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Νοέκβρηος 2011– Τεύτος 1/8 

 Oη Βαζηθοί Σθοποί Οκοζπολδίας ελ 

ζσληοκία: 

  Η ενίζσςζη ηων ζσέζεων, η ανηαλλαγή 

ιδεών και η αλληλεγγύη μεηαξύ ηων ανά 

ηων κόζμο Κωνζηανηινοςπολιηών.  

  Η πποάζπιζη και πποώθηζη ηων 

ανθπωπίνων δικαιωμάηων και ειδικόηεπα 

ηων δικαιωμάηων ηων 

Κωνζηανηινοςπολιηών, όπωρ αςηά 

πποζηαηεύονηαι από ηιρ διεθνείρ ζςνθήκερ 

και ζςμβάζειρ πποζηαζίαρ δικαιωμάηων 

ηος ανθπώπος.  

  Η ζςμπαπάζηαζη και ςποζηήπιξη ππορ 

ηο Οικοςμενικό Παηπιαπσείο 

Κωνζηανηινοςπόλεωρ  

Organization 

Μεληαία Ηιεθηροληθή Δλεκέρωζε Οηθοσκεληθής Οκοζπολδίας Κωλζηαληηλοσποιηηώλ  

www.conpolis.eu 

Αποζηοιή επηζηοιής προς ηολ Υποσργό Παηδείας ηες Τοσρθίας θ.Οκέρ Νηηληδέρ 
 Ζ Οη.Οκ.Κσ απέζηεηιε ζηηο 31/10/2011 επηζηνιή πξνο ηνλ Τπνπξγό Παηδείαο ηεο Σνπξθηθήο Κπβέξλεζεο θ.Οκέξ Νηηληδέξ δεηώληαο ζπλάληεζε 
κε ηνλ ίδην γηα ζέκαηα πνπ αθνξνύλ ηνπο εθπαηξηζκέλνπο Έιιελεο ηεο Κσλζηαληηλνύπνιεο. ηελ επηζηνιή πνπ επηζεκαίλεηαη ε ζεκαληηθή 
ζπκβνιή ηεο Ρσκαητθήο Παηδείαο ζηελ αλάπηπμε ηεο Κσλζηαληηλνύπνιεο δεηήζεθε θαηά ηελ ζπλάληεζε λα εμεηαζηνύλ ηα αθόινπζα ζέκαηα : ή 
επίιπζε εθθξεκνηήησλ ζηελ έγξθηζε ηεο δηαλνκήο ζηνπο καζεηέο ησλ ζρνιείσλ ηεο νκνγέλεηαο ησλ δηδαθηηθώλ βηβιίσλ πνπ ζπκβάιεη ζηελ 
εηνηκαζία ηνπο ε Οη.Οκ.Κσ εληόο ησλ πιαηζίσλ ηνπ Διιελνηνπξθηθνύ κνξθσηηθνύ πξσηνθόιινπ, ηελ άξζε ηεο απαγόξεπζεο εγγξαθήο καζεηώλ 
πνπ θαηάγνληαη από ηνλ Διιεληζκό ηεο Πόιεο θαη δελ έρνπλ ηώξα Σνπξθηθή ππεθνόηεηα, ηελ κε-αλάκημε ηνπ ζέκαηνο ηεο ακνηβαηόηεηαο ζηνλ 
δηνξηζκό νκνγελώλ θαζεγεηώλ θαη δαζθάισλ, ηελ απαιεηθή αξλεηηθώλ αλαθνξώλ ζηα δηδαθηηθά βηβιία γηα ηηο κεηνλόηεηεο πνπ ζηεξνύληαη 
αιήζεηαο, ηελ ππνζηήξημε από πιεπξάο ηεο Οη.Οκ.Κσ ηνπ αηηήκαηνο ηεο επαλαιεηηνπξγίαο Διιεληθνύ ζρνιείνπ ζηελ Ίκβξν, ηελ επηζηξνθή ηνπ 
Αξρείνπ θαη ηεο Βηβιηνζήθεο ηνπ Διιεληθνύ Φηινινγηθνύ πιιόγνπ Κσλζηαληηλνππόιεσο από ηελ Άγθπξα ζηελ Πόιε ζε Ρσκατηθν Ίδξπκα θαη 
ηέινο ηελ εμέηαζε ηεο δπλαηόηεηαο ζπλεξγαζίαο γηα ηελ ίδξπζε εξεπλεηηθώλ θέληξσλ ζηελ Πόιε κε ηελ ζπκβνιή εθπαηξηζκέλσλ επηζηεκόλσλ  
Κσλζηαληηλνππνιηηώλ. ε απάληεζε ηνπ αηηήκαηνο ε απάληεζε δόζεθε ζηηο 24/11/2011 θαη πξνζθιήζεθε ε αληηπξνζσπεία ηεο Οη.Οκ.Κσ λα 
ζπλαληεζεί κε ηνλ Τπνπξγό Παηδείαο θ.Οκέξ Νηηληδέξ ζηηο 6/12/2011. Σα απνηειέζκαηα ηεο ζπλάληεζεο έρνπλ ζπλνςηζηεί ζε Αλαθνίλσζε ηεο 
Οη,Οκ.Κσ πνπ βξίζθεηαη ζηελ ηζηνζειίδα www.conpolis.eu.  
 

