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Μηνιαία Ενημέρωση Οικουμενικής Ομοσπονδίας Κωνσταντινουπολιτών
Ανακοινώσεις
Για τα Συκοφαντικά Δημοσιεύματα κατά του Οικουμενικού Πατριαρχείου (19/9/2016)
Το Δ.Σ. της Οικουμενικής Ομοσπονδίας Κωνσταντινουπολιτών έχει παρακολουθήσει με προσοχή τα εντελώς αβάσιμα και
ψευδή δημοσιεύματα περί της δήθεν ανάμιξης της Α.Θ.Π. του Οικουμενικού Πατριάρχη κ.κ. Βαρθολομαίου στο απόλυτα
καταδικαστέο Πραξικόπημα της 15/7/2016 (δείτε ανακοίνωση της Οι.Ομ.Κω. μαζί με τους Συλλόγους Ιμβρίων 28/7/2016), που
άρχισαν με δημοσίευμα Ρωσικής ιστοσελίδας, συνεχίστηκαν σε σκανδαλοθηρικά έντυπα στην Ελλάδα, στη συνέχεια με
δημοσιεύσεις σε ιστοσελίδες των ΗΠΑ και τέλος αρχές Σεπτεμβρίου ε.ε. σε εφημερίδες της Τουρκίας ως επανάληψη των
δημοσιεύσεων του εξωτερικού.
Το Οικουμενικό Πατριαρχείο με την ανακοίνωση του από 31/8/2016 διαψεύδοντας αυτά τα ασύστολα ψεύδη, έδωσε
αδιάσειστα στοιχεία που αποδεικνύουν τον συκοφαντικό χαρακτήρα τους.
Είναι σαφές ότι αυτοί που βρίσκονται πίσω από τα δημοσιεύματα αυτά, είναι κύκλοι που αντιτίθενται, για δικούς τους
σκοπούς, στο εξαιρετικά σημαντικό πνευματικό έργο που επιτελεί ο Οικουμενικός Πατριάρχης για την επικράτηση των αρχών
της ειρήνης και της δικαιοσύνης στην Οικουμένη. Με τις προσπάθειές τους, οι κύκλοι αυτοί αποσκοπούν να στρέψουν την
κοινή γνώμη, πρωτίστως στην Τουρκία και στην Ελλάδα, εναντίον του Πατριαρχείου και, επίσης, να δημιουργήσουν κρίση
στις καλές σχέσεις του Οικουμενικού Θρόνου με την Κυβέρνηση της Τουρκίας που ισχύουν όλα τα τελευταία χρόνια.
Καταγγέλλουμε έντονα την συκοφαντική αυτή συμπεριφορά των προαναφερθέντων κύκλων και έχουμε την πεποίθηση ότι η
Κυβέρνηση της Τουρκίας θα λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε το Οικουμενικό Πατριαρχείο να συνεχίσει ανενόχλητο το
εξαίρετο του έργο υπέρ της καταλλαγής, της συνύπαρξης και της ειρήνης Στον σημερινό κόσμο που σπαράσσεται και
κατακερματίζεται από κάθε είδους συγκρούσεις.

