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Έκθεση Άγκυρας, σ.1.
Οφφικίαλος της Μ.τ.Χ.Ε. Αντιπρόεδρος της Οι.Ομ.Κω. κ. Μ. Μαυρόπουλος.
Ανακοινώσεις της Οι.Ομ.Κω. σ.713.
Εκδημία του Καθ. Γεωργίου Γιαντιγκάρογλου, σ.6.
Ορφανοτροφείο Πριγκήπου, σ. 1417.
Επίσκεψη του Οικ. Πατριάρχη στον
Πόντο, σ.16-17.
Μνήμη π. Κωνσταντίνου Στρατηγόπουλου, σ. 20-24.

Μηνιαία Ενημέρωση Οικουμενικής Ομοσπονδίας Κωνσταντινουπολιτών

Έκθεση και Ημερίδες
Άγκυρα - Τουρκία
«Παραδείγματα των Προσφορών των Ρωμιών στην
Οθωμανική και Ρεπουμπλικανική
Περίοδο στους τομείς:
Αρχιτεκτονική, Εκπαίδευση, Επιστήμες, Νομική Επιστήμη,
Διπλωματία, Ιατρική και Οικονομία»
12-15 Νοεμβρίου 2018, ώρες 10.30—20.30
Τοποθεσία : Ένωση Αρχιτεκτόνων Τμήμα Άγκυρας, Οδός Κονούρ 4/3,
Πλατεία Κιζιλαϊ
Εγκαίνια : Δευτέρα 12 Νοεμβρίου 2018, ώρες 19.30 - 21.00.
“Οι συμβολές στο Κοινωνικό Σύνολο των Ρωμιών της Ανατολής και της
Κωνσταντινούπολης την Οθωμανική και Ρεπουμπλικανική περίοδο»
Ημερίδα Συμπερασμάτων : Τετάρτη 14 Νοεμβρίου 2018, ώρες 17.30 -19.00
«Ιστορική αναδρομή στην ζωή των Ρωμιών της Ανατολής και της Πόλης»

Η Αυτού Θειότητα Παναγιότητα ο Οικουμενικός Πατριάρχης Χειροθέτησε ως Άρχοντα
Μαϊστορα τον κ. Μιχαήλ Μαυρόπουλο, Αντιπρόεδρο της Οι.Ομ.Κω.
Η τελετή χειροθεσίας έγινε την 21 Οκτωβρίου 2018 στον Ιερό Ναό Αγίων Αποστόλων του Φερίκιοϊ στην
Κωνσταντινούπολη. Δημοσιεύουμε την Προσφώνηση της Α.Θ.Π. του Οικουμενικού Πατριάρχη
κ.κ. Βαρθολομαίου και στην συνέχεια του κ. Μιχάλη Μαυρόπουλου.
Προσφώνησις
τῆς Α. Θ. Παναγιότητος
τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου
κ. κ. Βαρθολομαίου
κατά τήν χειροθεσίαν τοῦ κ. Μιχαήλ Μαυροπούλου
εἰς Ἄρχοντα Μαΐστορα
(Φερίκιοϊ, 21 Ὀκτωβρίου 2018)
Ἐντιμολογιώτατε Ἄρχων,
Η Αγία τοῦ Χριστοῦ Μεγάλη Ἐκκλησία, διά τῶν χειρῶν τῆς ἡμῶν Μετριότητος, σᾶς ἀπονέμει σήμερον, ἐν
τῷ πανηγυρίζοντι τήν συμπλήρωσιν ἑκατόν καί πεντήκοντα ἐτῶν ἀπό τῆς ἀνεγέρσεως αὐτοῦ, Ἱερῷ Ναῷ
τῶν Δώδεκα Ἀποστόλων Φερίκιοϊ, τό ὀφφίκιον τοῦ Ἄρχοντος Μαΐστορος τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου.
Ἀνήκετε πλέον εἰς τόν κύκλον τῶν συνεργατῶν τοῦ Πατριάρχου σας. Εἶσθε μέλος τῆς «Παναγίας Παμμακαρίστου», τῆς ἑδρευούσης ἐν Ἀθήναις Ἀδελφότητος Ὀφφικιαλίων τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου, καί
καλεῖσθε νά στηρίζετε, μετά τῶν ἄλλων Ἀρχόντων, τό θεάρεστον ἔργον τῆς Μητρός Ἐκκλησίας. Εἴμεθα βέβαιοι ὅτι θά ἀναδειχθῆτε ἀντάξιος τῆς ἐμπιστοσύνης, τῆς τιμῆς καί τῆς κλήσεως εἰς προσφοράν.
Γέννημα θρέμμα τῆς Πόλεως τοῦ Κωνσταντίνου, μέ πατέρα ἐκ Νίγδης τῆς Καππαδοκίας καί Ἰμβρίαν μητέρα, εἶσθε ψυχῇ τε καί σώματι ἐρριζωμένος εἰς τήν ἱστορίαν καί εἰς τάς παραδόσεις τῆς Ρωμιοσύνης. Καθ᾿
ὅλην τήν ζωήν σας παρεμείνατε πιστός εἰς τά πάτρια, φορεύς τῶν τιμαλφῶν ἀξιῶν τοῦ Γένους,
ἀφωσιωμένος εἰς τό Οἰκουμενικόν Πατριαρχεῖον, τό ὁποῖον εἶναι ἡ μήτρα τοῦ πολιτισμοῦ τῆς
Ὀρθοδοξίας, ὁ ἀμετακίνητος ἐκφραστής τῆς διπλῆς ἐντολῆς τοῦ Κυρίου, τῆς ἀγάπης πρός τόν Θεόν καί τῆς
«ὁμοίας τῇ πρώτῃ καί μεγάλῃ ἐντολῇ», τῆς ἀγάπης δηλονότι πρός τόν πλησίον. Συνηθίζομεν νά περιγράφωμεν τό ἦθος καί τήν μαρτυρίαν τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου διά τῶν λέξεων «πιστότης καί
ἀνοικτοσύνη». Πιστότης εἰς τήν Παράδοσιν τῆς Ἐκκλησίας, ἡ ὁποία εἶναι δι᾿ ἡμᾶς ἀνεξάντλητος πηγή δυναμισμοῦ, ἐμπνεύσεως, δημιουργικῆς παρεμβάσεως καί δράσεως ἐν τῷ κόσμῳ, χριστο- πρεποῦς καί χριστοτερποῦς παρουσίας καί μαρτυρίας ἔναντι τῶν σημείων τῶν καιρῶν. Ἡ ἀποστολή τῆς Ἐκκλησίας εἶναι
νά μετα- μορφώσῃ τόν πολιτισμόν, ὄχι νά τόν ἀπορρίψῃ, συμφώνως καί πρός τό εὐρύτερον νόημα τοῦ
ἐνθέου λόγου τοῦ προκατόχου τῆς ἡμῶν Μετριότητος ἐν τῷ ἀποστολικῷ Θρόνῳ τῆς Κωνσταντινουπολίτιδος Ἐκκλησίας Γρηγορίου τοῦ Θεολόγου: «Τό γάρ ἀπρόσληπτον ἀθεράπευτον».
Ὅ,τι προσεφέρατε μέ αὐταπάρνησιν καί ζῆλον, Ἐντιμολογιώτατε, εἴτε ὡς ἐπί σειράν ἐτῶν Πρόεδρος τοῦ Συλλόγου Ἰμβρίων Ἀθηνῶν, τοῦ ὁποίου σήμερον εἶσθε Ἐπίτιμος Πρόεδρος, εἴτε ὡς δραστήριον
μέλος καί Α’ Ἀντιπρόεδρος τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου τῆς Οἰκουμενικῆς Ὁμοσπονδίας Κωνσταντινουπολιτῶν (ΟΙΟΜΚΩ), εἴτε ἀπό ἄλλας θέσεις εὐθύνης, εἶναι, ἐν τελευταίᾳ ἀναλύσει, προσφορά πρός τήν Μητέρα Ἐκκλησίαν.

