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 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 

Το Διοικητικό Συμβούλιο 

της  Οικουμενικής Ομοσπονδίας  

Κωνσταντινουπολιτών 

εύχεται στους αναγνώστες του 

Ευτυχισμένο και Υγειές το 

 Νέο  Έτος 2018 

Άγιος  Βασίλειος  

ο Μέγας 

(330 - 1 Ιανουαρίου 379) 

Επίσκοπος Καισαρείας.  

Το όρος Αργαίο  κοντά 

στην Καισάρεια της  

Καππαδοκίας  

  Επισκεφθείτε την νέα επικοινωνιακή ιστοσελίδα της Οι.Ομ.Κω. 

www.oiomko.org  



 
ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΗ ΑΠΟΔΕΙΞΙΣ  ΕΠΙ ΤΟΙΣ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΟΙΣ 

+ Β Α Ρ Θ Ο Λ Ο Μ Α Ι Ο Σ 
ΕΛΕῼ ΘΕΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ, 

ΝΕΑΣ ΡΩΜΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΣ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ ΠΑΝΤΙ Τῼ ΠΛΗΡΩΜΑΤΙ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ 

ΧΑΡΙΝ, ΕΛΕΟΣ ΚΑΙ ΕΙΡΗΝΗΝ  ΠΑΡΑ ΤΟΥ ΕΝ ΒΗΘΛΕΕΜ ΓΕΝΝΗΘΕΝΤΟΣ ΣΩΤΗΡΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥ 
* * * 

Ἀγαπητοὶ ἐν Χριστῷ ἀδελφοὶ καὶ πεφιλημένα τέκνα, 

     Χάριτι Θεοῦ ἠξιώθημεν νὰ φθάσωμεν καὶ πάλιν εἰς τὴν μεγάλην ἑορτὴν τῆς κατὰ σάρκα Γεννήσεως τοῦ Θείου 

Λόγου, τοῦ ἐλθόντος εἰς τὸν κόσμον διὰ νὰ μᾶς χαρίσῃ τὸ «εὖ εἶναι»{1}, τὴν ἀπαλλαγὴν ἀπὸ τὴν ἁμαρτίαν, ἀπὸ τὴν 

δουλείαν εἰς τὰ ἔργα τοῦ νόμου καὶ ἀπὸ τὸν θάνατον, νὰ μᾶς δωρήσῃ δὲ τὴν κατ᾿ ἀλήθειαν ζωὴν καὶ τὴν χαρὰν τὴν 

μεγάλην, ἣν «οὐδεὶς αἴρει ἀφ᾿ ἡμῶν»{2}. 

      Ὑποδεχόμεθα τὸν «παντέλειον Θεόν»{3}, τὸν ὁποῖον «ἀγάπη κεκόμικεν εἰς τὴν γῆν»{4}, ὁ ὁποῖος καθίσταται 

ἡμῖν «καὶ ἡμῶν αὐτῶν συγγενέστερος»{5}. Ὁ κενωθεὶς Θεὸς Λόγος συγκαταβαίνει εἰς τὸ πλανηθὲν πλάσμα αὐτοῦ 

«συγκατάβασιν ἄφραστόν τε καὶ ἀκατάληπτον»{6}. Ὁ «ἀχώρητος παντὶ» χωρεῖται ἐν τῇ γαστρὶ τῆς Παρθένου, ὁ μέ-

γας ὑπάρχει ἐν σμικροῖς. Τὸ μέγα τοῦτο κεφάλαιον τῆς πίστεώς μας, τὸ πῶς ὁ ὑπερούσιος Θεὸς «ὑπὲρ ἄνθρωπον 

γέγονεν ἄνθρωπος»{7}, παραμένει «ἀνέκφαντον» μυστήριον. «Τὸ μέγα τῆς θείας Ἐνανθρωπήσεως μυστήριον, ἀεὶ 

μένει μυστήριον»{8}. 

     Αὐτὸ τὸ ξένον καὶ παράδοξον γεγονὸς «τὸ ἀποκεκρυμμένον ἀπὸ τῶν αἰώνων καὶ ἀπὸ τῶν γενεῶν»{9}, εἶναι τὸ 

θεμέλιον τῆς κατὰ χάριν θεώσεως τοῦ ἀνθρώπου. «Οὐκ ἔστιν ἐν ἄλλῳ οὐδενὶ ἡ σωτηρία∙ οὐδὲ γὰρ ὄνομά ἐστιν 

ἕτερον ὑπὸ τὸν οὐρανὸν τὸ δεδομένον ἐν ἀνθρώποις ἐν ᾧ δεῖ σωθῆναι ἡμᾶς»{10}. 

    Αὐτὴ εἶναι ἡ ὑψίστη σωτηριώδης ἀλήθεια διὰ τὸν ἄνθρωπον. Ἀνήκομεν εἰς τὸν Χριστόν. Τὰ πάντα εἶναι ἡνωμένα 

ἐν Χριστῷ. Ἐν Χριστῷ ἀναπλάθεται ἡ φθαρεῖσα φύσις μας, ἀποκαθίσταται τὸ κατ᾿ εἰκόνα καὶ ἀνοίγεται εἰς πάντας 

τοὺς ἀνθρώπους ἡ ὁδὸς τοῦ καθ᾿ ὁμοίωσιν. Διὰ τῆς προσλήψεως ὑπὸ τοῦ Θείου Λόγου τῆς ἀνθρωπίνης φύσεως, 

διὰ τοῦ κοινοῦ θείου προορισμοῦ καὶ τῆς κοινῆς σωτηρίας θεμελιοῦται ἡ ἑνότης τοῦ ἀνθρωπίνου γένους. Δὲν σώζε-

ται ὅμως μόνον ἡ ἀνθρωπότης, ἀλλὰ σύμπασα ἡ κτῖσις. Ὡς ἡ πτῶσις τῶν πρωτοπλάστων συμπαρασύρει ὅλην τὴν 

πλᾶσιν, οὕτω καὶ ἡ Ἐνανθρώπησις τοῦ Υἱοῦ καὶ Λόγου τοῦ Θεοῦ ἀφορᾷ εἰς ὁλόκληρον τὴν δημιουργίαν. «Ἐλευθέρα 

μὲν ἡ κτῖσις γνωρίζεται, υἱοὶ δὲ φωτὸς οἱ πρὶν ἐσκοτισμένοι»{11}. Ο Μέγας Βασίλειος μᾶς καλεῖ νὰ ἑορτάσωμεν τὴν 

ἁγίαν τοῦ Χριστοῦ  Γέννησιν ὡς τὴν «κοινὴν ἑορτὴν πάσης τῆς κτίσεως», ὡς « τὰ σωτήρια τοῦ κόσμου, τήν γενέ-

θλιον ἡμέραν τῆς ἀνθρωπότητος»{12}. 

   Τὸ «Χριστὸς γεννᾶται» ἀκούεται, δυστυχῶς, καὶ πάλιν εἰς ἕνα κόσμον πλήρη βιαιοτήτων, ἐπικινδύνων 

ἀνταγωνισμῶν, κοινωνικῆς ἀνισότητος καὶ καταπατήσεως τῶν θεμελιωδῶν ἀνθρωπίνων δικαιωμάτων. Τὸ 2018 συ-

μπληροῦνται ἑβδομήκοντα ἔτη ἀπὸ τὴν Οἰκουμενικὴν Διακήρυξιν τῶν δικαιωμάτων τοῦ ἀνθρώπου, ἡ ὁποία, μετὰ 

ἀπὸ τὰς φοβερὰς ἐμπειρίας καὶ καταστροφὰς τοῦ Β’ Παγκοσμίου Πολέμου, ἀνέδειξε τὰ κοινὰ ὑψηλὰ ἰδανικά, τὰ 

ὁποῖα ὀφείλουν νὰ σέβωνται ἀπαρεγκλίτως ὅλοι οἱ λαοὶ καὶ τὰ κράτη. Ὅμως, ἡ ἀθέτησις τῆς Διακηρύξεως αὐτῆς 

