
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
 

•Δήλωση του εκπροσώπου της 

Ε.Ε. στην Γ.Σ. του ΟΗΕ για τον 

Ελληνισμό της Κωνσταντινούπο-

λης, σ.1-5. 

•Ημερίδα Επετείου 6-7/9/1955, 

σ.1-10. 

•Εγκαίνιά γηπέδου ΑΕΚ,σ.11-12. 

•Ψήφισμα FUEN μετά από πρό-

ταση της ΟιΟμΚω, σ.13-15. 

•Ανακοινώσεις της ΟιΟμΚω,σ.16-

19. 

•Οι συνεχιζόμενες καταστροφές 

στην Αγία Σοφία,σ.20-24.    Σεπτεμβρίου  2022  Τεύχος 11/9 

 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 

Δήλωση της Ευρωπαϊκής Ένωσης από τον Ειδικό Εκπρόσωπο της ΕΕ για τα Ανθρώπινα 

Δικαιώματα κ. Eamon Gilmore στην 77η Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών για 

την Τριακονταετή επέτειο από την έγκριση της Διακήρυξης για τα Δικαιώματα των Προ-

σώπων που ανήκουν σε Εθνικές ή Εθνοτικές, Θρησκευτικές και Γλωσσικές μειονότητες 

…………….. 

Η ΕΕ λυπάται βαθύτατα για τις πολιτικές διακρίσεων του παρελθόντος που εφάρμοσε 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 της Τουρκίας να προστατεύσει τα ανθρώπινα δικαιώματα, τις θεμελιώδεις ε-

λευθερίες και το κράτος δικαίου, συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων ιδιοκτησίας 

ατόμων που ανήκουν σε μειονότητες και νομικών οντοτήτων μειονοτήτων. 

…………………… 

 

Statement by the European Union delivered by EU Special Representative for Human 

Rights Eamon Gilmore at the 77th United Nations General Assembly Thirtieth anniver-

sary of the adoption of the Declaration on the Rights of Persons Belonging to National or 

Ethnic, Religious and Linguistic Minorities 

………………………… 

The EU deeply regrets past discriminatory policies implemented by Turkey, which result-

ed in the Greek Minority currently being on the verge of extinction. In this context, the 

EU reiterates 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 entities. 



 AB İnsan Hakları Özel Temsilcisi Sn. Eamon Gilmore tarafından 77. Birleşmiş Milletler Genel 

Kurulu'nda  Ulusal veya Etnik, Dini ve Dilsel Azınlıklara Mensup Kişilerin Haklarına İlişkin 

Bildirge'nin kabul edilmesinin otuzuncu yıldönümünde   

Avrupa Birliği'nden Yapılan Açıklama  

………………….. 

AB, Türkiye'nin geçmişte uyguladığı ve Türkiye’de Rum Azınlığının şu anda yok olmanın 

eşiğine gelmesiyle sonuçlanan ayrımcı politikalarından derin üzüntü duymaktadır. Bu 

bağlamda AB, Türkiye'ye azınlıklara mensup kişilerin ve azınlıkların tüzel kişiliklerinin 

mülkiyet hakları da dahil olmak üzere insan haklarını, temel özgürlükleri ve hukukun 

üstünlüğünü koruma çağrısını yineler. 

………………….. 

 

ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΤΟΥΡΚΙΑΣ κ. Ρ.Τ. ΕΡΝΤΟΓΑΝ 

Tweeter Anadolu Agency 22/9/2022-4:31 MM 

Η Τουρκία δεν έδιωξε κανένα Ρωμιό από την Τουρκία στην διάρκεια της δικής μας θητείας, 

δεν θέλει τη μείωση του Ρωμαίικου πληθυσμού στην χώρα μας. Πρόεδρος Ερντογάν   

——————————- 

STATEMENT OF PRESINDENT OF REPUBLIC OF TURKIYE Mr. R.T. ERDOGAN 

ANADOLU AGENCY 22/9/2022-4:31 MM 

Türkiye did not expel any Greek from Türkiye during our tenure, do not want reduction of 

Greek population in our country: President Erdogan  

———————— 

T.C. CUMHURBAŞKANI Sn. R.T. ERDOĞAN TARAFINDAN YAPILAN AÇILAMA 

ANADOLU AGENCY 22/9/2022-4:31 MM 

Türkiye görev süremiz boyunca Türkiye'den hiçbir Rum'u kovmadı, ülkemizdeki Rum 

nüfusunun azalmasını istemiyoruz: Cumhurbaşkanı Erdoğan 



 Τρίγλωσση Δήλωση της Οικουμενικής Ομοσπονδίας Κωνσταντινουπολιτών  

ECUMENICAL FEDERATION OF CONSTANTINOPOLITANS 
Statement - 22 September 2022 

The Ecumenical Federation of Constantinopolitans (EFC),  being the all world unifying organization of the 
expatriated Greeks of Istanbul forced to live out of their country up to 99% of its population,  because of the 
continuous and severe violations of their rights on behalf of the Turkish governments throughout the years 
1923-2003, taking notice of today’s statement by President of Türkiye /Turkey  R.T. Erdogan “Türkiye did not 
expel any Greek from Türkiye during our tenure, do not want reduction of Greek population in our country” 
wants to state that  although agrees with this statement,  it is important to remind that  all the remedy and 
reparation measures submitted by EFC, especially of the repatriation of the youths of our Community, to the 
present leadership of Türkiye during the last 12 years remained unanswered and are pending.  The promise 
of respecting human rights is a vague concept if the governments do nothing to alleviate the past injustices 
and misdoings as in this case.  
 

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΙΤΩΝ 
Ανακοίνωση - 22 Σεπτεμβρίου 2022 

Η Οικουμενική Ομοσπονδία Κωνσταντινουπολιτών (Οι.Ομ.Κω.), ως ο παγκόσμιος ενωτικός φορέας των 
παρά τη θέλησή τους, βιαίως, εκπατρισμένων Ρωμιών της Κωνσταντινούπολης οι οποίοι ζουν εκτός της 
γενέτειρας τους πόλης σε ποσοστό 99%, -ως συνέπεια των αμείλικτων και σκληρών διωγμών που έχουν 
υποστεί εκ μέρους των τουρκικών κυβερνήσεων κατά την περίοδο 1923-2003- και έχοντας υπόψη τη 
δήλωση του Προέδρου της Τουρκίας κ. Ρ.Τ. Ερντογάν : «Η Τουρκία στην διάρκεια της θητείας της 
κυβέρνησής μας δεν έδιωξε κανέναν Ρωμιό και δεν επιθυμεί τη μείωση του Ρωμαίικου πληθυσμού στην 
Τουρκία», δηλώνει ότι, αν και συμφωνεί με την δήλωση αυτή, αισθάνεται την ανάγκη να επισημάνει ότι 
όλες οι προτάσεις που έχουν κατατεθεί εκ μέρους της Οι.Ομ.Κω. προς την ηγεσία της Τουρκίας τα τελευταία 
12 χρόνια για την αποκατάσταση και θεραπεία των αδικιών, ιδιαίτερα δε οι προτάσεις που αφορούν τον 
επαναπατρισμό των νέων που ανήκουν σε οικογένειες της κοινότητάς μας, παραμένουν αναπάντητες και σε 
εκκρεμότητα. Η υπόσχεση εκ μέρους των κυβερνήσεων ότι τα δικαιώματα του ανθρώπου θα γίνουν 
σεβαστά, αποτελούν δηλώσεις άνευ περιεχομένου εφόσον δεν συνοδεύονται από ενέργειες που να 
αποδεικνύουν ότι θα πράξουν το παν δυνατόν για να αποκαταστήσουν τα λάθη και τις αδικίες του 
παρελθόντος.  
 

İSTANBULLU RUMLARIN EVRENSEL FEDERASYONU 
Duyuru - 22 Eylül 2022 

İstanbullu Rumların Evrensel Federasyonu (İREF), 1923-2003 yılları arasında devamlı ve sürekli bir şekilde T.C. 
Hükümetleri tarafından anayasal haklarının ihlalleri neticesinde, kendi isteklerine karşı, nüfusunun %99u 
Türkiye dışında yaşamaya mecbur edilen İstanbul  Rum Toplumunun dünya çapında birleştirici kurumu olarak 
Sn. T.C. Cumhurbaşkanı R.T. Erdoğan’ın bugünkü “Türkiye, görev süremiz boyunca Türkiye'den hiçbir Rumu 
kovmadı, ülkemizdeki Rum nüfusunun azalmasını istemiyoruz” açıklaması üzerine, bu ifadeye katılmakla 
birlikte, son 12 yıl süresinde İREF olarak T.C. Hükümetlerine sunduğumuz geçmişin haksızlıklarının 
neticelerinin düzeltilmesi ile ilgili -ve bunların arasında en önemlisi Toplumumuzun gençlerinin geri dönüşünü 
mümkün kılacak program gibi- bir sıra önerilerimiz cevapsız kalmış ve askıdadır. Hükümetler, bu durumda 
olduğu gibi, geçmişteki adaletsizlikleri ve yanlışları düzeltmek için elinden gelen her şeyi yapmak niyetinde 
olduklarını kanıtlayacak eylemlerde bulunmazlarsa “insan haklarına saygı” sözü belirsiz ve içeriksiz bir 
kavramdır. 



