
 

 

Πνευματική Τελετή Κοπής της Βασιλόπιτας  
του Συλλόγου Κωνσταντινουπολιτών 

 

1η Φεβρουαρίου 2015 

 
ΟΜΙΛΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

ΤΩΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΣΣΩΝ ΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗΣ 
ΕΝ ΤΩ ΠΡΟΣΩΠΩ ΤΗΣ ΜΑΡΙΚΑΣ ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΟΥ 

 
Τον 19ο αιώνα παρατηρείται στην Κωνσταντινούπολη μια πρωτοφανής 

εκπαιδευτική δράση και μια άνθιση της ελληνικής Παιδείας. Ο ελληνισμός της 

Πόλης επιδεικνύει μια ακαταμάχητη θέληση για μόρφωση. Ιδρύονται 

ποικιλώνυμοι φιλεκπαιδευτικοί σύλλογοι, ανώτερα παρθεναγωγεία και 

διδασκαλεία, τα οποία δίνουν ιδιαίτερο βάρος στη συστηματική γυναικεία 

εκπαίδευση.  Το Ζάππειον Ανώτατον Παρθεναγωγείον υπήρξε το επιφανέστερο 

και με το υψηλότερο εκπαιδευτικό status ελληνικό εκπαιδευτήριο θηλέων σε όλη 

την οθωμανική επικράτεια. Κατά τους ιδρυτές του, «ο κύριος δε σκοπός του 

πρώτου τούτου καθιδρύματος εστίν η νηπιακή, μέση και ανωτέρα εκπαίδευσις του 

γυναικείου φύλου και ιδία η μόρφωσις αξίων νηπιαγωγών κατά το νέον 

παιδαγωγικόν σύστημα». 

Με το κανονισμό του 1891 απαιτείται από όλες τις εγγραφόμενες στο 

διδασκαλείο ολοκλήρωση των γυμνασιακών σπουδών και δύο χρόνια φοίτησης 

για την απόκτηση του πτυχίου της δασκάλας, γεγονός που αναβαθμίζει 

σημαντικά το επίπεδο σπουδών των γυναικών εκπαιδευτικών.  

Καταλυτική είναι η συμβολή του Εν Κωνσταντινουπόλει Ελληνικού Φιλολογικού 

Συλλόγου, ο οποίος ανέλαβε και εκπαιδευτικά καθήκοντα, καθιστάμενος, 

σύμφωνα με τους ιδρυτές του, «οιονεί Υπουργείον  Παιδείας των εν Τουρκία 

Ελλήνων». Μεταξύ άλλων, συντονίζει τη δράση των φιλεκπαιδευτικών συλλόγων  

 



 

με τη χρηματοδότηση και την ίδρυση σχολείων, ανωτέρων και κατωτέρων, καθώς 

και την έκδοση και διάθεση διδακτικών βιβλίων. 

Ο βασικότερος σκοπός των Φιλεκπαιδευτικών Συλλόγων ήταν η εκμάθηση της 

Ελληνικής Γλώσσας και των ηθικών και θρησκευτικών αξιών του Ελληνισμού στις 

θυγατέρες της Πόλης. Αυτό θα επιτυγχανόταν με τις διδασκάλισσες που θα 

αποφοιτούσαν από τα νέα σχολεία της Πόλης. 

Οι περισσότερες διδασκάλισσες του Γένους που αποφοιτούσαν από τα αξιόλογα 

Παρθεναγωγεία μας, από τα πρώτα χρόνια του διορισμού τους, με περισσή 

θέληση και ζήλο μόρφωσαν τα τέκνα του ελληνισμού της καθ΄ ημάς Ανατολής.  

Οι διώξεις κατά του Ελληνισμού της Πόλης που ξεκινούν ουσιαστικά μετά το 

1922 έχουν σοβαρό αντίκτυπο και στην διδασκαλική κοινότητα της Ομογένειας 

μας. Εκτός από τα γεγονότα μείζονος σημασίας, υπήρχε και ένας καθημερινός 

πόλεμος. Ένας πόλεμος νεύρων από πλευρά του τουρκικού Υπουργείου 

Παιδείας και ένας “ανταρτοπόλεμος” από την πλευρά της εκπαιδευτικής 

κοινότητας και ιδιαίτερα τους καθηγητές της μέσης εκπαίδευσης και τους 

δασκάλους των δημοτικών.  

