
 

 

 

Σύνηομο Ιζηορικό  

πλέπεηα ηεο Μηθξαζηαηηθήο Καηαζηξνθήο ηνπ 1922 ήηαλ κεηαμύ ησλ 

πξνζθύγσλ λα θαηαθύγνπλ ζηελ Διιάδα θαη πεξίπνπ 50.000 

Κσλζηαληηλνππνιίηεο. Μέζα ζε ιίγα ρξόληα κε δηακνξθσκέλε πιένλ ηε 

λέα πνιηηηθή, θνηλσληθή θαη νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ζε Αζήλα θαη 

Κσλζηαληηλνύπνιε, πνιινί από απηνύο έλησζαλ ηελ αλάγθε ηεο 

δεκηνπξγίαο κηαο εζηίαο ζπλάληεζεο, αληαιιαγήο ζθέςεσλ, δηαηήξεζεο 

θαη ζπλέρηζεο ησλ παξαδόζεσλ θαη κεηαιακπάδεπζεο ησλ εζώλ θαη 

εζίκσλ ηνπο. 

Μεηαθέξνληαο ινηπόλ από ηε ζξπιηθή Βαζηιεύνπζα ην θπξηόηεξν θαη 

πνιπηηκόηεξν ζηνηρείν πνπ δηαθξίλεη ηελ αλζξώπηλε θύζε, δειαδή ηνλ 

πνιηηηζκό, ιίγνη αιιά εθιεθηνί Κσλζηαληηλνππνιίηεο ίδξπζαλ πξηλ από 

84 ρξόληα -ην 1928- ηνλ ύιινγν Κσλζηαληηλνππνιηηώλ, δηθαηώλνληαο 

ηε ξήζε ηνπ Απνζηόινπ Παύινπ: «Ως αποθνήζκονηες και ιδού ζώμεν, ως 

παιδεσόμενοι και μη θαναηούμενοι, ως πηωτοί, πολλούς δε πλοσηίζονηες, 

ως μηδέν έτονηες και πάνηα καηέτονηες». 

Οπζηαζηηθά, κεηέθεξαλ ζηελ ειεύζεξε παηξίδα ηνλ ππεξρηιηόρξνλν 

πνιηηηζκό ηνπ Βπδαληίνπ πνπ θαηαπγάδεη κε ηελ αθηηλνβνιία ηνπ 

νιόθιεξε ηελ αλζξσπόηεηα. Πξάγκαηη, ηελ Κπξηαθή 29 Ηαλνπαξίνπ 

1928, κεξηθνί Κσλζηαληηλνππνιίηεο ζπγθεληξώλνληαη ζην Γεκνηηθό 

ρνιείν Αξξέλσλ ηεο Καιιηζέαο θαη ππνγξάθνπλ ην ηδξπηηθό θείκελν 

ηνπ πιιόγνπ Κσλζηαληηλνππνιηηώλ.  
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Πξόεδξνο ηνπ πξώηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ εθιέγεηαη ν 

Κσλζηαληίλνο Εαλλήο. Ζ πξώηε Γεληθή πλέιεπζε ζπγθιήζεθε ζηηο 5 

Φεβξνπαξίνπ 1928, κε πξόεδξν ηνλ θαζεγεηή Ησάλλε Αζπξηώηε, 

δηδάζθαιν θαη ζεβαζηό κέινο ηνπ «Δλ Κσλζηαληηλνππόιεη Διιεληθνύ 

Φηινινγηθνύ πιιόγνπ». 

ηηο 14 Ματνπ 1930 αγνξάδεηαη  νηθόπεδν επί ηεο νδνύ Γεκνζζέλνπο 

117, ζηελ Καιιηζέα, κε γελλαία ρξεκαηηθή δσξεά ηνπ κεγάινπ επεξγέηε 

ηνπ πιιόγνπ, Κνηλνηάξρε Καιιηζέαο Γεκήηξην Αλαγλώζηνπ, θαζώο 

θαη κε δσξεέο κειώλ. 

ηηο 21 Γεθεκβξίνπ 1930 ηίζεηαη ν ζεκέιηνο ιίζνο ηνπ Μεγάξνπ  από ηνλ 

Μεηξνπνιίηε Ακαζείαο Γεξκαλό Καξαβαγγέιε.  

ηηο 22 Μαξηίνπ 1931γίλνληαη ηα εγθαίληα από ηνλ Αξρηεπίζθνπν 

Αζελώλ Υξπζόζηνκν. 

