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Μηνιαία Ενημέρωση Οικουμενικής Ομοσπονδίας Κωνσταντινουπολιτών

Πραγματοποιήθηκε η Ετήσια Γενική Συνέλευση της
Οικουμενικής Ομοσπονδίας Κωνσταντινουπολιτών
Το Σάββατο 26 Ιανουαρίου 2019 πραγματοποιήθηκε, όπως πάντα στην πρώτη πρόσκληση της, η ετήσια
Γενική Συνέλευση της Οι.Ομ.Κω. Συμμετείχαν τα μέλη των σωματείων Αθηνών, εκτός του Συλλόγου Κωνσταντινουπολιτών και του Μορφωτικού Συνδέσμου Χάλκης, Θεσσαλονίκης, εξωτερικού (μέσο διαδικτύου)
και των αρωγών μελών.
Για το Προεδρείο της Γενικής Συνέλευσης εκλέχθηκαν η κα. Ντόρα Μαυράκη (πρόεδρος), κ. Ηλίας Κουλουρίδης (Αντιπρόεδρος) και η κα. Εύα Ματζαρίδη (Γραμματέας).
Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης παρουσίασε τις δραστηριότητες του Δ.Σ. κατά την διάρκεια του
έτους 2018. Η Εκθεση δραστηριοτήτων έχει αναρτηθεί στις ιστοσελίδες της Οι.Ομ.Κω. www.conpolis.eu ,
www.conpolis.org και www.oiomko.org .
Οι πλέον εκτεταμένες δραστηριότητες του Δ.Σ. για το έτος 2018 αφορούν: τα ζητήματα Ομογενειακής
Παιδείας, συνεργασία με το Οικουμενικό Πατριαρχείο και τους φορείς της Ομογένειας, της πολλαπλές ενέργειες προς την Κυβέρνηση της Τουρκίας με κορυφαία αυτή τις συναντήσεις που πραγματοποιήθηκαν
την περίοδο 12-15 Νοεμβρίου 2018, την συνέχιση και επέκταση με τις πολλαπλές του συνιστώσες το Προγράμματος Κοινωνικής Αλληλεγγύης «Μηνάς Τσιτσάκος», το Πρόγραμμα Υποτροφιών προς τις/ους μαθήτριες/ες αλλά και για πρώτη φορά σε φοιτήτριες/ες που σπουδάζουν στην Ελλάδα και έχουν Κωνσταντινουπολίτικη καταγωγή και το πολλαπλό σε δράσεις πρόγραμμα εθελοντικών δράσεων. Τέλος έγινε ιδιαίτερη μνεία για την Έκθεση που οργάνωσε η Οι.Ομ.Κω. στην Άγκυρα με τίτλο «Παραδείγματα Συμβολών Ρωμιών την Οθωμανική και Ρεπουμπλικανική περίοδο».
Ακολούθησε από τον Ταμία του Δ.Σ. κ. Αλέκο Δαϊσπάγγο παρουσιάστηκε ο οικονομικός απολογισμός του
έτους και η κυρία Ηω Δεβλέτογλου εκ μέρους της Εξελεγκτικής Επιτροπής παρουσίασε την Έκθεση της που
διαπίστωνε την χρηστή οικονομική διαχείριση.
Το Δ.Σ. ενέκρινε ομόφωνα τον απολογισμό—οικονομικό και δράσεις—του Δ.Σ.
Τονίστηκε ότι το 2019 είναι έτος εκλογών από τα μέλη σωματεία των μελών της Γ.Σ. της Οι.Ομ.Κω. που θα
αναλάβει την περίοδο 2020-2023.
Στην φάση των τοποθετήσεων έγιναν οι εξής παρεμβάσεις:
- Μιχ. Μαυρόπουλος : ανέφερε την σημασία της στρατηγικής της Οι.Ομ.Κω. για την απευθείας συζητήσεις
με κορυφαίους παράγοντες του Κράτους της Τουρκίας και όποια αποτελέσματα έχουν προκύψει. Η διαδικασία αυτή έχει ως αρχή την απεμπλοκή των ζητημάτων από τις Ελληνοτουρκικές σχέσεις. Η διαδικασία

