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Η Ένωσις Κωνσταντινουπολιτών &
τα Σωματεία που τη συναπαρτίζουν
Νέος Κύκλος Κωνσταντινουπολιτών
& Ελλήνων Υπηκόων
Απελαθέντων εκ Τουρκίας
Σας εύχονται Χρόνια Πολλά

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

* Σάββατο 1 Φεβρουαρίου 2014
Aθηναϊκή Τριλογία
Πανεπιστήμιο – Ακαδημία – Βιβλιοθήκη
Ξενάγηση με την Αρτεμη Σκουμπουρδή
*******

Η προσφορά Κωνσταντινουπολιτών Εθελοντών
προς το Κοσμέτειο Ίδρυμα
Τον τελευταίο χρόνο συμβαίνει μια ευχάριστη εξέλιξη
στο θέμα της εθελοντικής προσφοράς από συμπολίτες μας
προς τον Οίκο του Κωνσταντινουπολίτη που λειτουργεί
από το έτος 1970 παρέχοντας δωρεάν στέγη προς τους
έχοντες ανάγκη Έλληνες της Κωνσταντινούπολης που
απελάθηκαν ή εξαναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τις
εστίες τους συνέπεια των διωγμών που εξάσκησε το
Τουρκικό Κράτος.
Οι δυσμενείς συνθήκες που έχουν δημιουργηθεί από
την παρατεταμένη κρίση στη χώρα μας απέδειξαν τη
σημασία και την αξία της δωρεάς του ζεύγους Κίμωνα και
Μαρίας Κοσμέτου. Η σύσταση του ιδρύματος με Β.Δ. το
1970 με το οποίο εξασφαλίζεται η κάλυψη των κοινόχρηστων εξόδων της πολυκατοικίας 33 διαμερισμάτων που
βρίσκεται στο Ηράκλειο Αττικής (Λεωφ. Ηρακλείου 476)
από τον Ελληνικό Στρατό στον οποίο οι δωρητές κληρονόμησαν την εν Ελλάδι περιουσία τους αποδεικνύεται μια
πολύ έξυπνη ενέργεια. Το σημαντικό που πρέπει να
αναφερθεί είναι ότι ενώ το Ίδρυμα δεν επιχορηγείται από
το Δημόσιο, απαιτώντας σχετικά μικρά ποσά για την
λειτουργία του, εξασφαλίζει την παροχή πολύτιμης
βοήθειας προς τους αναξιοπαθούντες αδελφούς μας.
η

(συνέχεια στη 2 σελίδα)

* 28 -29 Μαρτίου 2014
Εκδρομή στην Φθιώτιδα
Παρακολουθούμε την Δ΄ Στάση των Χαιρετισμών
στην Ιερά Μονή της Παναγίας του Αγάθωνα,
στον Εθνικό Δρυμό της Οίτης.
Επίσκεψη στο Καινοτομικό Μουσείο
Ιστορικής Ενημέρωσης Θερμοπυλών,
για εικονική περιήγηση της μάχης.
Ξενάγηση στο Βυζαντινό Μουσείο Φθιώτιδας
στην Υπάτη.
Διαμονή στο Θέρμαι Πλατύστομου
******
* 2ο Δεκαπενθήμερο του Ιουνίου 2014
Εκδρομή στα Νότια της Μικράς Ασίας
Καρία – Λυκία – Παμφυλία - Πισιδία
Σμύρνη, Κίρκιντζε (το χωριό της Διδούς Σωτηρίου)
Εφεσσος, Αλικαρνασσός, Καύνος, Μάκρη, Λιβήσι
Μονοήμερη εκδρομή στο Καστελόριζο
Σαγαλασός, Σπάρτη, Ιεράπολη, Σμύρνη
κάποια από τα μέρη που θα επισκεφθούμε
με ξεναγό την Κατερίνα Πρόκου
Αναλυτικό πρόγραμμα στο επόμενο τεύχος
Πληροφορίες & Συμμετοχή :
Στην Γραμματεία : 210 64.64.270
Λένα Αναπνιώτη : 6972889795