ηηο 18 Γεθεκβξίνπ 1932, ν Διεπζέξηνο Βεληδέινο  εγθαηληάδεη εληόο ηνπ 

πιιόγνπ πξόηππν θαη πιήξσο εμνπιηζκέλν θαη ζηειερσκέλν Λατθό 

Ηαηξείν, γπκλαζηήξην παίδσλ θαη καζεηηθό ζπζζίηην, κε ηελ επινγία ηνπ 

Μεηξνπνιίηε Ακαζείαο Γεξκαλνύ Καξαβαγγέιε παξνπζία όιεο ηεο ηόηε 

πνιηηηθήο εγεζίαο ησλ Αζελώλ. Δπίζεο, εγθαηληάδνληαη Φηιόπησρνο 

Αδειθόηεο Κπξηώλ, Βηβιηνζήθε θαη Νπθηεξηλή ρνιή, ε νπνία 

ιεηηνπξγεί σο παξάξηεκα ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αζελώλ.  

Πξνηεξαηόηεηα απνηεινύλ νη ζπδεηήζεηο πεξί ησλ ειιελνηνπξθηθώλ 

ζεκάησλ θαη νξίδεηαη εθπξόζσπνο ηνπ πιιόγνπ ν δηθεγόξνο Μηράιεο 

Θενηνθάο, πξνζσπηθόο θίινο ηνπ Διεπζεξίνπ Βεληδέινπ.  

Μεηαμύ ησλ επεξγεηώλ θαη κεγάισλ δσξεηώλ γηα ηελ αλέγεξζε 

δηαθξίλνληαη ηα νλόκαηα ησλ Διεπζεξίνπ Βεληδέινπ, Γεκεηξίνπ 

Αλαγλώζηνπ (Κνηλνηάξρε Καιιηζέαο), Δπγελίνπ Δπγελίδνπ, Λένληα 

Ηαζσλίδε, Αλησλίνπ Φημ, πκεώλ ηληόζνγινπ, Γηνλπζίνπ Λνβέξδνπ 

(Ηδξπηή ηεο Λατθήο Σξάπεδαο), Ησάλλνπ Ληβαλνύ, Γεσξγίνπ Εαξίθε, 

Ησάλλνπ  Αξαπάθε (Γεκάξρνπ Καιιηζέαο), Δζληθήο Σξάπεδαο, ηνπ 

Τπνπξγείνπ  Παηδείαο θαη ηεο Σξαπέδεο Αζελώλ. 

ε όιε ηε δηάξθεηα ηεο γεξκαληθήο θαηνρήο θαη ηνπ εκθπιίνπ, ν 

ύιινγνο Κσλζηαληηλνππνιηηώλ  κεξηκλά γηα ηα ζύκαηα ηνπ πνιέκνπ κε 

ηε ιεηηνπξγία Οξθαλνηξνθείνπ θαη Αλαξξσηεξίνπ. 
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Σν Ηαηξείν ζπλέρηζε ηελ δξάζε ηνπ έσο θαη ηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 

'60 θαη επαλαιεηηνύξγεζε θαηά ην δηάζηεκα 1970-1975, πξνζθέξνληαο 

ηαηξηθέο ππεξεζίεο ζηνπο απόξνπο, ελώ ην Σκήκα ηεο Φηιαλζξσπίαο 

ζπλερίδεη κέρξη ζήκεξα ην έξγν ηνπ κε ηελ νλνκαζία «Επιηροπή 

Κοινωνικής Αλληλεγγύης». Με ηελ θξνληίδα ησλ Κπξηώλ  ηεο 

Δπηηξνπήο Κνηλσληθήο Αιιειεγγύεο θαη κε ηελ νηθνλνκηθή ζπλδξνκή 

κειώλ θαη θίισλ ζπλερίδνπκε αλειιηπώο ηε δηαλνκή ησλ πινπζίσλ ζε 

πεξηερόκελν Γεκάησλ Αγάπεο θαηά ηηο Δνξηέο ηνπ Πάζρα θαη ησλ 

Υξηζηνπγέλλσλ ζε 170 θαη πιένλ αλαμηνπαζνύζεο νηθνγέλεηεο.  

Σν 1948, ο Εν Κωνζηανηινοσπόλει Ελληνικός Φιλολογικός Σύλλογος, 

ην «Υποσργείο Παιδείας ηοσ Αλύηρωηοσ Ελληνιζμού», όπσο νξζά 

ραξαθηεξίδεηαη, κεηά από ην ππνρξεσηηθό θιείζηκό ηνπ από ηηο 

Σνπξθηθέο Αξρέο ην 1923 θεωρεί ζσνετιζηή ηοσ έργοσ ηοσ ζηην 

Ελλάδα ηον Σύλλογο Κωνζηανηινοσπολιηών. 

