
 
 
 
 
 
 
 
 

 

•Πρόγραμμα «Ελπίς», σ.1-2. 

•Λόγος Οικουμενικού Πατριάρχη 

(13/9/2020) σ.3-4. 

•Ανακοινώσεις Δ.Σ. σ.5,7,20,23. 

•Σεπτεμβριανά, σ.6. 

•Εκδημία Γ. Μπίζου, σ.8-11. 

•¨Άρθρο καθ. Α. Πανώτη, σ.12-16 

•Μνημόσυνο Χρ. Ζωγρα-

φου,σ.17. 

•Παλαιοβυζαντινή εκκλησία στο 

Μάρντιν, σ.18-19. 

•Διεθνείς παρεμβάσεις της 

Οι.Ομ.Κω, σ.21-22. Σεπτέμβριος 2020  Τεύχος 9/9 

 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 

Ανακοίνωση  
Πρόγραμμα Υποστήριξης της Νέας Γενιάς Εκπατρισμένων Ελλήνων  της Ανατολής 

«Ελπίς»  
Η Οι.Ομ.Κω. τα τελευταία 10 χρόνια έχει υλοποιήσει σειρά προγραμμάτων υποστήριξης 
μαθητριών/ων, φοιτητριών/ων και των εθελοντριών/ων που έχουν προσφέρει σε δρά-
σεις για την υποστήριξη των προσπαθειών της.  
Κατόπιν απόφασης του Δ.Σ. ανακοινώνεται η έναρξη προγράμματος για την ευρύτερη ε-
νίσχυση της νέας γενιάς των εκπατρισμένων Ελλήνων της Ανατολής, όπου και να δια-
βιούν, 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 νησιά Ίμβρο και Τένεδο.  
• Διάσωση των ιστορικών τεκμηρίων της Ρωμιοσύνης της Ανατολής.  
 
Το Πρόγραμμα «Ελπίς» θα έχει εξειδικευμένο χαρακτήρα για κάθε ανάγκη νέας/ου. Η υ-
ποστήριξη αφορά συνέχιση της ενίσχυσης που παρέχεται σε μαθήτριες/ες, φοιτήτριες/ες 
αλλά και την επέκταση της σε θέματα επαγγελματικής κατάρτισης και αποκατάστασης, 
μεταπτυχιακών σπουδών-έρευνας και σύνδεσης με τον οικουμενικό πολιτισμό του Ελλη-
νισμού 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 απα-
ραίτητων 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 εκδηλώνοντας το ενδιαφέρον τους, συ-
μπληρώνοντας τα στοιχεία της επόμενης σελίδας.  



  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   



 Οικουμενικός Πατριάρχης:  

Συνεχίζουμε εδώ στην Πόλη του Κωνσταντίνου ενωμένοι, με σθένος και ελπίδα 

"Συνεχίζομεν εδώ εις την Πόλιν του Κωνσταντίνου ηνωμένοι, με σθένος και ελπίδα, βέβαιοι 
ότι ο Χριστός είναι μαζί μας και θα στηρίζη την Εκκλησίαν του μέχρι της συντελείας του 
αιώνος", τόνισε ο Παναγιώτατος Οικουμενικός Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολομαίος, κατά τη 
χοροστασία του της Κυριακής, 13 Σεπτεμβρίου 2020, στον Ιερό Ναό Γενεθλίων της Θεοτόκου 
Παλαιού Μπάνιου Διπλοκιονίου.  
Με αφορμή την πρόσφατη πανήγυρη του 
Ι. Ναού ο Παναγιώτατος αναφέρθηκε στην 
ιδιαίτερη τιμή που αποδίδει η Εκκλησία 
στο πρόσωπο της Υπεραγίας Θεοτόκου και 
επισήμανε ότι “η εικών της Θεομήτορος 
με τον Χριστόν εις τας αγκάλας της είναι 
το ζωτικόν κέντρον της Ορθοδόξου 
ευσεβείας και ολόκληρος η Χριστολογία 
της Εκκλησίας”.  
“Την προστασίαν της Παναγίας 
επικαλούμεθα αδιαλείπτως κατά την 
συνεχιζομένην δύσκολον περίοδον της 
πανδημίας του νέου κορωνοιού Covid-19, 
ο οποίος εδημιούργησε τόσα προβλήματα 
εις την ζωήν των ατόμων και των 
κοινωνιών, προεκάλεσε τον θάνατον 
εκατοντάδων χιλιάδων ανθρώπων, και 
εξακολουθεί να αναστατώνη την 
καθημερινότητά μας, την οικονομικήν 
δραστηριότητα, την παιδείαν, την εκκλησιαστικήν ζωήν. Έχομεν βεβαίαν την ελπίδα, ότι ο 
ιατρός των ψυχών και των σωμάτων, ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός, μεσιτεία της αχράντου 
Αυτού Μητρός, θα δώση εις τους ανθρώπους καρτερίαν, και θα φωτίση τους υπευθύνους να 
εύρουν το κατάλληλον εμβόλιον διά να αντιμετωπισθή η μάστιξ της πανδημίας”.  
Ο Πατριάρχης ευλόγησε όλους όσοι εκκλησιάστηκαν “εις τον ιερόν τούτον τόπον, 
ηγιασμένον από την πίστιν, τας προσευχάς, τα δάκρυα, την μετάνοιαν και την αγάπην των 
προγόνων μας ενταύθα”, και ευχήθηκε η Παναγία να σκέπη και να ευλογεί τη ζωή και τα 
έργα όλων.  
Προηγουμένως τον Παναγιώτατο προσφώνησαν ο Σεβ. Μητροπολίτης Μυριοφύτου και 
Περιστάσεως κ. Ειρηναίος, Επόπτης της Περιφερείας Βοσπόρου, ο οποίος αναφέρθηκε, 
μεταξύ άλλων, στην ιστορία του πανηγυρίζοντος Ι. Ναού, καθώς και εκπρόσωπος της 
εκκλησιαστικής Επιτροπής της Κοινότητας. 
 

 



 

•  

Εκκλησιάστηκαν Άρχοντες Οφφικιάλιοι και πιστοί από την περιοχή του Διπλοκιονίου, πα-

ρέστησαν δε οι Εντιμ. κ. Nurhan Palakoğlu, εκπρόσωπος του δήμου του Beşiktaş, και κ. Mu-

rat Zeynel Ceylan, επί κεφαλής της Επιτροπής για τα Θρησκεύματα του πολιτικού κόμματος 

Iyi Parti.  

Το απόγευμα της Κυριακής ο Παναγιώτατος χοροστάτησε, στον Ι. Ναό του Αγίου Νικολάου 

της Κοινότητος Τόπκαπι, κατά τον Μ. Εσπερινό για την εορτή της Υψώσεως του Τιμίου Σταυ-

ρού. 

Ακολούθησε δεξίωση στην Κοινοτική Αίθουσα κατά την οποία μίλησε ο Σεβ. Μητροπολίτης 

Σηλυβρίας κ. Μάξιμος, Επόπτης της Περιφερείας Υψωμαθείων, και ο Πατριάρχης, ο οποίος, 

μεταξύ άλλων, έκανε λόγο και για το “πείσμα της Ρωμηοσύνης, να μείνει εδώ διά παντός”.  

“Πότε λίγοι, πότε πολλοί, «και μόνοι και μετά πολλών», σύμφωνα με τις περί ημάς συνθή-

κες και ανακατατάξεις, εμείς αντέχουμε, προσευχόμεθα και συνεχίζουμε”, είπε ο Παναγιώ-

τατος και πρόσθεσε: 

“Έρχονται λυπηρά, έρχονται και τα θυμηδέστερα ενίοτε, είτε ούτως είτε άλλως εμείς αι-

σιοδοξούμε και αγωνιζόμεθα. Ο άγιος Σηλυβρίας εδώ, ο άγιος Σασίμων στα Ταταύλα, ο 

άγιος Μυριοφύτου στον Βόσπορο, που ήμασταν σήμερα το πρωί, και ούτω καθ΄ εξής. Ο κα-

θένας στο μετερίζι του και όλοι μαζί στο Πατριαρχείο, και γύρω από το Πατριαρχείο μας, 

που είναι η Μητέρα Εκκλησία, το Ιερόν μας Κέντρον. Tο κέντρο όχι μόνο των ολίγων Ρω-

μηών που είμαστε εδώ στην Πόλη, αλλά το Ιερόν Κέντρον των απανταχού Ορθοδόξων. Είναι 

η πρωτόθρονη Εκκλησία το Πατριαρχείο μας και εδώ έχουν την αναφορά τους όλες οι Μη-

τροπόλεις και οι Αρχιεπισκοπές που υπάγονται στη δικαιοδοσία του, καθώς και άλλες Ορ-

θόδοξες Εκκλησίες, που είναι πνευματικές θυγατέρες και αναδενδράδες του Οικουμενικού 

Πατριαρχείου, αλλά και άλλες αδελφές Εκκλησίες στρέφουν τα βλέμματά τους και αναφέ-

ρονται εδώ όταν χρειάζονται τη λύση κάποιου εσωτερικού προβλήματός τους. Και όταν 

πρόκειται να γίνει πανορθόδοξος συγκέντρωσις, αυτός που θα την συγκαλέσει και αυτός 

που θα προεδρεύσει είναι πάντοτε ο Κωνσταντινουπόλεως”.  

