
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Η Α.Θ.Π. Ο Οικουμενικός Πατριάρ-

χης κ.κ. Βαρθολομαίος για την ισό-

τητα των ανθρώπων, σ.1-3. 

 Μνήμη Γρηγορίου Ε’, σ.4. 

 Μπακλαχοράνι, σ.5. 

 10 Χρόνια ΣΥΡΚΙ 

Πρόγραμμα Υποστ. Φοιτητών,σ.7 

Κοπή της Βασιλόπιττας,σ.8-10. 

Σινώπη, σε.11-12. 

Γ.Σ. Οι.Ομ.Κω. σ.14-19. 

Φωτογραφικός Διαγωνισμός, σ.20-

23 

Πρόγραμμα ΕΛΠΙΣ, σ.23. 

Ιανουάριος  20201  Τεύχος 10/1 

 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 

Οικουμενικός Πατριάρχης:  
«Έναντι του Θεού όλοι οι άνθρωποι είμαστε ίσοι και έχουμε ίσα δικαιώματα» 

 
  Η Εκκλησία αγκαλιάζει με την στοργήν της και καλύπτει με τον μητρικόν μανδύαν της 
όλους τους ανθρώπους, και όχι μόνον τους κοινωνικώς υψηλά ισταμένους", τόνισε ο Πανα-
γιώτατος Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος, μετά την Θεία Λειτουργία, κατά την ο-
ποία χοροστάτησε, στον Ι. 
Ν. Γενεθλίου της Θεοτόκου, 
Πύλης Βελιγραδίου, στην 
Πόλη, σήμερα, Δευτέρα, 1 
Φεβρουαρίου 2021, ημέρα 
κατά την οποία τιμάται η 
μνήμη του Αγίου Τρύφω-
νος, προστάτου των Κηπου-
ρών. Στο τέλος της Θείας 
Λειτουργίας, ο Παναγιώτα-
τος ευλόγησε τα κόλλυβα 
στη μνήμη του Αγίου και ο 
Μ. Ιεροκήρυξ Πανάρετος 
ανέγνωσε τον εξορκισμό 
του Αγίου Τρύφωνος που 
διαβάζεται, ανήμερα της 
εορτής του, σε κήπους και 
καλλιέργειες. Σε άλλο σημείο επεσήμανε ότι, "έναντι του Θεού όλοι οι άνθρωποι είμαστε 
ίσοι και έχουμε ίσα δικαιώματα. Και η Εκκλησία Του, ως αληθινόν πανδοχείον, δέχεται 
όλους ανεξαιρέτως, άνευ διακρίσεων. Δεν καταδικάζει, αλλά αγαπά τον καθένα".  



 
Ο Παναγιώτατος σημείωσε ότι ο Άγιος Τρύφων, που έζησε στην Λάμψακο και ενταφιάσθη-
κε, μετά το μαρτύριό του, στη Νίκαια της Βιθυνίας, "είναι ένας από τις χιλιάδες των μαρτύ-
ρων, οι οποίοι έχυσαν το αίμα τους εις την ευλογημένην αυτήν γην των Πατέρων μας, υπέρ 
της πίστεως του Χριστού, αρνούμενοι να προσκυνήσουν τα είδωλα. Εκείνο το οποίον εμ-
ψύχωνε τους μάρτυρας των χρόνων της ειδωλολατρίας ήτο η πίστις των ότι δεν υπάρχει 
«όνομα έτερον υπό τον ουρανόν το δεδομένον εν ανθρώποις, εν ω δεί σωθήναι ημάς», ε-
κτός από το όνομα του Χριστού".  
 
Και στη συνέχεια τόνισε: "Όσοι αιώνες και αν περάσουν, η μνήμη και η παρουσία των Αγί-
ων παραμένει πάντοτε ζωντανή εις την ζωήν ημών των Χριστιανών, και όχι μόνον κατά την 
επέτειον της μνήμης τους. Και πρέπει να παραμένει πάντοτε ζωντανή, αφ᾽ ενός ως εκδήλω-
σις της παντοτινής ευγνωμοσύνης μας προς τους μάρτυρας, οι οποίοι εθυσίασαν την ζωήν 
τους διά να διατηρήσουν ανόθευτον την διδασκαλίαν του Χριστού και να την μεταδώσουν 
εις ημάς τους μεταγενεστέρους, αφ᾽ ετέρου δε ως παράδειγμα αγιότητος του βίου, γενναι-
ότητος του φρονήματος και παρρησίας εν τη ομολογία του Χριστού. Το τριπλούν τούτο μή-
νυμα των Αγίων είναι πάντοτε επίκαιρον, πάντοτε διδακτικόν".  
 
Υπενθύμισε δε ότι κατά τη βυζαντινή περίοδο η Σύναξις του Αγίου Τρύφωνος τελούνταν 
κατ' έτος στο Αποστολείο του Ιωάννου του Θεολόγου, που βρισκόταν κοντά στον Ναό της 
του Θεού Σοφίας. "Ετιμάτο ως προστάτης των ενασχολουμένων με την γην. Συνεχισταί και 
ημείς της παραδόσεως και θεματοφύλακες της κληρονομίας των πατέρων μας, διά την ο-
ποίαν πρέπει να είμαστε υπερήφανοι, εορτάζοντες σήμερα την μνήμην του Αθλοφόρου 
Τρύφωνος, τιμούμε συγχρόνως και τους αδελφούς μας κηπουρούς, αμπελουργούς και γε-
ωργούς".  
 
Ολοκληρώνοντας τον λόγο του, ο Παναγιώτατος, συνεχάρει τον Σεβ. Μητροπολίτη Σηλυβρί-
ας Μάξιμο, "δι' όσα αξιάγαστα επέτυχεν ως Επόπτης της Περιφερείας Υψωμαθείων και εις 
την ακραίαν αυτήν Κοινότητα, με την εργατικότητα και την ταπεινοφροσύνην του, ιδιαιτέ-
ρως δε διά το ανακαινισθέν Αγίασμα του Ι. Ναού, τα θυρανοίξια του οποίου ετελέσαμεν 
προ ενός ακριβώς έτους". Ευχαριστίες εξέφρασε και προς τον Ιερατικώς υπεύθυνο του Ι. 
Ναού, Αιδεσιμ. π. Κωνσταντίνο, τον Πρόεδρο της Εκκλησιαστικής Επιτροπής, Εντιμ. κ. Αθα-
νάσιο Μιράνκο, και όλους τους Κοινοτικούς παράγοντες.  
 
Προηγουμένως, ο Σεβ. Μητροπολίτης Σηλυβρίας, αναφερόμενος στον τιμώμενο Άγιο, υπο-
γράμμισε το διαρκές ενδιαφέρον της Εκκλησίας για την προστασία του φυσικού περιβάλ-
λοντος και υπενθύμισε τις οικολογικές πρωτοβουλίες της Μητρός Εκκλησίας και ειδικότερα 
του Παναγιωτάτου Οικουμενικού Πατριάρχου. "Το Οικουμενικό Πατριαρχείο με τα διοργα-
νωθέντα οικολογικά του συνέδρια απέδειξε όχι μόνο πόσο προφητικό και επίκαιρο είναι, 
αλλά κυρίως την αγαπητική του καύση για τη Δημιουργία του Θεού.  



Οι Χριστιανικές Εκκλησίες και Ομολογίες, η Θεολογία, η Επιστήμη και η ιστορία Σας οφεί-

λουν πολλά για τους υπέρ της διαφύλαξης του περιβάλλοντος αγώνες και πρωτοβουλίες 

Σας", επισήμανε, μεταξύ άλλων, ο Μητροπολίτης Σηλυβρίας και παρακάλεσε τον Παναγιώτα-

το να προσεύχεται για την αντιμετώπιση της πανδημίας και για την θεραπεία των ασθενών, 

αλλά και για την ενίσχυση των συγγενών τους καθώς και του ιατρικού και νοσηλευτικού προ-

σωπικού που δίνει αγώνα κατά του κορωνοϊού.  

