
 

 

 

 

∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

 

 

ΤΕΛΕΤΗ ΚΟΠΗΣ ΠΙΤΑΣ - ΤΙΜΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΩΝ 

 

 

Ο Ελληνισµός της Αµερικής και ένας διπλωµάτης στηρίζουν και 

αναδεικνύουν την Ορθοδοξία , τον πολιτισµό και την γλώσσα των Ελλήνων 

στην Πόλη.  

 

 

           Συνεχίζοντας την από δεκαετιών εθιµική παράδοση που θεσµοθετήθηκε από τους 

ιδρυτές του το 1928, ο πρεσβυγενής Σύλλογος Κωνσταντινουπολιτών έκοψε την Βασιλόπιτα 

του, την Κυριακή 29 Ιανουαρίου 2012 σε µια λαµπρή, πνευµατική τελετή στο ιστορικό 

Μέγαρο του, στην οδό ∆ηµοσθένους 117 της Καλλιθέας. µε την παρουσία πλήθους κόσµου.  

           Κατά την τελετή τιµήθηκαν ο ∆ρ Αντώνιος Ι. Λυµπεράκης, Άρχων Ακτουάριος, 

∆ιοικητής του Τάγµατος του Αγίου Ανδρέου του Οικουµενικού Πατριαρχείου, στις Η.Π.Α., 

και ο κ. Βασίλειος Ι. Μπορνόβας, τ. Γενικός Πρόξενος της Ελλάδος στην Κωνσταντινούπολη, 

για το φωτισµένο έργο τους.  

           Ο ∆ρ Αντώνιος Ι. Λυµπεράκης, αντλώντας δύναµη από την βαθιά ορθόδοξη πίστη 

του, µε θαυµαστό ζήλο έχει αναλάβει µια τιτάνια πρωτοβουλία διεθνούς εµβελείας για την 

ανάδειξη των προβληµάτων που αντιµετωπίζει το Οικουµενικό Πατριαρχείο καθώς και η 

Ελληνική Οµογένεια της Κωνσταντινούπολης από τις παραβιάσεις των θρησκευτικών 

ελευθεριών και των ανθρωπίνων δικαιωµάτων εκ µέρους των τουρκικών κυβερνήσεων. Στο 

πρόσωπο του ∆ρ Λυµπεράκη, οµολογούµε την αφοσίωση και δέσµευση του Συλλόγου µας 

στην εσαεί υπεράσπιση του Σεπτού Θρόνου της Εκκλησίας µας.  

       Ο κ. Βασίλειος Ι. Μπορνόβας, µε ρηξικέλευθες απόψεις και πράξεις που αγγίζουν τον 

βαθύτερο πυρήνα της ύπαρξης και του µέλλοντος του Ελληνισµού της Κωνσταντινούπολης, 

ανέδειξε το ιστορικό Σισµανόγλειο Μέγαρο σε υποδειγµατικό κέντρο διδασκαλίας της 

Ελληνικής Γλώσσας αλλά και της Ιστορίας και του Πολιτισµού των Ελλήνων. Αποµένει 

τώρα η συνέχιση του ιστορικού και εθνικού αυτού έργου. 

         Συνηµµένα παρατίθενται τα κείµενα των οµιλητών κ.κ.Γεωρ.Κεχαγιαδόπουλου και 

Θεµ. Παχόπουλου, οι οποίοι αναφέρθηκαν στην προσωπικότητα και το έργο των τιµωµένων. 



          Η τελετή άρχισε µε χαιρετισµό του πρόεδρου του Συλλόγου κ. Αντώνη Λαµπίδη, ο 

οποίος προέβη σ΄ ένα σύντοµο απολογισµό του έτους που πέρασε και αναφέρθηκε στις 

προσπάθειες που γίνονται στον πολιτιστικό και στον φιλανθρωπικό τοµέα αλλά και σε ότι 

αφορά τα εθνικά µας θέµατα, όπου ο Σύλλογος συνεχίζει να επιδεικνύει όπως και στο 

παρελθόν ιδιαίτερη ευαισθησία.    

          Ακολούθησε, σύµφωνα µε το πρόγραµµα κατόπιν προσφωνήσεων και αντιφωνήσεων η 

τίµηση των τιµωµένων προσωπικοτήτων στους οποίους απενεµήθησαν αναµνηστικές 

πλακέτες και διπλώµατα.. 

  

         Την εκδήλωση  τίµησαν µε την παρουσία τους ή εκπροσωπήθηκαν: 

 

         Η Α.Θ.Π. ο Οικουµενικός Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολοµαίος και ο Μακ. Αρχιεπίσκοπος 

Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κ.κ. Ιερώνυµος, εκπροσωπούµενοι. Ο Αιδεσιµότατος Πατήρ 

Αλέξανδρος Καρλούτσος, πνευµατικός σύµβουλος του Τάγµατος του Αγίου Ανδρέου, ο 

∆ήµαρχος Καλλιθέας κ. Κώστας Ασκούνης, Άρχοντες, µεταξύ των οποίων ο Πρόεδρος της 

Αδελφότητος Οφφικιάλων της του Χριστού Μεγάλης Εκκλησίας «Παναγία Παµµακάριστος» 

κ. Οδυσσέας Σασαγιάννης και ο ∆ρ. Αχιλλέας Αδαµαντιάδης, Άρχων Προστάτης των 

Γραµµάτων του Τάγµατος του Αγίου Ανδρέα, στις Η.Π.Α., Καθηγητές Ανωτάτων 

Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων, εκπρόσωποι του πολιτικού κόσµου και της τοπικής 

αυτοδιοίκησης, των στρατιωτικών και αστυνοµικών αρχών, αδελφών κωνσταντινουπολίτικων 

και µικρασιατικών σωµατείων και πλήθος µελών και φίλων του Συλλόγου.  

Επίσης την εκδήλωση χαιρέτησαν µε µηνύµατα τους η Αναπληρωτής Υπουργός Εξωτερικών 

κυρία Μαριλίζα Ξενογιαννακοπούλου και ο νυν Γεν. Πρόξενος της Ελλάδος στην Κων/πολη 

κ. Νίκος Ματθιουδάκης, όπου µεταξύ άλλων εξαίρει την πρωτοβουλία του Συλλόγου µας για 

την τίµηση του προκατόχου του   

     

 Επακολούθησε δεξίωση         
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