
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Γεν. Συνελεύσεις 

Οι.Ομ.Κω., σ.1-3. 

Δράσεις και συνεργα-

σίες Οι.Ομ.Κω. σ.4-18. 

Επιμορφώσεις προς 

εθελοντές και νέους, 

σ.18-22. 

Πρόγραμμα Επαναπα-

τρισμού, σ.23-25. 
Ιανουάριος  2020– Τεύχος 9/1 

 Oι Βασικοί Σκοποί της 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 

Ξεκίνησε την Δράση του το 5ο  αιρετό  Διοικητικό  Συμβούλιο  

της Οικουμενικής Ομοσπονδίας Κωνσταντινουπολιτών. 

Μετά από τις εκλογές της 25/1/2020 

Το πρωί του Σαββάτου 25 Ιανουαρίου 2020 

πραγματοποιήθηκαν οι δύο διαδοχικές Γε-

νικές Συνελεύσεις της Οικουμενικής Ομο-

σπονδίας Κωνσταντινουπολιτών. Η πρώτη 

αφορούσε στην παρουσίαση των δραστη-

ριοτήτων του Διοικητικού Συμβουλίου που 

είχε εκλεγεί τον Ιανουάριο του 2017, ενώ η 

δεύτερη την εκλογή των μελών του νέου 

Διοικητικού Συμβουλίου που θα υπηρετή-

σει για τα επόμενα τρία χρόνια. 

Ο απολογισμός του έργου του απερχόμε-

νου Δ.Σ. περιλάμβανε πλήθος θεμάτων 

όπως: την συνεχή επικοινωνία και ενημέρωση της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας, την συ-

νεργασία με τα Ρωμαίικα ευαγή Ιδρύματα και την αλληλεγγύη προς αυτά, την υποστήριξη 

πολλαπλών δράσεων υπέρ της Ομογενειακής Παιδείας, την συμβολή στην διάσωση και συ-

ντήρηση μνημείων, εκκλησιών, σχολείων όπως π.χ. την συνεργασία με την Κοινότητα Πρι-

γκήπου για την επισκευή του Σχολείου του Αγίου Δημητρίου, την εκπόνηση μελέτης για την 

συντήρηση της Πατριαρχικής Ιωακειμείου Σχολής, την συμβολή στην εύρεση μεθόδου διά-

σωσης του Ορφανοτροφείου Πριγκήπου που ιδιοκτησιακά ανήκει στο Οικουμενικό Πα-

τριάρχειο, την τεχνική συμβολή για στο έργο της συντήρησης της εξωτερικής όψης της Ζαπ-

πείου Σχολής.  



 
Επιπλέον στην παρουσίαση των δραστηριοτήτων του Δ.Σ. που έγινε από τον Ομοτ. Καθ. 

ΕΜΠ Ν. Ουζούνογλου παρουσιάστηκαν: η οικονομική υποστήριξη των φορέων εκπαίδευ-

σης της Ομογένειας και τις ενέργειες της Οι.Ομ.Κω. υπέρ της Ομογενειακής Παιδείας. Στην 

ομιλία του τόνισε ο Ν.Ουζούνογλου 

ότι δύο είναι τα σημαντικότερα 

προβλήματα στην Πόλη: (α) το δη-

μογραφικό και (β) η ανάγκη δη-

μιουργίας ενός συντονιστικού φο-

ρέα μεταξύ των ευαγών ιδρυμάτων 

(βακούφια).  

Οι προσπάθειες της Οι.Ομ.Κω. τα 

τελευταία έτη για τα δύο αυτά ζωτι-

κά ζητήματα υπήρξαν: (α) η προκή-

ρυξη του προγράμματος παλινόστη-

σης νέων και (β) οι πολλαπλές ενέρ-

γειες με οργάνωση ημερίδων και 

παρότρυνση για την δημιουργία του αναγκαίου συντονιστικού φορέα. 

Ακολούθησε η παρουσίαση των δραστηριοτήτων του Δ.Σ. της Οι.Ομ.Κω. στους τομείς: Κοι-

νωνική Αλληλεγγύη που υποστηρίζει 400 συμπολίτες μας με παροχή στέγης σε 75 

άστεγους, μηναία διανομή σε 130 οικογένειες διατακτικών για αγορά τροφίμων και εξα-

σφάλιση σε πολλούς συμπολίτες μας φαρμάκων και πρόσβασης σε ιατρικές υπηρεσίες.  

Σημαντική και πλούσια υπήρξε η προσφορά των νέων εθελοντών, όπως η αποστολή 7 νέων 

μας να πουν τα κάλαντα την περίοδο των εορτών από την Αθήνα στην Πόλη, η ψηφιοποίη-

ση των αρχείων της Μητρόπολης Πριγκηπονήσων, η τεκμηρίωση του Κοινοτικού Αρχείου 

της ν. Χάλκης, η καταλογράφηση βιβλιοθηκών όπως της  Ι. Θεολογικής Σχολής Χάλκης. Επί-

σης αναφέρθηκε ότι φθάνει στο τέλος του το εξαιρετικό έργο της φωτογράφησης και ψη-

φιοποίησης του Αρχείου περιουσιών που εγκαταλείφθηκαν από τους Ρωμιούς στην Μικρά 

Ασία ως συνέπεια της Συνθήκης της Λωζάννης (1923).   

Η Οι.Ομ.Κω. για τα ζωτικά ζητήματα των Ρωμιών της Πόλης παρεμβαίνει σε μόνιμη βάση 

ενώ στις παρεμβάσεις προς την Κυβέρνηση της Τουρκίας πάντοτε στηρίζεται στην επίκληση 

της ανόθευτης εφαρμογής των νόμων στην Τουρκία και όχι αποσπασματικά. Αναφέρθηκε η 

συνεργασία της Οι.Ομ.Κω. με τους φορείς της Ελληνικής πολιτείας. Την 3η Νοεμβρίου 

έγιναν τα εγκαίνια του Μνημείου Πεσόντων Κωνσταντινουπολιτών στον Β’ Παγκόσμιο Πό-

λεμο.  



 
Παράλληλα η Οι.Ομ.Κω. ασχολήθηκε το παρελθόν έτος με την αποκατάσταση του μεγαλο-

πρεπούς Μαυσωλείου του εθνικού ευεργέτη Χρηστάκη Ζωγράφου. Για το τελευταίο έχει 

υπογραφεί σύμβαση με ειδικό αρχιτέκτονα.  

Η παρουσίαση έκλεισε με την 

εξής διατύπωση:  

Οι Εκπατρισμένοι Κωνσταντινου-

πολίτες όντας  η μοναδική Κοινό-

τητα, μαζί με τους Ιμβρίους και 

Τενεδίους,  που παρέμεινε επί-

σημα στην καθ’ ημάς Ανατολή 

είναι συστρατευμένοι σε ποσο-

στό 99% στα ιδανικά: 

Να επιβιώσει η Ρωμιοσύνη της 

Πόλης στην Βασιλίδα των πόλε-

ων. 

Να μεταλαμπαδευτεί ο οικουμε-

νικός πολιτισμός της Ρωμιοσύνης στις νέες γενιές ακόμα και στην Εκπατρισμένη Κοινότητα. 

Η ομοφωνία αυτή 99% με απόφαση ελεύθερου πνεύματος , ανοικτή σε κάθε καλοπροαίρε-

τη κριτική  αποτελεί σημαντικό επίτευγμα και αποτελεί το κύριο στήριγμα για τους παρα-

πάνω δύο σκοπούς. 

Μετά από το πέρας της απολογιστικής Γ.Σ. ακολούθησε η εκλογική Γ.Σ. Η συμμετοχή υπήρ-

ξε πρωτοφανής αφού συμμετείχε το 94% των εκλεγμένων αντιπροσώπων από τα μέλη σω-

ματεία. Η εκλογική διαδικασία ανέδειξε το Δ.Σ. να αποτελείται από τους συμπολίτες μας:  

Για το Δ.Σ.: Αγγελίδης Άγγελος, Αναγνωστόπουλος Νικόλαος, Αρβανιτίδης Διαμαντής, Βρετ-

τόπουλος Χρήστος, Δαϊσπάγγος Αλέξανδρος, Δημητριάδη Δέσποινα, Δράκος Αθανάσιος, 

Θήριος Αντώνιος, Κίσσας Σταμάτιος-Νικόλαος, Μαυρόπουλος Μιχαήλ, Ουζούνογλου Νικό-

λαος, Στράντζαλης Πολύβιος, Φερεκύδου Ελισάβετ, Φραντζής Δημήτριος, Χρηστίδου Μαρί-

α.  Για την   Εξελεγκτική Επιτροπή εκλέχθηκαν:  Δεβλέτογλου Ηώ, Εξαρχόπουλος Κωνσταντί-

νος, Κορκολή Λουκία. 

 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. κ. Νίκος Ουζούνογλου έγινε δεκτός την 29 Ια-

νουαρίου 2020 από την Α.Θ.Π. τον Οικουμενικό  μας  Πατριάρχη κ.κ. 