αυτή έχει μεγάλη διαφορά να αποτελούμε φερέφωνα να μιλούμε εκ τους ασφαλούς αντί άλλων . Δεν είναι μια εύκολη διαδικασία και θέλει θάρρος και συνέπεια.
Η κυρία Ελίζα Φερεκύδου τόνισε τη σημασία της συμμετοχικότητας και της εξωστρέφειας με παράδειγμα
την από κοινού δράση των σωματείων όπως έγινε στο Φεστιβάλ Κωνσταντινουπολιτών τον Μαϊο του
2018. Επίσης τόνισε και την ανάγκη της προβολής του έργου της Οι.Ομ.Κω. πάντα αναφέροντες τον πλήρη
τίτλο Οικουμενική Ομοσπονδία Κωνσταντινουπολιτών.
Ο κύριος Νίκος Κόλμαν αναφέρθηκε στην σημασία του ενωτικού ρόλου της Οι.Ομ.Κω. Επίσης τόνισε την
συνεχιζόμενη εκκρεμότητα της μη-παράδοσης του Κώδικα της Ζωγραφείου Σχολής από τον Σύλλογο Κωνσταντινουπολιτών, παρά όλα τα διαβήματα που έχουν γίνει από την Διεύθυνση της Σχολής, της Κοινότητας Σταυροδρομίου, του Συνδέσμου Ζωγραφειωτών Ελλάδος αλλά και την Οι,Ομ.Κω. και εξέφρασε την
άποψη ότι πίσω από την στάση αυτή βρίσκεται η άποψη ότι όλα έχουν τελειώσει της Πόλη.
Ο κύριος Φάνης Βασιαγιώργης τόνισε την σημασία των δράσεων της Οι.Ομ.Κω. και ιδιαίτερα στον τομέα
της Κοινωνικής Αλληλεγγύης και διαπίστωσε ότι οι χορηγίες προς την Οι.Ομ.Κω. από τους συμπολίτες μας
εντός της Ελλλάδος υπέρ των αναξιοποθούντων συμπολιτών μας είναι πολύ μικρές πράγμα που τον προβληματίζει πολύ.
Η κυρία Δέσποινα Δημητριάδου αναφέρθηκε για τις μοναδικές της εμπειρίες που μετέβη με άλλες εθελόντριες στην Πόλη φέτος την Πρωτοχρονιά.
Ο κύριος Χρήστος Ελματζόγλου αναφέρθηκε ότι δεν πρέπει να υπάρχει η άποψη ότι η Πόλη τελείωσε αφού πολλές φορές στο παρελθόν φαινόταν ανάκαμψε η Ρωμιοσύνη και παραπέμποντας στα αναφερόμενα από τον κ. Ν. Κόλμαν επεσήμανε ότι δεν πρέπει να χάνουμε τον χρόνο μας με ανθρώπους που πιστεύουν ότι η Πόλη τελείωσε.
Ο κύριος Μάκης Ματζαρίδης ρώτησε αν δημοσιεύονται οι οικονομική ισολογισμοί των βακουφίων της
Πόλης.
Τέλος ο κύριος Στάθης Αρβανίτης τόνισε την σημασία της εξωστρέφειας και ότι η εσωστρέφεια τα σωματεία μας είχε σαν συνέπεια να απομακρυνθούν πολλοί συμπολίτες μας.
Στο τέλος της διαδικασίας εκ μέρους του Δ.Σ. απάντησε ο Νίκος Ουζούνογλου αναφέροντας τα εξής:
- Η δημοσίευση των ισολογισμών από τα βακούφια είναι αναγκαία για την διαφάνεια και είναι γνωστά
όλα από του κρατικούς φορείς είτε δημοσκοπούνται ή όχι. Υπάρχουν αρκετά βακούφια που δεν δημοσιεύουν τους ισολογισμούς τους.
- Σταθερή στρατηγική της Οι.Ομ.Κω. από την ίδρυση της υπήρξε ότι «δεν έχουν τελειώσει τα πράγματα
στην Πόλη» και για αυτό το δημογραφικό που είναι το κύριο πρόβλημα στην Πόλη που μπορεί να αντιμετωπιστεί μόνο με την παλιννόστηση, έστω και σε περιορισμένη κλίμακα, οικογενειών με νέα μέλη που θα
μπορούν να εργαστούν και να ζήσουν στην Κωνσταντινούπολη. Η Ομάδα εργασίας «Παλιννόστησης» που
εργάζεται υπό το Δ.Σ. της Οι.Ομ.Κω. προβαίνει σε ενέργειες όπως αυτή της επικείμενης ημερίδας της
22/2/2019 που θα γίνει με την συνεργασία της Οι.Ομ.Κω. με το Ελληνοτουρκικό Εμπορικό Επιμελητήριο
και την Ελληνική Εταιρεία Διοίκησης Επιχειρήσεων. Σκοπός της ημερίδας είναι η επαφή με τις ελληνικές
εταιρείες που δραστηριοποιούνται στην Τουρκία.
- Τα προγράμματα υποτροφιών που υλοποιούνται εδώ και χρόνια αποσκοπούν να καλλιεργήσουν την ιδέα της παλιννόστησης και να έχουμε επικοινωνία με τους νέους μας.
- Η διεκδικότητα προς την Κυβέρνηση της Τουρκίας απαιτεί συνέπεια, συστηματική προετοιμασία και επιμονή. Όσα έχουν επιτευχθεί από την στρατηγική της απεμπλοκής των θεμάτων από την Ελληνοτουρκική
διελκυστίνδα είναι σημαντικά και δεν θα μπορούσαν να επιτευχθούν σε αντίθετη περίπτωση.

Αποστολή Νέων Εθελοντών στην Κωνσταντινούπολη
Δεκέμβριος 2018 – Ιανουάριος 2019
Φέτος, η αποστολή στην Κωνσταντινούπολη αποτελούνταν από έξι εθελόντριες: τη Δημητριάδη Δέσποινα,
την Ηλιάδη Μαρία – Αλεξάνδρα, την Μπουκίου Μαρία – Μαρίνα, την Τσακίρογλου Ναταλί, τη Μοροσίδου
Σαββούλα και τη Μοροσίδου Αλεξάνδρα.
Η άφιξη στην Κωνσταντινούπολη έγινε το Σάββατο 29/12/2018, οπότε και πραγματοποιήθηκε πρόβα καλάντων με τον κ. Κότσια Ιωάννη, εκπαιδευτικό του Ζαππείου και μια ομάδα Πολιτών, αποφοίτων του Ζαππείου, τον Σόζντε Ανδριανό, τον Κοντό Γεώργιο και τον Χασακίογλου Δημήτριο.
Την επόμενη μέρα, στις 30/12/2018 όλη η ομάδα, που περιελάμβανε και τους Ρωμηούς αποφοίτους, αφού παρακολούθησε την κυριακάτικη Θεία Λειτουργία στον Ι. Ναό Παμμεγίστων Ταξιαρχών Μεγάλου
Ρεύματος, έψαλε τα κάλαντα, παρουσία του Μητροπολίτου Μυριοφύτου
και Περιστάσεως κ. Ειρηναίου μετά
του ιερατείου του, εκπροσώπων της
κοινότητας και μελών της ενορίας.
Ακολούθησε επίσκεψη σε σπίτια των
Ρωμηών της περιοχής με τη συνοδεία
του Κολαντζή Αντώνη, ο οποίος ακολούθησε και τις επόμενες ημέρες την
ομάδα, αλλά και της κας Χούτου
Σοφίας. Στη συνέχεια
κατευθύνθηκε στον Ι. Ναό Παναγίας
Κουμαριώτισσας Νιχωρίου, όπου
τους υποδέχθηκε ο πρόεδρος της κοινότητας κ. Βίγκας Λάκης και αφού
έψαλαν τα κάλαντα εκεί, συνέχισαν
στο σπίτι του αρχιμανδρίτη Σίσκου
Αγαθαγγέλου αλλά και σε πολλά άλλα σπίτια. Έπειτα από γεύμα που παρέθεσε σε εστιατόριο της περιοχής ο κ. Βίγκας, η ομάδα πέρασε στην ασιατική πλευρά, όπου και με τη συνοδεία του κ. Κυριακόπουλου
Αθανασίου, είπε τα κάλαντα σε τρία σπίτια, του κ. Κιρόπουλου Βασιλείου στο Τσεγκέλκιοϊ,
στο Μπαλάρμπασιστην κα. Ελένη και στο Γκιόζτεπε, στη μητέρα του Ογρετμένογλου Σάββα.
Τη Δευτέρα 31/12/2018, η ομάδα συνοδευόμενη από τον κ. Κότσια Ιωάννη, είπε τα κάλαντα σε σπίτια Ρωμηών στα Ταταύλα και το Σισλί. Έπειτα κατευθύνθηκε προς το Πατριαρχείο, όπου ο Πατριάρχης Βαρθολομαίος, σε εκδήλωση κοπής πίτας που είχε διοργανώσει άκουσε τα κάλαντα και από τους Νέους Εθελοντές, οι οποίοι μετέφεραν χαιρετισμούς και ευχές από το Διοικητικό Συμβούλιο και τους υπόλοιπους εθελοντές. Ο ίδιος ανταπέδωσε, εξαίροντας το έργο της Οι.Ομ.Κω και ευχήθηκε να συνεχίσει το σπουδαίο
έργο της, μέρος του οποίου αποτελούν και οι αποστολές στην Πόλη. Στη συνέχεια, πήγε στην Παναγία του
Πέρα, όπου και έψαλε τα κάλαντα στον Μητροπολίτη Τρανουπόλεως κ. Γερμανό, παρουσία του κ. Παριζιάνου Α., του κ. Παπαλιάρη Γ. , κληρικών και επιτρόπων του ναού.

