
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Πρόγραμμα Κοινωνικής Αλλη-

λεγγύης— Ανανέωση της Υπο-

στήριξης από Ιδρύματα,σ.1&2.. 

Συνάντηση με τον Υφυπουργό κ. 

Τέρενς Κουίκ, σελ. 2. 

Ανακοίνωση για την υποστήριξη 
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Παρέμβαση στην Σύνοδο ΟΗΕ 

της Οι.Ομ.Κω. σ.4 

Νοέμβριος 2016 – Τεύχος 6/11 

 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 

Πρόγραμμα Κοινωνικής Αλληλεγγύης «Μηνάς Τσιστάκος» 

Έγκριση Συνέχισης της Υποστήριξης των Δράσεων από τα Κοινωφελή Ιδρύματα Σταύρος Νιάρχος και  

ΤΙΜΑ κατόπιν Εξαντλητικών Ελέγχων  και  Θετικής Αξιολόγησης. Υποστήριξη από Φιλανθρωπικά  

Ιδρύματα της Ελβετίας και  τα Κωνσταντινουπολίτικα Σωματεία των ΗΠΑ  

    Ως Ενημερωτικό Δελτίο από το μέσα του έτους 2013 έχουμε ενημερώσει κατά καιρούς τους αναγνώστες μας για 

τις πολύπλευρες δραστηριότητες του Δ.Σ. της Οι.Ομ.Κω. για το Πρόγραμμα Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Στις εκκλή-

σεις  μας για εθελοντές έχει υπάρξει ανταπόκριση, που όμως θα περίμενε κανείς να είναι περισσότερη,  αν λάβει 

κανείς την μακρά και ριζωμένη παράδοση στον Ελληνισμό της Πόλης της Φιλανθρωπίας .  Στα μέχρι σήμερα κείμε-

να μας έχουμε δώσει περιορισμένη έκταση στην οργανωτική δομή  που διέπει το Πρόγραμμα Κοινωνικής Αλλη-

λεγγύης.  

    Η οργανωτική δομή βασίζεται στις εξής συνιστώσες: 

 Βάση Δεδομένων των ενταγμένων στο πρόγραμμα εχόντων ανάγκη που ενημερώνεται εβδομαδιαία αν όχι 

καθημερινά για κάθε ενέργεια που γίνεται υπέρ των αναξιοπαθούντων. Η βάση δεδομένων περιέχει τις τρέ-

χουσες ανάγκες αλλά και την διαθεσιμότητα τροφών, φαρμάκων, ιματισμού, οικιακών συσκευών κτλ.  

 Συνεχή καταγραφή των εισερχομένων και εξερχόμενων πόρων με σύγχρονα μέσα πληροφορικής. 

 Σύστημα Paypal που επιτρέπει την αποστολή δωρεών από οποιαδήποτε χώρα του εξωτερικού. 

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Οικουμενικής Ομοσπονδίας  Εύχεται  

σε όλους τους αναγνώστες του Ενημερωτικού του Δελτίου  Χαρούμενες Χριστουγεννιάτικες  

Εορτές και Υγεία-Ειρήνη– Ευτυχία για το νέο έτος  
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Συνάντηση της Αντιπροσωπείας της Οι.Ομ.Κω. με τον αρμόδιο Υφυπουργό Απόδημου  
Ελληνισμού κ. Τέρενς Κουίκ   

