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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 

77η Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών: Τριακοστή επέτειος από την 

έγκριση της Διακήρυξης για τα Δικαιώματα των Ατόμων που ανήκουν σε εθνι-

κές ή εθνοτικές, θρησκευτικές και γλωσσικές μειονότητες 

21 Σεπτεμβρίου 2022 

Ο Ειδικός Εντεταλμένος της Ε.Ε. για τα Αν-

θρώπινα Δικαιώματα Eamon Gilmore 

προέβη στην εξής δήλωση:  

Έχω την τιμή να μιλήσω εξ ονόματος της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών με-

λών της. 

   Στις 18 Δεκεμβρίου, θα έχουν περάσει 30 

χρόνια από τότε που τα κράτη μέλη του 

ΟΗΕ ενέκριναν τη Διακήρυξη για τα δι-

καιώματα των προσώπων που ανήκουν σε 

εθνικές, εθνοτικές, θρησκευτικές και γλωσ-

σικές μειονότητες. 

   Η Διακήρυξη παραμένει ορόσημο για την προώθηση και την προστασία των δικαιωμάτων 

των ατόμων που ανήκουν σε μειονότητες που αναφέρονται ανωτέρω. Παρέχει καθοδήγηση 

και καθορίζει πρότυπα, μεταξύ άλλων, σχετικά με την απαγόρευση των διακρίσεων, τη χρή-

ση της μητρικής γλώσσας και την αποτελεσματική συμμετοχή στη λήψη αποφάσεων. 

   Η Διακήρυξη παρείχε ένα πλαίσιο για να ακουστούν οι μειονοτικές φωνές. Η διασφάλιση 

των δικαιωμάτων των ατόμων που ανήκουν σε μειονότητες να διατηρούν και να αναπτύσ-

σουν τη δική τους ταυτότητα, διαφυλάσσοντας παράλληλα την εδαφική ακεραιότητα και 

την πολιτική ανεξαρτησία των κρατών, αλληλοσυμπληρώνονται. 



 
30 χρόνια μετά την έγκριση, η ΕΕ παραμένει πεπεισμένη ότι η πλήρης υλοποίηση των αν-
θρωπίνων δικαιωμάτων των ατόμων που ανήκουν σε μειονότητες προάγει την κοινωνική 
συνοχή και αλληλεγγύη και είναι καίριας σημασίας για την πρόληψη των συγκρούσεων και 
τη διασφάλιση μακροπρόθεσμης σταθερότητας. 
 
Δυστυχώς, τα άτομα που ανήκουν σε μειονότητες σε ολόκληρο τον κόσμο αντιμετωπίζουν 
διακρίσεις και συχνά αποκλείονται από την πλήρη συμμετοχή τους στην κοινωνία. Τα 
άτομα που αντιμετωπίζουν διακρίσεις για πολλαπλούς λόγους διατρέχουν ιδιαίτερο κίνδυ-
νο. 
 
Συνεχίζονται οι απειλές, η παρενόχληση και η βία λόγω εθνικότητας, εθνικής ή κοινωνικής 
καταγωγής, φυλής, θρησκείας ή γλώσσας. 
 
Τα ζητήματα αλαζονείας βρίσκονται στο επίκεντρο πολλών κρίσεων και συγκρούσεων και 
πολλών σοβαρών καταστάσεων ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε όλο τον κόσμο. 
 
 Κύριε Πρόεδρε, 
 
  Τρομοκρατικές ομάδες όπως το ISIS έχουν καταστήσει σήμα κατατεθέν τους να επιτίθε-
νται και να παρενοχλούν μειονότητες όπως οι Γιαζίντι. 
   Τα μειονοτικά ζητήματα χρησιμοποιούνται ως ψευδή πρόσχημα για να δικαιολογήσουν 
πολέμους, όπως συνέβη στην απρόκλητη και αδικαιολόγητη στρατιωτική επίθεση της Ρω-
σίας κατά της Ουκρανίας. 
 
    Στη Μιανμάρ, έχουν διαπραχθεί φρικτά εγκλήματα, συμπεριλαμβανομένων των καταγ-
γελθέντων εγκλημάτων πολέμου και εγκλημάτων κατά της ανθρωπότητας, κατά των Ρο-
χίνγκια και ατόμων που ανήκουν σε άλλες μειονότητες. 
 
    Η ΕΕ εξακολουθεί να ανησυχεί σοβαρά για την κατάσταση των μελών των Ουιγούρων 
και άλλων κυρίως μουσουλμανικών μειονοτήτων στο Σινγιάνγκ. Χαιρετίζουμε τη δημοσίευ-
ση της έκθεσης αξιολόγησης από το Γραφείο του Ύπατου Αρμοστή των Ηνωμένων Εθνών 
για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, η οποία διαπίστωσε ότι έχουν σημειωθεί σοβαρές παρα-
βιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο Σινγιάνγκ, οι οποίες, σύμφωνα με την έκθεση, 
ενδέχεται να συνιστούν διεθνή εγκλήματα, ιδίως εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας. 
  
     Η ΕΕ εκφράζει επίσης τη βαθιά ανησυχία της για την εξαιρετικά δεινή κατάσταση όσον 
αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα και την ανθρωπιστική κατάσταση στη Βόρεια Αιθιοπία 
και παροτρύνει όλα τα εμπλεκόμενα στη σύγκρουση μέρη να σεβαστούν τις υποχρεώσεις 
τους που απορρέουν από το διεθνές δίκαιο για τα ανθρώπινα δικαιώματα, το ανθρωπιστι-
κό και το προσφυγικό δίκαιο. 
  



 
Κύριε Πρόεδρε, 
 
  Η ΕΕ εκφράζει τη βαθιά λύπη της για τις πολιτικές διακρίσεων του παρελθόντος που ε-
φάρμοσε η Τουρκία, οι οποίες είχαν ως αποτέλεσμα η ελληνική μειονότητα να βρίσκεται 
επί του παρόντος στα πρόθυρα της εξαφάνισης. Στο πλαίσιο αυτό, η ΕΕ επαναλαμβάνει 
την έκκληση προς την Τουρκία να προστατεύσει τα ανθρώπινα δικαιώματα, τις θεμελιώ-
δεις ελευθερίες και το κράτος δικαίου, συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων ιδιο-
κτησίας προσώπων που ανήκουν σε μειονότητες και νομικών οντοτήτων μειονοτήτων. 
 
Κύριε Πρόεδρε, 
 
  Τα κράτη πρέπει να εντείνουν τη δέσμευσή τους να «δεν αφήνουν κανέναν πίσω», μεταξύ 
άλλων αντιμετωπίζοντας πολλαπλές, επιδεινωμένες και διασταυρούμενες μορφές διακρί-
σεων και εξαλείφοντας κάθε υποκίνηση μίσους κατά ατόμων που ανήκουν σε μειονότητες. 
  Τα άτομα που ανήκουν σε μειονότητες συχνά περιθωριοποιούνται στις ειρηνευτικές δια-
δικασίες και στα προγράμματα πρόληψης των συγκρούσεων. Είναι καίριας σημασίας να 
διασφαλιστεί η πλήρης ένταξή τους και η ουσιαστική συμμετοχή τους στις ειρηνευτικές 
διαδικασίες, η πρόληψη των συγκρούσεων και η ανάλυση των συγκρούσεων, καθώς και η 
εκπροσώπησή τους σε όλα τα επίπεδα λήψης αποφάσεων. 
   Η βία κατά των ατόμων που ανήκουν σε μειονότητες συμβαίνει σε πολλές μορφές και συ-
χνά ξεκινά με λέξεις. Η ΕΕ εξακολουθεί να καταπολεμά και να προλαμβάνει τα εγκλήματα 
μίσους και τη ρητορική μίσους και να στηρίζει τα θύματά της μέσω της παρακολούθησης, 
της πρόληψης και της αντιμετώπισής της στο διαδίκτυο και εκτός διαδικτύου, καθώς και 
στην προώθηση της ανοχής και του αμοιβαίου σεβασμού μέσω διαθρησκευτικών και δια-
πολιτισμικών δραστηριοτήτων. Ο κώδικας δεοντολογίας της ΕΕ για την καταπολέμηση της 
ρητορικής μίσους στο διαδίκτυο, μαζί με τον επικείμενο νόμο της ΕΕ για τις ψηφιακές υπη-
ρεσίες, θα παράσχει ισχυρά ρυθμιστικά εργαλεία για την καταπολέμηση και την πρόληψη 
της ρητορικής μίσους στο διαδίκτυο, συμπεριλαμβανομένης της στόχευσης ατόμων που 
ανήκουν σε μειονότητες. 
 
   Κατά την εφαρμογή της νομοθεσίας της ΕΕ, τα κράτη μέλη της ΕΕ μπορούν να βασίζονται 
στη στήριξη και την εμπειρογνωμοσύνη του Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ, 
ο οποίος παρέχει χρήσιμα δεδομένα για θέματα ρατσισμού και εγκλημάτων μίσους. 
Επιπλέον, η ΕΕ χρησιμοποιεί ολόκληρη την εργαλειοθήκη της για να συμμετάσχει σε όλο το 
φάσμα των διαδικασιών διαμεσολάβησης, διευκόλυνσης και διαλόγου με τη συμμετοχή 
ατόμων που ανήκουν σε μειονότητες, και στηρίζει τους υπερασπιστές των ανθρωπίνων δι-
καιωμάτων, την κοινωνία των πολιτών, καθώς και τους περιφερειακούς και τοπικούς μηχα-
νισμούς για τα ανθρώπινα δικαιώματα, καθώς και τους μηχανισμούς πρόληψης των συ-
γκρούσεων. Τα δικαιώματα των ατόμων που ανήκουν σε εθνικές, εθνοτικές, θρησκευτικές, 
γλωσσικές και άλλες μειονότητες αποτελούν επίσης αναπόσπαστο μέρος της Κοινής Εξωτε-
ρικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας της ΕΕ. 



