
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Εκδηλώσεις επετείου ¨Άλωσης, 

σ.1. 

Συμπεράσματα της Ημερίδας 

«Κρίσιμα Ζητήματα του Ελληνι-

σμού της Κωνσταντινούπο-

λης»,σ.2. 

Δραστηριότητες του Δ.Σ. σ.3. 

Επίσκεψη Ειρήνης και Συμπαρά-

στασης της Α.Θ.Π. του Οικουμε-

νικού Πατριάρχη και της Α.Α. 

του Πάπα της Ρώμης στους  

Χριστιανούς της Αιγύπτου,σ.4.  

Απρίλιος  2017– Τεύχος 7/4 

 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 

ΚΥΡΙΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΙΔΑΣ 
«Κρίσιμα Ζητήματα του Ελληνισμού της Κωνσταντινούπολης:  

Παρόν και Μέλλον κάτω από τις Σημερινές Συνθήκες» 
Σάββατο, 29 Απριλίου 2017 

Πνευματικό Κέντρο Κωνσταντινουπολιτών  
 

     Τα συμπεράσματα που προέκυψαν από τις εισηγήσεις, στις τέσσερεις συνεδρίες της Ημερίδας και τη συζήτηση που ακολού-
θησε με τους συμμετέχοντες δίνονται παρακάτω. Τα πρακτικά της Ημερίδας υπό μορφή κειμένων, παρουσιάσεων ppt και ηχητι-
κών καταγραφών θα κυκλοφορήσουν σύντομα. 
 

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

Η ανάληψη από κοινού προσπάθειας των συλλογικών φορέων των Κωνσταντινουπολιτών υπό τον συντονισμό του ΣΥΡΚΙ και της 

Οι.Ομ.Κω για συγκρότηση και εφαρμογή ενός προγράμματος υποστήριξης των επιθυμούντων να παλιννοστήσουν στην Πόλη 

αποτελεί θέμα ζωτικής σημασίας.    

Η σχέση των Κωνσταντινουπολιτών που διαβιούν εντός και εκτός της Πόλης, με τις Ελληνικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται 

στην Τουρκία, πρέπει να αναβαθμιστεί με αναγκαίες ενέργειες σε Επιμελητήρια και απευθείας προς τις εταιρείες. 

Η προσφορά εθελοντικής εργασίας από τους εκπατρισμένους Κωνσταντινουπολίτες προς τα ιδρύματα της Ρωμιοσύνης στην 

Πόλη με οργανωμένο τρόπο, πρέπει να αξιοποιηθεί με την συνεργασία και του ΣΥΡΚΙ της Οι.Ομ.Κω.  

 

ΕΠΕΤΕΙΑΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 564η ΕΠΕΤΕΙΟ ΤΗΣ ΑΛΩΣΗΣ ΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗΣ 

Κυριακή 28 Μαΐου 2017: 

Μνημόσυνο για τον Αυτοκράτορα Κωνσταντίνο Παλαιολόγο και τους υπερασπιστές της Βασιλίδας των πόλεων 

στον Μητροπολιτικό  Ιερό Ναό Αθηνών  Ευαγγελισμού της Θεοτόκου, ώρα 10.30. Κατάθεση στεφάνου εκ μέρους 

της Οι.Ομ.Κω. στον Ανδριάντα του Κωνσταντίνου Παλαιολόγου στην πλατεία Μητροπόλεως, 11.30. Κατάθεση 

στεφάνων εκ μέρους της Πολιτείας, φορέων και της Οι.Ομ.Κω.  στο Μνημείο Αγνώστου Στρατιώτη, ώρα 12.00.  

Επιστημονική Ημερίδα  σε συνεργασία με την Εστία Νέας Σμύρνης  

«Ο Φόρος Αίματος των Χριστιανών : το Παιδομάζωμα κατά την Οθωμανοκρατία»  

Δευτέρα 22 Μάϊου 2017 - ώρα: 19.00-Εστία Νέας Σμύρνης  - Πλατεία Χρυσοστόμου Σμύρνης  

ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ   

Το Δ.Σ. της Οι.Ομ.Κω. εύχεται σε όλους τους αναγνώστες του υγεία και ευτυχία. 



