
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Μνήμη Δ.Φραγκόπουολου,σ.1. 

Παρέμβαση της Οι.Ομ.Κω στον 

ΟΑΣΕ.,σ.2.  

Το Αρχείο της Κοινότητας ν. Χάλ-

κης , σ..4. 

Ανακοινώσεις Οι.Ομ.Κω, σ.3,4. 

Πρόγραμμα Υποτροφιών: Οι.ΟμΚω: 

Πρόσκληση για υποβολή αιτήσεων 

σε μαθητές για,σ.5. 

 Το Παγκόσμιο Συμβούλιο Εκκλη-

σιών, Γ. Λαιμόπουλου, σ.6-9. 

 Πρόσκληση σε Εθελοντές, σ.9.  

Σεπτέμβριος  2017– Τεύχος 7/9 

 Oι Βασικοί Σκοποί Ομοσπονδίας εν 
συντομία: 

  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  

Organization 

        Μηνιαία Ενημέρωση Οικουμενικής Ομοσπονδίας Κωνσταντινουπολιτών  

www.conpolis.eu 

Να είναι αιωνία η μνήμη του  Δάσκαλου του Γένους Δημητρίου Φραγκόπουλου  
Η Ρωμιοσύνη της Πόλης έχασε τον Δάσκαλο και το αφοσιωμένο στέλεχος της, τον Δημήτριο Φρα-

γκόπουλο την 29 Σεπτεμβρίου 2017.  Ο εκλιπών είχε γεννηθεί  το 1928 και μετά από την αποφοί-

τηση του από την αστική σχολή της γενέτειρας του  νήσου Πριγκήπου συνέχισε τις σπουδές του 

στην Πατριαρχική Μεγάλη του Γένους Σχολή (ΠΜΓΣ). Σπούδασε με υποτροφία στη Φιλοσοφική 

Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών. Επέστρεψε στην Κωνσταντινούπολη το 1954 και διορίστηκε 

καθηγητής στην ΠΜΓΣ. Κατετάγη για να υπηρετήσει της στρατιωτική του θητεία και όντας πτυ-

χιούχος ως έφεδρος αξιωματικός. Τα Σεπτεμβριανά τον βρήκαν στην Σχολή Εφέδρων Αξιωματι-

κών στη Σμύρνη και όπως έχει πει είχε στενή φιλία με Τούρκο επίσης έφεδρο αξιωματικό ο οποί-

ος τον υποστήριξε την δύσκολη περίοδο.  Επιστρέφοντας από την θητεία του συνέχισε να διδά-

σκει στα Ομογενειακά σχολεία της Πόλης.  Το Σεπτέμβριο του 1958 διορίστηκε διευθυντής στη Ζωγράφεια Σχολή, θέση από την 

οποία αφυπηρέτησε το 1993.  Το 1962, υπό την καθοδήγηση του, έγινε η ριζική ανακαίνιση στην κτιριακή υποδομή της Σχολής. 

Την εξαιρετικά δύσκολη περίοδο που τα Ελληνικά σχολεία της Πόλης ήταν ο πρώτος στόχος της εθνικιστικής πολιτικής των Κυ-

βερνήσεων της Τουρκίας κράτησε σθεναρή στάση κατά των σκληρών μέτρων που είχαν σκοπό να διαλύσουν την Ελληνορθόδο-

ξη Παιδεία. Για πολλές δεκαετίες εκπλήρωσε με άψογο τρόπο  τα καθήκοντα του ως Διευθυντή της Ζωγραφείου Σχολής  αλλά 

και Δασκάλου κάτω από αφόρητες συνθήκες παραβιάσεων δικαιωμάτων της Ομογένειας. Η μέριμνα του δεν ήταν μόνο για την 

Παιδεία της Πόλης αλλά το μέλλον της Ρωμιοσύνης της Πόλης. Προσπάθησε πάντοτε να ανυψώσει το ηθικό της Ομογένειας και 

πείρε πολλές πρωτοβουλίες για την αναζωογόνηση της Ρωμιοσύνης. Υπήρξε ο κύριος εμπνευστής του Συνεδρίου το καλοκαίρι 

το 2006 «Συνάντηση στην Πόλη: το Παρόν και το Μέλλον». Στις συναντήσεις  που το Δ.Σ. της Οι.Ομ.Κω. επιδίωκε να πάρει τις 

συμβουλές του τόνιζε την ανάγκη η Ομογενειακή Παιδεία να αποτελέσει το πρώτιστο αντικείμενο μέριμνας όλων που θέλουν 

την συνέχιση της Ρωμιοσύνης στην Πόλη. Το κύριο επιχείρημα του ήταν : «Το ντέρτι μου είναι να κρατηθούμε, να μείνουμε ως 

πυρήνας, ποιος ξέρει τι θα συμβεί στο μέλλον, ίσως ξημερώσουν καλύτερες μέρες για μας».  Η Α.Θ.Π. ο Οικουμενικός Πατριάρ-

χης στην εορτή των Τριών Ιεραρχών την 30/1/1994 του απέμεινε το οφφίκιο του «Δασκάλου του Γένους» ενώ ο Πρόεδρος της 

Ελληνικής Δημοκρατίας Κάρολος Παπούλιας, το 1996 του απέμεινε τον «Χρυσό Σταυρό του Τάγματος της Τιμής». Με την σύζυ-

γο του Βέττα απέκτησαν δύο κόρες την Αμαλία και Μάγδα που και οι δύο υπηρετούν την Ομογενειακή Παιδεία.  

  Με την εκδημία του αφοσιωμένου Δασκάλου στο  Γένος Δημητρίου Φραγκόπουλου κλείνει ένας κύκλος στην παιδεία αλλά 

και στην πορεία της Ρωμιοσύνης . Η νέα εποχή θα πρέπει να στοχαστεί στην παρακαταθήκη ενότητας χρέους και προσφο-

ράς που μας άφησε.  

