
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Αύγνπζηνο   2011– Σεύρνο 1/7 

 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 

Ο Νένο Νόκνο γηα ηελ Δπηζηξνθή 
Αθίλεηωλ Πεξηνπζηώλ γηα ηα Μεηνλνηηθώλ 
Αθηλήηωλ πνπ είραλ θαηαζρεζεί από ην 
Σνπξθηθό Κξάηνο, ζ.1. 

 

2 ο  Φ ε σ τ ι β ά λ  –  Γ ι ο ρ τ ή 

Κωνσταντινουπολιτών— 
1-2 Οκτωβρίου 2011,σ.2. 

 

Ζ κ ε ξ ί δ α  ζ η ε λ  ε π έ η ε η ν  η ω λ 
επηεκβξηαλώλ,ζ.2.  

Δζεινληέο λένη γηα ηα θνηκεηήξηα ηεο  
Πόιεο,ζ.2. 
 
Νένο Μέινο ηεο Οη.Οκ.Κω ην «Έβδνκν 
ηνπ Βπδαληίνπ,ζ.3». 
 
ηελ ηειηθή επζεία ε πξνεηνηκαζία ηεο 
Έθζεζεο γηα ηνλ Διιεληθό ηύπν ηεο 
Πόιεο,ζ.1. 
 
Παηδνύπνιε ηεο λ. Πξώηεο,ζ.3. 
 
Απνηειέζκαηα Δηζ. Δμεηάζεωλ ζηα 
ΑΔΗ,ζ.4. 
 

 

  

Organization 

Μεληαία Ζιεθηξνληθή Δλεκέξωζε Οηθνπκεληθήο Οκνζπνλδίαο Κωλζηαληηλνππνιηηώλ  

www.conpolis.eu 

Σν Γ.. ηεο Οη.Οκ.Κω εμέδωζε ηελ παξαθάηω Αλαθνίλωζε (30-08-2011) Γηα ηνλ λέν Νόκν πεξί ηεο Δπηζηξνθήο  
Αθηλήηωλ ζε Μεηνλνηηθά  Δπαγή  Ηδξύκαηα   από ηελ Σνπξθηθή Κπβέξλεζε              