Ο Μητροπολίτης κ. Μάξιμος, αναφέρθηκε και στα νεότερα ανακαινιστικά έργα που πραγμα-

τοποιήθηκαν στο Ναό, όπως, μεταξύ άλλων, το βάψιμο του εσωτερικού του, που κατέστη 

δυνατόν, όπως είπε, ύστερα από τις ενέργειες του Εντιμ. κ. Στυλιανού Γκιουλγκιούν, Προέ-

δρου του Μορφωτικού Συνδέσμου Υψωμαθείων, και με την οικονομική συνδρομή του τοπι-

κού δήμου Φατίχ. Ιδιαίτερη δε αναφορά έκανε στην Ευγεν. κ. Ελένη Σκουμπρή, η οποία έχει 

την ευθύνη επίβλεψης των έργων συντηρήσεως των Ναών και των ιερών κειμηλίων της Πε-

ριφερείας Υψωμαθείων. Ο Μητροπολίτης Σηλυβρίας προσέφερε στον Παναγιώτατο δύο τό-

μους στους οποίους περιγράφονται αναλυτικά όλα τα ανακαινιστικά έργα που έχουν πραγ-

ματοποιηθεί στον Ι. Ναό Παναγίας Πύλης Βελιγραδίου και σε άλλους Ναούς της Περιφερείας 

της ευθύνης του.  

Να σημειωθεί ότι στην Θ. Λειτουργία παρέστη και ο Αντιπρόεδρος του ανθρωπιστικού οργα-

νισμού της Τουρκικής Ερυθράς Ημισελήνου, Εντιμ. κ. Ερτζάν Ταν. 

——————- 
Αρωγή της Οικουμενικής Ομοσπονδίας Κωνσταντιουπολιτών προς τα μέλη σωματεία 

 

Πρόσφατα το Δ.Σ. της Οι.Ομ.Κω. απέστειλε την ακόλουθη επιστολή προς τα μέλη σωματεία του.  

 

Προς: τα μέλη Σωματεία της Οι.Ομ.Κω. 

                                                                                                               27/1/2021 

Θέμα: υποστήριξη δράσεων σωματείων 

 

Αγαπητές συμπολίτισσες και αγαπητοί συμπολίτες, 

 

  Στη συνέχεια του από 16/10/2020 εγγράφου μας, των απαντήσεων που λήφθηκαν από τα σωματεία της 

Οι.Ομ.Κω. και των συζητήσεων που έγιναν κατά την Γ.Σ. της Οι.Ομ.Κω. την 23/1/2021 παρακαλούμε μέχρι 

την 5/2/2021 να μας ενημερώσετε για πιθανές δυσκολίες να ανταποκριθείτε στα πάγια έξοδα (ενοίκιο, ηλε-

κτροδότηση, υδροδότηση) του Συλλόγου σας την περίοδο της πανδημίας.  

Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων. 

 

Το Δ.Σ. που θα συνεδριάσει την 9/2/2021 θα λάβει τις σχετικές αποφάσεις για την υποστήριξη των μελών 

σωματείων.  



 

Διακόσια Χρόνια για την  

Ιερή Μνήμη του Μάρτυρα του Γένους και της Ορθοδοξίας 

Γρηγορίου Ε’  

Οικουμενικού Πατριάρχη Κωνσταντινουπόλεως 

του από Σμύρνης  

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 σύντομα 

 

 



 
 

Διαδικτυακή Πρωτοβουλία των Σωματείων της Οι.Ομ.Κω. 

Ηνωμένου Βασιλείου—Γερμανίας — Ελβετίας  



 

ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΗΣ  

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΙΤΩΝ 

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΣΥΝΔΕΣΜΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΡΩΜΑΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ  
 

Με την συμπλήρωση 10 ετών από την ίδρυση του ΣΥΡΚΙ που αποτελεί τον φορέα υποστή-

ριξης και αλληλεγγύης  των Ρωμαίικων ευαγών ιδρυμάτων στην Πόλη, το Δ.Σ. της 

Οι.Ομ.Κω. απέστειλε την ακόλουθη συγχαρητήρια επιστολή. Στα χρόνια αυτά η Οι.Ομ.Κω. 

είχε στενή συνεργασία με το ΣΥΡΚΙ σε πάρα πολλά θέματα. Πραγματοποιήθηκαν πολλές 

από κοινού συνεδριάσεις των δύο Δ.Σ. ενώ η επικοινωνία για τον ανακυψάντων θεμάτων 

είναι σε καθημερινή βάση.  

 

Προς : Ελλογιμώτατο κ. Αντώνιο Παριζιάνο,  Πρόεδρο ΣΥΡΚΙ 

            Μέλη του Δ.Σ. του ΣΥΡΚΙ 

               30 Ιανουαρίου 2021  

Αγαπητέ  κύριε Πρόεδρε, 

Αγαπητές συμπολίτισσες και αγαπητοί συμπολίτες, 

 

  Με την συμπλήρωση δέκα ετών από της ίδρυσης του Συνδέσμου Υποστήριξης Ρωμαίικων 

Κοινοτικών Ιδρυμάτων σας στέλνουμε τα θερμά μας συγχαρητήρια, ευχαριστούμε για την 

άριστη συνεργασία που είχαμε και έχουμε όλα τα χρόνια.   

 

    Σας χαιρετούμε αγωνιστικά για το καλό της Ρωμιοσύνης μας.  

 

  Είμαστε βαθιά πεπεισμένοι ότι μόνο με την ενσυνείδητη ενότητα και ειλικρινή αλληλεγγύ-

η μεταξύ μας, της Ομογένειας της Πόλης και της Εκπατρισμένης Ομογένειας θα πετύχουμε 

ένα άξιο της ιστορίας μας μέλλον με τις ευλογίες του Οικουμενικού μας Πατριαρχείου.  

 

  Σας ευχόμαστε υγεία, ευτυχία και πολλές επιτυχίες στις προσπάθειες σας.  

Εκ μέρους του Δ.Σ. της Οι.Ομ.Κω.  

 

 Νικόλαος Ουζούνογλου          Νικόλαος Αναγνωστόπουλος 

Πρόεδρος.                               Γενικός Γραμματέας  
 



 
Ολοκληρώνεται  το Φετινό Πρόγραμμα Υποστήριξης της Φοιτητιώσας Νεολαίας  

με καταγωγή από την Κωνσταντινούπολη 

 

   Όπως κάθε χρόνο την περίοδο αυτή, το Δ.Σ. προσκάλεσε για υποβολή αίτησης 

τις νέες και νέους με Κωνσταντινουπολίτικη καταγωγή να υποβάλουν αίτηση 

για την υποστήριξη των σπουδών τους. Στην φετινή πρόσκληση υποβλήθηκαν 

52 αιτήσεις από νέες/ους που φοιτούν σε ΑΕΙ της Ελλάδος και της Κύπρου. Ήδη 

έχουν αποδελτιωθεί οι αιτήσεις και θα ενημερωθούν πολύ σύντομα οι αιτού-

ντες για την υποστήριξη που θα τους δοθεί.  

  

  Η ιδιαιτερότητα φέτος είναι ότι το Πρόγραμμα ενσωματώθηκε και αποτελεί 

μέρος του ευρύτερου προγράμματος «ΕΛΠΙΣ» που η εφαρμογή του έχει ξεκινή-

σει πριν από 2 μήνες. 