 ECUMENICAL FEDERATION OF CONSTANTINOPOLITANS (EFC) 

Statement 

23 September 2022 

 

The Ecumenical Federation of Constantinpolitans being the unifying federative association of 

the expatriated Greek Minority  of Istanbul, would like to remind those asking the question 

why this Community is on the verge of complete anihhilation, to look at the following picture: 

 

It is an unfortunate truth that the damaging discrimination against our Community is still 

taking place, following the recently introduced Election Regulation, after a 10 year delay, 

concerning the non-Muslim Minority Welfare Foundations (date of issue 18/6/2022 and its 

amendment 16/9/2022). This Regulation is cultivating such conditions that large number of 

our Foundations will have to be declared as abandoned because of the extreme erosion of 

the Community population and the restriction of the voting rights of the members of the 

Minority living within Istanbul. There are more than 30 Foundations which have already been 

declared abandoned (mazbut – fused) during the period 1923-2003 resulting in their 

administration being removed from the Minority. One of the most severe violations of this 

Regulation is the prohibition of the participation to these elections, Minority members who 

are citizens of Turkiye and forced to live abroad. Moreover, through this Regulation, the 

lenience towards the illegal status of the largest Greek Welfare Foundation Balikli, continues 

unabated since for the last 31 years no elections have taken place in this largest Foundation 

of the Community.  



 ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΙΤΩΝ 

Ανακοίνωση 

23 Σεπτεμβρίου 2022 

Η Οικουμενική Ομοσπονδία Κωνσταντινουπολιτών ως ο ενοποιητικός ομοσπονδιακός 

σύλλογος της εκπατρισμένης ελληνικής μειονότητας της Κωνσταντινούπολης προτείνει σε 

όσους ρωτούν την αιτία που αυτή η Κοινότητα βρίσκεται στα πρόθυρα της πλήρους 

εκμηδένισης να δουν την ακόλουθη εικόνα:  

 
H πικρή αλήθεια είναι ότι οι αρνητικές διακρίσεις σε βάρος της Κοινότητάς μας 

εξακολουθούν να συνεχίζονται. Για παράδειγμα,  ο πρόσφατος Εκλογικός Κανονισμός για τα 

Ευαγή Ιδρύματα των μη-Μουσουλμανικών κοινοτήτων, μετά από 10 χρόνια εκκρεμότητας 

(ημερομηνία έκδοσης 18/6/2022 και τροποποίησή του 16/ 9/2022) καλλιεργεί τις συνθήκες  

ώστε ένας μεγάλος αριθμός Ιδρυμάτων μας να κηρυχθούν εγκαταλελειμμένα λόγω της 

κατακόρυφης μείωσης του πληθυσμού της Κοινότητας μας. Ταυτόχρονα  περιορίζονται τα 

δικαιώματα συμμετοχής στις εκλογές των μελών της Μειονότητας που ζουν στην 

Κωνσταντινούπολη. Περισσότερα από 30 Ιδρύματα μας έχουν κηρυχθεί εγκαταλελειμμένα 

(μαζμπούτ) κατά την περίοδο 1923-2003, με αποτέλεσμα να μην διοικούνται πλέον από 

μέλη της  Μειονότητας. Μια από τις σοβαρότερες παραβιάσεις αυτού του Κανονισμού είναι 

η απαγόρευση της συμμετοχής στις εκλογές μελών της Μειονότητας που είναι μεν πολίτες 

της Τουρκίας αλλά έχουν εξαναγκαστεί να ζήσουν στο εξωτερικό. Επιπλέον, μέσω αυτού του 

Κανονισμού συνεχίζεται η ανοχή στο παράνομο καθεστώς διοίκησης του μεγαλύτερου 

Ελληνικού Ιδρύματος Πρόνοιας, του Βαλουκλή, όπου εδώ και 31 χρόνια δεν έχουν 

διενεργηθεί εκλογές σε αυτό.   

   



 

Η Ημερίδα στην Επέτειο του Πογκρόμ της 6-7 Σεπτεμβρίου 1955 κατά της  
Ρωμιοσύνης της Κωνσταντινούπολης  

Η Ημερίδα πραγματοποιήθηκε το απόγευμα της 7/9/2022 στο Πνευματικό Κέντρο Κωνστα-
ντινουπολιτών και είχε τον τίτλο:  

«Το  Δικαίωμα στην Επιβίωση της  
Ελληνορθόδοξης Κοινότητας της Πόλης:  
Νομικές και Πολιτικές Πρωτοβουλίες». 

Ομιλητές ήταν : Ομοτ. Καθ. Στέλιος Περρά-
κης, Καθ. Λίνος-Αλέξανδρος Σισιλιάνος, Κα-
θ. Κωνσταντίνος Υφαντής. 
Στον χαιρετισμό-εισαγωγή μίλησε ο Πρόε-
δρος της Οι.Ομ.Κω. Ν.Ουζούνογλου. 
 
Εισαγωγή στο θέμα της Ημερίδας έκανε ο 
Πρόεδρος της Οι.Ομ.Κω. Νίκος Ουζούνο-
γλου αναλύοντας σύντομα το ιστορικό του 
Πογκρόμ της 6-7/9/1955 που το είχε ονο-
μάσει ο μεγάλος ιστορικός στο βιβλίο του 
Σπύρος Βρυώνης «Μηχανισμός της Κατα-
στροφής».  Στη συνέχεια ανέφερε τα εξής:  
Ιστορικά η Νύχτα Κρυστάλλων που οργανώθηκε και εκτελέστηκε από το Ναζιστικό καθε-
στώς κατά της Εβραϊκής Κοινότητας στην Γερμανία 8-9 Νοεμβρίου 1938 παρουσιάζει πολύ 
μεγάλες ομοιότητες, ένα θέμα που πρέπει εξετάσουν οι ιστορικοί όπως και την παρουσία 
πολλών αρχηγών μυστικών υπηρεσιών ξένων κρατών εκείνη την νύχτα στην Πόλη.   
Η Ρωμαίικη Κοινότητα άντεξε και αυτό οφείλεται στην Κοινοτική παράδοση της.  
Είναι ανάγκη να γίνει κατανοητό ότι, όπως όλα τα διωκτικά μέτρα κατά της Ρωμαίικης Κοι-
νότητας όλη την περίοδο του 20ου αιώνα δεν είχαν άμεση σχέση με τις Ελληνοτουρκικές 
σχέσεις ή το Κυπριακό αλλά εντάσσονται σε ένα μακροπρόθεσμο σχεδιασμό κατά της Κοι-

νότητας. Στην περίπτωση του Πο-
γκρόμ της 6-7/7/1955 αποκαλύφθηκε 
αργότερα ότι είχε αναφερθεί σε μυ-
στική Έκθεση του Λαϊκού Ρεπουμπλι-
κανικού Κόμματος (CHP) το 1946.   
Ο μόνος διεθνής οργανισμός που συ-
μπαραστάθηκε έμπρακτα στην Ομο-
γένεια υπήρξε το Παγκόσμιο Συμβού-
λιο των Εκκλησιών ενώ η ίδια Κοινό-
τητα ανασυντάχθηκε με τις δικές της 
δυνάμεις. Το 1957 σε κλειστή συνομι-
λία ο Τζελάλ Μπαγιάρ, τότε Πρόεδρος  

Το πάνελ της εκδήλωσης από αριστερά προς δεξιά: 

Ομοτ. Καθ. Ν. Ουζούνογλου, Ομοτ. Καθ. Σ. Περράκης , 

Καθ. Λί-Α.  Σισιλιάνος, Καθ. Κωνσταντίνος Υφαντής  



 της Τουρκίας, ανέφερε το σχέδιο των  Απελάσεων που τέθηκαν σε εφαρμογή το 1964.  

Κλείνοντας την εισαγωγή του ο Νικ. Ουζούνογλου ανέφερε ότι ως Οι.Ομ.Κω. θέτουμε το 

ερώτημα προς κάθε κατεύθυνση: «αφού σήμερα ο πληθυσμός της Ομογένειας στην Πόλη 

είναι 1% αυτού που έπρεπε να είναι, τα μέτρα να αποτραπεί η ολοκληρωτική εξαφάνιση της 

Μειονότητας αυτής, αποτελεί, ναι ή όχι, θεμελιώδες ζήτημα στο πλαίσια των Δικαιωμάτων 

του Ανθρώπου. Δυστυχώς οι διεθνείς οργανισμοί αδυνατούν να απαντήσουν στο ερώτημα 

αυτό. Αυτό είναι και το ουσιαστικό θέμα που παρακαλέσαμε οι διαπρεπείς ομιλητές σήμερα 

να αναλύσουν.  

 

Ομοτ. Καθ. Στέλιος Περράκης:  

Ο Oμότ. Kαθηγητής Στέλιος Περράκης, στην ομιλία του, τόνισε -μεταξύ άλλων- τα ακόλουθα: 

Συμφωνεί με την διαπίστωση ότι δεν ήταν το Κυπριακό η αιτία για να οργανωθεί το Πογκρόμ 

της 6-7/9/1955 και είναι ανάγκη να γίνει κατανοητό ότι στην Τουρκία οι πολιτικές κατά των 

μειονοτήτων βρίσκονται στο επίκεντρο της κρατικής πολιτικής. Το θέμα αποκτά περισσότερη 

βαρύτητα, αν λάβουμε υπόψη ότι αυτή η πολιτική εξαφάνισης των μειονοτήτων, ασκήθηκε 

σε μια περίοδο που είχαν αναπτυχθεί στο Διεθνές Δίκαιο μέτρα προστασίας μειονοτήτων. 