Την πρώτη μέρα του χρόνου, 1/1/2019, η ομάδα έφτασε στην Πρίγκηπο και αφού την υποδέχθηκε η κα
Νικολαΐδου Αγνή, πρόεδρος της κοινότητας, κατευθύνθηκε στον Ι. Ναό Κοιμήσεως Θεοτόκου και έψαλε
τα κάλαντα στον Μητροπολίτη Πριγκηποννήσων κ. Δημήτριο. Στη συνέχεια επισκέφθηκε τρία σπίτια ομογενών, της κας Ξύδας Βασιλικής, συνταξιούχου δασκάλας, της κας Στέλλας και της κας Νικολαΐδου Αγνής,
έπειτα από γεύμα που παρέθεσε σε όλη
την ομάδα η τελευταία σε εστιατόριο
της περιοχής.
Την Τετάρτη 2/1/2019, η ομάδα συνοδευόμενη από τον κ. Παριζιάνο Α., βρέθηκε στο Γηροκομείο του Μπαλουκλί,
όπου τραγούδησε κάλαντα και ελληνικούς σκοπούς, δίνοντας μια νότα χαράς
στους τροφίμους. Αφού προσκύνησε
στον Ι. Ναό Αγίου Χαραλάμπους, είπε
τα κάλαντα στον Πρόεδρο των Νοσοκομείων του Μπαλουκλί, ο οποίος την περίμενε μαζί με εργαζομένους για να κόψουν την πρωτοχρονιάτικη πίτα.
Έπειτα, πήγε στα Ψωμαθειά και είπε τα
κάλαντα στη νεωκόρο του Ι. Ν. Αγίου
Γεωργίου και την κόρη της, η οποία στη συνέχεια άνοιξε τον ναό για προσκύνημα. Η μέρα έκλεισα με γεύμα που παρέθεσε ο κ. Παριζιάνος στην ομάδα.

