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 Oι Βασικοί Σκοποί της Ομοσπονδίας 
εν συντομία: 

  Η ενίσχυση των σχέσεων, η ανταλλαγή 
ιδεών και η αλληλεγγύη μεταξύ των ανά 
τον κόσμο Κωνσταντινουπολιτών.  

  Η προάσπιση και προώθηση των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων και ειδικότερα 
των δικαιωμάτων των 
Κωνσταντινουπολιτών, όπως αυτά 
προστατεύονται από τις διεθνείς συνθήκες 
και συμβάσεις προστασίας δικαιωμάτων 
του ανθρώπου.  

  Η συμπαράσταση και υποστήριξη προς 
το Οικουμενικό Πατριαρχείο 
Κωνσταντινουπόλεως  

Organization 

        Μηνιαία Ενημέρωση Οικουμενικής Ομοσπονδίας Κωνσταντινουπολιτών  

www.conpolis.eu 

Δράσεις της Οι.Ομ.Κω. στην διάρκεια του 
 Φεβρουαρίου 2021 

 Ολοκλήρωση των ενεργειών για την συνιστώσα «Υποστήριξης της Φοιτητιώσας Νεο-
λαίας» του Προγράμματος ΕΛΠΙΣ που αφορά 55 νέες και νέους που σπουδάζουν σε 

Πανεπιστήμια της Ελλάδος και της Κύπρου με Πολίτικη καταγωγή. Με την δράση υπο-
στήριξης για την η αγορά φορητών υπολογιστών σε όλους.  

 Οι υπόλοιπες δράσεις του Προγράμματος ΕΛΠΙΣ σε πλήρη εξέλιξη.  
 Σε πλήρη εφαρμογή το Πρόγραμμα Κοινωνικής Αλληλεγγύης «Μηνάς Τσιτσάκος» 

 Παρεμβάσεις υπέρ των δικαίων του Ελληνισμού της Κωνσταντινούπολης στον ΟΗΕ, 
ΟΑΣΕ και Ε. Ένωση. 

 Πραγματοποιήθηκε η Αποκριάτική Διαδικτυακή Γιορτή των μελών Σωματείων της 
Οι.Ομ.Κω. Ευρώπης και Η.Π.Α.  

 Υλοποίηση των Αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης της 23/1/2021 :  
    Πρόγραμμα έκτακτης υποστήριξης μελών σωματείων για ελάφρυνση   

 των συνεπειών της Πανδημίας  και  
Τροποποίησης του Καταστατικού της Οι.Ομ.Κω.  που ψηφίστηκε από την Γ.Σ. ομόφωνα. 
 Ολοκληρώθηκαν και υποβλήθηκαν στον Δ. Αθηναίων οι τρείς Μελέτες για την συντή-

ρηση του Μαυσωλείου Χρηστάκη Ζωγράφου. 
 Συνεχίζονται τα σεμινάρια Ιστορίας και Εκμάθησης της Τουρκικής. 

ΕΙΝΑΙ ΣΤΟ ΔΙΚΟ ΜΑΣ ΧΕΡΙ ΝΑ ΑΝΑΤΡΕΨΟΥΜΕ ΤΗΝ ΣΥΡΡΙΚΝΩΣΗ ΠΟΥ 
ΘΑ  ΟΔΗΓΗΣΕΙ ΣΤΗΝ  ΕΞΑΦΑΝΙΣΗ ΜΑΣ ΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΟΙ   

ΣΤΙΣ ΠΑΡΑΔΟΣΕΙΣ ΜΑΣ και ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΝΕΟΛΑΙΑ ΜΑΣ  
ΜΕ ΕΝΟΤΗΤΑ –ΣΥΝΕΠΕΙΑ - ΕΡΓΑΣΙΑ  

 ΚΑΙ ΟΧΙ 
 ΝΑ ΕΠΙΚΑΛΟΥΜΑΣΤΕ ΠΡΕΣΒΕΙΑ  ΚΑΙ ΤΟΝ ΧΑΜΕΝΟ ΠΑΡΑΔΕΙΣΟ.  



 
ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟ 

Γραφείο Τύπου και Επικοινωνίας  
2-3-2021 

Ο Οικουμενικός Πατριάρχης στην Άγκυρα  
Η Α.Θ. Παναγιότης, ο Οικουμενικός Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολομαίος, ανταποκρι-
νόμενος σε σχετική πρόσκληση της Προεδρίας της Τουρκικής Δημοκρατίας, με-
τέβη σήμερα, Τρίτη, 2 Μαρτίου 2021, στην Άγκυρα, όπου παρέστη σε εκδήλωση 
που πραγματοποιήθηκε στο Προεδρικό Μέγαρο, κατά την οποία ο Πρόεδρος της 
χώρας, Εξοχ. Recep Tayyip Erdoğan, παρουσίασε ενώπιον πολυπληθούς ακροα-
τηρίου, αποτελουμένου από πολιτικούς, διπλωμάτες, εκπροσώπους των θρη-
σκευτικών κοινοτήτων και μειονοτήτων, Ανώτατους Δικαστικούς, Ακαδημαϊκούς 
κ.ά. - σειρά πολιτικών μεταρρυθμίσεων υπό τον τίτλο "Πρόγραμμα Δράσης για 
τα Ανθρώπινα Δικαιώματα". 
Κατά τη διάρκεια της εκδηλώσεως, ο Εξοχ. κ. Πρόεδρος χαιρέτισε θερμά τον Οι-
κουμενικό Πατριάρχη και τους άλλους παρισταμένους επί κεφαλής και εκπρο-
σώπους των θρησκευτικών κοινοτήτων. Ειδικότερα στον Παναγιώτατο, με αφορ-
μή την επέτειο των γενεθλίων του, του ευχήθηκε εγκαρδίως και του προσέφερε 
ένα συμβολικό δώρο. 
 
Τον Παναγιώτατο, ο οποίος πρόκειται να επιστρέψει αυθημερόν στην Πόλη, συ-
νόδευσε ο Πανοσιολ. Αρχιμ. κ. Ιωακείμ, Αρχιγραμματέας της Αγίας και Ιεράς Συ-
νόδου. 