 
   Το σύνθημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι «ενωμένοι στην πολυμορφία»: που σημαίνει 
ποικιλία πολιτισμών, εθίμων, πεποιθήσεων και γλωσσών. Εκτός από τις 24 επίσημες γλώσ-
σες της Ένωσης, υπάρχουν πάνω από 60 αυτόχθονες, περιφερειακές ή μειονοτικές γλώσ-
σες, που ομιλούνται από περίπου 40 εκατομμύρια ανθρώπους. Αυτή η ποικιλομορφία κα-
θιστά την Ευρωπαϊκή Ένωση αυτό που είναι: Όχι ένα «ποτό τήξης» στο οποίο οι διαφορές 
καταστρέφονται, αλλά ένα κοινό σπίτι στο οποίο γιορτάζεται η διαφορετικότητα. 
Η ΕΕ δεσμεύεται να σέβεται την πολιτιστική, θρησκευτική και γλωσσική πολυμορφία για 
όλα τα άτομα που ζουν στην Ένωση — μπορεί να αναγνωριστεί ως εθνική μειονότητα ή 
όχι. 
 
    Εν κατακλείδι, η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη μέλη της επιβεβαιώνουν την κοινή τους 
δέσμευση για την πλήρη εφαρμογή των αρχών και των δικαιωμάτων που κατοχυρώνο-
νται στη Διακήρυξη για τα δικαιώματα των προσώπων που ανήκουν σε εθνικές, εθνοτικές, 
θρησκευτικές και γλωσσικές μειονότητες. 

———————————- 
 

   The English language of the European Union Declaration at the 77th General 
Assembly of United Nations is available at: https://www.eeas.europa.eu/
delegations/un-new-york/eu-statement-%E2%80%93-un-general-assembly-
thirtieth-anniversary-adoption_en?s=63 
    
   Η παραπάνω δήλωση απαντάει στα ερωτήματα που έχει θέσει η Οικουμενική 
Ομοσπονδία Κωνσταντινουπολιτών προς τα αρμόδια όργανα της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης τα τελευταία 5 χρόνια. Το ερώτημα που έχει τεθεί προς τις αρχές τις 
Ε.Ε. ήταν: 
 

«Τα μέτρα για να αποτραπεί η εξαφάνιση μια μειονότητας συνέπεια των 
διωγμών που έχει υποστεί αποτελεί θεμελιώδες δικαίωμα του ανθρώπου»  

 
 Μέχρι πρότινος η Ε.Ε. αρνιόταν πάρει θέση στο θέμα.  

 
  Στην επόμενη σελίδα δίνουμε την  επιστολή που στάλθηκε προς δύο αρχές της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Ελληνική και Αγγλική γλώσσα.  
  
 



 
To : a) Mr. Maciej Popowski 
       Acting General Director of DG NEAR  
  
  b) Mr. Meyer Landurt, Ambassador 
   Head of Delegation of EU in Republic of Turkiye 
         14 October 2022 
 
Subject: The Extinction of the Greek-Orthodox Minority of Turkey.   
 
Dear Sirs, 
 
  Referring to our past communication (April 2021 - for easy reference the letters are attac-
hed) on the above subject issue, I would like to inform you that on 21 September 2022,  the 
EU officially took position with a statement done by the EU Special Representative for Hu-
man Rights Mr. Eamon Gilmore at the 77th United Nations General Assembly Thirtieth anni-
versary of the adoption of the Declaration on the Rights of Persons Belonging to National or 
Ethnic, Religious and Linguistic Minorities. 
 
 In his statement Mr. E. Gilmore among others stated: 
“The EU deeply regrets past discriminatory policies implemented by Turkey, which resulted 
in the Greek Minority currently being on the verge of extinction. In this context, the EU rei-
terates the call on Turkey to protect human rights, fundamental freedoms and the rule of 
law, including property rights of persons belonging to minorities and minorities legal enti-
ties”. 
 
We believe this is a significant change of attitude by EU since for more than 10 years EU De-
legation in Turkiye and NEAR refrained to recognize this fact. As a consequence of this atti-
tude all our proposals (about 10) to EuropeAId program were rejected throughout 2011-
2021 without any justification. In all these proposals the principal objective was to imple-
ment measures to prevent the total extinction of the Greek-Orthodox Minority of Istanbul. 
The only and only measure this to be achieved is the repatriation of youths of our Minority 
presently living up to 99% of its population, as refugee communities in various countries of 
Europe and America. 
 
We look forward NEAR and EU Delegation to change of position towards the proposals of 
the Ecumenical Federation of Constantinopolitans.   



 
Προς : α) τον κ. Maciej Popowski 
      Αναπληρωτή Γενικό  Διευθυντή της ΓΔ NEAR 
 
β) Ο κ. Meyer Landurt, Πρέσβη 
Επικεφαλή της αντιπροσωπείας της ΕΕ στη Δημοκρατία της Τουρκίας 
           14 Οκτωβρίου 2022 
 
Θέμα: Η εξαφάνιση της ελληνορθόδοξης μειονότητας της Τουρκίας. 
 
Αγαπητοί κύριοι, 
  Αναφερόμενος στην προηγούμενη ανακοίνωσή μας (Απρίλιος 2021 - για εύκολη αναφορά 
οι επιστολές επισυνάπτονται) για το παραπάνω θέμα, θα ήθελα να σας ενημερώσω ότι 
στις 21 Σεπτεμβρίου 2022, η ΕΕ έλαβε επίσημα θέση με δήλωση του Ειδικού Εντεταλμένου 
της ΕΕ για Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων κ. Eamon Gilmore στην 77η Γενική Συνέλευση των Η-
νωμένων Εθνών Τριάντα χρόνια από την υιοθέτηση της Διακήρυξης για τα Δικαιώματα των 
Προσώπων που ανήκουν σε Εθνικές ή Εθνοτικές, Θρησκευτικές και Γλωσσικές Μειονότητες. 
 
   Στη δήλωσή του ο κ. E. Gilmore μεταξύ άλλων ανέφερε: 
«Η ΕΕ λυπάται βαθύτατα για τις πολιτικές διακρίσεων του παρελθόντος που εφάρμοσε η 
Τουρκία, οι οποίες είχαν ως αποτέλεσμα την ελληνική μειονότητα να βρίσκεται επί του πα-
ρόντος στα πρόθυρα της εξαφάνισης. Στο πλαίσιο αυτό, η ΕΕ επαναλαμβάνει την έκκληση 
προς την Τουρκία να προστατεύσει τα ανθρώπινα δικαιώματα, τις θεμελιώδεις ελευθερίες 
και το κράτος δικαίου, συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων ιδιοκτησίας προσώπων 
που ανήκουν σε μειονότητες και νομικών οντοτήτων μειονοτήτων». 
 
  Πιστεύουμε ότι πρόκειται για μια σημαντική αλλαγή στάσης της ΕΕ, καθώς για περισσότε-
ρα από 10 χρόνια η αντιπροσωπεία της ΕΕ στην Τουρκία και το NEAR απέφυγε να αναγνω-
ρίσει αυτό το γεγονός. Ως συνέπεια αυτής της στάσης, όλες οι προτάσεις μας (περίπου 10) 
για το πρόγραμμα EuropeAID απορρίφθηκαν κατά την περίοδο 2011-2021 χωρίς καμία αι-
τιολόγηση. Σε όλες αυτές τις προτάσεις ο κύριος στόχος ήταν η εφαρμογή μέτρων για την 
αποτροπή της ολοκληρωτικής εξαφάνισης της Ελληνορθόδοξης Μειονότητας της Κωνστα-
ντινούπολης. Το μόνο και μοναδικό μέτρο που πρέπει να επιτευχθεί είναι ο επαναπατρι-
σμός των νέων της Μειονότητάς μας που ζουν σήμερα έως και το 99% του πληθυσμού της, 
ως προσφυγικές κοινότητες σε διάφορες χώρες της Ευρώπης και της Αμερικής. 
 
   Προσβλέπουμε στην αλλαγή στάσης της NEAR και της Αντιπροσωπείας της ΕΕ απέναντι 
στις προτάσεις της Οικουμενικής Ομοσπονδίας Κωνσταντινουπολιτών. 



 

   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 αυξάνο-

νται. Οι αλλεπάλληλες κρίσεις της τελευταίας δεκαετίας έχουν συσσωρεύσει πολλά προ-

βλήματα 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 ΚΑ-

ΤΑ 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 associa-

tions  of Ec.Fe.Con.—with all its actions, since the needs of solidarity with fel-

low 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 hu-

man 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 



 

Δωρεές υπέρ του Κοσμετείου Ιδρύματος 

Ιανουάριος – Σεπτέμβριος 2022 

Αλέξανδρος Αγραφιάδης 30 Ευρώ 

Σύλλογος Κωνσταντινουπολιτών Ελβετίας 400 Ευρώ 

Σύλλογος Κωνσταντινουπολιτών Γερμανίας 150 Ευρώ 

Πολύβιος Στράντζαλης 30 Ευρώ 

Σάββας Τσιλένης 100 Ευρώ , στη μνήμη Βασιλείου Αναγνωστόπουλου 

Norbert Streiz, 20 Ευρώ, Giorgio Watschinger 50 Ευρώ, Ram Jorna 15 Ευρώ, Νικόλαος Θυ-

μιακής 20 Ευρώ, Jan Valent 15 Ευρώ, Ardicaca Garcia Guidi 15 Ευρώ, Garcia Suarez 25 Ευ-

ρώ, Basak Candemir 15 Ευρώ, Peter Blok 20 Ευρώ, Πέτρος Πετρίδης 15 Ευρώ, Δάφνη Χρυ-

σανθοπούλου 15 Ευρώ, Στέλλα Παπανικολάου 20 Ευρώ, Έφη Μουλεκιάν  Κορδελίδου 15 

Ευρώ, Klaus Jurgenuhl 30 Ευρώ, Δέσποινα και Λεωνίδα Αρσλανόγλου 100 Ευρώ, Godrona 

20 Ευρώ, Roza Dedja 20 Ευρώ, Bakhtamyan Aleksandr 50 Ευρώ, 

Latsco Family Office Services Greece Μονοπρόσωπη Α.Ε. 3000 Ευρώ 

Νίκος και Μάρθα Τσομλεκτσόγλου 100 Ευρώ εις μνήμη Έλλης Μακίσογλου 

Οικογένεια Νεφέλης και Πέτρου Δήμα, 100 Ευρώ 

Σύνδεσμος Ιωακειμειάδων, 100 Ευρώ εις μνήμη Μαρίνας Χατζοπούλου 

Δέσποινα Πορίδου, 2000 Ευρώ  

Οικογένεια Βικτωρίας και Ευθυμίου Παπαδοπούλου 100 Ευρώ, 

Έλσα Ουζούνογλου, 750 Ευρώ 

Εις μνήμη Ευδοξίας Κακλαμάνη Ζαχαριάδη 

Χαρά Γκιώση 100 Ευρώ, Αθηνά Συναρέλλη 50 Ευρώ, Σάββα Τσιλένη 100 Ευρώ , Υπατία Ελέ-

νη Φραγκοπούλου 400 Ευρώ, Αλεξάνδρα Κρητικού & Λίνα Παπαφιλίππου 50 Ευρώ.  