Στις 5/12/2016 πραγματοποιήθηκε συνάντηση της αντιπροσωπίας  της Οι.Ομ.Κω. από τους Ν, Ουζούνογλου και Ν. 
Αναγνωστόπουλου με τον Υφυπουργό κ. Τέρενς Κουίκ. Στην συνεδρίαση συμμετείχαν εκπρόσωποι των υπηρεσιών 
του Υπ. Εξωτερικών από την Γενική Γραμματεία Απόδημου Ελληνισμού, Κεντρική Υπηρεσία του Υπ. Εξωτερικών 
και το επιτελείο του κ. Υφυπουργού. Από πλευράς της Οι.Ομ.Κω. παρουσιάστηκαν τα εξής θέματα: 
 Η ακολουθούμενη στρατηγική της Οι.Ομ.Κω. προς τις κυβερνήσεις της Τουρκίας για την αποκατάσταση και 
θεραπεία των αδικιών που έχει υποστεί η Ελληνορθόδοξη Κοινότητα της Πόλης και τα αποτελέσματα που έχουν 
προκύψει. 
 Οι πρόσφατες εξελίξεις στα θέματα Ευαγών Ιδρυμάτων και Ομογενειακής Παιδείας. 
 Τα θέματα που απασχολούν τους εν Ελλάδι Κωνσταντινουπολίτες που δεν διαθέτουν Ελληνική ιθαγένεια όπως 
οι δυσκολίες στην ανανέωση αδειών παραμονής όσων έχουν γεννηθεί στην Ελλάδα και δεν έχουν ελληνική 
ιθαγένεια.  
 Πρόσφατα έχει διαπιστωθεί ότι σε πολλές περιπτώσεις Κωνσταντινουπολίτες που δεν διαθέτουν Ελληνική 
υπηκοότητα υπάγονται στην κατηγορία «πολιτών τρίτης χώρας» δηλαδή χώρας εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης και 
αγνοούνται παντελώς τα ευεργετικά προστατευτικά μέτρα που είχε λάβει η Πολιτεία από την δεκαετία του 1950. 
Για όλες τις περιπτώσεις από πλευράς Οι.Ομ.Κω. γίνονται ενέργειες προς τους αρμόδιους φορείς. Πρόσφατα 
λήφθηκε απάντηση για το θέμα των αδειών παραμονής όπως αναφέρουμε σε ξεχωριστή παράγραφο παρακάτω.  
 Επίσης παρουσιάστηκαν στον κ. Υφυπουργό προβλήματα που άπτονται των αρμοδιοτήτων του Υπουργείου 
Οικονομικών και δυστυχώς μένουν σε εκκρεμότητα πολλά χρόνια και σχετίζονται με το ΙΚΑ.  
  Ο κ. Υφυπουργός δηλώνοντας ότι επισκέφθηκε την Κωνσταντινούπολη πρώτα από όλες τις άλλες χώρες που 
διαβιούν Έλληνες εξέφρασε την προθυμία του να συμβάλει ουσιαστικά για την επίλυση των αναφερθέντων 
ζητημάτων. Ήδη ως ακόλουθο της συνάντησης έχουν γίνει ενέργειες προς το ΙΚΑ και το Υπ. Οικονομικών.  
Βρισκόμαστε σε συνεχή επικοινωνία με τους συνεργάτες του κ. Υφυπουργού για την παρακολούθηση των 
επιμέρους ζητημάτων. 

  Η διαθεσιμότητα των παραπάνω στοιχείων επιτρέπει την τεκμηριωμένη υποβολή προτάσεων σε οργανισμούς 
που υποστηρίζουν δράσεις κοινωνικής αλληλεγγύης. Η Οι.Ομ.Κω. σήμερα υποστηρίζεται από διάφορους οργανι-
σμούς στους οποίους η εξέταση των προτάσεων αλλά και η παρακολούθηση της υλοποίησης των προγραμμάτων 
γίνεται με εξαιρετικά αυστηρές διαδικασίες. Είναι ανάγκη να τονιστεί η αλήθεια ότι η  αναλογία εγκεκριμένων προ-
τάσεων προς τις υποβαλλόμενες είναι 1/20. Δηλαδή από τις  από τις είκοσι (20) προτάσεις που υποβάλλονται   ε-
γκρίνεται η μία (1). Πρόσφατα δύο σημαντικοί οργανισμοί που η έδρα τους βρίσκεται εκτός Ελλάδος αλλά έχουν 
ιδρυθεί από Έλληνες ευεργέτες συμφώνησαν, μετά από εξαντλητικού  ελέγχου και θετικής αξιολόγησης, την συνέ-
χιση της υποστήριξης  του Προγράμματος Κοινωνικής Αλληλεγγύης που υλοποιεί το Δ.Σ. της Οι.Ομ.Κω.  Παράλληλα 
πρόσφατα με προσπάθειες 3 μελών του ΔΣ, εγκρίθηκε μετά από αυστηρότατη αξιολόγηση η οικονομική υποστήρι-
ξη του προγράμματος αλληλεγγύης από 2 φιλανθρωπικά Ιδρύματα της Ελβετίας.  
  Είναι σημαντικό να αναφερθεί επίσης ότι υπήρξε ουσιαστική ανταπόκριση των Κωνσταντινουπολιτών των Η.Π.Α. 
Οι απαιτήσεις των Ιδρυμάτων για τον διαχειριστικό έλεγχο των αναδόχων δωρεών είναι στο ίδιο επίπεδο εται-
ρειών με πλήρη οργανωμένο λογιστήριο. Οι Σύλλογοι Κωνσταντινουπολιτών Σικάγο και Βάσιγκτον περιοχής  της 
Κολούμπια έχουν συνδράμει σημαντικά το Πρόγραμμα Κοινωνικής Αλληλεγγύης της Οι.Ομ.Κω, αλλά εξίσου έχουν 
στείλει τον οβολό τους και  ιδιώτες συμπολίτες μας από την Φλόριδα  και  την Βιρτζίνια.  Η αξιοποίηση του συστή-
ματος Paybal αλλά και της δυνατότητας ηλεκτρονικών τραπεζικών συναλλαγών  έχει λειτουργήσει αποτελεσματι-
κά.  
  Σε κάθε συνεδρίαση του Δ.Σ. υποβάλλεται απολογισμός των διαφόρων οικονομικών ενεργειών και τα οποία κατα-

