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΑ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΥ 

 
   Ο Νικόλαος Ουζούνογλου (Πρόεδρος Δ.Σ. Οι.Ομ.Κω.) και ο Νικόλαος Αναγνωστόπουλος 
(Γεν. Γραμματέας Δ.Σ. Οι.Ομ.Κω.) έγιναν δεκτοί  την 15 Οκτωβρίου 2020 από την Α.Ε. κ. Κα-
τερίνα Σακελλαροπούλου, Πρόεδρο της Δημοκρατίας, στο Προεδρικό Μέγαρο. Η αντιπρο-
σωπεία της Οι.Ομ.Κω. παρουσίασε τα μείζονα ζητήματα του Ελληνισμού της Κωνσταντι-
νούπολης και τα δραστηριότητες της Οι.Ομ.Κω. 
 
   Οι συνθήκες την Πανδημίας δεν επέ-
τρεψαν αυτή την φορά να συμμετάσχει 
σύσσωμο το Δ.Σ., όπως έχει γίνει τις 
προηγούμενες φορές, αλλά αναγκαστι-
κά  η αντιπροσωπεία περιορίστηκε σε 
δύο μέλη του Δ.Σ.  
 
  Η αντιπροσωπεία της Οι.Ομ.Κω. ιδιαί-
τερη έμφαση έδωσε στο δημογραφικό 
πρόβλημα που υφίστανται στην Κων-
σταντινούπολη και επίσης τα πολλαπλά 
προβλήματα που υπάρχουν στην διαχεί-
ριση της πολύ σημαντικής περιουσίας 
των Ελληνορθόδοξων ευαγών ιδρυμά-
των. Τα δύο ζητήματα αυτά είναι  αλληλένδετα και η μόνη λύση στην αντιμετώπιση τους, 
που επιτατικά η Οι.Ομ.Κω. θέτει ενώπιον των αρχών της Τουρκίας είναι η υποστήριξη του 
επαναπατρισμού στην Κωνσταντινούπολη νέων που έχουν καταγωγή από αυτήν.  Οι προ-
σπάθειες της Οι.Ομ.Κω. είναι εναρμοννησμένες με τις αρχές του Ο.Η.Ε. με ιδιαίτερη 

έμφαση το Ψήφισμα 60/147 της Γενικής Συ-
νέλευσης του Ο.Η.Ε. Αναλύθηκε επίσης το 
όλο ιστορικό πλαίσιο των γεγονότων που έχει 
διαμορφώσει την παρούσα κατάσταση και ότι 
το ζήτημα του Ελληνισμού της Κωνσταντινού-
πολης είναι θέμα στοιχειωδών αρχών κρά-
τους νόμων δικαίου και όχι αντικείμενο δια-
κρατικών προσεγγίσεων.  
   
Η Α.Ε. Πρόεδρος της Δημοκρατίας συνεχάρη 
για τους  δίκαιους αγώνες της Οι.Ομ.Κω. και 
εξέφρασε την υποστήριξη της.  



 

ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ 29 ΕΤΩΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΑΣ ΤΗΣ Α.Θ.Π. ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΥ ΜΑΣ 
ΠΑΤΡΙΑΡΧΗ κ.κ. ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΥ Α’  

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ ΟΙ.ΟΜ.ΚΩ.  
ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΙΤΩΝ 

 
Λεωφόρος Καποδιστρίου 17, Φιλοθέη 15237-ΕΛΛΑΣ 

Τηλ. 6977008922, Fax:  210 7723557 
e-mail: nnap@otenet.gr,  www.conpolis.gr 

 
Προς την Αυτού Θειοτάτη Παναγιότητα 
τον Οικουμενικό Πατριάρχη 
κ.κ. Βαρθολομαίο, 
Εις Φανάριον 
  
 Παναγιώτατε Δέσποτα, 
  
  Με την συμπλήρωση 29 ετών από την εκλογή και ανάρρησή Σας στον θρόνο του Αποστό-
λου Ανδρέα του Πρωτοκλήτου, θρόνο της Εκκλησίας Κωνσταντινουπόλεως, θρόνο της Με-
γάλης του Χριστού Εκκλησίας και σεπτής Μητρός όλων μας, δοξολογούμε τον Πανάγαθο 
Θεό, εκφράζουμε την απόλυτη  αφοσίωση μας προς την Παναγιότητα Σας, επαναλαμβά-
νουμε την συστράτευση και συμπόρευσή μας στο πλευρό της Μητρός Εκκλησί-
ας,  ευχόμεθα δε και προσευχόμεθα αδιαλείπτως  τα  έτη Σας να είναι πολλά, ευλογημένα, 
καρποφόρα και υγιεινά, για να συνεχίσετε τον ηγετικό σας ρόλο στις επάλξεις της Μητρός 
Εκκλησίας, του Γένους ,της ανά τον κόσμο Ορθοδοξίας και συνόλου του Χριστιανικού κό-
σμου. 
  
Πολλά τα έτη Σας, Παναγιώτατε Πάτερ και Δέσποτα! 
  
Ασπαζόμαστε την Πατρική Σας Δεξιά και διατελούμε μετά βαθυτάτου σεβασμού, 
                                    Εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου της Οι.Ομ.Κω. 

Αθήνα,  28  Οκτωβρίου 2020 
               Νικόλαος Ουζούνογλου   Νικόλαος Αναγνωστόπουλος 

Πρόεδρος     Γενικός Γραμματέας 

mailto:nnap@otenet.gr,%20%20www.conpolis.gr


 
 



 

Οριστική ολοκλήρωση της ψηφιοποίησης του Αρχείου των Εκτιμητικών  
Επιτροπών των εγκαταλειφθεισών περιουσιών των προσφύγων Μικράς Ασί-

ας, Πόντου, Ανατολικής Θράκης και Κωνσταντινούπολης 
 Θοδωρή Χ. Γεωργιάδη, εθελοντή της ΟΙ.ΟΜ.ΚΩ. 

 

  Στο Ενημερωτικό Δελτίο  (Ε.Δ.) του Νοεμβρίου 2019 μας,  παρουσιάσαμε στοιχεία από την 
σε εξέλιξη ακόμη τότε διαδικασία ψηφιοποίησης του αρχείου, που φυλάσσεται στα Γενικά 
Αρχεία του Κράτους (ΓΑΚ) στο Ψυχικό. 
  Τώρα πλέον η διαδικασία έφτασε στο ορι-
στικό τέλος της. 
  Φωτογραφήθηκαν συνολικά 3556 τόμοι. 
Λήφθηκαν 234600 φωτογραφίες και ο όγκος 
τους είναι 1,4 terrabyte. 
   Η μακρά περίοδος του lockdown στα ΓΑΚ 
(Μάρτιος – Αύγουστος 2020) καθυστέρησε 
δραματικά την ολοκλήρωση της όλης εργασί-
ας. 
 
  Σε εκείνο  το Ε.Δ. του Νοεμβρίου 2019 , παρουσιάστηκε η με βάση τη Σύμβαση Ανταλλα-
γής πληθυσμών της 30.1.1923 υποχρέωση των κυβερνήσεων της Ελλάδας και της Τουρκίας 
για αποζημίωση των προσφύγων που έφτασαν στα εδάφη τους με περιουσία ίσης αξίας με 
την εγκαταλειφθείσα. 
Η διαδικασία θα ολοκληρωνόταν μετά από την εκτίμηση των εκατέρωθεν περιουσιών από 
Μικτή Επιτροπή (Μ.Ε.), που έδρευε κατά τον περισσότερο χρόνο στην Κωνσταντινούπολη.  
Για την εκτίμηση των εγκαταλειφθεισών περιουσιών (στην Τουρκία των χριστιανικών πε-
ριουσιών και στην Ελλάδα των μουσουλμανικών) συστάθηκαν από τη Μ.Ε. 7 επιτροπές 
στην Τουρκία και 5 στην Ελλάδα. Οι επιτροπές αυτές ποτέ δεν εξάντλησαν ούτε κατ’ ελάχι-
στο την εκκαθάριση όλων των φακέλων, ενώ προέκυψαν τρομερές αποκλίσεις στην εκτίμη-
ση των περιουσιών μεταξύ ελληνικής και τουρκικής πλευράς. Με το ρυθμό που προχωρού-

σαν οι εργασίες της Μ.Ε. ίσως σήμερα -100 περίπου 
χρόνια μετά- θα τελείωνε το έργο της. 
 
