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Oι Βαζικοί κοποί Ομοζπονδίαρ εν
ζςνηομία:

Organization

 Η ενίζσςζη ηυν ζσέζευν, η ανηαλλαγή
ιδεών και η αλληλεγγύη μεηαξύ ηυν ανά
ηυν κόζμο Κυνζηανηινοςπολιηών.
 Η πποάζπιζη και πποώθηζη ηυν
ανθπυπίνυν δικαιυμάηυν και ειδικόηεπα
ηυν δικαιυμάηυν ηυν
Κυνζηανηινοςπολιηών, όπυρ αςηά
πποζηαηεύονηαι από ηιρ διεθνείρ ζςνθήκερ
και ζςμβάζειρ πποζηαζίαρ δικαιυμάηυν
ηος ανθπώπος.
 Η ζςμπαπάζηαζη και ςποζηήπιξη ππορ
ηο Οικοςμενικό Παηπιαπσείο
Κυνζηανηινοςπόλευρ

Υποηροθίες ηης Οι.Ομ.Κω για ηο
Στολικό ‘Έηος 2011-12 ,ζελ.1
Ενέργειες για ηην Ομογενειακή
Παιδεία, ζελ.1.
Όμιλος Νέων Κων/ληών ζελ.2
Ανακοίνωζη για ηην ακύρωζη
ηων εκλογών ηης εθορίας Διπλοκιονίοσ ζελ.2.
2ο Φεζηιβάλ Κωνζηανηινοσπολιηών ζελ,3-4.
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Μηνιαία Ηλεκηπονική Δνημέπωζη Οικοςμενικήρ Ομοζπονδίαρ Κωνζηανηινοςπολιηών
Ανακοινώθηκαν από ηην Οι.Ομ.Κω οι Τπόηποθοι ηων Μαθηηών ηων Λςκείων ηηρ Ομογένειαρ
Σν Γ.. ηεο Οη.Οκ.Κσ ζηε ζπλεδξίαζε ηεο 13/10/2011 ελέθξηλε ηελ εηζήγεζε ηεο αξκφδηα Δπηηξνπήο γηα ηελ επηινγή ησλ καζεηψλ πνπ ζα
ππνζηεξηρζνχλ κε ππνηξνθίεο γηα λα παξαθνινπζήζνπλ θξνληηζηήξηα ψζηε λα βειηηψζνπλ ηηο επηδφζεηο ηνπο ζηηο εηζαγσγηθέο εμεηάζεηο ησλ
Αλψηαησλ Δθπαηδεπηηθψλ Ηδξπκάησλ ηεο Σνπξθίαο.
Ζ επηινγή ησλ καζεηψλ έγηλε κε βάζε ηηο ζπλεληεχμεηο πνπ έιαβαλ ηα κέιε ηεο Δπηηξνπήο ηεο Οη.Οκ.Κσ ζηελ Κσλζηαληηλνχπνιε θαη γηα
απηφ έγηλαλ ζπλαληήζεηο κε ηνπο 40 ηειεηφθνηηνπο θαη πξν-ηειεηφθνηηνπο καζεηέο ησλ Λπθείσλ ηεο Οκνγέλεηαο καδί κε ηνπο γνλείο ηνπο
αλεμάξηεηα. Ζ ζπλαληήζεηο απηέο θξίλνληαη εμαηξεηηθά ζεκαληηθέο θαζφζνλ απνθηήζεθαλ ζεκαληηθέο πιεξνθνξίεο απφ ηνπο καζεηέο θαη ηνπο
γνλείο ηνπο. Με ηνλ ηξφπν απηφ ζα ππάξμεη ζπλερήο επηθνηλσλία κε ηνπο καζεηέο. ηελ επηινγή ησλ ππνςεθίσλ επίζεο ιήθζεθαλ ππφςε νη
απφςεηο ησλ Γηεπζπληψλ ησλ ρνιείσλ.
Παξάιιεια ζηάιζεθαλ νη επηζηνιέο πξνο ηνπο ρνξεγνχο ζηελ νπνία παξνπζηάδνληαη ηα απνηειέζκαηα ηνπ Πξνγξάκκαηνο Τπνηξνθηψλ πνπ
θέηνο εηζέξρεηαη ζην 4ν έηνο εθαξκνγήο ηνπ. Σν πξφγξακκα ππνζηεξίρζεθε απφ ηηο δχν ζπλαπιίεο πνπ έρεη νξγαλψζεη ε Οη.Οκ.Κσ ζην
πξφζθαην παξειζφλ.
