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Επιτροπές της Οι.Ομ.Κω.,σ.4&5. 

Ιανουάριος 2017– Τεύχος 6/1 

 Oι Βασικοί Σκοποί 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 

Πρόσκληση  για Συμβολή στην Ημερίδα 

«Κρίσιμα Ζητήματα του Ελληνισμού της Κωνσταντινούπολης:  

Παρόν και Μέλλον κάτω από τις Σημερινές Συνθήκες» 

Το Δ.Σ. της Οι.Ομ.Κω. με σκοπό την ανοικτή συζήτηση των κρίσιμων ζητημάτων που αντιμετωπίζει ο Ελληνισμός 

της Κωνσταντινούπολης, ανεξάρτητα που διαβιεί, αποφάσισε την οργάνωση Ημερίδας το Σάββατο 29 Απριλίου 

2017.   Η Ημερίδα θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα και θα αποτελείται από τέσσερεις επί μέρους συνεδρίες: 

- Η διατήρηση και ενίσχυση της παρουσίας στην Κωνσταντινούπολη υπό συνθήκες ευημερίας. 

- Η μεταλαμπάδευση του  πολιτισμού  εκτός της Πόλης στις νέες γενιές. 

- Η ενίσχυση των θεσμικών δομών εντός και εκτός της Πόλης 

- Η Παιδεία ως βασικού παράγοντα για το μέλλον της Ρωμιοσύνης.  

 Στο κλείσιμο της Ημερίδας θα υπάρξει συνεδρία όπου θα παρουσιαστούν τα κύρια συμπεράσματα των επί μέ-

ρους παρουσιάσεων και διάλογος.  Παρακαλούνται τα Κωνσταντινουπολίτικα Σωματεία να ενημερώσουν τα μέλη 

τους για την Ημερίδα και να τους προτρέψουν να συμβάλουν με παρουσιάσεις. Συμβολή με παρουσιάσεις μπο-

ρούν να υποβάλουν ανεξάρτητα άτομα, εκπρόσωποι σωματείων η φορέων που έχουν ενδιαφέρον για το θέμα. 

Οι παρουσιάσεις θα έχουν διάρκεια 15 λεπτών ενώ στο τέλος κάθε συνεδρίας θα υπάρξει χρόνος για συζήτηση 

και ερωτήσεις - απαντήσεις.  Κατόπιν των ανωτέρω καλούνται όσοι επιθυμούν να παρουσιάσουν τις απόψεις τους 

στα ανωτέρω θέματα να στείλουν περίληψη 200 λέξεων στην ηλεκτρονική διεύθυνση nnap@otenet.gr  μέχρι την 

20/3/2017 αναφέροντας σε ποια συνεδρία θέλουν να μιλήσουν και τον τίτλο της παρουσίασης τους. Εκτός από τις 

προφορικές παρουσιάσεις μπορούν να υποβληθούν και γραπτές εισηγήσεις οι οποίες θα δημοσιευτούν μαζί με 

τα κείμενα των ομιλιών στα Πρακτικά της Ημερίδας. Η Ημερίδα θα μεταδοθεί διαδικτυακά και θα υπάρξει δυνα-

τότητα εισηγήσεων δια μέσου του διαδικτύου για τους ευρισκόμενους μακριά.  

Συγκρότηση σε σώμα του νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Οι.Ομ.Κω. 

 Στη συνέχεια των αρχαιρεσιών που διεξήχθησαν το Σάββατο 21 Ιανουαρίου 2017,  τις συνεδρίασαν τα μέλη που 

εκλέχθηκαν και συγκροτήθηκαν σε σώμα με την παρακάτω σύνθεση: 

Πρόεδρος: Νικόλαος Ουζούνογλου, Γενικός Γραμματέας: Νικόλαος Αναγνωστόπουλος, Αντιπρόεδρος Α’ : Μιχαήλ 

Μαυρόπουλος, Αντιπρόεδρος Β’ : Νικόλαος Ζαχαριάδης, Ειδικός Γραμματέας : Χρήστος Βρεττόπουλος, Ταμίας: Αλέ-

ξανδρος Δαϊσπάγγος, Αναπληρωτής Ταμίας: Δημήτριος Φραντζής, Μέλη Δ.Σ. :  Δημήτρης Γεωργιάδης, Γεώργιος Κιο-

σέογλου, Σταμάτιος-Νικόλαος Κίσσας,  Νικόλαος Κόλμαν, Άννα Κορδομενίδου,  Ιωσήφ Κωνσταντινίδης, Θεόφιλος 

Λυγκούρης και  Ελισάβετ Φερεκύδου.   



