
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Το 5ο ΓΕΛ Καλλιθέας—Αθηνών 

στην Παιδούπολη της Πρώτης, σ.2-7. 

Υποστήριξη της Νέας Γενιάς, σ.8-12. 

Αποτελέσματα Πανελλαδικών, 

σ.13. 

Συντήρηση Ζαππείου Σχολής, σ.14-

15. 

Εθελοντικές αποστολές Οι.Ομ.Κω., 

σ.16-18. 

Κοινωνική Αλληλεγγύη,σ.17-18. 

Προσπάθεια διάσωσης του Ορφα-

νοτροφείου Πριγκήπου,σ.19-22.  

 

Αύγουστος  2019– Τεύχος 8/8 

 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 

64 Χρόνια από το Πογκρόμ κατά της  

Ελληνορθόδοξης Κοινότητας Κωνσταντινούπολης 

 της  6-7 Σεπτεμβρίου 1955 

 

 Εκδήλωση 

«Ο Αγώνας της Ρωμιοσύνης για Επιβίωση 

Παράδειγμα για την σημερινή Κινητοποίηση  Αναδημιουργίας: 

 Η Ανασύνταξη της Περιόδου 1955-1963».  

 

Ομιλητές:  

Δρ. Ιλαϊ Ορς, «Μια  καινούρια αναλαμπή:  H σημερινή γενιά  Κωνσταντινουπολιτών»  

 Καθ. Άρης Τσοκώνας:  «Η Πνευματική Αναγέννηση της Ομογένειας στην  

Κωνσταντινούπολη του 21ου Αιώνα» 

 Ομ.Καθ. Νικ. Ουζούνογλου: «Η Σημασία της Κοινοτικής Οργάνωσης της Ρωμιοσύνης: 

 Η περίοδος μετά από τα Σεπτεμβριανά και οι σημερινές προκλήσεις».  

 6 Σεπτεμβρίου 2019,  Ώρα 19.00 

Τοποθεσία: Περίβολος Αγίου Γεωργίου Προμπονά  

της Ιεράς  Βασιλικής Πατριαρχικής και Σταυροπηγιακής Μονής Βλατάδων  

Διεύθυνση:  Οδός Ανθέων 50- Άλσος Προμπονά, Αθήνα 111 43 

Οδηγίες πρόσβασης: 

 

- Με ΜΜΣ: εξερχόμαστε από την δυτική πλευρά του σταθμού ΗΣΑΠ Περισσού, περπατάμε στην Αλ. 

Παπαναστασίου και στρίβουμε αριστερά  στην Ανθέων όπου ο Ι.Ν. είναι σε 150 μέτρα. 

-  Με Αυτοκίνητο: οδηγώντας επί της Λ. Ηρακλείου  στρίβουμε δυτικά στην Αλ. Παπαναστασίου στο 

σημείο του σταθμού ΗΣΑΠ Περισσού και στη συνέχεια αριστερά στην Ανθέων (υπάρχει χώρος για 

στάθμευση).  



 

Επέκταση του Προγράμματος «Ιχνηλατώντας τη ζωή των Ρωμιών της Πόλης» 

Το εν λόγω Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα, εγκεκριμένο από το Υπ. Παιδείας, απευθύνεται σε 

μαθητές και καθηγητές της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και υλοποιείται τα δύο τελευταί-

α χρόνια υπό τον συντονισμό της συμπολίτισσάς μας εκπαιδευτικού κας Μαζοκόπου Καλ-

λιόπης στο Πνευματικό Κέντρο Κωνσταντινουπολιτών στην Αθήνα. Φέτος, στις δράσεις του 

προστέθηκε η αποστολή εθελοντικής μαθητικής ομάδας στην Παιδούπολη της ν. Πρώτης. 

Ακολουθεί άρθρο σχετικό με τη δράση αυτή. 

Ένα 7μερο εθελοντικής δράσης  

στην ΠΡΩΤΗ 

Καλλιόπη Μαζοκόπου,  φιλόλογος-ιστορικός 

Η υπεύθυνη του Εκπαιδευτικού Προγράμματος  

Από την 1η μέχρι και την 7η Αυγούστου μία ομάδα 14 μαθητριών και μαθητών και τρεις κα-

θηγήτριές τους, φιλόλογοι, του 5ου Γενικού Λυκείου Καλλιθέας βρέθηκαν στην Παιδούπο-

λη της ν. Πρώτης.  

Το έναυσμα του εγχειρήματος ξεκίνησε με 

την επίσκεψη (τον Μάρτιο) της μαθητικής 

ομάδας της Β/ τάξης του 5ου ΓΕΛ Καλλιθέας 

στο Πνευματικό Κέντρο Κωνσταντινουπολι-

τών όπου είχε παρακολουθήσει το εγκεκρι-

μένο από το Υπουργείο Παιδείας Εκπαιδευ-

τικό Πρόγραμμα «Ιχνηλατώντας τη ζωή των 

Ρωμιών της Πόλης», το οποίο υλοποιείται, 

εδώ και δύο χρόνια, υπό την αιγίδα της 

Οι.Ομ.Κω. Το ενδιαφέρον που εκδηλώθηκε 

από τους μαθητές-τριες και τις καθηγήτριες 

της ομάδας, οδήγησε εμάς που έχουμε σχεδιάσει και υλοποιούμε το Πρόγραμμα καθώς και 

τον Πρόεδρο της Οι.Ομ.Κω. κ. Νικ. Ουζούνογλου, να προτείνουμε την πραγματοποίηση αυ-

τού του ολιγοήμερου ταξιδιού που σκοπό θα είχε αφ ενός τη συνύπαρξη των ελλαδιτών 

μαθητών με τα παιδιά της Ομογένειας καθώς και την προσφορά εθελοντικής δράσης στα 

πλαίσια της τόνωσης της ελληνικής γλώσσας και της επαφής τους με τον ελληνικό πολιτι-

σμό και αφ ετέρου τη γνωριμία κι επαφή των εθελοντών μαθητών-τριών, όσο αυτό θα ήταν 

δυνατό, με την πολίτικη ιστορία και κοινωνία. Η πρότασή μας αγκαλιάστηκε από το Σχολείο 

και από τους γονείς των μαθητών άμεσα και χωρίς δισταγμούς. Και η μηχανή της διοργά-

νωσης μπήκε σε λειτουργία.  