Η Οηθνπκεληθή Οκνζπνλδία Κσλζηαληηλνππνιηηψλ,  πνπ απνηειεί ηνλ ελσηηθφ θνξέα ησλ εθπαηξηζκέλσλ Διιήλσλ ηεο 
Κσλζηαληηλνχπνιεο,  δηαπηζηψλεη φηη ν πξφζθαηνο  Νφκνο πνπ εθδφζεθε ηελ 27/8/2011 γηα ηελ επηζηξνθή κέξνπο  ησλ 
αθηλήησλ ζε  Μεηνλνηηθά  Ιδξχκαηα πνπ είραλ θαηαζρεζεί παξάλνκα απφ ηηο Σνπξθηθέο Κπβεξλήζεηο ηνπ παξειζφληνο, εθφζνλ 
εθαξκνζηεί θαηά γξάκκα,  απνηειεί έλα ζεηηθφ βήκα ζηελ θαηεχζπλζε ηεο ζεξαπείαο ησλ αδηθηψλ ηνπ παξειζφληνο  θαηά ησλ 
κεηνλνηήησλ θαη ηεο απνθαηάζηαζεο  ηνπ δηθαίνπ ππέξ απηψλ.  Όπσο έρεη επηζεκαλζεί πξνο φιεο ηηο θαηεπζχλζεηο απφ ηελ 
Οη.Οκ.Κσ,  νη παξαβηάζεηο απηέο είραλ  ηνλ ραξαθηήξα ηεο καδηθήο  θιίκαθαο θαηαπάηεζεο ησλ κεηνλνηηθψλ θαη αλζξσπίλσλ 
δηθαησκάησλ,  φπσο απηέο νξίδνληαη ζηελ  ηδξπηηθή πξάμε ηεο ζχγρξνλεο Σνπξθίαο ηελ  πλζήθε ηεο Λσδάλλεο, θαζψο επίζεο 
θαη ζηηο  δηεζλείο   πκβάζεηο   πνπ είρε δεζκεπηεί λα ζεβαζηεί ην Σνπξθηθφ Κξάηνο.  Καινχκε θαη ελζαξξχλνπκε ηελ Σνπξθηθή 
Κπβέξλεζε λα πξνβεί ζε φιεο ηηο απαξαίηεηεο ελέξγεηεο ζηα πιαίζηα ηνπ δηεζλνχο δηθαίνπ ησλ νπνίσλ νη αξρέο  θαζνξίδνληαη 
απφ ηα ςεθίζκαηα ηνπ Ο.Η.Δ,   ζε κέηξα απνθαηάζηαζεο θαη ζεξαπείαο ησλ αδηθηψλ ηνπ παξειζφληνο θαηά ησλ κεηνλνηήησλ 
αιιά θαη πξνο ηα κέιε  ηεο Διιεληθήο Μεηνλφηεηαο πνπ παξά ηελ ζέιεζε ηνπο εμαλαγθάζηεθαλ λα εγθαηαιείςνπλ ηελ γελέηεηξα 
γε ηνπο, απφ  ηελ καθξφρξνλε θαηαπάηεζε ησλ δηθαησκάησλ ηνπο. Σα κέηξα απηά απνηεινχλ ζεκαληηθά βήκαηα γηα ηνλ  
εθδεκνθξαηηζκφ ηεο Σνπξθίαο.  
Πνίεο πεξηπηώζεηο αθηλήηωλ δελ θαιύπηνληαη; Αλ θαη δελ έρεη εθδνζεί ν ζρεηηθφο Καλνληζκφο απφ ηελ αλάγλσζε ηνπ παξαπάλσ άξζξνπ 
θαίλεηαη φηη δελ θαιχπηεηαη ε επηζηξνθή φισλ ησλ αθηλήησλ πνπ αθνξνχλ ηα ηδξχκαηα (17) πνπ είραλ θεξπρζεί ζην παξειζφλ σο «Μαδκπνχη– 
Καηαιπκέλα» φπσο είλαη νη κνλέο ζηα Πξηγθεπφλεζα (αλ θαη πξφζθαηα ν Αγ. ππξίδσλ Υάιθεο αλαγλσξίζηεθε σο Μνλή) θαη ζηελ Ίκβξν θαη 
Σέλεδν φπσο επίζεο θαη αθίλεηα ηεο Κνηλφηεηαο Δγξίθαπνπ θαη Θεξαπείσλ. Γηα ηηο πεξηπηψζεηο απηέο ν δξφκνο ηεο δηθαηνζχλεο είλαη πάληα 
αλνηθηφο. Αλ θαη δελ αλαθέξεηαη ζην άξζξν, ιακβάλνληαο ππφςε θαη ηνλ αξρηθφ λφκν 5737, είλαη πξνθαλέο φηη ην Κξάηνο είλαη ππνρξεσκέλν λα 
επηζηξέςεη φζα αθίλεηα είραλ θαηαζρεζεί κε ην δηθαζηηθφ πξαμηθφπνεκα ηνπ Γηαξγθηηάτ ηνπ 1974. Αλεμάξηεηα βέβαηα απ ’φια ζα πξέπεη λα ηεζεί 
θαη ην ζέκα ησλ παξαλφκσλ θαηαιήςεσλ πνπ έρεη θάλεη ε νηθνγέλεηα ηνπ Δπζχκ Καξαρηζαξίδε θαη νη ηξεηο εθθιεζίεο θαη ηα αθίλεηα ηνπο λα 
επηζηξαθνχλ ζηελ Διιελνξζφδνμε Κνηλφηεηα.  