 



 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  

«ΕΛΠΙΣ» 

Ξεκίνησε τον Νοέμβριο του 2020 με κύριους σκοπούς:  

Να δημιουργήσει την πίστη στους νέες/ους ότι είναι σημαντικό να μην 

ξεχάσουν την Κωνσταντινουπολίτικη τους καταγωγή. Το ίδιο ισχύει για 

όλους που ενστερνίζονται τον οικουμενικό πολιτισμό των Ελλήνων της 

Ανατολής.  

Να υποστηρίξει την νέα γενιά Κωνσταντινουπολιτών όπου και να ζουν 

με κάθε δυνατό τρόπο. Η υποστήριξη αυτή μπορεί να έχει διάφορες 

μορφές που μπορεί να αφορά υποστήριξη  σπουδών, επιμόρφωσης, 

επαγγελματικού προσανατολισμού, ενίσχυσης δημιουργικών 

πρωτοβουλιών κτλ.   

Το «ΕΛΠΙΣ» δεν περιορίζεται σε μέλη της νέας γενιάς που έχουν 

καταγωγή από την Πόλη αλλά σε όλες/ους που πιστεύουν και βοηθούν 

για να υπάρξει μέλλον για τον Ελληνισμό της Πόλης. 

Για την ένταξη ενδιαφερόμενων πρέπει να συμπληρωθεί ειδικό έντυπο 

στέλνοντας μήνυμα στην διεύθυνση nnap@otenet.gr   

Ήδη οι φετινές δράσεις που αφορούν την υποστήριξη της μαθητιώσας 

και φοιτητιώσας νεολαίας με δύο ανεξάρτητες δράσεις με συνολικό 

προϋπολογισμό 25.000 Ευρώ. 

Επίσης έχει δημιουργηθεί ειδική βάση δεδομένων των νέων που κατ’ 

αρχή ενδιαφέρονται να επαναπατριστούν στην Πόλη και έχει 

συγκροτηθεί ειδική ομάδα για την επίλυση ζητημάτων απόκτησης ή 

ανάκτησης της ιθαγένειας της Τουρκίας που αποτελεί βασική 

προϋπόθεση για να εργαστεί και να εγκατασταθεί κανείς στην 

Κωνσταντινούπολη.  



 

Πρόγραμμα Κοινωνικής Αλληλεγγύης  

«ΜΗΝΑΣ ΤΣΙΤΣΑΚΟΣ» 

 
Παρά την επιβάρυνση των συνθηκών λόγω της Πανδημίας του COVID  

Η Οικουμενική Ομοσπονδία Κωνσταντινουπολιτών  

μαζί με τα μέλη σωματεία της  

Ένωση Ομογενών εκ Κωνσταντινουπόλεως Βορείου Ελλάδος, 

 Μορφωτικό Σύνδεσμο Γαλατά,  

Αδελφότητα Μεγάλου Ρεύματος  Βοσπόρου «Ο Ταξιάρχης»,  

Νέο Κύκλο Κωνσταντινουπολιτών, 

 Σωματείο Απελαθέντων και τα  Σχολικά Σωματεία  

συνεχίζει σταθερά  τις δράσεις του Προγράμματος: 

 Αποστολή σε 20 Σουπερμάρκετ 130 διατακτικών  
  Μέριμνα για την στέγαση 75 συμπολιτών και μη στις δύο δομές: 

  Οίκος του Κωνσταντινουπολίτη (Π. Ηράκλειο Αττικής) και Νέο Οίκο του Πολίτη (Ν. Φιλαδέλφεια) 

 Εξασφάλιση φαρμάκων με την κάλυψη της ιδίας συμμετοχής και παροχής 

δωρεάν φαρμάκων σε 50 συμπολίτες από το Κοινωνικό Φαρμακείο. 

 Τακτική μέριμνα μέτρων κατά της Πανδημίας με την συχνή διενέργεια 

ελέγχων ανίχνευσης SARS-CoV-2. 

 Ενέργειες για εμβολισμό των διαμενόντων στις δύο δομές. 

 Κατ’ οίκο υποστήριξη σε περιπτώσεις που δεν υπάρχει κανένας δικός τους 

σε ηλικιωμένα άτομα.  

 Εξασφάλιση διενέργειας άκρως αναγκαίων ιατροβιολογικών εξετάσεων για 

τις οποίες τα ραντεβού που δίνονται είναι πολλές μήνες. 

 Εξασφάλιση αιμοδοσίας μετά από αίτημα. 

 Επίλυση θεμάτων Αδειών παραμονής και αντιμετώπιση γραφειοκρατικών 

δυσκολιών που φθάνουν μέχρι να μην χορηγείται ΑΜΚΑ σε 

Κωνσταντινουπολίτες που ζουν στην Ελλάδα 40 χρόνια.  

 Επίλυση γραφειοκρατικών ζητημάτων που αντιμετωπίζουν οι Ομογενείς 

της Πόλης στην Ελλάδα. 

 



 

ECUMENICAL FEDERATION OF  CONSTANTINOPOLITANS  

Mr.  Fernand  DE VARENNES  

Spec ia l  Rapporteur  on  Minor i ty  Issues  

United Nations Office in Geneva 

Office of the High Commissioner for Human Rights 

21 December 2020 

Subject: Hate speech against the Greek Orthodox Community of Istanbul as an impediment 

to its efforts to prevent its complete extinction. 

Dear Special Rapporteur, 

  This letter is being addressed on behalf of the Ecumenical Federation of Constantinopoli-

tans (EFC), which is the all-world federative body of the associations of the Greek-Orthodox 

Community of Istanbul, forced to live out of their native city of Istanbul due to the severe 

human violations befallen on them throughout the twentieth century by successive govern-

ments of the Republic of Turkey. The consequences of these violations still are affecting this 

minority. The history of the Greek-Orthodox Minority is briefly described in the attached re-

port. 

  Despite the general view that the violations against this Minority were related to the for-

eign policy relations of Turkey, the simple truth is that these violations were directly linked 

to the absence of the rule of law and to the perception that “minorities” constitute a lethal 

danger for the establishment of a Turkish “nation state”. This fact is evident through the fact 

that severe violations took place when relations between Turkey and Greece were good.   

