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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 

Υποβλήθηκε με την πρωτοβουλία της Οι.Ομ.Κω. πρόταση στην EURONOSTRA 2018 το Μαυσωλείο του 

Εθνικού Ευεργέτη Χρηστάκη Ζωγράφου στο Α΄ Κοιμητήριο να αναγνωριστεί ως μνημείο σε κίνδυνο  

  Κατά την προπέρσινη εκδήλωση μνημόσυνου στην επέτειο της ανακήρυξης το 1914 της αυτονομίας της Βορείου Ηπείρου,  στο 

Μαυσωλείο της οικογένειας εθνικών ευεργετών του Χρηστάκη και Γεωργίου (υιού του πρώτου) Ζωγράφου είχε γίνει ευρύτερα 

γνωστή η τραγική κατάσταση αυτού του εξαιρετικού ταφικού μνημείου που βρίσκεται στο Α΄ Κοιμητήρια Αθηνών.  Στο διάστη-

μα που πέρασε συγκροτήθηκε τεχνική επιτροπή από την Οι.Ομ.Κω. για να διερευνήσει τους πιθανούς τρόπους διάσωσης του.  

Στην προσπάθεια αυτή συμμετέχουν και μέλη του Εθνικού Συλλόγου Β. Ηπείρου 1914, αφού 

ο Χρηστάκης Ζωγράφος ήταν Βορειοηπειρώτης και ο υιός του Γεώργιος Ζωγράφος,  Πρόε-

δρος της Αυτονόμου Κυβερνήσεως της Βορείου Ηπείρου.  

    Οι σεισμοί του 1980 και 1999,  η ατμοσφαιρική ρύπανση, αλλά και ο ένας αιώνας που έχει 

διέλθει από την ανέγερση του Μαυσωλείου, έχουν επηρεάσει πολύ σοβαρά την στατική 

επάρκεια αλλά και  την ακεραιότητα του μνημείου που φαίνεται ξεκάθαρα από τις φωτο-

γραφίες που παραθέτουμε. Το Μαυσωλείο υποβαστάζετε με σκαλωσιές για πολλά χρόνια. 

Για την διάσωση,  όπως ισχύει σε κάθε παρόμοια περίπτωση, χρειάζεται η εκπόνηση μελέ-

της από ειδικούς και για αυτό τον λόγο έχουν προσκληθεί ειδικοί συντηρητές μνημείων να 

υποβάλλουν τις προτάσεις τους. Μετά από την εκπόνηση της μελέτης διάσωσης, θα πρέπει 

να ακολουθήσει η εφαρμογή της μελέτης, δηλαδή η αναστήλωση του μνημείου που απαιτεί 

πολύ σημαντικούς πόρους. Για να βρεθούν αυτοί οι πόροι είναι σημαντικό να γίνει γνωστό 

τόσο στο ευρύτερο κοινό, αλλά και στην κοινότητα που ενδιαφέρεται για την διάσωση μνημείων συμβόλων, όπως το συγκεκρι-

μένο Μαυσωλείο.  Πέρα όμως από την μνημειακή του σημασία ως ευεργετηθέντες του Χρηστάκη Ζω-

γράφου έχουμε την υποχρέωση να μεριμνήσουμε για το Μαυσωλείο του.  Ο Χρηστάκης Ζωγράφος υ-

πήρξε Μέγας Ευεργέτης της Ρωμιοσύνης. Αν και είναι γνωστός από την ίδρυση των Ζωγράφειων Σχο-

λείων σε πολλά μέρη—με πρώτο το  Ζωγράφειo Λύκειο στο Πέρα - έχει προσφέρει μεγάλες ευεργεσίες 

που είναι λιγότερα γνωστές.  Παραθέτουμε στην συνέχεια βιογραφικό του.     

