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Μέινο ΜΚΟ ηεο Κνηλσληθήο θαη 

Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο  ηνπ ΟΖΔ 
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Σπλάληεζε κε ηνλ λέν Πξέζβε ηεο 

Τνπξθίαο, ζει.2. 

Θέκαηα ζπληάμεσλ θαη θνηλσληθήο 

αζθάιηζεο, ζει.2,3. 

Δζεινληηθέο εξγαζίεο, ζει.3 

Δπαγγεικαηηθόο πξνζαλαηνιηζκόο 

γηα ηνπο καζεηέο ηεο Πόιεο, ζει.3.  Φεβξνπάξηνο   2012– Τεύρνο 2/2 

 Oη Βαζηθνί Σθνπνί 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  

Organization 

Μεληαία Ζιεθηξνληθή Δλεκέξσζε Οηθνπκεληθήο Οκνζπνλδίαο Κσλζηαληηλνππνιηηώλ  

www.conpolis.eu 

Σπλάληεζε Αληηπξνζσπείαο ηεο Οη.Οκ.Κσ κε ηνλ Υπνπξγό 

Δμσηεξηθώλ θ. Σηαύξν Γήκα (15/2/2012) 

Αληηπξνζσπεία ηεο Οη.Οκ.Κσ απνηεινύκελε  από ηνπο Ν. 

Οπδνύλνγινπ, Μ.Σζηηζάθν  Ν.Αλαγλσζηόπνπιν θαη ηνλ πξέζβε επί ηηκή 

θ.  Κ. Ηβξάθε έγηλε δεθηή από ηνλ Τπνπξγό Δμσηεξηθώλ θ. ηαύξν Γήκα 

θαη ην επηηειείν ηνπ. Ζ αληηπξνζσπεία ηεο Οη.Οκ.Κσ ελεκέξσζε ηνλ θ. 

Τπνπξγό γηα ηηο δξαζηεξηόηεηεο ηεο Οη.Οκ.Κσ ζε όια ηα επίπεδα θαη 

αλέιπζε ηηο ζέζεηο ηνπ Γ.. ηεο Οη.Οκ.Κσ ζηα ζέκαηα ηεο δηαρείξηζεο 

ηεο Οκνγελεηαθήο πεξηνπζίαο. Αλαθέξζεθε επίζεο ζηελ πνιύ ζεκαληηθή 

πξόνδν ζηελ δηαρείξηζε ηεο Οκνγελεηαθήο πεξηνπζίαο ησλ επαγώλ 

ηδξπκάησλ από ηηο αηξεηέο δηνηθήζεηο ηνπο ηα ηειεπηαία ρξόληα αιιά θαη 

ζην γεγνλόο ηνπ κε ζεβαζκνύ από ειαρίζηνπο ηνλ λόκσλ θαη 

παξαδόζεσλ ηνπ Γέλνπο ζην ηνκέα απηό   Αλαθνξά έγηλε επίζεο  ζηηο 

πξνζπάζεηεο ηεο Οη.Οκ.Κσ γηα ηελ ππνζηήξημε ηεο Οκνγελεηαθήο  

Σπκκεηνρή ηεο Αληηπξνζσπείαο ηεο Οη.Οκ.Κσ ζε ζύζθεςε ζην Υπνπξγείν Παηδείαο γηα ζέκαηα Οκνγελεηαθήο Παηδείαο Τεηάξηε 8/2 

Αληηπξνζσπεία ηεο Οη.Οκ.Κσ απνηεινύκελνη από ηνπο Ν.Οπδνύλνγινπ, Μ.Σζηηζάθν θαη Κ.Κνηδακάλνγινπ ζπκκεηείρε ζε ζύζθεςε πνπ πξαγ-

καηνπνίήζεθε ζην Τπνπξγείν Παηδείαο ππό ηελ Πξνεδξία ηεο θ. Α. Γηακαληνπνύινπ Τπνπξγνύ Παηδείαο, Γηαβίνπ Μάζεζεο θαη Θξεζθεπκάησλ. 

