
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Πρόγραμμα Κοινωνικής Αλ-

ληλεγγύης «Μηνάς Τσιτσά-

κος», σ.1. 

Συμμετοχή της Οι.Ομ.Κω. 

στην ετήσια Συνδιάσκεψη 

του ΟΑΣΕ, σ.2. 

Παρουσίαση του Φιλολογι-

κού Συλλόγου Κων/λεως, σ.3. 

Το Οικουμενικό Σχολείο «η 

Αθηνά «,σ.4. 

Σεπτέμβριος   2015– Τεύχος 5/9 

 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 

Μεγάλη η Ανάγκη της Κινητοποίησης Εθελοντών για την  
Επιδεινούμενη Ανθρωπιστική Κρίση  

 
 Σε πολλά ενημερωτικά μας δελτία την τελευταία διετία έχουμε ενημερώσει για τις προσπάθειες που κάνει η Οι.Ομ.Κω. στην 
ανακούφιση Κωνσταντινουπολιτών και μη που έχουν πληγεί από την μακρόχρονη και βαθειά οικονομική κρίση που πλήττει 
τον λαό της Ελλάδος.  Παρά τις υποσχέσεις που έχουν δοθεί από τις εκάστοτες κυβερνήσεις οι καθημερινές εμπειρίες δείχνουν 
ότι αυξάνεται ο αριθμός των δεινοπαθούντων συμπολιτών μας. Αν προσπαθήσουμε να κατηγοριοποιήσουμε τις περιπτώσεις 
που παρουσιάζονται και για τις οποίες ενημερωνόμαστε αποσπασματικά είναι:  
 Εξώσεις από σπίτια λόγω αδυναμίας πληρωμής ενοικίων με την μέθοδο διακοπής παροχών ηλεκτρισμού και νερού. 
 Έλλειψη στοιχειωδών πόρων με αποτέλεσμα τον υποσιτισμό. Η διακοπή των βοηθημάτων ΟΓΑ που υπήρξε μια πράξη 

άκρας αναλγησίας το φθινόπωρο του 2012 δεν έχει αρθεί. Οι πληττόμενοι είναι οι νέο-πρόσφυγες της Βόρειας Ηπείρου, 
Ποντίων των χωρών της π. ΕΣΣΔ και βέβαια των Κωνσταντινουπολιτών που εκδιώχθηκαν την περίοδο 1964-1980 από την 
Πόλη τους.  

 Συσσώρευση λογαριασμών ΔΕΗ με αποτέλεσμα να προκύπτει αδυναμία πληρωμής τους. Πρέπει να αναφερθεί ότι τα 
κόστη  των λογαριασμών αυξάνεται λόγω των υπερβολικών δημοτικών τελών που επιβάλλουν οι Δήμοι.  

 Ανυπαρξία ιατροφαρμακευτικής κάλυψης λόγω οφειλών προς το Δημόσιο ή ανασφάλιστης εργασίας για δεκαετίες.  
Αδυναμία αντιμετώπισης εκτάκτων ιατρικών συμβάντων.  

