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

•Νέο

Δ.Σ. στο ΣΥΡΚΙ,σ.2.
•Μνήμη αναιρεθέντων
Κωνσταντινουπολιτών την
4/7/1941, σ.2-12.
•Πρόγρ. ΕΛΠΙΣ,σ.13-17.
•Εκδόσεις ΟιΟμΚω, σ.1819.
•Δράσεις Δ.Σ. ,σ.20-24.
•Βιβλιοπαρουσίαση, σ.2517.
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Μηνιαία Ενημέρωση Οικουμενικής Ομοσπονδίας Κωνσταντινουπολιτών

“Χρωστάμε σ’ όσους ήρθαν,
πέρασαν, θα ‘ρθουνε,
θα περάσουν.
Κριτές θα μας δικάσουν
οι αγέννητοι , οι νεκροί»
Κωστής Παλαμάς
Το Πρόγραμμα Κοινωνικής Αλληλεγγύης της Οι.Ομ.Κω.
Οι συνθήκες της πανδημίας που ακολούθησε την οικονομική κατάρρευση
έχουν δημιουργήσει πολλές δυσκολίες σε πολλούς. Η αλληλεγγύη προς τους
αδυνάμους ήταν πάντοτε κυρίαρχο συστατικό της Ρωμιοσύνης. Το Πρόγραμμα Κοινωνικής Αλληλεγγύης «Μηνάς Τσιτσάκος» που ξεκίνησε η Οι.Ομ.Κω.
Συνεχίζεται με όλες του τις δράσεις
•

•

•

•

Παροχής στέγης σε 75 άστεγους

Διανομές 140 διατακτικών κάθε μήνα

Εξασφάλιση φαρμάκων και ειδών υγιεινής.

Εξασφάλιση της πρόσβασης σε ιατρικές υπηρεσίες

ΓΙΑ ΝΑ ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙΤΕ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ ΣΤΟ nnap@otenet.gr

ΝΕΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΤΟ ΣΥΡΚΙ
Προς : Αξιότιμο κ. Γεώργιο Παπαλιάρη
Πρόεδρο του Συνδέσμου Υποστήριξης Ρωμαίικων Κοινοτικών Ιδρυμάτων
7/7/2021
Αγαπητέ κύριε Πρόεδρε,
Αγαπητά μέλη του Δ.Σ. του ΣΥΡΚΙ,
Με πολύ χαρά μάθαμε την ανάληψη των καθηκόντων σας κατόπιν των πρόσφατων εκλογών και των αρχαιρεσιών που ακολούθησαν.
Σας συγχαίρομε ολόψυχα και ευχόμαστε υγεία, επιτυχίες πολλές και ευόδωση των προσπαθειών σας.
Όπως όλα τα τελευταία χρόνια, ως Οικουμενική Ομοσπονδία Κωνσταντινουπολιτών θα είμαστε πάντοτε εγκάρδια στο πλευρό σας για το καλό της όπου γης Ομογένειας μας και την
εξασφάλιση ενός μέλλοντος αντάξιο της λαμπρής ιστορίας μας, παρά τις απίστευτες δυσκολίες που έχουμε αντιμετωπίσει.
Με τους θερμότερους χαιρετισμούς και τις ευχές μας
Το Δ.Σ. της Οι.Ομ.Κω.

Στην επέτειο των 80 ετών οι Κωνσταντινουπολίτες τίμησαν την Ιερή
Μνήμη των 78 αναιρεθέντων εθελοντών συμπολιτών τους στο Αιγαίο
Πέλαγος που είχαν πολεμήσει κατά του
Φασισμού και Ναζισμού το 1940-41.
Η ΑΠΟΚΑΚΛΥΨΗ ΤΗΣ ΑΙΤΙΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΘΕΣΗ ΤΟΥ
ΒΡΕΤΑΝΙΚΟΥ ΥΠΟΒΡΥΧΙΟΥ TORBAY.
Την Κυριακή 4 Ιουλίου 2021 οι Κωνσταντινουπολίτες τίμησαν τους 78 συμπολίτες τους που στην προσπάθεια τους να επιστρέψουν στην Πόλη με το επιταγμένο πετρελαιοκίνητο-καΐκι «Ευαγγελίστρια» , συνέπεια της επίθεσης του ανωτέρω αναφερόμενου υποβρυχίου με κυβερνήτη τον Anthony Miers ενταφιάστηκαν στο Αιγαίο Πέλαγος.
Οι επιμνημόσυνες τελετές οργανώθηκαν από την Οικουμενική Ομοσπονδία
Κωνσταντινουπολιτών τον ενωτικό φορέα των εκπατρισμένων Ελλήνων της Πόλης.
Το τραγικό γεγονός ήταν ένα μυστήριο για πολλά χρόνια. Το μόνο γνωστό στοιχείο ήταν ότι είχε βρεθεί ένα σακάκι θύματος και από αυτό υπήρχε η υπόνοια
ότι υπήρξε ναυάγιο του «Ευαγγελίστρια» αλλά δεν ήταν γνωστές οι συνθήκες
που έγινε αυτό. Χάρη στην συστηματική έρευνα του συμπολίτη μας Νίκου Μιχαηλίδη αποκαλύφθηκε η ιστορική αλήθεια ότι την 4 Ιουλίου 1941 κοντά στο
ακρωτήριο του Καφηρέα το π/κ «Ευαγγελίστρια» βυθίστηκε από το Βρετανικό
υποβρύχιο Torbay. Αναμένεται σύντομα να εκδοθεί βιβλίο από τον κ. Ν. Μιχαηλίδη για το θέμα.
Οι εκδηλώσεις αποτελούντο:
(α) Τελετή στον υγρό τάφο που έγινε επί του Ναρκοθηρευτικού ΕΥΝΙΚΗ του
Π.Ν., συμπεριλάμβανε την τέλεση τρισάγιου από τον εκπρόσωπο της Α.Θ.Π. του
Οικουμενικού Πατριάρχη κ.κ. Βαρθολομαίου τον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη
Προικονήσου κ. Ιωσήφ και τον Πανοσιολογιώτατο Αρχιμανδρίτη Μιχαήλ Λιούμη Πρωτοσύγκελο της Ι. Μ. Λαυρεωτικής και Μεσογαίας, το Προσκλητήριο των
αναιρεθέντων και τέλος την ρίψη στεφάνων στο υγρό τάφο των ηρώων. Στην
τελετή συμμετείχαν εκπρόσωποι : του Δ.Σ. της Οι.Ομ.Κω. και Κωνσταντινουπολίτικων σωματείων. Κατά την πρόσκληση των αθανάτων όλοι οι παριστάμενοι
αναφωνούσαν ΠΑΡΩΝ. Τα ονόματα τους δίνονται ακολούθως.
(β) Ομιλία στο Τεχνολογικό Πολιτιστικό Πάρκο Λαυρίου του Εθνικού Μετσόβιου
Πολυτεχνείου του κ. Νίκο Μιχαηλίδη.