   Λαμβάνοντας υπόψη αυτά τα στοιχεία, η Οι.Ομ.Κω. πήρε την πρωτοβουλία να υποβάλει πρόταση 

στην ετήσια πρόσκληση του διεθνή οργανισμού  EUROPANOSTRA  για την ανάδειξη των πλέον εν κιν-

δύνω επτά μνημείων της Ευρώπης. Την πρόταση της Οι.Ομ.Κω. υιοθέτησαν τα Ελληνικά μέλη της EU-

ROPANOSTRA το Μαριολοπούλειο-Καναγκίνειο Ίδρυμα Επιστημών Περιβάλλοντος  και η Ελληνική Ομο-

σπονδία Φίλων Μουσείων, αφού μόνο φορείς μέλη της EURONOSTRA μπορούν να υποβάλουν προτά-

σεις.  Σημειώνεται ότι η ενδεχόμενη αποδοχή ενός μνημείου από την EURONOSTRA δεν σημαίνει ότι 

εξασφαλίζει την χρηματοδότηση της σωτηρίας του.  Ο Διευθυντής της Ζωγραφείου Σχολής καθ. Ιωάν-

νης Ντεμιρτζόγλου μαθαίνοντας την πρωτοβουλία της Οι.Ομ.Κω. έσπευσε άμεσα, όχι μόνο να στείλει υποστηρικτική επιστολή 

αλλά και δεσμεύτηκε να υποστηρίξει οικονομικά την εκπόνηση της Μελέτης διάσωσης του Μαυσωλείου.  



 
O  Χρηστάκης Ζωγράφος γεννήθηκε στο χωριό Κεστοράτι της επαρχίας Αργυροκάστρου στην βόρεια Ήπειρο στις 6 Δεκεμβρί-

ου 1820. Υπήρξε γόνος εύπορης και εμπορικής οικογένειας καθώς ο πατέρας του Βίκτορας εμπορευόταν στην Κωνσταντινούπο-

λη. Έμαθε τα πρώτα του γράμματα στη γενέτειρά του και συνέχισε τις σπουδές του στη Ζωσιμαία Σχολή για δύο χρόνια από το 

1832 ως το 1833 με δασκάλους τον Κρανά και τον Σακελλάριο. Αμέσως μετά μετέβη στην Κωνσταντινούπολη, όπου αρχικά ερ-

γάστηκε κοντά στον εκεί εγκατεστημένο πατέρα του. 

Ήδη από τα εφηβικά του χρόνια έδειξε την προτίμησή του στο χρηματιστηριακό-τραπεζιτικό 

επάγγελμα και σε πολύ νεαρή ηλικία ίδρυσε στον συνοικισμό Γαλατά της Πόλης, μία μικρή 

ιδιωτική τράπεζα μαζί με τον συμπατριώτη του Μιχαήλ Δήμου. Μετά το θάνατο του συνεταί-

ρου του, η τράπεζα εξακολούθησε τη λειτουργία της επεκτείνοντας συνεχώς την επιχειρηματι-

κή της εμβέλεια με αποτέλεσμα να καταστεί σε σύντομο χρονικό διάστημα μία από τις κορυ-

φαίες της οθωμανικής πρωτεύουσας διαθέτοντας υποκατάστημα και στο Παρίσι. 

Ως τραπεζίτης, ο Ζωγράφος υπήρξε μεταξύ των δανειοδοτών του Οθωμανικού κράτους και 

εκείνων των κεφαλαιούχων που συνέστησαν την «Γενική Εταιρείαν του Οθωμανικού Κράτους» 

και την «Εταιρείαν Τροχιοδρόμων Κωνσταντινουπόλεως», ενώ παράλληλα διετέλεσε και μέλος 

της αρμόδιας, για τη σύσταση του οθωμανικού προϋπολογισμού, επιτροπής. Υπήρξε προσωπι-

κός οικονομικός σύμβουλος τριών σουλτάνων: του Αμπντούλ Αζίζ, του Μουράτ Ε’ και του 

έκπτωτου Αμπντούλ Χαμίτ Β’. 