γράφονται στα Πρακτικά της συνεδρίασης.  Παρακάτω σε ειδική παράγραφο παρουσιάζεται η ανανέωση του Προ-

γράμματος που υποστηρίζεται από το Ίδρυμα ΤΙΜΑ.  

    Ίσως για μερικούς «αρθρογράφους» που έχουν αυτοανακηρυχθεί πανεπιστήμονες και ασκούν ανημέρωτη κριτι-

κή προς την Οι.Ομ.Κω., καλό θα ήταν αντί να θεωρητικολογούν να προσέλθουν και αφού ενημερωθούν να σκε-

φτούν να διαθέσουν  χρόνο και ενέργεια τους,  για να συνδράμουν στο Πρόγραμμα Κοινωνικής Αλληλεγγύης της 

Οι.Ομ.Κω.   



  

Συνάντηση με τον Νέο Πρέσβη της Τουρκίας κ. Yaşar Halit Çevik  

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε στις 9/11 στη Πρεσβεία της Τουρκίας και η αντιπροσωπεία της Οι.Ομ.Κω. αποτε-

λούταν από τον Ν. Ουζούνογλου (Πρόεδρο), Ν. Αναγνωστόπουλο (Γεν. Γραμματέα) και Μ. Μαυρόπουλο (Α’ Αντι-

πρόεδρο). Από πλευράς της Οι.Ομ.Κω. αρχικά υπήρξε ενημέρωση επί όλων των θεμάτων που έχουν τεθεί προς 

την Κυβέρνηση της Τουρκία αρχής γενομένης από το 2010,σε όποια σημεία υπήρξε κάποια πρόοδος και σε αυτά 

που υφίστανται στασιμότητα. Τα κύρια θέματα που αναλύθηκαν ήταν: 

 Η σοβαρή παραβίαση διεθνών συμβάσεων αλλά και των νόμων της Τουρκίας με την απαγόρευση εκλογών 

στα μη-Μουσουλμανικά Ευαγή Ιδρύματα από το 2013.  

 Η συνέχιση της απαγόρευσης της λειτουργίας της Ιεράς Θεολογικής Σχολής της Χάλκης. 

 Η διετής εκκρεμότητα της έγκρισης δημιουργίας επίσημης αντιπροσωπείας της Οι.Ομ.Κω. στην Τουρκία.   

 Ορισμένες ασάφειες όσων αφορά την επανάκτηση των υπηκοοτήτων όπως η απόκτηση της ιθαγένειας από 

την μητέρα τους για παιδιά που έχουν γεννηθεί την περίοδο 1963-1980. 

 Η ανάγκη δημιουργίας κρατικής υπηρεσίας για την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών προς τους Ρωμιούς 

σε θέματα ιδιοκτησιακών δικαιωμάτων.  

 Η δυνατότητα της χορήγησης «Κυανής Κάρτας» σε Ρωμιούς πολίτες που ενώ αιτήθηκαν για λόγους εργασίας 

να παραιτηθούν της υπηκοότητας της Τουρκίας.  

 Η ανάγκη η Κυβέρνηση της Τουρκίας να προβεί σε ευεργετικά μέτρα για την παλιννόστηση κυρίως της νέας 

γενιάς εκπατρισμένων Ρωμιών της Πόλης. 