   

  Εκείνο που εντυπωσιάζει, όπως συμβαίνει κάθε χρόνο, το εκπληκτικό υψηλό 

επίπεδο όλων αιτούντων από πλευράς επιδόσεων στις σπουδές τους. Δεν υ-

πάρχει αμφιβολία ότι η διαπίστωση αυτή είναι μεγάλη πηγή αισιοδοξίας για 

την Πολίτικη Ρωμιοσύνη.  

  Όσον αφορά την κατανομή σε επιστημονικούς κλάδους των υποψηφίων είναι: 

Θεωρητικές Επιστήμες : 3, Μαθηματικά-Φυσική-Χημεία: 5,  Ιατρική: 2,   

Πολυτεχνικές Σχολές: 10, Επιστήμες Υγείας: 5,  Καλές Τέχνες: 1,  

Παιδαγωγική: 3, Οικονομικά : 6, Ψυχολογία—Κοινωνιολογία : 5,  

Αθλητισμός: 1, Πολιτικές Επιστήμες: 5, Νομική: 2 

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Οι.Ομ.Κω. παρόλες τις μεγάλες δυσκολίες εύρεσης 

χορηγών υπό τις παρούσες συνθήκες θα υποστηρίξει το Πρόγραμμα από το α-

ποθεματικό του καθ’ όσον το ζήτημα αφορά το μέλλον της Κωνσταντινουπολίτι-

ης Ρωμιοσύνης.  

ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΗ 

ΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΟΙ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΜΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΙ 

ΜΕΓΑΛΗ ΠΗΓΗ ΑΙΣΙΟΔΟΞΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΟΛΩΝ ΜΑΣ.  



 
ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΚΟΠΗ ΤΗΣ ΒΑΣΙΛΟΠΙΤΤΑΣ 

ΤΩΝ  ΝΕΩΝ ΤΗΣ  ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΙΤΩΝ 

και 

ΤΩΝ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ 

Πραγματοποιήθηκε την  Κυριακή 31 Ιανουαρίου 2021 το απόγευμα η εκδήλωση με κέντρο 

τον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου Προμπονά που είναι εξαρτηματικός της Βασιλικής και Πα-

τριαρχικής Ιεράς Μονής Βλατάδων. Η εκδήλωση ξεκίνησε με το τροπάριο του Αγίου Βασι-

λείου από τον κ. Σ.Ν. Κίσσα και του ιεροψάλτες του Ι.Ν.  

 Την Α.Θ.Π. τον Οικουμενικό μας Πατριάρχη εκπροσώπησε η Πανοσιoλογιώτατος π. Γεώρ-

γιος Αντωνίου που απηύθυνε πατρικές ευ-

χές. Θερμό χαιρετισμό απηύθυνε ο Αξιότι-

μος Ομοτ. Καθ. ΑΠΘ Ιωαννης Χρυσουλάκης, 

Γενικός Γραμματέας Δημόσιας Διπλωματίας 

και Απόδημου Ελληνισμού που ανάφερε 

μεταξύ άλλων τα εξής; «η χρονιά που 

έφυγε ήταν ιδιαίτερα δύσκολη για όλο τον 

κόσμο και φυσικά και για την πατρίδα μας. 

Η πανδημία του κορωνοϊού τραυμάτισε βα-

θιά τις κοινωνίες. Όμως εσείς, παρά τις δυ-

σκολίες, συνεχίσατε με δυναμισμό, αυτα-

πάρνηση και αίσθημα κοινωνικής ευθύνης τις εθελοντικές δράσεις σας. Αποδείξατε εμπρά-

κτως την αγάπη σας για το Οικουμενικό Πατριαρχείο, τον ελληνισμό της Πόλης, τις ρίζες 

σας. Αξίζετε τα ειλικρινή μας συγχαρητήρια, τόσο εσείς οι νέοι εθελοντές της Ομοσπονδίας, 

όσο και εσείς, Πρόεδρε και μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Οικουμενικής Ομοσπον-

δίας Κωνσταντινουπολιτών για τη συνεχή σας φροντίδα και αλληλεγγύη στους ομογενείς 

μας που ζουν στην Κωνσταντινούπολη, για τη συμπαράσταση και υποστήριξη προς το Οι-

κουμενικό μας Πατριαρχείο, καθώς και για τη συστηματική μελέτη και ανάδειξη της ιστορί-

ας των Κωνσταντινουπολιτών». 

  Ακολούθησε ο χαιρετισμός του Αξιότιμου  Προέδρου του ΣΥΡΚΙ κ. Αντώνιου Παριζιάνου 

την οποία δημοσιεύουμε:  

Eντιμολογιότατε και αγαπητέ Κύριε Ουζούνογλου,  

Καλή χρονιά. Με ιδιαίτερη εκτίμηση και χαρά επιθυμώ να χαιρετήσω τους αγαπητούς νέ-

ους  εθελοντές και εθελόντριες της ΟΙΟΜΚΩ κατά την σημερινή πρωτοχρονιάτικη τους εορ-

τή.  



 
Κάθε χρόνο τους υποδεχόμαστε στην Κων/πολη με ιδιαίτερη χαρά με διάφορες ευκαιρίες, 

την πρωτοχρονιά, το Πάσχα και σε άλλες ευκαιρίες, όπου προσφέρουν πολλά εθελοντικά 

και πρόθυμα.  

Ιδιαίτερα θέλω να τονίσω την επίσκεψη τους στο Γηροκομείο Βαλουκλή, όπου συνήθως 

τους συνοδεύω. Επισκέπτονται τους ηλικιωμένους τροφίμους ψάλλουν τα κάλαντα, τρα-

γουδούν, χορεύουν και το κυριότερο επισκέπτονται τους κατάκοιτους στα δωμάτια τους 

και τους προσφέρουν μερικές στιγμές 

χαράς και δύναμης. Το χαμόγελο και 

οι ευχαριστίες των τροφίμων σημαί-

νουν πολλά. Ο τελικός χαιρετισμός εί-

ναι συνήθως «να έρθετε και πάλι». Οι 

εθελοντές με αγάπη και στοργή αγκα-

λιάζουν τους τροφίμους τραγουδούν 

μαζί τους και φωτογραφίζονται.  

Δεν νομίζω να είναι δυνατή η αξιολό-

γηση και το μέγεθος αυτής της προ-

σφοράς.  

Τους ευχαριστούμε και ευχόμαστε να είναι πάντοτε υγιείς, με την προθυμία και  το ωραίο 

χαμόγελο στα χείλη και τους ευχόμαστε καλή χρονιά και πρόοδο στις ενασχολήσεις τους.  

Σας χαιρετώ από την Πόλη της καρδιάς μας. Καλή χρονιά.  

Αντώνης Παριζιάνος – Πρόεδρος του Διοικ. Συμβουλίου ΣΥΡΚΙ.  

 Ακολούθησε σύντομος χαιρετισμός από τον Πρόεδρο της Οι.Ομ.Κω. που ευχήθηκε σε 

όλους καλή χρονιά με ευτυχία.  

Τελευταίο χαιρετισμό απεύθυνε η εθελόντρια της Οι.Ομ.Κω. κυρία Αντιγόνη Μάρα εκ μέ-

ρους των νέων εθελοντών της Οι.Ομ.Κω. και του νεοιδρυθέντος σωματείου «Εθελοντές για 

την Κωνσταντινούπολη αναφέροντας τα ακόλουθα: 

 

Πανοσιολογιώτατε εκπρόσωπε του Οικουμενικού μας Πατριάρχη, εκπρόσωποι των σωμα-

τείων, φίλες και φίλοι , εκ μέρους του νεοϊδρυθέντος σωματείου ‘ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ’ σας χαιρετίζουμε. 

Σας ευχόμαστε Καλή Χρονιά με υγεία, οικογενειακή και επαγγελματική ευημερία, δημιουρ-

γική διάθεση και αποφασιστικότητα για να αντιμετωπίσουμε τις επερχόμενες προκλήσεις. 