 
Χ Α Ι Ρ Ε Τ Ι Σ Μ Ο Σ 

ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ  

κ.κ.  Β Α Ρ Θ Ο Λ Ο Μ Α Ι Ο Υ 

ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΝ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΡΩΜΗΣ  

ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΘΡΟΝΙΚΗΝ ΕΟΡΤΗΝ 

ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΥ 

(Φανάριον, 30 Νοεμβρίου 2016) 

* * *  
 Σεβασμιώτατε καὶ ἀγαπητὲ ἐν Χριστῷ ἀδελφὲ Καρδινάλιε κύριε Kurt Koch, Πρόεδρε τοῦ Ποντιφικοῦ Συμβουλίου ἐπὶ 
τῆς προωθήσεως τῆς ἑνότητος τῶν χριστιανῶν, καὶ λοιπὰ μέλη τῆς ἐπισήμου Ἀντιπροσωπείας τῆς Ἁγιωτάτης Ἐκκλησίας τῆς 
Πρεσβυτέρας Ρώμης, τῆς κομισάσης πρὸς τὴν καθ᾿ ἡμᾶς Ἐκκλησίαν τῆς Νέας Ρώμης, ἐπὶ τῇ Θρονικῇ αὐτῆς Ἑορτῇ, τὰς 
ἀδελφικὰς εὐχὰς τῆς Αὐτοῦ Ἁγιότητος, τοῦ Πάπα Ρώμης Φραγκίσκου, 
 