Την Πέμπτη 3/1/2019, την ομάδα περίμενε στη Σχολή του Γαλατά η κα Κομορασάνου Μαίρη με τους συνεργάτες
της, για να ακούσει τα κάλαντα και να κόψει μαζί της την πρωτοχρονιάτικη πίτα. Στη συνέχεια πέρασε στο Δημιουργικό Εργαστήρι Αγίας Τριάδας για να χαιρετήσει εκπαιδευτικούς και μαθητές, καθώς την επόμενη μέρα θα πραγματοποιούσε εκπαιδευτικές δραστηριότητες μαζί τους. Ακολούθησε επίσκεψη στο Ζάππειο, όπου την ομάδα υποδέχθηκαν η κα Κανάρη Ευαγγελία και ο κ. Ηλιάδης Αντώνης, διευθυντές του Δημοτικού - Γυμνασίου και του Λυκείου
αντίστοιχα, για να τραγουδήσουν τα κάλαντα μαζί με τους μαθητές κατά τη διάρκεια κοπής της πίτας για τον εορτασμό της Πρωτοχρονιάς. Στη συνέχεια συμμετείχε με κάλαντα και στην κοπή πίτας της εταιρείας Kosmos μετά από
πρόσκληση του κ. Παπαλιάρη Γ. Το απόγευμα της ίδιας ημέρας παρευρέθηκε στη Γιορτή Νεότητας που είχε οργανώσει το Πατριαρχείο στη Μεγάλη του Γένους Σχολή και έψαλε κάλαντα παρουσία μεγάλου αριθμού θεατών,
έπειτα από ομιλία του Πατριάρχη που εξήρε για άλλη μια φορά το σπουδαίο έργο της Οι.Ομ.Κω.
Την Παρασκευή 4/1/2019, η ομάδα βρέθηκε στο Δημιουργικό Εργαστήρι Αγίας Τριάδας για να συμμετάσχει στο
ημερήσιο πρόγραμμά του, μέσω ενός δραματοποιημένου παραμυθιού που περιείχε κάλαντα και κατασκευές για
τους μικρούς μαθητές, οι οποίοι ανταποκρίθηκαν με μεγάλη θέρμη. Η κα. Παπαδοπούλου
Αγάπη,
η κα Κακάνη Ευαγγελία και όλο το διδακτικό προσωπικό, αφού υποδέχθηκαν τις εθελόντριες, συνέβαλαν στην ομαλή διεξαγωγή όλων των δραστηριοτήτων, ενώ έκοψαν και όλοι μαζί την πρωτοχρονιάτικη πίτα. Στη συνέχεια ακολούθησε επίσκεψη στο Ζωγράφειο Λύκειο, όπου την ομάδα υποδέχθηκε ο κ. Δεμιρτζόγλου Ιωάννης, διευθυντής
του σχολείου, ο οποίος αφού την κάλεσε να γευματίσει με τους μαθητές, την οδήγησε στην αίθουσα τελετών για να
τραγουδήσουν όλοι μαζί τα κάλαντα αλλά και γνωστά ελληνικά τραγούδια. Μετά πήγε στο Τζιχανγκίρ, για να πει τα
κάλαντα στις οικογένειες του κ. Ηλιάδη Μάριου και του κ. Κινάη Τάσου. Στο τέλος της ημέρας την ομάδα υποδέχθηκε η κα Καραμύτη Ελένη, υπεύθυνη Γραφείου Τύπου και Επικοινωνίας του Ελληνικού Προξενείου στην Κωνσταντινούπολη και σημαντικού παράγοντα στο συντονισμό της εκδρομής στην Πόλη, για να ακούσει τα κάλαντα και να
συζητήσει για την αποστολή.
Στις 5/1/2019, δεν είχε προγραμματιστεί κάποια δράση και έτσι δόθηκε η δυνατότητα στην ομάδα να περιηγηθεί
στην περιοχή του Γαλατά.
Την Κυριακή 6/1/2019 η ομάδα βρέθηκε στον Ι. Ναό Αγίου Φωκά στο Ορτάκιοϊ για να παρακολουθήσει την Ακολουθία των Φώτων. Ένα μέλος της ομάδας, ο Σόζντε Ανδριανός, έπιασε το σταυρό που έριξε ο Μητροπολίτης Μυριοφύτου και Περιστάσεως κ. Ειρηναίος στα νερά του Βοσπόρου και όλοι μαζί μετά έψαλαν τα κάλαντα στο Δεσπότη και τους πιστούς που ήταν συγκεντρωμένοι.
Το τέλος της αποστολής έφτασε τη Δευτέρα 7/1/2019 οπότε και η ομάδα αναχώρησε για την Αθήνα.
Νέοι εθελοντές Οι.Ομ.Κω.

Δρώμενα των Εθελοντών στο Δημιουργικό Εργαστήριο της Κοινότητας Σταυροδρομίου

Νέα Προγράμματα Εργασίες Εθελοντισμού της Οι.Ομ.Κω.
Ανακοίνωση
Καλούνται οι εν δυνάμει εθελοντές να επικοινωνήσουν (nnap@otenet.gr) εκδηλώνοντας ενδιαφέρον για
τις ακόλουθες πιθανές εθελοντές δράσεις:
1) Δημιουργία μηχανισμού εύρεσης εργασίας σε εταιρείες στην Πόλη και αλλού. Το τελικό προϊόν θα πρέπει να είναι ιστοσελίδα που θα δίνει τις δυνατότητες: (α) Οι αναφερόμενες εταιρείες να δηλώνουν θέσεις
εργασίας και αυτές να γίνονται γνωστές σε εν δυνάμει υποψήφιους. (β) Νέοι που θέλουν να εργαστούν
στις εταιρείες αυτές να υποβάλουν το ενδιαφέρον τους ώστε να γίνονται γνωστές.
Το θέμα σχετίζεται άμεσα με την Ημερίδα που προγραμματίζεται να γίνει με την συνεργασία της ΕΕΔΕ,
ΕΤΕΕ και Οι.Ομ.Κω. με θέμα: «Ανάπτυξη Επιχειρηματικότητας Νέων στην Ανατολική Μεσόγειο: Ελλάδα –
Τουρκία».
2) Σύνταξη Μελέτης που θα έχει σκοπό να διερευνήσει την δυνατότητα ίδρυσης αναπτυξιακήςερευνητικής μονάδας στην Κωνσταντινούπολη που θα μπορούσε να αποτελέσει πόλο έλξης νέων επιστημόνων με Κωνσταντινουπολίτικη η μη καταγωγή από την Ελλάδα να δραστηριοποιηθούν στην Τουρκία.
3) Οργάνωση συνεδρίου υπό την αιγίδα της UNSECO Συνεδρίου με θέμα: «Η προστασία των μνημείων παγκόσμιας κληρονομιάς στα Βαλκάνια – Ανατολή». Υπάρχει επικοινωνία με την UNSECO και έχει ξεκινήσει
επικοινωνία με φορείς της Τουρκίας και Ελλάδος.
4) Κατάρτιση διδακτικών κειμένων για τα Ομογενειακά σχολεία της Κωνσταντινούπολης με τίτλο
«Ρωμαίικοι Διάλογοι - Ασκισιολόγιο». Εδώ και καιρό έχει γίνει μια προκαταρτική εργασία με συλλογή κειμένων που θα δίνουν την δυνατότητα στους μαθητές της Ομογένειας να μάθουν για την ιστορία της Ρωμιοσύνης της Πόλης σε απλή γλώσσα.
5) Μετάφραση του βιβλίου του Μιχαήλ Ροδά «Πως η Γερμανία κατέστρεψε τον Ελληνισμό της Τουρκίας» (1916) από τα Ελληνικά στα Γερμανικά.
7) Κατάρτιση ψηφιακού βιβλίου με βάση μη-δημοσιευμένα στοιχεία από την καταγραφή Ασσυριακών
μνημείων στην νοτιο-ανατολική Μικρά Ασία. Τα δεδομένα είναι: (α) κατάλογος μνημείων με σύντομες
περιγραφές, (β) οι γεωγραφικές συντεταγμένες κάθε μνημείου, (γ) φωτογραφίες για κάθε μνημείο. Με τα
δεδομένα αυτά σκοπός είναι να δημιουργηθεί ένα λεύκωμα σε μορφή «εγκυκλοπαίδειας μνημείων».
8) Μελέτη της Κοινοτικής Οργάνωσης των Ρωμαίικων Κοινοτήτων της Πόλης. Στην ιστοσελίδα http://
anthemion.phs.uoa.gr/index.php/el/ υπάρχει σημαντικός αριθμός αρχείων όπου υπάρχει η καταγραφή
του τρόπου οργάνωσης των Κοινοτήτων και Ευαγών Ιδρυμάτων της Κωνσταντινούπολης και του συντονισμού αυτών. Η σύνταξη μιας μελέτης του τρόπου αυτού οργάνωσης έχει σημασία για το σήμερα.
9) Συνδρομή στην οργάνωση της Έκθεσης που έγινε στην Άγκυρα και θα επαναληφθεί στην Κωνσταντινούπολη – Σμύρνη και Αθήνα με θέμα: «Η πολύπλευρη σημασία των Ρωμιών την Οθωμανική και Ρεπουμπλικανική περίοδο». Ανάγκη γνώση της τουρκικής γλώσσας.
10) Ψηφιοποίηση του ευρετηρίου των καταγραφών προσφυγικών περιουσιών της Μικράς Ασίας και Ανατολικής Θράκης. Για την κάλυψη της ανάγκης χρειάζεται μεγάλος αριθμός εθελοντών.
11) Σύνταξη δημογραφικών και οικονομοτεχνικών μελετών με βάση τις δηλώσεις των προσφύγων μετά
από την Μικρασιατική Καταστροφή για διάφορες περιοχές της Ανατολής. Έχει ήδη ξεκινήσει η ανάλυση
για την Κωνσταντινούπολη και σειρά έχει η Σμύρνη.