 



 
Οι δράσεις της ομάδας 

Έτσι, άρχισαν οι μέρες στην Παιδούπολη. 

Τα παιδιά γνωρίστηκαν μεταξύ τους με 

τρόπο ευφάνταστο, επιδόθηκαν σε παιχνί-

δια, πραγματικά και γλωσσικά, τραγούδη-

σαν, κυρίως όμως δίδαξαν ελληνικούς χο-

ρούς κερδίζοντας τους φιλοξενούμενους-ες 

όλων των ηλικιών καθώς η ομάδα του 

«5ου» όπως αυτοαποκαλείται, έχει σοβα-

ρές περγαμηνές στον τομέα αυτό. Στο με-

ταξύ αναπτύχθηκαν δυνατές συμπάθειες 

ανάμεσα σε «μικρούς» και «μεγάλους». Ιδιαίτερη κι ενδιαφέρουσα ήταν η επικοινωνία με 

την ομάδα των φιλοξενούμενων  κοριτσιών από τη Ρουμανία, τα οποία μαθαίνουν στη χώ-

ρα τους, γιατί τη θαυμάζουν, την ελληνική γλώσσα που μιλούν άπταιστα. 

Οι δράσεις του «5ου» κορυφώθηκαν τη μέρα του εορτασμού της Μεταμόρφωσης του Σω-

τήρος. Μετά την Θεία Λειτουργία, την οποία παρακολούθησε σύσσωμη η Παιδούπολη, στη 

στολισμένη κατάλληλα αυλή παρουσιάστηκε το θεατρικό δρώμενο «Από το Άστυ στην Πό-

λη», εμπνευσμένο από την διαμάχη του Ποσειδώνα και της Αθηνάς για την ονοματοδοσία  

της Κεκροπίας. Οι δύο κορυφαίοι θεοί διεκδικούν τον τόπο προικίζοντάς τον ο πρώτος με 

τη θάλασσα βοηθώντας έτσι τη ναυτιλία, το εμπόριο και την επικοινωνία μεταξύ των αν-

θρώπων και η δεύτερη με την ευλογημένη ελιά που θα τρέφει 

και θα φωτίζει τους κατοίκους του. Το αδιέξοδο θα λύσει η ψη-

φοφορία που πραγματοποιείται ζωντανά δίνοντας την πλειο-

ψηφία στην Αθηνά. Τελικά, οι δύο αντίπαλοι θεοί υπόσχονται 

να  ευεργετούν και να προστατεύουν την Αθήνα με τη συνεργα-

σία τους. Την ενδιαφέρουσα και άρτια δοσμένη παράσταση, 

επιμελημένη, διδαγμένη και σκηνοθετημένη από τις καθηγή-

τριες κυρίες Τζεβελέκου Π., Μανιώτη Μ. και Μιγκάρδου Ν. που 

όλοι παρακολούθησαν με μεγάλο ενδιαφέρον, ακολούθησε 

προσφορά δώρων για τη βιβλιοθήκη της Παιδούπολης. Στη συ-

νέχεια μικροί και μεγαλύτεροι μαθητές χόρεψαν με κέφι και ζω-

ντάνια ελληνικούς χορούς. Η προσφορά του «5ου» έκλεισε 

στην Τράπεζα με την ερμηνεία αποσπάσματος του 

«Ερωτόκριτου» από την Έλλη που με την μοναδικής ευαισθησί-

ας φωνή της έκανε πολλούς να δακρύσουν.  



 
Οι ιστορικές εξορμήσεις  

Κυριακή, 4 Αυγούστου, στη Χάλκη. Ανηφορίσαμε τον λόφο της Ελπίδας. Στην είσοδο της 

Σχολής μας υποδέχτηκε φιλικά ο πατήρ Γεδεών. Πρώτη μας στάση η Μονή της Αγίας Τριά-

δας. Δεύτερη η πασίγνωστη Θεολογική Σχολή, την οποία όλοι ανυπομονούσαν να δουν α-

πό κοντά. Καταλήξαμε σε μία από τις αίθουσες διδασκαλίας που άλλοτε έσφυζαν από ζωή. 

Οι μαθητές καθισμένοι στα παλιά ξύλινα θρανία άκουγαν σιωπηλοί όλα όσα ο νέος ιερω-

μένος μας εξιστορούσε για τη σημασία της, τα επίπεδα σπουδών και το ημερήσιο ωρολό-

γιο πρόγραμμα που εφαρμοζόταν, την καθημερινότητα των μαθητών κ.ά. Εμφανής ήταν η 

προσοχή και η συγκίνηση όλων. Τον ακολουθήσαμε στη Βιβλιοθήκη, χώρος υποβλητικός, 

πραγματική κιβωτός της ιστορίας και της πνευματικής ζωής του Ελληνισμού. Περνώντας 

από όλες τις αίθουσες που φιλοξενούν κατά θέματα το πολύτιμο υλικό, ενημερωθήκαμε 

για τους «θησαυρούς» της, τα μοναδικά συγγράμματα που φυλάσσονται σ΄αυτήν, τις προ-

σπάθειες ταξινόμησης, ψηφιοποίη-

σης και συντήρησης τους. Ήταν τόσο 

το ενδιαφέρον και τέτοια η ατμό-

σφαιρα του χώρου ώστε δύσκολα 

απομακρυνθήκαμε για να παρακα-

θίσουμε στην Τράπεζα με τα λιτά 

αλλά εύγευστα εδέσματα. Ακολού-

θησε περίπατος-ξενάγηση στον πα-

νέμορφο, φροντισμένο με αγάπη κι 

επιμέλεια «βοτανικό κήπο», δη-

μιούργημα μελέτης κι επιστημονι-

κής γνώσης. Θαυμάσαμε την μα-

γευτική θέα που ξεδιπλωνόταν 

μπροστά στα μάτια μας με την 

Προποντίδα και τα Νησιά να ζω-

γραφίζουν εξαίσιες εικόνες. Απο-

χαιρετήσαμε τη Σχολή και τον καθ 

όλα άξιο πατέρα Γεδεών με την ευ-

χή να προχωρήσει αίσια το έργο 

του.  



