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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

www.conpolis.eu

Δπίζεκε αλαγλώξηζε ηεο πξνζθνξαο ηεο Οη.Οκ.Κσ από ηελ
Α.Θ.Π. ζει.1
πλάληεζε κε ηνλ Τπ.Παηδείαο
ηεο Σνπξθίαο, ζει.2
Απνζηνιή Δζεινληώλ Νέσλ γηα
ηηο Πξσηνρξνληάηηθεο ενξηέο ζηελ
Πόιε, ζει. 3.
Μεηαθεζηηβαιηθή Γελδξνθύηεπζε
ζηνλ Τκεηηό, ζει. 4
Αλαθνηλώζεηο ηνπ Γ.. ζει.4 & 5.
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Μεληαία Ηιεθηξνληθή Δλεκέξωζε Οηθνπκεληθήο Οκνζπνλδίαο Κωλζηαληηλνππνιηηώλ
Αλαγλώξηζε από ηελ Α.Θ.Π. ηνλ Οηθνπκεληθό Παηξηάξρε θ.θ. Βαξζνικαίν Α’ ηνπ έξγνπ ηεο Οηθνπκεληθήο
Οκνζπνλδίαο Κωλζηαληηλνππνιηηώλ: Απνλνκή ηνπ Οθθηθίνπ «Πξνζηάηε ηωλ Γξακκάηωλ» ζηνλ Πξόεδξν
ηνπ Γ.. ηεο Οη.Οκ.Κω Νηθόιαν Οπδνύλνγινπ
Ζ Α.Θ.Π ν Οηθνπκεληθόο Παηξηάξρεο ρεηξνζέηεζε σο Άξρνληα ηνλ πξόεδξν ηνπ Γ.. ηεο Οη.Οκ.Κσ θαηά ηελ δηάξθεηα
ηνπ εζπεξηλνύ ζηνλ Ηεξό Ναό Αγίνπ Νηθνιάνπ Τςσκαζείσλ ηελ 5 Γεθεκβξίνπ ε.ε. Ο ιόγνο ηεο Α.Θ.Π θαη ε αληηθώλεζε
ηνπ Πξνέδξνπ ηεο Οη.Οκ.Κσ δίδεηαη ζηελ ηζηνζειίδα ηεο Οη.Οκ.Κσ www.conpolis.eu. Ζ Α.Θ.Π. ν Οηθνπκεληθόο
Παηξηάξρεο ζηελ νκηιία ηνπ αλαθέξζεεθε ζηηο πνιιαπιέο πξνζπάζεηεο ηεο Οη.Οκ.Κσ γηα ηελ Ρσκηνζύλε εληόο θαη
εθηόο ηεο Βαζηιεύνπζαο. Σν γεγνλόο ηνπ ηίηινπ ηνπ Οθθηθίνπ δείρλεη ηελ αλαγλώξηζε από ηελ Α.Θ.Π. ηεο ζηξαηεγηθήο
επηινγήο ηεο Οη.Οκ.Κσ σο ζέκαηνο πξνηεξαηόηεηαο ηεο ελίζρπζεο ηεο Οκνγελεηαθήο Παηδείαο. ηελ ηειεηή παξέζηεζε
πιήζνο παξαγόλησλ ηεο Οκνγέλεηαο, ν Γεληθόο Πξόμελνο ηεο Διιάδνο θ.Ν.Μαηζηνπδάθεο, αληηπξνζσπεία ηνπ Γ..
ηεο Οη.Οκ.Κσ. θαη Κσλζηαληηλνππνιίηεο από ηελ Αζήλα. Ο Πξόεδξνο ηεο Δθνξίαο ηνπ Αγίνπ Νηθνιάνπ Τςσκαζείσλ
ζην ηέινο ηεο ηειεηήο παξνπζίαζε ην έξγν ηεο Δθνξίαο θαη ην βηνγξαθηθό ηνπ ρεηξνζεηεζέληα θαζ. ΔΜΠ
Ν.Οπδνύλνγινπ.
Σν Γ.. ηεο
Οηθνπκεληθήο Οκνζπνλδίαο
Κωλζηαληηλνππνιηηώλ
Δύρεηαη ζε όια ηα Μέιε ηωλ
ωκαηείωλ θαη ηνπο Φίινπο ηεο
Καιή Υξνληά θαη δύλακε από ηνλ Θεό
γηα λα μεπεξαζηνύλ νη δπζθνιίεο πνπ
αληηκεηωπίδεη ν Διιεληζκόο