  What is at stake today is the very survival of this historical and autochthonous minority in 

the present, In the early 1960’s, the Minority still numbered 100.000 persons living in Istan-

bul, while today up to 98% of the Minority is living as an expatriate community around the 

world.  

  Less than 1.500 of its members remain in Istanbul today.  

Υποβολή Έκθεσης προς τον Ειδήμονα σε θέματα Μειονοτικών Θεμάτων του 

Ο.Η.Ε. του Γραφείου Ύπατης Αρμοστείας Δικαιωμάτων του Ανθρώπου  

23/12/2021 



 
This process of serious population erosion has been the direct consequence of actions, poli-

cies or purposeful failure to act by the Turkish State, a fact attested and recognized by nu-

merous ECRI reports  

Hate speech played - and continues to play - an essential role in this process. The most se-

vere periods of massive hate speech campaigns organized by the state are the following:  

During the period 1952-55, several newspapers, and primarily the newspaper Hürriyet, car-

ried out an intensive targeting campaign against the Greek-Orthodox minority of Istanbul, 

which led to the mass scale pogrom of the night 6-7 September 1955, an event with striking 

similarities to the Kristallnacht in Nazi Germany against the Jewish communities carried out 

on 8-10 November 1938. 

Mass scale hate speech publications against the community presenting it as a “fifth column” 

played and continue to have an essential role in the decades to follow. The result is depicted 

in the given graph below. 

 



 
The incumbent President of the Republic of Turkey R.T. Erdogan admitted the above men-

tioned facts on several occasions, however the measures taken to alleviate the injustices of 

the past being limited to improve the situation and to contribute to the survival of the Mi-

nority community. 

Furthermore, we are observing, with serious concern, that, recently, hate speech and defa-

mation expressions have again increased, something which constitutes a worrying develop-

ment. A few of the most extreme cases can be found below: 

On 1 November 2019 a Conference under the title “Heybeliada : Panel on History, Cyclisa-

tion and Justice” was organized by the Turkish Institute of History with speakers attacking 

verbally minorities and their religious leaders, claiming that they were agents of foreign 

powers and terrorist organizations. The audience was primarily youngsters of a technical 

school of the same island and it seems that this selection was deliberately setup to provoke 

tension at local level. EFC reported the event on 11 November 2019, in a letter to Mr. 

Mehmet Nuri Ersoy, Minister of Culture and Tourism and asked the necessary legal 

measures to be taken for this hate speech and defamation act. We have so far received no 

response to our letter.  

The leader of the National Movement Party (NMP), on the anniversary of the conquest of 

Istanbul (29/5/2020), stated in a high circulation national newspaper with a circulation of 

over 110.000 printed copies daily, let alone the hundreds of thousands of people  

 

In a speech in May 2009 at the city of Düzce the Prime Minister Mr. Recep Tayyip Erdoğan 

stated: “During many years those having different ethnic origin where expelled from our 

country. Did we gain? It is necessary to think about. In essence this was a result of a fascistic 

approach. We have fallen to these types of mistakes ourselves as well. But when we think 

with sincerity we are thinking that we made mistakes in this direction”, 

In an interview of H.E. R.T. Erdogan, President of Rep. of Turkey to nationwide STAR and NTV 

T.V. channels in 20 April 2018 stated: “In past years the number of Greek-Orthodox citizens 

in our Country was not small, wasn’t, they were ten thousand and even hundred thousands, 

but because of numerous wrongdoings against them in our Country it was pity that they 

were forced to go to Greece. We have also done mistakes; we must recognize these wrong-

doings…” 



 
who visit it online that “The remains of Byzantium will be eliminated”. 

In the May 2020 issue of the “Gerçek Hayat (Real Life)” periodical of nationwide circulation, 

all non-Muslim minority communities’ religious leaders were presented as plotting against 

the Government, something clearly constitutive of an extreme form of hate speech and of a 

defamatory publication.  

During the conversion ceremony (24 July 2020) of the Hagia Sophia to a mosque, the Presi-

dent of the Religious Affairs Mr. Ali Erbaş stated that this act stemmed from “the right of the 

sword (kılıç hakkı)”, while making his speech (hutbe) in the minber with a sword at his side. 

This statement was broadcasted to tens of millions of households in Turkey and beyond, as 

there was significant international live coverage of the ceremony in the Middle East and be-

yond. 

On 28 July 2020 the Director of the Information of Office of the Presidency of the Republic 

of Turkey, Mr.  Fahrettin Altun in a widely circulated tweet (not just to his more than 880 

thousand followers, presented an idyllic picture of the present life of minorities, using some 

interviews of the members of the minorities taken a year ago. Nothing was mentioned of 

how the present minorities are a tiny shadow of the minorities that existed just after the es-

tablishment of the Republic of Turkey following the Lausanne Treaty (24/7/1923). The re-

sponse of our Federation to the above, reminding them of the fact that today’s Greek-

Orthodox minority in Istanbul is only 1% of what it then was, a number which would have 

been much higher had it not been uprooted, caused several hate speech publications in 

some newspapers. 

 

https://www.yenisafak.com/gundem/mhp-lideri-bahceliden-fetih-mesaji-kalan-bizans-

artiklari-da-elenecek-3542135 

https://www.indyturk.com/node/178436/haber/rum-yahudi-ve-ermenileri-hedef-g%C3%

B6steren-yay%C4%B1na-tepki-her-tansiyon-y%C3%BCkseldi%C4%9Finde 

https://www.sabah.com.tr/video/haber/yunanistandaki-rumlarin-ithamlarina-turkiyedeki-

rum-vatandaslar-gerceklerle-cevap-verdi 

https://www.siasat.com/hagia-sophia-top-imam-uses-ottomans-sword-during-friday-

sermon-1928722/ 

https://www.sabah.com.tr/video/haber/yunanistandaki-rumlarin-ithamlarina-turkiyedeki-

rum-vatandaslar-gerceklerle-cevap-verdi 



 
  An additional issue is that present legislation in the Criminal Code of Turkey has a very re-

stricted clause on preventing and punishing hate crimes. Specifically, the relevant articles of 

the Turkish Criminal Code are: 

 

  ARTICLE 122 - (1) Due to hatred arising from differences in language, race, nationality, col-

or, gender, disability, political opinion, philosophical belief, religion or sect, 

 

a) The sale, transfer or lease of a movable or immovable property that has been offered to 

the public to a person, 

b) A person benefiting from a certain service offered to the public, 

c) Recruitment of a person, 

d) Any person who prevents a person from performing an ordinary economic activity is pun-

ished with imprisonment from one year to three years. 

