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Αποκάλυψης του Μνημείου Πεσόντων Κων/λιτων, σ.1
-8.
•Η Οι.Ομ.Κω. στην Β.τ.Ε.,σ.10.
•Επιστολή προς τον Υπουργό
Πολιτισμού και Τουρισμού,σ.11
-12.
•Παρουσίαση Εθελοντικών Δραστηριοτήτων, σ.14-15.
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•Επαναπατρισμός νέων, σ.17-18.
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Πριγκήπου, σ.19-22.
•Η συντήρηση του Μαυσωλείου
του Χρ. Ζωγράφου,σ.23.

Μηνιαία Ενημέρωση Οικουμενικής Ομοσπονδίας Κωνσταντινουπολιτών

Πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 3 Νοεμβρίου 2019 η Τελετή Αποκάλυψης
του Μνημείου Πεσόντων Κωνσταντινουπολιτών στον
Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο 1940-1944.
Πραγματοποιήθηκε με συγκίνηση αλλά και επισημότητα η τελετή των αποκαλυπτηρίων του μνημείου
που τοποθετήθηκε στο Πάρκο Φλοίσβου για τους
196 πεσόντες και εθελοντές Κωνσταντινουπολίτες.
Τα αποκαλυπτήρια του έργου πραγματοποιήθηκαν
παρουσία της Α.Ε. του Προέδρου της Δημοκρατίας
κ. Προκόπη Παυλόπουλου, ο οποίος ανταποκρίθηκε
και παρέστη στην σημαντική εκδήλωση με αφορμή
την τοποθέτηση του μνημείου στο Παλαιό Φάληρο.

Η προσπάθεια της ανέγερσης του Μνημείου ξεκίνησε πριν από 1.5 έτος με την πρωτοβουλία του συμπολίτη μας κ. Νίκου Μιχαηλίδη και ο οποίος σε όλη την πορεία της προσπάθειας εργάστηκε άοκνα σε συνεργασία με το Δ.Σ. της Οι.Ομ.Κω. Στην προσπάθεια επίσης
συνέδραμε ο συμπολίτης μας πολιτικός μηχανικός κ. Μιχ. Συμεώνογλου.
Η άμεση ανταπόκριση του Δήμου Παλαιού Φαλήρου επί δημαρχίας του κ. Διονύση Χατζηδάκι με την διάθεση του οικοπέδου και παροχής των απαραίτητων εργασιών υπήρξε καθοριστικός παράγοντας στην δημιουργία του Μνημείου.
Στην Τελετή παρέστησαν: ο Υπ. Εξωτερικών κ. Ν. Δένδιας, εκπρόσωποι της Κυβέρνησης, της
Αντιπολίτευσης, της τοπικής αυτοδιοίκησης και των Κωνστατινουπολίτικων Σωματείων.
Παρόντες ήταν περίπου 500 συμπολίτες μας. Όλα τα Κωνσταντινουπολίτικα σωματεία ήταν παρόντα με τα λάβαρα τους ανοιγμένα γύρω από το Μνημείο.
Η Τελετή αποκαλυπτηρίων ξεκίνησε με θρησκευτικό τρισάγιο
υπέρ των πεσόντων Κωνσταντινουπολιτών και ακολούθησε χαιρετισμός του Δημάρχου κ. Γιάννη Φωστηρόπουλο που επαίνεσε
όλους του παράγοντες που συνέβαλαν στην ανέγερση του Μνημείου.
Ο Πρόεδρος της Οι.Ομ.Κω. Ομοτ. Καθ. Νικόλαος Ουζούνογλου
απηύθυνε τον ακόλουθο χαιρετισμό:
«Εξοχότατε κύριε Πρόεδρε της Ελληνικής Δημοκρατίας
Εκλεκτή ομήγυρης,
Σύμφωνα με την παράδοση της Ρωμιοσύνης θα αναγνώσω την
επιστολή που λάβαμε από την Α.Θ.Π. τον Οικουμενικό μας Πα- Ο Πρόεδρος της Οι.Ομ.Κω.
τριάρχη κ.κ. Βαρθολομαίο (το πλήρες κείμενο δημοσιεύεται προσφέρει ομοίωμα του
Μνημείου στον Εξοχότατο
στην συνέχεια).
Σήμερα ως Έλληνες της Βασιλίδος των πόλεων εκπληρώνουμε Π.τ.Δ. κ. Π. Παυλόπουλο
ένα οφειλόμενο χρέος προς τους πεσόντες συμπολίτες που αποτελεί και εξίσου απότιση
φόρου τιμής σε όλους τους Έλληνες που αντιστάθηκαν στην λαίλαπα του φασισμού και ναζισμού στην διάρκεια του Β’ Π.Π.
Στην περίπτωση των Κωνσταντινουπολιτών που προσέτρεξαν αμέσως ως εθελοντές στο κάλεσμα της Ελλάδος για να υπερασπιστούν την πατρίδα – όπως το έκαναν όλοι οι Έλληνες –
προβάλει και το πρόσθετο γεγονός ότι η ανταπόκριση τους ήταν απόλυτα αυθόρμητη παρόλο το γεγονός ότι το κλίμα του ολοκληρωτισμού τον Οκτώβριο του 1940 είχε επιβληθεί
παντού και η Ευρωπαϊκή ήπειρος ζούσε την πλέον μαύρη περίοδο της αφού αρκετά κράτη