Παρερχόμενοι την ανάλυση των επί μέρους συμφω-
νιών θα φτάσουμε στη Συμφωνία της Άγκυρας της 
10.7.1930. Με αυτήν αποφασίστηκε ο γενικός συμ-
ψηφισμός δηλαδή η εξίσωση των οφειλών! Και το 
βασικότερο: Με τη συμφωνία αυτή περιερχόταν 
πλέον στα δύο κράτη και η πλήρης κυριότητα  των 



 
εγκαταλειφθεισών περιουσιών. Απαγορεύτηκε επίσης στους «απόντες» Κωνσταντινουπο-
λίτες (που είχαν φύγει χωρίς διαβατήρια της Ρεπουμπλικανικής Τουρκίας) να επιστρέψουν 
και η περιουσία τους περιήλθε στο Τουρκικό κράτος. Μάλιστα, επειδή από προγενέστερη 
συμφωνία (Αθήνα, 1.12.1926), είχε συμφωνηθεί η εξαγορά από τις Κυβερνήσεις Ελλάδας - 
Τουρκίας των ακινήτων όσων αναχώρησαν πριν τις 18.10.1912 και από τις εξαγορές αυτές 
η Ελλάδα φερόταν οφειλέτης 500.000₤, η Τουρκία, ενώ παραιτήθηκε δήθεν αρχικά του πο-
σού αυτού, τελικά ενθυλάκωσε και το ποσό αυτό. 
 
  Όμως με βάση τις Διεθνείς Συνθήκες, που είχαν υπογραφτεί, τα δύο κράτη είχαν υποχρέ-
ωση να αποζημιώσουν τους πρόσφυγες που είχαν καταφύγει στη χώρα τους. 
Για τη διαχείριση της όλης υπόθεσης στην Ελλάδα συστάθηκε στο Υπουργείο Γεωργίας η 
Διεύθυνση Ανταλλαγής Πληθυσμών με αρμοδιότητες: την υπόδειξη μετοικήσεων, τη συ-
γκέντρωση στοιχείων περιουσιών των ομογενών προσφύγων, για τον προσδιορισμό απαι-
τήσεών τους έναντι της ΜΕ, τη διαχείριση των μουσουλμανικών κτημάτων, τις αποζημιώ-
σεις προς μουσουλμάνους κλπ. 
 
   Σε κάθε οικονομική εφορία των νέων χωρών συστάθηκε γραφείο διαχείρισης των μου-
σουλμανικών κτημάτων. Ειδικά στη Θεσσαλονίκη Κεντρικό Γραφείο Ανταλλαγής 
Με το ν. 3166/2/6.8.1923 αποφασίστηκε μάλιστα η με συνοπτικά μέτρα στέγαση των προ-
σφύγων σε αστικά κτήματα ανταλλάξιμων μουσουλμάνων 
Για την εκτίμηση της εγκαταλειφθείσας περιουσίας, κτηματολογικά δεδομένα των 1070 ελ-
ληνικών κοινοτήτων της Τουρκίας υπήρχαν μόνον για 7 κοινότητες! 
Μετά από συγκεκριμένες αποφάσεις της Μ.Ε. το Δεκέμβριο 1923 και τον Ιούνιο 1924, το 
κράτος αισθάνθηκε την ανάγκη (ουσιαστικά οδηγήθηκε) να χορηγήσει χρηματικές προκα-
ταβολές μετά από προσωρινή διοικητική εξακρίβωση και εκτίμηση της εγκαταλειφθείσας 
περιουσίας κάθε πρόσφυγα. 
 
   Έτσι, με το νδ 4/9.7.1924 ιδρύθηκαν οι Επιτροπές και τα Γραφεία Ανταλλαγής Πληθυσμών 
για τη σύνταξη και παραλαβή δηλώσεων των εγκαταλειφθεισών περιουσιών των ανταλλά-
ξιμων ομογενών. Παραλάμβαναν και αποδεικτικά στοιχεία σε αντίγραφο. Όπου δεν υπήρ-
χαν γραφεία, αρμόδιοι ήταν οι νομάρχες και για το εξωτερικό οι Πρόξενοι. Για τα ανήλικα 
ορφανά διορίζονταν ειδικοί επίτροποι ανά εκκλησιαστική επαρχία (πενταμελής επιτροπή). 
Οι επίτροποι αυτοί εξέλεγαν επίσης και 3μελείς επιτροπές για τον προσδιορισμό της εγκα-
ταλειφθείσας περιουσίας εκκλησιών κ.α. ευαγών ιδρυμάτων. 
Υποβλήθηκαν συνολικά 353.381 εμπρόθεσμες δηλώσεις. 
 
   Ανατρεπτική προθεσμία υποβολής για τους εντός Ελλάδας ήταν η 31.10.1925 και για τους 
κατοίκους εξωτερικού 31.12.1925. Έτσι, αφέθηκαν εκτός δικαιούχοι που η ανταλλαξιμότη-
τά τους κρίθηκε εκ των υστέρων (νομού Κωνσταντινούπολης), όσοι ήρθαν μετά την προθε-
σμία (αιχμάλωτοι πολέμου, φυλακισμένοι, ασθενείς κ.ο.κ.). 
 



 
«Προσωρινή» αποζημίωση των δικαιούχων προσφύγων 
 
Τελικά, αντί οι δηλώσεις να σταλούν στη ΜΕ αποφασίστηκε η προσωρινή διοικητική εξα-
κρίβωση και εκτίμηση των αξιώσεων για την «προσωρινή» αποζημίωση των δικαιούχων 
προσφύγων [πρωτοβουλία υποδιοικητή της Εθνικής Τράπεζας (ΕΤΕ) Εμμ. Τσουδερού]. 
Αποφασίστηκε λοιπόν η «προκαταβολή» στους ανταλλάξιμους ομογενείς που έφυγαν από 
την Τουρκία μετά τις 18.10.1912, να δοθεί «μέχρις αποπληρωμής της παρ’ αυτών εγκατα-
λειφθείσης εν Τουρκία περιουσίας» ποσό με βάση την εκτίμηση της περιουσίας τους από 
επιτροπές, που θα συγκροτούνταν για το λόγο αυτό. Η εκτίμηση γινόταν σε χρυσές λίρες 
Τουρκίας (1 ΧΛΤ = 0,92 περίπου χρυσής λίρας Αγγλίας).  
Φυσικά και μην περιμένετε την παραπάνω αποπληρωμή εσείς οι απόγονοι. Με νεότερους 
νόμους (που κατίσχυσαν ίσως των διεθνών συμβάσεων) αποσβέστηκε η υποχρέωση αυτή 
του Δημοσίου. 
Ως «προκαταβολή» λοιπόν αποφασίστηκε να δοθεί: 
για περιουσίες μέχρι 400ΧΛΤ το 25% 
για περιουσίες μέχρι 1000 ΧΛΤ το 20% για το > 400 ΧΛΤ τμήμα τους 
για περιουσίες μέχρι 2000 ΧΛΤ το 15% για το > 1000 ΧΛΤ τμήμα τους 
για περιουσίες μέχρι 5000 ΧΛΤ το 10% για το > 2000 ΧΛΤ τμήμα τους 
για περιουσίες > 5000 ΧΛΤ το 5% για το > 5000 ΧΛΤ τμήμα τους, με max 2000 ΧΛΤ. 
Την «προκαταβολή» δικαιούνταν όσοι δεν έτυχαν άλλης αγροτικής ή αστικής αποκατάστα-
σης. Άλλως θα συμψηφιζόταν με το χρέος τους από την αποκατάσταση. 
Λόγω του ότι ο προϋπολογισμός των αποζημιώσεων τελικά και έτσι δεν μπορούσε με τίπο-
τα να καλυφθεί, αποφασίστηκε από το ποσό αυτό να παρακρατηθεί από την εντολοδόχο 
ΕΤΕ το 25%. Παρακρατήθηκε και ειδική εισφορά 1%, ενώ το μεγαλύτερο ποσό δόθηκε όχι 
σε μετρητά, αλλά με ομολογίες. 
 