ΟΙ ΑΘΑΝΑΤΟΙ ΗΡΩΕΣ ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΑΝΑΙΡΕΘΗΚΑΝ
ΤΗΝ 4 ΙΟΥΛΙΟΥ 1941
1. Αβραμάκης Μιχαήλ του Σάββα Ετών 24
2. Αβραμάκης Ιωάννης του Σάββα Ετών 27
3. Αντωνάτος Δημήτριος του Σάββα Ετών 26
4. Αγάς Γεώργιος του Ιωάννη Ετών 26
5. Αλβέρτης Αθανάσιος του Φραγκίσκου Ετών 24
6. Ακτίπης Αλέξανδρος του Μιχαήλ Ετών 22
7. Αθηναίoυ Γεώργιος του Αργύριου Ετών 21
8. Αβραάμ Γεώργιος του Διονυσίου Ετών 25
9. Βιτάλης Ελευθέριος του Χρήστου Ετών 24
10. Βεντούρας Απόστολος του Ιωάννη Ετών 23
11. Βλασσόπουλος Κων/νος του Θεοδόση Ετών 30
12. Βανδώρος Ορέστης του Δημοσθένη Ετών 22
13. Βιδάλης Μάρκος του Ηλία Ετών 28
14. Τζεζανάς Αλβέρτος του Ιακώβου Ετών 31
15. Γιαμάς Μιχαήλ του Ιταλού Ετών 30
16. Γασπαράκης Θρασύβουλος του Νικολάου Ετών 27
17. Ζαλώνης Λουδοβίκος του Πέτρου Ετών 27
18. Ζαφειρίου Ζαφείριος του Μάρκου Ετών 24
19. Ζαμπλάκος Γεώργιος του Δημητρίου Ετών 23
20. Θεοδώρου Γεώργιος του Φιλίππου Ετών 25
21. Καν Ραφαήλ του Μάρκου Ετών 29
22. Καΐρης Παναγιώτης του Xαραλάμπους Ετών 32
23. Καλλιγάς Φανούριος του Αντωνίου Ετών 23
24. Κελαϊδίτης Φίλιππος του Ιωάννη Ετών 26
25. Καραπαναγιώτης Κων/νος του Ασημάκη Ετών 28
26. Λιοππάδης Χρήστος του Σταύρου Ετών 34
27. Λουκάκης Βαρθολομαίος του Παναγιώτη Ετών 27
28. Λινάρδος Πέτρος του Γεωργίου Ετών 24
29. Λεύκαρος Αντώνιος του Γερασίμου Ετών 26

30. Λεύκαρος Ιωάννης του Γεωργίου Ετών 30
31. Λεβή Λεών του Χαίμ Ετών 29
32. Λάσκαρης Ιάκωβος του Θρασύβουλος Ετών 34
33. Μεσηνέζης Βασίλειος του Ιωάννη Ετών 23
34. Μαγουλάς Παναγιώτης του Δημητριος Ετών 31.
35. Μαργέτης Σάββας του Ιωσήφ Ετών 21
36. Μπίλιας Ιωάννης του Γεωργίου Ετών 21
37. Μάργας Μαργαρίτης του Χρήστου Ετών 24
38. Μπουρόπουλος Κων/νος του Νικολάου Ετών 25.
39. Μάφης Βελισσάριος του Σαράντου Ετών 34
40. Μητσόπουλος Ίωάννης του Γεωργίου Ετών 29.
41. Μηλιώτης Παναγής του Χαράλαμπου Ετών 34.
42. Μπάχαλας Λεωνίδας του Ευάγγελου Ετών 28.
43. Μηνάς Κωνσταντίνος του Αλέξανδρου Ετών 20.
44. Μάντικας Αλέξανδρος του Δημητρίου Ετών 27
45. Μήλας Απόστολος του Ηρακλή Ετών 37
46. Μαλάτος Κομνηνός του Ιωάννη Ετών 36
47. Νικόπουλος Δημήτριος του Σπυρίδωνος Ετών 36.
48. Δεκάστρος Μωύς του Συμεών Ετών 31
49. Ντελασούδας Ιούλιος Ετών 30
50. Πρελορέντζος Νικόλαος του Κοσμά Ετών 29
51. Παυλίδης Κρίτων του Μιχαήλ Ετών 41
52. Πιθάρης Δημήτριος του Ηρακλή Ετών 25
53. Πλακόπουλος Ιωάννης του Αθανασίου Ετών 22.
54. Παπαφιλίππου Γεώργιος του Δημητρίου Ετών 22.
55. Πλατίδης Ιωάννης του Δημητρίου Ετών 30
56. Πρελορέντζος Ιωσήφ του Αντωνίου Ετών 28
57. Παπαδόπουλος Αλέξανδρος του Κων/νου Ετών 32.
58. Πιταράκης Ιωάννης του Κωνσταντίνου Ετών 30.