Έιαβαλ κέξνο ζηε ζύζθεςε ε Δηδηθή Γξακκαηέαο θ. Α. Ληλνύ θαη ε Βνπιεπηήο Θεζζαινλίθεο θα. Υξ. Αξάπνγινπ εθ κέξνπο ηεο Βνπιήο ησλ 

Διιήλσλ.  ηε ζύζθεςε επίζεο ζπκκεηείρε αληηπξνζσπεία ηνπ πιιόγνπ Ηκβξίσλ Αζελώλ. Ζ αληηπξνζσπεία ηεο Οη.Οκ.Κσ παξνπζίαζε ηηο 

πξνζπάζεηεο πνπ έρεη θάλεη ηα ηειεπηαία ρξόληα ππέξ ηεο Οκνγελεηαθήο Παηδείαο πνπ ζπκπεξηιακβάλνπλ ηηο πξνηάζεηο ηεο πξνο ηα Οκνγελεηα-

θά Δθπαηδεπηηθά Ηδξύκαηα θαη ηνπο Φνξείο ηεο Πόιεο, ηελ πξνεηνηκαζία, εθηύπσζε θαη απνζηνιή ησλ βηβιίσλ Γεκνηηθήο θαη Γπκλαζηαθήο Δθ-

παίδεπζεο ζηα πιαίζηα ηνπ Διιελνηνπξθηθνύ  Μνξθσηηθνύ Πξσηνθόιινπ, ηελ ζπκβνιή ηεο γηα ηελ ζπγθξόηεζε θαη ιεηηνπξγία ηεο Δπηηξνπήο 

Δλίζρπζεο Οκνγελεηαθήο Παηδείαο ππό ηελ αηγίδα ηνπ πλδέζκνπ Τπνζηήξημεο Ρσκαίηθσλ Δπαγώλ Ηδξπκάησλ, ην Πξόγξακκα Τπνηξνθηώλ 

πξνο ηνπ καζεηέο ησλ ηειεπηαίσλ ηάμεσλ ησλ Λπθείσλ, ηηο πξσηνβνπιίεο πξνο ηνπο θνξείο ηεο Σνπξθίαο θαη εηδηθόθηεξα πξνο ην νκόινγν Τ-

πνπξγείν Παηδείαο ηεο Σνπξθίαο γηα επίιπζε ησλ ρξνληδόλησλ πξνβιεκάησλ ηεο Οκνγελεηαθήο Παηδείαο θαη ηελ γεληθόηεξε ππνζηήξημε πξνο ηα 

ρνιεία ηεο Οκνγέλεηαο (πιηθνηερληθή ππνδνκή, απνζηνιή εηδηθώλ ζε ζέκαηα παηδείαο θηι.). Ζ θα. Τπνπξγόο δήισζε όηη γλσξίδεη ηα πξνβιήκα-

ηα πνπ απαζρνινύλ ηελ Οκνγελεηαθή  Παηδεία θαη όηη θαηαξηίδεηαη ζρέδην κεηαξξπζκίζεσλ  γηα αληηκεηώπηζε απηώλ θαη θάιεζε ηελ Οη.Οκ.Κσ λα 

ζπλερίζεη ηελ ππνζηήξημε ηεο ζηελ πξνζπάζεηα απηή πξνζζέηνληαο όηη ζπκθσλεί κε ηηο πξνζπάζεηεο ηεο Οη.Οκ.Κσ πξνο ηνπο αξκόδηνπο θν-

ξείο ηεο Σνπξθίαο.  Σέινο ε θα. Τπνπξγόο δήισζε όηη ην Τπνπξγείν Παηδείαο δεζκεύεηαη λα αλαιάβεη ηελ εθηύπσζε ησλ εγθεθξηκέλσλ βηβιίσλ 

Γεκνηηθήο εθπαίδεπζεο γηα ηα νπνία έρεη θαηαβάιεη πξνζπάζεηα ην Γ.. ηεο Οη.Οκ.Κσ.  