είχαν υποταχθεί ή είχαν καμφθεί στην θύελλα του ναζισμού και φασισμού.
Η αλήθεια είναι ότι σε μικρό βαθμό έχει προβληθεί διεθνώς η συμβολή αλλά και οι θυσίες του Ελληνισμού στην διάρκεια του Β΄ Π.Π. πράγμα που φταίμε εμείς ότι δεν έχουμε κάνει ότι πρέπει. Ίσως στο ζήτημα αυτό η προσέγγιση πρέπει να ξεκινήσει από το υποθετικό
ερώτημα – που σίγουρα δεν θα μπορούσε να συμβεί – αν δεν αντιστεκόταν η Ελλάδα σε
όλη την διάρκεια του Πολέμου παντού, ποιες θα ήταν οι επιπτώσεις. Είναι σίγουρο ότι η
επιχείρηση Μπαραμπαρόσα του Χίτλερ προς Ανατολάς θα ξεκινούσε τουλάχιστο τρείς μήνες πριν και σίγουρα ο Πόλεμος θα είχε εντελώς άλλη τροπή.
Ευχαριστούμε ως Κωνσταντινουπολίτες:
Τον συμπολίτη μας κ. Νίκο Μιχαηλίδη για την όλη προσπάθεια του να φθάσουμε στο σήμερα, τον βουλευτή Διονύση Χατζιδάκη που όπως πάντα, ως Δήμαρχος Παλαιού Φαλήρου
αμέσως ανταποκρίθηκε στο αίτημα μας, τον καλλιτέχνη Πραξιτέλη Τζανουλίνο για την αφοσίωση του στο έργο, τον Δήμαρχο κ. Ιωάννη Φωστηρόπουλο για την άριστη συνεργασία
μας, τον συμπολίτη μας πολιτικό μηχανικό κ. Μιχάλη Συμεώνογλου για την συνεχή του μέριμνα και βέβαια όλους τους χορηγούς μας και που βοήθησαν να στηθεί το εξαιρετικό αυτό μνημείο».
Ιδιαίτερα συγκινητική αλλά και επίκαιρη ήταν η ομιλία του Πρόεδρου της Δημοκρατίας Προκόπη Παυλόπουλου ο οποίος στέλνοντας σημαντικά μηνύματα σημείωσε
ότι : «Εκατόν ενενήντα έξι Κωνσταντινουπολίτες, έφεδροι και εθελοντές, έπεσαν κατά την
διάρκεια του Δεύτερου Παγκόσμιου Πολέμου προσφέροντας, μαζί με χιλιάδες άλλους
Έλληνες, την ζωή τους θυσία στον βωμό της Ελευθερίας, της Ειρήνης, της Δημοκρατίας και,
εν τέλει, αυτού τούτου του Πολιτισμού μας. Στους χαλεπούς καιρούς μας, όταν στην ευρύτερη περιοχή μας δοκιμάζονται δεινώς τα ίδια Πανανθρώπινα Ιδανικά, ιδίως οι Σύμμαχοί
μας στο ΝΑΤΟ και οι Εταίροι μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχουν χρέος, ενόψει των προκλήσεων του μέλλοντος, να θυμούνται και ν’ αναγνωρίζουν εμπράκτως την συνεισφορά των
Ελλήνων στους κοινούς αγώνες για την Ελευθερία, την Ειρήνη, την Δημοκρατία και τον Πολιτισμό μας. Και να κάνουν την αναγκαία σύγκριση με άλλα κράτη και άλλους λαούς, οι οποίοι επέλεξαν να μείνουν, εκ του ασφαλούς, στο περιθώριο της Ιστορίας, ζητώντας πάντοτε δίχως να προσφέρουν το παραμικρό, όταν σημαίνει το διεθνές προσκλητήριο του μεγάλου χρέους».
Κατέθεσαν στεφάνια στο Μνημείο η Α.Ε. ο Π.τ.Δ. κ. Π. Παυλόπουλος, Ο Δήμαρχος Παλαιού Φαλήρου, Ο Πρόεδρος της Οι.Ομ.Κω. και ο μοναδικός επιζών βετεράνος κ. Αντώνης
Μουρτζιάδης μαζί με τα τρία δισέγγονα του.
Η εκδήλωση έκλεισε με την ανάκρουση του Εθνικού Ύμνου, την κατάθεση στεφάνων και
προσφορά αναμνηστικών σε συγγενείς των τιμώμενων και στους επισήμους.

Η αποκάλυψη του
Μνημείου από τον
Εξοχότατο
Πρόεδρο της
Ελληνικής
Δημοκρατίας
κ. Προκόπη
Παυλόπουλος

Εκφράζουμε τις πλέον θερμές μας
ευχαριστίες μας προς του δωρητές
για το Μνημείο

Αδόκητος Θάνατος του νέου Συμπολίτη μας
Μιχάλη Βρεττόπουλου
Την 8/11/2019 το πρωί ώρα 7.00 στην οδό Σπάτων-Παλλήνης συνέβη θανατηφόρο τροχαίο ατύχημα με αποτέλεσμα να βρει τραγικό θάνατο ο συμπολίτης
μας Μιχάλης Βρεττόπουλος που ήταν μόλις 27 ετών. Το τραγικό αυτό συμβάν
έχει βυθίσει σε βαρύ πένθος πρώτα τους οικείους του και τα μέλη της απανταχού Κοινότητας μας.
Ο Μιχάλης υπήρξε ένας λαμπρός νέος επιστήμων με σπουδές στο Πανεπιστήμιο Πειραιά από το οποίο αναμενόταν πολύ σύντομα να αποφοιτήσει. Ήδη όμως είχε αποδείξει τις εξαίρετες ικανότητες του
στην επιστήμη της Πληροφορικής και τις
εφαρμογές της.
Η εξόδιος ακολουθία του Μιχάλη Βρεττόπουλου εψάλη την Τρίτη 12/11/2019 στον
Ιερό Ναό Παναγίας Παντοβασίλισσας στην
Ραφήνα της Αττικής.
Ο Οικουμενικός μας Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολομαίος απέστειλε συλλυπητήριες ευχές.
Ο Μιχάλης είναι γιός του συμπολίτη μας
Χρήστου Βρεττόπουλου (μέλους του Δ.Σ.
της Οι.Ομ.Κω.).
Το Δ.Σ. της Οι.Ομ.Κω. συπαρίσταται προς την οικογένεια του κ. Χρήστου Βρεττόπουλου και πρόκειται να οργανώσει δράσεις υποστήριξης της νέας γενεάς
στην μνήμη του αδικοχαμένου Μιχάλη Βρεττόπουλου.
Αιωνία του η Μνήμη.

