
Η Σπλάληεζε κε ηνλ Υπ. Δμσηεξηθώλ ηεο Τνπξθίαο: θ.Αρκέη Νηαβνύληνγινπ  πξαγκαηνπνηήζεθε ηελ 9/3 ζηελ Πξεζβεία ηεο Σνπξθίαο ζηελ 
Αζήλα, κεηά από πξόζθιεζε ηνπ ίδηνπ θαη ηελ παξνπζία πνιιώλ κειώλ ηνπ Δ.. ηεο Οη.Οκ.Κσ θαη ηνπ πιιόγνπ Θκβξίσλ. ηελ έλαξμε ν 
θ.Νηαβνύληνγινπ εμέθξαζε ηελ ηθαλνπνίεζε ηνπ γηα ηελ ζπλάληεζε αθνύ ζεσξεί ηνπο παξηζηάκελνπο σο κηα δηαζπνξά ηεο ρώξαο ηνπ θαη όηη ζην 
παξειζόλ εζληθηζηηθέο πνιηηηθέο είραλ ζαλ ζπλέπεηα λα απνρσξηζηνύλ ιανί πνπ δνύζαλ καδί ζηνλ επξύηεξν γεσγξαθηθό ρώξν καο.   
 Ο Πξόεδξνο ηεο Οη.Οκ.Κσ ιακβάλνληαο ηνλ ιόγν αλέθεξε, ζηελ Σνπξθηθή γιώζζα, όηη ην θπξηόηεξν δήηεκα πνπ πθίζηαηαη είλαη ε «απόδνζε ηεο 
δηθαηνζύλεο» από πιεπξάο ηνπ Σνπξθηθνύ Κξάηνπο πξνο ηνλ Ειιεληθή Μεηνλόηεηα, ρξεζηκνπνηώληαο ηνλ όξν «Θαληέτ Θληηκάη». Οη Έιιελεο ηεο 
Τνπξθίαο δελ μεξηδώζεθαλ  από ηελ παηξίδα ηνπο  από νηθνλνκηθνύο ιόγνπο ζηηο δεθαεηίεο 1950-1990, αιιά αλαγθάζηεθαλ λα  
εγθαηαιείςνπλ ηηο εζηίεο ηνπο ιόγσ ηεο παξαβίαζεο ησλ ζεκειησδώλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ ηνπο θαη επνκέλσο δελ είλαη κηα 
«θνηλόηεηα δηαζπνξάο» πνπ κπνξεί λα ζπγθξηζεί κε ηνπο Τνύξθνπο πνιίηεο ηεο Γεξκαλίαο. Η Οκνζπνλδία ησλ Κσλζηαληηλνππνιηηώλ 
απνηειείηαη από 27 σκαηεία ησλ νπνίσλ ηα κέιε εμαλαγθάζηεθαλ ζε θπγή από ηελ Πόιε. Σν γεγνλόο όηη ε ζεκεξηλή ζηάζε ηεο Σνπξθηθήο 
Κπβέξλεζεο  θαηά ηεο Ειιεληθήο Μεηνλόηεηαο είλαη πην ζεηηθή ζε ζύγθξηζε κε ηηο πξνεγνύκελεο δεθαεηίεο 1950-1990 είλαη πεγή αηζηνδνμίαο, αιιά 
παξακέλνπλ άιπηα πνιιά δεηήκαηα θαη πεξηνξηζηηθά κέηξα ηα νπνία ζπκίδνπλ ηηο δεθαεηίεο απηέο. Ο Ν.Οπδνύλνγινπ έζεζε ην εξώηεκα; πώο 
κπνξνύκε λα πεηζζνύκε εκείο  θαη λα πείζνπκε ηνπο ζπκπνιίηεο καο λα επηζηξέςνπλ  ζηελ παηξίδα ηνπο  όηαλ μέξνπλ: 

