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Οι  πολύπλευρες  δραστηριότητες  της Οι.Ομ.Κω., 
συνεχίζει να επιβραβεύεται με την εκτίμηση και 
αναγνώριση διαφόρων φορέων και προσώπων.   
 
Φέτος, η Οι.Ομ.Κω. τιμήθηκε, στα πλαίσια των 
εκδηλώσεων κοπής της Βασιλόπιττας μαζί με 
Πολίτες που ενσαρκώνουν τα οράματα και 
υλοποιούν τις δράσεις της Οι.Ομ.Κω. 
 
Οι εκδηλώσεις τίμησης της Οι.Ομ.Κω. αποτελούν 
αναγνώριση όχι μόνο του έργου που γίνεται, 
πολλές φορές αθόρυβα και χωρίς 
τυμπανοκρουσίες, αλλά και της πραγματικότητας 
ότι πλέον η Οι.Ομ.Κω. με την δράση της έχει 
καθιερωθεί ως ο φορέας εκφραστής της 
εκπατρισμένης Ρωμαίικης Πολίτικης κοινότητας. 
Παρακάτω παρουσιάζουμε τις πρόσφατες 
εκδηλώσεις τίμησης της Οι.Ομ.Κω. 

 
 



ΤΕΛΕΤΗ ΒΑΣΙΛΟΠΙΤΑΣ ΤΗΣ ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΑΣ ΜΕΓΑΛΟΥ 
ΡΕΥΜΑΤΟΣ “Ο ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ” 

Στην πλήρη από κόσμο αίθουσα του 
Δημαρχιακού μεγάρου Παλαιού Φαλήρου, 
πραγματοποιήθηκε στις 16 Ιανουάριου 
2016, η κοπή Βασιλόπιτας της Αδελφότητας 
Μεγάλου Ρεύματος “Ο Ταξιάρχης”. 

Σημαντικό τμήμα της εκδήλωσης 
αφιερώθηκε στην τίμηση δύο προσώπων, 
του ζεύγους Μάκη και Εύα Μαντζαρίδη, οι 
οποίοι αφ’ ότου ξεκίνησε το Πρόγραμμα 
Κοινωνικής Αλληλεγγύης «Μηνάς 
Τσιτσάκος» της Οι.Ομ.Κω., αποτελούν την 
κινητήριο δύναμη στην υλοποίηση του. 

Ο Πρόεδρος της Αδελφότητας κ. Δημήτρης Ιωαννίδης αναφέρθηκε σε 
ορισμένες πτυχές της δράσης του ζεύγους Μαντζαρίδη, όπως η συλλογή 
και διανομή τροφίμων σε συνεργασία με το Ίδρυμα «Μπορούμε». 
Αναμφίβολα η προσφορά του ζεύγους Μαντζαρίδη, είναι πολύ 
ευρύτερη και ελάχιστα γνωστή. 
Ο κ. Μάκης Μαντζαρίδης ευχαριστώντας για την τιμή που έγινε στον 
ίδιο και την σύζυγο του, είπε ότι το Πρόγραμμα Κοινωνικής Αλληλεγγύης 
δεν θα μπορούσε να προχωρήσει εάν δεν είχε την διαρκή υποστήριξη 
του προέδρου της Οι.Ομ.Κω. κ. Νικόλαου Ουζούνογλου και του μέλους 
της διοίκησης της Οι.Ομ.Κω. κ. Νίκου Ζαχαριάδη. Την τιμητική πλακέτα 
επέδωσε στους τιμώμενους το μέλος του Δ.Σ. της Αδελφότητας κ. Δημ. 
Οντατζής, ο οποίος συμβάλλει εθελοντικά στο Πρόγραμμα. 

 



ΤΕΛΕΤΗ ΒΑΣΙΛΟΠΙΤΑΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΠΡΙΓΚΗΠΙΑΝΩΝ 

Με την παρουσία πολυάριθμων 
Πριγκηπιανών, μελών και φίλων, ο 
Σύλλογος Πριγκηπιανών «Άγιος 
Γεώργιος ο Κουδουνάς» έκοψε την 
βασιλόπιτα του, στις 7 Φεβρουαρίου 
2016, στο φιλόξενο Δημαρχιακό μέγαρο 
του Παλ. Φαλήρου. Κατά την διάρκεια 
της τελετής βραβεύτηκε ο κ. Νικόλαος 
Ουζούνογλου, προέδρος της Οι.Ομ.Κω.) 
για την εν γένει προσφορά του στην 
Ρωμιοσύνη. 