πλάληεζε Αληηπξνζωπεία ηεο Οη.Οκ.Κω κε ηνλ Τπνπξγό Παηδείαο ηεο Σνπξθίαο θ.Οκέξ Νηηληζέο
ην πξνεγνύκελν ελεκεξσηηθό δειηίν είρακε ελεκεξώζεη γηα ηελ απνζηνιή επηζηνιήο πξνο ηνλ Τπνπξγό Παηδείαο
ηεο Σνπξθίαο γηα ζέκαηα πνπ αθνξνύλ ηνπο εθπαηξηζκέλνπο Κσλζηαληηλνππνιίηεο θαη ηα νπνία έρνπλ άκεζε ζρέζε
κε δεηήκαηα ηεο Οκνγελεηαθήο Παηδείαο ηεο Κσλζηαληηλνύπνιεο. ηελ επηζηνιή πνπ είρε ζηαιεί πξηλ από ηελ ζπλάληεζε είραλ αλαθεξζεί ηα ζεκεία πνπ επηζπκνύζε ε Οη.Οκ.Κσ λα ζπδεηεζνύλ. Ο θ. Ο. Νηηληζέξ απάληεζε θαηαθαηηθά ζην αίηεκα ηεο Οη.Οκ.Κσ θαη ε αληηπξνζσπεία ηεο Οη.Οκ.Κσ απνηεινύκελε από ηνπο Ν.Οπδνύλνγινπ, Μ. Μαπξόπνπιν θαη Δ. Μηραειίδε θαη ε ζπλάληεζε πξαγκαηνπνηήζεθε ζηηο 6/12/2012, Σα ζέκαηα πνπ εηέζεζαλ θαη νη απαληήζεηο πνπ ιήθζεθαλ έρνπλ σο εμήο:
Γηδαθηηθά βηβιία Διιεληθήο γιώζζαο: επραξηζηήζακε γηα ηελ ηαρύηεηα έγθξηζεο ησλ βηβιίσλ δεκνηηθήο εθπαίδεπζεο
σζηόζν επηζεκάλζεθε ε παξαηεξνύκελε θαζπζηέξεζε επηθνηλσλίαο κεηαμύ ηεο θεληξηθήο δηνίθεζεο ηνπ Τπνπξγείν
θαη ηεο Γηεύζπλζεο Παηδείαο ηεο Πόιεο πνπ δεκηνπξγεί πξνβιήκαηα θαζπζηεξήζεσλ. Δλεκεξώζακε όηη ζύληνκα όηη
ζα ζηαινύλ ηα βηβιία καζεκαηηθώλ γπκλαζίνπ θαη δεηήζακε λα ηύρνπλ ηαρείαο εμέηαζεο. Ο θ. Τπνπξγόο ππνζρέζεθε ηελ ιύζε ηνπ πξνβιήκαηνο ησλ θαζπζηεξήζεσλ.
Ζ άξζε ησλ εκπνδίσλ ζηελ εγγξαθή καζεηώλ ζηα Οκνγελεηαθά ρνιεία: ηέζεθε ην ζέκα ησλ εκπνδίσλ πνπ πθίζηαληαη ηόζν γηα ηνπο ππεθόνπο επξσπατθώλ ρσξώλ όζν θαη ζηελ πεξίπησζε νκνγελώλ πνπ εξεπλάηαη ην γελεαινγηθό
ηνπο δέλδξν ζε βάζνο κέρξη ην 1923. Σνλίζηεθε επίζεο από πιεπξάο καο όηη ελώ ην Τπνπξγείν έρεη επηηξέςεη ηελ
εγγξαθή μέλσλ ππεθόσλ γεληθά ζηα ζρνιεία ηεο δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο κε Δγθύθιην πνπ εθδόζεθε ην θαινθαίξη ηνπ 2010 απηή δελ εθαξκόδεηαη ζηελ πεξίπησζε ησλ κεηνλνηηθώλ ζρνιείσλ θαη όηη απηό απνηειεί εκπόδην ζηνλ
επαλαπαηξηζκό ησλ Ρσκηώλ ηεο Πόιεο πνπ αλαγθάζηεθαλ λα εγθαηαιείςνπλ ηελ ρώξα ηνπο παξά ηελ ζέιεζε ηνπο
από ηα κέηξα ησλ πξνεγνύκελσλ Κπβεξλήζεσλ ηεο ρώξαο. . Απάληεζε ν Τπνπξγόο όηη ην ζέκα κειεηάηαη θαη ζα
δνζεί ιύζε ζε απηό.
-Η κε-ρξεκαηνδόηεζε ηωλ κεηνλνηηθώλ

