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Αύγουστος  2012– Τεύχος 2/8 

 Oι Βασικοί Σκοποί Ομοσπονδίας εν 

συντομία: 

  Η ενίσχυση των σχέσεων, η ανταλλαγή 

ιδεών και η αλληλεγγύη μεταξύ των ανά 

των 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 Ηλεκτρονική Ενημέρωση Οικουμενικής Ομοσπονδίας Κωνσταντινουπολιτών  

www.conpolis.eu 

Βαρυσήμαντο Ανακοινωθέν  

OIKOYMENIKOΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ 

 
  Τό Οἰκουμενικόν Πατριαρχεῖον ἐκφράζει τήν ἔντονον αὐτοῦ ἀνησυχίαν διά τήν ἐπιδείνωσιν τῆς ἐξαπλουμένης ἀνά τόν 

κόσμον σήμερον βίας. Ἀπό τήν Ἀμερικήν ἕως τήν Ἀφρικήν, διά μέσου τῆς Εὐρώπης καί τῆς Ἀσίας, αἱ ἤπειροι εὑρίσκονται 

ἀντιμέτωποι μέ φαινόμενα μισαλλοδοξίας, τά ὁποῖα ὄχι μόνον ἀποδυναμώνουν τήν παγκόσμιον εἰρήνην, ἀλλά καί 

ἀποτελοῦν ἰσαρίθμους ἀρνήσεις τῆς ἀνθρωπίνης ἀξιοπρεπείας. Ρατσιστικοί φόνοι, γενοκτονίαι, ἐθνοκαθάρσεις, 

ἀντισημιτισμός, καταστροφαί χώρων λατρείας κ.λπ. ἀποτελοῦν πράξεις βαρβαρότητος, αἱ ὁποῖαι πρέπει νά καταγγελθοῦν 

ρητῶς καί ἀπεριφράστως, ἰδιαιτέρως ὅταν διαπράττωνται ὑπό τό πρόσχημα τῆς θρησκείας. Τό Οἰκουμενικόν Πατριαρχεῖον 

ἀνησυχεῖ ἰδιαιτέρως μέ τήν κατάστασιν εἰς τήν Μέσην Ἀνατολήν, εἰς τήν Νιγηρίαν καί εἰς τό Σουδάν. Αἱ μεταξύ Χριστιανῶν 

καί Μουσουλμάνων συγκρούσεις εἰς τάς ἐν λόγῳ περιοχάς πρέπει νά ξεπερασθοῦν μέ τήν ἐνίσχυσιν τῆς ἀγάπης πρός τόν 

πλησίον, ὡς ἐκφράσεως τοῦ εἰρηνικοῦ δεσμοῦ μεταξύ τῶν ἀνθρώπων. Τό Οἰκουμενικόν Πατριαρχεῖον ἀνησυχεῖ ἐπίσης 

πολύ διά τό μέλλον τοῦ λαοῦ τῆς Συρίας καί τό μέλλον τοῦ Χριστιανισμοῦ εἰς τήν χώραν αὐτήν, ἀπευθύνει δέ ἔκκλησιν πρός 

ὅλους τούς πρωταγωνιστάς τῆς συγκρούσεως νά σιγήσουν τά ὅπλα λόγῳ τοῦ ἐπείγοντος χαρακτῆρος τῆς καταστάσεως ἐξ 

ἐπόψεως ἀνθρωπιστικῆς. Ἡ λύσις ὅλων αὐτῶν τῶν συγκρούσεων περνᾶ πρωτίστως ἀπό τόν διάλογον. Διότι, ἐκτός ἀπό τήν 

καλλιτέραν κατανόησιν τῶν διαφορῶν μας, ὁ διάλογος ἀποτελεῖ παράγοντα ἀλλαγῆς καί καταλλαγῆς. Ὡς ἐκ τούτου, οἱ 