Καστρίτσειο Μουσείο Πολιτισμού της Κωνσταντινούπολης και Μικράς Ασίας
Ανακοίνωση Επιμορφωτικών Δραστηριοτήτων
α) Κύκλος Σεμιναρίων: “Ιστορικά Γεγονότα στην Ιστορία του Ελληνισμού των τελευταίων 1000 ετών: οι συνέπειές τους σήμερα
και στο μέλλον”. Τα σεμινάρια θα πραγματοποιούνται εβδομαδιαία αρχίζοντας από την 1/2/2014 και θα διδάσκονται από
ειδικούς επιστήμονες. Συντονιστής είναι ο Καθ. Νικ. Ουζούνογλου. Τα σεμινάρια θα έχουν διάρκεια 24ωρών συνολικά.
β) Τριήμερο Σεμινάριο με θέμα: “Κατάρτιση και Εκτέλεση Χρηματοδοτούμενων Ανταγωνιστικών Προγραμμάτων της
Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ελληνικού Δημοσίου”. Το σεμινάριο θα έχει διάρκεια 12 ωρών, θα διδαχθεί από ειδικούς
επιστήμονες και θα πραγματοποιηθεί προς το τέλος του Φεβρουαρίου 2014.
Οι ενδιαφερόμενοι για τα παραπάνω σεμινάρια παρακαλούνται να επικοινωνήσουν με το e-mail: nnap@otenet.gr
ή να στείλουν επιστολή εκδηλώνοντας το ενδιαφέρον τους προς τον Νέο Κύκλο Κων/λιτων,
Δημ. Σούτσου 46, Αμπελόκηποι, Τ.Κ. 115 21 ή ακόμα τηλεφωνώντας στον αριθμό 210 7723556.
Θα παρακληθεί συμβολική συμμετοχή από τους ενδιαφερόμενους που θα υποστηρίζει το έργο του Καστρίτσειου Μουσείου.

Κρίσεις και σχόλια για το Bazzar
που διοργάνωσε ο Σύλλογός μας

ΑΣΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ
«ΝΕΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΙΣ» Σ.Π.Ε.

Μεγάλη επιτυχία σημείωσε η διοργάνωση Bazaar από
τον Σύλλογό μας, το Σάββατο 30 Νοεμβρίου – Κυριακή 1
Δεκεμβρίου 2013, με συμβολικό σκοπό την αναδιαμόρφωση και ανακαίνιση του Καστρίτσειου Μουσείου
Πολιτισμού Κωνσταντινούπολης και Μικράς Ασίας (Καποδιστρίου 17, Φιλοθέη).
Στο Bazaar μας αυτό συμμετείχαν νέοι δημιουργοί,
όπου παρουσίασαν τα χειροποίητα έργα τους, κοσμήματα,
αξεσουάρ, ρούχα, κεριά και διακοσμητικά επίσης.
Συμμετείχαν επίσης, το Κοσμέτειον Ιδρυμα με παρουσίαση γλυκών και διάφορων ειδών δώρων και διακοσμητικών και ο Ομιλος Φωτογραφίας του Νέου Κύκλου
Κωνσταντινουπολιτών, με φωτογραφίες από την Πόλη.
Ο ανακαινισμένος χώρος της πυλωτής του Πνευματικού μας Κέντρου, αποδείχθηκε μικρός σε σχέση με
την πληθώρα των αιτήσεων για συμμετοχή, κάτι που μας
χαροποίησε ιδιαιτέρως, παρ’ όλο που δεν ήταν δυνατόν να
ανταποκριθούμε θετικά σε όλες, καθώς τηρήθηκε σειρά
προτεραιότητας των συμμετεχόντων.
Η διοργάνωσή μας είχε επιτυχία και άφησε πολύ καλές
εντυπώσεις, συνδυάστηκε μάλιστα η δεύτερη ημέρα του
Bazaar και με την καθιερωμένη εκδήλωση του Συλλόγου
μας, του εορτασμού του Αγίου Ανδρέου και την βράβευση
των αριστούχων μαθητών Κωνσταντινουπολίτικης κατάγωγής δημοτικού, γυμνασίου και λυκείου, όπου είχαν την
ευκαιρία να επισκεφθούν το Bazaar και οι παρευρισκόμενοι στην εκδήλωση και όλοι μαζί να γευθούμε στο
τέλος της εκδήλωσης, και τα παραδοσιακά γλυκά,
σύμφωνα με το πατροπαράδοτο έθιμό μας, κάτι που
ενθουσίασε τους συμμετέχοντες δημιουργούς.
Ο Νέος Κύκλος Κωνσταντινουπολιτών ευχαριστεί
θερμά όλους τους φίλους που συμμετείχαν αλλά και
στήριξαν με την παρουσία τους την διοργάνωσή μας αυτή,
τρανή απόδειξη ότι κάποια πράγματα μπορούν να γίνουν
όμορφα, σωστά και καθαρά, όπως έγραψε μία φίλη στην
προσωπική της ιστοσελίδα, από αυτές που συμμετείχαν
στο Bazaar και οι απόψεις και τα ευχαριστήρια όσων
συμμετείχαν είναι η καλύτερη ανταμοιβή μας και το
ερέθισμα και για επόμενες ανάλογες διοργανώσεις.
Τελειώνοντας, αξίζει τον κόπο να αναφέρουμε μερικά
ακόμα από τα όμορφα σχόλια των συμμετεχόντων, που
εξέφρασαν δημόσια στα διαδικτυακά προφίλ τους, η
καλύτερη διαφήμιση για το έργο που προσπαθεί να
επιτελέσει ο Σύλλογός μας στα πλαίσια των πολιτιστικών
του εκδηλώσεων:
«Ένα μεγάλο ευχαριστώ στον Νέο Κύκλο Κωνσταντινουπολιτών για την φιλοξενία και την διοργάνωση!
Πραγματικά δεν έχουμε λόγια. Περάσαμε υπέροχα και
ήταν με διαφορά το πιο καλά οργανωμένο μπαζάρ που έχουμε λάβει μέρος! Παρ’ ότι πρώτη φορά και δίχως
προηγούμενη εμπειρία – κατά τα λεγόμενα των διοργανωτών – αυτή τη διοργάνωση θα την ζήλευαν και Σύλλογοι που κάνουν μπαζάρ χρόνια! Να είστε καλά και σε
επόμενα!», «Ευχαριστούμε όλους για τις όμορφες δυο μερες που περάσαμε εκεί, σε ένα ευχάριστο και χαρούμενο
κλίμα !», «Ευχαριστούμε πολύ για την φιλοξενία που μας
παρείχε ο σύλλογος και την άψογη διοργάνωση που πα-