 
Δευτέρα, 5 Αυγούστου, γνωριμία με τη βυζαντινή Πόλη. Η μέρα είναι αφιερωμένη στην 

Πόλη με βασικούς σταθμούς τους εμβληματικούς χώρους όπου γράφτηκε η ιστορία της 

Ρωμιοσύνης έχοντας βοηθό και συνοδό μας τον πρόθυμο κι ακούραστο πατέρα Νικόδημο. 

Πρώτος σταθμός το Φανάρι. Ανηφορίζουμε τα στενά του παρατηρώντας τα ερειπωμένα 

σπίτια της πάλαι ποτέ φαναριώτικης κοινωνίας. Στο συγκρότημα του Οικουμενικού Πα-

τριαρχείου δίνεται η ευκαιρία για ιστορική αναφορά  στις περιπέτειες που αυτό έζησε στο 

διάβα των χρόνων. Στον Ιερό Ναό του Αγίου Γεωργίου ακούμε ενδιαφέροντα στοιχεία σχε-

τικά με τα μέρη του Ναού και τα πολύτιμα κειμήλιά του. Στεκόμαστε σιωπηλοί μπροστά 

στη σφραγισμένη πόρτα του Μαρτυρίου. Συνεχίζουμε φτάνοντας στο Μπαλουκλή. Η ιστο-

ρία και οι θρύλοι γύρω από τη Μονή και το Αγίασμα της Ζωοδόχου Πηγής ζωντανεύουν κά-

τω από τον καυτό ήλιο. Οι μαθητές διαβάζουν προσεκτικά τα αναγραφόμενα στις πλακο-

στρωμένες επιτύμβιες στήλες, κυρίως τις γραμμένες στα Καραμανλίδικα. Πρόκειται για ένα 

διαφορετικού τύπου μάθημα Ιστορίας. Περιτρέχουμε τα τείχη, χερσαία και θαλάσσια. Επό-

μενος σταθμός μας η Μεγάλη Εκκλησία. Εδώ, τα λόγια περιττεύουν. Οι μαθητές μας θαυ-

μάζουν, βλέπουν κι ακούν πολλά για το παγκόσμιας σημασίας Μνημείο. Τα αρχιτεκτονικά 

κι αισθητικά στοιχεία, το φως, οι διαστάσεις, το ανέβασμα στον Γυναικωνίτη, τα μοναδικά 

ψηφιδωτά τους καθηλώνουν. Με δεκάδες φωτογραφίες αποτυπώνουν τα θαυμαστά που 

για πρώτη φορά βλέπουν από κοντά. Τελευταίος σταθμός μας το Μέγα Ρεύμα του Βοσπό-

ρου. Αληθινή η χαρά των μαθητών στο αντίκρισμα του θρυλικού στενού, που γνωρίζουν 

μέσα από αφηγήσεις και μύθους, ήδη, από τα παιδικά τους χρόνια. Ζεστή η υποδοχή από 

την Κοινότητα, ιδιαίτερη η εντύπωση από τον περίλαμπρο Ναό των Ταξιαρχών, πλούσια 

και πολύχρωμη η Τράπεζα στην κοινοτική αίθουσα με τα νοστιμότατα εδέσματα και την φι-

λικότατη διάθεση από τις κυρίες που μας περιποιήθηκαν με τρόπο συγκινητικό. Η σύντομη 

επαφή μας με τον Βόσπορο και τις κοινότητές του τελειώνει στην αποβάθρα των πλοίων.  



 

Για το τέλος 

Τούτο το αλλιώτικο 7μερο φτάνει στο τέλος του για τους μαθητές και τις καθηγήτριες-

συνοδούς τους που εργάστηκαν με προθυμία και φαντασία προσφέροντας πολλά στους 

μικρούς φιλοξενούμενους της Παιδούπολης. Γι αυτό θα θέλαμε να τους ευχαριστήσουμε 

από καρδιάς καθώς και τους γονείς των μαθητών, οι οποίοι μας εμπιστεύτηκαν τα παιδιά 

τους ενστερνιζόμενοι τον σκοπό του ταξιδιού. Φυσικά, τίποτα από όλα αυτά δεν θα μπο-

ρούσε να πραγματοποιηθεί χωρίς τη φροντίδα του διευθυντή της κ. Διαμαντή Κομβόπου-

λου, ο οποίος παρά τον φόρτο των ευθυνών του, στάθηκε ποικιλότροπα αρωγός στο εγχεί-

ρημά μας. Τις ειλικρινείς μας ευχαριστίες απευθύνουμε και στις Κοινότητες Σταυροδρομί-

ου και Μεγάλου Ρεύματος για όλα όσα τούτες τις μέρες απλόχερα μας πρόσφεραν.   

Από πλευράς μας να ευχηθούμε η ζωή της Παιδούπολης να συνεχίζεται απρόσκοπτα δίνο-

ντας ευκαιρίες στα παιδιά της κι ανοίγοντας δρόμους του μέλλοντος δημιουργικούς.  

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο ευχαριστεί θερμά τον Διευθυντή της Παιδούπολης κ. Διαμαντή 

Κομβόπουλο και τα μέλη του Δ.Σ. της Παιδούπολης, τον  

κ. Γεώργιο Παπαλιάρη, Πρόεδρο των Ρωμαϊικων Κοινοτήτων Σταυροδρομίου και Μεγά-

λου Ρεύματος και τον π. Νικηφόρο του Ι.Ν. Παναγίας Εισοδίων  του Πέρα  για να άριστη 

φιλοξενία και την μέριμνα τους. 