Συνεβάλατε μεγάλως εἰς τήν ἐνημέρωσιν τῆς κοινῆς γνώμης διά τό δρᾶμα τῆς Ἴμβρου, ἀγωνισθήκατε διά
τήν προστασίαν τῶν δικαίων τοῦ ἰμβριακοῦ λαοῦ, διά τόν συντονισμόν τῆς δράσεως καί τῶν πρωτοβουλιῶν τῶν ἀνά τόν κόσμον Ἰμβριακῶν Σωματείων. Παρόμοιον ζῆλον ἔχετε ἐπιδείξει καί ἐπιδεικνύετε καί
σήμερον διά τήν ἐν τῇ Πόλει Ὁμογένειαν καί τήν διεκδίκησιν τῶν δικαιωμάτων της. Ἐκτιμῶμεν,
ἐπαινοῦμεν καί ἐπευλογοῦμεν τήν φιλογενῆ δρᾶσιν σας. Δέν ἀπεκόπητε ἀπό τάς ρίζας σας. Ἡ σκέψις σας
ἦτο καί παραμένει ἐστραμμένη πρός τήν εὐλογημένην γῆν τῶν προγόνων, εἰς τούς ὁποίους, μετά Θεόν,
ὀφείλομεν τά πάντα.
Ἐντιμολογιώτατε Ἄρχων Μαΐστορ κύριε Μιχαήλ Μαυρόπουλε,
Ἔχομεν κραταιάν τήν πεποίθησιν ὅτι θά συνεχίσετε, κεκοσμημένος πλέον μέ τό ὑψηλόν
ἀρχοντικόν ὀφφίκιον τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου, τό θεοστήρικτον ἔργον διακονίας τοῦ Γένους καί τῆς Μητρός Ἐκκλησίας. Σᾶς συνοδεύουν αἱ εὐχαί τῶν ἐν Φαναρίῳ ἀνυστάκτων φρουρῶν τῶν Ὁσίων καί τῶν
Ἱερῶν τῆς Ρωμιοσύνης, καί ὅλων τῶν συμπροσευχομένων σήμερον ἐν τῷ παμφώτῳ Ἱερῷ Ναῷ τῶν Δώδεκα Ἀποστόλων.
Περαίνοντες τόν λόγον, συγχαίρομεν ἅπαξ ἔτι τήν ὑμετέραν προσφιλεστάτην Ἐντιμολογιότητα καί καταστέφομεν ὑμᾶς, τήν ἐρίτιμον σύζυγον καί τόν υἱόν σας διά τῆς Πατριαρχικῆς ἡμῶν εὐλογίας,
ἐπικαλούμενοι ἐφ᾿ ὑμᾶς καί ἐπί πάντας τούς παρισταμένους ἐν τῇ ἱερᾷ ταύτῃ συνάξει, πρεσβείαις τῶν
Ἁγίων Δώδεκα Ἀποστόλων καί φωτιστῶν τῆς Οἰκουμένης, τήν ζωοπάροχον χάριν καί τά ἀμέτρητα ἐλέη
τοῦ Θεοῦ τῆς ἀγάπης.

Ἄξιος!
Λόγος του κ. Μιχάλη Μαυρόπουλου
Παναγιώτατε Πάτερ και Δέσποτα,
Εν πρώτοις, ευχαριστώ ολόθυμα την Υμετέρα προσκυνητή μοι Παναγιότητα για την, ομολογουμένως, απρόσμενη τιμή που μου κάνετε. Αισθάνομαι ευγνώμων, συγκινημένος και ταυτόχρονα χαρούμενος, διότι
εκλαμβάνω την τιμητική αυτή διάκριση ως δικαίωση όχι μόνο των δικών μου προσωπικών προσπαθειών
για την υπόθεση τόσο του Ιμβριακού όσο και του ρωμαίϊκου Ελληνισμού παγκοσμίως, αλλά και όλων των
προέδρων και διοικητικών συμβουλίων της Οικουμενικής Ομοσπονδίας Κωνσταντινουπολιτών και του
Συλλόγου Ιμβρίων.
Θεωρώ υποχρέωσή μου να διέλθω όσα του βίου μου δικαιολογούν, ίσως, την παρούσα τιμή.
Παναγιώτατε, στη ζωή μου προτίμησα τη δράση, παρά τα λόγια.
Θα μιλήσω λοιπόν από καρδιάς, όπως ξέρω και αισθάνομαι, και θα αναφερθώ σε γεγονότα.
Γεννήθηκα και ανατράφηκα στο περιβάλλον της Πόλης και του Πατριαρχείου, όπου αξιώθηκα να κανοναρχήσω παρά τους πόδας μεγάλων πρωτοψαλτών και λαμπαδαρίων, όπως ο Πρίγκος και ο Στανίτσας.
Μεγάλωσα στο Φανάρι, την κιβωτό της Ορθοδοξίας και την πνευματική μήτρα του Ελληνισμού. Αποφοίτησα από τη Μεγάλη του Γένους Σχολή, όπου στη συνέχεια είχα την τιμή να υπηρετήσω ως καθηγητής
Μαθηματικών.

Όσα για τους άλλους αποτελούν ανάμνηση και παράδοση, για εμένα είναι ζωντανό βίωμα και ζωτικό και
ζωογόνο στοιχείο της ύπαρξής μου.
Ως γνήσιος Ρωμιός της Πόλης, αλλά και παραδοσιακός Φαναριώτης, και βεβαίως Ίμβριος ως προς την καταγωγή και τη συνείδηση, αισθάνθηκα από πολύ νέος την ανάγκη να συμβάλω στη διαφύλαξη των αξιών
που βίωσα από παιδί, και στην προώθηση των ζητημάτων που ταλανίζουν τον Ελληνισμό της Ίμβρου και
της Πόλης.
Δραστηριοποιήθηκα στον Σύλλογο Ιμβρίων, στην Αθήνα, όπου διετέλεσα επί πολλά χρόνια πρόεδρος ή
απλό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου,
ως την ημέρα που παρέδωσα τη σκυτάλη
στους νεώτερους.
Ο Σύλλογος Ιμβρίων, αναγνωρίζοντας την
προσφορά μου στην πατρίδα, με τίμησε
ανακηρύσσοντάς με Επίτιμο Πρόεδρο.
Τα πεπραγμένα μου δεν θα τα κρίνω βέβαια εγώ. Σεμνύνομαι όμως να αναφέρω
ότι επί της θητείας μου -και με προσωπική
ηθική και οικονομική δέσμευση- αγοράστηκε το οικόπεδο στη Νέα Σμύρνη και ανηγέρθη το ιδιόκτητο κτίριο του Συλλόγου, που
αποτελεί το καμάρι των συμπατριωτών μας
Ιμβρίων αλλά και της περιοχής.
Το γνωρίζετε καλύτερα από όλους, Παναγιώτατε, δεδομένου ότι Εσείς μάς κάνατε την τιμή να το εγκαινιάσετε και έκτοτε μάς τιμάτε τακτικά με την
παρουσία Σας ενθαρρύνοντας τη νεολαία μας.
Πάντοτε πίστευα ότι η ύπαρξη σταθερού χώρου θα λειτουργούσε και ως σημείο αναφοράς, και θα
έδειχνε προς τους έξω την αποφασιστικότητα και τη δυναμική του Συλλόγου μας.
Έγινε κάτι περισσότερο από αυτό: λειτούργησε ως χώρος διαφύλαξης της πολιτιστικής μας κληρονομιάς
και ως εφαλτήριο ενεργειών για το ιμβριακό ζήτημα. Εκεί προωθήσαμε το θέμα της Ίμβρου, όλοι μαζί, αλλά κυρίως με τις προσωπικές ενέργειες του έγκριτου δικηγόρου και Άρχοντα Πάρη Ασανάκη, που με επαγγελματική αρτιότητα κατήρτησε τον φάκελο που υποβάλαμε στις ευρωπαικές αρχές.
Με βάση τον Σύλλογό μας, υπερασπιζόμαστε με πάθος και αφοσίωση τα δίκαια αιτήματα του νησιού μας
σε όλα τα φόρα της Ελλάδας και του εξωτερικού, απαιτώντας την αποκατάσταση των αδικιών και την αναγνώριση των δικαιωμάτων μας.
Και έχει όντως απήχηση η προσπάθειά μας.
Εκθέσαμε τα προβλήματά μας, ευελπιστώντας ότι οι προσπάθειές μας κάποια στιγμή θα καρποφορήσουν, όπως και έγινε. Η Ιμβρος ζωντανεύει και πάλι και χαιρόμαστε όλοι για αυτό.
Ο Σύλλογος Ιμβρίων παραμένει δραστήριος και αγωνιστικός στα άξια χέρια της σημερινής διοίκησης, θέτει στέρεες βάσεις και αφήνει ιερή παρακαταθήκη για το μέλλον μέσω των νεωτέρων μελών του, για την
τελική δικαίωση που όλοι ευχόμαστε.
Η πολίτικη ψυχή μου, όμως, δεν μου επέτρεψε να παραμείνω αδρανής στο θέμα των Κωνσταντινουπολιτών. Δραστηριοποιήθηκα στην Οικουμενική Ομοσπονδία Κωνσταντινουπολιτών, γνωστή ως ΟΙ.ΟΜ.ΚΩ,
για 6 χρόνια ως Γ. Γραμματέας και τώρα ως Αντιπρόεδρος.