Βέβαια, εάν ρωτήσει κανείς σήμερα τις δασκάλες, με μια απέριττη μετριοφροσύνη 

θα πουν “απλά κάναμε την δουλειά μας”. Όμως δεν επρόκειτο για μια 

οποιαδήποτε εργασία.  

Η δασκάλα της Πόλης έπρεπε να εφεύρει τρόπους ώστε να ξεπεράσει τις 

τουρκικές τρικλοποδιές, να βρει το σθένος να αντιμετωπίσει την ταπεινωτική 

συμπεριφορά της τουρκικής διοίκησης και να εκπληρώσει την αποστολή της, που 

δεν ήταν άλλη παρά να μάθει Ελληνικά Γράμματα στα ελληνόπουλα και να 

εμφυσήσει το Ελληνικό Πνεύμα και τη Χριστιανική Πίστη, για να μην γίνουν τα 

παιδιά μας “γενίτσαροι”. Κάτι πού ακούγεται απλό και  εύκολο. Όμως ήταν μια 

δύσκολη αποστολή, αφού απέναντι είχε ένα κράτος αποφασισμένο να ξεριζώσει 

τον Ελληνισμό της Πόλης με οποιαδήποτε μέσο. Γι αυτό έβαλε στόχο να 

ξεριζώσει την Παιδεία. Τον ομφάλιο λώρο που μας τροφοδοτεί με την εθνική και 

θρησκευτική μας ταυτότητα.  

Οι Τούρκοι δεν άφηναν ευκαιρία να πάει χαμένη. Αξιοποιούσαν ακόμη και  



 

συγκυριακά γεγονότα που συνέβαιναν στην Ελλάδα για να τιμωρήσουν την 

Ομογένεια. Έτσι το 1967, όταν η χούντα στην Ελλάδα έπαψε μια μεγάλη ομάδα 

δασκάλων για τα πολιτικά τους φρονήματα και μεταξύ αυτών ορισμένους 

δασκάλους της μουσουλμανικής μειονότητας, η Τουρκία δεν έχασε ευκαιρία. Ως 

αντίποινα έπαψε 40 ομογενείς δασκάλους στην Πόλη.  

Τότε ήταν που σε πολλά σχολεία στην Πόλη παρουσιάστηκαν λειτουργικά 

προβλήματα. Δεν είχαν μείνει αρκετές δασκάλες για να διδάξουν. Οι μετακλητοί 

εκπαιδευτικοί πάντα ερχόταν με καθυστέρηση από την Ελλάδα. Τα σχολεία 

αναγκάστηκαν να συμπτύξουν τα τμήματα τους και δεν ήταν λίγες οι περιπτώσεις 

που μία δασκάλα αναλάμβανε ολόκληρο σχολείο. Αυτές οι γυναίκες, ορισμένες 

με οικογένεια και παιδιά, έπρεπε να εργασθούν μέχρι τελικής εξαντλήσεως για 

μην αισθανθούν οι μαθητές την αλλαγή και να μην χάσουν ούτε ένα μάθημα.  

Στα μέσα της δεκαετίας του ΄70  έρχεται ένα φιρμάνι στα σχολεία μας. Οι μαθητές 

για να προβιβασθούν στο μάθημα των Τουρκικών έπρεπε να πάρουν 4 με 

άριστα το 5. Άρα οι μαθητές έπρεπε να αδιαφορούν για το μάθημα των 

Ελληνικών και να δώσουν βάρος στα τουρκικά μαθήματα. Οι γονείς των μαθητών 

άρχισαν να δυσανασχετούν και ζήτησαν από τις δασκάλες να μεσολαβήσουν 

στην Διεύθυνση Παιδείας για κατάργηση του μέτρου. Οι δασκάλες σύστησαν μια 

επιτροπή που παρουσιάστηκε στον Επιθεωρητή της Διεύθυνσης Παιδείας. Του 

εξέθεσαν το πρόβλημα  και αυτός γυρνά και τους λέει σε αυστηρό τόνο 

“Bilmiyorsunuz ne demek” «αμοιβαιότης» (Δεν γνωρίζεται τι σημαίνει 

αμοιβαιότης).  