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ του Δ.Σ. της ΟΙΟΜΚΩ 

Προς τους απελαθέντες εκ Τουρκίας και απογόνους τους 

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι που οι ακίνητες περιουσίες τους είχαν δεσμευτεί και ενδεχομένως παραμέ-

νουν στην παράνομη κατοχή του κράτους της Τουρκίας να επικοινωνήσουν με την Οι.Ομ.Κω. (email: 

nnap@otenet.gr) για να τους παρασχεθούν πληροφοριακά στοιχεία για τις περιουσίες τους 

από αρχεία που έχουν περιέλθει πρόσφατα στην κατοχή της Οι.Ομ.Κω.  



 
Παρέμβαση της Οικουμενικής Ομοσπονδίας Κωνσταντινουπολιτών 

Στην ετήσια Συνδιάσκεψη της Υπηρεσίας Δημοκρατικών Θεσμών και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του Οργανισμού 
για την Ασφάλεια και την Συνεργασία στην Ευρώπη (ΟΑΣΕ)  

«Απαιτούνται επείγοντα μέτρα Αποκατάστασης για την Επιβίωση της Ελληνορθόδοξης 
 Κοινότητας της Κωνσταντινούπολης»   

Βαρσοβία 18 Σεπτεμβρίου 2017 
 

  Στην φετινή Συνδιάσκεψη του ΟΑΣΕ εκπροσώπησε την Οι.Ομ.Κω. το μέλος του Δ.Σ. κ. Θεόφιλος Λυγκούρης. Η πα-
ρέμβαση της Οι.Ομ.Κω. έχει ως εξής:  
  Οι πολύ σοβαρές παραβιάσεις δικαιωμάτων του ανθρώπου που έχουν συμβεί κατά της Ελληνορθόδοξης Κοινότητας της Κων-
σταντινούπολης στη διάρκεια των ετών 1923-2003 έχουν τεκμηριωθεί πλήρως και έχουν παρουσιαστεί σε διάφορες προηγού-
μενες συνδιασκέψεις του ΟΑΣΕ και άλλων διεθνών οργανισμών από την Οι.Ομ.Κω. Το πλέον ορατό αποτέλεσμα αυτών των αντί
-μειονοτικών μέτρων είναι ότι σήμερα το 98% της Κοινότητας που έπρεπε να ζει στην γενέτειρα του γη, έχει εξαναγκαστεί  να 
ζει εκπατρισμένο σε χώρες της Ευρώπης, Αμερικής και Αυστραλίας. 
   Αρχίζοντας από το 2010 η Οι.Ομ.Κω. έχει απευθείας επικοινωνία με 
πολιτικούς παράγοντες της Κυβέρνησης της Τουρκίας επισημαίνο-
ντας επιτακτικά την ανάγκη λήψης επειγόντων μέτρων θεραπείας και 
αποκατάστασης των αδικιών που έχει υποστεί η Κοινότητα. Σκοπός 
είναι στο μέγιστο του δυνατού να απαλειφθούν  οι αδικίες του πα-
ρελθόντος και οι συνέπειες των παραβιάσεων. Πρέπει να αναφερθεί 
ότι ιθύνοντες της Τουρκίας έχουν αναγνωρίσει τις παραβιάσεις αυτές 
τα τελευταία χρόνια. 
  Αν και έχει σημειωθεί κάποια πρόοδος στα ζητήματα όπως: αποκα-
τάσταση των υπηκοοτήτων, επίλυση προβλημάτων που αντιμετώπι-
ζαν τα μειονοτικά σχολεία που για πρώτη φορά τα τελευταία 4 χρό-
νια από το 1923 έλαβαν αξιοσημείωτη οικονομική υποστήριξη από 
το Υπουργείο Παιδείας, την εν μέρει επιστροφή ακινήτων των Ευα-
γών ιδρυμάτων, παραμένουν άλυτα πολλά ζητήματα που απασχο-
λούν την Ελληνορθόδοξη Κοινότητα της Πόλης. Είναι επιτακτική ανά-
γκη η λήψη μέτρων που θα εξασφαλίσουν την επιβίωση της Ομογένειας. Ζητήματα που κατά προτεραιότητα πρέπει να γίνουν, 
όπως: 
- Άρση της απαγόρευσης των διοικήσεων στα ευαγή ιδρύματα που ισχύει τα τελευταία 5 χρόνια και ανατρέπει όποια θετικά 
βήματα είχαν γίνει την περίοδο 2004-12.  
- Άρση της μη αναγνώρισης  διοίκησης από την Ομογένεια 15 ευαγών ιδρυμάτων που έχουν τεθεί  σε καθεστώς εγκαταλειμμέ-
νων  (μαζμπούτ). 
- Η ανάγκη της δημιουργίας συντονιστικού φορέα για τα 70 Ελληνορθόδοξα Ευαγή ιδρύματα. 
Αντιμετώπιση των δυσκολιών που αντιμετωπίζουν τα μέλη της εκπατρισμένης Κοινότητας για την διεκδίκηση των ακίνητων 
περιουσιών τους με την δημιουργία  υπηρεσίας, υπό την εποπτεία της Προεδρίας του Συνηγόρου του πολίτη,  με σκοπό να πα-
ρέχει δωρεάν συμβουλές προς αυτούς. 
- Την άμεση επιστροφή στην Ομογένεια των τριών εκκλησιών και των 50 ακινήτων τους στην συνοικία Γαλατά που βρίσκονται 
για πολλές δεκαετίες υπό την παράνομη κατάληψη των απογόνων του σφετεριστή Ευθύμ Καραχισαρίδη που έχει αυτοκηρύξει 
μια δήθεν «Τουρκο-ορθόδοξη εκκλησία». 
- Η επαναλειτουργία της Ι. Θεολογικής Σχολής της Χάλκης. 
- Η ανάγκη λήψης μέτρων αποκατάστασης και θεραπείας για την επιβίωση της Κοινότητας.  
Το 2009 το Συμβούλιο κατά του Ρατσισμού και της μη-Ανοχής της Ευρωπαϊκής Κοινότητας επισήμανε την σοβαρή μείωση των 
μελών της Ελληνορθόδοξης Κοινότητας και συνέστησε την λήψη άμεσων μέτρων για την επιβίωση της. Η Οι.Ομ.Κω. τα τελευ-
ταία 4 χρόνια έχει υποβάλει σειρά προτάσεων για τον σκοπό αυτό, όπως: 
Σχεδίαση και θέση σε εφαρμογή ενός μακρόπνοου προγράμματος επαναπατρισμού, πρωτίστως εστιασμένο στα μέλη της νέας 
γενιάς, που θα εξασφαλίσει την επιβίωση της Κοινότητας της οποίας ο πληθυσμός φθίνει. 
 Ίδρυση ερευνητικών κέντρων, που έχουν προταθεί από την Οι.Ομ.Κω. με την συνεργασία της Τουρκίας και διαπρεπών ακαδη-
μαϊκών της εκπατρισμένης Κοινότητας που ζουν σε διάφορες χώρες. Το μέτρο αυτό έχει ύψιστη σημασία ως μέτρο θεραπείας. 
Αποκατάσταση οντοτήτων  της πολιτιστικής κληρονομιάς της Κοινότητας όπως της επιστροφής της ιστορικής βιβλιοθήκης και 
του πολύτιμου αρχείου του Ελληνικού Φιλολογικού Συλλόγου Κωνσταντινουπόλεως.  
Πρωτοβουλίες για τον διορισμό μελών της Κοινότητας σε δημόσιες θέσεις που δεν έχει γίνει από το 1923. 
 
