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Η ετήσια πανηγυρική πνευματική εκδήλωση του
Συλλόγου Κωνσταντινουπολιτών
/ Ομογένεια

Για άλλη μια φορά απέδειξε φέτος ο ιστορικός Σύλλογος Κωνσταντινουπολιτών,
ότι δικαίως διεκδικεί, όχι μόνον ιστορικά αλλά και από κάθε άλλη άποψη τα
πρωτεία, μεταξύ των εδώ Σωματείων των Κωνσταντινουπολιτών.
Χθες, με αφορμή την καθιερωμένη ετήσια πνευματική εορτή της κοπής της
βασιλόπιττας

στο

Μέγαρό

του

στην

Καλλιθέα,

η

αίθουσα

εκδηλώσεων

κατακλύσθηκε ασφυκτικά, υπερέβησαν δε οι προσελθόντες τους πεντακοσίους,
μεταξύ των οποίων ο Σεβ. Μητροπολίτης Προκοιννήσου κ. Ιωσήφ ως εκπρόσωπος
του Οικουμενικού Πατριάρχου, ο εκπρόσωπος του Αρχιεπισκόπου Ιερωνύμου, της
Βουλής των Ελλήνων, του Αρχηγού της Νέας Δημοκρατίας, ο Αρχηγός της Ένωσης
Κεντρώων Βασίλης Λεβέντης, ο άλλοτε Γεν. Πρόξενος της Ελλάδος στην
Κωνσταντινούπολη και νυν πρέσβης κ. Ευάγγελος Σέκερης μετά της συζύγου του
και πολλοί άλλοι.
Καθιερωμένη πλέον και η βράβευση κάθε χρόνο επιλέκτων Κωνσταντινουπολιτών.
Τιμώμενα φέτος τα Γυμνάσια της Ομογένειας στην Κωνσταντινούπολη. Της
Πατριαρχικής Μεγάλης του Γένους Σχολής στο πρόσωπο του Διευθυντού της

Δημητρίου Ζέππου, του Ζαππείου στο πρόσωπο του Διευθυντού του κ. Αντωνίου
Ηλιάδη και του Ζωγραφείου, του οποίου όμως ο Διευθυντής κ. Ιωάννης
Δεμιρτζόγλου όχι μόνον -άγνωστο γιατί- δεν ανταποκρίθηκε στην πρόσκληση ούτε
όμως και φρόντισε -κακώς- να παραλάβει την περγαμηνή και το μετάλλιο δι’
εκπροσώπου του, που παρέλαβαν οι άλλοι και απηύθυναν θερμό χαιρετισμό, ενώ
παράλληλα ευχαρίστησαν το Δ.Σ. για την πρωτοβουλία και το ενδιαφέρον του
γενικά για την παιδεία στα ομογενή σχολεία της Πόλης.
Εντυπωσιακή ήταν η εμφάνιση της μικτής χορωδίας γυναικών και ανδρών που
απέδωσε διάφορα γνωστά σε όλους τραγούδια της Πόλης και απέσπασε τα ζωηρά
χειροκροτήματα του κόσμου.
Πρώτος ομιλητής της ημέρας, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κ.
Γεώργιος Λεύκαρος, ο οποίος αναφέρθηκε τόσο στα πεπραγμένα όσο και στα
σχέδια που έχουν εκπονήσει ήδη δε εφαρμόζονται, με στόχο βασικό την ενημέρωση
των νέων γενεών, όσον αφορά την ιστορία των Κωνσταντινουπολιτών και τα
πλήγματα που έχει υποστεί η ομογένεια μετά τη Μικρασιατική Καταστροφή και
κατά παράβαση της Συνθήκης της Λωζάνης.
Πρόγραμμα με διάφορα σεμινάρια και πολλές παράλληλες εκδηλώσεις, που με το
παρόν Δ.Σ. δεν μένουν στα λόγια αλλά τηρούνται κατά γράμμα στο πλαίσιο βέβαια
μιας αγαστής συνεργασίας όλων των μελών του Συμβουλίου.
Με ενδιαφέρον παρακολούθησαν οι παρόντες στη συνέχεια το ιστορικό της
ίδρυσης και λειτουργίας των τριών Γυμνασίων μας. Την ακμή και παρακμή τους
και τον σκληρό αγώνα που κάνουν σήμερα όλοι οι παράγοντες για να λειτουργούν
αποδοτικά, παρά τις κρατούσες συνθήκες, αλλά και να διακρίνονται οι απόφοιτοί
τους στις εισιτήριες εξετάσεις των Τουρκικών και ξένων Πανεπιστημίων.
Επρόκειτο για τρία φροντισμένα κείμενα με πολλά άγνωστα στοιχεία για τα
Σχολεία μας, που συνέταξε ο Γεν. Γραμματέας του Συλλόγου κ. Αντώνης Λαμπίδης,
ανέγνωσε δε με εντυπωσιακή ευφράδεια και τέλεια άρθρωση η ηθοποιός Μαρία
Νικητοπούλου.
Τη βασιλόπιττα έκοψε ο Μητροπολίτης Προικοννήσου κ. Ιωσήφ, ο οποίος απηύθυνε
αρχικά τον χαιρετισμό και τις ευλογίες του Πατριάρχου, που όπως υπογράμμισε
παρακολουθεί πάντοτε με πολύ ενδιαφέρον την όλη δραστηριότητα του Συλλόγου,
του οποίου τυγχάνει ως γνωστόν και ισόβιος επίτιμος Πρόεδρός του.