Ευχαριστούμε τον Διευθυντή του 5ου ΓΕΛ Καλλιθέας κ. Γεώργιο  Χούσο και το προσωπι-

κό του Σχολείου για την άριστη συνεργασία. Επίσης ευχαριστούμε τη συμπολίτισσά μας 

εκπαιδευτικό κα Καραπαύλου Στυλιανή που συνόδεψε την ομάδα και βοήθησε ποικιλό-

τροπα στην πραγματοποίηση της συγκεκριμένης δράσης  



 

 

Εικόνες από την Επιμορφωτική Εκδρομή των Μαθητών του 

 5ου ΓΕΛ Καλλιθέας στην Κωνσταντινούπολη  



 
 



 
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΤΗΣ ΟΙ.ΟΜ.ΚΩ. ΜΕ ΤΟΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ THE PEOPLE TRUST ΓΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ 

ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΝΕΩΝ  

The People’s Trust:  

Πιστεύουμε στο ταλέντο και τις ικανότητες των Ελλήνων επιχειρηματιών 

 

Ο οργανισμός The People’s Trust είναι μια Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρία που ιδρύθηκε 

το 2016 με σκοπό να υποστηρίξει τις νέες ή υφιστάμενες μικρομεσαίες επιχειρήσεις στην 

Ελλάδα, παρέχοντάς τους μικροχρηματοδότηση, αλλά και δωρεάν υπηρεσίες ανάπτυξης. 

Βασική αποστολή του οργανισμού είναι η μείωση της ανεργίας, μέσω της δημιουργίας νέ-

ων θέσεων εργασίας.   

 

Πιστεύουμε βαθιά στο ταλέντο και τις δυνατότητες των επιχειρηματιών στην Ελλάδα, για 

αυτό και τους τροφοδοτούμε με τα απαραίτητα εργαλεία, ενδυναμώνοντας τις δεξιότητές 

τους και μετατρέποντας την αρχική τους ιδέα σε μια κερδοφόρα επιχείρηση.  

Από την ίδρυσή μας μέχρι σήμερα, έχουμε προσφέρει χρηματοδότηση σε πάνω από 200 

επιχειρήσεις, από τις οποίες άνω του 90% συνεχίζει να λειτουργεί κανονικά και να ανα-

πτύσσεται! 

 

Η χρηματοδότηση που παρέχουμε είναι μέχρι το ποσό των 10.000 ευρώ και απευθύνεται 

σε όσους επιθυμούν να δημιουργήσουν μια νέα επιχείρηση ή επιθυμούν να αναπτύξουν 

περαιτέρω την υφιστάμενη μικρή επιχείρησή τους, αλλά δυσκολεύονται να βρουν άλλες 

πηγές χρηματοδότησης. Εναλλακτικά, παρέχουμε πρόσβαση σε άτοκο δάνειο μέχρι το πο-

σό των 10.000 ευρώ. Η παροχή του δανείου έχει διάρκεια αποπληρωμής έως 48 μήνες και 

περίοδο χάριτος έως 6 μήνες. Το συγκεκριμένο πρόγραμμα εστιάζει σε ενδιαφερόμενους 

που δεν έχουν πρόσβαση σε άλλες πηγές χρηματοδότησης. 

Μπορείτε να δείτε αναλυτικά τα κριτήρια για τη χορήγηση χρηματοδότησης, αλλά και τη 

φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος στην παρακάτω διεύθυνση: www.thepeoplestrust.org/

aitisi.  

 

Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα μας: www.thepeoplestrust.org 

 

Η Οι.Ομ.Κω. θα βοηθήσει με προθυμία κάθε προσπάθεια νέων της και καλούνται όσες και 

όσοι να συμμετέχουν στο πρόγραμμα αυτό να στείλουν μήνυμα στο nnnap@otenet.gr  



 
ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΙΤΩΝ  

Πρόγραμμα Υποστήριξης Επαναπατρισμού Νέων Κωνσταντινουπολιτών 

Ανακοίνωση 

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Οικουμενικής Ομοσπονδίας Κωνσταντινουπολιτών (Οι.Ομ.Κω.) 

σε συνεργασία με τις Ρωμαίϊκες Κοινότητες της Πόλης ανακοινώνει την έναρξη του Προ-

γράμματος Υποστήριξης του Επαναπατρισμού Νέων Κωνσταντινουπολιτών. Σκοπός του 

Προγράμματος είναι η ενεργή υποστήριξη προς τα μέλη της νέας γενιάς της Εκπατρισμέ-

νης  Κοινότητας των Κωνσταντινουπολιτών που επιθυμούν να παλιννοστήσουν στην γενέ-

τειρα γη των γονέων τους. Οι δράσεις του Προγράμματος συνίστανται από τις εξής φάσεις 

και διαδικασίες: 

1)Υποβολή αιτήσεων από ενδιαφερόμενους νέες και νέους που επιθυμούν να εγκαταστα-

θούν, εργαστούν και να ζήσουν στην Κωνσταντινούπολη. Δεν υπάρχει συγκεκριμένη προ-

θεσμία υποβολής.  

2) Προετοιμασία για επαναπατρισμό – παλιννόστηση: τακτοποίηση θεμάτων ιθαγένειας 

Τουρκίας*, εύρεση στέγης και εργασίας. Η ΟΙ.Ομ.Κω. θα καλύψει τα έξοδα ταξιδιών. Τα-

χύρρυθμη εκμάθηση στοιχειώδους  τουρκικής γλώσσας χωρίς επιβάρυνση.  

3) Εγκατάσταση στην Κωνσταντινούπολη και περίοδος προσαρμογής. Θα εξασφαλιστεί για 

εύλογο χρονικό διάστημα κατοικία και θα καλυφθούν τα έξοδα εγκατάστασης. 

4) Μακροπρόθεσμη συνεργασία για την επίλυση πιθανών προβλημάτων που θα προκύ-

ψουν.  

Κεντρική πολιτική και πάγια θέση της Οι.Ομ.Κω., τα τελευταία εννέα (9) χρόνια, υπήρξε, 

πρωτίστως, ενώπιον των αρχών της Τουρκίας, ότι, η κύρια συνιστώσα της θεραπείας των 

αδικιών και παραβιάσεων των δικαιωμάτων που είχε υποστεί η Ελληνορθόδοξη Κοινότητα, 

είναι η υποστήριξη από το ίδιο το Κράτος της Τουρκίας της παλιννόστησης των μελών της 

νέας γενιάς Κωνσταντινουπολιτών και η διασφάλιση από το ίδιο Κράτος  του καθεστώτος  

ισονομίας, ισοπολιτείας και της τήρησης  των αρχών του Κράτους νόμων δικαίου (rule of 

law).  