συνεχίζεται, ποικίλαι δὲ καταχρήσεις καὶ σκόπιμοι παρερμηνεῖαι τῶν δικαιωμάτων τοῦ ἀνθρώπου ὑποσκάπτουν 

τὸν σεβασμὸν καὶ τὴν πραγμάτωσίν των. Συνεχίζομεν νὰ μὴ διδασκώμεθα ἀπὸ τὴν ἱστορίαν ἢ νὰ μὴ θέλωμεν νὰ 

διδαχθῶμεν. Οὔτε αἱ τραγικαὶ ἐμπειρίαι βίας καὶ ἡ καταρράκωσις τοῦ ἀνθρωπίνου προσώπου, οὔτε ἡ διακήρυξις 

ὑψηλῶν ἰδανικῶν, ἀπέτρεψε τὴν συνέχισιν τῆς βίας καὶ τῶν πολέμων, τὴν ἀποθέωσιν τῆς ἰσχύος καὶ τὴν 

ἐκμετάλλευσιν τοῦ ἀνθρώπου ἀπὸ τὸν ἄνθρωπον. Οὔτε, βεβαίως, ἡ ἰσχὺς τῶν τεχνικῶν μέσων καὶ αἱ ἐκπληκτικαὶ 

κατακτήσεις τῆς ἐπιστήμης, οὔτε ἡ οἰκονομικὴ πρόοδος, ἔφερον κοινωνικὴν δικαιοσύνην καὶ τὴν πολυπόθητον 

εἰρήνην. Τοὐναντίον, εἰς τὴν ἐποχὴν μας ὁ εὐδαιμονισμὸς τῶν κατεχόντων αὐξάνεται καὶ ἡ παγκοσμιοποίησις κατα-

στρέφει τοὺς ὅρους τῆς κοινωνικῆς συνοχῆς καὶ εἰρήνης. 

    Ἡ Εκκλησία εἶναι ἀδύνατον νὰ ἀγνοήσῃ αὐτὰς τὰς ἀπειλὰς κατὰ τοῦ ἀνθρωπίνου προσώπου. «Οὐδὲν γὰρ ὅσον 

ἄνθρωπος ἱερόν, ᾧ καὶ φύσεως ἐκοινώνησεν ὁ Θεός»{13}. Ἀγωνιζόμεθα διὰ τὸν ἄνθρωπον, διὰ τὴν προστασίαν τῆς 

ἐλευθερίας καὶ τῆς δικαιοσύνης, ἐν ἐπιγνώσει ὅτι «ἡ ὄντως εἰρήνη παρὰ Θεοῦ»{14}, ὅτι τὸ ὑπέρλογον μυστήριον 

τῆς σαρκώσεως τοῦ Θεοῦ Λόγου  καὶ τῆς κατὰ χάριν θεώσεως τοῦ ἀνθρώπου ἀποκαλύπτει τὴν ἀλήθειαν περὶ  



 
τῆς ἐλευθερίας καὶ τοῦ θείου προορισμοῦ τοῦ ἀνθρώπου. 

   Ζῶμεν ἐν Ἐκκλησίᾳ τὴν ἐλευθερίαν, ἐκ Χριστοῦ, ἐν Χριστῷ καὶ εἰς Χριστόν. Εἰς τὸν πυρῆνα αὐτῆς τῆς ἐλευθερίας 

ἀνήκει ἡ ἀγάπη, ἥτις «οὐ ζητεῖ τὰ ἑαυτῆς»{15}, ἡ ἀγάπη «ἐκ καθαρᾶς καρδίας»{16}. Ἐνῶ ὁ αὐτόνομος, ὁ αὐτογνώ-

μων καὶ αὐτάρκης, ὁ αὐτοθεούμενος καὶ αὐτομακαριζόμενος ἄνθρωπος περιστρέφεται γύρω ἀπὸ τὸν ἑαυτὸν του 

καὶ τὴν ἀτομικὴν του αὐτάρεσκον εὐδαιμονίαν καὶ βλέπει τὸν συνάνθρωπον ὡς περιορισμὸν τῆς ἐλευθερίας του, ἡ 

ἐν Χριστῷ ἐλευθερία ἔχει κατεύθυνσιν πρὸς τὸν ἀδελφὸν, κινεῖται πρὸς τὸν πλησίον, ἀληθεύει ἐν ἀγάπῃ. Τὸ μέλη-

μα τοῦ πιστοῦ δὲν εἶναι ἡ διεκδίκησις δικαιωμάτων, ἀλλὰ τὸ «ποιεῖν τε καὶ πράττειν τὰ δικαιώματα Χριστοῦ»{17}, 

ἐν ταπεινώσει καὶ εὐχαριστίᾳ. 

  Αὐτὴ ἡ ἀλήθεια τῆς ἐν Χριστῷ ζωῆς, τῆς ἐλευθερίας ὡς ἀγάπης καὶ τῆς ἀγάπης ὡς ἐλευθερίας, εἶναι ὁ θεμέλιος 

λίθος καί ἡ ἐγγύησις διὰ τὸ μέλλον τῆς ἀνθρωπότητος. Στηριζόμενοι ἐπ᾿ αὐτοῦ τοῦ ἐνθέου ἤθους δυνάμεθα νά 

ἀντιμετωπίσωμεν τὰς μεγάλας προκλήσεις τοῦ παρόντος, αἱ ὁποῖαι ἀπειλοῦν ὄχι μόνον τὸ εὖ ζῆν, ἀλλὰ καὶ αὐτὸ 

τοῦτο τὸ ζῆν τῆς ἀνθρωπότητος. 

  Τὴν ἀλήθειαν τοῦ «Θεανθρώπου» ὡς ἀπάντησιν εἰς τὸν σύγχρονον «ἀνθρωποθεὸν» καὶ πρὸς ἀνάδειξιν τοῦ αἰωνί-

ου προορισμοῦ τοῦ ἀνθρώπου, ἐξῇρε καὶ ἡ Ἁγία καὶ Μεγάλη Σύνοδος τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας (Κρήτη, 2016): «Ἡ 

Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία, ἔναντι τοῦ συγχρόνου «ἀνθρωποθεοῦ», προβάλλει τόν «Θεάνθρωπον» ὡς ἔσχατον μέτρον 

τῶν πάντων: «Οὐκ ἄνθρωπον ἀποθεωθέντα λέγομεν, ἀλλὰ Θεὸν ἐνανθρωπήσαντα»{18}. Ἀναδεικνύει δὲ τὴν σωτη-

ριώδη ἀλήθειαν τοῦ Θεανθρώπου καὶ τὸ Σῶμα Του, τὴν Ἐκκλησίαν, ὡς τόπον καὶ τρόπον τῆς ἐν ἐλευθερίᾳ ζωῆς, ὡς 

"ἀληθεύειν ἐν ἀγάπῃ"{19} καὶ ὡς μετοχήν, ἤδη ἐπὶ τῆς γῆς, εἰς τὴν ζωὴν τοῦ ἀναστάντος Χριστοῦ»{20}.  

   Ἡ Σάρκωσις τοῦ Θεοῦ Λόγου εἶναι ἡ βεβαίωσις καὶ ἡ βεβαιότης ὅτι τὴν ἱστορίαν, ὡς πορείαν πρός τὴν Βασιλείαν 

τῶν Ἐσχάτων, κατευθύνει ὁ ἴδιος ὁ Χριστός. Βεβαίως, ἡ πορεία τῆς Ἐκκλησίας πρὸς τὴν Βασιλείαν, ἡ ὁποία δὲν συ-

ντελεῖται μακρὰν ἤ ἀνεξαρτήτως τῆς ἱστορικῆς πραγματικότητος, τῶν ἀντιφάσεων καὶ τῶν περιπετειῶν αὐτῆς, ποτὲ 

δὲν ὑπῆρξεν ἄνευ δυσκολιῶν. Ἐν μέσῳ αὐτῶν ἡ Ἐκκλησία μαρτυρεῖ περὶ τῆς ἀληθείας καὶ ἐπιτελεῖ τὸ ἁγιαστικὸν, 

ποιμαντικὸν καὶ μεταμορφωτικὸν ἔργον αὐτῆς. «Ἡ γὰρ ἀλήθειά ἐστι τῆς Ἐκκλησίας καὶ στῦλος καὶ 

ἑδραίωμα...Στῦλός ἐστι τῆς οἰκουμένης ἡ Ἐκκλησία...καὶ μυστήριόν ἐστι, καὶ μέγα, καὶ εὐσεβείας μυστήριον»{21}. 