Υποβοιή ελδηάκεζες Έθζεζες γηα ηα Αλζρώπηλα Γηθαηώκαηα ηοσ Διιεληζκού ηες Κωλζηαληηλούποιες προς ηοσ Γηεζλείς Οργαληζκούς 

 

Σν Γ.. ηεο Οη.Οκ.Κσ ζπλερίδνληαο ηελ πξνζπάζεηα ηνπ ηεο ελεκέξσζεο ησλ δηεζλώλ νξγαληζκώλ πνπ έρνπλ ηνλ ζθνπό ηεο ππεξάζπηζεο ησλ 

αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ επηθαηξνπνίεζε ηελ Έθζεζε γηα ηα δηθαηώκαηα ηνπ Διιεληζκνύ ηεο Κσλζηαληηλνύπνιεο θαη ηελ ππέβαιε πξνο ηα κέιε 

ηεο Μηθηήο Δπηηξνπήο ηνπ  Δπξσπατθνύ  Κνηλνβνπιίνπ θαη Δζλνζπλέιεπζεο ηεο Σνπξθίαο, πκβνύιην ηεο Δπξώπεο θαη Μ.Κ.Ο ησλ Ζ.Π.Α. θαη ηνπ 

Ο.Ζ.Δ. ηελ Έθζεζε αλαθέξνληαη ηα ζεηηθά βήκαηα πνπ έρνπλ γίλεη από πιεπξάο ηεο Σνπξθίαο όπσο ε έθδνζε ηνπ ηξνπνηεηηθνύ Καλνληζκνύ γηα 

ηελ επίιπζε εθθξεκνηήησλ γηα ηα Βαθνπθηθά Ηδξύκαηα, ηνλ ζεβαζκό ηεο απόθαζεο ηνπ Δπξσπατθνύ Γηθαζηεξίνπ ησλ Γηθαησκάησλ ηνπ 

Αλζξώπνπ (ΔΓΑΓ) θαη ηελ εγγξαθή ηεο ηδηνθηεζίαο ηνπ Οξθαλνηξνθείνπ ηεο Πξηγθήπνπ ππέξ ηνπ Οηθνπκεληθνύ Παηξηαξρείνπ, ηελ αλαγλώξηζε 

ηνπ θαζεζηώηνο επαγνύο ηδξύκαηνο γηα ηηο ρνιέο Κεληξηθνύ Παξζελαγσγείνπ θαη Γαιαηά, ηελ ρνξήγεζε αδεηώλ γηα ηέιεζε ζείσλ ιεηηνπξγηώλ ζε 

εθθιεζίεο ηεο Αλαηνιήο θαη ηηο επαθέο κε ηελ Οη.Οκ.Κσ πνπ άξρηζαλ ηα ηειεπηαία ρξόληα. ηε ζπλέρεηα ηνλίδνληαη ζηελ Έθζεζε νη εθθξεκόηεηεο 

όζσλ αθνξά ηα ζέκαηα: ηα πεξηνξηζηηθά κέηξα ζηελ θνίηεζε καζεηώλ ζηα Διιεληθά ρνιεία νκνγελώλ πνπ δελ αλήθνπλ ζηελ ζηελή έλλνηα κέινπο 

ηεο Οκνγέλεηαο (π.ρ. παηδηά νηθνγελεηώλ κε ππεθνόηεηα ρσξώλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο,  ηελ ζπλέρηζε ύπαξμεο αξλεηηθώλ αλαθνξώλ ζηα 