Έτσι στις αρχές της δεύτερης πεντηκονταετίας ο Ηπειρώτης απόδημος διέθετε μεγάλο κοινωνικό κύρος και οικονομική επιφά-

νεια, ενώ είχε τιμηθεί επανειλημμένως με τα ανώτατα Οθωμανικά παράσημα. Για τον σημαντικό του ρόλο στην οικονομική ζωή 

της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας τιμήθηκε ιδιαίτερα από τον σουλτάνο Μουράτ, του οποίου άλλωστε ήταν στενός συνεργάτης. 

Παράλληλα υπήρξε δραστήριο μέλος της Ομογένειας της Κωνσταντινούπολης, καθώς και πρόεδρος επί σειράς ετών του 

«Εθνικού Μικτού Συμβουλίου». 

Ο Ζωγράφος επέδειξε μεγάλη δραστηριότητα υπέρ της Εκκλησίας και των ομογενών του και υποστήριξε οικονομικά τις διάφο-

ρες πνευματικές εκδηλώσεις των Ελλήνων. Ίδρυσε τα «Ζωγράφεια Διδασκαλεία» στη γενέτειρά του με διδακτήριο, βιβλιοθήκη 

και οικοτροφείο, όπου οι απόφοιτοί τους υποχρεώνονταν να διδάξουν σε σχολεία της Ηπείρου. Ο Χρηστάκης Ζωγράφος κάλυ-

πτε σε συνεχή βάση όλα τα έξοδα διατροφής και ενδυμασίας 60 υπότροφων σπουδαστών (30 αρρένων και 30 θηλέων), επιμε-

λών μαθητών, τέκνων φτωχών οικογενειών. Τα Διδασκαλεία λειτούργησαν 17 χρόνια, μέχρι το 1891, όταν ο ευεργέτης απογοη-

τευμένος και εξαγριωμένος από έναν ανέντιμο και περίεργο πόλεμο από τον Μητροπολίτη Αργυροκάστρου Κοσμά, ανέστειλε 

τη λειτουργία τους. 

Το 1874 ίδρυσε με δαπάνη του στη συνοικία Σταυροδρόμι της Κωνσταντινούπολης τη «Ζωγράφειο Ελληνική Βιβλιοθήκη», θέτο-

ντας στη διάθεση του Ελληνικού Φιλολογικού Συλλόγου ετήσια χορηγία για την έκδοση των έργων των αρχαίων κλασσικών 

ελλήνων συγγραφέων. Το 1890 προσέφερε δέκα χιλιάδες χρυσές λίρες για να ιδρύσει το περίφημο «Ζωγράφειο Γυμνάσιο». Η 

γενική συνέλευση της κοινότητας αποφάσισε σε ένδειξη τιμής να ονομαστεί το σχολείο Ζωγράφειο. Ακόμη ενίσχυσε με δωρεές 

τη Θεολογική Σχολή της Χάλκης, καθώς και τον Ηπειρωτικό Σύλλογο Κωνσταντινούπολης. Επίσης υιοθέτησε το Παρθεναγωγείο 

Αργυροκάστρου το οποίο κινδύνευε να κλείσει λόγω έλλειψης πόρων. 

Υπήρξε από τους πρωτεργάτες της κίνησης που στόχευε στην ανύψωση των φιλολογικών σπουδών στην Κωνσταντινούπολη και 

διετέλεσε επίτιμος πρόεδρος του «Ελληνικού Φιλολογικού Συλλόγου» υπέρ του οποίου είχε διαθέσει μεγάλα ποσά. Αποσκο-

πώντας στην ενίσχυση των αποδήμων Ελλήνων συγγραφέων και καλλιτεχνών θεσμοθέτησε το «Ζωγράφειο Διαγώνισμα» του 

Φιλολογικού Συλλόγου Κωνσταντινουπόλεως και το «Ζωγράφειο Διαγώνισμα» του Παρισιού και του Μονάχου, στα οποία κα-

θιέρωσε ανάλογα έπαθλα. Οι θεσμοί αυτοί προώθησαν σημαντικά τη λαογραφική έρευνα και την αποθησαύριση λαογραφικού 

υλικού. 