Και ο Παναγιώτατος επανέλαβε: “Δεν έχουμε σκοπό να ξεκληριστούμε και να φύγουμε α-

πό εδώ. Εις πείσμα πολλών και διαφόρων που θα το ήθελαν και θα το ευχόντουσαν, εμείς 

μένουμε ριζωμένοι εδώ διότι οι ρίζες μας είναι πάρα πολύ βαθιές”.  

Στη συνέχεια τελέσθηκε κατά παλαιό έθος ιερά αγρυπνία στον Ι. Ναό Αγίου Νικολάου, ιε-

ρουργούντος του Σεβ. Μητροπολίτου Σηλυβρίας κ. Μαξίμου, και με την παρουσία πιστών 

από την περιοχή. 



 
ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΙΤΩΝ  

(Οι.Ομ.Κω) 

Ανακοίνωση 

Πρόσκληση για υποβολή υποψηφιοτήτων για υποτροφίες μαθητών Κωνσταντινουπολίτικης καταγωγής 

των δύο τελευταίων τάξεων λυκείου στην Ελλάδα 

(23/09/2020) 

  Το Δ.Σ. της Οι.Ομ.Κω, για 9η κατά σειρά χρονιά, έχει αποφασίσει την χορήγηση υποτροφιών (μερική 

οικονομική ενίσχυση ή/και πρόσβαση σε φροντιστήριο εξ αποστάσεως εκπαίδευσης) για την υποστήρι-

ξη της προετοιμασίας στις Πανελλήνιες εισαγωγικές εξετάσεις των ΑΕΙ/ΤΕΙ στην Ελλάδα, σε μαθητές 

των 2 τελευταίων τάξεων του λυκείου που κατάγονται αποκλειστικά από την Κωνσταντινούπολη. Οι 

υποτροφίες θα χορηγηθούν λαμβάνοντας υπόψη τις σχολικές επιδόσεις, τον βαθμό ανάγκης υποστήρι-

ξης και τις συνεντεύξεις/γραπτές εξετάσεις  που θα πραγματοποιηθούν.      

  Υποψηφιότητα μπορούν να υποβάλουν οι 2ης και 3ης γενιάς εκπατρισμένοι Κωνσταντινουπολίτες 

που βρίσκονται στις δύο τελευταίες τάξεις του λυκείου και θέλουν να σπουδάσουν σε ΑΕΙ/ΤΕΙ της Ελλά-

δος. Οι τελειόφοιτοι μαθήτριες/τές που έλαβαν πέρσι υποτροφία ή είχαν υποβάλει αίτηση πρέπει να 

υποβάλουν ξανά υποψηφιότητα. Η προθεσμία υποβολής είναι η 23/10/2020. Για τον σκοπό αυτό πρέ-

πει να υποβληθεί το παρακάτω έντυπο με email: nnap@otenet.gr με την ένδειξη ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΜΑΘΗ-

ΤΩΝ ΟΙ.ΟΜ.ΚΩ.  

                   Το Δ.Σ. της Οι.Ομ.Κω 

 

ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΤΗΣ ΟΙ.ΟΜ.ΚΩ ΓΙΑ ΜΑΘΗ-

ΤΡΙΕΣ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΕΣ ΛΥΚΕΙΩΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ 

 

Ονοματεπώνυμο: 

Τηλέφωνο:      Email:  

Διεύθυνση οικίας:      Λύκειο  φοίτησης:  

Ποιοί γονείς κατάγονται από την Κων/λη: 

 

Επιστήμη και οι λόγοι που επιθυμεί να σπουδάσει : 

 

Βαθμοί στα μαθήματα του προηγούμενου έτους (παρακαλούμε την υποβολή των βαθμών  με πιστοποι-

ητικό του σχολείου για το προηγούμενο έτος σπουδών):  

 

Λόγοι που θέλετε να δηλώσετε για το αίτημα οικονομικής ενίσχυσης:  

 

Έχετε υποβάλει πέρσι αίτηση για το ίδιο πρόγραμμα :       Ναι    Όχι    



ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΙΤΩΝ 

Δελτίο Τύπου στην 65η Επέτειο του Πογκρόμ της 6-7/9/1955 

Συμπληρώνονται σήμερα  65 χρόνια από τη Νύχτα Τρόμου της 6-7 Σεπτεμβρίου 1955, τότε 

που ο Ελληνισμός της Κωνσταντινούπολης στοχοποιήθηκε για την ολοκληρωτική του κατα-

στροφή,  με την οργάνωση ενός μαζικού Πογκρόμ που έχει αποδειχθεί ατράνταχτα  ότι κατα-

στρώθηκε και εκτελέστηκε από  το Βαθύ Κράτος της Τουρκίας. Το 2007 ο Μουσταφά Αγάλο-

γλου, ηγετικό στέλεχος επί 40 χρόνια του Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας, δήλωσε ότι η επι-

χείρηση της 6-7/9/1955, υπήρξε η μοναδική των υπηρεσιών ασφάλειας που οργανώθηκε 

πλήρως  με άνωθεν εντολές[1].   

Εκτός από τη μαζική καταστροφή πάρα πολλών Ιερών Ναών, Κοιμητηρίων, Ιδρυμάτων, Οι-

κιών, Καταστημάτων και Εργοστασίων, που η αξία τους ήταν ανεκτίμητη, δολοφονήθηκαν 

άνω των 30 μελών της Ελληνορθόδοξης Κοινότητας και υπέστησαν βιασμό εκατοντάδες Ελ-

ληνίδες. Όμως, η παγερή αδιαφορία της Διεθνούς Κοινότητας -και ιδίως των κρατών που εί-

χαν δεσμευτεί για την προστασία της Ελληνικής Κοινότη-

τας της Πόλης[2] καθώς και των Οργανισμών που έχουν 

την ευθύνη της προστασίας των Δικαιωμάτων του Αν-

θρώπου-, υπήρξε τραγική, αφού ο Ελληνισμός της Πόλης 

αφέθηκε ανυπεράσπιστος στην τύχη του, με αποτέλε-

σμα  σήμερα να έχει αναγκαστεί να ζει ως μια εκπατρι-

σμένη Κοινότητα σε ποσοστό 98% του πληθυσμού της. 

Πρωτίστως, όμως, το Κράτος της Τουρκίας -ως ιδρυτικό 

μέλος του Ο.Η.Ε. (1946) και από τα πρώτα κράτη που υ-

πόγραψαν την Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του 

Ανθρώπου της Ρώμης (1950)-, έχει την υποχρέωση να 

αποκαλύψει τον τρόπο με τον οποίο οργανώθηκε αυτή η 

πράξη αφανισμού της Ελληνορθόδοξης Κοινότητας της 

Πόλης και, το σημαντικότερο, να προβεί άμεσα σε μέτρα 

αποκατάστασης και θεραπείας που θα εξασφαλίσουν τη 

δυνατότητα επιστροφής κατ’ αρχάς της νέας γενιάς Κων-

σταντινουπολιτών στη γενέτειρα Πόλη των προγόνων τους, κάτω από συνθήκες ισονομίας 

και ισοπολιτείας,. Για να είμαστε συγκεκριμένοι: οι ιθύνοντες της Τουρκίας πρέπει να αναλά-

βουν πρωτοβουλίες και να ανταποκριθούν στις προτάσεις της Οι.Ομ.Κω. που έχουν υποβλη-

θεί εδώ και πολύ καιρό στο πλαίσιο του Ψηφίσματος 60/147 του Ο.Η.Ε.  
[1] https://www.haberturk.com/gundem/haber/15093-devletin-karakutusu-derin-devleti-anlatti  

[2] Τα κράτη που συνυπέγραψαν την τη Συνθήκη της Λωζάννης είναι: Ηνωμένο Βασίλειο, Γαλλία, Ιταλία, Ιαπωνία, 

Ρουμανία, Ελλάδα, Σερβία-Κροατία-Σλοβενία και Τουρκία.  