Για την Προστασία των Μειονοτήτων από την Συνθήκη της Λωζάννης (30/9/2016)
Το Δ.Σ. της Οικουμενικής Ομοσπονδίας Κωνσταντινουπολιτών με αφορμή τις δηλώσεις του Προέδρου της Τουρκίας κ. Ρ.Τ.
Ερντογάν την 29/9/2016 περί της Συνθήκης της Λωζάννης του 1923 θεωρεί αναγκαίο να επισημάνει τα εξής:
Η Συνθήκη της Λωζάννης υπήρξε αποτέλεσμα μιας πρωτόγνωρης ανθρώπινης τραγωδίας συνέπεια του Α’ Παγκοσμίου Πολέμου που συνεχίστηκε στην Μικρά Ασία την περίοδο 1919 – 1922 για τους αυτόχθονες λαούς της περιοχής μας. Η επονομαζόμενη «Ανταλλαγή των Πληθυσμών» ως μέρος της Σύμβασης αυτής εκρίζωσε 2 εκατομμύρια ανθρώπους από τις πατρογονικές
τους εστίες.
Ο πλήρης σεβασμός όλων των Διεθνών Συμβάσεων που αφορούν κυρίως τα δικαιώματα ανθρώπου, όπως είναι η Συνθήκη της
Λωζάννης και η Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (1950) στην οποία η Τουρκία είναι μέρος από το 1954, αποτελεί θεμελιώδη υποχρέωση όλων των κρατών, και πρωτίστως αυτών που τις έχουν υπογράψει, προς όφελος της ειρήνης και
της ευημερίας των λαών.
Θεωρούμε αναγκαίο να επισημάνουμε για ακόμη μια φορά ότι οι κυβερνήσεις της Τουρκίας σε όλη την διάρκεια του 20 ου αιώνα έχουν παραβιάσει, σε συνεχή βάση, όλα τα άρθρα του Κεφαλαίου Β’ της Συνθήκης Περί Προστασίας των ΜηΜουσουλμανικών Μειονοτήτων με συνέπεια η Ελληνορθόδοξη Κοινότητα της Κωνσταντινούπολης και των νήσων Ίμβρου –
Τενέδου να εκπατριστεί σε ποσοστό 98 %. Επίσης τονίζουμε ότι ο κ. Ρ.Τ. Ερντογάν τον Μάιο του 2009, ως Πρωθυπουργός της
Τουρκίας, είχε αναγνωρίσει την αλήθεια αυτή χαρακτηρίζοντας δημόσια την βίαια εκδίωξη των μη-Μουσουλμανικών Μειονοτήτων ως μια φασιστική πράξη. Τέλος επαναλαμβάνουμε για ακόμη μια φορά την αδήριτη ανάγκη η Κυβέρνηση της Τουρκίας
να προβεί επειγόντως σε μέτρα αποκατάστασης και θεραπείας των παραβιάσεων που έχουν διαπράξει οι προκάτοχες Κυβερνήσεις της Τουρκίας κατά της Ελληνορθόδοξης Κοινότητας της Τουρκίας.