 Ὑποδεχόμεθα ὑμᾶς ἐγκαρδίως κατὰ τὴν εὔσημον ταύτην ἡμέραν ἐν Φαναρίῳ, εἰς τὸ Ἱερὸν Κέντρον τῆς Ὀρθοδοξίας, τὸ 
ὁποῖον ἐπεσκέφθησαν, ἐπιμαρτυροῦντες καὶ ἐπισφραγίζοντες τὴν νέαν περίοδον εἰς τὰς σχέσεις τῶν Ἐκκλησιῶν ἡμῶν, οἱ 
τέσσαρες τελευταῖοι Πάπαι Ρώμης, Παῦλος ὁ Ϟ΄, Ἰωάννης Παῦλος ὁ Β΄, Βενέδικτος ὁ ΙϞ΄καὶ Φραγκῖσκος. 
 Πιστεύομεν εἰς τὴν δύναμιν τῆς κοινωνίας πρόσωπον πρὸς πρόσωπον, ἡ ὁποία θεμελιώνει ἰσχυροὺς πνευματικοὺς 
δεσμούς. Διὰ τοῦτο συνεχίζομεν καὶ ἡμεῖς τὴν εὐλογημένην πορείαν τοῦ μακαριστοῦ προκατόχου ἡμῶν Ἀθηναγόρου, ἡ 
συνάντησις τοῦ ὁποίου μὲ τὸν Πάπαν Παῦλον τὸν Ϟ΄ τὸν Ἰανουάριον τοῦ 1964 ἐν Ἱεροσολύμοις ἐχαρακτηρίσθη ὡς τὸ «πλέον 
σημαντικὸν γεγονὸς ἐν τῇ ἱστορίᾳ τῶν σχέσεων τῶν δύο Ἐκκλησιῶν ἀπὸ τὸ 1054», καθὼς καὶ ὡς «τὸ μέγιστον γεγονὸς τῆς 
ἱστορίας τῆς Ἐκκλησίας ἀπὸ τὴν ἐποχὴν τῆς Μεταρρυθμίσεως».  
 Ὄντως, ἡ ἱστορικὴ ἐν Ἱεροσολύμοις συνάντησις τῶν Προκαθημένων, ἐπέφερεν οὐσιαστικὴν ἀλλαγὴν κλίματος εἰς τὰς 
σχέσεις Ὀρθοδοξίας καὶ Ρωμαιοκαθολικισμοῦ, καὶ ἐπετάχυνε τὴν ἔναρξιν τοῦ θεολογικοῦ διαλόγου αὐτῶν. Η Μεικτὴ Ἐπιτροπὴ 
ἐπὶ τοῦ Θεολογικοῦ τούτου Διαλόγου ἔχει ἀπὸ ἐφέτος νέον Ὀρθόδοξον Συμπρόεδρον, τὸν Ἱερώτατον Ἀρχιεπίσκοπον 
Τελμησσοῦ κύριον Ἰώβ, εἰς διαδοχὴν τοῦ Ἱερωτάτου Μητροπολίτου Περγάμου κυρίου Ἰωάννου, ἑνὸς ἐκ τῶν σημαντικωτέρων 
θεολόγων τῆς ἐποχῆς μας. Ἐκφράζοντες καὶ τὴν στιγμὴν αὐτὴν τὴν εὐγνωμοσύνην καὶ τὰς εὐχαριστίας ἡμῶν πρὸς τὸν ἀδελφὸν 
Μητροπολίτην Περγάμου, εὐχόμεθα εἰς τὸν νέον Συμπρόεδρον τὴν ἄνωθεν ἐνίσχυσιν εἰς τὸ πολυεύθυνον ἔργον αὐτοῦ, τὸ 
ὁποῖον καλεῖται νὰ ἀσκήσῃ μετὰ τῆς ὑμετέρας Σεβασμιότητος, Καρδινάλιε κύριε Koch. Ἀπευθύνομεν πρός ὑμᾶς, λίαν ἀγαπητὲ 
ἐν Χριστῷ ἀδελφέ, εἰλικρινεῖς εὐχαριστίας διὰ τοὺς κόπους σας, ὡς Συμπροέδρου, πρὸς προώθησιν τοῦ ἐν λόγῳ διαλόγου ἐν 
πνεύματι ἀλληλοσεβασμοῦ καὶ οἰκουμενικῆς εὐθύνης. 
 Ὅπως ἐτόνισεν ὁ πρῶτος Ὀρθόδοξος Συμπρόεδρος τῆς Μεικτῆς Ἐπιτροπῆς ἐπὶ τοῦ Θεολογικοῦ Διαλόγου τῶν 
Ἐκκλησιῶν ἡμῶν, Ἱερώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Αὐστραλίας κύριος Στυλιανός, ὁ θεολογικὸς διάλογος, ὡς κορυφαία πνευματικὴ 
προσπάθεια, «δὲν χρειάζεται μονάχα τὴν ἀδιάλειπτη συνοδεία τῆς προσευχῆς πρὶν καὶ κατὰ τὴν διάρκειαν τοῦ ἔργου. Καὶ σὰν 
λειτουργία αὐτὸς ὁ ἴδιος ὁ διάλογος εἶναι ἡ πιὸ ἱερὴ μορφὴ προσευχῆς». 
 Ἡ ὑμετέρα παρουσία ἐνταῦθα, προσφιλέστατοι ἀδελφοὶ ἐκ Ρώμης, κατὰ τὴν εὐφρόσυνον ταύτην ἑορτὴν τῆς 
Κωνσταντινουπολί-τιδος Ἐκκλησίας, ἐπὶ τῇ μνήμῃ τοῦ Πρωτοκλήτου τῶν Ἀποστόλων καὶ «ἀντίστροφον σταύρωσιν» 
ὑπομείναντος μάρτυρος τῆς Ἀληθείας Ἀνδρέου, ἀποτελεῖ καθ᾿ ἑαυτὴν συμβολὴν εἰς τὴν ὑπόθεσιν τοῦ διαλόγου τῶν Ἐκκλησιῶν 
ἡμῶν, ὁ ὁποῖος ἦτο καὶ παραμένει διάλογος τῆς ἀγάπης ἐν ἀληθείᾳ καὶ διάλογος τῆς ἀληθείας ἐν ἀγάπῃ. 
 Μᾶς χαροποιεῖ ἰδιαιτέρως τὸ γεγονὸς ὅτι αἱ, παραλλήλως πρὸς τὸν θεολογικὸν διάλογον ἡμῶν, ἐκτυλισσόμεναι κοιναὶ 
πρωτοβουλίαι, αἱ ὁποῖαι ἀναδεικνύουν τὴν κοινωνικὴν ἀποστολὴν τῆς Ἐκκλησίας τοῦ Χριστοῦ, λειτουργοῦν ὑποστηρικτικῶς 
πρὸς τὸν διάλογον, καὶ προβάλλουν τὰς κοινὰς ἡμῶν φιλοχρίστους καὶ φιλανθρώπους παραδόσεις. 
 Ἀποτελεῖ πεποίθησιν τοῦ Ἁγιωτάτου Πάπα Ρώμης Φραγκίσκου καὶ τῆς ἡμετέρας Μετριότητος, ὅτι τὸ πρόβλημα τῆς 
καταλλαγῆς καὶ τῆς εἰρήνης, τῆς δικαιοσύνης καὶ τῆς ἀλληλεγγύης, δὲν ἠμπορεῖ νὰ λυθῇ, ὅτι αἱ βαθύρριζοι ὑπαρξιακαὶ 
ἀναζητήσεις τῶν ἀνθρώπων εἶναι ἀδύνατον νὰ ἱκανοποιηθοῦν, ἄνευ τῆς συμβολῆς τῆς πίστεως εἰς τὸν ἀληθινὸν Θεόν. Ἡ 
σύγχρονος ἀπομάκρυνσις ἀπὸ τὰς χριστιανικὰς παραδόσεις εἰς τὰς ἐκκοσμικευμένας κοινωνίας, ἐπιταχύνει τὴν διάδοσιν τοῦ 
εὐδαιμονιστικοῦ προσανατολισμοῦ καὶ τὴν ὑποχώρησιν τῆς κοινωνικῆς εὐαισθησίας. 
 Μὲ τὸν Ἁγιώτατον Πάπαν Ρώμης Φραγκῖσκον ἔχομεν κοινοὺς προβληματισμούς, κοινὸν προσανατολισμὸν καὶ 
συγκλινούσας θεωρήσεις διὰ τὴν ἀντιμετώπισιν τῆς συγχρόνου κοινωνικῆς καὶ ἀνθρωπιστικῆς κρίσεως. 
 Ὑπογραμμίζομεν ἀμφότεροι τὸ κοινωνικὸν περιεχόμενον τῆς ἐλευθερίας, τὴν ἀγάπην καὶ τὴν ἀδελφοσύνην, τὴν 
σχέσιν καὶ ὄχι τὴν ἀπομόνωσιν, τὸ εἶναι καὶ τὸ συνεῖναι, καὶ ὄχι τὸ ἔχειν καὶ τὴν πλεονεξίαν. Ἀντιστεκόμεθα εἰς τὴν 
ἐξιδανίκευσιν τοῦ ἀτομισμοῦ καὶ τοῦ καταναλωτισμοῦ. Ἀγωνιζόμεθα δι᾿ ἕνα κόσμον δικαιότερον, διὰ τὸν σεβασμὸν τῶν 
δικαιωμάτων τοῦ ἀνθρώπου καὶ κατ᾿ ἐξοχὴν τοῦ δικαιώματος τῆς θρησκευτικῆς ἐλευθερίας. 