Ας δούμε την κρίση ως ευκαιρία αλλαγής του τρόπου σκέψη μας και του τρόπου δράσης 

μας. Ως μια ομάδα μπορούμε ενωμένοι να υλοποιήσουμε τους κοινούς μας στόχους. Να 

επενδύσουμε στην εξωστρέφεια και στην ανάδειξη αυτών των στόχων.  

 



 Η ύπαρξη της Ελληνικής ομογένειας και του Πατριαρχείου στην Κωνσταντινούπολη είναι 

παγκόσμια κληρονομιά και πλούτος που θα πρέπει να προστατεύσουμε. 

Η παιδεία, η γνώση της ελληνικής γλώσσας, η διατήρηση των ηθών και των εθίμων και η 

προσφορά σας , θα πρέπει να αναδειχτεί. Εύχομαι σε κλίμα ειρήνης και συνεργασίας να 

ανθήσει ο Ελληνικός Πολιτισμός στην Πόλη Μας ! 

Καλή Χρονιά με υγεία, να συνεχίσουμε να επιχειρούμε με κάθε διαθέσιμο μέσο και 

πιστεύω ότι για όλους μας, τα πράγματα θα πάνε καλύτερα. Σας ευχαριστώ πολύ, να είστε 

όλοι καλά ! 

 

Ακολούθησε η κοπή της παραδοσιακής Βασιλόπιττας κατά την οποία του «φλουρί» έπεσε 

στην Α.Θ.Π. τον Οικουμενικό μας Πατριάρχη κ.κ. Βαρθολομαίο που φέτος συμπληρώνει 

τριάντα χρόνια ευκλεούς Πατριαρχίας στην Μεγάλη του Χριστού Εκκλησία.  

 

 Η εκδήλωση συνεχίστηκε με τρεις ολιγόλεπτες προβολές των τρέιλερ των νέων ταινιών : 

Σαν τους γλάρους πάνω από τον Κεράτειο—για την Μεγάλη του Γένους Σχολή , το 

Ζωγράφειο Λύκειο και τις Εθελοντικές Δράσεις της Οι.Ομ.Κω.  

Στη συνέχεια οι νέοι της ΟιΟμΚω Ανδρέας Χανιώτης (βιολί),  Σωτήρης Τσελές (λαούτο),  

Ιουλιανή Ειρήνη Δάμπαση (τραγούδι) και η Σαββούλα Μοροσίδου (ντέφι και τραγούδι) είπαν 

τα Κάλαντα (φωτογραφία). Η εκδήλωση συνεχίστηκε με προβολή βιντεοσκοπήσεις από την 

περσινή αποστολή των νέων εθελοντών για Κάλαντα στην Πόλη.  

Στο τέλος απεύθυνε θερμό  χαιρετισμό εκ μέρους των Νέων για την Πόλη ο εθελοντής 

Αλέξανδρος Γεωργούλης  Τον συντονισμό της τελευταίας φάσης της εκδήλωσης ανέλαβε η 

εθελόντρια Μαριαρίνα Μπούκιου.  

Οι εθελοντές της Οι.Ομ.Κω., η κα. Διονυσία Χατζηαντωνίου και ο κ. Παναγιώτης 

Κρανιδιώτης και ανέλαβαν την τεχνική διαδικτυακή υποστήριξη της εκδήλωσης.  

 Η οπτικοακουστική καταγραφή 

της εκδήλωσης είναι διαθέσιμη 

στον σύνδεσμο  

https://youtu.be/0lyqwCu04Gc  



 

Η Εκκλησία της Κοιμήσεως της Θεοτόκου στη Σινώπη 

Ένα από τα Μεγαλειώδη ιστορικά μνημεία της Ρωμιοσύνης στην Ανατολή  

   

  Η εκκλησία γνωστή ως Παλατιών - Balatlar Kilisesi– βρίσκεται στο Κέντρο της Σινώπης. Α-

ποτελεί μαζί με τα τείχη της πόλης το πλέον διακριτό Ρωμαίικο μνημείο της Σινώπης. Στον 

χώρο έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια συστηματικές ανασκαφές από τις αρχαιολογικές σχο-

λές των Πανεπι-

στημίων της Κων-

σταντινούπολης, 

Προύσας και Σμύρ-

νης.  

Πέριξ της Εκκλησί-

ας υπήρχαν μέχρι 

το 1923 κτίρια της 

ομώνυμης Ιεράς 

Μονής και το Ορ-

θόδοξο κοιμητήριο 

της τοπικής Ρωμαί-

ικης Κοινότητας. 

  Στα αναφερόμενα 

στις δημοσιεύσεις 

των αρχαιολογικών 

ερευνών αναφέρε-

ται ότι το πρώτο κτίσμα ήταν λουτρός  της Ρωμαϊκής  εποχής (2-3 αιώνες μ.Χ.) που στην συ-

νέχεια καθ’ όλη την διάρκεια της Βυζαντινής περιόδου ως εκκλησία που συνεχίστηκε και 

την Σελτζουκική και στη συνέχεια την Οθωμανική περίοδο.  

   

   Αρχικά μετά από το 2010 ανασκάφθηκε το Ρωμαίικο Κοιμητήριο. Διαπιστώθηκε ότι στον 

χώρο αυτό πριν από τον 17ο αιώνα υπήρχε μοναστηριακή εκκλησία αφιερωμένη στην Θεο-

τόκο και τον Αρχάγγελο Μιχαήλ. Φαίνεται όμως παραπλήσια στον χώρο λειτουργούσε ερ-

γαστήριο κεραμικής. Επίσης η αρχαιολογική σκαπάνη έδειξε ότι το μνημείο ήταν σε λει-

τουργία την περίοδο 12-14 αιώνα. Το κτήριο που ανάγεται στην ύστερη Ρωμαϊκή εποχή εί-

ναι κατασκευασμένο με εναλλαγή λίθων και τούβλων που υπέστη τροποποιήσεις στην χρή-

ση του μέχρι το 1924. Η αρχική Ρωμαϊκή κατασκευή του 2-3 αιώνα φαίνεται να είναι ένα 

σύστημα θέρμανσης νερού για την λειτουργία τους ως λουτρού.  



 

 

Η Σινώπη κατά το μεσαίωνα απετέλεσε επισκοπή 

υπαγόμενη στη Μητρόπολη Ελενοπόντου, στους δε 

νεότερους χρόνους στη Μητρόπολη Αμάσειας. Κα-

τά τη χριστιανική παράδοση, πρώτος που κήρυξε το 

χριστιανισμό στη πόλη ήταν ο Απόστολος Ανδρέ-

ας ο οποίος χειροτόνησε τον πρώτο επίσκοπο της, 

τον Φιλόλογο. Επί αυτοκράτορα Τραϊανού φέρεται 

να μαρτύρησε εδώ ο επίσκοπος Φωκάς. Ο ελληνι-

κός πληθυσμός της Σινώπης πριν το 1914 ήταν 

5.000 και ο τουρκικός 9.000. Οι Έλληνες διατηρού-

σαν αστική σχολή, Παρθεναγωγείο και 3 εκκλησίες. 

Στα περίχωρα δε υπήρχαν άλλοι 2.000 Έλληνες.  

Κατά τη διάρκεια του Α' Παγκοσμίου πολέμου, οι Έλληνες της πόλης και των γύρω χωριών 

υπέστησαν τους σκληρούς διωγμούς της δικτατορίας του καθεστώτος των Νεοτούρκων 

που συνεχίστηκαν την περίοδο 1920-23 με περισσότερη σκληρότητα. Οι επιζήσαντες εκπα-

τρίστηκαν και μετανάστευσαν στην Ελλάδα κατά τη διετία 1923-1924, κατά την υποχρεωτι-

κή ανταλλαγή πληθυσμών, συνέπεια της Συνθήκης της Λωζάννης.   