Παηδείαο, ηηο παξεκβάζεηο ηεο  ελώπηνλ ησλ δηεζλώλ νξγαληζκώλ θαη θπβεξλήζεσλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο Σνπξθίαο, 

θαζώο επίζεο θαη ζηελ  αλάγθε πηνζέηεζεο από ηνπο επξσπατθνύο ζεζκνύο ησλ αξρώλ ηεο απνθαηάζηαζεο θαη ζεξαπείαο ησλ 

καδηθώλ παξαβηάζεσλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ όπσο ππήξμε ε πεξίπησζε ηεο Διιελνξζόδνμεο Κνηλόηεηαο ηεο Κσλζηαληη-

λνππόιεσο. Ο θ. Τπνπξγόο εμέθξαζε ηελ ππνζηήξημε ηνπ γηα ηηο πξνζπάζεηεο ηεο Οη.Οκ.Κσ θαη ηελ αλάγθε ε Σνπξθία ζην δξό-

κν ηεο πξνο έληαμε ζηνπο ζεζκνύο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο λα ζεβαζηεί θαη λα πηνζεηήζεη νπζηαζηηθά ην Δπξσπατθό θεθηεκέ-

λν ηδηαίηεξα ζηνπο ηνκείο ησλ αλζξσπίλσλ θαη κεηνλνηηθώλ δηθαησκάησλ.  



 

Σπλάληεζε Αληηπξνζσπείαο ηεο Οη.Οκ.Κσ κε ηνλ Πξέζβε ηεο Τνπξθίαο 
 

Πξαγκαηνπνηήζεθε ηελ Γεπηέξα 6/2 ζπλάληεζε ηεο αληηπξνζσπείαο ηεο Οη.Οκ.Κσ απνηεινύκελε από ηνπο θ.θ. Νίθν  Οπδνύλνγινπ, Μηράιε  

Μαπξόπνπιν θαη Μελά Σζηηζάθν κε ηνλ λέν Πξέζβε ηεο Σνπξθίαο θ. Κεξίκ Οπξάο ζηελ Αζήλα κεηά από πξόζθιεζε ηνπ ίδηνπ. Ζ 

αληηπξνζσπεία ηεο Οη.Οκ.Κσ ελεκέξσζε γηα ηηο  ζπλαληήζεηο πνπ έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί κε ηνπο ηζύλνληεο ηεο Σνπξθηθήο θπβέξλεζεο θαη 

ηεο αληηπνιίηεπζεο, ηνπο ηειεπηαίνπο 18 κήλεο, πνπ έρνπλ σο θύξην άμνλα ηελ αλάγθε απνθαηάζηαζεο θαη  ζεξαπείαο ησλ αδηθηώλ πνπ 

δηαπξάρζεθαλ από ηηο παξειζνύζεο Κπβεξλήζεηο ηεο Σνπξθίαο θαηά ηεο Διιελνξζόδνμεο κεηνλόηεηαο. Ζ επηθξάηεζε  ηεο πξαγκαηηθήο 

δεκνθξαηίαο γηα όινπο ηνπο πνιίηεο ηεο Σνπξθίαο είλαη ηαπηόζεκε κε ηνλ ζεβαζκό ησλ κεηνλνηηθώλ δηθαησκάησλ. Ζ ζύληαμε ηνπ λένπ 

πληάγκαηνο ηεο Σνπξθίαο δίλεη ηελ δπλαηόηεηα λα ζπκπεξηιεθζνύλ δηαηάμεηο, πνπ ζα εμαζθαιίδνπλ ηελ κε επαλάιεςε παξόκνησλ 

παξαβηάζεσλ, πξάγκα πνπ έρεη εμαηξεηηθή ζεκαζία γηα όινπο ηνπο πνιίηεο ηεο ρώξαο. Δπίζεο ζπδεηήζεθαλ ηα αλαγθαία κέηξα πνπ πξέπεη 