12) Ανάπτυξη μεθόδων αποτύπωσης της τριδιάστατης δομής κατασκευών-κτιρίων με μεθόδους μικροκυματικής τομογραφίας και χρήση drone (πιθανή εφαρμογή για ξύλινα κτίρια όπως το Ορφανοτροφείο της
Πριγκήπου).
13) Κατάρτιση προτάσεων σε προγράμματα που αφορούν την προστασία δικαιωμάτων του ανθρώπου και
το δικαίωμα για αποκατάσταση της Ελληνορθόδοξης Κοινότητας (με προθεσμία).
14) Οργάνωση συνεδρίου με θέμα τον Ελληνικό Φιλολογικό Σύλλογο Κωνσταντινουπόλεως σε συνεργασία
με Ιδρύματα της Ελλάδος και Τουρκίας.
15) Μετάφραση στα Γαλλικά από Ελληνικά κειμένων Έκθεσης για την Αγία Σοφία Κωνσταντινουπόλεως. Η
Έκθεση είχε οργανωθεί το 2008 με την συνεργασία της Οι.Ομ.Κω. με το Πανεπιστήμιο της Βέρνης.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 1: ΟΙ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΣΤΗΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ ΘΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΟΥΝ ΣΤΟ ΕΠΟΜΕΝΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ 2: ΟΙ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΕΝΤΑΧΘΟΥΝ ΚΑΤΟΠΙΝ ΣΥΝΕΝΟΗΣΗΣ
ΚΑΙ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΜΕ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΥΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΕΣ ΣΕ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΕ ΑΕΙ/ΤΕΙ.

Βράβευση Μαθητριών της Πατριαρχικής Μεγάλης του Γένους Σχολής την Ημέρα της
Ελληνικής Γλώσσας 8 Φεβρουαρίου 2019
Κατά την φετινή Ημέρα της Ελληνικής Γλώσσας σε τελετή που οργανώθηκε από την Γενική Γραμματεία Απόδημου Ελληνισμού (ΓΓΑΕ) στην Βουλή των Ελλήνων, απονεμήθηκαν
τα βραβεία διαγωνισμού «παραμυθιών» το πρώτο βραβείο έλαβαν οι μαθήτριες της
ΠΜΓΣ Ιωάννα Καραντάς, Όλγα Κιοσκέρ και
Σελίνα Τζαρτζάρ . Τις μαθήτριες συνόδευαν
η καθηγήτρια τους κα. Αγγελή και τον Διευθυντής της ΠΜΓΣ καθ. Δημήτριος Ζώτος. Τις
μαθήτριες και την καθηγήτρια τους φιλοξένησε η Οι.Ομ.Κω. σε συνεργασία με το Σύνδεσμο Μεγαλοσχολιτών Αθηνών και τους
Φίλους της ΠΜΓΣ. Στην επόμενη σελίδα δημοσιεύουμε το βραβευθέν παραμύθι των
μαθητριών. Το Δ.Σ. της Οι.Ομ.Κω. συγχαίρει
τις μαθήτριες, την καθηγήτρια τους και την
Διεύθυνση της Μεγάλης του Γένους Σχολής.

