Oι Βασικοί Σκοποί της Ομοσπονδίας
εν συντομία:

Organization

 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

www.conpolis.eu
Φεβρουάριος 2019– Τεύχος 8/2

-Τελετή κοπής Βασιλόπιττας Νέων Εθελοντών, σ.1-4.
-Χορηγοί της Οι.Ομ.Κω. για το
Προγ. Κοινων. Αλληλεγγύης, σ.5.
- Θέσεις εκπαιδευτικών στα σχολεία της Πόλης, σ.6-7.
- Έναρξη νέων εθελοντικών δράσεων, σ.7.
- Υποστήριξη της Οι.Ομ.Κω. για
την επιμόρφωση εκπαιδευτών
στην Πόλη, σ.8-10.
- Ιχνηλατώντας τη ζωή των Ρωμιών της Πόλης, σ.11.

Μηνιαία Ενημέρωση Οικουμενικής Ομοσπονδίας Κωνσταντινουπολιτών

Νεανικός παλμός στην τελετή κοπής της Βασιλόπιττας των
Νέων και Εθελοντών της Οι.Ομ.Κω.
Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε
το απόγευμα της Κυριακής 17 Φεβρουαρίου 2019 στο Πνευματικό
Κέντρο
Κωνσταντινουπολιτών
στους Αμπελόκηπους με συμμετοχή περίπου 200 εθελοντών και νέων παρά του ότι πολλοί νέοι δεν
μπόρεσαν να συμμετέχουν επειδή
ήταν η εξεταστική περίοδος στα ΑΕΙ/ΤΕΙ .
Αρχικά η εθελόντρια Δέσποινα Δημητριάδη παρουσίασε με την βοήθεια PowerPoint, κατασκευασμένου από τον εθελοντή Αλέξανδρο
Γεωργούλη, τις δράσεις των Νέων Εθελοντών για την περασμένη χρονιά και το έργο τους.
Κατόπιν οι εθελόντριες Αλεξάνδρα Μοροσίδου και Μαριαρίνα Μπουκίου παρουσίασαν ένα
ημερολόγιο με τις εμπειρίες του από την τελευταία αποστολή των εθελοντών στην Πόλη για
τα κάλαντα ( η ομάδα αποτελούνταν από την Δέσποινα Δημητριάδη, Μαρία Αλεξάνδρα Ηλιάδη, Αλεξάνδρα και Σαββίνα Μοροσίδου, Μαριαρίνα Μπουκίου και Ναταλία Τσακίρογλου)
με την βοήθεια ενός υπέροχου βίντεο που επιμελήθηκε η Μαρία Αλεξάνδρα Ηλιάδη. Ακόμη
έγινε μια διαδικτυακή σύνδεση με τα παιδιά από την Πόλη που αποτέλεσαν την ομάδα μαζί
με τις εθελόντριες από την Αθήνα, όπου μας είπαν τις εμπειρίες τους.

Ακολούθησε σύντομη παρουσίαση της δράσης της Οικουμενικής Ομοσπονδίας Κωνσταντινουπολιτών από τον πρόεδρο Νίκο Ουζουνογλου και μια σύντομη ομιλία από τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Προικοννήσου κύριο Ιωσήφ, ως εκπρόσωπος της Αυτού Θειοτάτης
Παναγιότητος
του
Οικουμενικού
Πατριάρχη
κ.
Βαρθολομαίου.
Ακολούθησε ένα παιχνίδι, με θεματολογία απο την Πόλη, που παρουσίασαν ο Αλέξανδρος
Γεωργούλης,η Μαρία Αλεξάνδρα Ηλιάδη και η Μαριαρίνα Μπουκιου που κινητοποίησε
τους
καλεσμένους
και
δημιούργησε
μια
πολυ
ζεστή
ατμόσφαιρα.
Έπειτα οι εθελοντές Αλεξάνδρα και Βασίλης Μοροσιδου μαζί με 3 φίλους τους, επαγγελματίες μουσικούς, έκαναν ένα εξαιρετικό μουσικό πρόγραμμα που ξεσήκωσε τον κόσμο, εξελίσσοντας την βραδιά σε γλέντι. Την παρουσίαση της όλης εκδήλωσης επιμελήθηκε η εθελόντρια Ναταλία Τσακίρογλου.
Μια καταπληκτική βραδιά με πολλά συγχαρητήρια στους διοργανωτές εθελοντές,σε όλους
τους νέους εθελοντές της Οι.Ομ.Κω,που εργάζονται συνεχώς για την διατήρηση του Ρωμαίικου Πολιτισμού και της Ομογένειας στην Πόλη.
Η βραδιά έκλεισε με κέρασμα πολλών εδεσμάτων προς τους συμμετέχοντες.