 

Ἀδελφοὶ καὶ τέκνα ἐν Κυρίῳ, 

    Ἂς συνεορτάσωμεν, εὐδοκίᾳ τοῦ σκηνώσαντος ἐν ἡμῖν  Λόγου τοῦ Θεοῦ, ἐν ἀγαλλιάσει καὶ χαρᾷ πεπληρωμένῃ, 

τὰς ἑορτὰς τοῦ Ἁγίου Δωδεκαημέρου. Εὐχόμεθα ἐκ Φαναρίου, ὅπως ὁ σαρκωθεὶς καὶ συγκαταβὰς τῷ γένει τῶν 

ἀνθρώπων Κύριος καὶ Σωτὴρ ἡμῶν, χαρίζηται εἰς ὅλους κατὰ τὸν νέον ἐνιαυτὸν τῆς χρηστότητος Αὐτοῦ, ὑγιείαν κατ᾿ 

ἄμφω, εἰρήνην καὶ τὴν πρὸς ἀλλήλους ἀγάπην, διαφυλάττῃ δὲ καλῶς τὴν Ἁγίαν Αὐτοῦ Ἐκκλησίαν καὶ εὐλογῇ τὰ 

ἔργα διακονίας αὐτῆς, ἵνα δοξάζηται τὸ ὑπεράγιον καὶ ὑπερύμνητον ὄνομα Αὐτοῦ. 

Χριστούγεννα ‚βιζ΄ 

† Ο Κωνσταντινουπόλεως 

διάπυρος πρὸς Θεὸν εὐχέτης πάντων ὑμῶν. 

---------------------------------------------- 
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  Προχωράει με ταχύς ρυθμούς η φωτογράφιση του Αρχείου Περιουσιών των Προσφύγων της Μικράς 

Ασίας—Ανατολικής Θράκης χάρη την προσφορά των εθελοντών της Οι.Ομ.Κω. και την συνεργασία με 

τα Γενικά Αρχεία του Κράτους 

  Ἡ προσπάθεια που ξεκίνησε με την πρωτο-

βουλία της Οι.Ομ.Κω. , σε συνεργασία με τα 

Γενικά Αρχεία του Κράτους  (ΓΑΚ),  το προη-

γούμενο καλοκαίρι έχει πλέον εισέλθει στην  

ουσιαστική φάση υλοποίησης της.  Από τα 

μέσα Οκτωβρίου ε.ε. έχει ξεκινήσει χάρη 

στην εντατική εργασία 4 εθελοντών η φωτο-

γράφιση των Αρχείων που αφορά τις δηλώ-

σεις που είχαν υποβάλει στις αρμόδιες Επι-

τροπές οι πρόσφυγες της Μικρασιατικής Κα-

ταστροφής. Οι εργασίες πραγματοποιούνται 

μετά από έγκριση του Υπουργείου Παιδείας 

και Μνημονίου Συνεργασίας που έχουν συ-

νυπογράψει: η Διεύθυνση των ΓΑΚ , η Οι.Ομ.Κω, και η Ο.Π.Σ.Ε. (Ομοσπονδία Προσφυγικών Σωματείων 

Ελλάδος). Μέχρι σήμερα έχουν περατωθεί οι  φωτογραφίσεις των περιουσιακών δηλώσεων που αφο-

ρούν τις πατρίδες : Κωνσταντινούπολη (31 τόμοι), Τραπεζούντα (66 τόμοι), Σμύρνη (164 τόμοι), Άγκυρα 

(2 τόμοι), Έφεσος (4 τόμοι), Ἡρακλεία-Ραιδεστού (2 τόμοι), Νίκαια (Βιθυνίας—2 τόμοι), Φιλαδελφείας (6 

τόμοι). Όπως έχουμε αναφέρει σε προηγούμενα άρθρα μας το έργο αφορά μια τιτάνια προσπάθεια που 

πρέπει να συνεχιστεί με την αποδελτίωση των ευρετηρίων και θα τεκμηρίωση την αδύνατη να υπολογι-

στεί ΑΔΙΚΙΑ που έχει υποστεί ο Ελληνισμός της Ανατολής με την συγκάλυψη κατ’ επίφαση μιας Διεθνούς 

Συνθήκης περί «Ανταλλαγής των Ελληνοτουρκικών Πληθυσμών» στον βωμό της δημιουργίας «εθνικά κα-

θαρών» κρατών. Το έργο χρειάζεται πολλούς εθελοντές που πρέπει να συνδράμουν διαθέτοντας τουλά-

χιστο μία ημέρα τον εβδομάδα.  Είναι σίγουρο ότι η μελέτη των Αρχείων ότι θα οδηγήσει σε πλήθος δι-

πλωματικών και διδακτορικών εργασιών που είναι αναγκαίες για να εμπλουτίσει την βιβλιογραφία του 

πολιτισμού που εκριζώθηκε συνέπεια των πολιτικών ιδεολογιών και πρακτικών που είχαν ως πηγή τον εκ 

της «Εσπερίας»  πηγάζοντα Εθνοφυλετισμό.  Το  έργο θα συνεχιστεί με γοργούς ρυθμούς και εξετάζεται η 

κατασκευή από την Οι.Ομ.Κω. και δεύτερου συστήματος  φωτογράφισης, ώστε με την παράλληλη λει-

τουργία δύο συστημάτων να περατωθεί το έργο σε συντομότερο χρόνο.  



 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ ΟΙ.ΟΜ.ΚΩ.  

ΕΝΤΑΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ   ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗΣ 

(15/12/2017) 

    Ἡ Ρωμηοσύνη της Κωνσταντινούπολης δεν «τελείωσε», δεν έγινε «μουσειακό είδος» και η ιστορία και 

τα πάθη της δεν προσφέρονται για πολιτικό-κομματική  εκμετάλλευση.  

    Με αυτή την πεποίθηση δρα η Οικουμενική Ομοσπονδία Κωνσταντινουπολιτών (Οι.Ομ.Κω.), από την 

ίδρυση της. 

Κοιτάξαμε στα μάτια τον Πατριάρχη του Γένους μας και τους ομογενείς που αγωνίζονται για την επιβίωση 

της Πολίτικης Ρωμηοσύνης και υποσχεθήκαμε να πορευτούμε μαζί τον δρόμο για την Δικαίωση και Ανα-

ζωογόνηση. 

Σταθήκαμε ενάντια στη μοιρολατρία του «όλα τελείωσαν στην Πόλη». Για την Οι.Ομ.Κω. και τους εκπατρι-

σμένους Κωνσταντινουπολίτες που εκπροσωπεί, πρώτη προτεραιότητα είναι η επιβίωση σε συνθήκες α-

σφάλειας, των Ρωμηών της Πόλης. Δεν ωφελεί να επιδιδόμαστε  σε «μάχες χαρακωμάτων» με τις αρχές 

της Τουρκίας, που  δεν προσφέρουν τίποτα στην Ομογένεια, πέρα από την δική μας εκτόνωση.  

    Δεν καταφύγαμε στην εύκολη επιλογή των καταγγελιών εκ του ασφαλούς, αλλά ούτε και αποσιωπήσα-

με ή αποκρύψαμε τα δεινά που έχουμε υποστεί, από τις κρατικές πολιτικές της Τουρκίας. Αντιθέτως, τα 

εκθέσαμε στις αρχές της Τουρκίας, στη γλώσσα που καταλαβαίνουν και όχι στα ελληνικά που είναι μόνο 

για «εσωτερική κατανάλωση». Οργανώσαμε παντού συνέδρια και μέσα στην Τουρκία (Πόλη και Άγκυρα) 

και ακόμα στα 60 χρόνια της επετείου των Σεπτεμβριανών «Δικαστήρια Ράσσελ» μέσα στην Πόλη.   