Βαρθολομαίο και Τον ενημέρωσε για τα τρέχοντα θέματα δράσεων 

της Οι.Ομ.Κω. και την ανάληψη καθηκόντων του νέου  Δ.Σ. 



 

 Οι Ρωμιοί της Πόλης γνωρίζουν πάρα πολύ καλά  

την εξαιρετική σημασία των στίχων του 

 Ύμνου για την Ελευθερία του Διονυσίου Σολωμού: για τον ΔΙΧΑΣΜΟ:  

 

»Η Διχόνοια, που βαστάει 

ένα σκήπτρο η δολερή 

καθενός χαμογελάει, 

πάρ’ το, λέγοντας, κι εσύ. 

 

»Κειό το σκήπτρο 

που σας δείχνει, 

έχει αλήθεια ωραία θωριά 

μην το πιάστε, γιατί ρίχνει 

εισέ δάκρυα θλιβερά. 

 

»Από στόμα όπου φθονάει, 

παλικάρια, ας μην ‘πωθή, 

πως το χέρι σας κτυπάει 

του αδελφού την κεφαλή. 

 

»Μην ειπούν στο στοχασμό τους 

τα ξένη έθνη αληθινά: 

«Εάν μισούνται ανάμεσό τους 

δεν τους πρέπει ελευθεριά».  

 

 

   Θα αποτύχουν όσοι ελάχιστοι δεν καταλαβαίνουν τις  

συνέπειες των διχαστικών πράξεων τους και προσπαθούν να 

ενσπείρουν την διχόνοια κατά της δημοκρατικής ενότητας.  



 

ΜΗΝΑΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 

ΟΙΟΜΚΩ 

«ΜΗΝΑΣ ΤΣΙΤΣΑΚΟΣ» 

ΙΑΝΟΥΡΑΡΙΟΣ 2019 

 

 Διανομή 120 Διατακτικών Αγοράς τροφίμων σε 120  

νοικοκυριά Αθήνας-Θεσσαλονίκης και Επαρχίας.  

Συνολικό ποσό 3900 Ευρώ. 

 

Παροχή Φαρμάκων (ιδία κάλυψη) σε 30 συμπολίτες ύψους 

900 Ευρώ και 30 κουτιών από το Κοινωνικό Φαρμακείο της 

Οι.Ομ.Κω. που συνεργάζεται με το πρόγραμμα GIVEMED 

Κάλυψη ειδών υγιεινής σε 4 οικογένειες με άτομα  

ειδικών αναγκών  

Κάλυψη εξόδων εξοδίου ακολουθίας συμπολίτισσας που δεν 

είχε κανένα συγγενή 

Παροχή στέγης σε 75 συμπολίτες 

Αναζήτηση στέγης για 7 άστεγους. 

 

Προσπάθεια αγοράς Κοντέινερ για να εγκατασταθεί στον 

 κήπου του Κοσμετείου Ιδρύματος 

—Άρνηση του τοπικού γραφείου του ΟΗΕ να δωρίσει  

κοντέινερ και υποβολή αίτησης προς το Υπ. Κοινωνικής  

Αλληλεγγύης. 



 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 

ΤΕΛΕΙΟΦΟΙΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ 

 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ 

ΣΤΑ ΛΥΚΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 

 

Χορηγήθηκαν σε 26 μαθήτριες/ες που είχαν υποβάλει 

αίτηση στην προκήρυξη της Οι.Ομ.Κω. το συνολικό ποσό 

8.000 Ευρώ και σε 10 από αυτούς που ζήτησαν την 

 πρόσβαση στο Ηλεκτρονικό Φροντιστήριο ΑΡΝΟΣ. 

Το Δ.Σ. της Οι.Ομ.Κω. εύχεται καλή επιτυχία  

στις εισαγωγικές εξετάσεις ΑΕΙ/ΤΕΙ 

—————- 

 

Για το Πρόγραμμα 

 Υποστήριξης Φοιτήτριες/ες   

με Κωνσταντινουπολίτικη καταγωγή  

έχουν υποβληθεί 50 αιτήσεις οι οποίες 

έχουν εξεταστεί και θα ενημερωθούν  

σύντομα οι υποψήφιοι. 
 



 

Στην Ιστορία τίποτε δεν μπορεί να μείνει κρυφό  

Ανακάλυψη του συμπολίτη μας κ. Νίκου Μιχαηλίδη για 

την αύτανδρη βύθιση του π/κ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑ από 

 Βρετανικό υποβρύχιο. 
Πρόσφατα όλοι, Κωνσταντινουπολίτες και μη,  τιμήσαμε τους πεσόντες Έλληνες 

της Πόλης στον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο με την αποκάλυψη του Μνημείου στην 

παραλία του Παλαιού Φαλήρου που έγινε χάρη στις  προσπάθειες του συμπο-

λίτη μας Νίκου Μιχαηλίδη.  

Μετά από 78 ακριβώς χρόνια από την ημερομηνία βύθισης του π/κ ΕΥΑΓΓΕΛΙ-

ΣΤΡΙΑ την 4 Ιουλίου 1941, ανακαλύφθηκε πρόσφατα ότι το σκάφος με τους 78 

Κωνσταντινουπολίτες έφεδρους και εθελοντές που επέστρεφε στην Κωνσταντι-

νούπολη,  μετά την κατάκτηση της Ελλάδας από τους Γερμανούς, βυθίστηκε α-

πό  Βρετανικό υποβρύχιο κοντά στο Κάβο Ντόρο. 

Σύμφωνα με τις μέχρι σήμερα ενδείξεις δυστυχώς και οι 78 νέοι που επέστρε-

φαν στην Κωνσταντινούπολη “δολοφονήθηκαν”  από το πλήρωμα του υποβρυ-

χίου μαζί με το πενταμελές πλήρωμα του σκάφους.  

Στο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑ εκτός από τους 78 εθελοντές και το πενταμε-

λές  πλήρωμα  επέβαιναν και άλλα δύο άτομα Βορειηπειρώτικης καταγωγής δη-

λαδή σύνολο 85 άτομα.  Οι έρευνες συνεχίζονται. 

ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΘΑ ΤΙΜΗΣΟΥΜΕ ΑΡΧΕΣ ΙΟΥΛΙΟΥ 2020 ΤΗΝ ΜΝΗΜΗ ΤΩΝ  

ΣΥΜΠΟΛΙΤΩΝ ΜΑΣ ΣΤΟΝ ΥΓΡΟ ΤΟΥΣ ΤΑΦΟ ΣΤΗΝ  ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΠΕΤΕΙΟ ΤΗΣ  

ΑΝΑΝΔΡΗΣ ΒΥΘΙΣΗΣ ΤΟΥ π/κ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΗΡΙΑ  



 
 



 
 



 

Αποστολή Νέων Εθελοντών στην Κωνσταντινούπολη  

Δεκέμβριος 2019 – Ιανουάριος 2020 

Τρίτη Πρωτοχρονιά στην αγαπημένη μας Πόλη! Τρίτη φορά που τις γιορτινές ετούτες μέρες 

τις περάσαμε ξανά με την δεύτερη «οικογένειά» μας, εκείνη που έχουμε αρχίσει να απο-

κτούμε σταδιακά τα τελευταία χρόνια στις αλησμόνητες πατρίδες των προγόνων, αλλά και 

της ψυχής μας! 

Και ναι! Αξιωθήκαμε και 

φέτος να περάσουμε 

στην αντίπερα όχθη, χά-

ρη στην καλή διάθεση 

φιλοξενίας της Κοινότη-

τας Σταυροδρομίου και 

την ολόψυχη πρόθεση 

των υπευθύνων εκείνων 

μελών της Οι.Ομ.Κω. 

που ανοίγουν κάθε χρό-

νο το δρόμο για να γίνει 

αυτό το θαύμα, πραγμα-

τικότητα. Το έθιμο των 

καλάντων ήταν και φέ-

τος η αφορμή, μα οι αιτίες περισσότερες... 

«Θα σας περιμένουμε του χρόνου!», μας είχαν πει... Και να που ήρθαμε! 

«Μην αργήσετε, να ξανάρθετε!»... Και κάναμε ό,τι ήταν δυνατό! 

 

Δευτέρα 30 Δεκεμβρίου 2019 

Έτοιμοι λοιπόν να ξανασυναντηθούμε με εκείνους τους ανθρώπους που ακόμα κρατούν 

αναμμένο το κερί στην Πόλη της καρδιάς μας, καταφτάσαμε στις 30 Ιανουαρίου, ομάδα 7 

νέων, που μας συνέδεαν πολλά, μα πρωτίστως η ανυπομονησία να βιώσουμε και μέσω της 

μουσικής -που μιλάει απ' ευθείας στην ψυχή- έστω και λίγες ξεχωριστές στιγμές μαζί τους. 