ARTICLE 216 - 1) A person who publicly provokes hatred or hostility in one section of the 

public against another  section  which  has  a  different  characteristic  based  on  social  

class, race,  religion,  sect  or  regional  difference,  which  creates  an  explicit  and  immi-

nent danger to public security shall be sentenced to a penalty of imprisonment for a term of 

one to three years. 

(2) A  person  who  publicly  degrades  a  section  of the  public  on  grounds  of  social class,  

race,  religion,  sect,  gender  or  regional  differences  shall  be  sentenced  to a penalty of 

imprisonment for a term of six months to one year.  

(3) A person who publicly degrades the religious values of a section of the public shall be 

sentenced to a penalty of imprisonment for a term of six months to one year, where the act 

is capable of disturbing public peace. 

 

The articles clearly restrict the crime of hatred to marginal cases and not to essential ones. 

It is a matter of urgency that these articles of the Turkish Criminal Code be reformed and 

modernized. 

 

A final point we want to raise is related to the efforts of our Federation to prevent the total 

disappearance of the Greek-Orthodox autochthonous (and oldest) Community of Istanbul 

by promoting the idea of repatriation of the young generation of the Expatriated Communi-

ty’s members. It is easily  



 
understandable that a climate where hate speech abounds is a serious obstacle to such an 

effort.  

 

Mr Special Rapporteur, 

 

Considering the above arguments, we kindly ask for you to address this critical issue, which, 

as mentioned above, is crucial to the Greek-Orthodox Minority’s very survival. We deem 

necessary, besides mentioning this grave situation in your thematic report to be presented 

during the 46th session of the Human Rights Council, that you undertake the following two 

actions: 

 

A communication to be addressed to the Republic of Turkey, urging it to respect, protect 

and fulfill the rights of the Greek minority, as well as enabling reparations and repatriation, 

and moreover to prevent its extinction, and to do whatever is necessary to effectively com-

bat hate speech, including by bringing its relevant legal framework in line with international 

and European standards. 

 

A country visit to Turkey. The human rights violations and abuses that minorities in Turkey 

(including, besides the Greek one, the Kurdish, Jewish, Armenian and other minorities) have 

suffered have been amply documented through tens of rulings of the European Court for 

Human Rights, contributing to making Turkey the first country in convictions by the Europe-

an Court for Human Rights resulting from human rights violations, and have been clearly 

substantiated in numerous European Commission progress reports on Turkey.  

 

Hoping for your understanding and support, we remain at your disposal for any further clar-

ification or provision of relevant information. 



 

 

Διακόσια Χρόνια για την  

Ιερή Μνήμη του Μάρτυρα του Γένους και της Ορθοδοξίας 

Γρηγορίου Ε’ Οικουμενικού Πατριάρχη Κωνσταντινουπόλεως 

του από Σμύρνης. Σε συνεργασία με την Ι.Μ. Γόρτυνος και Μεγαλουπόλεως 

και Αδελφότητα Δημητσανιτών «Ο Γρηγόριος ο Ε’» 

 

Σάββατο, 10 Απριλίου 2021 

Μητροπολιτικός Ιερός Ναός  Ευαγγελισμού της Θεοτόκου 

Αθηνών και στον ανδριάντα Του στην είσοδο του Πανεπιστημίου Αθηνών  

Το ακριβές πρόγραμμα θα ανακοινωθεί ανάλογα και με τα μέτρα κατά της Πανδημίας 

Κυριακή, 11 Απριλίου 2021  

Θεία Λειτουργία στην Δημητσάνα  



 

Παγκόσμια Ημέρα Ελληνικής Γλώσσας 

Ελευθερία και γλώσσα 

Η οικοδόμηση της εθνικής ταυτότητας στηρίζεται 

 άμεσα στη γλωσσική ταυτότητα. 

ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ ΚΛΑΙΡΗ* 

 

Η ΣΥΜΒΟΛΙΚΗ ΕΠΙΛΟΓΗ της επετείου του θανάτου του 

Διονυσίου Σολωμού (9 Φεβρουαρίου) για να γιορτάζε-

ται η «Παγκόσμια Ημέρα Ελληνικής Γλώσσας» με οδη-

γεί να υπενθυμίσω την γνωστή ρήση του ποιητή 

στον Διάλογό του: 

  

μήγαρις έχω άλλο στο νου μου πάρεξ ελευθερία και 

γλώσσα 

  

Πληροφοριακά αναφέρω, καταρχήν, ότι η πρωτοβου-

λία για την καθιέρωση μιας ημέρας αφιερωμένης στη 

γλώσσα μας ξεκίνησε το 2014 από την «Ομοσπονδία 

Ελληνικών Κοινοτήτων και Αδελφοτήτων της Ιταλίας», με έμπνευση του καθηγητή Γιάννη 

Κορίνθιου. Αρχικά υπήρξε ένα σχέδιο νόμου με τίτλο «Καθιέρωση Παγκόσμιας Ημέρας Ελ-

ληνοφωνίας και Ελληνικού Πολιτισμού» με προτεινόμενη μέρα την 20η Μαΐου, ημέρα γέν-

νησης του Σωκράτη και έναρξης της 1ης Οικουμενικής Συνόδου της Νικαίας το 325. Τελικά 

επελέγη η σημερινή μέρα, η 9η Φεβρουαρίου, ημέρα μνήμης του Διονυσίου Σολωμού 

(1798-1857) με Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ της 24ης Απριλίου 2017, αρ. 1384) και με 

τίτλο «Παγκόσμια Ημέρα Ελληνικής Γλώσσας». 

Η απόφαση αυτή υλοποιήθηκε για πρώτη φορά το 2018 με εκδηλώσεις σε διάφορα Κέντρα 

του κόσμου. 

Ελευθερία και γλώσσα είναι έννοιες αλληλένδετες και δεν είναι τυχαίο ότι ο ποιητής διατυ-

πώνει αυτή την αλήθεια σε μια ιστορική περίοδο όπου οικοδομείται το νεοσύστατο ελληνι-

κό κράτος. 