59. Πηλιούρης Νικόλαος του Ιωάννη Ετών 24
60. Πετσιλιάρης Ιωάννης του Κωνσταντίνου Ετών 29.
61. Παπαδόπουλος Αιμίλιος του Κωνσταντίνου Ετών 29.
62. Στεργιάδης Σπυρίδων του Γεράσιμου Ετών 23.
63. Σπυρόπουλος Αριστοτέλης του Δημήτριου Ετών 29.
64. Σοφικίτης Νικόλαος του Αλεξάνδρου Ετών 30.
65. Σταύρου Χρήστος του Δημητρίου Ετών 31 .
66. Στάμος Θωμάς του Γεωργίου Ετών 28
67. Τσαβίδας Βασίλειος του Μιχαήλ Ετών 28
68. Τζίβρας Αλέξανδρος του Γερασίμου Ετών 30
69. Τσακανίκας Κωνσταντίνος του Γεωργίου Ετών 27.
70. Τσαγκόπουλος Ιωάννης του Κων/νου Ετών 31
71. Τατσόπουλος Βασίλειος του Ηλία Ετών 28
72. Τσούκλας Βασίλειος του Ιωάννη Ετών 24
73. Χατζηαντωνίου Αντώνιος του Δημητρίου Ετών 29.
74. Χατζησταύρου Λάζαρος του Νικολάου Ετών 25
75. Χατζής Πολύδωρος του Νικολάου Ετών 25
76. Χρυσόπουλος Κωνσταντίνος του Ιωάννη Ετών 26.
77. Χατζηαργυρός Θρασύβουλος του Δημητρίου Ετών 31.
78. Ψαρρός Παναγής του Νικολάου Ετών 25

Το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας και το Πολεμικό Ναυτικό ανταποκρίθηκαν στο
αίτημα της Οι.Ομ.Κω. και διέθεσαν το Ν/ΘΗ ΕΥΝΙΚΗ. Τόσο ο Κυβερνήτης Πλωτάρχης Β. Κωφός. Όσο και όλο το προσωπικό του Πλοίου επεφύλαξαν θερμή
υποδοχή στους συμμετέχοντες στην τελετή. Όλη η τελετή στον υγρό τάφο των
αναιρεθέντων υπήρξε εξαιρετικά συγκινητική και οποία έχει καταγραφεί και
μπορείτε να την δείτε από τον σύνδεσμο: https://fb.watch/v/1_RklkE5h/
Στεφάνια ρίχτηκαν εκ μέρους της Οι.Ομ.Κω. του Συλλόγου Κωνσταντινουπολιτών, του Μορφωτικού Συνδέσμου ν. Χάλκης και των Ενόπλων Δυνάμεων,

Βάσει άρθρου του περιοδικού History Collection,
που ακολουθεί αναφέρονται τα γεγονότα για τα
οποία ο κυβερνήτης του υποβρυχίου A. Miers κατηγορήθηκε για εγκλήματα πολέμου. Εδώ και καιρό ως Οι.Ομ.Κω. γίνεται η νομική́ εξέταση του θέματος από εθελόντρια της Οι.Ομ.Κω. που είναι ειδική σε αντίστοιχα ζητήματα και θα γίνουν όλες
οι απαραίτητες ενέργειες.
Στην τελετή που έγινε στο Τεχνολογικό Πάρκο
Λαυρίου προσκλήθηκαν και παρέστησαν συγγενείς-απόγονοι των αναιρεθέντων όπως επίσης και
των εθελοντών Κωνσταντινουπολιτών που είχαν
πολεμήσει στα μέτωπα του Β’ Παγκόσμιου Πολέμου.
Στις επόμενες σελίδες δίνουμε στιγμιότυπα από τις
τελετές που πραγματοποιήθηκαν την Κυριακή
4/7/2021.

Ο κ. Νίκος Μιχαηλίδης στην
ομιλία του την 4/7/2021

Οι συμμετέχοντες
στην Επιμνημόσυνη
Τελετή στο
κατάστρωμα
του Ν/ΘΗ ΕΥΝΙΚΗ

Στο Τεχνολογικό Πάρκο Λαυρίου οι απόγονοι των αναιρεθέντων με τον
Σεβ. Μητροπολίτη Προικονήσου κ.Ιωσήφ

Anthony Miers

Φωτογραφία παρόμοιου καϊκιού με το
«Ευαγγελίστρια»

20 Forgotten Atrocities Committed by the Allies During
World War II
Steve - October 20, 2018
The British Submarine HMS
Torbay twice unlawfully killed
the shipwrecked survivors of
German vessels
Under the Hague Convention
of 1907 firing upon and killing
shipwrecked persons is strictly
forbidden, even against enemy
soldiers
during
wartime.
Despite Great Britain being a
signatory to the international statute, there are several documented instances of
the Royal Navy deliberately ignoring this proscription to attack those
shipwrecked. Among these cases, the British submarine HMS Torbay, based in the
Mediterranean from 1941-1942, is perhaps the most egregious and flagrant
violator.
According to Royal Navy Officer Ludovic Kennedy, in July 1941, on the orders of
its commanding officer, Lieutenant Commander Anthony Miers, HMS
Torbay opened fire on two separate occasions on the shipwrecked survivors of
sunk vessels. The first instance occurred off the coast of Alexandria, Egypt, whilst
the second off the coast of Crete; in neither situation did the survivors pose a
legitimate threat to HMS Torbay or its crew and combined resulted in the
unlawful deaths of dozens of shipwrecked and surrendering German sailors and
soldiers.

These events were witnessed and reported by acting First Lieutenant Paul
Chapman, who stated: “everything and everybody was destroyed by one sort of
gunfire or another”.
Rather than attempt to hide his crimes, Miers proudly declared them in the
ship’s official logs writing “Submarine cast off, and with the Lewis gun accounted
for the soldiers in the rubber raft to prevent them from regaining their ship”
Instead of relieving Miers of his command, when informed of the incidents the
Admiralty merely examined the possibility of German reprisals noting that “the
enemy has not made a habit of firing on personnel in the water or on rafts even
when such personnel were members of the fighting services” in retaliation.
Consequently, Miers only received a strongly worded letter advising him politely
to not repeat his war crimes lest the Germans equally begin the murderous
practice.
In spite of these confirmed war crimes, subsequently investigated and verified
by the Wehrmacht War Crimes Bureau, Miers was awarded the Victoria Cross for
his services during the Second World War and continued to serve in the Royal
Navy, rising to the rank of Rear Admiral before retiring in 1956.