Η απήχηση της διαδικτυακής ημερίδας 

της Οι.Ομ.Κω. Της 7/9/2020 



ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ  

«Μηνάς Τσιτσάκος»  

Δράσεις Σεπτεμβρίου 2020 

Η Οικουμενική Ομοσπονδία Κωνσταντινουπολιτών από το 2013 συ-

νεχίζει το Πρόγραμμα Κοινωνικής Αλληλεγγύης υποστηρίζοντας 400 

συμπολίτες μας σε συνεχή βάση  

 

• Παροχή μηνιαία διατακτικών αγοράς τροφίμων από  

σούπερ μάρκετ σε 125 οικογένειες και παροχή τροφίμων, ρουχισμού 

και  ιματισμού. 

 

• 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 μπορείτε  

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  



 
Η Εκδημία του Γιώργου Μπίζου  - 

 Μέγιστου Υπερασπιστή των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου  
Άρθρο του Δημοσιογράφου κ. Σταύρου Θεοδωράκη με ανάρτηση  

στο FB την 10η Σεπτεμβρίου 2020  
 

   Πριν λίγες ώρες μαθεύτηκε ο θάνατος του Γιώργου Μπίζου. Το όνομα του 
μπορεί να μην λέει πολλά στους Έλληνες όμως για τους υπερασπιστές των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων είναι «ο Έλληνας του Μαντέλα».  
 
   Στο άκουσμα του θανάτου του - πέθανε ήρεμος στο σπίτι του από φυσικά 
αίτια - το Ίδρυμα Νέλσον Μαντέλα έκανε λόγο για τον «γίγαντα του παγκό-
σμιου αγώνα για δικαιοσύνη».  
 
  Με τον Γιώργο Μπίζο περάσαμε μαζί ένα ανοιξιάτικο πρωινό του 2012, 
από την συνάντηση μας αυτή προέκυψε και μια μεγάλη συνέντευξη στην 
εφημερίδα «Τα Νέα». Διαβάστε εδώ τα κυριότερα αποσπάσματα.   
 
  Παρουσιάστηκε μαζί με την εγγονή του. Αναστασία – Σοφία. «Αναστασία 
είναι το όνομα της μαμάς μου», μου είπε με τη χειραψία κιόλας. Η μικρή 
τον κρατούσε αγκαζέ. Ή μάλλον αυτός την κρατούσε. Στηριζόταν πάνω της 
δηλαδή γιατί τα τελευταία χρόνια τον ταλαιπωρούν λίγο τα πόδια του.  
 

   Είναι η δεύτερη φορά που τον συναντώ. Την 
πρώτη ήμουν νεαρός ρεπόρτερ και εκείνος 
ήταν ήδη ο θρυλικός δικηγόρος του Μαντέλα. 
Τίποτα άλλο δε λέγαμε. Ούτε το όνομά του. 
Μόνο «ο δικηγόρος του Μαντέλα». Ο μαύρος 
ηγέτης που πολεμούσε το απαρτχάιντ στη Νό-
τια Αφρική, στην Ελλάδα είχε μόνο φίλους και 
η είδηση ότι ο δικηγόρος του ήταν «ένας 
Έλληνας» δημιουργούσε σε όλους μας ένα 
δέος. Θυμάμαι τον περίμενα άγριο και σκλη-
ρό. Σαν το καθεστώς που πολεμούσε. Και τον 
βρήκα συνετό και γλυκό. Ήταν μεγάλο μάθη-
μα για μένα αλλά νομίζω και για όλους τους 
συνομιλητές του τότε στην Αθήνα. Στα μέρη 
μας τη γλυκύτητα την μπερδεύουμε με την 
υποχωρητικότητα. Σοφός και ευτυχισμένος 
μου φάνηκε. Ιδιότητες που δεν ήξερα να 
έχουν οι «δικοί» μας αγωνιστές.  

 
   «Τα εγγόνια μου πηγαίνουν σε ελληνικό σχολείο, το Saheti» μου λέει με υπερηφάνεια συστήνοντάς μου, 
την εγγονή του. «Το σχολείο που ίδρυσε ο παππούς» συμπληρώνει η μικρή με σπαστά ελληνικά. 
Πείτε μου ειλικρινά, δεν έχετε κουραστεί να σας ρωτάνε για τον Μαντέλα; 
 
-  Όχι δεν έχω κουραστεί. Άλλωστε ο Μαντέλα δε μιλάει στον Τύπο πια. Το σώμα του έχει αποτραβηχτεί 
από τα κοινά – και έχουμε μείνει δυο φίλοι του, για να λέμε στον κόσμο, τα νέα του. 



   Εσείς και ποιος άλλος; 

- Ο Αχμεντ Καθάντρα Ινδός στην καταγωγή. Ήταν και αυτός στη φυλακή μαζί του.  

Τι λέει λοιπόν ο Μαντέλα για τον κόσμο, σήμερα; 

- Τα τελευταία δυο χρόνια δεν εκφράζεται, διαβάζει τις εφημερίδες, ακούει το ράδιο, τηλεόραση, αλλά 

αποφεύγει να κατακρίνει ή να παινέψει κανέναν.  

Πόσο συχνά τον βλέπετε; 

- Κάθε δυο βδομάδες, Κυριακή απόγευμα. Είμαι ένας απ’ αυτούς που δεν είναι ανάγκη να κλείσω 

ραντεβού. Μερικές φορές τρώμε μαζί το μεσημέρι, τρώει αργά, στις τρεις η ώρα.  

Τον ενημερώσατε για το ταξίδι σας στην Ελλάδα; 

- Ναι, την Κυριακή πριν μπω στο αεροπλάνο τον επισκέφθηκα. Ήταν βέβαια μαζί με τη γυναίκα του 

Γκράσεν Τουτέλ Μ. Η φράση του ήταν: «πες στον λαό σου ότι είμαστε μαζί του».  

 Η Νότια Αφρική έχει ξεμπλέξει με τον ρατσισμό; 

- Όχι. Υπάρχει ρατσισμός και από τις δυο πλευρές. Κάποιοι λευκοί αφρικανοί διαμαρτύρονται ότι δεν 

έχουν δικαιώματα. Δεν μπορούν να ξεχάσουν τα προνόμια που έχασαν. Και υπάρχουν και κάποιοι μαύροι, 

ιθαγενείς, οι οποίοι λένε ότι ο συμβιβασμός που έγινε το ’94 ήταν λάθος. Ήθελαν να έχουν το πάνω χέρι, 

επειδή οι μαύροι είναι πλειοψηφία, το Σύνταγμα όμως λέει ότι η Νότιος Αφρική ανήκει σε όλους, μαύρους 

και λευκούς.   

 Θυμάστε καμιά φορά πώς ξεκίνησε το ταξίδι; 

- Πολύ καλά.  

Από το Ακρωτήριο Ακρίτα; 

- Άνοιξη ήταν και τότε. Μάιος του ‘41. Ένας τσοπάνης είπε στον πατέρα μου ότι στις όχθες ενός μικρού 

ποταμού, μέσα στους θάμνους, κρύβονται άνθρωποι. Ο πατέρα μου ήταν ο Πρόεδρος του χωριού, τον είχε 

καθαιρέσει βέβαια ο Μεταξάς, αλλά ακόμα εθεωρείτο ο ηγέτης του χωριού. Κατάλαβε αμέσως ότι αυτοί 

που κρυβόντουσαν ήταν στρατιώτες, σύμμαχοι. Το παράνομο ραδιόφωνο έλεγε ότι εάν βρείτε συμμάχους 

να προσπαθήσετε να τους φυγαδεύσετε στην Κρήτη.  

Καθόλου εύκολο δε μου ακούγεται. 