   Δηλώσεις, οι οποίες συσχετίζουν τα δεινά των Κωνσταντινουπολιτών με ό,τι συμβαίνει στην Δυτική Θρά-

κη, ανακινούν επικίνδυνα θέμα «αμοιβαιότητας», που δεν υπάρχει στη Συνθήκη της Λωζάννης αλλά και 

στο διεθνές δίκαιο. Με την επίκληση της «αμοιβαιότητας» το κράτος της Τουρκίας συστηματικά έχει πα-

ραβιάσει τα δικαιώματα των Κωνσταντινουπολιτών. Ο όποιος συσχετισμός που παραπέμπει στην 

«αμοιβαιότητα», το μόνο που επιτυγχάνει είναι να δίνει επιχειρήματα και άλλοθι στην πλευρά του κρά-

τους της  Τουρκίας, για να συνεχίσει την παραβίαση των δικαιωμάτων της Ομογένειας.  

  Ο μόνος τρόπος για την αποκατάσταση των δικαιωμάτων της Πολίτικης Ρωμηοσύνης, δεν είναι η επίκλη-

ση της απαράδεκτης «αμοιβαιότητας», αλλά η διεκδίκηση τόσο προς την κυβέρνηση της Τουρκίας όσο και 

η αξιοποίηση του διεθνούς δικαίου, των διεθνών οργανισμών ανθρωπίνων δικαιωμάτων αλλά και την ε-

ξασφάλιση της υποστήριξης όλων των  ελεύθερα σκεπτόμενων ανθρώπων. 

Αυτή την στρατηγική ακολουθεί η Οι.Ομ.Κω. στα δέκα χρόνια λειτουργίας της, σε συντονισμό με το Οικου-

μενικό Πατριαρχείο  και τους φορείς της Ομογένειας. 

  Χάρη στη δράση της Οι.Ομ.Κω. ο Ελληνισμός της Κωνσταντινούπολης, πλέον δεν είναι το άφωνο θύμα 

των εθνικιστικών πολιτικών της Τουρκίας, ούτε και το «αντίβαρο» για την Δυτική Θράκη, στις πολιτικές 

της Αθήνας. Με την Οι.Ομ.Κω. οι Κωνσταντινουπολίτες έχουν την δική τους φωνή, που δεν διστάζει να 

διεκδικήσει τα δικαιώματα των Κωνσταντινουπολιτών από την κυβέρνηση της Τουρκίας, σε απευθείας 

συνομιλίες με αυτές. 

  Ανεξάρτητα από τα μικρά ή μεγάλα αποτελέσματα αυτού του τρόπου διεκδίκησης, σε ορισμένους το-

μείς, όπως η ομογενειακή εκπαίδευση, η απόδοση των ιθαγενειών που εξασφαλίζουν τα αστικά δικαιώ-

ματα, η άρση της άνισης μεταχείρισης από τις αρχές της Τουρκίας   κ.α., το κυριότερο είναι το εξής: Δείξα-

με έμπρακτα προς την πλευρά του κράτους της  Τουρκίας, αλλά και προς πάσα κατεύθυνση ότι δεν απε-

μπολούμε και δεν εγκαταλείπουμε την υπόθεση της επιβίωσης του Ελληνισμού της Κωνσταντινούπολης. 

 



 
Επιστολή από το  

ΣΥΝΔΕΣΜΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΡΩΜΑΙΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ  

προς την ΟΙ.ΟΜ.ΚΩ.  



 

 Επιστολή από τον Διευθυντή της Ζωγραφείου Σχολής   

Καθ. Ιωάννη Ντεμιρτζόγλου προς την ΟΙ.ΟΜ.ΚΩ.  



 
ΣΥΝΑΥΛΙΑ  ΤΗΣ ΟΙ.ΟΜ.ΚΩ . ΥΠΟ ΤΗΣ ΑΙΓΙΔΑΣ ΤΗΣ Α.Θ.Π. ΥΠΕΡ  ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ  

ΟΡΑΤΟΡΙΟ «ΠΡΟΣΕΥΧΗ» ΤΗΣ ΠΗΓΣΗ ΛΥΚΟΥΔΗ  

      Πραγματοποιήθηκε με απόλυτη επιτυχία στις 9 Δεκεμβρίου στο θέατρο του κολλεγίου Αθηνών η πρώ-

τη παρουσίαση του ορατορίου «ΠΡΟΣΕΥΧἩ» της Πηγής Λυκούδη που οργάνω-

σε η Οικουμενική Ομοσπονδία Κωνσταντινουπολιτών  στο πλαίσιο ενίσχυσης 

των δράσεων Κοινωνικής Αλληλεγγύης που έχει ξεκινήσει από το 2013.  

   Ἡ εκδήλωση τελούσε υπό την αιγίδα της Α.Θ.Π. του Οικουμενικού Πατριάρ-

χου κ.κ. Βαρθολομαίου Α’  τον οποίο εκπροσώπησε ο Σεβασμιώτατος Μητρο-

πολίτης Προικοννήσου, υπέρτιμος και έξαρχος πάσης Προποντίδος, κ. Ἰωσήφ. 

Παρευρέθηκαν επίσης ο Σεβασμιώτατος Μητροπολήτης Ἡλιουπόλεως κ. Θεό-

δωρος του Πατριαρχείου Αλεξανδρείας, ο εκπρόσωπος του Μακαριώτατου 

Αρχιεπισκόπου Αθηνών Πανοσιολογιότατος Αρχιμανδρίτης π. Νεόφυτος Μάν-

δαλος και ο π. Σταμάτης Σκλήρης. Μεταξύ των παρευρισκόμενων διακρίθηκαν 

επίσης η Γενική Γραμματέας του Υπουργείου Τουρισμού κα Ευρυδίκη Κουρνέ-

τα και ο πρέσβης κ. Πέτρος Οικονόμου και κ. Μίμης Πλέσσας με την σύζυγό 

του. Από την ΕΡΤ παρακολούθησαν την εκδήλωση ο διευθυντής των μουσικών 

συνόλων κύριος κ. Αναστάσιος Συμεωνίδης και η κα Όλγα Κοσμά. 

   Ἡ Ορχήστρα Σύγχρονης Μουσικής της ΕΡΤ με την συνθέτρια στο πιάνο απο-

τέλεσε ένα καλοταιριασμένο και αρμονικό σύνολο υπό την διεύθυνση του μαέστρου της Εθνικής Λυρικής 

Σκηνής Χρύσανθου Αλησάφη που εντυπωσίασε με την απόδοσή της. 

   Ουσιαστικά ξεχωριστές ήταν οι ερμηνείες της 

Alexandra Gravas και του Σπύρου Κλείσσα που με 

τις μεστές ερμηνείες τους πρόβαλαν την ομορφιά 

και το βίωμα των κειμένων του λιμπρέτο. Ἡ συμ-

μετοχή του βυζαντινού χορού ΤΡΟΠΟΣ υπό την 

διεύθυνση του Κωνσταντίνου Αγγελίδη εκτός από 

τη μουσική δεινότητα του, άφησε το αποτύπωμα 

του βυζαντινού μέλους στη σημεία που με σπου-

δή είχαν επιλεγεί. Αυτή άλλωστε είναι πρωτοτυ-

πία, η μοναδικότητα, που χαρακτηρίζει το έργο. 

Ἡ συνύφανση των στοιχείων της Ανατολικής Μο-

νωδίας – του Βυζαντινού μέλους, και της Δυτικής 

κλίμακας λυρικής σύνθεσης. Εμπεριέχει  δηλαδή 

τη μέθεξη του ρωμαίικου με το ευρωπαϊκό και 

του μονοφωνικού με το συμφωνικό.  