θρησκευτικοί ἡγέται τοῦ κόσμου ἔχουν τήν ἠθικήν ὑποχρέωσιν νά ἀντισταθοῦν εἰς τόν πόλεμον καί νά προαγάγουν τήν 

εἰρήνην ὡς οὐσιαστικήν ἀναγκαιότητα. Οἱ θρησκευτικοί ἡγέται ὀφείλουν, εἰς τόν μεταξύ των διάλογον, νά τονίσουν μετ’ 

ἐμφάσεως τήν εἰρήνην τοῦ Θεοῦ ἐντός ἑνός κόσμου ἀναταραχῆς. Ἡ θρησκεία δέν δύναται καί δέν πρέπει νά χρησιμεύσῃ ὡς 

ἔρεισμα τοῦ πολέμου καί τῆς συγκρούσεως, μέ τήν χρῆσιν ὡς μοχλοῦ τοῦ φονταμενταλισμοῦ καί τοῦ φανατισμοῦ δι’ 

ἀμιγῶς πολιτικούς σκοπούς. Πράγματι, ἐπαναλαμβάνομεν ἀόκνως ὅτι τό ἔγκλημα, τό ὁποῖον διαπράττεται ἐν ὀνόματι τῆς 

θρησκείας, ἀποτελεῖ ἔγκλημα κατά τῆς θρησκείας. Ὁ διάλογος ἀποτελεῖ τό μοναδικόν σημεῖον ἐλπίδος, τό ὁποῖον δύναται 

νά μᾶς ὁδηγήσῃ εἰς τήν ἀνέρευσιν τῆς εἰρήνης.Οὕτως, ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαῖος καί τό 

Οἰκουμενικόν Πατριαρχεῖον ἐκφράζουν τήν ἀλληλεγγύην καί τήν συμπάθειάν των πρός ὅλας τάς κοινότητας, αἱ ὁποῖαι 

πλήττονται ἀπό τάς βιαιότητας αὐτάς. Ἀπευθύνουν εἰδικώτερον θερμήν ἔκκλησιν πρός ὅλας τάς Ὀρθοδόξους 

αὐτοκεφάλους Ἐκκλησίας, πρός ὅλας τάς Χριστιανικάς Ἐκκλησίας καί Κοινότητας, ὡς καί πρός τούς Διεθνεῖς Ὀργανισμούς, 

τά Κράτη καί κάθε ἄνθρωπον καλῆς θελήσεως, νά συμβάλουν εἰς τήν ἐπικράτησιν τῆς εἰρήνης ἐπί τοῦ πολέμου καί τοῦ 

μίσους.  

Φανάριον, 14 Αὐγούστου 2012 

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου 
 

 

 



Οικουμενική Ομοσπονδία Κωνσταντινουπολιτών 

Ημερίδα  στην 57η Επέτειο των Σεπτεμβριανών (6-7/9/1955) με θέμα: 

«Αδήριτη η Ανάγκη της Αποκατάστασης και Δικαίωσης  

του Ελληνισμού της Κωνσταντινούπολης»  
Σάββατο 8 Σεπτεμβρίου 2012, ώρα έναρξης 10.30 π.μ.  

Πνευματικό Κέντρο Κωνσταντινουπολιτών  

Δημητρίου Σούτσου 46 – Αμπελόκηποι 

Πρόγραμμα Ομιλιών Ημερίδας: 

Baskın Oran, Καθ. Πολιτικών Επιστημών-Παν. Άγκυρας, 

 «Η θέση του Πογκρόμ της 6-7 Σεπτεμβρίου 1955 στην Ιστορία της Τουρκίας: 

 Μια Γενικότερη Αξιολόγηση» (Κεντρική Ομιλία). 

Ειρήνη Στεφάνου, Υπ.Διδ. Παντείου  Πανεπιστημίου,  

«Η σημασία των παρεμβάσεων σε Διεθνείς Οργανισμούς για την Αποκατάσταση και Δικαίωση του Ελληνισμού 

της Κωνσταντινούπολης».  