  Τὰ δεινὰ τῶν προσφύγων μᾶς συγκλονίζουν. Ἐργαζόμεθα διὰ τὴν ἀντιμετώπισιν τοῦ προβλήματος καὶ τὴν ἀνακούφισιν 

τοῦ ἀνθρωπίνου πόνου. Ἐνθυμούμεθα μετὰ συγκινήσεως τὴν συνάντησιν ἡμῶν ἐν Λέσβῳ κατὰ τὸν παρελθόντα Ἀπρίλιον, 

παρόντος καὶ τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν κ. Ἱερωνύμου, διὰ νὰ στηρίξωμεν τοὺς πρόσφυγας καὶ τοὺς 

μετανάστας, νὰ ἀναδείξωμεν τὸ μέγεθος τοῦ προβλήματος, καὶ νὰ συμβάλωμεν εἰς εὐρυτέραν κινητοποίησιν πρὸς ἀντιμετώπισίν 

του. 

 Ἡ πρόσφατος συνάντησις ἡμῶν μὲ τὸν Πάπαν Φραγκῖσκον ἐν Ἀσσίζῃ καὶ ἡ προσευχή μας ὑπὲρ τῆς εἰρήνης ἐστερέωσεν 

ἔτι περαιτέρω τὴν κοινὴν πεποίθησιν, ὅτι αἱ Ἐκκλησίαι ἡμῶν ὀφείλουν νὰ ἐντείνουν τὰς προσπαθείας των κατὰ τοῦ φανατισμοῦ, 

τῆς ἀδικίας καὶ τῆς βίας, καὶ διὰ τὴν θεμελίωσιν ἑνὸς πολιτισμοῦ ἀλληλεγγύης.    

 Δυνάμεθα νὰ ἐπιβιώσωμεν χωρὶς νὰ καταστρέφωμεν τὸ περιβάλλον. Δυνάμεθα νὰ ζήσωμεν χωρὶς νὰ μισῶμεν. 

Δυνάμεθα νὰ συνυπάρξωμεν ἐν ἀγάπῃ καὶ ὁμονοίᾳ. Ἡ διακονία εἶναι ἡ οὐσία τῆς ἀληθοῦς ἐλευθερίας. 