Και όμως. Ο πατέρας μου δανείστηκε μια βάρκα και ξεκινήσαμε να πάμε να τους βρούμε. Πίστευε ότι εάν 

πάει με ένα παιδί δε θα φοβηθούν. Και όντως. Ένας απ’ αυτούς μίλαγε λίγα ελληνικά, τους δώσαμε ψωμί, 

τυρί και τσιγάρα… 

 

Πόσοι ήταν; 

- Επτά Νεοζηλανδοί στρατιώτες. Έπρεπε να βρούμε τρόπο όμως να τους φυγαδεύσουμε χωρίς να μας 

πάρουν χαμπάρι οι Γερμανοί. Γιατί έλεγχαν όλες τις βάρκες στο λιμάνι. Και χωρίς άδεια δεν έβγαινες στα 

ανοιχτά. Ένας Αρμένης φούρναρης λοιπόν, φίλος και αυτός της αντίστασης, πήγε στους Γερμανούς και τους 

είπε ότι για να σας φτιάξω ψωμί, πρέπει να στείλω κάποιους με την βάρκα να φέρουν ξύλα. Έτσι φύγαμε. 

Τους βάλαμε στη βάρκα και ανοιχτήκαμε στη θάλασσα.  

Για να πάτε από την Πελοπόννησο στην Κρήτη; 

- Δεν υπήρχε άλλος δρόμος διαφυγής. Τρεις μέρες θαλασσοδερνόμασταν, άσχημη θάλασσα, ώσπου 

πέσαμε πάνω σε κάτι πλοία που σπεύδανε από τη Μάλτα και το Γιβραλτάρ στην Κρήτη. 



 Σύμμαχοι; 

Ναι πήγαιναν στη Σητεία, το τελευταίο βαθύ λιμάνι. Το βομβαρδίζανε συνεχώς τα Στούκας όμως και 

μείναμε τρεις μέρες πάνω στο πλοίο. Τελικά μας είπαν ότι η Κρήτη πέφτει και θα πάμε στην Αλεξάνδρεια. 

Ο πατέρας μου κατέληξε στο Κάιρο σε ένα μέρος για πρόσφυγες και εγώ στο ελληνικό ορφανοτροφείο της 

Αλεξάνδρειας.  

 

Ταινία κανονική.  

- Στο ορφανοτροφείο έμεινα μόνο για τρεις μήνες γιατί κινδύνευε και η Αίγυπτος και είπαν ότι όποιος 

πρόσφυγας είχε παιδιά να φύγει για τις Ινδίες ή τη Νότιο Αφρική.  

Και ο πατέρας σας διάλεξε τη Νότια Αφρική. 

- Ναι γιατί κάποιος του είπε ότι ο χρυσός και τα διαμάντια κυλάνε στους δρόμους.  

Άρα θα μπορούσατε να ήσασταν δικηγόρος του Γκάντι και όχι του Μαντέλα; 

- Ναι, αν και ο Γκάντι πέθανε νωρίς, όταν εγώ δεν είχα πάρει ακόμη το δίπλωμα του δικηγόρου.  

Στα πανεπιστήμια υπήρχαν μαύροι φοιτητές; 

Ελάχιστοι. Περίπου 3%. Και τους φοβέριζαν ότι θα τους διώξουν. Τότε μίλησα στο αμφιθέατρο και τους 

είπα ότι πρέπει να τους συμπαρασταθούμε. Και φώναξα ότι εάν αυτό με κάνει αριστερό τότε είμαι 

υπερήφανος να είμαι αριστερός. Την επόμενη μέρα μια εφημερίδα έγραψε  στην πρώτη σελίδα: 

«αριστερίζων και περήφανος ο φοιτητής Γιώργος Μπίζος». 

 

Ειρωνικός τίτλος ήταν; 

- Κάρφωμα ήταν. Και πήγανε στον πατέρα μου οι ηγέτες της ελληνικής μειονότητας, του δείξανε την 

εφημερίδα και του είπαν να μαζέψει το γιο του διότι ντροπιάζει την ελληνική παροικία. Ο πατέρας μου δεν 

ήξερε να διαβάσει ούτε τα αγγλικά, ούτε τα αφρικανικά. Τους είπε όμως ότι είμαι πάνω από 20 ετών και 

«δεν μπορώ να του πω εγώ τι θα κάνει».  

Τότε αρχίζει η σχέση σας με τον Μαντέλα; 

Ναι από το πανεπιστήμιο γίναμε φίλοι. Ήταν βέβαια δέκα χρόνια μεγαλύτερος από εμένα.  

Στα χρόνια του Απαρτχάιντ εσείς δεν μπορούσατε να κυκλοφορήσετε στις μαύρες περιοχές και ο Μαντέλα 

δεν μπορούσε να κυκλοφορήσει στις λευκές;  

Μπορούσε να κινηθεί, από τις έξι το πρωί μέχρι τις εννέα το βράδυ. Εμείς ως λευκοί χρειαζόμασταν άδεια 

να πάμε στις μαύρες περιοχές, αλλά ποτέ δε ζήτησα άδεια, πηγαίναμε κρυφά.  

 

Μαθαίνετε τι γίνεται στην Ελλάδα; 

Σχεδόν κάθε βράδυ στις 9, κοιτάω την ΕΡΤ. Χλευαστικά γέλια ακούγονται όταν λες Ελλάδα. Η προσοχή 

πλέον έχει  επικεντρωθεί στις βίαιες διαδηλώσεις, στην έλλειψη ευθύνης και αυτοκριτικής και στην 

διαφθορά.  Και δεν καταλαβαίνουμε ότι οι κυβερνήσεις και οι πολιτικές, έρχονται και φεύγουν. Η χώρα 

όμως θα μείνει για πάντα. 

Σε παλαιότερη συνέντευξη του ο Γιώργος Μπίζος είχε αναφέρει ότι η  

Μικρασιάτισσα πρόσφυγας δασκάλα του στο δημοτικό τον είχε εμπνεύσει  

την σημασία της ανθρώπινης αξιοπρέπειας και την αφοσίωση στην 

 δικαιοσύνη.  



 
Τι πρέπει να κάνουμε λοιπόν; 
- Δεν πιστεύω ότι εμείς οι Έλληνες του εξωτερικού μπορούμε να πούμε στους Έλληνες στην Ελλάδα τι να 
κάνουν. Πρέπει όμως να υπάρξει ενότητα του ελληνικού λαού. Ο Μαντέλα όταν ανέλαβε την εξουσία το 
1994 κάλεσε τον Ντεκλέρ τον αρχηγό των λευκών ρατσιστών να γίνει αντιπρόεδρος στη κυβέρνησή του. 
Κάλεσε τον αρχηγό του Κομμουνιστικού Κόμματος να γίνει υπουργός, όπως και τον Μπουτελέζι που ήταν 
συνεργάτης του Απαρτχάιντ. Είπε «πετάξτε τα τουφέκια σας και τα μαχαίρια σας στη θάλασσα και ελάτε 
να χτίσουμε μια νέα χώρα». Και κάναμε έναν εθνικό ύμνο σε τέσσερις γλώσσες. Κάθε γλώσσα ένας στίχος. 
Και εδώ οι Έλληνες που μιλάμε μια γλώσσα δεν μπορούν να συνεργαστούμε για το καλό της χώρας. 

Ο Ηγέτης του Αντί-

Απαρχάιτ αγώνα Nelson 

Mandela με τον Γεώργιο 

Μπίζο, όταν ο πρώτος 

είχε εκλεγεί Πρόεδρος 

της Νότιας Αφρικής.  

Ποιος θα μεριμνά 

τώρα για τους 

καταπιεζόμενους;  

 

Ο Γεώργιος Μπί-

ζος και ο  Sydney 

Kentridge, συνή-

γοροι στην υπε-

ράσπιση του 

Braam Fischer το 

1966.  



 

ΤΟ ΠΡΟ ΕΚΑΤΟΝΤΑΕΤΙΑΣ ΓΝΗΣΙΟ ΟΡΘΟΔΟΞΟ ΦΡΟΝΗΜΑ ΤΗΣ 

 ΕΝ ΡΩΣΙΑ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ* 
Ένα αποκαλυπτικό έγγραφο του 1915  

του καθηγητού Αριστείδη Πανώτη  

Άρχοντος Μ. Ιερομνήμονος της Μ.τ.Χ.Ε.  