 Η διαπίστωση ότι το Αρχείο του Ελληνικού Φιλολογικού Συλλόγου Κωνσταντινουπόλεως και σαν πρώτο βήμα 

να δοθεί αδαπάνως στην Ρωμαίικη Κοινότητα όλο το ψηφιοποιημένο αρχείο με την προοπτική της   

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΙΤΩΝ 
Ανακοίνωση 

Συμπλήρωση του 1ου Έτους επέκτασης του  
Προγράμματος Κοινωνικής Αλληλεγγύης που υποστηρίζεται από το 

ΤΙΜΑ Κοινωφελές Ίδρυμα 
  Ολοκληρώθηκε τον Οκτώβριο του 2016 με επιτυχία και εγκρίθηκε η  επέκταση του Προγράμματος Κοινω-
νικής Αλληλεγγύης «Μηνάς Τσιτσάκος» της Οι.Ομ.Κω. προκειμένου να  ενταχθούν άπορες οικογένειες με 
ηλικιωμένο συγγενή που διαμένει κάτω από την ίδια στέγη. Η επέκταση υποστηρίζεται από το ΤΙΜΑ Κοι-
νωφελές Ίδρυμα και αφορά στην παροχή τροφίμων, φάρμακων και ιατρικού εξοπλισμού. Η επέκταση του 
Προγράμματος ξεκίνησε τον Μάιο του 2015, μετά από έγκριση της πρότασης της Οι.Ομ.Κω. που είχε υπο-
βληθεί αρχές του 2015, και περιέλαβε τις εξής ενέργειες : 

 Παροχή μηνιαίων διατακτικών για αγορά ειδών τροφίμων σε 50 άπορες οικογένειες Κωνσταντινου-
πολιτών, με ηλικιωμένο συγγενή που διαμένει κάτω από την ίδια στέγη, στην Αθήνα και την Θεσ-
σαλονίκη. Η παράδοση των διατακτικών και συλλογή των αποδείξεων αγοράς γίνεται από εθελο-
ντές της Οι.Ομ.Κω. 

 Εξασφάλιση δωρεάν φαρμάκων για 50 άπορες οικογένειες, με ηλικιωμένο συγγενή που διαμένει 
κάτω από την ίδια στέγη.  

 Εξασφάλιση δωρεάν εξοπλισμού για 4 ηλικιωμένους με αναπηρία.  
Σε όλη τη διάρκεια της υλοποίησης του Προγράμματος η συνεργασία της Οι.Ομ.Κω. με το ΤΙΜΑ Κοινωφε-
λές Ίδρυμα υπήρξε άριστη και ήδη έχει υπογραφεί η δεύτερη σύμβαση μεταξύ των δύο φορέων για την 
παράταση του Προγράμματος για ένα έτος. Η απόφαση του Κοινωφελούς Ιδρύματος ΤΙΜΑ για την παρά-
ταση της υποστήριξης του Προγράμματος Κοινωνικής Αλληλεγγύης της Οι.Ομ.Κω. έγινε μετά από ενδελεχή 
αξιολόγηση του απολογισμού του 1ου έτους της υλοποίησης του Προγράμματος από την  Οι.Ομ.Κω.  

 
Το Δ.Σ. της εκφράζει τις πλέον θερμές του ευχαριστίες προς το ΤΙΜΑ Κοινωφελές Ίδρυμα. 



 

Εισήγηση στην Ένατη Σύγκληση  του Φόρουμ Μειονοτικών Θεμάτων  του ΟΗΕ με θέμα :  

«Οι Μειονότητες σε κατάσταση ανθρωπιστικών κρίσεων»  

 Η παρέμβαση της Οι.Ομ.Κω. έγινε από τον Γενικό Γραμματέα κ. Νικ. Αναγνωστόπουλο την 26/11/2016 και είχε 

τίτλο : «Οι παρατεταμένες παραβιάσεις δικαιωμάτων του ανθρώπου δημιουργούν ευπάθεια στις μελλοντικές 

συνθήκες κρίσεων: Η περίπτωση της Εκπατρισμένης Κοινότητας της Κωνσταντινούπολης». Στην παρουσίαση της 

Οι.Ομ.Κω. παρουσιάστηκε αρχικά η ιστορία των διωγμών που υπέστη η Ελληνορθόδοξη Κοινότητα της Πόλης με 

εστίαση την περίοδο 1923-2003 τονίζοντας ότι το 98% της Κοινότητας 

απελάθηκε και εξαναγκάστηκε να εκπατριστεί οδηγώντας σε ψυχικό 

τραυματισμό πολλών των μελών του, την  απώλεια σε μεγάλη κλίμακα των 

περιουσιακών του στοιχείων και την απώλεια ευκαιριών επαγγελματικής 

αποκατάστασης  και κοινωνικής ασφάλισης. Οι συνέπειες των διωγμών 

αυτών κατά μιας αυτόχθονης μειονότητας δεν περιορίζονται μόνο στον 

χρόνο της εξάσκησης των διωγμών αλλά αναδύονται κάτω από συνθήκες 

κρίσεων στο μέλλον αφού πολλά μέλη των εκπατρισμένων κοινοτήτων, όπως 

αυτής της Ελληνορθόδοξης Κοινότητας της Πόλης, είχαν υποστεί σοβαρό 

τραύμα. Βεβαίως είναι επιστημονικά αποδεδειγμένο ότι το τραύμα μεταφέρεται στις επόμενες γενιές που ισχύει 

και στην περίπτωση των Κωνσταντινουπολιτών.  

