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 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
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Μεληαία Ηιεθηξνληθή Δλεκέξσζε Οηθνπκεληθήο Οκνζπνλδίαο Κσλζηαληηλνππνιηηώλ

Το Δ.Σ. ηηρ Οι,.Ομ.Κω έγινε δεκηό από ηον Ππόεδπο
ηηρ Ελληνικήρ Δημοκπαηίαρ
ηηο 6/7/2011 έγηλε δεθηό ην Γ. ηεο Οη.Οκ.Κσ από ηνλ Δμνρόηαην Πξόεδξν
Γεκνθξαηίαο θ.Κάξνιν Παπνύιηα. Καηά ηελ έλαξμε ηεο ζπλάληεζεο ν
Πξόεδξνο ηεο Γεκνθξαηίαο αλέθεξε ζηα κέιε ηνπ Γ.. ηα εμήο: «είζηε έλα
θνκκάηη ηνπ Διιεληζκνύ πνπ κεηαθέξεηε κλήκεο, ζπγθηλήζεηο, αιιά
πάληνηε έλα δσληαλό θνκκάηη ηνπ ελόο ειιεληζκνύ, πνπ ήηαλ, ππήξμε,
έδσζε πάξα πνιιά, αιιά θαη δίλεη κε ηελ παξνπζία ζαο εδώ θαη κε ην
ελδηαθέξνλ πνπ έρεηε γηα όηη απέκεηλε αθόκα ζε απηή ηελ ηζηνξηθή πόιε.
ηελ απάληεζε ηνπ ν Ν.Οπδνύλνγινπ εθθξάδνληαο ηηο απόςεηο ησλ κειώλ
ηεο Οη.Οκ.Κσ πξόζζεζε ιέγνληαο όηη : «Ο Διιεληζκόο ηεο Πόιεο όπσο
έρεη κεγάιν παξειζόλ ζα έρεη θαη ιακπξό κέιινλ ζηνλ βαζκό ησλ
δπζθνιηώλ πνπ δηήιζε ζηηο δεθαεηίεο πνπ πέξαζαλ».