Πρωτοβάθμιες επιτροπές 
 
Με το Ψήφισμα λοιπόν 7/15.4.1925 συγκροτήθηκαν 1114 κοινοτικές επιτροπές για κάθε 
μια από τις 934 ρωμαίικες κοινότητες, ανά οικισμό ή ενορία προκειμένου για τις μεγάλες 
πόλεις κάθε εκκλησιαστικής περιφέρειας στην Τουρκία. Τα μέλη τους (3 ή 5) επιλέχθηκαν 
από τις 5μελείς επιτροπές κάθε εκκλησιαστικής επαρχίας ή από προσφυγικές οργανώσεις, 
από «ευυπόληπτα» μέλη της επαρχίας αυτής και διορίστηκαν με απόφαση του Υπουργού 
Γεωργίας. Ως έδρα τους προκρινόταν ο βασικός οικισμός άφιξης στην Ελλάδα των αντίστοι-
χων προσφύγων. 
Στις επιτροπές αυτές ανατέθηκε ο έλεγχος της δήλωσης που υποβλήθηκε από κάθε ανταλ-
λάξιμο, τόσο ως προς τα στοιχεία της, όσο και ως προς την εκτίμηση της αξίας τους με βά-
ση την προσωπική τους γνώμη, τις πληροφορίες τους και τυχόν αποδεικτικά στοιχεία των 
δικαιούχων. 
Τι στοιχεία περιείχαν οι δηλώσεις; 



 
α) Ακίνητα αστικά ή αγροτικά (δηλαδή οικίες, αποθήκες, καταστήματα, οικόπεδα, κήποι, 
αγροί, δάση, μεταλλεία, ιχθυοτροφεία κλπ) 
β) Κινητά που δεν μεταφέρθηκαν στην Ελλάδα ή δεν πουλήθηκαν στην Τουρκία (έπιπλα, 
σκεύη, κοσμήματα, εμπορεύματα, σπόροι, καρποί, εργαλεία, άμαξες, ζώα) 
γ) Εσπαρμένοι αγροί & ηρτημένοι καρποί και απωλεσθέντα εισοδήματα, λόγω αποξένωσης 
της περιουσίας (υπολογίζονταν τεκμαρτά στο 5% της αξίας της ακίνητης περιουσίας) 
δ) ενοχικές απαιτήσεις κατά τρίτων μείον ενοχικές υποχρεώσεις. 
Πέρα από την καθαυτό περιγραφή των παραπάνω, κάθε δικαιούχος αποτιμούσε την αξία 
κάθε στοιχείου και έτσι πρόκυπτε ένα αιτούμενο ποσό για αποζημίωση. 
Το ίδιο το σώμα των δηλώσεων των προσφύγων (εκτός ελαχίστων περιπτώσεων) δεν δια-
φυλάχθηκε και δεν περιήλθε στα ΓΑΚ. 
Αντίθετα, εκείνο που διαφυλάχθηκε ήταν τα πρακτικά των παραπάνω Επιτροπών, που ανα-
φέρουν αναλυτικά τα στοιχεία των δηλώσεων, καθώς και οι πράξεις προσδιορισμού της 
αξίας των περιουσιακών στοιχείων που συντάξαν οι Επιτροπές με τις οποίες «εκδικαζόταν» 
το ποσό που τελικά εκτιμάτο από την Επιτροπή ως η αξία της εγκαταλειφθείσας περιουσί-
ας κάθε πρόσφυγα. 
 
   Οι κοινοτικές εκτιμητικές επιτροπές είχαν ένα βασικό πλεονέκτημα. Αποτελούνταν από 
ανθρώπους συντοπίτες των δηλούντων, άρα ήταν πολύ περισσότερο γνώστες της περιου-
σιακής κατάστασης των δηλούντων. Μειονέκτημά τους η συνήθης έλλειψη νομικών γνώσε-
ων των μελών τους. 
  Το υλικό που μας άφησαν οι επιτροπές αυτές έχει επίσης ένα βασικό θετικό στοιχείο. Γνω-
ρίζοντας κανείς την κοινότητα προέλευσης ενός πρόσφυγα, αν η δήλωσή του εκτιμήθηκε 
από κοινοτική επιτροπή, τον εντοπίζει μέσα από τα ευρετήρια ή μητρώα της αντίστοιχης 
επιτροπής πολύ ευκολότερα απ’ ότι στις επόμενες περιπτώσεις. 
 
Παράδειγμα 
 
Ας δούμε λοιπόν το παράδειγμα εντοπισμού ενός ανθρώπου που πρέπει να γνωρίζουμε το 
ακριβές ονοματεπώνυμο ή και πατρώνυμό του: έστω Μεταξάς Γεώργιος του Στυλιανού, και 
γνωρίζουμε επίσης ότι καταγόταν από την Κοινότητα Άτρας της Μητρόπολης Χαλδίας, Χερ-
ροιάνων και Κερασούντος.  
Από το αρχείο Pool.xlsx, που περιέχει όλους τους καταγεγραμμένους στο αρχείο των ΓΑΚ 
οικισμούς, συχνά και με εναλλακτικές ονομασίες και με την εντολή find εντοπίζουμε τον 
οικισμό της Άτρας. 
Αν δεν εντοπίσουμε άμεσα τον οικισμό (συχνά η μεταγραφή στα ελληνικά τουρκικών ονο-
μασιών οικισμών δεν είναι ευκρινής) καταφεύγουμε στο επιμέρους worksheet της αντί-
στοιχης εκκλησιαστικής περιφέρειας του αρχείου Index.xlsx και ερευνούμε αναλυτικά ή ε-
ντοπίζουμε άλλους κοντινούς οικισμούς.  
Ενημερωνόμαστε λοιπόν ότι για την Κοινότητα Άτρας υπάρχουν οι τόμοι 



 

Ο πρώτος τόμος, που δεν έχει ιδιαίτερη σημείωση στο τέλος του, αφορά τα πρακτικά και 
τις πράξεις της Επιτροπής, ενώ ο δεύτερος, με το στοιχείο Ε στο τέλος, είναι το Ευρετήριο ή 
Μητρώο της επιτροπής. (Τα ευρετήρια αυτά είναι αλφαβητικά, μόνο όμως ως προς το αρχι-
κό γράμμα του επωνύμου. Σε αρκετές περιπτώσεις πολλά ευρετήρια έχουν χαθεί). 
Ξεκινάμε λοιπόν από το Ευρετήριο (τόμος 0201) και εντοπίζουμε στον α/α 131 το αναζη-
τούμενο όνομα με πληροφορίες όπως τον αρ. πρωτ & ημερομηνία της δήλωσής του, τον 
αριθμό και την ημερομηνία της πράξης της επιτροπής, το επιδικασθέν ποσό ακινήτων, κινη-
τών, απωλεσθέντος εισοδήματος και το σύνολο σε ΧΛΤ),  

 
Του επιδικάστηκε λοιπόν να πάρει 1531 ΧΛΤ. Κρατάμε από το ευρετήριο αυτό τον αρ. πρά-
ξης (147). 
 
   Πάμε τώρα στον τόμο των πρακτικών της κοινοτικής επιτροπής (τόμος 0200) για να βρού-
με αναλυτικά τη δηλωθείσα περιουσία με βάση το σειριακό αριθμό πράξης 147. 
Και εκεί εντοπίζουμε την εξής περιγραφή, που μεταφέρει ουσιαστικά τα στοιχεία της δή-
λωσης του πρόσφυγα στην έκθεση των πρακτικών: 
 
 
 
 

ονομασία αρχείου τόμος 
εκτιμητική 
επιτροπή … έδρα 

άλλες κοινότη-
τες / .. 

φάκελος 

0200, Chaldias, Atras, (Peiraias) 0200 Άτρας Πειραιάς Καρά καγιά 

Chaldias 

0201, Chaldias, Atras, (Peiraias), E 0201 Άτρας Πειραιάς Καρά καγιά 

Chaldias 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Έχουμε λοιπόν εδώ αναλυτική περιγραφή των δηλωθέντων ακινήτων και κινητών, που 

εγκαταλείφθηκαν στην Τουρκία, τη δηλωθείσα και εκτιμηθείσα από την Επιτροπή αξία 

της περιουσίας και την πληροφορία ότι οι 1531 ΧΛΤ ή 548098 δρχ της εποχής, ως κληρο-

νομική περιουσία, πρέπει να διανεμηθεί μεταξύ του αδελφού του Χριστόφορου και της 

μητέρας του Ειρήνης. 

 > και άρα από μια δήλωση προκύπτουν τελικά 3 δικαιούχοι. 



 
Σημειώνουμε ακόμη, ότι ο κύριος όγκος του υλικού που ψηφιοποιήθηκε ήταν φυσικά το 
υλικό αυτών των κοινοτικών επιτροπών (2816 τόμοι).  
  
Οι κοινοτικές επιτροπές είχαν συγκεκριμένο χρονικό ορίζοντα που έπρεπε να παραδώσουν 
το έργο τους. Διαπιστώθηκε όμως ότι στις υπηρεσίες της Διεύθυνσης Ανταλλαγής, τις νο-
μαρχίες και τα προξενεία παράμεναν δεκάδες χιλιάδες ανεκδίκαστες υποθέσεις εμπρόθε-
σμων δηλώσεων, αλλά και ασαφείς και ανώμαλες ιδιοκτησιακές περιπτώσεις, που δεν 
μπόρεσαν και δεν προωθήθηκαν για επεξεργασία στις κοινοτικές επιτροπές. Έτσι τον Αύ-
γουστο του 1926 συστάθηκαν 41 επαρχιακά μικτά συμβούλια, που εκδίκαζαν κατά εκκλη-
σιαστικές περιφέρειες. Το έργο τους σχετικά μικρότερο (102 ψηφιοποιημένοι τόμοι). 
Επειδή και τα Επαρχιακά Μικτά Συμβούλια δεν πρόλαβαν να τελειώσουν την εκτίμηση των 
υποθέσεων που τους ανατέθηκαν, το έργο τους συνέχισαν οι 10 πρωτοβάθμιες επιτροπές 
του ν. 3392/1927, που και αυτές είχαν συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα και ασχολήθηκαν 
είτε για ομάδες εκκλησιαστικών περιφερειών ή για το σύνολο των δηλώσεων. 
(Ψηφιοποιήθηκαν 42 τόμοι). 
Επειδή και πάλι έμειναν πάνω από 10000 ανεκδίκαστες υποθέσεις το έργο των προηγούμε-
νων επιτροπών συνέχισαν οι 15 πρωτοβάθμιες επιτροπές του ν. 4086/1929 είτε για ομάδες 
εκκλησιαστικών περιφερειών ή για το σύνολο των δηλώσεων. (Ψηφιοποιήθηκαν 72 τόμοι). 
Η φιλοσοφία εκδίκασης όλων αυτών των διάδοχων επιτροπών ήταν ακριβώς ίδια με των 
Κοινοτικών Επιτροπών. Τηρούσαν βιβλία πρακτικών και πράξεων και ευρετήρια. Εδώ όμως 
ο εντοπισμός τυχόν αναζητούμενου πρόσφυγα είναι δυσκολότερος. Συχνά στα ευρετήρια 
προκύπτει η εκκλησιαστική περιφέρεια, όχι όμως και η συγκεκριμένη κοινότητα προέλευ-
σής του 
 