  Το λιμπρέτο του που είναι βασισμένο στην ορθόδοξη υμνολογία των Θεομητορικών και το σύνολο των 

Δεσποτικών εορτών διατηρεί την Αλεξανδρινή Κοινή γλώσσα, από την οποία δημιουργήθηκε η λόγια μορ-

φή τής εκκλησιαστικής γλώσσας της λατρείας τής Ορθόδοξης Εκκλησίας και τής Υμνολογίας των μεγάλων 

Βυζαντινών ορθόδοξων υμνογράφων. Απόλυτα ταιριασμένη μπορεί αβασάνιστα να χαρακτηριστεί η εν-

σωμάτωση των δύο ζωντανών στην παράδοσή μας λαϊκών θρήνων από την Μικρά Ασία και την Κύπρο, 

στη χωρία των εγκωμίων, που μιλούν για τον πόνο της της  Παναγίας - Μάνας κάτω από τον Σταυρό. 

Ο Εκπρόσωπος της Α.Θ.Π. του 

Οικουμενικού Πατριάρχη  

Μητροπολίτης Προικοννήσου 

κ.Ιωσήφ 



 
Έγκριση από το Υπουργείο Παιδείας του Εκπαιδευτικού Προγράμματος  

«Ιχνηλατώντας  τη ζωή των Ρωμιών της Πόλης» 

Ἡ Γενική Διεύθυνση Σπουδών Πρωτοβάθ-

μιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του  

Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρη-

σκευμάτων μετά από ενδελεχή εξέταση  

της ανωτέρω αναφερόμενης πρότασης του 

Δ.Σ. της Οι.Ομ.Κω. , ενέκρινε την υλοποίηση 

του εκπαιδευτικού προγράμματος. Πρόκει-

ται για ένα «Πανόραμα της Κοινωνικής, 

Πνευματικής, Οικονομικής, Πολιτιστικής 

ζωής  του Ελληνισμού της Πόλης  κατά την 

περίοδο της ανάπτυξής του». Σκοπός του 

Προγράμματος είναι Συμβολή στη διατήρη-

ση της Ιστορικής Μνήμης  και υλοποιείται υπό τον συντονισμό της συμπολίτισσας εκπαιδευτικού κα. Κ. 

Μαζοκόπου και της Επιτροπής Ακαδημαϊκών Συνεργασιών της Οι.Ομ.Κω.  Για το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα 

έχουν ήδη εκδηλώσει ενδιαφέρον πολλά σχολεία και η υλοποίηση των δράσεων του προγράμματος στο 

Πνευματικό Κέντρο Κωνσταντινουπολιτών θα ξεκινήσει αμέσως μετά από τις εορτές του Δωδεκαημέρου.  

Συντονίστρια του προγράμματος είναι η εκπαιδευτικός κα. Κ. Μαζοκόπου (p.mavzit@yahoo.gr) από την 

οποία οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να πληροφορηθούν για περισσότερες λεπτομέρειες. 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

 ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΠΕΛΑΘΕΝΤΕΣ ΕΚ ΤΟΥΡΚΙΑΣ  ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΑΠΟΓΟΝΟΥΣ ΤΟΥΣ ΚΑΤΑ ΤΟΥΣ  

ΔΙΩΓΜΟΥΣ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΡΩΜΙΟΣΥΝΗΣ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ  1957-1966  
 Η Οι.Ομ.Κω. έχει αποκτήσει αρχείο που περιέχει ουσιαστικές πληροφορίες για τα περιουσιακά στοι-

χεία των Εταμπλί Κωνσταντινουπολιτών με Ελληνική ιθαγένεια που είχαν δεσμευτεί από την Κυβέρνη-

ση της Τουρκίας με το Μυστικό Διάταγμα 6/3801 (2 Νοεμβρίου 1964) . Όσοι Κωνσταντινουπολίτες πι-

στεύουν ότι έχουν εγκαταλειμμένα ακίνητα συνέπεια του διωκτικού αυτού μέτρου της Κυβέρνησης 

της Τουρκίας και που δεν έχουν πωληθεί καλούνται να επικοινωνήσουν στέλνοντας μήνυμα  στην δι-

εύθυνση: nnap@otenet.gr 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΥΜΠΟΛΙΤΩΝ ΜΑΣ ΠΟΥ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΟΥΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙ-

ΤΙΟΓΡΑΦΙΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΑΔΕΙΩΝ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ-ΕΙΔΙΚΩΝ ΔΕΛΤΙΩΝ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΟΜΟΓΕΝΟΥΣ 

 Έχει διαπιστωθεί ότι σε ορισμένα Κέντρα Αλλοδαπών οι αρμόδιοι ερμηνεύοντας λανθασμένα την 

Κοινή Υπουργική Απόφαση αριθμ. 4000/3/84 (άρθρο 3, παρ. 4) ζητούν εν ισχύ διαβατήριο σε περί-

πτωση μη κατοχής διαβατηρίου ΟΤΑ και δεν δέχονται αιτήσεις για χορήγηση αδειών παραμονής. 

Όσοι συμπολίτες μας αντιμετωπίζουν το αναφερόμενο πρόβλημα καλούνται να επικοινωνήσουν 

στέλνοντας μήνυμα στο email: nnap@otenet.gr  



 

  Κοινωνική Δράση στην Διάρκεια του Έτους 2017 

στα Πλαίσια του Προγράμματος  

«Μηνάς Τσιτσάκος»  

Συνοπτική Παρουσίαση σε Αριθμούς 

Παροχή Διατακτικών για αγορές Τροφίμων από Σούπερ Μάρκετ 

 Μοιράστηκαν κάθε μήνα 120 (110 Αθήνα + 10 Θεσσαλονίκη) διατακτικές σε οι-

κογένειες συνολικού ποσού 45.000 Ευρώ.  Κάθε μήνα διανέμονται οι διατακτι-

κές με τους εθελοντές της Οι.Ομ.Κω. και ακολουθεί η συλλογή των αποδείξεων 

πληρωμής για την ταμειακή απόδοση λογαριασμού. 

 

 Διανομή Τροφίμων   

  Έχουν μοιραστεί 2750 χλγρ τρόφιμα από την δωρεά ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΜΠΟΡΟΥ-

ΜΕ,150 χλγρ. Ψάρια από την εταιρεία ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ, 400 μερίδες φαγητού α-

πό το πρόγραμμα ΜΠΟΡΟΥΜΕ, Μοιράστηκαν συνολικά 400 δέματα στις εορτές 

του Πάσχα και Χριστουγέννων.  

Ιματισμός—Ρουχισμός 

Έχουν διανεμηθεί 1000 τεμάχια ρουχισμού.   

 

ΦΑΡΜΑΚΑ– ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ   

Συγκέντρωση  φαρμάκων διαφόρων παθήσεων με την βοήθεια ιδιωτών, φαρ-

μακοποιών, γιατρών της καρδιάς κλπ. και διανεμήθηκαν ανάλογα με την περί-

πτωση σε 139 άτομα, περίπου 365 κουτιά. Πληρώνονται συμμετοχές φαρμάκων 

και πολλές φορές και όλη η αξία των σε 89 άτομα περίπου 656 κουτιά. ( από 

αυτά που γνωρίζω έχουν πληρωθεί περίπου 5750 € σε συμμετοχές και το φαρ-

μακείο) 

Εξασφάλιση Στέγης  

12 συμπολίτες μας στον Νέο Οίκο Πολιτών (Νέα Φιλαδέλφεια)  και πολλαπλή 

υποστήριξη  προς τους  55 διαμένοντες  στον «Οίκο του Κωνσταντινουπολίτη» 

του Κοσμετείου Ιδρύματος (Ἡράκλειο Αττικής). 

Ιατρικές Εξετάσεις σε Ανασφάλιστους και Επείγουσες Περιπτώσεις 

41 συμπολίτες μας και συνοδεία 30 συμπολιτών μας  σε κρατικά νοσοκομεία. 