——————————- 

*Ο Χρήστος Κλαίρης είναι ομότιμος καθηγητής Γενικής Γλωσσολογίας στη Σορβόννη. 

www.christosclairis.fr 

Το άρθρο αυτό αποτελεί αναδημοσίευση από την εφημερίδα LIFO  

https://www.lifo.gr/culture/arxaiologia/eleytheria-kai-glossa 



 
 Η γλώσσα κάθε λαού αποτελεί το σπουδαιότερο πολιτισμικό μνημείο πάνω στο οποίο βρί-

σκεται ανεξίτηλα αποτυπωμένη όλη η ιστορία του. Πάνω στη γλώσσα σμιλεύεται η ιστορία 

κάθε λαού. 

 

Φαντασθείτε μια Ελλάδα ελεύθερη που δεν μιλάει ελληνικά! Αλλά με το ίδιο σκεπτικό φα-

ντασθείτε μια Γαλλία που δεν μιλάει γαλλικά, μια Γερμανία που δεν μιλάει γερμανικά 

κ.ο.κ.! 

Με άλλα λόγια η οικοδόμηση της εθνικής ταυτότητας στηρίζεται άμεσα στη γλωσσική ταυ-

τότητα. Η Ελλάδα υπάρχει ως Ελλάδα γιατί μιλάει ελληνικά. Αν θέλουμε να διαφυλάξουμε 

την ελληνικότητά μας είναι απαραίτητο να διαφυλάξουμε τη γλώσσα μας ως κόρην οφθαλ-

μού. 

 

Η γλώσσα, κάθε γλώσσα, είναι άρρηκτα συνυφασμένη με τον ανθρώπινο βίο, με την αν-

θρώπινη ζωή. Μέσα στη γλώσσα που χρησιμοποιεί κάθε κοινωνικό σύνολο, κάθε λαός, 

μπορούμε να ανιχνεύσουμε τις περισσότερες πολιτισμικές αξίες και ιδιαιτερότητες που 

μας επιτρέπουν να τον αναγνωρίσουμε. Η γλώσσα κάθε λαού αποτελεί το σπουδαιότερο 

πολιτισμικό μνημείο πάνω στο οποίο βρίσκεται ανεξίτηλα αποτυπωμένη όλη η ιστορία του. 

Πάνω στη γλώσσα σμιλεύεται η ιστορία κάθε λαού. 

 

Κάθε γλώσσα αποτελεί ένα καινούργιο άνοιγμα στον κόσμο, μια διαφορετική ανάλυση της 

πραγματικότητας, πράγμα που το διετύπωσε επιγραμματικά ο Αριστοτέλης 

στα Μεταφυσικά του (7, 1028α) 

  

τὸ ὄν λέγεται πολλαχῶς 

  

Όλες οι γλώσσες του κόσμου –υπολογίζουμε ότι μιλιούνται σήμερα στον πλανήτη μας γύ-

ρω στις 6.000 γλώσσες– όλες οι γλώσσες του κόσμου, υπ'αυτή την έννοια, αποτελούν πολι-

τισμική κληρονομιά της ανθρωπότητας. Προσοχή όμως: οι γλώσσες μπορούν και να εξαφα-

νιστούν. Σήμερα κανένας λαός δεν μιλάει λατινικά, αλλά ούτε και χεττιτικά που μιλιόντου-

σαν στη Μικρά Ασία γύρω στη 2η χιλιετία π.Χ. από τους Χετταίους ή Χιττίτες. Σύμφωνα με 

ανακοίνωση της Ουνέσκο (υπ. αριθμ. 2002-07) στα πλαίσια του 21ου αιώνα, του αιώνα 

μας, 50 έως 80% των ομιλουμένων σήμερα γλωσσών, πρόκειται να εξαφανιστούν. Κατά κα-

νόνα θεωρούμε ότι μια γλώσσα απειλείται να εξαφανιστεί όταν παύουν οι γονείς να την 

μεταδίδουν στα παιδιά τους, όταν παύει να χρησιμοποιείται στην επικοινωνία. 

«Ανεπαισθήτως», όπως θα έλεγε και ο Καβάφης, η ανθρωπότητα υφίσταται μια σημαντική 

απώλεια της πολιτισμικής της κληρονομιάς. 



 
Και μιας και αναφέρθηκα στον Καβά-

φη ας δούμε ένα από τα Κρυμμένα 

Ποιήματά του όπου μιλάει για τους 

Ποσειδωνιάτες. Οι Ποσειδωνιάτες 

ήταν Έλληνες άποικοι στην Ιταλία, 

στον Τυρρηνικό κόλπο, οι οποίοι, κα-

ταπώς μαρτυρεί ο Αθήναιος, 

έπαυσαν να μιλούν ελληνικά. 

  

Ποσειδωνιάται 

Την γλώσσα την ελληνική οι Ποσειδωνιάται 

εξέχασαν τόσους αιώνας ανακατευμένοι 

με Τυρρηνούς, και με Λατίνους, κι άλλους ξένους. 

Το μόνο που τους έμεινε προγονικό 

ήταν μια ελληνική γιορτή, με τελετές ωραίες, 

με λύρες και με αυλούς, με αγώνας και στεφάνους. 

Κ' είχαν συνήθειο προς το τέλος τής γιορτής 

τα παλαιά τους έθιμα να διηγούνται, 

και τα ελληνικά ονόματα να ξαναλένε, 

που μόλις πια τα καταλάμβαναν ολίγοι. 

Και πάντα μελαγχολικά τελείων' η γιορτή τους. 

Γιατί θυμούνταν που κι αυτοί ήσαν Έλληνες- 

Ιταλιώται έναν καιρό κι αυτοί· 

και τώρα πώς εξέπεσαν, πώς έγιναν, 

να ζουν και να ομιλούν βαρβαρικά 

βγαλμένοι –ω συμφορά!– απ' τον Ελληνισμό. 