 Όηη ηα παηδηά θαη ηα εγγόληα ηνπο απαγνξεύεηαη λα εγγξαθνύλ ζηα ειιεληθά κεηνλνηηθά ζρνιεία,  

 Παξακέλεη άιπην ζε κεγάιν βαζκό ην πξόβιεκα ηεο θαηάζρεζεο  ησλ βαθνπθηθώλ πεξηνπζηώλ ζαλ ζπλέπεηα ηεο ζιηβεξήο  απόθαζεο ηνπ 
Γηαξγθηηάτ ηνπ 1974 όηη  νη κεηνλόηεηεο απνηεινύλ πνιίηεο β’ θαηεγνξίαο.  

Σν δήηεκα ηεο απόδνζεο μαλά ηεο ππεθνόηεηαο γηα ηα κέιε ηεο  Ειιεληθήο κεηνλόηεηαο πνπ ηνπο αθαηξέζεθε θαηά καδηθό ηξόπν πξέπεη λα 
αληηκεησπηζηεί κε εηδηθό λόκν θαη ηα επαθόινπζα δεηήκαηα πξέπεη λα ιπζνύλ ιακβάλνληαο ππόςε ηηο ηδηαηηεξόηεηεο ηεο πεξίπησζεο. Είλαη 
ζεκαληηθό  γεγνλόο όηη ζην πξόζθαην παξειζόλ ν θύξηνο Πξσζππνπξγόο Ρ.Σ.Εξληνγάλ, ν θ.Τπνπξγόο Εγθεκέλ Μπαγίο θαη εζείο θύξηε Τπνπξγέ, 
όπσο ηώξα κόιηο αλαθέξαηε, αλαγλσξίδεηε  όηη ππήξμαλ ζην παξειζόλ αληηκεηνλνηηθά κέηξα ιόγσ ησλ εζληθηζηηθώλ πνιηηηθώλ. Όκσο πξέπεη λα 
ππάξμνπλ κέηξα απνθαηάζηαζεο κε  επίζεκεο απνθάζεηο ησλ θνξέσλ ηεο Σνπξθηθνύ Κξάηνπο πώο θαη γηα πνην ιόγν εθαξκόζηεθαλ  ηα 
αληηκεηνλνηηθά κέηξα, ώζηε λα κελ μαλαζπκβνύλ παξόκνηα γεγνλόηα. Είρακε ζπλάληεζε πξηλ από 3 εβδνκάδεο ζηελ Άγθπξα κε ηελ Γεληθή 
Γξακκαηεία Επξσπατθώλ Τπνζέζεσλ θαη εηνηκάδνπκε ηηο πξνηάζεηο καο,  ηηο νπνίεο ζα ζαο ππνβάιινπκε. Ζεηάκε λα καο νξίζεηε έλα 
ζπγθεθξηκέλν άηνκν από ην Τπνπξγείν Εμσηεξηθώλ ηεο Σνπξθίαο ώζηε λα είκαζηε ζε ζπλερή επαθή θαη λα ελεκεξώλεζηε έγθαηξα. αο 
επραξηζηνύκε πνπ καο δερζήθαηε θαη καο αθνύζαηε.   
Καηά ηελ απνρώξεζε ηνπ ν θ.Α.Νηαβνύληνγινπ δήισζε όηη ζπλερηζηεί ν δηάινγνο θαη πεξηκέλεη λα ιάβεη ηηο πξνζηάζεηο ηεο Οη.Οκ.Κσ θαη λα 
δερηεί ηελ αληηπξνζσπεία ηεο Οη.Οκ.Κσ ζηελ Άγθπξα.  