Δμέιημε γηα ηελ Δπηζηξνθή Αθίλεηωλ Πεξηνπζηώλ γηα ηα Μεηνλνηηθώλ Αθηλήηωλ πνπ είραλ θαηαζρεζεί από ην Σνπξθηθό Κξάηνο 

ηηο 28/8/2011 εθδφζεθε ζηελ επίζεκε θξαηηθή εθεκεξίδα ηεο Σνπξθίαο Καλνληζκφο κε ηζρχ Νφκνπ κε ηνλ νπνίν ζπκπιεξψλεηαη θαη ηξνπνπνηείηαη 

ν Νφκνο 5737/2008 πεξί Βαθνπθίσλ. Η κεηάθξαζε ηνπ άξζξνπ έρεη σο εμήο:  

Πξνζηίζεηαη ζηνλ Νφκν 5737 ην παξαθάησ πξνζσξηλφ άξζξν. «Πξνζσξηλφ Άξζξν 11»  –   ρεηηθά κε ηα Μεηνλνηηθά Δπαγή Ιδξχκαηα,  

Α) Όζα αθίλεηα είλαη εγγεγξακκέλα  ζην Γεισηηθά ηνπ 1936 θαη παξακέλεη αλνηθηή ε κεξίδα ηδηνθηεζηαθήο  εγγξαθήο ηνπο.   

Β)  Όζα αθίλεηα είλαη εγγεγξακκέλα ζην Γεισηηθφ ηνπ  1936,  εμαηξνπκέλσλ απηψλ πνπ έρνπλ απαιινηξησζεί, πσιεζεί ή αληαιιαγεί θαη νη 

ηδηνθηεζίεο ηνπο είραλ εγγξαθεί ζην φλνκα  ηνπ Θεζαπξνθπιαθίνπ,  Γεληθή Γηεχζπλζε Βαθνπθίσλ, Γεκαξρίεο θαη Ννκαξρηαθέο  ηδησηηθέο  

δηνηθήζεηο ,   

Γ) Όζα θνηκεηήξηα θαη βξχζεο (αγηάζκαηα) είλαη εγγεγξακκέλεο  ζην Γεισηηθφ ηνπ 1936 θαη ε ηδηνθηεζία ηνπο είρε εγγξαθεί ζε δεκφζηα ηδξχκαηα,  

Τπφ ηελ πξνυπφζεζε ηεο ππνβνιήο αίηεζεο κέζα ζε ρξνληθφ δηάζηεκα 12 κελψλ απφ ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ παξφληα  Νφκνπ  θαη ηελ ζεηηθή 

απφθαζε ηνπ πκβνπιίνπ (Δπαγψλ Ιδξπκάησλ) εγγξάθνληαη ζηα θαηάζηηρα ησλ θηεκαηνινγίσλ αλαιακβάλνληαο ηα Ιδξχκαηα φιεο ηηο επζχλεο θαη 

ηηο ππνρξεψζεηο πνπ αθνξνχλ ηελ  ηδηνθηεζία ηνπο.   

Γηα αθίλεηα ηα νπνία είραλ απνθηεζεί απφ Μεηνλνηηθά Δπαγή Ιδξχκαηα  κε αγνξά ή θιεξνλνκία ή δσξεά πξνο απηά θαη γηα ιφγνπο παξεκπφδηζεο 

θαηνρχξσζεο ηεο ηδηνθηεζίαο ηνπο  είραλ εγγξαθεί πξνο νλφκαηα ηξίησλ, θαηαβάιιεηαη ε  απνδεκίσζε  ηεο αληηθεηκεληθήο ηνπο αμίαο , φπσο απηή 

θαζνξίδεηαη απφ ην Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ,  απφ ην Θεζαπξνθπιάθην ή ηελ Γεληθή Γηεχζπλζε Βαθνπθίσλ.   

ηελ ηειηθή επζεία ε πξνεηνηκαζία ηεο Έθζεζεο γηα ην Διιεληθό ηύπν ηεο Κωλζηαληηλνύπνιεο: Σν Γ.. απφ ηα ηέιε ηνπ 2010 έρεη αλα-

ζέζεη ηελ πξνεηνηκαζία ηεο αλαθεξφκελεο Έθζεζεο ε νπνία ζα πξαγκαηνπνηεζεί ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ χλδεζκν Γεκνζηνγξάθσλ ηεο Πφιεο. 