Ο αξηζκφο ησλ ππνηξνθηψλ πνπ ππνζηεξίδεη ε Οη.Οκ.Κσ είλαη 13 ελψ κεηά απφ πξφηαζε ηεο Οη.Οκ.Κσ πξνο ηηο επηκέξνπο Δθνξίεο ησλ
Κνηλνηήησλ έρνπλ ρνξεγεζεί ζε 6 καζεηέο ππνηξνθίεο. Σν Γ.. ηεο Οη.Οκ.Κσ πξνβαίλεη ζηηο απαξαίηεηεο ελέξγεηεο γηα ηελ παξαθνινχζεζε
ηεο πξνφδνπ ησλ καζεηψλ ηφζν ζηα εξγαζηεξηαθά φζν θαη ζηα ζρνιηθά ηνπο καζήκαηα.

Δπιζηολή ηηρ Οι.Ομ.Κυ ππορ ηον Υποςπγό Παιδείαρ ηηρ Τοςπκίαρ
Σν Γ.. ζπλερίδνληαο ηηο πξνζπάζεηεο ηεο γηα ηελ επίιπζεο ησλ πξνβιεκάησλ πνπ απαζρνινχλ ηελ Οκνγελεηαθή Παηδεία έρεη απεπζχλεη
επηζηνιή πξνο ηνλ Τπ. Παηδείαο ηεο Σνπξθίαο Καζ. Οκέξ Νηηληζέξ δεηψληαο ζπλάληεζε γηα λα ζέζεη ηα εμήο δεηήκαηα: Γηδαθηηθά βηβιία,
ηελ εμάιεηςε ησλ εκπνδίσλ γηα ηελ εγγξαθή ζηα ρνιεία καζεηψλ πνπ ζέινπλ λα ζπνπδάζνπλ ζε απηά, ηελ ππνζηήξημε ησλ ρνιείσλ απφ
ηνλ θξαηηθφ πξνυπνινγηζκφ (πξνβιέπεηαη απφ ηελ πλζήθε ηεο Λσδάλλεο), ηελ αλεχξεζε θαη κεηαθνξά ζε Οκνγελεηαθφ Ίδξπκα ζηελ
Κσλζηαληηλνχπνιε ηνπ Αξρείνπ θαη ηεο Βηβιηνζήθεο ηνπ Φηινινγηθνχ πιιφγνπ Κσλζηαληηλνππφιεσο, ηελ αλάιεςε απφ θνηλνχ
πξνζπαζεηψλ ίδξπζεο Δξεπλεηηθψλ θαη Μνξθσηηθψλ ηδξπκάησλ ζηελ Κσλζηαληηλνχπνιε ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ χλδεζκν Τπνζηήξημεο
Ρσκείθσλ Δπαγψλ Ηδξπκάησλ θαη ηελ ζπκβνιή Κσλζηαληηλνππνιηηψλ επηζηεκφλσλ απ’ φιν ηνλ θφζκν.
ςνεδπίαζε η Δπιηποπή Δνίζσςζηρ ηηρ Ομογενειακήρ
Παιδείαρ ηος ςνδέζμος Τποζηήπιξηρ ηων Ρωμεϊκων Δςαγών Ιδπςμάηων (ΤΡΔΙΓ) ηην 22/10/2011
Ζ ζπλεδξίαζε πξαγκαηνπνηήζεθε ζηελ έδξα ηπ ΤΡΔΗΓ θαη αζρνιήζεθε κε ηα αθφινπζα ζέκαηα:
Οξηζηηθνπνίεζε ηνλ Καλνληζκφ Λεηηνπξγία ηεο θαη ν νπνίνο ζα ππνβιεζεί πξνο ην Γ.. ηνπ ΤΡΔΗΓ. Απνθάζηζε ζπγθεθξηκέλα κέηξα
γηα ηελ ππνζηήξημε ηνπ Παηδηθνχ ηαζκνχ. Δλεκεξψζεθε απφ ηελ
Οη.Οκ.Κσ, ε νπνία ζπκκεηέρεη ζηελ Δπηηξνπή, γηα ηηο πξσηνβνπιίεο
πνπ αλαιακβάλνληαη ππέξ ηεο Οκνγελεηαθήο Παηδείαο φπσο ηελ
πινπνίεζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο Τπνηξνθηψλ ζε ζπλεξγαζία κε θνξείο ηεο Οκνγέλεηαο, ηελ πξνεηνηκαζία δηδαθηηθψλ βηβιίσλ θαη ηηο
απαηηνχκελεο ελέξγεηεο πξνο ηηο αξκφδηεο αξρέο. Δμέηαζε ηξέρνληα
ζέκαηα ηεο παηδείαο θαη ηελ αλάιεςε ησλ αλαγθαίσλ πξσηνβνπιηψλ
φπσο ηελ κειέηε ηεο αλαδηνξγάλσζεο ησλ ρνιείσλ, ηνλ επαγγεικαηηθφ πξνζαλαηνιηζκφ γηα ηνπο καζεηέο.