 Συνεργασία της Οικουμενικής Ομοσπονδίας Κωνσταντινουπολιτών με το 

Πανεπιστήμιο Berkley της Πολιτείας Καλιφόρνιας  

Υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας 

 

 Μετά από πρωτοβουλία της Αναπλ. Καθηγήτριας ιστορίας Χριστίνας Φίλιου που το 

διαθέτει ένα πολύ πλούσιο ερευνητικό έργο στην ιστορία του Ελληνισμού των τελευταίων 

αιώνων στο αναφερόμενο κορυφαία Πανεπιστήμιο των Η.Π.Α. έχει ξεκινήσει το ερευνητικό 

Πρόγραμμα συγκέντρωσης και μελέτης του αρχαϊκού υλικού για την ιστορία της Ρωμιοσύνης 

με επίκεντρο την Κωνσταντινούπολη. Με την διαπίστωση των διαφόρων εν εξελίξει 

εθελοντικών δράσεων της Οι.Ομ.Κω. ότι μπορούν να συμβάλουν αποφασίστηκε η υπογραφή 

Μνημονίου Συνεργασίας που δίνει την δυνατότητα της διαμόρφωσης από κοινού δράσεων 

μεταξύ της Οι.Ομ.Κω. και του Πανεπιστημίου Berkley.  



 

Πραγματοποιήθηκε η Ετήσια Γενική Συνέλευση της Οι.Ομ.Κω. 

23 Ιανουαρίου 2021 

Η Γ.Σ. πραγματοποιήθηκε διαμέσου του διαδικτύου σύμφωνα με την Π.Ν.Π. 20/3/2020. 

Όπως πάντα στην ιστορία της Οι.Ομ.Κω. επιτεύχθηκε η απαρτία με την συμμετοχή 50 εκλε-

κτόρων. Η Γ.Σ. εξέλεξε το Προεδρείο της Γ.Σ. : κ. Θεόφιλο Λυγκούρη (Πρόεδρο Συν. Ζωγρα-

φειωτών), κα. Ζωρζέτ Αναγνωστοπούλου (Γραμματέα, Συλλ. Πριγκηπιανών) και τον κ. Αντώ-

νιο Πρόκο (Αντιπρόεδρο, Συλλ. Κων/λιτων Ελβετίας).  

Σύμφωνα με την εξαγγελθείσα ημε-

ρήσια διάταξη ο Πρόεδρος του Δ.Σ. 

Νικ. Ουζούνογλου παρουσίασε το ε-

πιτελεσμένο  έργο από την Οι.Ομ.Κω. 

στην διάρκεια του έτους 2020. 

Τα κυριότερα σημεία της παρουσία-

σης του έργου είναι: 

Συνεργασία με τους φορείς της Ομο-

γένειας στην Πόλη: 

  Οικουμενικό Πατριαρχείο: τακτι-

κή συνεχή επικοινωνία και παράδοση 

της Μελέτης Κτηματολογίου των 

Ευαγών Ιδρυμάτων που εκπονήθηκε 

από εθελόντρια μας. 

   ΣΥΡΚΙ- Συνεργασία σε καθημερινή βάση σε θέματα : συντάξεων, εφαρμογής των νόμων 

και τα Ρωμαίικα Βακούφια.  

   Τακτική Επικοινωνία με τον Σεβασμιώτατο Αρχιεπίσκοπο Αμερικής κ. Ελπιδοφόρο.   

Σύνταξη Μελέτης για την Διάσωση από κατάρρευση του Ορφανοτροφείου της Πριγκή-

που: Η λεπτομερής μελέτη που εκπονήθηκε εθελοντικά υποβλήθηκε αρχές Μαΐου 2020 

προς το Οικουμενικό Πατριαρχείο με εισήγηση η προσπάθεια διάσωσης να ξεκινήσει 

άμεσα, αρχής γενομένης από την υποβολή αίτησης για χορήγηση άμεσων ενεργειών  προς 

αποτροπής της κατάρρευσης.   

Οι προσπάθειες για την συντήρηση της Ιωακειμείου Σχολής και της Σταυροπηγιακής Ι. Μο-

νής συνεχίζονται με επιβράδυνση λόγω της Πανδημίας.  

 Ο Πρόεδρος της Γ.Σ. κ. Θεόφιλος Λυγκούρης  



 
Συνεχίστηκε η υποστήριξη του Παιδικού σταθμού της Αγίας Τριάδος Σταυροδρομίου, σε 

σημαντικό βαθμό της Ζαππείου Σχολής αλλά και επιπλέον δράσεων υποστήριξης της Ομο-

γενειακής Παιδείας όπως η ανατύπωση των διδακτικών βιβλίων που είχαν καταρτιστεί από 

την Οι.Ομ.Κω. το 2011. 

Παρεμβάσεις σε διεθνείς οργανισμούς: ΟΗΕ – Γενεύη – 6 παρεμβάσεις  και  ΟΑΣΕ– Βαρ-

σοβία που όλες έγιναν διαμέσου διαδικτύου και αφορούσαν θέματα: την απαγόρευση ε-

κλογών στα ευαγή ιδρύματα στην Πόλη, την μετατροπή της Αγίας Σοφίας και της Μονής 

της Χώρας σε τεμένη, οι δημοσιεύσεις και δηλώσεις μίσους κατά της Ρωμαίικης  

 

 

Κοινότητας. Συστηματική προσπάθεια ενώπιον του Οργανισμού Συμμαχίας των Πολιτισμών 

του ΟΗΕ για την οργάνωση διεθνούς Συνεδρίου με θέμα την ορθή χρήση μνημείων συμβό-

λων πολιτισμών για να μην προκαλούν εντάσεις μεταξύ αυτών. 

Πρόγραμμα Κοινωνικής Αλληλεγγύης : Παρουσιάστηκαν όλες οι δράσεις που περιοδικά 

αναλύονται στα Ενημερωτικά μας Δελτία. Στην παρούσα φάση το Πρόγραμμα υποστηρίζει 

380 συμπολίτες μας σε σταθερή βάση με χορήγηση διατακτικών σε 135 νοικοκυριά, κάλυ-

ψη συμμετοχών σε φάρμακα ανασφάλιστων, παροχής δωρεάς στέγης και μέριμνας σε 75, 

μέριμνα για πρόσβαση σε ιατρικές υπηρεσίες κατά μέσο όρο 30 συμπολιτών αλλά παροχής 

ειδών πρώτης ανάγκης σε 12 άτομα με ειδικές ανάγκες. Για λεπτομέρειες παρακαλούμε ε-

νημερώνεστε από τις δημοσιεύσεις στα ενημερωτικά δελτία της ΟιΟμΚω.  

 

Η Οθόνη από την Διαδικτυακή Γ.Σ. της Οι.Ομ.Κω. 23 Ιανουαρίου 2021  



 Υποστήριξη της  Σπουδάζουσας Νεολαίας: - Υποστηρίχθηκαν 50 φοιτήτριες/ές με ποσά 

150-300 Ευρώ. Επειδή οι χορηγοί που είχαν υποσχεθεί να επιχορηγήσουν εξέφρασαν την 

αδυναμία τους με απόφαση του Δ.Σ. διατέθηκε το ποσό από το αποθεματικό της Οι.Ομ.Κω. 

-Προκηρύχθηκε το Πρόγραμμα Ενίσχυσης των μαθητριών/ων και χορηγήθηκαν σε 32 

μαθητές (β’ και γ’ λυκείου) με Κων/λιτική καταγωγή 12.000 Ευρώ (200-350 Ευρώ) 

+πρόσβαση στο ηλεκτρονικό φροντιστήριο ΑΡΝΟΣ Α.Ε. 