Το 1894 έστειλε από το Παρίσι 5.000 δραχμές (ποσό σημαντικό για την εποχή) προς ενίσχυση του ιστορικού Πανελλήνιου Γυ-

μναστικού Συλλόγου Αθηνών, που πρωτοστατούσε στη διοργάνωση των πρώτων Ολυμπιακών Αγώνων. Ακόμα έθεσε στη διά-

θεση του γαμπρού του και βουλευτή Άρτας Κωνσταντίνου Καραπάνου 25.000 δραχμές «…ίνα διανεμηθώσι εις διάφορα φιλαν-

θρωπικά καταστήματα». Δημιούργησε τόσο μεγάλη περιουσία, ώστε παρά τις ευεργεσίες, μετά το θάνατό του τα παιδιά του 

βρέθηκαν πάμπλουτα. 

Τα τελευταία είκοσι χρόνια της ζωής του ο Χρηστάκης Ζωγράφος τα πέρασε κυρίως στο Παρίσι. Παντρεύτηκε σε μικρή ηλικία 

την Δομνίκη, γόνο ελληνικής φαναριώτικης οικογένειας, και απέκτησε μαζί της δύο γιους, τον Σόλων και τον Γεώργιο, και τρεις 

κόρες την Μαρία, την Σοφία και την Θεανώ. Πέθανε το 1896 στο Παρίσι σε ηλικία 76 χρονών. Η Δομνίκη μετά το θάνατο του 



  

Σεμινάρια Σύγχρονης Ιστορίας της Τουρκίας (1923-2017) 

Ανακοίνωση  

  Η Οικουμενική Ομοσπονδία Κωνσταντινουπολιτών στο πλαίσιο των επιμορφωτικών της δραστηριοτήτων οργανώνει κύκλο 
σεμιναρίων με θέμα τη σύγχρονη ιστορία της Τουρκίας, της Ρεπουμπλικανικής περιόδου, διάρκειας 30 ωρών που θα γίνονται 
κάθε Τρίτη τρείς ώρες (17.30-20.30). Τα σεμινάρια θα αρχίσουν από αρχές Οκτωβρίου 2017 και θα ανακοινωθεί ο τόπος διε-
νέργειας τους.  
Θέματα που θα αναπτυχθούν: 
 Η συγκρότηση και δομή του Ρεπουμπλικανικού καθεστώτος και οι οργανωτικές αλλαγές που έχουν συμβεί μέχρι σήμερα. 
 Οι θεμελιώδεις πολιτειακές αρχές του κράτους. Οι μηχανισμοί άσκησης  της εκτελεστικής εξουσίας και οι παράγοντες που 
την απαρτίζουν. 
 Οι κοινωνικές και οικονομικές εξελίξεις.  
  Η εξωτερική πολιτική της Τουρκίας κατά τις διαφόρους περιόδους της Ρεπουμπλικανικής εποχής. 
  Η κρατική αντιμετώπιση προς τις μη-Μουσουλμανικές και Μουσουλμανικές μειονότητες.    
 
   Η διδασκαλία των σεμιναρίων θα γίνει από ειδικούς επιστήμονες και ακαδημαϊκούς .  
   Οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να παρακολουθήσουν τα σεμινάρια παρακαλούνται να αποστείλουν την αίτηση τους 
συμπληρώνοντας  το παρακάτω έντυπο στην διεύθυνση: nnap@otenet.gr μέχρι την 20 Ιουλίου 2017. Στη συνέχεια η αρμόδια 
Επιτροπή της Οι.Ομ.Κω., αφού καλέσει σε συνέντευξη τους ενδιαφερόμενους, κατά την κρίση της θα απαντήσει στις αιτήσεις. 
Η παρακολούθηση είναι δωρεάν αλλά υποχρεωτική για τους εγγραφέντες στους οποίους θα χορηγηθεί βεβαίωση επιτυχούς 
παρακολούθησης με την προϋπόθεση ότι θα εκπονήσουν εργασία σε θέμα σχετικό με τη διδαχθείσα ύλη. Για τους ενδιαφερό-
μενους εκτός Αθηνών θα υπάρχει η δυνατότητα της παρακολούθησης μέσο διαδικτύου.  