 

       Δραστηριότητες την περίοδο εορτών  των Εθελοντών της Οι.Ομ.Κω.  
   Τα μέλη των εθελοντικών ομάδων της Οι.Ομ.Κω, όπως έχει γίνει τα τελευταία χρόνια στις Χριστουγεν-

νιάτικες εορτές επισκέφθηκαν το απόγευμα της 28/12/2017,  το Γηροκομείο της Εστίας Κωνσταντινουπό-

λεως, που βρίσκεται στην Νέα Φώκαια της Αττικής.  Ἡ ομάδα που έψαλε τα Χριστουγεννιάτικα και Πρωτο-

χρονιάτικα Κάλαντα αποτελούταν από τις εθελόντριες:  Αλεξάν-

δρα Μοροσίδη, Δέσποινα Δημητριάδη, Μαρία Αλεξάνδρα Ἡλιά-

δη, Ειρήνη Στεφάνου και  Αγγελική Ζέρβα. Τα μέλη της ομάδας 

συνομίλησαν με τους φιλοξενούμενους του Ιδρύματος.  

    Την 30/12/2017 μετέβησαν 12  εθελοντές της Οι.Ομ.Κω. στην 

Κωνσταντινούπολη, 

μετά από πρόσκληση 

της Κοινότητας του Με-

γάλου Ρεύματος, για 

να συμμετέχουν στις 

εορταστικές εκδηλώσεις της Ομογένειας. Το κλιμάκιο των εθελο-

ντών θα συμμετάσχει στην σχολική εορτή που θα γίνει στην Ζάπ-

πειο Σχολή 2/1/2018, στην Πρωτοχρονιάτικη εορτή στην Σχολή 

Γαλατά στις 3/1/2018 και στις εορτές στο Παιδικό Σταθμό, Ζωγρα-

φείου. Επίσης έχει οργανωθεί σε συνεργασία με τις Κοινότητες 

της Πόλης επισκέψεις σε Ομογενών τρίτης ηλικίας στα σπίτια 

τους σε διάφορες συνοικίες της Πόλης.  Λεπτομέρειες για τις δρα-

στηριότητες της εθελοντικής αποστολής θα δοθούν στο επόμενο ενημερωτι-

κό δελτίο μας. 

  Οι εθελοντικές ομάδες της Οι.Ομ.Κω. σήμερα δραστηριοποιούνται σε αριθ-

μό προγραμμάτων όπως: καταλολογράφιση βιβλιοθηκών στην Πόλη και 

στην Ελλάδα, αποτυπώσεις ακινήτων και  σύνταξη μελετών για τα ακίνητα 

της Ομογένειας, συλλογή στοιχείων προφορικής ιστορίας, κατάρτιση προτά-

σεων, σύνταξη κειμένων σε θέματα νομικών-δικαιωμάτων ανθρώπου και 

διεθνούς δικαίου, κατάρτιση κτηματολογίου περιουσιών της Ρωμιοσύνης, 

διάσωση αρχειακού υλικού και επεξεργασία τους, μεταφράσεις βιβλίων 

(από και προς ελληνικά-τουρκικά-αγγλικά), οργάνωση ημερίδων και συνε-

δρίων.  

 
Η ομάδα νέων εθελοντών έχοντας μόλις φθάσει στην Πόλη  στην Αγία Τριάδα Σταυροδρομίου  

    Ολοκληρώθηκε η πρώτη φάση των Σεμιναρίων «Σύγχρονη Ιστορία της Τουρκίας»  

 Πραγματοποιήθηκαν 8 σεμινάρια την περίοδο 15/10-15/12/2017 στο Καστρίτσειο Μουσείο, καλύπτο-

ντας τα θέματα: οι  Διαπραγματεύσεις στην Λοζάνη και οι εξελίξεις εντός της Τουρκίας, το πολιτικό Ισλάμ 

στην Τουρκία 1923-2017, η εγκαθίδρυση της νέας Εξουσίας 1923-1930, η αντιμετώπιση των μη-

Μουσουλμανικών Μειονοτήτων 1923-1946, οι Διεθνείς σχέσεις της Τουρκίας 1923-1940 , οι Πολιτικές 

του ΑΚΡ (Ισλαμικό κόμματα) για τα δικαιώματα των μη-Μουσουλμανικών Μειονοτήτων και οι πολιτικές 

μνήμης. Τα σεμινάρια θα συνεχιστούν μετά από την 20/1/2018.  



 
ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΙΤΩΝ  

(Οι.Ομ.Κω) 
Ανακοίνωση 

Πρόσκληση για υποβολή υποψηφιοτήτων για υποτροφίες σε Φοιτήτριες/ές που σπουδάζουν σε ΑΕΙ/
ΤΕΙ της Ελλάδος-Κύπρου με Κωνσταντινουπολίτικη καταγωγή  

(1/12/2017) 
 

  Το Δ.Σ. της Οι.Ομ.Κω, έχοντας αποφασίσει την επέκταση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση του Προγράμμα-
τος Υποτροφιών που χορηγεί σε τελειόφοιτους μαθητές των Λυκείων τα τελευταία 10 χρόνια, καλεί τις 
φοιτήτριες και τους φοιτητές με Κωνσταντινουπολίτικη καταγωγή να υποβάλουν αίτηση για χορήγηση 
υποτροφίας.  Οι υποτροφίες θα χορηγηθούν λαμβάνοντας υπόψη τις επιδόσεις των υποψηφίων κατά την 
διάρκεια των σπουδών τους στα ΑΕΙ/ΤΕΙ.   
  Υποψηφιότητα μπορούν να υποβάλουν οι 2ης και 3ης γενιάς εκπατρισμένοι Κωνσταντινουπολίτες που 
σπουδάζουν στα ΑΕΙ/ΤΕΙ της Ελλάδος και της Κύπρου ανεξάρτητα του έτους των σπουδών τους. Ἡ προθε-
σμία υποβολής είναι η  15/1/2018. Για τον σκοπό αυτό πρέπει να υποβληθεί το παρακάτω έντυπο με 
email: nnap@otenet.gr μαζί με την αναλυτική κατάσταση των βαθμών που χορηγείται από την Γραμματεί-
α του Τμήματος που σπουδάζετε.  
 

                   Το Δ.Σ. της Οι.Ομ.Κω 
 
ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΒΟΛἩΣ ΥΠΟΨἩΦΙΟΤἩΤΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΤἩΣ ΟΙ.ΟΜ.ΚΩ ΓΙΑ ΦΟΙΤἩΤΡΙΕΣ 

ΚΑΙ ΦΟΙΤἩΤΕΣ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΙΤΙΚἩΣ ΚΑΤΑΓΩΓἩΣ 

Ονοματεπώνυμο: 

Τηλέφωνο:      Email:  

Διεύθυνση οικίας:                                

Λύκειο  αποφοίτησης:  

Ποιοί γονείς κατάγονται από την Κων/λη: 

ΑΕΙ/ΤΕΙ σπουδών:                                                  Τμήμα/Σχολή σπουδών: 

Έτος εισαγωγής:  

Τόπος κατοικίας των γονέων:  

Ἡ Αναλυτική κατάσταση βαθμολογίας που χορηγείται από την Γραμματεία του Τμήματος που σπουδάζετε  
πρέπει να επισυναφθεί στην παρούσα αίτηση.  
 
Πιθανές διακρίσεις (π.χ. βραβεία, υποτροφίες):  

 

Λόγοι που θέλετε να δηλώσετε για το αίτημα οικονομικής ενίσχυσης:  

 

Είχατε υποβάλει αίτηση στο παρελθόν αίτηση στην Οι.Ομ.Κω. για υποτροφίες Λυκείου:  

          Ναι    Όχι    

mailto:nnap@otenet.gr


 
Ομιλία του κ. Νίκου Μιχαηλίδη στα θυρανοίξια τυυ Κοιμητηριακού Ιερού Ναού Χρηστού 

Σωτήρος Σισλί (22/10/2017) 

 
Παναγιώτατε Δέσποτα, 

Κυρίες και Κύριοι, 

Την εποχή του Τανζιμάτ δηλαδή των Μεταρρυθμίσεων της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας , οι μεταρρυθμι-

στές αποφάσισαν λογω της αύξησης του πληθυσμού στην περιοχή του Πέρα  και μετά την εκδήλωση της 

επιδημίας χολέρας το  1885, τα νεκροταφεία που εγκυμονούσαν κινδύνους για την δημόσια υγεία να απο-

μακρυνθούν από το κέντρο,  σε περιοχές έξω από τα όρια της τότε πόλεως. 