Σν αζηείξεπην ελδηαθέξνλ θαη ε άνθλε κέξηκλα ηνπ πιιόγνπ γηα ηνλ 

Πνιηηηζκό κεηαθξάδνληαη θαη ζε «Εργαζηήρια Τέτνης» κε ηε 

επηηπρεκέλε κέρξη ζήκεξα παξάδνζε ζεκηλαξίσλ  Αγηνγξαθίαο, 

Εσγξαθηθήο, Κνπηηθήο-Ραπηηθήο-Γεκηνπξγίαο Παηξόλ, Παξαδνζηαθνύ 

Κεληήκαηνο, Καιιηηερληθήο Υεηξνηερλίαο-Γεξκαηνηερλίαο-Δηθαζηηθνύ 

Κνζκήκαηνο θαη Φεθηδσηνύ, Δπξσπατθήο Ηζηνξίαο, Διιεληθώλ 

Παξαδνζηαθώλ Υνξώλ, Δθκάζεζεο Σνπξθηθήο Γιώζζαο κε ηελ βνήζεηα 

θαη ζπκπαξάζηαζε εθιεθηώλ θίισλ θαη κειώλ  ηνπ πιιόγνπ. 

Αξζξώλνληαο ιόγν πςειήο πνιηηηθήο επζύλεο θαη επαηζζεζίαο, ν 

ύιινγνο ζπκκεηέρεη ελεξγά θαη αλειιηπώο ζηηο θαη’ έηνο 

πλδηαζθέςεηο γηα ηηο Θξεζθεπηηθέο Διεπζεξίεο θαη ηα Αλζξώπηλα 

Γηθαηώκαηα ησλ Μεηνλνηήησλ ηνπ Οξγαληζκνύ γηα ηελ Αζθάιεηα θαη 

πλεξγαζία ζηελ Δπξώπε (ΟΑΔ) ζηελ Βαξζνβία, ζην Δπξσπατθό 

Κνηλνβνύιην θαη ζε άιια ζεζκηθά όξγαλα, αλαδεηθλύνληαο θαη 

πξνβάιινληαο ζε δηεζλέο επίπεδν ηα απαξάγξαπηα δηθαηώκαηα ηεο 

Διιεληθήο Οκνγέλεηαο θαη ηνπ Οηθνπκεληθνύ Παηξηαξρείνπ ζηελ 

Κσλζηαληηλνύπνιε.  

ην ίδην πιαίζην, ν ύιινγνο δηνξγαλώλεη ηαθηηθά εθδειώζεηο επί 

εζληθώλ θαη πνιηηηζκηθώλ ζεκάησλ κε ηε ζπκκεηνρή δηαθεθξηκέλσλ 

νκηιεηώλ από ηελ Διιάδα θαη ην εμσηεξηθό (εθιεθηώλ κειώλ ηεο 



αθαδεκατθήο θνηλόηεηαο, αλζξώπσλ ησλ Γξακκάησλ θαη ησλ Σερλώλ 

θ.ά.).  

Δμ άιινπ, ζηε εηήζηα Πλεπκαηηθή Σειεηή Κνςίκαηνο ηεο Βαζηιόπηηηαο, 

ηηκά άμηνπο εξγάηεο ησλ Γξακκάησλ, ησλ Σερλώλ θαη Δπηζηεκώλ, θαη 

άιιεο ζεκαληηθέο πξνζσπηθόηεηεο, Κσλζηαληηλνππνιίηεο θαη κε.  

Ο Σύλλογος Κωνζηανηινοσπολιηών βραβεύθηκε ηο 1981 από ηην 

Ακαδημία Αθηνών, «όηι επί πενηήκονηα ζσναπηά έηη μακράν ηης 

παηρώας γης διαθερόνηως εργάζεηαι σπέρ διαζώζεως ηων πνεσμαηικών 

ηοσ Βσζανηίοσ παραδόζεων»,  θαη ηηκήζεθε από ηελ Οκνζπνλδία 

Πξνζθπγηθώλ σκαηείσλ, ην Τπνπξγείν Αηγαίνπ, ηνλ Γήκν Καιιηζέαο 

θαη από ηελ Δζηία Νέαο κύξλεο. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

ηηο αληίμνεο ζεκεξηλέο ζπλζήθεο, ν ηζηνξηθόο ύιινγνο 

Κσλζηαληηλνππνιηηώλ, ζπλερίδνληαο ηελ 86ρξνλε ζαπκαζηή πνξεία ηνπ, 

νξακαηίδεηαη έλα κέιινλ όπνπ ζα ππάξμεη πιήξεο θαη νξηζηηθή 

απνθαηάζηαζε ησλ απαξάγξαπησλ δηθαίσλ ηνπ Κσλζηαληηλνππνιίηηθνπ 

Διιεληζκνύ όπνπ γεο, θαη πξνο ηελ θαηεύζπλζε απηή κνρζεί κε όιεο ηηο 

δπλάκεηο ηνπ._ 

 

 

 


