
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Ινύιηνο   2011– Σεύρνο 1/6 

 Oη Βαζηθνί θνπνί Οκνζπνλδίαο ελ 

ζπληνκία: 

  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  

         Θέκαηα 

Με εληαηηθό ξπζκό ζπλερίδνληαηνη 
δξαζηεξηόηεηεο ηνπ Οκίινπ Νέωλ 
Κωλζηαληηλνππνιίηωλ κε ην 
Πξόγξακκα Πξαθηηθήο Άζθεζεο 
Φνηηεηώλ ζηελ Πόιε 

 

Ημερίδα ζηην Επέηειο ηων 

Σεπηεμβριανών 10/9/2011 

 

ηελ ηειηθή επζεία πξνεηνηκαζίαο 
η ν  2 ν  Φ ε ζ η η β ά ι 

Κωλζηαληηλνππνιηηώλ. 

Θέκαηα Παηδείαο 

 

Αλαθνίλωζε γηα ηα Κνηκεηήξηα ηεο 

Πόιεο 
 

Organization 

Μεληαία Ηιεθηξνληθή Δλεκέξωζε Οηθνπκεληθήο Οκνζπνλδίαο Κωλζηαληηλνππνιηηώλ  

www.conpolis.eu 

Όιεο νη παξαπάλω δξάζεηο πινπνηνύληαη κε ηελ ζηελή ζπλεξγαζία ηωλ Γηνηθεηηθώλ 

πκβνπιίωλ ηεο Οη.Οκ,Κω θαη ηνπ πλδέζκνπ Τπνζηήξημεο Ρωκείθωλ Δπαγώλ Ηδξπκάηωλ θαη 

μεθηλνύλ δεηώληαο ηελ επινγία ηεο Α.Θ.Π ηνπ Οηθνπκεληθνύ Παηξηάξρε θ. Βαξζνινκαίνπ Οη 

λέεο θαη νη λένη πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηηο επηκέξνπο δξάζηεξηόηεηεο έγηλαλ δεθηνί ηελ 25/7/2011 

από ηελ Α.Θ.Π Οηθνπκεληθό Παηξηάξρε θαη παξνπζίαζαλ ηα έξγα πνπ έρνπλ αλαιάβεη θαη 

εξγάδνληαη (δείηε παξαπάλω θωηνγξαθία), Δπίζεο ν Οηθνπκεληθόο Παηξηάξρεο επηζθέθζεθε 

ηελ Παηδνύπνιε θέηνο ηξείο θνξέο θαη δηαπίζηωζε ην άξηζην εθηεινύκελν έξγν κε ηελ 

ζπλεξγαζία ηωλ Οκνγελώλ ζηειερώλ θαη ηωλ νκαδαξρώλ πνπ κεηέβεζαλ ζηα πιαίζηα ηωλ 

δξάζεωλ ηεο Οη.Οκ.Κω. Καηά ηελ παξακνλή ηνπο ζηελ Πόιε ηα κέιε ηωλ απνζηνιώλ ηεο 

Οη.Οκ.Κω έγηλαλ δεθηά από ηα κέιε ηνπ Γ.. ηνπ ΤΡΔΗΓ θαη ηνλ Πξόεδξν ηνπ Γ.. θ.Παληειή 

Λάθε Βίγθα θαζώο επίζεο ζπλαληήζεθαλ κε θνηηεηέο ηεο Οκνγέλεηαο.  

 Πξηλ ηελ αλαρώξεζε ηνπο  γηα ηελ Πόιε  ηα κέιε ηνπ Οκίινπ Νέωλ Κωλζηαληηλνππνιηηώλ 

ζπλεξγάζηεθαλ κε ηηο αξκόδηεο Δπηηξνπέο ηεο Οη,Οκ,Κω  γηα ηελ θαηάιιειε πξνεηνηκαζία ηωλ 

απνζηνιώλ ηνπο θαη ζε όιεο ηηο πεξηπηώζεηο ζπλερίδνληαη νη εξγαζίεο ηνπο γηα αμηνπνίεζε 

