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Τελετή Κοπής Βασιλόπιτας 2015 

 
Τιμήθηκαν οι διδασκάλισσες της Πόλης εν τω προσώπω της κ. 
Μαρίκας Κοντοπούλου  και  ο εκδότης - συγγραφέας κ. Σάββας 
Καλεντερίδης 

 
Με μία λαμπρή εκδήλωση ξεκίνησε η νέα χρονιά για τον ιστορικό 
Σύλλογο Κωνσταντινουπολιτών. Πρόκειται για την ετήσια πανηγυρική 
πνευματική τελετή Κοπής της Βασιλόπιτας, η οποία πραγματοποιήθηκε 
την Κυριακή 1 Φεβρουαρίου 2015, παρουσία εκατοντάδων 
προσκεκλημένων, στην κατάμεστη Αίθουσα Τελετών του Μεγάρου του 
Συλλόγου.  

 
Στην διάρκεια της τελετής βραβεύτηκαν:  

- Οι διδασκάλισσες της Πόλης εν τω προσώπω της κ. Μαρίκας 
Κοντοπούλου, Διευθύντριας της Αστικής Σχολής του Ζαππείου, 
για το θαυμαστό έργο τους στην εκπαίδευση της ομογένειας της 
Κωνσταντινούπολης σε χαλεπούς καιρούς και για την προσήλωση 
τους στα ιδανικά της Ελληνικής Παιδείας.  

- Ο κ. Σάββας Καλεντερίδης, εκδότης και συγγραφέας για τον 
θαρραλέο αγώνα του στην ανάδειξη των εθνικών δικαίων του 
Ελληνισμού. 
 

Η λαμπρή τελετή άρχισε με τον χαιρετισμό του προέδρου του Δ.Σ. 
Αντώνη Λαμπίδη. Αναφερόμενος  στις πολύπλευρες δραστηριότητες 
στον πολιτισμικό και τον φιλανθρωπικό τομέα, τόνισε  ότι αυτές 
συνεχίζονται προκειμένου να ανταποκριθεί ο Σύλλογος 
Κωνσταντινουπολιτών στο λαμπρό παρελθόν του αλλά και να εγγυηθεί 
ένα ελπιδοφόρο μέλλον.  
 

http://www.cpolitan.gr/


 
 
Κύρια επιδίωξη του Συλλόγου Κωνσταντινουπολιτών είναι να 
διατηρήσει  την ιστορική μνήμη αλλά και να ευαισθητοποιήσει το 
ελληνικό κοινό στα τρέχοντα εθνικά ζητήματα, 
δίδοντας καθημερινά την χωρίς συμβιβασμούς μάχη για τα απαράγραπτα 
δίκαια του Ελληνισμού.  
 
Στη συνέχεια, έγιναν οι προσφωνήσεις και οι αντιφωνήσεις βραβεύσεις 
των τιμηθέντων, στους οποίους απονεμήθηκαν αναμνηστικές πλακέτες 
και τιμητικά διπλώματα.  
Τις διδασκάλισσες της Πόλης εν τω προσώπω της κ. Μαρίκας 
Κοντοπούλου» προσφώνησε ο Γ.Γ. του Συλλόγου κ. Φοίβος Κουβαράς. 
Εκ μέρους της κ. Κοντοπούλου, η οποία δεν κατέστη δυνατόν να 
παρευρεθεί λόγω ξαφνικής ασθενείας, ο Γ.Γ. της Εστίας 
Κωνσταντινουπόλεως κ. Ι. Καραγιαννόπουλος ανέγνωσε την αντιφώνηση 
της, με την οποία ευχαριστεί τον Σύλλογο Κωνσταντινουπολιτών που 
τιμά «την Δασκάλα της Πόλης, η οποία εργάσθηκε με αυτοθυσία, 
υπέφερε, προπηλακίστηκε, πόνεσε, αλλά παρέμεινε πάντα ήρεμη για να 
επιτύχει τον προορισμό της. Και έτσι κατόρθωσε σε χρόνια δύσκολα με 
απαράμιλλη τέχνη και μαεστρία διπλωματική να κρατήσει την 
ελληνικότητα του χώρου όπου είχε ταχθεί να φυλάξει Θερμοπύλες».  
 
Τον κ. Σάββα Καλεντερίδη προσφώνησε ο τ. αντιπρόεδρος και νυν μέλος 
του Δ.Σ. του Συλλόγου κ. Γιώργος Κεχαγιαδόπουλος.  
Στην αντιφώνηση του ο. κ. Σ. Καλεντερίδης, φανερά συγκινημένος 
έστειλε ένα βαρύνον μήνυμα στους παρευρισκομένους: «Στους Έλληνες 
ο πατριωτισμός γεννιέται μέσα στα σπίτια τους. Οφείλουμε να 
υπερασπιζόμαστε τη γεωγραφική επικράτεια που είναι σήμερα η Ελλάδα, 
όμως πρέπει να ορίσουμε και την πολιτιστική μας επικράτεια, που είναι 
πολύ μεγαλύτερη και είναι καθήκον μας να την υπερασπιζόμαστε». 
 
Αναγνώσθηκε συγχαρητήριο και συνάμα συγκινητικό μήνυμα που 
απέστειλε ο Διευθυντής του Ζωγραφείου Λυκείου της 
Κωνσταντινούπολης κ. Γιάννης Δερμιτζόγλου. 
 
Ακολούθως, ο πατήρ Τιμόθεος Μαχαιριώτης, εκπροσωπών την Α.Θ.Π. 
τον Οικουμενικό Πατριάρχη κ.κ. Βαρθολομαίο και ο πατήρ Νικόλαος 
εκπροσωπών τον Μακαριώτατο Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και πάσης 
Ελλάδος κ.κ. Ιερώνυμο ευλόγησαν την Βασιλόπιτα. 
 
Την τελετή τίμησαν με την παρουσία τους υπουργοί, βουλευτές,  
δημοτικοί άρχοντες, εκπρόσωποι πολιτικών και δημοτικών  αρχών της 
χώρας, εκπρόσωποι αδελφών σωματείων, καθώς και πλήθος μελών και 
φίλων του Συλλόγου Κωνσταντινουπολιτών. 