Κόκκαλο οι δασκάλες ..μην καταλαβαίνοντας τι εννοεί τα μάζεψαν και έφυγαν. 

Μετά έμαθαν ότι στην Ελλάδα είχε αλλάξει ο τρόπος βαθμολόγησης των 

μαθητών. Ανάλογα με το ειδικό βάρος του κάθε μαθήματος, είχε ορισθεί και ο 

αντίστοιχος μέσος όρος προβιβασμού. Το μέτρο βέβαια ίσχυσε για όλα τα 

σχολεία της χώρας και όχι μόνο για τα παιδιά της μουσουλμανικής μειονότητας.  

Ο «ανταρτοπόλεμος» που αναφέραμε στην αρχή ήταν τα τεχνάσματα που 

εφεύρισκαν οι δασκάλες για να υπερπηδήσουν τις τουρκικές απαγορεύσεις. Και 

παραδείγματα τέτοια υπάρχουν ουκ ολίγα. Τουλάχιστον όσα και τα 

«απαγορεύεται».  



 

Η Τουρκία το 1964 απαγόρευσε την είσοδο κληρικών στα ελληνικά σχολεία και τη 

διδασκαλία του μαθήματος θρησκευτικών απ’ αυτούς. Ούτε πρωινή προσευχή 

επιτρεπόταν να διαβαστεί αλλά ούτε και αγιασμός να γίνει. Κατά τα άλλα η 

συνθήκη της Λωζάνης κατοχύρωνε τα θρησκευτικά δικαιώματα της μειονότητας. 

Αυτή ήταν μια κατάσταση που δεν μπορούσαν να αποδεχτούν οι δασκάλες μας.  

Μας αφηγείται μια απ’ αυτές, «όταν θέλαμε να κάνουμε Αγιασμό στο σχολείο 

έπρεπε να ξεφορτωθούμε το βοηθητικό προσωπικό που ήταν Τούρκοι. Είχαμε 

βρει το εξής κόλπο. Τους χρίζαμε αγγελιαφόρους και με ένα γράμμα τους 

στέλναμε σε μακρινά ομογενειακά σχολεία. Εκεί οι μιλημένοι διευθυντές τους 

απασχολούσαν τάχα για να γράψουν απαντητική επιστολή στα ελληνικά φυσικά. 

Έτσι επωφελούμενοι της απουσίας τους κάτω από την μύτη του Τούρκου 

υποδιευθυντή κάναμε τον Αγιασμό.  

Αυτές οι δαιμόνιες γυναίκες με τίποτα δεν τα έβαζαν κάτω.  

Το Τουρκικό Υπουργείο Παιδείας δεν έστελνε τυχαίους δασκάλους στα Ελληνικά 

Σχολεία, Οι περισσότεροι Τούρκοι εκπαιδευτικοί κατέβαλαν εντατικές 

προσπάθειες για να αλώσουν τα παιδικά μυαλά. Η πλύση εγκεφάλου ήταν 

πολύμορφη και συστηματική.  

Εκτός από τις προτομές και τις φωτογραφίες που υποχρεωτικά κοσμούσαν όλες 

τις γωνιές των σχολείων, οι Τούρκοι δάσκαλοι επιμελώς αναρτούσαν στους 

τοίχους των αιθουσών φωτογραφίες Οθωμανών σουλτάνων και άλλων επιφανών 

Τούρκων. Ήταν φορές που η ανάρτηση πλήθους φυσιογνωμιών άγγιζε το όριο 

του γελοίου. Τότε εμφανίζονταν οι κρυφές δυνάμεις. Αίφνης, οι κορνίζες που 

πλαισίωναν τις «εξέχουσες προσωπικότητες» έπεφταν με αποτέλεσμα το 

στραπατσάρισμα  τους. Τότε οι Τούρκοι δάσκαλοι επίμονα ζητούσαν την 

αποκατάσταση των. Και ένα σισύφειος αγώνας ξεδιπλωνόταν με διαδοχικές 

αναρτήσεις και «μυστηριώδεις» αποκαθηλώσεις. 