λα ιεθζνύλ από πιεπξάο Σνπξθίαο γηα ηελ δηεπθόιπλζε ηεο παιηλλόζηεζεο ζηελ γελέηεηξα ηνπο όζσλ κειώλ ηεο Διιελνξζόδνμεο 

Κνηλόηεηαο ην επηζπκνύλ. Ο θ. Πξέζβεο εμέθξαζε ηελ πξόζεζε ηνπ λα  ζπλδξάκεη ζηελ πξόνδν ησλ ζεκάησλ πνπ ηέζεθαλ από ηελ 

αληηπξνζσπεία ηεο Οη.Οκ.Κσ  θαη ηελ αληηκεηώπηζε ηνπο  κε βιέκκα πξνο ην κέιινλ. 

 Απνδνρή ηεο Οη.Οκ.Κσ σο κέινπο ζηελ Οηθνλνκηθή θαη Κνηλσληθή Δπηηξνπή ηνπ ΟΖΔ 
 ( 7 Φεβξνπαξίνπ 2012) 

 

 

 

 

Ζ Δπηηξνπή ΜΚΟ ηεο Οηθνλνκηθήο θαη Κνηλσληθήο Δπηηξνπήο ηνπ Οξγαληζκνύ Ζλσκέλσλ Δζλώλ (Economic and Social Com-

mittee - ECOSOC-  United Nations) θαηά ηελ ζεκεξηλή ηεο ζπλεδξίαζε απνθάζηζε ηελ  απνδνρή ηνπ αηηήκαηνο  ηεο Οηθνπκε-

ληθήο Οκνζπνλδίαο Κσλζηαληηλνππνιηηώλ (Οη.Οκ.Κσ) λα γίλεη κέινο ηεο ECOSOC πνπ απνηειεί  ζεκαληηθό θνξέα ηνπ Οξγα-

ληζκνύ Ζλσκέλσλ Δζλώλ θαη έρεη ηδξπζεί  ην 1948. Ζ έληαμε απηή ηεο Οη.Οκ.Κσ ζε θνξέα πνπ επηδηώθεη ηελ πξνζθνξά ππε-

ξεζηώλ ζηνπο ηνκείο θνηλσληθήο θαη νηθνλνκηθήο πξνόδνπ γηα ηελ αλζξσπόηεηα ηαπηίδεηαη κε ηηο αξρέο θαη ησλ  ρηιηάδσλ εηώλ 

παξάδνζεο ηνπ Διιεληζκνύ ηεο θαζ’ εκάο Αλαηνιήο. Ζ  Οη.Οκ.Κσ σο θνξέαο ηνπ Οηθνπκεληθνύ Διιεληζκνύ ζα πξνζθέξεη κε 

όιεο ηηο δπλάκεηο ηεο γηα ηελ επίηεπμε ησλ ζθνπώλ ηεο ECOSOC ηνπ ΟΖΔ  θηλεηνπνηώληαο όινπο ηνπο Κσλζηαληηλνππνιίηεο 

απαληαρνύ ηεο γεο πνπ ζπλερίδνπλ ηελ παξάδνζε παηδείαο, πνιηηηζκνύ θαη θηιαλζξσπίαο κε αθνζίσζε ζηελ εηξήλε θαη ηελ 

αλζξώπηλε αμηνπξέπεηα.  