Πληροφορούμε τα αξιότιμα μέλη μας ότι με την
αριθμό 38/2013 πράξη του Ειρηνοδικείου Αθηνών εγκρίθηκε το νέα Καταστατικό του Συνεταιρισμού μας. Ευχαριστούμε θερμά όλους όσους συμμετείχαν στην προσπάθειά μας στην διαμόρφωση και έγκριση του νέου μας
Καταστατικού.
Το νέο εγκεκριμένο Καταστατικό είναι στην διάθεση
των μελών μας, κατόπιν επικοινωνίας με τα γραφεία μας.
Επίσης, σας πληροφορούμε ότι, μετά την συγχώνευση
της Εμπορικής Τράπεζας με την Alpha Bank, ο νέος
αριθμός λογαριασμού τραπέζης του Συνεταιρισμού μας
στην ΑLPHA BANK είναι 226002002000690, αντικαθιστώντας τον παλαιό αριθμό 80012241 της Εμπορικής
Τράπεζας.
Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνεταιρισμού εύχονται στα μέλη και τις οικογένειές τους Καλή
Χρονιά και είθε το 2014 να μας φέρει τα καλά νέα που
αναμένουμε.
Η προσφορά Κωνσταντινουπολιτών Εθελοντών
προς το Κοσμέτειο Ίδρυμα
(συνέχεια από την πρώτη σελίδα)