 Αδυναμία αγοράς ή ενοικίασης αναπηρικού εξοπλισμού.  
 Ανεργία που πλήττει όλες τις ηλικίες.  
 Συστηματική αύξηση του πύχη για το βαθμό αναπηρίας με αποτέλεσμα να διακόπτονται οι αναπηρικές συντάξεις.   
 Υπερβολικές απαιτήσεις ιδιοκτητών για ενοίκια.  
   Βεβαίως δεν πρέπει να διαφύγει κανενός ότι σε σημαντικό βαθμό η ρίζα αυτών των προβλημάτων βρίσκεται στους διωγμούς 
που υπέστησαν οι Κωνσταντινουπολίτες από το κράτος της Τουρκίας. ‘Έχοντας χάσει όλα τα υπάρχοντα τους ένα σημαντικό 
ποσοστό των εκπατρισμένων, παρά την εργατικότητα τους ήταν αντικειμενικά αδύνατο να ορθοποδήσουν όταν μάλιστα η 
βοήθεια που δινόταν από το Ελληνικό κράτος ήταν περιορισμένη και η κατάσταση τους επιδεινώθηκε αν υπήρχε κάποιο 
πρόσθετο πρόβλημα στην οικογένεια τους (π.χ. ασθένεια, αναπηρία).  Ορισμένοι που ενδεχομένως αμφισβητούν αυτή την 
κατάσταση, έχοντας την εσφαλμένη εντύπωση ότι οι Πολίτες είναι ευκατάστατοι, αγνοούν το γεγονός ότι πολλοί Ρωμηοί στην 
Πόλη ήταν άνθρωποι του μεροκάματου και παραβλέπουν τις συνθήκες εκπατρισμού, όπου πολλές οικογένειες αναγκάστηκαν 
να εγκαταλείψουν κατοικία, βιός και εργασία ξεκινώντας την ζωή τους από την αρχή. Θα έπρεπε να περιμένει κανείς  ένα 
κράτος θύτης, όπως στην περίπτωση της Τουρκίας, να έχει δείξει ενδιαφέρον να βοηθήσει τους πολίτες της. Όμως δεν έχει 
υπάρξει μια τέτοια διάθεση παρά του ότι είναι γνωστό στους ιθύνοντες η κατάσταση αυτή και τα αίτια αυτής. 
   Όπως έχουμε ενημερώσει στα προηγούμενα ενημερωτικά μας δελτία η ΟΙ.Ομ.Κω. στα πλαίσια του Προγράμματος 
Κοινωνικής Αλληλεγγύης «Μηνάς Τσιτσάκος» καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την ανακούφιση των προστρεχόντων 
προς την Οι.Ομ.Κω. και τα μέλη σωματεία του.  Η υποστήριξη των προσπαθειών της Οι.Ομ.Κω. από τα Ιδρύματα Σταύρος 
Νιάρχος, ΤΙΜΑ, ΜΠΟΡΟΥΜΕ  αποτελούν μεγάλη βοήθεια και αυτή αποκτά μεγάλη σημασία κάτω από τις παραπάνω συνθήκες 
αλλά και τις πρόσθετες δυσκολίες από τον περιορισμό κίνησης κεφαλαίων που άρχισαν από τις αρχές Ιουλίου 2015.  

 



 

  Το ευτυχές γεγονός ότι λίγοι μεν αλλά απόλυτα αφοσιωμένοι συμπολίτες μας με όσες δυνάμεις διαθέτουν τρέχουν όλη την 
ημέρα να προσφέρουν βοήθεια δείχνει ότι είναι ζωντανό το Ρωμαϊκό φιλότιμο και η φιλανθρωπία, αλλά χρειάζονται πολλοί 
ακόμα στον αγώνα αυτό.  
  Εκτός των δράσεων Κοινωνικής Αλληλεγγύης από μέλη του Δ.Σ. καταβάλλεται συστηματική προσπάθεια για εύρεση εργασίας 
σε ανέργους. Μέχρι σήμερα έχει εξασφαλιστεί εργασία σε 12 ανέργους συμπολίτες μας. 
  Θα πρέπει να αναφέρουμε όμως ότι εκείνο που υπάρχει μεγάλη ανάγκη δεν είναι τα χρήματα μόνο αλλά και η κινητοποίηση 
των εθελοντών για την παροχή υποστήριξης στους  αναξιοπαθούντες σε θέματα όπως: 
 Συνοδεία σε νοσοκομεία συμπολιτών μας  καθώς επίσης και σε δημόσιες υπηρεσίες. 
 Διανομή τροφίμων και άλλων αγαθών.  Σήμερα διανέμονται δέματα σε 90 συμπολίτες μας στην Αθήνα και την 

Θεσσαλονίκη.  
 Μέριμνα για γραφειοκρατικά ζητήματα.   
 Σύνταξη προτάσεων προς Ιδρύματα υποστήριξης δράσεων κοινωνικής αλληλεγγύης. 
  Το ευτύχημα της ύπαρξης του Κοσμετείου Ιδρύματος όπου φιλοξενούνται δωρεάν 50 συμπολίτες μας αποτελεί σημαντικό 
ανακουφιστικό παράγοντα αλλά θα πρέπει να οργανωθούν και άλλες στέγες στο πρότυπο του Κοσμέτειου Ιδρύματος.  Η 
πρόσφατη ευαισθητοποίηση των διοικήσεων των Ομογενειακών Κοινοτήτων της Αντιγόνης, Ταταούλων, Νεοχωρίου-Βοσπόρου 
και Σταυροδρομίου να προστρέξουν στο Κοσμέτειο Ίδρυμα δείχνει την ευαισθησία των συμπολιτών στην Πόλη. Στα πλαίσια 
αυτά η Οι.Ομ.Κω. συνεργάζεται με το μέλος σωματείο του την Εστία Κωνσταντινουπόλεως και στεγάζονται τώρα 4 συμπολίτες 
μας σε κατοικίες που ανήκουν σε αυτό. 
  Με τα παραπάνω σκεπτικό καλούμε όλους τους αναγνώστες νε επικοινωνήσουν με το Δ.Σ. της Οι.Ομ.Κω. για προσφορά 
εθελοντικής εργασίας αλλά και για την παροχή βοήθειας για τα εξής: 
 την δυνατότητα εύρεσης στέγης σε ακίνητα που είναι άδεια, 
 συμμετοχή σε Φιλανθρωπικό δείπνο που θα γίνει στο ξενοδοχείο Κοράλλι το απόγευμα της 29/11/2015. Θα κυκλοφορήσει 