Δλψ είρε αξρηθά πξνγξακκαηηζηεί ε έλαξμε ηεο Έθζεζεο ηελ 15/9 επεηδή δηαπηζηψζεθε φηη ην έληππν πιηθφ πνπ εμαζθάιηζε  ε Δπηηξνπή είλαη 

πνιχ πινπζηφηεξν απφ απηφ πνπ είρε εθηηκεζεί αξρηθά,  δεηήζεθε απφ ηελ Οη.Οκ.Κσ ε αλαβνιή ηεο Έθζεζεο γηα κηθξφ δηάζηεκα ψζηε ε 

Έθζεζε λα θαιχςεη φιεο ηηο πηπρέο ηνπ Οκνγελεηαθνχ ηχπνπ ηεο Κσλζηαληηλνχπνιεο ηφζν φζσλ αθνξά ηηο εθεκεξίδεο φζν θαη πεξηνδηθψλ κε 

έκθαζε ηελ πεξίνδν 1850-1910. Η εκεξνκελία ηεο Έθζεζεο ζα αλαθνηλσζεί ζχληνκα.  



Ζ Οη.Οκ.Κω νξγαλώλεη ζηελ 56ε Δπέηεην επηεκβξηαλώλ Ζκεξίδα κε ζέκα  

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

   άββαην 10/9/2011, 10.30-13.00 π.κ.- Αίζνπζα Δθδειώζεωλ ηνπ 
Δλνξηαθνύ Η. Νανύ  

Παλαγίαο Φαλεξωκέλεο ηνπ  Γεκνηηθνύ Γηακεξίζκαηνο  Βνπιηαγκέλεο- 

Αηηηθήο- Πξόγξακκα  ηεο Ζκεξίδαο 
Υαηξεηηζκφο εθ κέξνπο ηνπ Γ.. ηεο Οη.Οκ.Κσ απφ ηνλ Πξφεδξν Καζ. Νηθ. Οπδνχλνγινπ  

Δηζεγήζεηο απφ ηα κέιε ηνπ Οκίινπ Νέσλ Κσλζηαληηλνππνιηηψλ:  

α) Πελειόπε Αιεμία Γηώζα, Γηθεγφξν 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. & Δπξσπ. πνπδψλ - Μεη. Γηπι. Γηεζ. Γίθαην θαη Γηπισκ. 

πνπδέο Παληείνπ Παλ.  θαη Δξεπλήηξηα Ιλζηηηνχηνπ Γηεζλψλ ρέζεσλ, «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 Κνηλσληθήο Ιζηνξίαο θαη Γηεπζπληή ηνπ Δπξσπατθνχ Κέληξνπ 

Παλ. Μπαρηδεζερίξ - πξψελ ζπλεξγάηε ηνπ Ο.Η.Δ, «Ζ Αλάδπζε ηεο  Ηζηνξηθήο Μλήκεο ζηελ 

Σνπξθία θαη ν Ρόινο Γξάζεο ηεο Γηπιωκαηίαο ηωλ Πνιηηώλ». 

4. πκπεξάζκαηα θαη πδήηεζε.  

Η είζνδνο είλαη ειεχζεξε, Σει. επηθνηλσλίαο: 6977008922- Πξφζβαζε κε Λεσθνξεία: 

απφ Λ. Αθαδεκίαο Δ22 θαη Γιπθάδα 115.  

          ΓΩΡΔΔ ΤΠΔΡ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΤΝΣΖΡΖΖ ΚΟΗΜΖΣΖΡΗΩΝ ΣΖ ΠΟΛΖ 

Σν Γ.. ηεο Οη.Οκ.Κσ εθθξάδεη ηηο  ζεξκέο  ηνπ επραξηζηίεο γηα ηηο δσξεέο: 

 ζηελ Καζ..Άλλα Φαξνχδα Μπελάθε (π.Πξφεδξν ηεο ΒηΔ) θαη ηνλ Γξ. Λίλν Μπελάθε ζηελ κλήκε ηνπ 

Καζ. Αρηιιέα Μπελάθε (500 Δπξψ) 

 ηνλ Γξ. Ιαηξηθήο Αδάκ ηδεξφπνπιν (νπεδία) (200 Δπξψ). 

 ηνλ Καζ. Δπζηάζην Πνιπρξνληάδε (Α.Π.Θ) (150 Δπξψ) 

 Έλα  Κσλ/ιηηή πνπ δελ επηζπκεί λα αλαθνηλσζεί ην φλνκα ηνπ (100 Δπξψ).  