Το γεγονός που προαναφέραμε στην αρχή ότι μια
εθελοντική ομάδα Κωνσταντινουπολιτών εδώ και ένα
χρόνο έχει κινητοποιηθεί να βοηθήσει το Κοσμέτειο
Ίδρυμα και τους φιλοξενούμενους σε αυτό συμπολίτες μας
δείχνει ότι το κοινοτικό πνεύμα της φιλανθρωπίας και
αλληλεγγύης είναι ζωντανό στην Κοινότητά μας. Επιπλέον
το γεγονός ότι Κωνσταντινουπολίτες που ζουν στην
Αμερική και στον Καναδά συνδράμουν στις προσπάθειες
της εθελοντικής ομάδος επιβεβαιώνει την προηγούμενη
άποψη. Τέλος πρέπει να αναφερθεί το γεγονός ότι η
ιστορική και μεγαλώνυμη κοινότητα των Ταυταούλων
πρόσφατα βοήθησε το Ίδρυμα Οίκος του Κωνσταντινουπολίτη. Ο Νέος Κύκλος Κωνσταντινουπολιτών θα τιμήσει όπως αρμόζει, όλους τους βοηθούντες το Κοσμέτειο
Ίδρυμα. Η σχετική τελετή θα γίνει στον εορτασμό των 50
ετών από την ίδρυση του Νέου Κύκλου θέμα θα είναι η
Ομογενειακή Παιδεία.
ρείχαν οι διοργανωτές. Ήταν ένας ζεστός χώρος, με πολύ
καλούς συναδέλφους. Εύχομαι να ξαναγίνει σύντομα και
να έχουμε και σύμμαχό μας τον καιρό!», «Σας ευχαριστούμε όλους για την πολύ ωραία διοργάνωση. Νομίζω
ήταν ένα από τα πιο καλά οργανωμένα μπαζάρ σε σχέση
με άλλους που οργανώνουν για να παίρνουν τα λεφτά
μας».
Οι δωρεές του εράνου του Τμήματος Κυριών του Νέου
Κύκλου Κωνσταντινουπολιτών θα δημοσιευθούν στο
επόμενο τεύχος του Δελτίου μας.
ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ :
Νέος Κύκλος Κωνσταντινουπολιτών
ΕΚΔΟΤΗΣ – ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΥΛΗΣ :
Ν. Ουζούνογλου

Εκδήλωση εις μνήμην του
Αποστόλου Ανδρέου του Πρωτοκλήτου

Νέο Διοικητικό Συμβούλιο
της Ενώσεως Κωνσταντινουπολιτών

Η Ένωση Κωνσταντινουπολιτών από κοινού με τα Σωματεία που τη συναπαρτίζουν, τον Νέο Κύκλο Κωνσταντινουπολιτών και το Σωματείο Ελλήνων Υπηκόων Απελαθέντων εκ
Τουρκίας και με τη συνεργασία των συστεγαζομένων στο
Πνευματικό Κέντρο Κωνσταντινουπολιτών Σωματείων των
«Μεγαλοσχολιτών», «Ζωγραφειωτών», «Κεντρικιάδων» και
«Γαλατιανών», διοργάνωσε κι εφέτος, την Κυριακή 1/12/13,
την καθιερωμένη τελετή στη μνήμη του Αποστόλου Ανδρέου
του Πρωτοκλήτου, Ιδρυτή της Εκκλησίας του Βυζαντίου.
Στη φετινή εκδήλωση, χαιρετισμούς απηύθυναν προς τους
παρευρισκόμενους ο Πρόεδρος της Ενώσεως Κωνσταντινουπολιτών Καθηγ. Ελευθέριος Φερεκύδης, καθώς και ο Πρόεδρος
του Νέου Κύκλου Κωνσταντινουπολιτών και της ΟΙ.ΟΜ.ΚΩ.
Καθηγ. Νικόλαος Ουζούνογλου, ενώ συντονίστρια ήταν η Γεν.
Γραμματέας του Νέου Κύκλου κ. Αιμιλία Ξανθοπούλου.
Το κύριο θέμα, «Χριστιανισμός και Παγκοσμιοποίηση»
ανέπτυξε στη μεστή και κατατοπιστική ομιλία του ο Επ. Καθηγ.
Θεολογίας του Παν/μίου Αθηνών κ. Θωμάς Ιωαννίδης.
Ενώ θερμός και ενθαρρυντικός προς τους βραβευόμενους
μαθητές ήταν και ο λόγος που απηύθυνε η Εκπαιδευτικός και
Πρόεδρος του Συνδέσμου Κεντρικιάδων κ. Όλγα Χάρτμαν, η
οποία κατέληξε λέγοντας: «….Θα ήθελα απλά να αναφερθώ
στο μεγάλο Έλληνα νομπελίστα ποιητή μας τον Οδυσσέα
Ελύτη ο οποίος περιγράφει τα τρία Τ της επιτυχίας ως εξής:
Ταλέντο - Τόλμη - Τύχη! Κι’ επειδή ήδη σας μίλησα για το
ταλέντο και την τόλμη, σας εύχομαι Καλή Τύχη!!».
Πληθώρα αριστούχων αποφοίτων Κωνσταντινουπολίτικης
καταγωγής βραβεύθηκε φέτος κατά τη διάρκεια της
εκδήλωσης, και ήταν οι εξής:
Για το Δημοτικό: Γυφτοδήμου Αγγελική–Ωραιοζήλη,
Ηλιαδέλη Χριστίνα–Αγγελίνα, Θεοδωρίδης–Γιολασιγμάζης
Ιωάννης, Ιακωβάκη Βάσια, Ιορδανίδης Δημόκριτος–Στυλιανός,
Ιωσηφίδου Γιούλη, Καραΐσκου Ματίνα, Καραμανής Ελευθέριος, Καραπαναγιώτη Ναταλία–Ασπασία, Κατρανίδη Βέρα–
Στυλιανή, Κατρανίδης Λάζαρος, Μαζαράκη Αικατερίνη, Νικολαΐδης Ορέστης–Ιωάννης, Νταρζάνου Άλκηστη, Πανταζίδη
Θεοδώρα, Συμιανάκη Θεοδώρα.
Για το Γυμνάσιο: Ζησίογλου Ευδοξία, Κατρανίδης
Σπυρίδων, Ραυτοπούλου Αργυρώ.
Για το Λύκειο: Αλεξανδρίδη Αλεξάνδρα, Παρμακσίζογλου
Ηλίας–Αλέξανδρος, Ραγκούσης Ηλίας.
Στα 22 παιδιά μας προσφέρθηκαν αναμνηστικά, επίσης και
βιβλία προσφορά της Ελληνογερμανικής Αγωγής – με την
καθοδήγηση των κ.κ. Λένας Αναπνιώτη, Αντιπροέδρου της
Ενώσεως και Ντόρας Μαυράκη, Προέδρου του Συνδέσμου
Γαλατά – από τους προέδρους των Σωματείων μας και τους
περήφανους και γεμάτους συγκίνηση παππούδες και γιαγιάδες
τους, μέλη των Σωματείων μας.
Την εκδήλωση ποίκιλλε με παραδοσιακά τραγούδια το
συγκρότημα «Μουσικές Διαδρομές» υπό τη διεύθυνση του
Ιωάννη Γαβαλάκη στους οποίους προσφέρθηκαν βιβλία από τις
εκδόσεις του Συνδέσμου Μεγαλοσχολιτών.
Μετά το τέλος στους παρευρισκόμενους προσφέρθηκαν τα
καθιερωμένα γλυκά.