 
      ΕΝΤΥΠΟ 
Ονοματεπώνυμο: 
Τηλέφωνο:     email: 
Τόπος Διαμονής:  
Σπουδές:   
α) Πτυχίο:  
β) Μεταπτυχιακές σπουδές: 
Βαθμός γνώσης ξένων γλωσσών : 
Λόγοι  για τους οποίους θέλετε να παρακολουθήσετε το σεμινάριο :  

της συνέχισε τις ευεργεσίες, με γνωστότερη τη συνδρομή της στο Παρθεναγωγείο Αργυροκάστρου. 

  Τα οστά του μετά την ανακομιδή τους, μεταφέρθηκαν από τα παιδιά του στην Αθήνα και τοποθετήθηκαν σε ένα από τα μεγα-

λοπρεπέστερα μαυσωλεία του Α΄ Νεκροταφείου Αθηνών. Μετά από πρόταση του Οικουμενικού Πατριάρχη Ιωακείμ Γ’, ανακηρύ-

χτηκε επίσημα από το Οικουμενικό Πατριαρχείο μέγας ευεργέτης του Γένους και της Εκκλησίας. 

  Μπορεί ο μεγάλος αυτός ευεργέτης να έφυγε από τη ζωή πριν από δύο αιώνες αλλά όσο κι αν ακούγεται περίεργο τα έργα του 

συνεχίζουν μέχρι σήμερα. Με τα έσοδα του Ζωγράφειου Κληροδοτήματος και την δωρεά οικοπέδου της αείμνηστου Μερόπης 

Παπαθεοδώρου -Κοτρώτσιου, θεμελιώθηκε το 2002 και περατώθηκε το 2010 ο Ζωγράφειος Οίκος Ευγηρίας Ιωαννίνων. 

Σημ. το κείμενο για τον Χρηστάκη Ζωγράφο είναι απόσπασμα από άρθρο του Μπουτάτου Χρήστου που δημοσιεύτηκε την 

28/11/2014 στο ηλεκτρονικό περιοδικό Reporter και οι φωτογραφίες από το αρχείο του συντηρητή τέχνης κ. Δημητρίου Κουστο-

γιάννη τον οποίο ευχαριστούμε επίσης για την υποστήριξη του κατά την υποβολή της πρότασης προς της EUROPANOSTRA.  

Συνεχίζονται τα Προβλήματα στην Έκδοση Αδειών Παραμονής σε Κωνσταντινουπολίτες που δεν έχουν Ελληνική 

Ιθαγένεια - Αλλεπάλληλες Ενέργειες της Οι.Ομ.Κω. για την αντιμετώπιση των Ομογενών Κωνσταντινουπολιτών 

ως «Υπηκόων  Τρίτων Χωρών»  

Παρά τα συνεχή διαβήματα προς τα αρμόδια Υπουργεία Εσωτερικών και Δημοσίας Τάξεως, συνεχίζονται να  αντιμετωπίζονται 

προβλήματα στην χορήγηση αδειών παραμονής  σε Κωνσταντινουπολίτες που δεν μπορούν να προσκομίσουν διαβατήριο της 

Τουρκίας. Έχει γίνει δε γνωστό, ότι ακόμα και ανακαλούνται άδειες που έχουν χορηγηθεί πριν από πολλούς μήνες. Ως 