 Η ακολουθούμενη πολιτική της Οι.Ομ.Κω., σε συνεργασία με τους φορείς της Ομογένειας, της προσπάθειας επίλυσης των χρο-

νιζόντων προβλημάτων με απευθείας συνομιλίες με τους ιθύνοντες της Κυβέρνησης της Τουρκίας πρέπει να συνεχιστεί και να 

εντατικοποιηθεί.  

Η εκ του σύνεγγυς παρακολούθηση των εξελίξεων στο κοινωνικό, πολιτικό και οικονομικό περιβάλλον που αφορούν το σύνολο 

της Ρωμαίικης Κοινότητας είναι σημαντική ανάγκη. 

Η συνεννόηση και συνεργασία μεταξύ των διαφόρων παραγόντων της Ομογένειας είναι  εκ των ων ουκ άνευ όρος 

αντιμετωπίσης των θεμάτων μας. Η ενδοκοινοτική συνεννόηση θα είναι αποτελεσματική εάν γίνεται μέσα από 

θεσμοθετημένες διαδικασίες. 

Πάνω από όλα είναι απαραίτητη η ενίσχυση της  Πίστης  για την 

επίτευξη του στόχου της αναζωογόνησης της Ρωμιοσύνης. 

Το παράδειγμα της Ίμβρου είναι σημαντικό για τους Κωνσταντι-

νουπολίτες. 

 

Η μεταλαμπάδευση του  πολιτισμού  της Ρωμιοσύνης  στις νέες 

γενιές 

Καλείται η Οι.Ομ.Κω. και τα μέλη Σωματεία να ενισχύσουν τις εθε-

λοντικές δράσεις των νέων. 

Τα Σωματεία της Εκπατρισμένης Κοινότητας καλούνται να συνδρά-

μουν στη διάσωση του Πολιτισμού της Ρωμιοσύνης με την ενδυνά-

μωση των δεσμών με την Πόλη. 

 

Η ενίσχυση των θεσμών της Ρωμιοσύνης για συντονισμένη δράση  εντός και εκτός της Πόλης 

Η ανάγκη της δημιουργίας ενός θεσμικού φορέα - έστω και σε συμβουλευτική μορφή- που θα εξασφαλίσει τον συντονισμό 

μεταξύ των βακουφίων είναι αναγκαία να επιτευχθεί τους επόμενους 3 μήνες με την συνεργασία του ΣΥΡΚΙ και της Οι.Ομ.Κω. 

υπό τις ευλογίες της Μεγάλης Του Χριστού Εκκλησίας.  

Η δημιουργία ενός φορέα (με μορφή νομικού προσώπου) 

«Πολιτιστικού Ιδρύματος της Ρωμιοσύνης» πρέπει να εξεταστεί σοβα-

ρά για την υποστήριξη πολιτιστικών δράσεων και την ίδρυση ενός 

Πολιτιστικού Κέντρου. Για τον σκοπό αυτό είναι αναγκαίο να 

προηγηθεί διάλογος και συνεννόηση μεταξύ των διαφόρων 

παραγόντων της Ομογένειας. 

Καλείται η Οι.Ομ.Κω. σε συνεργασία με τα Σωματεία της καθ’ ημάς 

Ανατολής συνεργαζόμενο με το ΣΥΡΚΙ να συνδράμει στην νεοϊδρυθεί-

σα Ορθόδοξη Κοινότητα της Σμύρνης. 

Θα πρέπει να συνεχιστεί η από κοινού προσπάθεια όλων προς τις αρ-

μόδιες αρχές της Τουρκίας, για την επίλυση των χρονιζόντων προβλη-

μάτων των βακουφίων. 