Δευτεροβάθμιες επιτροπές 
 
  Επειδή υπήρχαν εξαρχής πολλές αντιρρήσεις αλλά και καταγγελίες για τις αποφάσεις των 
πρωτοβάθμιων επιτροπών το Ψήφισμα της 7/15.4.1925 πρόβλεπε τη σύσταση 52 δευτερο-
βάθμιων Επαρχιακών Επιτροπών. Σε αυτές προΐστατο πλέον δικαστής ή δικηγόρος και ήταν 
3μελείς. Λειτούργησαν 1 έτος. Εκδίκαζαν επίσης είτε κατά εκκλησιαστικές περιφέρειες προ-
έλευσης, είτε για το σύνολο των προσφύγων. Περίεργα το υλικό τους δεν εντοπίστηκε στα 
ΓΑΚ 
  Αντικαταστάθηκαν γρήγορα από τις επιτροπές του ν. 3381/1927, που συχνά καλούνταν 
Εφετεία Ανταλλαγής. Αυτές ήταν 15. Συνέχισαν ακριβώς  το έργο των προηγούμενων επι-
τροπών, εκδικάζοντας τις αντιρρήσεις επί των αποφάσεων των πρωτοβάθμιων επιτροπών. 
Ψηφιοποιήθηκαν 23 τόμοι. 
  Με το ν. 4718/1930, άρθρο 2, οι δευτεροβάθμιες επιτροπές του ν. 3381/1927, εκδίκαζαν 
και πρωτοβάθμιες υποθέσεις, που δεν πρόλαβαν να εκδικαστούν από τις επιτροπές του ν. 
4086/1929. Ψηφιοποιήθηκαν 19 τόμοι.  
 



 
Άλλες επιτροπές – άλλα αρχεία 
 
α) Κληρονομικών μεριδίων 
Χιλιάδες δηλώσεις αφορούσαν κληρονομικά μερίδια από άτομα που απεβίωσαν καθ’ οδόν 
ή μετά τον ερχομό τους στην Ελλάδα. Οι κληρονόμοι τους ποτέ δεν είχαν συμμετοχή στις 
περιουσίες τους ως πρώην Οθωμανοί υπήκοοι. Με το ν.δ. της 27.2.1926 προβλέφθηκε η 
εκδίκαση των υποθέσεων από ειδική επιτροπή της Δ/νσης Ανταλλαγής. Η εκδίκαση γινόταν 
είτε κατά το Ιερονομικό Οθωμανικό Δίκαιο  (Φεραΐζ), για όσους απεβίωσαν μέχρι 
30.1.1923, είτε κατά το Ελληνικό Κληρονομικό Δίκαιο, για όσους απεβίωσαν εκ των υστέ-
ρων. Ψηφιοποιήθηκαν 95 τόμοι. 
Το έργο συνεχίστηκε και με το ν. 3947/1929. Ψηφιοποιήθηκαν άλλοι 4 τόμοι. 
β) Ειδική Επιτροπή Μεταλλείων 
Συστάθηκε με το ν. 4719/1930, για την εξειδικευμένη εκτίμηση των δικαιωμάτων μεταλ-
λειοκτησίας Ελλήνων αρχιμεταλλουργών. Ψηφιοποιήθηκαν 4 τόμοι. 
γ) Επιτροπή Αποζημιώσεως δημ. υπαλλήλων 
Συστάθηκε με το ν. 4097/1929, για την αποζημίωση ανταλλαξίμων δημοσίων υπαλλήλων 
του Οθωμανικού κράτους, λόγω παρακρατήσης ασφαλιστικών εισφορών, που τους έγιναν 
για συνταξιοδότησή τους. Ψηφιοποιήθηκαν 8 τόμοι. 
δ) Επιτροπές βάσει Τουρκικού Κτηματολογίου 
Μη αποζημιωθέντες ως τότε δικαιούχοι, αστοί ή αγρότες πρόσφυγες, που οι δηλώσεις 
τους είχαν εν όλω ή εν μέρει απορριφθεί κατάφεραν να συγκεντρώσουν στοιχεία από το 
Τουρκικό Κτηματολόγιο και άλλα συναφή δικαιολογητικά. Ειδικές Επιτροπές του ν. 
6355/1934 αξιολόγησαν και εκτίμησαν τα εν λόγω στοιχεία. Ψηφιοποιήθηκαν 75 τόμοι. 
ε) Διάφορες επιτροπές 
 
Ακόμα ψηφιοποιήθηκαν: 
 
16 τόμοι των επιτροπών Ελέγχου 
9 τόμοι των Γνωμοδοτικών επιτροπών 
12 τόμοι των Αναθεωρητικών επιτροπών 
13 τόμοι της Μεικτής Επιτροπής 
στ) Άλλα αρχεία 
Νομοθεσίες, ΕΑΠ, εισηγήσεις, ΕΑΠ κλπ. Ψηφιοποιήθηκαν 14 τόμοι 
Δεν ψηφιοποιήθηκαν όσα κρίθηκαν αδιάφορα ή άσχετα αρχεία 
ζ) Πρακτικά τελικής εκκαθάρισης 
(Χωρίς ιδιαίτερη πληροφοριακή αξία). Ψηφιοποιήθηκαν ενδεικτικά 13 τόμοι 



 
Μητρώα – Ευρετήρια 
 
α) Αστών προσφύγων και διάφορα 
Το ν.δ. της 27.2.1926 πρόβλεψε ότι μετά το πέρας της εκτίμησης, η Δ/νση Ανταλλαγής θα 
δημιουργήσει Γενικό Μητρώο, απόλυτα λεξικογραφημένο, στο οποίο θα αναγράφεται εκ-
καθαρισμένο το επιδικασθέν ποσό κάθε πρόσφυγα και το ποσοστό της προκαταβολής που 
του αντιστοιχεί. 
 
Το Γενικό Μητρώο (Αστών Προσφύγων) καταρτίστηκε κατά Εκκλησιαστική Επαρχία – Κοινό-
τητα. Δικαίωμα συμπερίληψης είχαν όσοι υπόβαλαν εμπρόθεσμες δηλώσεις και δεν 
έτυχαν αγροτικής αποκατάστασης 
Επειδή, στην πραγματικότητα όταν καταρτίστηκε το λεγόμενο «Α’ Μητρώον» συνέχιζαν να 
έρχονταν πράξεις Επιτροπών με νέους δικαιούχους, τελικά καταρτίστηκαν: 
1) Το Α'. ΜΗΤΡΩΟΝ (Α.Μ.) 
2) Το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (Παρ/μα) 
3) Το ΜΗΤΡΩΟΝ ΤΩΝ ΜΕΙΚΤΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ (Μ.Σ.Σ.) 
4) Το ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΝ (Σ/κόν) 
5) Το Α’ ΦΥΛΛΟΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΥ (Α.Φ.Σ) 
6) Το Β’ ΦΥΛΛΟΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΥ (Β.Φ.Σ) 
7) Ειδικά Μητρώα (όπως υπαλλήλων Οθωμανικού Δημοσίου κλπ) 
Τα Μητρώα αυτά καταρτίστηκαν με σκοπό να δοθούν στο φορέα καταβολής της αποζημίω-
σης (εν προκειμένω την Εθνική Τράπεζα), ώστε να αποτελούν τον τίτλο πληρωμής του δι-
καιούμενου από κάθε πρόσφυγα ποσού. 
Προκειμένου για τους αστούς πρόσφυγες και για την είσπραξη της αποζημίωσης 
(θεωρούμενης τότε ως προκαταβολής) χρειαζόταν να προσκομίσουν πιστοποιητικό ταυτό-
τητας & αστότητας από το οικείο Μικτό Συμβούλιο. 
Στα Γενικά Αρχεία του Κράτους βρέθηκαν μόνο τα Ευρετήρια των Μητρώων αυτών, όπως 
καταρτίσθηκαν συγκεντρωτικά αρκετά αργότερα (το 1935), ως ενιαίοι τόμοι απόλυτα λεξι-
κογραφημένοι για το σύνολο των προσφύγων. Ψηφιοποιήθηκαν 17 τόμοι, αποτελούμενοι 
από 12.300 σελίδες με περισσότερους από 360.000 δικαιούχους. 
Έχουμε επομένως έναν απόλυτα λεξικογραφημένο κατάλογο αναφοράς, που συντάχθηκε 
προς το τέλος των αποζημιώσεων (1935) με τα ονόματα αυτά. 
 