Παρουσίαση της Οι.Ομ.Κω. στην Επιτροπή Ελληνισμού της Διασποράς
στην Βουλή των Ελλήνων
(10 Οκτωβρίου 2019)
Η παρουσίαση έγινε στην Αίθουσα «Προέδρου Γιάννη Νικ. Αλευρά», όπου συνήλθε σε
συνεδρίαση η Ειδική Μόνιμη Επιτροπή Ελληνισμού της Διασποράς, υπό την προεδρία του
Προέδρου αυτής, κυρίου Σάββα Αναστασιάδη, με θέμα ημερήσιας διάταξης: «Ενημέρωση
από τον Πρόεδρο της Οικουμενικής Ομοσπονδίας Κωνσταντινουπολιτών, κ. Νικόλαο Ουζούνογλου, για τη δραστηριότητα
της Ομοσπονδίας Κωνσταντινουπολιτών
και τα θέματα της Ομογένειας στην Κωνσταντινούπολη.».
Στην Επιτροπή, επίσης παρέστησαν οι
κ.κ. Μιχαήλ Μαυρόπουλος, Αντιπρόεδρος της ΟΙ.ΟΜ.ΚΩ., Χρήστος Βρεττόπουλος, Ειδικός Γραμματέας της
ΟΙ.ΟΜ.ΚΩ., Ελισάβετ Φερεκύδου, Μέλος
του ΔΣ της ΟΙ.ΟΜ.ΚΩ., Όλγα Μαράνου
Χάρτμαν, Πρόεδρος Κεντρικιάδων Αθηνών, Φώτιος Γιαννακάκης, Πρόεδρος Απελαθέντων
Ελλήνων εκ Τουρκίας, Ντόρα Μαυράκη, Πρόεδρος Συλλόγου Γαλατά, Αλεξάνδρα Παπακωνσταντίνου, Εθελόντρια, Δέσποινα Ασλάνογλου, Διευθύντρια γραφείου του Υφυπουργού Εξωτερικών, κ. Αντώνιου Διαματάρη, Ευανθία Παπαδάτου, Προϊσταμένη Διεύθυνσης Ευρώπης Γενικής
Γραμματείας Απόδημου Ελληνισμού, Δημήτριος
Μαραβέλιας, Μέλος Δ.Σ. ΕΝΠΕ, Γιάννα Τριανταφύλλη, δημοσιογράφος, Αγάθα Ζαρακοβίτου, δημοσιογράφος, Δανάη Στρατηγάκη, δημοσιογράφος
και ο Χρήστος Μαλασπίνας, δημοσιογράφος.
Επίσης, παρέστησαν συνεργάτες της Γενικής Γραμματείας Απόδημου Ελληνισμού.
Σημειώνεται ότι είχαν προσκληθεί να εκπροσωπηθούν όλα τα Κωνσταντινουπολίτικα
σωματεία στην συνεδρίαση. Μπορείτε να παρακολουθήσετε την καταγραφή της συνεδρίασης από τον ιστότοπο:
https://www.hellenicparliament.gr/Vouli-ton-Ellinon/ToKtirio/Fotografiko-Archeio/#17047717-094e-4a70-8136-aae300aa6cc3

Επιστολή της Οικουμενικής Ομοσπονδίας Κωνσταντινουπολιτών προς του Υπουργό
Πολιτισμού και Τουρισμού της Τουρκίας για την Ημερίδα που οργανώθηκε από το
Ίδρυμα Ιστορίας Τουρκίας (Türk Tarih Kurumu-ΤΤΚ) την 1/11/2019 με τον Τίτλο :
«Πατριαρχείο-Θεολογική Σχολή-Δικαιοσύνη».
Στο αναφερόμενο Συνέδριο, που πραγματοποιήθηκε στην νήσο Χάλκη σε Τεχνικό Λύκειο,
αλλά και στην προετοιμασία του, έγιναν από τους διοργανωτές του εντελώς ανυπόστατες
και το χειρότερο συκοφαντικές αναφορές εναντίον του Οικουμενικού Πατριαρχείου και της
Ι. Θεολογικής Σχολής. Το Δ.Σ. της Οι.Ομ.Κω. έχοντας ενημερωθεί για το γεγονός, απέστειλε
την ακόλουθη επιστολή στον αρμόδιο Υπουργό που εποπτεύει το ΤΤΚ. Παραθέτουμε την
μετάφραση της στα ελληνικά.
ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΙΤΩΝ
Προς: Υπουργό Πολιτισμού και Τουρισμού
Αξιότιμο κ. Μεχμέτ Νουρί Ερσοϊ
11 Νοεμβρίου 2019
Αξιότιμε κύριε Υπουργέ,
Πρόσφατα , ενημερωθήκαμε από την επίσημη ιστοσελίδα του Türk Tarih Kurumu για
την οργάνωση συνεδρίου στο νησί της Χάλκης την Παρασκευή 1 Νοεμβρίου 2019 με
την ανακοίνωση «Θα τεθεί στην τράπεζα εξέτασης το θέμα της Θεολογικής Σχολής της
Χάλκης».
Ο Αντιπρόεδρος του Ιδρύματος Καθ. Γκουραϊ Κιρπικ σε δηλώσεις που προέβη πριν από
το συνέδριο, μεταξύ άλλων ανέφερε το εξής: «Βρέθηκαν οι προεκτάσεις του Πατριαρχείου πίσω από την τρομοκρατική οργάνωση ΑΣΑΛΑ». Ως επιχείρημα δε της διαπίστωσης
του αυτής, ανέφερε το αίτημα του Οικουμενικού Πατριαρχείου τις δεκαετίες 1950-60 να
σπουδάζουν φοιτητές και από το εξωτερικό της Τουρκίας στην Θεολογική Σχολή της Χάλκης.
Πρόκειται για μια απαράδεκτη συκοφαντική δήλωση που θα πρέπει να κληθεί ο δηλώσας να δώσει εξηγήσεις Τέτοιες εντελώς ανυπόστατες δηλώσεις, όχι μόνο αποτελούν
εκφράσεις μίσους και μισαλλοδοξίας , που τιμωρούνται από τον Ποινικό Κώδικα (άρθρο
267) , αλλά προκαλούν και μεγάλη ζημιά στην χώρα μας , αφού την εκθέτουν διεθνώς
όταν εκφράζουν τις επίσημες θέσεις ενός φορέα που εποπτεύεται από το κράτος της
Τουρκίας. Το γεγονός ότι η συντριπτική πλειοψηφία του ακροατηρίου αποτελούταν
από μαθητές λυκείου, στους οποίος παρέχονται ανυπόστατες συκοφαντικές πληροφορίες, επίσης αποτελεί σοβαρό παράπτωμα και βέβαια μια μεγάλης ολκής αντίακαδημαϊκή συμπεριφορά.

Διαπιστώνουμε ότι το η ανωτέρω περιστατικό θυμίζει παρόμοιες άδικες συμπεριφορές,
των δεκαετιών 1960-1990 , κατά της Κοινότητας μας, που έχουμε υποστεί ως πολίτες της
Τουρκίας και που είχαν σαν συνέπεια τον εξαναγκασμό μας να εκπατριστούμε μαζικά
παρά την θέλησή μας . Τα τελευταία 16 χρόνια πολλά ανώτατα στελέχη της Κυβέρνησης
της Τουρκίας, πρωτίστως ο Πρόεδρος της Τουρκίας κ. Ρ.Τ. Ερντογάν έχουν καταγγείλει ανοικτά τις συμπεριφορές αυτές των τότε κυβερνώντων.
Παρακαλούμε για τις αναγκαίες νομικές ενέργειας σας για τα ανωτέρω για την αποκατάσταση της αλήθειας και της δικαιοσύνης.
Με εκτίμηση
Νικόλαος Ουζούνογλου
Νικόλαος Αναγνωστόπουλος
Πρόεδρος
Γενικός Γραμματέας
Η παραπάνω επιστολή στάλθηκε προς τον Πρέσβη της Τουρκίας κ. Μπουράκ Οζουγκεργκίν για να διαβιβαστεί προς τον αρμόδιο Υπουργό κ. Μεχμέτ Νουρί Ερσοϊ.