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ΟΙΚΟΥΜΔΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΓΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΙΤΩΝ
Ανακοίνυζη για ηιρ Δκλογέρ Δκκληζιαζηικών Δπιηποπών ηηρ Πεπιθέπειαρ Υτυμαθείυν
(19 Οθησβξίνπ 2011)
Σν Γ. ηεο Οηθνπκεληθήο Οκνζπνλδίαο Κσλζηαληηλνππνιηηψλ, σο ν ελσηηθφο θνξέαο ησλ εθπαηξηζκέλσλ Διιήλσλ ηεο Πφιεο,
ελεκεξψζεθε γηα ηελ αλαθνίλσζε ησλ εθπξνζψπσλ ησλ εθθιεζηαζηηθψλ επηηξνπψλ ησλ θνηλνηήησλ ηεο Δθθιεζηαζηηθήο Πεξηνρήο
Τςσκαζείσλ κεηά απφ ηελ ζπλεδξίαζε ηνπο ηελ 17 Οθησβξίνπ 2011, θαηά ηελ νπνία απνθάζηζαλ ηελ απφ θνηλνχ ηελ πξνθήξπμε
εθινγψλ ζηηο 10 Γεθεκβξίνπ 2011. Σν Γ.. ηεο ΟΗ.ΟΜ.ΚΩ ζπγραίξνληαο γηα ηελ απφθαζε απηή ηηο αληίζηνηρεο επηηξνπέο ζεσξεί γηα
αθφκε κηα θνξά αλαγθαίν λα θαιέζεη ηηο ειάρηζηεο επηηξνπέο, φπσο απηέο ησλ Κνηλνηήησλ Βιάγθαο θαη Κνληνζθαιίνπ λα πξνβνχλ ζε
εθινγέο θαη εθθξάδεη ηελ απφιπηε ζπκθσλία ηεο γηα ηελ έθθξαζε δηακαξηπξίαο θαη ιχπεο απφ ηηο εθθιεζηαζηηθέο επηηξνπέο πνπ
ζπκκεηείραλ ζηελ ζπλεδξίαζε ηεο 17/10/2011 πξνο ηηο επηηξνπέο ησλ Κνηλνηήησλ Βιάγθαο θαη Κνληνζθαιίνπ. Οη εθινγέο γηα ηηο
εθνξίεο ησλ εθθιεζηψλ θαη ησλ ηδξπκάησλ πξέπεη λα δηελεξγνχληαη κε ηελ ηήξεζε ησλ δηαδηθαζηψλ δηαθάλεηαο κε φινπο ηνπο ηχπνπο
θαη απαπαίηηηα με ηην ζςμμεηοσή όλυν ηυν μελών ηηρ Ομογένειαρ. Δθθξάδνπκε επίζεο γηα πολλοζηή θοπά, ππορ πάζα
καηεύθςνζη, ηελ αλάγθε δηελέξγεηαο εθινγψλ θαη ζηο Ίδπςμα Βαλοςκλή πνπ αλήθεη ζε φιε ηελ Οκνγέλεηα θαη φζα αλαθέξνληαη
ζηελ Αλαθνίλσζε ησλ Κνηλνηήησλ ηεο πεξηθέξεηαο Τςσκαζείσλ ηζρχνπλ ζε απφιπην βαζκφ θαη ζηελ πεξίπησζε απηή.
Σν Γ.. ηεο ΟΗ.ΟΜ.ΚΩ
ΟΙΚΟΤΜΔΝΙΚΗ ΟΜΟΠΟΝΓΙΑ ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟΤΠΟΛΙΣΩΝ
ΟΜΙΛΟ ΝΔΩΝ ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟΤΠΟΛΙΣΩΝ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ
Ο Όκηινο Νέσλ ηεο Οηθνπκεληθήο Οκνζπνλδίαο Κσλζηαληηλνππνιηηψλ ή ελ ζπληνκία Οκ.Νε.Κσ έρεη σο θχξηνπο ζηφρνπο 1) ηελ ελίζρπζε
θαη ηελ πξνβνιή ηεο ειιεληθήο Κνηλφηεηαο ηεο Κσλζηαληηλνχπνιεο 2)ηελ πξνβνιή θαη κεηάδνζε ηεο Πνιίηηθεο παξάδνζεο θαη ηεο ζχγρξνλεο Πνιίηηθεο πξαγκαηηθφηεηαο ζηελ Διιάδα. Γηα λα πεηχρεη ηνπο ζθνπνχο ηνπ ν Οκ.Νε.Κσ εηζεγείηαη πξνο ην Γ.. ηεο Οη.Οκ.Κσ ηελ
δηνξγάλσζε πξνγξακκάησλ εζεινληηθήο εξγαζίαο ζηελ Κσλζηαληηλνχπνιε ηα νπνία έρνπλ σο αληηθείκελν:
- Την διαηήπηζη ηηρ πολιηιζηικήρ κληπονομίαρ, μέζυ ηηρ ζςνηήπηζηρ ηυν ιζηοπικών κοινοηικών κηηπίυν και κοιμηηηπίυν.