Ο πρώτος άνθρωπος που μας υποδέχθηκε με ένα ζεστό χαμόγελο, που είναι ζωγραφισμένο 

πάντα στο πρόσωπό του, ήταν ο  Γενικός Γραμματέας της Κοινότητας Σταυροδρομίου, κ. 

Ιωάννης Κότσιας, ο οποίος και την επόμενη μέρα, την Παραμονή της Πρωτοχρονιάς, αφή-

νοντας τις όποιες υποχρεώσεις του, θα μας συνόδευε στα σπίτια που μας περίμεναν. 

χρονιά.   

 



 
Τρίτη 31 Δεκεμβρίου 2019 

Ξημέρωσε λοιπόν η τελευταία μέρα του χρόνου και για εμάς άρχιζε μια μέρα αξέχαστη! Με 

λεωφορειάκι, αλλά και με τα πόδια, όπου δεν υπήρχε δυνατότητα πρόσβασης, βρεθήκαμε 

σε σπίτια με φωτεινά πρόσωπα και θερμή φιλοξενία! Κεράσματα, γλυκά και αλμυρά, η κα-

θιερωμένη πρωτοχρονιάτικη Βασιλόπιτα και χειροποίητα λικεράκια, προσφέρονταν απλό-

χερα από τις οικοδέσποινες που από νωρίς είχαν στρώσει το γιορτινό τραπέζι της 

«Καληβραδιάς» και μας περίμεναν υπομονετικά να φτάσουμε μιας και πήγαμε αρχικά σε 

σπίτια στο Σισλί, στα Ταταύλα και στο Τζιχανγκίρ. Κι εμείς με ενθουσιασμό 

«επιστρατεύαμε» τα μουσικά όργανα και τις φωνές μας για να μεταφέρουμε τη χαρά που 

βιώναμε και να τη μοιραστούμε με όλους τους όμορφους και ξεχωριστούς ανθρώπους που 

μας άνοιξαν την πόρτα του σπιτιού αλλά και της καρδιάς τους για τρίτη συνεχόμενη χρονιά.   

«Δεν χρειάζεται να περιμένουμε ως του χρόνου για να σας ξαναδούμε και να ξαναζωντανέ-

ψουν τα σπίτια μας. Ελάτε πάλι το Πάσχα!»...  

«Θα το κανονίσουμε!», τους είπαμε... 

Το απόγευμα μάς περίμεναν στην Παναγία του Πέρα, ο γεμάτος πατρικές συμβουλές και 

ενδιαφέρον Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Τρανουπόλεως, κ. Γερμανός, μετά του ιερατεί-

ου, ο Πρόεδρος του ΣΥΡΚΙ, κ. Αντώνιος Παριζιάνος, ο Πρόεδρος της Κοινότητας Σταυροδρο-

μίου και του Μεγάλου Ρεύματος, κ. Γεώργιος Παπαλιάρης, που έμπρακτα και με μεγάλη 

προθυμία στεκόταν στο πλάι μας συνεχώς  και κάλυπτε κάθε μας ανάγκη, με εκπροσώπους 

της κοινότητας και αρκετούς Ρωμηούς,  για να κόψουμε τη Βασιλόπιτα και να τραγουδή-

σουμε όλοι μαζί τα κάλαντα. Το ζεστό και οικείο κλίμα που είχε καλλιεργηθεί από τα προη-

γούμενα χρόνια, μάς έκανε όλους μια μεγάλη παρέα, ώστε μετά τα κάλαντα αρχίσαμε να 

τραγουδάμε και να χορεύουμε σκοπούς από την αγαπημένη μας Πόλη. Γεμάτοι συγκίνηση 

και ενθουσιασμό, αποχαιρετήσαμε τον Μητροπολίτη και τους υπολοίπους παρισταμένους 

και συνεχίσαμε για το Μέγα Ρεύμα, όπου μας περίμενε για άλλη μια χρονιά η πάντα ευγε-

νική Σοφία Χούτου, για να πάμε σε όσα περισσότερα σπίτια της Κοινότητας μπορούσαμε. 

Είχε σκοτεινιάσει. Οι περισσότερες οικογένειες είχαν ήδη καθίσει στο γιορτινό τραπέζι και 

μόλις μπαίναμε στα σπίτια  τους, μάς υποδέχονταν με κεράσματα από το δικό τους, το οι-

κογενειακό τραπέζι. Γινόμασταν για λίγο, όλοι, μια μεγάλη οικογένεια... Μυρωδιές και γεύ-

σεις από τα πεντανόστιμα πολίτικα φαγητά,  γέλια χαράς και δάκρυα συγκίνησης, συνέθε-

ταν ένα σκηνικό που θύμιζε εποχές αλλοτινές. Τόσο γλυκές αλλά και συνάμα πικρές, όταν 

αναλογιζόμασταν ότι θα κρατήσουν για λίγο. Αλλά εμείς προσπαθούσαμε να 

«χορτάσουμε» όλες αυτές τις στιγμές, τις ευχές που μας δίνονταν απλόχερα! Τι ευλογία! Η 

αλλαγή του χρόνου βρήκε όλη την ομάδα μαζί, γεμάτη από αμέτρητες εικόνες και μοναδικά 

συναισθήματα! 



 
Τετάρτη 1 Ιανουαρίου 2020 

Η αυγή της νέας δεκαετίας μάς βρήκε χαρούμενους και έτοιμους να συναντήσουμε οικεία 

και αγαπημένα πρόσωπα στο Νεοχώρι, όπου μας είχε καλέσει ο δραστήριος Πρόεδρος της 

Κοινότητας, κ. Λάκης Βίγκας.  Καταφθάσαμε στον Ιερό Ναό του Αγίου Νικολάου, όπου ετε-

λείτο η πρωτοχρονιάτικη Θεία Λειτουργία και την παρακολουθήσαμε μαζί με τα υπόλοιπα 

μέλη της Κοινότητας. Μετά το πέρας της, ο Ιερατικώς Προϊστάμενος Αρχιμανδρίτης Αγα-

θάγγελος Σίσκος,  αφού έκοψε την Βασιλόπιτα,  μοίρασε τα κομμάτια στους παρευρισκομέ-

νους, κάνοντας ιδιαίτερη μνεία στην Ομοσπονδία  μας και στο πρόσωπο του κ. Ουζούνο-

γλου. Συνάμα, εμείς ψάλαμε κάλαντα από όλη την Ελλάδα διανθίζοντας μουσικά τις στιγ-

μές. Εν συνεχεία, κληθήκαμε από 

τον κ. Βίγκα να γευματίσουμε μαζί 

με σημαίνοντα πρόσωπα της Κοι-

νότητας, οπότε και δόθηκε η ευ-

καιρία να συζητήσουμε μαζί τους 

γύρω από τις δράσεις και το 

όραμά τους, αλλά και τη δυνατό-

τητα της δικής μας συμβολής σε 

αυτό. Παράλληλα, γνωρίσαμε και 

συζητήσαμε  με νέους από την Ελ-

λάδα που έχουν εμπλακεί με δια-

φόρους τρόπους με την Κοινότητα, 

σχετικά με το τόλμημά τους αυτό, 

αλλά και τις προοπτικές που ανοί-

γονται για έναν νέο που επιθυμεί να κάνει το ίδιο. Το δεύτερο μισό της μέρας μας σηματο-

δοτήθηκε από το πέρασμά μας στην ασιατική πλευρά. Με οδηγό μας τον κ. Θανάση Κυρια-

κό, όχημα το μικρό του αυτοκινητάκι και ελληνικά παλιά τραγούδια στη διαδρομή που τρα-

γουδούσαμε ομαδικώς, κάναμε στάσεις για κάλαντα στις γειτονιές του Βοσπόρου. Στην Α-

γία Παρασκευή στο Μπέικοζ, στο Πασάμπαχτσε, όπου και περάσαμε από το σπίτι του Προ-

έδρου της Μεγάλης του Γένους Σχολής, κ. Αθανάσιο Αγγελίδη, στο Τσεγκέλκιοϊ και σε γει-

τονιές της περιφέρειας της Χαλκηδόνας. Η συγκίνηση ήταν κάτι το ξεχωριστό σε κάθε μας 

στάση, σε κάθε μας πέρασμα εκείνο το απόγευμα. Στο τέλος της ημέρας ο κύριος Θανάσης, 

πολυαγαπημένος μας πλέον, μάς αποχαιρέτησε στο Σκούταρη, μπροστά στον Πύργο του 

Λεάνδρου, λέγοντάς μας πως το σπίτι του στο εξής θα είναι και δικό μας, όποτε κι αν απο-

φασίσουμε να επιστρέψουμε. 