Αντλώντας δύναμη από την ενθάρρυνσή σας, Παναγιώτατε, και σε συνεργασία με τον άξιο Πρόεδρο, καθηγητή του Μετσόβειου Πολυτεχνείου, Άρχοντα, κ. Νίκο Ουζούνογλου και όλα τα μέλη του Διοικητικού
Συμβουλίου της Οικουμενικής Ομοσπονδίας Κωνσταντινουπολιτών (ΟΙΟΜΚΩ) διεκδικούμε τα δίκαιά μας,
και παρ’ όλη τη δυσμενή συγκυρία, πραγματοποιούμε μικρές αλλά σημαντικές προόδους.
Θεωρούμε πολύ σημαντικό ότι οι τουρκικές αρχές μάς θεωρούν ισότιμους συνομιλητές τους. Πιστεύουμε
πως με τη συνεχή επαφή των δύο μερών θα μπορέσουμε, με υπομονή και επιμονή, να επιτύχουμε ακόμα
περισσότερα.
Δεν γνωρίζω αν όλα αυτά είναι αντάξια της υψίστης τιμής που ευμενώς η Παναγιότητά Σας μού επιδαψιλεύει και για την οποία αισθάνομαι τιμή και ευγνωμοσύνη. Ξέρω όμως ότι προκύπτουν από το ταμείο της
ψυχής μου, και αν μπόρεσαν έστω
κατ’ ελάχιστον να ωφελήσουν την
υπόθεση των Ρωμιών της Πόλης και
των Ιμβρίων, τω Θεώ δόξα.
Ξέρω ακόμα ότι θα συνεχίσω να πορεύομαι στην ίδια αυτήν Ατραπό,
όσο οι δυνάμεις μου το επιτρέπουν
και όσο αποδεικνύομαι χρήσιμος. Όχι
για τη διάκριση, αλλά για την ουσία.
Για να κρατήσουμε ζωντανές τις αξίες
αυτές της Ρωμιοσύνης για τους επιγόνους και για να τις μετατρέψουμε
σε τηλαυγείς φάρους της κληρονομιάς μας, οι οποίοι θα τους καθοδηγούν.
Ολοκληρώνοντας αυτές τις σκέψεις
και τις ευχαριστίες προς την Υμετέρα Θειοτάτη Παναγιότητα, οφείλω να καταθέσω τις θερμές μου ευχαριστίες σε όλους όσους με ενέπνευσαν, με ενεθάρρυναν και με βοήθησαν.
Πρωτίστως προς Εσάς, Πατέρα και Δέσποτα, για το παράδειγμα που μας δίνετε με τη δική σας στάση και
για τις πολύτιμες συμβουλές Σας, οι οποίες με βοήθησαν να ενεργώ με θάρρος και συνέπεια κατά την πορεία μου.
Σας ευχαριστώ από καρδιάς για την τιμή που η Υμετέρα Θειοτάτη Παναγιότης μού περιποιεί, ανακηρύσσοντάς με Άρχοντα της του Χριστού Μεγάλης Εκκλησίας.
Κατόπιν, οφείλω να ευχαριστήσω τους αφοσιωμένους συνεργάτες και συνοδοιπόρους μου στα κοινά. Και
ασφαλώς την οικογένειά μου που όλα αυτά τα χρόνια στάθηκε στο πλευρό μου, μου συμπαραστάθηκε
και ανέχτηκε τις πολύωρες, μερικές φορές και πολυήμερες, απουσίες μου, λόγω των συλλογικών υποχρεώσεών μου. Χωρίς όλους αυτούς τους πολύτιμους ανθρώπους γύρω μου, τίποτα δεν θα ήταν εφικτό.
Εύχομαι ο Θεός να δίνει στην Υμετέρα Παναγιότητα υγεία και μακροημέρευση επ’ αγαθώ της Μητρός Εκκλησίας και της όπου γής Ρωμιοσύνης, και επικαλούμαι ευλαβώς τις πατρικές σας ευχές και ευλογίες Παναγιώτατε Πάτερ και Δέσποτα, για να μπορούμε να συνεχίζουμε να υπηρετούμε το κοινό συμφέρον του
Γένους, με αφοσίωση, με ζήλο και με πιστότητα στην παρακαταθήκη που λάβαμε.
Εις πολλά έτη Δέσποτα!

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΙΤΩΝ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ ΤΗΣ
Η Οι.Ομ.Κω. συνεχίζοντας τις δράσεις προσφοράς προς εθελοντές του ανακοινώνει την οργάνωση
διήμερου σεμιναρίου στο θέμα :
«ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ».
Το περιεχόμενο και το πρόγραμμα του σεμιναρίου δίνεται στον ακόλουθο
πίνακα.
Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να αποστείλουν την αίτηση τους στην ηλεκτρονική διεύθυνση: nnap@otenet.gr συμπληρώνοντας το παρακάτω
έντυπο, το αργότερο μέχρι τις 10/12/2018. Όπως όλα τα άλλα σεμινάρια
προς τους εθελοντές της Οι.Ομ.Κω. είναι δωρεάν.

Ονοματεπώνυμο:………………………………………………..
Στοιχεία επικοινωνίας:
Email: …………………………………, Τηλέφωνα: (κινητό/σταθερό): ………………………………………………………..
Σπουδές μέχρι σήμερα:………..
Οι λόγοι που ενδιαφέρεστε να παρακολουθείστε το σεμινάριο: ………….

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΛΕΤΑΕΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΙΤΩΝ
Τρίτη
18/12/2018

17:00 - 17:30

Η αγορά της Αιολικής Ενέργειας στην Ελλάδα, την
Ευρώπη και τον κόσμο
Στατιστικές

Π. Λαδακάκος

Ενεργειακός σχεδιασμός
Στόχοι
17:30 - 18:15

Η ενσωμάτωση της Αιολικής Ενέργειας στα δίκτυα

Π. Λαδακάκος

Τεχνολογίες σύνδεσης αιολικών πάρκων
Απαιτήσεις ΑΓ για σύνδεση στο δίκτυο
Θεσμικά θέματα
18:15 - 19:30

Η τεχνολογία των ανεμογεννητριών

Π. Χαβιαρόπουλος

Εξέλιξη της τεχνολογίας
Μεγέθη
R&D
Θαλάσσια αιολικά
Τετάρτη
19/12/2018

17:00 - 18:30

Τα οικονομικά και η συμμετοχή στην ηλεκτρική αγορά
της Αιολικής Ενέργειας
Κοστολογικά θέματα - LCOE

Π. Παπασταματίου

Μηχανισμοι ενίσχυσης
Οργάνωση των αγορών
18:45 - 20:00

Αιολική ενέργεια, περιβάλλον, βιοοποικιλότητα και
κλιματική αλλαγή
Περιβαλλοντικές επιπτώσεις (να έχουμε και την έκδοση
του 2009 σε 30 αντίτυπα)
Επισκόπηση της περιβαλλοντικής αδειοδότησης
Κλιματική αλλαγή

Α. Βλαμάκης/ Σ.
Αρμένης ή άλλος

ΕΚΔΗΜΙΑ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΙΤΗ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΠΥΡΗΝΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΙΑΝΤΙΓΚΑΡΟΓΛΟΥ
Η Ρωμιοσύνη έχασε ένα διαπρεπή μέλος της, την 25 Οκτωβρίου
2018, τον Καθηγητή για πολλά χρόνια του Ομοσπονδιακού Πολυτεχνείου Ζυρίχης (ΕΤΗ). Ο Γεώργιος Γιαντιγκάρογλου γεννήθηκε στην
Κωνσταντινούπολη την 16 Σεπτεμβρίου 1939. Σπούδασε στο Πολυτεχνείο της Λωζάνης αποκτώντας το δίπλωμα του Μηχανολόγου
Μηχανικού το 1962. Στην συνέχεια εργάστηκε στην βιομηχανία για
τρία χρόνια και ακολούθησε αμέσως μετά τις διδακτορικές του
σπουδές στο ΜΙΤ – Τεχνολογικό Ινστιτούτο Μασαχουσέτης - από
όπου απόκτησε το Διδακτορικό του Δίπλωμα το 1970. Εξελέγη ως
βοηθός καθηγητή στο Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών του ΜΙΤ
και στη συνέχεια εργάστηκε ως επίκουρος καθηγητής Πυρηνικής
Μηχανολογίας στο Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνιας στο Berkley. Στο
ίδιο Πανεπιστήμιο το 1976 εξελίχθηκε σε Αναπληρωτή και το 1980
σε Τακτικό Καθηγητή. Το 1982 επανήλθε στην Ζυρίχη στο ΕΤΗ ως
Καθηγητής και την περίοδο 1988-1999 διηύθυνε το ThermalHydraulics Laboratory του Ινστιτούτου
Paul Scherrer στο
Würenlingen-Villigen.
Μετά από την συνταξιοδότηση από το ΕΤΗ το 2004, παρέμεινε ως ενεργός πρόεδρος της εταιρείας
ASCOMP GmbH, που είναι μια νεοφυής εταιρεία που προήλθε από την ETH. Εργάστηκε ως σύμβουλος σε
πολλούς Διεθνείς Οργανισμούς, της Γαλλίας, της Εθνικής Επιτροπής Ατομικής Ενέργειας Ελλάδος, του Συμβουλίου Ευρώπης κτλ. Προσέφερε πολύ σημαντικές υπηρεσίες σε πολλά Πανεπιστήμια της Ελλάδος κατά
την διαδικασία της αξιολόγησης τους από την Αρχή Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην
Ανώτατη Εκπαίδευση (ΑΔΙΠ).
Το ακαδημαϊκό ερευνητικό του έργο και συμβουλευτικό βιομηχανικό του έργο επικεντρώθηκε στα θέματα: δυναμική και ευστάθεια ρευστών, ανάλυση ατυχημάτων και ασφάλεια σε πυρηνικούς αντιδραστήρες,
επιλογή της θέσης πυρηνικών αντιδραστήρων ενώ τελευταία στην κλιμάκωση πειραματικών διατάξεων
μεγάλων διαστάσεων για εφαρμογές της επιστήμης υπολογισμού ροής ρευστών. Συνέβαλε ουσιαστικά με
τις απόψεις του στην διαμόρφωση πολιτικών ενέργειας.
Ο Γεώργιος Γιαντιγκάρογλου συνέβαλε ενεργά στην ίδρυση και τις δραστηριότητες του Συλλόγου Κωνσταντινουπολιτών Ελβετίας από το 2011. Επίσης υπήρξε μόνιμα ενεργός υποστηρικτής των προσπαθειών της
Οικουμενικής Ομοσπονδίας Κωνσταντινουπολιτών στους τομείς των Προγραμμάτων Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Υποστήριξης της Μαθητιώσας Νεολαίας. Η υποστήριξη του ήταν πάντα με Ρωμαίικη συνείδηση.