Ζ αληηπξνζσπεία ηεο Οη.Οκ.Κσ παξαδίδεη ζηνλ Τπνπξγό Παηδείαο ην
εμώθπιιν ηνπ Διιελνηνπξθηθνύ Λεμηθνύ πνπ είρε εθδνζεί ζηελ Κσλζηαληηλνύπνιε ην 1872 από ηνλ θαζεγεηή Διιεληθήο γιώζζαο ζηελ
Απηνθξαηνξηθή ρνιή Γαιαηάζαξατ Αβξαάκ Μαιηάθα.

ζρνιείωλ από ηνλ θξαηηθό πξνύπνινγηζκό πνπ απνηειεί παξαβίαζε ηνπ άξζξνπ
41 ηεο πλζεθεο ηεο Λσδαλλεο: Γηαπηζηισζεθε όηη ε έζησ θαη ζπκβνιηθή ρξεκαηνδόηεζε ησλ κεηνλνηηθώλ ζρνιείσλ ζηακάηεζε
ηελ δεθαεηία ηνπ 1970 πξνθαλώο σο απόθαζε ηεο Δπηηξνπήο Μεηνλνηήησλ πνπ ηδξύζεθε ην 2962 κε ζθνπό ηελ εθαξκνγή
αληηκεηνλνηηθώλ κέηξσλ.
-Σελ επηζηξνθή ζε Ρωκαίηθν Ίδξπκα ηεο
Βηβιηνζήθεο θαη ηνπ Αξρείνπ ηνπ Διιεληθνύ Φηινινγηθνύ πιιόγνπ Κωλζηαληηλνππόιεωο πνπ είρε θαηαζρεζεί ην 1925.
Εήηεζε ν Τπνπξγόο θαηά ηελ ώξα ηεο ζπδήηεζεο από ηνλ Γελ. Γηεπζπληή ησλ Αξρείσλ
ηεο Πξσζππνπξγίαο λα δηεξεπλεζεί ην ζέκα.
-Ως Οι.Ομ.Κω επίσης τέθηκαν τα θέματα: η
ππνζηήξημε γηα ηελ επαλαιεηηνπξγία δεκνηηθνύ ζρνιείνπ ζηελ Ίκβξν, ηελ άξζε ησλ
αξλεηηθώλ αλαθνξώλ ζηα βηβιία δηδαζθαιίαο θαηά ησλ κε-Μνπζνπικαληθώλ θνηλνηήησλ, ηελ άξζε ησλ εκπνδηώλ ζηνπο δηνξηζκνύο ησλ νκνγελώλ εθπαηδεπηηθώλ.
- Τέλος από πλεσράς της Οι.Ομ.Κω ζητήθηθε λα ππάξμεη ζπλεξγαζία κε ην Τπνπξγείν
γηα ηελ ίδξπζε εξεπλεηηθώλ ηδξπκάησλ ζηελ
Πόιε κε ηελ ζπκβνιή Κσλζηαληηλνππνιηηώλ επηζηεκόλσλ πνπ δνπλ ζε δηάθνξεο
ρώξεο ηνπ εμσηεξηθνύ.

Πξωηνρξνληάηηθε Απνζηνιή Νέωλ ζηελ Κωλζηαληηλνύπνιε ωο Μεηαθαηαζθελωηηθή Γξάζε
Ζ νκάδα λέσλ εζεινληώλ ηεο Οη.Οκ.Κσ απνηεινύκελε από: σηήξε Γάιινπ, Αηθαηεξίλε Καδίια, Υαξίθιεηα Καδίια, Δηξήλε
Μαληδνύξε, Διέλε θνύπα θαη Δηξήλε Αξγπξνύιε, πνπ είραλ εξγαζηεί ην πξνεγνύκελν θαινθαίξη ζηελ Παηδνύπνιε ηεο λ.
Πξώηεο, κεηέβε ζηελ Πόιε ηελ πεξίνδν ησλ ενξηώλ ησλ Υξηζηνπγέλλσλ ππό ηνλ ζπληνληζκό θαη ηελ επηκέιεηα ηνπ κέινπο ηνπ
Γ.. ηεο Οη.Οκ.Κσ θ. Γεκεηξίνπ Φξαληδή θαη νξγάλσζε ηηο αθόινπζεο εθδειώζεηο:

Δπίζθεςε θαη ςπραγσγία ζηνπο γεξνθνκνύκελνπο ηνπ Ηδξύκαηνο Βαινπθιή ηελ 29 Γεθεκβξίνπ πνπ ππήξμε πνιύ
ζπγθηλεηηθή. Δπίζθεςε ζηελ Μεγάιε ηνπ Γέλνπο ρνιή.

Δπίζθεςε ζηνλ παηδηθό ζηαζκό ηεο Κνηλ. ηαπξνδξνκίνπ θαη ζηελ Εάππεην θαη Εσγξάθεην ρνιή κε ζπκκεηνρή ζηελ
πξσηνρξνληάηηθε ενξηή ηελ 30 Γεθεκβξίνπ.

Οξγάλσζε ηελ Παξαζθεπή 30./12 ηεο θεληξηθήο κεηαθαηαζθελσηηθήο εθδήισζεο ζηελ αίζνπζα ηειεηώλ ηεο Αγίαο Σξηάδνο
Πέξα ζηελ νπνία ζπκκεηείρε ε Α.Θ.Π. ν Οηθνπκεληθόο καο Παηξηάξρεο θαη πνιινί παξάγνληεο ηεο Οκνγέλεηαο,
εθπαηδεπηηθνί, Έθνξνη ησλ θνηλνηήησλ θαη ηα κέιε ηεο Δπηηξνπήο ηεο Παηδνύπνιεο. Ζ εθδήισζε πεξηείρε δξώκελα από
ηνπο εζεινληέο λένπο θαη καζεηέο θαη είρε κεγάιε επηηπρία. Πξνβιήζεθαλ επίζεο νη δξαζηεξηόηεηεο από ηελ θεηηλή
Παηδνύπνιε. θνπόο ηεο εθδήισζεο ήηαλ λα πξνζειθύζεη πεξηζζόηεξνπο καζεηέο ζηελ λ. Πξώηε.

Σελ 31ε Γεθεκβξίνπ, νη λένη εζεινληέο επηζθέθηεθαλ ζηα ζπίηηα ηνπο κνλαρηθνύο νκνγελείο ζηηο θνηλόηεηεο Μεγ. Ρεύκαηνο θαη
Νηρσξίνπ, γηα λα πνπλ ηα θάιαληα. Μεηά κεηέβεζαλ δηαδνρηθά ζην Γεξνθνκείν θαη ζην Οηθ. Παηξηαξρείν γηα ηα θάιαληα.

Σελ 2α Ηαλνπαξίνπ 2012, νη καο ζπκκεηείραλ θαη είπαλ ηα θάιαληα ζηελ θαζηεξσκέλε εθδήισζε ηνπ πλδέζκνπ Απνθνίησλ
Εσγξαθείνπ, γηα ηνπο απνθνίηνπο θαη αξηζηνύρνπο καζεηέο.
Σα έμνδα γηα ηελ απνζηνιή απηή θαιύθζεθαλ από ρνξεγίεο πνπ δηέζεζαλ : νη Κνηλόηεηεο Βαθενρσξίνπ, Νενρσξίνπ, Αληηγόλεο,
ηαπξνδξνκίνπ θαη νη νκνγελείο: Μάξηνο Ζιηάδεο, Βαζ. Βαζηιεηάδεο, Αλαζηαζία Μνπκπαγηαηδόγινπ ζηνπο νπνίνπο εθθξάδεη ην
Γ.. ηεο Οη.Οκ.Κσ ηηο ζεξκόηεξεο επραξηζηίεο. ηηγκηόηππα από ηηο δξαζηεξηόηεηεο ηεο απνζηνιήο δίλνληαη παξαθάησ,