Ζ Υπνρξεσηηθή Κνηλσληθή Αζθάιηζε ησλ Υπεθόσλ ηεο 

Τνπξθίαο  

Με ηνλ λόκν 5510 ε Σνπξθία εηζήγαγε ηελ ππνρξεσηηθή θνηλσ-

ληθή αζθάιηζε όισλ ησλ πνιηηώλ ηεο πνπ δνπλ εληόο ηεο ρώ-

ξαο ελώ εμαίξεζε όζνπο έρνπλ δεισκέλε θαηνηθία ζην εμσηεξη-

θό. Χζηόζν επεηδή ππάξρνπλ πνιίηεο πνπ ελώ έρνπλ δειώζεη 

ηόπν θαηνηθίαο εληόο ηεο Σνπξθίαο ελώ ζηελ πξάμε δώληαο ζην 

εμσηεξηθό ηεο Σνπξθίαο θαη αζθαιηζκέλνη ζε θνξείο ηεο ρώξαο 

δηακνλήο ηνπο παξνπζηάζηεθε ην πξόβιεκα ηεο αληηκεηώπηζεο 

ησλ πεξηπηώζεσλ απηώλ. Μεηά από δηαβήκαηα ηεο Οη.Οκ.Κσ 

αλαθνηλώζεθε από ην Γεληθό Πξνμελείν ηεο Σνπξθίαο Αζελώλ-

Πεηξαηά όηη νη ππήθννη ηεο Σνπξθίαο πνπ εκπίπηνπλ ζηελ ηειεπ-

ηαία θαηεγνξία πξέπεη λα δειώζνπλ ην γεγνλόο όηη δηαβηνύλ 

ζην εμσηεξηθό. κέζν ηεο ηζηνζειίδαο www.nvi.gov.tr.  

Αλαγλώξηζε ηεο Ηδηνθηεζίαο ηεο Σρνιήο Γαιαηά όηη α-
λήθεη ζηελ Διιελνξζόδνμε Κνηλόηεηα  

 
Σν πκβνύιην ηεο Γεληθήο Γηεύζπλζεο Βαθνπθίσλ θαηά ηελ 
7/2/2012  ηνπ ζπλεδξίαζε αλαθνξηθά κε ηηο αηηήζεηο ησλ 
κεηνλνηηθώλ ηδξπκάησλ βάζεη ηνπ λένπ θαλνληζκνύ, απνθά-
ζηζε ζεηηθά γηα ηελ επηζηξνθή ηνπ θηηξίνπ ηνπ ζρνιείνπ ζην 
βαθνύθη ηεο ρνιήο Γαιαηά ην νπνίν είρε θαηαρσξεζεί ππό 
ην όλνκα ηνπ ηνπξθηθνύ δεκνζίνπ. Πξόθεηηαη γηα ηελ πξώηε 
απόθαζε ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Γ.Γ.Β. βάζεη ηνπ λένπ λόκνπ ν 
νπνίνο δεκνζηεύζεθε ηνλ πεξαζκέλν Αύγνπζην θαη αλακέ-
λεηαη λα απνηειέζεη, ηξόπνλ ηηλά, πξνεγνύκελν θαη γηα ηηο 
κεηέπεηηα απνθάζεηο ηνπ πκβνπιίνπ. Ζ πξόεδξνο ηεο εθν-
ξνεπηηξνπήο ηεο ρνιήο Γαιαηά θ. Μαίξε Κνκνξνζάλν δή-
ισζε πσο «ε ζεκεξηλή απόθαζε καο γεκίδεη κε πνιύ κεγά-
ιε ραξά » θαη πξόζζεζε όηη «ζην επόκελν δηάζηεκα ε εθν-
ξνεπηηξνπή καο ζα αηηεζεί θαη γηα ηα ππόινηπα αθίλεηα ηνπ 
βαθνπθίνπ». Ο θ. Γηώξγνο Νηεκίξ, κέινο ηεο εθνξνεπηηξν-
πήο, δήισζε όηη ε απόθαζε ηεο επηζηξνθήο ηνπ Γαιαηά 
δηθαηώλεη ην βαθνύθη θαη αλαγλσξίδεη ην αλαθαίξεην δηθαίσ-
κα ηνπ. Δλώ επραξίζηεζε γηα ηηο πξνζπάζεηεο ηνπο θαη ηνλ 
θόπν ηνπο ηνλ θ. Λάθε Βίγθα θαζώο θαη ηνλ ύλδεζκν Τπν-
ζηήξημεο Ρσκαίηθσλ Κνηλνηηθώλ Ηδξπκάησλ (ΤΡΔΚΗΓ). 

www.conpolis.eu 
Email Δπηθνηλσλίαο: 

nnap@otenet.gr. 