Αιωνία του η Μνήμη.

Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα
της Οικουμενικής Ομοσπονδίας Κωνσταντινουπολιτών
«Ιχνηλατώντας τη ζωή των Ρωμιών της Πόλης»
Εγκεκριμενο απο το ΥΠ.Π.Ε.Θ. (161852/Δ7/28-09-2018)

Έτος δεύτερο
Το πλούσιο ύλικο τού Εκπαιδεύτικού Προγραμματος – σύμβολή στή διατήρήσή και δήμιούργική αξιοποιήσή τής Ιστορικής Μνήμής - δινει τήν εύκαιρια και τή δύνατοτήτα σε
μαθήτες και καθήγήτες τής Δεύτεροβαθμιας Εκπαιδεύσής να γνωρισούν τήν κοινωνική, οικονομική, πνεύματική και πολιτιστική ζωή τής
Πολιτικής Ρωμιοσύνής.

Στα πλαισια αύτα ύπαρχούν αφιερωματα στούς τομεις :
Σχολεια και Εκπαιδεύτικοι τής Πολής
Επιστήμες –Πολιτες γιατροι , Πολιτες αρχιτεκτονες
Κοινωνική Προνοια στήν Πολή
Πολιτες και οικονομια
Οι λογοτεχνες τής Πολής
Ο Πολιτικος Τύπος – παιδικα εντύπα
Η γύναικα στήν Πολή

Το προγραμμα ύλοποιειται στο
Πνευματικό Κέντρο Κωνσταντινουπολιτών
Δήμήτριού Σούτσού 46, Αμπελοκήποι-Αθήνα
Πληροφορίες: κα. Καλλιόπή Μαζοκόπού, τήλ.210 2019567, p.mazvit@yahoo.gr

Είκοσι Επτά Χρόνια από την Εκλογή της Α.Θ.Π.
Οικουμενικού Πατριάρχη κ.κ. Βαρθολομαίου

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



Επιστημονική Συνάντηση για την Διάσωση του Κτιρίου του Ορφανοτροφείου της
Πριγκήπου– Επίσκεψη του Πρέσβη της Ευρωπαϊκής Ένωσης κ. Christian Berger
Η Οι.Ομ.Κω. τα τελευταία 5 χρόνια μεταξύ των άλλων δράσεων συμβολής σε συνεργασία με τα Ομογενειακά Ιδρύματα της κληρονομιάς του Γένους μας έχει προσπαθήσει και για την διάσωση του μεγαλοπρεπούς Εθνικού Ορφανοτροφείου της Πριγκήπου ανήκει στο Οικουμενικό
Πατριαρχείο. Τα τελευταία χρόνια με την αποστολή εθελοντών και συνεχούς επικοινωνίας με τον Αρχιτέκτονα κ. Κορχάν Γκιουμούς που είναι
μόνιμος υποστηρικτής των Ομογενειακών ιδρυμάτων η Οι.Ομ.Κω. συνέβαλε στην κατάρτιση του φακέλου για την υποβολή υποψηφιότητας
στον διεθνή οργανισμό Europa Nostra με αποτέλεσμα το Ορφανοτροφείο να αναγνωριστεί ως ένα από τα επτά «ΕΝ ΚΙΝΔΥΝΩ» μνημείο της
Ευρώπης πρόσφατα. Η αναγνώριση αυτή αν και δεν εξασφαλίζει
άμεσα πόρους για την διάσωση του ιστορικού και μεγαλοπρεπούς κτιρίου βοηθάει πολύ στην εύρεση πόρων εφόσον καταρτιστούν κατάλληλες
οικονομοτεχνικές μελέτες.
Με πρωτοβουλία της ΜΚΟ «Δράση Πολιτών» των Πριγκηπονήσων οργανώθηκε Επιστημονική Ημερίδα με αντικείμενο την «Διάσωση του Ορφανοτροφείου Πριγκήπου». Το Οικουμενικό Πατριαρχείο εκπροσωπήθηκε από τον Σεβ. Μητροπολίτη κ. Μελίτωνα Καρρά και τον Αρχιτέ- Ο Πρέσβης της Ε.Ε. κ. Christian
κτονα κ. Απόστολο Πορίδη. Συμμετείχε ο ίδιος Πρέσβης κ. Christian Berger προβαίνοντας σε δηλώσεις στον περίβολο του
Berger και η σύζυγος του κα. Μαρίνα Γεωργιάδου-Berger. Η
Οι.Ομ.Κω. εκπροσωπήθηκε από τον Καθ. Νικόλαο Ουζούνογλου- Ορφανοτροφείου της Πριγκήπου.
Πρόεδρο του Δ.Σ., ο Αρχιτέκτων κ. Κορχάν Γκιουμούς, ο Δήμαρχος
Πριγκηποννήσων κ. Atilla Aytaç και ακαδημαϊκοί της αναφερθείσας ΜΚΟ.
Πριν την Ημερίδα πραγματοποιήθηκε επίσκεψη στο ταλαιπωρημένο κτίριο του Ορφανοτροφείου στον
λόφο της Πριγκήπου. Στην επίσκεψη συμμετείχαν πολύ δημοσιογράφοι από ΜΜΕ της Τουρκίας και του
εξωτερικού. Η επίσκεψη στο περίβολο του Κτιρίου ακολούθησε με επίσκεψη στο εσωτερικό του Κτιρίου.
Στις επόμενες δύο σελίδες δίνονται φωτογραφίες από το εξωτερικό και το εξωτερικό του Κτιρίου.
Η επιχείρηση της Διάσωσης του Κτιρίου του Ορφανοτροφείου είναι σίγουρα μια δύσκολη τεχνική επιχείρηση που χρειάζεται πρωτότυπες εφευρετικές ιδέες που πρέπει να σχεδιαστούν με προσοχή. Η Οι.Ομ.Κω.
είναι σε επικοινωνία με όλους τους επιστήμονες που έχουν μελετήσει το ζήτημα αυτό.
Κατά την αναφερόμενη επίσκεψη αρκετοί δημοσιογράφοι από τα ΜΜΕ της Τουρκίας έθεσαν στην ομήγυρη για ποιο λόγο το Κράτος της Τουρκίας εμπόδισε την λειτουργία του Ιδρύματος με την καταπάτηση της
ιδιοκτησίας του ανήκει στο Οικουμενικό Πατριαρχείο, όπως τελεσίδικα αποφασίστηκε από το Ευρωπαϊκό
Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου. Η απάντηση δόθηκε από τον εκπρόσωπο της Οι.Ομ.Κω. που δήλωσε ότι η αιτία υπήρξε ότι για πολλές δεκαετίες οι Κυβερνήσεις της Τουρκίας είχαν ορίσει την Ρωμαίικη
Κοινότητα ως εσωτερικό εχθρό και αυτό δεν είχε καμμιά σχέση από την κατάσταση των Ελληνοτουρκικών
σχέσεων και το Κυπριακό.
Η ομάδα εργασίας της Οι.Ομ.Κω. συνεχίζει να εργάζεται για το θέμα υποβάλλοντας εισηγήσεις προς την
Α.Θ.Π. τον Οικουμενικό μας Πατριάρχη. Σε κάθε περίπτωση και το έργο αυτό χρειάζεται εθελοντικά έργα.