ΟΙΚΟΤΜΔΝΙΚΗ ΟΜΟΠΟΝΓΙΑ ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟΤΠΟΛΙΣΩΝ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ
Απνλνκή ηηκεηηθνύ ηίηινπ ζηνλ θ. Παληειή Λ. Βίγθα από ηελ Οη.Οκ.Κω.
23 Γεθεκβξίνπ 2011
Σν Γ.. ηεο Οηθνπκεληθήο Οκνζπνλδίαο Κσλζηαληηλνππνιηηώλ ζηελ ζπλεδξίαζε ηνπ ηεο 20 εο Γεθεκβξίνπ 2011
απνθάζηζε λα απνλείκεη ηνλ ηηκεηηθό ηίηιν: «Άμηνο ηεο Ρωκηνζύλεο» ζηνλ ζπκπνιίηε καο θ. Παληειή Λάθε
Βίγθα, Άξρνληα ηεο ΜΥΔ, ιακβάλνληαο ππόςε ηελ επί ζεηξά πνιιώλ εηώλ πξνζθνξά ηνπ ππέξ ηνπ Γέλνπο πνπ
ζπκβάιιεη ζηελ νπζηαζηηθή απνθαηάζηαζε ησλ δηθαίσλ θαη ηελ αλαδσνγόλεζε ηεο Οκνγέλεηαο ηεο Κσλζηαληηλνύπνιεο.
Ζ εκεξνκελία ηεο ηειεηήο ζα αλαθνηλσζεί ζύληνκα.

Γελδξνθύηεπζε ζηε ζπλέρεηα ηνπ 2νπ Φεζηηβάι Κωλζηαληηλνππνιηηώλ
‘Όπσο είρε αλαθνηλσζεί θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ 2νπ Φεζηηβάι Κσλζηαληηλνππνιηηώλ πξαγκαηνπνίειεζμθε ηελ Κπξηαθή 11 Γεθεκβξίνπ 2011 ε εθζηξαηεία δελδξνθπηεύζεηο από εζεινληέο ηεο Οη.Οκ.Κσ ζηηο παξπθέο ηνπ Τκεηηνύ
ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ Γήκν Υνιαξγνύ-Παπάγνπ. Σελ δξαζηεξηόηεηα από πιεπξάο ηεο Οη.Οκ.Κσ ζπληόληζε ν θ.
Υξήζηνο ηαπξίδεο ελώ ε ζπκκεηνρή ήηαλ από κηθξνύο θαη κεγάινπο όπσο θαίλεηαη θαη από ηηο θσηνγξαθίεο..
Φπηεύηεθαλ 150 δέλδξα πνπ παξαρώξεζε ν πξναλαθεξζείο Γήκνο.

Αλαδήηεζε Δζεινληώλ γηα Τπνζηήξημε ηνπ Έξγνπ ηεο Οη.Οκ.Κσ.
Τπάξρεη αλάγθε γηα πξνζθνξά εζεινληηθήο εξγαζίαο ζηα εμήο ζέκαηα:
1) Μειέηε αξρείσλ ζηελ γαιιηθή γιώζζα. Απαηηνύληαη βαζηθέο γλώζεηο ρξήζεο Ζ/Τ. Ζ εξγαζία ζα γίλεη θαη’ νίθνλ
ησλ ελδηαθεξνκέλσλ.
2) Δξγαζίεο αξρεηνζέηεζεο ζε Ηδξύκαηα ηεο Οκνγέλεηαο ηεο Πόιεο.
3) Μεηαθξάζεηο από Διιεληθά ζηα Αγγιηθά θαη Διιεληθά ζηα Σνπξθηθά ησλ Πξαθηηθώλ εθδειώζεσλ ηεο Οη.Οκ.Κσ.
4) Μεραληθνί όισλ ησλ εηδηθνηήησλ (Πιεξνθνξηθή, Αξρηηέθηνλεο, Πνιηηηθή, Ζιεθηξνιόγνη θαη Μεραλνιόγνη θηι.).
5) Γηθεγόξνη θαη ηζηνξηθνί γηα κειέηε ζεκάησλ πνπ αθνξνύλ ηα ζέκαηα ηνπ Διιεληζκνύ ηεο Πόιεο θαη ηεο θαζ’ εκάο Αλαηνιήο.
Οη ελδηαθεξόκελνη παξαθαινύληαη λα επηθνηλσλήζνπκε κέζν ηεο ει. δηεύζπλζεο nnap@otenet.gr ή ηειεθσληθά ζην