Οι παραπάνω λόγοι επιβάλλουν: α) Η Κυβέρνηση της Τουρκίας, που οι προκάτοχες της έχουν τις ευθύνες  της 

σχεδίασης και εφαρμογής των διωγμών, έχει την αδήριτη υποχρέωση να λάβει μέτρα θεραπείας και 

αποκατάστασης με προτεραιότητα την υποστήριξή ενός προγράμματος παλιννόστησης μελών της Κοινότητας  με 

εστίαση την νέα γενιά των μελών της ώστε να εξασφαλιστεί η συνέχεια της στην πατρώα τους γη και β) την 

εξασφάλιση της ανεμπόδιστης λειτουργίας των Ευαγών Ιδρυμάτων της Ελληνορθόδοξης Κοινότητας ώστε να 

παρέχουν την αναγκαία υποστήριξη προς τα μέλη της. Η απαγόρευση τα τελευταία 4 χρόνια των εκλογών στα 

Ευαγή Ιδρύματα αποτελεί σοβαρό εμπόδιο για τον σκοπό αυτό .  

Δεν υπήρξε καμιά παρέμβαση στην παρουσίαση της Οι.Ομ.Κω. ενώ στην ίδια συνεδρία υπήρξαν πολλές 

παρεμβάσεις από κράτη του ΟΗΕ κατά σε παρεμβάσεις άλλων ΜΚΟ για άλλα 

θέματα. Σημειώνεται ότι τα κράτη έχουν το δικαίωμα να διακόπτουν την ομιλία 

εκπροσώπων των ΜΚΟ.  www.conpolis.eu 
Email Επικοινωνίας: nnap@otenet.gr. 

επιστροφής σε Ομογενειακό Ίδρυμα των αυθεντικών αρχείων και βιβλίων. 

  Στη συζήτηση που ακολούθησε από πλευράς του Πρέσβη διατυπώθηκε η άποψη ότι τα ζητήματα που έχουν το-

νιστεί πλευρά αποτελούν κατ΄ εξοχή θέματα νομικής φύσης και η αντιμετώπιση τους πρέπει να γίνεται με αυτό τον 

τρόπο. Τα μέλη της αντιπροσωπείας της Οι.Ομ.Κω. τόνισαν ότι αυτή είναι και η άποψη της ΟιΟμΚω. ωστόσο η ε-

κτελεστική εξουσία πρέπει η ίδια να σεβαστεί τους νόμους του δικού της κράτους και χαρακτηριστικότατη περί-

πτωση είναι η παραβίαση των νόμων με την απαγόρευση των εκλογών στα Ευαγή Ιδρύματα των μη-

Μουσουλμανικών Κοινοτήτων. Δηλώθηκε από πλευράς της Οι.Ομ.Κω. ότι θα υποβάλει σύντομα με νομικά επιχει-

ρήματα θέματα που αφορούν τις σχέσεις του πολίτη με το κράτος όπως το δικαίωμα των εκτός της Πόλης διαβιού-

ντων Κωνσταντινουπολιτών να συμμετέχουν στις εκλογές των ευαγών ιδρυμάτων της Ομογένειας και το ζήτημα 

της χορήγησης «Κυανής Κάρτας». 

Οι  Φιλοξενούμενοι  στον ΝΕΟ ΟΙΚΟ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ στην Νέα Φιλαδέλφεια εύχονται ολόψυχα  

Καλά Χριστούγεννα και Καλή Χρονιά στους συμπολίτες μας, τους εθελοντές του Προγράμματος   

Κοινωνικής Αλληλεγγύης και το Δ.Σ. της  Οικουμενικής Ομοσπονδίας Κωνσταντινουπολιτών ευχαριστώ-

ντας για την φροντίδα, μέριμνα και το ενδιαφέρον που τους παρέχεται. 

https://www.google.gr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjgtauei_PQAhXIbxQKHZP9Dc0QjRwIBw&url=https%3A%2F%2Fcenturean2.wordpress.com%2F2008%2F12%2F03%2Ftemple-of-the-human-rights-councilun%2F&psig=AFQjCNETXPGrzd1U6m93xaD


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/home.php?

action=homepage&category=/homepage&language=GR 

- «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» https://www.facebook.com/constantinoupolites.elvetia/ 

  

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. 