Προσκυνηματική Επίσκεψη της Α.Θ.Π.
του Οικουμενικού Πατριάρχη κ.κ. Βαρθολομαίου στον Πόντο
14-18 Οκτώβριου 2018
Προσκυνηματική πορεία σε μοναστήρια, εκκλησίες και αρχαιολογικούς χώρους του Ευξείνου Πόντου,
πραγματοποίησε η Α.Θ.Π. ο Οικουμενικός Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολομαίος την περίοδο 14-18/10/2018.
ο Οικουμενικός Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλως κ. κ. Βαρθολομαίος,
συνοδευόμενους από Μητροπολίτες
και την συνοδεία του, είχε προσκληθεί από τις τοπικές αρχές των πόλεων του Εύξεινου Πόντου. Η Συνοδεία αποτελούταν από τους Σεβ. Μητροπολίτες Νεαπόλεως καί Σταυρουπόλεως κ. Βαρνάβα καί Δράμας
κ. Παύλο, ὁ Πανοσιολ. Αρχιμανδρίτη
κ. Πέτρος, Καθηγούμενος της Ἱ. Πατριαρχικής καί Σταυροπηγιακής Μονής Διονυσίου του Αγίου Όρους, ὁ
Πανοσιολ. Υπογραμματέας της Αγίας καί Ιεράς Συνόδου Διάκονος κ.
Γρηγόριος καί ὁ Δημοσιογράφος καί Φωτογράφος Ἐντιμ. κ. Νικόλαος Μαγγίνας.
Η πρώτη του επίσκεψη ήταν στην ιστορική μονή της Παναγίας Σουμελά, στο όρος Μελά στην Ματσούκα
της Τραπεζούντας του Πόντου, όπου οι αρχές της πραγματοποιούν αναστηλωτικές εργασίες και ο Οικουμενικός Πατριάρχης, εξέφρασε την επιθυμία να έχουν ολοκληρωθεί και να πραγματοποιήσει τον Δεκαπενταύγουστο του 2019, Θεία Λειτουργία, μετά την διακοπή της που έγινε από τις τουρκικές αρχές το 2015.
Ο Οικουμενικός Πατριάρχης κ. κ. Βαρθολομαίος συνοδευόμενος από τον επικεφαλής της διεύθυνσης πολιτισμού και τουρισμού Αλί Αϊβάζογλου, ενημερώθηκε για τις εργασίες συντήρησης της Ιεράς Μονής Παναγίας Σουμελά όπως επίσης και για τις εργασίες που γίνονται στο παρεκκλήσι της Αγίας Βαρβάρας, το
οποίο βρίσκεται στο μονοπάτι προς την
Παναγία Σουμελά, όπου οι τελευταίοι
μοναχοί που εγκατέλειψαν τη μονή,
έκρυψαν την ιερή εικόνα της Παναγίας
και ήρθαν στην Ελλάδα.
Εκτός από τις επίσημες αρχές τον Οικουμενικό Πατριάρχη υποδέχθηκε ο επιχειρηματίας κ. Εφκάν Μπασκάν και μετά
από παράκληση του ίδιου παρουσία των
Αρχιερέων της Συνοδείας Του Πατριάρχη
ο ιμάμης της περιοχής ανέγνωσε προσευχή στον τάφου του παππού του Αλί
Μπασκάν.

Στο δρόμο για το μοναστήρι τον κ. Βαρθολομαίο υποδέχθηκαν παιδιά και απλός κόσμος, προσφέροντάς
του μάραντα και αναμνηστικά της ποδοσφαιρικής ομάδας της Τραπεζούντας. Ο Οικουμενικός Πατριάρχης, έδωσε στα παιδιά καραμέλες, ενώ μέλη της συνοδείας του, μοίρασαν δώρα στους μικρούς της περιοχής. Σε δηλώσεις του σε τοπικά μέσα ενημέρωσης ο Οικουμενικός Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολομαίος, εξέφρασε την ελπίδα να ολοκληρωθούν οι εργασίες
αποκατάστασης στην Ιερά Μονή της Παναγίας Σουμελά και να πραγματοποιηθεί Θεία Λειτουργία τον
Δεκαπενταύγουστο του 2019, και αναφερόμενος
στις εργασίες αποκατάστασης είπε, πως δεν είναι
τμήματα μόνο της χώρας, αλλά και πολιτιστική κληρονομιά ολόκληρης της ανθρωπότητας, γι’ αυτό
πρέπει να τους προστατέψουμε και να τους παραδώσουμε στις επόμενες γενιές. Μετά από την επίσκεψη στην περιοχή της Τραπεζούντας Ο Οικουμενικός
Πατριάρχης
επισκέφθηκε
την
Αμισό
(Σαμψούντα), Νεοκαισάρεια, Μπάφρα και Σινώπη και τα περίχωρά τους. Κατά την πρώτη Του επίσκεψη
στην Σινώπη την 17/10/2018 Ο Οικουμενικός Πατριάρχης είχε επαφές με τις τοπικές αρχές και στη συνέχεια επισκέφθηκε το Αρχαιολογικό Μουσείο, όπου ξεναγήθηκε και σε δηλώσεις του έκανε λόγο για σπουδαίους αρχαιολογικούς θησαυρούς που ανήκουν σε όλο τον πολιτισμένο κόσμο και φυλάσσονται στη Σινώπη.

Σύγκλιση Ιδρυτικής Συνέλευσης του Συλλόγου Κωνσταντινουπολιτών
Ηνωμένου Βασιλείου στο Λονδίνο
Μετά από προετοιμασία που ξεκίνησε τον Σεπτέμβριο του 2017, κατά τις εκδηλώσεις που οργάνωσε η
Οι.Ομ.Κω. στο Βασιλικό Κολέγιο του Λονδίνου στην επέτειο των Σεπτεμβριανών του 1955, έχει καθοριστεί να συνέλθει το απόγευμα της 8 Νοεμβρίου 2018 η ιδρυτική Συνέλευση του υπό ίδρυση Κωνσταντινουπολίτικου Σωματείου του Ηνωμένου Βασιλείου,
στην αίθουσα εκδηλώσεων του Καθεδρικού Ιερού Ναού Αγίου Σοφίας του Λονδίνου.
Ένθερμος υποστηρικτής της προσπάθειας είναι ο
Αρχιεπίσκοπος Θυατείρων και Μεγάλης Βρετανίας Σεβασμιώτατος κ. Γρηγόριος. Με το βήμα αυτό και την
αναμενόμενη συμμετοχή του νέου σωματείου Κωνσταντινουπολιτών προστίθεται τρίτο σωματείο στο δυναμικό της Οι.Ομ.Κω. από τις Ευρωπαϊκές χώρες της Γερμανίας και Ελεβτείας. Όσοι συμπολίτες μας που ζουν
στο Ηνωμένο Βασίλειο θέλουν να συμμετάσχουν στην
ιδρυτική συνέλευση παρακαλούνται να επικοινωνήσουν στέλνοντας email: nnap@otenet.gr

Ανακοίνωση
Πρόσκληση για υποβολή υποψηφιοτήτων για υποτροφίες μαθητών Κωνσταντινουπολίτικης καταγωγής των δύο τελευταίων τάξεων λυκείου στην Ελλάδα
(06/10/2018)
Το Δ.Σ. της Οι.Ομ.Κω, για έβδομη κατά σειρά χρονιά, έχει αποφασίσει την χορήγηση υποτροφιών (μερική
οικονομική ενίσχυση ή/και πρόσβαση σε φροντιστήριο εξ αποστάσεως εκπαίδευσης) για την υποστήριξη της προετοιμασίας στις Πανελλήνιες εισαγωγικές εξετάσεις των ΑΕΙ/ΤΕΙ στην Ελλάδα, σε μαθητές των 2
τελευταίων τάξεων του λυκείου που κατάγονται αποκλειστικά από την Κωνσταντινούπολη. Οι υποτροφίες θα χορηγηθούν λαμβάνοντας υπόψη τις σχολικές επιδόσεις, τον βαθμό ανάγκης υποστήριξης και τις
συνεντεύξεις/γραπτές εξετάσεις που θα πραγματοποιηθούν.
Υποψηφιότητα μπορούν να υποβάλουν οι 2ης και 3ης γενιάς εκπατρισμένοι Κωνσταντινουπολίτες που
βρίσκονται στις δύο τελευταίες τάξεις του λυκείου και θέλουν να σπουδάσουν σε ΑΕΙ/ΤΕΙ της Ελλάδος. Οι
τελειόφοιτοι μαθήτριες/τές που έλαβαν πέρσι υποτροφία ή είχαν υποβάλει αίτηση πρέπει να υποβάλουν
ξανά υποψηφιότητα. Η προθεσμία υποβολής είναι η 16/11/2018. Για τον σκοπό αυτό πρέπει να υποβληθεί το παρακάτω έντυπο με email: nnap@otenet.gr.
Το Δ.Σ. της Οι.Ομ.Κω

ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΤΗΣ ΟΙ.ΟΜ.ΚΩ ΓΙΑ ΜΑΘΗΤΡΙΕΣ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΕΣ ΛΥΚΕΙΩΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ

Ονοματεπώνυμο:
Τηλέφωνο:

Email:

Διεύθυνση οικίας:

Λύκειο φοίτησης:

Ποιοί γονείς κατάγονται από την Κων/λη:

Επιστήμη και οι λόγοι που επιθυμεί να σπουδάσει :