 Πνπ είλαη  όινη νη Κωλζηαληηλνππνιίηεο πνπ έρνπλ ηνπο δηθνύο ηνπο ζηα θνηκεηήξηα;  

www.conpolis.eu 
Email Δπηθνηλσλίαο: 

nnap@otenet.gr. 

Όκηινο Νέωλ Κωλζηαληηλνππνιηηώλ 

ΑΠΟΣΟΛΖ  10 ΔΘΔΛΟΝΣΩΝ ΝΔΩΝ ΓΗΑ ΣΑ ΚΟΗΜΖΣΖΡΗΑ 

ΣΖ ΠΟΛΖ ΓΗΑ ΔΡΓΑΗΔ ΚΑΘΑΡΗΜΟΤ   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Καηά ην θεηηλφ θαινθαίξη επηπιένλ ζηνπο 20 κέιε ηνπ 

Οκίινπ Νέσλ Κσλζηαληηλνππνιηηψλ πνπ κεηέβεζαλ 

ζηελ Κσλ/ιε γηα πξνζθνξά εζεινληηθήο εξγαζίαο ζε 

Οκνγελεηαθά Ιδξχκαηα (δείηε Δλεκ, Γειηίν ηεο 

Οη.Οκ.Κσ Ινπιίνπ 2011) κεηέβεζαλ 10 λένη γηα λα 

ζπκβάιινπλ ζηνλ θαζαξηζκφ ησλ Διιεληθψλ Κνηκεηε-

ξίσλ. Παξνπζηάδνπκε πιάη εηθφλεο απφ ηελ δξάζε 

ηνπο. ηηο επάλσ θαη 2 θσηνγξαθίεο θαίλνληαη εηθφλεο 

απφ πξηλ θαη κεηά ηελ εξγαζία ησλ εζεινληψλ.  Η 

Οη.Οκ.Κσ ζα βξαβεχζεη  φινπο ηνπο λένπο ηνπ Οκί-

ινπ πνπ ζηηο δηαθνπέο ηνπο εξγάζηεθαλ γηα ηελ Ρσκη-

νζχλε ζε εηδηθή ηειεηή ζηα πιαίζηα ηνπ 2νπ Φεζηηβάι 

Κσλζηαληηλνππνιηηψλ.  



ΠΑΗΓΟΤΠΟΛΖ ΣΖ ΝΖΟΤ ΠΡΩΣΖ — ΓΗΑΚΟΠΔ ΜΑΕΗ ΜΔ ΓΗΑΚΔΓΑΖ ΚΑΗ  ΜΑΘΖΖ 

Φέηνο ζηελ πξψηε θαηαζθελσηηθή πεξίνδν ζπκκεηείραλ 42 παηδηά - θαηαζθελσηέο θαη ηελ δεχηεξε πεξίνδν 24. Αξθεηά παηδηά πνπ 

ζπκκεηείραλ ηελ πξψηε πεξίνδν ζπκκεηείραλ θαη ηελ δεχηεξε. Η εζεινληηθή νκάδα ηνπ Οκίινπ Νέσλ Κσλζηαληηλνππνιηηψλ ηεο  

Οη.Οκ.Κσ πνπ ζπλέβαιε ζηελ ιεηηνπξγία ηεο Παηδνχπνιεο αξηζκνχζε ζπλνιηθά 8 λένπο (7 θνπέιεο θη έλα λεαξφ). Όπσο πξνθχπηεη  

απφ ηηο απφςεηο  ησλ ηζπλφλησλ ηεο Παηδνχπνιεο πνπ είλαη ίδξπκα ηνπ Οηθνπκεληθνχ Παηξηαξρείνπ, κε ηελ ζπκβνιή ησλ λέσλ εζε-

ινληψλ ηεο Οη.Οκ.Κσ,  ην πξφγξακκα θέηνο εκπινπηίζηεθε κε δεκηνπξγηθέο ελαζρνιήζεηο ησλ θαηαζθελσηψλ θαη θαιιηεξγήζεθε 