δηδαθηηθά βηβιία γηα ηηο κε-Μνπζνπικαληθέο θνηλόηεηεο, ηελ απαγόξεπζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο Ηεξάο Θενινγηθήο ρνιήο ηεο Υάιθεο, ηελ 

ζπλερηδόκελε παξάλνκε θαηνρή ησλ ηξηώλ εθθιεζηώλ θαη ησλ αθηλήησλ ηνπο από ηελ νηθνγέλεηα ηνπ Δπζύκ Καξαρηζαξίδε θαη ην γεγνλόο όηη ζε 

νξηζκέλα ζέκαηα νη ππνδηεπζπληέο ησλ κεηνλνηηθώλ ζρνιείσλ δηαηεξνύλ αλώηεξεο αξκνδηόηεηεο από ηνπο δηεπζπληέο. Σν ζεκαληηθόηεξν όκσο 

πνπ ηνλίδεηαη είλαη ε αλάγθε ε Σνπξθηθή Κπβέξλεζε όηη πξέπεη λα πξνβεί ζε κέηξα απνθαηάζηαζεο θαη ζεξαπείαο ησλ αδηθηώλ ηνπ παξειζόληνο. 

Γηα ηνλ ζθνπό απηό πξνηείλνληαη κέηξα ζύκθσλα κε ην δηεζλέο δίθαην. Ζ ελδηάκεζε έθζεζε είλαη δηαζέζηκε ζηελ Αγγιηθή γιώζζα ζηελ ηζηνζειίδα 

ηεο Οη.Οκ.Κσ www.conpolis.eu.  

 

Aπνζηνιή κειώλ ηνπ Οκίινπ Νέσλ Κσλζηαληηλνππνιηηώλ ηελ πεξίνδν ησλ Δνξηώλ ζηελ Πόιε 

Μέιε ηνπ Οκίινπ πνπ είραλ εξγαζηεί εζεινληηθά θαηά ηνπο ζεξηλνύο κήλεο πξνγξακκαηίδεηαη λα κεηαβνύλ ζηελ Πόιε γηα νξγαλώζνπλ εθδειώ-

ζεηο καδί κε ηνπο καζεηέο πνπ είραλ ζπκκεηέρεη ζηελ Παηδνύπνιε ηεο λήζνπ Πξώηεο. Σν πξόγξακκα δξάζεηο πνπ ζπληνλίδεηαη από ην κέινο 

ηνπ Γ.. ηεο Οη.Οκ.Κσ θ. Γεκήηξην Φξαληδή πεξηιακβάλεη: νξγάλσζε γηνξηήο κε ηνπο καζεηέο, επίζθεςε ηνπ γεξνθνκείνπ θαη κειώλ ηεο ηξί-

ηεο ειηθίαο ζε απνκαθξπζκέλεο ζπλνηθίεο γηα λα ςάιινπλ ηα θάιαληα, επηζθέςεηο ζην Οηθνπκεληθό Παηξηαξρείν θαη άιιεο Κνηλόηεηεο  θαη άιιεο 

δξάζεηο ζαλ ζπλέρηζε ησλ ζεξηλώλ δξαζηεξηνηήησλ ζηελ Παηδνύπνιε.  



 

Σύγκλιζη ηηρ ηακηικήρ Γενικήρ Σςνέλεςζηρ ηηρ Οι.Ομ.Κω  
Τν Δ.Σ. απνθάζηζε ηελ ζύγθιηζε ηεο εηήζηαο θαη ηαθηηθήο Γ.Σ. ην Σάββαην ηεο 21 Ιαλνπαξίνπ 2012 ζην θηίξην ηνπ Σύιινγν 

Κσλζηαληηλνππνιηηώλ. Η ζπλεδξίαζε ζα μεθηλήζεη ην πξσί ζηηο 10.00 θαη νη ζρεηηθέο αηνκηθέο πξνζθιήζεηο ζα ζηαινύλ ζηα 

κέιε Σσκαηεία ζύληνκα καδί κε ηελ εκεξήζηα δηάηαμε. Αλ θαη έρεη θαζηεξσζεί πάληνηε νη Γεληθέο Σπλειεύζεηο λα γίλνληαη κε 

επίηεπμε ηεο απαξηίαο ηελ αλαθνηλσζείζα εκεξνκελία γηα ηππηθνύο ιόγνπο πξνβιέπεηαη θαη ε ελαιιαθηηθή εκεξνκελία ηεο 

28/1/2012. 

