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       - Πανοσιολογιώτατε εκπρόσωπε της Αυτού Θειοτάτης Παναγιότητος  του     

Οικουμενικού Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου 
 
       -  Πανοσιολογιώτατε εκπρόσωπε της Αυτού Μακαριότητος του Αρχιεπισκόπου 

Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κ.κ. Ιερωνύμου 

      -   Αξιότιμοι κύριοι υπουργοί 

      -   Αξιότιμοι κύριοι βουλευτές  

       -  Αξιότιμοι κύριοι Δήμαρχοι 

      -    Αξιότιμοι Κύριοι εκπρόσωποι των πολιτικών και δημοτικών  αρχών της 
Χώρας 

 
      -   Εκλεκτοί  μας  Προσκεκλημένοι 
                
 

Εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου και εμού προσωπικά σάς καλωσορίζουμε 

στην σημερινή μας Πνευματική Τελετή Κοπής της Βασιλόπιττας. 

Σαν σήμερα, πριν από 87 ακριβώς χρόνια, το 1928, ολιγάριθμοι αλλά εκλεκτοί 

Κωνσταντινουπολίτες ίδρυσαν τον Σύλλογο Κωνσταντινουπολιτών.  

Ουσιαστικά, μετέφεραν στην ελεύθερη πατρίδα τον υπερχιλιόχρονο πολιτισμό του 

Βυζαντίου που καταυγάζει με την ακτινοβολία του ολόκληρη την ανθρωπότητα. 

 

Τότε ακριβώς, υπέγραψαν το καταστατικό της ιδρύσεως αυτού του συλλόγου, και 

προέβησαν στην ανέγερση αυτού του νεοκλασικού μεγάρου που αποτελεί ιστορικό 

σύμβολο της παρουσίας του κωνσταντινουπολίτικου ελληνισμού στη χώρα μας. 

Στην ογδονταεπτάχρονη ιστορική πορεία του, ο Σύλλογος μας έχει να επιδείξει 

πλούσιο κοινωνικό, πνευματικό και εθνικό έργο.  



Για την πολύχρονη, πολυσχιδή δράση και προσφορά του προς το Έθνος, 

βραβεύτηκε από την Ακαδημία Αθηνών. 

 

Η ετήσια Πανηγυρική Τελετή Κοπής της Βασιλόπιτας προσλαμβάνει και 

πνευματικό χαρακτήρα, καθόσον είθισται να τιμώνται προσωπικότητες, οι οποίες 

προσφέρουν, υπηρετούν και προβάλλουν την ζώσα πνευματική παρουσία της 

Βασιλεύουσας αλλά και τα δίκαια του Ελληνισμού όπου γης. 

 

Φέτος έχουμε την ιδιαίτερη χαρά να τιμήσουμε τις Διδασκάλισσες της Πόλης εν τω  

προσώπω της Διευθύντριας της Αστικής Σχολής του Ζαππείου κ. Μαρίκας 

Κοντοπούλου για το θαυμαστό έργο τους στην εκπαίδευση της ομογένειας της 

Κωνσταντινούπολης σε δύσκολους καιρούς. 

Ο έτερος των τιμώμενων είναι ο συγγραφέας και εκδότης κ. Σάββας Καλεντερίδης, 

ένας από τους πλέον έγκυρους αναλυτές και γνώστες των ελληνοτουρκικών 

ζητημάτων και  της ευρύτερης γεωπολιτικής περιοχής   
Για το έργο και την προσφορά των τιμώμενων μας θα αναφερθούν οι εν συνεχεία  

ομιλητές. 

              

Εκλεκτοί  μας  Προσκεκλημένοι 
Αποτελεί διαχρονικό έθιμο, με την ευκαιρία της πνευματικής αυτής τελετής, το 

Διοικητικό Συμβούλιο να προβαίνει σε ένα  σύντομο απολογισμό του χρόνου που 

πέρασε. Θα περιοριστώ στα σημαντικότερα των όλων ενεργειών και 

δραστηριοτήτων μας. 

 

Την χρονιά που πέρασε, συνεχίσαμε τις πολύπλευρες δραστηριότητες μας 

προκειμένου να ανταποκριθούμε στο λαμπρό παρελθόν του ιστορικού αυτού 

συλλόγου αλλά και να εγγυηθούμε ένα ελπιδοφόρο μέλλον. 