Οργανισμός για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη (ΟΑΣΕ)
«Βαρσοβία, 19-30 Σεπτεμβρίου 2016
Συνεδρία 10: για την ανεκτικότητα και τη μη-διάκριση
Παρέμβαση της
Οικουμενικής Ομοσπονδίας Κωνσταντινουπολιτών
Επείγοντα Μέτρα Αποκατάστασης Απαιτούνται για την Αναζωογόνηση της Ελληνορθόδοξης Κοινότητας της
Κωνσταντινούπολης Περιλαμβανομένου Πρόληψη Δημοσιευμάτων Μίσους
Κατά την φετινή σύνοδο της Εκτελεστικής Συνέλευσης Ανθρώπινης Διάστασης»
(Human Dimension
Implementation Meeting) η Οι.Ομ.Κω. εκπροσωπήθηκε από την εθελόντρια Ειρήνη Στεφάνου που τα τελευταία 4
χρόνια συνδράμει το Δ.Σ. της Οι.Ομ.Κω στο αντικείμενο της ειδικότητας της των δικαιωμάτων του ανθρώπου. Η
παρέμβαση της Οι.Ομ.Κω. δίνεται παρακάτω.
Η περίπτωση της αυτόχθονης ελληνορθόδοξης κοινότητας της Κωνσταντινούπολης, μαζί με τις κοινότητες των δύο νησιών
του Αιγαίου, της Ίμβρου και της Τενέδου, που ανήκουν στην Τουρκία, αποτελεί τυπική περίπτωση εθνικής καθώς και
θρησκευτικής μειονότητας, η οποία υπέστη σκληρές παραβιάσεις
των δικαιωμάτων του ανθρώπου και των μειονοτικών της
δικαιωμάτων κατά τη διάρκεια ολόκληρου του 20ου αιώνα. Ως
αποτέλεσμα αυτής της καταπάτησης, η Κοινότητα έχει
συρρικνωθεί από 125.000 μέλη σε περίπου 2.000 σήμερα, αριθμό
που αποτελεί το 2% του πληθυσμού που υπολογίζεται να υπήρχε
σήμερα, αν τα δικαιώματά της σέβονταν από το κράτος της
Τουρκίας.
Το νομικό καθεστώς των παραπάνω μειονοτικών κοινοτήτων
καθορίστηκε και τέθηκε υπό την προστασία της Διεθνούς Συνθήκης
της Λωζάννης (24/7/1923). Παρόλο που η Συνθήκη συνέδραμε
ουσιαστικά στην ίδρυση της Ρεπουμπλικανικής Τουρκίας, η
Μειονότητα έπεσε θύμα εκτενών παραβιάσεων των ανθρωπίνων
και θρησκευτικών της δικαιωμάτων κατά την περίοδο 1923-2003.
Οι πιο δριμείς παραβιάσεις κατά της Εθνικής Μειονότητας είναι οι
εξής: α) η επιστράτευση σε τάγματα εργασίας των ανδρών της μειονότητας ηλικιών 18-45 κατά το έτος 1941, β) ο «φόρος
ευμάρειας» της περιόδου 1942-1944, με σκοπό την οικονομική εξόντωση των μειονοτήτων, γ) το τεράστιας κλίμακας πογκρόμ
της 6ης -7ης Σεπτεμβρίου 1955 στην Κωνσταντινούπολη, ένα από τα πιο αποτρόπαια γεγονότα βίας στην μετα- πολεμική
Ευρώπη, δ) οι καταναγκαστικές απελάσεις μελών της ελληνορθόδοξης κοινότητας που κατείχαν το καθεστώς των «Εταμπλί»
σύμφωνα με τη Συνθήκη της Λωζάννης.
Επιπλέον, τα κρατικά αντι-μειονοτικά μέτρα έγιναν πιο έντονα μετά το πραξικόπημα του 1960, οπότε και εγκαθιδρύθηκε η
«Ειδική Επιτροπή Μειονοτήτων» (Azinkiklar Taali Komisyonu), με οριζόντια δύναμη και στις τρεις αρχές, νομοθετική, δικαστική
και εκτελεστική, της οποίας τα μέλη εκλέγονταν μέχρι και το 2004 από την κρατική υπηρεσία ασφαλείας. Όλες οι παραπάνω
παραβιάσεις πραγματοποιήθηκαν παρά το γεγονός ότι η Τουρκία έχει υπογράψει την «Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του
Ανθρώπου» ήδη από το 1954.
Είναι προφανές πως αν επιθυμείται η επιβίωση της Κοινότητας, είναι αναγκαίο να καταρτιστεί και να εφαρμοστεί ένα
γενναίο πρόγραμμα επαναπατρισμού, κυρίως των νεότερων μελών των εκπατρισμένων. Η Οι.Ομ.Κω., τα τελευταία πέντε
χρόνια έχει καταθέσει στην τουρκική κυβέρνηση συγκεκριμένες προτάσεις, ώστε να καταστεί δυνατός ο επαναπατρισμός και
κατ’ επέκταση να αναζωογονοποιηθεί η Κοινότητα. Επιπλέον, για να επιτευχθεί κάτι τέτοιο, δημοσιεύματα μίσους που έχουν
εμφανιστεί κατά το παρελθόν σε μεγάλη έκταση, πρέπει να αποφευχθούν. Ένα πρόσφατο παρόμοιο παράδειγμα
δημοσιευμάτων έντονου μίσους είναι και αυτό που είχε στο στόχαστρο το Πατριαρχείο Κωνσταντινουπόλεως ως θεσμό, καθώς
και το πρόσωπου του ίδιου του Οικουμενικού Πατριάρχη. Ο ισχυρισμός σε αυτά τα άρθρα, σχετικά με υποτιθέμενη εμπλοκή
του Οικουμενικού Πατριάρχη κ.κ. Βαρθολομαίου στην απόπειρα πραξικοπήματος στην Τουρκία στις 15 Ιουλίου 2016, αποτελεί
απόλυτα καταδικαστέα πράξη.
Έχουμε την πεποίθηση πως η κυβέρνηση της Τουρκίας θα διαψεύσει τις παραπάνω δημοσιεύσεις και θα λάβει τα κατάλληλα
μέτρα ώστε το Οικουμενικό Πατριαρχείο να συνεχίσει ανενόχλητο την αποστολή του με στόχο την αμοιβαία ανεκτικότητα και
ειρηνική συνύπαρξη σε ένα κόσμο διαιρεμένο και ταλαιπωρημένο από κάθε είδους διενέξεις.
Τελειώνοντας, αναλογίζοντας την έντονη συρρίκνωση του πληθυσμού της Ελληνορθόδοξης Κοινότητας, λόγω των παραπάνω
αντι-μειονοτικών μέτρων, είναι επιτακτικό η κυβέρνηση της Τουρκίας να επισπεύσει τα
προταθέντα μέτρα θεραπείας και αποκατάστασης προς την Ελληνορθόδοξη Μειονότητα της
Κωνσταντινούπολης. Αυτό απαιτεί προσεκτικό έλεγχο και εφαρμογή των προτάσεων που έχουν
www.conpolis.eu
Email Επικοινωνίας:
κατατεθεί από την Οι.Ομ.Κω. προς τις Αρχές της Τουρκίας καθώς και μία επιτάχυνση των
nnap@otenet.gr.
διαδικασιών ώστε να επιτευχθούν συγκεκριμένα αποτελέσματα.