 Συμφωνοῦμεν περὶ τῆς ἀνάγκης ἰδιαιτέρας μερίμνης διὰ τὴν νέαν γενεάν. Δυστυχῶς, σήμερον ἀναρίθμητα παιδία καὶ 

νέοι ὑποφέρουν ὄχι μόνον ἀπὸ τὴν ἔλλειψιν τροφῆς, ἀπὸ τὸν ὑποσιτισμὸν καὶ τὴν πεῖναν, ἀλλὰ καὶ ἀπὸ ἀπουσίαν νοήματος 

ζωῆς, ἀφοῦ αἱ σύγχρονοι προσανατολισμέναι εἰς τὸν ὑλιστικὸν οἰκονομισμὸν κοινωνίαι ἀδυνατοῦν νὰ παράσχουν εἰς αὐτοὺς 

πνευματικὴν τροφήν, νὰ χορτάσουν τὴν ὑπαρξιακὴν πεῖναν καὶ τὴν δίψαν αὐτῶν. Ἡ ἀντιμετώπισις καὶ τῶν δύο προβλημάτων τῆς 

νεότητος ἀποτελεῖ ἐπιτακτικὸν καθῆκον.Ἡ χριστιανικὴ ἡμῶν πίστις εἶναι πηγὴ δυναμισμοῦ καὶ φιλανθρώπου δράσεως, καὶ 

ἀπαιτεῖ ἀπὸ κάθε πιστὸν συμβολὴν καὶ συνέργειαν, ἐν τῇ ἀκραδάντῳ πεποιθήσει ὅτι ὁ Θεὸς τῆς ἀγάπης εἶναι ὁ "φιλανθρώπως 

τὰ πάντα οἰκονομῶν" καὶ ὁ εὐλογῶν καὶ αὐξάνων τὴν ἡμετέραν σπορὰν (πρβλ. Α΄ Κορ. γ΄, 7-8). Τὸ ἴδιον τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ 

ἤθους εἶναι ὁ "ἐν τῷ κόσμῳ" καὶ ὁ "οὐκ ἐκ τοῦ κόσμου"χαρακτὴρ αὐτοῦ. Ἡ ζωὴ τῶν πιστῶν καὶ ἡ χριστιανικὴ μαρτυρία αὐτῶν 

τρέφεται καθ᾿ ἡμέραν ἀπὸ τὴν εὐχὴν "Πάτερ ἡμῶν ὁ ἐν τοῖς οὐρανοῖς˙ ἁγιασθήτω τὸ ὄνομά σου˙ ἐλθέτω ἡ βασιλεία σου˙ 

γενηθήτω τὸ θέλημά σου, ὡς ἐν οὐρανῷ, καὶ ἐπὶ τῆς γῆς" (Ματθ. ς΄, 9-10).  

 Αὐτὸ τὸ πνεῦμα τῆς θεοσδότου καὶ θεοστηρίκτου μαρτυρίας, ἐξέφρασε καὶ ἀνέδειξε διὰ τῶν εὐλογημένων ἀποφάσεων, 

καὶ ἐξόχως διὰ τῆς Ἐγκυκλίου καὶ τοῦ Μηνύματος αὐτῆς πρὸς τὸν λαὸν τοῦ Θεοῦ καὶ πρὸς πάντα ἄνθρωπον καλῆς θελήσεως ἡ 

Ἁγία καὶ Μεγάλη Σύνοδος τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, ἡ συνελθοῦσα κατὰ τὸν μῆνα Ἰούνιον ἐνεστῶτος ἔτους ἐν Κρήτῃ. 

Εὐχαριστοῦμεν τὴν ὑμετέραν Σεβασμιότητα διὰ τὴν παρουσίαν αὐτῆς ὡς παρατηρητοῦ εἰς τὴν Σύνοδον, ὁμοῦ μετὰ τοῦ 

Θεοφιλεστάτου Ἐπισκόπου Brian Farrell. Εὐχαριστοῦμεν καὶ ὑμᾶς, Ἐξοχώτατε κ. Ὑπουργέ, διὰ τὸ εἰλικρινὲς ἐνδιαφέρον σας διὰ 

τὴν Σύνοδόν μας ἐκείνην. 