ηελ παξνπζίαζε ηνπο ηα κέιε ηνπ Γ.. ηεο Οη.Οκ.Κσ επηθεληξώζεθαλ ζην κείδσλ δήηεκα ηεο Απνθαηάζηαζεο ηνπ Διιεληζκνύ ηεο
Πόιεο ζηα πιαίζηα ηνπ Γηεζλνύο Γηθαίνπ Γηθαησκάησλ ηνπ Αλζξώπνπ, ηελ ζηελή ζπλεξγαζία ηεο Οη.Οκ.Κσ κε ηνπο θνξείο ηεο Οκνγέλεηαο ηεο Πόιεο ζε πνιινύο ηνκείο, ζηηο παξεκβάζεηο πνπ γίλνληαη πξνο ηνπο Γηεζλείο Οξγαληζκνύο γηα ηα δίθαηα ηνπ Διιεληζκνύ ηεο Πόιεο θαη ηηο επαθέο κε ηνπο θνξείο ηεο Πνιηηείαο. Δπίζεο αλαθέξζεθε όηη ηνλ ηειεπηαίν ρξόλν ππάξρνπλ απεπζείαο
ζπλνκηιίεο κε ηνπο παξάγνληεο ηεο Σνπξθίαο (Κπβέξλεζε, Κόκκαηα θαη ΜΚΟ) νη νπνίεο μεθίλεζαλ ηνλ Μάην ηνπ 2010 θαηά ηελ
επίζθεςε ηνπ Πξσζππνπξγνύ θ.Ρ.Σ.Δξληνγάλ ζηελ Αζήλα. Ο θ. Πξόεδξνο ηεο Γεκνθξαηίαο αθνύ επραξίζηεζε γηα ηελ ελεκέξσζε, δήισζε όηη από πιεπξάο ηεο Πξνεδξίαο ηεο Γεκνθξαηίαο ζα ππνζηεξηρζνύλ νη πξνζπάζεηεο ηεο Οη.Οκ.Κσ θαη ζα γίλνπλ νη
απαξαίηεηεο ελέξγεηεο.
πλάληεζε ηνπ Γ.. ηεο Οη.Οκ.Κσ κε ηνλ Πξόεδξν ηνπ Ρεπνπκπιηθαληθνύ Λατθνύ
Κόκκαηνο ηεο Σνπξθίαο
Σην πεξηζώξην ηεο Σπλόδνπ ηεο Σνζηαιηζηηθήο Γηεζλνύο πνπ έιαβε ρώξα ζηε Βνπιηαγκέλε,
πξαγκαηνπνηήζεθε ζήκεξα ζπλάληεζε ηεο αληηπξνζωπείαο ηνπ Γ.Σ. ηεο Οη.Οκ.Κω κε ηελ
αληηπξνζωπεία ηνπ Ρεπνπκπιηθαληθνύ Λαϊθνύ Κόκκαηνο (ΡΛΚ) ηεο Τνπξθίαο ππό ηελ εγεζία
ηνπ θ. Κεκάι Κηιηηδληάξνγινπ. Σηε ζπλάληεζε ζπκκεηείρε επίζεο αληηπξνζωπεία ηνπ Σπιιόγνπ
Ικβξίωλ Αζελώλ. Η αληηπξνζωπεία ηεο Οη.Οκ.Κω έζεζε ζηελ αξρή ηεο ζπλάληεζεο αλνηθηά ην
ζέκα όηη νη Έιιελεο ηεο Κωλζηαληηλνύπνιεο βξίζθνληαη εθηόο ηεο παηξίδαο ηνπο παξά ηε
ζέιεζή ηνπο, επεηδή εμαλαγθάζηεθαλ ζε θπγή ιόγω παξαβηάζεωλ ηωλ αλζξωπίλωλ
δηθαηωκάηωλ ηνπο θαη ην γεγνλόο όηη ηα ζεκεξηλά δεδνκέλα θαη νη αξρέο ηνπ δηεζλνύο δηθαίνπ
επηηξέπνπλ ελ κέξεη ηε ζεξαπεία θαη ηε δηόξζωζε ηωλ ζπλεπεηώλ απηήο ηεο εθξίδωζεο. Η
Οη.Οκ.Κω δήηεζε από ην ΡΛΚ ηελ ππνζηήξημή ηνπ γηα ηελ επίηεπμε ιύζεο ηωλ ζεκάηωλ πνπ
έρνπλ ήδε ηεζεί ζηελ Τνπξθηθή Κπβέξλεζε. Από πιεπξάο ηεο Οη.Οκ.Κω ηνλίζηεθε όηη δελ αξθεί
κόλν ν ζεβαζκόο ηωλ αλζξωπίλωλ δηθαηωκάηωλ ζην εθεμήο, αιιά ε απνθαηάζηαζε θαη
επαλόξζωζε ηωλ αδηθηώλ ηνπ παξειζόληνο απνηειεί βαζηθή πξνϋπόζεζε εθδεκνθξαηηζκνύ .
Σηελ θαηεύζπλζε απηή είλαη αλαγθαίν λα ππνζηεξηρζνύλ από ηελ ηνπξθηθή πνιηηεία νη Κωλζηαληηλνππνιίηεο πνπ επηζπκνύλ λα επαλαπαηξηζηνύλ.
Σηε ζπλέρεηα ηέζεθαλ ηα ζέκαηα: (α) απαγόξεπζεο ηεο εγγξαθήο καζεηώλ πνπ δελ δηαζέηνπλ ηνπξθηθή ππεθνόηεηα ζηα νκνγελεηαθά ζρνιεία, (β)
ζνβαξώλ εθθξεκνηήηωλ ζηελ απνθαηάζηαζε ηεο δηθαηνζύλεο ζε ζρέζε κε ηα επαγή ηδξύκαηα ηεο Οκνγέλεηαο, (γ) πεξηνξηζκώλ ζηα θιεξνλνκηθά
δηθαηώκαηα ηωλ Διιήλωλ ππεθόωλ, (δ) αλάγθεο απνθαηάζηαζεο ηεο ηζαγέλεηαο ζε απηνύο πνπ ην επηζπκνύλ. Ο θ. Κεκάι Κηιηηδληάξνγινπ δήιωζε
όηη ζα ππάξμεη ζεηηθή αληηκεηώπηζε ηωλ δεηεκάηωλ πνπ ηέζεθαλ, ηδηαίηεξα απηώλ πνπ έρνπλ αλζξωπηζηηθό ραξαθηήξα, θαη ηόληζε ηελ αλάγθε ηεο
ζπλέρηζεο ηωλ επαθώλ ώζηε λα ππάξμεη πξόνδνο ζηελ ιύζε ηωλ παξαπάλω ζεκάηωλ.