Ακόμα και μετά από τον Α΄ Παγκόσμιο Πόλεμο με την ίδρυση της Κοινωνίας των Εθνών είχαν 

εισαχθεί στο Διεθνές Δίκαιο έννοιες και ρυθμίσεις της προστασίας των μειονοτήτων και, 

μάλιστα, σε ορισμένες περιπτώσεις πολύ εξελιγμένες, όπως η αναγνώριση του δικαιώματος 

της ατομικής προσφυγής για τα μέλη της μειονότητας στην Άνω Σιλεσία⸱ δηλαδή πολύ 

νωρίτερα από το 1950, το καθιερωμένο πλέον δικαίωμα στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση των 

Δικαιωμάτων του Ανθρώπου της Ρώμης. Αποτελεί και σήμερα σοβαρή δυσκολία ότι δεν 

υπάρχει κοινά αποδεκτός ορισμός τι είναι «Μειονότητα». Περαιτέρω, αυτό έχει ως συνέπεια 

να μην γίνονται αποδεκτά αφενός τα συλλογικά δικαιώματα και αφετέρου να γίνεται δεκτό 

το δικαίωμα ατομικού αυτοπροσδιορισμού ως μέλους μειονότητας, με δικαίωμα, βέβαια, 

ατομικής αναφοράς/προσφυγής. Μετά από τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο, η διεθνής προστασία 

για τα δικαιώματα των μειονοτήτων θεωρείται μέρος/εντάχθηκε στο πλαίσιο της Διεθνούς 

Προστασίας των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου. Γι’ αυτό τον λόγο, το σχετικό δίκαιο που 

διαμορφώθηκε στη διεθνή δικαιοταξία περιορίζεται στα άτομα, τα πρόσωπα που ανήκουν 

σε μια μειονοτική ομάδα.  



 Είναι σημαντικό να αναφερθεί, σε σχέση με την Αμερικανική Σύμβαση Δικαιωμάτων του 

Ανθρώπου, ότι η νομολογία των ελεγκτικών οργάνων της (Επιτροπής και Δικαστηρίου) 

προάγουν -δεσμευτικά για τα κράτη- μέτρα για την επιβίωση κοινοτικών ομάδων 

(αυτοχθόνων), που μπορεί να αποτελούνται ακόμα και από μερικές εκατοντάδες ατόμων.  

Αναφορικά με τον Ο.Η.Ε., υπάρχει η δυνατότητα να εγερθεί ζήτημα όσον αφορά το δικαίωμα 

στην επιβίωση μιας μειονότητας, όπως της Ελληνικής της Κωνσταντινούπολης, σε αρμόδια 

όργανα (π.χ. Συμβούλιο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, Επιτροπή Δικαιωμάτων του Ανθρώπου 

του Συμφώνου για τα Ατομικά και Πολιτικά Δικαιώματα, κ.λπ.). Το ζήτημα αυτό μπορεί να 

συσχετισθεί με το δικαίωμα στη ζωή, στην ύπαρξη, στον πολιτισμό. Τονίσθηκε ιδιαίτερα η 

σημασία να γίνονται προσφυγές σε εθνικά δικαστήρια, προβάλλοντας -και είναι τούτο 

προϋπόθεση- διεκδίκησης/αξίωσης, σε επόμενη φάση της διαδικασίας, στο Ευρωπαϊκό 

Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕυρΔΔΑ). Η αποφυγή διεκδικήσεων, με το 

σκεπτικό ότι και η άλλη πλευρά θα προσφύγει, δεν είναι καθόλου ορθή προσέγγιση και 

παραγνωρίζει τις δυνατότητες διεθνούς προστασίας, που δεν αξιοποιούνται. Από την άλλη, 

είναι γνωστό ότι υπάρχει το ζήτημα κατά πόσο τα κράτη συμμορφώνονται στις αποφάσεις 

του ΕυρΔΔΑ, όπως συμβαίνει για την Ελλάδα και την Τουρκία.  

 

Πρέπει να κατανοήσουμε ότι βρισκόμαστε σε συνθήκες δύσκολες για διεκδικήσεις, όμως 

αυτό δεν πρέπει να μας αποτρέψει από το να συνεχίσουμε. Είναι σημαντικό να μελετάμε 

προσεκτικά τις διεθνείς συνθήκες, όπως π.χ. τα πρακτικά της Συνδιάσκεψης στην Λωζάννη 

(1922-23). Είμαστε αναγκασμένοι να αποδεχθούμε ότι η Ελλάδα μετά από τον Β΄ Π.Π. δε 

διέθετε πραγματικά πολιτική για τις μειονότητες, εντός αλλά και εκτός συνόρων, πέρα από 

ρητορικά σχήματα. Αυτή ήταν η αιτία -όχι η μόνη, βέβαια- που δεν αντέδρασε το 1955, αλλά 

και το 1964-5, στις ομαδικές απελάσεις Ελλήνων από την Τουρκία. Ποτέ δεν μερίμνησε η 

Ελλάδα για την προστασία των ελληνικών μειονοτήτων. Υπάρχει το πρόβλημα απουσίας μιας 

σαφούς πολιτικής στο θέμα αυτό στην Ελλάδα. Αντίθετα, η πολιτική της Τουρκίας είναι 

σαφής: ενέργειες στην κατεύθυνση εξαφάνισης των μειονοτήτων -εθνοκάθαρση που 

διαπράττει συστηματικά από το Μεσοπόλεμο- που φαίνεται και σήμερα να αποσκοπεί εκ 

του αποτελέσματος με τον νέο Κανονισμό περί Εκλογών στα Βακούφια. Τόσο η Τουρκία, όσο 

και η Ελλάδα, δεν είναι συμβαλλόμενα μέρη της Σύμβασης-Πλαίσιο για την προστασία των 

Εθνικών Μειονοτήτων του Συμβουλίου της Ευρώπης, με ό,τι αυτό συνεπάγεται. 

Αξιοσημείωτη,  



 
πάντως, στην πρόσφατη Ιστορία, υπήρξε η επιτυχής αντίδραση της Ελλάδος, όταν 

προσπάθησε η Τουρκία να ενεργοποιήσει την σύνδεσή της με την Ευρώπη το 1987, και μετά 

από ενέργεια του ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών προς την ΕΕ στις Βρυξέλλες, το 1987, 

αναγκάστηκε να καταργήσει το Μυστικό Διάταγμα του 1964, που αφαιρούσε ουσιαστικά το 

δικαίωμα στην ιδιοκτησία σε Κωνσταντινουπολίτες Στη συνέχεια, ο Καθηγητής Σ. Περράκης, 

για να υπογραμμίσει την σημασία της αξιοποίησης διεθνών δικαστηρίων, αναφέρθηκε 

ιδιαίτερα στο Διαμερικανικό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, με την ενδιαφέρουσα 

νομολογία για το δικαίωμα στη ζωή, την ύπαρξη και την επιβίωση εθνικών ομάδων, και των 

πατρογονικών περιουσιών τους. Αλλά, επίσης, και για την υποχρέωση του κράτους, με λήψη 

κοινωνικών μέτρων, για την επιβίωση ατόμων.  

 

Σε ένα άλλο επίπεδο προσέγγισης, είναι ανάγκη να τονιστεί, με βάση την Συνθήκη της 

Λωζάννης, ότι τα κράτη μέρη έχουν δικαίωμα προσφυγής στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης 

(χωρίς προϋποθέσεις), που είναι από τους πρώτους διεθνείς θεσμούς. Βέβαια, είναι γνωστό 

ότι η Τουρκία συμμετέχει περιθωριακά στις διεθνείς δράσεις για τα δικαιώματα του 

ανθρώπου, αλλά και περισσότερο των μειονοτήτων. Είναι ανάγκη να κατανοήσουμε ότι η 

αξιοποίηση προσφυγών δίνει την δυνατότητα δημιουργίας νομολογίας και ενδεχόμενη 

μεταβολή νομικής κατάστασης. Με την νομική διεκδίκηση μπορούν να προβληθούν τέτοια 

ζητήματα, καθώς και «ξεχασμένα» δικαιώματα να εγερθούν νομικά, όπως η αυτοδιοίκηση 

σε Ίμβρο – Τένεδο (άρθρο 14 Συνθήκης της Λωζάννης). Πρέπει να τεθεί θέμα ευθύνης για 

την Ελλάδα να ασκήσει ενεργώς τα δικαιώματά της, αξιολογώντας τη σημασία για την 

ύπαρξη/επιβίωση της ελληνικής μειονότητας και κινητοποιώντας διεθνή όργανα και 

διαδικασίες. Δεν σημαίνει, στη σύγχρονη διεθνή κοινότητα, ότι μια τέτοια προσφυγή σε 

διεθνή δικαστήρια θα διαταράξει διακρατικές σχέσεις. Το παράδειγμα των προσφυγών της 

Γερμανίας κατά της Ιταλίας στο Διεθνές Δικαστήριο για ζητήματα δικαστικής ασυλίας και 

επανορθώσεων είναι χαρακτηριστικό. 

 

Γενικότερα, απαιτείται μια συστηματική διεκδίκηση των δικαιωμάτων της ελληνικής 

μειονότητας στην Κωνσταντινούπολη, με αξιοποίηση κάθε νομικής δυνατότητας. 