 

 Σεβασμιώτατε καὶ προσφιλέστατε Καρδινάλιε κύριε Kurt Koch, 

 

 Αἱ Ἁγιώταται ἡμῶν Ἐκκλησίαι ἱδρύθησαν ὑπὸ τῶν δύο αὐταδέλφων, τῶν μαθητῶν καὶ Ἀποστόλων τοῦ Σωτῆρος, Ἀνδρέου 

καὶ Πέτρου, οἱ ὁποῖοι, "τὴν τῶν ἰχθύων ἄγραν καταλιπόντες", ἠκολούθησαν τὸν Διδάσκαλον ἐν πίστει καὶ ἀγάπῃ ἀνυποκρίτῳ 

(πρβλ. Β΄ Κορ. ς΄, 6 καὶ Α΄ Τιμ. α΄, 5), "ἐσαγήνευσαν ἀνθρώπους, καλάμῳ τοῦ κηρύγματος" (πρβλ. Δοξαστικὸν τοῦ Ἑσπερινοῦ 

μνήμης Ἀνδρέου τοῦ Πρωτοκλήτου), καί, ὡς μιμηταὶ καὶ κοινωνοὶ τοῦ πάθους τοῦ Χριστοῦ, ἔπιον τὸ ποτήριον τοῦ μαρτυρίου ἐπὶ 

τοῦ σταυροῦ, ὡς Ἐκεῖνος.     

 Ο Πρωτόκλητος καὶ ὁ Πρωτοκορυφαῖος τῶν Ἀποστόλων τιμῶνται μεγάλως ἐν Ρώμῃ καὶ ἐν Κωνσταντινουπόλει. Ἡ ἐν 

ἀγάπῃ κοινωνία τῶν Ἐκκλησιῶν ἡμῶν καὶ ἡ φιλάνθρωπος αὐτῶν παρουσία ἐν τῷ κόσμῳ, τρέφεται ἀπὸ τὴν ἐν Χριστῷ μαρτυρίαν 

καὶ τὸ μαρτύριον τῶν ἁγίων ἱδρυτῶν των. Η Εκκλησία, ἡ σωτηριώδης κοινωνία Θεοῦ καὶ κόσμου, ἐκλήθη νὰ εἶναι ἡ "ὡραιοθεῖσα 

ἀγάπη",  νὰ μεταμορφώνῃ τὸ παρὸν ὑπὸ τὸ φῶς τῆς Βασιλείας τῶν Ἐσχάτων. 

 Μὲ αὐτὰς τὰς σκέψεις καὶ τὰ αἰσθήματα, χαιρετίζομεν τὴν παρουσίαν ὑμῶν ἐν τῷ πανηγυρίζοντι Φαναρίῳ. 

Ἀποστέλλομεν πρὸς τὸν ἀδελφὸν καὶ φίλον Πάπαν Φραγκῖσκον τὰς ἐγκαρδίους ἡμῶν εὐχὰς ἐπὶ τῇ ἐπερχομένῃ 80ῇ ἐπετείῳ τῶν 

γενεθλίων του, εὐχαριστοῦντες αὐτὸν ἅπαξ ἔτι διὰ τὴν ἀποστολὴν τῆς τιμίας Ἀντιπροσωπείας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ρώμης εἰς τὴν 

Πόλιν τοῦ Κωνσταντίνου, καθὼς καὶ διὰ τὰς ἀδελφικὰς αὐτοῦ προσρήσεις ἐπὶ τῇ συμπληρώσει εἰκοσιπενταετοῦς Πατριαρχίας 

τῆς ἡμετέρας Μετριότητος εἰς τὸν Πάνσεπτον Θρόνον Ἀνδρέου τοῦ Πρωτοκλήτου, τοῦ "φωνήσαντος λαμπρῶς" τῷ Πέτρῳ: "Πέτρε 

ὁμαῖμον, εὑρήκαμεν τὸν Μεσσίαν, τὸν ἐν τῷ νόμῳ καί προφήταις κηρυχθέντα˙ δεῦρο κολληθῶμεν τῇ ὄντως ζωῇ" (Κανὼν 

δεύτερος εἰς τὸν Ἀπόστολον Ἀνδρέαν, ὠδὴ δ΄).  

 Αὐτῶν τῶν ἁγίων αὐταδέλφων Ἀποστόλων αἱ πρεσβεῖαι καὶ ἱκεσίαι ἐνώπιον τοῦ Θρόνου τοῦ Θεοῦ εἴησαν ἐνίσχυσις καὶ 

στηριγμὸς ἡμῶν ἐν τῇ κοινῇ πορείᾳ μας πρὸς τὴν ἑνότητα, καὶ πρὸς τὴν ἑδραίωσιν τῆς εἰρήνης ἐν τῷ σημερινῷ τεταραγμένῳ 

κόσμῳ. Ἀμήν. 