Θερινή Εκδρομή Νέων στο Λαύριο
Η φετινή εκδρομή νέων συνδυάστηκε με τις Επιμνημόσυνες τελετές που αναφέραμε παραπάνω. Συμμετείχαν 30 νέες/οι που έφθασαν στο Λαύριο με πούλμαν που διέθεσε η Οι.Ομ.Κω. Στην συνάντηση των νέων παρουσιάστηκε από
τον Αντιπρόεδρο της Οι.Ομ.Κω κ. Μιχάλη Μαυρόπουλο το Πρόγραμμα ΕΛΠΙΣ
της Οι.Ομ.Κω. υπέρ της νεολαίας. Η παρουσίαση δίνεται στη συνέχεια.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΕΛΠΙΣ
ΤΗΣ ΟΙ.ΟΜ.ΚΩ
ΜΙΧΑΛΗΣ ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ
ΟΙΟΜΚΩ

ΤΙ ΕΊΝΑΙ ΚΑΙ ΤΙ ΔΕΝ ΕΊΝΑΙ Η ΟΙ.ΟΜ.ΚΩ.
• Η ΟΙ.ΟΜ.ΚΩ. είναι ο ενωτικός οργανισμός – φορέας όλων των
εκπατρισμένων Ελλήνων της Κωνσταντινούπολης που
εξαναγκάστηκαν να ζουν ενάντια την θέληση τους εκτός της Πόλης
που ανήκουν.
• Δεν είναι μια απλή ένωση σωματείων που εκπροσωπούνται όλα τα
σωματεία.
• ‘Έχει ως μέλη τα Πολίτικα σωματεία στην Ελλάδα, Γερμανία, Ελβετία,
Ηνωμένο Βασίλειο, Los Angeles, Chicago, Washington D.C.

Ποιοι είναι ο κύριοι σκοποί της ΟΙ.ΟΜ.ΚΩ.
• Η διατήρηση της Ρωμιοσύνης στην Πόλη υπό συνθήκες ευνομίας,
ευημερίας και όχι επανάληψη των διωγμών του παρελθόντος.
• Το κυριότερο πρόβλημα σήμερα στην Πολη είναι ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΟ και
βρίσκεται σε εξαιρετικά κρίσιμη φάση.
• Ο μοναδικός τρόπος αποφυγής του κινδύνου να μείνει η Πόλη χωρίς
Ρωμιούς στην παραδοσιακή τους Κοινότητα είναι να υπάρξει ένας καλά
σχεδιασμένος επαναπατρισμός από νέους Κωνσταντινουπολίτες.
• Για να γίνει αυτό, πρέπει:
α) Η νέα γενιά να συνδέσει την ταυτότητα της με την Πόλη.
β) Να εφαρμοστεί ένα σχέδιο δράσης επαναπατρισμού με συνέπεια και
επιμονή.

Η ΟΙ.ΟΜ.ΚΩ.
Απαιτεί από το κράτος της Τουρκίας μέτρα Θεραπείας και
Αποκατάστασης των συνεπειών των μαζικής κλίμακας
διωγμών που έχει υποστεί η Ελληνορθόδοξη Κοινότητα της
Πόλης και μαζί των νήσων Ίμβρου&Τενέδου.
Πρόκειται για θεμελιώδες ζήτημα ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ του
ΑΝΘΡΩΠΟΥ και με κανένα τρόπο Ελληνοτουρκικό ζήτημα
Η ΟΙ.ΟΜ.ΚΩ προβάλει το ζήτημα αυτό επίσης στους
διεθνείς οργανισμούς
ΟΗΕ, ΟΑΣΕ, ΣΥΜΒ. ΕΥΡΩΠΗΣ, Ε.Ενωση

Πρόγραμμα ΕΛΠΙΣ
• Αποτελεί συνέχιση πολλών δράσεων του Δ.Σ. της ΟΙ.ΟΜ.ΚΩ.
• Εθελοντικές δράσεις με αποστολές στην Πόλη αλλά και εθελοντικές
δράσεις στην Ελλάδα.
• Τα τελευταία 10 χρόνια πάνω από 150 νέοι εθελοντές έχουν προσφέρει
σε εργασίες όπως: αποτυπώσεις κτιρίων, τακτοποίηση και ψηφιοποίηση
αρχείων, καταγραφή βιβλιοθηκών, κοιμητήρια, σεισμολογικές μελέτες,
κτλ.
• Έχουν υλοποιηθεί προγράμματα χορήγησης υποστήριξης σε μαθητές
λυκείων στην Ελλάδα, όπως και τα τελευταία 4 χρόνια για φοιτητές.
• Οι δράσεις αυτές έχουν φέρει κοντά μας 300 περίπου νέους.

Δράσεις του ΕΛΠΙΣ
- Κάθε Οκτώβριο δημοσιεύεται η πρόσκληση προς τις/τους μαθήτριες/ές
των 2 τελευταίων ετών των λυκείων της Ελλάδος με καταγωγή από την
Πόλη να υποβάλουν αίτηση. Σκοπός της δράσης είναι η υποστήριξη των
μαθητριών/ών στις προσπάθειες τους να πετύχουν στις
Πανεπιστημιακές Σχολές που τους ενδιαφέρουν. Σε όσους επιθυμούν
παρέχεται η δωρεάν πρόσβαση στο ηλεκτρονικό Φροντιστήριο ΑΡΝΟΣ.
- Κάθε Νοέμβριο δημοσιεύεται η πρόσκληση για δήλωση ενδιαφέροντος
για τους/τις φοιτητές/τριες που σπουδάζουν σε ΑΕΙ της Ελλάδος, για να
υποβάλουν αίτηση. Ο αριθμός των αιτούντων φθάνει τους 60-70 νέες
και νέους.
- Και στις δύο περιπτώσεις το Δ.Σ, λαμβάνει υπόψη τις επιδόσεις των
υποψηφίων (που είναι εντυπωσιακές) αλλά και τα κοινωνικά κριτήρια.
- Ο συνολικός ετήσιος προϋπολογισμός των δύο δράσεων είναι περίπου
25.000 Ευρώ.