 
Πέμπτη 2 Ιανουαρίου 2020 

Από τις πιο ξεχωριστές στιγμές κάθε αποστολής στην Πόλη όμως, είναι η επίσκεψη στο Γη-

ροκομείο Βαλουκλί. Και ένας άνθρωπος που την έκανε ακόμα πιο ξεχωριστή είναι ο Πρόε-

δρος του ΣΥΡΚΙ και της Κοινότητας της Αντιγόνης, κ. Αντώνιος Παριζιάνος, που οι γνώσεις, ο 

σεβασμός που εκπέμπει και η ουσιαστική αλληλεπίδραση που έχει αναπτύξει μαζί μας, α-

ποτελούν μια ακόμα σημαντική εμπειρία για εμάς. Για άλλη μία χρονιά, λοιπόν, παρά το 

βεβαρημένο πρόγραμμά του, προθυμοποιήθηκε να μας συνοδεύσει και να μοιραστεί μαζί 

μας στιγμές με ανθρώπους που βίωσαν πολλές όμορφες εμπειρίες μέσα στο πέρας των 

χρόνων, αλλά και δύσκολες περιόδους. Αρχικά, μας υποδέχθηκε ο Πρόεδρος της Εφορείας 

των νοσοκομείων «Βαλουκλί», κ. Κων-

σταντίνος Ιωαννίδης και αμέσως μετά 

βρεθήκαμε με τους ηλικιωμένους, οι 

οποίοι μας περίμεναν με μεγάλη χα-

ρά και συγκίνηση. Από το σαλόνι και 

από δωμάτιο σε δωμάτιο, τραγου-

δούσαμε και κλαίγαμε μαζί. Χαμογε-

λούσαμε και τους κοιτάζαμε στα μά-

τια, που άξαφνα φώτιζαν, ζωντά-

νευαν  και μας εξέπεμπαν την ανιδιο-

τελή αγάπη τους. Δε θέλαμε να φύ-

γουμε... 

«Θα προσπαθήσουμε να είμαστε κα-

λά για να σας ξαναδούμε!» μας είπαν, μη θέλοντας να μας αφήσουν το χέρι.  

«Να κάνετε κουράγιο, γιατί θέλουμε κι εμείς να σας ξαναδούμε!», τους απαντήσαμε, σφίγ-

γοντας ενθαρρυντικά το δικό τους. 

Και παρατάθηκε λίγο η παραμονή μας, μιας και φάγαμε στην ίδια τραπεζαρία μαζί τους. 

Όμως ήρθε η ώρα να φύγουμε. Να συνεχίσουμε στο πανέμορφο νησί, την Αντιγόνη, που 

θα ήταν η πρώτη φορά που θα πηγαίναμε ως ομάδα. Ο κ. Παριζιάνος καθ' όλη τη διάρκεια 

της διαδρομής με το καραβάκι που πήραμε από την Eminönü, μας έλεγε διάφορα ιστορικά 

στοιχεία, πληροφορίες για εικόνες που βλέπαμε, για απορίες που είχαμε και χωρίς να το 

καταλάβουμε φτάσαμε με βροχερό, χειμωνιάτικο καιρό να περπατάμε στα έρημα σοκάκια 

του νησιού. Πρώτος μας σταθμός ο Ιερός Ναός του Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου, όπου 

αφού προσκυνήσαμε, ψάλαμε τα κάλαντα στον ευγενικό και πρόσχαρο νεωκόρο του Ναού, 

κ. Αθανάσιο και ξεναγηθήκαμε από τον κ. Παριζιάνο στους χώρους της κοινότητας.  



 
Συνεχίζοντας τη διαδρομή μας μέσα στο κατάφυτο νησί, κατευθυνθήκαμε στην Ιερά Μονή 

Αγίου Γεωργίου, να προσκυνήσουμε αλλά και να πούμε τα κάλαντα στον όλο ζωντάνια επι-

στάτη της Μονής, κ. Γεώργιο Γκιουλέρ  και την οικογένειά του, οι οποίοι αφού τραγούδη-

σαν μαζί μας, επιβεβαίωσαν την πολίτικη φιλοξενία, φιλεύοντας μας ζεστό τσάι  με γλυκά 

και αλμυρά κεράσματα, ενώ έξω η βροχή συνέχιζε αδιάκοπα τη διακριτική παρουσία της. 

Μέσα σε αυτό το ομιχλώδες τοπίο που λειτουργούσε ως ένα μοναδικό σκηνικό, συνομιλή-

σαμε με τον κ. Γιώργο και αντιληφθήκαμε για άλλη μια φορά πόσο σημαντική είναι η προ-

σφορά του, καθώς κρατάει το μοναστήρι ζωντανό, αλλά και η προσφορά κάθε ανθρώπου 

που παλεύει για έναν ιερό σκοπό, όσο 

δύσκολες και αν φαντάζουν οι συνθή-

κες. Γιατί μια φλογίτσα μέσα στο σκοτά-

δι λάμπει και δίνει μια ελπίδα, αλλά 

όταν πολλές μικρές φλογίτσες ενωθούν, 

δείχνουν τον δρόμο. Αυτό ίσως είναι 

και το μήνυμα σε όλους όσοι διατείνο-

νται ότι όσες μικρές ενέργειες γίνονται 

από διάφορες πλευρές είναι μάταιες. 

Σίγουρα, απαιτούνται παράλληλα και 

άλλες πιο δραστικές και καθοριστικές 

παρεμβάσεις που η άμεση δρομολό-

γησή τους μπορεί να επιφέρει σημαντι-

κές αλλαγές, όμως η ψυχή του ανθρώπου έχει ανάγκη και από αυτό το μικρό και απαλό 

άγγιγμα για να πάρει θάρρος και να γεμίσει ελπίδα. Μα ο χρόνος κυλάει αδυσώπητα και 

πλησίαζε η στιγμή που έπρεπε να πάρουμε το καράβι της επιστροφής, ενώ άρχισε να σου-

ρουπώνει. Πόσο διαφορετικά φαντάζουν όλα όταν πέφτει το σκοτάδι. Φτάσαμε στο λιμα-

νάκι, αλλά ο κ. Παριζιάνος, δε θα μας άφηνε χωρίς φίλεμα. Πριν φύγουμε μας οδήγησε σε 

ένα όμορφο μαγαζάκι και μας κέρασε ό,τι τραβούσε η όρεξή μας. Γεμάτοι από εμπειρίες 

και συναισθήματα, πήραμε το δρόμο της επιστροφής, με τη βροχή να έχει κοπάσει και την 

Αντιγόνη σαν να μας ξεπροβόδιζε έτσι με τον πιο γλυκό τρόπο. 

Παρασκευή 3 Ιανουαρίου 2020 

Η μέρα που ξημέρωσε περιελάμβανε επίσκεψη στα σχολεία της ομογένειας. Πρώτος σταθ-

μός το Δημιουργικό Εργαστήρι της Αγίας Τριάδος, όπου μας υποδέχθηκαν θερμά η κα Αγά-

πη Παπαδοπούλου, η κα Ευαγγελία Κακάνη και όλο το διδακτικό προσωπικό, μαζί με τους 

μικρούς μαθητές. Η αλληλεπίδραση μαζί τους ήταν άμεση, μιας και «ενωθήκαμε» μέσω της 

μουσικής και των καλάντων που λέγαμε πότε μαζί, πότε  



 
εναλλάξ, γεγονός που μας οδήγησε να αντιληφθούμε για άλλη μια φορά το σπουδαίο έργο 

που επιτελείται στο Δημιουργικό Εργαστήρι, το οποίο θα ζήλευαν πολλοί παιδικοί σταθμοί 

στον ελλαδικό χώρο. Αφού συμμετείχαμε στις δραστηριότητες του προγράμματός τους, 

μάς έδωσαν τη μεγάλη χαρά να κόψουν την πρωτοχρονιάτικη Βασιλόπιτα μαζί μας και να 

νιώσουμε έστω και για λίγο μέρος της όμορφης ομάδας τους. Έπρεπε όμως να τους απο-

χαιρετήσουμε μιας και ο επόμενος σταθμός μας ήταν το Ζάππειο, όπου μας υποδέχθηκαν 

θερμά η κα Κανάρη Ευαγγελία και ο κ. Ηλιάδης Αντώνιος, διευθυντές του Δημοτικού - Γυ-

μνασίου και του Λυκείου αντίστοιχα, για να τραγουδήσουμε τα κάλαντα μαζί με τους μα-

θητές. Έτσι και έγινε. Στην αίθουσα εκδηλώσεων είπαμε όλοι μαζί τα κάλαντα, αλλά δε μεί-

ναμε εκεί. Μιας και οι μαθητές γνώριζαν παραδοσιακούς χορούς, στήσαμε ένα μικρό γλε-

ντάκι, που έδωσε μια ακόμα πιο ξεχωριστή νότα στην επίσκεψή μας στο σχολείο. Στη συνέ-

χεια ο κ. Ηλιάδης μάς προσκάλεσε στο γραφείο του, όπου και κάναμε μια συζήτηση σχετι-

κά με το σχολείο και τα σχέδια που ελπίζει να υλοποιηθούν στο άμεσο μέλλον. Ο χρόνος 