Διαδικτυακή σύνδεση με την Πόλη κατά την
διάρκεια της εκδήλωσης (αριστερά άνω)

Ο εκπρόσωπος της Α.Θ.Π. του Οικουμενικού Πατριάρχη Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Προικονήσου κ. Ιωσήφ ευλογών την Βασιλόπιττα .
Η παρουσίαση των εθελοντριών είναι
αναρτημένη στον ιστότοπο : www.conpolis.eu—
επιλογή Ανακοινώσεις

Πόσο μπορεί να γεμίσει μια καρδιά;
Πόση αγάπη και πληρότητα δύναται να βρει κανείς σε μια οικογένεια που επιλέγει;
Η Κωνσταντινούπολη είναι για μας κάτι πολύ
παραπάνω από μια καταγωγή ή από ένα κομμάτι της ιστορίας μας..
Είναι ο τρόπος που έχουμε διαλέξει να κάνουμε
την αγάπη της ψυχής μας πράξη, είτε εδώ, είτε
εκεί!
Είναι το φως στο πρόσωπο κάθε νέου ανθρώπου
που θέλει να γίνει κομμάτι της.. και η αγάπη των
παλιών που μας συνεπαίρνουν με το ήθος και την μεγαλοπρέπεια της ψυχής τους...
Μπορεί να μείναν λίγοι πια πίσω, αλλά αυτοί οι λίγοι είναι ατελείωτοι... Γιατί ατελείωτοι
είναι οι νεκροί μας, ατελείωτοι είναι οι απόγονοι σε όλα τα μέρη της γης κι ατελείωτο είναι χρέος όλων εμάς εδώ απέναντι στην Πόλη των πόλεων και της καρδιάς μας..!
Ένα χρέος που παίρνει μορφή κάθε μέρα μέσα από τις τόσο διαφορετικές από τις συνήθεις, συγκλονιστικές ανθρώπινες σχέσεις που ως δώρο μας χαρίζονται..!
Είμαστε εδώ.. Είμαστε μαζί με εσάς εκεί.. και το θαύμα αρχίζει να γίνεται πραγματικότητα!!!
Υ.Γ.: Η οικογένεια της Οικουμενικής Ομοσπονδίας Κωνσταντινουπολιτών είναι ανοιχτή σε
όποιον θέλει να το ζήσει ! !
Ευγνώμονες....
Κάθε φορά, όλο και πιο ευτυχισμένοι μαζί....

Στιγμιότυπα από
την Εκδήλωση

Το Διοικητικό Συμβούλιο της
Οικουμενικής Ομοσπονδίας Κωνσταντινουπολιτών
εκφράζει τις πλέον θερμές του ευχαριστίες
για την πολύτιμη υποστήριξη του
Προγράμματος Κοινωνικής Αλληλεγγύης
«Μηνάς Τσιτσάκος»
της Οι.Ομ.Κω.
από τα ιδρύματα εκτός της Ελλάδος:

Limmat Stiftung - Ίδρυμα Limmat
Ζυρίχη – Ελβετίας
Türk İşbilrliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA)
Υπηρεσία Συνεργασίας και Συντονισμού Τουρκίας
Άγκυρα – Τουρκίας
Detas- Ζωοδόχος Πηγή – Ελβετία
Η υποστήριξη των τριών ιδρυμάτων μαζί με τα ιδρύματα
Σταύρος Νιάρχος, ΤΙΜΑ, Μπορούμε, Όλοι μαζί μπορούμε,
GIVEMED, την Ιερά Μητρόπολη Νέας Ιωνίας, Φιλαδελφείας και Χαλκηδόνας και τους ιδιώτες δωρητές συμβάλλει ουσιαστικά στην
ανακούφιση συμπολιτών μας που έχουν ανάγκη της στήριξης μας.