-Το Πρόγραμμα ενίσχυσης των φοιτητριών/ων ανακοινώθηκε (1/1/2021) και συνδέθηκε με 

το Πρόγραμμα ΕΛΠΙΣ.  

Εθελοντικές Δράσεις- Επιμορφωτικές Δράσεις : Οργανώθηκε σεμινάριο Ανθρωπιστικής 

Υποστήριξης από τον ΕΕΣ σε περίπτωση ανθρωπιστικών καταστροφών αρχές Μαρτίου 2020. 

Διαδικτυακά σεμινάρια προς νέους για επιχειρηματικότητα,  Wikipedia, σεμινάρια ιστορίας, 

τουρκικής γλώσσας.  

Σύνταξη Μελέτης και προετοιμασία της υλοποίησης της για την προσπάθεια οργάνωσης 

ενός συγκροτημένου προγράμματος για την επίτευξη του επαναπατρισμού νέων Ρωμιών 

που έχουν καταγωγή από τους γονείς στην Κωνσταντινούπολη. Ο σκοπός αυτού του 

επαναπατρισμού είναι να ενισχυθεί η πληθυσμιακή παρουσία της Ρωμαίικης Κοινότητας της 

Πόλης επειδή ήδη βρισκόμαστε σε κατάσταση πολύ χαμηλότερη του ορίου στο να 

διατηρηθεί η Κοινότητα στο άμεσο μέλλον. 

Συμβολή στην διάσωση της πολιτισμικής κληρονομιάς και ιστορικών τεκμηρίων: 

Ολοκλήρωση της φωτογράφισης 3600 τόμων των περιουσιών που εξαναγκάστηκαν να 

εγκαταλειφθούν από τους Έλληνες της Ανατολής σε όλη την Μικρά Ασία και Ανατολική 

Θράκη. Εγγραφή της Οι.Ομ.Κω. στο Μητρώο Πολιτιστικών φορέων. Συντήρηση Μαυσωλείου 

Ζωγράφου: Ανάθεση των Μελετών- Αρχιτεκτονικής και Στατικής . ‘Έκδοση του βιβλίου του Τ. 

Λάζου «Τα πειραματικά όργανα φυσικής της Ι.Θ. Σχολής Χάλκης». Ολοκλήρωση της 

πρωτότυπης έρευνας για το Πανεπιστήμιο της Σμύρνης από το αρχείο του, από την 

εθελόντρια της Οι.Ομ.Κω. κα Ελένη Πατούχα. Μετάφραση από τα τουρκικά του βιβλίου του 

καθ. Μπουράκ Άρζοβα «Η Ελληνική Εμπορική Σχολή της Χάλκης» από την Δρ. Αιμιλία 

Ξανθοπούλου. Προετοιμασία για εκτύπωση του.  

Συμπέρασμα: Παρά το δεκάμηνο συνθηκών Πανδημίας οι δραστηριότητες της Οι.Ομ.Κω. 

συνεχίστηκαν κανονικά. Οι συνεδριάσεις του Δ.Σ. πραγματοποιούνται μέσο τηλε-

συνδιάσκεψης. Η επικοινωνία με του φορείς της Ομογένειας, τα μέλη σωματεία είναι 

συνεχής. Ιδιαίτερα ενισχύθηκε η επικοινωνία με τα σωματεία του εξωτερικού. 

•ΔΥΟ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ : (α) ΤΟ ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΟ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ,  (β)  Ο 

ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟΣ  ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ Η ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΘΕΣΜΙΚΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΩΝ 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΑ Η ΙΔΡΥΣΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ 

ΕΥΑΓΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ.  



 Απόφαση της Γ.Σ. 23/1/2021 για την τροποποίηση  

του Καταστατικού της Οι.Ομ.Κω.  

Πριν ένα χρόνο στην Γ.Σ. της 25/1/2020 με απόφαση της είχε καθορίσει τις διαδικασίες που 

έπρεπε να ακολουθηθούν για την τροποποίηση του Καταστατικού της Οι.Ομ.Κω. Η απόφαση 

είχε προβλέψει την δημιουργία Εισηγητικής Επιτροπής που θα αποτελείτο από 

εκπροσώπους των μελών Σωματείων που κανονικά έχουν εκπληρώσει τις προβλεπόμενες 

από το Καταστατικό της Οι.Ομ.Κω. υποχρεώσεις και εκπροσώπους του Δ.Σ. της Οι.Ομ.Κω. Το 

Δ.Σ. σε εφαρμογή της απόφασης αυτής, με μια καθυστέρηση ενός μήνα λόγω της πανδημίας 

περίπου 40 ημερών, αρχές Ιουνίου 2020 κάλεσε τα μέλη σωματεία να υποβάλουν τις 

προτάσεις τους αλλά και τους εκπροσώπους τους. Τέλη Ιουλίου έχοντας απαντήσει 10 μέλη 

σωματεία συγκροτήθηκε 15 μελής Εισηγητική Επιτροπή με την προσθήκη 5 μελών του Δ.Σ. Η 

Επιτροπή συνεδρίασε την περίοδο Οκτωβρίου-Νοεμβρίου 2020 και κατάρτησε το κείμενο 

του τροποποιημένου Καταστατικού έχοντας πραγματοποιήσει 4 πολύωρες συνεδριάσεις. 

Τον συντονισμό των εργασιών της Επιτροπής ανέλαβε ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της Οι.Ομ.Κω. 

Νικόλαος Ουζούνογλου. Στη συνέχεια το Δ.Σ. της Οι.Ομ.Κω. στη συνεδρίαση της 9/12/2020 

εξέτασε το σχέδιο και έκανε ελάχιστες αλλαγές στο κείμενο και στην συνέχεια υπέβαλε την 

4/1/2/2021 σε όλα τα μέλη της Γ.Σ. που είναι εκλέκτορες των σωματείων μελών που έχουν 

εκπληρώσει τις καταστατικές τους υποχρεώσεις της Οι.Ομ.Κω. το κείμενο του 

τροποποιημένου Καταστατικού.  

Η Γ.Σ. ομόφωνα με την ονομαστική ψηφοφορία των 49 μελών του ενέκρινε το 

τροποποιημένο κείμενο, μετά από διεξοδική συζήτηση, για το οποίο έχουν ήδη ολοκληρωθεί 

οι διαδικασίες για την υποβολή του προς τις αρμόδιες αρχές της πολιτείας. 

Ποιες είναι οι τροποποιήσεις: 

Οι κύριες τροποποιήσεις που έχουν ενσωματωθεί στο κείμενο είναι: 

 Στους σκοπούς και τα μέσα επίτευξης των σκοπών ενσωματώθηκαν με σαφή τρόπο ότι η 

Οι.Ομ.Κω. μεταξύ των άλλων σκοπών του την κοινωνική αλληλεγγύη (η οποία βέβαια 

από το έτος 2013 αποτελεί βασικό πεδίο δραστηριοτήτων της), την υποστήριξη της 

μαθητιώσας-φοιτητιώσας νεολαίας και γενικότερα της νέας ώστε να αποτελέσει την 

συνέχεια της Ρωμιοσύνης.  

 Η όλη δομή της διοίκησης των δημοκρατικών αρχών συγκρότησης της Γ.Σ. και Δ.Σ. 

παραμένει η ίδια. 

 Σημαντική είναι η προσθήκη στο άρθρο 12 της παραγράφου 10 που αναφέρει: 

Οι αιρετοί εκλέκτορες που έχουν εκλεγεί από τα μέλη σωματεία και οι ex-

officio εκλέκτορες, ως μέλη της Γ.Σ. ενεργούν αυτόβουλα όντας μέλη του 

αντιπροσωπευτικού σώματος των εκπατρισμένων Κωνσταντινουπολιτών που είναι η Γ.Σ. 

της ΟΙ.ΟΜ.ΚΩ.    