 Καθ. Λινος  Αλέξανδρος Σισιλλιάνος: 

Ο καθηγητής και π. Πρόεδρος του ΕΔΔΑ Λίνος-Αλέξανδρος Σισιλιάνος, στην αρχή επισήμανε 

ότι το Πογκρόμ της 6-7/9/1955 αποτελεί την συνέχεια της πολιτικής των Νεότουρκων. 

Παρόμοια είναι τα συμβαίνοντα σήμερα με τους διωγμούς κατά των Αρμενίων από το  

Αζερμπαϊτζάν με την ανάμιξη και της Τουρκίας. Σχετικά με το θέμα του δικαιώματος 

επιβίωσης μιας κοινότητας στο διεθνές  δίκαιο υπάρχουν νομικά δεδομένα όπως: 

Η Σύμβαση για την πρόληψη και την καταστολή του εγκλήματος της Γενοκτονίας του ΟΗΕ 

1948. 

Η Διεθνής Σύμβαση για την Κατάργηση κάθε Μορφής Φυλετικών Διακρίσεων του ΟΗΕ 

(1965). 

Η Σύμβαση Πλαίσιο του Συμβουλίου της Ευρώπης για την Προστασία των Εθνικών 

Μειονοτήτων (η οποία όμως δεν δεσμεύει την Ελλάδα και την Τουρκία). 

Η Ευρωπαϊκή  Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (Ρώμη 1950) δεν μιλάει  για  συλλογικά 

δικαιώματα αλλά για δικαιώματα μεμονωμένων ατόμων που ανήκουν σε μειονότητες. Όμως 

αυτό δεν αποτρέπει να ασκούνται προσφυγές. Η υπόθεση Αγνίδου κατά της Τουρκίας είναι 

μια χαρακτηριστική περίπτωση. Το ΕΔΔΑ δικαίωσε την προσφεύγουσα και της επιδίκασε 

σημαντική αποζημίωση για την απώλεια της ιδιοκτησίας της. Ως συνήγοροι προσπαθήσαμε 

να αποφανθεί το δικαστήριο ότι, εκτός από την παραβίαση του δικαιώματος της περιουσίας 

της προσφεύγουσας, υπήρξε διακριτική μεταχείριση λόγω της μειονοτικής της ιδιότητας,  

αλλά δυστυχώς αυτό δεν το έκανε το δικαστήριο, παρόλο που υποβάλαμε πολλά στοιχεία. 

Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι με την πολιτική της η Τουρκία συστηματικά οδήγησε σε 

εξοστρακισμό και εκρίζωση τις ελληνικές οικογένειες. Τα σχετικά στατιστικά στοιχεία μιλούν 

από μόνα τους. Η σύγκριση της εξέλιξης του πληθυσμού της Μουσουλμανικής μειονότητας 

στην Δ. Θράκη και της Ελληνικής στην Κωνσταντινούπολη από την υπογραφή της Συνθήκης 

της Λωζάννης έως σήμερα καθιστά σαφές το τι έχει συμβεί. Η Τουρκία σε κάθε περίπτωση 

που αντιμετωπίζει, παρουσιάζει παραπλήσιες δικαιολογίες, με ελαφρές παραλλαγές για να 

μην φανεί η συστηματική στοχοποίηση της Μειονότητας. Παρότι ορισμένες υποθέσεις 

Ελλήνων της Πόλης κερδήθηκαν στο ΕΔΔΑ, οι προσφεύγοντες έλαβαν μεν αποζημίωση, αλλά 

οι περιουσίες τους χάθηκαν. 

 Πρέπει αποτελέσει σκοπό να ξεφύγουμε από τα ατομικά και να πάμε στα συλλογικά 

δικαιώματα. Η ελληνική Πολιτεία θα πρέπει να στηρίξει αποφασιστικότερα αυτή την 

προσπάθεια.  



 Καθ. Κωνσταντίνος Υφαντής: 

Αναφέρθηκε στην εργασία του ως καθηγητής την περίοδο 2012-2020 στο Πανεπιστήμιο 

Kadir Has στην Πόλη. Μετά από το 2013 άρχισε η εκτροπή των δημοκρατικών ελευθεριών  

στην Τουρκία. Αν και ο αριθμός των Ρωμιών είναι ελάχιστος στην Πόλη παντού υπάρχει η 

ανάσα των Ρωμιών. Για εμένα υπήρξε μια οδυνηρή εμπειρία. Η σημερινή κατάσταση είναι 

τραγική αφού χιλιάδες διανοούμενοι βρίσκονται σε φυλακές και ο νομπελίστας Ορχάν 

Παμούκ κρύβεται. Ανάφερε το βιβλίο του ιστορικού Σπύρου Βρυώνη με τίτλο: «Ο 

Μηχανισμός της Καταστροφής» που εκδόθηκε το 2005. Ο  Σ. Βρυώνης θέτει το  ερώτημα τι 

δεν ήταν η νύκτα 6-7/9/1955; Αποδεικνύει ότι δεν ήταν αυτά που αναφέρονται στην 

επίσημη τουρκική ιστοριογραφία, ότι υπήρξε μια πράξη αγανάκτησης της μάζας. 

Αποδεικνύει την σχεδίαση της επιχείρησης από το Κράτος.  

Είναι ανάγκη να τονιστεί ότι το χειρότερο ήταν η άρνηση από την τότε Κυβέρνηση να 

αναγνωρίσει τις ευθύνες της. Η Κυβέρνηση αυτή ήταν η πρώτη δημοκρατικά εκλεγμένη 

κυβέρνηση στην ιστορία της Τουρκίας, πράγμα που δείχνει την σοβαρότητα του  

προβλήματος. Η Τουρκία βρίσκεται σε μια αέναη μετάβαση προς τη δημοκρατία, αλλά ποτέ 

δεν την φθάνει. Πρόκειται για μοναδικό παράδειγμα χώρας που 100 χρόνια προσπαθεί να 

μεταβεί προς την δημοκρατία, που δεν μπορεί να το πετύχει. Διαπιστώνουμε σήμερα ότι η 

προσέγγιση προς την Ευρώπη, οι μεταρρυθμίσεις που έγιναν την περίοδο 2003-2009 ήταν 

προσχηματική. Δυστυχώς ζούμε μια περίοδο που η Τουρκία συντηρικοποιείται. Η κατάσταση 

για την Ελληνική μειονότητα μπορεί να βελτιωθεί εφόσον: (α) βελτιωθούν οι 

ελληνοτουρκικές σχέσεις και (β) η Τουρκία εκδημοκρατιστεί.  

 

  Στο τέλος της Ημερίδας παρουσιάστηκε προαγγελία του Μουσικού Έργου «Η Πόλη» από 

τον δημιουργό του μουσικό Ιωάννη Πηλιούρη, με ομιλία του ίδιου αλλά και προβολή 

τμήμτος ταινίας που πρόκειται να προβληθεί την επόμενη περίοδο στην Αθήνα και αλλού. Ο 

κ, Ι. Πηλιούρης γεννήθηκε στην Κωνσταντινούπολη και απελάθηκε με την οικογένεια του το 

1964. Η Οι.Ομ.Κω. Υποστηρίζει την προσπάθεια αυτή του πρωτότυπου μουσικού έργου με 

κάθε δυνατό τρόπο.  

 



 " Η ΑΕΚ είναι κυρίως ιδέα.  Και αι ιδέαι δεν αποθνήσκουν.  

Ζουν, εμπνέουν, ενθουσιάζουν, χαρίζουν χαράν... " 

(Η Α.Θ.Π ο Οικουμενικός Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολομαίος) 

  Μια ένδοξη ημέρα..  

Στα εγκαίνια του γηπέδου της 

Αθλητικής Ένωσης 

Κωνσταντινουπόλεως (ΑΕΚ) 

"ΟΠΑΠ Αρένα - Αγία Σοφία" 

παρευρέθηκε αντιπροσωπεία 

της Ομοσπονδίας μας, των 

αθλητικών σωματείων μελω 

της Οι.Ομ.Κω.: Α.Ο.Ταταύλα, 

Α.Σ. Πέρα, ΣΕΒΑΣΚ και του 

νεου Σωματείου μας "Εθελοντές για την 

Κωνσταντινούπολη", όπου μαζί με 

πληθώρα προσφυγικων σωματείων και 

συλλογών έδωσαν το ηχηρό παρών με 

παραδοσιακές φορεσιές από κάθε 

μέρος της καθ' ημάς Ανατολής, σε μια 

μέγιστη απόδοση φόρου τιμής στις 

εκατοντάδες χιλιάδες των ανθρώπων 

που θανατώθηκαν, βασανίστηκαν κι 

εξαναγκάστηκαν τελικά σε διωγμό από 

τις πατρογονικές εστίες. 



 

 



 ΨΗΦΙΣΜΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΘΝΟΤΗΤΩΝ—ΜΕΙΟΝΟΤΗΤΩΝ  
Γ.Σ. 1/10/2022 ΒΕΡΟΛΙΝΟ  

Η φετινή Γενική Συνέλευση της FUEN πραγματοποιήθηκε το Σάββατο, 1 Οκτωβρίου 2022, 
στο Βερολίνο. Η Οι.Ομ.Κω. εκπροσωπήθηκε από τον κ. Άγγελο Αναστασιάδη, Πρόεδρο του 
Συλλόγου Κωνσταντινουπολιτών Γερμανίας. Στην Γ.Σ. ψηφίστηκε το προταθέν από την 
Οι.ΟμΚω., μετά την θετική εισήγηση του Δ.Σ. της FUEN παρακάτω ψήφισμα που 
παραθέτουμε στα Αγγλικά και τα Ελληνικά. Η Οι.Ομ.Κω. είναι μέλος της FUEN από το 2011. 