όμως περνούσε γρήγορα και αφού αποχαιρετήσαμε τον ίδιο, τους εκπαιδευτικούς και τους 

μαθητές πήγαμε να ετοιμαστούμε για την Πρωτοχρονιάτικη Εκδήλωση για τη Νεότητα της 

Πόλεως που θα λάμβανε χώρα στο Ζωγράφειο Λύκειο, το απόγευμα της ίδιας μέρας, με 

την παρουσία του Παναγιωτάτου Οικουμενικού Πατριάρχου, κ. κ. Βαρθολομαίου.  Διαβή-

καμε λοιπόν, λίγες ώρες αργότερα, το κατώφλι αυτού του επιβλητικού κτιρίου με τον Διευ-

θυντή του Ζωγραφείου, κ. Δεμιρτζόγλου Ιωάννη να μας καλωσορίζει με θέρμη όπως πάντα 

και να βλέπουμε πολλά οικεία και αγαπημένα πρόσωπα που συναντήσαμε τις προηγούμε-

νες ημέρες της παραμονής μας, μιας και ένας πολύ μεγάλος αριθμός ομογενών παραβρέ-

θηκε στην εκδήλωση. Και έφτασε η στιγμή να ξεκινήσει, με ομιλίες αρχικά από τον κ. Δε-

μιρτζόγλου, και έπειτα από τον Διευθυντή της Παιδοπόλεως Πρώτης κ. Δάμωνα Κομβόπου-

λο, ενώ ακολούθησε προβολή φωτογραφιών από τις δράσεις που γίνονται στην Παιδόπο-

λη. Κατόπιν τούτου, ένα μέλος από τους εθελοντές, η Αλεξάνδρα Μοροσίδου, εκπαιδευτι-

κός, απηύθυνε χαιρετισμό εκ μέρους της Οι.Ομ.Κω. αναφέροντας παράλληλα τις ποικίλες 

εθελοντικές δράσεις που αναλαμβάνει η Ομοσπονδία ώστε να συμβάλλει στο έργο της ο-

μογένειας στην Πόλη. Στη συνέχεια, στο βήμα ανέβηκε ο Παναγιώτατος, ο οποίος αφού 

έδωσε πατρικές συμβουλές στα παιδιά της ομογένειας και εξήρε για άλλη μια φορά το 

σπουδαίο έργο της Οι.Ομ.Κω, μετά το τέλος της ομιλίας του άρχισε να κόβει την πρωτοχρο-

νιάτικη Βασιλόπιτα, ενώ εμείς οι εθελοντές πλαισιώναμε μουσικά με παραδοσιακά κάλα-

ντα την όμορφη εκείνη στιγμή. Οι μελωδίες και από τους μαθητές του Ζωγραφείου και από 

τα μέλη της χορωδίας της Ιεράς Μητροπόλεως Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως, τα χαμόγε-

λα και η ζωντάνια στην  



 
κατάμεστη αίθουσα «Δημήτριος Φραγκόπουλος» του σχολείου, μάς γέμισαν με αισιοδοξία 

για τη νέα γενιά που μπορεί να φέρει μια αλλαγή. Μετά το πέρας  της εκδήλωσης και την 

αλληλεπίδραση με πολλούς ομογενείς, ο κ. Δερμιτζόγλου  για να μας ευχαριστήσει για την 

παρουσία μας, μάς έδωσε αναμνηστικά δωράκια του σχολείου και μας παρέθεσε γεύμα σε 

ένα μαγαζί της περιοχής με πολύ νόστιμα πιάτα. 

 

Σάββατο 4 Ιανουαρίου 2020 

Το πρωί της επόμενης ημέρας, θα περνούσαμε στην ανατολική πλευρά, για να πάμε  στη 

Χαλκηδόνα. 'Ενα λεωφορειάκι μας παρέλαβε από τον ξενώνα του Αγίου Κωνσταντίνου και 

στη διαδρομή δε χορταίναμε να βλέπουμε τις υπέροχες και τόσο διαφορετικές εικόνες που 

συναντούσαμε. Στο Ιερό Ναό της Αγίας Τριάδας Χαλκηδόνας, περίμενε ο ευγενέστατος Α-

ντιπρόεδρος της Κοινότητας Χαλκηδόνας, κ. Κώστας Κυρατζόπουλος για να μας συνοδεύει 

καθ' όλη τη διάρκεια της παραμονής μας εκεί.  Αφού προσκυνήσαμε, κατευθυνθήκαμε στα 

γραφεία της Μητροπόλεως, όπου και είπαμε τα κάλαντα στο ιερατείο και ξεναγηθήκαμε 

στους πανέμορφους χώρους του κτιρίου, παίρνοντας και ένα ενθύμιο που μας είχαν ετοι-

μάσει. Έπειτα μάς περίμεναν στο Σύνδεσμο της Χαλκηδόνας τα φιλόξενα μέλη του και τρα-

γούδησαν με μεγάλη χαρά και συγκίνηση τα κάλαντα μαζί μας, ενώ είχαν ετοιμάσει και ένα 

σωρό κεράσματα για να μας περιποιηθούν. Τους ευχαριστήσαμε ολόψυχα για τη φιλοξενία 

και συνεχίσαμε να περπατάμε στους γραφικούς δρόμους της Χαλκηδόνας, για να πάμε αυ-

τή τη φορά σε σπίτια ομογενών. Περάσαμε από πολλά -όπου πάντα μας προσφέρονταν πε-

ντανόστιμα κεράσματα-  μεταξύ των οποίων αυτό του κ. Δεμιρτζόγλου, που μας περίμενε 

με χαρά με τη σύζυγό του, αλλά και του πολυπράγμονα Προέδρου της Κοινότητας Χαλκη-

δόνας, κ. Γεωργίου Στεφανόπουλου, ο οποίος μας άνοιξε το όμορφο σπίτι του με θέα την 

Αγιά Σοφιά και τραγούδησε μαζί μας. 

Στη συνέχεια, μας προσκάλεσε για γεύμα σ' ένα πολύ ωραίο εστιατόριο, κοντά στο οποίο 

βρισκόταν και το Αγίασμα της Αγίας Αικατερίνης. Ενώ τα γευστικότατα πιάτα διαδέχονταν 

το ένα το άλλο, η συζήτηση μεταξύ του κ. Στεφανόπουλου, του κ. Κυρατζόπουλου, του κ. 

Φώτη, επιτρόπου, με την ομάδα μας ήταν πολύ διαφωτιστική σχετικά με την ζωή στην Πό-

λη, τις δυσκολίες και τον αγώνα που δίνουν καθημερινά για πράγματα που θεωρούνται αυ-

τονόητα στα ελληνικά δεδομένα, αλλά και για το παρόν και το μέλλον του Ελληνισμού της 

Πόλης. Και μόλις ο ήλιος άρχισε να δύει, η ωραία μας συντροφιά έπρεπε να χωρίσει. Φύ-

γαμε γεμάτοι χαρά κι ευγνωμοσύνη για όλη την ξεχωριστή εμπειρία που βιώσαμε και με 

την υπόσχεση ότι θα σταθούμε δίπλα στον αγώνα τους με όποιον τρόπο μπορούμε. 



 
Κυριακή 5 Ιανουαρίου 2020 

Η Κυριακή μάς έφερε πάλι στα όμορφα νησιά και πιο συγκεκριμένα στην Πρίγκηπο. Παίρ-

νοντας το πρωινό καράβι πάλι από το γνωστό λιμάνι, θαυμάσαμε για άλλη μια φορά την 

διαδρομή, με τους γλάρους να συνοδεύουν το ταξίδι μας. Φτάνοντας στο νησί, κατευθυν-

θήκαμε στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως Θεοτόκου, όπου και μας υποδέχθηκε η πάντα δραστήρια 

Πρόεδρος της Κοινότητας, κα Αγνή Νικολαΐδου και στη συνέχεια παρακολουθήσαμε όλοι 

μαζί την Θεία Λειτουργία, πρωτοστατούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Πριγκη-

ποννήσων, κ. Δημητρίου. Μετά το πέρας της Λειτουργίας ψάλαμε τα κάλαντα στον Μητρο-

πολίτη και σε όλο το εκκλησίασμα, στο χώρο που βρίσκεται πλησίον του Ιερού Ναού, ενώ 

τραγουδήσαμε και χορέψαμε παραδοσιακούς πολίτικους σκοπούς, προκαλώντας τη συγκί-

νηση των περευρισκομένων. Στη συνέχεια, ο Μητροπολίτης, αφού απηύθυνε χαιρετισμό 

και ευχαριστίες προς την Οι.Ομ.Κω., μάς κάλεσε στο γραφείο του και μας προσέφερε δώ-

ρα, δίνοντάς μας παράλληλα και πολύτιμες συμβουλές για τη ζωή μας. Τον ευχαριστήσαμε 

ολόψυχα και με τη βοήθεια της κας Νικολαΐδου, καταφέραμε να πραγματοποιήσουμε μια 

επιθυμία που είχαμε από καιρό. Να προσκυνήσουμε στην Ιερά Μονή Αγίου Γεωργίου Κου-

δουνά. Μόλις φτάσαμε μας υποδέχθηκε ο μοναχός Ιεζεκιήλ, που είχε ενημερωθεί για την 

άφιξή μας από τον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Καλλιουπόλεως και Μαδύτου, κ. Στέφανο.  