Επίσης εκφράζουμε τις θερμές μας ευχαριστίες
προς τους φορείς αυτούς.

Προκήρυξη
Το Συμβούλιο Ομογενειακής Παιδείας (ΣΟΠ) κατά την συνεδρία της 25ης Φεβρουαρίου 2019 λαμβάνοντας
υπόψη:
1) Προηγούμενη απόφαση του ΣΟΠ για προκήρυξη των εκπαιδευτικών κενών των ομογενειακών σχολείων
της Κωνσταντινούπολης και της Ίμβρου.
2) Την ανάγκη ενίσχυσης των σχολείων μας με ταλαντούχους νέους εκπαιδευτικούς.
3) Την υιοθέτηση πλήρους διαφάνειας στην επιλογή των ικανότερων εξ αυτών.
4) Τα υπό των διευθυντών υποδειχθέντα εκπαιδευτικά κενά.
5) Τις ανάγκες που προέκυψαν από την λειτουργία της πλήρους εκπαιδευτικής μονάδας της Ίμβρου.
Διαπιστώνει αναλυτικά τα ακόλουθα κενά:

Φιλόλόγόι
Μαθηματικόι
Φυσικόι/χημικόι/βιόλόγόι
Αγγλικη φιλόλόγια
Γυμναστές
Νηπιαγωγόι
Δασκαλόι
Μόυσικός
Εικαστικός
Πληρόφόρικη
Διόικητικόι
Εμπόριό/Οικόνόμικα
Σύνολο

Κων/πολη

Ίμβρο

Σύνο-

1
2
3

2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

3
3
4
1
1
3
1
1
1
1
1
1
21

2

1
9

12

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι ομογενείς όπως υποβάλλουν τα κάτωθι δικαιολογητικά:
1.Πανεπιστημιακό τίτλο σπουδών,
2. Βαπτιστικό ή πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
3. Βεβαίωση απαλλαγής / εκπλήρωσης στρατιωτικών υποχρεώσεων (για άνδρες)
4.Αίτηση του ενδιαφερομένου – και στοιχεία επικοινωνίας
5. Βιογραφικό σημείωμα – όπως ορίζεται επισήμως
6. Βεβαίωση Παιδαγωγικής Επάρκειας / Pedagojik Formasyon
7. Για τις ειδικότητες του Φιλολόγου, του Δασκάλου και του Νηπιαγωγού απαραίτητη προϋπόθεση αποτελεί το απολυτήριο από ελληνικό πανεπιστήμιο ή μεταπτυχιακός τίτλος στη διδασκαλία της ελληνικής
γλώσσας ή τίτλος από ετήσιο κύκλο μαθημάτων της ελληνικής γλώσσας κάποιου ελληνικού ιδρύματος ή
φορέα στην Ελλάδα.
Η ηλεκτρονική κατάθεση των δικαιολογητικών γίνεται στην διεύθυνση sompaid.polis@gmail.com
ως τις 29.03.2019. Οι ενδιαφερόμενοι αποτείνονται στον διευθυντή του Ζαππείου Λυκείου, κ.Αντώνη Ηλιάδη:

1.Για την αποστολή του εντύπου (4) «αίτησης»
2.Για διευκρινιστικές ερωτήσεις
3.Για την τελική κατάθεση όλων των δικαιολογητικών ως τις 29.03.2019 (ημερομηνία ταχυδρομείου).
στα : andoniliadis@yahoo.com.tr κινητό 0090 5322926583, γραφείο 0090 212 2442876
Το Συμβούλιο Ομογενειακής Παιδείας θα αξιολογήσει τις αιτήσεις των ενδιαφερομένων και θα προβεί
στις απαραίτητες ενέργειες
Κωνσταντινούπολη, 28.02.2019

ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΑΠΟ ΟΙ.ΟΜ.ΚΩ.: Προϋπόθεση για διορισμό στις παραπάνω θέσεις είναι από
τους ενδιαφερόμενους η ύπαρξη ή η δυνατότητα απόκτησης ιθαγένειας της Τουρκίας. Η
απόκτηση της ιθαγένειας σε περίπτωση που κατά την γέννηση τουλάχιστον ένας γονέας
είχε ιθαγένεια της Τουρκίας είναι τυπική διαδικασία. Το Δ.Σ. είναι στην διάθεση των ενδιαφερόμενων. Το Δ.Σ. συνεχίζει τις προσπάθειες ενώπιον των αρχών της Τουρκίας για την επίλυση των ζητημάτων που άπτονται του ζητήματος επίλυσης των σχετικών ζητημάτων.
Έναρξη Νέων Εθελοντικών Δράσεων
Οι εθελόντριες και εθελοντές στους οποίους η Οι.Ομ.Κω, προσφέρει δωρεάν μαθήματα
τουρκικών (σε δύο τμήματα αρχαρίων και προχωρημένων) συναντήθηκαν στην ΕΕΔΕ όπου
πραγματοποιούνται τα μαθήματα την Πέμπτη 21 Φεβρουαρίου 2019 για συζήτηση με τον
Προέδρο της Οι.Ομ.Κω. Ομοτ. Καθ. Νικόλαο Ουζούνογλου οργάνωσης και ανάληψης νέων
εθελοντικών δράσεων που αφορούν θέματα ενδιαφέροντος της Οι.Ομ.Κω. Μετά από εκτενή συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων διαμορφώθηκαν τα εξής προγράμματα μερικά από
τα οποία ήδη έχουν προχωρήσει προς την ολοκλήρωση τους:

Μελέτη του Αρχείου του Πανεπιστημίου «Φως εξ Ανατολών» της Σμύρνης που δεν είχε
την τύχη να λειτουργήσεις επελθούσης του Ολοκαυτώματος της Σμύρνης (βρίσκεται στην
φάση ολοκλήρωσης).

Αποδελτίωση και Μελέτη των Αρχείων Εκτιμητικών Επιτροπών Προσφύγων 1923-1930.
Συγκεκριμένα ήδη είχε ξεκινήσει η αποδελτίωση της Κωνσταντινούπολης και ξεκίνησε το
έργο για την Σμύρνη στο οποίο παίρνουν μέρος 8 εθελόντριες.

Κατάρτιση βιβλίου με βάση την καταγραφή μνημείων του Ασσυριακού Πολιτισμού στην
Νότιο Ανατολική Τουρκία.

Μελέτη των Εργασιών της Βιολογικής Επιτροπής του Ελληνικού Φιλολογικού Συλλόγου
Κωνσταντινουπόλεως και ανάδειξη του έργου που είχε παράγει.

Μελέτη των Κοινοτικών Εγγράφων που είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα ΑΝΘΕΜΙΟ
για την ανάδειξη της οργανωτικής δομής της Ρωμαϊκής Κοινότητας της Κωνσταντινούπολης
τους 19 και 20ους αιώνες.