Πεξάησζε ησλ Δξγαζηώλ Απνηύπσζεο ησλ Ηδξπκάησλ ηεο 

Οκνγέλεηαο: Ζ νκάδα εξγαζίαο εζεινληώλ κειώλ Νέσλ Κσλ-

ζηαληηλνππνιηηώλ πεξάησζε ηηο εξγαζίεο απνηύπσζεο ησλ 

ρνιώλ Γαιαηά, Ησαθεηκείνπ, Οηθνηξνθείνπ ηνπ Εαππείνπ θαη 

ηνπ Κηηξίνπ ησλ Φηιόπησρσλ θπξηώλ ηνπ Πέξα ππό ηνλ ζπληνλη-

ζκό ηνπ Γηπι.Πνι.Μερ. Πξόδ. Μπαρηηάξ, κέινπο ηνπ Γ.. ηεο 

Οη.Οκ.Κσ θαη ν νπνίνο εληόο ησλ εκεξώλ ζα παξνπζηάζεη θαη 

ζα παξαδώζεη ηελ εθηελή απηή εξγαζία πξνο ην Γ.. ηνπ ΤΡΔ-

ΚΗΓ .  



Δλέξγεηεο ηεο Οη.Οκ.Κσ πξνο ην ΗΚΑ γηα ην Γηθαίσκα Δμαγνξάο ηεο ζηξαηησηηθήο ζεηείαο  από ηνπ Κσλζηαληηλνππνιίηεο 

Γηα ην ρξνλίδσλ πξόβιεκα ησλ εκπνδίσλ ζηελ δπλαηόηεηα εμαγνξάο σο ζπληάμηκνπ ηνπ ρξόλνπ ζεηείαο ησλ Κσλζηαληηλνππνιη-

ηώλ πνπ έρνπλ ππεξεηήζεη ηελ ζηξαηησηηθή ηνπο ζεηεία εθηόο ηεο Διιάδνο κεηά από ηηο επαθέο πνπ είρε ε Οη.Οκ.Κσ κε ηελ δηνί-

θεζε ηνπ ΗΚΑ έρεη δεηεζεί από ην Ννκηθό πκβνύιην ηνπ Κξάηνπο ε γλσκάηεπζε θαηά πόζν ζα κπνξνύζε λα αληηκεησπηζηεί ην 

ζέκα κε βεβαίσζε ηεο ζηξαηησηηθήο ζεηείαο από μέλν «ζπκκαρηθό» ζηξάηεπκα ζε ζπλδπαζκό κε ηελ βεβαίσζε ηνπ ρξόλνπ ζεηεί-

αο πνπ ίζρπε αληίζηνηρα ζηηο Διιεληθέο Έλνπιεο Γπλάκεηο ώζηε κε ηηο δύν απηέο βεβαηώζεηο λα αληηθαηαζηαζεί ην πηζηνπνηεηηθό 

ηύπνπ Β’ πνπ δελ κπνξεί λα εθδνζεί ζύκθσλα κε ηελ θείκελε λνκνζεζία όηαλ ν ελδηαθεξόκελν ππεξβεί ην 45ν έηνο ηεο ειηθίαο 

ηνπ. Σν ίδην πξόβιεκα απαζρνιεί θαη ηνπο Διιελνθύπξηνπο πνπ έρνπλ ππεξεηήζεη ζηελ Δζληθή Φξνπξά.    