Ενημερωτικό Δελτίο
Από το Γραφείο Τύπου του Οικουμενικού Πατριαρχείου
Οικουμενικός Πατριάρχης:
«Η Εκκλησία της Κωνσταντινουπόλεως πάντοτε συμπορεύεται με τα αιτήματα των
καιρών και έχει οράματα δια το μέλλον»
Απευθυνόμενος σε προσκυνητές από Ελλάδα
και Κύπρο, αμέσως μετά τη σημερινή Θεία Λειτουργία στο Φανάρι, ο Παναγιώτατος μίλησε,
με αφορμή τη σημερινή επέτειο των 70 ετών
από την ενθρόνιση του αειμνήστου Οικουμενικού Πατριάρχου Αθηναγόρα, για το έργο και την
πολυδιάστατη διακονία της Μητρός Εκκλησίας
Στη διαχρονική προσφορά της Μητρός Εκκλησίας της Κωνσταντινουπόλεως αναφέρθηκε ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος, ο οποίος χοροστάτησε κατά τη Θεία Λειτουργία, που
τελέστηκε, σήμερα, Κυριακή, 27 Ιανουαρίου, στο Φανάρι, εορτή της μνήμης του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου, ενός από τους τρεις μεγάλους ιεράρχες και οικουμενικούς διδασκάλους της Εκκλησίας, τα ιερά
λείψανα του οποίου βρίσκονται αποθησαυρισμένα στον πάνσεπτο Πατριαρχικό Ναό. Κατά την παράδοση,
ο Οικουμενικός Πατριάρχης χοροστάτησε από το Παραθρόνιο, ενώ στον Πατριαρχικό Θρόνο είχε τοποθετηθεί η εικόνα του Ιερού Χρυσοστόμου.
Εκκλησιάστηκαν, οι Μητροπολίτες Μύρων Χρυσόστομος, Καλλιουπόλεως και Μαδύτου Στέφανος, Κυδωνιών Αθηναγόρας, Ιωαννίνων Μάξιμος, οι Επίσκοπο Ταρτού Ηλίας και Αβύδου Κυριλλος, Άρχοντες Οφφικιάλιοι, πιστοί από την Πόλη και πλήθος προσκυνητών από το εξωτερικό.
Στην ομιλία του, ο Οικουμενικός Πατριάρχης αναφέρθηκε στην προσωπικότητα και το ανεκτίμητο πνευματικό έργο του προκατόχου του, Ιερού Χρυσοστόμου, ο οποίος οδηγήθηκε στην εξορία, όπου άφησε την
τελευταία του πνοή, επειδή δεν δίστασε να στηλιτεύσει τα έργα και τις παρανομίες της κοσμικής εξουσίας
της εποχής του. «Πολλάκις οι πολιτικοί και μάλιστα σε περιοχές, σε χώρες, μη δημοκρατικές δεν αρέσκονται και δεν αποδέχονται την κριτική. Και όταν ένας πνευματικός ηγέτης, σαν τον Άγιο Ιωάννη τον Χρυσόστομο, τολμήσει να ασκήσει κριτική, με κατάχρηση της εξουσίας, από μέρους της πολιτικής ηγεσίας, φυλακίζεται ή εξορίζεται ή και εξαφανίζεται. Έτσι και ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, ο μεγάλος αυτός Αρχιεπίσκοπος Κωνσταντινουπόλεως και οικουμενικός διδάσκαλος, ευρέθη εις την Αρμενία, εις τα Κόμανα».
Στη συνέχεια αναφέρθηκε στη σημερινή επέτειο των 70 ετών από την ενθρόνιση του αειμνήστου Οικουμενικού Πατριάρχου Αθηναγόρα, ο οποίος ανέλαβε σε συνθήκες ευοίωνες αλλά ύστερα από μερικά μόλις
χρόνια τόσο το Πατριαρχείο όσο και το άμεσο ποίμνιό του βρέθηκαν αντιμέτωποι με δύσκολες καταστάσεις, όπως, μεταξύ άλλων, τα γεγονότα του Σεπτεμβρίου του ’55, «το πογκρόμ εκείνο που κατέστρεψε ό,τι
χριστιανικό», το κλείσιμο αργότερα της Θεολογικής Σχολής της Χάλκης και τη συρρίκνωση της Ομογενείας.

«Το Οικουμενικόν Πατριαρχείον, η άρχουσα και πάσχουσα Εκκλησία, αντέχει. Και μένει εδώ εδραία και αμετακίνητος, σας υποδέχεται, προσκυνεί τους Αγίους της και ενισχύεται από τους Αγίους
της, ανάβει πάλι τις λυχνίες της Μικράς Ασίας, όχι μόνο των επτά Εκκλησιών της Αποκαλύψεως
αλλά και πολλών άλλων σεβασμάτων και αγιασμάτων της πίστεώς μας, εις την Καππαδοκίαν, εις
τον Πόντον, εις την Πέργαμον, εις την Έφεσον κ.ο.κ. Προάγουμε τους διαλόγους με τις άλλες Εκκλησίες, όπως ήταν το όραμα του Πατριάρχου Αθηναγόρου, αναζωογόνησε το Πατριαρχείον μας το
Αυτόνομον της Εσθονίας, έδωσε το Αυτοκέφαλον της Ουκρανίας. Πάντοτε συμπορεύεται με τα αιτήματα των καιρών, έχει οράματα δια το μέλλον, και, όσον εξαρτάται από αυτήν, η Εκκλησία Κωνσταντινουπόλεως εκπληρώνει εις το ακέραιον την οικουμενικήν της αποστολήν. Και, όπως θα
έλεγεν ο Αλεξανδρινός ποιητής, ποτέ από το χρέος μη κινούσα».
Ο Πατριάρχης Βαρθολομαίος καλωσόρισε ομίλους προσκυνητών από τα Ιωάννινα, τη Λαμία καθώς και
από την Θεσσαλονίκη, και συγκεκριμένα από την Ενορία Αγίου Σεραφείμ του Σάρωφ, της Ιεράς Μητροπόλεως Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως.
«Ο Μητροπολίτης Νεαπόλεως, λίαν αξιεπαίνως, εδημιούργησε αυτή την Ενορία δια τους σλαβόφωνους αδελφούς μας, τους επαναπατρισθέντας εις την Ελλάδα, μετά την κατάρρευση της Σοβιετικής Ενώσεως, και δεν τους άφησε να ταλαιπωρούνται αλλά δημιούργησε αυτή την Ενορία όπου
τελούνται οι Ακολουθίες κατά τα ήθη και τα έθιμά τους, στην γλωσσα τους, και ακολουθούν το
Ιουλιανόν ημερολόγιον για να αποδειχθεί για μια ακόμα φορά ότι οι δεκατρείς ημέρες που χωρίζουν το Ιουλιανό από το Γρηγοριανό ημερολόγιο, δεν είναι θέμα πίστεως, όπως τις ανήγαγαν εις
δόγμα πίστεως οι σχισματικοί παλαιοημερολογίται και εις την Ελλάδα και αλλού. Και τα τελευταία
χρόνια βρήκαν και τον οικουμενισμό, για να ενισχύσουν τις θέσεις τους, και αποτειχίζονται από
την Κανονική Εκκλησία και νομίζουν ότι εκεί, στις δεκατρείς ημέρες και στα υβρεολόγια εναντίον
της Κανονικής Εκκλησίας και των λειτουργών της, θα βρουν την σωτηρία. Και πλανώνται πλάνην
οικτράν».
Στη συνέχεια καλωσόρισε πολυπληθή όμιλο προσκυνητών από την Ιερά Μητρόπολη Κωνσταντίας και Αμμοχώστου της Εκκλησίας της Κύπρου, εξαίροντας την προσωπικότητα του Ποιμενάρχου τους, Μητροπολίτου Βασιλείου, και ιδιαιτέρως τον σεβασμό που αυτός δείχνει προς το Οικουμενικό Πατριαρχείο. Ιδιαίτερη μνεία έκανε για τον Αρχιεπίσκοπο Κύπρου Χρυσόστομο, ο οποίος πριν λίγες ημέρες, σε δηλώσεις
του, είπε ότι η Εκκλησία της Κύπρου είναι πάντοτε αφοσιωμένη στην Εκκλησία Κωνσταντινουπόλεως,
αποκαλώντας την μάλιστα, «Μητέρα Εκκλησία».