ΔΩΡΕΕΣ ΣΤΗΝ ΜΝΗΜΗ ΤΟΥ ΜΙΧΑΛΗ ΒΡΕΤΤΟΠΟΥΛΟΥ
——————ΣΥΛ. ΠΡΙΓΚΗΠΙΑΝΩΝ 50Ε, ΕΚΠ. ΕΠΙΡΤΟΠΗ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΠΡΙΓΚΗΠΟΥ 50Ε,
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΞΥΔΑ 100Ε, ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΦΡΑΝΤΣΗΣ 50Ε, ΜΑΡΙΑ ΖΑΡΜΠΟΖΑΝ 20Ε
ΝΕΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΚΩΝ/ΛΙΤΩΝ 50Ε, ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΟΥΖΟΥΝΟΓΛΟΥ 50Ε,
ΠΑΝΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ 50Ε, ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΤΣΕΡΤΟΥ 20Ε,
ΜΙΧΑΗΛ ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ 50Ε, ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΛΜΑΝ 50Ε,
ΑΝΤΩΝΗΣ ΘΗΡΙΟΣ 20Ε, ΑΒΡΑΑΜ ΚΑΙ ΕΥΑ ΜΑΝΤΖΑΡΙΔΗ 50Ε,
ΜΑΡΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΥ ΛΟΥΚΙΔΟΥ 20Ε, ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ ΚΙΣΣΑΣ 50Ε,
ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΑ ΜΕΓΑ ΡΕΥΜΑΤΟΣ 100Ε, ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΔΑΙΣΠΑΓΓΟΣ 50Ε,
ΕΥΘΑΛΙΑ ΝΑΝΑ 50Ε.

Το Δ.Σ. της Οι.Ομ.Κω ευχαριστεί ολόκαρδα τους δωρητές.

Εκδήλωση του Συλλόγου Κωνσταντινουπολιτών Ηνωμένου Βασιλείου
«Η Κωνσταντινούπολη και οι Κωνσταντινουπολίτες μέσα στους αιώνες»
Η Εκδήλωση διοργανώθηκε με αφορμή την συμπλήρωση ενός χρόνου από την ίδρυση του
Συλλόγου και πραγματοποιήθηκε σε αίθουσα του Ελληνικού κέντρου στο Λονδίνο την Τετάρτη 9 Οκτωβρίου 2019.
Αρχικά απηύθυνε χαιρετισμό ο Πρόεδρος του Συλλόγου κ. Πάνος Αναγνωστόπουλος, καλωσόρισε τους παρισταμένους και αναφέρθηκε στους σκοπούς του Συλλόγου υπό την αιγίδα
της ΟΙΟΜΚΩ, καθώς και στην Πολίτικη
συνείδηση που θέλει ο Σύλλογος να μοιραστεί με τα μέλη και φίλους του.
Ακολούθησαν εικονογραφημένες παρουσιάσεις για την Κωνσταντινούπολη και
την ιστορία της Ελληνικής της Κοινότητας
από το Δρ. Ευάγγελο Χρυσό και το Δρ.
Γεώργιο Βασειάδη. Σημειώνεται ότι ο
καθηγητής Ευάγγελος Χρυσός απουσίαζε
για προσωπικούς λόγους και στο πάνελ
τον αντικατέστησε ο Δρ. Διονύσης Σταθακόπουλος. Η συζήτηση του πάνελ επικεντρώθηκε στους Κωνσταντινουπολίτες του σήμερα.
Ο Αιδεσιμολογιώτατος πρεσβύτερος Σάββας-Δαυίδ Βασιλειάδης μίλησε για το ρόλο της
εκκλησίας στη διατήρηση της Ελληνικής Κοινότητας της Κωνσταντινούπολης και τις αξίες
που χαρακτηρίζουν τους Κωνσταντινουπολίτες. Τέλος, η κα Νίκη Beales έκανε αναφορά
στα παιδικά της χρόνια στην Πόλη και ανέφερε τις εμπειρίες της.

Παρουσίαση Εθελοντική Δράσεων
της Οικουμενικής Ομοσπονδίας Κωνσταντινουπολιτών
Καστρίτσειο Μουσείο
Η Ημερίδα πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 19 Οκτωβρίου 2019, με την συμμετοχή 35 εθελοντών και μη, όπου παρουσιάστηκαν οι πρόσφατες εθελοντικές δράσεις της Οι.Ομ.Κω.
Οι παρουσιάσεις που έγιναν ήταν οι ακόλουθες:
Συνεδρία 1: Εθελοντικές Δράσεις στην Κωνσταντινούπολη
- Κωνσταντίνος Καλτσάς, «Η Βιβλιοθήκη της Ιεράς Θεολογικής Σχολής Χάλκης».
- Ευστράτιος Γεωργουδής, «Οργάνωση Μαθητικού Συνεδρίου στην Κωνσταντινούπολη: Η
Ιστορία, ο Πολιτισμός, ο Ελληνισμός και η Πολυπολιτισμικότητα της Πόλης».
- Αλέξανδρος Γεωργούλης, Αναστασία Δράκου, Μαρία-Αλεξάνδρου Ηλιάδη, Ναταλία Τσακίρογλου, Θοδωρής Σταυρίδης και Πέπη Θέμα, «Η εθελοντική προσφορά στην Παιδούπολη
ν. Πρώτης».
- Ελένη Πατούχα, «Η Μελέτη και Τεκμηρίωση του Αρχείου της Ίδρυσης του Πανεπιστημίου
Σμύρνης (1919-1922) ΦΩΣ ΕΞ ΑΝΑΤΟΛΩΝ».
- Έλσα Παπασημεών, «Η σύνταξη Ηλεκτρομηχανολογικής Μελέτης του κτιρίου της Πατριαρχικής Ιωακειμείου Σχολής».
- Χριστίνα Σπηλιώτη και Εβίτα Κατσούγια,
"Ψηφιοποίηση τεσσάρων κωδίκων του αρχείου της Μητροπόλεως Πριγκήπου".
- Ζωή Γενηζεγκίνη, Αικατερίνη Βότσα, Γιούλη
Ζήκα, ¨Συνέχιση της Ταξινόμησης του Αρχείου
της Κοινότητας ν.Χάλκης Κωνσταντινουπόλεως».
- Χρήστος Βρεττόπουλος, «Η Ψηφιακή Αποτύπωση του Ορφανοτροφείου της Πριγκήπου
για την Διάσωση του».
- Νεκτάριος Ευκαρπίδης και Ιορδάνης Αραμπατζής, «Ψηφιακή καταγραφή και αποτύπωση
του Ορθόδοξου Νεκροταφείου του Αγίου Ιγνατίου στη Χαλκηδόνα και Κοινοτικών Αρχείων».
- Ραφαέλα Τουφεξή, Φαίδων Τουφεξής, Λία Μαλιόγλου και Γιώργος Μαλιόγλου,
«Καταγραφή και Ψηφιοποίηση του Ορθόδοξου Κοιμητηρίου της Πριγκήπου Κωνσταντινουπόλεως».
- Ροδάνθη Σκουρτέλη, «Η δημιουργία ηλεκτρονικού βιβλίου των Ασσυριακών Μνημείων
στην Ν.Α. Τουρκία».
- Αθανάσιος Χατζής, «Γραμματειακή εργασίας στο Οικουμενικό Πατριαρχείο».

