
 

Ευάγγελος Τσίρκας 

 

Ο πρεσβυγενής Σύλλογος Κωνσταντινουπολιτών συνεχίζοντας µία 

παράδοση πολλών δεκαετιών τιµά σήµερα τον κ. Ευάγγελο Τσίρκα, 

Αντιστράτηγο ε.α. – Επίτιµο ∆ιοικητή Γ΄ Σ.Σ., Πρόεδρο της Ενώσεως 

Σµυρναίων αναγνωρίζοντας την ουσιαστική συµβολή αυτού στον 

πολιτισµό της Σµύρνης των Ελλήνων και στην υπεράσπιση της ιστορικής 

µας Μνήµης.  

Ο Πρόεδρος της Ενώσεως Σµυρναίων κ. Ευάγγελος Τσίρκας, Σµυρνιός 

την καταγωγή και από τους δύο γονείς, γεννήθηκε στη ∆ραπετσώνα του 

Πειραιά.  

Σπούδασε στη Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων.  

Προήχθη διαδοχικά µέχρι και το βαθµό του Αντιστράτηγου, καταλαβών 

κατά τον τελικό αυτό βαθµό τις θέσεις του Υπαρχηγού ΓΕΣ και στη 

συνέχεια του ∆ιοικητή του ιστορικού Γ Σώµατος Στρατού, του οποίου 

τυγχάνει επίτιµος ∆ιοικητής. Το 1993 αποστρατεύθηκε, κατόπιν 

παραιτήσεώς του.  

 

Είναι απόφοιτος της Ανωτάτης Σχολής Πολέµου (ΑΣΠ), της Σχολής 

Εθνικής Αµύνης (ΣΕΘΑ), της Νοµικής Σχολής του Αριστοτελείου 

Πανεπιστηµίου, της Βιοµηχανικής Σχολής Πειραιά και του Πανεπιστηµίου 

της Σορβόννης, από όπου έλαβε το µεταπτυχιακό δίπλωµά του στην 

Πολιτική της Άµυνας / Τµήµα Πολιτικών Επιστηµών. Στο συγγραφικό του 

έργο συγκαταλέγονται πολλά άρθρα και µελέτες ιστορικού και 

στρατιωτικού περιεχοµένου δηµοσιευµένα στον περιοδικό τύπο, όπως και 

20τοµος ανάλυση της πολιτικής ιστορίας της νεώτερης Ελλάδος. 

 



 Έχει τιµηθεί µε τους Ανώτερους Ταξιάρχες του Τάγµατος του Φοίνικος και 

του Σωτήρος του Ελληνικού Κράτους, όπως και µε τον Ταξιάρχη της Τιµής 

και της Γαλλικής ∆ηµοκρατίας.  

 

Είναι νυµφευµένος µε το µέλος της Ενώσεώς Σµυρναίων οδοντογιατρό κ. 

Φωτεινή Τσίρκα, το γένος Σπανού, από τα Βουρλά της Μ. Ασίας, και έχει 

δύο έγγαµες θυγατέρες, αµφότερες µέλη της Ενώσεως Σµυρναίων, την 

Στυλιανή - Άννα, νευροβιολόγο καθηγήτρια του Πανεπιστηµίου της Νέας 

Υόρκης και την Άννα, παιδοκαρδιολόγο, αναπληρώτρια καθηγήτρια στο 

Πανεπιστήµιο DAFT της Μασσαχουσέτης των ΗΠΑ. 

 

Στο πρόσωπο του Προέδρου κ. Ευάγγελου Τσίρκα και των εκλεκτών 

µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, τιµούµε και αναγνωρίζουµε το 

εθνωφελές έργο και τη θαυµαστή δράση του ιστορικού σωµατείου της 

Ενώσεως Σµυρναίων.   

Η Ένωσις Σµυρναίων ιδρύθηκε τους πρώτους µήνες του 1936. Στην 

ίδρυσή της  συνέπραξαν 35 εκλεκτοί Μικρασιάτες, οι περισσότεροι από 

τους οποίους κατείχαν διακεκριµένη θέση στη σµυρναϊκή κοινωνία πριν το 

1922.  

Πρώτος πρόεδρος εξελέγη ο καπνοβιοµήχανος Βασίλειος Ζηρίνης. Tον 

διαδέχθηκαν στη διοίκηση του σωµατείου οι Μητροπολίτης Μυτιλήνης 

Ιάκωβος Γκιγκίλας, Αλέξανδρος Μπενάκης, Νίκος Καραράς Νικόλαος 

Αρώνης γεν. επιθεωρητής Νοµαρχιών, Μιχαήλ Αναστασιάδης, καθηγητής 

Πανεπιστηµίου Αθηνών, Κίµων Παυλίδης, επίτιµος αντιπρόεδρος Αρείου 

Πάγου, Τάκης Βεζυργιάννης, τέως διευθυντής ΄Ενωσης Ασφαλιστικών 

Εταιρειών Ελλάδος, και από το 2008 ο Ευάγγελος Τσίρκας. 