 

Κατά τον Α΄ Παγκόσμιο Πόλεμο η Δυτική Συμμαχία των Αγγλογάλλων, γνωστή 

ως  «Αντάντ», για να παρασύρει τον Ρώσο τσάρο Νικόλαο Β΄ κατά των Κεντρικών Δυνάμε-

ων της Ευρώπης (Γερμανίας-Αυστρίας, κ.ά.) μεταχειρίστηκε την μυστική «Συμφωνία του 

Λονδίνου». Το δόλωμά της ήταν ότι μετά την νίκη κατά του Κάϊζερ θα παραδοθεί στην τσα-

ρική Ρωσία η Ευρωπαϊκή Τουρκία με την Κων/πολη, σε εκπλήρωση των παλαιών ονείρων 

των τσάρων που έφθασαν μέχρι την «Συνθήκη του Αγίου Στεφάνου». Βέβαιη η τσαρική Αυ-

λή για την νικηφόρα έκβαση του πολέμου 

και ενώ διεξαγόταν η φονικότερη αναμέ-

τρηση των λαών της Ευρώπης, άρχισε το 

1915 στη Μόσχα η προμελέτη χρήσεως 

του επινίκιου «κότινου» που θα ερχόταν 

να επιβραβεύσει τα όνειρα του τσαρικού 

θρόνου. Πρώτο θέμα προς εξέταση το εκ-

κλησιαστικό θέμα στην Ευρωπαϊκή Τουρ-

κία, το από αιώνων υφιστάμενο εκεί 

πνευματικό κέντρον των Ορθοδόξων, η 

Μεγάλη του Χριστού Εκκλησία της Κων/

πόλεως.  

Για να μελετηθεί το θέμα σωστά κλήθηκε 

ο αρμόδιος ιστορικός εμπειρογνώμων που 

ήταν ο καθηγητής της Θεολογικής Ακαδη-

μίας της Πετρουπόλεως Ιβάν Σοκο-

λόφ, διάδοχος στην σχετική έδρα του δια-

πρεπούς ιστορικού Ιβάν Τρόϊτσκιυ (1834-1901). Ο Σοκολόφ ήταν άριστος γνώστης της ελλη-

νικής γλώσσης και είχε το 1904 εκδώσει στην Πετρούπολη πολύτιμο τόμο περί της Ιστορίας 

του Οικουμενικού Θρόνου που εξεδόθη σε μετάφραση στη Θεσσαλονίκη το 2011. Το περί-

εργο είναι ότι μακαριστός ανάδοχός μου στα «Θεολογικά Γράμματα» καθηγητής Γρηγόριος 

Παπαμιχαήλ ήταν φοιτητής του στην Πετρούπολη και το 1905 ο εντεταλμένος της διπλω-

ματικής διατριβής του επί πτυχίω και τον εκτιμούσε ως άριστον ιστορικόν.  

 

——————————- 

* http://fanarion.blogspot.com/2020/09/blog-post_27.html 

O πρώτος Πατριάρχης Μόσχας Τύχων μετά την αποκατά-

σταση του Πατριαρχείου Μόσχας τέλος του 1917 εν μέσω 

θύελλας εξελίξεων στην Ρωσία. Το Πατριαρχείο είχε  

καταργηθεί το 1700 από τον Τσάρο Πέτρο Α’.  



 
Ο καθηγητής Σοκολόφ διατελούσε από το 1905-1906 μέλος της Προσυνοδικής Συνελεύσε-

ως της Ρωσικής Εκκλησίας και ήταν και ο έγκυρος εμπειρογνώμων του κράτους στα εκκλη-

σιαστικά θέματα στην εποχή του και το 1915 ανέλαβε την αποστολή επισκέψεως στις Εκ-

κλησίες της Εγγύς Ανατολής. Μετά την επιστροφή του υπέβαλε στην Ιερά Σύνοδο της Πε-

τρουπόλεως  εκτενή έκθεση περί των εκκλησιαστικών πραγμάτων στις Ορθόδοξες Εκκλησί-

ες που επισκέφθηκε. Την έκθεσή του διάβασε και ο τότε υπεύθυνος Αυτοκρατορικός Επί-

τροπος στην Ιερά Σύνοδο Β. Σάμπλερ, που έδωσε εντολή να δημοσιευθεί σε 100 αντίτυπα 

με την ένδειξη «Επέχει θέση χειρογράφου ως Άκρως εμπιστευτικόν». Αυτό το κείμενο τυ-

πώθηκε στις 15 Απριλίου 1915 και ένα αντίτυπο διασώθηκε μέχρι σήμερα στη Ρωσική Εθνι-

κή Βιβλιοθήκη. Σε αυτό ο καθηγητής Ιβάν Σοκόλοφ γράφει:  

«Η Κωνσταντινούπολη είναι η έδρα του Οικουμενικού Πατριάρχη, του πρώτου σε τιμή με-

ταξύ των πολλών πατριαρχών της Ορθοδόξου Ανατολής. Είναι η πόλις της Αγίας Σοφίας, το 

κέντρο της συνοδικής εκκλησιαστικής δραστηριότητος, η εστία υψηλού εκκλησιαστικού 

πολιτισμού στην περίοδο του βυζαντινού Μεσαίωνα, η κολυμβήθρα της χάριτος του χρι-

στιανικού βαπτίσματος του ρωσικού λαού. Όσον αφορά τον Οικουμενικό Πατριάρχη έκρινε 

ότι θα πρέπει να διατηρήσει τα ίδια ακριβώς δίκαια και υποχρεώσεις, τα οποία δυνάμει 

εκκλησιαστικών κανόνων του ανήκαν στην βυζαντινή εποχή. Η εδαφική δικαιοδοσία του 

Οικουμενικού Πατριαρχείου ανεξαρτήτως των εξελίξεων στην διαμόρφωση των κρατικών 

συνόρων, θα έπρεπε να παραμείνει απολύτως αμετάβλητη. Ο Πατριάρχης θα έπρεπε να 

διατηρήσει τον τίτλον «Οικουμενικός», διότι σ’ αυτόν δεν υπάρχει ούτε κατ’ ελάχιστον πα-

πικό στοιχείο. Ο Βυζαντινός Πατριάρχης, χρησιμοποιώντας αυτόν τον τίτλον, 

«Οικουμενικός» δεν απέβλεπε στην επιβολή της εξουσίας του επί των άλλων πατριαρχών 

της Ανατολής, με τους οποίους διατήρησε αδελφική σχέση και κατά την τουρκική εποχή. Σε 

περίπτωση που επερχόταν μεταβολή της κυριαρχίας της Κων/πόλεως, δεν θα έπρεπε επ’ 

ουδενί λόγω να μεταβληθεί το καθεστώς στη συγκρότηση και τον διορισμό προκαθημένου 

στον Οικουμενικό Πατριαρχικό θρόνο, ο οποίος είναι εδραιωμένος στη συνείδηση ολόκλη-

ρου του ορθοδόξου κόσμου και είναι ο σταθερός ταγός στην ιστορική πραγματοποίηση με 

το πλήρες και ουσιαστικό περιεχόμενό του από αιώνων ισχύοντος κανονικού κώδικα στην 

Ελληνοανατολική Εκκλησία. Αλλά και σε περίπτωση πολιτικής μεταβολής στα πολιτικά πε-

πρωμένα της Κωνσταντινουπόλεως, αυτή δεν θα έπρεπε να αγγίξει συγκεκριμένα τις εκ-

κλησιαστικές σχέσεις μεταξύ της Βασιλεύουσας και της Πατρίδος μας, ούτε και να συνο-

δεύεται από οποιεσδήποτε προστριβές και επιδείνωση στον τομέα των κανονικών εκκλη-

σιαστικών σχέσεων των δύο Ορθοδόξων Εκκλησιών, της Κων/πόλεως και της Ρωσικής».   



 
Στις 15 Αυγούστου 1917 συνεκλήθη στην Πετρούπολη η Κληρικολαϊκή τοπική Σύνοδος που 

συνεζητήθη η ανασύσταση του Ρωσικού Πατριαρχείου.  

  

 Ο καθηγητής Ιβάν Σοκολόφ 

παρέστη ως μέλος του τμή-

ματος της Ανώτερης Εκκλη-

σιαστικής διοικήσεως και 

όταν μετ’ ολίγο προέκυψε το 

ζήτημα της εκλογής πατριάρ-

χου οι συμβουλές του ακο-

λούθησαν την υφισταμένη 

στο Φανάρι κανονική τάξη 

και πραγματοποιήθηκε η 

πρόκριση του τριπροσώπου 

από το οποίο εξελέγη Πα-

τριάρχης ο Μόσχας Τύχων. 

Έκτοτε ο Σοκολόφ υπέστη α-

πό τους επικρατήσαντες την 

τύχη του εκλεγέντος και κατέ-

φυγε το 1919 στο Κίεβο ως 

Βυζαντινολόγος στην εκεί Θεολογική Ακαδημία και μετά το 1927 στο Λένιγκραντ ως καθη-

γητής της ελληνικής γλώσσης, το δε 1933 εξορίστηκε στην Ούφα όπου εκεί απεβίωσε στις 3 

Μαΐου 1939, αφού πρόσφερε ανεκτίμητες υπηρεσίες στην επιστήμη και στην Εκκλησία.  