Patrick Wingley, Δημοσιογράφος-Ιστορικός Παν. Οξφόρδης, 

«Τα ίχνη των Αδικιών κατά της Ελληνορθόδοξης Κοινότητας της Κωνσταντινούπολης στην συνοικία 

Ταρλάμπασι». 

Η αναφερθείσα Υπουργική Απόφαση προβλέπει ότι η 

μέριμνα για την προώθηση των βιβλίων (10 τόμοι) θα 

γίνει από την Οι.Ομ.Κω και για τον λόγο αυτό στις 

29/8/2012 παρελήφθησαν από τον εκπρόσωπο το α’ 

τμήμα των βιβλίων. Τα βιβλία θα είναι στα χέρια των 

μαθητών της Ομογένειας με την έναρξη του σχολικού 

έτους. Η Οι.Ομ.Κω ευχαριστεί δημόσια το Υπουργείο 

Παιδείας και το ΙΤΥΕ για την συνεργασία για το επιδι-

ωκόμενο αποτέλεσμα υπέρ της Ομογενειακής Παιδεί-

ας της Κωνσταντινούπολης. Όπως έχουμε ενημερώσει 

η Οι.Ομ.Κω έχει μεριμνήσει για την ετοιμασία των 

δοκιμίων βιβλίων για τις τέσσερεις τάξεις γυμνασίου 

μαθηματικών και για τα οποία αναμένεται το αποτέ-

λεσμα της εξέτασης από τις αρχές του Τουρκικού Υπ. 

Παιδείας από τον προηγούμενο Απρίλιο. Από πλευ-

ράς της Οι.Ομ.Κω γίνονται οι απαραίτητες ενέργειες 

για την επίσπευση των διαδικασιών.  

Παρελήφθησαν τα ανατυπωθέντα διδακτικά βιβλί-

α από το Πρόγραμμα  ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ του Υπ. Παιδεί-

ας για τα δημοτικά τα  Ομογενειακά Σχολεία  

Οι προσπάθειες του Δ.Σ. της Οι.Ομ.Κω εδώ και τρία 

χρόνια για να φθάνουν έγκαιρα τα διδακτικά βιβλία 

στα Δημοτικά σχολεία της Ομογένειας συνεχίστηκαν 

και φέτος. Η Οι.Ομ.Κω σε συνεργασία με του αρμό-

διους φορείς του Υπ. Παιδείας είχε μεριμνήσει για 

την προετοιμασία των βιβλίων και μετά από την 

έγκριση τους στα πλαίσια του ελληνοτουρκικού 

πρωτοκόλλου (1968) είχε μεριμνήσει για την απο-

στολή των αναγκαίων ανατύπων για το σχολικό έτος 

2011-12. Επειδή για τα επόμενα χρόνια δεν υπήρχε 

απόθεμα βιβλίων έγκαιρα το Δ.Σ. ξεκίνησε τις προ-

σπάθειες για την αντιμετώπιση τους θέματος αυ-

τού. Μετά από την δέσμευση της π. Υπουργού κ. Α. 

Διαμαντοπούλου τέλη Φεβρουαρίου 2012 χρειά-

στηκε αρκετή προσπάθεια για να εκδοθεί η ανα-

γκαία Υπουργική Απόφαση  (8/6/2012) και ενέργει-

ες προς το Ίδρυμα Τεχνολογίας Υπολογιστών και 

Εκπαίδευσης (ΙΤΥΕ) του Πσν. Πστρών που διαχειρί-

ζεται το πρόγραμμα ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ για την εκτύπωση 

διδακτικών βιβλίων στην Ελλάδα.  

www.conpolis.eu 
Email Επικοινωνίας: 

nnap@otenet.gr. 