Κατόπιν των ανωτέρω καλούνται οι ενδιαφερόμενοι με καταγωγή από την Κωνσταντινού-

πολη νέες ή νέοι να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους με την συμπλήρωση και αποστολή 

του συνημμένου εντύπου. Προτεραιότητα υποστήριξης θα δοθεί σε οικογένειες που του-

λάχιστον ένα μέλος τους διαθέτει την ιθαγένεια της Τουρκίας. 

Εκ μέρους του Δ.Σ. της Οι.Ομ.Κω. 

——————————— 

*Βασική προϋπόθεση είναι κατά την γέννηση του υποψηφίου ένας από τους γονείς τουλά-

χιστον να έχει την ιθαγένεια της Τουρκίας 



 
Έντυπο Αίτησης  

Πρόγραμμα Υποστήριξης Επαναπατρισμού Νέων Κωνσταντινουπολιτών 

           Ονοματεπώνυμο:  

 

Γέννηση  - έτος:                            τόπος:  

 

Ονοματεπώνυμο πατέρα:  

Ονοματεπώνυμο μητέρας 

 

Ιθαγένειες:  

Έχετε ιθαγένεια της Τουρκία: ΝΑΙ         ΟΧΙ 

 

Αν δεν έχετε ιθαγένεια της Τουρκίας είχε τουλάχιστο ένας γονέας ιθαγένεια της Τουρκί-

ας κατά την γέννηση σας:    ΝΑΙ   ΟΧΙ 

 

Αν είστε έγγαμος δώστε : 

Ονοματεπώνυμο συζύγου 

Τέκνα:  

 

Σπουδές: 

 

Δημοτικό: 

 

Γυμνάσιο: 

 

Λύκεια: 

 

Ανώτατες Σπουδές: 

 

Μεταπτυχιακά:  



 
 

Εργασιακή Εμπειρία: 

 

 

         

      Βαθμός γνώσης της τουρκικής γλώσσας: 

 

Ενδιαφέροντα για εργασία: 

 

 

Δεσμεύεστε να στείλετε τα παιδιά στα Ομογενειακά σχολεία. 

 

 

 

Πρόσθετος λόγος που θέλετε να δηλώσετε:  

 

 

Θέση Διάρκεια 

Από - Μέχρι 
Αντικείμενο  

απασχόλησης 

      

      

      



 

Αποτελέσματα Εισαγωγικών Εξετάσεων 2019 στην Γ’ βάθμια Εκπαίδευση  

Μαθητριών και Μαθητών Λυκείου με Κωνσταντινουπολίτικη καταγωγή που 

υποστηρίχθηκαν από την Οι.Ομ.Κω.  

 

1 Βουτσάς Χρυσόστομος Επέτυχε  στο Τμήμα Χημικών Παν. Ιωαννίνων 

2  Πανταζίδη Θεοδώρα 
Επέτυχε στο Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης 
Επιχειρήσεων του Οικον. Παν. Αθηνών 

3 Σημιανάκη Θεοδώρα Επέτυχε Γεωπονική, Παν. Ιωαννίνων.  

4 Ράπτη Κωνσταντίνα Προβιβάστηκε και θα δώσει του χρόνου.  

5 Μερτσάρης Θεόδωρος 
Προβιβάστηκε στην 3η Λυκείου και θα δώσει 
του χρόνου. 

6     Μερτσάρη Μερόπη 
Επέτυχε στην Σχολή Αρχιτεκτόνων  του Δημο-
κρίτειου Παν. Θράκης 

7 
Ραμαντάνογλου  

Αικατερίνη 
 Επέτυχε στην Σχολή Αρχιτεκτόνων-του 
Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου. 

8 
Παλαιτσάκης  
 Χαράλαμπος 

Προβιβάστηκε στην 3η Λυκείου και θα δώσει 
του χρόνου. 

9 Ιστσέν Ιωάννα 
 Επέτυχε στην Σχολή Πολιτικών Μηχανικών  
του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου 

10 Γκλεβάνη Χριστίνα Προβιβάστηκε και θα δώσει του χρόνου.  

12 
Σκαρλάτος Θεόδωρος-

Λάζαρος 
Προβιβάστηκε στην 3η Λυκείου και θα δώσει 
του χρόνου. 

13 Αντωνιάδη Χριστίνα 
Επέτυχε  στην Σχολή Αρχιτεκτόνων. Παν. Θεσ-
σαλίας . 



 

Άρχισαν οι Εργασίες συντήρησης της Ζαππείου Σχολής στην Πόλη  

 

  Πριν από μερικές μέρες ξεκίνησαν οι εργασίες συντήρησης της εξωτερικής όψης του με-

γαλοπρεπούς κτιρίου της Ζαππείου Σχολής που βρίσκεται στην Πλατεία Σταυροδρομίου 

της Πόλης. Το πολύ δύσκολο αυτό τεχνικό έργο, ξεκίνησε χάρη στην συνεργασία πολλών 

παραγόντων της Ομογένειας εντός και εκτός της Πό-

λης. Όπως έχουμε ενημερώσει σε παλαιότερα Ενη-

μερωτικά μας Δελτία,  ο  συμπολίτης μας Αν. Καθ. 

ΕΜΠ κ. Κωνσταντίνος Καραδήμας με 6 εθελόντριες 

της Οι.Ομ.Κω. πριν από 4 χρόνια είχαν  κάνει την 

ψηφιακή αποτύπωση του Κτιρίου που είναι απαραί-

τητη για οποιαδήποτε εργασία συντήρησης.  