- Την πποώθηζη ηος πολιηιζμού μέζυ καηαγπαθήρ απσείυν βιβλιοθηκών και ηιρ τηθιοποίηζηρ απσείυν.
- Με ηην κοινυνική πποζθοπά μέζυ ηηρ αποζηολήρ ομαδαπσών ζηην παιδούπολη ηηρ νήζος Ππώηηρ όπος κάθε καλοκαίπι θιλοξενούνηαι
παηδηά ηεο Διιελνξζφδνμεο Κνηλφηεηαο ηεο Σνπξθίαο.
Γεληθφηεξε εζεινληηθή πξνζθνξά πξνο ηα Ηδξχκαηα ηεο Οκνγέλεηαο ζηελ Πφιε θαη ηελ Διιάδα.
Ο Οκ.Νε.Κσ δξαζηεξηνπνηείηε επίζεο ζηελ Διιάδα δηνξγαλψλνληαο :
- Ημεπίδερ, παποςζιάζειρ και εκθέζειρ επιζηημονικού και πολιηιζηικού σαπακηήπα μέζα από ηιρ οποίερ πποβάλλεηαι η Ελληνική μειολφηεηα
ηεο Πφιεο θαη ε δηαρξνληθή δξάζε ηεο ζηνπο παξαπάλσ ηνκείο.
-Σέινο ν Οκ.Νε.Κσ ζηεξίδεη κε ηηο δξάζεηο ηνπ ην Οηθνπκεληθφ Παηξηαξρείν ηεο Κσλ/πνιεο πξνβάιινληαο ηελ νηθνινγηθή δξαζηεξηφηεηά
ηνπ θαη ηηο ελέξγεηέο ηνπ πνπ αθνξνχλ ζην δηαρξηζηηαληθφ θαη δηαζξεζθεηαθφ δηάινγν.
ηφρνο ησλ πξνγξακκάησλ είλαη λα θαιιηεξγεζεί ε αμία ηεο εζεινληηθήο πξνζθνξάο δίλνληαο ζηνπο ζπκκεηέρνληεο ηελ επθαηξία λα εξγαζηνχλ νκαδηθά θαη λα γλσξίζνπλ ηελ πινχζηα θιεξνλνκηά ηεο Πνιίηηθεο Ρσκηνζχλεο θαη ηηο αμίεο πνπ απηή αληηπξνζσπεχεη: ηελ αιιειεγγχε, ηελ θηιαλζξσπία, ηελ αγάπε πξνο ηελ παηδεία θαη ηέινο ηελ πνιχπνιηηηζκηθφηεηα θαη ηελ αξκνληθή ζπλχπαξμε κεηαμχ θνηλνηήησλ κε
δηαθνξεηηθά γισζζηθά θαη ζξεζθεπηηθά ππφβαζξα. Γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ησλ δξάζεσλ ηνπ ν Όκηινο εξγάδεηαη ππφ ηελ αηγίδα ηνπ Γ..
ηεο Οηθνπκεληθήο Οκνζπνλδίαο Κσλζηαληηλνππνιηηψλ θαη ζπλεξγάδεηαη κε ζπιιφγνπο Κσλ/ησλ, Ηδξχκαηα θαζψο θαη κε άιιεο κε θπβεξλεηηθέο νξγαλψζεηο.

Πξνζθαινχληαη νη ελδηαθεξφκελνη λα επηθνηλσλήζνπλ ζηέιλνληαο ειεθηξνληθφ κήλπκα ζηελ δηεχζπλζε : nnap@otenet.gr
Δκδήλυζη για εικοζαεηή Παηπιαπσία ηηρ Α.Θ.Π ηος Οικοςμενικού Παηπιάπση κ.κ. Βαπθλομαίος Α’
Ζ εθδήισζε πξαγκαηνπνηήζεθε ην απφγεπκα ηεο 22/10/2011 ζηελ αίζνπζα ηειεηψλ ηεο Κνηλνηηθήο ρνιήο Γαιαηά κε
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Σνπξθία, εθπξνζψπσλ ησλ Πνιίηηθσλ σκαηείσλ εθηφο ηεο Πφιεο θαη άιισλ επηζήκσλ. Σν Γ,, ηεο Οη.Οκ.Κσ εθπξνζσπήζεθε απφ ηνλ Πξφεδξν ηνπ Νηθ. Οπδνχλνγινπ θαη ηα κέιε ηνπ Γ.. θ. ηακάηε Νηθφιαν-Κίζζα, θ. Γεκήηξην Φξαληδή θαη θ.Πξφδξνκν Μπαρηηάξ.