Αποτελέσματα Εισαγωγικών Εξετάσεων Υποτρόφων
της Οι.Ομ.Κω. Σχολικού Έτους 2015-2106
Επιτυχόντες σε ΑΕΙ/ΤΕΙ

Ονοματεπώνυμο

Ίδρυμα Εισαγωγής

Βιργινία Ματζαφέρη

Τμήμα Οικονομικών Σπουδών, ΕΚΠΑ

Θωμάς Βασιλειάδης
Ιωάννα Ρεστέμη

Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής, Παν. Μακεδονίας
Τμήμα Κοινωνιολογίας, Πάντειο Πανεπιστήμιο

Άλκης Σιδέρης

Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών, Ε. Μ. Πολυτεχνείο

Νάντια Βέλτσιν

Τμήμα Ναυτιλιακών Σπουδών. Παν. Πειραιά

Αναστασία Δράκου

Τμήμα Μαθηματικών, ΕΚΠΑ

Νικόλαος Αμπατζής

Τμήμα Γεωγραφίας, Χαροκόπειο Παν.

Δημήτριος Ζιάκας

Τμήμα Λογιστικής, ΤΕΙ Καβάλας

Σημειώνεται ότι οι σειρές επιτυχίας των επιτυχόντων κυμαίνεται από 1-20 δηλαδή αρίστευσαν όλοι. Ένας υποψήφιος μη έχοντας πετύχει
θα δώσει εξετάσεις του χρόνου. Προβιβάστηκαν με βαθμούς ΑΡΙΣΤΑ και συνεχίζουν στην 3 η Λυκείου: Χρυσάνθη-Νεφέλη ΠαππάΣαντούκου, Δανάη Πόπα, Φώτιος Αρβανίτης, Γωγώ Ζάρκου, Γεωργία Περβανά, Αικατερίνη Κορίνα Μοστίλογλου,Παναγιώτα Λιοδήμου, Πάρις
Χαϊδας, Διονύσιος Νίνης και Χάρης Αρσενιάδης. Το Δ.Σ. της Οι.Ομ.Κω. καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την εξασφάλιση των απαραίτητων πόρων για την συνέχιση του προγράμματος υποτροφιών για την υποστήριξη όχι μόνο των μαθητών Κωνσταντινουπολίτικης καταγωγής
αλλά και φοιτητών που σπουδάζουν στα ΑΕΙ/ΤΕΙ της Ελλάδος.