Βαθμοί στα μαθήματα του προηγούμενου έτους (παρακαλούμε την υποβολή των βαθμών με πιστοποιητικό του σχολείου για το προηγούμενο έτος σπουδών):

Λόγοι που θέλετε να δηλώσετε για το αίτημα οικονομικής ενίσχυσης:

Ο μακαριστός π. Κ. Στρατηγόπουλος διακόνησε την Εκκλησία με αγάπη και υπήρξε
άοκνος υπηρέτης του Ιερού Θυσιαστηρίου. Στο πετραχήλι του βρήκαν ανακούφιση εκατοντάδες χριστιανοί. «Ηταν δώρο του Θεού για όλους μας» είπε ο Κρήτης κ. Ειρηναίος
Από τον Γιάννη Ζάννη
Για ιδέστε που ᾿χει το ερημοπούλι αίμα στο φτερό. / Πετά κι ας το
'βρε θανάτου βόλι, κόντρα στον καιρό. / Με τον καιρό να 'ναι κόντρα έχει τιμή σαν πετάς. / Να μένεις μόνος, να μένεις μόνος» («Ο ακροβάτης», στίχοι - μουσική: Δ. Αποστολάκης, τραγούδι: Μ. Σταυρακάκης, Χαΐνηδες).
Ημουν πάντοτε ένας από τους τακτικούς ακροατές του λόγου του
μακαριστού π. Κωνσταντίνου. Εκ του σύνεγγυς όμως τον συνάντησα πρώτη φορά στο Ενοριακό Κέντρο της Αγίας Παρασκευής
Αττικής το 2014, όπου είχε προσκληθεί ως ομιλητής. Ετυχε να
μπούμε μαζί στον ανελκυστήρα ο π. Κωνσταντίνος, η πρεσβυτέρα του, η σύζυγός μου κι εγώ. Εκεί πρώτη
φορά πήρα την ευχή του. Και τώρα έχω την ευκαιρία και την ευλογία να τον αποχαιρετήσω δίνοντας
στους αναγνώστες μας κάποιες πληροφορίες για τον βίο και το έργο του. Ο π. Κωνσταντίνος γεννήθηκε
στο Σταυροδρόμι του Πέραν, στην Κωνσταντινούπολη, στις 9 Οκτωβρίου 1946. Το επώνυμο Στρατηγόπουλος το γνωρίζουμε από τον στρατηγό Αλέξιο Στρατηγόπουλο, ελευθερωτή της Κωνσταντινούπολης από
τους Λατίνους της Δ΄ Σταυροφορίας το 1261.
Ο γιος του στρατηγού Αλεξίου ονομαζόταν Κωνσταντίνος. Ο πατέρας του π. Κωνσταντίνου, Ιωάννης, φοίτησε σε γαλλικό λύκειο της Κωνσταντινούπολης και αργότερα έμαθε την τέχνη του ράφτη από τον θείο
του, ο οποίος έραβε για τον τελευταίο σουλτάνο της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Η μητέρα του, Μαργαρίτα-Ελλη, το γένος Αρχοντοπούλου, ήταν μια γυναίκα της Κωνσταντινούπολης ευσεβής και δυναμική, με
ευρύ πνεύμα. Στα παιδικά του χρόνια ο π. Κωνσταντίνος αγαπούσε το παιχνίδι, ήταν ιδιαίτερα επινοητικός και έφτιαχνε μόνος του επιτραπέζια παιχνίδια. Τις Κυριακές ζούσε την ατμόσφαιρα της θείας λειτουργίας στον Ιερό Ναό της Αγίας Τριάδος του Πέραν. Φοίτησε στο φημισμένο Ζωγράφειο της Πόλης, όπου
έλαβε ευρεία μόρφωση από σπουδαίους δασκάλους. Εζησε και αγάπησε τη Ρωμηοσύνη και την Ορθοδοξία. Αργότερα διακόνησε με όλες του τις δυνάμεις το άνοιγμα της Ορθοδοξίας και της Ρωμηοσύνης στην
Ελλάδα και την οικουμένη.
Ο π. Κωνσταντίνος Στρατηγόπουλος, το 1964 αποφοίτησε από το Ζωγράφειο και ήρθε για σπουδές στην
Αθήνα. Φοίτησε στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (τότε ΑΣΟΕΕ), στο Οικονομικό Τμήμα. Εργάστηκε
ως επιστημονικός συνεργάτης του καθηγητή Σάμιουελ Μπόουλς στο ΚΕΠΕ του υπουργείου Συντονισμού
(ο καθηγητής Μπόουλς τιμήθηκε με Νόμπελ στη μακροοικονομία). Επίσης, υπήρξε επιστημονικός βοηθός
του καθηγητή Πέτρου Στεργιώτη στην έδρα των Μαθηματικών. Συνέχισε τις σπουδές του στην Ιατρική
Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών (1968-1970). Αποφοίτησε από τη Θεολογική Σχολή του ίδιου

πανεπιστημίου το 1974. Με την παρότρυνση του καθηγητή και Επισκόπου Ανδρούσης (νυν Αρχιεπίσκοπος
Αλβανίας) Αναστασίου Γιαννουλάτου, συνέχισε τις σπουδές του σε μεταπτυχιακό επίπεδο στην Ιεραποστολική, στο πανεπιστήμιο της Χαϊδελβέργης. Υπό την επίβλεψη και την παρακολούθηση των καθηγητών
Hans Werner Gensichen (Γερμανία), Αναστασίου Γιαννουλάτου και Ηλία Βουλγαράκη (Ελλάδα), προχώρησε στην έρευνα για τη διδακτορική διατριβή του «Ιεραποστολή στις μεγαλουπόλεις της Αφρικής». Την αγάπη και τη διακονία του στην ιεραποστολή ο π. Κωνσταντίνος οφείλει στον ανθρωπιστή ιατρό, μουσικό
και θεολόγο Αλμπερτ Σβάιτσερ και στον νυν Αρχιεπίσκοπο Αλβανίας κ. Αναστάσιο. Το έργο του στην ιεραποστολή ήταν πολύπλευρο και ανέδειξε τις στρατηγικές ικανότητές του, ώστε να αυξήσει, να στηρίξει και
να επεκτείνει τα ιεραποστολικά κλιμάκια, εκτός από την Αφρική και την Ασία, έως τη Νότια Αμερική και τα
νησιά του Ειρηνικού Ωκεανού. Ο Αρχιεπίσκοπος Αλβανίας γνώρισε τον π. Κωνσταντίνο στη Θεολογική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών και τον έφερε στο Γραφείο της Εξωτερικής Ιεραποστολής της Αποστολικής
Διακονίας της Εκκλησίας της Ελλάδος. Κατόπιν του ανέθεσε την ευθύνη του Γραφείου Στατιστικής και Κοστολογήσεως, το Φροντιστήριο Υποψηφίων Κατηχητών και το Επιμορφωτικό Φροντιστήριο Κατηχητών. Ο
π. Κωνσταντίνος, επειδή αισθανόταν ιδιαίτερη τιμή για τη συνεργασία με τον νυν μακαριότατο Αλβανίας,
ανταποκρίθηκε στα ανωτέρω διακονήματα με ιδιαίτερη αγάπη και υιικό σεβασμό.
Παντρεύτηκε την Παρασκευή Σολδάτου, οικονομολόγο και θεολόγο, στον Ιερό Ναό Αγίου Ανδρέα Κάτω
Πατησίων, όπου ιερουργούσε ο μακαριστός και πάντα χαμογελαστός και αγαπημένος π. Γαβριήλ Τσάφος,
ο οποίος είχε αναθέσει στον λαϊκό τότε Κωνσταντίνο εβδομαδιαίες ομιλίες για νέους. Η πρεσβυτέρα Παρασκευή υπηρέτησε ως εκπαιδευτικός σε δημόσιο γυμνάσιο και λύκειο. Αγωνίστηκε να σταθεί επάξια στο
πλευρό του π. Κωνσταντίνου, με απόλυτη αγάπη και αφοσίωση στο πρόσωπό του, αναλαμβάνοντας τον
μητρικό ρόλο προς τα πνευματικά παιδιά του, τα οποία τους αποκαλούσαν «πατέρα» και «μητέρα». Στις
31 Ιανουαρίου 1982 χειροτονήθηκε διάκονος στον Ναό της Αγίας Φωτεινής Νέας Σμύρνης από τον αείμνηστο Μητροπολίτη Νέας Σμύρνης Χρυσόστομο. Τον Απρίλιο του ίδιου έτους, την Κυριακή της Οσίας
Μαρίας της Αιγυπτίας, χειροτονήθηκε πρεσβύτερος από τον μακαριστό Χρυσόστομο στον Ναό των Αγίων
Κωνσταντίνου και Ελένης Γλυφάδας. Στις 29 Μαρτίου 2015, Κυριακή της Οσίας Μαρίας της Αιγυπτίας, το
εγκεφαλικό επεισόδιο που υπέστη σηματοδότησε και το τέλος της διακονίας του στο Θυσιαστήριο του
Ιερού Ναού Κοιμήσεως Θεοτόκου Δικηγορικών Γλυφάδας.
Πρώτος πνευματικός του ήταν ο Αγιος Πορφύριος και αργότερα ο π. Ακάκιος του Κελιού των Παχωμαίων
Αγίου Ορους, που του παρεχώρησε και τη συμμαρτυρία. Μετά τον θάνατο του τελευταίου πνευματικός
του έγινε ο π. Φιλόθεος της Ιεράς Μονής Γρηγορίου Αγίου Ορους. Τελευταίος πνευματικός του ήταν ο π.
Θεόκλητος, Ηγούμενος της Ιεράς Μονής Αγίου Αρσενίου Χαλκιδικής, ο οποίος με αυτοθυσία του συμπαραστάθηκε τα τελευταία χρόνια της ασθένειάς του.
Ο π. Κωνσταντίνος είχε την ευλογία από τον αείμνηστο Μητροπολίτη Νέας Σμύρνης Χρυσόστομο να τελεί
όλες τις ακολουθίες καθημερινά. Στον Ναό της Κοιμήσεως Θεοτόκου Δικηγορικών Γλυφάδας τελούνταν
καθημερινά μεσονυκτικό, όρθρος, θεία λειτουργία, Ωρες, εσπερινός, απόδειπνο με χαιρετισμούς. Η παράδοση αυτή συνεχίστηκε από τον συνεφημέριό του, τον π. Θεόδωρο Κουμαριανό, και μετά την ασθένεια
του π. Κωνσταντίνου, ενώ πλήθος πνευματικών παιδιών του εξυπηρετούν τη διακονία στο ψαλτήρι. Το
παράδειγμά τους προσφέρει στην εποχή μας μια ζωντανή μαρτυρία για τον θεραπευτικό, τον δοξαστικό