Δνέπγειερ ηηρ Οι.Ομ.Κυ για ηην εξαζθάλιζη ηυν ιζηοπικών ηεκμηπίυν για ηον Δλληνιζμό ηηρ Πόληρ
Σν Γ.. ηεο Οη.Οκ.Κσ ηα ηειεπηαία 4 ρξφληα έρεη πξνβεί ζε ζπζηεκαηηθέο ελέξγεηεο γηα ηελ αλάθηεζε, θαηαγξαθή θαη πξνβνιή ησλ ηζηνξηθψλ ηεθκεξίσλ ηνπ Διιεληζκνχ ηεο Πφιεο. ηα πιαίζηα ηεο πξνζπάζεηαο απηήο πξφζθαηα έρεη απνθηεζεί ζεκαληηθά αξρεία ηα νπνία αθνξνχλ ηελ πεξίνδν 1923-1934 πνπ είλαη ζρεηηθά κε ηελ αλαγλψξηζε ησλ δηθαησκάησλ ησλ «εηακπιί» Κσλζηαληηλνππνιηηψλ ζηελ νπνία
αλήθαλ φινη νη Έιιελεο ηεο Κσλζηαληηλνχπνιεο αλεμάξηεηα ηζαγέλεηαο (Διιεληθήο ή Σνπξθηθήο). Ζ κειέηε ησλ αξρείσλ απηψλ είλαη
ζεκαληηθή ηφζν απφ πιεπξάο ηεο ηζηνξηθήο επηζηήκεο φζν θαη ηεο πξνβνιήο ησλ δηθαησκάησλ ησλ Διιεληθψλ Κνηλνηήησλ πνπ ππάγνληαη
ζηελ πλζήθε ηεο Λσδάλλεο, Παξάιιεια κεηά απφ πξνζπάζεηεο ηεο Οη.Οκ.Κσ έρεη εμαζθαιηζηεί ε ρνξήγεζε ππνηξνθηψλ ζε λένπο εξεπλεηέο πνπ ζπληάζζνπλ ηηο δηδαθηνξηθέο ηνπο δηαηξηβέο ζε ζέκαηα ηεο ζχγρξνλεο ηζηνξίαο ηνπ Διιεληζκνχ ηεο Πφιεο. Ζ δηδαθηνξηθή δηαηξηβή ηεο θ. Άλλα Θενδσξίδε κε επηβιέπνληα ηνλ θαζ. Υακίη Μπνζαξζιάλ (Παλ. Παξηζηνχ) γηα ηελ απνηχπσζε ηεο κλήκεο γηα ηα επηεκβξηαλά (ππνζηήξημε απφ ην Ηδξπκα Μπνδνζάθε) βξίζθεηαη ζην ζηάδην νινθιήξσζεο ηεο ελψ ν θ. Γεψξγηνο Καηζάλνο πξνρσξά ζηελ
εξγαζία ηνπ κε ζέκα ηηο απειάζεηο ηνπ 1964 (πξφζθαηα ηνπ ρνξεγήζεθε ππνηξνθία απφ ην Ίδξπκα Λεβέληε) κε επηβιέπνπζα ηελ ζπκπνιίηηζα καο αλ.θαζ. Αηκηιία Θεκνπνχινπ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ.
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Ππαγμαηοποιήθηκε με μεγάλη επιηςσία ηο 2ο Φεζηιβάλ – Γιοπηή Κωνζηανηινοςπολιηών
«Πολίηερ ηος Κόζμος»
Ζ Οηθνπκεληθή Οκνζπνλδία Κσλζηαληηλνππνιηηψλ (ΟΗΟΜΚΩ), πνπ απνηειεί ηνλ ελσηηθφ θνξέα ησλ αλά ηνλ θφζκν δηαζπαξκέλσλ σκαηείσλ ησλ Διιήλσλ ηεο Κσλζηαληηλνχπνιεο, δηνξγάλσζε ην 2ν Φεζηηβάι– Γηνξηή Κσλζηαληηλνππνιηηψλ, 1 θαη 2
Οθησβξίνπ ζην Βπδαληηλφ Αζιεηηθφ θέληξν, ζηνλ Άιηκν, δηθαηψλνληαο ζην κέγηζην ηνπο θφπνπο φισλ ησλ σκαηείσλ πνπ ζπκκεηείραλ ζηελ δηνξγάλσζε απηή.