Σκοπός της Ενώσεως Σµυρναίων είναι η ανάδειξη, διάσωση και διατήρηση 

της πολιτιστικής κληρονοµιάς των ελληνικών πατρίδων της Μ. Ασίας 

καθώς και η έρευνα, η µελέτη και η προβολή όλων των στοιχείων που 

συγκροτούν την ιστορία και τον πολιτισµό του Μικρασιατικού Ελληνισµού 

πριν και µετά το 1922. 

 

Για την επίτευξη του σκοπού αυτού η 'Ενωσις Σµυρναίων εκδίδει, µεταξύ 

άλλων, το επιστηµονικό περιοδικό σύγγραµµα «Μικρασιατικά Χρονικά». 

Το περιοδικό έχει βραβευτεί το 1953 µε το βραβείο της Ακαδηµίας Αθηνών.  

 

Εκδίδει, επίσης, από το 1958 την εφηµερίδα «Μικρασιατική Ηχώ»,  η 

οποία κυκλοφορεί συνεχώς και αδιαλείπτως από το τότε µέχρι σήµερα. 

Ψυχή της εφηµερίδας είναι ο Γ. Γραµµατέας της Ένωσης, κ. Νίκος Βικέτος.   

Χάρη σ’ αυτή την ιστορική εφηµερίδα, δυο τουλάχιστον νεότερες γενιές 

προσφύγων ανέπτυξαν και διατήρησαν τη µικρασιατική τους ταυτότητα 

διαβάζοντας τα έγκυρα ιστορικά, λαογραφικά, πολιτικά, καλλιτεχνικά, 

θρησκευτικά-εκκλησιαστικά άρθρα που δηµοσιεύτηκαν στα φύλλα της.  

 

∆ιατηρεί Bιβλιοθήκη,  από τις πιο σηµαντικές σε θέµατα Μικρασιατικών 

Σπουδών στη χώρα µας.  

 

Η ΄Ενωσις Σµυρναίων έχει τιµηθεί για το έργο της µε το Αργυρό Μετάλλιο 

της Ακαδηµίας Αθηνών (1996) «για τη σπουδαιότατη δράση της, µε την 

οποία επέτυχε να συντηρεί, µε άκρα ευλάβεια, κειµήλια του πολιτισµού της 

Σµύρνης και να µεταλαµπαδεύσει στις νεώτερες γενεές την 

συναισθηµατική προσήλωση των πατέρων τους προς την αρχαιόθεν 

τραγική ελληνικώτατη Σµύρνη, σύµβολο της µεγαλουργίας και των παθών 

πολλών γενεών Ελλήνων στις ανατολικές ακτές του Αιγαίου και την 

ενδοχώρα της Μικράς Ασίας».  



 

Σήµερα 91 χρόνια µετά την Καταστροφή του 1922 και 77 χρόνια µετά την 

ίδρυσή της, η ΄Ενωσις Σµυρναίων συνεχίζει να προβάλλει την ιστορία και 

τον πολιτισµό του Μικρασιατικού Ελληνισµού και πρωτίστως της 

µαρτυρικής Σµύρνης. 

Αυτή είναι η πρώτη και βασική επιδίωξή της, στην οποία υπηρετεί 

αταλάντευτα, όπως απέδειξε και πρόσφατα µε τη µεγάλη έκθεση στο 

Μέγαρο της Παλαιάς Βουλής.  

 

Η δεύτερη επιδίωξή της είναι να αναδείξει την αναγκαιότητα της 

δηµιουργίας ενός µεγάλου Μουσείου για τον Ελληνισµό της Ανατολής. 

Στόχος της είναι η δηµιουργία ενός µεγάλου και ζωντανού Μουσείου στις 

προσφυγικές Πολυκατοικίες της Λεωφ. Αλεξάνδρας.  

 
Η τρίτη επιδίωξή της είναι να προβάλει το αίτηµα για την αναγνώριση από 

την ελληνική πολιτεία και τη διεθνή κοινότητα της Γενοκτονίας του 

Ελληνισµού της Μ. Ασίας και αυτό ως ενέργεια σεβασµού στη µνήµη των 

Ελλήνων της Ανατολής και ως πράξη αποφυγής παροµοίων εγκληµάτων 

στο µέλλον, ιδίως από τη γειτονική µας χώρα.  