Σε αυτή την άνιση αναμέτρηση εξέχουσα θέση κατείχαν οι συμβολισμοί. Ήταν 

φορές που και το χρώμα βαφής ενός χώρου του σχολείου αποκτούσε πολιτική 

σημασία. Έτσι, κρύος ιδρώτας έλουσε τον Τούρκο υποδιευθυντή του Ζαππείου 

όταν αντίκρισε την κουπαστή του κλιμακοστασίου βαμμένη με γαλάζιο χρώμα. Η 

επιλογή του χρώματος είχε να κάνει με λόγους οικονομίας και όχι σκοπιμότητας.  



 

Όμως, το γαλάζιο ήταν ταυτισμένο με την Ελληνική σημαία στα μάτια των 

Τούρκων. Ο υποδιευθυντής το γνώριζε, και αντέδρασε αναλογιζόμενος τις 

συνέπειες που θα είχε και ο ίδιος, σε περίπτωση που οι επιθεωρητές ήλεγχαν το 

σχολείο.  

Müfettis. Οι Επιθεωρητές. Ήταν ο φόβος και ο τρόμος των Ελληνικών Σχολείων 

και κατ’ επέκταση των δασκάλων. Η δαμόκλειος σπάθη. Ήταν άνθρωποι ειδικά 

επιλεγμένοι από το τουρκικό Υπουργείο Παιδείας. Ορισμένοι γνώριζαν και 

Ελληνικά. Εξαπολύονταν τακτικά για ελέγχους στα Ελληνικά σχολεία. Κι έψαχναν 

την παραμικρή λεπτομέρεια για να καταλογίσουν λάθη και παραλείψεις στους 

ομογενείς ΄Ελληνες εκπαιδευτικούς και εν συνεχεία να τους πάψουν από τα 

καθήκοντα τους. Μεταξύ αυτών, οι πιο φημισμένοι ήταν ο Emin και ο Adil. Η 

Σκύλα και η Χάρυβδις.  

Η χαρακτηριστικότερη προσωπικότητα που ένιωσε και βίωσε αυτή την αδικία εις 

βάρος των ομογενών Δασκάλων της Πόλης είναι η Μαρίκα Κοντοπούλου, 

Δασκάλα Ελληνικών και Μαθηματικών καθώς και Διευθύντρια της Αστικής 

Σχολής του Ζαππείου Παρθεναγωγείου.  

Η Μαρίκα Κοντοπούλου γεννήθηκε το 1922 στο Επταπύργιο της 

Κωνσταντινούπολης «Yedikule”. Μετά  την αποφοίτηση της από το Ιωακείμειο 

Παρθεναγωγείο, το 1944 διορίζεται στο Ζάππειο Παρθεναγωγείο. Μετά από τον 

οριστικό διορισμό της από το Υπουργείο. Παιδείας της Τουρκίας διδάσκει 

Μαθηματικά στις τελευταίες τάξεις του Δημοτικού. Για 23 χρόνια διδάσκει με 

περισσή αγάπη και ζήλο, μεθοδικά στο Ζάππειο. Το 1961 η εφορία της σχολής 

αποφάσισε να ανεξαρτητοποιήσει την Διεύθυνση της Αστικής Σχολής του 

Ζαππείου. Η Μαρίκα ήταν η καταλληλότερη για την θέση αυτή, την οποία κατείχε 

συνεχώς έως και το 1967. Την χρονιά αυτή, όπως προαναφέραμε, παύθηκαν 

συνολικά 40 ομογενείς δάσκαλοι τουρκικής υπηκοότητας από τα σχολεία μας. 

Μια εξ αυτών και η κ. Κοντοπούλου.   

Πολλές παυθείσες διδασκάλισσες μετά την παραμονή τους λίγα χρόνια ακόμα 

στην Πόλη μετοίκησαν στην Ελλάδα και σε άλλες χώρες και ηπείρους.  

 

 



 

Η Μαρίκα Κοντοπούλου μετά από ένα χρόνο αποφάσισε να ταξιδεύσει στην 

Ελλάδα, όμως τελευταία στιγμή διαπίστωσε ότι όχι μόνο ήταν παυθείσα 

εκπαιδευτικός αλλά και της απαγόρευσαν να έχει διαβατήριο.  