 

 Όσοι, εντός και εκτός της Ελλάδας, έχουμε το ευτύχημα τη γλώσσα να μας την έχουν δώσει 

ελληνική, που θα έλεγε και ο Ελύτης, καλόν είναι να έχουμε στο νου μας το «πάθημα» των 

Ποσειδωνιατών ώστε να έχουμε «πάντ' ανοιχτά πάντ'άγρυπνα τα μάτια τής ψυχής 

μας» όταν πρόκειται για τη γλώσσα μας, για να ξαναθυμηθούμε τον Σολωμό. 



 
Για μια γλώσσα, λέγω, την ελληνική, που μιλιέται αδιαλείπτως εδώ και 40 αιώνες και που 

γράφεται επί 28 αιώνες. Μια γλώσσα η οποία αποτελεί έναν από τους κύριους πυλώνες 

πάνω στους οποίους στηρίζεται ο δυτικός πολιτισμός. Μια γλώσσα η οποία με τα αρι-

στουργήματα τα οποία γράφτηκαν σ'αυτήν συνετέλεσε και συντελεί στην ανάπτυξη και 

διαμόρφωση αρχών και εννοιών στο πεδίο της φιλοσοφίας, των επιστημών, των πολιτικών 

ιδεών του πολιτισμού μας. Να προσθέσω ότι είναι η γλώσσα της οποίας η φωνολογική δο-

μή επέτρεψε τη γονιμοποίηση της φοινικικής γραφής με την εξεύρεση του αλφαβήτου, δη-

λαδή το πέρασμα από μια συλλαβική γραφή σε μια γραφή όπου κάθε φώνημα σημειώνε-

ται με ένα γράμμα. Ας μην ξεχνάμε επίσης ότι επί έξη αιώνες υπήρξε η επικρατέστερη διε-

θνής γλώσσα, ότι στα ελληνικά γράφτηκαν και τα Ευαγγέλια, και ότι από τα Ελληνικά α-

ντλούν πλουσιοπάροχα οι περισσότερες γλώσσες για να εμπλουτίσουν την επιστημονική 

ορολογία τους και γενικότερα το λεξιλόγιό τους. 

Επομένως μπορούμε να θεωρούμε ως θετικό βήμα το ό,τι η ελληνική κυβέρνηση αποφάσι-

σε να καθιερώσει μια μέρα για να τιμάται η γλώσσα μας. Αρκεί βέβαια αυτή η απόφαση να 

συνοδεύεται από την απαιτούμενη συστηματική υλική υποστήριξη. «Δεῖ δὴ χρημάτων καὶ 

ἄνευ τούτων οὐδέν ἐστι γενέσθαι τῶν δεόντων» όπως μας διδάσκει ο Δημοσθένης στον Α' 

Ολυνθιακό του. Περιμένουμε επομένως ότι η παλαιά κυβερνητική απόφαση θα συντελέσει 

ώστε να εναρμονιστούν οι πράξεις της εξουσίας με τα λόγια της εξουσίας. 

Σκόπιμα χρησιμοποίησα τον όρο εξουσία για να αναφερθώ στην σχέση γλώσσας και εξου-

σίας, η οποία είναι αποφασιστική. 

Είναι γενικότερα σημαντικό να έχουμε συνείδηση της σχέσης γλώσσας και εξουσίας. Άμεσα 

συνδεδεμένο με μας, με τη δική μας ζωή και ιστορία, είναι το παράδειγμα της Ανατολικής 

Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας, του Βυζαντίου. Ως γνωστόν, η επικρατέστερη γλώσσα της Ρωμα-

ϊκής Αυτοκρατορίας ήταν τα λατινικά. Όταν το 330 ο Μέγας Κωνσταντίνος μεταφέρει την 

πρωτεύουσα του κράτους στη Νέα Ρώμη, στην πόλη του Βύζαντα, και θεμελιώνει έτσι την 

πόλη, που έμελλε να φέρει το όνομά του, η λατινική συνεχίζει να είναι η επίσημη γλώσσα 

του κράτους. Δύο περίπου αιώνες αργότερα, περί τα μέσα του 6ου αιώνα, μετατρέπεται η 

ροή της ιστορίας και ανοίγει διάπλατα η λεωφόρος για τον εξελληνισμό των Ρωμαίων της 

Ανατολής, για τον εξελληνισμό της Ανατολικής Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας, του Βυζαντίου.  

Ο Ιουστινιανός, του οποίου, σημειωθείτω, η μητρική γλώσσα είναι η λατινική, αποφασίζει 

διά νόμου, με την Νεαρά υπ'αριθμ. 7,1, οι νόμοι του κράτους να συντάσσονται εις το εξής 

στα ελληνικά. Με άλλα λόγια θεσπίζει την ελληνική ως επίσημη γλώσσα του κράτους. Λέγει 

η Νεαρά: «οὐ τῇ πατρίῳ φωνῇ τὸν νόμον συνεγράψαμεν ἀλλά ταύτῃ δὴ τῇ κοινῇ τε καὶ 

Ἑλλάδι ὥστε ἅπασιν αὐτὸν εἶναι γνώριμον διὰ τὸ πρόχειρον τῆς ἑρμηνείας». Η ελληνική 

γλώσσα γίνεται έτσι όργανο πολιτικής και κοινωνικής ενοποίησης της αυτοκρατορίας.  



 
Η διαδικασία αυτή, ο γλωσσικός προγραμματισμός του Ιουστινιανού θα λέγαμε σήμερα, 

διαφοροποιεί τους Ρωμαίους της Ανατολής από τους Ρωμαίους της Δύσης και με τον τρό-

πο αυτό συνδράμει στα γλωσσικά επακόλουθα της ανάδυσης της ελληνικής ταυτότητας. Αν 

σήμερα η Κωνσταντινούπολη αποτελεί ουσιαστική πολιτισμική αναφορά για τον νεοελλη-

νισμό είναι γιατί τότε «τη γλώσσα <τής> έδωσαν ελληνική». Η ειδοποιός διαφορά, πέρα 

από όλα τα άλλα πολιτισμικά συστατικά, που κάνει το Βυζάντιο ελληνικό και που διασφαλί-

ζει την ελληνικότητα των Ρωμηών είναι η ελληνική γλώσσα. Υποθέτω ότι οι ιστορικές αυτές 

αναφορές καταδεικνύουν με σαφήνεια ότι οι αποφάσεις της πολιτείας δεν είναι διόλου 

άμοιρες των γλωσσικών εξελίξεων, του παρόντος και του μέλλοντος μιας γλώσσας, και μας 

επιτρέπουν να καταλάβουμε τις ευαίσθητες σχέσεις γλώσσας και εξουσίας. 