 

Ο κ. Ευάγγελος Τσίρκας είναι ένας αληθινός ευπατρίδης. Τον 

διακρίνει η ευγένεια, η λεπτότητα του χαρακτήρα του, το πάθος του 

για τις αξίες του  Ελληνισµού.  

Ως Πρόεδρος της Ενώσεως Σµυρναίων έχει πλήρη συναίσθηση της 

υψηλής αποστολής του, ένα χρέος και συνάµα καθήκον για τη 

διαφύλαξη της ανεκτίµητης ιστορικής µας µνήµης. Με τους εκλεκτούς 

συνεργάτες του, τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Ένωσης 

Σµυρναίων, εργάζεται άοκνα, µε ζήλο και ενθουσιασµό για τους 

ιερούς σκοπούς για τους οποίους ετάχθη.  



 

 

«ΕΓΩ ΤΗ ΣΜΥΡΝΗ θεωρώ πατρίδα µου. Από εκεί, άλλωστε, προέρχονταν 

και οι γονείς µου και τα πεθερικά µου.  

Κάθε φορά που την επισκέπτοµαι αφήνω εκεί κι ένα κοµµάτι της ψυχής 

µου, µε κατακλύζουν συναισθήµατα που δεν ξεριζώνονται. Νιώθω όµως 

και οργή και προβληµατισµό για το τι είχαµε τότε και τι χάσαµε», λέει ο 

Ευάγγελος Τσίρκας. 

Είκοσι χρονών ήταν το 1921 ο πατέρας του και είχε ήδη δύο γιους. «΄Ηταν 

οδηγός στα τρένα στη Σµύρνη, µέχρι που στρατεύθηκε εθελοντικά στο 

Ελληνικό Εκστρατευτικό Σώµα. Πολέµησε στο Εσκί Σεχίρ όπου 

τραυµατίστηκε και του απονεµήθηκε Πολεµικός Σταυρός και στη µάχη του 

Αλή Βεράν χτυπήθηκε στο κεφάλι από βλήµα πυροβόλου. Για καιρό τότε 

είχε θεωρηθεί αγνοούµενος», ξετυλίγει το οικογενειακό ιστορικό ο κ. 

Τσίρκας. Η µητέρα του ίσα που πρόλαβε, πριν καεί η Σµύρνη, να διαφύγει 

µέσω ΄Εβρου. Κατέληξε στη ∆ραπετσώνα µαζί µε τα δύο µεγαλύτερα 

αδέλφια του. «Εκεί ένας γνωστός της την ενηµέρωσε πως στο στρατιωτικό 

νοσοκοµείο Χαλκίδας υπήρχε τραυµατίας ονόµατι Γιάννης Τσίρκας, όπως 

ο πατέρας µου. ΄Οντως, ύστερα από τρεις ηµέρες που περπάτησε µε τα 

πόδια µέχρι εκεί, διαπίστωσε πως επρόκειτο για τον άντρα της. Τον πήρε 

µαζί της στην Αθήνα, όπου σταδιακά η υγεία του αποκαταστάθηκε. 

Αργότερα µάλιστα απέκτησαν άλλα επτά παιδιά, εγώ είµαι ο ένατος. 

Σκοτώθηκε σε ηλικία 40 ετών, στη µάχη για την απελευθέρωση της 

Κορυτσάς», ανατρέχει ο κ. Τσίρκας, που έχει βαθιά χαραγµένο στη µνήµη 

του το γεγονός πως η µητέρα του απέφευγε να µιλά για αυτή τη θλιβερή 

ιστορία της Μικρασίας.  

«΄Οπως όλοι οι Μικρασιάτες, τη θεωρούσε πληγή. Ψυχολογικά, είχε 

την ελπίδα πως το σπίτι µας στη Σµύρνη, µάς περιµένει. Η µητέρα 



µου δεν είχε καταλάβει ότι ο Κεµάλ είχε σχέδιο, να αφανίσει 

ο,τιδήποτε χριστιανικό», αφηγείται µε µια πίκρα στα χείλη ο κ. Τσίρκας. 

 

Κάθε φορά που επισκέπτοµαι τη Σµύρνη αφήνω εκεί κι ένα κοµµάτι της 

ψυχής µου, µε κατακλύζουν συναισθήµατα που δεν ξεριζώνονται. Νιώθω 

όµως και οργή και προβληµατισµό για το τι είχαµε τότε και τι χάσαµε», λέει 

ο Ευάγγελος Τσίρκας. 

Αυτόν τον εξαίρετο άνθρωπο τιµούµε σήµεραU 

 

 

 

 