Μετά την Γενική Συνέλευση της 26ης Νοεμβρίου
2013 και τις αρχαιρεσίες που ακολούθησαν, το
Διοικητικό Συμβούλιο της Ενώσεως Κωνσταντινουπολιτών συγκροτείται ως εξής :
Πρόεδρος :
Αντιπρόεδρος :
Γεν. Γραμματέας :
Ταμίας :
Μέλη :

Ελευθέριος
Λένα
Αιμιλία
Μαρίνα
Νικόλαος
Διονύσιος
Γεώργιος Μ.
Ευαγγελία
Ειρήνη

Φερεκύδης
Αναπνιώτη
Ξανθοπούλου
Καλουμένου
Ουζούνογλου
Αγγελόπουλος
Κατσάρης
Ξανθοπούλου
Πρίντεζη

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Η Ένωσις Κωνσταντινουπολιτών
και τα Σωματεία που τη συναπαρτίζουν
Νέος Κύκλος Κωνσταντινουπολιτών
&
Ελλήνων Υπηκόων
Απελαθέντων εκ Τουρκίας
Σας προσκαλούν
την Κυριακή 12 Ιανουαρίου 2014
και ώρα 6.00 μ.μ.
στην καθιερωμένη εορταστική εκδήλωση
κοπής της Βασιλόπιτας
που θα πραγματοποιηθεί
στην Αίθουσα «Αλέξανδρος Μαζαράκης»
του Πνευματικού Κέντρου
Κωνσταντινουπολιτών
(Δημ. Σούτσου 46, στάση Μετρό Αμπελόκηποι
τηλ: 210 6433750)

Τα Διοικητικά Συμβούλια

Ωράριο λειτουργίας
Πνευματικό Κέντρο Κωνσταντινουπολιτών
Δευτέρα έως Πέμπτη: 10:00 – 21:00
Παρασκευή : 10:00 – 15:30
Γραμματεία:
Δευτέρα έως Παρασκευή 10:00 – 15:30