Γχν κέξεο θαη λχρηεο γεκάηεο κε άξσκα Πφιεο. Πάλσ απφ 3000 άηνκα θάζε ειηθίαο αληαπνθξίζεθαλ ζην θάιεζκα ηεο Οηθνπκεληθήο Οκνζπνλδίαο Κσλ/πνιηηψλ. ην επίθεληξν ηεο κεγάιεο δηνξγάλσζεο ήηαλ απηήλ ηε θνξά ην εηδηθφ αθηέξσκα ζηελ
«Οηθνινγηθή δξαζηεξηφηεηα Οηθνπκεληθνχ Παηξηαξρείνπ» ην νπνίν ηέζεθε ππφ ηελ Αηγίδα ηεο Α.Θ.Π. ηνπ Οηθνπκεληθνχ Παηξηάξρε θ.θ. Βαξζνινκαίνπ.
Τπφ ηνλ ηίηιν «Πνιίηεο ηνπ Κφζκνπ…», ηνλίδνληαο ηνλ θνζκνπνιηηηζκφ ηνπ Πνιίηηθνπ Διιεληζκνχ, γηα δχν κεξφλπρηα είθνζη
Κσλζηαληηλνππνιίηηθα ζσκαηεία έλσζαλ ηηο δπλάκεηο ηνπο γηα ηε δηνξγάλσζε θαη ηε κεγάιε επηηπρία ηνπ Φεζηηβάι, θηινμελψληαο πιήζνο εθδειψζεσλ πνπ θάιπςαλ ηφζν ην παξειζφλ, φζν θαη ην παξφλ ησλ Κσλζηαληηλνππνιηηψλ δίλνληαο φκσο ηζρπξέο
εγγπήζεηο γηα έλα θαιχηεξν κέιινλ.
ηα πιαίζηα ηνπ Φεζηηβάι δφζεθαλ αμηφινγεο νκηιίεο φπσο: ηνπ θ. Αγγειφπνπινπ Γηνλχζηνπ κε ζέκα «Ζ πκβνιή ησλ Δζεινληψλ Κσλζηαληηλνππνιηηψλ ζηνλ Β΄ Παγθφζκην Πφιεκν, ηεο θ.Υάξηκαλ-Μαξάλνπ Όιγα: «Ζ δσή θαη ην έξγν ηεο νθίαο Βέκπν. Ζ ζρέζε ηεο κε ηελ Κσλζηαληηλνχπνιε θαη ην Κεληξηθφ Παξζελαγσγείν Κσλζηαληηλνππφιεσο», ηνπ θ. Σζακνχξε Θεφδσξνπ: «χλδεζκνο Γαιαηά Κσλζηαληηλνππφιεσο», ηνπ θ.Κνληάξα Θεφδσξνπ: «Σν Έβδνκνλ ηνπ Βπδαληίνπ», ηεο θ. Καξβνπλνπνχινπ Δπζπκίαο – θ. Μηραειίδε Κψζηα: , «Μηα θνξά θη έλαλ θαηξφ…», ηνπ θ. Παπαδφπνπινπ Παληειή «Πεξλάο κηα θξίζε;
Γηφξηαζέ ην!» Μηα ςπρνινγηθή θαη ζπγθξηηηθή πξνζέγγηζε ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο απφ ηε ζθνπηά ησλ Κσλζηαληηλνππνιηηψλ
θαη ησλ ινηπψλ Διιήλσλ, ηεο θ. Αγγεινπνχινπ-Βνπηζηλά Αιίθεο: «Σα ζρνιεία ηνπ Φαλαξίνπ», ηνπ θ. Οπδνχλνγινπ Διεπζεξίνπ: «Οη Έιιελεο Ηαηξνί ηεο Πφιεο ηνπ 19νπ Αηψλα», θαη ηεο θ. Μνπγθξίδνπ Μαξίλαο «Μαθξνδσία & Καιή πγεία» Γηαηξνθηθέο
παξαδφζεηο ηεο Πνιίηηζζαο λνηθνθπξάο ζηελ εθαξκνγή ηεο πγηεηλήο δηαηξνθήο ζήκεξα. Σα θείκελα ησλ Οκηιηψλ απφ ηελ
Οη.Οκ.Κσ ζχληνκα ζε ειεθηξνληθή κνξθή.
Γηα ηνπο κηθξνχο επηζθέπηεο κε κέξηκλα ηνπ σκαηείνπ Απειαζέλησλ νξγαλψζεθε απφ ην ψκα Διιεληθνχ Οδεγηζκνχ, (ηκήκα
Π. Φαιήξνπ) πξφγξακκα κε παηρλίδηα θαη απαζρφιεζε γηα ηα παηδηά, ηα νπνία απφιαπζαλ μέγλνηαζηα, ηα δχν ειηφινπζηα πξσηλά ηεο 1εο θαη 2αο Οθησβξίνπ φπσο επίζεο ηηο ηξεηο δηαθεθξηκέλεο Κσλζηαληηλνππνιίηηζζεο δσγξάθνπο, θπξηψλ Έιιε Μέιε,
Γεχζσ Παπαδάθε θαη Διέλε Σαπηά, απαζρνιήζεθαλ δεκηνπξγηθά ηα παηδηά πνπ επηζθέθζεθαλ ην Φεζηηβάι. Αθφκε ηνπο κηθξνχο καο θίινπο απαζρφιεζε ε Θσκάνγινπ Ρεβέθθα θαη ε θ.Καζζεζηάλ κε φκνξθα παξακχζηα.