Αφού προσκυνήσαμε, ο ακάματος μοναχός που φροντίζει αδιάκοπα την Ιερά Μονή,  μάς 

ξενάγησε με την ίδια όρεξη στους χώρους της και στο Αγίασμα. Πραγματικά νιώσαμε μεγά-

λη χαρά και ευλογία και αφού τον αποχαιρετήσαμε, πήγαμε να πούμε τα κάλαντα σε δύο 

σπίτια ομογενών. Το πρώτο ήταν της παλιάς και αγαπημένης συνταξιούχου δασκάλας, κας 

Βασιλικής Ξύδα,  η οποία μας περίμενε για να ακούσει τα κάλαντα άλλη μια χρονιά με την 

παρουσία της κας Αγνής Νικολαΐδου, αλλά και της κας Εριφύλης. Τα φιλέματα πάλι πολλά 

και η κουβέντα μαζί της για τα περασμένα και τα παρόντα, απολαυστική. Συνεχίσαμε στο 

σπίτι της κας Στέλλας, μιας ηλικιωμένης κατοίκου της Πριγκήπου, που η γλυκύτητα που εκ-

πέμπει είναι μοναδική. Τα μάτια της έλαμπαν όταν χτυπήσαμε την πόρτα του σπιτιού της 

και δε σταμάτησε να μας δίνει ευχές μέχρι να χάσουμε την εικόνα της μορφής της όταν μας 

αποχαιρετούσε από το πλατύσκαλο. Δεν «χορτάσαμε» το νησί, αλλά ήρθε η στιγμή να γευ-

τούμε τα νηστήσιμα εδέσματα ενός ωραίου εστιατορίου της περιοχής, συντροφιά με την 

κα Νικολαΐδου, η οποία πάντα μας  



 
περιποιείται και κάθε φορά μας δίνει και όμορφα αναμνηστικά δώρα. Αυτή τη φορά, μα-

θαίνοντας τα σχέδιά μας για το γεύμα η κα Ξύδα, έσπευσε να προλάβει να μας κεράσει, εκ-

φράζοντας τη χαρά της για την επίσκεψή μας. Πόση ευγνωμοσύνη νιώθαμε για την αγάπη 

που εισπράτταμε συνεχώς! Δεν ξέραμε ειλικρινά πώς να την εκφράσουμε. Ο ήλιος έδυε και 

οι γλάροι που το πρωί μας συνόδευαν στο ταξίδι, έστηναν έναν μαγικό χορό πάνω στον ου-

ρανό, σαν να μας αποχαιρετούσαν τελετουργικά, εκ μέρους όλων των ομογενών. Τους απο-

χαιρετήσαμε κι εμείς και πήραμε μαγεμένοι τον δρόμο της επιστροφής.   

 

Δευτέρα 6 Ιανουαρίου 2020 

Η τελευταία μέρα της παραμονής μας στην Πόλη έφτασε, καθώς την επομένη επιστρέφαμε 

στην Ελλάδα. Και συνέπεσε με τη μεγάλη γιορτή της Χριστιανοσύνης, τα Θεοφάνεια. Φέ-

τος, θα τα γιορτάζαμε στο Νεοχώρι, στον Ι. Ναό Παναγίας Κουμαριώτισσας, έπειτα από 

πρόσκληση του Προέδρου της Κοινότητας, κ. Λάκη Βίγκα.  Ξεκινήσαμε πρωί, για να παρα-

κολουθήσουμε την πανηγυρική Θεία Λειτουργία των Θεοφανείων, πρωτοστατούντος του 

Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Μυριοφύτου και Περιστάσεως, κ. Ειρηναίου. Ο καιρός βρο-

χερός και οι άνεμοι θυελλώδεις. Όμως δεν μας πτόησε, όπως και το πλήθος των πιστών 

που έδωσε το παρών. Μετά το πέρας της Θείας Λειτουργίας και ενώ ο αέρας και η βροχή 

συνέθεταν ένα επιβαρυμένο σκηνικό για την κατάδυση του Τιμίου Σταυρού, κόντρα στις 

όποιες δυσκολίες αποφασίστηκε να πραγματοποιηθεί. Αρκετοί πιστοί, όπως και η ομάδα 

μας, ακολουθήσαμε τον Μητροπολίτη μετά της συνοδείας του στην προβλήτα του θερέ-

τρου Σαΐτ Χαλίμ Πασά, όπου και θα λάμβανε χώρα ο καθαγιασμός των υδάτων. Πιο γενναί-

οι φάνηκαν οι τέσσερις άνδρες που αποφάσισαν να βουτήξουν, με  τον κ. Κωνσταντίνο 

Μουσούρη, να πιάνει τελικά τον Σταυρό. Ο ίδιος ήταν ένας παλιός Νιχωρίτης, ο οποίος ζει 

με την οικογένειά του στην Ρόδο και επέστρεψε μετά από 42 χρόνια στην γενέτειρά του, 

γεγονός που μας συγκίνησε βαθιά. Μετά την κατάδυση, κατευθυνθήκαμε στην αίθουσα 

εκδηλώσεων του θερέτρου, όπου και υπήρχαν κεράσματα για όλους τους παρευρισκομέ-

νους. Αφού μίλησαν ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Μυριοφύτου και Περιστάσεως κ. Ει-

ρηναίος καθώς και ο κ. Λάκης Βίγκας, ακολούθησε η κοπή της πρωτοχρονιάτικης Βασιλόπι-

τας από τον Μητροπολίτη, με ένα κομμάτι να δίνεται για την Οι.Ομ.Κω και συγκεκριμένα 

για τον Πρόεδρό της, κ. Ουζούνογλου, με τον οποίο ο Μητροπολίτης ήταν συμμαθητής. Κα-

τά τη διάρκεια της τελετής αυτής, εμείς τραγουδούσαμε κάλαντα και παραδοσιακά τρα-

γούδια, μέχρι που στο τέλος στήσαμε ένα μικρό γλέντι και χορεύαμε όλοι μαζί. Μετά το πέ-

ρας της εκδήλωσης, ο κ. Βίγκας μάς παρέθεσε γεύμα σε εστιατόριο της περιοχής, μαζί με 

Ρωμηούς, Ελλαδίτες, αλλά και  



 
Τούρκους, δίνοντάς μας την ευκαιρία να γνωρίσουμε νέα άτομα και να αλληλεπιδράσουμε 

μαζί τους. Όταν ευχαριστήσαμε τον κ. Βίγκα και αποχαιρετήσαμε όλη την παρέα που είχε 

σχηματιστεί, τότε συνειδητοποιήσαμε ότι η αποστολή μας είχε φτάσει επίσημα στο τέλος 

της. Βέβαια η λέξη «τέλος», όσο θλιβερή και αν ακούγεται, έχει διττή σημασία. Στην αρχαία 

Ελλάδα σήμαινε τον σκοπό. Φτάσαμε να εκπληρώσουμε λοιπόν το σκοπό της αποστολής 

μας. Ή τουλάχιστον, έτσι ελπίζουμε και ευχόμαστε. Να βάζουμε ένα μικρό λιθαράκι σε 

έναν ιερό σκοπό που σχετίζεται με τους ίδιους τους ανθρώπους και την ιστορία. 

 

 

Τρίτη 7 Ιανουαρίου 2020   

Η μέρα της αναχώρησής μας είχε φτάσει. Βροχερή ημέρα. Τ' Αη Γιαννιού. Ανάψαμε ένα κε-

ράκι για τελευταία φορά στην Πόλη. - Όχι τελευταία. Θα ξανάρθουμε!- Ένα λεωφορειάκι 

μας περίμενε έξω από τον ξενώνα για να μας μεταφέρει στο αεροδρόμιο.  Στη διαδρομή οι 

σταγόνες της βροχής χτυπούσαν αδιάκοπα το τζάμι και εμείς σχεδόν αμίλητοι. Τι να πρωτο-

θυμηθούμε, τι να πρωτοχορτάσουμε, τι να εκφράσουμε. Όλα αυτά που βιώσαμε είναι δύ-

σκολο να ειπωθούν και να περιγραφούν. Καταγράφονται μόνο στην καρδιά και στην ψυχή. 