Δημιουργία Βάσης Δεδομένων των Εντασσόμενων
στο Πρόγραμμα ΕΛΠΙΣ
Αρχίζοντας από τον Οκτώβριος συγκεντρώθηκαν ερωτηματολόγια
από τους εθελοντές που έχουν συμμετάσχει σε δράσεις της Οι.Ομ.Κω.
αλλά και νέες/ους εθελόντριες/ες που έχουν έμπρακτο ενδιαφέρον για
τον Ελληνισμό της Κωνσταντινούπολης.
Οι πληροφορίες που συγκεντρώθηκαν είναι πολύ χρήσιμες για τις
δράσεις του ΕΛΠΙΣ.
Επιπλέον έχει γίνει συστηματική προσπάθεια για την απόκτηση από
όσες/ους μπορούν να αποκτήσουν την ιθαγένεια και της Τουρκίας
αφού αποτελεί σημαντικό παράγοντα στην διεκδίκηση της Οι.Ομ.Κω.
ενώπιον της Κυβέρνηση της Τουρκίας.

Δύο Νέες Δράσεις της ΟΙ.ΟΜ.ΚΩ
στο Πλαίσιο του ΕΛΠΙΣ
Υποτροφίες για Μεταπτυχιακές Σπουδές
σε ΑΕΙ Κωνσταντινούπολης
Δράση του Προγράμματος «ΕΛΠΙΣ»
Προσκαλούνται οι φοιτητές/τριες με Κωνσταντινουπολίτικη καταγωγή που
σπουδάζουν σε ΑΕΙ της Ελλάδος ή άλλων χωρών εκτός Τουρκίας και επιθυμούν να συνεχίσουν τις σπουδές τους σε μεταπτυχιακό ή διδακτορικό
επίπεδο σε Πανεπιστήμια της Κωνσταντινούπολης, να υποβάλουν αίτηση
συμπληρώνοντας το παρακάτω έντυπο. Σε περίπτωση που οι ενδιαφερόμενοι δεν έχουν πληροφορίες για πιθανά ΑΕΙ της Πόλης όπου θα μπορούσαν να σπουδάσουν, η Οι.Ομ.Κω. θα παρέχει τις αναγκαίες πληροφορίες. Στους/τις επιλεγέντες/γείσες θα χορηγηθεί υποτροφία για την κάλυψη των εξόδων τους σε σημαντικό βαθμό.

«ΠΡΟΚΑΤΑΡΤΙΚΗ ΦΑΣΗ ΓΙΑ ΕΠΑΝΑΠΑΤΡΙΣΜΟ ΣΤΗΝ
ΠΟΛΗ ΝΕΩΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΙΤΩΝ»
12-06-2021
Το Δ.Σ. της Οι.Ομ.Κω. στο πλαίσιο του Προγράμματος
ΕΛΠΙΣ προσκαλεί νέες/ους που επιθυμούν να εκδηλώσουν ενδιαφέρον για τη συμμετοχή τους στην αναφερόμενη Δράση που αποσκοπεί την υποστήριξη νέων που επιθυμούν να εγκατασταθούν και να ζήσουν στην Κωνσταντινούπολη ως μέλη της Ομογένειας. Σκοπός της
Δράσης είναι η υποστήριξη της προετοιμασίας και η διερεύνηση του επαναπατρισμού στην Κωνσταντινούπολη,
όπως επίσης και η υποστήριξη των ήδη εγκατεστημένων
μελών της Εκπατρισμένης ή μη Κοινότητας. Η διάρκεια κάθε επί μέρους δράσης ενδιαφερόμενης/ου, προβλέπεται
να έχει διάρκεια 12 μήνες και περιλαμβάνει τα στάδια: (α)
προετοιμασία για εγκατάσταση στην Πόλη (δεν ισχύει
στην περίπτωση των ήδη εγκατεστημένων), (β) εύρεση εργασίας ή αυτό-απασχόληση ή ίδρυση επιχείρησης, (γ) εγκατάστασης στην Πόλη. Στο τέλος του 12 μήνου θα εξεταστεί η επέκταση κάθε επιμέρους δράσης.

•Οι ενδιαφερόμενες/οι παρακαλούνται να αποστείλουν το συντομότερο δυνατό email
στη διεύθυνση: nnap@otenet.gr εκδηλώνοντας το ενδιαφέρον τους, ώστε να αρχίσει η
διαδικασία της πιθανής ένταξής τους στην αναφερόμενη Δράση.

ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΔΥΟ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΤΗΣ ΟΙΟΜΚΩ
πληροφορίες nnap@otenet.gr