Οργάλωζε Ηκερίδας γηα ηα 150 τρόληα ηοσ «Διιεληθού Φηιοιογηθού Σσιιόγοσ Κωλζηαληηλοσπόιεως»  

ζηελ Κωλζηαληηλούποιε 
Σν Γ.. ηεο Οη.Οκ.Κσ ζηελ ζπλεδξίαζε 29/11/2011 απνθάζηζε ηελ νξγάλσζε Ζκεξίδαο πνπ ζα πξαγκαηνπνηεζεί ζηελ Κσλζηαληηλνύπνιε ηνλ 

επόκελν Μάην κε ζέκα ηνλ «Διιεληθό Φηινινγηθό ύιινγν Κσλζηαληηλνππόιεσο» πνπ  μεθίλεζε ηελ δξαζηεξηόηεηα ηνπ πξηλ από 150 ρξόληα. 

Γηα ηνλ ζθνπό απηό απνθαζίζηεθε ε ζπγθξόηεζε Οξγαλσηηθήο Δπηηξνπήο απνηεινύκελεο από:  ηνλ  Καζ. Γεκήηξην Φξαγθόπνπιν (π.Γηεπζπληή 

ηεο Εσγξαθείνπ ρνιήο), ηελ Αλ.Καζ. Αηκηιία Θεκνπνύινπ (Παλ. Αζελώλ) θαη ηνλ Γξ. ηαύξν Αλεζηίδε (Γηεπζπληή ηνπ Κέληξνπ Μηθξαζηαηηθώλ 

πνπδώλ).  

Δλέργεηες ηες Οη.Οκ.Κω ζε ζέκαηα ηες Οκογέλεηας:  

 Σα Γ.. έρεη πξνηείλεη ζηελ Δπηηξνπή Δλίζρπζεο ηεο Οκνγε-

λεηαθήο Παηδείαο λα εμεηάζεη ηα κέηξα πνπ απαηηνύληαη γηα 

ηελ αληηκεηώπηζε ησλ επηπηώζεσλ ηεο Οηθνλνκηθήο Κξίζεο 

ζηα Οκνγελεηαθά εθπαηδεπηήξηα ηεο Πόιεο.  

 ηα πιαίζηα ηνπ Πξνγξάκκαηνο Τπνηξνθηώλ.έρεη δεηεζεί ε 

απνζηνιή ζηνηρείσλ από ηνπο καζεηέο. 

 Δμεηάδεηαη ε νξγάλσζε απνζηνιήο εηδηθνύ γηα ηνλ επαγγει-

καηηθό πξνζαλαηνιηζκό ησλ καζεηώλ ηεο Οκνγέλεηαο. 

 ηα πιαίζηα ηνπ Πξνγξάκκαηνο Τπνηξνθηώλ έρεη εμεηάζηεί ε 

Βξάβεπζε Αξηζηνύρσλ καζεηώλ. 

Παπακολούθηζη Θεμάηων Σςνηαξιοδόηηζηρ  

Κωνζηανηινοςπολιηών ζηην Ελλάδα  
Πνιινί Κσλζηαληηλνππνιίηεο πνπ έρνπλ ππεξεηήζεη ηελ ζηξαηησηηθή 

ηνπ ζεηεία όηαλ ήηαλ ζηελ Κσλζηαληηλνύπνιε θαη ελώ ζύκθσλα κε 

ηελ θείκελε λνκνζεζία αλαγλσξίδεηαη σο ηζόρξνλε απηή πνπ έρεη γίλεη 

ζε «ζπκκαρηθέο» Ε.Δ. αληηκεησπίδνπλ πξόβιεκα ζηελ εμαγνξά ηνπ 

ρξόλνπ ηεο ζεηείαο απηήο από ηνπο αζθαιηζηηθνύο νξγαληζκνύο θαη 

εηδηθόηεξα από ην ΙΚΑ επεηδή πιένλ ηα ζηξαηνινγηθά γξαθεία δελ ηνπο 

ρνξεγνύλ πηζηνπνηεηηθά ηύπνπ Α’. Παξά ηηο δηαδνρηθέο παξαζηάζεηο 

πνπ έρνπλ γίλεη από πιεπξάο ηεο Οη.Οκ.Κσ γηα ηελ λνκνζεηηθή ξύζκηζε 

ηνπ δεηήκαηνο δελ έρεη πξνθύςεη απνηέιεζκα. Γηα ηνλ ιόγν απηό γίλν-

ληαη ελέξγεηεο πξνο ηνλ Ννκηθό Σπκβνύιην ηνπ Κξάηνπο γηα έθδνζε 

γλσκάηεπζεο ώζηε λα ιπζεί ην ζέκα κε έθδνζε λνκηθήο εξκελείαο.   

www.conpolis.eu 
Email Δπηθνηλσλίαο: 

nnap@otenet.gr. 