Η ομάδα μας που την αποτελούσαν, η Μαρία – Μαρίνα Μπουκίου, η Μαρία – Αλεξάνδρα 

Ηλιάδη, η Γεωργία Γόντικα, ο Χρήστος Θεολόγος, ο Χρήστος Βαττής, η Σαββούλα Μοροσί-

δου και η Αλεξάνδρα Μοροσίδου είναι ευγνώμων προς όλους όσοι συνέβαλαν στην πραγ-

ματοποίηση αυτής της αποστολής. Σε όλο το Διοικητικό Συμβούλιο της Οι.Ομ.Κω και τον 

Πρόεδρό της, κ. Νικόλαο Ουζούνογλου, τον κ. Γρηγόρη Κεσίσογλου, αλλά και στον κ. Τάκη 

Φραντζή, μετά της συζύγου του κας Λένας Φραντζή, οι οποίοι προσέφεραν τα μέγιστα για 

την υλοποίηση όλων των προαναφερθέντων δράσεων. Ευχαριστούμε ολόψυχα την Κοινό-

τητα Σταυροδρομίου και ιδιαιτέρως τον Πρόεδρό της, κ. Γεώργιο Παπαλιάρη για την ευγε-

νική φιλοξενία και την συνεχή βοήθειά του, καθώς επίσης και όλους όσοι είτε στην Πόλη, 

είτε από την Αθήνα, μάς στάθηκαν, φανερώς ή αφανώς.  

Μας έχουν μείνει χαραγμένα τα λόγια:  

 

«Είχαμε να ακούσουμε κάλαντα σε αυτό το σπίτι 50 χρόνια», ψιθύριζαν με δάκρυα στα μά-

τια κάποιοι Ρωμηοί. Κι εμείς υποσχεθήκαμε ότι αυτό είναι μονάχα μια νέα αρχή με ένα 

«τέλος». Γιατί αρχές μπορούν να γίνονται πολλές, αρκεί να το αποφασίζουμε. Και μόνο αν 

τις κάνουμε όλοι μαζί θα είναι και αληθινές! 



 
Και οι εικόνες αποχαιρετισμού στις πόρτες των σπιτιών: 

Εκείνοι να μας δίνουν την ευχή τους για τη χαρά που τους κάναμε να νιώσουν. Κι εμείς να 

γεμίζουμε με μια χαρά, που όμοιά της δύσκολα βρίσκει κανείς. 

Το να αναβιώνεις ένα έθιμο είναι πράγμα σπουδαίο. Ξυπνά μνήμες, ανοίγει καρδιές, ενώ-

νει ανθρώπους. Ειδικά όταν το έθιμο εκείνο έχει εγκαταλειφθεί πλέον ή όταν δεν έχουν 

όλοι πια την χαρά να το βιώνουν. Το να αίρεις, όμως, τα εμπόδια που χωρίζουν το παλιό 

από το νέο, το εγκαταλελειμμένο από το φαινομενικά πιο ζωντανό, την μισή πατρίδα από 

την άλλη μισή, την απουσία ελπίδας από την αναγέννησή της, είναι κάτι ακόμα σπουδαιό-

τερο! Είναι φορές σε αυτή τη ζωή που οι καρδιές χτυπούν καλύτερα όταν βρίσκονται μαζί, 

που παίρνουν άλλο ρυθμό όταν συναντιούνται. Αυτόν τον ρυθμό ήρθαμε και φέτος να σας 

δώσουμε, αγαπημένοι μας! 

«Δεν σας ξεχνάμε!» μας είπαν...  

«Ούτε κι εμείς!» τους απαντήσαμε... 

«Καλή αντάμωση...σύντομα!» 

       Νέοι Εθελοντές Οι.Ομ.Κω. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 OI ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΤΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΕΛΕΤΗ ΚΟΠΗΣ ΤΗΣ ΒΑΣΙΛΟΠΙΤΤΑΣ 
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ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΗΣ ΟΙΟΜΚΩ 

 



 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ  

 

Βασική Εκπαίδευση Στελεχών Αντιμετώπισης Καταστροφών  

από τον  Ελληνικό  Ερυθρό Σταυρό 

 

Η Οι.Ομ.Κω. σχεδιάζει να οργανώσει εκπαίδευση εθελοντών της  στο 

θέμα της αντιμετώπισης καταστροφών που θα γίνει από τον Ελληνι-

κό Ερυθρό Σταυρό την επόμενη περίοδο. Το πλαίσιο της επιμόρφω-

σης δίνεται στο αρχείο pdf που είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα 

www.conpolis.eu (επιλογή Ανακοινώσεις) και η διάρκεια των μαθη-

μάτων θα είναι 3 ημέρες συνολικά 15 ώρες  

(5 ώρες καθημερινά 17.00 -22.00).  

 

Για όσους παρακολουθήσουν επιτυχώς την επιμόρφωση και επιθυ-

μούν, θα υπάρξει δεύτερος κύκλος επιμόρφωσης που θα πραγματο-

ποιηθεί στην Κωνσταντινούπολη με την συνδρομή της  

Ερυθράς Ημισελήνου (Kızılay).  

 

Δεν θα υπάρξει κανένα κόστος για τις/τους εκπαιδευόμενες/ους.  

Παρακαλούμε την εκδήλωση κατ’ αρχή ενδιαφέροντος αποστέλλο-

ντας email στην διεύθυνση: nnap@otenet.gr ώστε να γίνει ο κατάλ-

ληλος προγραμματισμός. 

-------------------------- 



 

Η ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΜΑΥΣΩΛΕΙΟΥ ΧΡΗΣΤΑΚΗ ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 

ΤΟΥ ΖΩΓΡΑΦΕΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ - ΤΗΣ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ  

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΙΤΩΝ  ΚΑΙ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ 

Πρόσκληση για ενίσχυση της προσπάθειας 
   Το Μαυσωλείο του Εθνικού Ευεργέτη Χρηστάκη Ζωγρά-

φου βρίσκεται στο Α’ Κοιμητήριο Αθηνών.  Πρόκειται για 

το μεγαλύτερο στην Ευρώπη ιδιωτικό ταφικό μνημείο και 

αναγέρθηκε στα τέλη του 19ου αιώνα. Ο χρόνος που πέ-

ρασε αλλά και ο σεισμός του 1999 στην Αθήνα,  έχουν επι-

φέρει σοβαρές αλλοιώσεις στο κτίριο που έχει μοναδική 

ευρωπαϊκή αναγεννησιακή αρχιτεκτονική.  

 

    Η Οικουμενική Ομοσπονδία Κωνσταντινουπολιτών 

(Οι.Ομ.Κω.) εδώ και δύο χρόνια έχει ασχοληθεί με το θέμα 

της συντήρησης του μεγαλοπρεπούς αυτού μνημείου που 

αφορά ένα από τους πλέον σημαντικούς ευεργέτες του Γέ-

νους που κατάγεται από την Βόρεια Ήπειρο. Στα πλαίσια 

των προσπαθειών αυτών υπήρξε στενή συνεργασία με τον 

Δήμο Αθηναίων,  που είναι ιδιοκτήτης του Μαυσωλείου και καθορίστηκε το πλαίσια του 

Προγράμματος που αποσκοπεί να εξασφαλιστεί η φυσική συνέχεια της αρτιότητας του 

Μαυσωλείου στο απώτερο μέλλον. Το Πρόγραμμα  προβλέπει την ανάληψη της ευθύνης 

της εκπόνησης των σχετικών μελετών συντήρησης (αρχιτεκτονικά και στατικά) από την 

Οι.Ομ.Κω.  και με βάση τις Μελέτες που θα υποβληθούν προς τον Δ. Αθηναίων,  θα εντα-

χθεί το έργο σε χρηματοδοτούμενο πρόγραμμα του Δήμου. Αναμένεται η ολοκλήρωση των 

μελετών μέχρι τέλος Απριλίου 2020.  

 

    Ήδη έχει γίνει η ανάθεση των μελετών των οποίων τα απαιτούμενα έξοδα εξασφαλίστη-

καν, σε σημαντικό βαθμό, με ενέργειες του Διευθυντή του Ζωγραφείου Λυκείου Κωνστα-

ντινουπόλεως  καθ. Γιάννη Ντεμιρτζόγλου. Ωστόσο υπάρχει η ανάγκη της εύρεσης πρόσθε-

των πόρων για την ολοκλήρωση των μελετών. Για τον λόγο αυτό παρακαλούμε όσοι θέλετε 

να συμβάλετε στην προσπάθεια αυτή, να απευθυνθείτε προς τον καθ. Γιάννη Ντεμιρτζό-

γλου (yannisd60@gmail.com) ή καθ. Νίκο Ουζούνογλου (nikolaos.uzunoglu@gmail.com).  

Σας ευχαριστούμε για την υποστήριξη σας. 