πεξαηηέξω ηωλ εξγαζηώλ ηνπο. Σν Γ..ηεο Οη.Οκ.Κω έρεη ήδε απνθαζίζεη λα ηηκήζεη ηηο λέεο 

θαη ηνπο λένπο πνπ κεηέβεζαλ ζηελ Πόιε γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηωλ αλαθεξόκελωλ 

πξνγξακκάηωλ ζε εθδήιωζε πνπ ζα γίλεη ζηα πιαίζηα ηνπ 2νπ Φεζηηβάι 

Κωλζηαληηλνππνιηηώλ ηελ 1 Οθηωβξίνπ 2011 ζην Βπδαληηλό Κέληξν Αζιεηηζκνύ θαη 

Πνιηηηζκνύ. Ο ζπληνληζκόο ηνπ Οκίινπ Νέωλ γίλεηαη από ηελ θπξία Ηθηγέλεηα 

Παπαθωλζηαληίλνπ.  

 

Με εληαηηθό ξπζκό ζπλερίδνληαη νη δξαζηεξηόηεηεο 
ηνπ Οκίινπ Νέωλ Κωλζηαληηλνππνιίηωλ κε ην 

Πξόγξακκα Πξαθηηθήο Άζθεζεο Φνηηεηώλ ζηελ Πόιε 
Η Α.Θ.Π ν Οηθνπκεληθόο Παηξηάξρεο δέρζεθε ηα κέιε 

ηνπ Οκίινπ Νέωλ Κωλζηαληηλνππνιηηώλ  
ην πξνεγνύκελν ελεκεξωηηθό δειηίν είρακε αλαθνηλώζεη 
ηελ νξγάλωζε δξαζηεξηνηήηωλ ζηα πιαίζηα ηεο πξαθηηθήο 
άζθεζεο ηωλ θνηηεηώλ πνπ πινπνηνύληαη από ηνλ Όκηιν 
Νέωλ Κωλζηαληηλνππνιηηώλ ηεο Οη.Οκ.Κω. Μέρξη ζήκεξα 
έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί νη παξαθάηω δξαζηεξηόηεηεο:  
(α) Απνηύπωζε θνηλνηηθώλ αθηλήηωλ ηεο Οκνγέλεηαο 
(ρνιέο Γαιαηά-Ηωαθείκεην, Κηίξην Φηιόπηωρνπ Κπξηώλ 
Πέξα θαη Οηθνηξνθείν ηεο Εαππείνπ ρνιήο) από έμη λένπ 
αξρηηέθηνλεο θαη πνιηηηθνύο κεραληθνύο. 
(β) Απνζηνιή νθηώ έκπεηξωλ νκαδαξρώλ ζηελ 
Παηδνύπνιε ηεο λήζνπ Πξώηεο γηα ζύλδεζκν ηεο 
δηαθνπώλ κε επηκόξθωζε.  
(γ) πλέρηζε ηωλ εξγαζηώλ ζπληήξεζεο θαη επηζθεπώλ ηεο 
ππνδνκήο ηωλ Κνηκεηεξίωλ ηεο Οκνγέλεηαο από ηξείο 
λένπο πνιηηηθνύο κεραληθνύο. 
(δ) Απνζηνιή 10 λέωλ γηα πεξηπνίεζε θαη θαζαξηζκό ηωλ 
Κνηκεηεξίωλ. 
(ε) πλέρηζε ηεο θαηαινγξάθεζεο θαη ζπληήξεζεο ηεο 
Βηβιηνζήθεο ηεο Παηξηαξρηθήο Μεγάιεο ηνπ Γέλνπο 



Η Οη.Οκ.Κω νξγαλώλεη ζηελ 56ε Δπέηεην επηεκβξηαλώλ Ηκεξίδα κε ζέκα  

«Χωξίο Απνθαηάζηαζε θαη Γηθαίωζε ηα  
Αλζξώπηλα Γηθαηώκαηα είλαη  Γξάκκαηα Κελά Λόγνπ» 

   άββαην 10/9/2011, 10.30-13.00 π.κ. 