Η πλάληεζε κε ην Τπ.Εμσηεξηθώλ ηεο Ειιάδνο θ.Δ.Δξνύζηα πξαγκαηνπνηήζεθε ηελ 18/3 κεηά από 
αίηεκα ηνπ Δ.. ηεο Οη.Οκ.Κσ. Αληηπξνζώπεπζαλ ηελ Οη.Οκ.Κσ ν Πξόεδξνο Ν.Οπδνύλνγινπ θαη ν 
Αληηπξόεδξνο Μ.Σζηηζάθνο. Οη εθπξόζσπνη ελεκέξσζαλ ηνλ θ. Τπνπξγό γηα ηηο δξαζηεξηόηεηεο ηεο 
Οη.Οκ.Κσ θαη εηδηθόηεξα αλέπηπμαλ  αλαιπηηθά ηα παξαθάησ δεηήκαηα: 
 

  Εμαζθάιηζε ησλ  δηθαησκάησλ  ησλ εθπαηξηζκέλσλ Ειιήλσλ ηεο Κσλζηαληηλνύπνιεο (ηδηνθηεζηαθά θαη 
θιεξνλνκηθά ζηελ Σνπξθία, ζέκαηα επαλαπαηξηζκνύ ζηελ Κσλζηαληηλνύπνιε). 

  Εμαζθάιηζε ηεο εγγξαθήο ησλ καζεηώλ Ειιεληθήο Τπεθνόηεηαο ζηα Οκνγελεηαθά ρνιεία. 

  Η επηζηξνθή ησλ θαηαζρεζέλησλ από ηελ Σνπξθηθή Κπβέξλεζε αθηλήησλ ησλ Μεηνλνηηθώλ Επαγώλ 
Θδξπκάησλ. 

    Οη ελέξγεηεο δηνηθήζεσλ κεξηθώλ Οκνγελεηαθώλ Θδξπκάησλ. 
 

Επίζεο ελεκεξώζεθε ν θ.Τπνπξγόο γηα ηηο ζπδεηήζεηο πνπ έρνπλ μεθηλήζεη κε ηζύλνληεο ηεο Σνπξθηθήο 
Κπβέξλεζεο ην ηειεπηαία 9κελν ε Οη.Οκ.Κσ θαη όηη έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί 4 ζπλαληήζεηο ζε Τπνπξγηθό 
επίπεδν από ηνλ Μάην ηνπ 2010. Ο θ. Τπνπξγόο εμέθξαζε ηελ ζπλαληίιεςε ηνπ κε ηηο απόςεηο πνπ 
άθνπζε, δήισζε όηη ζα ππάξμεη δηεξεύλεζε θαη εμέηαζε ησλ ζεκάησλ πνπ ηνπ εηέζεζαλ από  πιεπξάο ηεο 
Οη,Οκ.Κσ θαη όηη ζεσξεί θνκβηθό ρξνληθό ζεκείν ηηο επεξρόκελεο εθινγέο Θνπλίνπ ζηελ Σνπξθία. ηε 
ζπλάληεζε ζπκκεηείραλ θαη νη θ. Υ. Παλαγόπνπινο, Δηεπζπληήο ηνπ Δηπισκαηηθνύ Γξαθείνπ ηνπ Τπ.Εμ θαη 
ν Πξέζβεο θ..Δ Σνπινύπαο, Δηεπζπληήο ηνπ Σκήκαηνο Σνπξθίαο.  
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πλα ληήζε η ο  κε  ηνπο  Τπνπξγνύο  Εμσηεξ ηθώ λ  Ειιάδνο  θα η  Σ νπξθ ίαο  

 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  

         Θέκαηα 
πλάληεζε αληηπξνζσπείαο ηεο Οη.Οκ.Κσ 
κε ηνπο Τπνπξγνύο Εμσηεξηθώλ ηεο 
Ειιάδνο (18/3)  θαη Σνπξθίαο (9/3). 

 

πγθξόηεζε Επηηξνπώλ ηεο Οη.Οκ.Κσ.   

Τπόκλεκα ηνπ Δ.. ηεο Οη.Οκ.Κσ  γηα ηελ 
Οκνγελεηαθή παηδεία.  