Εδώ ξεκινά ο πραγματικός Γολγοθάς για την ιδία. Χωρίς σπίτι, χωρίς εργασία, 

χωρίς μισθό, ακόμα και χωρίς μια υποτυπώδη σύνταξη, χωρίς διαβατήριο και με 

απαγόρευση να πάει ακόμα και σε άλλες πόλεις της Τουρκίας για εσωτερικό 

τουρισμό, παρέμενε «φυλακισμένη» στην γενέτειρα της.  

Αυτό το διάστημα όμως μετά το πρώτο σοκ, ως δυναμικός και μεθοδικός 

χαρακτήρας άρχισε να δραστηριοποιείται με τα κοινά της Ομογένειας μας.  

Συμμετέχει στον Σύνδεσμο Αποφοίτων Ιωακειμείου όπου διετέλεσε και 

πρόεδρος, καθώς και στο Σύνδεσμο Βοήθειας των Σχολών, στον οποίο με την 

καθημερινή της παρουσία προσέφερε πολύτιμη υπηρεσία. 

Παράλληλα όλο αυτό το διάστημα δέχεται πόλεμο νεύρων από την αστυνομία και 

άλλους φορείς με εντατικούς ελέγχους στον χώρο διαμονής της, ακόμα και με 

επισκέψεις τα άγρια μεσάνυκτα από τις δυνάμεις ασφαλείας εάν διαμένει ή 

φυγαδεύτηκε στο εξωτερικό. Οι πιέσεις ανυπόφορες στα όρια της τρέλας  όπως 

μας εξιστόρησε η ίδια. Σήμερα δεν είναι η στιγμή να αναφερθούμε με 

λεπτομέρειες σε αυτά τα 12 χρόνια που παρέμενε εγκλωβισμένη στην γενέτειρα 

της.  

Το 1979 μετά από ένα τυχαίο γεγονός μίας γνωριμίας και παρά το φόβο ότι δεν 

θα καρποφορήσει η προσπάθεια της αυτή, παίρνει το διαβατήριο της και πριν 

ανακληθεί η πράξη αυτή, ήρθε για μόνιμη διαμονή στην Αθήνα.  

Το 1982 μαζί με άλλες απόφοιτες του σχολείου της, ιδρύει στην Αθήνα τον 

Σύνδεσμο Ιωακειμειάδων Αθηνών με έδρα το Μέγαρο του Συλλόγου 

Κωνσταντινουπολιτών εδώ στην Καλλιθέα. Από την αρχή ανέλαβε την Διοίκηση 

του Συνδέσμου και για τα επόμενα οκτώ συνεχή χρόνια διατελεί πρόεδρος και 

ιθύνων νους του Συνδέσμου αυτού. Παράλληλα κατατάχθηκε ως κοσμήτρια στο 

εθελοντικό σώμα της Εστίας Κωνσταντινουπόλεως το 1986, για να προσφέρει τις 

ανιδιοτελείς υπηρεσίες της στο νεοσύστατο Γηροκομείο Κωνσταντινουπολιτών 

στην Ανάβυσσο Αττικής.  

 



 

Μετείχε αρχικά ως μέλος στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εστίας 

Κωνσταντινουπόλεως, μετά ως αντιπρόεδρος και για τρείς συνεχείς θητείες 

Πρόεδρος.  

Τιμήθηκε δίκαια από τους φορείς στους οποίους υπηρέτησε.  

Τα τελευταία δύο χρόνια μετά από ένα ατύχημα παραμένει κλινήρης στο κτίριο 

του Γηροκομείου που εργάστηκε με πάθος.  

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Κωνσταντινουπολιτών θεώρησε ότι εν τω 

προσώπω της Μαρίκας Κοντοπούλου αξίζει να τιμηθούν οι διδασκάλισσες της 

Πόλης που υπηρέτησαν όλα αυτά τα χρόνια την Παιδεία και εδίδαξαν σε όλους 

εμάς το ήθος, τις αρετές, αλλά και τις βάσεις για να γίνουμε άξιοι Πολίτες του 

Έθνους μας.  

 

Φοίβος Κουβαράς  

Γενικός Γραμματέας Συλλόγου Κωνσταντινουπολιτών  
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