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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
4ου Φεστιβάλ Κωνσταντινουπολιτών,
«Η Ρωμιοσύνη στην Πόλη του χθες και του σήμερα»
12 & 13 Μαΐου 2018, Βυζαντινό Αθλητικό Κέντρο, Άλιμος
Η Οικουμενική Ομοσπονδία Κωνσταντινουπολιτών, που αποτελεί
τον ενωτικό φορέα των ανά τον κόσμο διασπαρμένων Σωματείων των
Ελλήνων της
Κωνσταντινούπολης, διοργανώνει το 4ο Φεστιβάλ
Κωνσταντινουπολιτών, “Η Ρωμιοσύνη στην Πόλη του χθες και του
σήμερα”.
Το 4ο Φεστιβάλ Κωνσταντινουπολιτών θα διεξαχθεί 12 & 13 Μαΐου
2018 στο Βυζαντινό Αθλητικό Κέντρο*, με δωρεάν είσοδο για την
παρακολούθηση όλων ανεξαιρέτως των εκδηλώσεων.
Η διοργάνωση τελεί υπό την αιγίδα του Δήμου Αλίμου.
Η φετινή διοργάνωση εστιάζει στην Κωνσταντινούπολη του χθες και του
σήμερα. Στο πλαίσιο του διήμερου Φεστιβάλ θα περπατήσουμε παρέα στις
συνοικίες της Πόλης των Πόλεων και στις γειτονιές της σημερινής Πόλης.
Θα περιηγηθούμε στα εμβληματικά ομογενειακά σχολεία και θα μάθουμε
την μακρόχρονη ιστορία της παιδείας και των κτιρίων τους έως και
σήμερα. Θα κατανοήσουμε την σημασία του αθλητισμού στην Πόλη του
τότε, όπως και τη μεταλαμπάδευση της αξίας των αθλητικών ιδεωδών
στην Πολίτικη ομογένεια του 21ου αιώνα.
Θα
απολαύσουμε
πολίτικες
γεύσεις,
θα
διασκεδάσουμε,
θα
τραγουδήσουμε, θα νοσταλγήσουμε και θα αισθανθούμε το διαχρονικό
άρωμα της Πόλης της καρδιάς μας. Συνοδοιπόροι μας, σε αυτό το
πολύχρωμο ταξίδι, Κωνσταντινουπολίτικα σωματεία – μέλη της
Οικουμενικής
Ομοσπονδίας
Κωνσταντινουπολιτών
όπου
θα
παρουσιάσουν εκθέσεις και εκδηλώσεις.

Το πλήρες και αναλυτικό πρόγραμμα, μαζί με το τηλεοπτικό μήνυμα του
4ου Φεστιβάλ Κωνσταντινουπολιτών, υπάρχουν στην ιστοσελίδα της
Οικουμενικής
Ομοσπονδίας
Κωνσταντινουπολιτών
(ΟΙΟΜΚΩ)
www.oiomko.org όπως και στη σελίδα μας στο Facebook.
Συνοπτικά,
οι
περιλαμβάνουν:

πολιτιστικές

εκδηλώσεις

του

Φεστιβάλ,

(1)

Εκθέσεις Συνοικιών, Εκπαίδευσης, Αθλητισμού Κωνσταντινούπολης

(2)

Παρουσιάσεις βιβλίων Κωνσταντινουπολιτών συγγραφέων

(3)

Έκθεση με χειροποίητες κούκλες που αναπαριστούν τις ΑΠΕΛΑΣΕΙΣ

του 1964 και τα επαγγέλματα που απαγορεύτηκαν το 1932, από το
τότε τουρκικό κράτος
(4)

Προβολές ταινιών - ντοκιμαντέρ με θέμα την Πόλη

(5)

Συναυλίες και παρουσιάσεις με συμμετοχή μαθητών και φοιτητών

(6)

Αθλητικές

συναντήσεις

Κωνσταντινουπολίτικων

αθλητικών

συλλόγων
(7)

Ποικίλες δραστηριότητες για παιδιά

(8)

Διαδραστικά εργαστήρια διδασκαλίας παραδοσιακών μουσικών

οργάνων,

χορών,

Αγιογραφίας,

παραδοσιακών

συνταγών.