 

Σύμφωνα με μικρή σταχυολόγηση των επιστημονικών εκτιμήσεών του στον τόμον του, το 

«εις πολλά έτη» του κάθε εκλεγέντος Πατριάρχη στο Φανάρι είναι μία εγκάρδια και ευλα-

βής ευχή σε κάθε ανερχόμενο στον Θρόνον της Κων/πόλεως, αλλά η κάθε πατριαρχική ε-

ξουσία επισκιάζεται από θλιβερά συμβάντα, ιδίως κατά την περίοδο της Τουρκοκρατίας. 

Παρά την ύπαρξη βερατίων και διαταγμάτων του σουλτάνου πολλές φορές οι ραδιουργίες 

της Πύλης τον ανάγκαζαν σε λίγο να παραιτηθεί μήπως εξευρεθεί εγκρατέστερος και δοκι-

μότερος στους χειρισμούς διάδοχος και μπορέσει να προσφέρει ουσιαστικότερη στήριξη 

στην Εκκλησία του «λαό του Θεού» για να διέλθει εκ των συμπληγάδων του κρατούντος 

καθεστώτος που σκληρά και κακότροπα παρακώλυε την αποστολή του Πατριαρχείου. 

 O μητροπολίτης Μόσχας Τύχων το 1915 αγιάζει τους μαχητές που α-

ποστέλλονται στο μέτωπο του Α' Παγκοσμίου Πολέμου   



 
 Όμως παρά τα ευάριθμα συμβάντα που ταλαιπώρησαν την κάθε πατριαρχία, οι πεφωτι-

σμένοι ταγοί της με πνεύμα αυτοθυσίας διακόνησαν στο αποστολικό έργο και έθεσαν στην 

πρώτη θέση την ακριβή τήρηση των δογμάτων της πίστεως, αφού καταδίκασαν τις παρεκ-

κλίσεις από τις ορθόδοξες αρχές. Ταυτόχρονα υπερασπίστηκαν τα προνόμια και τα δικαιώ-

ματα της Εκκλησίας από τις επιβουλές των τυράννων και ως εκ τούτου δέχονταν την βαθύ-

τατη ευγνωμοσύνη του ορθοδόξου λαού. Οι Πατριάρχες εξύψωσαν με τις ηθικές αρχές του 

Ευαγγελίου τον εκκλησιαστικόν βίον των χριστιανών και πλούτισαν την ορθόδοξη λατρεία. 

Επέβαλαν την εκκλησιαστική τάξη και ευλάβεια, καθώς και την ευπρέπεια στους ναούς και 

την σεμνότητα βίου στους κληρικούς παντός βαθμού. Ιδιαίτερα μάλιστα επιμελήθηκαν την 

αφιέρωση μοναστικόν βίον προς μείζονα τελειότητα των ασκουμένων πατέρων. Αυτό είναι 

εμφανέστατον στο Άγιον Όρος και τις σταυροπηγιακές μονές του. Ακόμη δε και οι λιγότερο 

ικανοί και έμπειροι Πατριάρχες διατήρησαν με ευλάβεια τις παραδόσεις των επιφανέστε-

ρων προκατόχων τους και φρόντισαν την αιωνία μνημόνευσή τους. Το πλήρωμα συνήθως 

της Εκκλησίας εμπιστευόταν την πατριαρχική εξουσία στα χέρια των περισσότερο αξιόλο-

γων υποψηφίων, υπερβαίνοντας τους ανταγωνισμούς των φιλόδοξων μετριοτήτων, των 

απαράσκευων σπουδαιοφανών, των ατάλαντων διότι η πατριαρχική και αρχιερατική τιμή 

απαιτεί το άθλο της αδιάκοπης της αυτοθυσίας, ιδίως πολλές φορές στις μεγάλες θλί-

ψεις. Στο Φανάρι είναι συγκεντρωμένο το σύνολον της πνευματικής αξιοπρεπείας και της 

αριστοκρατίας του χριστιανικού μεγαλείου και της ηθικής δυνάμεως του ορθοδόξου ελλη-

νισμού. Πάντα είναι έτοιμον να αντιπαρέλθει τις μοχθηρές επιθέσεις των προσβλητικών 

κατηγόρων που μεγαλοποιούν το εθνικιστικό κίνητρο για να το ταπεινώσουν και υπονο-

μεύσουν το κύρος της Μητρός τους Εκκλησίας.  Έτσι έγινε στην εποχή του Βουλγαρικού σχί-

σματος και στην αναγέννηση του ρουμανικού εθνικισμού και στην εκκλησιαστικήν απομο-

νώσιν των Σέρβων και ιδίως των Ελλήνων της ελεύθερης Ελλάδος.»  

Αυτό το τελευταίο δυστυχώς συνεχίζεται μέχρι σήμερα τόσον από εμπαθείς και αδιάβα-

στους «φίλους» της πατριαρχικής μετριότητος, όσο και από την «επηρμένην οφρύν» των 

παμπόνηρων Μοσχοβιτών που υφίστανται πλέον από τον 20ον αιώνα την αποψίλωση του 

«Μεγαλόστομου» Γολιάθ τους και τώρα εξ αυτού τροχοπεδούν με την «αυτοακοινωνησία» 

τους τις εξελίξεις στην Ρωσική «Κοινοπολιτεία», οδεύοντες πλέον σε εκκλησιαστικό 

«προσχισματικό» στάδιο της πατριαρχίας του κατά κόσμον Βλαντίμιρ Γκουντιάγιεφ, ως 

«γυμνή τη κεφαλή» οπαδού της αιρετικής προτεσταντικής «Εκκλησιολογίας» του Θεοφάνη 

Προκόποβιτς, που διασπά την Μιά Ορθόδοξο Αποστολική και Καθολική Εκκλησία σύμφωνα 

με την διαιρετική κακοδοξία του «Εθνοφυλετισμού».  

Βασική βιβλιογραφία:   Ιβάν Σοκολόφ, Η Εκκλησία Κωνσταντινουπόλεως κατά τον 19ον 

αιώνα. Πετρούπολη 1904 - Θεσσαλονίκη 2011. έκδ. University Studio Press. 



 

Η καταστροφή του Μητροπολικού Ιερού Ναού Χρηστού Σωτήρος Μόσχας το 

1930 για την κατασκευή κολυμβητηρίου (κάτω δεξιά). Ο Ιερός Ναός κτίστηκε 

όμοιος στις αρχές της δεκαετίας 2000 (δεξιά κάτω).  



 

Ιερό Μνημόσυνο για τον Χρηστάκη Ζωγράφο, Ιδρυτές, Διευθυντές και  

Εκπαιδευτές του Γένους από τον Σύνδεσμο εν 

 Ελλάδι αποφοίτων Ζωγραφείου Σχολής  
Την μνήμη του Εθνικού Ευεργέτη Χρηστάκη Ζωγράφου, με αφορμή την συμπλήρωση 200 ετών από την 

γέννηση του, τίμησαν οι απόφοιτοι του Ζωγραφείου Λυκείου της Κωνσταντινούπολης. 

Την Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου, με πρωτοβουλία του Συνδέσμου των 

εν Ελλάδι Ζωγραφειωτών, πραγματοποιήθηκε επιμνημόσυνη δέη-

ση στο μαυσωλείο του Χρηστάκη Ζωγράφου, στο Α΄ Νεκροταφείο 

Αθηνών, όπου εκτός από τον μεγάλο Ηπειρώτη Εθνικό Ευεργέτη, 

μνημονεύθηκαν οι ιδρυτές, οι ευεργέτες και οι διδάσκαλοι του Ζω-

γραφείου και του Γένους. 

Ακολούθησαν σύντομες ομιλίες από τον πρόεδρο του Συνδέσμου 

των εν Ελλάδι Ζωγραφειωτών Νίκο Κόλμαν και τον πρόεδρο της 

Οικουμενικής Ομοσπονδίας Κωνσταντινουπολιτών (Οι.Ομ.Κω) Νί-

κο Ουζούνογλου και χαιρετισμός από τον αντιπρόεδρο της Κίνησης 

για την Αναγέννηση της Βορείου Ηπείρου Μόντη Κολίλα, μιας και 

ο Χρ. Ζωγράφος καταγόταν από το Κεστοράτι Αργυροκάστρου. 