Δλέργεηες ηες Οη.Οκ.Κω γηα θιεροδόηεκα ποσ αθορά ηοσς Κωλζηαληηλοσποιίηες  

θαη βρίζθεηαη ζε ποισεηή αδράλεηα  
Σν Γ.. έρνληαο ελεκεξσζεί από ην Κέληξν Υξόλησλ Παζρόλησλ Αλαηνιηθήο Αηηηθήο γηα ηελ εηθνζαεηή πεξίπνπ αδξάλεηα από ηνπο εθηειεζηέο 

ηεο δηαζήθεο ησλ Δκκαλνύει θαη Μαξίαο Ενύλε κε ηελ νπνία πξνβιεπόηαλ ε δεκηνπξγία γεξνθνκείνπ 50 ζέζεσλ από ηηο νπνίεο νη 10 ζα 

έπξεπε λα θηινμελνύλ Κσλζηαληηλνππνιίηεο, Σν Γ. έρνληαο κειεηήζεη ζε πιήξε ιεπηνκέξεηα ην ζέκα έρεη ήδε πξνβεί ζέηνληαο ην ζέκα ελώ-

πηνλ ησλ αξκόδησλ  ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθώλ γηα ηελ κε εθπιήξσζε ηεο δηαζήθεο ησλ δσξεηώλ. Αλάινγα κε ηηο απαληήζεηο πνπ ζα ιεθ-

ζνύλ ζα γίλνπλ νη απαξαίηεηεο ελέξγεηεο ζε λνκηθό θαη πνιηηηθό επίπεδν.  

ΟΗ.ΟΜ.ΚΩ- ΔΠΗ ΣΟΤ ΑΠΟΛΟΓΗΜΟΤ ΣΖ ΑΠΔΡΥΟΜΔΝΖ ΔΦΟΡΗΑ 

ΜΔΣΑΛΟΤ ΡΔΤΜΑΣΟ 

Σν Γηνηθεηηθνύ πκβνύιην ηεο Οη.Οκ.Κσ θαηά ηελ ζπλεδξίαζε ηεο 

29/11/2011 ελεκεξώζεθε γηα ηελ Έθζεζε απνινγηζκνύ ηεο απεξρόκε-

λεο δηνίθεζεο ηεο Κνηλόηεηαο Μεγάινπ Ρεύκαηνο πνπ δεκνζηεύηεθε 

πξόζθαηα. Σν Γ.. ηεο Οη.Οκ.Κσ κε βάζε ηελ Έθζεζε απηή αιιά πεξηζ-

ζόηεξν έρνληαο πνιύ θαιή  ηδία γλώζε γηα ην εμαηξεηηθά ζεκαληηθό θαη 

επηηπρεκέλν έξγν ηεο απεξρόκελεο δηνίθεζεο ηεο Κνηλόηεηαο Μεγάινπ 

Ρεύκαηνο  ζπγραίξεη ηα κέιε ηεο Δθνξίαο ηνπ Μ. Ρεύκαηνο γηα ην ζπλν-

ιηθό έξγν πνπ έρνπλ επηηειέζεη ηα κέιε ηεο Δθνξίαο πνπ έρεη αλαδσνγν-

λήζεη κηα από ηηο πην ηζηνξηθέο Κνηλόηεηεο ηεο Οκνγέλεηαο καο  αιιά 

επίζεο ηελ πξνζθνξά  πνιύηηκσλ ππεξεζηώλ αξσγήο θαη  θηιαλζξσπί-

αο πξνο ηνπο αλαμηνπαζνύληεο αδειθνύο καο,  ππνζηήξημε ηεο Οκνγε-

λεηαθήο Παηδείαο θαη γεληθόηεξα ηεο Οκνγέλεηαο ζε πνιινύο ηνκείο. 

Δπρόκαζηε ε λέα Γηνίθεζε πνπ ζα αλαδεηρζεί από ηηο εθινγέο ηεο 

4/12/2011 λα ζπλερίζεη ην άμην έξγν ηεο παξνύζαο δηνίθεζεο. 