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΟΙΟΜΚΩ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΕΡΓΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ
ΤΟ ΘΕΜΑ ΤΩΝ ΔΥΣΚΟΛΙΩΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΑΜΚΑ ΑΠΟ ΜΗ-ΕΧΟΝΤΕΣ
ΙΘΑΓΕΝΕΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΙΤΕΣ.
Προς: Αξιότιμο κ. Κωστή Χατζηδάκη
Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Μέριμνας
28/6/2021
Θέμα: Μη- έκδοση ΑΜΚΑ σε ανιθαγενείς Έλληνες Κωνσταντινουπολίτες
Αξιότιμε κύριε Υπουργέ,
Με την εμπειρία μας του Προγράμματος Κοινωνικής Αλληλεγγύης που πραγματοποιεί με
ιδία μέσα η Ομοσπονδία μας, έχουμε διαπιστώσει ένας αριθμός συμπολιτών μας που ζουν
στην Ελλάδα ακόμα και 40-50 χρόνια στερούνται ΑΜΚΑ και επειδή δεν διαθέτουν ιθαγένεια
στερούνται ακόμα και στοιχειώδους υγειονομικής περίθαλψης.
Η ρίζα του προβλήματος προέρχεται από το γεγονός ότι την περίοδο 1964-1985 η Πολιτεία
δεν πολιτογραφούσε τους εκριζωθέντες Κωνσταντινουπολίτες που είχαν ιθαγένεια της Τουρκίας, τα παιδιά τους που γεννιόντουσαν στην Ελλάδα δεν αποκτούσαν Ελληνική ιθαγένεια
και ούτε της Τουρκίας και διέμεναν με την ανανέωση άδειας παραμονής τους ως ομογενών
αλλοδαπών για 50 χρόνια.
Επειδή το 2013 το καθεστώς χορήγησης αδειών παραμονής άλλαξε και δεν χορηγούνται
στους ανήκοντες στην κατηγορία αυτή, άδειες παραμονής ως Ομογενείς, παρά του ότι είναι
Έλληνες το γένος και αναπέμπονται στις αρμόδιες Διευθύνσεις τρίτης χώρας το οποίο συνεπάγει πολύ υψηλό κόστος, καταγράφονται ως μη-Έλληνες και οι χορηγούμενες άδειες είναι
ετήσιες.
Ομολογουμένως η Πολιτεία μετά από το 1985 άρχισε να πολιτογραφεί τους Κωνσταντινουπολίτες, οπότε και οι αναφερόμενοι έχουν την δική τους ευθύνη να μην έχουν πολιτογραφηθεί αφού μάλιστα μετά από το 1990 επιτράπηκε η διπλή ιθαγένεια στην Τουρκία.
Το πρόβλημα που θέλουμε να σας αναφέρουμε είναι ότι ένας αριθμός των ατόμων που ανήκουν στην παραπάνω κατηγορία που κατά κανόνα είναι υπερήλικες, αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα υγείας και στερούμενοι ΑΜΚΑ ζουν πολύ δύσκολες καταστάσεις. Ο αριθμός των ατόμων αυτών δεν υπερβαίνει τους 20.
Πιστεύομε ότι μια υπουργική απόφαση που θα προβλέπει σε ένα άτομο που ανήκει στις
παραπάνω κατηγορίες (π.χ. διαδοχική ανανέωση της άδειας παραμονής για τουλάχιστο 20
χρόνια και παραμονή στην Ελλάδα για 20 χρόνια) θα έλυνε το πρόβλημα.

ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΟΙΟΜΚΩ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ
Remedy and Reparations towards Minorities facing the danger to disappear in their native
land is a Fundamental Human Rights Issue:
The case of the Greek Orthodox Community of Istanbul
U.N. HUMAN RIGHTS COUNCIL 47TH SESSION GENEVA 21 JUNE-13 JULY 2021
The Ecumenical Federation of Constantinopolitans (EFC), is the all-world federative body of
the associations of the Greek-Orthodox Community of Istanbul, forced to live away from their
native city of Istanbul due to the severe human rights violations befallen on them throughout
the twentieth century by successive governments of the Republic of Turkey. The
consequences of these violations are still affecting this Minority.
The international status of this Minority was established by the founding international
Lausanne Treaty of Republic of Turkey (24/7/1923). The population of this Minority at that
time was 125.000 members and 98% of their descendants are now living as an expatriated
community in various countries. In the following figure the process of banishment of the
Minority is presented in a graphical form related to the most severe human and minority
rights violations.

Despite the general view that the violations against this Minority were related to the foreign
policy relations of Turkey, the simple truth is that these violations

to the foreign policy relations of Turkey, the simple truth is that these violations
were directly linked to the absence of the rule of law and to the perception that “minorities”
constitute a lethal danger for the establishment of a Turkish “nation state”. This fact is evident
since severe violations took place when relations between Turkey and Greece were good.
EFC in various UN meetings during the last years has presented the processes of the history
of banishment of the Greek-Orthodox Community of Istanbul which is shown vividly in the
graphic below. The anti-minority measures became severe after the establishment in 1962 at
the Prime-minister’s office the “Special Minority Committee” whose members were from the
security and intelligence services. The rulings of this Committee superseded any administrative, judicial, and legislative power in the Republic of Turkey. This Committee was abolished in
2004.
What is at stake today is the very survival of this historical and autochthonous Minority. In the
early 1960’s, the Minority still numbered 100.000 persons living in Istanbul. Less than 1.500
of its members remain in Istanbul today with most of them having an age above 60 years old.
This fact was recognized by the ECRI REPORT ON TURKEY (fourth monitoring cycle), adopted
on 10 December 2010, Published on 8 February 2011, Chapter III, Vulnerable/Target Groups,
stating that “The extremely small size of the Greek community in Turkey…Urgent action is
needed, as ECRI already noted in its third report on Turkey, if this community is to survive”.

The only legal entity recognized by the Republic of Turkey of the non-Muslim minorities, like
our Minority, are individual minority welfare foundations which according to Lausanne Treaty
should be administered by the minorities themselves. However, during the years 1923-2003,
the long terms elections in the Foundations have been prohibited which happened again
from 2013 onwards and made impossible to carry out elections. Early this year the Administrative Court in Ankara ruled the illegality of prohibition of elections and recently the Court of
Appeal verified the early court ruling. This prohibition of elections has already caused serious
misdeeds in the Welfare Foundations. The proper functioning of the administration of a minority welfare foundation is an essential prerequisite for the survival of the Greek-Orthodox
Minority.
EFC during the last ten years firmly stated towards the Government of the Republic of Turkey
the urgent necessity of Remedy and Reparation measures towards the Expatriated GreekOrthodox minority of Istanbul. The measures and procedures established by the U.N. 60/147
General Assembly Resolutions are very important towards this goal.

Specifically, EFC in direct communication with the authorities of the Republic of Turkey has
submitted a series of specific of proposals to overt the complete disappearance of this minority. The proposed measures includes:
Supporting actively and funding the repatriation program. This includes the support of
housing and job finding including the appointment to public services which has been prohibited after 1923.
Extend the restitution of citizenships for the descendants of those that have been expelled
and stripped of the citizenship without their consent.
Cooperation on the establishment of research and development units with the cooperation
of the expatriated Minority.
Allow the participation of the members of the expatriated Community to the management
of the administration of the Welfare Foundation in Istanbul in which no elections have been
done during the last eight years and in some cases more than 30 years as has been the case
in BALIKLI Philanthropic Foundation.
We invite the Republic of Turkey to consider and respond positively to the proposals of EFC.