Συνεδρία 2: Αρχείο Περιουσιών των Ελλήνων της Ανατολής σε συνεργασία με τα Γενικά
Αρχεία του Κράτους
- Αθανάσιος Δράκος και Θεόδωρος Γεωργιάδης, «Η φωτογράφιση και ταξινόμηση του Αρχείο Εγκαταληφθεισών περιουσιών προσφύγων Μικρασιατικής Καταστροφής».
- Δήμητρα Τσέτσικα, Σοφία Δέδε, Βελισσαρία Βίβιαν Καρανάσου, Χριστίνα Τραιτορακη, Ανδριανή Πανταζίδου, Μαίρη Μιχαλοπούλου, Ελένη Πατούχα, Φωτεινή Καρασάβα, Ιωάννης
Κιουλέκας «Ψηφιοποίηση των φωτογραφικών αρχείων προσφυγικών περιουσιών».
Συνεδρία 3:
Νικόλαος Ουζούνογλου: « Νέα Προγράμματα για εθελοντικές δράσεις».

Οι σχετικές παρουσιάσεις των εθελοντών είναι αναρτημένες στην ιστοσελίδα της
Οι.Ομ.Κω. : www.conpolis.eu

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Επειδή ορισμένες υπηρεσίες του ΕΦΚΑ αρνούνται, παρά την σαφή οδηγία της
εγκυκλίου του Υπ. Κοινωνικής Μέριμνας με ημερομηνίας 1/3/2019, να χορηγήσουν ΑΜΚΑ σε Ομογενείς Κωνσταντινουπολίτες, παρακαλούμε να μας ενημερώστε ώστε να γίνουν οι απαραίτητες ενέργειες.

ΔΩΡΕΕΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΟΙΟΜΚΩ ΑΠΟ ΜΗ-ΙΔΡΥΜΑΤΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ
ΜΑΡΤΙΟΣ—ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2019
24/10/19 Αρβανιτίδη Θωμά 1’100 ευρώ
18/10/19 Γεώργιος Λαιμόπουλος 100 ευρώ
03/10/19 Ηλιάδης Μάριος 300 ευρώ.
03/10/19 Τασούλα Μομπαγιατζόγλου 500 ευρώ.
02/10/19 Σύλλογος Μουσικοφίλων εις μνήμη κ. Χαριατίδου 300 ευρώ
30/9/2019 Πεσματζόγλου Ιωάννη εις μνήμη Γιώτη Δήμητρας 250 ευρώ
24/9/19 Χριστίδου Μαρία 50 ευρώ
20/09/19 Γεώργιος Λαιμόπουλος 100 ευρώ
26/8/19 Χριστίδου Μαρία 50 ευρώ
23/8/19 Τανισκίδης Γεώργιος 800 ευρώ
24/7/19 Χριστίδου Μαρία 50 ευρώ
23/7/19 Γεώργιος Λαιμόπουλος 100 ευρώ
19/7/19 Καλλιόπη Στρατάκη 30 ευρώ
25/6/19 Χριστίδου Μαρία 50 ευρώ
21/6/19 Δωρέα Στυλιανέλλη Θεοφανία 40 ευρώ
06/6/19 Σωτηρίου Αικατερίνη Τρακοπούλου 100 ευρώ
03/06/19 Καλλιόπη Στρατάκη 30 ευρώ
31/05/19 Καλλιόπη Στρατάκη 30 ευρώ
30/5/19 Γεώργιος Λαιμόπουλος 100 ευρώ
27/5/19 Τσάκος Ηλίας 200 ευρώ
24/5/19 Χριστίδου Μαρία 50 ευρώ
24/5/19 Δημητριάδης Νικόλαος 20 ευρώ
30/4/19 Εκπαιδευτήρια Μαντουλίδου 300 ευρώ.
25/4/19 Γιουμούκογλου Μηνάς 85 ευρώ
24/4/19 Χριστίδου Μαρία 50 ευρώ
18/4/19 James Tasios 872.68 ευρώ
12/4/19 Σταύρος Βελέτσης 493.51 ευρώ
08/4/19 Γεώργιος Λαιμόπουλος 160 ευρώ
6/4/19 Έλλη Παλλαβίδη Κοινωνική Αλληλεγγύη εις μνήμην κ. Μαρίκας ΚΙΟΣΕΟΓΛΟΥ 100 ευρώ
4/4/19 Σύλλογος Μουσικοφίλων Κοινωνική Αλληλεγγύη εις μνήμην κ. Μαρίκας ΚΙΟΣΕΟΓΛΟΥ 500 ευρώ
3/4/19 Στ. ΚΙΣΣΑΣ Κοινωνική Αλληλεγγύη εις μνήμην κ. Μαρίκας ΚΙΟΣΕΟΓΛΟΥ 100 ευρώ
3/4/19 Ν. Ουζούνογλου Κοινωνική Αλληλεγγύη εις μνήμην κ. Μαρίκας ΚΙΟΣΕΟΓΛΟΥ 30 ευρώ
2/4/19 Δωρεές Κοινωνική Αλληλεγγύη εις μνήμην κ. Μαρίκας ΚΙΟΣΕΟΓΛΟΥ 750 ευρώ
1/4/19 Κοινωνική Αλληλεγγύη από HARRY DIMOPOULOS 172.94 ευρώ
27/3/19 Χριστίδου Μαρία 50 ευρώ

Το Δ.Σ. της Οι.Ομ.Κω. Εκφράζει τις θερμές του ευχαριστίες προς τους
δωρητές του.