Αίζνπζα Δθδειώζεωλ ηνπ Δλνξηαθνύ Ι. Νανύ  

Παλαγίαο Φαλεξωκέλεο ηνπ  Γεκνηηθνύ Γηακεξίζκαηνο  Βνπιηαγκέλεο- Αηηηθήο 

Πξόγξακκα  ηεο Ηκεξίδαο 

Υαηξεηηζκόο εθ κέξνπο ηνπ Γ.. ηεο Οη.Οκ.Κω από ηνλ Πξόεδξν Καζ. Νηθ. Οπδνύλνγινπ  

Δηζεγήζεηο από ηα κέιε ηνπ Οκίινπ Νέωλ Κωλζηαληηλνππνιηηώλ:  

α) Πελειόπε Αιεμία Γηώζα, Γηθεγόξν πηπρ. Α.Π.Θ θαη Μεη. Γηπι.  Ναπη. Γίθαηνπ University College London, «Η ζεκαζία ηωλ πρόζθαηωλ 

αποθάζεωλ ηοσ Εσρωπαϊθού Δηθαζηερίοσ Δηθαηωκάηωλ ηοσ Αλζρώποσ γηα ηελ Αποθαηάζηαζε ηωλ Ιδηοθηεζηαθώλ Δηθαηωκάηωλ 

ηωλ Ειιήλωλ ηες Κωλζηαληηλούποιες» 

β) Δπαγγειία Κνπηάγηαξ, πηπρ. Γηεζλ. & Δπξωπ. πνπδώλ - Μεη. Γηπι. Γηεζ. Γίθαην θαη Γηπιωκ. πνπδέο Παληείνπ Παλ.  θαη Δξεπλήηξηα 

Ηλζηηηνύηνπ Γηεζλώλ ρέζεωλ, «Το Πιαίζηο ηοσ Δηεζλούς Δηθαίοσ γηα ηελ Αποθαηάζηαζε θαη Θεραπεία ηωλ Θσκάηωλ Παραβηάζεωλ 

Αλζρωπίλωλ Δηθαηωκάηωλ Μαδηθής Κιίκαθας: Η περίπηωζε ηες Ειιεληθής Μεηολόηεηας ηες Κωλζηαληηλούποιες».  

3. Οκηιία θ. Σδελγθίδ Αθηάξ, Καζεγεηή Κνηλωληθήο Ηζηνξίαο θαη Γηεπζπληή ηνπ Δπξωπαϊθνύ Κέληξνπ Παλ. Μπαρηδεζερίξ - πξώελ ζπλεξγάηε 

ηνπ Ο.Ζ.Δ, «Η Αλάδπζε ηεο  Ιζηνξηθήο Μλήκεο ζηελ Σνπξθία θαη ν Ρόινο Γξάζεο ηεο Γηπιωκαηίαο ηωλ Πνιηηώλ». 

4. πκπεξάζκαηα θαη πδήηεζε.  

Ζ είζνδνο είλαη ειεύζεξε, Σει. επηθνηλωλίαο: 6977008922 

Πξόζβαζε κε Λεωθνξεία: από Λ. Αθαδεκίαο Δ22 θαη Γιπθάδα 115.  

2ν Φεζηηβάι –Γηνξηή Κωλζηαληηλνππνιηηώλ, Βπδαληηλό 

Αζιεηηθό Κέληξν «Πνιίηεο ηνπ Κόζκνπ» 

Η πξνεηνηκαζία ηνπ Πξνγξάκκαηνο έρεη εηζέιζεη ζηελ 

ηειηθή επζεία θαη ζα αλαθνηλωζεί ζύληνκα. 

1-2 Οθηωβξίνπ 2011 

Βπδαληηλό Αζιεηηθό Κέληξν Αζιεηηζκνύ θαη Πνιηηηζκνύ 

Δηδηθό Αθηέξωκα ζηελ Οηθνινγηθή Γξαζηεξηόηεηα ηνπ Οηθνπκεληθνύ 

Παηξηάξρε, θαζώο θαη πιήζνο εθζέζεωλ αιιά θαη παξάιιειωλ 

εθδειώζεωλ πνπ ιακβάλνπλ ρώξα αλαδεηθλύνληαο ηελ πνιηηηζηηθή 

καο θιεξνλνκηά ωο Πνιίηεο, όρη κόλν ηεο Πόιεο,  αιιά θαη ηνπ 

Κόζκνπ.  