έγκαιρα η σχετική ανακοίνωση. 

Εκκλήσεις από το Δ.Σ. της Οι.Ομ.Κω. 

Συμπληρώσατε το έντυπο απογραφής Κωνσταντινουπολιτών ζητώντας να σας σταλεί το 

σχετικό έντυπο στέλνοντας email στην διεύθυνση: nnap@otenet.gr 

Οι εθελοντές αιμοδότες να δηλώσουν όταν δίνουν αίμα ότι αφορά την  

Τράπεζα Αίματος Κωνσταντινουπολιτών  

Συμμετοχή της Οι.Ομ.Κω. στην Συνδιάσκεψη για την Εφαρμογή των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων 2015 
του Οργανισμού για την Ασφάλεια και τη Σταθερότητα στην Ευρώπη (ΟΑΣΕ) της Οι.Ομ.Κω. 

   Στην συνδιάσκεψη που πραγματοποιήθηκε στην Βαρσοβία της Πολωνίας, από τις 21 Σεπτεμβρίου έως τις 2 Οκτωβρίου, την 
Οι.Ομ.Κω. εκπροσώπησε το μέλος του Δ.Σ. η Δρ. Ελίζα Φερεκύδου. 
   Συγκεκριμένα την Πέμπτη 1 Οκτωβρίου, στην συνεδρία 17 με θέμα τα «Δικαιώματα των  Εθνικών Μειονοτήτων», κατόπιν 
της προαπαιτούμενης επανεγγραφής στη λίστα των ομιλητών, πραγμα-
τοποιήθηκε με επιτυχία, η διάρκειας 3 λεπτών ομιλία, που είχε προετοι-
μαστεί από το ΔΣ της ΟΙΟΜΚΩ. Επίσης το κείμενο της παρέμβασής της 
Οι.Ομ.Κω. το οποίο είναι ανηρτημένο στην ιστοσελίδα της Οι.ΟμΚω.  
παραδόθηκε σε ηλεκτρονική μορφή στη γραμματεία, προκειμένου να 
συμπεριληφθεί στα πρακτικά της συνεδρίας. Ο εκπρόσωπος της Τουρκί-
ας πρέσβης κ. Ουμούτ Τοπτσούογλου απαντώντας παραδέχτηκε την 
ύπαρξη των προβλημάτων και ισχυρίστηκε ότι η Κυβέρνηση της Τουρκί-
ας επεξεργάζεται λύσεις για τα θέματα αυτά.  
       Στο περιθώριο των εργασιών δόθηκε η ευκαιρία συνομιλίας της εκ-
προσώπου της Οι.Ομ.Κω.  με την κα Astrid Thors, Ύπατη εκπρόσωπο του 
ΟΑΣΕ για τις εθνικές μειονότητες και  ενημέρωσης  για τις επόμενες εκ-
δηλώσεις της Οι.Ομ.Κω. στις Βρυξέλλες και την Γενεύη. Επίσης της παρα-
δόθηκαν  έντυπα για την επέτειο των 60 χρόνων από τα Σεπτεμβριανά 
στην αγγλική γλώσσα και ενημερωτικό υλικό για τα θέματα που απασχολούν την Ελληνορθόδοξη Κοινότητα της Πόλης.  