 

Στη συνέχεια χάρη στις ενέργειες του Άρχοντα του 

Οικουμενικού Πατριαρχείου κ. Λάκη Π. Βίγκα εξα-

σφαλίστηκε μια σημαντική δωρεά από την εταιρεία 

κινητής τηλεφωνίας TURKCELL για να αντιμετωπι-

στεί  το σοβαρό πρόβλημα που έχει παρουσιαστεί 

στην εξωτερική επιφάνεια του Κτιρίου που πλησιά-

ζει τα 150 χρόνια και έχει αναγερθεί με τις δωρεές 

των Ευάγγελου και Κωνσταντίνου Ζάππα.  Η αρμονι-

κή  συνεργασία των εμπλεκόμενων φορέων με την Εφορία της Σχολής και την Πρόεδρο της 

κυρία Βασιλική Πετρίδου εξασφάλισε την ταχεία έναρξη των εργασιών. Επίσης ο κ.Λ.Βίγκας 

ενήργησε για την επίλυση διαφόρων γραφειοκρατικών διαδικασιών.  Στις προσπάθειες της 

Οι.Ομ.Κω. σε οργανωτικά θέματα έχει βοηθήσει πολύ η εθελόντρια της Οι.Ομ.Κω. κα. Νίκη 

Τσιλιγκίρογλου, απόφοιτη της Ζαππείου Σχολής.  Στις προσπάθειες της Οι.Ομ.Κω. συνέδρα-

με και ο Αν. Καθ. Ηλίας Χατζηθεοδωρίδης του Τομέα Γεωλογικών Επιστημών του Εθνικού 

Μετσόβιου Πολυτεχνείου με τις αναλύσεις των πετρών του Κτιρίου, ώστε να διαπιστωθεί η 

αιτιολογία της φθοράς των λίθων που καλύπτουν την  εξωτερική επιφάνεια  της Σχολής. 

 

Τις επόμενες μέρες ο Αν.Καθ. Κωνσταντίνος Καραδήμας θα μεταβεί στην Πόλη για να έχει 

συνεργασία με την εργολήπτρια εταιρεία και τον Πρόεδρο της κ.Τζάν Χελβατζίογλου.   

Συμπέρασμα: Η συνεργασία των εντός και εκτός της Πόλης Κωνσταντινουπολιτών,  όπως 

έχει αποδειχθεί πολλές φορές στο παρελθόν, μπορεί να λύσει πολλά δύσκολα προβλήμα-

τα.  



 

   

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Οικουμενικής Ομοσπονδίας 

Κωνσταντινουπολιτών εκφράζει τις θερμές του ευχαριστίες 

προς την εταιρεία κινητής τηλεφωνίας  

TURKCELL  

για την γενναιόδωρη δωρεά της χάρη στην οποία έχει  

ξεκινήσει η συντήρηση του Κτιρίου της Ζαππείου Σχολής  

Κωνσταντινουπόλεως.  

 

İstanbullu Rumların Evrensel Federasyonun Yönetim Kurulu 

Zapyon Okulunun Binasının tadilati için verdiği destek için 

 TURKCELL  

şirketine teşekkürlerini sunmaktadır.  



 

Εθελοντικές Αποστολές Νέων στην Πόλη 

Περίοδος θέρους 2019 

 Κατά την φετινή περίοδο εντάθηκαν οι δράσεις των εθελο-

ντών της Οι.Ομ.Κω.  με αποστολές στην Πόλη και οι οποίες βέ-

βαια συνεχίζονται καθ' όλη την διάρκεια του έτους. Οι  απο-

στολές αυτές ήταν:   

 Αποτύπωση του Κοιμητηρίου της Κοινότητας Πριγκήπου 

όπως είχε γίνει πέρσι της Κοινότητας Χαλκηδόνας. Οι τρείς ε-

θελοντές που εργάστηκαν ήταν: Φαίδων Τουφεξής και τα Ιμ-

βριωτόπουλα αδέλφια  Γιώργος και Λία Μαλίογλου.  

 · Συνέχιση για τρίτο έτος της ταξινόμησης και μελέτης του Αρ-

χείου της Κοινότητας της νήσου Χάλκης από  τις τρεις εθελό-

ντριες: Ζήνα Βόγια, Αικατερίνη Μπότσα και Ζωή Γενιζεγκίνη. 

Στην τελική φάση συμμετείχε και η Αρετή Αμαξοπούλου. 

· Έναρξη της μελέτης, με απώτερο σκοπό την ψηφιοποίηση 

του Μητροπολιτικού Αρχείου Πριγκηποννήσων, από  τις δύο 

εθελόντριες: Χριστίνα Σπηλιώτη και η Εβίτα Κατσούγια.  

·  Σύνταξη Ηλεκτρομηχανολογικής Μελέτης από Διπλ. Μηχ. ΕΜΠ  Έλσα Παπασυμεών για 

την Ιωακείμειο Σχολή, ως συνέχεια της Στατικής Μελέτης που έγινε υπό τον συντονισμό 

του Διπλ. Πολιτικού Μηχανικού κ. Αναστάσιου Χονδόπουλου, Πρόεδρου της Κοινότητας Κο-

ντοσκαλίου. 

· Συνέχιση της εργασίας στην βιβλιοθήκη της Ιεράς Θεολογικής Σχολής της Χάλκης από τον 

Κωνσταντίνο Καλτζά και την Ουρανία Ζαχαράκη.  

·   

 



 

  

www.conpolis.eu 
Email Επικοινωνίας: 

nnap@otenet.gr. 

Συνέχιση εθελοντή στην Γραμματεία του Οικουμενικού Πατριαρχείου από τον Αθανάσιο 

Χατζή.  

· Επιπλέον στην εθελοντική προσφορά στην Α΄  Περίοδο Κατασκήνωσης της Παιδούπολης 

της νήσου Πρώτης (δείτε σχετικό άρθρο στο παρόν Ενημερωτικό Δελτίο Ιουνίου-Ιουλίου 

2019) της Πόλης»,  την Γ’ περίοδο η κα.  Ευτέρπη Μαρία Θέμα ως εθελόντρια συνέδραμε 

στην Παιδούπολη την Γ΄ περίοδο. 

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Οι.Ομ.Κω. ευχαριστεί θερμά τον Αρχιτέκτονα κ. Κορχάν Γκιου-

μούς για την παντοτινή φιλοξενία των εθελοντών της Οι.Ομ.Κω. αλλά και για όλη την μα-

κρόχρονη συνεργασία που έχουμε για την διάσωση της πολιτισμικής μας κληρονομίας. Επί-

σης θερμές ευχαριστίες υποβάλουμε με τον προσήκοντα σεβασμό, στον Σεβασμιώτατο Μη-

τροπολίτη Πριγκηποννήσων κ. Δημήτριο, την πρόεδρο της Κοινότητας Πριγκήπιου κυρία Α-

γνή Νικολαΐδου, την Γ. Γραμματέα της Κοινότητας Χάλκης κυρία Καίτη Πρόκου Τουρκέρ και 

τα μέλη των δύο Εφοριών για την συνεργασία και φιλοξενία των εθελοντών και τον π. Δη-

μήτριο Τσιρόπουλο για την άριστη συνεργασία μας.  