 



 

3ος ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΧΡΩΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ 2016 

Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων  

  Η ΟΙΟΜΚΩ και η κριτική επιτροπή συγχαίρει όλους τους υποψήφιους για τη συμμετοχή τους και τους ευχαριστεί, 

ευχόμενη κάθε πρόοδο και επιτυχία στις σπουδές τους και στις δραστηριότητες τους. Μετά από την αξιολόγηση 

από την αρμόδια για κάθε κατηγορία κριτική επιτροπή παραθέτουμε τα αποτελέσματα του 3ου ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

ΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΧΡΩΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ 2016: 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Λογοτεχνία :  

Διήγημα ,Σωτηρούλα Βασιλείου, Τιμητική διάκριση συμμετοχής 

Μαρκολέφα Αντιγόνη , Βραβείο εφηβικού διηγήματος 

Δράκου Παναγιώτα ,Τιμητική διάκριση συμμετοχής (ποίηση) 

Τολιάκη Χριστίνα , Τιμητική διάκριση συμμετοχής (διήγημα) 

Ασημακοπούλου Χρυσοβαλάντου , Τιμητική διάκριση συμμετοχής (διήγημα) 

Μπόγιο Κέισι , Τιμητική διάκριση συμμετοχής (διήγημα) 

Αρβανίτης Θωμάς, Τιμητική διάκριση συμμετοχής   

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Εικαστικά :  

Κουτσιούμπη Ευγενία Θεοδώρα, Βραβείο για το επιμελημένο σχέδιο 

Δέσποινα Ειρήνη Τριανταφυλλίδου, Βραβείο για την ώριμη χρωματική αρμονία και την τεχνική απόδοση  

Μαρία  Λουκοπούλου, Βραβείο για την πρωτότυπη ιδέα και το πολύ καλό σχέδιο 

Τζεβελέκος Φίλιππος, Βραβείο για την πολύ καλή εκτέλεση του θέματος στο πλαίσιο της βυζαντινής παράδοσης 

Τοπαλίδης Οδυσσέας,Βραβείο για την άρτια κατασκευή και αναπαράσταση του θέματος 

Γεράσιμος Αρβανίτης, Βραβείο για την ωραία σύνθεση με ιστορικές αναφορές, 1ο Δημοτικό Σχολείο Καματερού 

Τιμητική διάκριση συμμετοχής 

 

Στα πλαίσια του κύκλου επιμορφωτικών δραστηριοτήτων της Οι.Ομ.Κω.  

Ο  Καθηγητής Κωνσταντίνος Σταματόπουλος 

 θα δώσει δύο διαλέξεις στα  θέματα: 

15 Μαρτίου 2017, ώρα 18.00 

«Η Ιστορική Διαδρομή της Πολίτικης Ρωμιοσύνης από την Άλωση έως τις Ημέρες μας» 

16 Μαρτίου 2017, ώρα 18.00 

«Η ακτινοβολία της Κωνσταντινουπόλεως στον Σλαβικό Κόσμο και την Ρωσία» 

Οι διαλέξεις θα λάβουν χώρα στην Αίθουσα Τελετών του Πνευματικού  Κέντρου Κωνσταντινουπολιτών 

– Δημητρίου Σούτσου 42, Αμπελόκηποι  

 Ανακοίνωση της Οι.Ομ.Κω. για Πρόσκληση συμμετοχής στις  

Επιτροπές για υποστήριξη του έργου του Δ.Σ. 

Το Δ.Σ. της Οι.Ομ.Κω. στην από 8/2/2017 συνεδρίαση του αποφάσισε την συγκρότηση νέων επιτροπών που θα συμ-

βάλλουν στο έργο του. Οι Επιτροπές που αποφασίστηκαν και τα αντίστοιχα αντικείμενα τους είναι:  

 1) Ακαδημαϊκών θεμάτων: 

 Μελέτη αρχείων με οργάνωση ομάδων εργασίας.  Οργάνωση επιμορφωτικών κύκλων Σεμιναρίων.  Συνεργασία με 

ΑΕΙ και Ερευνητικά Κέντρα. Συμβολή στην οργάνωση επιστημονικών συνεδρίων. Εκδόσεις βιβλίων και επιστημονι-

κών εργασιών.  

 



  

 2) Κοινωνικής Πρόνοιας και Αλληλεγγύης: 

  Αντιμετώπιση των συνεπειών της οικονομικής κρίσης σε αναξιοπαθούντες και έχοντες ανάγκη Κωνσταντινουπολίτες. 

Οργάνωση /συντονισμός και Δράση των εθελοντικών Ομάδων καθώς και όλων των εμπλεκομένων Ατόμων-Συλλόγων - 

Σωματείων κλπ. Αξιοποίηση κατά τον καλλίτερο τρόπο των πάσης φύσεως Χορηγιών και Δωρεών  για τον σκοπό αυτό. 