Η Πρόεδρος του Συλλόγου Πριγκηπιανών κα Βασιλική Ξύδα Ράλλη 
προσφωνώντας τον τιμώμενο, μεταξύ άλλων σημείωσε ότι ο κ. 
Ουζούνογλου μέσα από την δράση του ως πρόεδρος της Οι.Ομ.Κω., 
ανέδειξε τα δίκαια των Ρωμηών Κωνσταντινουπολιτών. 
Πριν την βράβευση προβλήθηκε βίντεο για την ζωή και το έργο του κ. 
Ουζούνογλου. Η προβολή που είχε ετοιμάσει η Γεν. Γραμματέας του 
Συλλόγου κα Παναγιώτα Βουτσά, ήταν και μια αναδρομή στο έργο που 
έχει κάνει μέχρι σήμερα η Οι.Ομ.Κω. 
Ο τιμώμενος στον χαιρετισμό του ευχαρίστησε και σημείωσε ότι 
λαμβάνει την τιμητική διάκριση εκ μέρους όλων όσων εργάζονται 
συλλογικά για την υλοποίηση των στόχων της Οι.Ομ.Κω. Σημείωσε δε, 
ότι η επιβίωση της Ρωμηοσύνης εξαρτάται από την ενεργοποίηση του 
καθενός μας, με τις αξίες και για τα οράματα του Γένους 



ΤΕΛΕΤΗ ΒΑΣΙΛΟΠΙΤΑΣ  ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  ΜΑΘΗΤΩΝ  
ΑΣΤΙΚΗΣ  ΣΧΟΛΗΣ ΤΑΤΑΟΥΛΩΝ 

Η Επιτροπή μαθητών της Αστικής Σχολής 
Ταταούλων, στις 13 Φεβρουαρίου 2016, 
σε χώρο του Α.Ο Ταταύλα (παλαιά έδρα) 
οργάνωσε μια επιτυχημένη τελετή 
βασιλόπιτας, με μεγάλη συμμετοχή 
Ταταυλιανών.  
Σημαντική στιγμή της εκδήλωσης ήταν η 
βράβευση της Οι.Ομ.Κω. με το «Βραβείο 
Ευποιΐας Γιάννης Βαφειάδης» που 
θεσπίστηκε στη μνήμη του αδικοχαμένου 
Ταταυλιανού.  

Η βράβευση έγινε για την απόφαση της Οι.Ομ.Κω. σε συνεργασία με 
την Επιτροπή, να χορηγήσει υποτροφία στον γιό του αείμνηστου 
Βαφειάδη, αλλά και γενικότερα για το έργο κοινωνικής αλληλεγγύης 
προς τους συμπολίτες μας που έχουν ανάγκη υποστήριξης. Εκ μέρους 
της Επιτροπής ο κ. Γιάννης Τριανταφυλλίδης κάλεσε στο βήμα τον 
Αντιπρόεδρο της Οι.Ομ.Κω. κ. Σταμάτη Κίσσα, για να παραλάβει την 
τιμητική πλακέτα από τον γιό του αείμνηστου Γ. Βαφειάδη. 
Ο κ. Κίσσας ευχαρίστησε την Επιτροπή για την βράβευση και 
αναφέρθηκε συνοπτικά στο έργο της Οι.Ομ.Κω. με ιδιαίτερη μνεία στις 
προσπάθειες για αποκατάσταση των αδικιών που έχουν υποστεί οι 
Ρωμηοί Πολίτες από τις αντιμειονοτικές πολιτικές του κράτους της 
Τουρκίας. 



ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΝΕΑ ΓΕΝΙΑ 

Η αναγνώριση του έργου της Οι.Ομ.Κω. αποκτά ιδιαίτερο νόημα, όταν 
αυτή προέρχεται από νέους ανθρώπους και από τους γονείς τους, οι 
οποίοι στο πρόσωπο της Οι.Ομ.Κω. βλέπουν την γέφυρα που τους 
συνδέει με την Πόλη και την Πολίτικη Ρωμαίϊκη κοινότητα. 

Ο λόγος για τους μαθητές Β’ και Γ’ Λυκείου, με Κωνσταντινουπολίτικη 
καταγωγή, στους οποίους η Οι.Ομ.Κω. χορήγησε υποτροφίες την φετινή 
σχολική χρονιά. Να σημειωθεί ότι η Οι.Ομ.Κω. εδώ και μερικά χρόνια 
χορηγεί υποτροφίες σε αυτή την κατηγορία των μαθητών, παρά τις 
δυσκολίες εξεύρεσης πόρων για την υλοποίηση του προγράμματος, 
προκειμένου να ενισχυθεί η προσπάθεια τους για εισαγωγή στην 
τριτοβάθμια εκπαίδευση.  