ΙΔΡΥΜΑ ΕΥΠΟΙΙΑΣ «Ο ΚΑΛΟΣ ΣΑΜΑΡΕΙΤΗΣ»,7.500 Ευρώ 

Michlael Jacobsen, Cigdem Arslancan, Βας. Καρνάσιος 54 Ευρώ.  

Δωρεές στην παρουσίαση του βιβλίου του Β. Ευμολπίδη στην Θεσσαλονίκη 22/9/2022, 835 

Ευρώ 

Δωρεές υπέρ του Προγράμματος Κοινωνικής Αλληλεγγύης Οι.Ομ.Κω. 

Οκτώβριος 2022 

κα. Αικατερίνη Τσιαπίνη 100 Ευρώ (για Βαλουκλή)  

κα. Αναστασία Μουμπαγιατζόγλου 200 Ευρώ.  



 

Υποτροφίες για Μεταπτυχιακές Σπουδές 

 σε  ΑΕΙ Κωνσταντινούπολης 

Δράση του Προγράμματος «ΕΛΠΙΣ» 

Προσκαλούνται οι φοιτητές/τριες με Κωνσταντινουπολίτικη καταγωγή που 
σπουδάζουν σε ΑΕΙ της Ελλάδος ή άλλων χωρών εκτός Τουρκίας και επιθυμούν 
να συνεχίσουν τις σπουδές τους σε μεταπτυχιακό ή διδακτορικό επίπεδο σε Πα-
νεπιστήμια της Κωνσταντινούπολης, να υποβάλουν αίτηση συμπληρώνοντας το 
παρακάτω έντυπο. Σε περίπτωση που οι ενδιαφερόμενοι δεν έχουν πληροφορί-
ες για πιθανά ΑΕΙ της Πόλης όπου θα μπορούσαν να σπουδάσουν, η Οι.Ομ.Κω. 
θα παρέχει τις αναγκαίες πληροφορίες. Στους/τις επιλεγέντες/γείσες θα χορη-
γηθεί υποτροφία για την κάλυψη των εξόδων τους σε σημαντικό βαθμό. 

 

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

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

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

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

•Έτος γέννησης:………………………………………………. 

•Παρακαλούμε να επισυνάψετε την αναλυτική κατάσταση βαθμολογίας σας.  

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

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

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

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



 

  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 πρόθεση 
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


 ECUMENICAL FEDERATION OF CONSTANTINOPOLITANS  
Contribution  

United Nations - 51st Human Rights Council - Geneva 
THE RIGHT OF SURVIVAL OF MINORITIES BEING IN THE VERGE OF EXTINCTION 

FOLLOWING MASSIVE SCALE VIOLATIONS OF THEIR RIGHTS 
 

The Ecumenical Federation is the whole world unifying entity of the expatriated 
Greek-Orthodox Minority  of Istanbul. The issue is the Right of Survival of 
Minorities being in the verge of extinction because of the massive scale violations 
their rights causing their uprooting from their native land.  This the case of Greek-
Orthodox Minority of Istanbul. In 1923 the Minority was of 125.000 members. 
The direct consequence standing and systematic anti-minority measures resulted 
in the forced expatriation of Minority members, leading those  living in the 
Istanbul currently accounting to less than 1.000 persons.  
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 on the issue but unfortunately no progress has been 
achieved.  
The only recognized legal entity of the Minority – the 70 Welfare Foundations - 
were subject to severe restrictions. .  
The austere situation, which threatens the very existence of the minority, was 
even more exacerbated by the announcement on 18 June 2022 of the Regulation 
of Elections for the administrations in Foundations. The Regulation is posing sever 
restrictions such as prohibiting the participation of Minority members forced to 
live outside Turkiye.  
 
Republic of Turkiye is invited to:  
 

To respond to the proposals of the EFC.   
To revise the Regulation of Elections in the Minority Foundations.  



 ECUMENICAL FEDERATION OF CONSTANTINOPOLITANS 
(EFC) 

OSCE Warsaw Human Dimension Conference 
3 October 2022 

Plenary Session V: Tolerance and Non-Discrimination II 
THE RIGHT OF SURVIVAL OF THE GREEK-ORTHODOX MINORITY OF  

ISTANBUL IN ITS NATIVE CITY  
The Ecumenical Federation of Constantinopolitans which is representing the whole world 
unifying entity of the expatriated Greek-Orthodox Community of Istanbul.  
 
In 1923, just after the signing of Lausanne Treaty which is the act of international recognition 
of modern Turkiye, 20% of the population of Istanbul was belonging to the Greek-Orthodox 
Minority with 125.000 members. This Treaty established the legal status of this Minority.  
Furthermore, Republic of Turkiye in 1946 was founding member of United Nations and in 
1954 endorsed the European Convention of Human Rights. Despite these human rights 
commitments, throughout the years 1923-2003 the consequent governments of Turkiye 
severely violated the rights of the Minority on a continuous basis. To mention the most 
serious violations, these  were:  
 

Mobilization to labour camps of adult men on 1941,  
Capital Tax (Varlik Vergisi) implemented solely to the minorities on 1942 
Large-scale Pogrom of  September of 1955,  
Deportation and forced migration of 60.000 minority members the decade between 1964-

74.  
Suspension of the constitutional rights of members of the Minority following classified 

orders  of the “Special Minority Commission (Azinlik Taali Komisyonu)” at the Prime 
Minister Office. This Commission was abolished in 2004.  

 
  The direct consequence of these anti-minority measures resulted the forced expatriation of 
Minority members, leading those  living in  Istanbul currently accounting to less than 1.000 
persons. About   99% of its former members nowadays live as a refugee-expatriated 
Community in various European countries and in USA. 
 
  Coming to power in 2003, the present Government of Turkiye, recognized the misdoings of 
the past. During this period EFC submitted many proposals with the aiming to prevent the 
complete extinction of the Orthodox minority of Istanbul, but not serious progress has been 
achieved.  



 

Furthermore, on June 18th 2022 Turkish state after a 10-year of elections prohibition 
announced a new Regulation of Elections for the non-Muslim Welfare Foundations. According 
to this Regulation 650 administrators are needed for the 70 Greek-Orthodox Welfare 
Foundations, which is an impossible task since the total population is less than 1.000 persons. 
At the same time 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.  

Republic of Turkiye is invited to:  

(1) Respond to our proposals for remedy measures towards the Greek-Orthodox Minority and 
especially the active support for repatriation of its members*.  

(2) To immediate revise the Regulation of Elections in the Minority Welfare Foundations, 
allowing the participation of the expatriate members, considering the severe population 
depletion of the Minority living in Istanbul. After all this tragic events, it is the time to 
recognise our Minority, as equal member of the history, the present and the future of 
Modern Republic of Turkiye. 



 The submitted proposals include: 

- Make possible the descendants of Minority members to obtain citizenship of Turkey. 

Presently this possibility is very restricted because of the two-generation passed from the 

expatriation.  

- Provide funding to repatriation of youths with a well-structured program. 

- Allow the participation of members holding citizenship of Turkiye to participate to Minority 

Welfare Foundation.  

- Develop a Scholarship program youth members of the expatriated Minority to study in 

Universities in Turkiye.  

- Cooperation with EFC on the protection of the protection of the Greek-Orthodox cultural 

heritage in Turkiye.  

- Open to education the Heybeliada Theological Scholl were members of expatriated can 

study. 

- Co fund the establishment of research & development institutes in cooperation with EFC in 

Istanbul and elsewhere in Turkey.  

-The descendants of the expatriated members of the Community studying at the Minority 

schools to receive diploma. 

 

 

   

 

 

 

 

Η παρέμβαση της Οικουμενικής Ομοσπονδίας έγινε από τον εκπρόσωπό της κ. 

Παναγιώτη Κρανιδιώτη, Πρόεδρο του σωματείου Εθελοντές για την 

Κωνσταντινούπολη.  Μπορείτε να δείτε την βιντεοσκόπηση της ομιλίας του κ. Π. 

Κρανιδιώτη από τον σύνδεσμο: 

https://www.facebook.com/100000211266381/videos/488104743203952 



 Πρόγραμμα Υποστήριξης Μαθητιώσας Νεολαίας με Πολίτικη Καταγωγή της 

Οι.Ομ.Κω. 

 Στην φετινή πρόσκληση προς την μαθιτιώσα νεολαία που σπουδάζουν στις δύο 

τελευταίες τάξεις των λυκείων σε όλα τα σχολεία της Ελλάδος ανταποκρίθηκαν 

45 μαθήτριες/ες. Εντός των ημερών θα γίνει η αποστολή των βοηθημάτων. Η 

δράση έχει προϋπολογισμό 13.000 Ευρώ που προήλθε από ιδιώτες δωρητές και 

εταιρείες. Στην παρακάτω γραφική πίττας δίνουνε τις επιστήμες που σκοπεύουν 

οι αιτούντες να σπουδάσουν. 

Παράλληλα ολοκληρώνεται η δράση που αφορά την Σπουδάζουσα νεολαία στα 

ΑΕΙ της Ελλάδος στην οποία μέχρι τώρα έχουν υποβάλει 50 νέοι αίτηση. Στο 

επόμενο Ενημερωτικό Δελτίο θα ανακοινωθούν τα αποτελέσματα για την δράση 

αυτή.  