και τον συνεκτικό των πάντων ρόλο της Εκκλησίας μας.
Εως το τέλος ο π. Κωνσταντίνος στις ομιλίες του τόνιζε ακατάπαυστα ότι δεν υπάρχουν καλοί και κακοί
άνθρωποι, αλλά άνθρωποι που εμπιστεύονται ή δεν εμπιστεύονται τον Θεό. Θεωρούσε ότι όλοι είμαστε
λίγο πολύ μετά την πτώση πνευματικά ασθενείς.
Η «θεία ψυχανάλυση», οι ομαδικοί γάμοι, οι αξέχαστες ομιλίες, η «Ραδιο-Παράγκα» και η αναστάσιμη
εξόδιος ακολουθία του
Η διακονία του στο Θυσιαστήριο ήταν απόλυτα επικεντρωμένη στο μυστήριο. Δεν έκανε παρατηρήσεις,
μολονότι συχνά γινόταν φασαρία στον ναό από τις ομιλίες των εκκλησιαζομένων και τις αταξίες των παιδιών. Μνημόνευε καθημερινά πλήθος ονομάτων, ζώντων και κεκοιμημένων, ακολουθώντας την παράδοση.
Καθιέρωσε τους ομαδικούς γάμους και τις βαπτίσεις, με σκοπό να εμπνεύσει πνεύμα εκκλησιαστικό, ενώ
προετοίμαζε πνευματικά τους μελλονύμφους και τους αναδόχους. Ο π. Κωνσταντίνος χαρακτηριζόταν
παιδιόθεν από την ακατακρισία και την ταπείνωση. Αγαπούσε, παρηγορούσε και αποδεχόταν ως ισότιμους όλους τους ανθρώπους που έμπαιναν στο πετραχήλι του, ανεξαρτήτως «επιβαρημένου» ή μη παρελθόντος (εμπλεκόμενοι σε προτεσταντικού τύπου ομάδες, αιρέσεις και ανατολικές δοξασίες, εξαρτημένοι από ψυχαναλύσεις, τζόγο, ουσίες κ.λπ.).
Πίστευε, όπως και ο πρώτος πνευματικός του, ο Αγιος Πορφύριος, στη «θεία ψυχανάλυση», δηλαδή στο
μυστήριο της εξομολογήσεως.Εμπνευσμένος από την ορθόδοξη παράδοση των ρωμαίικων κοινοτήτων της
Πόλης όπου είχε ζήσει, δεν δίσταζε να ασκεί κριτική στην κουλτούρα του Διαφωτισμού, είτε αυτή οδηγούσε στον φιλελευθερισμό είτε στον κομμουνισμό. Θεωρούσε μοναδικό φορέα της ελπίδας για τον
άνθρωπο τον τρόπο ζωής της Εκκλησίας και όχι τα πολιτεύματα. Η ζωή και ο λόγος του μας επιβεβαιώνουν την αλήθεια ότι ο σταυρικός δρόμος και το μαρτύριο οδηγούν στην αναστάσιμη χαρά.
Επειδή ο π. Κωνσταντίνος ήταν ανοιχτός προς όλους, στο πετραχήλι του ακούμπησαν άνθρωποι από όλες
τις κοινωνικές τάξεις και τα μορφωτικά επίπεδα. Δεν σταμάτησε να εξομολογεί ακόμα και την παραμονή
της εκδημίας του. Με τη Χάρη του Θεού και την πνευματική Του καθοδήγηση, ανασύρονταν από το βάθος
του «είναι» των εξομολογουμένων χαρίσματα που οδηγούσαν καθέναν σε ξεχωριστό, προσωπικό δρόμο,
όπως εκείνος της ιεροσύνης, του μοναχισμού, του έγγαμου βίου κ.λπ.
Ως οικονομολόγος, τασσόταν εναντίον της φοροδιαφυγής και είχε άποψη για την κατανομή του πλούτου
εντός της χώρας. Με 25% ανεργία, έλεγε, αν το 75% που είχε εργασία ενδιαφερόταν να στηρίξει το υπόλοιπο 25%, τότε κανένας δεν θα πεινούσε. Επί 30 χρόνια, χωρίς διαφήμιση, χορηγούσε συσσίτιο σε αναγκεμένους ανθρώπους.
Μας λένε τα πνευματικά παιδιά του: «Πώς να χωρέσουν στις λίγες αράδες ενός επιμνημόσυνου άρθρου
τα δώρα που μας έκανε ο π. Κωνσταντίνος τόσα χρόνια!» Εβδομαδιαίες ομιλίες χειμώνα καλοκαίρι για
ενηλίκους, μαθητές, νέους, γονείς· κινηματογραφική ομάδα, θεατρική ομάδα, ραδιοφωνική εκπομπή
(«Ράδιο-Παράγκα», επί σειράν ετών στον Ραδιοφωνικό Σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος)· πανηγυρικός
εορτασμός των Θεοφανίων κάθε χρόνο με καραβάκι (όπως στην αγαπημένη του Πόλη) ανοιχτά στη θάλασσα· κατήχηση σε αλλοδαπούς και ημεδαπούς, χρίσμα και βάπτιση σε ενηλίκους· εκδρομές και δραστηριότητες για παιδιά ακόμα και στο εξωτερικό εντελώς δωρεάν· «παραδείσιες» διακοπές για μεγαλύτερα
παιδιά στην Ιερά Μονή Παναχράντου στην Ανδρο, σεμινάρια Αρχαίων Ελληνικών,