Προσέλκυση εθελοντών και συνεργασία με την Επιτροπή Εύρεσης Πόρων για εξασφάλιση πόρων. 

3) Διεθνών Οργανισμών και Σχέσεων με Τουρκία – Ελλάδα:   

  Χάραξη στρατηγικής για προβολή των ζητημάτων της Εκπατρισμένης Κοινότητας των Κωνσταντινουπολιτών.  Παρεμ-

βάσεις ενώπιον Κυβερνήσεων και Διεθνών Οργανισμών. Μελέτη νομικών ενεργειών και παρεμβάσεων. Επίλυση ζητη-

μάτων με την δημόσια διοίκηση στην Ελλάδα που αντιμετωπίζουν οι Κων/λιτές (κυρίως που δεν έχουν ελληνική ιθα-

γένεια) .  

4)  Ομογένειας και Παλινόστησης 

  Δράσεις συνεργασίας με την Ομογένεια και υποστήριξη της παλινόστησης Κωνσταντινουπολιτών στην γενέτειρα Πό-

λη.   

5) Νέων εθελοντών 

   Κινητοποίηση της Νέας Γενιάς για υποστήριξη του έργου της Οι.Ομ.Κω. και την μεταλαμπάδευση στις Νέες Γενιές 

του Κωνσταντινουπολίτικου πολιτισμού.  

6) Πολιτιστικές Συνεργασίες με Μέλη Σωματεία – Φεστιβάλ 

  Συνεργασία με τα μέλη Σωματεία για κοινές πολιτιστικές δράσεις και οργάνωση του Φεστιβάλ περιοδικά ανά διετία.  

7) Διάσωσης Ιστορικής Μνήμης – Υποστήριξη Επετειακών Εκδηλώσεων 

   Συλλογή ιστορικών τεκμηρίων πρωτίστως από προσωπικές μαρτυρίες και υποστήριξη της οργάνωσης  εκδηλώσεων 

προβολής αυτών.  

8) Επικοινωνίας και Ενημέρωσης του Ευρύτερου Κοινού  

  Προβολής του έργου της Οι.Ομ.Κω. με όλα τα δυνατά μέσα στο ευρύτερο κοινό αλλά και συγκεκριμένες ομάδες 

«στόχος».  

9) Εύρεσης Πόρων για Υποστήριξη Δραστηριοτήτων 

  Υποβολή προτάσεων προς οργανισμούς και εύρεση χορηγών για υποστήριξη διαφόρων δράσεων της Οι.Ομ.Κω.  

10) Αναθεώρησης του Καταστατικού της Οι.Ομ.Κω,. 

   Με την εμπειρία που έχει αποκτηθεί τα τελευταία 10 χρόνια θα εξεταστεί η διαμόρφωση προτάσεων προς το Δ.Σ. 

και στη συνέχεια προς την Γ.Σ. για τροποποίηση άρθρων του Καταστατικού με κύριο σκοπό την συμμετοχή περισσότε-

ρων Κωνσταντινουπολιτών στις δράσεις της Οι.Ομ.Κω.   

 

  Για κάθε Επιτροπή έχει οριστεί συντονιστής μέλος το Δ.Σ. Οι επιμέρους Επιτροπές με συγγενή αντικείμενα, θα έχουν 

στενή συνεργασία.  

 

    Κατόπιν τούτου, παρακαλούνται τα Δ.Σ. των μελών Σωματείων να προτείνουν μέλη τους για να στελεχώσουν τις 

παραπάνω Επιτροπές, με σύντομη αναφορά στην εμπειρία τους στα αντικείμενα των επιμέρους των Επιτροπών. Η 

πρόσκληση επίσης απευθύνεται, σε ανεξάρτητα άτομα που έχουν την ανάλογη εμπειρία στα αντικείμενα των Επιτρο-

πών, που πρέπει επίσης με την εκδήλωση του ενδιαφέροντος τους να αναφέρουν την προϋπάρχουσα εμπειρία τους.  

   Οι προτάσεις παρακαλούνται να υποβληθούν μέχρι την 3/3/2017 με την αποστολή μηνύματος στην διεύθυνση : 

nnap@otenet.gr .  Στη συνέχεια το Δ.Σ. λαμβάνοντας υπόψη τις προτάσεις που θα υποβληθούν και τις παλαιότερες 

συνεργασίες που έχουν αναπτυχθεί από δράσεις του παρελθόντος θα αποφασίσει την στελέχωση των Επιτροπών.  

 

www.conpolis.eu 
Email Επικοινωνίας: nnap@otenet.gr. 

mailto:nnap@otenet.gr


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 

  

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. 