Η Παιδεία ως βασικός παράγοντας για το μέλλον της Ρωμιοσύνης 

Η επιστημονική και με αντικειμενικότητα προσέγγιση στα σοβαρά 

ζητήματα της Ομογενειακής Παιδείας είναι η μόνη οδός για την αντιμετώπισή τους. Συναισθηματικές προσεγγίσεις ή καθεστω-

τικές αντιλήψεις ότι «είναι όλα καλά» δεν βοηθούν σε τίποτα παρά μόνο στη διαιώνιση και επιδείνωση των προβλημάτων. Η 

περιχαράκωση σε ιδεοληψίες δεν βοηθά καθόλου και ο ειλικρινής διάλογος είναι απαραίτητος. 

Η αξιολόγηση με σαφείς προκαθορισμένους κανόνες όλων: μαθητών, εκπαιδευτικών και διευθυντών είναι απαραίτητη. Όλοι 

πρέπει να κρίνονται με κριτήριο τη βελτιστοποίηση της παρεχόμενης παιδείας.  

Η αύξηση του αριθμού των μαθητών μπορεί να επιτευχθεί με τη βελτίωση του επιπέδου εκπαίδευσης αλλά και της σωστής 

ενημέρωσης των γονέων. 

Θα πρέπει να εντατικοποιηθούν οι δράσεις επιμόρφωσης και εκπαιδευτικών συνεργασιών των σχολείων με άλλα σχολεία στο 

πλαίσιο προγραμματισμού.   

Η οργάνωση Ημερίδων κάθε 6 μήνες, στην Πόλη και την Θεσσαλονίκη κατά σειρά, με την παρουσίαση της προό-

δου των ενεργειών που έχουν αποφασιστεί είναι εξαιρετικά σημαντική.  



  Συνάντηση αντιπροσωπείας του Δ.Σ. της Οι.Ομ.Κω. με τον Σεβασμιώτατο  Μητροπολίτη Αδριανουπόλεως  

κ. Αμφιλόχιο., Διευθυντή του Γραφείου Εκπροσωπήσεως  του Οικουμενικού Πατριαρχείου στην Αθήνα. 

  Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 27 Απριλίου 2017 στο Γραφείο 

της Εκπροσωπήσεως του Οικουμενικού Πατριαρχείου στην Αθήνα. Κατά την 

συνάντηση η αντιπροσωπεία ενημέρωσε τον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη 

Αδριανουπόλεως κ. Αμφιλόχιο για τις δραστηριότητες της Οι.Ομ.Κω.  με 

έμφαση τα θέματα  που αφορούν την υποστήριξη των δικαίων του Οικουμε-

νικού Πατριαρχείου, των  Ευαγών Ιδρυμάτων της Ομογένειας και την προσέλ-

κυση των νέων για να ενστερνιστούν την ιδέα της Ρωμιοσύνης.  Επίσης λεπτο-

μερής ενημέρωση έγινε από πλευράς της Οι.Ομ.Κω. για τις ενέργειες που 

έχουν γίνει ενώπιον των αρχών της Τουρκίας για την επίλυση χρονιζόντων 

προβλημάτων του Οικουμενικού Πατριαρχείου και της Ελληνορθόδοξης Κοι-

νότητας της Πόλης  Ο Σεβασμιώτατος ενημέρωσε για τις δραστηριότητες του 

Γραφείου Εκπροσωπήσεως ου Οικουμενικού Πατριαρχείου και τα ζητήματα 

που προσπαθεί να λύσει  Συμφωνήθηκε να συνεχιστεί η επικοινωνία για συμβολή στην επίλυση  προβλημάτων που αφορούν 

την Οι.Ομ,Κω,  και το Γραφείο Εκπροσωπήσεως του Οικουμενικού Πατριαρχείου στην Αθήνα.  