Οι.Ομ.Κω. έχουμε υποβάλει συγκεκριμένες προτάσεις για την επίλυση των ζητημάτων και έχει ζητηθεί η συνδρομή  του Πρόε-

δρο της Κοινοβουλευτικής Υποεπιτροπής Ελληνισμού της Κωσνταντινούπολης κ. Πάνου Σκουρολιάκου.  

mailto:nnap@otenet.gr
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ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΕΓΑΛΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ 
Βόσπορος 

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η  
Τελεσιδίκησε πρωτόδικα υπέρ των συμφερόντων της Κοινότητας του Μεγάλου Ρεύματος, η υπόθεση καταπάτησης οικοπέδου 
στην περιοχή  Αγίας Κυριακής  , ιδιοκτησίας της εν λόγω Κοινότητας. 
Συγκεκριμένα μετά την από 27.11.2012 αγωγή διεκδίκησης οικοπέδου κοινοτικής περιουσίας  το οποίο όχι μόνο είχε 
καταπατηθεί αλλά είχε κατασκευαστεί εντός αυτού παράνομο κτίσμα, έγιναν προσπάθειες μέσω της δικαστικής οδού 
διεκδίκησης και εξασφάλισης τίτλων ιδιοκτησίας συνολικά δηλαδή οικοπέδου και ακινήτου ακυρώνοντας τους τίτλους 
ιδιοκτησίας που κατέχει νόμιμα η Κοινότητα Μεγάλου Ρεύματος. 
Με την από 2.6.2017 απόφαση του οικείου Πρωτοδικείου υποχρεώθηκε η κοινότητα να καταβάλει το ποσό των 73.897,75 
λιρών, άμεσα στο ταμείο του δικαστηρίου, έναντι της αξίας του  Κτίσματος . Παράλληλα αναγνωρίστηκε ο νόμιμος τίτλος 
ιδιοκτησίας της Κοινότητας του Μ.Ρ.  ως προς το οικόπεδο αλλά και τη νομή και κατοχή του ακινήτου Κτίσματος  Η παραπάνω 
απόφαση έχει εφεσιβληθεί και η Κοινότητα αναμένει εάν θα υπάρξει κάποια αλλαγή ως προς το ποσό της χρηματικής ποινής.  
Παράλληλα Η Κοινότητα Μεγάλου Ρεύματος πιστή στις αρχές της διαφανούς διοίκησης και διαχείρισης των ευαγών μας 
ιδρυμάτων αποφάσισε να ενημερώνει δημόσια μέσω έντυπου και ηλεκτρονικού τύπου, για όλες τις τροποποιήσεις σχετικά με 
την ακίνητη περιουσία  της, φόρους ακινήτων στον Δήμο και άλλα διάφορα  πρόστιμα που υπερβαίνουν το ποσό των 50.000 
Λιρών στο πλαίσιο της πολιτικής της διαφάνειας την οποία υπηρετούμε και για την ενημέρωση των ομογενών συμπολιτών 
μας και κάθε ενδιαφερομένου. 

Εκ της Εφοροεπιτροπής Μεγάλου Ρεύματος 

Παρέμβαση της Οι.Ομ.Κω. στο Συνέδριο του Οργανισμού για την Ασφάλεια και Συνεργασία στην Ευρώπη για τις 

Θρησκευτικές Ελευθερίες 22-23 Ιουνίου 2017—Βιέννη  

Να Επιστραφούν στο Οικουμενικό Πατριαρχείο οι Εκκλησίες και τα ακίνητα τους στην συνοικία Γαλατά που  

βρίσκονται  υπό την παράνομη κατάληψη από τους απογόνους του Ευθύμ Καραχισαρίδη  

 Η θλιβερή ιστορία της δια βίας κατάληψης των Ρωμαίικων εκκλησιών την περίοδο 1923—1965 και των ακινήτων τους από τον 

Ευθύμ Καραχισαρίδη και μελών  της οικογένειας  του αποτελεί μνημείο καταστρατήγησης κάθε έννοιας «κράτους νόμου» στην 