Ιπαραδοσιακών χορών, ομαδικών αθλημάτων, αγιογραφίας, ξένων γλωσσών, χρυσοκεντητικής, βυζαντινής μουσικής, παραδοσιακών οργάνων (κανονάκι), κλασικής μουσικής (βιολί)· καθημερινό αρχονταρίκι
μετά τη θεία λειτουργία…
Ηταν, επίσης, υπεύθυνος για το αντιαιρετικό σεμινάριο της Μητροπόλεως Γλυφάδας, με ανύστακτη αγάπη και ενδιαφέρον προς όλους τους ανθρώπους. Με έναν πρωτοφανή και αφοπλιστικό τρόπο, ο π. Κωνσταντίνος ερευνούσε την παράδοση της Εκκλησίας και ανέσυρε από αυτήν απαντήσεις για την επικαιρότητα, με αναντίρρητη πειστικότητα για τη διαχρονική δύναμη της ορθόδοξης παραδόσεως στη ζωή του
κόσμου.Ο π. Κωνσταντίνος, ως γνήσιο τέκνο της Κωνσταντινουπόλεως, συντονισμένος καρδιακά με την
κορυφή της Ορθοδοξίας, της Ρωμηοσύνης και του Γένους των Ελλήνων, έτρεφε αγάπη και σεβασμό προς
το πρόσωπο του Οικουμενικού Πατριάρχου κ. Βαρθολομαίου, βαθιά συναισθανόμενος το μαρτύριο που
συνοδεύει το θεσμικό αυτό πρόσωπο. Επίσης, απευθυνόταν με αφοσίωση και αγάπη στον Επίσκοπο Γλυφάδας, Ελληνικού, Βούλας, Βουλιαγμένης και Βάρης κ. Παύλο (είχε πει για τον π. Κωνσταντίνο μετά την
εξόδιο ακολουθία: «Ιερουργώντας καθημερινώς το άχραντον μυστήριον της θείας ευχαριστίας, το
ερό Θυσιαστήριο αναδείχθηκε για αυτόν ανεξάντλητη πηγή της ζωής, από την οποία εκατοντάδες χριστιανών δέχτηκαν τα θεία νάματα της Εκκλησίας μας») και στον Αρχιεπίσκοπο Κρήτης κ. Ειρηναίο (είχε
δηλώσει: «Ο π. Κωνσταντίνος ήταν δώρο του Θεού για όλους μας και είναι εκείνος που πρέπει να μιμούμαστε, που θα αντιγράφουμε και θα θεωρούμε ότι εκείνος είναι ο άνθρωπος που πρέπει να ακολουθούμε τον δικό του δρόμο»).
Ανεδείχθη πραγματικός Τσακιτζής του Θεού, που άρπαζε αγαπητικά τις ψυχές των ανθρώπων και τις πήγαινε στον Χριστό, στο Φως…
Ολα όσα γράφτηκαν ήταν από τις αναμνήσεις και τις αφηγήσεις της πρεσβυτέρας του Παρασκευής Σολδάτου-Στρατηγοπούλου, καθώς και από τις μαρτυρίες, τις διηγήσεις και τις εμπειρίες πνευματικών τέκνων του. Ανθρώπων που οικοδομήθηκαν από αυτόν πνευματικά, που βρήκαν στο πετραχήλι του παρηγοριά και καταφύγιο, που έμαθαν από αυτόν πως «στον τόπο που γεννηθήκαμε, όταν πεθάνεις, σε τραγουδούν και, όταν ζεις, τραγουδάς, πως ο θάνατος γίνεται πανηγύρι και η αλλαγή γίνεται Ανάσταση», για
να χρησιμοποιήσουμε τα δικά του λόγια.
Συνάντησα τον π. Κωνσταντίνο τελευταία φορά επί της γης την Πέμπτη 13 Σεπτεμβρίου 2018 στον Ιερό
Ναό Κοιμήσεως Θεοτόκου Δικηγορικών Γλυφάδας, στην ενορία που διακόνησε τόσα χρόνια με τόση αγάπη. Εκεί πήρα και την ευχή του τελευταία φορά.
Ας έχουμε την ευχή του όλοι. Και ας ευχηθούμε εαυτοίς και αλλήλοις να ανταμώσουμε μαζί του στο
Φως.
«Απόψε τούτο το ξενύχτι γύρω από το σώμα σου έχει κάτι από θρίαμβο»
Ολοκληρώνουμε το αφιέρωμα στον π. Κωνσταντίνο Στρατηγόπουλο με τις συγκινητικές σκέψεις της Ειρήνης Αργυρούλη, η οποία γράφει για τον πνευματικό πατέρα της: «Δεν έχει λόγο ο λόγος να αρθρώνεται
ούτε ο λογισμός να ορθώνεται. Μπροστά στην αγιότητα είναι πιο ταιριαστή η σιωπή και η θύμηση της
εμπειρίας πρέπει να γίνει προσευχή. Μα καθώς απόψε μαζεύτηκαν οι αγαπημένοι σου για να σε ξενυχτήσουν, χύθηκαν οι αναμνήσεις και επίμονα επιδίωξαν να μπούνε στο χαρτί.
Στην Παναγίτσα όλοι μας είχαμε πατέρα και σε περιτριγυρίζαμε όπως οι μέλισσες το λουλούδι, εκείνο το
μέλι κυνηγώντας που είχε ο λόγος σου. Στην αυλή σου ανασάναμε Χριστό αχόρταγα και σε είδαμε να θυσιάζεσαι για εμάς μέρα τη μέρα - τίποτα δεν είπες με λόγια που δεν μας το έδειξες με το παράδειγμά
σου. Κουβάλαγε καθένας στην αυλή σου την τρέλα του, μα εσύ

έλεγες “ο Χριστός είναι τρέλα” και “ο Χριστός είναι γλέντι”, κι είχες σηκώσει μπαϊράκι αντάρτικο με ό,τι σε
έδενε στη γη. Στην αυλή της Παναγίτσας μας όλοι απολαύαμε “του συμποσίου της πίστεως”.
Μου έλεγες πάντα να μην αμαρτάνω. “Ποιο είναι, πατέρα” σε ρώταγα “το τάλαντό μου;” “Το τάλαντό σου
είναι να γίνεις Αγία” μου έλεγες. Κι έκλαιγα μ' αναφιλητά κάτω από το πετραχήλι σου που πάλι απέτυχα
τούτο το τάλαντό μου να το πολλαπλασιάσω. Και πάντα σε κυνήγαγα να πάρω την ευχή σου, μα δεν τις
χόρτασα, πατέρα, ποτέ τις ευχές σου.
Θυμάμαι το ξεκαρδιστικό σου γέλιο, βούταγε, λες, το κεφάλι σου ανάμεσα στους ώμους σου, φώτιζε το
πρόσωπό σου σαν μικρού παιδιού και, αχ, πόσο μου άρεσε να σε βλέπω να γελάς με την καρδιά σου! Σε
θυμάμαι τα απογεύματα, μεταξύ εσπερινού και αποδείπνου, να
βγαίνεις από το πίσω το πορτάκι, να χτυπάς το τάλαντο και, όταν μαζευόταν η πιτσιρικαρία, τους μοίραζες
γλειφιτζούρια.
Τα αγαπούσες τα παιδιά... Από μικρά μάς έδωσες τα πάντα. Εκανες την αυλή της Παναγίτσας τον παράδεισο του μανιασμένου παιχνιδιού μας. Ποτέ δεν μας μάλωσες, ποτέ δεν απαίτησες να κάνουμε ησυχία ή
να μην κόβουμε τα λουλούδια... Σαν να έβαλες, μου φαίνεται, τα λουλούδια στην αυλή για να τα κόβουμε
και να τα κάνουμε μπουκέτα στις μαμάδες. Ερχόμασταν από τα μικρά διαμερίσματα της Αθήνας με τα ασφυκτικά μπαλκονάκια να παίξουμε στην αυλή της Παναγίτσας και, λίγο πριν κοινωνήσει, μπαίναμε μέσα
με φόρα, σπρώχναμε τις γριές και φτιάχναμε σειρά μπροστά. Τα πιο ξέφρενα παιχνίδια της ζωής μου τα
θυμάμαι στην αυλή σου.
Και τις Μεγάλες Πέμπτες έβγαινες με τον σταυρό στα χέρια. “Σήμερον κρεμάται επί ξύλου”... Κι εγώ δεν
ήξερα αν έβλεπα μπροστά μου τον Χριστό ή εσένα να σταυρώνεσαι, έτσι εξαντλημένο απ' την αγρύπνια
και τη νηστεία της Μεγάλης Εβδομάδας. Και στην Περιφορά του Επιταφίου γυρνούσαμε με όλη την ενορία κι εσύ
κρατούσες το Ευαγγέλιο και πήγαινες κουτσαίνοντας μιας ώρας δρόμο.
Αγαπούσες πολύ τις ετυμολογίες των ελληνικών λέξεων και συχνά παρασυρόσουν να μας μιλάς γι' αυτές ή για τους
αρχαίους φιλοσόφους. Και τη γνώση αγαπούσες και σ' άρεσε να λες πως “η μάθηση είναι γλέντι”.
Απόψε τούτο το ξενύχτι γύρω από το σώμα σου έχει κάτι από θρίαμβο κι από δοξολογία. Τούτο το αποψινό είναι,
το δίχως άλλο, ένα πανηγύρι, γιατί μας έδωσε ο Θεός έναν Αγιο να ζήσουμε κοντά του, να δούμε τη θυσία μέχρι το
τέλος. Απόψε πιο πολύ παρά ποτέ είσαι πατέρας μας, γιατί τώρα είσαι όλος μια αγκαλιά κι η αγιότητά σου είναι η
μεγαλύτερη κρίση για καθέναν μας. Καλή ανάσταση, αγαπημένε μας, είθε κι εκεί μαζί, όπως κι εδώ».

Αποκαλυφθήκαν τα θεμέλια του Ιερού Ναού της Μεγαλομάρτυρος Αγίας Ευφημίας
όπου έγινε η Δ’ Οικουμενική Σύνοδος
Είναι γνωστό από ιστορικές αναφορές ότι η Εκκλησία
της Μεγαλομάρτυρος Ευφημίας στην οποία έγινε το
θαύμα της υπέρ της Ορθοδοξίας το 451 μ.Χ. , βρισκόταν κάτω από τις σιδηροδρομικές γραμμές που
έφθαναν στον σταθμό Χαϊντάρπασα. Στις πρόσφατες
εργασίες ανακατασκευών στον Σταθμό αποκαλύφθηκαν τα θεμέλια του Ιερού Ναού που φαίνονται στην
εικόνα.

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.