 

•  

ΤΟ Δ.Σ.ΤΗΣ ΟΙΟΜΚΩ ΕΥΧΑΡΙΣΤΕΙ ΘΕΡΜΑ ΤΟΥΣ ΔΩΡΗΤΕΣ ΓΙΑ 

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΜΑΘΗΤΙΩΣΑΣ ΚΑΙ  

ΦΟΙΤΗΤΙΩΣΑΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΜΑΣ 
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2022-31/10/2022  

 

 

ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΕ ΤΗΝ ALPHA BANK ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΩΡΕΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΜΕ-

ΝΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (10 ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ, 4 ΝΤΟΥΛΑΠΕΣ, 10 ΚΑΡΕΚΛΕΣ 

ΓΡΑΦΕΙΟΥ, 2 ΓΡΑΦΕΙΑ) ΚΑΙ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΠΑΡΑΧΩΡΟΥΝΤΑΙ ΣΕ  

ΦΟΙΤΗΤΡΙΕΣ/ΕΣ ΑΜΕΣΑ.  

BLUE STAR FERRIES 2,000.00 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΣΑΠΟΓΛΟΥ 250,00 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΙΜΟΠΟΥΛΟΣ 100.00 

ΑΙΓΕΑΣ ΑΜΚΕ 2,000.00 

ΔΙΑΘΕΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ ΤΟΥ ΑΠΟ ΒΑΣΙΛΗ ΕΥΜΟΛΠΙΔΗ 205.00 

ΧΑΡΗΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ (ΗΠΑ)  400.10 

ΙΔΡΥΜΑ MANGRIOTIS 1,000.00 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΦΡΑΓΚΟΠΟΥΛΟΣ  εις μνήμην 
 ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΦΡΑΓΚΟΠΟΥΛΟΥ 

1,000.00 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ  WIN MEDICA 2,000.00 

ΤΡΑΠΕΖΑ OPTIMA Bank 3,000.00 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ  SPACE HELLAS 1,500.00 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ  COSMOTE 2,000.00 

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΧΑΛΥΒΙΔΗΣ 250.00 

ΜΑΡΙΟΣ ΗΛΙΑΔΗΣ 250.00 



 

•  

Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα της Οι.Ομ.Κω.  

« Ιχνηλατώντας τη ζωή των Ρωμιών της Πόλης »  

Εγκεκριμένο από το ΥΠΕΘ  

Έτος  τέταρτο 

Η Οικουμενική Ομοσπονδία Κωνσταντινουπολιτών πιστεύοντας στην ανάγκη ανάδειξης και 

δημιουργικής καλλιέργειας της ιστορικής μνήμης υλοποιεί για δεύτερη χρονιά στο Πνευμα-

τικό Κέντρο Κωνσ/τών το εγκεκριμένο από το ΥΠΕΠΘ Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα 

«Ιχνηλατώντας τη ζωή των Ρωμιών της Πόλης», το οποίο απευθύνεται σε μαθητές Γυμνασί-

ων και Λυκείων.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Το Πρόγραμμα αξιοποιώντας πλούσιο υλικό και εφαρμόζοντας ποικίλες δράσεις δίνει τη δυ-

νατότητα σε μαθητές και καθηγητές να προσεγγίσουν έναν κόσμο που ζώντας στον τόπο 

αυτό μεγαλούργησε, ανέπτυξε δεξιότητες σε πολλά πεδία, πρωτοπόρησε στις επιστήμες, 

καλλιέργησε το πνεύμα και τις τέχνες και στάθηκε αλληλέγγυος στο συνάνθρωπο.  

Υπεύθυνη του Προγράμματος :  κα  Μαζοκόπου Καλλιόπη, φιλόλογος- ιστορικός. 

Τηλ. επικοινωνίας : 210.2019567  και  6976777815  

Ηλ. ταχ: p.mazvit@yahoo.gr  

 

 

mailto:p.mazvit@yahoo.gr


 

•  

ΕΝΑ ΒΙΒΛΙΟ ΠΟΥ ΤΥΠΩΝΕΤΑΙ ΜΕΤΑ ΑΠΟ 120 ΧΡΟΝΙΑ  

«SUR LA THEORIE DE DROIT MUSULMAN (ΘΕΩΡΙΑ ΤΟΥ ΙΣΛΑΜΙΚΟΥ ΝΟΜΟΥ)» 

Σχέσεις Ρωμαϊκού Δικαίου και Ισλαμικού Νόμου  

Διονυσία Χατζηαντωνίου 

Εθελόντρια της Οι.Ομ.Κω.  

Το αναφερόμενο βιβλίο που συνέταξε ο Ρωμιός  Ιωάν-

νης Σάββας Πασάς το 1894, θεωρείται από πολλούς 

επιστήμονες στο αντικείμενο ως ένα πολύ σημαντικό 

βιβλίο. Η βασική αρχή που αναλύει το βιβλίο είναι ότι 

ο ισλαμικός νόμος είναι αυτογενής και δεν έχει σημα-

ντική επιρροή από το ρωμαϊκό δίκαιο. Ο Ιωάννης Σάβ-

βας Πασάς ήταν υψηλός αξιωματούχος του Οθωμανι-

κού κράτους. Το βιβλίο είναι επίκαιρο κάτι που απο-

δεικνύεται με την επανέκδοσή του στην Γαλλία 

(2009). Το αρχικό βιβλίο ήταν στην γαλλική γλώσσα 

αλλά έχει μεταφραστεί στην τουρκική και πρόσφατα 

επανεκδόθηκε από την διεύθυνση θρησκευτικών υπο-

θέσεων. Είναι ενδιαφέρον ότι ο τελευταίος Şeyh-ül 

İslam Mustafa Sabri Efendi έχει εκθειάσει το έργο. Ο 

Mustafa Sabri Efendi είχε διαφύγει στην Ελλάδα το 

1922 στην Δυτική Θράκη και εξαναγκάστηκε να αυτοεξοριστεί στην  Αίγυπτο το 1930 μετά 

από πίεση της Κυβέρνησης της Τουρκίας της εποχής.  

 

Ποιος ήταν ο Σάββα Πασάς; 

Γεννήθηκε το 1832. Μετά την αποφοίτησή του από την Αυτοκρατορική Ιατρική Σχολή, 

άρχισε να εργάζεται ως γιατρός. Στη συνέχεια διορίστηκε στο Οθωμανικό Δημόσιο και 

στάλθηκε το 1870 στην Κρήτη στα Σφακικά ως μουστασαρίφης. Εκεί βοήθησε τους πάντες, 

ανεξαρτήτως θρησκείας. Νοίκιασε μάλιστα ένα από τα αρχοντικά και το μετέτρεψε σε νοσο-

κομείο.   



 

•  

Ο  Σάββα Πασάς δήλωσε ότι όλες οι συγκρούσεις που αναγκάστηκε να ρυθμίσει ο ισλαμι-

κός νόμος στις πρώτες μέρες που το Ισλάμ κυριάρχησε στη Μεσοποταμία και τη Συρία 

προκλήθηκαν από τις ενέργειες που έγιναν στο πλαίσιο του ρωμαϊκού δικαίου. Θα είναι 

απαραίτητο να δεχτούμε ότι για τους  κατακτημένους  μη- μουσουλμάνους έπρεπε να επε-

κτείνουν τους γενικούς νόμους που έφεραν από το Ιράκ και τη Χετζάζ. Σύμφωνα με τον 

Σάββα Πασά, για το λόγο αυτό, όπως δέχονται πολλοί Ευρωπαίοι συγγραφείς, ο ισλαμικός 

δικαστής εισήγαγε επίσης διατάξεις του ρωμαϊκού δικαίου στους γενικούς του νόμους για 

να επιλύσει τις δικαστικές διαδικασίες που έλαβαν χώρα κατά την περίοδο ισχύος του ρω-

μαϊκού δικαίου και να τις χρησιμοποιήσει μόνο σε αυτά τα θέματα. 

 

Ωστόσο, ο Ιωάννης Σάββα Πασάς παραμέρισε αυτόν τον "ισχυρισμό" ότι το ρωμαϊκό δίκαι-

ο είχε επιρροή στο ισλαμικό δίκαιο στην αρχή, και δήλωσε ότι η σαφής και οριστική ανά-

πτυξη του ισλαμικού νόμου αργότερα ήταν έργο των Ουλεμάδων που ασχολούνταν με τη 

νομική εκπαίδευση και τις δικαστικές δραστηριότητες. Ο ίδιος δήλωσε ότι εάν δεν είναι 

γνωστές οι πηγές των κανόνων που αυτοί οι αξιότιμοι λόγιοι και μουτζαχεντίν κήρυτταν 

και θέσπισε λύνοντάς τους ως θέμα και δεν είναι γνωστές οι μέθοδοι που χρησιμοποιήθη-

καν για την εξαγωγή αυτών των διατάξεων, μπορεί να υποστηριχθεί ότι ελήφθη η ισλαμι-

κή νομοθεσία από το ρωμαϊκό δίκαιο που ισχύει στη Συρία. 

 



 

•  

Μετά από μια περιπέτεια ασθένειας επέστρεψε στην Πόλη και αφού θεραπεύτηκε διορί-

στηκε στην Κρήτη. Λόγω των υπηρεσιών του απονεμήθηκε για άλλη μια φορά μετάλλιο 

ιππικού δεύτερου βαθμού, λόγω «παρουσίασης της υπηρεσίας με πιστή και οραματική 

πράξη». Στη συνέχεια διορίστηκε διευθυντής της Αυτοκρατορικής Σχολής (Mekteb-i Sul-

tani) σήμερα γνωστού το Λύκειο Γαλατάσαραϊ στις 7 Μαΐου 1874. Πήρε στρατηγικές απο-

φάσεις σε αυτό το ίδρυμα που εκπαίδευε γραφειοκράτες για το κράτος. Εισήγαγε ένα σύ-

στημα αυστηρότερου ελέγχου, στο οποίο τηρούνταν η παρακολούθηση και οι εξετάσεις 

για τα μαθήματα, τα οποία προηγουμένως είχαν τη μορφή ανοιχτών συνεδρίων. Κατάργη-

σε τα στενά μαθήματα στη σχολή και ίδρυσε μια ξεχωριστή σχολή θετικών επιστημών, μια 

σχολή φιλολογίας και μια σχολή νομικών. Σύμφωνα με τον ίδιο, η νομική σχολή ήταν επί-

σης σημαντική για το μέλλον της χώρας γιατί -με τα δικά του λόγια- «οι μαθητές που πή-

γαν σχολείο σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες δεν μπορούσαν να απασχοληθούν σε δικαστή-

ρια και άλλες υπηρεσίες αφού δεν γνώριζαν τουρκικά και Ισλαμική νομολογία όταν επέ-

στρεψαν». Ο Σάβα Πασάς, ο οποίος διορίστηκε Κυβερνήτης της Κρήτης τον Ιούνιο του 

1885, αντιμετώπισε μια δύσκολη κατάσταση αφού η Κρήτη βρισκόταν στα πρόθυρα της 

επανάστασης, σύμφωνα με τα δικά του λόγια. Αρρώστησε στην Κρήτη ξανά και συνταξιο-

δοτήθηκε το 1890 και μετέβη στο Παρίσι όπου έζησε τα υπόλοιπα χρόνια της ζωής του.  