  Συμμετείχαν πολλοί Ζωγραφιώτες και συμπολίτες μας. Ο Διευθυ-

ντής του Ζωγραφείου κ. Ιωάννης Ντεμιρτζόγλου έστειλε το ακό-

λουθο μήνυμα: Καλημέρα! Σήμερα εσείς στην Αθήνα  

Εγώ στο Γκιόκσου στο Αγίασμα της Παναγίας για την τελευταία λει-

τουργία του έτους … Ο Θεός να αναπαύει όλους τους ευεργέτες, Δωρητές καθηγητές δάσκαλους μαθητές 

των σχολείων του Γένους μας… Στο σημερινό τρισάγιο στο Μαυσωλείο του Χρηστάκη Ζωγράφου θα αντι-

προσωπευθώ από την κόρη μου την Τάνια. Ευχαριστώ θερμά την ΟΙΟΜΚΩ για την εξαιρετική ευαισθησία 

και σκέψη να ανακαινιστεί το Μαυσωλείο του Χρηστάκη Ζωγράφου. Ευχαριστώ θέρμα και το Σύνδεσμο 

των Ζωγραφιωτών στην Αθήνα. Για τη διοργάνωση του Τρισάγιου με στόχο να Τιμηθεί ο Ιδρυτής μας με 

αφορμή τα 200 χρόνια από τη γέννηση του ....αλλά και να ευαισθητοποιηθούν περισσότεροι Ζωγραφιωτες 

και φίλοι του Ζωγραφείου για την Ανακαίνιση αναπαλαίωσή του Μαυσωλείου του Ιδρυτού της Σχολής 

μας...Αγαπητοί φίλοι Ν Ουζούνογλου και Ν Κόλμαν σας ευχαριστώ θερμά σας εύχομαι καλή δύναμη στις 

προσπάθειες σας...Και χαιρετώ με ιδιαίτερη αδελφική αγάπη όλους τους παρευρισκόμενους φίλους και 

αδελφούς ...Καλή σας μέρα! 

Το μαυσωλείο Ζωγράφου είναι το μεγαλύτερο ιδιωτικό ταφικό οικοδόμημα σε ολόκληρη την Ευρώπη και 

κατά τις ομιλίες έγινε αναφορά για την προσπάθεια που γίνεται τα τελευταία χρόνια από τους φορείς των 

Κωνσταντινουπολιτών για την διάσωσή του, αφού το σπουδαίο αυτό μνημείο είναι επί δεκαετίες εγκατα-

λελειμμένο! 

Η Οι.Ομ.Κω. όπως έχουμε ενημερώσει στο πρόσφατο παρελθόν αρκετές φορές έχει αναλάβει την δωρεάν 

για τον Δήμο Αθηναίων, εκπόνηση της Μελέτης (Αρχιτεκτονικής και Στατικής) βάση της οποίας θα γίνει 

από τον Δήμο η εκτέλεση του έργου συντήρησης. Αναμένεται η υποβολή της Μελέτης να γίνει εντός του 

επόμενου Νοεμβρίου.  



 

Αποκαλύπτονται τα Μωσαϊκά σε Εκκλησία της πρώιμης Βυζαντινής περιόδου 

στην πόλη Μάρντιν  

Άρχισαν διασωστικές ανασκαφές στην επαρχία Ντερίκ του νομού Μάρντιν όπου είχε διαπι-

στωθεί η διενέργεια παράνομων ανασκαφών από αρχαιοκάπηλους. Η παλαιοχριστιανική 

εκκλησία βρίσκεται στην επαρχια-

κή συνοικία Γκιόκτας που απέχει 

55 χλμ από το κέντρο της κωμόπο-

λης Ντερίκ. Κατόπιν καταγγελίας 

παράνομων ανασκαφών από κυνη-

γούς θησαυρού έφθασαν οι διω-

κτικές αρχές οπότε διαπιστώθηκε η 

ύπαρξη των μωσαϊκών που φαίνο-

νται στις φωτογραφίες. Κατόπιν με 

ευθύνη της Διεύθυνσης Μουσείων 

του νομού Μάρντιν άρχισαν οι σω-

στικές ανασκαφές της 5ης Ιουλίου 2020.  

Οι ανασκαφές αποκάλυψαν εκτός από τα μωσαϊκά εννιά στοίχων μαρμάρινη γραφή στην 

αρχεία Ασσυριακή γλώσσα και το περίγραμμα της βάσης εκκλησίας που φαίνεται επίσης 

στην φωτογραφία.  

Από εντειχισμένη μαρμάρινη επιγραφή φαίνεται ότι η εκκλησία και το βαπτιστήριο φαίνε-

ται ότι έχει κτιστεί το 396 μ.Χ.  



 
Μιλώντας στο Anadolu Agency (AA), ο διευθυντής του Μουσείου Mardin και ο διευθυντής 

ανασκαφών κ. Abdulgani Tarkan δήλωσε ότι οι ανασκαφές ξεκίνησαν στις 5 Ιουλίου 2020. 

Ο κ. Tarkan δήλωσε ότι ανακάλυψαν μια εκκλησιά με ρυθμό βασιλικής με το δάπεδο της με 

μωσαϊκά τονίζοντας : «Συναντήσαμε τα μωσαϊκά της πρώιμης βυζαντινής περιόδου στη βά-

ση της εκκλησίας με σχέδιο βασιλικής, με ημερομηνία 396. Στη μέση του κύριου τόπου λα-

τρείας, φτάσαμε σε Ασσυριακή επιγραφής 9 γραμμών. Καταλάβαμε το έτος κατασκευής 

διαβάζοντας την επιγραφή αυτή».   

  Τα μωσαϊκά έχουν απεικονίσεις ζώων, 

γεωμετρικά στολίδια και ανθρώπινες 

μορφές. Υπάρχουν επίσης σκηνές που 

απεικονίζουν ανθρώπους να κυνηγούν 

ζώα.  

    Ο ίδιος ανέφερε: «πιστεύουμε ότι 

θα μπορούσε να είναι εκκλησία ή βα-

πτιστήριο, περιέχει τα ονόματα των 

πνευματικών μορφών που συνέβαλαν 

στην κατασκευή του. Η επιγραφή Συ-

ριακής 9 γραμμής είναι επιγραφή 

γραμμένη στο ύφος του estrangelo. Η περιοχή ανασκαφής περιλαμβάνει λειτουργικά έργα 

(ειδικά στον Χριστιανισμό, μια σειρά μορφών που καθορίζουν τον τρόπο διεξαγωγής της 

δημόσιας θρησκευτικής λατρείας). Το τμήμα της αψίδας βλέπει ανατολικά. Στα δεξιά και 

στα αριστερά της αψίδας βρίσκονται κελιά (ένα από τα δύο δωμάτια στις παλαιοχριστιανι-

κές και ανατολικές χριστιανικές εκκλησίες που χρησιμοποιήθηκαν ως ιερό). Συναντήσαμε 

μικρά ευρήματα σε αυτά τα κελιά. Αυτά τα έργα είναι γενικά λειτουργικά έργα. Η αποκατά-

σταση αυτών των έργων θα γίνει στη διεύθυνση του Μουσείου μας».   



 
Οικουμενική Ομοσπονδία Κωνσταντινουπολιτών 

 

Ανακοίνωση 

Προς τους τωρινούς και μελλοντικούς εθελοντές της Οι.Ομ.Κω. 

Πρόσκληση για διαδικτυακή παρακολούθηση μαθημάτων  

τουρκικής γλώσσας. 

 

  Προγραμματίζεται η έναρξη διαδικτυακών μαθημάτων εκμάθησης τουρκικής 

γλώσσας για την επόμενη περίοδο δύο δίωρα την εβδομάδα: Κυριακή και Τε-

τάρτη τις ώρες 20.00-22.00. Για αρχάριους και προχωρημένους. 

   Οι ενδιαφερόμενες/οι παρακαλούνται να στείλουν μέχρι τις 8/10/2020 για 

λόγους προγραμματισμού τις παρακάτω πληροφορίες στο email: 

nnap@otenet.gr  

Η εγγραφή και παρακολούθηση είναι δωρεάν για τις/ους εθελόντριες/ες 

(τωρινές/ούς ή μελλοντικές/ούς). 

  Εκτιμάται η έναρξη μαθημάτων από 15/10/2020. 

