
 
 

 

 
Τελετή Κοπής Βασιλόπιτας 2014 

 
Τιμήθηκαν ο εκδοτικός οίκος «Ιστός» της Κωνσταντινούπολης 

και ο θεατράνθρωπος Θέμης Πάνου  

 

 

 
Με μία σημαντική εκδήλωση άρχισε η νέα χρονιά για τον ιστορικό 

Σύλλογο Κωνσταντινουπολιτών. Πρόκειται για την ετήσια πανηγυρική 

πνευματική τελετή Κοπής της Βασιλόπιτας, η οποία πραγματοποιήθηκε 

την Κυριακή 26 Ιανουαρίου 2014, παρουσία εκατοντάδων 

προσκεκλημένων, στην κατάμεστη Αίθουσα Τελετών του Μεγάρου του 

Συλλόγου.  

 

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης βραβεύτηκε ο εκδοτικός οίκος «Ιστός» της 

Πόλης για την πολύτιμη συμβολή του στην αναβίωση του πνευματικού 

πολιτισμού της Βασιλεύουσας και στην αλληλογνωριμία και 

αλληλοκατανόηση των δύο γειτονικών λαών, και ο 

Κωνσταντινουπολίτης συγγραφέας, θεατρολόγος και ηθοποιός 

Θεμιστοκλής (Θέμης) Πάνου, ο οποίος κατέκτησε το βραβείο «Coppa 

Volpi» Καλύτερου Ηθοποιού στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της 

Βενετίας για την ερμηνεία του στην ταινία «Μiss Violence», του 

βραβευμένου με τον «Αργυρό Λέοντα» Αλέξανδρου Αβρανά. 

 

Η λαμπρή τελετή άρχισε με τον χαιρετισμό του προέδρου του Συλλόγου 

Αντώνη Λαμπίδη. Αφού έκανε έναν σύντομο απολογισμό του έτους που 

πέρασε και στις προσπάθειες που γίνονται στον πολιτισμικό και τον 

φιλανθρωπικό τομέα, αναφέρθηκε στην από 20ετίας και πλέον ενεργό 

δράση του Συλλόγου ως Μέλους του Οργανισμού για την Ασφάλεια και 

Συνεργασία στην Ευρώπη. Δηλαδή αναπτύσσοντας δράση με προσφυγές 

και παραστάσεις στον ΟΑΣΕ, τον ΟΗΕ, όπως επίσης στο Ευρωπαϊκό και 

το Ελληνικό Κοινοβούλιο. Επίσης, αναδεικνύοντας τις παραβιάσεις των 



ανθρωπίνων δικαιωμάτων της Ομογένειας και των θρησκευτικών 

ελευθεριών του Οικουμενικού Πατριαρχείου της Κωνσταντινούπολης. 

Άλλωστε, όπως τόνισε, για την 86χρονη πολυσχιδή δράση και προσφορά 

του προς το Έθνος, έχει βραβευτεί από την Ακαδημία Αθηνών. 

Στη συνέχεια, έγιναν οι προσφωνήσεις για τις βραβεύσεις των 

τιμηθέντων, στους οποίους απονεμήθηκαν αναμνηστικές πλακέτες και 

διπλώματα. Τους ιδρυτές του εκδοτικού οίκου «Ιστού» προσφώνησε το 

μέλος του ΔΣ του Συλλόγου Γιώργος Κεχαγιαδόπουλος, ενώ τον 

Θεμιστοκλή Πάνου ο γενικός γραμματέας του Συλλόγου Φοίβος 

Κουβαράς, κάνοντας και σύντομη αναφορά στον Ερασιτεχνικό Θίασο 

του Συλλόγου Κωνσταντινουπολιτών. Ακολούθησαν οι αντιφωνήσεις 

των βραβευθέντων. 