Απνζηνιή εηδηθνύ ζε ζέκαηα Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο ζηελ Μεγάιε ηνπ Γέλνπο Σρνιή θαη ζηε Εάππεην Σρνιή 

ε ζπλεξγαζία κε ην αξσγό κέινο ζσκαηείν ηεο Οη.Οκ.Κσ ηνπο Φίινπο ηεο Μεγάιεο ηνπ Γέλνπο ρνιήο νξγαλώζεθε θαη θέηνο 

ε απνζηνιή εηδηθνύ ζε ζέκαηα επαγγεικαηηθνύ πξνζαλαηνιηζκνύ ζηα δύν ρνιεία ηεο Οκνγέλεηαο. Ζ εηδηθή ςπρνιόγνο θα. 

Αξεηή Κππξαίνπ κεηέβεθε εζεινληηθά ζηελ Κσλζηαληηληηλνύπνιε ηελ πεξίνδν 6-10/2/2012 θαη ζπλεξγάζηεθε κε ηνπο καζεηέο 

ησλ δύν ρνιείσλ καο γηα λα ηνπο ζπκβνπιεύζεη ζε ζέκαηα επαγγεικαηηθνύ πξνζαλαηνιηζκνύ. Υάξε ζηελ επγεληθή κέξηκλα ηεο 

θαο. Α. Κππξαίνπ δηαηέζεθε δσξεάλ ην εηδηθό ινγηζκηθό Carrier Gate Test γηα ηελ ζπκπιήξσζε ηνπ εηδηθνύ εξσηεκαηνινγίνπ 

από ηνπο καζεηέο θαη ηελ εμαγσγή απνηειεζκάησλ.  Καηά ηελ δηάξθεηα ηεο εξγαζίαο ηεο θα. Α. Κππξαίνπ ζπλέβαιαλ ζηελ πξν-

ζπάζεηα νη Καζεγεηέο ησλ δύν ρνιείσλ καο θαη εηδηθά ν Καζ. Κ.Κπξαηδόπνπινο. Ζ δξάζε απηή έρεη ζπκπιεξσκαηηθό ραξα-

θηήξα κε ην Πξόγξακκα ησλ Τπνηξνθηώλ ησλ καζεηώλ ησλ ρνιείσλ ηεο Οκνγέλεηαο.  ην πξόγξακκα δελ ζπκκεηείρε ε Εσ-

γξάθεηνο ρνιή επεηδή δηαζέηεη εηδηθό  ζηνλ αληηθείκελν ηνπ επαγγεικαηηθνύ πξνζαλαηνιηζκνύ.   

Δπηζθεθζείηε ηνλ πξνθαηαξηηθό ηζόηνπν:  http://www.conpolis.eu/Koimitiria/KoimitiriaList.aspx ζηελ νπνία έρεη δεκηνπξ-

γεζεί γεσγξαθηθό πιεξνθνξηαθό ζύζηεκα γηα ηνπο Ηεξνύο Νανύο θαη ηα Κνηκεηήξηα ηεο Οκνγέλεηαο. 

Ζ πξνζπάζεηα πνπ πξνέξρεηαη από εζεινληηθή νκάδα ηεο Οη.Οκ.Κσ θαη όηαλ ζπκπιεξσζεί έρεη ζθνπό λα απνηειέζεη νδεγό γηα 

ηελ πξόζβαζεο ησλ επηζθεπηώλ ηεο Βαζηιεύνπζαο. Οπνπδήπνηε πξόηαζε είλαη εππξόζδεθηε.  