(www.oiomko.org )
(9)

Μουσική & Χορευτικά Δρώμενα της Πόλης

(10) Διαδραστική ενότητα στην οποία μπορούν να συμμετέχουν όλοι:
«Η Πόλη της καρδιάς μας» με φωτογραφίες όλων όσων έζησαν στην
Πόλη,

κατάγονται

απ’

αυτήν,

την

αγάπησαν

ή

απλά

την

επισκέφθηκαν... και την αγάπησαν κι αυτοί.
Το τηλεοπτικό μήνυμα (trailer) του Φεστιβάλ είναι ευγενική προσφορά
του Τάσου Μπουλμέτη.
Επίσης,
ως
παράλληλη
δράση
του
4ου
Φεστιβάλ
Κωνσταντινουπολιτών θα πραγματοποιηθεί συλλογή φαρμάκων,
στο
πλαίσιο
φιλανθρωπικής
δράσης
της
Οικουμενικής
Ομοσπονδίας Κωνσταντινουπολιτών.
Δείτε το Τηλεοπτικό ΣΠΟΤ προβολής του Φεστιβάλ
Κωνσταντινουπολιτών 2018:
https://www.youtube.com/watch?v=vxCSy91dUEw&feature=youtu.be

Ακολουθήστε μας στο Facebook: 4ο Φεστιβάλ
Κωνσταντινουπολιτών
Δείτε βίντεο του Φεστιβάλ 2014:
https://www.youtube.com/watch?v=l-Q_2aAxvHI

*Η πρόσβαση στο Βυζαντινό Αθλητικό Κέντρο

(Β.Α.Κ), το οποίο

βρίσκεται στην οδό Μεγάλης του Γένους Σχολής 10, (ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ
ΘΕΟΜΗΤΟΡΟΣ & ΙΩΝΙΑΣ) στον Άλιμο, γίνεται τόσο από την Λεωφόρο
Βουλιαγμένης (ύψος Βιοκαρπέτ), όσο και από την παραλιακή Λεωφόρο
Ποσειδώνος.
Εξυπηρετείται από τις γραμμές Αστικών Λεωφορείων 101 (από παραλία
– Φλοίσβος) και 109 (από Σταθμό Μετρό Αγ. Δημητρίου) με αποβίβαση
στην στάση Στροφή.
Ενημέρωση για ειδικό δρομολόγιο από Σταθμό ΜΕΤΡΟ Αλίμου, όπως και
πλήρες

σχεδιάγραμμα

ιστοσελίδα

της

πρόσβασης

Οικουμενικής

στο

Β.Α.Κ.

Ομοσπονδίας

θα

στην

Κωνσταντινουπολιτών

(ΟΙΟΜΚΩ) www.oiomko.org
Υπό την αιγίδα του Δήμου Αλίμου

ΧΟΡΗΓΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

αναρτηθεί

ΧΟΡΗΓΟΙ ΤΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ :
 PRESSIOUS ARVANITIDIS
 Δεληολάνης, Παγωτό
 Τέττιξ Μουσικός οργανισμός
 Ρομάνα Ορχήστρα Ελληνικής Κλασσικής Μουσικής
 Λυοχώρος, Συστήματα επίπλωσης
 Deniz meze
 Maria’s restaurant
 ΠΕΡΑΝ, το καφέ αμάν της Πόλης
 Sweet alchemy by Stelios Parliaros
 Bitter Sweet
 Maxim
 Belle Vue
 Σταυρόπουλος, Πολίτικος Φούρνος 1969
 Sun A.E.
 Ε.Ι. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.
Βιομηχανία Μπισκότων & Ειδών Διατροφής

*Σχεδιάγραμμα για την Πρόσβαση στο Βυζαντινό Αθλητικό
Κέντρο, Μεγάλης του Γένους Σχολής 10 ΑΛΙΜΟΣ