Ακόμα υπάρχουν ευρετήρια που ψηφιοποιήθηκαν: 
Εκπρόθεσμων δηλώσεων (5 τόμοι) 
Μερικό αστών (24 τόμοι) 
Αποζημιωθέντων με ομολογίες (23 τόμοι) 
Άλλα μητρώα - ευρετήρια, όπως πιθανόν Ελλήνων υπηκόων, επιστραφεισών δηλώσεων, 
τοπικά (36 τόμοι)  



 
 
β) Αγροτών προσφύγων 
Παράλληλα καταρτίστηκε Μητρώο Αγροτών Προσφύγων που περιλάμβανε 167.424 δικαι-
ούχους. 
 
Και εδώ στα ΓΑΚ σώζονται μόνο τα Ευρετήρια (8 τόμοι). Περιλαμβάνει τα άτομα που δεν 
έτυχαν τελικά αγροτικής αποκατάστασης μέσω της Επιτροπής Αποκατάστασης Προσφύγων 
(ΕΑΠ) και στάλθηκαν στην Αγροτική Τράπεζα για την καταβολή της αποζημίωσης. 
Ψηφιοποιήθηκαν ακόμη: 
 
Μερικό μητρώο αγροτών (20 τόμοι) 
Ενδεικτικά 47 τόμοι παροραματικών δελτίων προς την Αγροτική Τράπεζα. (Χωρίς ιδιαίτερη 
πληροφοριακή αξία). 
Άλλα αγροτικά Μητρώα (11 τόμοι) 
Ένα άλλο διακριτό Μητρώο ήταν αυτό που καταρτίστηκε από την ΕΑΠ για την είσπραξη των 
απαιτήσεων της. Επειδή ήταν ήδη ψηφιοποιημένο από άλλους φορείς, φωτογραφήθηκε 
μόνο 1 τόμος. 
 
Έτσι, η καταρχήν η ψηφιοποίηση αυτού τεράστιου υλικού έφτασε στο τέλος της. 
 
Οι εθελοντές της ΟΙ.ΟΜ.ΚΩ. που εργάστηκαν εν όλω ή εν μέρει στο έργο ήταν: 
Δράκος Αθανάσιος, Γεωργιάδης Θεόδωρος, Βερμίσογλου Μαρία, Κατανόπουλος Ευστρά-
τιος, Σταυρίδης Θεόδωρος , Χριστοπούλου Κ , Ντάλλα Αγάθη και Βαξεβανίδης Κλεόβου-
λος. 
  
   Για την αποδελτίωσή των ευρετηρίων του υλικού, δηλαδή τη μεταφορά σε ψηφιακό αρ-
χείο των πληροφοριών των ευρετηρίων, μια δεύτερη ομάδα εργασίας εθελοντών της 
ΟΙ.ΟΜ.ΚΩ., με συντονίστρια τη Δήμητρα Τσέτσικα ξεκίνησε την προσπάθεια καταχώρισης 
σε ψηφιακή βάση των ευρετηρίων καταρχήν της περιοχής της Σμύρνης.  Επίσης η εθελό-
ντρια της Οι.Ομ.Κω. Σοφία Δέδε έχει κάνει την αποδελτίωση των ευρετηρίων που αφορούν 
την Κωνσταντινούπολη.  
 
  Το Εργαστήριο Εφαρμογών Πληροφορικής και Υπολογιστικών Οικονομικών του Πανεπι-
στημίου Ιωαννίνων (αρμόδιος κ. Αθανάσιος Σταυρακούδης) προχώρησε, ανεξάρτητα από 
την ΟΙ.ΟΜ.ΚΩ., στην αξιοποίηση του «Ονομαστικού Ευρετηρίου Αγροτών Προσφύγων» 
που συνέταξε η Διεύθυνση Είσπραξης Χρεών της Επιτροπής Αποκαταστάσεως Προσφύγων, 
δημιουργώντας βάση δεδομένων, από όπου προκύπτουν τόσο ο τόπος εγκατάστασης, όσο 
και ο τόπος προέλευσης κάθε πρόσφυγα. 



 

    Το ίδιο Εργαστήριο του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων ξεκίνησε πλέον να αξιοποιεί τα χειρό-
γραφα Ευρετήρια των Αστών Προσφύγων (17 τόμοι που αναφέραμε πιο πάνω) με τη μετα-
γραφή των 360.000 και πλέον ονομάτων σε ψηφιακή βάση δεδομένων. Δηλαδή, ενώ το Ευ-
ρετήριο της ΕΑΠ κάλυπτε μόνο αγρότες πρόσφυγες, τώρα καταβάλλεται προσπάθεια εισα-
γωγής σε βάση δεδομένων και των αστών προσφύγων. 
   
   Παρουσιάσαμε ήδη στο προηγούμενο Ε.Δ. του Νοεμβρίου 2019 τους πιθανούς τομείς με-
λετών αξιοποίησης του ψηφιοποιημένου υλικού. Χάρις στην προσπάθεια της ΟΙ.ΟΜ.ΚΩ. 
και με τη συνεργασία των εθελοντών της, ένα κομμάτι της ιστορίας του προσφυγικού πλη-
θυσμού της Μικράς Ασίας, του Πόντου και της Ανατολικής Θράκης, περιλαμβανομένης και 
της Κωνσταντινούπολης, βγήκε πλέον από τα υπόγεια των ΓΑΚ σε ένα εύκολα προσπελάσι-
μο για κάθε μελετητή υλικό.  

Επίσκεψη του  

Henry Morgenthau  

σε Ορφανοτροφείο  

 Προσφυγόπουλων  

Ελλήνων της Ανατολής  

Ο Μέγας Υπερασπιστής Δικαιωμάτων 

του Ανθρώπου και Οργανωτής του  

Προγράμματος Αποκατάστασης  

Προσφύγων Ελλήνων της Ανατολής  

(1923-1930)  

Henry Morgenthau  

Πρέσβης των Η.Π.Α. στην 

 Κωνσταντινούπολη 1913-17 



 

Εκπαίδευση Εθελοντών της Οι.Ομ.Κω. σε Πρώτες Βοήθειες  
 

   Με απόλυτη επιτυχία, ολοκληρώθηκε η εκπαίδευση Πρώτων Βοηθειών για πολίτες, από 
τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό. Η διάρκεια της εκπαίδευσης ήταν δυο εξαωρα τα οποία 
πραγματοποιήθηκαν στις 12&14/10/2020 στο Καστριστειο Μουσείο. Όλοι οι εκπαιδευόμε-
νοι ήταν μέλη της νεοσύστατης Ομάδας Ανθρωπιστικών Αποστόλων της Οι. Ομ. Κω. Η εκ-
παίδευση αυτή, ήταν η πρώτη απο τις εκπαιδεύσεις που θα λάβουν οι εθελοντές της ομά-
δας, προκειμένου να είναι σε θέση να μπορούν να συμμετέχουν σε μια πληθώρα αποστό-
λων. Όλοι οι εκπαιδευόμενοι έμειναν ενθουσιασμένοι από το επίπεδο των γνώσεων που 
αποκόμισαν. Ολοκληρώνοντας την εκπαίδευση θα είναι σε θέση να γνωρίζουν βασικές αρ-
χές πρώτων βοηθειών και να μπορούν να τις προσφέρουν σε οποιαδήποτε περίπτωση 
χρειαστεί. Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε ιδιαίτερα τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό για την 
παροχή της τόσο σπουδαίας εκπαίδευσης, τον εκπαιδευτή του Τμήματος Σαμαρειτών Αθή-
νας του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρου κ. ΚΑΙΣΑΡΗ Κωνσταντίνο, για την εξαιρετική μεταδοτι-
κότητα του, καθώς και τον εθελοντή Σαμαρείτη του Τμήματος Αθήνας κ. ΤΟΥΦΕΞΗ Φαίδων, 
υπεύθυνο της Ομάδας Ανθρωπιστικών Αποστόλων της Οι. Ομ. Κω. , οι οποίοι επιμελήθη-
καν της εκπαίδευσης.   