 

Εθαξκνγή ηνπ Πξνγξάκκαηνο Τπνηξνθηώλ  

Μαζεηώλ ηεο Πόιεο. 
 

Τπνβνιή Έθζεζεο πξνο ηνλ Επίηξνπν 

Δηθαησκάησλ Αλζξώπνπ ηνπ . Επξώπεο. 
 

Παξνπζίαζε ζηελ Ζάππεην ρνιή ηεο 
Μειέηεο  γηα ηα Οκνγελεηαθά Κνηκεηήξηα 
ηεο Πόιεο.  

 

Ηκεξίδα ζηελ επέηεην ηεο Άισζεο: «Οη 

αηώλεο κεηά ην 1453». 
 

Organization 

Μεληαία Ηιεθηξνληθή Δλεκέξσζε Οηθνπκεληθήο Οκνζπνλδίαο Κσλζηαληηλνππνιηηώλ  

www.conpolis.eu 



      Σπγθξόηεζε Δπηηξνπώλ ηεο Οη.Οκ.Κσ.  

Σο Δ.. στη συνεδρίαση της 16 /3 αποφάσισε την συγκρότηση των παρακάτ

ω Επιτροπών λαμβάνοντας υπόψη τις εισηγήσεις των ωματείων, την τεκμη

ριωμένη εμπειρία των υποψηφίων και τα μέλη του Δ..  

ΟΜΟΓΕΝΕΙΑ ΣΗ ΠΟΛΗ:Μ. Σσιτσάκος ( υντονιστής ) ,Ν.Ουζούνογλου, 

Μ.Μαυρόπουλος, Κ.Κοτζαμάνογλου, Γ.Κεσίσογλου, Δ.Υραντζής, .Κίσσας, 

Λ.Μιχαηλίδης, Ν.Αναγνωστόπουλος, Γ. Κιοσέογλου.  

ΤΝΕΡΓΑΙΑ ΜΕ ΜΕΛΗ ΨΜΑΣΕΙΑ-ΤΠΕΙΡΨΗ ΚΨΝ/ΛΙΣΨΝ :Ε.Υερε-

κύδου ( υντονίστρια ) , Κ.Φρόνης, Λ.Κουμάκης, Ε.Κόβη, Γ.Καλφόπουλος, 

Μ.Μπαχτιάρ, Α.Βίγκα, Λ.Αναπνιώτη, Π.Παρασκευοπούλου,, Α.Κόρακα,  

Φ.ταυρίδης, Π.Σσουκάτου, Αιμ.Ξανθοπούλου. 

ΤΝΕΡΓΑΙΑ ΜΕ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΙΔΡΤΜΑΣΑ:Ν.Ουζούνογλου ( συντονι- 

στής ) , Μάρω Μαυροπούλου, Αιμ. Θεμοπούλου, .Πρόκου, Ελ.Υερεκίδης. 

ΕΠΙΚΟΙΝΨΝΙΑ ΜΕ ΜΜΕ : Ν. Κόλμαν,Μ.Κωστίδης, Λ.Μυστακίδου, Ε.Κόβη, 

Μ.Μαυρόπουλος ( συντονιστής ) , Γρ. Κεσίσογλου, Π.Σσουκάτου. 

ΟΜΙΛΟ ΝΕΨΝ ΚΨΝ/ΛΙΣΙΚΨΝ ΨΜΑΣΕΙΨΝ: Ι.Παπακωνσταντίνου( σ υντο-

νιστρια ) ,Α.Παπαδόπουλος,Η.Υραντζής,Λ.Ουζούνογλου,Κων.Αρβανίτης. ( α

νοικτή σε ηλικιακά νεότερους από 30 ετών ) .  

ΕΤΡΕΗ ΠΟΡΨΝ: Φ. Φαρίσης, Γ. Σανισκίδης, Ν.Ουζούνογλου ( συντονι- 

στής ) , .Κίσσας, Λένα Μαυρίδου, Ηώ Δεβλέτογλου. 

ΕΠΙΛΤΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΨΝ ΚΨΝ/ΛΙΣΨΝ ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ: Κ.Χάλτη ( υν-

τονίστρια ) , Ι.Βλαστός, Αιγ. Θανάσογλου, Ν.Ουζούνογλου.  

ΤΝΕΡΓΑΙΑ ΜΕ ΨΜΑΣΕΙΑ ΕΚΣΟ ΕΛΛΑΔΟ ΚΑΙ ΠΟΛΗ: Π.Μπαχτιάρ 

( σ υντονιστής ) , Γ.Καλανλίογλου ( Γ ερμανία, Ε.Γκαλέας, Υ.Αποστολοπούλ

ου (Καναδάς ) , Νούλα Ροδάκη ( Η ΠΑ ) , Μάρι Καμινάρη.  

Επιπλέον στις παραπάνω Επιτροπές που έχουν αρμοδιότητα υποβολής ειση

γήσεων στα επί μέρους θέματα προς το Δ.. Παράλληλα αποφασίστηκε για τ

α επιμέρους τεχνικά θέματα να δημιουργηθεί ένας κατάλογος έμπειρων συμπ

ολιτών και οι οποίοι θα μπορούν να αξιοποιούνται σε επιμέρους τεχνικά ζητή

ματα από τις παραπάνω αναφερόμενες Επιτροπές σε μορφή ομάδων εργασί

ας. ‘ Ήδη οι επιμέρους Επιτροπές έχουν αναλάβει δράση για την προετοιμα

σία εισηγήσεων προς το Δ.. 

Σπλεξγαζία κε ηηο Κνηλόηεηεο ηεο Πόιεο γηα Δπηζθεπαζηηθέο 

Δξγαζίεο γηα ηα Οκνγελεηαθά Κνηκεηήξηα ηεο Πόιεο.  

 

Οη ηξεηο ηειεηόθνηηνη ζπνπδαζηέο ηνπ Ε.Μ.Π Υ.Θ.Γαβξηειίδεο, X.Υνύζνο 

θαη X. Σζέιηνο ζηα πιαίζηα ηνπ Πξνγξάκκαηνο Πξαθηηθήο Άζθεζεο 

Φνηηεηώλ ην πξνεγνύκελν θαινθαίξη κεηέβεζαλ ζηελ 

Κσλζηαληηλνύπνιε θαη εξγάζηεθαλ γηα ηελ απνηύπσζε ησλ  23 

Κνηκεηεξίσλ ηεο Οκνγέλεηαο. θνπόο είλαη λα θαηαγξαθνύλ νη 

επείγνπζεο αλάγθεο ζπληήξεζεο ησλ Κνηκεηεξίσλ. Η Μειέηε έδεημε όηη 

νη αλάγθεο επηζθεπώλ είλαη πεξηνξηζκέλεο θιίκαθαο θαη νη νπνίεο έρνπλ 

ήδε εληνπηζηεί ζε 4 θνηκεηήξηα θαη κεηά από πξόηαζε ησλ κεραληθώλ 

πνπ δξαζηεξηνπνηνύληαη ζηα πιαίζηα ηεο Οη,Οκ.Κσ  πξνγξακκαηίδεηαη 

ε ππνβνιή πξόηαζεο ηεο Οη,Οκ.Κσ πξνο ηνλ λεντδξπζέληα 

πληνληζηηθό Φνξέα ησλ Ρσκείθσλ Επαγώλ Θδξπκάησλ γηα ηελ 

αλάιεςε ηεο από θνηλνύ πξνζπάζεηαο αληηκεηώπηζεο ησλ 

πεξηνξηζκέλεο θιίκαθαο πξνβιεκάησλ ζε ειάρηζηα θνηκεηήξηα ηεο 

Οκνγέλεηαο. εκεηώλεηαη όηη νη εξγαζίεο απηέο δελ ζπκπεξηιακβάλεηαη 

ε ζπληήξεζε ησλ ηάθσλ,  ηα πιαίζηα ηνπ πξνγξάκκαηνο ν 

Ν.Οπδνύλνγινπ παξνπζίαζε ηα πνξίζκαηα ηεο Μειέηεο ζηνπο 

αληηπξνζώπνπο ησλ Κνηλνηήησλ ηεο Πόιεο ηελ 5/3 ζηελ αίζνπζα 

ηειεηώλ ηεο Ζαππείνπ ρνιήο. 