Το σύγγραμμά του «Étude sur la théorie du droit musulman» (Μελέτη για τη Θεωρία του 

Ισλαμικού Δικαίου), που δημοσιεύτηκε το 1892, είχε μεγάλη απήχηση στην Ευρώπη. Σε 

αυτό το βιβλίο, προσπάθησε να εξηγήσει τις αρχές της ισλαμικής νομολογίας από τη γέν-

νηση έως την ανάπτυξη στους Δυτικούς. Στην πραγματικότητα, αυτό που προσπαθούσε να 

κάνει ήταν να δείξει ότι οι σύγχρονες θεωρίες και πρακτικές δεν έρχονται σε αντίθεση με 

την ουσία του Ισλάμ και να εξαλείψει τις αρνητικές σκέψεις για το Ισλάμ.  

 Ωστόσο, το έργο αυτό αντιμετωπίστηκε με καχυποψία στην πατρίδα του για κάποιο λόγο, 

ενώ ακόμη και αντίγραφα εντός των συνόρων της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας κατασχέθη-

καν. Μεγάλη ήταν βέβαια και η επίδραση της γραφής του στον τομέα του ισλαμικού δικαί-

ου ως χριστιανός.  

Στον πρόλογο του βιβλίου του έγραψε: «Είμαστε χριστιανοί. Αλλά είναι ένας Χριστιανός 

που αγαπά όλους τους ανθρώπους και θέλει να είναι δίκαιος με όλους. Αυτή είναι η θεμε-

λιώδης αρχή που εμείς, ως Χριστιανοί, μελετάμε το Νόμο του Προφήτη Μωάμεθ. Σε αυτή 

την έρευνα, είμαστε πεπεισμένοι ότι θα ενεργήσουμε με ουδετερότητα, αποφασιστικότη-

τα, ευλάβεια και αδάμαστο αίσθημα δικαιοσύνης». 
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Ο Ι. Σάββα Πασάς στο 

έργο του τονίζει: «Η α-

πόκτηση σαφών πληρο-

φοριών για τα πρώτα 

εξελικτικά στάδια του 

ισλαμικού νόμου και η 

διενέργεια απαραίτη-

των ερευνών σχετικά με 

τις πηγές αυτού του νό-

μου και τον τρόπο με 

τον οποίο προέκυψε, 

θα οδηγήσει τους δυτι-

κούς μελετητές να δουν 

τη συσχέτιση μεταξύ 

των δύο νόμων από 

διαφορετικό επίπεδο, 

και έτσι να έχουν μια ι-

δέα για την προέλευση και την ανεξαρτησία της ισλαμικής νομοθεσίας.» Είναι αναμφίβο-

λο ότι το manabi αυτών των δύο νόμων είναι διαφορετικό από το άλλο.  

Ο Ιουστινιανός κώδικας είναι ένα έργο που βασίζεται στην ανθρώπινη λογική, βάση του 

οποίου είναι η χριστιανική ηθική. Ο νόμος που συντάχθηκε από τον Imam-i Azam, από την 

άλλη πλευρά, βασίζεται αποκλειστικά στον λόγο του Αλλάχ και στη Σούννα του Προφήτη. 

Δεν υπάρχει ούτε ένα άρθρο ή μία διάταξη του ισλαμικού νόμου που να μην βασίζεται σε 

έναν από αυτούς τους δύο ακρογωνιαίους λίθους του ισλαμικού νόμου. Λαμβάνοντας υ-

πόψη ότι αυτή η εικασία για τα χαντίθ είναι μια αδιαμφισβήτητη αλήθεια, εάν μελετηθεί 

το ιστορικό και των δύο νομοθεσιών και οι διαδικασίες που χρησιμοποιήθηκαν για τη δια-

μόρφωσή τους, μόνο τότε μπορεί να ληφθεί μια σωστή ιδέα για την προέλευση και τον 

βαθμό εποπτείας τους.» 

 

Μετά από όλες αυτές τις εξηγήσεις, ο Ιωάννης Σάββας Πασάς προσπάθησε να πείσει τους 

μουσουλμάνους να μην κατηγορήσουν τους δυτικούς διανοούμενους που ισχυρίζονταν 

ότι «το Ισλαμικό δίκαιο υπαγόταν στο ρωμαϊκό δίκαιο» και να μην εκπλαγούν από αυτή 

την κατάσταση». Ένας αληθινός επιστήμονας δεν αφήνει την αλήθεια και δεν ανέχεται το 

κακό, μένει πάντα πάνω από θρησκευτικές και φυλετικές δεισιδαιμονίες. Πρέπει να  

 Η Αυτοκρατορική Σχολή στο Πέρα  
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κατηγορήσουμε τους εαυτούς 

μας για την άποψη που έχουν 

οι Ευρωπαίοι δικηγόροι για τον 

ισλαμικό νόμο που δεν συμ-

μορφώνεται με την αλήθεια. 

Γιατί για δύο αιώνες, οι μελε-

τητές άλλων χωρών διδάχθη-

καν από τον μωαμεθανικό νό-

μο, το θεωρητικό και φιλοσοφι-

κό του μέρος.  

 

Με το να τον παρουσιάζουμε 

εντελώς απομονωμένα, δεν κά-

ναμε τίποτα άλλο από το να 

εμφυσήσουμε τους κανόνες 

των διαδόχων του Προφήτη, 

έναν προς έναν, χωρίς καν να 

το θεωρήσουμε αναγκαίες για 

να φανούν οι σχέσεις του νό-

μου, που ήταν πριν από το 

Hıjrah, στις χώρες που εισέβα-

λαν το Ισλάμ την εποχή των δύ-

ο χαλίφηδων, οι οποίοι ήταν 

οπαδοί του Προφήτη». 

 

Ο Ιωάννης Σάββας Πασάς δή-

λωσε ότι μόνο μετά από αυτές τις αυτοκριτικές και τις απαραίτητες μελέτες για το θέμα, οι 

δυτικοί διανοούμενοι, που ενδιαφέρονται μόνο για το ρωμαϊκό δίκαιο, θα είχαν επαρκή 

πληροφόρηση και για τις δύο πτυχές του θέματος και έτσι ισχυρίστηκαν άδικα ότι 

«ισλαμικός νόμος δεν είναι παρά η συνέχιση του ρωμαϊκού δικαίου.» «Αυτοί που μπορούν 

να καταλήξουν σε γνώμη για την ανακρίβεια των ισχυρισμών τους», είπε. 
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Η περίοδος ακμής της ελληνορθόδοξης κοινότητας της Κωνσταντινούπολης 

(1856 – 1908) 

Δρ. Πολύβιου Στράντζαλη* 

Προέδρου της Ένωσης Ομογενών εκ Κωνσταντινουπόλεως Βορείου Ελλάδος 

 

   Οι μεγάλες ανακατατάξεις στο επίπεδο της πολιτικής, του πολιτισμού και της οικονομίας 

που συντελέστηκαν τον 19ο αιώνα στην Ευρώπη και τη Μέση Ανατολή ήταν επόμενο να ε-

πηρεάσουν και την Οθωμανική Αυτοκρατορία και ιδιαίτερα τον Ελληνισμό της Κωνσταντι-

νούπολης που αποτελούσε την πιο δραστήρια κοινότητα. 

    Θα πρέπει να επισημάνουμε ότι οι ιδιαιτερότητες της ελληνικής κοινότητας στην Κωνστα-

ντινούπολη συναρτώταν τόσο με τις δικές της εθνικές και πολιτιστικές καταβολές, όσο και 

με το ειδικό προνομιακό καθεστώς, που της είχε απονεμηθεί μετά την Άλωση. Τα προνόμια 

του Πατριαρχείου ήταν θρησκευτικά και πολιτικά. Έτσι, οι Έλληνες ορθόδοξοι μπόρεσαν να 

συνυπάρχουν με την κυρίαρχη κοινωνική ομάδα των μουσουλμάνων. 

Το μεταρρυθμιστικό πρόγραμμα, του Τανζιμάτ, δηλαδή η έκδοση των διαταγμάτων Χάττι 

Σερίφ το 1839 και το Χάτι Χουμαγιουν το 1856, απέβλεπαν κατ’ αρχήν στην ισότητα όλων 

των τμημάτων της οθωμανικής κοινωνίας. Η πλειονότητα των Ελλήνων της Πόλης αντέδρα-

σε θετικά στην εξαγγελία των μεταρρυθμίσεων. Από αυτές, άλλωστε, θα αντλούσαν την ε-

ξασφάλιση των ατομικών ελευθεριών και την εξίσωσή τους με το κυρίαρχο μουσουλμανικό 

στοιχείο ως προς τα πολιτικά και κοινωνικά δικαιώματα. Το 1860 - 1862 συντάχθηκαν οι Γε-

νικοί Κανονισμοί, οι οποίοι ήταν νόμοι του Κράτους και αναγνώριζαν στο Πατριαρχείο  την 

ύψιστη ιδιότητα της κορυφής της Ορθοδοξίας. Παράλληλα με τους Γενικούς Κανονισμούς 

υπήρχε και το Διαρκές Εθνικό Μικτό Συμβούλιο στο οποίο μετείχαν 4 συνοδικοί μητροπολί-

τες και 8 λαϊκοί και αποφάσιζε για ζητήματα που αφορούσαν πολιτικές και εξωτερικές υπο-

θέσεις. Έτσι τέθηκαν οι βάσεις για την τόνωση του ορθόδοξου Ελληνισμού που μέχρι το 

1908  έφερε μια πολιτιστική άνθιση.  

     Με τις μεταρρυθμίσεις λοιπόν, η Ελληνορθόδοξη κοινότητα της Κωνσταντινούπολης, κα-

τέκτησε τις προϋποθέσεις για την ανάδειξή της σε πρωταγωνιστικό παράγοντα στο πεδίο 

της οικονομικής και της πνευματικής ζωής της πρωτεύουσας.  