  ¨Όλες οι Δράσεις του Προγράμματος Κοινωνικής Αλληλεγγύης «Μηνάς Τσι-

τσάκος» της Οι.Ομ.Κω. σε πλήρη εξέλιξη—Συνεργασία με τα Ιδρύματα ΤΙΜΑ 

και Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Αιγνήτειο. 

  Όταν με τα σημερινά δεδομένα  ισχύουν : 

 Η αγορά φαρμάκων καθίσταται πάρα πολύ δύσκολη αφενός μεν  λόγω της ιδίας συμ-

μετοχής και αφετέρου αρκετά αναγκαία φάρμακα δεν συνταγοράφονται, 

 Με το σύστημα συνταξιοδότησης πολλοί συμπολίτες μας  παρόλο που έχουν συμπλη-

ρώσει 35 χρόνια εργασίας, έχοντας πληρώσει τις εισφορές τους, για να πάρουν σύ-

νταξη πρέπει να φθάσουν 68 ετών, που σημαίνει ότι  πρέπει να περιμένουν ακόμα 10 

και πλέον χρόνια,  

 Για την  ανανέωση ενός αναπηρικού επιδόματος χρειάζονται 6 μήνες, εφόσον υπάρχει 

κάποιος να «τρέχει» καθημερινά,  διαφορετικά δεν ανανεώνεται το επίδομα αφού σί-

γουρα υπάρχει πολιτική  (τουλάχιστο μέχρι σήμερα) μείωσης του αριθμού των επιδο-

ματούχων. 



 
 Η πολιτική απόφαση στα πλαίσια του 2ου μνημονίου για την διακοπή περίπου 

40.000 επιδομάτων σε υπερήλικες  Έλληνες νέο-πρόσφυγες (από την π. ΕΣΣΔ, Β. Η-

πειρώτες, Κωνσταντινουπολίτες κ.τ.λ)  που ήλθαν στην Ελλάδα μετά από το 1992 και 

δεν είχαν κανένα άλλο εισόδημα, συνεχίζεται και έχει αποκατασταθεί σε πολύ μικρό 

βαθμό. Είναι γνωστό ότι μετά την εφαρμογή του μέτρου, την περίοδο 2012-2015  οι 

μισοί που τους διακόπηκε  το επίδομα των 340Ε απεβίωσαν. 

 Ο αριθμός αστέγων συνέχεια αυξάνεται από τις αρχές του 2016 επειδή οι εξώσεις 

από αδυναμία πληρωμής ενοικίων έχουν γίνει πολύ εύκολες. 

 Οι Έλληνες νέο-πρόσφυγες δεν χαρακτηρίζονται από την Ελληνική πολιτεία ως 

«ευάλωτη ομάδα», και τέλος 

 Για πολλές ιατρικές εξετάσεις μπορεί να υπάρχει σειρά 3-4 μηνών το λιγότερο. 

 

Έχοντας υπόψη τα παραπάνω , γίνεται κατανοητό για ποιο λόγο θα πρέπει να εντατικοποι-

ηθεί το Πρόγραμμα Κοινωνικής Αλληλεγγύης της Οι.Ομ.Κω.  με τις πολύπλευρες δράσεις 

που έχουμε περιγράψει αρκετές φορές σε προηγούμενα ενημερωτικά μας δελτία. 

Σε όλη την διάρκεια του φετινού θέρους οι δράσεις έχουν συνεχιστεί και ήδη επεκτείνονται 

με την ανανέωση της συνεργασίας με το Ίδρυμα ΤΙΜΑ και την έναρξη συνεργασίας με το 

Πανεπιστημιακό Αιγνήτειο Ίδρυμα που έχει τον χαρακτήρα της αξιοποίησης ερευνητικών 

δράσεων προς όφελος  των Ιδρυμάτων ΚΟΣΜΕΤΕΙΟ και ΝΕΟΣ ΟΙΚΟΣ του ΠΟΛΙΤΗ. 

 

Είναι διαπιστωμένη αλήθεια ότι,  ένα σημαντικό ποσοστό των νέο-προσφύγων, μεταξύ αυ-

τών και οι Κωνσταντινουπολιτές που εκπατρίστηκαν με απελάσεις  ή με  τα καταπιεστικά 

μέτρα που εφάρμοσε το κράτος της Τουρκίας, με κορύφωση της περίοδο 1955-1990, για 

αντικειμενικούς λόγους δεν μπόρεσε να ξεπεράσει το τραύμα της εκρίζωσης. Αυτή η αλή-

θεια, τουλάχιστο μέχρι τώρα, δεν έχει γίνει κατανοητή από το αρμόδιο Υπουργείο Κοινωνι-

κής Αλληλεγγύης, με συνέπεια για τον ΝΕΟ ΟΙΚΟ του ΠΟΛΙΤΗ να μην αναγνωρίζεται η πα-

ροχή κοινωνικού ηλεκτρικού ρεύματος.  

Για να αναφέρουμε την αλήθεια, δύο φορείς : (α) η Ιερά Μητρόπολη Νέας Ιωνίας—

Φιλαδέλφειας –Χαλκηδόνας– Ηρακλείου και (β) Ο Δήμος Νέας Φιλαδέλφειας– Χαλκηδόνας 

έχουν  αναγνωρίσει τις προσπάθειες της Οι.Ομ.Κω. και έχουν συνδράμει ουσιαστικά. Επί-

σης η αλληλεγγύη αρκετών συμπολιτών μας από το Η. Βασίλειο όπου έχει ιδρυθεί πρό-

σφατα Σύλλογος Κωνσταντινουπολιτών και από την Ελβετία και ελάχιστων από τις Η.Π.Α. 

είναι συγκινητική, αλλά υπάρχει η αίσθηση ότι στην τελευταία περίπτωση, η απόσταση με-

ταξύ της παλαιάς και νέα γης δεν καθιστά εφικτή την κατανόηση της εικόνας που ελάχιστα 

παραδείγματα αναφέραμε παραπάνω. 