 

Υπνβνιή Έθζεζεο πξνο ηνλ Δπίηξνπν Γηθαησκάησλ 

Αλζξώπνπ ηνπ Σπκβνπιίνπ ηεο  Δπξώπεο. 

 

Σνλ Οθηώβξην ηνπ 2009 είρε δεκνζηεπηεί ε Έθζεζε από ηνλ 

θ.Thomas Hammaberg ζηελ νπνία αλαθεξόηαλ πνιιά ζέκαηα πνπ 

άπηνληαη ηηο ζξεζθεπηηθέο ειεπζεξίεο θαη αλζξώπηλα δηθαησκάησλ  

ησλ κεηνλνηήησλ. ηελ ίδηα Έθζεζε αλαθεξόηαλ όηη ζα ππάξμεη 

επαλαμηνιόγεζε ηεο πξνόδνπ ησλ αλαθεξόκελσλ ζεκάησλ ηνλ 

Φεβξνπάξην  2011. Σν Δ.. ηεο Οη,Οκ.Κσ ζπλέηαμε ιεπηνκεξή 

έθζεζε κε ηελ παξάζεζε ησλ αλαθεξόκελσλ ζεκάησλ ζηελ αξρηθή 

Έθζεζε θαη ησλ ζεηηθώλ θαη αξλεηηθώλ εμειίμεσλ,  Η Έθζεζε 

ππνβιήζεθε ηελ 28 Μαξηίνπ 2011 πξνο ην γξαθείν ηνπ θ,Thomas 

Hammarberg . 

 

Φνξεγήζεθε ε άδεηα αιιαγήο ρξήζεο ζε δύν Σρνιεία  
 
Αλαθνηλώζεθε όηη ην Τπνπξγείν Παηδείαο ηεο Σνπξθίαο ρνξήγεζε 
άδεηα ελ κέξεη αιιαγήο ρξήζεο ζηα ζρνιεία Μεγάινπ Ρεύκαηνο θαη 
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      Υπόκλεκα ηνπ Γ.Σ. ηεο Οη.Οκ.Κσ  γηα ηελ Οκνγελεηαθή 

παηδεία.  

Σν Δ.. έρνληαο ηελ πεπνίζεζε όηη ε Οκνγελεηαθή Παηδεία 
απνηειεί  ζεκειηώδε παξάγνληα γηα ηελ αλαδσνγόλεζε θαη 
απνθαηάζηαζε ηεο Οκνγέλεηαο έρεη ζέζεη ζε πξώηε 
πξνηεξαηόηεηα ηελ ππνζηήξημε ηεο παηδείαο κε πνιύπιεπξέο 
δξαζηεξηόηεηεο, όπσο: 

 Τινπνίεζε ελόο επξένο Πξνγξάκκαηνο Τπνηξνθηώλ γηα 
ηνπο καζεηέο ησλ Λπθείσλ καο ώζηε λα εηνηκαζηνύλ κε 
ηνλ θαιιίηεξν ηξόπν ζηηο εηζαγσγηθέο εμεηάζεηο ησλ ΑΕΘ 
ηεο Σνπξθίαο. 

 Σελ ζηελή ζπλεξγαζία κε ηνπο δηεπζπληέο θαη 
εθπαηδεπηηθνύο. 