Πξνρσξεί κε εληαηηθνύο ξπζκνύο ε πξνεηνηκαζία ηνπ

2νπ Φεζηηβάι –Γηνξηή Κσλζηαληηλνππνιηηώλ «Πνιίηεο ηνπ Κόζκνπ»
Σν Φεζηηβάι πνπ έρεη απνθαζηζηεί λα ιάβεη ρώξα ζηηο 1-2 Οθησβξίνπ 2011 ζηνλ Άιηκν ζην Βπδαληηλό Κέληξν Αζιεηηζκνύ θαη
Πνιηηηζκνύ, πξνβιέπεηαη λα απνηειείηαη από Κεληξηθέο δξάζεηο θαη ηηο επηκέξνπο δξαζηεξηόηεηεο ησλ κειώλ σκαηείσλ. Σν πιένλ
ζεκαληηθό ζέκα ζηηο Κεληξηθέο Δλόηεηεο αθνξά ην Πεξηβάιινλ θαη ηελ Οηθνινγία ζην πιαίζην ηεο νπνίαο ζα παξνπζηαζηεί ε
«Οηθνινγηθή Γξαζηεξηόηεηα ηνπ Οηθνπκεληθνύ Παηξηαξρείνπ». Δπηπιένλ νη ελόηεηεο δξάζεσλ αθνξνύλ: Δθζέζεηο Εσγξαθηθήο –
Αγηνγξαθίαο, Φσηνγξαθίαο, Πξνβνιέο ηαηληώλ πνπ αθνξνύλ ηελ Κσλζηαληηλνύπνιε, Οκηιίεο ησλ επηκέξνπο σκαηείσλ,
Παξνπζηάζεηο Βηβιίσλ, Παηδηθέο Γξαζηεξηόηεηεο, Παξνπζίαζε Κσλζηαληηλνππνιίηηθεο Γαζηξηκαξγίαο, Αζιεηηθά θαη Θεαηξηθά
δξώκελα, Υνξό θαη Υνξσδίεο-πλαπιίεο. Σα κέιε ζσκαηεία έρνπλ ππνβάιιεη ηηο πξνηάζεηο ηνπο ηηο νπνίεο ε

πλέδξην Δπεηείνπ επηεκβξηαλώλ 2011- 10/9/2011, ‘Ώξεο 10.30-13.00
Αίζνπζα Δθδειώζεσλ ηνπ Δλνξηαθνύ Ι. Νανύ Παλαγίαο Φαλεξσκέλεο ηνπ
Γεκνηηθνύ Γηακεξίζκαηνο Βνπιηαγκέλεο- Αηηηθήο

«Υσξίο Απνθαηάζηαζε θαη Γηθαίσζε ηα Αλζξώπηλα Γηθαηώκαηα είλαη Γξάκκαηα Κελά Λόγνπ»
Με ηνλ παξαπάλσ ηίηιν ην Γ.. ηεο Οη.Οκ.Κσ νξγαλώλεη Ζκεξίδα πνπ επηθεληξώλεηαη ζηελ πξνζπάζεηα αλαδείμεηο ησλ αξρώλ
ηνπ δηεζλνύο δηθαίνπ δηθαησκάησλ ηνπ αλζξώπνπ πνπ αλαθέξνληαη ζηελ αλάγθε ηεο ιήςεο κέηξσλ από πιεπξάο ησλ θξαηώλζπηώλ γηα ηελ ιήςε κέηξσλ απνθαηάζηαζεο θαη ζεξαπείαο αδηθηώλ θαη παξαβηάζεσλ ησλ ζεκειησδώλ δηθαησκάησλ ησλ κεηνλνηήησλ θαη ζπγθεθξηκέλα ηεο Διιελνξζόδνμεο Μεηνλόηεηαο ηεο Κσλζηαληηλνύπνιεο. Κεληξηθόο Οκηιεηήο ηεο Ζκεξίδαο είλαη ν
Καζεγεηήο Σδελγθίδ Αθηάξ. Μεηαμύ ησλ νκηιεηώλ ζα είλαη θαη λένη εξεπλεηέο κε εηδηθόηεηα ζε ζέκαηα δηθαησκάησλ ηνπ αλζξώπνπ.
www.conpolis.eu
Email Δπηθνηλσλίαο: nnap@otenet.gr.