  Επίσης θα πρέπει να σημειώσουμε ότι και στο οθωμανικό Σύνταγμα του 1876 αναγνωρί-

στηκαν τα προνόμια των μη μουσουλμάνων. 

————————— 

* Παρουσιάστηκε στην Ημερίδα “Οι Ρωμιοί της Πόλης” το χθες, το σήμερα, το αύριο που 

συνδιοργανώθηκε από την Φιλόπτωχο Αδελφότητα Ανδρών Θεσσαλονίκης και την Ένωση 

Ομογενών εκ Κωνσταντινουπόλεως Βορείου Ελλάδος.  
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      Παρά τη νομοθετική κατοχύρωση όμως αυτών των προνομίων, υπήρξε και η αμφισβήτη-

σή τους. Υπήρξαν κατά καιρούς ορισμένα προβλήματα. Το 1883 επιχειρήθηκε να αναθεω-

ρηθεί το καθεστώς των προνομίων και των δικαιωμάτων του Οικουμενικού Πατριαρχείου. 

Αλλά και το 1891 με βεζυρική εγκύκλιο αμφισβητήθηκε το προνομιακό καθεστώς.   

 

  Οι παραβιάσεις συνεχίστηκαν και μάλιστα με επεμβάσεις σε θέματα διοίκησης των μειο-

νοτικών σχολείων και εκδόσεων κυβερνητικών αδειών για την ανέγερση ναών, σχολείων και 

φιλανθρωπικών καταστημάτων. Παρά τα προβλήματα αυτά η Ελληνορθόδοξη κοινότητα 

της Κωνσταντινούπολης κατάφερε να αναπτυχθεί σε διάφορους τομείς.  

Η ζωή των κατοίκων της Πόλης άλλαξε αισθητά, αφού λίγο ή πολύ οι ξένοι λαοί απέκτησαν 

ίσα δικαιώματα με τους Τούρκους. Το ελληνικό στοιχείο στα τέλη του ΙΘ΄ αιώνα κατείχε α-

ξιόλογη θέση σε όλους τους τομείς, στο εμπόριο , στις τέχνες και στην εκπαίδευση. Η κατά-

σταση αυτή είχε σαν συνέπεια τον πλουτισμό μιας μερίδας των Ελλήνων και την άνοδο του 

βιοτικού επιπέδου των υπόλοιπων Ελλήνων. 

   Η οικιστική κατανομή και η κοινωνική κινητικότητα των Ελλήνων Κωνσταντινουπολιτών 

στους πρώτους αιώνες μετά την Άλωση, περιοριζόταν στην περιοχή όπου είχε έδρα το Πα-

τριαρχείο δηλαδή στο Φανάρι. Αργότερα άρχισαν να εγκαθίστανται στις ανατολικές ακτές 

του Κερατίου και στα παράλια της παλαιάς Πόλης, στην θάλασσα του Μαρμαρά. Στην δεύ-

τερη πεντηκονταετία του 19ου αι., τους βρίσκουμε κυρίως στο Πέραν, στις ακτές του Βο-

σπόρου, στα Ταταύλα και στα νησιά.  

   Η αριθμητική παρουσία των Ελλήνων στην Πόλη συνεχώς αυξάνονταν, όπως άλλωστε και 

ο συνολικός πληθυσμός της. Κατά τις πλέον αξιόπιστες πηγές, το 1877 οι Έλληνες ανέρχο-

νταν σε 250.000 άτομα, ενώ στις αρχές του 20ού αι. στο βιλαέτι της Κωνσταντινουπόλεως 

κατοικούσαν 358.000 Έλληνες.  

 

    Στην περίοδο αυτής της ακμής της ελληνορθόδοξης κοινότητας ήταν επόμενο να έχουμε 

ανάπτυξη των οικονομικών δραστηριοτήτων. Είναι η εποχή που εμφανίστηκε μια ισχυρή 

ομάδα ελληνορθόδοξων τραπεζιτών που δραστηριοποιήθηκαν στα δημόσια οικονομικά της 

Οθωμανικής Αυτοκρατορίας αλλά και σε άλλους τομείς της οικονομικής δραστηριότητας. 

Ποιοι ήταν, όμως, αυτοί οι τραπεζίτες; Επρόκειτο για τα μέλη μιας δυναμικής και αναπτυσ-

σόμενης ομάδας επιχειρηματιών, ανάμεσα στους οποίους προεξάρχοντες ήταν οι: Νικόλαος 

και Γεώργιος Ζαρίφης, Στέφανος Ζαφειρόπουλος, Χρηστάκης Ζωγράφος, Αλέξανδρος Μαυ-

ρογορδάτος, Παύλος Στεφάνοβικ - Σκυλίτσης, Ανδρέας Συγγρός κ.α. Οι συγκεκριμένοι συ-

μπεριλαμβάνονταν στην ομάδα των τραπεζιτών του Γαλατά, που ονομάστηκε έτσι λόγω της 

έδρας των πιστωτικών τους ιδρυμάτων στην περιοχή αυτή.  
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  Επίσης σπουδαίες ήταν οι επιδόσεις και οι κατακτήσεις των Ελλήνων της Πόλης στο επαγ-

γελματικό πεδίο. Κύρια απασχόληση ήταν ο τριτογενής τομέας, με δικτύωση και διασπορά 

των εμπορικών δραστηριοτήτων εντός και εκτός της αυτοκρατορίας. Η δομή των εμπορικών 

οίκων ήταν αρχικά θεμελιωμένη στην πατρογονική ιεραρχία και σε δεύτερη φάση στην συ-

νεργασία των μελών της οικογένειας. Μεγάλος αριθμός Ελλήνων ήταν επαγγελματίες. Στον 

δημόσιο τομέα, ύστερα από μία σχετική υποχώρηση στα αμέσως μετά την Επανάσταση του 

1821 χρόνια, οι Έλληνες της Πόλης επανήλθαν στην δημόσια υπηρεσία, ιδίως στο διπλωμα-

τικό σώμα της οθωμανικής αυτοκρατορίας. 

  Οι μεταρρυθμίσεις οπωσδήποτε συνέβαλαν στην ανάπτυξη της ελληνορθόδοξης εκπαί-

δευσης και επέτρεψαν την σύσταση πολλών εκπαιδευτηρίων. Τα σχολεία που λειτούργη-

σαν διακρίνονταν σε «εθνικά» (διοικούνταν από συμβούλια), «ενοριακά» (η διοίκησή τους 

ανήκε σε όργανα της τοπικής ενορίας) και ιδιωτικά. Όλα τους υπάγονταν στην εποπτεία του 

Πατριαρχείου. Η οθωμανική διοίκηση εξαντλούσε την παρέμβασή της στην υποχρεωτική 

διδασκαλία της τουρκικής γλώσσας. Ο Ελληνισμός της Πόλης ανέδειξε λόγιους, που το έργο 

τους σημάδεψε την πνευματική πορεία και την επιστημονική έρευνα μεταξύ όλων των Ελ-

λήνων κατά τον 20ό αιώνα. 

 

    Αξίζει να αναφερθούν ορισμένα στοιχεία από τους στατιστικούς πίνακες του 1870 του Οι-

κουμενικού Πατριαρχείου όπου έχουμε: 

 

 
 
Το 1878: 

 
 
Το 1882-1883 Μόνο στην Αρχιεπισκοπή Κωνσταντινουπόλεως 

 

 
 

Σχολεία Μαθητές Δάσκαλοι 

55 4795 37 

Σχολεία Μαθητές Δάσκαλοι 

66 6026 114 

Σχολεία Μαθητές Δάσκαλοι – Καθηγητές 

50 7762 269 
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Στον Στατιστικό Πίνα-

κα των Ορθοδόξων 

Σχολείων, δασκάλων, 

μαθητών και αποφοί-

των που δημοσιεύτη-

κε στην Εκκλησιαστι-

κή Αλήθεια φαίνεται 

ο αριθμός σχολείων, 

εκπαιδευτικών, μα-

θητών και αποφοίτων 

κατά το σχολικό έτος 

1904-1905. 

Το 1907 εκτιμήσεις του Οικουμενικού Πατριαρχείου στην ευρύτερη Κωνσταντινούπολη 

 

    

 

Σχετικά με τις συλλογικές μορφές της εθνικής αλληλεγγύης. Η μεγάλη ανάπτυξη της συλλο-

γικής δραστηριότητας των Ρωμιών της Κωνσταντινούπολης από τα μέσα του 19ου αιώνα 

έως και τη δεύτερη δεκαετία του 20ού αιώνα σχετίζεται με το πρόσφορο κλίμα που δη-

μιούργησαν οι μεταρρυθμίσεις στην Οθωμανική Αυτοκρατορία. Οι σύλλογοι ανέπτυξαν 

πλούσια επιστημονική, εκπαιδευτική και ψυχαγωγική δράση, ενώ στους κόλπους τους δια-

κινούνταν ιδέες, αγωνίες, προσδοκίες και φιλοδοξίες για τα δημόσια πράγματα. Η δράση 

αυτών των  συλλόγων, που είχαν χαρακτήρα φιλεκπαιδευτικό, ήρθε ως αρωγός στην εκπαι-

δευτική φροντίδα των τοπικών και εκκλησιαστικών αρχών για τα κατά τόπους σχολεία όχι 

μόνο της Κωνσταντινούπολης αλλά και όλου του υπόδουλου Ελληνισμού. Η Κυριακή Μα-

μώνη και η Λήδα Ιστικοπούλου στο έργο τους Σύλλογοι Κωνσταντινουπόλεως κατέγραψαν 

ένα μεγάλο αριθμό συλλόγων που δραστηριοποιήθηκαν την περίοδο 1861 -1922. 

     Από τους πιο σημαντικούς συλλόγους ήταν ο Ελληνικός Φιλολογικός Σύλλογος Κωνστα-

ντινουπόλεως. Ο Σύλλογος με την επωνυμία αυτή ιδρύθηκε το 1861, αλλά ουσιαστικά ήταν 

συνέχεια του Εκπαιδευτικού Φροντιστηρίου που ιδρύθηκε το 1860 από μια ομάδα λογίων 

ομογενών.   