 
Η Δεύτερη Περίοδος της Παιδούπολης στην ν. Πρώτη (1-17 Αυγούστου) 

Η υποστήριξη της Οι.Ομ.Κω με Εθελοντικές Ομάδες 

 Είχαμε ενημερώσει στα προηγούμενα Ενημερωτικά Δελτία μας για την προετοιμασία της φετινής Παιδούπολης 

της ν. Πρώτης να υποδεχθεί τους κατασκηνωτές μαθητές της Ομογένειας με την συνεργασία των αρμόδιων 

φορέων της Ομογένειας – το Οικουμενικό Πατριαρχείο, το Δ.Σ. της Παιδούπολης, τον ΣΥΡΚΙ,  Κοινότητες της 

Πόλης και της  Οι.Ομ.Κω. Στο προηγούμενο τεύχος είχαμε  ενημερώσει  για τις δραστηριότητες της Α’ περιόδου 

της Παιδούπολης. Η Β΄ περίοδος της Παιδούπολης διήρκησε από την 1/8 μέχρι την 17/8/2012. Στην διάρκεια 

της Β’ περιόδου η Α.Θ.Π ο Οικουμενικός Πατριάρχης επισκέφθηκε την Παιδούπολη την Πέμπτη  2 Αυγούστου 

2012 και χοροστάτησε στην Ακολουθία του Μεγάλου Παρακλητικού Κανόνα προς την Υπεραγία Θεοτόκο, στο 

Καθολικό της ιστορικής Πατριαρχικής και Σταυροπηγιακής Μονής Μεταμορφώσεως του Σωτήρος Πρώτης,. 

Παρέστη συμπροσευχόμενος και ο Μητροπολίτης Γέρων Δέρκων Απόστολος. Μετά την Παράκληση ο Πατριάρχης 

Βαρθολομαίος παρακολούθησε, όπως πάντα, το πλούσιο μουσικοχορευτικό πρόγραμμα το οποίο περιλάμβανε 

σκετς, χορούς, τραγούδια και άλλες όμορφες δημιουργίες που ετοίμασαν τα παιδιά με την καθοδήγηση των 

ομαδαρχών τους και εθελοντριών που ήλθαν από την Πόλη και την Ελλάδα μετά από πρωτοβουλίες της 

Οι.Ομ.Κω και των  φίλων της Παιδόπολης.  Τα παιδιά της Β’ περιόδου ήταν 41 από τα οποία τα 10 από την 

Ορθόδοξη Κοινότητα της Μερσίνης. Οι κατασκηνωτές επισκέφτηκαν την ν. Πρίγκηπο την 9/8, με ολοήμερη 

εκδρομή, μετά από πρόσκληση και φιλοξενία του Σεβασμιώτατου Μητρ. Πριγκηπονήσων κ.κ. Ιακώβου. Επίσης 

την 12/8 οι εθελοντές επισκέφτηκαν την ν. Αντιγόνη μετά από πρόσκληση και φιλοξενία της Κοινότητας της ν. 

Αντιγόνης όταν η Α.Θ.Π. ο Οικουμενικός μας Πατριάρχης χοροστάτησε στην Ακολουθία του Μεγάλου 

Παρακλητικού Κανόνα προς την Υπεραγία Θεοτόκο στον Άγιο Γεώργιο Καρίπη. Οι κατασκηνωτές επισκέφτηκαν 

επίσης την 13/8 τις  Κοινότητες  Νιχωρίου και Θεραπείων μετά από πρόσκληση και την ίδια ημέρα επισκέφθηκαν 

την Μονή της Χώρας, τα Χερσαία Τείχη της Βασιλεύουσας και τον Βόσπορο. Από πλευράς της Οι.Ομ.Κω τις 

προσπάθειες συντόνισε το μέλος του Δ.Σ. κ. Δημήτριος Φραντζής. 

Συνάντηση  αντιπροσωπίας του Δ.Σ. της 

Οι.Ομ.Κω με τον Υφυπουργό Απόδημου 

Ελληνισμού κ. Γ.Τσιάρα (8/8/2012) 

Αντιπροσωπεία του Δ.Σ. της Οι.Ομ.Κω συνα-

ντήθηκε με τον Υφυπ. Εξωτερικών κ. Γ. 