Ετσι, τα δύο μεγάλα νεκροταφεία που βρίσκο-

νταν στο Πέραν, τα "Μνηματάκια" της περιο-

χής Τεπεμπασί, Σισχανέ Κουλεντιμπί και τα 

"Μεγάλα Μνήματα"  στην περιοχή του Ταξίμ, 

Αγιάσπασα, Γκιουμούς Σουγιού μέχρι και το 

Φιντικλί, αποφασίζεται να απομακρυν-

θούν. Έως τα μέσα του 19ούαιώνα το Ελλη-

νορθόδοξο κοιμητήριο της περιοχής βρισκόταν 

λίγο πιο κάτω από τον χώρο όπου απλώνεται 

σήμερα η πλατεία Ταξίμ, στον χώρο της Άγιας 

Τριάδος και του Ζαππείου Παρθεναγωγείου. 

Ελληνορθόδοξο κοιμητήριο υπήρχε, επίσης 

και σταΤαταύλα. Γύρω στο 1865 το νεκροτα-

φείο του Σταυροδρομίου θα μεταφερθεί από το Ταξίμ στο Σισλί, σε έκταση 38.600 τ.μ., σε μια περιοχή 

πολύ έξω από την πόλη, , σε χώρο που ευρύτερα θα γίνει ταφικός.  

O εκλεκτικιστικού ρυθμού σταυροειδής με τρούλο ιερός ναός του κοιμητηρίου Σισλί κτίστηκε κατόπιν α-

δείας του Πατριαρχείου και με αυτοκρατορικό φιρμάνι του Σουλτάνου Αμπντούλ Χαμίτ του Β´. Ο ναός εί-

ναι αφιερωμένος στη Μεταμόρφωση του Σωτήρος και κτίστηκε με δωρεά των αδελφών, Δημητρίου, Ιωάν-

νη και Παύλου Στεφάνοβικ-Σκυλίτση στη μνήμη των γονιών τους Ζαννή και Ελένης.  

Ἡ οικογένεια Στεφάνοβικ-Σκυλίτση κατάγεται από παλιά Βυζαντινή οικογένεια. Μετά την άλωση τα μέλη 

της οικογένειας Σκυλίτση φεύγουν από την Κωνσταντινούπολη και εγκαθίστανται στην Χίο. Ἡ οικογένεια 

επιστρέφει στην Πόλη το 1821. Στην Πόλη ο Ζαννής Στεφάνοβικ-Σκυλίτσης δημιουργεί τεράστια περιουσί-

α, ενώ ταυτόχρονα προσφέρει πολλά στην ομογένεια, στα σχολεία Ζάππειο, Παλλάδιο, Ιωακείμιο, Μεγά-

λη του Γένους Σχολή και σε πολλά φιλανθρωπικά ιδρύματα. Ο μικρότερος γιος του Ζαννή, ο εθνικός ευερ-

γέτης Παύλος Στεφάνοβικ-Σκυλίτσης, γεννήθηκε το 1842 στην Πόλη και πέθανε τον Αύγουστο του 1901 

στο οικογενειακό τους θέρετρο στην Χαλκηδόνα, στο Καντίκιοϊ. Ο Παύλος προσέφερε χιλιάδες λίρες για 

την ανέγερση της Θεολογικής Σχολής Χάλκης, για την εκκλησία του Αγίου Ιωάννη στην Αντιγόνη και για 

τον Άγιο Νικόλαο στην Πρίγκηπο. Επίσης, συνέβαλε μαζί με τα αδέλφιά του στην ανέγερση του ναού στο 

Σισλί με ποσό άνω των δέκα χιλιάδων χρυσών λιρών. Ἡ κόρη του μεγαλύτερου γιου του Ζαννή, του Ιωάν-

νη, το 1921 παντρεύεται τον Ελευθέριο Βενιζέλο και συνεχίζοντας την οικογενειακή παράδοση, προσφέ-

ρει το 1933 στην Αθήνα το μεγαλύτερο μαιευτήριο των Βαλκανίων, το μαιευτήριο Έλενας ή Μαρίκας Ἡλιά-

δη.  



 

  

www.conpolis.eu 
Email Επικοινωνίας: 

nnap@otenet.gr. 

Ο μεγαλοπρεπής ιερός ναός της Μεταμορφώσεως του Σωτήρος, στο Σισλί εγκαινιάστηκε την 21η Μαΐου του 1889 

από τον μητροπολίτη Νικαίας Σωφρόνιο. Την ανέγερση του ναού ανέθεσαν στον Γαλλικής καταγωγής διαπρεπή αρ-

χιτέκτονα της Κωνσταντινούπολης Alexandre Vallaury. Έργα του Vallaury, όπως το αρχαιολογικό μουσείο της Κων-

σταντινούπολης, το ξενοδοχείο Πέρα Παλλάς, η Οθωμανική τράπεζα στο Καράκιοϊ, το ορφανοτροφείο της Πριγκή-

που, το Πανεπιστήμιο Μαρμαρά στο Χαιντάρ Πασά, η Ακαδημία Καλών Τεχνών και διάφορα άλλα κιόσκια και 

«Γυαλιά» στον Βόσπορο, στολίζουν μέχρι τις μέρες μας την Πόλη. 

Τα μωσαϊκά του εξωτερικού χώρου τα ανέθεσαν στον γνωστό Γάλλο ζωγράφο, συντηρητή και ειδικό στα μωσαϊκά, 

δάσκαλο τέχνης, Pretextat Lecomte. Ο Pretextat φτιάχνει σε μωσαϊκό μια δουλειά μοναδική από άποψη τεχνικής 

των ανάγλυφων και των χρωμάτων, που χρησιμοποιούσαν οι Βυζαντινοί τον 11ο αιώνα. Στη μεγάλη εικόνα πάνω 

από την κυρία είσοδο του ναού της Μεταμορφώσεως, φτιάχνει με μωσαϊκό τον Θεό <Ο ΩΝ> και υπογράφει PRE-

TEXTAT 1888. 

Περιμετρικά διακοσμεί τους εξωτερικούς τοίχους με οκτώ αγίους, τα ονόματα των οποίων τα συναντάμε στην οι-

κογένεια των Σκυλίτση, του Παύλου, του Πέτρου, της Ελένης, του Δημητρίου, του Ιωάννη, του Γεωργίου, του Στεφά-

νου και του Κωνσταντίνου. Το τέμπλο του ναού το εικονογραφεί ο ζωγράφος και αγιογράφος Γεώργιος Γραμμανδά-

νης από το Φαλατάδο της Τήνου, ο οποίος χρημάτισε καθηγητής ζωγραφικής στο Ζάππειο. Έργα του υπάρχουν στο 

Οικουμενικό Πατριαρχείο, στον Άγιο Γεώργιο στο Κουσκουντζούκι, στον Άγιο Ιωάννη Χρυσόστομο Καλαμησίων, στη 

Μεγάλη του Γένους Σχολή. 

Στην κεντρική είσοδο του ναού, η οποία δεν χρησιμοποιείται σήμερα, υπάρχει χαραγμένη επιγραφή που μας πλη-

ροφορεί ότι: "Ο ΙΕΡΟΣ ΟΥΤΟΣ ΝΑΟΣ ΑΝἩΓΕΡΘἩ ΕΚ ΒΑΘΡΩΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΥΟΝΤΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΤΟΥ Ε´ ΑΝΑΛΩΜΑΣΙ ΤΩΝ 

ΥΙΩΝ ΣΚΥΛΙΤΣἩ ΣΤΕΦΑΝΟΒΙΚ ΕΙΣ ΜΝἩΜΟΣΥΝΟΝ ΑΙΩΝΙΟΝ ΤΩΝ ΓΩΝΕΩΝ ΑΥΤΩΝ ΕΝ ΕΤΕΙ ΣΩΤἩΡΙΩ 1888". 