πλεχκα νκαδηθήο ιεηηνπξγίαο. Η ζπκκεηνρή ησλ εζεινληψλ Οη.Οκ,Κσ, ήηαλ θαηαιπηηθή θπξίσο γηα ηελ ρξήζε ηεο ειιεληθήο γιψζ-

ζαο, απφ ηα παηδηά - θαηαζθελσηέο, γεγνλφο πνπ δηαπηζηψζεθε θαη απφ ηελ δηνίθεζε ηεο Παηδνχπνιεο. Αμηνζεκείσην είλαη φηη ε 

ζπλεξγαζία ησλ εζεινληψλ λέσλ ππήξμε απφιπηα αξκνληθή κε φινπο ηνπο παξάγνληεο ηεο θαηαζθήλσζεο.  

Η Α.Θ.Π Ο Οηθνπκεληθφο καο Παηξηάξρεο θ.θ.Βαξζνικαίνο επηζθέθηεθε θέηνο ηξεηο θφξεο ηελ Παηδνχπνιε θαη ζπλεράξε φινπο 

ηνπο παξάγνληεο γηα ην επηηεινχκελν έξγν ππέξ ησλ καζεηψλ ηεο Οκνγέλεηαο. Η Οη.Οκ.Κσ ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο θνξείο  ηεο 

Οκνγέλεηαο ζα ππνζηεξίμεη κε θάζε ηξφπν ηελ Παηδνχπνιε ηεο λήζνπ Πξψηεο κέζν ησλ αξκφδησλ νξγάλσλ ηεο πνπ είλαη ε Δπη-

ηξνπή Οκνγέλεηαο θαη ηνπ Οκίινπ Νέσλ Κσλζηαληηλνππνιηηψλ.  Παξαθάησ δίλνπκε κεξηθέο εηθφλεο απφ ηελ Παηδνχπνιε θαηά ηελ 

δηάξθεηα ηνπ θεηηλνχ  θαινθαηξηνχ.  

ΝΔΟ ΜΔΛΟ ΩΜΑΣΔΗΟ ΣΖ ΟΗ.ΟΜ.ΚΩ:  

  Ο ΜΟΡΦΩΣΗΚΟ ΤΝΓΔΜΟ ΜΑΚΥΡΟΥΩΡΗΟΤ ΚΩΝΣΑΝΣΗΝΟΤΠΟΛΔΩ:  

  Σν Γ.. ζηελ ζπλεδξίαζε ηνπ ηεο 30/8/2011 ελέθξηλε ην αίηεκα ηνπ λένπ σκαηείνπ «Έβδνκν ηνπ Βπδα-

ληίνπ» θαη έηζη απμάλεηαη ν αξηζκφο ησλ κειψλ σκαηείσλ ηεο Οη.Οκ.Κσ ζε 34(ηαθηηθά θαη αξσγά), Σν 

Γ. ηεο Οη.Οκ.Κσ εχρεηαη πνιιέο επηηπρίεο ζην λέν σκαηείν πνπ απφ ην μεθίλεκα ηνπ ζπλεξγάδεηαη ζηε-

λά κε ηελ Οη.Οκ.Κσ.  



ΣΑ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ ΔΗΑΓΩΓΗΚΩΝ ΔΞΔΣΑΔΩΝ Δ ΑΔΗ ΣΩΝ ΑΠΟΦΟΗΣΩΝ ΜΑΘΖΣΡΗΩΝ  

ΚΑΗ ΜΑΘΖΣΩΝ ΣΖ ΟΜΟΓΔΝΔΗΑ  

Η Οη.Οκ.Κσ ζπγραίξεη ηηο καζήηξηεο θαη καζεηέο ησλ ζρνιείσλ καο θαζψο επίζεο θαη φινπο ηνπο εθπαηδεπηηθνχο 

θαη ηνπο θνξείο ηεο Παηδείαο ηεο Πφιεο. Η Οη.Οκ.Κσ δειψλεη γηα αθφκα κηα θνξά φηη έρνληαο ζε πξψηε πξνηε-

ξαηφηεηα ηελ Παηδεία ζα ζπλερίζεη φιεο ηηο πξνζπάζεηεο γηα ηελ πνιχπιεπξε ππνζηήξημε ηεο.   