UNITED NATION
Africa-Middle East Regional Forum, 15th and 16th June
Με το δεδομένο ότι εκπατρισμένοι Κωνσταντινουπολίτες ζουν στην Νότια
Αφρική και ορισμένες χώρες της Μέσης Ανατολής έγινε δεκτή η προφορική
παρέμβαση της Οι.Ομ.Κω. την 15/6/2021. Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε
διαμέσου του διαδικτύου. Από πλευράς της Οι.Ομ.Κω. τέθηκε σημασία οι
φορείς του Ο.Η.Ε. να δώσουν σημασία στην εφαρμογή των θεσμοθετημένων
αρχών της θεραπείας και αποκατάστασης μειονοτήτων που υπέστησαν στο
παρελθόν από κρατικές οντότητες μαζικής κλίμακας παραβιάσεις που είχαν
σκοπό τον αφανισμό τους. Αναπτύχθηκε ως η πλέον χαρακτηριστική περίπτωση η Ελληνορθόδοξη Μειονότητα της Πόλης.

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΟΜΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
Στη διάρκεια του παρελθόντα μήνα πραγματοποιήθηκαν δύο πολύωρες διαδικτυακές συνεδριάσεις του Συμβουλίου Ομογενειακής Παιδείας (ΣΟΠ) που έχει ιδρυθεί το 2014. Συμμετείχαν οι θεσμικοί παράγοντες, οι εκπρόσωποι των σχολείων και του εκπαιδευτικού προσωπικού της Κωνσταντινούπολης και της Ίμβρου, οι εκπρόσωποι του ΣΥΡΚΙ και της Οι.Ομ.Κω.
Επίσης συμμετείχε ο Μέγας Πρωτοσύγκελος του Οικουμενικού Πατριαρχείου π. Θεόδωρος
Μεϊμάρης.
Συζητήθηκε ένα ευρύ φάσμα θεμάτων που αφορούν θεσμικά, εκπαιδευτικά αλλά και οικονομικά ζητήματα. Επανατονίστηκε ότι οι προσλήψεις προσωπικού, όπως είχε αποφασιστεί εδώ και πολλά χρόνια από το ίδιο Συμβούλιο, θα γίνονται με ανοικτές προσκλήσεις με
την τήρηση της ίσης ευκαιρίας προς όλες τις εν δυνάμει υποψηφιότητες. Για τον σκοπό αυτό αποφασίστηκε να συνταχθεί οδηγός-κανονισμός που θα ακολουθείτε κατά την διαδικασία των προσλήψεων εκπαιδευτών.
Επίσης αποφασίστηκε η σύνταξη κανονισμού για την λειτουργία οικονομικού ταμείου της
Ομογένειας και συγκροτήθηκε εισηγητική επιτροπή ώστε σε επόμενη συνεδρίαση του ΣΟΠ
να συζητηθεί το θέμα.
ΤοΣ ΣΟΠ διαπιστώνοντας την αλλαγή της σύνθεσης του μαθητικού κόσμου, όπου τα τελευταία χρόνια παρουσιάζεται σημαντική αύξηση παιδιών από μεικτές οικογένειες, εξέτασε
τα νέα ζητήματα που προκύπτουν. Από πολλούς διατυπώθηκε η άποψη ότι στα σχολεία
μας, όπως υπήρξαν πάντοτε στην μακρόχρονη ιστορίας τους ανοικτά προς όλους με την
προϋπόθεση οι ζητούντες γονείς την ημέτερη παιδεία, τα παιδία τους να ανήκουν στην Χριστιανική πίστη, ανεξαρτήτου δόγματος.
Η Οι.Ομ.Κω. Πιστεύει ακράδαντα ότι μόνο με την λειτουργία των συλλογικών οργάνων
της Ομογένειας, με βάση την μακραίωνη δημοκρατική παράδοση της Ρωμιοσύνης μπορούν
να λυθούν όλα τα προβλήματα, όπως και της Ομογενειακής Παιδείας.
Όπως έχει κάνει όλα τα τελευταία χρόνια, η Οι.Ομ.Κω. παρά τα πάρα πολλά άλλα προγράμματα που απαιτούν πόρους, θα συνεχίσει έμπρακτα και την οικονομική υποστήριξη
των εκπαιδευτηρίων της Ομογένειας. Οι πόροι που έχει εξασφαλίσει η Οι.Ομ.Κω. είναι μεταξύ των μεγάλων ευαγών ιδρυμάτων της Ομογένειας.