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

Δεύτερη Ανακοίνωση  

ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΝΣΗΡΗΗ ΣΩΝ  ΚΟΙΜΗΣΗΡΙΩΝ  ΣΗ ΟΜΟ-

ΓΕΝΕΙΑ ΣΗΝ ΠΟΛΗ  
Όπως ήδη γνωρίζεται από την αρχική ανακοίνωση, τον Απρίλιο του 

2010 έχει ξεκινήσει, με την συνεργασία της  ΟΙΟΜΚΩ (Οικουμενική 

Ομοσπονδία Κωνσταντινουπολιτών) και του ΤΡΕΙΔ (υνδέσμου 

Τποστήριξης Ρωμεϊκων Ευαγών Ιδρυμάτων), η προσπάθεια : της 

συντήρησης και φροντίδας των Κοιμητηρίων στην Κωνσταντι-

νούπολη, σε συνεργασία με τις Κοινότητες της Πόλης.. τα πλαί-

σια της προσπάθειας πέρσι τρεις τελειόφοιτοι φοιτητές του 

ΕΜΠ μετέβησαν στην  Κωνσταντινούπολη και να καταγράψουν όλα 

τα κοιμητήρια και την κατάστασή τους (ήταν 26, βρήκαν μόνο 23, τα 

τρία δεν υπάρχουν πια...). Κατόπιν εισήγησης της Επιτροπής Κοιμη-

τηρίων της  ΟΙΟΜΚΩ, που ασχολείται με το θέμα προς το Δ..,  έχουν  

επιλεγεί  τρία κοιμητήρια (Βεβεκίου, Πικριδίου και Πασάμπαχτζε)– 

τα οποία χρειάζονται άμεση φροντίδα και συντήρηση.  τη συνέχεια 

το  Δ.. της ΟΙOMΚΩ αποφάσισε να καλέσει όσους θέλουν να συμ-

βάλλουν με κάθε μέσο για  να γίνουν οι απαραίτητες εργασίες συ-

ντήρησης στους χώρους των  κοιμητηρίων  και αποφασίστηκε από 

πλευράς ΟΙΟΜΚΩ  η συγκέντρωση του ποσού 5.000 Ευρώ. Σο υπόλοι-

πο απαιτούμενο ποσό των 10.000 Ευρώ θα διατεθεί από τις Κοινότη-

τες της Πόλης.  Τπάρχει η επιθυμία και η σκέψη, μελλοντικά να επε-

κταθούν οι εργασίες αυτές και σε όσα Ομογενειακά Κοιμητήρια πα-

ρουσιάζουν ανάγκη. Οι εργασίες θα γίνουν σε συνεργασία με τις 

αντίστοιχες Κοινότητες της Πόλης και τον ύνδεσμο Τποστήριξης 

Ρωμεϊκων Ευαγών Ιδρυμάτων. Σον Μάρτιο έγινε η παρουσίαση της 

έκθεσης των τελειόφοιτων στους Επιτρόπους των Κοινοτήτων της 

Κωνσταντινούπολης και μελών του  υνδέσμου Τποστήριξης Ρωμεϊ-

κων Ευαγών Ιδρυμάτων. Σο πρόγραμμα έχει προχωρήσει, ήδη συγκε-

ντρώθηκε το 40% των πόρων του αναλογούντα μεριδίου της ΟΙΟΜΚΩ  

και φέτος το καλοκαίρι μία ομάδα 10 νέων πάει στην Κωνσταντινού-

πολη για  να υλοποιήσει  το πρώτο στάδιο της συντήρησης. Επειδή τα 

Κοιμητήρια αποτελούν ένα κομμάτι της πολιτισμικής ταυτότη-

τας και ιστορίας της Ρωμιοσύνης,   το Δ.Σ. τησ Οι.Ομ.Κω και τα μέλη 
τησ Επιτροπήσ Κοιμητηρίων, πιςτεύουν πωσ η ευρύτερη   γνωςτοποίηςη 
του έργου, αλλά, και κάθε  βοήθεια ςυνδρομήσ είναι ουςιαςτικοί και ςημα-
ντικοί παράγοντεσ για την πρόοδο και υλοποίηςη του. 