 

Ονοματεπώνυμο: 

 

Επικοινωνία:  τηλ…………………………………, email:………………………….. 

 

Αν ξέρετε τουρκικά ποιο είναι το επίπεδο σας και τι εκπαίδευση έχετε παρακο-

λουθήσει: 

 

Έχετε προσφέρει εθελοντική εργασία προς την Οι.Ομ.Κω-περιγράψετε σύντο-

μα: 

 

Αν δεν έχετε προσφέρει σε ποιους τομείς θα μπορούσατε να προσφέρετε: 

 

 

 Τα μαθήματα είναι δωρεάν για τους εθελοντές της Οι.Ομ.Κω. και των μελών σωματείων 

της Οι.Ομ.Κω.  



 

Προφορική παρέμβαση διαμέσου διαδικτύου στο  
45ο Συμβούλιο Δικαιωμάτων Ανθρώπου του Ο.Η.Ε. στη Γενεύη  

14/9-7/10/2020 
 

ECUMENICAL FEDERATION OF CONSTANTINOPOLITANS  
The imperative necessity for the Republic of Turkey to actively support the Repatriation of 

the younger generation, descendants of the Greek-Orthodox Minority of Istanbul as the 
only measure to prevent the disappearance of this Autochthonous Community 

The severe violations of the human rights of the Greek-Orthodox Minority during the years 
1923-2003 has caused this Community to be living today as an expatriate community to  the 
extent of  98% of its population. The fundamental reasons of this mass scale expatriation 
has been the 65 years ago mass scale Pogrom of 6-7 September 1955 and the systematic 
deportations during the period 1964-66 while the discriminatory measures continued for 
decades. We have stated in detail during the last 8 years in numerous U.N. Conferences 
these violations of the past. Presently the Minority living in Istanbul are less than 1500 per-
sons, most of them being of advanced age, and is facing the specter of complete annihila-
tion. 
The only measure to prevent the disappearance of this historic Community is Turkey to ac-
tively support the proposals submitted by the EFC focusing on the repatriation of young 
people whose parents are descendants from Istanbul and in parallel to reinstitute all the 
rights of the Minority. The proposals of EFC include provision of scholarships for the young 
people to study in Universities, support for housing and establishing SME’s, employment in 
state agencies and various incentives for repatriation. The role of the Minority welfare foun-
dations in this effort is essential. The prevention of elections during the last 8 years in the 
non-Muslim minority foundations has severely damaged their proper function in fulfilling 
their important role. 
The proposals submitted by EFC are aligned with the Resolution of the United Nations Gen-
eral Assembly Resolution 60/147.  
 
Furthermore, we would like to state the fact the European Commission has rejected all 
proposals of EFC during the last 6 years, to support the repatriation of the young mem-
bers of the Community.  
 
EFC stresses the urgent necessity of proposed measures for the survival of the Greek-
Orthodox Community of Istanbul in the context of human rights framework.  
 



 Υποβολή από την Οι.Ομ.Κω. πρότασης προς τον Οργανισμό Συμμαχίας των Πολιτισμών 

για τον καθορισμό αρχών ώστε τα Μνημεία Παγκόσμιας Κληρονομιάς να αποτελέσουν 

εστίες αλληλοκατανόησης των πολιτισμών (8/9/2020). 

Proposal to establish a Working Group under the auspices of UNAOC on “Monuments in 

the Service of Mutual Understanding Between Civilizations”. 
1. Introduction 

Mankind from the early ages of the formation of organized societies, when relating to the supernatural 

they erected monuments to materialize their beliefs. These constituted the basis of their civilizations that is 

the body of these societies in how they conceive their accumulated experiences, habits and traditions which 

were affecting their way of life. 

Therefore, monuments are presenting the core of common social thinking otherwise known as Civilizations. 

In this context Symbols usually placed on the monuments are essential. Symbols have played significant role 

in the history of civilizations. 

The similarity of the life course of Civilizations being like the life cycle of biological organisms have been 

noticed in the past by several historians. However, it is a verified fact that those civilizations being in close 

relations with the others both produce more long-standing positive results to all humanity and shown ability 

to adapt to new conditions. An important expression of the Civilizations in this context are the symbolic 

archetypical monuments they create and the degree they influence other civilizations. 

2. Proposal 

Based on the above arguments, the UN Alliance of Civilizations in order to produce tangible results, such as 

prevention of tensions between state entities and even group of states related to different civilizations, 

needs to take care of the harmonious use of symbolic monuments which are related to different civilizations. 

Especially in cases of interacting civilizations, not necessarily always peaceful, raising the common cultural 

heritage and rules of avoiding tensions between them. The commonality of the architectural styles used in 

monuments and the use of same monument long ages by different religions which are the strongest 

characteristics of civilizations are factors to be considered in this context. 

In this context the establishment of a working group under the auspices and mandate of the UNAOC is 

proposed to study and report the issue of “How the Symbolic Monuments can be of Service in the mutual 

understanding between Civilizations”. 

The suggested topics to be examined by this working group could be: 

Activities to be carried out to promote and raise the awareness on the similar concepts exhibited by the 

monuments generated by different civilizations. 

How the state sovereignty could be compatible with the usage of monuments belonging to UNESCO world 

cultural heritage list of monuments.  

Propose rules for the use of monuments to create conditions approaching civilizations and what actions 

should be avoided in order not to create tensions between civilizations. 

Develop general rules how the supervision of historical monuments has to be carried out by taking into 

account their preservation and to be accessible to all humans as entities of common cultural heritage of all 

humanity. 



Συνέχεια της Εκπαίδευσης Εθελοντών για Αντιμετώπιση Εκτάκτων Αναγκών και 
Ανθρωπιστικής Βοήθειας 

 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΙΣ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ  
την Εθελοντική Ομάδα Ανθρωπιστικών Αποστολών Οι. Ομ. Κω.  

 

  Στη συνέχεια του σεμιναρίου που πραγματοποιήθηκε τον παρελθόντα Μάρτιο 
από τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό συνεχίζεται οι προσπάθειες από την Εθελοντι-
κή Ομάδα Ανθρωπιστικών Αποστολών Οι. Ομ. Κω.  
 
  Με ιδιαίτερη χαρά σας ενημερώνουμε για την έναρξη της εθελοντικής μας ομά-
δας ανθρωπιστικών αποστολών, με στόχο την προσφορά στους συνανθρώπους 
μας, ανεξαρτήτως θρησκείας, εθνικότητας, πολίτικων πεποιθήσεων, φύλου, χρώ-
ματος, καταγωγής και λοιπόν ιδιαιτεροτήτων, παρά να είμαστε δίπλα τους όταν 
και όπου μας χρειαστούν. Προς την κατεύθυνση αυτή, οι εθελοντές μας θα λά-
βουν δωρεάν εκπαίδευση σε διάφορα αντικείμενα και θεματικές ενότητες τα ο-
ποία θα ανακοινώνονται κατά καιρούς. Η εκπαίδευση που θα λάβουν, θα δώσει 
τα κατάλληλα εφόδια στους εθελοντές μας, έτσι ώστε να αξιοποιηθεί στο 
έπακρο η επιθυμία για προσφορά στον Άνθρωπο! Είναι πολύ σημαντικό οι εθε-
λοντές να γνωρίζουν τι θα κάνουν, αλλά και πως. Οι φορείς που θα μας παρέ-
χουν τις εκπαιδεύσεις, είναι ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός, ο ΕΦΕΤ και άλλοι φο-
ρείς με σημαντική γνώση και εμπειρία.  
 
Το πρώτο σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί στο Καστρίτσειο Μουσείο Πολιτισμού,  
Λεωφ. Καποδιστρίου 17, Φιλοθέη 152 37, τη Δευτέρα 12/10/2010 και την Τετάρ-

τη 14/10/2020, από 17:00 - 22:00. Το θέμα της εκπαίδευσης θα είναι "Σεμινάριο 

Πρώτων Βοηθειών για πολίτες" και θα διεξαχθεί από τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυ-

ρό. Όσοι επιθυμούν να στείλουν μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείο στην διεύ-

θυνση: toufe79@yahoo.gr μέχρι την 10/10/2020. Θα τηρηθεί σειρά προτεραιό-

τητας επειδή για τον 1ο κύκλο επιμόρφωσης ο αριθμός συμμετοχών είναι περιο-

ρισμένος.  

Θα ακολουθήσουν ανακοινώσεις και άλλων σεμιναρίων στην ίδια ενότητα θεμά-

των.  



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. 