Εκδήλωση για τα 25 Χρόνια Πατριαρχίας της Α.Θ.Π. του Οικουμενικού Πατριάρχη κ.κ. Βαρθολομαίου Α’
Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 30/9/2016 στην αίθουσα Γενικών Συνελεύσεων της Τράπεζας της Ελλάδος, η οποία
παραχώρησε ευγενικά τον χώρο των εκδηλώσεων. Στην εκδήλωση παρέστησαν: ο εκπρόσωπος της Α.Θ.Π. του Οικουμενικού Πατριάρχη ο
Μητροπολίτης Αδριανουπόλεως κ. Αμφιλόχιος, ο εκπρόσωπος της Α.Μ. Αρχιεπισκόπου Αθηνών και πάσης Ελλάδος Μητροπολίτης
Θερμοπυλών κ. Ιωάννης, Ο Μητροπολίτης Νέας Σμύρνης Σεβ. Συμεών, ο εκπρόσωπος της Α.Ε. του Πρωθυπουργού της Ελλάδος κ. Μιχαήλ
Κόκκινος, Γ. Δντης Απόδημου Ελληνισμού, η εκπρόσωπος της Α.Ε. του Προέδρου της Βουλής των Ελλήνων κ. Ε, Αυλωνίτη, εκπρόσωπος της
Ελληνικής Κυβέρνησης Υφυπουργός Εσωτερικών κ. Γιάννης Μπαλάφας, ο εκπρόσωπος της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης κ. Μάκης Βορίδης,
βουλευτές από τα κόμματα της Βουλής, εκπρόσωποι των Κωνσταντινουπολίτικων και Μικρασιατικών Σωματείων. Η αίθουσα ήταν
υπερπλήρης.
Αρχικά τον λόγο έλαβε ο Μητροπολίτης Αδριανουπόλεως κ. Αμφιλόχιος που ανέγνωσε τον μήνυμα του Οικουμενικού Πατριάρχη που δίνεται
στην συνέχεια και επίσης απεύθυνε και ο ίδιος χαιρετισμό.
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος της Οι.Ομ.Κω. εκ μέρους του Δ.Σ. απεύθυνε τον παρακάτω χαιρετισμό: Ως Δ.Σ αποφασίσαμε σε συνεννόηση με τον
Σύνδεσμο Υποστήριξης Ρωμαίικων Κοινοτικών Ιδρυμάτων (ΣΥΡΚΙ) φέτος να οργανωθούν εκδηλώσεις για την 25ετία Πατριαρχίας της Α.Θ.Π.
του Οικουμενικού μας Πατριάρχη κ.κ. Βαρθολομαίου. Ιδιαίτερα στην περίπτωση της Οι.Ομ.Κω το σκεπτικό της οργάνωσης υπήρξε αυτή που
αντικατοπτρίζεται στον τίτλο της διάλεξης του ελλογιμότατου καθηγητή Ευαγγέλου Χρυσού, δηλαδή τι αντιπροσωπεύει η Οικουμενικότητα
του Πατριαρχείου Κωνσταντινουπόλεως και πως αυτή υπηρετήθηκε σε μέγιστο βαθμό από τον Οικουμενικό μας Πατριάρχη κ.κ Βαρθολομαίο
Α’ . Επιπλέον με την οργάνωση αυτή θέλουμε να εκφράσουμε την αφοσίωση και ευγνωμοσύνη μας προς την Α.Θ.Π για όσα έχει κάνει αλλά
και θα κάνει για πολλά χρόνια ακόμη για την Ορθοδοξία, για το Γένος και την Ανάστασή του αλλά και για όλη την ανθρωπότητα που πρέπει
να ζει σ’ ένα φυσικό περιβάλλον, για την καταλαγή, την ειρήνη και το ξύπνημα της συνείδησης των ανθρώπων για να επικρατήσει το καλό.
Όλες αυτές οι προσπάθειες έγιναν σε μια περίοδο που τελείωνε ο επονομαζόμενος ψυχρός πόλεμος και έχουμε ζήσει την απογοήτευση από
τους κραταιούς της γης, που αντί της αναμενόμενης ειρήνης, βιώνουμε πολλαπλές θερμές συγκρούσεις. Όπως έχουν κάνει σ’ όλη την μακράν
τους ιστορία όλοι οι Οικουμενικοί Πατριάρχες, στα 25 χρόνια της Πατριαρχίας η Α.Θ.Π. έχει κάνει τα πάντα για να επικρατήσει η καταλαγή και
η συνεννόηση. Όλα αυτά είναι οι αιτίες που εκφράζουμε την ευγνωμοσύνη μας και όλοι μαζί υψώνουμε την φωνή μας με τις ευχές μας ΕΤΗ
ΠΟΛΛΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΤΕ ΠΑΤΕΡ ΔΕΣΠΟΤΑ.
Ο Πρόεδρος ευχαρίστησε την Διοίκηση και το προσωπικό της Τράπεζας Ελλάδος για την φιλοξενία.
Στο κύριο μέρος της εκδήλωσης ο καθ. Ευάγγελος Χρυσός παρουσίασε την εισήγηση του. Το κείμενο της διάλεξης του καθ. Ε. Χρυσού είναι
ανηρτημένο στην ιστοσελίδα της Οι.Ομ.Κω. Www.conpolis.eu και σύντομα θα κυκλοφορήσει ως έντυπο.
Η εκδήλωση έκλεισε με τον πολυχρονισμό του Οικουμενικού Πατριάρχη και Εκκλησιαστικούς Ύμνους που έψαλλαν τα Μέλη του «εν Αθήναις
Συλλόγου Μουσικοφίλων Κωνσταντινουπόλεως» .

ΣΩΜΑΤΕΙΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΟΙ.ΟΜ.ΚΩ
- «Η Ενωση Κωνσταντινουπολιτών» με τα δύο μέλη σωματεία http://www.enokon.gr/
«Νέος Κύκλος Κωνσταντινουπολιτών»
«Σωματείο Ελλήνων Υπηκόων Απελαθέντων εκ Τουρκίας»
- «Σύλλογος Κωνσταντινουπολιτών» http://www.cpolitan.gr/
- «Ένωση Ομογενών εκ Κωνσταντινουπόλεως Βορείου Ελλάδος» https://syllogoskbe.wordpress.com/
- «Αδελφότης Κωνσταντινουπολιτών Μεγάλου Ρεύματος "Ο Ταξιάρχης"» http://www.megarevma.gr/
- «Σύνδεσμος Μεγαλοσχολιτών» http://www.megalisxoli.gr/
- «Σύλλογος Ζαππίδων» https://www.facebook.com/events/610745252286345/
- «Σύνδεσμος Κεντρικιάδων»
- «Σύνδεσμος Ιωακειμειάδων»
- «Φιλανθρωπικός Σύνδεσμος Γαλατά Κωνσταντινουπόλεως»
- «Αθλητικός Όμιλος Ταταύλα» http://www.tatavlasc.gr/
- «Αθλητικός Σύλλογος Πέρα» http://as-pera.gr/
- «Αθλητικό Βυζαντινό Κέντρο»
- Σύλλογος Πριγκηπιανών «Άγιος Γεώργιος ο Κουδουνάς» https://www.facebook.com/SyllogosPrigipianon/
- «Μορφωτικός Σύνδεσμος Χάλκης «Ο Αγιος Νικόλαος» http://www.halki-morf-sind.gr/
- «Ο Εν Αθήναις Σύλλογος Μουσικοφίλων Κωνσταντινουπόλεως» http://www.cmkon.org/home.php?
action=homepage&category=/homepage&language=GR
- «Σύνδεσμος των εν Ελλάδι Ζωγραφειωτών Κωνσταντινουπόλεως» http://sezografyon.gr/home/
- «Εστία Κωνσταντινουπόλεως” http://estiakon.gr/
- «Σύνδεσμος Ελλήνων Βετεράνων Αθλητών Στίβου Κωνσταντινουπολιτών”
- «Μορφωτικός Σύνδεσμος Μακροχωρίου Κωνσταντινουπόλεως “Το Έβδομο του Βυζαντίου” » https://
www.facebook.com/makrochoricon/
ΣΩΜΑΤΕΙΑ ΕΚΤΟΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
- «Σύλλογος Κωνσταντινουπολιτών Γερμανίας»
- «Ομοσπονδία Κωνσταντινουπολιτών Αυστραλίας» με 3 σωματεία στις περιοχές της Αυστραλίας
- «Σύλλογος Κωνσταντινουπολιτών Ελβετίας» https://www.facebook.com/constantinoupolites.elvetia/

ΑΡΩΓΑ ΜΕΛΗ
- «Επτάλοφος» Ιστορική Βιβλιοθήκη Μελέτης και Έρευνας
- Σύλλογος των Φίλων της Πατριαρχικής Μεγάλης του Γένους Σχολής.
- Φίλων Βυζαντινών Τεχνών
- Πολιτισμού & Κοινωνικής Ανάπτυξης.
- Ένωση Κωνσταντινουπολιτών Μικρασιατών Βορείου Αττικής η "Αγία Σοφία".
- Εταιρεία Μελέτης της καθ' ημάς Ανατολής https://www.facebook.com/etmelan1/
-Ελληνικός Σύλλογος Κωνσταντινουπολιτών περιοχής Washington D.C.
- Ελληνικός Σύλλογος Κωνσταντινουπολιτών Σικάγου.