Τσιάρα και συζήτησε θέματα που αφορούν 

τον Ελληνισμό της Κωνσταντινούπολης με 

πρώτο θέμα την μη νομιμότητα  των ελαχί-

στων διοικήσεων ιδρυμάτων της Ομογένειας 

της Πόλης. Επίσης έγινε λεπτομερής παρου-

σίαση των δραστηριοτήτων της Οι.Ομ.Κω σε 

διάφορους τομείς.  

Συνάντηση Αντιπροσωπείας του Δ.Σ. της 

Οι.Ομ.Κω με τον Υπουργό Παιδείας Καθ. 

Κων/νο Αρβανιτόπουλο.  

Πραγματοποιήθηκε την 8/8/2012 συνάντηση με 

τα μέλη του επιτελείου του κ. Υπ. Παιδείας και 

στη συνέχεια με τον ίδιο Καθ. Κ. Αρβανιτοπου-

λο. Κατά την συνάντηση έγινε διεξοδική ανάλυ-

ση και παρουσίαση των αναγκαίων μέτρων ενί-

σχυσης της Ομογενειακής Παιδείας καθώς επί-

σης και οι δραστηριότητες  της Οι.Ομ.Κω που 

έχουν πραγματοποιηθεί, τα τελευταία χρόνια, 

υπέρ του ίδιου σκοπού.  



 

             Η Οι.Ομ.Κω οργανώνει στην Κωνσταντινούπολη την  Έκθεση  Ρωμιών Δημοσιογράφων και 

Εκδοτών στην Ιστορία της Πόλης (1830-1914)-29 Σεπτεμβρίου -11 Οκτωβρίου 2012  

                       

 

 

 Το Σωματεί ο Δημοσίογρα φων της Τουρκί ας   καί  η Οίκουμενίκη  Ομοσπονδί α Κωνσταντίνουπολίτω ν 
 ε χεί την τίμη  να σας προσκαλε σεί 

το Σα ββατο, 29 Σεπτεμβρί ου 2012,  ω ρα 16.00 
στο Μουσεί ο Τυ που της Πο λης στα εγκαί νία της 

 Έκθεσης Ρωμιών Δημοσιογράφων και Εκδοτών 
στην Ιστορία της Πόλης (1830-1914). 

       Δία ρκεία Έκθεσης: 29 Σεπτεμβρί ου – 11 Οκτωβρί ου 2012,  Ώ ρες: 11.00-19.00 
    Δίευ θυνση:  Μουσεί ο Τυ που, Divanyolu Cad. No.76,  Çemberlitaş 34122. 

Σκοπο ς της Έκθεσης εί ναί η παρουσί αση της δραστηρίο τητας των Ρωμίω ν εκδοτω ν καί δημοσίογρα φων της Πο λης, 

απο  την περί οδο της ε ναρξης ε κδοσης τακτίκα   εφημερί δων με χρί την ε ναρξη του Α’ Παγκο σμίου Πολε μου, καθω ς 

επί σης την προβολη  δίαμε σου του τυ που αυτου  των πολίτίκω ν, κοίνωνίκω ν καί οίκονομίκω ν εξελί ξεων της περίο -

δου των ετω ν 1830-1914. Η Έκθεση περίλαμβα νεί 32 πί νακες παρουσί ασης των θεμα των, πρωτο τυπες εφημερί δες 

που ε χουν δημοσίευτεί  με  χαρακτη ρες του ελληνίκου  καί οθωμανίκου  αλφαβη του καί παρουσί αση  με βί ντεο προ-

βολη . 