 Ανέφερα ότι οι γλώσσες μπορούν να εξαφανιστούν και εξαφανίζονται. Ένα φαινόμενο που 

μπορεί μακροπρόθεσμα να επηρεάσει την ίδια την επιβίωση μιας γλώσσας είναι η συρρί-

κνωση των χρήσεών της. Η διακοπή της χρήσης μιας γλώσσας σε ορισμένα επίπεδα επικοι-

νωνίας, σε ορισμένους τομείς, αφενός οδηγεί στην αποδυνάμωσή της, ενώ αφετέρου στε-

ρεί τον συγκεκριμμένο τομέα από τον εμπλουτισμό που έχει να του προσφέρει μια γλώσ-

σα. Στην εποχή μας η τάση για επικράτηση της αγγλικής σε ορισμένες χρήσεις όπως, η επι-

στημονική σκέψη και δημιουργία, η εμπορική διαπραγμάτευση, οι διεθνείς σχέσεις, η πλη-

ροφορική και μια σειρά άλλων τομέων επικοινωνίας (όπως τώρα με τον κορωνοϊό) τείνει 

να οδηγήσει τις υπόλοιπες γλώσσες σε ένα είδος παραίτησης της καλλιέργειας των ανα-

φερθέντων τομέων. Η τάση για επιβολή ενός είδους μονοπωλίου της αγγλικής σε ορισμέ-

νους τομείς, πέραν όλων των άλλων εξωγλωσσικών παραγόντων, δεν είναι άμοιρη πολιτι-

κών αποφάσεων και συγκεκριμμένων συμφερόντων. 

Αν ρίξουμε μια ματιά, από γλωσσικής πλευράς, στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα δούμε ότι 24 

είναι οι επίσημες γλώσσες της Ένωσης, μία των οποίων είναι η αγγλική. Μετά την αποχώ-

ρηση του Ηνωμένου Βασιλείου, της Αγγλίας, η αγγλική παραμένει ως μία από τις δύο επί-

σημες γλώσσες της Ιρλανδίας (ιρλανδική και αγγλική) και της Μάλτας (μαλτέζικα και αγγλι-

κά). 

 Εδώ και δεκαετίες οι γλωσσολόγοι πρεσβεύουν ότι η πολυγλωσσία είναι εγγενές φαινόμε-

νο των ανθρωπίνων κοινωνιών και ότι προκειμένου να εξασφαλιστεί η ισοδύναμη ανάπτυ-

ξη και επιβίωση όλων των ευρωπαϊκών γλωσσών ο γλωσσικός προγραμματισμός κάθε πολι-

τείας πρέπει να προβλέπει την εκμάθηση δύο άλλων γλωσσών πλην της μητρικής. Η εκμά-

θηση δύο άλλων γλωσσών, πλην της μητρικής, είναι ο μονόδρομος για κάθε ευρωπαίο πο-

λίτη άν θέλει να εξασφαλίσει την ευρωστία της γλώσσας του και την ακέραια διατήρηση  

  



 
της ταυτότητάς του. Ο πρόεδρος της Γαλλικής Δημοκρατίας Emmanuel Macron φαίνεται 

ότι το κατάλαβε γιατί στο λόγο του της Σορβόνης, της 26ης Σεπτεμβρίου 2017 διεκήρυξε 

μεταξύ άλλων ότι πρέπει να θεωρούμε πλεονέκτημα την πολλαπλότητα των γλωσσών στην 

Ευρώπη και ότι έως το 2024 κάθε ευρωπαίος φοιτητής πρέπει να κατέχει δύο ευρωπαϊκές 

γλώσσες πλην της μητρικής. Αναγνώρισε ότι η Ευρώπη της πολυγλωσσίας είναι μια ανεκτί-

μητη ευκαιρία. Ας ελπίσουμε ότι είναι ένα καλό ξεκίνημα για την συνειδητοποίση εκ μέ-

ρους των πολιτικών ηγεσιών μας της σημασίας που έχει η γλώσσα στα κοινωνικά σύνολα. 

 

Η λέξη ελπίδα μού φέρνει στο νου ό,τι είπε για την ελπίδα ο Ηράκλειτος. Αντί άλλης τελεί-

ας, ας χαρούμε τον λόγο του: 

 ἐὰν μὴ ἔλπηται ἀνέλπιστον οὐκ ἐξευρήσει, ἀνεξερεύνητον ἐὸν καὶ ἄπορον. 

 (ἀπόσπασμα 18) 

Πρόσκληση για Εθελοντικές Εργασίες σε Προγράμματα της Οι.Ομ.Κω.  

 

·  Ψηφιοποίηση αρχείων εκτιμητών περιουσιών Προσφύγων 1922 για περιοχές της Μ. Α-

σίας (εκτός Σμύρνης και Κωνσταντινούπολης) και Ανατολικής Θράκης. 

·    Κατάρτιση του Γενεαλογικού δένδρου 100 Κων/λιτων με βάση την λίστα ΕΤΑΜΠΛΙ και 

το πως εκπατρίστηκαν. 

·     Επεξεργασία Αρχείου ΟΙΟΜΚΩ. 

·    Μετάφραση από τα Ελληνικά στα Τουρκικά του Βιβλίου του Ομοτ. Καθ. Γεωργίου Κο-

ντογιώργη για την Βυζαντινή οργάνωση Κοινοτήτων. 

 Πρόσκληση για Εθελοντικές Εργασίες σε Προγράμματα της Οι.Ομ.Κω.  

 Συνεργασία με το Παν. Berkley για την δημιουργία Ψηφιακής Βιβλιοθήκης Αρχείων της 

Ρωμαίικης Κοινότητας Κωνσταντινούπολη  και ι συναφείς μελέτες. 

·    Αξιοποίηση της Μελέτης Βακουφικών Ακινήτων. 

·    Κατάρτιση ψηφιακού περιεχομένου Μουσείου της Ρωμιοσύνης. 