Καλείτε η Κυβέρνηση της Τουρκίας να εξετάσει και να λάβει αποφάσεις στα ανωτέρω θέματα.  



  
  Συμμετοχή της Οι.Ομ.Κω. Στις εκδηλώσεις μνήμης της Μικράς Ασίας  

   Την Κυριακή 17 Σεπτεμβρίου 2017, στο Καθεδρικό Ναό Αθηνών πραγματοποιήθηκε επιμνημόσυνη δέηση για τα 

θύματα της Γενοκτονίας του Ελληνισμού της  Ανατολής και ομιλία του ΑΝ.ΥΠ.ΕΘ.Α. κ. Δημήτρη Βίτσα που εκπρο-

σώπησε την Κυβέρνηση. Μετά το πέρας της ομιλίας, όλοι κατευθύνθηκαν στο μνημείο του Εθνο-ιερομάρτυρα Αγί-

ου Χρυσοστόμου  όπου εψάλει δέηση και ακολούθως ομιλία με κατάθεση 

στεφάνου από τον Πρόεδρο της Ομοσπονδίας Προσφυγικών Σωματείων Ελ-

λάδος κ. Λουκά Χριστοδούλου. Η Οι.Ομ.Κω. εκπροσωπήθηκε από το μέλος 

του Δ.Σ. κ. Χρήστο Βρεττόπουλο.  

  Στη συνεχεία η πομπή κατευθύνθηκε στο Μνημείο του ΄Αγνωστου Στρατιώ-

τη, όπου η Πολιτεία και οι δεκάδες Μικρασιατικοί Σύλλογοι και ο εκπρόσω-

πος κατέθεσαν στεφάνια στην μνήμη της Γενοκτονίας των Ελλήνων της Ανα-

τολής. 

   Επίσης το Σάββατο 16/7/2017 πραγματοποιήθηκε Ημερίδα με θέμα την 

ίδρυση Μουσείου του Ελληνισμού της Ανατολής. Στην Ημερίδα απηύθυνε χαιρετισμό ο Αντιπρόεδρος της 

Οι.Ομ.Κω. κ. Μιχαήλ Μαυρόπουλος τονίζοντας την ανάγκη να στηριχθούμε στις δικές μας δυνάμεις και να μην πε-

ριμένουμε πολλά από την Πολιτεία.   

Πρόσκληση  για Συμβολή στην Δεύτερη Ημερίδα 

«Κρίσιμα Ζητήματα του Ελληνισμού της Κωνσταντινούπολης:  

Προσπάθειες και τα Αποτελέσματα προηγούμενου Εξαμήνου» 
  Το Δ.Σ. της Οι.Ομ.Κω. στη συνέχεια της 1ης Ημερίδας που οργανώθηκε στην Αθήνα 29/4/2017 και είχε  σκοπό την ανοικτή 

συζήτηση των κρίσιμων ζητημάτων που αντιμετωπίζει ο Ελληνισμός της Κωνσταντινούπολης, ανεξάρτητα που διαβιεί, αποφά-

σισε την οργάνωση της 2ης Ημερίδας το Σάββατο 18 Νοεμβρίου 2017. Τα Πρακτικά της 1ης Ημερίδας είναι διαθέσιμα στην 

ιστοσελίδα της Οι.Ομ.Κω : www.conpolis.eu 

 Η Ημερίδα θα πραγματοποιηθεί στην έδρα της Ένωσης Ομογενών εκ Κωνσταντινουπόλεως Βορείου Ελλάδος  στην Καλαμαριά 

της Θεσσαλονίκης και θα αποτελείται από τις εξής  επί μέρους συνεδρίες: 

- Η Διαχείριση της Κοινοτικής Περιουσίας με συντονισμό μεταξύ των Ευαγών Ιδρυμάτων στην Πόλη και εκτός. 

- Τα αποτελέσματα των εθελοντικών αποστολών στην Πόλη το τελευταία εξάμηνο.  

- Η συνεργασία με τα Κωνσταντινουπολίτικα  Σωματεία εκτός Ελλάδος. 

- Εθελοντικές δράσεις εκτός Πόλης.  