Μετά από μια συστηματική προσπάθεια έχει καθοριστεί 

σε συνεργασία με το Σωματείο Δημοσιογράφων Τουρκί-

ας, τον μεγαλύτερο φορέα στο θέμα, η παραπάνω ανα-

φερόμενη Έκθεση που αποσκοπεί να παρουσιάσει  την 

πολύπλευρη και εξαιρετικά πλούσια δραστηριότητα των 

Ελλήνων δημοσιογράφων και εκδοτών στην Κωνσταντι-

νούπολη την αναφερόμενη περίοδο. Οι Έλληνες δημο-

σιογράφοι υπήρξαν πρωτοπόροι στις προσπάθειες με 

την σωστή έννοια του εκσυγχρονισμού και εκδημοκρατι-

σμού  της Οθωμανικής Κοινωνίας που αποτελεί και τον 

κύριο σκοπό της ¨Έκθεσης  αυτής.  

Γελοιογραφία από την εφημερίδα ο «Κουδουνάτος» του 

Θεόδωρου Κασάπη που σατιρίζει την στάση των άλλων 

ελληνικών εφημερίδων.  

Ανακοίνωση 

Πρόγραμμα Υποτροφιών σε Κωνσταντινουπολίτες  Μαθητές Λυκείου 

 εντός και εκτός της Πόλης 

Το Δ.Σ. της Οί.Ομ.Κω, στη συνεδρί αση της 26/06/2012,  αποφα σίσε την επε κταση του Προγρα μματος Υποτροφίω ν 

(λείτουργεί  εδω  καί 5 ε τη)  με  την τροποποί ηση του Κανονίσμου  χορη γησης καί παρακολου θησης των υποτροφίω ν. 

Γία πρω τη φορα  το προ γραμμα  επεκτεί νετε καί προς μαθητε ς εκτο ς της Κωνσταντίνου πολης, δηλαδη  σε Κωνσταντί-

νουπολί τίκης καταγωγη ς μαθητε ς που σπουδα ζουν στην Έλλα δα η  α λλες χω ρες. Σκοπο ς του Προγρα μματος Υποτρο-

φίω ν εί ναί η υποστη ρίξη των τελείο φοίτων (2 τελευταί ες τα ξείς) μαθητω ν Λυκεί ου να παρακολουθη σουν φροντί-

στη ρία,  ω στε να αυξηθεί  η δυνατο τητα  είσαγωγη ς τους σε πανεπίστημίακε ς  σχολε ς  καί με τον τρο πο αυτο  να υ-

πα ρξεί συμβολη  γία τη δημίουργί α στελεχω ν που θα συνδρα μουν προς την Ομογε νεία της Κωνσταντίνου πολης. Η 

επίλογη  των υποτρο φων, αρχί ζοντας απο  το νε ο σχολίκο  ε τος, θα γί νεί με ευθυ νη της Οί.Ομ.Κω. καί συμπερίλαμβα νεί 

υποβολη  αί τησης, γραπτο  δίαγω νίσμα καί προσωπίκη  συνε ντευξη. Το γραπτο  δίαγω νίσμα,  που θα γί νεί ανεξα ρτητα 

στην Κωνσταντίνου πολη καί στην Αθη να, με δίαφορετίκο  περίεχο μενο,  θα περίλαμβα νεί τίς ενο τητες: βασίκη  χρη ση 

της ελληνίκη ς γλω σσας, καί θεμελίω δείς  γνω σείς στα μαθηματίκα , φυσίκη , χημεί α καί βίολογί α. Έπίπλε ον η  χορη γη-

ση των υποτροφίω ν θα γί νεί λαμβα νοντας υπο ψη: τίς οίκονομίκε ς δυνατο τητες της οίκογε νείας  κα θε μαθητη ,  τίς 

επίδο σείς του μαθητη  τα προηγου μενα ε τη των σπουδω ν του καί σε  συνα ρτηση με  τον κλα δο που θε λεί να σπουδα -

σεί καί τίς ανα γκες της Ομογε νείας.  

 

Λεπτομερής ανακοίνωση θα εκδοθεί αρχές Σεπτεμβρίου 2012. 