Βιβλιοπαρουσίαση
ΑΝΑΖΗΤΩΝΤΑΣ ΤΗ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ
του
Γεωργίου Αναπνιώτη
Αρχιτέκτονα – Ερευνητή
Αποτέλεσμα μιας πολυετούς και με
εξαιρετικό κόπο εργασίας είναι το αναφερόμενο βιβλίο που πρόσφατα
εκδόθηκε από τις Εκδόσεις Τσουκάτου
στην Αθήνα. Το βιβλίο – λεύκωμα 590
σελίδων έχει διεπιστημονικό περιεχόμενο καθώς εμβαθύνει στα θέματα
Αστεοδομίας, Αρχιτεκτονικής και Τεχνολογίας με άξονα την ιστορική διαδρομή μιας από τις πλέον σημαντικές
πόλεις της ανθρωπότητας.
Τα πρώτα δύο κεφάλαια δίνουν μια άριστη ιστορική εισαγωγή για την Βασιλίδα αυτή των
πόλεων που στο πέρασμα των είκοσι και πλέον αιώνων υπήρξε η πηγή ιστορικών εξελίξεων
και ακτινοβολίας πολιτισμού προς όλο τον κόσμο. Σπάνια μια πόλη έχει τόσες πολλές ονομασίες: Βυζάντιο, Κωνσταντίνου Πόλη, Κωνσταντινίγιε, Τσάριγκραντ, Ντέρ Σαντέντ (Θύρα
της ευτυχίας), Μιλκαγκράντ…Ένα από τα σημαντικά ερωτήματα που αναλύει και απαντάει
στην εισαγωγή ο συγγραφέας είναι η απάντηση στο ερώτημα: Τι είναι Ρωμιός και Ρωμιοσύνη ιδιαίτερα σήμερα. Είναι ένα ερώτημα που συνδέεται με τα ζωτικά ζητήματα που αντιμετωπίζει ο Ελληνισμός όπου γης.
Ακολουθεί της εισαγωγής μια εκτενέστατη ανάλυση της αστεοδομίας της Βυζαντινής Κωνσταντινούπολης με αναφορά στις διάφορες εποχές της χιλιόχρονης Αυτοκρατορίας, της οποίας υπήρξε πρωτεύουσα.
Τα μνημεία και η αστεοδομία της Πόλης αντικατοπτρίζουν το πολυσυνθετικό πνεύμα της
πολιτείας του Βυζαντίου. Τα αποτελέσματα της μελέτης του συγγραφέα για τις διοικητικές
περιοχές της πρώτης περιόδου της Αυτοκρατορίας, τις συνοικίες που κατοικούσαν οι σχεδόν ένα εκατομμύρια κάτοικοι της περιόδου ακμής του Βυζαντίου, το συγκρότημα του Ιερού Παλατίου και των πέριξ μνημείων και βέβαια του ανθρώπινου θαύματος του Ιερού Ναού της του Θεού Σοφίας και του τεχνολογικού επιτεύγματος που προστάτεψε την Πόλη για
1000 χρόνια των Θεοδοσιανών αλλά και των θαλασσίων τειχών, αναλύονται με εξαιρετική
επιτυχία. Επιπλέον παρουσιάζονται οι αρχιτεκτονικές, αγιογραφικές και διακοσμητικές

λεπτομέρειες πάρα πολλών μνημείων, όπως ιερών ναών που πολλοί σήμερα είναι τεμένη, παλατιών, του φημισμένου Ιππόδρομου που υπήρξε το κέντρο των πολιτικών διεργασιών και επίσης των παλατιών αξιωματούχων. Ο συγγραφέας αντλώντας κάθε λεπτομέρεια
από Βυζαντινά κείμενα, τα αρχαιολογικά ευρήματα παρουσιάζει με εξαιρετική ακρίβεια τα
μοναδικά τεχνικά επιτεύγματα του λαμπρού Βυζαντίου, όπως των συστημάτων υδροδότησης της Πόλης, των εκπαιδευτικών και φιλανθρωπικών ιδρυμάτων , εμπορικών κέντρων και
την σχέση του με τις συντεχνίες. Η μελέτη της περιόδου μετά από την αποκατάσταση της
Βυζαντινής κυριαρχίας μετά από την θλιβερή 1204-1261 περίοδο της λατινικής κατοχής, η
γνωστή Παλαιολόγεια εποχή που διήρκησε δύο αιώνες, αναλύεται επίσης με πολύ προσοχή, σε βάθος και λεπτομέρεια. Αν και είναι μια περίοδος υποχώρησης της κρατικής δύναμης η πνευματική αναγέννηση που προηγείται για πολλές δεκαετίες της ιταλικής αναγέννησης, βοήθησε το Γένος να αντέξει την πολλών αιώνων δουλεία του Οθωμανικού ζυγού.
Εξαιρετικά ενδιαφέρουσα είναι η μελέτη για τη Βυζαντινή αμυντική τεχνολογία των αμυντικών υποδομών, αλλά περισσότερο της ναυτοσύνης του Βυζαντίου. Η μελέτη της Αλυσίδας του Κερατείου κόλπου με άκρως επιστημονικό τρόπο είναι μια πρωτότυπη προσέγγιση
που έχει τύχει ήδη διεθνούς αναγνώρισης. Επίσης η αναλυτική περιγραφή των διαδραματισμένων γεγονότων κατά την πολιορκία του 1453 και ιδιαίτερα του κατά θάλασσα αγώνα
είναι πολύ αποκαλυπτική και έχει τον χαρακτήρα της αποκατάστασης της ιστορικής αλήθειας.

Εκείνο που κάνει το έργο του Γεώργιου Αναπνιώτη μοναδικό είναι η πραγματικά Αρχιτεκτονική προσέγγιση σε ένα τόσο σημαντικό θέμα αφού η μεθοδολογία του είναι ο συνδυασμός της μηχανικής και της τέχνης. Η προσέγγιση αυτή έχει επιτευχθεί από τις εξαιρετικής
απεικονιστικής ποιότητας τρισδιάστατες απεικονίσεις, τεχνικά σχέδια και χάρτες που υπάρχουν στο βιβλίο αυτό. Επιπλέον το άριστα περίδετο και καλαίσθητο βιβλίο συνοδεύεται από μια πραγματικά εντυπωσιακή πανοραμική απεικόνιση μεγάλου μεγέθους και χωριστά
τοπογραφικό χάρτη της Κωνσταντινούπολης.
Πρόκειται για μια εξαιρετική εργασία που είναι σίγουρο ότι θα εκπλήξει όχι μόνο τους αρχιτέκτονες, μηχανικούς, φιλίστορες αλλά και το ευρύτερο κοινό που δυστυχώς ελάχιστα γνωρίζει για την χιλιόχρονη Ελληνική Βυζαντινή Αυτοκρατορία λόγω των αδυναμιών του συστήματος παιδείας που ισχύει για πολλά χρόνια στην σύγχρονη Ελλάδα. Αν και η εποχή της
προπαγάνδας που επιβλήθηκε από την εσπερία, περί του «βασιλείου του σκότους» έχει
παρέλθει, δεν είναι λίγοι ακόμα αυτοί που στην σημερινή Ελλάδα θεωρούν το Βυζάντιο ξένο με τον Ελληνισμό. Η τελευταία αυτή παρατήρηση καθιστά επιπλέον πολύ σημαντικό και
αναγκαίο το έργο αυτό.
Νικόλαος Ουζούνογλου
Ομότιμος Καθ. Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου

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.