  Η διατύπωση αυτή θεωρήθηκε αναγκαία για να γίνει κατανοητή περισσότερο ότι η 

Οι.Ομ.Κω. δεν αποτελεί μια ένωση σωματείων αλλά ένα ενωτικό φορέα της Εκπατρισμένης 

Κοινότητας των Ελλήνων της Κωνσταντινούπολης. Ορισμένες φορές η βασική αρχή τίθεται 

σε αμφισβήτηση από λίγους συμπολίτες μας που δεν αντιλαμβάνονται το γεγονός ότι η ιδιό-

τητα του μέλους της Γ.Σ. της Οι.Ομ.Κω. δεν είναι για να αντιπροσωπεύσει το σωματείο που 

έχει εκλεγεί αλλά όλους τους Κωνσταντινουπολίτες. Στην γραμμή αυτή υιοθετήθηκε για τα 

μέλη της Γ.Σ. της Οι.Ομ.Κω. αντί του όρου «αντιπρόσωπος» ο όρος «εκλέκτορας» είτε αυτοί 

είναι αιρετή ή ex-officio. 

  Επιπλέον στο κείμενο επεκτάθηκε η χρήση των ηλεκτρονικών μέσων τηλεσυνδιάσκεψης, 

που ήδη υπήρχε στο αρχικό Καταστατικό του 2006, για τις συνεδριάσεις της Γ.Σ και του Δ.Σ. 

για τα μέλη σωματεία εκτός της Περιφέρειας Αττικής και όταν ένα μέλος της Γ.Σ. είναι εκτός 

της Περιφέρειας Αττικής την ημέρα της Γ.Σ. Επιπλέον προβλέφθηκε η δυνατότητα ψηφιακών 

υπογραφών που βέβαια ήδη προβλέπονται από την Κοινοτική και Εθνική Νομοθεσία.. 

ΑΓΙΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ ΠΕΝΤΑΠΟΛΕΩΣ 

Περί φθόνου 

Ο φθόνος είναι πάθος μοχθηρής ψυχής που λιώνει από ζήλια, 

όταν βλέπει να προκόβει ο διπλανός. Είναι στενοχώρια για τα 

ξένα αγαθά. Είναι εμπαθής κριτής για τα αγαθά των άλλων. Ο 

φθόνος είναι ρίζα όλων των κακών, πηγή κάθε συμφοράς και φυ-

τώριο ανουσιουργημάτων. Ο φθόνος είναι απ’ όλα τα πάθη το 

πιο άδικο και το πιο δίκαιο. Στην πρώτη περίπτωση, ενοχλεί ι-

διαίτερα τους καλούς, στη δεύτερη λιώνει αυτούς που το έχουν. 

Όπως η σκουριά φθείρει και τρώει το σίδερο, έτσι και η ζήλεια 

κατατρώει την ψυχή που την έχει. Ο φθόνος λοιπόν πρώτα φθεί-

ρει τον φθονερό και έπειτα τον φθονούμενο. Πρώτα εξολοθρεύ-

ει την ψυχή του -καθώς το φίδι κατατρώει την κοιλιά που το 

έθρεψε- και κατόπιν δαγκώνει αυτόν που φθονεί. Από μόνος του 

ο φθόνος δεν έχει καμιά αιτία ύπαρξης, γι’ αυτό δεν μπορεί να τύχει ούτε συγχώρεσης. Ο 

φθόνος δεν γνωρίζει να προτιμάει το συμφέρον. Κανένα πάθος δεν είναι πιο καταστροφικό 

από τον φθόνο, γιατί διαφθείρει τις ψυχές, από τη στιγμή που φυτρώνει μέσα τους. Αυτός 

διδάσκει τον φόνο. Ω φθόνε, είσαι ρίζα του θανάτου, πολύπλοκη νόσος, της καρδιάς αιχμη-

ρότατο καρφί· τίποτα δεν κεντάει πιο αιχμηρά όπως εσύ· τρυπάς όποια καρδιά σε έχει μέ-

σα της. Μεγάλο κακό ο φθόνος. Αυτός μαυρίζει τα μάτια της ψυχής και την περιτυλίγει με 

βαθύ σκοτάδι. Αυτός προκαλεί αναισθησία στις αισθήσεις της.  



  

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». 

  Ψηφιοποίηση αρχείων εκτιμητών περιουσιών Προσφύγων 1922 για περιοχές της Μ. 

Ασίας (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. 

 

Πρώτα την σκλήρυνε και μετά την οδήγησε στην πώρωση. Αυτός τελείως διέφθειρε τον 

άνθρωπο. Ούτε το σκουλήκι και ο σκόρος συνηθίζει έτσι να εγκαθίσταται στο ξύλο και να 

το τρώει, ούτε ο σκόρος που τρώει το μαλλί, δεν κάνει τόσο κακό, καθώς ο πυρετός της 

ζήλειας κατατρώει τα κόκκαλα των φθονερών και καταληστεύει την σωφροσύνη της ψυ-

χής. 

Ο Μέγας Βασίλειος λέει: «Τι πιο καταστροφικό μπορεί να υπάρχει από την αρρώστια αυ-

τή; Είναι φθορά της ζωής, αρρώστια της φύσης· εχθρεύεται ακόμη και αυτά που ο Θεός 

έχει δώσει, εναντιώνεται προς τον Θεό, είναι κακό αφόρητο, διδασκαλία του πονηρού, 

εφεύρεση των δαιμόνων, σπορά έχθρας, αρραβώνας της κόλασης, εμπόδιο της ευσέ-

βειας, δρόμος προς τη γέννα, στέρηση της βασιλείας των ουρανών». 

Ο δε Χρυσόστομος λέει: «Ο φθόνος μετατρέπει τον άνθρωπο σε Διάβολο. Τον μετατρέπει 

σε άγριο δαίμονα. Από φθόνο έγινε ο πρώτος φόνος· έτσι αγνοήθηκε η φύση, έτσι μολύν-

θηκε η γη. Τίποτα πιο ολέθριο δεν τρυπώνει στις ψυχές των ανθρώπων, από το πάθος 

του φθόνου, ο οποίος πολύ λίγο λυπεί και κάνει κακό στους άλλους, αφού το μεγαλύτερο 

κακό το παθαίνει πρώτα αυτός που φθονεί». 



 Ανακοίνωση 

 Διαγωνισμός Φωτογραφίας   

“Εικόνες της Πόλης του σήμερα μέσα από τα μάτια της Ρωμαίικης Κοινότητας”  

 

Η Οικουμενική Ομοσπονδία Κωνσταντινουπολιτών έχει τη χαρά να ανακοινώσει τον ετήσιο 

διαγωνισμό Φωτογραφίας με τίτλο “Εικόνες της Πόλης του σήμερα μέσα από τα μάτια της 

Ρωμαίικης Κοινότητας” . 

 

Κάθε μήνα του χρόνου θα επιλεχθεί ένα τοπόσημο της Πόλης που συνδέεται με την ιστορία 

και τη ζωή της Ρωμαίικης κοινότητας Κωνσταντινούπολης. Στόχος είναι η ανάδειξη της 

σύγχρονης Κωνσταντινούπολης σε σύνδεση με το Ρωμαίικο παρελθόν της. Κάθε μήνα θα 

επιλέγονται 2 φωτογραφίες. Η μία εξ αυτών θα βραβεύεται ως φωτογραφία του μήνα, η 

άλλη θα συμμετέχει στην βράβευση για καλύτερη φωτογραφία της χρονιάς η οποία θα 

διεξαχθεί στο τέλος του 2021. Οι φωτογραφίες θα μπορούν να συμπεριληφθούν στο 

ημερολόγιο των σωματείων της Ομοσπονδίας. Η προσπάθεια αυτή έχει σκοπό να 

υποστηρίξει όλα τα μέλη Κωνσταντινουπολίτικα σωματεία που παραδοσιακά κυκλοφορούν 

ημερολόγια.  