FEDERATION OF EUROPEAN NATIONALITIES  
Resolution 2022 - 07 

Ecumenical Federation of Constantinopolitans (EFC) 
The Delegates of the Member Organisations of the Federal Union of European Nationalities 

(FUEN) adopted the following resolution at their Assembly of Delegates in Berlin, Germany on 
 Resolution about the Evanescence of the Greek-Orthodox Minority and its consequence to 

their Welfare Foundations in Turkiye  
In the date of proclamation of the Republic of Turkey on 29 October 1923, 15% of the 
population of Istanbul (i.e., about 125 000 people) were Greek-Orthodox. The Minority was 
not directly affected by the Population Exchange between Greece and Turkey, agreed with 
the Treaty of Lausanne (24/7/1923) but between 1923 and 2003, it has been continuously 
facing severe discriminations and challenges. Among the most serious violations were: 
(a) Mobilization to labour camps of men between the ages of 18-45 (1941-42), 
(b) Capital Tax implemented solely to the minorities (1942-44), 
(c) Large-scale Pogrom of 6-7/9/1955, 
(d) Deportation and forced migration of 60.000 minority members (1964-74). 
Since 1923 the only recognized legal entity of the Minority - the Welfare Foundations (70)  
were subject to severe restrictions, one of which was the prohibition to elect their 
administrators. Moreover coordination bodies between welfare Foundations were abolished 
in 1925 and 1962. The direct consequence of these anti-minority measures resulted in the 
reduction of the numbers of the minority members living in the city – currently accounting to 
less than 1.000 persons. About 99% of its former members nowadays live as a refugee-
expatriated Community in various European countries and in the USA. 



 EFC. Despite that throughout the period 2010-2022, the EFC submitted many proposals with 
the aiming to prevent the complete disappearance of the Orthodox minority of Istanbul, no 
progress has been achieved. An exception is the case that the Turkish Development Agency’s 
(TIKA) supported the Social Solidarity Program of EFC (2019-2021) for refugee minority 
members. This was the first act of the type since after 1923. The austere situation, which 
threatens the very existence of the minority, was even more exacerbatedby the   
announcement on 18 June 2022 of the Regulation of Elections for the administrations in the 
non-Muslim Welfare Foundations. This came as a severe blow as it followed a 10-year 
election prohibition period and seriously affected the survival of the minority. 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. 
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. 
Considering the above the General Assembly of FUEN invites the Government of Turkiye: 
(1) To respond to the proposals of the EFC for remedy measures towards the Greek-Orthodox 
Minority and in particular to the one for active support for repatriation of youth living outside 
of Turkiye as expatriates. 
(2) To revise the Regulation of Elections in the Minority Welfare Foundations, allowing the 
participation 
of the expatriate members, taking into account the severe population depletion of the 
Minority living in Istanbul. 

ΨΗΦΙΣΜΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΘΝΟΤΗΤΩΝ—ΜΕΙΟΝΟΤΗΤΩΝ  
Ψήφισμα για την Εξάλειψη  της Ελληνορθόδοξης Μειονότητας και τις συνέπειές της 

στα Ευαγή της Ιδρύματα στην Τουρκία 
Γενική Συνέλευση 1 Οκτωβρίου 2022– Βερολίνο 

Κατά την ημερομηνία ανακήρυξης του Ρεπουμπλικανικού καθεστώτος της Τουρκίας στις 29 
Οκτωβρίου 1923, το 15% του πληθυσμού της Κωνσταντινούπολης, περίπου 125.000 άτομα, 
ανήκαν στην Ελληνορθόδοξη Μειονότητα, η οποία δεν επηρεάστηκε άμεσα από την 
Ανταλλαγή Πληθυσμών Ελλάδας-Τουρκίας, που συμφωνήθηκε με τη Συνθήκη της Λωζάνης 
(24/7/1923). Όμως μεταξύ των ετών 1923 και 2003, η Μειονότητα υπέστη σε συνεχή βάση 
σοβαρές διακρίσεις και παραβιάσεις των δικαιωμάτων της. Μεταξύ των σοβαρότερων 
παραβιάσεων ήταν οι εξής: 
(α) Η επιστράτευση  σε στρατόπεδα εργασίας ανδρών ηλικίας 18-45 ετών (1941-42), 
(β) Ο Φόρος Ευμάρειας  που εφαρμόστηκε  αποκλειστικά στις μειονότητες (1942-44), 
(γ) Το Πογκρόμ μεγάλης κλίμακας της 6-7/9/1955, 
(δ) Η απέλαση και αναγκαστική εκδίωξη από τις εστίες τους  60.000 μελών της μειονότητας 
(1964-74). 



 Από το 1923 η μοναδική αναγνωρισμένη νομική οντότητα της Μειονότητας - τα 70 σε 
αριθμό Ευαγή  Ιδρύματα – υπέστη η λειτουργία τους αυστηρούς περιορισμούς, ένας από 
τους οποίους ήταν η απαγόρευση εκλογής των διοικήσεων τους. Επιπλέον, οι φορείς  
συντονισμού μεταξύ των ευαγών  Ιδρυμάτων καταργήθηκαν το 1925 και το 1962. Η άμεση 
συνέπεια αυτών των μέτρων κατά της μειονότητας είχε ως αποτέλεσμα τη μείωση του 
αριθμού των μελών της Μειονότητας που ζουν στην Πόλη – που σήμερα ανέρχονται σε 
λιγότερο από 1.000 άτομα. Περίπου το 99% των πρώην μελών της Μειονότητας ζουν σήμερα 
ως πρόσφυγες  σε διάφορες ευρωπαϊκές χώρες και στις ΗΠΑ. 
Ανερχόμενη στην εξουσία το 2003, η σημερινή Κυβέρνηση της Τουρκίας, αναγνώρισε τα 
παραπτώματα του παρελθόντος, δρομολόγησε ορισμένα μέτρα αποκατάστασης και ξεκίνησε 
επικοινωνίες ανώτατου επιπέδου με την Οικουμενική Ομοσπονδία Κωνσταντινουπολιτών 
(Οι.Ομ.Κω.). Παρά το γεγονός ότι καθ' όλη την περίοδο 2010-2022, η Οι.Ομ,Κω. υπέβαλε 
πολλές προτάσεις με στόχο την αποτροπή της πλήρους εξαφάνισης της Ελληνορθόδοξης  
μειονότητας της Κωνσταντινούπολης, δεν έχει επιτευχθεί καμία πρόοδος. Εξαίρεση αποτελεί 
η περίπτωση που η Τουρκική Υπηρεσία Ανάπτυξης (TIKA) υποστήριξε το Πρόγραμμα 
Κοινωνικής Αλληλεγγύης της Οι.Ομ.Κω. (2019-2021) για τα μέλη της μειονότητας των 
προσφύγων. Αυτή ήταν η πρώτη πράξη αυτού του είδους μετά το 1923.  
  
 Η δύσκολη κατάσταση, που απειλεί την ίδια την ύπαρξη της μειονότητας, επιδεινώθηκε 
ακόμη περισσότερο με την ανακοίνωση στις 18 Ιουνίου 2022 του Κανονισμού Εκλογών για 
τις διοικήσεις στα μη-Μουσουλμανικά Ευαγή Ιδρύματα. Αυτό ήρθε ως σοβαρό πλήγμα 
καθώς ακολούθησε 10ετή εκλογική απαγόρευση και επηρέασε σοβαρά την επιβίωση της 
μειονότητας. Σύμφωνα με αυτόν τον Κανονισμό χρειάζονται 650 διοικητικοί υπάλληλοι για 
τα 70 Ελληνορθόδοξα Ευαγή Ιδρύματα, κάτι που είναι αδύνατο αφού ο συνολικός 
πληθυσμός είναι μικρότερος από 1.000 άτομα. Ο κανονισμός απαγορεύει τη συμμετοχή στις 
εκλογές μελών της μειονότητας που έχουν εξαναγκαστεί  να ζουν εκτός Τουρκίας. Επιπλέον, 
το Φιλανθρωπικό Νοσοκομείο Βαλουκλή, το μεγαλύτερο Ελληνορθόδοξο ίδρυμα, 
εξαιρέθηκε ξανά από την διενέργεια εκλογών και η μη-εκλεγμένη διοίκηση βρίσκεται να 
διοικεί για  31 χρόνια το Ίδρυμα, παραβιάζοντας τους νόμους της ίδιας της Τουρκίας. 
  
Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, η Γενική Συνέλευση της FUEN καλεί την κυβέρνηση της 
Τουρκίας: 
(1) Να ανταποκριθεί στις προτάσεις της ΕΦΚ για διορθωτικά μέτρα έναντι των 
Ελληνορθοδόξων Μειονοτήτων και ειδικότερα σε αυτή για την ενεργό υποστήριξη για τον 
επαναπατρισμό νέων που ζουν εκτός Τουρκίας ως εκπατρισμένοι παρά την θέληση τους. 
(2) Να αναθεωρήσει τον Κανονισμό Εκλογών στα Μειονοτικά Ευαγή Ιδρύματα, επιτρέποντας 
τη συμμετοχή των μελών της εκπατρισμένης Κοινότητας, λαμβάνοντας υπόψη τη σοβαρή 
πληθυσμιακή μείωση της Μειονότητας που ζει στην Κωνσταντινούπολη. 