  Εντατικές Δράσεις Κοινωνικής Αλληλεγγύης στην Διάρκεια της Εορτής του Πάσχα 

Η Επιτροπή Εθελοντών σε συνεργασία με μέλη Σωματεία της Οι.Ομ.Κω στα πλαίσια του Προγράμματος Κοινωνικής Αλληλεγγύ-

ης «ΜΙΝΑΣ ΤΣΙΤΣΑΚΟΣ», επιπρόσθετα από τις  καθιερωμένες εν εξελίξει δράσεις (διανομή 100 διατακτικών για αγορά αγαθών 

από σούπερ μάρκετ, παροχής  στέγης – φαρμάκων — ιατρικής περίθαλψης κτλ),  μοίρασε δέματα σε 150 οικογένειες.  Στις 

περιπτώσεις που δεν δόθηκαν διατακτικές δόθηκε χρηματικό βοήθημα.  Κατόπιν απόφασης του Δ.Σ. της 2/4/2017 με τον συ-

ντονισμό της Επιτροπής Κοινωνικής Αλληλεγγύης διενεργήθηκε έρανος στον οποίο ανταποκρίθηκαν πρωτίστως μη-

Κωνσταντινουπολίτες και οι πόροι που συγκεντρώθηκαν ενισχύουν το Πρόγραμμα Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Η Επιτροπής Κοι-

νωνικής Αλληλεγγύης θα εκδώσει σύντομα Ενημερωτική Έκθεση για τις ολοένα αυξανόμενες δράσεις της.  

Αποστολή Ειρήνης της Α.Θ.Π. του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου Α’ και  

της Α.Α. του Πάπα Ρώμης Φραγκίσκου στη μαρτυρική Αίγυπτο των Χριστιανών  

Οι δύο κορυφαίοι θρησκευτικοί ηγέτες της Χριστιανοσύνης πραγματοποίησαν, την  

περίοδο 28-29 Απριλίου 2017,  επίσκεψη ειρήνης και συμπαράστασης προς τους 

Χριστιανούς στην Αίγυπτο, όπου οι Χριστιανοί Κόπτες αντιμετώπισαν τρομοκρατι-

κές επιθέσεις στις εκκλησίες τους με αποτέλεσμα να χάσουν την ζωή τους 47 και 

να τραυματιστούν 150 πολίτες. Την ευθύνη των επιθέσεων ανέλαβε το Ισλαμικό 

Κράτος.  

Κατά την διάρκεια της επίσκεψης του η Α.Θ.Π. ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθο-

λομαίος Α’ μίλησε σε Συνέδριο στο κορυφαίο ίδρυμα του Σουνιτικού Ισλάμ το Πα-

νεπιστήμιο του Αλ-Αζχάρ, γνωστού ως το «Βατικανό των Μουσουλμάνων».  

Στον βαρυσήμαντο του λόγο ο Οικουμενικός Πατριάρχης,  στο  Συνέδριο για την Ειρήνη,  διατύπωσε τις αρχές που πρέπει να 

διέπουν τον διαθρησκευτικό διάλογο προβάλλοντας τον κεντρικό ρόλο που έχει η θρησκεία στη ζωή του ανθρώπου. Ο Πατριάρ-

χης τόνισε ότι κόσμος δεν ενστερνίζεται «την μοντερνιστική προσδοκία της μετά-θρησκευτικής κοσμικής εποχής» αλλά  

«προσέρχεται σε μια μετά-κοσμική περίοδο, αλλά μάλιστα έρχεται η περίοδος της θρησκευτικής εξάπλωσης» . 

  Δράσεις της Οι.Ομ.Κω. Υπέρ της Παιδείας  

- Αντιπροσωπεία της Οι.Ομ.Κω. αποτελούμενη από τους Ν.Ουζούνογλου, Ν. Αναγνωστόπουλο  και  Μ. Μαυρόπουλο συναντή-

θηκαν με τον Αντιπρόεδρο του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής κ. Παύλου Χαραμή, πριν και μετά από την επίσκεψη του 

στην Πόλη για αξιολόγηση των σχολείων της Ομογένειας.  Από πλευράς της Οι.Ομ.Κω. υποβλήθηκαν  υπομνήματα και εκθέσεις 

που έχει καταρτίσει το Δ.Σ. της Οι.Ομ.Κω. για τα θέματα Ομογενειακής Παιδείας και ιδιαίτερα τις επιφυλάξεις της για την πρό-

ταση λύσης :  «Βαθμίδα και Σχολείο».  