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΙΤΩΝ
Πρόγραμμα Υποστήριξης Επαναπατρισμού Νέων Κωνσταντινουπολιτών
Ανακοίνωση
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Οικουμενικής Ομοσπονδίας Κωνσταντινουπολιτών (Οι.Ομ.Κω.)
σε συνεργασία με τις Ρωμαίικες Κοινότητες της Πόλης ανακοινώνει την έναρξη του Προγράμματος Υποστήριξης του Επαναπατρισμού Νέων Κωνσταντινουπολιτών. Σκοπός του
Προγράμματος είναι η ενεργή υποστήριξη προς τα μέλη της νέας γενιάς της Εκπατρισμένης
Κοινότητας των Κωνσταντινουπολιτών που επιθυμούν να παλιννοστήσουν στην γενέτειρα
γη των γονέων τους. Οι δράσεις του Προγράμματος συνίστανται από τις εξής φάσεις και
διαδικασίες:
1. Υποβολή αιτήσεων από ενδιαφερόμενους νέες και νέους που ενδιαφέρονται να εγκατασταθούν, εργαστούν και να ζήσουν στην Κωνσταντινούπολη. Δεν υπάρχει συγκεκριμένη προθεσμία υποβολής.
2. Προετοιμασία για επαναπατρισμό – παλινόστηση: τακτοποίηση θεμάτων ιθαγένειας
Τουρκίας, εύρεση στέγης και εργασίας. Η ΟΙ.Ομ.Κω. θα καλύψει τα έξοδα ταξιδιών.
Ταχύρρυθμη εκμάθηση στοιχειώδους τουρκικής γλώσσας χωρίς επιβάρυνση.
3. Εγκατάσταση στην Κωνσταντινούπολη και περίοδος προσαρμογής. Θα εξασφαλιστεί
για εύλογο χρονιά διάστημα κατοικία και θα καλυφθούν τα έξοδα εγκατάστασης.
4. Μακροπρόθεσμη συνεργασία για επίλυση πιθανών προβλημάτων που θα αντιμετωπιστούν.
Κεντρική πολιτική θέση της Οι.Ομ.Κω. τα τελευταία 9 χρόνια υπήρξε, πρωτίστως ενώπιον
των αρχών της Τουρκίας, ότι κύρια συνιστώσα της θεραπείας των αδικιών και παραβιάσεων που των δικαιωμάτων που έχει υποστεί η Ελληνορθόδοξη Κοινότητα είναι η υποστήριξη
από το ίδιο το κράτος της Τουρκίας της παλινόστησης μελών της νέας γενιάς Κωνσταντινουπολιτών και η διαβίωση του υπό συνθήκες ισονομίας και αυστηρής τήρησης των αρχών
του κράτους νόμου δικαίου.
Κατόπιν των ανωτέρω καλούνται οι ενδιαφερόμενοι με καταγωγή από την Κωνσταντινούπολη νέες ή νέοι την εκδήλωση ενδιαφέροντος με την συμπλήρωση και αποστολή του συνημμένου εντύπου. Προτεραιότητα υποστήριξης θα δοθεί σε οικογένειες που τουλάχιστο
ένα μέλος διαθέτει την ιθαγένεια της Τουρκίας.

Έντυπο Αίτησης
Πρόγραμμα Υποστήριξης Επαναπατρισμού Νέων Κωνσταντινουπολιτών
Ονοματεπώνυμο:
Γέννηση - έτος:
τόπος:
Ονοματεπώνυμο πατέρα:
Ονοματεπώνυμο μητέρας
Ιθαγένειες:
Έχετε ιθαγένεια της Τουρκία: ΝΑΙ
ΟΧΙ
Αν δεν έχετε ιθαγένεια της Τουρκίας είχε τουλάχιστο ένας γονέας ιθαγένεια της Τουρκίας κατά την γέννηση σας: ΝΑΙ ΟΧΙ
Αν είστε έγγαμος δώστε :
Ονοματεπώνυμο συζύγου
Τέκνα
Σπουδές:
Δημοτικό:
Γυμνάσιο:
Λύκεια:
Ανώτατες Σπουδές
Μεταπτυχιακά
Εργασιακή Εμπειρία:
Θέση

Διάρκεια
Από - Μέχρι

Αντικείμενο απασχόλησης

Βαθμός γνώσης της τουρκικής γλώσσας:
Ενδιαφέροντα για εργασία:
Δεσμεύεστε να στείλετε τα παιδιά σας στα Ομογενειακά σχολεία.