Επιμόρφωση των εκπαιδευτικών της Πόλης
1-2 Μαρτίου 2019
Με την Συμβολή της Οι.Ομ.Κω. στην οργάνωση του
Επιμορφώτριες : Άννα Χατζηπαναγιωτίδη, Μαρία Βασιλειάδου, Αν. Καθηγήτριες στο Τμήμα Επιστημών της Αγωγής του Πανεπιστημίου Frederick Κύπρου
Στην επιμόρφωση αυτή συμμετείχαν εκπαιδευτικοί από τη Μεγάλη του Γένους Σχολή, το
Ζάππειο και το Ζωγράφειο με την παρουσία του Συντονιστή Εκπαίδευσης κ. Σ. Γιωλτζόγλου.
Πραγματευτήκαμε τα ακόλουθα θέματα:
Ανάπτυξη κοινωνικοπολιτισμικής δεξιότητας στη διδασκαλία της ελληνικής ως 2ης/ξένης
γλώσσας . «Απόκτηση, εκ μέρους των δασκάλων, της δυνατότητας κατανόησης και ευαισθητοποίησης σχετικά με τους τρόπους και τις συνήθειες μιας κοινωνίας που αντικατοπτρίζονται/καθρεφτίζονται σ’ αυτήν», « ανάδειξη και τη χρήση τους στο γλωσσικό μάθημα»
παράλληλα με τις γνώσεις. Στάσεις , γεωγραφικές και κοινωνικές γλωσσικές ποικιλίες,
γλωσσικό ύφος, στερεότυπες φράσεις και ιδιωτισμοί, δηλώσεις, συνυποδηλώσεις, ελάχιστες διαφορές, παρώνυμα, τύποι μη λεκτικής επικοινωνίας, γλωσσικός περιορισμός κ.α.)
Ο ρόλος της Μουσειακής Αγωγής μέσα από την τεχνολογία για τον εμπλουτισμό της
γλώσσας. Εργαστήριο για τις βασικές αρχές και την έννοια της Μουσειακής αγωγής στην
εκπαίδευση και εξοικείωση με την χρήση της τεχνολογίας σε πρακτικές εφαρμογές της
Μουσειακής αγωγής για τον εμπλουτισμό της γλώσσας.
Στρατηγικές κατάκτησης προφορικού λόγου/λεξιλογίου- Προσληπτικό και παραγωγικό λεξιλόγιο στον προφορικό και γραπτό λόγο. Στρατηγικές ανακάλυψης (προσδιοριστικές, κοινωνικές), στρατηγικές εμπέδωσης (μνημονικές,γνωστικές,κοινωνικές). Η μέθοδος key-word, η
μέθοδος PEG, εικασία από το συγκείμενο οπτικοποίηση,χρήση ΜΜΕ,χρήση λεξικών, λέξεις
κλειδιά,ανάλυση, αποστήθιση, δομημένη επανάληψη, ομαδοποίηση, σημασιολογική χαρτογράφηση, συσχετίσεις, η μέθοδος Loci, αλυσίδα λέξεων κ.α
Η εικόνα ως αφετηρία ανάδυσης λόγου. Μ.Βασιλειάδου,Εργαστήριο, ασκήσεις μέσω της
εικαστικής διαδικασίας τόσο στην παραγωγή του γραπτού αλλά και τον εμπλουτισμό του
προφορικού λόγου
Διαφοροποιημένη διδασκαλία. Γλωσσικό μάθημα σε τάξεις με διαφορετικά επίπεδα
γλωσσομάθειας. Η εκ των προτέρων σχεδίαση της διδασκαλίας για να ανταποκριθεί στις
διαφορετικές ανάγκες των μαθητών/τριών. Πολλάπλές και συνεργατικές διαδικασίες μάθησης, διαχείριση της τάξης με παραδείγματα σε περιστάσεις επικοινωνίας «Αθλητισμός» και
«Περιβάλλον».

Υποστηρικτικές Δράσεις της Οι.Ομ.Κω. για την Διάσωση της Πολιτισμικής Κληρονομιάς
της Ρωμιοσύνης της Πόλης.
Τα προγράμματα που συνδράμει η Οι.Ομ.Κω, είναι:
Υποστήριξη της Πατριαρχικής Επιτροπής του Ορφανοτροφείου της Πριγκήπου σε τεχνικά
θέματα. Το αντικείμενο της δράσης στην φάση αυτή είναι η εύρεση της βέλτιστης προσέγγισης ώστε να σωθεί το μεγαλοπρεπές αυτό κτίριο.
Υποστήριξη της Διοίκησης της Ζαππείου Σχολής για την υλοποίηση της συντήρησης των
εξωτερικών τοίχων του επίσης μεγαλοπρεπούς κτιρίου της Σχολής. Αφορά την συνέχιση
του έργου που είχε γίνει από τον καθ.ΕΜΠ κ. Κωνσταντίνο Καραδήμα για την ψηφιακή αποτύπωση του κτιρίου.
Έναρξη της συντήρησης της Πατριαρχικής Ιωακειμείου Σχολής με το δεδομένο ότι είχε συνταχθεί η σχετική μελέτη και επειδή έχουν εξασφαλιστεί οι σχετικοί πόροι σε αρκετά βαθμό.
Αναμένονται σύντομα να ξεκινήσουν οι εργασίες συντήρησης του Μαυσωλείου του Χριστάκη Ζωγράφου που βρίσκεται στο Α΄ Κοιμητήριο Αθηνών.