Το Περίπηερο ηωλ Οηθοιογηθώλ Γραζηερηοηήηωλ ηες Α.Θ.Π. Οηθοσκεληθού Παηρηάρτε Βαρζοιοκαίοσ Α’. Τα κέιε ηες Οργαλωηηθής Δπηηροπής θαη ηοσ Γ.Σ. ηες Οη.Οκ.Κω θαη ηα κέιε ηοσ Οκίιοσ Νέωλ Κωλζηαληηλοσποιηηώλ

Απφ ηελ παιέηα ησλ εθδειψζεσλ δελ ζα κπνξνχζε λα ιείπνπλ νη αζιεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο θαζψο ε Πφιε έρεη κεγάιε παξάδνζε ζηνλ αζιεηηζκφ. Σν παηρλίδη παίρηεθε ζην παξθέ, κεηαμχ βεηεξάλσλ, αιιά θαη απνθνίησλ ηνπ Εσγξαθείνπ θαη Μεγάιεο ηνπ
Γέλνπο ρνιήο. Μεγάιν ελδηαθέξνλ είρε επίζεο ην πξσηάζιεκα πηλγθ πνλγθ απφ ηνλ θ. Αιεμαλδξίδε, αιιά θαη άξηηα δηνξγάλσζε
Αγψλσλ Γξφκνπ απφ ηνλ χλδεζκν Διιήλσλ Βεηεξάλσλ Αζιεηψλ ηίβνπ Κσλζηαληηλνππνιηηψλ, γηα ηηο θαηεγνξίεο: Βεηεξάλσλ,
Παηδηψλ 7-12 εηψλ,, Έθεβσλ – Νέσλ 15-25 εηψλ.
Σα Γηαδξαζηηθά Γξψκελα πνπ παξνπζηάζηεθαλ απφ ηελ Θεαηξηθή Οκάδα ηνπ Μνξθσηηθνχ πλδέζκνπ Μαθξνρσξίνπ Κσλζηαληηλνππφιεσο –«Σν Έβδνκνλ ηνπ Βπδαληίνπ» ήηαλ απνιαπζηηθά, δσληαλεχνληαο ηελ θαζεκεξηλφηεηα ηεο Πφιεο ζηελ Αζήλα!
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Σν πξφγξακκα ηνπ Φεζηηβάι Κσλζηαληηλνππνιηηψλ πεξηειάκβαλε πνιιέο αμηνινγφηαηεο εθζέζεηο απφ ηα ζσκαηεία κέιε φπσο:
ηελ Αλαπαξάζηαζε ηεο Βπδαληηλήο Κσλζηαληηλνχπνιεο, ηνπ αξρηηέθηνλα Γεσξγίνπ Αλαπληψηε, ηελ Έθζεζε Εσγξαθηθήο κε
έξγα Μεγαινζρνιηηψλ, ην αθηέξσκα γηα ηηο Απειάζεηο ηνπ 1964 απφ ην σκαηείν Απειαζέλησλ Διιήλσλ εθ Σνπξθίαο, ηελ
Έθζεζε έξγσλ ηνπ Εσγξάθνπ σηεξίνπ Βάγηα απφ ηνλ χλδεζκν Γαιαηά Κσλζηαληηλνππφιεσο, ηελ Έθζεζε κε παιαηά αληηθείκελα, νηθηαθά θαη εξγαζηαθά, απφ ηελ Αδειθφηεηα Κσλζηαληηλνππνιηηψλ Μεγάινπ Ρεχκαηνο “Ο Σαμηάξρεο” , ηελ έθζεζε ησλ
εξγαζηεξίσλ Αγηνγξαθίαο, Κεληήκαηνο, Κνζκήκαηνο ηνπ πιιφγνπ Κσλζηαληηλνππνιηηψλ, ηελ έθζεζε ηεο Δηξήλεο Πξίληεδε κε
ηηο ρεηξνπνίεηεο θνχθιεο κε ηα παξαδνζηαθά επαγγέικαηα ηεο Πφιεο, ηελ έθζεζε «Ζ Διιεληθή Παηδεία ηεο Πφιεο ηνλ 19ν – 20ν
αηψλα» απφ ηνλ Νέν Κχθιν Κσλζηαληηλνππνιηηψλ, ηελ έθζεζε έξγσλ ηνπ Εσγξάθνπ Νίθνπ Παλνπζάθε, κε ζέκα ηελ Πφιε, Βφζπνξν θαη ηα Πξηγθηπφλλεζα, ηελ έθζεζε θσηνγξαθίαο ηνπ Οκίινπ Νένπ Κχθινπ Κσλζηαληηλνππνιηηψλ θαη ηεο Διιεληθήο Φσηνγξαθηθήο Δηαηξείαο, ηελ έθζεζε θσηνγξαθίαο ηνπ πλδέζκνπ Γαιαηά Κσλζηαληηλνππφιεσο, ηελ έθζεζε θσηνγξαθίαο «Ο Αζιεηηζκφο ζην Μέγα Ρεχκα», Αδειθφηεηα Κσλζηαληηλνππνιηηψλ Μεγάινπ Ρεχκαηνο “Ο Σαμηάξρεο”, ηελ έθζεζε θσηνγξαθίαο
«Βφζπνξνο» απφ ηελ Αδειθφηεηα Κσλζηαληηλνππνιηηψλ Μεγάινπ Ρεχκαηνο “Ο Σαμηάξρεο” θαη ηελ έθζεζε Φσηνγξαθίαο ηνπ
Μνξθσηηθνχ πλδέζκνπ Μαθξνρσξίνπ Κσλζηαληηλνππφιεσο «Σν Έβδνκνλ ηνπ Βπδαληίνπ».