 

 



 
 Πραγματοποίηση Σεμιναρίου 

«ΘΕΣ ΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΕΙΣ: ΑΚΟΥΣΕ ΛΟΙΠΟΝ» 

    Με ιδιαίτερη χαρά ανακοινώνουμε ότι υλοποιήθηκε, την Παρασκευή 16 Οκτωβρίου 2020 

στο Καστρίστειο Μουσείο στη Φιλοθέη, διαδραστικό σεμινάριο με θέμα «Θες να επικοινω-

νήσεις; Άκουσε λοιπόν!».  

    Στην εκπαίδευση συμμετείχαν οι εθελοντές της Ομάδας Ανθρωπιστικών Αποστολών της 

Οικουμενικής Ομοσπονδίας Κωνσταντινουπολιτών και τίμησε με την παρουσία του ο Πρόε-

δρος της Οι.Ομ.Κω. ομοτ.καθ. ΕΜΠ  Νικόλαος ΟΥΖΟΥΝΟΓΛΟΥ.  

   Στόχος του σεμιναρίου ήταν η κατανόηση των αρχών που διέπουν την επικοινωνία 

(λεκτική και μη λεκτική), η γνώση των εμποδίων που την δυσχεραίνουν καθώς και η εφαρ-

μογή τεχνικών επικοινωνίας για να επιτυγχάνεται το βέλτιστο αποτέλεσμα.  

Η διαπολιτισμική επικοινωνία αποτέλεσε μια άκρως ενδιαφέρουσα ενότητα καθόσον συν-

δέεται άμεσα με τους σκοπούς της Ομάδας Ανθρωπιστικών Αποστολών.  

     Όλοι οι εκπαιδευόμενοι, τόσο όσοι συμμετείχαν με φυσική παρουσία, όσο και όσοι το 

παρακολούθησαν μέσω διαδικτύου, εξέφρασαν την απόλυτη ικανοποίηση και τον ενθου-

σιασμό τους, για τις γνώσεις που απέκτησαν και οι οποίες θα τους βοηθήσουν να βελτιώ-

σουν την επικοινωνία τους τόσο σε προσωπικό επίπεδο όσο και σε συλλογικό, κατά την 

διάρκεια των αποστολών τους.  

    Εκφράζουμε ως Οι.Ομ.Κω.  τις ολόθερμες ευχαριστίες μας στην Ένωση Διαπραγματευτών 

Ελλάδας (ΕΝ.ΔΙ.Ε.) που ανταποκρίθηκε με εξαίρετη προθυμία στο αίτημά μας.  

    Τέλος, ιδιαίτερες ευχαριστίες και στον Πρόεδρο αυτής Κον ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΟΠΟΥΛΟ Ανδρέ-

α, Υποστράτηγο της Ελληνικής Αστυνομίας ε.α. και Διαπραγματευτή, ο οποίος υλοποίησε 

την εκπαίδευση και δήλωσε αρωγός της εθελοντικής ομάδας μας και της Οικουμενικής Ο-

μοσπονδίας Κωνσταντινουπολιτών. 

Στιγμιότυπα από το Σεμινάριο 



 
Ανακοίνωση  

Πρόγραμμα Υποστήριξης της Νέας Γενιάς Εκπατρισμένων  

Ελλήνων  της Ανατολής 

«Ελπίς»  

Η Οι.Ομ.Κω. τα τελευταία 10 χρόνια έχει υλοποιήσει σειρά προγραμμάτων υ-

ποστήριξης μαθητριών/ων, φοιτητριών/ων και των εθελοντριών/ων που έχουν 

προσφέρει σε δράσεις για την υποστήριξη των προσπαθειών της.  

Κατόπιν απόφασης του Δ.Σ. ανακοινώνεται η έναρξη προγράμματος για την 

ευρύτερη ενίσχυση της νέας γενιάς των εκπατρισμένων Ελλήνων της Ανατο-

λής, όπου και να διαβιούν, αλλά και όσων ενδιαφέρονται να προσφέρουν 

προς τις προσπάθειες της Οι.Ομ.Κω. όπως ορίζονται από τους Καταστατικούς 

της σκοπούς:  

 Εξασφάλιση της συνέχισης υπό συνθήκες ευημερίας του Ελληνισμού στις 

πανάρχαιες εστίες του με προτεραιότητα την Κωνσταντινούπολη και τα νη-

σιά Ίμβρο και Τένεδο.  

 Διάσωση των ιστορικών τεκμηρίων της Ρωμιοσύνης της Ανατολής.  

 

Το Πρόγραμμα «Ελπίς» θα έχει εξειδικευμένο χαρακτήρα για κάθε ανάγκη νέ-

ας/ου. Η υποστήριξη αφορά συνέχιση της ενίσχυσης που παρέχεται σε μαθή-

τριες/ες, φοιτήτριες/ες αλλά και την επέκταση της σε θέματα επαγγελματικής 

κατάρτισης και αποκατάστασης, μεταπτυχιακών σπουδών-έρευνας και σύνδε-

σης με τον οικουμενικό πολιτισμό του Ελληνισμού της Ανατολής .  

 

Ως πρώτο βήμα θα υπάρξει επικοινωνία εκ μέρους της Ομοσπονδίας μας  με 

τους νέους που έχει ήδη συνεργαστεί η Οι.Ομ.Κω. τα τελευταία 5 χρόνια για 

την συλλογή των απαραίτητων δεδομένων. 

Παρακαλούμε τους νέους που είναι μέχρι 35 ετών, που δεν έχουν ενταχθεί τα 

τελευταία 5 χρόνια σε πρόγραμμα της Οι.Ομ.Κω, αλλά και τους γονείς τους να 

επικοινωνήσουν με την Οι.Ομ.Κω. στέλνοντας email: nnap@otenet.gr εκδηλώ-

νοντας το ενδιαφέρον τους, συμπληρώνοντας τα στοιχεία της επόμενης σελί-

δας.  



 
 ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΙΤΩΝ  

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος για το Πρόγραμμα 

«Ελπίς» 

 

Όνομα: ……………………………, Επώνυμο: …………………………………………. 

 

Στοιχεία επικοινωνίας :  

 

    Τηλέφωνα:  σταθερό: …………………………     κινητό: ……………………….. 

    

Email: …………………………………………………………………………………………… 

 

Σπουδές:  

 

α) Λυκειακές: …………………………………………………….. 

 

β) Πανεπιστημιακές: …………………………………………………….  

 

γ) Μεταπτυχιακές: …………………………………………………………. 

 

Τωρινή απασχόληση: 

 

Πιθανή παλαιότερη  συνεργασία με την Οι.Ομ.Κω.:  

 

Τα συμπληρωμένα έντυπα παρακαλούμε να σταλούν στην διεύθυνση: nnap@otenet.gr   



 
Ο ελληνισμός της Πόλης ξέρει πάντα να φυλάσσει Θερμοπύλες 

Μαργαρίτα Πουρνάρα  

Αναδημοσίευση από την Εφημερίδα Καθημερινή 30.10.2020 • 20:48 

  

Με την καταιγίδα «Κίρκη» πάνω από τη μισή χώρα και την πανδημία να μας δείχνει τα δό-

ντια της εορτάσαμε, σε τόνους χαμηλούς, την εθνική επέτειο του «Οχι». Από όλες τις εκδη-

λώσεις, η στήλη ξεχώρισε, για λόγους συναισθηματικούς, την κατάθεση στεφάνου στο μνη-

μείο των Πεσόντων Κωνσταντινουπολιτών στο Φάληρο, από τον Νίκο Ουζούνογλου, πρόε-

δρο της Οικουμενικής Ομοσπονδίας Κωνσταντινουπολιτών, και τον Νίκο Μιχαηλίδη, ε-

μπνευστή του μνημείου, του οποίου τα αποκαλυπτήρια έγιναν πέρυσι τον Νοέμβριο στον 

Φλοίσβο. Ο λόγος είναι πως λίγοι Ελληνες γνω-

ρίζουν τη συμβολή των Ρωμιών στην απελευθέ-

ρωση της πατρίδας κατά τον Β΄ Παγκόσμιο Πό-

λεμο. Σε μια περίοδο κατά την οποία οι ελληνο-

τουρκικές σχέσεις βρίσκονται στο ναδίρ, είναι 

καλό να γνωρίζουμε εν συνόλω την ιστορία αυ-

τής της κοινότητας των Ελλήνων, που βρίσκεται 

εκτός των συνόρων, αλλά διαθέτει πολύ περισ-

σότερο πατριωτισμό από εμάς. 

Μόλις ανακοίνωσε ο Μεταξάς το «Οχι» προς 

τους φασίστες, ένα ενθουσιώδες πλήθος από 

νεαρούς Ρωμιούς πήγε στο προξενείο μας στην 

Πόλη για να καταταγεί στον ελληνικό στρατό. 