Υπεύθυνος Ύλης : Ελευθέριος Φερεκύδης

ΣΩΜΑΤΕΙΟΝ
ΕΛΛΗΝΩΝ
ΥΠΗΚΟΩΝ
ΑΠΕΛΑΘΕΝΤΩΝ
ΕΚ
ΤΟΥΡΚΙΑΣ
Τηλ : 210 6424826

e-mail : apelathentes@yahoo.gr

Πρωτότυπη και εντυπωσιακή ήταν η έκθεση «Τα όστρακα του Σισίου» του Θεοδόσιου Σπανδώνη που
εγκαινιάστηκε το Σάββατο 9 Νοεμβρίου 2013 στη μεγάλη αίθουσα του Πνευματικού Κέντρου
Κωνσταντινουπολιτών.
Η έκθεση οργανώθηκε με πρωτοβουλία του Σωματείου Ελλήνων Υπηκόων Απελαθέντων εκ Τουρκίας και
διήρκεσε μέχρι την Τετάρτη 13 Νοεμβρίου. Πρόκειται για μια εντυπωσιακή συλλογή οστράκων, κοχυλιών και
σπόγγων που περισυνέλεξαν από την ελληνική επικράτεια, το μεγαλύτερο μέρος τους από την περιοχή Σισίου
Κρήτης.
Τη συλλογή είχε ξεκινήσει ο αείμνηστος γιος της οικογένειας, Περικλής, ο οποίος σήμερα θα ήταν 28
ετών, αλλά δυστυχώς έφυγε από τη ζωή πριν δέκα χρόνια. Αγαπούσε από μικρός τη θάλασσα και μάζευε κάθε
λογής όστρακα και κοχύλια από τα νερά του Σισίου, εκεί που αγκυροβολούσαν και ξεψάριζαν τα δίχτυα τους
τα καΐκια. Βουτώντας ο ίδιος έψαχνε να βρει στις αμμουδιές, στα βράχια και όπου αλλού μπορούσε και να
μαζέψει διάφορα είδη για τη συλλογή του. Οι γονείς συνέχισαν το έργο που είχε αρχίσει. Ειδικά ο πατέρας του
κ. Θεοδόσιος Σπανδώνης, με τη βοήθεια της μητέρας, πλούτισαν τη συλλογή τους βρίσκοντας ολοένα και
περισσότερα είδη, που προκαλούσαν θαυμασμό. Παράλληλα, αγοράζοντας ειδικά βιβλία έψαχναν το όνομα και
το είδος αυτών που συγκέντρωναν, προσεγγίζοντας και ερευνώντας το θέμα βαθύτερα.
Η συλλογή κοχυλιών και η συντήρησή τους
είναι πολύ δύσκολη, διότι πρέπει να γίνει ο σωστός
καθαρισμός και η επεξεργασία που είναι βασική
προϋπόθεση για να διατηρηθούν πολλά χρόνια,
καθώς και να κατηγοριοποιηθούν.
Με τη συλλογή οστράκων και κοχυλιών η
οικογένεια Σπανδώνη αποβλέπει στο να μυήσει
τους μικρούς και μεγάλους επισκέπτες στον
γοητευτικό κόσμο της θάλασσας και στην
προστασία της, γιατί και αυτά είναι θύματα του
πολιτισμού. Χάνουν συνεχώς έδαφος στους βιότοπους από τη μόλυνση των βυθών αλλά και από τα τεχνικά
έργα που επεμβαίνουν στη φυσική λειτουργία των παράκτιων οικοσυστημάτων, εκεί όπου συντηρείται,
ανανεώνεται και παράγεται η θαλάσσια ζωή.
Στα εγκαίνια παραβρέθηκαν αρκετά μέλη και φίλοι του σωματείου καθώς και φίλοι
του ζεύγους Σπανδώνη. Χαιρετισμό απηύθυναν ο Πρόεδρος του Σωματείου Ελλήνων
Υπηκόων Απελαθέντων εκ Τουρκίας κ. Διονύσιος Αγγελόπουλος και η κ. Άντζελα
Σπανδώνη, η οποία αναφέρθηκε στο ιστορικό της συλλογής, τη συντήρηση και στα είδη
των οστράκων που παρουσιάστηκαν στην έκθεση μέσα σε καλαίσθητες γυάλινες
προθήκες, έχοντας μάλιστα πινακίδα με την επιστημονική τους ονομασία.
Συγχαρητήρια στο ζεύγος Σπανδώνη για την παρουσίαση της συλλογής, αλλά και
στο Σωματείο Ελλήνων Υπηκόων Απελαθέντων εκ Τουρκίας για τη φιλοξενία της
Έκθεσης.
Στάθης Αρβανίτης
Εφημερίδα «Ο Πολίτης»
φ. Δεκεμβρίου

Υπεύθυνος Ύλης : Δημήτρης Τσουκάτος