Θα πρέπει να σημειώσουμε ότι η εκπαιδευτική προσπάθεια του ΕΦΣΚ όλη αυτή την περίο-

δο στηρίχθηκε κυρίως σε δύο πυλώνες: στη συνεργασία των άλλων συλλόγων και στη χρη-

ματοδότηση από το μεγάλο κεφάλαιο.  Επίσης σημαντικό ρόλο διαδραμάτισαν και κεντρικοί 

σύλλογοι όπως ο Φιλολογικός, ο Ηπειρωτικός και ο Θρακικός κ.α.   

Σχολεία  Μαθητές               Δάσκαλοι 

237 29.929                      504  
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Οι πόροι για την ενίσχυση των απόρων σχολείων προέρχονται σχεδόν αποκλειστικά από 

δωρεές πλουσίων ομογενών για το σκοπό αυτό. Οι Γεώργιος Ζαρίφης, Χρηστάκης Ζωγρά-

φος, Μενέλαος Νεγρεπόντης και Ανδρέας Βαλλιάνος είναι αυτοί που προσέφεραν το μεγα-

λύτερο ποσοστό των χρημάτων. 

Σε κάθε ρωμαίικη κοινότητα αναπτύσσονταν πλούσια φιλεκπαιδευτική και πολιτιστική και 

πνευματική δραστηριότητα μέσα από διάφορες αδελφότητες και συλλόγους. 

Για να καταδείξω αυτόν τον πλούτο θα αναφέρω από δύο περιφέρειες της Αρχιεπισκοπής 

Κωνσταντινουπόλεως μια κοινότητα με τους συλλόγους και τις αδελφότητές της. 

Περιφέρεια Σταυροδρομίου: Κοινότητα Σταυροδρομίου: η Αδελφότης Αγίου Μηνά, η Ελ-

ληνική Λέσχη Βυζάντιο, η Αδελφότης Αγίου Ιωάννου Ελεήμονος, η Αδελφότης τα Ορφανά 

της Παναγίας και πολλοί άλλοι σύλλογοι και αδελφότητες. 

Περιφέρεια Ταταούλων: Κοινότητα Ταταούλων: η Φιλεκπαιδευτική Αδελφότης, η Φιλό-

πτωχος Αδελφότης ο Κοραής, η Φιλόπτωχος Αδελφότης Ταταούλων, η Αδελφότης της Αγίας 

Κυριακής, η Φιλάρετος Αδελφότης Ταταούλων, ο Ελληνικός Φιλοδραματικός Σύλλογος 

«Αισχύλος», ο Ελληνο-δραματικός Σύλλογος των Φιλομαθών Σοφοκλής, η Φιλεκπαιδευτική 

Αδελφότης Πρόοδος και ο Ελληνικός Ποδοσφαιρικός Σύλλογος Παρθενών. 

  Η πνευματική ανάπτυξη του Ελληνισμού της Κωνσταντινούπολης φαίνεται και από την α-

νάδειξη σημαντικών προσωπικοτήτων στις επιστήμες και τα γράμματα αυτή την περίοδο. Οι 

Έλληνες επιστήμονες πέρα από την ιδιότητά των δασκάλων σε ελληνικά ιδρύματα ή των ε-

λεύθερων επαγγελματιών  με ευρύτερη ακτινοβολία, πρόσφεραν συχνά τις υπηρεσίες τους 

και σε ανώτερες τουρκικές σχολές. Τα πιο γνωστά ονόματα αυτής της περιόδου ειδικά στην 

ιατρική ήταν Στ. και Κ. Καραθεοδωρή, Γεώργιος Παλαιολόγου, ο Ξενοφών Ζωγράφου, ο Α-

λέξανδρος Ζώτος πασάς, ο Αλέξανδρος Ζωηρός Πασάς κ.α. Ο Κωνσταντίνος Καραθεοδωρής 

και ο Σαράντης Αρχιγένης ήταν Καθηγητές Χειρουργικής στην Αυτοκρατορική Ιατρική Σχολή. 

Ο Σπυρίδων Μαυρογένης Καθηγητής Παθολογίας στην ίδια Σχολή. Ο Παυλάκης Φενερλής 

Πασάς ήταν διευθυντής του Μουσείου της Ιατρικής Σχολής. Ο Μάρκος Αποστολίδης Πασάς 

υπήρξε Διευθυντής της Αυτοκρατορικής Ιατρικής Σχολής από το 1877 μέχρι το 1888. Ο Αλέ-

ξανδρος Ζωηρός Πασάς ήταν ο ιδιαίτερος γιατρός του Σουλτάνου και υπηρέτησε ως Καθη-

γητής στην Αυτοκρατορική Ιατρική Σχολή. 

Επίσης πολλή σημαντική ήταν η παρουσία των Ρωμιών αρχιτεκτόνων που αποτέλεσαν ένα 

πολύ σημαντικό κομμάτι της ιστορίας του χτισμένου περιβάλλοντος στην Πόλη,  
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πολλά δε από τα έργα τους είναι ορατά και ευδιάκριτα μέχρι σήμερα. Οι ίδιοι εισήγαγαν 

νέους αρχιτεκτονικούς τύπους κτιρίων και μορφολογικά πρότυπα συμβάλλοντας καθοριστι-

κά στον εξευρωπαϊσμό της οικοδομικής δραστηριότητας της Κωνσταντινούπολης και της 

διαμόρφωσης του σημερινού της προσώπου. Έχτισαν από εμπορικά κέντρα μέχρι πολυκα-

τοικίες, από θρησκευτικούς ναούς μέχρι κοινοτικά κτίρια, ακόμα και ταφικά μνημεία απα-

ράμιλλης καλλιτεχνικής αξίας. Σπουδαίοι αρχιτέκτονες υπήρξαν οι Περικλής Φωτιάδης 

(Σχολή της Χάλκης, Ζωγράφειο Λύκειο), ο Βασίλης Κουρεμένος (Τράπεζα Αθηνών), ο Λύσαν-

δρος Καυταντζόγλου (Ελληνικός Φιλολογικός Σύλλογος), ο Βασιλάκης Ιωαννίδης (Αγία Τριά-

δα), ο Κων/νος Κυριακίδης, ο Πάτροκλος Καμπανάκης κ.ά. 

Στο σημείο αυτό θα ήταν μεγάλη παράλειψη αν δεν αναφερόμασταν και στους 

«Φαναριώτες» που έπαιξαν σημαντικότατο ρόλο στην πνευματική ανάπτυξη του Ελληνι-

σμού της Πόλης. Μεταξύ αυτών μπορούμε να αναφερθούνε στον Αλέξανδρο Μαυροκορδά-

το, τον Νικόλαο Δραγούμη, τον Μιχαήλ Χουρμούζη κ.α. 

Επίσης σημαντικότατο ρόλο στην πνευματική ανάπτυξη του Ελληνισμού στα τέλη του 19ου 

και αρχές 20ου αιώνα έπαιξαν και ορισμένες προσωπικότητες όπως ο Ηλίας Τανταλίδης, ο 

Μανουήλ Γεδεών, ο Αλέξανδρος Πασπάτης, ο Φώτιος Φωτιάδης, ο Ελισαίος Γιαννίδης, ο 

Τζανής Παπαδόπουλος, ο Ματθαίος Παρανίκας, ο Ηροκλής Βασιάδης κ.α. 

Επίσης η παρουσία του θεάτρου την περίοδο αυτή στην Πόλη δείχνει την ευρύτητα και το 

περιεχόμενο των πνευματικών ενδιαφερόντων και πολιτισμικών δραστηριοτήτων της ελλη-

νικής κοινότητας. Ανέβηκαν χιλιάδες παραστάσεις εκατοντάδων θεατρικών έργων από θιά-

σους επαγγελματικούς αλλά και ερασιτεχνικούς. Το θεσμικό πλαίσιο στο οποίο αναφερθή-

καμε στην αρχή έδινε διέξοδο στη δημιουργική ιδιοσυγκρασία του ελληνικού στοιχείου της 

οθωμανικής πρωτεύουσας. Αρχικά οι Έλληνες της Κωνσταντινούπολης επηρεάστηκαν από 

γαλλικούς , ιταλικούς αλλά και ελληνικούς θίασους που έρχονταν  στην Κωνσταντινούπολη, 

αλλά στη συνέχεια κατέληξαν στη δική τους θεατρική παράδοση. Εμφανίστηκαν αξιόλογοι 

θεατρικοί συγγραφείς όπως ο Αλέξανδρος Ραγκαβής, ο Αλέξανδρος Ζωηρός, ο Οδυσσέας 

Δημητράκος, Ο Χριστόφορος Σαμαρτζίδης ο Μιχαήλ Χουρμούζης κ.α. 

Τέλος αναφερόμενος κανείς στην πνευματική ανάπτυξη του Ελληνισμού αυτής της περιό-

δου δεν μπορεί να μην αναφερθεί και στον ελληνικό τύπο της Κωνσταντινούπολης, στον η-

μερήσιο αλλά και τον περιοδικό. Παρά τις αντίξοες συνθήκες που είχαν διαμορφωθεί  
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την εποχή του Αμντούλ Χαμίτ με τα περιοριστικά μέτρα σε βάρος των εκδοτών με το νόμο 

του 1877, τα ελληνικά έντυπα γνώρισαν μεγάλη άνθιση.  Από τη μια εφημερίδα που υπήρχε 

το 1830 τον οθωμανικό Μηνύτορα, οι ελληνικές εφημερίδες έφθασαν τις εννέα μετά το 

1870. Σημαντικότερες ήταν ο «Τηλέγραφος του Βοσπόρου»(1843), η Βυζαντίς (1856), ο Ανα-

τολικός Αστήρ (1861), η Ομόνοια (1862), ο Νεολόγος (1869), η Κωνσταντινούπολις (1867), η 

Αρμονία (1864) και τέλος ο Ταχυδρόμος και η Πρόοδος στο τέλος του 19ου αιώνα. Επίσης θα 

πρέπει να αναφερθεί ότι αξιοσημείωτη ήταν η έκδοση της Εκκλησιαστικής Αλήθειας το 

1880 που αποτελούσε το δημοσιογραφικό όργανο του Οικουμενικού Πατριαρχείου. Επιπλέ-

ον στο χώρο της Λογοτεχνίας σημαντική παρουσία είχε η «Φιλολογική Ηχώ» αλλά και στο 

τέλος του 19ου και αρχές του 20ου αιώνα πολύ σημαντική υπήρξε η έκδοση του Ημερολογίου 

των Εθνικών Φιλανθρωπικών Καταστημάτων που δημοσίευε αξιόλογα άρθρα αναφορικά με 

την πνευματική και κοινωνική ζωή της Κωνσταντινούπολης. Την εποχή αυτή αναδείχθηκαν 

πολύ αξιόλογοι δημοσιογράφοι όπως ο Στ. Βουτηράς, ο Μιχαήλ Χουρμούζης Τριανταφύλ-

λου, ο Ηλίας Τανταλίδης, Δημήτριος Ξένης, ο Ιωάννης Ραπτάρχης, ο Δημήτριος Βελλής, ο 

Δημήτριος Νικολαϊδης, ο Γεώργιος Οικονομίδης, ο Κώστας Μακρίδης και ο Κώστας Σπανού-

δης. 