Ηταν οι πρώτοι ομογενείς που έσπευσαν να το 

πράξουν. Τότε, στον Βόσπορο ζούσαν περίπου 

62.000 Ελληνες και εκατοντάδες από αυτούς 

είχαν ήδη υπηρετήσει τη θητεία τους στην Ελ-

λάδα, για να επιστρέψουν στη συνέχεια στον 

τόπο καταγωγής τους. Ωστόσο, υπήρχαν και κά-

ποιοι που είχαν τουρκική υπηκοότητα και κατετάγησαν στον ελληνικό στρατό γνωρίζοντας 

ότι δεν πρόκειται ποτέ να πάρουν βίζα από την Τουρκία για να επιστρέψουν στις οικογέ-

νειές τους. Σκοπός των Τούρκων ήταν να τους αφήσουν να φύγουν και να τους απαγορεύ-

σουν την είσοδο, ώστε να αποδυναμωθεί η ομογένεια 

.  



 
Μετά την κατάρρευση του αλβανικού μετώπου βρέθηκαν στην Αθήνα, δίχως όμως κανένα 

αποκούμπι, καθώς οι οικογένειές τους ήταν μακριά. Αναγκαστικά έμεναν στον δρόμο. Εντέ-

λει, κάποιους μήνες μετά, κατάφεραν να ναυλώσουν το βενζινόπλοιο «Ευαγγελίστρια» για 

να επιστρέψουν στην Πόλη, 

όμως αυτό τορπιλίστηκε κατά 

τον πλου του και σκοτώθηκαν 

78 νέοι. Με το ίδιο πνεύμα 

αντοχής αντιμετώπισαν τα Σε-

πτεμβριανά και τις απελάσεις. 

Σήμερα, όσοι έχουν απομείνει 

έχουν να δώσουν τη δική τους 

μάχη: να κρατήσουν τη φλόγα 

του ελληνισμού αναμμένη. Ο 

Νίκος Μιχαηλίδης ήταν η ψυ-

χή της προσπάθειας για την 

ανακαίνιση των ταφικών μνη-

μείων, αλλά και του κοιμητη-

ριακού ναού στο Σισλί. Στην τελευταία μου επίσκεψη στην Πόλη, είχε την καλοσύνη να με 

ξεναγήσει στη Μονή της Χώρας. Χθες μου έστειλε δύο φωτογραφίες του ναού από το πριν 

και το μετά τη μετατροπή σε τζαμί. Σχόλια δεν χρειάζονται…  

  

 

 Το Διοικητικό Συμβούλιο της Οι.Ομ.Κω. ευχαριστεί την 

Γενική Γραμματεία Δημόσιας Διπλωματίας και Απόδημου 

Ελληνισμού για την ανταπόκριση της στα αιτήματα της 

Οι.Ομ.Κω. για την ενίσχυση των  

Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων της Ομογένειας  



 
  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΉΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ  

«Μηνάς Τσιτσάκος»  

ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ  

 

Η Οικουμενική Ομοσπονδία Κωνσταντινουπολιτών από το 2013 συ-

νεχίζει το Πρόγραμμα Κοινωνικής Αλληλεγγύης υποστηρίζοντας 400 

συμπολίτες μας σε συνεχή βάση  

 Με την παροχή μηνιαία διατακτικών αγοράς τροφίμων από  

σούπερ μάρκετ σε 128 οικογένειες και παροχή τροφίμων, ρουχισμού 

και ιματσιμού. 

 Εξασφάλισης  στέγης σε 75 άστεγους κατά πλειοψηφία μελών τρί-

της ηλικίας εντελώς δωρεάν, 

 Παροχής φαρμάκων και εξασφάλιση πρόσβασης σε ιατρικές υπη-

ρεσίες ανασφάλιστων και μη συμπολιτών μας,  

 Επίλυση ζητημάτων με την Δημόσια Διοίκηση.  

Η Οι.Ομ.Κω. δεν έχει τακτικά έσοδα από ακίνητη  

περιουσία και ούτε κρατική επιχορήγηση  

 

ΠΩΣ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΒΟΗΘΗΣΕΤΕ  

Ζητήστε ενημέρωση για το Πρόγραμμα και αν μπορεί-

τε υποστηρίξτε το με τις δωρεές σας.  

 

Γίνεται εθελοντής των δράσεων της Οι.Ομ.Κω.  

Τα φάρμακα που δεν χρειάζεστε δώστε τα σε εμάς  

Επικοινωνία : nnap@otenet.gr  



 
Οι Σύλλογοι Κωνσταντινουπολιτών 

Γερμανίας, Ελβετίας, Ηνωμένου Βασιλείου και 

των Ευρύτερων Περιοχών Η.Π.Α. 

 Washington, Los Angeles και Chicago,  

σε συνεργασία με την 

Οικουμενική Ομοσπονδία Κωνσταντινουπολιτών (ΟΙΟΜΚΩ) 

Οργανώνουν την Διαδικτυακή Έκθεση  

 

ΤΟ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟ ΘΑΥΜΑ  

ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΣΟΦΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ  

ΩΣ ΕΚΦΡΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗΣ ΡΩΜΙΟΣΥΝΗΣ 
 

Η Έκθεση θα είναι διαθέσιμη στα Ελληνικά, Γαλλικά, Αγγλικά, Γερμανικά 

στην Ιστοσελίδα : 

www.hagiasofiaexh.com 

από τις 29 Νοεμβρίου 2020 μέχρι 31 Ιανουαρίου 2021 

 

Τα Εγκαίνια θα γίνουν Διαδικτυακά   

την Κυριακή 29 Νοεμβρίου 2020, στις 9 μ.μ. (ώρα Ελλάδος), 

με ομιλητές τους 

Χριστόφορο Σωφρονίου, Ιατρό Καρδιολόγο, Συγγραφέα του έργου  

 «Ο αρχιτεκτονικός και εικαστικός θησαυρός της Αγίας Σοφίας, Ανεκτίμητη 

κληρονομία της Ρωμιοσύνης»  

 
Ιωάννη Κτιστάκι, Αν. Καθηγητή Νομικής Σχολής Δ.Π.Θ.  

«Αγία Σοφία: ένας προδιαγεγραμμένος “εξισλαμισμός”» 

 
Μπορείτε να παρακολουθήσετε  μέσω της πλατφόρμας ZOOM, στέλνοντας  μήνυμα 

στο nnap@otenet.gr 

Ή, εναλλακτικά, από την διεύθυνση: 

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

  

http://www.hagiasofiaexh.com
mailto:nnap@otenet.gr
https://www.facebook.com/oiomko.org


  ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ 

    Ονομάζομαι Μάρα Αντιγόνη , είμαι καθηγήτρια 

Γαλλικής Φιλολογίας με μεταπτυχιακό στην Ειδική 

Αγωγή ( Advanced Professional Diagnosis and In-

tervention of Specific Difficulties ). Τώρα κάνω στο 

Πάντειον Πανεπιστήμιο το δεύτερο μεταπτυχιακό  

στη < Σχολική Ψυχολογία >. 

   Στην Πόλη , για τα σχολεία μας βρέθηκα πρώτη 

φορά πριν από ενάμιση χρόνο . Είχα συναντήσεις 

με τους διευθυντές των σχολείων, καθώς ήταν Αύ-

γουστος και τα σχολεία κλειστά. Ένα μήνα μετά 

πήγα για πρώτη φορά στον Παιδικό Σταθμό της Α-

γίας Τριάδας . Η κυρία Αγάπη και οι συνεργάτες 

της με υποδέχτηκαν όπως ακριβώς λέει και το 

όνομά της … με πολλή ΑΓΑΠΗ !!! 

   Ήταν μια χρονιά δύσκολη για τα μικρά μας παι-

διά . Είχαν από τη μία πλευρά να αντιμετωπίσουν 

την πρόκληση του καινούριου : Πάω σχολείο , Μα-

θαίνω να κάνω πράγματα μονός /ή μου , και από την άλλη μόλις συνειδητοποιήσαν όλα αυ-

τά , έρχονται αντιμέτωπα με τον κορωνοϊό ,την καραντίνα , τις μάσκες και την online εκπαί-

δευση. Παρόλα αυτά στο διάστημα πριν τον κορωνοϊό αντιμετωπίσαμε τα προβλήματα 

προσαρμογής και γλώσσας στο μέγιστο δυνατό . Πρέπει λοιπόν να υπολογίσουμε ότι υπήρ-

χαν παιδιά που στο οικογενειακό τους περιβάλλον δεν μιλούσαν καθόλου ελληνικά . Παιδιά 

που αντέγραφαν συμπεριφορές καθώς είναι δίδυμα ή παιδιά που δεν είχαν βλεμματική ε-

παφή και δεν αντιδρούσαν καθόλου σε ερεθίσματα . 