Αλαθνίλωζε ηεο
Η ΣΑΚΣΗ ΓΔΝΙΚΗ ΤΝΔΛΔΤΗ
ΣΗ ΟΙΚΟΤΜΔΝΙΚΗ ΟΜΟΠΟΝΓΙΑ ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟΤΠΟΛΙΣΩΝ
ζα πλέιζεη ην
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Δπαλέξρεηαη ην ζέκα ηνπ θεηεξηζκνύ ηεο Πξνζθπγηθήο Πεξηνπζίαο ηεο πλζήθεο ηεο Λωδάλλεο (1923)
Ζ ηζηνξία ηνπ ζθεηεξηζκνύ ηεο πεξηνπζίαο ηνπ Διιεληζκνύ ηεο Αλαηνιήο, κεηά από ηνλ νινθιεξσηηθό αθαληζκό πνπ
ππέζηε, απνηειεί ρσξίο θακηά ακθηβνιία ηελ κεγαιύηεξε καδηθή ιεειαζία πεξηνπζίαο ζε όιε ηελ ηζηνξία ηεο αλζξσπόηεηαο. Σν ηειεπηαίν ζηάδην ηνπ δξάκαηνο απηνύ πάεη λα παηρηεί ζηηο κέξεο καο κε ηελ νινθιεξσηηθή ηειεησηηθή αθαίξεζε
ησλ δηθαησκάησλ ησλ πξνζθύγσλ θαη αθνξά ηελ πεξηνπζία πνπ πξνέξρεηαη από ηα αθίλεηα πνπ είραλ αθήζεη νη Μνπζνπικάλνη αληαιιάμηκνη ην 1923-24 . Σν ζέκα απηό θαη νη αλαγθαίεο ελέξγεηεο πνπ πξέπεη λα αλαιεθζνύλ από ηνπο Οκνζπνλδηαθνύο θνξείο (Μ. Αζηάηεο, Πόληηνη, Κσλ/ιηηέο, Καππαδόθεο θαη Θξαθηώηεο) ηνπ πξνζθπγηθνύ θόζκνπ ηεο Διιάδνο ζπδεηεζήθαλ ζε ζύζθεςε πνπ νξγαλώζεθε ζηηο 4/12/2011 ζηελ Θεζζαινλίθε ππό ηνλ ζπληνληζκό ηεο Οκνζπνλδίαο Πξνζθπγηθώλ σκαηείσλ Διιάδνο(Ο.Π..Δ) . Ζ Οη.Οκ.Κσ εθπξνζσπήζεθε από ην κέινο ηνπ Γ. θπξία .Κξίζηπ
Φάιηε.

Πξνρωξνύλ νη Δξγαζίεο ζηελ Βηβιηνζήθε ηεο Μεγάιεο ηνπ Γέλνπο ρνιήο
Έρνπκε ελεκεξώζεη ηνπο αλαγλώζηεο καο γηα ηελ πξόνδν ησλ εξγαζηώλ γηα ηελ ζπληήξεζεο ηεο ηζηνξηθήο βηβιηνζήθεο ηεο Μεγάιεο ηνπ Γέλνπο ρνιήο. Πξόζθαηα εθηόο από ηελ θαηαγξαθή ησλ βηβιίσλ πνπ ζπλερίδεηαη κε ζπζηεκαηηθό ηξόπν από ηηο δύν εζειόληξηεο Βαζηιηθή Υξηζηνδνύινπ θαη Αιεμάλδξα Παιίθαξε ηεο Οη.Οκ.Κσ ε ρνιή πξνέβε
ζηελ αληηθαηάζηαζε ηνπ μύιηλνπ εμνπιηζκνύ κε κεηαιιηθά ώζηε λα αληηκεησπηζηεί ην ζέκα ηεο δηάβξσζεο ησλ εληόκσλ πνπ δνπλ ζην μύιηλν πεξηβάιινλ. Γηα ηνλ ζθνπό απηό ρξεηάζηεθε ε κεηαθνξά δύν θνξέο όισλ ησλ βηβιίσλ. Παξαθάησ ζηηο θσηνγξαθίεο θαίλεηαη ν λένο εμνπιηζκόο ηεο βηβιηνζήθεο. Ο κεγάινο όγθνο ησλ βηβιίσλ απαηηεί ηελ ζπλέρηζε ηεο θαηαινγξάθεζεο από δύν εζειόληξηεο γηα ηνπιάρηζην 9 κήλεο.