Κυρίες και κύριοι θα μπορούσαν να αναφερθούν πολλά ακόμη για την περίοδο αυτή της 

πνευματικής και εκπαιδευτικής ακμής του Ελληνισμού της Κωνσταντινούπολης. Ωστόσο ο 

χρόνος είναι αμείλικτος. Θα κλείσω επισημαίνοντας ορισμένα. Με την επανάσταση των Νε-

ότουρκων το 1908 τα πράγματα αρχίζουν σιγά- σιγά να φθίνουν για τον Ελληνισμό της Πό-

λης. Οι Βαλκανικοί πόλεμοι, ο Α΄ Παγκόσμιος Πόλεμος, και η Μικρασιατική Καταστροφή 

διέκοψαν την ανοδική πορεία του Ελληνισμού. Μετά το 1923 τα μέτρα που πήραν οι Τούρ-

κοι, όπως η προσπάθεια εκτουρκισμού της ελληνικής εκπαίδευσης, ο φόρος περιουσίας, η 

στρατολόγηση των είκοσι ηλικιών κ.α. εμπόδισαν στην αποκατάσταση. Εξαίρεση αποτελεί η 

περίοδος 1948 – 1955. Την περίοδο αυτή υπήρξε και πάλι μια αναγέννηση κοινοτική, πνευ-

ματική και εκπαιδευτική. Ωστόσο τα γεγονότα του 1955, οι απελάσεις των Ελλήνων υπηκό-

ων το 1964, το Κυπριακό το 1974 συνέβαλαν στην περεταίρω συρρίκνωση του Ελληνισμού. 

 

 Τα υπόλοιπα άρθρα της Ημερίδας “Οι Ρωμιοί της Πόλης” το χθες, το σήμερα, το αύριο θα 

δημοσιευτούν στα επόμενα Ενημερωτικά Δελτία της Οι.Ομ.Κω.  
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Πρόσκληση για παροχή εθελοντικής Εργασίας για την 
Αποδελτίωση  Αρχείων Καταγραφής Περιουσιών που εξαναγκάστηκαν να ε-

γκαταλείψουν οι  Έλληνες της Ανατολής 
  
Η Οικουμενική Ομοσπονδία Κωνσταντινουπολιτών (Οι.Ομ.Κω.)  σε συνεργασία 
με τα Γενικά Αρχεία του Κράτους την περίοδο 2017-2020 φωτογράφισε τα  Αρ-
χεία που περιέχουν τα Χειρόγραφα των Εκτιμητικών Επιτροπών που λειτούργη-
σαν την περίοδο 1923-1930 με βάση την Συνθήκη της Λωζάννης, για την αποτύ-
πωση των περιουσιών των Ελλήνων της Ανατολής που εξαναγκάστηκαν να εγκα-
ταλείψουν στις πατρογονικές τους εστίες. Τα Αρχεία αφορούν όλες τις περιοχές 
της Μικράς Ασίας και της Ανατολικής Θράκης.  
 
Τα τελευταία 2.5 χρόνια οι εθελοντικές ομάδες της  Οι.Ομ.Κω. έχουν αποδελτιώ-
σει  πολλές περιοχές της καθ’ ημάς Ανατολής. Ωστόσο υπάρχει η ανάγκη περισ-
σότερες εθελοντές να συνδράμουν για την αποδελτίωση για τις  περιοχές όπως 
του Πόντου, Καππαδοκίας, Ιωνίας, Αιολίας, Βιθυνίας, Μυσίας, Πισιδίας, Κιλικί-
ας, Παμφυλίας, κτλ.  
 
Ειδικότερα υπάρχει η ανάγκη να ξεκινήσει η αποδελτίωση για τις Μητροπόλεις: 
  

Αίνου, Ανέων, Βιζύης, Γάνου & Χώρας, Μετρών & Αθύρων, Δαρδανε-
λίων, Διδυμοτείχου (ανατολικά του π. Έβρου), Εφέσου, 

 Θεοδοσιουπόλεως & Αμίδης, Καλλιουπόλεως & Μαδύτου, Καρς,  
Κολωνείας, Νεοκαισαρείας, Περγάμου, Αδραμυττίου, Σηλυβρίας,  

Τυρολόης & Σερεντίου, Χαλδίας, Υπερόριοι.  
 

Παρακαλούνται όσα μεμονωμένα άτομα ή ακόμα φορείς όπως σύλλογοι, σωμα-
τεία κτλ. ενδιαφέρονται να συμβάλλουν στο έργο της αποδελτίωσης να επικοι-
νωνήσουν με την Οι.Ομ.Κω. με το email: nnap@otenet.gr 
 
Απαραίτητη η γνώση χειρισμού υπολογιστή, ανοίγματος αρχείων pdf και εισα-
γωγής στοιχείων σε φύλλα εργασίας EXCELL.  
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Η Οικουμενική Ομοσπονδία Κωνσταντινουπολιτών και τα μέλη σωματεία της 
τμήσαν την μνήμη των πεσόντων Κωνσταντινουπολιτών για την ελευθερία του 

Ελληνισμού την 28 Οκτωβρίου 2022  
στο Μνημείο πεσόντων  εφέδρων και εθελοντών Κωνσταντινουπολιτών στην 

παραλία Φλοίσβου του Παλαιού Φαλήρου 

 

Το στεφάνι της ΟιΟμΚω 

εκ μέρους των  

Κωνσταντινουπολιτών 

το  κατέθεσε  

ο  κύριος Θεόδωρος  

Τσαμούρης. Επίσης  

εκ μέρους της Εστίας  

Κωνσταντινουπόλεως 

κατέθεσε στεφάνι  

ο κύριος Φώτης  

Καλιοντζόγλου 



 

•  

Summary of the articles in the present Newsletter of the 

 Ecumenical Federation of Constantinopolitans (EFC)  

• Statement of E.U. Representative Mr. E. Gillmore at the 77th General Assem-

bly UN Declaration EU on the Greek Minority of Turkey being in the verge of 

disappearance, p.1-6. 

• Social Solidarity Program of the EFC—Activities , p.7-8. 

• Announcements EFC on Youth Support Programs, p.9-11. 

• EFC presentations and  interventions in international Human Rights 

meetings, p.12-17. 

• Scholarship Programs for students of Constantinopolitan origin , p. 18-20. 

• Article by Ms. Dionysia Chatziantoniou on “ The History of Ioannis Savva Pa-

sha and his book on Islamic Law”, p. 21-32. 

• Article by Dr. Polyviou Strangalis on the “History of the Greek-Orthodox of 

Constantinople during 1830-1922, p. 26-30. 

 

İstanbullu Rumların Evrensel Federasyonunun (İREF)  

bu  Bülteninde yer alan makalelerin özeti 

 

• A.B. Temsilci Sn. E. Gillmore 77. Genel Kurul'da BM AB'nin Türkiye'deki Rum 

Azınlığının Kaybolmanın Eşiğinde Olmasına İlişkin Bildirgesi, s.1-6. 

• IREF  Sosyal Dayanışma Programı—Etkinlikler, s.7-8. 

• Gençlik Destek Programlarına İlişkin İREF  Duyuruları, s.9-11. 

• Uluslararası İnsan Hakları toplantılarında İREF sunumları ve müdahaleleri, 

s.12-17.  

• İstanbullu Rum  kökenli öğrenciler için Burs Programları, s. 18-20. 

• Sn. Dionysia Chatziantoniou'nun “Ioannis Savva Paşa Tarihi ve İslam Hukuku 

Üzerine Kitabı” konulu makalesi, s. 21-32. 

• Dr. Polyviou Strangalis'in “1830-1922 yılları arasında Konstantinopolis Rum-

Ortodoks Tarihi” konulu makalesi, s. 26-30. 



ΣΩΜΑΤΕΙΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΟΙ.ΟΜ.ΚΩ 

  

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

         «Νέος Κύκλος Κωνσταντινουπολιτών»  

        «Σωματείο Ελλήνων Υπηκόων Απελαθέντων εκ Τουρκίας» 

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

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

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

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

- «Σύνδεσμος Κεντρικιάδων» 

- «Σύνδεσμος Ιωακειμειάδων» 

- «Φιλανθρωπικός Σύνδεσμος Γαλατά Κωνσταντινουπόλεως»  

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

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

- «Αθλητικό Βυζαντινό Κέντρο»  

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

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

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

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

- Εστία Κωνσταντινουπόλεως http://estiakon.gr/ 

- Σύνδεσμος Ελλήνων Βετεράνων Αθλητών Στίβου Κωνσταντινουπολιτών 

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

www.facebook.com/makrochoricon/ 

 

ΣΩΜΑΤΕΙΑ ΕΚΤΟΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 

 - «Σύλλογος Κωνσταντινουπολιτών Γερμανίας» 

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

- «Σύλλογος Κωνσταντινουπολιτών Ελβετίας» www.agcos.ch 

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

ΑΡΩΓΑ ΜΕΛΗ 

 - «Επτάλοφος» Ιστορική Βιβλιοθήκη Μελέτης και Έρευνας 

- Σύλλογος των Φίλων της Πατριαρχικής Μεγάλης του Γένους Σχολής. 

- Φίλων Βυζαντινών Τεχνών 

- Πολιτισμού & Κοινωνικής Ανάπτυξης. 

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

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

- Ελληνικός Σύλλογος Κωνσταντινουπολιτών Σικάγου. 

-Ελληνικός Σύλλογος Κωνσταντινουπολιτών περιοχής Washington D.C. 