Στο κλείσιμο κάθε συνεδρίας θα παρουσιαστούν τα κύρια συμπεράσματα των επί μέρους παρουσιάσεων, διάλογος και σύντα-

ξη πορισμάτων που θα τύχουν ευρείας ανακοίνωσης. 

Παρακαλούνται τα Κωνσταντινουπολίτικα Σωματεία να ενημερώσουν τα μέλη τους για την Ημερίδα και να τους προτρέψουν 

να συμβάλουν με παρουσιάσεις. Συμβολή με παρουσιάσεις μπορούν να υποβάλουν ανεξάρτητα άτομα, εκπρόσωποι σωματεί-

ων η φορέων που έχουν ενδιαφέρον για το θέμα. Οι παρουσιάσεις θα έχουν διάρκεια 15 λεπτών ενώ στο τέλος κάθε συνεδρί-

ας θα υπάρξει χρόνος για συζήτηση και ερωτήσεις - απαντήσεις.  

Κατόπιν των ανωτέρω καλούνται όσοι επιθυμούν να παρουσιάσουν τις απόψεις τους στα ανωτέρω θέματα να στείλουν περί-

ληψη 200 λέξεων στην ηλεκτρονική διεύθυνση nnap@otenet.gr  μέχρι την 8/11/2017 αναφέροντας σε ποια συνεδρία θέλουν 

να μιλήσουν και τον τίτλο της παρουσίασης τους. Εκτός από τις προφορικές παρουσιάσεις μπορούν να υποβληθούν και γρα-

πτές εισηγήσεις οι οποίες θα δημοσιευτούν μαζί με τα κείμενα των ομιλιών στα Πρακτικά της Ημερίδας. Η Ημερίδα θα μεταδο-

θεί διαδικτυακά και θα υπάρξει δυνατότητα εισηγήσεων δια μέσου του διαδικτύου για τους ευρισκόμενους μακριά.  

Μπορείτε να δείτε την εκδήλωση της Οι.Ομ.Κω. Στο Λονδίνο  από τον  ιστότοπο:  

https://www.youtube.com/watch?v=t1CHu6T_f7Y 



 

  

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

Το Αρχείο της Κοινότητας Χάλκης Ανάγκη συντήρησης και ταξινόμησής του 

Μιχάηλ Σάρρας  
Δρ. Ιστορίας και Αρχαιολογίας, Εθελοντής Οι.Ομ.Κω.  

    Για έναν περίπου μήνα (από 21-08-17 έως 21-9-2017) μου δόθηκε η ευκαιρία να εργαστώ στο ιστορικό αρχείο της Κοινότητας 

της Χάλκης εθελοντικά, στο πλαίσιο προγράμματος της Οικουμενικής Ομοσπονδίας Kωνσταντινοπολιτών. Στόχος του προγράμ-

ματος ήταν η διάσωση και η ανάδειξη, του πιο σημαντικού μέρους του Ιστορικού αρχείου της Κοινότητας, μεγάλο μέρος του 

οποίου βρισκόταν ακατάταχτο σε μεγάλα κουτιά και σάκους, σε ακατάλληλες συνθήκες για τη διατήρησή του. 

   Η εργασία που μου ανατέθηκε ήταν να αφαιρεθεί η σκόνη και να ταξινομηθεί το αρχείο εκ νέου σε καινούργια κουτιά και να 

τοποθετηθούν σε χώρο απαλλαγμένο από υγρασία. Το Αρχείο χωρίστηκε σε τέσσερις κυρίως θεματικές ενότητες: Το αρχείο της 

Ενορίας και Εκκλησίας του Αγίου Νικολάου Χάλκης, το αρχείο της Κοινότητας 

Χάλκης, το αρχείο της Σχολής και το αρχείο του Φιλόπτωχου Ταμείου Χάλκης. Τα 

αρχειακό υλικό της Εκκλησίας και της Ενορίας εμπεριέχει δεκάδες βιβλία από τα 

μέσα περίπου του 19ου αιώνα (κάποια βιβλία έχουν ημερομηνία εγγραφής στα 

χρόνια της δεκαετίας του 1850), όπου σημειώνονταν τα έσοδα-έξοδα της Εκκλη-

σίας, οι αμοιβές των ιερωμένων, διάφορα έξοδα κ.ά.. Η προσεκτική ανάγνωση 

αυτών των βιβλίων –κάποια φτάνουν μέχρι τις αρχές της δεκαετίας του 1980– 

αποκαλύπτει, εκτός από ιστορικές πληροφορίες, και την οικονομική δυναμική της 

Ενορίας, οπότε έμμεσα, γενικότερα εκείνη της Κοινότητας της Χάλκης. Σώζονται 

ακόμη δεκάδες πιστοποιητικά (βαπτίσεως, γάμου, θανάτου) κυρίως της περιόδου 

από το 1940 έως τη δεκαετία του 1970, μέσα από τα οποία, εκτός των άλλων, 

προβάλλεται και η ιστορία του ανθρώπινου δυναμικού της Κοινότητος (ονόματα κατοίκων, επάγγελμα, έτος γέννησης και τόπος 

καταγωγής) καθώς και οι αναγκαστικές απελάσεις όσων δεν είχαν τουρκική υπηκοότητα (κυρίως από τη δεκαετία του 1960 και 

μετέπειτα). 

   Πολύ σημαντικό από ιστορικής πλευράς είναι και το μητρώο ενοριτών, με εγγραφές κατοίκων που γεννήθηκαν από το 1880 

και εξής. Το μητρώο ενοριτών εμπεριέχει χρήσιμες πληροφορίες για τη δημογραφική και κοινωνική διάρθρωση της Κοινότητας 

της Χάλκης, καθώς αναφέρεται η επαγγελματική ιδιότητα των κατοίκων και ο τόπος καταγωγής τους, όπως και τα τέκνα και εν 

γένει η οικογενειακή τους κατάσταση. Εκτός του μητρώου βρέθηκαν άλλοι δύο κατάλογοι με ονόματα κατοίκων (μάλλον) της 

δεκαετίας του 1950 ή και νωρίτερα. 