 

Οι φωτογραφίες δεν θα πρέπει να έχουν υποστεί παρά μόνο ελάχιστη τεχνική 

επεξεργασία. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλοι οι επαγγελματίες και ερασιτέχνες 

φωτογράφοι που θα αποστείλουν τις συμμετοχές τους με email στην ηλεκτρονική 

διεύθυνση oiomko.org@gmail.com έως και την 7 του επόμενου μήνα τον οποίο αφορά η 

φωτογραφία. Η συμμετοχή στο διαγωνισμό προϋποθέτει την αποδοχή των όρων και 

προϋποθέσεων συμμετοχής του διαγωνισμού, που παρουσιάζονται αναλυτικά παρακάτω: 

Όροι και Προϋποθέσεις Συμμετοχής στο διαγωνισμό.  

 

1. Συμμετοχή  

Η συμμετοχή στο διαγωνισμό είναι ελεύθερη για όλους. Δεν μπορούν να συμμετέχουν στο 

διαγωνισμό τα μέλη της Επιτροπής Αξιολόγησης των φωτογραφιών. Κάθε διαγωνιζόμενος 

μπορεί να συμμετέχει με 1 φωτογραφία ανά μήνα. 

 

2. Θεματική Ενότητα  

Ένα τοπόσημο της Πόλης που συνδέεται με την ιστορία και τη ζωή της Ρωμαίικης 

κοινότητας Κωνσταντινούπολης. Στόχος είναι η ανάδειξη της σύγχρονης Κωνσταντινούπολης 

σε σύνδεση με το Ρωμαίικο παρελθόν της. 

Τα τοπόσημα αυτά είναι: 



 

  

 

3. Έναρξη – Λήξη Διαγωνισμού  

 

Όλες οι φωτογραφίες θα πρέπει να αποσταλούν μέσω email στο oiomko.org@gmail.com, 

συνοδευόμενες από μια μικρή περίληψη (μέγιστη 120 λέξεις), όπου θα αναφέρεται το ονο-

ματεπώνυμο και τα στοιχεία επικοινωνίας του διαγωνιζόμενου, ο τίτλος της φωτογραφίας, 

η ανάλυση της εικόνας, η τοποθεσία και η ημερομηνία λήψης της εικόνας.  

Οι φωτογραφίες, που θα υποβληθούν πρέπει να έχουν μορφή jpg ή tif και να έχουν ελάχι-

στο πλάτος 1200 pixels και μέγιστο μέγεθος αρχείου 6 ΜΒ. Με την αποστολή των φωτογρα-

φιών οι συμμετέχοντες θα παραλάβουν ηλεκτρονικά επιβεβαίωση λήψης των φωτογρα-

φιών τους.  

Ως ημερομηνία έναρξης υποβολής υποψηφιοτήτων ορίζεται η 7η Μαρτίου 2021 για τις φω-

τογραφίες του μηνός Φεβρουαρίου και ως ημερομηνία λήξης η 7η Οκτωβρίου 2021.  

Αναδρομικά μπορούν να αποσταλούν φωτογραφίες για τους μήνες Οκτώβριος 2020, Νοέμ-

βριος 2020, Δεκέμβριος 2020 και Ιανουάριος 2021 με τις σχετικές θεματικές.  
 

Μήνας Θεματική 

Ιανουάριος Μεγάλη του Γένους Σχολή 

Φεβρουάριος Ζωγράφειο 

Μάρτιος Ζάππειο 

Απρίλιος ΙΘΣ Χάλκης / Λειτουργίες Πάσχα 

Μάιος Τείχει  

Ιούνιος Ηρακλέους Κλήνη 

Ιούλιος Πρώτη  

Αύγουστος Πρίγκηπος 

Σεπτέμβριος Αγίασμα Γκιόκσου 

Οκτώβριος Ξηροκρήνη 

Νοέμβριος Μέγα Ρεύμα 

Δεκέμβριος Καλάντα / Φανάρι 



 
4. Κριτική Επιτροπή – Αξιολόγηση. Ορίζεται επταμελής Κριτική Επιτροπή αξιολόγησης των 

φωτογραφιών, η οποία αποτελείται από καθηγητές Πανεπιστημίων της Ελλάδας και του ε-

ξωτερικού.  

Η απόφαση της Κριτικής Επιτροπής είναι τελεσίδικη και δεν επιδέχεται αναθεώρηση επανα-

ξιολόγηση.  

Η αξιολόγηση των φωτογραφιών γίνεται με βάση:  

i) την αισθητική της φωτογραφίας,  

ii) την συνάφεια με τη θεματική ενότητα και τη σύνδεση με τη ρωμαίικη κοινότητα ,  

iii) την ποιότητα της εικόνας και  

iv) τη συνολική σύνθεση της εικόνας.  

 

5. Αποτελέσματα & έπαθλο  

Τα αποτελέσματα του διαγωνισμού θα ανακοινώνονται κάθε μήνα στους ιστοτόπους της 

ΟιΟμΚω καθώς και σε εκδήλωση που θα λάβει χώρα στην έδρα της ή/και διαδικτυακά τον 

Νοέμβριο του 2021. Οι καλύτερες φωτογραφίες κάθε μήνα όπως και η φωτογραφία της 

χρονιάς θα βραβευθούν με χρηματικό έπαθλο και τιμητική πλακέτα.  

 

6. Copyright  

Με τη συμμετοχή στο διαγωνισμό οι φωτογράφοι διατηρούν τα πνευματικά δικαιώματα 

των φωτογραφιών τους, αλλά μεταφέρουν στην ΟιΟμΚω το δικαίωμα να δημοσιεύει τις υ-

ποβαλλόμενες για αξιολόγηση φωτογραφίες στον ιστότοπο και στη φωτογραφική βάση δε-

δομένων της ΟιΟμΚω. Παράλληλα δίνει τη δυνατότητα εμπορικής χρήσης στην ΟιΟμΚω και 

τα σωματεία μέλη της. Για κάθε άλλη περίπτωση η χρήση των φωτογραφιών διέπεται από 

τους όρους του Creative Commons Attribution - NonCommercial - ShareAlike Licence και ο 

χρήστης οφείλει να αναφέρει τη πηγή προέλευσης με την ακόλουθη μορφή: Image by: Au-

thor, distributed by EFCON under a Creative Commons license. 



 

  

ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΛΠΙΣ» ΤΗΣ ΟΙΟΜΚΩ  

 

Το Πρόγραμμα έχει τους εξής σκοπούς: 

 

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

μην ξεχάσουν την Κωνσταντινουπολίτικη τους καταγωγή. Το ίδιο ι-

σχύει 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 διά-

φορες μορφές που μπορεί να αφορά υποστήριξη σπουδών, επιμόρ-

φωσης, επαγγελματικού προσανατολισμού, ενίσχυσης δημιουργικών 

πρωτοβουλιών κτλ.   

 

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

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

να υπάρξει μέλλον για τον Ελληνισμό της Πόλης. 

 

Ξεκινάμε τις δράσεις του «ΕΛΠΙΣ» παρακαλώντας την συμπλήρωση ε-

ρωτηματολογίου το οποίο θα σας σταλεί στέλνοντας μήνυμα στην δι-

εύθυνση email: nnap@otenet.gr  

 Στη συνέχεια μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Οι.Ομ.Κω. θα επι-

κοινωνήσει μαζί σας για να συζητήσετε  τα επόμενα βήματα.  

 

  Οι δράσεις του «ΕΛΠΙΣ» έχουν ήδη ξεκινήσει όπως ενημερώνουμε στα 

ενημερωτικά μας δελτία.  
 



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. 