 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ 
ΘΕΜΑ 

«Η Σύγχρονη Ιστορία της Τουρκίας 1923-2023» 
 

Θα πραγματοποιηθούν σειρά σεμιναρίων συνολικής διάρκειας 32 ωρών 
με διδασκαλία από το διαδίκτυο κάθε Παρασκευή 19.30 -21.30 από 
ειδικούς και θα καλύψουν τα 100 χρόνια της Ρεπουμπλικανικής 
περιόδου. 
 
Η διδασκαλία θα γίνεται στα Ελληνικά και Αγγλικά ανάλογα με τον 
διδάσκοντα και θα ξεκινήσει την 4η Νοεμβρίου 2022.  
 
Σε όσες/ους θα παρακολουθήσουν το 90% των ωρών θα χορηγηθεί 
βεβαίωση. 
 
Τον συντονισμό των σεμιναρίων κάνει ο Ομοτ. Καθ. Νικόλαος 
Ουζούνογλου. Οι ενδιαφερόμενες/οι παρακαλούνται να αποστείλουν 
το παρακάτω ερωτηματολόγιο και να το στείλουν να στην διεύθυνση: 
nnap@otenet.gr  
 
Ονοματεπώνυμο:…………………………………….. 
 
Email: ……………………………………. τηλ. …………………………………………… 

 
Σπουδές: …………………………………………………………………… 
 
Λόγοι που θέλετε να παρακολουθήσετε τα σεμινάρια:
………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………. 



 Το Πρόγραμμα Κοινωνικής Αλληλεγγύης της Οι.Ομ.Κω.  

«Μηνάς Τσιτσάκος»  

ΣΥΝΕΧΙΖΟΝΤΑΙ ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΡΑΣΕΙΣ  

Ξεκίνησε το 2013 και συνεχίζεται—σε συνεργασία με τα μέλη σωματεία της 

Οι.Ομ.Κω.—με όλες τις δράσεις του, αφού οι ανάγκες αλληλεγγύης προς τον 

συνάνθρωπο αυξάνονται. Οι αλλεπάλληλες κρίσεις της τελευταίας δεκαετίας 

έχουν συσσωρεύσει πολλά προβλήματα και η κρατική μέριμνα είναι πολύ 

περιορισμένη.  

 Η αλληλεγγύη προς τους αδυνάμους ήταν πάντοτε  

κυρίαρχο συστατικό της Ρωμιοσύνης.  

Συνοπτικά οι δράσεις του Προγράμματος είναι:  

Εξασφάλιση στέγης σε 75 άστεγους 

• Διανομές 143 διατακτικών κάθε μήνα για αγορά  

τροφίμων από σουπερμάρκετ. 

• Εξασφάλιση φαρμάκων και υγειονομικού υλικού σε 32 οικογένειες.  

• Εξασφάλιση της πρόσβασης σε ιατρικές υπηρεσίες.  

• Εξασφάλιση αίματος σε έχοντες ανάγκη. 

• Επανασύνδεση ηλεκτροδότησης σε κατοικίες 

• Αντιμετώπιση γραφειοκρατικών δυσκολιών που στερεί βασικά δικαιώματα του 

ανθρώπου σε πρόσφυγες Έλληνες όπως οι δυσκολίες έκδοσης αδειών παραμονής, 

πολιτογράφησης και ΑΜΚΑ 

• Πραγματοποίηση εξοδίων ακολουθιών για ανασφάλιστους και μη έχοντες συγγενείς.   

ΜΟΝΟ ΤΟΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΜΗΝΑ ΕΧΟΥΜΕ 4 ΝΕΕΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΧΟΝΤΩΝ  

ΑΝΑΓΚΗ ΣΥΜΠΟΛΙΤΩΝ ΜΑΣ  

ΓΙΑ ΝΑ ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙΤΕ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ ΣΤΟ  nnap@otenet.gr   

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

ΠΕΡΙΟΔΟΥΣ ΔΩΡΕΕΣ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ και ΙΔΙΩΤΩΝ.  

Η ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΘΙΣΤΑΤΑΙ ΑΝΑΓΚΑΙΑ ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΑΥΞΗΣΗΣ 

ΤΩΝ ΕΧΟΝΤΩΝ ΑΝΑΓΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ και  ΑΜΕΣΗΣ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ 



 
The Social Solidarity Program of Ec.Fe.Con. 

"Minas Tsitsakos" 

ALL ACTIONS CONTINUE 

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

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

with fellow human beings are increasing. The successive crises of the last 

decade have accumulated many problems and government care is very limited. 

 Solidarity with the weak has always been there 

dominant component of Romiosyni. 

In summary, the actions of the Program are: 

Providing shelter to 75 homeless people 

Distributions of 143 layouts each month for purchase 

food from supermarkets. 

Provision of medicines and health materials to 32 families. 

Ensuring access to medical services. 

Providing blood to those in need. 

Reconnection of electricity in residences 

Dealing with bureaucratic difficulties that deprive Greek refugees of basic 

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

and SOCIAL SECURITY NUMBER (AMKA) 

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

IN THE PAST MONTH ALONE WE HAD 4 NEW OWNER APPLICATIONS 

NEED OF OUR FELLOW CITIZENS 

TO BE UPDATED CONTACT US AT nnap@otenet.gr 

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

PERIODIC DONATIONS FROM FOUNDATIONS AND INDIVIDUALS. 

THE CONTINUATION OF THE PROGRAM BECOMES NECESSARY DUE TO THE 

INCREASE OF THOSE WHO NEED SOLIDARITY AND DIRECT SUPPORT 



 

Το Δ.Σ. της Οι.Ομ.Κω. Ευχαριστεί Θερμά τους Δωρητές υπέρ 

του Προγράμματος Κοινωνικής Αλληλεγγύης  

Ιούλιος—Σεπτέμβριος 2022 

κ. Χάρης Δημόπουλος (ΗΠΑ) 400 Ευρώ 

κ. Νικόλαος Ελματζίογλου, 500 Ευρώ εις μνήμη των Παντελή και 

Ιωάννας Ελματζίογλου 

Μαρία Χρηστίδου, 150 Ευρώ 

κ. Κωνσταντίνος Φραγκόπουλος, 1000 Ευρώ αντί μνημόσυνού 

του Γεωργίου Φραγκόπουλου 

Ίδρυμα Ευποίϊας «ΚΑΛΟΣ ΣΑΜΑΡΕΙΤΗΣ», 7500 Ευρώ 

Για το Ίδρυμα Βαλουκλή 

κ. Παναγιώτης Ντάντης, 50 Ευρώ.  

——————- 

 

Το Δ.Σ. της Οι.Ομ.Κω. Ευχαριστεί Θερμά τους Δωρητές υπέρ 

του Προγράμματος Υποστήριξης της Σπουδάζουσας Νεολαίας  

The Mangriotis Charitable Foundation, 1000 Euro 

WinMedica A.E., 2000 Euro 

Optima Bank, 3000 Euro 

 



 ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΟΙΟΜΚΩ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΟΠΕΚΑ  

 

Προς: Αξιότιμη κα. ΞΕΝΙΑ ΠΑΠΑΣΤΑΥΡΟΥ 

Διοικητή ΟΠΕΚΑ 

Θέμα: Συμπληρωματικά επιδόματα Ομογενών εκ Κωνσταντινουπόλεως 

       5 Σεπτεμβρίου 2022 

Αξιότιμη κυρία Διοικήτρια, 

   Σας απευθύνουμε την επιστολή αυτή για ένα ζήτημα που απασχολεί τους 

ανασφάλιστους Ομογενείς εκ Κωνσταντινουπόλεως που ζουν στην Ελλάδα για 

πολλά χρόνια και έχοντας ιθαγένεια της Τουρκίας λαμβάνουν χαμηλού ύψους 

συντάξεις από την Τουρκία (συνήθως από τον πατέρα τους).  

  Είναι γνωστό ότι τα επιδόματα αυτά διακόπηκαν το 2012 με το Β’ Μνημόνιο 

εντελώς και επανήλθαν μερικώς το 2016 ώστε τα συνολικά τους έσοδα (επίδομα 

ΟΠΕΚΑ + σύνταξη από την Τουρκία) να μην υπερβαίνει τα 360 Ευρώ. 

 Ενώ το 2016 το ποσό που ελάμβαναν οι περισσότεροι δικαιούχοι από την 

Τουρκία αντιστοιχούσε σε 150 Ευρώ. Με την μεγάλη πτώση της αντιστοιχίας της 

Λίρας της Τουρκίας  από 1 Ευρώ = 3.2 Λ.Τ. (2016) σήμερα σε 1 Ευρώ = 18.3 Λ.Τ. 

έχει υπάρξει μια πολύ σοβαρή μείωση (άνω των 50%) με συνέπεια οι Ομογενείς 

μας να λαμβάνουν πολύ χαμηλότερη σύνταξη από αυτή που είχε οριστεί το 

2016. 

  Εξ όσων γνωρίζουμε ο αριθμός των συμπολιτών μας που ανήκουν στην 

κατηγορία αυτή δεν υπερβαίνει τους 100 (εκατό). 

  Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω παρακαλούμε την εξέταση του προβλήματος 

αυτού και να γίνεται αναπροσαρμογή του επιδόματος που λαμβάνουν από τον 

ΟΠΕΚΑ. 