 ηελή ζπλεξγαζία κε ηνπο θνξείο ηεο Πνιηηείαο 
(Τπνπξγείν Παηδείαο, Παηδαγσγηθό Θλζηηηνύην, 
Εθπαηδεπηηθό ύκβνπιν ηνπ Γ.Π., ΑΕΘ θηι.).  

 Πξόηαζε γηα ηελ επαλίδξπζε ηνπ πιιόγνπ πξνο 
Ελίζρπζε Παηδείαο πνπ ζα κπνξνύζε λα ιεηηνπξγεί εληόο 
ηνπ Ρνπκβαληέξ κε δηαθξηηό όκσο ξόιν. 

ηα πιαίζηα ηεο πξνζπάζεηαο απηήο ην Δ.. ηεο Οη.Οκ.Κσ έρεη 
ππνβάιεη ζπγθεθξηκέλεο πξνηάζεηο βάζε κειεηώλ πνπ έρεη 
ελεξγήζεη ιακβάλνληαο ππόςε ηηο απόςεηο ησλ εκπιεθνκέλσλ 
ζηελ Οκνγελεηαθή παηδεία.  Πξόζθαηα ππνβιήζεθε λέν 
ππόκλεκα πξνο ηνπο Δηεπζπληέο ησλ ρνιείσλ ζην νπνίν 
ππνβάιινληαη ζπγθεθξηκέλεο πξνηάζεηο όπσο ε αλαβάζκηζε 
ηεο πξνζρνιηθήο εθπαίδεπζεο, κέηξσλ εληζρπηηθήο  
δηδαζθαιίαο γηα ηελ βειηίσζε ηεο γλώζεο ειιεληθήο γιώζζαο, 
πεξηνξηζκνύ ησλ εμσζρνιηθώλ δξαζηεξηνηήησλ ώζηε λα 
επηβαξύλνπλ ηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία,  ηελ ζπλεξγαζία 
κεηαμύ ησλ ζρνιείσλ θαη  ηελ ζπκκεηνρή ζε πξνγξάκκαηα ζε 
πξνγξάκκαηα ζπλεξγαζίαο κε ζρνιεία ηεο Ειιάδνο.  

Αλαβάζκηζε ηνπ Παηδηθνύ Σηαζκνύ   

Υάξε ζηελ πνιύπιεπξε κέξηκλα ηεο Κνηλόηεηαο 
ηαπξνδξνκίνπ θαη ηηο  ζπλδξνκέο  ηνπ Τπ.Παηδείαο, ηνπ 
Οηθνπκεληθνύ Παηξηαξρείνπ θαη ηεο Οη.Οκ.Κσ ν Παηδηθόο 
ηαζκόο πνπ μεθίλεζε ηελ ιεηηνπξγία ηνπ ην 2007 ζην Μέγα 
Ρέκα εδώ θαη θαξό ιεηηνπξγεί ζε έλα πνιύ όκνξθν ρώξν θαη 
θηινμελεί όρη κόλν ηα λήπηα αιιά θαη ηηο κεηέξεο πνπ 
παξαθνινπζνύλ καζήκαηα ειιεληθήο γιώζζαο.  

Ηκεξίδα ζηελ επέηεην ηεο Άισζεο 

«Οη αηώλεο κεηά  από ην 1453» 

Σν Δ.. ζπλερίδνληαο ηελ θαζηεξσκέλε παξάδνζε απνθάζηζε θαηά 

ηε θεηηλή 558ε επέηεην λα νξγαλώζεη εκεξίδα κε ζέκα «Οη Αηώλεο 

κεηά από ηελ Άισζε». Θα θαιπθζνύλ ζέκαηα πνπ αθνξνύλ: ην 

ηηκαξηθό ζύζηεκα εθκεηάιιεπζεο γεο, παηδνκάδσκα, εμηζιακηζκνί, 

ειιεληθό εκπνξηθό λαπηηθό πξηλ ηελ Ειιεληθή Επαλάζηαζε θηι. 