   Το αρχείο της Κοινότητας εμπεριέχει κυρίως έγγραφα στα τουρκικά, πολλά από τα οποία είναι οικονομικού χαρακτήρα 

(ασφαλιστήρια, αποδείξεις, πληρωμές κτλ.) και αφορούν τις συναλλαγές της Κοινότητας με το κράτος και με ιδιώτες. Σημαντικά 

από άποψη ιστορικής σπουδαιότητας, είναι και τα βιβλία Κτηματολογίου, όπου καταγράφεται τόσο η περιουσία της Κοινότητας 

όσο και η ιδιοκτησία διαφόρων κτημάτων κυρίως στη νήσο της Χάλκης αλλά και αλλού. 

   Το αρχείο της Σχολής εμπεριέχει δεκάδες βιβλία με μαθητολόγια, βαθμούς ανά μάθημα, από διάφορα σχολικά έτη (από τις 

αρχές του 20ου αιώνα έως τη δεκαετία του 1970). Υπάρχει ακόμη αλληλογραφία της Σχολής με το τουρκικό Υπουργείο παιδείας, 

απολυτήρια μαθητών με φωτογραφίες, καθώς και διάφορα σχολικά βιβλία στα ελληνικά και στα τουρκικά. Τέλος το αρχείο του 

φιλόπτωχου Ταμείου Χάλκης, εμπεριέχει έγγραφα που φανερώνουν τις δραστηριότητες αλληλοβοήθειας μεταξύ των μελών της 

Κοινότητας και τον αυξημένο αριθμό Χαλκινών που χρειάζονταν την οικονομική βοήθεια εκ μέρους των ευπορότερων μελών της 

Κοινότητας. 

   Αν και εκκρεμεί η συνολική συντήρηση, πλήρης και λεπτομερής ταξινόμηση και καταλογογράφηση του αρχείου, καθώς μέρος 

του εξακολουθεί να μένει αταξινόμητο μέσα σε τσουβάλια και κουτιά, εντούτοις μέσα από την πρώτη σύντομη αυτή επαφή 

μου, σχημάτισα τη γνώμη ότι αυτό το πλούσιο και πολυδιάστατο αρχειακό υλικό είναι ικανό να εμπνεύσει υποθέσεις έρευνας 

και να τροφοδοτήσει με προβληματισμό ιστορικούς/ ερευνητές διαφόρων ειδικοτήτων, ώστε να φωτιστούν σημαντικές και ποι-

κίλες πτυχές της ιστορίας των Ελλήνων της νήσου Χάλκης και ευρύτερα του Ελληνισμού της Πόλης και μάλιστα στο πλαίσιο της, 

συρρικνούμενης και μετασχηματιζόμενης σε εθνικό κράτος, Οθωμανικής αυτοκρατορίας. 



 

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΙΤΩΝ  
(Οι.Ομ.Κω) 

Ανακοίνωση 
Πρόσκληση για υποβολή υποψηφιοτήτων για υποτροφίες μαθητών Κωνσταντινουπολίτικης  

καταγωγής των δύο τελευταίων τάξεων λυκείου στην Ελλάδα 
  Το Δ.Σ. της Οι.Ομ.Κω, για έκτη κατά σειρά χρονιά, έχει αποφασίσει την χορήγηση υποτροφιών (μερική 
οικονομική ενίσχυση ή/και  πρόσβαση σε φροντιστήριο εξ αποστάσεως  εκπαίδευσης) για την  υποστή-
ριξη 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 υ-
ποτροφίες θα χορηγηθούν λαμβάνοντας υπόψη τις σχολικές επιδόσεις, τον βαθμό  ανάγκης υποστήρι-
ξης 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 υποβά-
λουν ξανά υποψηφιότητα.  Η προθεσμία υποβολής είναι η  17/11/2017. Για τον σκοπό αυτό πρέπει να 
υποβληθεί το παρακάτω έντυπο με email: nnap@otenet.gr.  
 

ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΤΗΣ ΟΙ.ΟΜ.ΚΩ ΓΙΑ ΜΑΘΗ-

ΤΡΙΕΣ 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 πιστοποι-

ητικό του σχολείου για το προηγούμενο έτος σπουδών):  

 

Λόγοι που θέλετε να δηλώσετε για το αίτημα οικονομικής ενίσχυσης:  

 

 

 

Έχετε υποβάλει πέρσι αίτηση για το ίδιο πρόγραμμα :       Ναι    Όχι    

mailto:nnap@otenet.gr


 
«Κοινωνία των Εκκλησιών» κατά το πρότυπο της «Κοινωνίας των Εθνών»  

Τό Παγκόσμιο Συμβούλιο Εκκλησιών: 70 χρόνια μαρτυρίας και διακονίας 

Γ. Ν. Λαιμόπουλος, Αθήνα, 2017 

«Κοινωνία των Εκκλησιών»  

 

Παρουσίαση στην Ημερίδα της Οι.Ομ.Κω 7/9/2017 στην επέτειο των Σεπτεμβριανών  

   Με μία προφητική του Εγκύκλιο, το Οικουμενικό Πατριαρχείο κάλεσε το 1920 τις «Απανταχού Εκκλησίες του 

Χριστού» να ιδρύσουν μία «κοινωνία των Εκκλησιών» κατά το πρότυπο της νεοσύστατης τότε «κοινωνίας των Ε-

θνών». Το κάλεσμα αυτό του Πατριαρχείου προσέφερε το ιδανικό εκκλησιαστικό και θεσμικό πλαίσιο σε δύο 

άλλες πρωτοβουλίες γιά την ενότητα και συνεργασία των Εκκλησιών, δύο κινήσεις γνωστές ως «Πίστις και Τά-

ξις»και «Ζωή και Εργασία». Όλα είναι έτοιμα γιά την 

λειτουργία του ΠΣΕ περί τα τέλη της δεκαετίας του 30, 

αλλά ο πόλεμος καθυστερεί την επίσημη ίδρυσή του. 