Δπηζηνιή ηεο Οη.Οκ.Κσ πξνο ηνλ Υπνπξγό Πνιηηηζκνύ θαη Τνπξη-

ζκνύ ηεο Τνπξθίαο γηα ηηο θαηαζηξνθέο ζε Βπδαληηλά έξγα ηεο 

πεξηνρήο  ηνπ Ηππνδξόκνπ ηεο Κσλζηαληηλνύπνιεο 

Σν Γ.. ηεο Οη.Οκ.Κσ απέζηεηιε επηζηνιή πξνο ηνλ θ. Δξηνπγξνύι Κηνπ-

λατ εθθξάδνληαο ηελ βαζεηά ηεο ιύπε γηα ηηο θαηαζηξνθέο πνπ πξνθιή-

ζεθαλ πξόζθαηα ζην παιάηη πνπ είρε αλαγεξζεί ζηνπο πξώηνπο αηώλεο 

ηεο Αλαηνιηθήο Ρσκατθήο Απηνθξαηνξίαο ιόγσ ηεο αλέγεξζεο θηηξίνπ  

ζηελ αλαθεξόκελε πεξηνρή. ηελ επηζηνιή ηνλίδεηαη ε αλάγθε ηεο δηα-

θύιαμεο ησλ κλεκείσλ όισλ  ησλ παιαηόηεξσλ πνιηηηζκώλ πνπ απνηε-

ινύλ θιεξνλνκία όιεο ηεο αλζξσπόηεηαο θαη απηά λα κελ ζπζηάδνληαη 

πξνο όθεινο εκπνξηθώλ ζθνπώλ. 

εκαληηθή παξέκβαζε έθαλαλ κε ππόκλεκα ηνπο γηα ην ίδην ζέκα αθα-

δεκατθνί Βπδαληηλνιόγνη ηεο Σνπξθίαο ζηελ νπνία θαηήγγεηιαλ ηηο κεζν-

δεύζεηο παξαγόλησλ ηεο Γεκαξρίαο ηνπ Φαηίρ θαη ησλ ηδηνθηεηώλ ηεο 

πνιπθαηνηθίαο πνπ αλαγέξζεθε. Πξηλ από 3 ρξόληα αλάινγν πξόβιεκα 

είρε δεκηνπξγεζεί κε ηελ απόπεηξα επέθηαζεο μελνδνρείνπ ζηελ πεξην-

ρή νπόηε πάιη παλεπηζηεκηαθνί είραλ θαηαγγείιεη ηελ «επηιεθηηθή» αδηα-

θνξία ησλ ηζπλόλησλ γηα ηελ πξνζηαζία ησλ Βπδαληηλώλ κλεκείσλ ζε 

δηάθνξα ζεκεία ηεο Κσλζηαληηλνύπνιεο.   

Δζεινληηθέο Οκάδεο ηεο Οη.Οκ.Κσ ζε λέεο δξαζηεξηόηεηεο  

Σελ ηειεπηαία πεξίνδν, εθηόο από ηηο εζεινληηθέο νκάδεο ηεο Δπηηξνπήο Νέσλ ηεο Οη.Οκ.Κσ έρνπλ δεκηνπγεζεί θαη λέεο νκάδεο 

εζεινληώλ όπσο: Φεθηνπνίεζεο ηνπ Αξρείνπ ησλ «Δηακπιί» , Φεθηνπνίεζεο ηνπ Αξρείνπ ηεο Κνηλσλίαο ησλ Δζλώλ γηα ηνπ 

Κσλ/ιίηεο, Μειέηεο ζεκάησλ δηεζλνύο δηθαίνπ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ, Μεηαθξαζηώλ, Γεκνγξαθηθώλ Μειεηώλ θαη πληεξε-

ηώλ Έξγσλ Σέρλεο. Ζ πξνζπκία θαη ε  πξνζθεξόκελε εζεινληηθή πξνζθνξά έρεη μεπεξάζεη θάζε πξνζδνθία. Χζηόζν ππάξρνπλ 

πνιιέο πξόζζεηεο αλάγθεο θαη παξαθαινύληαη νη ελδηαθεξόκελνη λα απνηαζνύλ ζηελ Οη.Οκ.Κσ κέζν ηνπ email: 

nnap@otenet.gr .  

 Υπόγεηεο Βπδαληηλέο ζηνέο θάησ από ην Τέκελνο ηνπ Σνπιηάλ Αρκέη Αρκέη   

http://www.conpolis.eu/Koimitiria/KoimitiriaList.aspx