Παρακάτω δημοσιοποιούμε μερικά χαρακτηριστικά αποσπάσματα από 
μηνύματα που έστειλαν οι υπότροφοι μαθητές και οι γονείς τους στην 
Οι.Ομ.Κω.: 

 

«Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την οικονομική υποστήριξη που μας 
παρέχετε.   

Σε αυτή τη δύσκολη χρονιά για μας, τα χρήματα αυτά βοηθάνε 
σημαντικά να ανταπεξέλθουμε στα έξοδα προετοιμασίας για τις 
πανελλήνιες εξετάσεις του γιου μας. Επίσης είναι πολύ σπουδαίο ότι τα 
παιδιά μας μαθαίνουν την ύπαρξη της ΟΙ.ΟΜ.ΚΩ, τις δραστηριότητές 
της και το αξιόλογο έργο της και νιώθουν περήφανα για την 
Κωνσταντινουπολίτικη καταγωγή τους.» 

……….. 

«Αξιότιμε κύριε Πρόεδρε της Οι.Ομ.Κω., 

Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την οικονομική υποστήριξη, εκτιμούμε 
ιδιαίτερα αυτή σας τη βοήθεια γνωρίζοντας την κρίση και τις δυσκολίες 
που αντιμετωπίζετε, όπως όλοι μας άλλωστε. Επίσης, θα ήθελα να σας 
ευχαριστήσω για τη δωρεάν πρόσβαση στο ηλεκτρονικό φροντιστήριο 



που μου παραχωρήσατε, το οποίο με βοήθησε σημαντικά και θα 
συνεχίσει να με βοηθά ως το τέλος της φετινής σχολικής περιόδου. 

Θα ήταν τιμή μου να γνωρίσω από κοντά την Κωνσταντινουπολίτικη 
Κοινότητα και τους τομείς στους οποίους δραστηριοποιείται και να μάθω 
περισσότερα, με τον τρόπο αυτό, για τις ρίζες μου, για τις οποίες είμαι 
υπερήφανος.» 

……….. 

«Αγαπητέ Κύριε Ουζούνογλου, 

Σας ευχαριστούμε πολύ για τη βοήθεια αυτή. Από πλευράς μου θα ήθελα 
να γραφτώ ως μέλος στην κοινότητά μας. Αν σας είναι εύκολο παρακαλώ 
να μου υποδείξετε την διαδικασία. Όπως σας έχω αναφέρει και στο 
παρελθόν θα είναι τιμή για εμένα ως καλλιτέχνης να συμμετέχω σε 
εκθέσεις που αφορούν στην Κωνσταντινούπολη είτε αυτές 
διοργανώνονται εδώ στην Αθήνα ή στην Πόλη. Σας εύχομαι κάθε επιτυχία 
στο δύσκολο έργο σας.» 

……….. 

«Καλημέρα σας. Ευχαριστούμε για την υποστήριξη που παρέχεται στο 
παιδί μας και ευχόμαστε  η προσπάθεια αυτή να αποβεί επωφελής για 
όλα τα παιδιά των συμπολιτών μας» 

……….. 

«Καλημέρα σας. Σας ευχαριστούμε πολύ για τη θετική ανταπόκρισή σας 
στο αίτημα μας για υποστήριξη στη δαπάνη φροντιστηρίου για την 
εισαγωγή στο πανεπιστήμιο. Το ύψος του ποσού δεν έχει και τόση 
μεγάλη σημασία. Για μας ήταν μια ευκαιρία να έρθουμε σε επαφή μαζί 
σας και να νοιώσουμε ότι υπάρχει κάποιος που ενδιαφέρεται και μπορεί 
να σταθεί δίπλα μας όχι μόνο οικονομικά αλλά σε οποιαδήποτε ανάγκη. 
Ο γιός μου, ο οποίος δεν έχει και πολλές σχέσεις με 
Κωνσταντινουπολίτικες οργανώσεις αυτό αποκόμισε και αυτό για μένα 
είναι το πιο σημαντικό. Σας ευχαριστούμε πολύ που μέσα σε αυτή την 
οικονομική συγκυρία είστε εκεί, αλληλέγγυοι..!» 

……….. 

«Σας ευχαριστώ πάρα πολύ μιας και αυτό το ποσό αποτελεί σημαντική 
βοήθεια για μένα. (…) Ακόμα θα ήθελα να ξέρετε ότι όλη αυτή η 
διαδικασία με έφερε πιο κοντά με τις ρίζες της μητέρας μου και μου 
έδωσε πολύ μεγάλη χαρά.» 

 

 