Το 1948 λαμβάνει χώρα η πρώτη και ιδρυτική Γενική 

Συνέλευση του οργανισμού στο Άμστερνταμ. Το 2018 

θα εορτασθεί η 70ετία του ΠΣΕ. 

Τι είναι το ΠΣΕ;  

΄Αρθρο Ι του Καταστατικού Χάρτη (Άρθρο-Βάση). 

  «Το Παγκόσμιο Συμβούλιο Εκκλησιών είναι μία αδελφότητα εκκλησιών που ομολογούν τον Κύριο Ιησού Χριστό 

ως Θεό και Σωτήρα κατά τας Γραφάς, και επομένως επιδιώκουν να εκπληρώσουν από κοινού την κοινή τους κλή-

ση προς δόξαν του ενός Θεού, Πατρός, Υιού και Αγίου Πνεύματος».  

Ποιός ο σκοπός του ΠΣΕ;  

΄Αρθρο ΙΙΙ του Καταστατικού Χάρτη. 

   Πρωταρχικός σκοπός της αδελφότητας των εκκλησιών που αποτελούν το Παγκόσμιο Συμβούλιο Εκκλησιών είναι 

να καλούν οι Εκκλησίες-μέλη η μία την άλλη στο στόχο της ορατής ενότητας (....), μέσω της μαρτυρίας και της δια-

κονίας στον κόσμο, και να προωθούν αυτήν την ενότητα έτσι ώστε ο κόσμος να πιστεύσει». 

Θεσμικό προφίλ  

 • Το ΠΣΕ αριθμεί σήμερα 350 Εκκλησίες-μέλη σε πάνω από 100 χώρες σε όλα τα μήκη και πλάτη της υφηλίου, με 

περίπου 550 εκατομμύρια πιστούς. 

•   Είναι ο μεγαλύτερος και πλέον αντιπροσωπευτικός διεκκλησιαστικός οργανισμός επί παγκοσμίου επιπέδου.  

•   Οι Εκκλησίες-μέλη του εκπροσωπούν δύο από τις τέσσερις μεγάλες εκκλησιαστικές, θεολογικές και πολιτιστι-

κές εκφράσεις του Χριστιανισμού: τις Ορθόδοξες Εκκλησίες (συμπεριλαβανομένων και των Αρχαίων Ανατολικών) 

και τις ιστορικές Εκκλησίες της Μεταρρύθμισης (mainline Protestant).  

•   Οι Εκκλησίες-μέλη του εκπροσωπούν κυρίως «Νότο» και «Ανατολή», δύο κόσμους με μεγάλη πολιτιστική ιδιαι-

τερότητα, που μπορεί μεν να στερούνται πολιτικής και οικονομικής αυτοδυναμίας, έχουν όμως μεγάλη βαρύτητα 

στην πλάστιγγα της παγκόσμιας ιστορίας και των πολιτικών εξελίξεων. 

•  Συνεργάζεται στενά και διατηρεί δίαυλους συνεχούς επικοινωνίας τόσο με τη Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία, όσο 

και με τις Πεντηκοστιανές Εκκλησίες. 

 



 
«Γέφυρα» εκεί όπου η  επικοινωνία ήταν αδύνατη  

•... μεταξύ των Εκκλησιών της Ευρώπης και της Γερμανίας (δεκ. 50) 

•... μεταξύ των Εκκλησιών της Δυτικής και Ανατολικής Ευρώπης (δεκ. 60) 

•... μεταξύ των Εκκλησιών του Βορρά καί του Νότου (δεκ. 60) 

•... στο χάσμα των φυλετικών διακρίσεων (δεκ. 60) 

•... στον διάλογο και τις σχέσεις μεταξύ θρησκειών (δεκ. 70) 

•... στον διάλογο και τις σχέσεις μεταξύ πολιτισμών (δεκ. 90) 

Πρωτοποριακό έργο: μερικά παραδείγματα  

•Συμμετοχή στην σύνταξη της «Οικουμενικής Διακήρυξης Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων», η οποία συμπεριλαμβάνει 

και τα άρθρα περί θρησκευτικής ελευθερίας (τέλη δεκαετίας 40) 

•Αναδόμηση της Ευρώπης (δεκ. 50) 

•Υποδοχή, υποστήριξη, προώθηση προσφύγων (δεκ. 50) 

•Η θέση των γυναικών στην Εκκλησία (δεκ. 50) 

•Η θέση των νέων στην Εκκλησία (δεκ. 50) 

•Καταπολέμηση των φυλετικών διακρίσεων (δεκ. 60) 

•Δίκαιη και αειφόρος ανάπτυξη (δεκ. 60) 

•Προστασία της ακεραιότητας της δημιουργίας (δεκ. 70) 

•Ανθρώπινα δικαιώματα στην Λ. Αμερική (δεκ. 70) 

•Αντιμετώπιση της πανδημίας του HIV & του AIDS (δεκ. 80) 

•Τα δικαιώματα των «ιθαγενών» (δεκ. 90) 

•Καταπολέμηση και υπέρβαση της βίας (δεκ. 90) 

•Μία Εκκλησία γιά όλους – Άτομα με ειδικές ανάγκες (δεκ. 2000) 

•«Πλεονεξία» και «οικο-δικαιοσύνη» (δεκ. 2010) 

•Τα δικαιώματα του παιδιού (δεκ. 2010) 

Ενότητα των Εκκλησιών  

•Η Επιτροπή Πίστις και Τάξις επικεντρώνει την προσοχή της στο θέμα της ενότητας της εκκλησίας.  Έστω και αν 

αδυνατεί να το λύσει, υπογραμμίζει και υπενθυμίζει ότι η πρωταρχική πρόκληση της οικουμενικής κίνησης και 

του ΠΣΕ είναι «εκκλησιολογική».   