  Κι όμως ήρθαν τα Χριστούγεννα που τα παιδιά αυτά είχαν κάνει κάποια μεγάλες και κά-

ποια μικρές αλλαγές . Όλα τους όμως ήταν έτοιμα για την γιορτή των Χριστουγέννων. Υπέ-

ροχα , γεμάτα ξεγνοιασιά κάτω από το παντοτινό και στοργικό  βλέμμα του Παναγιότατου  

Οικουμενικού Πατριάρχη κ.κ.. Βαθρολομαίου είπαν τα ποιήματα τους , τραγούδησαν , δε-

χθήκαμε τις ευχές του και φυσικά υποδεχθήκαμε τον Αγ.Βασίλη . 

 



  
Εγώ πάλι όπως έχω αναφέρει αυτά τα Χριστούγεννα με σημάδεψαν . Αυτό που αισθάνθη-

κα ως δασκάλα ήταν μοναδικό. Οι γονείς με έκαναν να νοιώσω την αξία του δασκάλου και 

γι’ αυτό τους ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου. 

Στη συνέχεια σε όλο τον κόσμο ήρθε το lockdown οπότε οι επισκέψεις μου στον παιδικό 

σταθμό σταμάτησαν , όχι όμως και η επικοινωνία 

μας , η οποία ήταν συχνή είτε μέσω του instagram 

είτε μέσω του whatsapp. Όταν τα μέτρα σιγά σιγά 

χαλάρωσαν παρόλο που τα σύνορα μας συνέχιζαν  

να παραμένουν κλειστά με την βοήθεια της ΟΙΟ-

ΜΚΩ και την προσωπική προσπάθεια του 

κ.Ουζούνογλου βρίσκομαι και πάλι στην Πόλη . 

Στα παιδιά που τόσο αγαπώ . 

Αυτή τη φορά όμως δεν είναι το ίδιο , από το σχο-

λείο λείπουν πολλά παιδιά. Το σχολείο λειτουργεί 

εκ περιτροπής Δευτέρα Τετάρτη Παρασκευή . Ι-

διαίτερο πρόβλημα προσαρμογής δεν υπάρχει . Παίζουμε , μαθαίνουμε , χορεύουμε, κα-

τασκευάζουμε και οι μέρες περνούν . Και ένα παράπονο φτάνει στα χείλη όλων μας : Γιατί 

πάλι ; <Οgretmen nereye gidiyorsun? > 

Στην Πόλη όμως για μένα δεν υπήρχε 

μόνο ο παιδικός σταθμός , από την 

πρώτη φορά που πήγα βρέθηκα και 

στο ΖΑΠΠΕΙΟ. Συναντήθηκα με την 

κ.Κανάρη , τη διευθύντρια του δημοτι-

κού  και με την κ.Στεφανία , την ψυχο-

λόγο του σχολείου. Αναλύσαμε τα 

προβλήματα που αντιμετωπίζει το 

σχολείο και τα παιδιά που φοιτούν σε 

αυτό . Προβλήματα με θέματα διγλωσ-

σίας , λόγου και συμπεριφοράς. Προ-

σέφερα την απόλυτη στήριξη και βοή-

θειά μου ως ειδική παιδαγωγός .  

 



    Στο ΖΩΓΡΑΦΕΙΟ ,επίσης προσέφερα τη βοήθειά μου στον κ.Δεμιρτζόγλου, με τον οποίο έχω 

συναντηθεί αρκετές φορές . Είδα παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες . 

  Στη συνέχεια συναντήθηκα με τη Γενική Πρόξενο κ. Σουλτανοπούλου όπου της παρέθεσα 

την γενική εικόνα των σχολείων μας και την αναγκαιότητα δημιουργίας τμημάτων ένταξης 

και  παράλληλης στήριξης.  

  Τέλος , στην τελευταία μου επίσκεψη , είχα 

συνάντηση στο προξενείο μας, με τον 

Συντονιστή Εκπαίδευσης κ. Γιγουρτσή όπου 

συζητήσαμε για τις ενέργειες που ήδη έχω 

κάνει και για τις ανάγκες των σχολείων μας. 

Είχα την τιμή να μου γίνει πρόταση να 

αναλάβω τμήμα του Ζαππείου αλλά 

δυστυχώς δεν ήταν εφικτό. 

  Το Σαββατοκύριακο 30 Οκτωβρίου με 1 

Νοεμβρίου ύστερα από πρωτοβουλία μου και 

λαμβάνοντας την απαραίτητα έγκριση τα 

σχολεία της ομογένειας θα λάβουν μέρος 

στην κλειστή Διαδικτυακή Επιμορφωτική Διημερίδα των Ελληνογαλλικών Σχολείων της 

Ελλάδος, με θέμα Σχολική Εξ αποστάσεως Εκπαίδευση.  

Συνοψίζοντας ενάμιση χρόνο τώρα πραγματοποιώ ένα ταξίδι δημιουργίας , αγάπης και 

παιδικής αγνότητας. Σας ευχαριστώ κ. Ουζούνογλου και το Δ.Σ. της Οι.Ομ.Κω. που με 

εμπιστευθήκατε και μου δίνετε αυτή την ευκαιρία. Ελπίζω στο μέλλον να καταφέρουμε να 

διαδραματίσουμε σημαντικό ρόλο στα σχολεία ΜΑΣ.  

Γιατί από εκεί ξεκινάει η ζωή της ομογένειας !!!!  

 



Πρόσκληση για Εθελοντικές Εργασίες  

Συνεργασία με ΑΕΙ της Ελλάδος και ΗΠΑ 

  Προσκαλούνται οι ενδιαφερόμενες/οι να εκδηλώσουν ενδιαφέρον για τα ακό-

λουθα θέματα για τα οποία υπάρχει ενδιαφέρον να υπάρξει συνεργασία με ΑΕΙ 

της Ελλάδος, Ευρώπης και Η.Π.Α. 

1) Μετάφραση από αγγλικά και γαλλικά κειμένων για τα συμβάντα στην Κωνστα-

ντινούπολη την περίοδο 1821-1822. 

2) Συλλογή και τεκμηρίωση βιβλιογραφίας για τον  Άγιο Γρηγόριο Ε’ , Οικουμενι-

κό Πατριάρχη στα 200 χρόνια του Μαρτυρικού Απαγχονισμού του με εντολή 

του Σουλτάνου Μαχμούτ Β’ 

3) Μετάφραση του Βιβλίου του Μιχαήλ Ροδά, «Πως η Γερμανία Κατέστρεψε» 

τον Ελληνισμό της Τουρκίας» (1916). 

4) Το Νομικό καθεστώς των Ευαγών Ιδρυμάτων (Μουσουλμανικών και Μη) στην 

Τουρκία  μετά από την υιοθέτηση στην Τουρκία το 1926 του Αστικού Κώδικα 

της Ελβετίας και τις πρόσφατες αποφάσεις του Ντανιστάϊ για την μετατροπή 

της Αγίας Σοφίας από μουσείο σε τέμενος.  

5) Μουσικολογική σχεδίαση σε επί μέρους θέματα του Ελληνισμού της Ανατολής 

και Κωνσταντινούπολης. 

6) Αποδελτίωση των αρχείων εκτιμητικών επιτροπών εγκαταλειφθεισών περιου-

σίων των προσφύγων του Ελληνισμού της Ανατολής εκτός Κωνσταντινούπο-

λης και Σμύρνης.  

7) Συλλογή επιστημονικών άρθρων για την εκτίμηση του σεισμικού κινδύνου 

στην Κωνσταντινούπολη που έχουν δημοσιευτεί τα τελευταία 20 χρόνια. 

8) Κατάρτιση Μελέτης για τις συνέπειες της μαζικής μετανάστευσης νέων από 

την Ελλάδα.  



ΣΩΜΑΤΕΙΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΟΙ.ΟΜ.ΚΩ 

  

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

         «Νέος Κύκλος Κωνσταντινουπολιτών»  

        «Σωματείο Ελλήνων Υπηκόων Απελαθέντων εκ Τουρκίας» 

- «Σύλλογος Κωνσταντινουπολιτών» http://www.cpolitan.gr/ 

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

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

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

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

- «Σύνδεσμος Κεντρικιάδων» 

- «Σύνδεσμος Ιωακειμειάδων» 

- «Φιλανθρωπικός Σύνδεσμος Γαλατά Κωνσταντινουπόλεως»  

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

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

- «Αθλητικό Βυζαντινό Κέντρο»  

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

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

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

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

- Εστία Κωνσταντινουπόλεως http://estiakon.gr/ 

- Σύνδεσμος Ελλήνων Βετεράνων Αθλητών Στίβου Κωνσταντινουπολιτών 

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

www.facebook.com/makrochoricon/ 

 

ΣΩΜΑΤΕΙΑ ΕΚΤΟΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 

 - «Σύλλογος Κωνσταντινουπολιτών Γερμανίας» 

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

- «Σύλλογος Κωνσταντινουπολιτών Ελβετίας» www.agcos.ch 

 - «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. 