 

Το μέγαρο του Συλλόγου αποτελεί μια πραγματική κυψέλη δημιουργικής δράσης 

και μάθησης. Καθημερινά δεκάδες μέλη και φίλοι παρακολουθούν με ιδιαίτερο 

ζήλο τα από δεκαετίας και πλέον καθιερωμένα σεμινάρια του «Εργαστηρίου 

Τέχνης», στα οποία παραδίδουν εκλεκτοί δάσκαλοι και καθηγητές, όπως:  

Αγιογραφία  

Ζωγραφική 



Ελληνικοί Παραδοσιακοί Χοροί 

Ευρωπαϊκή Ιστορία  

Κοπτική – Ραπτική – Δημιουργία Πατρόν  

Παραδοσιακό Κέντημα                                                               

Καλλιτεχνική Χειροτεχνία – Δερματοτεχνία –  

Εικαστικό Κόσμημα & Ψηφιδωτό                                              

Τουρκική Γλώσσα  

Σκάκι 

Κάθε Τρίτη απόγευμα, ο Σύλλογος μας φιλοξενεί για πρόβες τον Μουσικό Όμιλο 

«Αρμονία», που διευθύνει ο μαέστρος κ. Γεώργιος Σακκογιάννης και της οποίας 

πολλά μέλη της προέρχονται από τον “Οίκο Τυφλών” Καλλιθέας. Η εξαίσια φωνή 

των μελών της χορωδίας που πηγάζει από την ψυχή τους κυριολεκτικά μαγεύει 

κάθε φιλόμουσο ακροατή. 

 

Για μια ακόμη χρονιά, κατά τις εορτές του Πάσχα και των Χριστουγέννων, το 

Τμήμα Κυριών της Επιτροπής Αλληλεγγύης του Συλλόγου μας πραγματοποίησε 

τη διανομή ενός πλούσιου σε είδη τροφίμων δέματος σε 176 απόρους 

συνανθρώπους μας, στους οποίους προσφέρθηκε και γεύμα στο εντευκτήριο του 

Συλλόγου μας. Επίσης, έγινε διανομή και χρηματικού βοηθήματος σε πολλούς 

αναξιοπαθούντες συμπολίτες μας από τα έσοδα του Κατσολεδάκειου Ιδρύματος, 

του οποίου μέλη του Δ..Σ. του Συλλόγου μας είναι συνδιαχειριστές. 

 

Κύρια επιδίωξη του Συλλόγου Κωνσταντινουπολιτών είναι να διατηρήσει  την 

ιστορική μνήμη αλλά και να ευαισθητοποιήσει το ελληνικό κοινό στα τρέχοντα 

εθνικά ζητήματα. 

Για τον σκοπό αυτό, στη διάρκεια του 2014 πραγματοποιήσαμε στον Σύλλογο μας 

πληθώρα εκδηλώσεων. Θα αναφερθώ στις σημαντικότερες εξ αυτών.  

 

Στις 28 Μαϊου 2014, τιμήσαμε την Μνήμη της Άλωσης της Κωνσταντινούπολης 

πραγματοποιώντας εντυπωσιακή εκδήλωση στο Αμφιθέατρο του Πολεμικού 

Μουσείου, με ομιλία του Αντιστρατήγου ε.α. κ. Ιωάννη Βερβενιώτη, ο οποίος 

ανέπτυξε το θέμα: 

«Ο Απόηχος της Αλώσεως στην Ελληνική Λαϊκή Ψυχή». 



Η Χορωδία Παραδοσιακής Μουσικής της Σχολής Βυζαντινής Μουσικής της Ιεράς 

Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων, υπό τη διεύθυνση του 

Καθηγητού και Πρωτοψάλτου κ. Θεοδώρου Κοκκορίκου, απέδωσε  θρήνους και 

τραγούδια της Αλώσεως, συνοδεία Ορχήστρας Παραδοσιακών Οργάνων. 

 

Στις 22 Σεπτεμβρίου 2014, Τιμώντας την 59η τραγική επέτειο μνήμης των 

Σεπτεμβριανών του ΄55, παρουσιάσαμε  το εξαιρετικό μυθιστόρημα του 

συγγραφέα Θωμά Κοροβίνη με τον τίτλο ΄55. 

 

Συμμετείχαμε και φέτος, όπως αδιαλείπτως επί σειρά δεκαετιών πράττουμε, στη 

Συνδιάσκεψη του ΟΑΣΕ για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα που πραγματοποιήθηκε 

στην Βαρσοβία τον Σεπτέμβριο 2014. Ενώπιον διπλωματικών αντιπροσωπειών 57 

χωρών καθώς και ιθυνόντων διεθνών οργανισμών, με προφορικές παρεμβάσεις 

και γραπτές εισηγήσεις, τις οποίες καταθέσαμε στα Πρακτικά της Συνδιάσκεψης 

και ευρίσκονται ανηρτημένες στην ιστοσελίδα του ΟΑΣΕ, αναδείξαμε σε διεθνές 

επίπεδο τα χρονίζοντα προβλήματα που απασχολούν την Ελληνική Μειονότητα 

και το Οικουμενικό Πατριαρχείο στην Κωνσταντινούπολη.  