•Η Επιτροπή δίνει ιδιαίτερη έμφαση στο θέμα «η εκκλησία μέσα στον κόσμο σήμερα», όχι μόνο από εκκλησιολο-

γική, αλλά και από ιεραποστολική άποψη. Γιατί η κοινή μαρτυρία των Εκκλησιών μέσα στην σημερινή εκκοσμικευ-

μένη, πολλές φορές αδιάφορη, ακόμη δε και εχθρική προς κάθε τι το θρησκευτικό κοινωνία, μπορεί να δημιουρ-

γήσει ισχυρούς δεσμούς μεταξύ των διηρημένων Εκκλησιών. 

•Το κείμενο της Επιτροπής «Βάπτισμα-Ευχαριστία-Ιερωσύνη» επαιξε καταλυτικό ρόλο στις σχέσεις των Προτεστα-

ντικών Εκκλησιών μεταξύ τους.  

Ιεραποστολή  και Κοινή Μαρτυρία  

•Σκοπός της ιεραποστολής είναι η δόξα του εν Τριάδι Θεού και όχι η επιτυχία κάποιας ιεραποστολικής εταιρείας ή 

εκκλησίας. Είναι η δημιουργία ευχαριστιακών κοινοτήτων δοξολογίας και λατρείας του Θεού και όχι η απλή αριθ-

μητική αύξηση των ατομικών μεταστροφών.  



 
•Προσκλήσεις πρός όλες τις κατευθύνσεις (εκκλησίες και ιεραποστολικές εταιρείες) γιά μία κοινή χριστιανική 

μαρτυρία μέσα στον τραγικά διηρημένο κόσμο. 

•Καταδίκη του προσηλυτισμού.  

Διακονία: μερικά παραδείγματα από την Ελλάδα  

•Ανάπτυξη της πτηνοτροφίας στην Ήπειρο, από το 1951 ήδη. Πρωτοποριακό για την εποχή εκείνη έργο, το οποίο 

εκ των υστέρων και επί Αρχιερατείας Σεραφείμ ολοκληρώθηκε με την ανέγερση και τον εξοπλισμό του τελειότε-

ρου πτηνοσφαγείου των Βαλκανίων στα Γιάννενα.  

•Γεωργική, κτηνοτροφική, μελισσοκομική ανάπτυξη των Κυθήρων και ποικίλα προγράμματα τουριστικής αναπτύ-

ξεως, οδοποιίας, αναδασώσεως, υδρεύσεως και ηλεκτροδοτήσεως πολλών χωριών του νησιού.  

•Το πρώτο αεροπλάνο της Ολυμπιακής που πέταξε προς τα Κύθηρα, τον Δεκέμβριο του 1971, προσγειώθηκε σε 

αεροδρόμιο, του οποίου τα σχέδια είχαν εκπονηθεί από κλιμάκιο του ΠΣΕ.  

•Εγκατάσταση, στις αρχές της δεκαετίας του ΄60, πιλοτικής μονάδας αφαλατώσεως του θαλάσσιου ύδατος στην 

Σύμη.  

•Συμβολή στην ανέγερση συντήρηση (με την αποστολή τόνων κλινοσκεπασμάτων, ρουχισμού και τροφίμων) 69 

συνολικά Εκκλησιαστικών ισδυμάτων της Εκκλησίας της Ελλάδος (οικοτροφεία, γηροκομεία, ορφανοτροφεία, κέ-

ντρα νεότητος, παιδικοί σταθμοί, οικοκυρικές σχολές, συσσίτια, σχολές διακονισσών και νοσοκόμων). 

•Πρόγραμμα υποτροφιών, χάρις στο οποίο, από το 1948 ήδη, μετεκπαιδεύθηκαν περί τα 150 κληρικά και λαϊκά 

στελέχη της Ελλαδικής Εκκλησίας.  

•Σε συνεργασία μεταξύ της Εκκλησίας της Ελλάδος και του ΠΣΕ, Υπηρεσία υποδοχής και καθοδηγήσεως των πα-

λιννοστούντων από την Δυτική Ευρώπη Ελλήνων εργατών, όπως και πρόγραμμα επιστεγάσεως και επαγγελματι-

κής αποκαταστάσεως των επαναπατριζομένων Ομογενών από την Ρουμανία, την Γιουγκοσλαβία, την Κίνα και την 

Σοβιετική Ένωση, σε συνεργασία, αυτήν τη φορά, με τις Ελληνικές Αρχές και την Υπάτη Αρμοστεία του ΟΗΕ για 

τους Πρόσφυγες.  

•Μέλέτη π. Γεωργίου Τσέτση περί Διαχριστινής Αλληλοβοηθείας στην Ελλάδα». 

Διακονία: μερικά παραδείγματα  από τον ευρύτερο Ορθόδοξο χώρο  

•Πρόγραμμα στήριξης Παλαιστινίων προσφύγων 

•Πρόγραμμα υγείας και κοινωνικής πρόνοιας στην Γιουγκοσλαβία 

•Ανοικοδόμηση και εξοπλισμός της Θεολογικής Σχολής Βελιγραδίου 

•Ανακαίνιση και εξοπλισμός της Θεολογικής Σχολής Βουκουρεστίου 

•Εξοπλισμός της Θεολογικής Ακαδημίας Λένινγκραντ 

•Οργάνωση, ενίσχυση και στήριξη των «ρακοσυλλεκτών» Κοπτών χριστιανών της Αιγύπτου 

•Πρόγραμμα περίθαλψης εκτοπισμένων Κυπρίων 

Παρουσία στη σκηνή των  Διεθνών σχέσεων  

•Παρά τις τυχόν αδυναμίες του, το ΠΣΕ συνεχίζει να έχει μεγάλη επιρροή στον χώρο των ανθρωπίνων δικαιωμά-

των και, κατά συνέπεια, των θρησκευτικών δικαιωμάτων σε παγκόσμιο επίπεδο.  