ΟΗ.ΟΜ.ΚΩ-  ΑΝΑΚΟΗΝΩΖ (16-11-2011)  

Γηα ηελ Αλαγλώξηζε σο Αλεμάξηεηνπ Δπαγνύο Ρσκαίηθνπ Ηδξύκαηνο ηνπ Κε-

ληξηθνύ Παξζελαγσγείνπ ηαπξνδξνκίνπ 

Σν Γ.. ηεο Οη.Οκ.Κσ έρνληαο ελεκεξσζεί γηα ηελ  απόθαζε ηνπ πκβνπιίνπ 

ηεο Γεληθήο Γηεύζπλζεο Βαθνπθίσλ (ΓΓΒ) ηεο Σνπξθίαο  γηα ηελ απνθαηάζηα-

ζε ηεο ηδηνθηεζίαο θαη ηεο απηνηεινύο λνκηθήο πξνζσπηθόηεηαο  ηνπ Κεληξη-

θνύ Παξζελαγσγείνπ ηαπξνδξνκίνπ σο Οκνγελεηαθνύ Ηδξύκαηνο εθθξάδεη 

ηελ ηδηαίηεξε ηθαλνπνίεζε ηνπ. Ζ απόθαζε απηή κεηά από κηα πνιπεηή εθθξε-

κόηεηα θαη πεξηπέηεηα έρεη ηνλ ραξαθηήξα απνθαηάζηαζεο ηεο δηθαηνζύλεο. 

Δθθξάδνπκε ηα ζεξκά καο ζπγραξεηήξηα θαη ηηο επραξηζηίεο καο πξνο ηνλ 

θ.Λ.Π. Βίγθα εθπξόζσπν ησλ Μεηνλνηήησλ ζην πκβνύιην ηεο ΓΓΒ πνπ π-

πήξμε ν νπζηαζηηθόο παξάγνληαο ηεο επηηπρίαο απηήο. πγραίξνπκε όινπο 

πνπ αγσλίζηεθαλ κε πίζηε γηα ηνλ δίθαην απηό αγώλα θαη ηδηαίηεξα ηα Γ.. ηνπ 

πλδέζκνπ Κεληξηθηάδσλ Αζελώλ. Μλεκνλεύνκε κε επγλσκνζύλε ηνπο αεί-

κλεζηνπο  Γεκήηξην Κώηζηα γηα ηελ πνιπεηή αθνζίσζε ηνπ ζην Κεληξηθό θαη 

Νηηξάλ Μπαθάξ δηθεγόξν ηνπ Ηδξύκαηνο. Σν Κεληξηθό Παξζελαγσγείν πξνζέ-

θεξε γηα 150 ρξόληα αλεθηίκεηεο ππεξεζίεο  παηδείαο ζηνλ Διιεληζκό ηεο 

Πόιεο.  Καηόπηλ ηεο ζεηηθήο απηήο εμέιημεο ζα πξέπεη ην ηζηνξηθό απηό Κηίξην 

λα αμηνπνηεζεί γηα όθεινο ηεο Οκνγέλεηαο πξάγκα πνπ ζα ππνζηεξίμνπκε σο 

Οη.Οκ.Κσ κε όιεο καο ηηο δπλάκεηο.  

Σσκκεηοτή ηοσ Σσλδέζκοσ Γαιαηά Αζελώλ ζηελ  εθδήιωζε  γηα ηα Ιωβειαία ηες Α.Θ.Π  
ηοσ Οηθοσκεληθού Παηρηάρτε ζηε Στοιή Γαιαηά 22/10/2011 

ην πξνεγνύκελν δειηίν καο από παξαδξνκή δελ αλαθέξζεθε ε ζπκκεηνρή ηνπ πλδέζκνπ Γαιαηά 
Αζελώλ ηελ αλαθεξόκελε εθδήισζε θαηά ηελ νπνία ε πξόεδξνο θ. Λνπδάξνπ πξνζέθεξε ζηνλ  Οηθνπ-
κεληθό .Παηξηάξρε έλα αξγπξό αλακλεζηηθό δίζθν. Ο Πξόεδξνο ηνπ ΤΡΔΗΓ θ.Λ.Βίγθαο αλαθεξόκελνο 
ζηελ ζπκκεηνρή ησλ Γαιαηηαλώλ είπε: «εζείο  είζηε  νηθνδεζπόηεο  θαη εκείο νη θηινμελνύκελνη». 