Η παρουσία, η ενεργός συμμετοχή και οι επαφές του Συλλόγου 

Κωνσταντινουπολιτών στην Ετήσια Συνδιάσκεψη στη Βαρσοβία ενισχύουν την 

προώθηση των ζωτικής σημασίας θεμάτων που αφορούν στην αποκατάσταση 

των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και της Θρησκευτικής Ελευθερίας της Ελληνικής 

Μειονότητας και του Οικουμενικού Πατριαρχείου στην Κωνσταντινούπολη. 

 

Συμμετείχαμε στο 3ο Φεστιβάλ Κωνσταντινουπολιτών,  που πραγματοποιήθηκε 

στο Βυζαντινό Αθλητικό Κέντρο Αλίμου, 3 – 5 Οκτωβρίου 2014, με Έκθεση 

τεκμηρίων από την πνευματική και πολιτιστική παρακαταθήκη του Ελληνισμού της 

Πόλης. Το χορευτικό τμήμα του Συλλόγου Κωνσταντινουπολιτών και ο Μουσικός 

Όμιλος «Αρμονία» εντυπωσίασαν με τους παραδοσιακούς χορούς και την 

εκτέλεση ελληνικών τραγουδιών. 

 

Στις 17-19 Νοεμβρίου 2014 τετραμελής αντιπροσωπεία του Συλλόγου 

Κωνσταντινουπολιτών, αποτελούμενη από τον Πρόεδρο κ. Αντώνη Λαμπίδη, τον 

Γεν. Γραμματέα κ. Φοίβο Κουβαρά, το μέλος του Δ.Σ. κ. Νίκο Βασιαγεώργη και τον 

τ. Πρόεδρο κ. Θεμιστοκλή Παχόπουλο, επισκέφθηκε την Κωνσταντινούπολη. 



Σκοπός της επίσκεψης ήταν η συνάντηση με την Α.Θ.Π. τον Οικουμενικό 

Πατριάρχη κ.κ. Βαρθολομαίο, τους ομογενειακούς παράγοντες και φορείς, η 

διαπίστωση των προβλημάτων τα οποία εξακολουθούν να υφίστανται, τα βήματα 

προόδου που έχουν επιτευχθεί καθώς και η ανταλλαγή θέσεων και απόψεων για 

την μελλοντική πορεία της Κωνσταντινουπολίτικης ομογένειας. Μεταφέρθηκε το 

μήνυμα του Συλλόγου Κωνσταντινουπολιτών ότι εργάζεται για τον κοινό σκοπό 

που είναι η ανάπτυξη και η ευημερία της ομογένειας της Πόλης, και εκφράσθηκε η 

επιθυμία για μια καρποφόρα συνεργασία μεταξύ μας. 

 

Κυρίες και Κύριοι,  

 

Σας διαβεβαιώνουμε, ότι όλοι εμείς στο Σύλλογο Κωνσταντινουπολιτών 

επαγρυπνούμε, δίδοντας καθημερινά τη μάχη για τα απαράγραπτα δίκαιά μας.  

Δεν υποχωρούμε, ούτε συμβιβαζόμαστε ! 

Για τη δικαίωση των προγόνων μας, αλλά και ως παρακαταθήκη για τις μέλλουσες 

γενιές. 

 

Σας μεταφέρω την ευλογία της Α.Θ.Π. του Οικουμενικού Πατριάρχου κ.κ. 

Βαρθολομαίου και του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος 

κ.κ. Ιερωνύμου προς τους οποίους εκφράζουμε  τις ευχαριστίες και τον σεβασμό 

μας για την εκπροσώπησή τους στην Τελετή μας.  

 

Εκφράζουμε τις εγκάρδιες ευχαριστίες μας στους ανθρώπους της Γραμματείας, 

του προσωπικού, στις καθηγήτριες και καθηγητές των σεμιναρίων, στις Κυρίες της 

Επιτροπής Αλληλεγγύης και σε όλους όσους πλαισιώνουν και στηρίζουν το εθνικό, 

κοινωνικό και φιλανθρωπικό έργο του Συλλόγου μας με τον ζήλο και την αγάπη 

που τους διακρίνει. 

 

Θερμές ευχαριστίες σ’ όλους εσάς, σε όλους τους παριστάμενους εκπροσώπους 

των πολιτικών, δημοτικών, εκκλησιαστικών και στρατιωτικών αρχών, καθώς και 

στους εκπροσώπους σωματείων και λοιπών φορέων. 

 

Καλή Χρονιά με Υγεία και Αισιοδοξία ! 

 