«Ήθελε, ο Μακαριώτατος, να δείξει τα αισθήματά του και της Εκκλησίας του προς το
Ιερόν τούτο Κέντρον της Ορθοδοξίας και τον ευγνωμονούμε και γι’ αυτό και για την
στάση του εις την προετοιμασίαν και εις την διεξαγωγήν της Αγίας και Μεγάλης Συνόδου της Ορθοδόξου Εκκλησίας. Τον Μακαριώτατο Κύπρου τον αποκαλώ πάντοτε
λεβέντη διότι στέκεται στον λόγο του, διότι έχει μπέσα, όπως λέμε, έχει παρρησία.
Αυτό που πιστεύει το λέει. Και τον ευγνωμονούμε, και τον καμαρώνουμε, και προσευχόμεθα για την υγεία του, η οποία εκλονίσθη τον τελευταίο καιρό. Ευχόμεθα με
την χάριν και του Ιερού Χρυσοστόμου, που φέρει επαξίως το όνομά του, να γίνει σύντομα τελείως καλά και να συνεχίσει επί πολλά χρόνια ακόμη την πρωθιεραρχικήν
διακονίαν και αποστολήν του».

Η Αρχαιολογική Σκαπάνη Ανακάλυψε την πρώιμη Βυζαντινή Χαλκηδόνα
Είχαν ανακαλυφθεί πέρσι τα ερείπια του Ι. Ναού όπου είχε γίνει η Δ’ Ιερά Οικουμενική Σύνοδος κοντά
στον σταθμό Χαϊντάρπασα, μέχρι πρότινος το σημείο
εκκίνησης των τραίνων από την ασιατική ακτή της Πόλης
προς την Ανατολή. Σε απόσταση 300 μέτρων στην συνοικία Ιμπραχήμ Αγά κατά την διάνοιξη των θεμελίων για
την ανέγερση ξενοδοχείου ανακαλύφθηκαν επίσης αρχαία. Ενώνοντας αυτά με τον σιδηροδρομικό σταθμό
αναμένεται να ριχθεί περαιτέρω φως στην ιστορία της
περιοχής της πρώιμης Βυζαντινής περιόδου. Στο οικόπεδο περίπου 9 στρεμμάτων που ανασκάφθηκε για την
ανέγερση ξενοδοχείου τα αρχαία που ανακαλύφθηκαν
εμπίπτουν στην κατηγορία υπό προστασίας μνημείων.
Το οικόπεδο ανήκει στην εταιρεία Tecim Yapı Elemanları İnşaat (TECİM) LTD . Μάλιστα κατά την μεταβίβαση του οικοπέδου από το σωματείο συνταξιούχων υπαλλήλων της Τράπεζας Εργασία (İş Bankası) είχε προβλεφθεί ότι σε περίπτωση ανακάλυψης αρχαίων θα ακολουθηθεί η προβλεπόμενη νόμιμη διαδικασία.
Καταστήματα της Πρώιμης Βυζαντινής περιόδου
Επειδή το οικόπεδο δεν βρισκόταν σε ζώνη κοινωφελούς χρήσης η εκσκαφή ξεκίνησε χωρίς την παρουσία
αρχαιολόγου. Όμως όταν βρέθηκαν αρχαία η εργολήπτρια εταιρεία απευθύνθηκε προς την Διεύθυνση Αρχαιολογικών Μουσείων. Τα αρχαία που ανακαλύφθηκαν φαίνεται ότι ανήκουν στην τελευταία Ρωμαϊκή περίοδο και την πρώιμη Βυζαντινή (330-641 μ.Χ.) και αφορούν λεωφόρο με ομάδα καταστημάτων στις δύο πλευρές της. Πλέον οι ανασκαφές έχουν αναληφθεί από το
Αρχαιολογικό Μουσείο της Πόλης και έχουν ανακαλυφθεί και νέα ευρήματα. Η λεωφόρος έχει πλάτος 5-6
μέτρων, ασυνήθιστα φαρδιά. Στα πεζοδρόμια φαίνεται να υπήρχαν σειρά κίονες από μάρμαρο καθώς ανακαλυφθήκαν οι βάσεις τους. Οι αρμόδιοι σε σύντομο διάστημα υπέβαλαν την έκθεση τους στην 5η
Διεύθυνση προστασία Μνημείων Κωνσταντινούπολης. Οι ειδήμονες αναφέρουν ότι τα ευρήματα ανήκουν κατά πάσα πιθανότητα σε σημαντικό τμήμα
της εμπορικής αγοράς της αρχαίας Χαλκηδόνας. Επίσης αναφέρθηκε η πρόβλεψη ότι καθώς θα

διευρύνονται οι ανασκαφές αναμένεται η ανακάλυψη χριστιανικών ναών που είχαν μετατραπεί από αρχαίους ειδωλολατρικούς ναούς.