Πεξαηηέξσ Πξσηνβνπιίεο ηεο Οη.Οκ.Κσ γηα ηελ Τπνζηήξημε ηεο Οκνγελεηαθήο Παηδείαο

Σν Γ.. ηεο ΟΗ.ΟΜ.ΚΩ. ζε εθαξκνγή ηεο ζηξαηεγηθήο ηνπ απόθαζεο γηα ηελ ζηήξημε ηεο Οκνγελεηαθήο Παηδείαο, έρεη ππνβάιεη πξόζθαηα πξνο ηνπο αξκόδηνπο θνξείο, θείκελν κε παξαηεξήζεηο θαη πξνηάζεηο γηα ηελ ιήςε κέηξσλ γηα ηελ αλαβάζκηζε νπζηαζηηθά ηεο Οκνγελεηαθήο Παηδείαο πνπ απνηειεί ηνλ
θύξην παξάγνληα γηα ην κέιινλ ηεο Ρσκηνζύλεο ηεο Πόιεο.
ην θείκελν ειήθζεζαλ ππόςε ηα ζέκαηα πνπ έρνπλ ζπδεηεζεί
θαηά ηηο δηαδνρηθέο ζπλαληήζεηο εθπξνζώπσλ ηνπ Γ.. ηεο
ΟΗ.ΟΜ.ΚΩ κε ηνπο αξκόδηνπο θνξείο ζηελ Πόιε θαζώο νη εθζέζεηο ησλ εηδηθώλ ηνπ Παηδαγσγηθνύ Ηλζηηηνύηνπ πνπ επηζθέθζεθαλ ηα ζρνιεία ηεο Πόιεο. Οη πξνηάζεηο ηεο Οη.Οκ,Κσ,
ηηο νπνίεο επεμεξγάδεηαη θαη ππνβάιεη πξνο ην Γ.. ε Δπηηξνπή Οκνγέλεηαο ηεο Πόιεο, ζπκπεξηιακβάλνπλ ζρέδην Καηαζηαηηθνύ λένπ ζπκβνπιεπηηθνύ θνξέα πνπ νπζηαζηηθά ζα αλαβηώζεη ηνλ «ύλδεζκν πξνο ελίζρπζε ηεο Οκνγελεηαθήο Παηδείαο» (1948). Με ην δεδνκέλν όηη έρεη ηδξπζεί θαη έρεη μεθηλήζεη δπλακηθά ηελ δξάζε ηνπ ν ύλδεζκνο Τπνζηήξημεο Ρσκετθσλ Δπαγώλ Ηδξπκάησλ (ΤΡΔΗΓ), ην Γ.. πξόθεηηαη λα επαλέιζεη ζην αίηεκα απηό ησλ θαηξώλ ώζηε κε ηελ ζπλεξγαζία
όισλ εκπιεθόκελσλ θνξέσλ θαη κεηαμύ απηώλ θαη ηεο
Οη.Οκ.Κσ θαη ΤΡΔΗΓ λα αληηκεησπηζηνύλ ηα ρξνλίδνληα πξνβιήκαηα ηεο Οκνγελεηαθήο Παηδείαο, Μέζα ζην πιαίζην απηό
εμεηάδεηαη ε ηξνπνπνίεζε ηνπ θαλνληζκνύ ρνξήγεζεο ησλ
ππνηξνθηώλ ηεο Οη.Οκ.Κσ κε βάζε ηελ εκπεηξία πνπ έρεη απνθηεζεί ηα ηειεπηαία ρξόληα.

Όκηινο Νέσλ Κσλζηαληηλνππνιηηώλ: Πξόγξακκα Πξαθηηθήο Άζθεζεο Φνηηεηώλ ζε Ιδξύκαηα ηεο Πόιεο
Ζ Δπηηξνπή ηνπ Οκίινπ Νέσλ έρεη ήδε μεθηλήζεη ηελ πινπνίεζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο Πξαθηηθήο Άζθεζεο θνηηεηώλ ζε
ηδξύκαηα ηεο Πόιεο. Μεηά από έγθξηζε ηνπ Γ.. ηεο
Οη.Οκ.Κσ έρνπλ ήδε μεθηλήζεη νη εμήο δξάζεηο:

Τπνζηήξημε ηεο Παηδνύπνιεο ηεο λήζνπ Πξώηεο ηνπ
Οηθνπκεληθνύ Παηξηαξρείνπ κε ηελ απνζηνιή εμεηδηθεπκέλσλ ελλέα λέσλ πνπ δηαζέηνπλ εκπεηξία νδεγώλ θαηαζθελώζεσλ. Σελ 10/7 έγηλαλ ηα εγθαίληα ηεο θεηηλήο
πεξηόδνπ από ηελ Α.Θ.Π Οηθνπκεληθό Παηξηάξρε θ.θ.
Βαξζνινκαίνπ. Σα 42 παηδηά ηεο α’ πεξηόδνπ ηεο Παηδνύπνιεο εληππσζίαζαλ όινπο ηνπ παξηζηακέλνπο κε
ηελ γηνξηή πνπ νξγάλσζαλ.

Απνηύπσζε ησλ Αθηλήησλ ηεο Οκνγέλεηαο: Πξνγξακκαηίδεηαη ε απνηύπσζε ησλ αθόινπζσλ θηηξίσλ: Παηξηαξρηθή Ησαθείκεηνο ρνιή, ρνιή Γαιαηά, Κηίξην Φηιόπησρσλ Κπξηώλ ηνπ Πέξα θαη π. Οηθνηξνθείν ηεο Εαππείνπ
ρνιήο. Ζ απνηύπσζε ζα γίλεη γηα ηελ ζύληαμε κειεηώλ
απνθαηάζηαζεο θαη ζπληήξεζεο. Γηα ηνλ ζθνπό απηό ζα
κεηαβνύλ ζηελ Πόιε 8 λένη αξρηηέθηνλεο θαη κεραληθνί
θαη νη νπνίνη ζα εξγαζηνύλ ππό ηελ θαζνδήγεζε ηεο
Δπηηξνπήο Μεραληθώλ ηεο Οη.Οκ.Κσ.

πλέρηζε ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπληήξεζεο ηεο ππνδνκήο
ησλ Κνηκεηεξίσλ.

πλέρηζε ηεο θαηαγξαθήο θαη ζπληήξεζεο ησλ βηβιίσλ
ηεο Βηβιηνζήθεο ηεο Μεγάιεο ηνπ Γέλνπο ρνιήο.
Όιεο νη παξαπάλσ δξάζεηο πινπνηνύληαη ζε ζηελή ζπλεξγαζία κε ηνλ ύλδεζκν Τπνζηήξημεο Ρσκετθσλ Δπαγώλ Ηδξπκάησλ.

Τπνβνιή Πξόηαζεο πξνο ην Ίδξπκα Ισάλλε . Λάηζε γηα ηελ ζύληαμε Μειέηεο γηα ηελ Ίδξπζε Κέληξνπ Δθπαίδεπζεο θαη πληήξεζεο
Κεηκειίσλ θαη Αγηνγξαθηώλ ζηελ Ισαθείκεην ρνιή
Τπνβιήζεθε ζηελ πξνθήξπμε ηνπ Ηδξύκαηνο Λάηζε πξόηαζε κε ην αλαθεξόκελν ζέκα κε ηελ ζπλεξγαζία ηεο Οη.Οκ.Κσ θαη ηνπ ΤΡΔΗΓ θαη ε
νπνία ζα εθπνλεζεί ζε ζπλεξγαζία κε ηελ Δθνξία ηεο ρνιήο θαη ηνλ ύλδεζκν Ησαθεηκεηάδσλ Αζελώλ. Ζ Μειέηε έρεη ζθνπό λα εηνηκάζεη ην
ζρέδην δξάζεο γηα ηελ ιεηηνηπξγία απηνύ ηνπ λένπ εθπαηδεπηηθνύ-αλαπηπμηαθνύ ηδξύκαηνο ηεο Οκνγέλεηαο. Μεηαμύ ησλ ζθνπώλ ηεο Μειέηεο είλαη
ε ζύληαμε πξνηάζεσλ γηα ρξεκαηνδόηεζε ηνπ έξγνπ από δηεζλείο νξγαληζκνύο θαη πξσηίζησο από ην Πξόγξακκα Πνιηηηζκόο ηεο Δπξσπατθήο
Έλσζεο.