Το Εθνικό Ορφανοτροφείο της Πριγκήπου
Η προσφορά του στο Γένος – οι περιπέτειες του και η Προσπάθεια διάσωσης του.
Η αιωνόβια παράδοση της Ρωμιοσύνης είχε πάντοτε σε προτεραιότητα την μέριμνα υπέρ
των αδυνάτων όπως των ορφανών και των γερόντων. Η Κοινοτική οργάνωση που είχε κληρονομηθεί από το Βυζάντιο και που επιβίωσε κάτω από πολλές δυσκολίες και επί της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας είναι παράδειγμα κοινωνικής αυτό-οργάνωσης.
Στα τέλη του 19ου αιώνα η Κωνσταντινούπολη όντας η πόλη με ένα Ελληνικό πληθυσμό περί τους 300 χιλιάδες σε συνολικό πληθυσμό 1 εκατομμυρίου κατοίκων είχε να δείξει κορυφαία φιλανθρωπικά ιδρύματα και πρώτα το νοσοκομείο-γηροκομείο του Βαλουκλή και τα
Ορφανοτροφεία αρένων και θηλέων όλα εγκατεστημένα στην περιοχή του Επταπυργίου.
¨Όπως όλα τα ευαγή ιδρύματα της Πόλης και τα ιδρύματα αυτά εποπτευόταν διαμέσου
του Εθνικού Μικτού Συμβουλίου από το Οικουμενικό Πατριαρχείο. Οι δύο περίοδοι της Πατριαρχίας του Ιωακείμ Γ’ χαρακτηρίζονται από τα μεγάλα επιτεύγματα προόδου στον κοινωνικό τομέα. Οι αυξημένες ανάγκες της περίθαλψης ορφανών στις αρχές του 1900 οδήγησε τον Οικουμενικό Πατριάρχη Ιωακείμ Γ’ στην αναζήτηση νέου κτιρίου για τα Ορφανοτροφεία του Επταπυργίου που αναφέραμε.
Η λύση βρέθηκε από την απαγόρευση της λειτουργίας, από τον Σουλτάνο Αβδούλχαμίτ Β’,
ενός πολυτελούς ξενοδοχείου στην νήσο Πρίγκηπο που είχε μόλις αναγερθεί με Ευρωπαϊκά
κεφάλαια στο πνεύμα της «Μπέλ Επόκ» για να φιλοξενήσει τα μέλη της ευρωπαϊκής αριστοκρατίας με το γνωστό τραίνο Οριέντ Εξπρές. Το μεγαλοπρεπές κτίριο που εκτός ξενοδοχείου θα ήταν και καζίνο τυχερών παιγνίων κτίστηκε την περίοδο 1898-1899 από τον αρχιτέκτονα Alexandre Vallaury με κεφάλαια από την Γαλλία. Με προτροπή του Πατριάρχη Ιωακείμ Γ’ η Έλενα χήρα του μεγάλου ευεργέτη Γεωργίου Ζαρίφη αγόρασε στο όνομα του Οικουμενικού Πατριαρχείου το κτίριο αυτό σε πολύ χαμηλότερη τιμή από το κόστος ανέγερσης του. Με μέριμνα του Οικουμενικού Πατριαρχείου το κτίριο που διέθετε 206 αίθουσες
μετατράπηκε σε Ορφανοτροφείο και εγκαινιάστηκε το 1902. Στην προσπάθεια αυτή αρωγός υπήρξε και ο ίδιος ο Σουλτάνος Αβδούλχαμίτ Β’.
Η ιστορία του Ιδρύματος αυτού είναι συνυφασμένη με τις περιπέτειες του Ελληνισμού.
Στην διάρκεια του Α’ Παγκόσμιου Πολέμου εγκαταστάθηκε η στρατιωτική σχολή Κούλελι.
Με την συνθηκολόγηση του Μούδρου της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας τον Νοέμβριο του
1918 αποδόθηκε πίσω στο Οικουμενικό Πατριαρχείο. Η περίοδος 1919-1924 υπήρξε η
πλέον δραστήρια περίοδος του Ιδρύματος επειδή από παντού εισέρρεαν ορφανά συνέπεια
των πολέμων και διωγμών. Ιδιαίτερα την περίοδο 1922-24 από τα αρχεία του Ορφανοτροφείου βλέπουμε την περίθαλψη εκατοντάδων ορφανών συνέπεια της Μικρασιατικής

Καταστροφής. Η περίοδος αυτή περικλείει μια ιστορία που δεν έχει διερευνηθεί ακόμα.

Μετά από την εγκαθίδρυση του Κεμαλικού καθεστώτος το Ορφανοτροφείο συνέχισε την
λειτουργία του ως ευαγές ίδρυμα υπό τους όρους της Συνθήκης της Λωζάννης αλλά με ασαφές νομικό καθεστώς της ιδιοκτησίας του αφού η Τουρκία στο πλαίσιο της αντιμειονοτικής πολιτικής της εξαιρεθείσας από την Ανταλλαγή των πληθυσμών Ελληνορθόδοξης Κοινότητας της Κωνσταντινούπολης δεν αναγνώρισε ποτέ την νομική προσωπικότητα του
Οικουμενικού Πατριαρχείου.
Μετά από το 1923 λειτούργησε το Ίδρυμα ως Ορφανοτροφείο Αρένων, ενώ για τα κορίτσια χρησιμοποιήθηκαν οι εγκαταστάσεις της πρώην Ελληνικής Εμπορικής Σχολής στην γει-

τονική νήσο Χάλκη μέχρι τα τέλη της δεκαετίας του 1930. Η Εμπορική Σχολή που είχε ιδρυθεί επίσης από το Οικουμενικό Πατριαρχείο το 1831, λειτούργησε μέχρι το 1914 στον περίβολο της Βυζαντινής Μονής Παναγίας Καμαριωτήσης και τελικά κατασχέθηκε με παραβίαση των όρων της Συνθήκης της Λωζάννης το 1942, με τον εκβιασμό για να δοθεί τίτλος ιδιοκτησίας στην Ιερά Θεολογική Σχολή στο ίδιο νησί.

Η Ψηφιακή Ανακατασκευή της Δυτικής Όψης του Κτιρίου του Ορφανοτροφείο (από την παρουσίαση του κ. Χρήστου Βρεττόπουλου την 19/10/2019
στο Καστρίτσειο Μουσείο).

Η Ψηφιακή Τεχνολογία επιτρέπει την τρισδιάστατη «ανακατασκευή» ενός κτιρίου όσο
και να είναι σύνθετο . Στην εικόνα απεικονίζεται τμήμα του εσωτερικού του Ορφανοτροφείου όπως παρουσιάστηκε από στην Ημερίδα των Εθελοντικών Δράσεων την
19/10/2019 στο Καστρίτσειο Μουσείο από τον κ. Χρήστο Βρεττόπουλο.
Την περίοδο 1942-1964 το Ορφανοτροφείο λειτούργησε ως μικτό αγοριών-κοριτσιών και
προσέφερε πολύ σημαντικό κοινωνικό έργο προς τον Ελληνισμό της Κωνσταντινούπολης
που έζησε τους πολλαπλούς διωγμούς της επιστράτευσης των μη-μουσουλμάνων νέων σε
τάγματα εργασίας (1941-42), τον φόρο ευμάρειας (βαρλίκη-1942-44) και τα Σεπτεμβριανά
την 6-7/9/1955. Το 1950 με δωρεά της οικογένειας Παμούκογλου αναγέρθηκε στον κήπο

του Ορφανοτροφείου νέο σχολείο δημοτικού.
Στα πλαίσια του κρατικά σχεδιασμένου προγράμματος διωγμών τον χειμώνα τον Απρίλιο
του 1964 τα μεσάνυχτα με έντονο κρύο η αστυνομία με άνωθεν εντολές από την Άγκυρα
εκκένωσε το κτίριο με την πρόφαση ότι κινδυνεύουν τα παιδιά από πυρκαγιά. Τα ορφανά
μεταφέρθηκαν στην κοντινή Μονή του Χριστού Σωτήρος και διέμεναν εκεί μέχρι την δεκαετία του 1980 οπότε διέκοψε την λειτουργία του το Ίδρυμα.