 

 



 

 

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΙΤΩΝ 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

Νέο σεμινάριο / εργαστήρι προς εθελοντές της Οι.Ομ.Κω. 
(10/2/2020)  

 
Η Οι.Ομ.Κω. συνεχίζοντας την προσφορά της προς τους νέους που ενδιαφέρονται να συν-
δράμουν στον Ελληνισμό της Κωνσταντινούπολης οργανώνει νέο σεμινάριο στο αντικείμε-
νο:  

«Ξεπερνώντας τις παγίδες μιας νέας επιχείρησης » 

Με διδάσκοντα τον Διπλ. Ηλ. Μηχ ETH Ζυρίχης – MBA IMD Λωζάννης 
κ. Ιωάννη Ρόβη 

Το σεμινάριο / εργαστήρι θα έχει  διάρκεια συνολικά 8 ωρών και θα γίνουν στο Πνευματι-
κό Κέντρο Κωνσταντινουπολιτών (Δημητρίου Σούτσου 46, Αμπελόκηποι – κοντά στον ομώ-
νυμο σταθμό Μετρό) την Τετάρτη 26  και Πέμπτη 27 Φεβρουαρίου 2020 τις ώρες 17.00 – 
21.00.  Το σεμινάριο είναι δωρεάν. 
Το εργαστήρι θα αφορά στην ευαισθητοποίηση των υποψηφίων startupers για να αποφύ-
γουν τα συνήθη προβλήματα που μπορεί να προκύψουν στην σύσταση μίας εταιρείας και 
να ενημερωθούν για τις εναλλακτικές δυνατότητες που έχουν σε θέματα φορολογικά, ε-
ταιρικής διακυβέρνησης ή άλλα. 
Το εργαστήρι θα αποτελείται από δύο ενότητες. Στην πρώτη θα γίνει μία άσκηση για να 
εξοικειωθούν οι συμμετέχοντες με θέματα λογιστικά και χρηματοοικονομικά. Στην δεύτε-
ρη θα συζητηθούν θέματα εταιρικής διακυβέρνησης, φορολογικά, στρατηγικής και εμπο-
ρικά. 
Για την συμμετοχή και παρακολούθηση των ασκήσεων, είναι υποχρεωτικό οι συμμετέχο-
ντες να έχουν μαζί τους laptop με excel. 
Καλούνται οι υποψήφιοι να υποβάλουν αίτηση συμπληρώνοντας το ακόλουθο έντυπο και 
να το στείλουν στην διεύθυνση nnap@otenet.gr μέχρι την 23/2/2020. 
Θα χορηγηθεί βεβαίωση παρακολούθησης στους παρακολουθούντες με πλήρη συμμετο-
χή.   
-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Υποβολή αίτησης προς Οι.Ομ.Κω. για τα σεμινάρια : «Ξεπερνώντας τις παγίδες μιας νέ-

ας επιχείρησης». 
Ονοματεπώνυμο:  
Σπουδές: 
Ημερομηνία γέννησης:  
Στοιχεία επικοινωνίας:   email:                           τηλ.:  
Εθελοντικές υπηρεσίες που έχετε προσφέρει η αν δεν έχετε προσφέρει τι θα μπορούσατε 
να προσφέρετε  προς την Οι.Ομ.Κω.:  

mailto:nnap@otenet.gr


  
ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΙΤΩΝ 

Θέσεις Πρακτικής Άσκησης στην Εταιρεία  

ARÇELİK 

 http://www.arcelikas.com/page/10/About 

στην Κωνσταντινούπολη και το Μπόλου 

Περίοδος: Ιουλίου – Σεπτεμβρίου 2020 

Κλάδοι 

Μηχανικών:  

Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, Μηχανολόγων Μηχανικών,  

Μηχανικών Παραγωγής 

Πληροφορικής 

Εμπορίας προϊόντων:  

Κοινωνικές και Οικονομικές Επιστήμες 

Οι υποψήφιοι προτρέπονται να υποβάλουν παράλληλα αίτηση στα ιδρύματα σπουδών 

τους για να ενταχθούν στο πρόγραμμα ERASMUS πρακτικής άσκησης τους ώστε μην α-

παιτείται άδεια παραμονής και εργασίας. 

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται το συντομότερο δυνατό  να υποβάλουν αίτηση συμπληρώνο-

ντας το παρακάτω έντυπο και στέλνοντας email: nnap@otenet.gr  

-------------------------- 

Ονοματεπώνυμο: 

Σπουδές 

 ΑΕΙ-Σχολή-Τμήμα:  

           Έτος Σπουδών:  

           Αν δεν έχετε αποφοιτήσει αναμενόμενη ημερομηνία αποφοίτησης:  

           Αν έχετε αποφοιτήσει ημερομηνία αποφοίτησης:  

Email: 

Τηλέφωνα: 

Τι αναμένεται από την πρακτική άσκηση:  

mailto:nnap@otenet.gr


  
ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΙΤΩΝ  

Πρόγραμμα Υποστήριξης Επαναπατρισμού Νέων Κωνσταντινουπολιτών 

Ανακοίνωση 

12 Μαΐου 2019 

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Οικουμενικής Ομοσπονδίας Κωνσταντινουπολιτών (Οι.Ομ.Κω.) 

σε συνεργασία με τις Ρωμαίικες Κοινότητες της Πόλης ανακοινώνει την έναρξη του Προ-

γράμματος 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: 

* Υποβολή αιτήσεων από ενδιαφερόμενους νέες και νέους που ενδιαφέρονται να εγκατα-

σταθούν, εργαστούν και να ζήσουν στην Κωνσταντινούπολη. Δεν υπάρχει συγκεκριμένη 

προθεσμία υποβολής.  

* Προετοιμασία για επαναπατρισμό – παλινόστηση: τακτοποίηση θεμάτων ιθαγένειας 

Τουρκίας, εύρεση στέγης και εργασίας. Η ΟΙ.Ομ.Κω. θα καλύψει τα έξοδα ταξιδιών. Ταχύρ-

ρυθμη εκμάθηση στοιχειώδους  τουρκικής γλώσσας χωρίς επιβάρυνση.  

* Εγκατάσταση στην Κωνσταντινούπολη και περίοδος προσαρμογής. Θα εξασφαλιστεί για 

εύλογο χρονικό διάστημα κατοικία και θα καλυφθούν τα έξοδα εγκατάστασης. 

* Μακροπρόθεσμη συνεργασία για επίλυση πιθανών προβλημάτων που θα αντιμετωπι-

στούν. 

* 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 

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 τους  υπό συνθήκες ισονομίας και αυστηρής τήρησης των αρχών  κράτους 

νόμου δικαίου.  

Κατόπιν των ανωτέρω καλούνται οι ενδιαφερόμενοι με καταγωγή από την Κωνσταντινού-

πολη νέες ή νέοι να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους με την συμπλήρωση και αποστολή του 

συνημμένου εντύπου. Προτεραιότητα υποστήριξης θα δοθεί σε οικογένειες που τουλάχιστο 

ένα μέλος διαθέτει την ιθαγένεια της Τουρκίας. 

Εκ μέρους του Δ.Σ. της Οι.Ομ.Κω. 



  
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: 

 

  

Βαθμός γνώσης της τουρκικής γλώσσας: 

 

Ενδιαφέροντα για εργασία: 

 

 

Δεσμεύεστε να στείλετε τα παιδιά σας  στα Ομογενειακά σχολεία. 

Θέση Διάρκεια 

Από - Μέχρι 
Αντικείμενο απα-
σχόλησης 

  

        

        

        



 

  

www.conpolis.eu 
Email Επικοινωνίας: 

nnap@otenet.gr. 

 ΝΕΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ  

ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ  

 

Εισαγωγή Wikipedia 3 και 4 Μαρτίου 17:00 - 21:00   

Εισηγητής Σωτήριος Κυλάφης 

Εισαγωγή εμπλουτισμού γεωχωρικών δεδομένων  

Openstreetmap  

17 - 18 Μαρτίου 17:00 - 21:00   

Εισηγητής Χρήστος Ιωσηφίδης 

Εισαγωγή στη χρήση ανοικτού λογισμικού  

19 - 20 Μαρτίου 17:00 - 21:00  

Εισηγητής Παναγιώτης Κρανιδιώτης 

————————————————- 

Θα ακολουθήσει ανακοίνωση σύντομα  

Πρόγραμμα Υποτροφιών για σπουδές σε ΑΕΙ της Πόλης  

 

Η Οι.Ομ.Κω. εξετάζει και βρίσκεται σε επικοινωνία με ορισμένα ΑΕΙ 

της Κωνσταντινούπολης που έχουν αγγλόφωνα τμήματα προπτυχια-

κών και μεταπτυχιακών σπουδών για παροχή θέσεων με υποτροφία 

για σπουδαστές από την Ελλάδα με προϋποθέσεις που σχετίζονται με 

το μακρόπνοο πρόγραμμα της Οι.Ομ.Κω. για τον επαναπατρισμό νέων 

στην γενέτειρα Πόλη των προγόνων τους. Επίσης εξετάζονται θέματα 

διδακτορικών, μετά-διδακτορικών και ερευνητικών θέσεων. Κατόπιν 

τούτου παρακαλούμε οι ενδιαφερόμενοι να επικοινωνήσουμε με το 

email : nnap@otenet.gr αναφέροντες τον ανωτέρω τίτλο.  



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. 