Στις 9 Ιουλίου του 1889 υπογράφτηκε Πατριαρχικό και συνοδικό σιγίλλιο. Στο σιγίλλιο αυτό αναφέρονταν ότι ο να-

ός της Μεταμορφώσεως του Σωτήρος θα ήταν αναπόσπαστα προσαρτημένος, σαν παρεκκλήσιο, στον ιερό ναό της 

εκκλησίας της Παναγίας των Εισοδίων Σταυροδρομίου. Το σιγίλλιο υπέγραψαν ο Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως 

Διονύσιος ο Ε' και έντεκα συνοδικοί Μητροπολίτες. Στον χώρο του κοιμητηρίου και στην προέκταση του κεντρικού 

δρόμου, πίσω ακριβώς από τον κυρίως ναό υπάρχει και δεύτερος ναός–παρεκκλήσιο αφιερωμένος στους Αποστό-

λους Πέτρο και Παύλο. Στη δυτική δε πλευρά του κοιμητηρίου υπάρχει οστεοφυλάκιο. 

Ἡ μεταφορά του κοιμητηρίου θα συμπέσει με τη μεγαλύτερη οικονομική άνθιση που γνώρισε ποτέ ο Ελληνισμός 

της Πόλης και ειδικότερα αυτός του Σταυροδρομίου. Έτσι, το συγκεκριμένο κοιμητήριο θα εξελιχθεί, με την πάροδο 

του χρόνου, σε ένα από τα πιο φαντασμαγορικά νεκροταφεία της Ευρώπης, δείγμα της ακμής και της ματαιοδοξίας 

της Πολίτικης Ρωμιοσύνης του τέλους του 19ου αιώνα και των μέσων του 20ού. Αληθινό μουσείο αρχιτεκτονικής και 

γλυπτικής με δυτικότροπες και αρχαιοελληνικές κατασκευές. Ένα Πάρκο ιστορίας . Εδώ είναι συγκεντρωμένα ταφικά 

μνημεία γνωστών και επιφανών ευπατρίδων και λόγιων του Γένους. Τα ταφικά αυτά καλλιτεχνήματα κατασκευάστη-

καν από πολύ γνωστούς καλλιτέχνες όπως ο Γάλλος Antonin Mercié, έργα του οποίου κοσμούν το Λούβρο, ο Γιώργος 

Μπονάνος, ο Μιχάλης Τόμπρος, ο Luigi Giona και πολλοί Τηνιοί όπως ο Λάζαρος Σώχος - ο γλύπτης που κατασκεύα-

σε το άγαλμα του Κολοκοτρώνη στην Παλαιά Βουλή στην Αθήνα, οι αδελφοί Λυρίτη - που κατασκεύασαν πολλά α-

γάλματα στην Τουρκία όπως το άγαλμα του Ατατούρκ στην πλατεία του Tekirdağ (Ραιδεστό) – οι αρχιτέκτο-

νες Περικλής Φωτιάδης και Παναγιωτίδης και άλλοι πολλοί. 

Ἡ περιοχή του Σισλί, η οποία το 1955 αποτελούσε μία από τις πλούσιες γειτονιές της αστικής τάξης της Κωνσταντι-

νούπολης με έντονη ρωμαίικη παρουσία, δεν έμεινε ανέπαφη. Το νεκροταφείο του Σισλί, όπου διακρίνονταν τα επι-

τεύγματα του Ελληνισμού της Ανατολής σε μία περίοδο δημογραφικής, οικονομικής και εθνικής ακμής του, γνώρισε 

τη βία του όχλου. Καταστράφηκαν πολλά ταφικά μνημεία, καθώς και το οστεοφυλάκιο, ενώ η εκκλησία κάηκε. 



 

 

Αυτά τα λίγα για την ιστορία .  

  Πριν τελειώσω την ομιλία μου πολύ σύντομα θα ήθελα να σας γνωρίσω οτι η αρχική ιδέα για την απο-

κατάσταση και συντήρηση των ταφικών μνημείων ξεκίνησε τον Νοέμβριο του 2009. Στις 14 Μαίου του 

2010 επισκέφτηκα τον Παναγιώτατο μας Πατριάρχη και του παρέδωσα μελέτη ,  για την κατάσταση των 

ταφικών μνημείων, του πολιτικού μηχανικού και παιδικού φίλου μου Χριστάκη Ελευθερόπουλου που 

δυστυχώς δεν ζει πια. Ταυτόχρονα του γνώρισα πως είμασταν διαθετημένοι και με την ευλογία του να 

αρχίσουμε την συντήρηση και αποκατάσταση των ταφικών μνημείων του κοιμητηρίου Σισλί με χορηγίες 

απο την Ελλάδα. Συμφώνησε και  μετά χαράς, άμεσα,  με παρέπεμψε στον τότε πρόεδρο της Κοινότητας 

Σταυροδρομίου κ. Πετρίδη. 

Στο τέλος του  2010 την προεδρία της κοινότητας ανέλαβε ο κ. Παπαλιάρης όπου άρχισαν και οι εργασί-

ες. Μέχρι το 2014 Επισκευάστηκαν 44 ταφικά μνημεία και το ποσό που συγκεντρώθηκε απο χορηγίες α-

νήλθε περίπου στις 430.000 λιρες Τουρκίας, Στο ποσό αυτό πρέπει να προσθέσουμε και την μεγάλη χρη-

ματική  συμμετοχή της Εφοροεπιτροπής Σταυροδρομίου.  

Στο σημείο αυτό αν και με παρακάλεσε να μην αναφερθώ στο άτομο του θεωρώ υποχρέωση μου να ευ-

χαριστήσω δημόσια τον κ. Παπαλιάρη για το έργο που επιτέλεσε,. Χωρίς αυτόν το έργο αυτό δεν θα 

πραγματοποιόταν. 

Ο κ. Παπαλιάρης είναι παράδειγμα προς μίμηση ,  για να διατηρηθεί ζωντανή η Πολίτικη Ρωμιoσύνη. 

Παρακαλώ κ. Παπαλιάρη δεχθήτε αυτήν την εικόνα της Μεταμορφώσεως του Κυρίου σαν ένδειξη αγά-

πης και εκτίμησης προς το πρόσωπο σας απο εμάς τους εκπατρισθέντες Κωνσταντινουπολίτες που αγα-

πάμε και δεν ξεχνάμαι την γενέτειρα μας.  

Σας Ευχαριστώ. 

Χριστουγεννιάτικη Εορτή Νέων της Οι.Ομ.Κω. 
  Πραγματοποιήθηκε το απόγευμα της Πέμπτης 22/12/2017 γιορτή των νέων με την συμμετοχή 40 εθελο-

ντών στο Πνευματικό Κέντρο Κωνσταντινουπολιτών. Στην έναρξη της γιορτής παρουσιάστηκε από τον Πρό-

εδρο της Οι.Ομ.Κω. το Πρόγραμμα των δράσεων της Ομοσπονδίας για την επόμενη περίοδο. Ακολούθησε 

ομιλία του προσκεκλημένου κ. Σ. Στεφάνου, έμπειρου στελέχους εταιρειών,  με θέμα «Τα κλειδιά στην κα-

ριέρα των νέων». Ο προσκεκλημένος βασιζόμενος 

στην δική του μεγάλη εμπειρία ζωής ανέλυσε με 

γλαφυρό τρόπο τις προϋποθέσεις για μια πετυχη-

μένη καριέρα που στηρίζεται στις αρχές: την αγά-

πη με  αυτό που ασχολείται κανείς, στην αφοσίω-

ση στην δημιουργία με συστηματική μελέτη αλλά 

και την εθελοντική προσφορά. Ακολούθησε αλλη-

λογνωριμία των συμμετεχόντων μεταξύ τους, α-

φού είχαν προσέλθει νέοι εθελοντές στην εκδήλω-

ση.  Ἡ Ἡμερίδα έκλεισε με παρουσίαση βίντεο που 

έδειχνε τις ποικίλες δράσεις των εθελοντών στην 

Πόλη και στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια.  



ΣΩΜΑΤΕΙΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΟΙ.ΟΜ.ΚΩ 

  

- «Ἡ 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. 