Εκ μέρους των ιδρυτών του «Ιστού» μίλησε ο Γιώργος Μπενλίσοϊ, ο 

οποίος, μεταξύ άλλων, είπε χαρακτηριστικά: «Έτερος αποδέκτης της 

εκδοτικής μας δράσης είναι η τουρκική κοινωνία. Προβάλλοντας τον 

ρωμέικο πολιτισμό αποσκοπούμε να αναδείξουμε την ιστορικότητα, τα 

δίκαια και τη μεγάλη πολιτιστική προσφορά της πολίτικης ρωμιοσύνης στο 

ευρύ κοινό, σπάζοντας έτσι τα στεγανά και τις αποσιωπήσεις της επίσημης 

τουρκικής ιστοριογραφίας…». 

Έπειτα μίλησε ο ηθοποιός Θέμης Πάνου, ο οποίος, μεταξύ άλλων, είπε: 

«Άραγε η πατρίδα μας είναι εδώ ή εκεί; Και εδώ και εκεί! Μήπως η 

πατρίδα μας είναι οι μνήμες μας; Η Πόλη είναι η πατρίδα μου αλλά και ο 

τόπος εξορίας μου…». 

Ακολούθως, ο πανοσιολογιώτατος Ειρηναίος Νάκος, που εκπροσώπησε 

τον Μακαριώτατο Αρχιεπίσκοπο κ.κ. Ιερώνυμο, ευλόγησε την 

Βασιλόπιτα. Σε σύντομο δε χαιρετισμό του, είπε:  

«Η Κωνσταντινούπολις είναι σαν το Άγιον Όρος! Μια φορά θα πας και 

θα πηγαίνεις συνέχεια! Είναι η μνήμη που δημιουργεί την πατρίδα και η 

μνήμη που διατηρεί τις πατρίδες. Και αν διατηρούνται οι μνήμες μας οι 

πατρίδες δεν χάνονται, όσο και αν θελήσουν να τις πάρουν οι άλλοι». 

 

Tην εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους: 

Ο πανοσιολογιώτατος αρχιμανδρίτης π. Ειρηναίος Νάκος, ως 

εκπρόσωπος του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης 

Ελλάδος κ.κ. Ιερωνύμου. Ο βουλευτής και πρώην υπουργός Προκόπης 

Παυλόπουλος, οι βουλευτές Δημήτρης Τσουκαλάς και Αργύρης 

Ντινόπουλος, ο ευρωβουλευτής Γιώργος Κουμουτσάκος, ο διευθυντής 

του ιδιαιτέρου γραφείου του υπουργού Πολιτισμού, Αντώνης- 

Φραγκίσκος Στρούζας, εκπροσωπώντας τον Πάνο Παναγιωτόπουλο, 

εκπρόσωποι των κομμάτων «Δημιουργία, ξανά» και «Έλληνες 

Ευρωπαίοι Πολίτες», η αντιδήμαρχος και αναπληρώτρια δήμαρχος 

Καλλιθέας Βασιλική Μαργαρίτη, ο αντιδήμαρχος Καλλιθέας Θεόδωρος 

Ψαλιδόπουλος, ο επικεφαλής της δημοτικής παράταξης «Η Καλλιθέα 



Αλλάζει» Δημήτρης Κάρναβος, δημοτικών αρχών, αδελφών 

κωνσταντινουπολίτικων και μικρασιατικών σωματείων καθώς και πλήθος 

μελών και φίλων του Συλλόγου. 

Τέλος, το Τμήμα Ποδοσφαίρου της ΑΕΚ με μήνυμά του χαιρέτισε την 

εκδήλωση του Συλλόγου Κωνσταντινουπολιτών, τονίζοντας πως στόχος 

τους είναι η νέα αφετηρία της ΑΕΚ να συνδυαστεί στο μέλλον με 

επιτυχίες και για το Σύλλογο Κωνσταντινουπολιτών. 

 

>  Συνημμένα παρατίθενται τα κείμενα των ομιλών των Α. Λαμπίδη, Φ. 

Κουβαρά και Γ. Κεχαγιαδόπουλου. 

 

 

 

 

 

 

 

 