 



 

Ατέλειωτες και Ασταμάτητες οι Καταστροφές  

στην Αγία Σοφία της Κωνσταντινούπολης 
 Πλήθος δημοσιεύσεων στον τύπο της Τουρκίας αποκαλύπτουν τις καταστροφές που 

συνεχίζονται στην Αγία Σοφία Κωνσταντινουπόλεως. 

  Στην εφημερίδα Cumhuriyet* σε εκτενές άρθρο με τον τίτλο « Σε Δοκιμασία η Αγία Σοφία  

με την Κωνσταντινούπολη: Αν πάει 

έτσι, δεν μπορεί να δει το 2050» 

παρουσιάζονται λεπτομέρειες της  

τραγικής κατάστασης που επικρατεί 

στον μέγιστο αυτό μνημείο του 

Βυζαντινού Πολιτισμού και έχει 

αναγνωριστεί από τα πρώτα μνημεία 

της Παγκόσμιας Κληρονομιάς του 

Ανθρώπινου Πολιτισμού.  Στο άρθρο 

αναφέρονται λεπτομέρειες αλλά και 

πολύ σημαντικές πληροφορίες για τις 

συνέπειες της μετατροπής σε τζαμί της 

Αγίας Σοφία πριν από 15  μήνες περίπου. 

 

  Η Αγία Σοφία, η οποία λειτούργησε ως Χριστιανική εκκλησία για 916 χρόνια μέχρι την 

‘Άλωση της Κωνσταντινούπολης, χρησιμοποιήθηκε ως τζαμί από το 1453 μέχρι το 1934 

οπότε έγινε μουσείο με την απόφαση που ελήφθη, υπήρξε μουσείο για 86 χρόνια και  

ξαναμετατράπηκε σε τζαμί τον Ιούλιο του 2021. Η Αγία Σοφία, που βρίσκεται στον κατάλογο 

της Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς της UNESCO, έχει υποστεί πολλές ζημιές αφού 

άνοιξε τις θύρες της σε ντόπιους και ξένους τουρίστες χωρίς την πληρωμή εισιτηρίου.  

 

  Πριν από την τελευταία μετατροπή της Αγίας Σοφίας, η οποία πρόσφατα ξανά επανήλθε 

στην ημερήσια διάταξη με τις εικόνες καταστροφής της, ιστορικοί και αρχαιολόγοι 

αντέδρασαν στο γεγονός ότι αυτή η ιστορική και πολιτιστική κληρονομιά, που έχει διεθνή 

διάσταση, χρησιμοποιήθηκε ως εργαλείο για ψηφοθηρία από την Κυβέρνηση. Μεταξύ 

αυτών που αντέδρασαν ήταν και ο γνωστός ιστορικός İlber Ortaylı. Ο Ortaylı δήλωσε ότι δεν 

θεωρεί σωστό να γίνει η Αγία Σοφία πολιτικό εργαλείο . 

—————————- 

*https://www.cumhuriyet.com.tr/turkiye/bu-yuku-kaldirabilecek-mi-1937235 

 

TAHRİBAT =  ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ  



 ΕΙΚΟΝΕΣ ΖΗΜΙΑΣ -  ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ  

Διάφορες εικόνες που διαδόθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης τις τελευταίες 

εβδομάδες αποκάλυψαν για άλλη μια φορά τη σημασία του γιατί η Αγία Σοφία πρέπει να 

παραμείνει μουσείο. Στην ανάρτηση που κοινοποίησε ο αρχαιολόγος Ömer Faruk Yavaşçay 

στις 26 Απριλίου 2022, φάνηκε ότι η καλύπτρα της ιστορικής δεξαμενής νερού 500 ετών 

έσπασε και μέσα είχαν τοποθετηθεί παπούτσια και οι εικόνες προκάλεσαν αρκετές 

αντιδράσεις. 

ΑΚΡΙΒΩΣ 104 ΧΙΛΙΑΔΕΣ 325 ΑΤΟΜΑ 

ΕΠΙΣΚΕΦΘΗΚΑΝ ΣΤΗΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ 

ΜΠΑΪΡΑΜΙΟΥ (ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗΣ ΕΟΡΤΗΣ)  

Με την αυξανόμενη αντίδραση, η εφημερίδα   

Cumhuriyet πήγε στην Αγία Σοφία και 

παρακολούθησε τα γεγονότα επί τόπου. 

Παρατηρήθηκε ότι χιλιάδες τουρίστες 

συνέρρευσαν στην Αγία Σοφία από την πλατεία 

Σουλταναχμέτ, η οποία ήταν γεμάτη κόσμο παρά του ήταν εργάσιμη ημέρα.  

Σύμφωνα με τους ειδικούς, το ιστορικό κτήριο 1500 ετών πλημμυρίζει από μεγάλο πλήθος 

επισκεπτών γεγονός που επιταχύνει τη φθορά του. Αυτή η κατάσταση εγκρίνεται από τη 

Γενική Διεύθυνση Βακουφίων. 

ΜΠΟΡΕΙ Η ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ ΝΑ ΑΝΤΕΙΞΕΙ ΑΥΤΗ ΤΗ ΡΟΗ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ; 

Ας πάμε πίσω λίγες εβδομάδες πριν από τη σκανδαλώδη εικόνα της δεξαμενής νερού... Η 

καταστροφή στο ξύλινο μετάλλιο στην Αυτοκρατορική Πύλη ήταν η αιτία  που το θέμα 

βρέθηκε  ξανά στην ατζέντα στα κοινωνικά δίκτυα.  



 Μετά την κριτική των πολιτών, ότι η πολιτιστική κληρονομιά πρέπει να προστατεύεται, η 

Γενική Διεύθυνση Βακουφίων προέβη σε δήλωση για το θέμα και ανέφερε: «Δεν υπάρχει 

αδυναμία αποτροπής στην καταστροφή που έχει σημειωθεί. Ωστόσο, θα εκτιμήσετε ότι ο 

αριθμός των επισκεπτών, που ήταν της τάξης των 18-19 χιλιάδων την ημέρα όταν ήταν σε 

καθεστώς μουσείου, φτάνει σήμερα στις 40-45 χιλιάδες αφού έγινε η  μετατροπή σε τζαμί». 

Ο αριθμός αυτός έφτασε ακριβώς τις 104 χιλιάδες 325 άτομα κατά τη διάρκεια της γιορτής 

του μπαϊραμιού (2 μέρες).  

«ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ Η ΥΓΡΑΣΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΑΠΝΟΗ ΤΩΝ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ  ΚΑΝΕΙ ΠΟΛΥ ΖΗΜΙΑ» 

Ο επικεφαλής της Ένωσης Ιστορίας της Τέχνης Şerif Yaşar μίλησε στην Cumhuriyet για το 

θέμα. Επισημαίνοντας ότι η Αγία 

Σοφία είναι μια πολύ ευαίσθητη 

δομή που πρέπει να 

προστατεύεται, ο κ. Yaşar είπε: 

«Υπήρχε μια επιστημονική 

επιτροπή όταν η Αγία Σοφία ήταν 

μουσείο. Όταν αυτή η επιστημονική 

Επιτροπή συνεδρίασε, ελήφθη η 

ακόλουθη απόφαση: «Η Αγία 

Σοφία είναι τώρα 1500 ετών. 

Ακόμη και η υγρασία που 

δημιουργείται από την ανθρώπινη αναπνοή στο εσωτερικό είναι πολύ επιζήμια και, ως εκ 

τούτου, οι τουρίστες θα πρέπει να επιτρέπονται μέσα σε ομάδες των 20 ατόμων το πολύ, 

διαφορετικά αυτό θα συντομεύσει τη ζωή της Αγίας Σοφίας». 

Αλλά όπως γνωρίζετε, στην Τουρκία οι επιστημονικές επιτροπές είναι συμβουλευτικές, δεν 

παίρνουν αποφάσεις. Τις αποφάσεις της λαμβάνει  πάντα ένας κυβερνητικός υπάλληλος 

Δυστυχώς, ο υπεύθυνος της Αγίας Σοφίας αυτή τη στιγμή είναι ένας φίλος που εργαζόταν 

προηγουμένως ως υπεύθυνος αδειοδοτήσεων στον Δήμο του Πέρα (Beyoğlu) που δεν 

καταλαβαίνει τίποτα από αυτά τα πράγματα. Ο ίδιος μας  είπε ότι θα «επισκευάσουν» την 

πόρτα και αν  συμβεί κάποιο παρόμοιο περιστατικό. Στην πραγματικότητα χρησιμοποίησε τη 

λέξη «επισκευή» αντί για «αποκατάσταση» χωρίς καν να γνωρίζει τι σημαίνει  

«αποκατάσταση». Γι' αυτό είναι φυσιολογικά να συμβαίνουν  όλα αυτά».  



 «ΑΝ ΠΑΕΙ ΕΤΣΙ, η ΑΓΙΑΣ ΣΟΦΙΑ ΔΕΝ ΘΑ ΔΕΙ ΤΟ 2050» 

Ο Şerif Yaşar συνέχισε την ομιλία του μιλώντας για την έλλειψη προσωπικού στην Αγία 

Σοφία: «Από την άλλη πλευρά, μίλησα με πολλούς φίλους που εργάζονται στην Αγία Σοφία. 