 - Χορηγήθηκαν τα βοηθήματα προς τους μαθητές (15) λυκείων της Ελλάδος με Κωνσταντινουπολίτκη καταγωγή.  



 

  

www.conpolis.eu 
Email Επικοινωνίας: 

nnap@otenet.gr. 

Ανέφερε ο Πατριάρχης ότι η θρησκεία «αναδεικνύεται ως κεντρική διάσταση στην ανθρώπινη ζωή, τόσο στην προσωπική όσο 

και στην κοινωνική», και διεκδικεί  κεντρικό δημόσιο ρόλο με την συμμετοχή της θρησκείας σε όλες τις σημαντικές καίριες συζη-

τήσεις. 

Ο Οικουμενικός Πατριάρχης απαρίθμησε τέσσερεις τρόπους που η θρησκεία επηρεάζει σημαντικά την ανθρωπότητα:  

   «Η θρησκεία συνδέεται με τις βαθιές ανησυχίες του ανθρώπου. Παρέχει απαντήσεις σε κρίσιμα υπαρξιακά ερωτήματα, δίνο-

ντας τον προσανατολισμό και το νόημα της ζωής. Η θρησκεία ανοίγει στους ανθρώπους τη διάσταση της αιωνιότητας και της 

αλήθειας».  

  «Η θρησκεία σχετίζεται με την ταυτότητα των λαών και των πολιτισμών. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο η γνώση της πίστης 

και της θρησκείας του άλλου είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την κατα-

νόηση της διαφορετικότητας και για την καθιέρωση διαλόγου». 

   «Η θρησκεία έχει δημιουργήσει και διατηρήσει τα μεγαλύτερα πολιτιστι-

κά επιτεύγματα της ανθρωπότητας. Βασικές ηθικές αξίες, αλληλεγγύη και 

συμπόνια, καθώς και σεβασμό ολόκληρης της Δημιουργίας».  

«Η θρησκεία αποτελεί ζωτικό παράγοντα της ειρηνευτικής διαδικασίας. 

Όπως έγραψε ο Απόστολος  Παύλος, ο Θεός δεν είναι ο συγγραφέας της 

σύγχυσης αλλά της ειρήνης. Η θρησκεία μπορεί φυσικά να χωρίσει προκα-

λώντας μισαλλοδοξία και βία, αλλά αυτή είναι μάλλον η αποτυχία της, όχι 

η ουσία της που είναι η προστασία της ανθρώπινης αξιοπρέπειας ». 

Στη συνέχεια ο Οικουμενικός Πατριάρχης επεσήμανε το γεγονός ότι δύο 

αντιτιθέμενα άκρα έλκουν τη θρησκεία στον σύγχρονο κόσμο: ο σχετικι-

σμός και ο φονταμενταλισμός. Είπε ότι ο σχετικισμός είναι βαθιά συνδεδε-

μένος με την κοσμικότητα ενώ ο φονταμενταλισμός θεωρείται από πολ-

λούς ως αντίδραση σε αυτό το γεγονός.  

«Πράγματι, ο φονταμενταλισμός συχνά θεωρεί ότι απειλείται ή ακόμα και διώκεται από τον σχετικισμό», δήλωσε ο Πατριάρ-

χης, «ενώ ο τελευταίος αμφισβητεί την ύπαρξη της αλήθειας, ο φονταμενταλισμός θεωρεί ότι η δική του αλήθεια είναι μοναδι-

κή και πρέπει επομένως να επιβληθεί στους άλλους. Σαν συνέπεια ο φονταμελιτισμός θεωρεί ότι είναι αδύνατο για τη θρησκεία 

να χρησιμεύσει ως γέφυρα μεταξύ ανθρώπων». 

Ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος δήλωσε ότι οι συνεχιζόμενες εκρήξεις θρησκευτικού φονταμενταλισμού και «οι 

φοβερές πράξεις βίας στο όνομα της θρησκείας»  δίνουν επιχειρήματα στους σύγχρονους κριτικούς της θρησκευτικής πίστης 

που υποστηρίζουν τον προσδιορισμό της θρησκείας με τις αρνητικές πτυχές της. Αντέτεινε  σε αυτό το επιχείρημα λέγοντας ότι 

η βία είναι η άρνηση θεμελιωδών θρησκευτικών πεποιθήσεων και θεωριών. 

Δηλώνοντας ο Πατριάρχης ότι «Η αληθινή πίστη δεν απαλλάσσει τον άνθρωπο από την ευθύνη για τον κόσμο, από το σεβα-

σμό της ανθρώπινης αξιοπρέπειας και από το να αγωνίζεται για δικαιοσύνη και ειρήνη», συνέχισε τονίζοντας ότι  «αντίθετα 

ενισχύει τη δέσμευση της ανθρώπινης δράσης, την ελευθερία και τις ανθρώπινες αξίες.» 

Καταλήγοντας ο Πατριάρχης δήλωσε τα εξής: «Με την παρουσία μας σήμερα, κατά τη διάρκεια αυτής της πολύ σημαντικής 

διάσκεψης, θα θέλαμε να αντιταχθούμε τουλάχιστον σε μια προκατάληψη: το Ισλάμ δεν ισοδυναμεί με τρομοκρατία, επειδή η 

τρομοκρατία είναι ξένη σε οποιαδήποτε θρησκεία». Επιπλέον ο Πατριάρχης Βαρθολομαίος Α’  ζήτησε περισσότερα από όλους 

τους θρησκευτικούς ηγέτες και υπονοώντας  ειδικά τους Μουσουλμάνους θρησκευτικούς ηγέτες. Τόνισε ότι η αξιοπιστία των 

θρησκειών εξαρτάται και σήμερα από τη «στάση τους απέναντι στην προστασία της ανθρώπινης ελευθερίας και αξιοπρέπειας, 

καθώς και στη συμβολή τους στην ειρήνη». «Για τις θρησκείες, η πραγματική ειρήνη στον κόσμο δεν είναι απλώς η απουσία 

πολέμου, αλλά ουσιαστικά η παρουσία της ελευθερίας, της δικαιοσύνης και της αλληλεγγύης», είπε ο Οικουμενικός Πατριάρ-

χης. Μίλησε για τον κεντρικό ρόλο του διαθρησκευτικού διαλόγου - που διεξάγεται με αμοιβαία εμπιστοσύνη και σεβασμό - σε 

αυτή τη διαδικασία, λέγοντας ότι μπορεί να «εκδιώξει τον φόβο και την υποψία». 

Ο  Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος ολοκλήρωσε τον λόγο  του λέγοντας ότι η ανθρωπότητα έχει το δικαίωμα να περι-

μένει περισσότερα από τους θρησκευτικούς ηγέτες από ότι δίνουν σήμερα. «Αυτή είναι η μεγαλύτερη πρόκληση για τις θρη-

σκείες, να αναπτύξουν τις δικές τους δυνατότητες αγάπης, αλληλεγγύης και συμπόνιας», δήλωσε ο Πατριάρχης, «αυτό είναι 

που η ανθρωπότητα αναμένει βαθιά από τη θρησκεία σήμερα».  

Ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος Α΄ 

με τον Μεγάλο Ιμάμη Σχείκ Αχμάντ ελ-Ταγιέπ 

του Παν. Αλ-Αζχάρ   

Μπορείτε να ακούσετε τις ομιλίες της Ημερίδας Οι.Ομ.Κω. της 29 Απριλίου 2017 από το :  

http://www.conpolis.eu/Anakoinwseis/Anakoinwseis.aspx 



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. 