Το άδειο Ορφανοτροφείο πλέον άρχισε να ερημώνει ενώ από τα μέσα του 1980 οι αρχές
τις Τουρκίας έθεσαν σε εφαρμογή σχέδιο να κηρυχθεί το κτίριο ως
«κατειλημμένο»(μαζμπούτ) και η διαχείριση του να περιέλθει στην Γενική Διεύθυνση Βακουφίων (ΓΔΒ). Μετά από το 1990 το κτίριο του Ορφανοτροφείου όντας πλέον υπό κρατική
εποπτεία της Τουρκίας ήταν αδύνατο να συντηρηθεί και αφέθηκε από την αδιαφορία της
ΓΔΒ να καταστραφεί από τις καιρικές συνθήκες.
Το Οικουμενικό Πατριαρχείο από τις αρχές του 1990 ξεκίνησε δικαστικό αγώνα που διήρκησε 20 χρόνια και τελικά το 2009 η Τουρκία αναγκάστηκε να αναγνωρίσει την ιδιοκτησία
του Οικουμενικού Πατριαρχείου αν και δεν αναγνωρίζει την νομική προσωπικότητα του τελευταίου.
Ο Οικουμενικός Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολομαίος τα τελευταία χρόνια έχει δηλώσει πολλές
φορές ότι η Μ.τ.Χ.Ε. έχει την πρόθεση να αξιοποιήσει το κτίριο του Ορφανοτροφείου για
την ίδρυση ενός Κέντρου Διαθρησκευτικού Διαλόγου και ενός Διεθνούς Κέντρου Προστασίας Περιβάλλοντος.
Η διάσωση του Κτιρίου έχει αποτελέσει αντικείμενο μελέτης από διάφορες επιστημονικές
ομάδες. Το 2017 μετά από υποβολή πρότασης από το Οικουμενικό Πατριαρχείο, σε συνεργασία με πρωτοβουλίες τοπικών ΜΚΟ και υποστήριξη της Οικουμενικής Ομοσπονδίας Κωνσταντινουπολιτών, κήρυξε η Europa Nostra το Κτίριο πρώτο μεταξύ των επτά ΕΝ ΚΙΝΔΥΝΩ
μνημείων της Ευρώπης. Κατόπιν τούτου έχουν επιταχυνθεί οι προσπάθειες για την διάσωση του ιστορικού αυτού κτιρίου. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει δείξει κατ’ αρχή την υποστήριξη
της για την προσπάθεια. Το μέλος του Δ.Σ. της Οι.Ομ.Κω. κ. Χρήστος Βρεττόπουλος, Διπλ.
Πολιτικός και Αγρονόμος-Τοπογράφος Μηχανικός του Ε.Μ.Πολυτεχνείου, τους τελευταίους
εννιά μήνες εργάζεται στην ψηφιακή ανακατασκευή της κτιρίου του Ορφανοτροφείου με
δεδομένα που έχουν προέλθει από ορισμένα σχέδια που υπάρχουν, την φωτογράφιση του
εσωτερικού και εξωτερικού του Κτιρίου. Η ψηφιακή ανακατασκευή (digital reconstruction)
της αρχικής μορφής και επίσης της σημερινής κατάστασης του Κτιρίου, δίνει την δυνατότητα την παραγωγή «έξυπνων» λύσεων για την διάσωση του Ορφανοτροφείου με προτεραιότητα την διακοπή της καταστροφικής επίδρασης των όμβριων υδάτων με την επισκευή της
οροφής. Στην Ημερίδα της 19/10/2019 ο κ. Χρ. Βρεττόπουλος παρουσίασε λεπτομέρειες
της μεθόδου που εφαρμόζει. Ήδη ο κ. Χρ. Βρεττόπουλος συμμετέχει στην Προσωρινή Συντονιστική Επιτροπή για την Διάσωση του Ορφανοτροφείου που έχει συγκροτηθεί από το
Οικουμενικό Πατριαρχείο.

Ξεκινάει η Μελέτη της Ριζικής Συντήρησης του Μαυσωλείου του
Εθνικού Ευεργέτη Χριστάκη Ζωγράφου
Εδώ και δύο χρόνια η Οι.Ομ.Κω. καταβάλει προσπάθειες να πετύχει την εκ βάθρων συντήρηση του Μαυσωλείου που βρίσκεται στο Α’ Κοιμητήριο Αθηνών. Τα 120 χρόνια που έχουν
διέλθει από την κατασκευή του έχουν επιφέρει σημαντικές αλλοιώσεις στην δομή του. Από
τα τέλη της δεκαετίας 1990 το Μαυσωλείο βρίσκεται περιστοιχισμένο με σκαλωσιές για λόγους προστασίας του.
Μετά από αίτημα της Οι.Ομ.Κω. ο Δήμος
Αθηναίων με απόφαση του Δημοτικού
Συμβουλίου, τον Ιούλιο του 2018, ενέκρινε
να εκπονήσει η Οι.Ομ.Κω. την σχετική
Μελέτη της αναστήλωσης του Μαυσωλείου, που είναι το μεγαλύτερο ιδιωτικό της
Ευρώπης. Την προσπάθεια της Οι.Ομ.Κω.
συνδράμουν οι εθελοντές κ. Γεώργιος Παπαδόπουλος και ο κ. Νίκος Μιχαηλίδης.
Επίσης αμέσως ανταποκρίθηκε ο Πρόεδρος της Κοινότητας Κανδηλί και Διευθυντής της Ζωγραφείου Σχολής καθ. Γιάννης
Ντεμιρτζόγλου. Μετά από ενδελεχή και
πολλών μηνών συζητήσεις με πολλούς υποψήφιους μελετητές και σε συνεννόηση
πάντα με την Τεχνική Διεύθυνση του Δ.
Αθηναίων έχει αποφασιστεί από το Δ.Σ. η
ανάθεση των επιμέρους μελετών που η
κατάρτιση τους αποτελεί βασική προϋπόθεση για την ένταξη του έργου της συντήρησης του Μαυσωλείου σε χρηματοδοτούμενο πρόγραμμα. Με την εφαρμογή των μελετών αυτών θα επιτευχθεί η συντήρηση του Μαυσωλείου.

Κάνουμε έκκληση σε όλους τους συμπολίτες μας και πρώτα
από όλα τους χιλιάδες ΖΩΓΡΑΦΕΙΩΤΕΣ να επικοινωνήσουν με
την Οι.Ομ.Κω. για πληρέστερη ενημέρωση τους για το έργο
και ίσως να συνδράμουν στις προσπάθειες της Οι.Ομ.Κω.

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.