 

  Η κα Astrid Thors, η οποία προήδρευσε κατά την διάρκεια της συνεδρίας 17, ανέφερε στην εκπρόσωπο της Οι.Ομ.Κω. ότι 
είναι ευαισθητοποιημένη σχετικά με το θέμα της Ιεράς Θεολογικής Σχολής της Χάλκης, έχοντας ενημερωθεί από την Α.Θ.Π 
τον Οικουμενικό Πατριάρχη κ.κ. Βαρθολομαίο, κατά την επίσκεψη της με την ιδιότητα ως εκπροσώπου της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης στο Φανάρι. Σχετική ενημέρωση έγινε και στον William Romans, νομικό σύμβουλο και συντονιστή της συνεδρίας 17, 
για τα δικαιώματα των μειονοτήτων. 
   Στην συνδιάσκεψη συμμετείχαν επίσης ο Σύλλογος Κωνσταντινουπολιτών, Το Τάγμα του Αγίου Ανδρέα των Αρχόντων του 
Οικουμενικού Πατριαρχείου με παρεμβάσεις στους στην συνεδρία για τις θρησκευτικές ελευθερίες καθώς επίσης για πρώτη 
φορά μετά από πολλά χρόνια συμμετείχε εκ μέρους της Ελληνικής Μειονότητας της Βορείου Ηπείρου ο Εθνικός Σύλλογος 
Βόρεια Ήπειρος 1914.  

Παρουσίαση της Ιστορίας και της Απαίτησης της  Οι.Ομ.Κω. της Επιστροφής στην Πόλη του  

Κατασχεμένου Αρχειακού Υλικού του  Ελληνικού Φιλολογικού  Συλλόγου Κωνσταντινουπόλεως 

(ΕΦΣΚ) σε Φεστιβάλ Βιβλίων στο Πέρα.  
Η πρόσκληση που απηύθυνε ο Δήμος του Πέρα στο μέλος του Δ.Σ. της Οι.Ομ.Κω. κ. Νίκο Ζαχαριάδη για συμμετοχή ως ομι-

λητή στο 9ο Φεστιβάλ Παλαιών Βιβλίων έδωσε την ευκαιρία να πα-

ρουσιαστεί η ιστορία και η κατάσχεση του αρχείου του ΕΦΣΚ αλλά και 

το αίτημα της Οι.Ομ.Κω. για την επιστροφή των βιβλίων και του πολύ-

τιμου αρχείου στην Κωνσταντινούπολη, σε ομογενειακό ίδρυμα. Στην 

ομιλία του  ο κ. Ν. Ζαχαριάδης παρουσίασε λεπτομέρειες για την  ευ-

ρύτερη πολιτιστική δράση του ΕΦΣΚ, το γεγονός ότι είχε ως μέλη δια-

κεκριμένα μέλη της Πολίτικης κοινωνίας από όλες τις εθνότητες στα 

τέλη του 19ου αιώνα. Επίσης παρουσιάστηκε το πώς διανεμήθηκε 

μετά από την 

κατάσχεση του 

αρχειακού υλι-

κού του σε διά-

φορες βιβλιοθή-

κες της Άγκυρας την δεκαετία του 1930.  Τέλος αναφέρθηκαν οι ενέρ-

γειες που έχει κάνει η Οι.Ομ.Κω. τα τελευταία 4 χρόνια στα πλαίσια 

των επαφών που κάνει το Δ.Σ. με τις κυβερνητικές αρχές της Τουρκίας 

και που πάρα του ότι έχουν υποβληθεί πολλές λεπτομέρειες δεν έχει 

υπάρξει κάποια απάντηση από το Υπουργείο Εξωτερικών της Τουρκίας. 

Η ομιλία το κ. Ν. Ζαχαριάδη είναι ανηρτημένη στον ιστότοπο της 

Οι.Ομ.Κω.  

www.conpolis.eu 
Email Επικοινωνίας: 

nnap@otenet.gr. 

Πραγματοποιήθηκε  με Επιτυχία ο 1ος Κύκλος  Ερευνητικής Θερινής Εκπαίδευσης Φοιτητών  

Πολίτικης καταγωγής από την Ελλάδα στο Πανεπιστήμιο Κότς στην Κωνσταντινούπολη 
 Στα πλαίσια της συναφθείσας συνεργασίας μεταξύ της Οι.Ομ.Κω. και του Παν. Κότς όπως είχε ανακοινωθεί στο τεύχος Α-

πριλίου 2015 του ενημερωτικού μας δελτίου μετά από αίτηση της Οι.Ομ.Κω. έγιναν δεκτές τρείς φοιτήτριες για συμμετοχή 

σε ερευνητικά έργα των εργαστηρίων του αναφερόμενου Πανεπιστημίου. Στα πλαίσια αυτά έγιναν δεκτές και συμμετείχαν 

στο αναφερόμενο πρόγραμμα οι Ναταλία Τσακίρογλου (Ιατρική 2ο έτος) και η Δανάη Κουρμπάνη (Φαρμακευτική) και οι 