σύγχρονη Τουρκία και μαζικής κλίμακας παραβίασης θρησκευτικών ελευθεριών που συνεχίζεται μέχρι και τις μέρες μας. Βέ-

βαια δεν πρέπει να διαφύγει της προσοχής ότι το ζήτημα είναι ο σφετερισμός με την ανοχή του Κράτους της Τουρκίας των 52 

ακινήτων που διαθέτουν οι τρείς εκκλησίες: ο Άγιος Ιωάννης των Χίων, Ο Αγιος Νικόλαος και η Παναγία Καφατιανή ενώ ο Ιερός 

Ναός Χρηστού Σωτήρος κατεδαφίστηκε το 1958 κατά την διάνοιξη της λεωφόρου Γαλατά ενώ είχε επιστραφεί ο Ι. Ναός στην 

Ρωμαϊκή Κοινότητα  τα ακίνητα της και η αποζημίωση δόθηκαν στον Ευθύμ Καραχισαρίδη. Η ΟΙ.Ομ.Κω. στο συνέδριο εκπροσω-

πήθηκε από τον δημοσιογράφο Γιώργο Gstrein που παρουσίασε την εισήγηση την οποία μπορείτε να την δείτε από την ιστοσε-

λίδα της www.conpolis.eu . Ο  Ευθύμ Καραχισαρίδης υπήρξε ένας εφιάλτης της Ρωμιοσύνης ο οποίος με τις τυχοδιωκτικές του 

ενέργειες κατέστη όργανο ενός ακραίου εθνικισμού με πράξεις που παραβίασαν κάθε έννοια έννομης τάξης και δικαιωμάτων 

του ανθρώπου.  Το αίτημα του Οικουμενικού Πατριαρχείου βρίσκεται ενώπιον του Συνταγματικού Δικαστηρίου της Τουρκίας 

και αναμένεται να φθάσει στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, όπως πρόσφατα ανακοίνωσε από θρόνου 

η Α.Θ.Π. ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος στον Ιερό Ναό Αγ. Γεωργίου Αντιφωνητή την 24/5/2017.   

   Αυξάνονται οι Δράσεις του Προγράμματος Κοινωνικής Αλληλεγγύης 

 Η συμπλήρωση οκταετίας από την έναρξης την οικονομικής κρίσης στην Ελλάδα βρίσκει το Πρόγραμμα Κοινωνικής Αλληλεγ-

γύης της Οι.Ομ.Κω. να προσπαθεί να υποστηρίξει περίπου 300 συνανθρώπους μας, στην Αθήνα και την Θεσσαλονίκη,  που 

έχουν ανάγκη αλληλεγγύης. Παρά την στενότητα πόρων παρέχονται κάθε μήνα 120  διατακτικές για σούπερ μάρκετ, εξασφα-

λίζονται  φάρμακα και πρόσβαση σε ιατρικές υπηρεσίες σε 20 ανασφάλιστοyς αλλά και η ιδία συμμετοχή για φάρμακα σε άνω 

των 120 συμπολίτες μας. Οι στεγαζόμενοι  δωρεάν με διατροφή στον Νέο Οίκο του Πολίτη στην Νέα Φιλαδέλφεια είναι 11 

ενώ στο Κοσμέτειο ίδρυμα στεγάζονται 55 συμπολίτες μας και οι οποίοι  με υποστήριξη από δράσεις του Προγράμματος της 

Οι.Ομ.Κω. Επίσης περιοδικά διανέμονται τρόφιμα ιδιαίτερα κατά τις εορτές του Πάσχα και των Χριστουγέννων.   

      Η ΑΝΑΓΚΗ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΡΟΦΟΡΑΣ ΑΠΟ  ΠΑΘΟΛΟΓΟΥΣ— 

                                                                            ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΥΣ ΕΙΝΑΙ ΜΕΓΑΛΗ  

 



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. 