        Νίκος Ουζούνογλου 



  
Η Ψηφιακή Αποτύπωση του Πατριαρχικού Κτιρίου του  

Ορφανοτροφείου της ν. Πριγκήπου 

Χρήστος Βρεττόπουλος 

Διπλ. Πολιτικός Μηχανικός ΕΜΠ 

Μέλος του Δ.Σ. της Οι.Ομ.Κω.  

 

 Η Οικουμενική Ομοσπονδία Κωνσταντινουπολιτών  όλα τα τελευταία χρόνια προσπαθεί 

να συμβάλει με τις δυνάμεις της στη διάσωση των ιστορικών κτιρίων της Ρωμιοσύνης 

στην Πόλη στα οποία είναι αποτυπωμένη όχι μόνο η ιστορία μας αλλά και οι περιπέτειες 

των πολιτικών ιδεολογιών, που είχαν ως σκοπό την καταστροφή της ανεξάρτητα αν αυτά 

τα κτίρια βρίσκονται στο έδαφος της χώρας. Η πλέον χαρακτηριστική περίπτωση είναι το 

ξύλινο κτίριο του Ορφανοτροφείου της Πριγκήπου, δημιούργημα του Οικουμενικού Πα-

τριαρχείου χάρις στη δωρεά της αείμνηστής ευεργέτιδας του Γένους Ελένης Ζαρίφη. Ο 

ίδιος ο Σουλτάνος Αβδουλχαμίτ είχε υποστηρίξει την μετατροπή του κτιρίου αυτού, από 

πολυτελές ξενοδοχείο σε Ρωμαίικο Ορφανοτροφείο. Το κτίριο αυτό  είναι το δεύτερο με-

γαλύτερο  ξύλινο κτίριο   στον κόσμο και το πρώτο της Ευρώπης. 

 Συνέπεια της ιδεολογίας αφανισμού της Ρωμιοσύνης της Πόλης από την τότε Κυβέρνηση 

του ΛαΙκού Ρεπουμπλικανικού Κόμματος (CHP), το κτίριο εκκενώθηκε τον χειμώνα 

του  1964 και ακολούθως αμφισβητήθηκε το ιδιοκτησιακό του καθεστώς για 45 συναπτά 

έτη . Με την έκδοση όμως σχετικής Απόφασης του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων 

του Ανθρώπου το (2009) αναγνωρίσθηκε τελεσίδικα το δικαίωμα της πλήρους κυριότητος 

στο Οικουμενικό Πατριαρχείο. Για πολλά χρόνια είχε απαγορευτεί οποιαδήποτε ενέργεια 

διάσωσης του Ορφανοτροφείου με αποτέλεσμα να υποστεί τεράστιες ζημιές. Το 2018  



 
 



 
ο διεθνής επιστημονικός οργανισμός Europanostra κατέταξε το Κτίριο ως ένα από τα επτά 

εν κινδύνω κτίρια με αποτέλεσμα να τεθεί πιο έντονα το ζήτημα της διάσωσής του.   Το Κτί-

ριο χωρίς καμμιά αμφιβολία είναι ένα αριστούργημα της αρχιτεκτονικής . Μελετήθηκε από 

τον διάσημο Αρχιτέκτονα Alexander Vallaury. Όπως διαπιστώνει και η τελευταία έκθεση, 

του Ιουλίου 2019, της EUROPANOSTRA. παρόλη την απίστευτη καταστροφή που έχει υπο-

στεί, μπορεί να σωθεί με «έξυπνες» ενέργειες. Αυτή είναι και η άποψη του Δ.Σ. της 

Οι.Ομ.Κω. Για να γίνει όμως αυτό πρώτα από όλα θα πρέπει να ανασυσταθεί το κτίριο σε 

ψηφιακή μορφή. Η ψηφιακή ανασύσταση του κτιρίου γίνεται αφού προηγηθεί η αποτύπω-

ση όλων των δομικών στοιχείων που συγκροτούν το κτίριο είτε αυτά είναι φέροντα ή μη 

είτε είναι υπαρκτά ή κατεστραμμένα . Με βάση το ψηφιακό πλέον υπόβαθρο καθίσταται 

δυνατή η επιλογή και σχεδίαση των βέλτιστων μεθόδων διάσωσης και των απαιτούμενων 

παρεμβάσεων. Επείγοντα μέτρα διάσωσης είναι: (α) μέτρα που θα σταματήσουν την εισ-

ροή των ομβρίων υδάτων στο εσωτερικό του κτιρίου που προκαλούν τη διάβρωσή του  και 

(β) ο  εντοπισμός των πιο επικίνδυνων τμημάτων που είναι ακατάλληλα για χρήση και στη 

συνέχεια η απόφαση για την οργάνωση των μερικών ή συνολικών καθαιρέσεων ή υποστυ-

λώσεων για να μην καταρρεύσουν ετοιμόρροπα τμήματα της κατασκευής. 



  
  Μετά από την επίσκεψη μου στη συνάντηση που οργανώθηκε από το Οικουμενικό Πα-

τριαρχείο, με θέμα τη διάσωση του Ορφανοτροφείου, τον παρελθόντα Μάρτιο, και την υ-

ποβολή λεπτομερούς τεχνικής έκθεσης προς την Οι.Ομ.Κω.  ξεκίνησα εθελοντική προσπά-

θεια της ψηφιακής ανασύστασης του κτιρίου δείγματα της οποίας ενσωματώνονται στο 

παρόν κείμενο . Τα επόμενα βήματα που θα πρέπει να  ακολουθηθούν αφορούν στη συ-

μπλήρωση της μελέτης αυτής με τις ελλείπουσες διαστάσεις , στον εντοπισμό των βλαβέ-

ντων ή ελλειπόντων δομικών στοιχείων, λόγω καταστροφής των, ώστε να είναι δυνατός ο 

στατικός και αντισεισμικός έλεγχος του κτιρίου, σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς 

και η ενδεχόμενη ενίσχυση του φέροντος οργανισμού του, σύμφωνα με τα συμπεράσματα 

που θα καταλήγει η εν λόγω μελέτη.  

   



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. 