‘Όζνη ζέινπλ λα ζπλδξάκνπλ παξαθαινύληαη λα επηθνηλω-
λήζνπλ κε ην Γ.. ηεο Οη.Οκ.Κω  ζηα ηειέθωλν 6977008922 

ή email: nnap@otenet.gr, fax: 210 86 62 205.  

Δλέξγεηεο ηνπ Γ.. ηεο Οη.Οκ.Κω γηα ηα ζέκαηα  
Οκνγελεηαθήο Παηδείαο 

Παξά ηελ πεξίνδν ηωλ δηαθνπώλ ην Γ.. ζπλερίδεη ηηο πξνζπά-
ζεηεο ηνπ γηα ηα ζέκαηα ηεο ππνζηήξημεο ηεο Οκνγελεηαθήο Παη-
δείαο κε ηηο ελέξγεηεο: 
1) Πεξαηώλεηαη ε πξνεηνηκαζία ηωλ Διιεληθώλ Βηβιίωλ Μαζεκα-
ηηθώλ γηα ηηο ηάμεηο η’ Γεκνηηθνύ θαη 1, 2, 3εο Γπκλάζηνύ  ζε 
ζπλεξγαζία κε ην Παηδαγωγηθό Ηλζηηηνύην ηνπ Τπ. Παηδείαο ηεο 
Διιάδνο ώζηε λα ζηαινύλ κέζν ηεο επίζεκεο νδνύ πξνο ηελ 
Σνπξθηθή πιεπξά γηα έγθξηζε όπωο έγηλε θαη ζηελ πεξίπηωζε 
ηωλ βηβιίωλ ηνπ Γεκνηηθνύ πέξζη. Ζ ζπκβνιή ηωλ εζεινληώλ 
είλαη νπζηαζηηθή ζηελ δηεθπεξαίωζε θαη ηεο εξγαζίαο απηήο.  
2) Έρεη δηαζθεπαζζεί Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Διιεληθήο Γιώζ-
ζαο πνπ παξέρεη θαη κεηάθξαζε ηεο ιέμεο ζηα Σνπξθηθά θαη ην 
νπνίν ζα αθνινπζήζεη ηελ ίδηα νδό έγθξηζεο κε ηα βηβιία καζε-
καηηθώλ. 
3) Δπεηδή δηαπηζηώζεθε θαζπζηέξεζε από Σνπξθηθήο πιεπξάο 
ζηηο δηαδηθαζίεο ηεο ρνξήγεζεο ηεο νξηζηηθήο άδεηαο δηαλνκήο 
ηωλ βηβιίωλ δεκνηηθνύ πνπ είραλ ζηαιεί αξρέο ηνπ παξειζόληα 
Φεβξνπαξίνπ έγηλαλ δηαβήκαηα πξνο ηελ Σνπξθηθή Κπβέξλεζε. 
Δλεκεξώζεθε ε Οη.Οκ.Κω όηη ην Τπ. Δμωηεξηθώλ ηεο Σνπξθίαο 
έρεη ελεκεξώζεη ηελ Διιεληθή Πξεζβεία ηεο Άγθπξαο ηελ 
16/6/2011 όηη ηα δηδαθηηθά βηβιία ζα δηαλεκεζνύλ ζηνπο καζεηέο 
ηωλ Διιεληθώλ ρνιείωλ ηεο Πόιεο. 
Σν Γ.. επεμεξγάδεηαη ζηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ ηζρύνληαο θαλνλη-
ζκνύ ρνξήγεζεο ππνηξνθηώλ κε ηελ απνθηεζείζα εκπεηξία ηα 
ηειεπηαία ηξία ρξόληα.  
 

mailto:nnap@otenet.gr