·   Αντισεισμική Μελέτη Ακινήτων Ιδρυμάτων της Πόλης. 

·   Υποστηρικτική διδασκαλία για την εκμάθηση τουρκικής γλώσσας.  

·   Οργάνωση νομικών θέσεων κατά της μετατροπής βυζαντινών μνημείων σε τεμένη. 

·   Μετάφραση στα Ελληνικά και Αγγλικά από τα Τουρκικά της Έκθεσης «Οι πολλαπλές 

συμβολές των Ρωμιών στην Ανατολή». 

 

 



 

Διαδικτυακή Αποκριάτική Γιορτή των Σωματείων Εξωτερικού της Οι.Ομ.Κω.  
                                                                ΜΠΑΚΛΑΧΟΡΑΝΙ  
Ο Σύλλογος Κωνσταντινουπολι-
τών Ηνωμένου Βασιλείου σε 
συνεργασία με τους Συλλόγους 
Κωνσταντινουπολιτών Γερμανί-
ας, Ελβετίας, Washington και 
την Οικουμενική  Ομοσπονδία 
Κωνσταντινουπολιτών 
(ΟΙΟΜΚΩ) οργάνωσε το Σάββα-
το 27/02/21 στις 18:00 ώρα Ελ-
λάδος, μία διαδικτυακή εκδή-
λωση με θέμα «Μπακλαχοράνι, 
ένα γευστικό ταξίδι του καρνα-
βαλιού στην Πόλη» με την εκλε-
κτή ομιλήτρια Ειρήνη Κριμή-
τσου. Η εκδήλωση έγινε δια μέσου ZOOΜ και FACEBOOK live. Υπήρχαν ακροατές από Αμε-
ρική, Αργεντινή, Ευρωπαϊκές χώρες και την Πόλη. 
 Η Ειρήνη Κριμήτσου μίλησε για την ιστορία του Μπακλαχορανιού. Έκανε αναφορά στα 
ήθη και έθιμα την ημέρα αυτή του Μπαλακοχραοινού, καθώς και για την Πολίτικη κουζίνα 
με έμφαση στα αποκριάτικα πολίτικα γλυκά 
Στη συνέχεια έκαμε μία περιήγηση της πολίτικης κουζίνας με φωτογραφίες από πιάτα τα 
οποία έφτιαξε η ίδια και μίλησε για την συνταγή, ιστορία και προέλευση ονόματος της κά-
θε ονομασίας. Για περισσότερες λεπτομέρειες απευθυνθείτε στο https://acguk.net/27-feb
-21-baklahorani-constantinopolitan-carnival/ όπου θα μπορέστε να δείτε όλο το βίντεο της 
εκδήλωσης από την ιστοσελίδα: https://www.facebook.com/acguk.net/
videos/903699747114650 .  
 
  

https://acguk.net/27-feb-21-baklahorani-constantinopolitan-carnival/
https://acguk.net/27-feb-21-baklahorani-constantinopolitan-carnival/


 
 



Ολοκληρώθηκαν οι Μελέτες για την Συντήρηση του 

 Μαυσωλείου Χρηστάκη Ζωγράφου  

Υποβλήθηκαν στην Οι.Ομ.Κω. την 23/2/2021 οι τρείς μελέτες : 

 - Αρχιτεκτονική Μελέτη Αποκαταστάσεως του Ταφικού Μνημείου—Μαυσωλείου του Χ. Ζω-

γράφου του Αρχιτέκτονα Δ. Κουστογιάννηκαι των συνεργατών του.  

- Μελέτη Συντήρησης των Πλαστικών & Διακοσμητικών Στοιχείων του Ταφικού Μνημείου Οι-

κογένειας Ζωγράφου στο Α’ Νεκροταφείου Αθηνών του Γλύπτη –Συντηρητή Αρχαιοτήτων  

Πραξιτέλη Τζανουλίνου και των συνεργατών του.  

- Διερεύνηση Βέλτιστων Λύσεων Αποκατάστασης Ενίσχυσης Φέροντος  Οργανισμού Μαυσω-

λείου Ζωγράφου του Ομοτ. Καθ. ΕΜΠ Κουμούση Βλάσιου και των συνεργατών τους της ε-

ρευνητικής του ομάδας.   

Την Παρασκευή 26΄/2/2021 υποβλήθηκε το σύνολο των μελετών στον Δήμο Αθηναίων Διεύ-

θυνση Σχεδίου Πόλεως και Αστικού Περιβάλλοντος. Με τον τρόπο αυτό από πλευράς της 

Οι.Ομ.Κω. έχει εκπληρωθεί η υποχρέωση της παροχής δωρεάν προς τον Δήμο  Θα ακολου-

θήσει η παραλαβή των Μελετών από την αρμόδια Επιτροπή του Δ. Αθηναίων για να γίνει η 

ένταξη του έργου στον Προγραμματισμό του Έργου.   

Το Δ.Σ. ευχαριστεί τον καθ. Ιωάννη Ντεμιρτζόγλου, Διευθυντή της Ζωγραφείου Σχολής Κων-

σταντινουπόλεως για την σταθερή υποστήριξη του σε όλη την διάρκεια του έργου, το Εθνικό 

Μετσόβιο Πολυτεχνείου και το Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Επικοινωνιών και Υ-

πολογιστών για την εν μέρει οικονομική υποστήριξη της Στατικής Μελέτης, τους  απογόνους 

του Ευεργέτη Suzanne, Nicholas and Alexander Johnson, τους συμπολίτες μας κ. Νίκος Μι-

χαηλίδη και Γεώργιο Παπαδόπουλο που βοήθησαν πολύ στην οργάνωση της ανάθεσης των 

μελετών και στην επικοινωνία με τον Δ. Αθηναίων και τον εν Ελλάδι Σύνδεσμο Ζωγραφειω-

τών για την συμπαράσταση τους.  



 

Άποψη του μνημείου μετά την προσωρινή καθαίρεση των μαρμάρινων τεμαχίων 

του αττικού και της επίστεψης  

 

 

   Υπολογισμοί της σεισμικής αντοχής του Μνημείου λαμβάνοντας  

υπόψη τα φαινόμενα συντονισμού. 



 

 

Αποτύπωση των αλλοιώσεων στο Μνημείο  



  



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. 