•Οι διεθνείς και κυβερνητικοί μηχανισμοί στους οποίους έχει άμεση πρόσβαση και τους οποίους μπορεί να κινη-

τοποιήσει είναι πράγματι πολλοί και σημαντικοί (π.χ. Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ, Διεθνής Ορ-

γανισμός Υγείας, Διεθνής Οργανισμός Εργασίας, Ανώτατη Αρμοστεία Προσφύγων/UNHR, και  UNICEF).  

* Υπήρξε και συνεχίζει να είναι ένας από τους λίγους διεθνείς οργανισμούς, ο οποίος στάθηκε σταθερά στο  

 



 
στο πλευρό των χειμαζομένων Εκκλησιών, μάλιστα δε των Ορθοδόξων Εκκλησιών (Κωνσταντινουπόλεως, Αντιοχείας, Ιεροσο-

λύμων, Κύπρου, Αλβανίας, κ.α.) 

Ο Πατριάρχης μας  αξιολογεί το ΠΣΕ  

« (...) τό Συμβούλιον ἀπετέλεσεν ἰδανικόν βῆμα, ὅπου αἱ προερχόμεναι ἐκ διαφορετικῶν ὁριζόντων καί 

ἀνήκουσαι εἰς μεγάλην ποικιλίαν θεολογικῶν καί ἐκκλησιολογικῶν παραδόσεων Ἐκκλησίαι ἠδυνήθησαν 

νά διαλεχθοῦν καί νά προωθήσουν τήν χριστιανικήν ἑνότητα, ἀνταποκρινόμεναι παραλλήλως καί εἰς τάς 

πολλαπλᾶς ἀνάγκας τῆς συγχρόνου κοινωνίας». 

Οικουμενικός Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολομαίος,  

με αφορμή την 60ετία του ΠΣΕ 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

ΔΕΥΤΕΡΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  ΓΙΑ  ΠΡΟΣΦΟΡΑ  ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗΣ  ΕΡΓΑΣΙΑΣ  

 ΣΕ  ΟΜΟΓΕΝΕΙΑΚΑ  ΙΔΡΥΜΑΤΑ  ΤΗΣ  ΠΟΛΗΣ 

Το Δ.Σ. της Οι.Ομ.Κω. προσκαλεί να δηλώσουν ενδιαφέρον υποβάλλοντας αίτηση όσες και όσους ενδιαφέρονται 

να προσφέρουν δωρεάν εθελοντική εργασία σε Κοινότητες και Ιδρύματα της Πόλης υπό τους εξής όρους: 

-    Θα εξασφαλιστεί η δωρεάν στέγαση των εθελοντριών/ων αλλά οι ίδιοι θα αναλάβουν την διατροφή τους εαν 

αυτό δεν παρέχεται από το ίδρυμα όπου θα προσφέρουν εργασία. 

-    Τα έξοδα μετάβασης τους θα αναλάβουν οι ίδιοι. 

-    Η Οι.Ομ.Κω. θα καλύψει τα έξοδα ασφάλισης τους κατά το ταξίδι και την διαμονή τους. 

-    Η διάρκεια της παραμονής για προσφορά εθελοντικής εργασίας θα είναι κατ’ ελάχιστον 2 εβδομάδες. 

-   Η εθελοντική εργασία θα προσφέρεται χωρίς καμία παρέμβαση στο έργο των διοικήσεων των ιδρυμάτων-

κοινοτήτων της Ομογένειας. 

  Ενδεικτικές εθελοντικές εργασίες για τις οποίες υπάρχει ανάγκη την περίοδο αυτή είναι: 

-   Σύνταξη μελετών για την συντήρηση ακινήτων ιδρυμάτων της Ομογένειας.  Υπάρχει η ανάγκη κλάδων μηχανι-

κών όπως Αρχιτεκτόνων, Πολιτικών, Μηχανολόγων, Ηλεκτρολόγων. Σημαντικό είναι  η συγκρότηση ομάδων στην 

περίπτωση μεγάλου μεγέθους κτιρίων.  

-   Γενικότερη αρωγή και περιποίηση  στους Ιερούς Ναούς και ειδικότερα της περιοχής των Κοινοτήτων Υψωμα-

θείων, Επταπυργίου, Κοντοσκαλίου και Βλάγκας. 

- Φωτογράφιση αγιογραφιών σε εκκλησίες.  

-  Αποτυπώσεις κτιρίων των Ευαγών ιδρυμάτων από Αρχιτέκτονες.  

-  Ενισχυτική διδασκαλία σε μαθητές και δράσεις εξωσχολικής εκπαίδευσης.  

-  Τακτοποίηση - ψηφιοποίηση  αρχείων και καταλογογράφιση  βιβλιοθηκών.  

-  Συντροφικότητα και συμπαράσταση σε μέλη της τρίτης ηλικίας. 

Το Δ.Σ. είναι ανοικτό να εξετάσει προτάσεις εθελοντών που δεν συμπεριλαμβάνονται στον ανωτέρω κατάλογο.   

   Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν της αίτηση τους, μέχρι την 15/10/2017  στέλνοντας e-mail 

στη διεύθυνση: nnap@otenet.gr με σύντομο βιογραφικό τους και το αντικείμενο της εθελοντικής εργασίας την 

οποία  επιθυμούν να προσφέρουν.  

Η συμμετοχή σε συγκεκριμένες δράσεις και εργασίες προϋποθέτει σχετική εξειδίκευση και γνώση του αντικειμέ-

νου κατά περίπτωση, και η επιλογή των εθελοντών που θα συμμετάσχουν θα γίνει κατόπιν αξιολόγησης των από 

ειδική επιτροπή του ΔΣ 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 

  

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. 