Το Δ.Σ. της Οι.Ομ.Κω. εκφράζει τις πλέον θερμές ευχαριστίες του προς την εταιρεία
AEGEAN AIRLINES για την συνεχή της υποστήριξη στις εθελοντικές αποστολές και τις
δραστηριότητες της Ομοσπονδίας.

ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΞΕΝΕΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΣΤΗΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ
Γραφείο Συντονιστή Εκπαίδευσης
----------------Turnacibaşı sk.22/ 34433 Beyoğlu/Istanbul
Πληροφορίες : Σταύρος Χ.Γιωλτζόγλου
Τηλ/Φαξ : 0090 212 2523311
Email: grafedpolis@gmail.com

Κωνσταντινούπολη, 05/03/2019

Φ.554/ΣΕ04/76

Προς
Πρόεδρο ΟΙΟΜΚΩ κ.Νικόλαο Ουζούνογλου
Πρόεδρο Κοινότητος Σταυροδρομίου κ.Γεώργιο Παπαλιάρη
Θέμα : Ευχαριστήριο
Αξιότιμοι κύριοι,
Εκ μέρους των εκπαιδευτικών των ομογενειακών σχολείων που διδάσκουν την Ελληνική Γλώσσα σας υποβάλλω βαθιές ευχαριστίες για την οικονομική υποστήριξη του επιμορφωτικού σεμιναρίου για την διδασκαλία της ελληνικής ως δεύτερης γλώσσας και την μουσειακή
αγωγή ως τρόπο καλλιέργειας της ελληνομάθειας αναλαμβάνοντας το κόστος των εισιτηρίων (ΟΙΟΜΚΩ) και της διαμονής – διατροφής (Κοινότητα Σταυροδρομίου) των επιμορφωτών
καθηγητριών κ. Άννας Χατζηπαναγιωτίδη και κ.Μαρίας Βασιλειάδου κατά το διήμερο 1-2
Μαρτίου 2019 στο Σισμανόγλειο Μέγαρο στην Κωνσταντινούπολη.
Ο
Αν.Συντόνιστης Εκπαιδέυσης
Δρ.Σταυρός Χ.Γιωλτζόγλόυ

Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα
της Οικουμενικής Ομοσπονδίας Κωνσταντινουπολιτών
«Ιχνηλατώντας τη ζωή των Ρωμιών της Πόλης»
Εγκέκριμένό από τό ΥΠ.Π.Ε.Θ. (161852/Δ7/28-09-2018)
Το εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας Εκπ/κό Πρόγραμμα «Ιχνηλατώντας τη
ζωή των Ρωμιών της Πόλης» με θέμα την κοινωνική, οικονομική, πνευματική και πολιτιστική ζωή της Πολίτικης Ρωμιοσύνης απευθύνεται σε μαθητές και καθηγητές της
Δευτ/μιας Εκπ/σης και υλοποιείται για 2η χρονιά στο Π.Κ.Κ. από την
φιλόλογο –εκπ/κό κα Μαζοκόπου Καλλιόπη.

Στα πλαισια αυτα υπαρχόυν αφιέρωματα στόυς τόμέις :
Σχόλέια και Εκπαιδέυτικόι της Πόλης
Επιστημές –Πόλιτές γιατρόι , Πόλιτές αρχιτέκτόνές
Κόινωνικη Πρόνόια στην Πόλη
Πόλιτές και όικόνόμια
Οι λόγότέχνές της Πόλης
Ο Πόλιτικός Τυπός – παιδικα έντυπα
Η γυναικα στην Πόλη

Τό πρόγραμμα υλόπόιέιται στό
Πνευματικό Κέντρο Κωνσταντινουπολιτών
Δημητριόυ Σόυτσόυ 46, Αμπέλόκηπόι-Αθηνα
Πληροφορίες: κα. Καλλιόπη Μαζόκόπόυ, τηλ.210 2019567, p.mazvit@yahoo.gr

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.