Γεκηοσργηθές δραζηερηόηεηες θαη Παητλίδη ηωλ κηθρώλ ζσκκεηετόληωλ ζηο Φεζηηβάι

Κνξπθαία ζηηγκή ηεο γηνξηήο, φπσο ήηαλ θπζηθφ θαη αλακελφκελν,
ήηαλ ην κνπζηθφ κέξνο ηεο βξαδηάο πνπ αλέβαζε ην θέθη ζηα χςε.
Σν έλαπζκα έδσζαλ νη Πξηγθεπηαλνί κε ην «Πξηγθεπηαλφ Παλφξακα». Αξγφηεξα ην βξάδπ έιαβε ρψξα ε απνλνκή επαίλσλ θαη αλακλεζηηθψλ ζηηο εζεινληηθέο νκάδεο ηνπ Οκίινπ Νέσλ ηεο ΟΗΟΜΚΩ γηα ηελ πξνζθνξά ηνπο ζηηο δξαζηεξηφηεηεο ηεο Οκνζπνλδίαο
ζηελ Πφιε, ελψ ακέζσο κεηά νη κνπζηθέο επηινγέο ηνπ dj Παληειή, μεζήθσζαλ ηνπο θαιεζκέλνπο ζε ρνξνχο θαη ηξαγνχδηα ζηελ
Κσλζηαληηλνππνιίηηθε βεγγέξα. Αμέραζηε αθφκε ήηαλ ε βξαδηά
κε κνπζηθή θαη ρνξνχο ηεο Πφιεο κε ηε πλαπιία κε Μνπζηθή ησλ
Ρσκεψλ, απφ ηνλ Νέν Κχθιν Κσλζηαληηλνππνιηηψλ θαη ηε Ρνδή
Σνκνπξηδνπθγηνχι ζην ηξαγνχδη, αιιά θαη εμαίζηα ηα ρνξεπηηθά
ζπγθξνηήκαηα ηνπ δήκνπ Αιίκνπ θαη ησλ Πεξακίσλ-Κπδηθελψλ
ππφ ηελ αηγίδα ηεο Αδειθφηεηαο Μεγάινπ Ρεχκαηνο.ηελ απιαία
ηεο εθδήισζεο ε επηθεθαιήο ηεο Οξγαλσηηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Φεζηηβάι θαη εηδηθή γξακκαηέαο ηεο ΟΗΟΜΚΩ θα. Διίδα Φεξεθχδνπ,
επραξίζηεζε ζεξκά φινπο ηνπο ζπληειεζηέο πνπ εξγάζηεθαλ γηα
ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηνπ 2νπ Φεζηηβάι –Γηνξηήο Κσλζηαληηλνππνιηηψλ.

«Ο Νηοληοσρκαλδηής», έλα από ηα δρώκελα ηοσ
Σσιιόγοσ Μαθροτωρίοσ

Σν Γ. ηεο Οη.Οκ.Κσ εθθξάδεη ηηο ζεξκέο ηνπ επραξηζηίεο ζε φια ηα κέιε ηεο Οξγαλσηηθήο Δπηηξνπήο θαη φια ηα
Κσλζηαηηλνππνιίηηθα σκαηεία γηα ηελ πνιχ ζεκαληηθή ηνπο πξνζθνξά θαη ηηο πξνζπάζεηεο πνπ θαηέβαιαλ γηα ηελ
επηηπρία ηνπ Φεζηηβάι.