Ήρθαν όλοι και μου είπαν: «Αεν είμαστε υπεύθυνοι για αυτές τις εικόνες γιατί είμαστε πολύ 

ανεπαρκείς εδώ. Αυτό το πλήθος δεν είναι ένα πλήθος που μπορούμε να διαχειριστούμε. 

Είπαμε σε όλες τις αρχές ότι το προσωπικό ήταν ανεπαρκές, αλλά κανείς δεν διόρισε νέους 

υπαλλήλους. Γι' αυτό όλοι μας κατηγορούν στα κοινωνικά δίκτυα».  

YAVAŞÇAY: Η ΕΙΣΟΔΟΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ  

Για το θέμα μίλησε και ο αρχαιολόγος και φωτογράφος Ömer Faruk Yavaşçay στην 

Cumhuriyet και ανέφερε ότι σκοπός της εισόδου των πολιτών στην Αγία Σοφία δεν είναι 

απλώς μια επίσκεψη. Εκφράζοντας ότι δεν είναι ενάντια στη χρήση της Αγίας Σοφίας ως 

τζαμί, ο Yavaşçay συνέχισε τα λόγια του ως εξής: 

«Η προσευχή είναι κάτι που προσελκύει πολλούς τουρίστες, όπως ακριβώς θέλουμε να 

παρακολουθήσουμε τις λειτουργίες στις εκκλησίες. Δεύτερον, οι ώρες εισόδου στην Αγία 

Σοφία είναι τώρα περισσότερες. Μπορούμε να επισκεφτούμε την Αγία Σοφία  και τα 

βράδυα, αλλά υπογραμμίζω ότι η είσοδος στην Αγία Σοφία πρέπει οπωσδήποτε να είναι με 

πληρωμή εισιτηρίου. Όποιος θέλει μπορεί να προσευχηθεί, αλλά πρέπει να βελτιώσουμε 

την συμπεριφορά  των επισκεπτών. Οι μόνοι σκοποί  των επισκεπτών πρέπει να είναι να 

δουν, να εξερευνήσουν και να προσευχηθούν στην Αγία Σοφία. Αυτός που δίνει χρήματα 

δίνει αυτά τα χρήματα γιατί εκτιμά την Αγία Σοφία και αν είναι δωρεάν χρησιμοποιεί και 

βλάπτει την Αγία Σοφία για όποιον σκοπό θέλει. 

Επιπλέον, χρειάζονται εκατομμύρια δολάρια για έξοδα συντήρησης και επισκευής για την  

συντήρηση  της Αγίας Σοφίας, τα οποία πρέπει να διατεθούν.  Ακόμα κι αν αυτό γίνει τώρα, 

σταδιακά θα γίνει ένα βάρος στις επερχόμενες κυβερνήσεις και μετά από λίγο θα μειωθεί ο 

προϋπολογισμός που διατίθεται για την Αγία Σοφία. Έτσι, αν υπάρχει εισιτήριο η Αγία Σοφία 

μπορεί να καλύψει τα δικά της έξοδα συντήρησης. Δεν θα βγει δεκάρα από τα ταμεία του 

κράτους». 

«ΕΡΧΟΝΤΑΙ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΟΥΝ ΔΩΡΕΑΝ ΤΙΣ ΤΟΥΑΛΕΤΕΣ» 

 Αριθμώντας τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η Αγία Σοφία στις κορνίζες της, ο Yavaşçay 

πρόσθεσε: 



 «Στο πιο σημαντικό ιστορικό μας μνημείο βλέπω τα παιδιά να παίζουν μπάλα κάθε φορά 

που πηγαίνω στον κήπο της Αγίας Σοφίας. Σε μια κατασκευή με τόσο ιστορικούς τοίχους και 

κολώνες, αυτή η κατάσταση μπορεί εύκολα να βλάψει το περιβάλλον και το μνημείο. Ένα 

από τα πιο σημαντικά μέρη της Αγίας Σοφίας είναι το εσωτερικό τμήμα του νάρθηκα που 

χτίστηκε από την Ανατολική Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία και την Οθωμανική Αυτοκρατορία. Από 

την άλλη πλευρά, το κάτω μέρος του τμήματος mahfil, που χτίστηκε για να ξεκουράζονται 

και να διαβάζουν το Κοράνι, είναι υπό την εισβολή παιδικών καροτσιών, όπως φαίνεται στις 

φωτογραφίες. 

Υπάρχει ένα ξύλινο κτίριο 

τουαλέτας ακριβώς δίπλα στην Αγία 

Σοφία, πρέπει να καταργήσουμε 

αυτήν την τουαλέτα από τον κήπο 

της Αγίας Σοφίας. Πολλοί άνθρωποι 

έρχονται στην Αγία Σοφία μόνο και 

μόνο επειδή η είσοδος είναι 

ελεύθερη. Δεν πρέπει να υπάρχει 

τουαλέτα κοντά σε ένα τόσο 

υπέροχο και θρησκευτικά 

σημαντικό μνημείο.   

Υπάρχουν άνθρωποι που κοιμούνται 

με τις ώρες μέσα στην Αγία Σοφία και μπαίνουν με τις βαλίτσες τους. Δεδομένου ότι η 

είσοδος είναι δωρεάν, πολλοί άνθρωποι χρησιμοποιούν την όμορφη Αγία Σοφία ως χώρο 

ανάπαυσης, ύπνου ή αναμονής πριν ταξιδέψουν. Επιπλέον, έχουν κλείσει περιέργως κάποια 

σημεία στα οποία δεν πρέπει να μπαίνουν με τη μορφή πλήρους που συνωστίζεται. Είναι 

μια πολύ κακή εικόνα, δυστυχώς». 

ΕΙΣΕΡΧΟΝΤΑΙ ΜΕ ΒΡΕΓΜΕΝΕΣ ΚΑΛΤΣΕΣ, ΤΑ ΠΕΤΑΜΕΝΑ ΠΑΠΟΥΤΣΙΑ ΠΑΝΤΟΥ. 

Ας μην αναφέρουμε αυτούς που ξαπλώνουν στο έδαφος μέσα στον ιστορικό θησαυρό 1500 

ετών, εκείνους που αφήνουν σκουπίδια, τριγυρίζουν με τις βρεγμένες κάλτσες τους και 

αφήνουν τα παπούτσια τους δεξιά και αριστερά... Τώρα, το ίδιο ερώτημα είναι στο μυαλό 

όλων: «Μπορεί η Αγία Σοφία να αντέξει μια τόσο μαζική εισροή επισκεπτών; Είναι 

δυνατόν να αντισταθμιστεί η ζημιά που υπέστη αυτή η υπέροχη πολιτιστική κληρονομιά 

για ψηφοθηρικούς σκοπούς της πολιτικής εξουσίας;» 

Καταστροφή σε πλακίδιο της Οθωμανικής περιό-

δου (αριστερά αρχική μορφή δεξιά η τωρινή)  



 

•  

Summary of the articles in the present Newsletter of the 

 Ecumenical Federation of Constantinopolitans (EFC)  

• Statement by the European Union delivered by EU Special Representative for Human 

Rights Eamon Gilmore at the 77th United Nations General Assembly expressing concern 

on the very existence of the Greek Minority in Turkiye. Comments following this state-

ment, p. 1-5. 

• The event on the Anniversary of the Pogrom against the Greek Minority of Istanbul in 6-

7/9/1955. The tile of the event was “The Right of Survival of the Greek Minority of Istan-

bul in its Native City”, p.7-10 

• Inauguration of the stadium of the Athletic Union of Constantinopolitans on 30 Septem-

ber, 2022.   

• Resolution of the Federal Union of European Nationalities (FUEN), 2/10/2022, 

“Resolution about the Evanescence of the Greek-Orthodox Minority and its conse-

quence to their Welfare Foundations in Turkiye “,p.13-15. 

• Announcement by EFC: Social Solidarity Program, Acknowledge of Donors, Letter for 

Pensions,p.16-21. 

• The continuation of damages to Haghia Sophia of Istanbul, reports from press of Turkey, 

p. 22-26.  

İstanbullu Rumların Evrensel Federasyonunun (İREF)  

Bu  Bültende yer alan makalelerin özeti 

 

• AB İnsan Hakları Özel Temsilcisi Eamon Gilmore'un 77. Birleşmiş Milletler Genel Ku-

rulu'nda Türkiye'deki Rum Azınlığının varlığından duyduğu endişeyi dile getiren açıkla-

ması. Bu açıklamayı takip eden yorumlar, s. 1-5. 

• 6-7/9/1955'te İstanbul Rum Azınlığına Karşı Pogrom'un Yıldönümü Olayı. Etkinliğin ko-

nusu “İstanbul Rum Azınlığının Yerli Kentinde Yaşama Hakkı” idi, s.7-10. 

• 30 Eylül 2022'de Nea Filadelfia’da AEK stadyumunun açılış töreni, p.11-12. 

• Avrupa Milliyetleri Federal Birliği (FUEN) Genel Kurlunda onaylanan Önerge, 2/10/2022, 

“Rum-Ortodoks Azınlığının Ortadan Kaybolması ve Türkiye'deki Gayri Müslim Vakıflarına 

Etkisi Hakkında Karar”,s.13-15. 

• İREF’den Duyurular: Sosyal Dayanışma Programı, Bağışçılara Teşekkür, Yunanistan’da 

emekli maaşı sorunları,s.16-19. 

• İstanbul Ayasofya'daki hasarların devamı, Türkiye basınından haberler, s. 22-26. 



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. 


