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ΤΕΛΕΤΗ ΚΟΠΗΣ ΠΙΤΑΣ - ΤΙΜΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΩΝ 
 

Ένας Μικρασιάτης και ένας Παλαιοελλαδίτης επισηµαίνουν  

τους κινδύνους που διατρέχει ο Ελληνισµός  

 
Παρουσία αρχών, φορέων, µελών και φίλων, στην ασφυκτικά κατάµεστη Αίθουσα 

Τελετών του Μεγάρου του, στην οδό ∆ηµοσθένους 117 στην Καλλιθέα, 

πραγµατοποιήθηκε την Κυριακή 27 Ιανουαρίου 2013 µε µεγάλη επιτυχία και 

λαµπρότητα, για άλλη µία χρονιά, η ετήσια πανηγυρική πνευµατική τελετή Κοπής 

της Βασιλόπιτας του ιστορικού Συλλόγου Κωνσταντινουπολιτών. 

 

Κατά την τελετή τιµήθηκαν ο κ. Ευάγγελος Τσίρκας, Αντιστράτηγος ε.α.- 

Επίτιµος ∆ιοικητής Γ' Σώµατος Στρατού και Πρόεδρος του ιστορικού 

µικρασιατικού Σωµατείου της Ενώσεως Σµυρναίων, σε αναγνώριση της συµβολής 

του ιδίου αλλά και της Ενώσεως Σµυρναίων στον πολιτισµό της Σµύρνης των 

Ελλήνων και την υπεράσπιση της ιστορικής µας µνήµης και ο κ. Γεώργιος 

Καραµπελιάς, συγγραφέας και πολιτικός αναλυτής για την καταλυτική συµβολή 

του στη διαµόρφωση ενός νέου οράµατος για τον Ελληνισµό. 

Συνηµµένα παρατίθενται τα κείµενα των οµιλητών κ. Νικολάου Βασιαγεώργη και 

κ. Μαργαρίτας Γεωργοπούλου, οι οποίοι αναφέρθηκαν στην προσωπικότητα και 

το έργο των τιµωµένων. 

 

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

ο οποίος µεταξύ ενός σύντοµου απολογισµού του έτους που πέρασε και στις 

προσπάθειες που γίνονται στον πολιτιστικό και στον φιλανθρωπικό τοµέα 

αναφέρθηκε στα εθνικά µας θέµατα, όπου ο Σύλλογος συνεχίζει να επιδεικνύει 

όπως και στο παρελθόν ιδιαίτερη ευαισθησία, στέλνοντας προς τούτο µηνύµατα 

σε πολλούς αποδέκτες.  

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στην εκδήλωση στη µνήµη του Νεοκλή Σαρρή και στην 

περίφηµη ρήση του εκλιπόντος ό,τι: «Η Τουρκική Ηγεσία φοβάται την 

πολιτική επιρροή την οποία µπορούν να έχουν στην Ελλάδα οι εκ Τουρκίας 



πρόσφυγες, γι αυτό προσπαθούν να µετατρέψουν τα προσφυγικά σωµατεία σε 

δορυφόρους και ακόµη σε όργανα της Τουρκικής Εξωτερικής Πολιτικής» και 

τόνισε µε έµφαση ότι ως Σύλλογος Κωνσταντινουπολιτών δεν συναινούµε µε 

κανένα τρόπο τα κωνσταντινουπολίτικα σωµατεία να χρησιµοποιούνται ως 

επικοινωνιακά οχήµατα της τουρκικής εξωτερικής πολιτικής και µοχλοί πίεσης 

κατά της Ελληνικής Πολιτείας και είµεθα ριζικά αντίθετοι σε πράξεις και 

ενέργειες ορισµένων φορέων που εκθέτουν τους Κωνσταντινουπολίτες και τους 

απογόνους τους που ζουν στην Ελλάδα. Τέλος εξέφρασε τις ανησυχίες του για τις 

βιαιότητες και δολοφονίες που πρόσφατα διαδραµατίστηκαν εναντίον χριστιανών 

που ζουν στην Κωνσταντινούπολη. 

Ακολούθησε, σύµφωνα µε το πρόγραµµα κατόπιν προσφωνήσεων και 

αντιφωνήσεων, η τίµηση των προσωπικοτήτων στους οποίους απενεµήθησαν 

αναµνηστικές πλακέτες και διπλώµατα. 

Στις αντιφωνήσεις τους, ο µεν κ. Ευάγγελος Τσίρκας ζήτησε να αναγνωρισθεί από 

την Ελληνική Πολιτεία και την ∆ιεθνή Κοινότητα η Γενοκτονία του Ελληνισµού 

της Μ. Ασίας, ο δε κ. Γεώργιος Καραµπελιάς τόνισε ότι ο νεο-οθωµανισµός δεν 

αποτελεί πλέον µία εξωτερική απειλή για την Ελλάδα, αλλά συνιστά µία 

εσωτερική παράµετρο της πολιτικής και κοινωνικής ζωής, διότι έχουν 

δηµιουργηθεί οµάδες οικονοµικών συµφερόντων στην Ελλάδα και Κύπρο που τον 

προωθούν. 

Την εκδήλωση τίµησαν: 

Ο Μακ. Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κ.κ. Ιερώνυµος, 

εκπροσωπούµενος. Ο πρώην Πρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων κ. ∆ηµήτριος 

Σιούφας, οι βουλευτές και ευρωβουλευτές κ.κ. Προκόπης Παυλόπουλος,Γεώργιος 

Κουµουτσάκος, Αργύρης Ντινόπουλος καθώς και οι κ.κ. Πάνος Καµµένος και 

Άδωνις Γεωργιάδης εκπροσωπούµενοι, ο ∆ήµαρχος Καλλιθέας κ. Κώστας 

Ασκούνης, ο ∆ήµαρχος Π. Φαλήρου κ. ∆ιονύσιος Χατζηδάκης, δηµοτικοί 

άρχοντες, καθηγητές Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων, εκπρόσωποι των 

στρατιωτικών και αστυνοµικών αρχών, αδελφών κωνσταντινουπολίτικων και 

µικρασιατικών σωµατείων και πλήθος µελών και φίλων του Συλλόγου. 

Επίσης διαβιβάστηκε µέσω της Αρχιγραµµατείας της Αγίας και Ιεράς Συνόδου 

του Οικουµενικού Πατριαρχείου η Ευλογία του Οικουµενικού Πατριάρχου κ.κ. 

Βαρθολοµαίου. Την εκδήλωση χαιρέτησαν επίσης µε µηνύµατα τους ο Υπουργός 

Εξωτερικών κ. ∆ηµήτριος Αβραµόπουλος, ο Υφυπουργός Εξωτερικών κ. 

Κωνσταντίνος Τσιάρας και ο ∆ιευθυντής του Ζωγραφείου Λυκείου 

Κωνσταντινουπόλεως κ. Ιωάννης ∆εµιρτζόγλου. 

Επακολούθησε δεξίωση .  

 

 


