
 

 

Χαιρετισμός του  Διευθυντή  Ζωγραφείου Λυκείου , Γιάννη Δεμιρτζόγλου , για την 

τελετή κοπής της βασιλόπιτας . 

 

 Αγαπητέ μου Πρόεδρε, Ομογάλακτοι μου αδερφοί, φίλοι του Ζωγραφείου, 

κυρίες και κύριοι, 

 Από τη  Γειτονιά του κόσμου, το Σταυροδρόμι των πολιτισμών,  από εκεί που 

υπάρχουν τα γνωστά σ΄ όλους επιβλητικά παλαιά κτίρια με τις  Ελληνικές  πινακίδες, 

που είναι δημιουργήματα των Ρωμιών και Αρμένιων αρχιτεκτόνων, το Ζωγράφειό   

μας συνεχίζει παρ’ όλες τις δυσκολίες με όλα τα μέλη του μικρά και μεγάλα, τους 

ολίγους και αμέτρητους μαθητές του να αφήνει το πολύτιμο ίχνος του στην ιστορία 

και το αύριο. Σ’ αυτή την ιστορική γειτονιά, την πολυπολιτισμική και πολύχρωμη 

Γειτονιά του Σταυροδρομίου  του Πέρα, η Μητέρα μας σχολή που διανύει τα 123 

χρόνια από την ίδρυσή της,  συνεχίζει να δίνει καθημερινά το δικό της  δημιουργικό 

παρών και με νεανικό φρόνημα ατενίζει το αύριο ελπίζοντας  σε καλύτερες μέρες 

όπως θέλει να ελπίζει και όλη η Ρωμιοσύνη.  

 Ομογάλακτοι μου αδελφοί, εκ μέρους όλων των  αδερφών σας στην Πόλη, 

σας εύχομαι ολόθερμα Χρόνια Πολλά . Καλή χρονιά, Χρόνια Πολλά με υγεία, αγάπη, 

ειρήνη, με πολλά μικρά και μεγάλα θαύματα, μικρές και μεγάλες χαρές.  

Σας ευχαριστώ όλους  ολόψυχα για την ιδιαίτερη αδελφική Σας αγάπη, την  ηθική και 

υλική σας συμπαράσταση, τις εγκάρδιες ευχές Σας με την ευκαιρία της ονομαστικής 

μου Γιορτής, τα ωραία μηνύματα σας, τα οποία μου δίνουν και μας δίνουν  δύναμη 

για να συνεχίσουμε το έργο μας.   

 Τελειώνοντας θα ήθελα να εκφράσω όλως ιδιαιτέρως τη συγκίνηση και 

ικανοποίησή μου σχετικά με την απόφαση του έντιμου Δ.Σ. των εν Ελλάδι 

Ζωγραφειωτών να ανακηρύξει επίτιμο μέλος του Συλλόγου μας τον αγαπητό 

καθηγητή, εμποριολόγο και ομογάλακτο αδελφό μας Χαράλαμπο 

Παπαχαραλάμπους στο πρόσωπο του οποίου ευγνωμονώ όλους τους δασκάλους και 

καθηγητές μου. Γερός και σιδερένιος κ. Παπαχαραλάμπους , ας είναι αιωνία η μνήμη 

των καθηγητών και δασκάλων μας που σήμερα δεν είναι πλέον μεταξύ μας.  

 Αγαπητοί μου φίλοι, χθες στην Ιστορική συνάντηση  που διοργάνωσαν οι 

Κοινότητες Σταυροδρομίου και Μεγάλου Ρεύματος είχαν την τύχη όλοι οι μαθητές 

των Γυμνασίων και των Λυκείων μας  να παραβρεθούν στο ίδιο σύνολο με τον 

Ομογάλακτο μας αδελφό Οικουμενικό Πατριάρχη κ.κ. Βαρθολομαίο, τον Υπουργό 

Παιδείας την Ελλάδος, τον Ομογάλακτο αδελφό Κώστα Γαβρόγλου και τους 

εκλεκτούς εκπροσώπους των αδελφών Σχολών της Ομογένειας και της Ίμβρου, να 

συνομιλήσουν και να πουν τα κάλαντα μαζί τους. 

 

 

 



 

Να σημειώσω ότι ο κ. Υπουργός σήμερα ήταν στην Μητέρα του Σχολή και πριν την 

επίσκεψή του στο Ζωγράφειο πέρασε και επισκέφτηκε τον Δάσκαλό μας  κ. 

Δημήτριο Φραγκόπουλο. Εύχομαι από δω και πέρα όλες οι εξελίξεις να είναι για το 

καλό της Ομογενειακής Παιδείας αλλά και όλου του κόσμου. 

Θα ήταν παράλειψη να μην ευχαριστήσω εγκάρδια και την Παναθηναϊκή Οργάνωση 

Κυριών Νέου Ψυχικού που παρ’ όλα τα οικονομικά προβλήματα που αντιμετωπίζει η 

Ελλάδα συνεχίζει με πάθος και αγάπη  τη στήριξή της προς το Ζωγράφειο και τους 

μαθητές μας.  

 

 

 Σας αγαπώ , Χρόνια Πολλά  

 Γιάννης Θ. Δεμιρτζόγλου 

 16/01/2017 