δύο από το ΕΚΠΑ που είχαν λάβει υποτροφίες της Οι.Ομ.Κω στο παρελθόν. Επίσης συμμετείχε από το Παν. Μακεδονίας η 

Ήβη Ψάλτη (Τμήμα Ευρωπαϊκών Σπουδών). Σημειώνεται ότι το Πανεπιστήμιο του Κότς με την υποστήριξη του Ιδρύματος 

Σταύρος Νιάρχος από πέρσι έχει ξεκινήσει την λειτουργία μεταπτυχιακής σχολής Βυζαντινών Σπουδών που παρουσιάζουν  

μεγάλο ενδιαφέρον για τις δραστηριότητες της Οι.Ομ.Κω,  Επιπλέον βρίσκεται στη φάση εξέτασης η χορήγηση υποτροφιών 

 σε Κωνσταντινουπολίτες μαθητές για να σπουδάσουν στο ίδιο Πανεπιστήμιο που η διδα-

σκαλία γίνεται εξολοκλήρου στα Αγγλικά.  



"Αθηνά" Οικουμενικό e-Σχολείο 
Το “Αθηνά” Οικουμενικό e-Δημοτικό Σχολείο δημιουργήθηκε στην 

Αθήνα το 2013  αποτελώντας κοινή έμπνευση και πρωτοβουλία του 

Κέντρου Online Εκπαίδευσης “ΑΡΝΟΣ”, της Οικουμενικής 

Ομοσπονδίας Κωνσταντινουπολιτών και του Ερευνητικού Εργαστηρίου 

Μικροκυμάτων και Οπτικών Ινών του Εθνικού Μετσόβιου 

Πολυτεχνείου. 

Αποτελώντας μια Πράξη Παιδείας & Κοινωνικής Προσφοράς, το 

“Αθηνά” ως  το πρώτο και μοναδικό δωρεάν Διαδικτυακό e- Δημοτικό Σχολείο, προσφέρει με αγάπη και σεβασμό το πολύτιμο 

δώρο της Γνώσης & της ανεξάρτητης Μάθησης σε χιλιάδες παιδιά, μαθητές και μαθήτριες όλων των τάξεων του Δημοτικού 

Σχολείου. 

«Στις δυσκολίες που έχουν διαμορφωθεί στις μέρες μας και τις αλλεπάλληλες προκλήσεις τις οποίες αντιμετωπίζει η ελληνική 

οικογένεια, το Κέντρο Online Εκπαίδευσης ΑΡΝΟΣ αναπτύσσει πλούσια κοινωνική δράση. Ανοίγει τις διαδικτυακές του πύλες 

σε όλες τις ευαίσθητα κοινωνικά ομάδες και παρέχει ένα μέρος από τις εκπαιδευτικές του υπηρεσίες εντελώς δωρεάν», 

δηλώνει ο πρόεδρος του Κέντρου Online Εκπαίδευσης “ΑΡΝΟΣ” κ. Ιωάννης Κρόκος, ενώ ο πρόεδρος της Οικουμενικής 

Ομοσπονδίας Κωνσταντινουπολιτών κ. Νικόλαος Ουζούνογλου, επισημαίνει: «Το Πρόγραμμα διαπνέεται από τη διαχρονική 

αξία της οικουμενικότητας του Ελληνισμού και φιλοδοξεί να αποτελέσει μια “κιβωτό της επιστήμης”, με στόχο τη διάχυση της 

γνώσης και τη διαφύλαξή της για τις επόμενες γενιές».  

Η μεγάλη αποδοχή και απήχηση των κοινωνικών δράσεων και εκπαιδευτικών μας υπηρεσιών από χιλιάδες, μαθητές, γονείς 

και δασκάλους -τόσο στην Ελληνική Επικράτεια όσο και στον όπου γης Ελληνισμό-, αποτυπώνονται στα 6 εκατομμύρια 

επισκέψεων της ιστοσελίδας www.arnos.gr, κατά τη διάρκεια της σχολικής περιόδου 2014-2015. 

Με διάθεση να ανταποκριθούμε στις εκπαιδευτικές ανάγκες ευαίσθητων και ευάλωτων κοινωνικών ομάδων, με πνεύμα 

ανοιχτό, που θα αγκαλιάζει με ευαισθησία, γνώση και σεμνότητα όλη την κοινωνία, υποστηρίζουμε ήδη πολλούς Δήμους, 

Περιφέρειες, Οργανισμούς, Κοινωφελή Σωματεία και Συλλόγους της χώρας μας. 