Δημόσιες Ευχαριστίες των Διοικητών Συμβουλίων
της Οικουμενικής Ομοσπονδίας Κωνσταντινουπολιτών και
του Κοσμετείου Ιδρύματος.
Ευχαριστούμε θερμά τις Εφοροεπιτροπές των Ρωμαίικων Κοινοτήτων Κωνσταντινουπόλωες Μεγάλου Ρεύματος. Νιχωρίου και Μεσαχωρίου καθώς επίσης και την Αδελφότητα
Μεγάλου Ρεύματος «Ο Ταξιάρχης» Αθηνών για την γενναιόδωρη τους φιλοξενία προς τους
συμπολίτες μας του «Νέου Οίκου του Πολίτη» και του «Οίκου του Κωνσταντινουπολίτη» με
την οργάνωση της τελετής κοπής της Βασιλόπιτας την Τετάρτη 23 Ιανουαρίου 2019 σε Κέντρο της Αναβύσσου—Αττικής.
Εορτή του Ιερού Φωτίου ιδρυτή της Ιεράς Πατριαρχικής Μονής Αγίας Τριάδος
Συμμετοχή της Αντιπροσωπείας της Οι.Ομ.Κω.
Όπως κάθε χρόνο, η ΟΙ.ΟΜ.ΚΩ. ήταν παρούσα στην Εορτή του Ιερού Φωτίου στην Ιερά Θεολογική της Χάλκης
εκπροσωπούμενη από τα μέλη του Δ.Σ. τους Νικόλαο
Αναγνωστόπουλο, Σταμάτιο Κίσσα και Δημήτρη Γεωργιάδη. Η σημαντική αυτή εορτή συν έπεσαι εφέτος με
την επίσκεψη του πρωθυπουργού της Ελλάδος Αλέξη
Τσίπρα σε αυτόν τον ιστορικό και ιερό τόπο, όπου τον
9ο αιώνα ο Άγιος Φώτιος, ο Πατριάρχης Φώτιος ίδρυσε
τη σταυροπηγιακή μονή της Αγίας Τριάδος, στην οποία
στεγάστηκε αργότερα η Θεολογική Σχολή της Χάλκης,
αφότου ιδρύθηκε από τον Πατριάρχη Γερμανό τον 4ο,
το 1844. Κρατάμε την αναφορά του Αλέξη Τσίπρα
ότι «τα δικαιώματα των μειονοτήτων αποτελούν υποχρέωση των κυβερνήσεων προς τους πολίτες τους,
όχι αντικείμενο διμερούς διαπραγμάτευσης».

www.conpolis.eu
Email Επικοινωνίας: nnap@otenet.gr.



ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Δ,.Σ. ΟΙ.ΟΜ.ΚΩ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΣΩΜΑΤΕΙΑ
11 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2019
Προς: όλα τα μέλη Σωματεία της Οι.Ομ.Κω.
Θέμα: Διαδικασίες εκλογής μελών της Γενικής Συνέλευσης της Οι.Ομ.Κω για την
περίοδο 2020-2023.
Αξιότιμες/οι Συμπολίτισσες/ες,
Όπως συζητήθηκε στην τακτική Γενική Συνέλευση της Οι.Ομ.Κω την
26/1/2019, τα μέλη Σωματεία, την περίοδο μέχρι την 15 Νοεμβρίου 2019, σύμφωνα με τις καταστατικές διατάξεις της Οι.Ομ.Κω, θα πρέπει να διενεργήσουν
εκλογές των μελών που θα συγκροτήσουν την Γενική Συνέλευση της τριετίας
2020-2023.
Για τον σκοπό αυτό παρακαλούμε τα εξής:
1) Την ενημέρωση του Δ.Σ. της Οι.Ομ.Κω., το συντομότερο δυνατό, για τον χρόνο
που θα πραγματοποιηθεί η Γενική Συνέλευση του Σωματείου σας ώστε να προσέλθει ο αντιπρόσωπος του Δ.Σ. μαζί με τον κατάλογο των ήδη ψηφισάντων σε
άλλα μέλη Σωματεία της Οι.Ομ.Κω.
2) Συνημμένα σας στέλνουμε το έντυπο «Δήλωση Ψηφισάντων» το οποίο πρέπει
να συμπληρώνεται από κάθε ψηφοφόρο με μέριμνα της Εκλογικής Επιτροπής
της Γενικής Συνέλευσης του Σωματείου σας, μαζί με τον Αντιπρόσωπο του Δ.Σ.
της Οι.Ομ,Κω για την εκλογική διαδικασία και την διαπίστωση ότι δεν έχει ψηφίσει κάποια/κάποιος ψηφοφόρος σε άλλο Σωματείο. Με τον προβλεπόμενο από
το Καταστατικό της Οι.Ομ.Κω. αυτό τρόπο θα αποφευχθεί να συμβεί διπλοψηφία.
3) Στο τέλος της διαδικασίας μαζί με το έντυπο «Δήλωση Ψηφισάντων» θα πρέπει να υποβληθεί και το Πρακτικό της Εκλογικής Επιτροπής που θα αναφέρει
τους εκλεγέντες και τους αναπληρωτές τους για την Γενική Συνέλευση της
Οι.Ομ.Κω. της περιόδου 2020-23.
Σας ευχαριστούμε για την συνεργασία.
Το Δ.Σ. της Οι.Ομ.Κω.

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.