Η δωρεάν παροχή καινοτόμων και ποιοτικών εκπαιδευτικών λύσεων στις σημερινές αντίξοες συνθήκες από το Οικουμενικό 

Σχολείο «Αθηνά» αποτελεί μια ουσιαστική απάντηση στις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν πολλές οικογένειες τα τελευταία 

χρόνια, καθώς δυσκολεύονται να διαθέσουν χρήματα για την ενισχυτική διδασκαλία εκτός σχολείου. Η πρωτοβουλία του 

πρώτου δωρεάν on line οικουμενικού Δημοτικού Σχολείου έχει λάβει διεθνή αναγνώριση, με αποκορύφωμα την επίσημη 

παρουσίασή του στην On Line Educa 2015, τη μεγαλύτερη παγκόσμια έκθεση για την online εκπαίδευση η οποία θα 

πραγματοποιηθεί στο Βερολίνο από τις 2 έως τις 4 Δεκεμβρίου 2015. 

Στο πλαίσιο ενός εναλλακτικού και πρωτοποριακού τρόπου εκπαίδευσης, το «Αθηνά» e-Δημοτικό Οικουμενικό Σχολείο 

προσφέρει μέσω της ιστοσελίδας www.arnos.gr δωρεάν πρόσβαση (24 ώρες την ημέρα, 7 ημέρες την εβδομάδα) σε 

περισσότερα από 10.000 video-μαθήματα, που καλύπτουν την ύλη 22 μαθημάτων όλων των τάξεων του Δημοτικού Σχολείου 

και περιλαμβάνουν ανάλυση της θεωρίας, λύσεις των ασκήσεων του σχολικού βιβλίου και του τετραδίου εργασιών, 

μεθοδολογία, παραδείγματα και διαδραστικά τεστ. 

Συγχρόνως, μέσω της υπηρεσίας e-Δημοτικό Μελέτη, οι μαθητές του «Αθηνά» Οικουμενικού e-Σχολείου έχουν την ευκαιρία 

να βιώσουν μια μοναδική εκπαιδευτική εμπειρία, συμμετέχοντας στην Καθημερινή e-τάξη, στην οποία ο δάσκαλος, αξιοποιεί 

τον διαδραστικό πίνακα και τη video-κάμερα προκειμένου να βρίσκεται σε προσωπική επικοινωνία με τον μαθητή, να παρέχει 

καθοδήγηση στα video της μελέτης ανά κεφάλαιο, με επιλογή video-μαθημάτων, να επιλύει απορίες, να υποβάλλει τον 

μαθητή σε online διαγωνίσματα, ώστε να παρακολουθεί την πρόοδό του, αλλά και να επιβλέπει την ανταλλαγή απόψεων και 

ερωτήσεων μεταξύ των μαθητών, που εξελίσσονται σε ένα ασφαλές και ελεγχόμενο διαδικτυακό περιβάλλον. 

Τέλος, από την πρώτη στιγμή της λειτουργίας του, το Οικουμενικό Σχολείο «Αθηνά» έχει δείξει ιδιαίτερη ευαισθησία στους 

μαθητές ολιγοθέσιων σχολείων ανά την Ελλάδα, αλλά και στον όπου γης Ελληνισμό. Από φέτος, παρέχει πλέον και τη 

δυνατότητα ζωντανής και άμεσης διδασκαλίας σε κάθε γεωγραφικά απομακρυσμένη περιοχή, αξιοποιώντας τις απεριόριστες 

δυνατότητες της τεχνολογίας και φιλοδοξώντας να διασφαλίσει τη φυσική του παρουσία σε κάθε σημείο της Ελλάδας, αλλά 

και όλου του κόσμου. Οικουμενικό Σχολείο «Αθηνά» δημιουργήθηκε με πρωτοβουλία της Οικουμενικής Ομοσπονδίας 

Κωνσταντινουπολιτών, του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου και του Κέντρου On Line Εκπαίδευσης ΑΡΝΟΣ. Οι εξειδικευμένες 

γνώσεις και η πολυετής εμπειρία των συνεργατών του Οικουμενικού Σχολείου, που αποτυπώνονται στην εμπιστοσύνη 

χιλιάδων μαθητών, γονέων και δασκάλων, μπορούν και εξασφαλίζουν ποιοτικές υπηρεσίες που διαρκώς εξελίσσονται και 

βελτιώνονται. 


