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Σεβασμιώτατε Πατριαρχικέ Εκπρόσωπε, 

Πανοσιολογιότατε, 

Ελλογιμότατοι κύριοι Βουλευτές,  

Κύριε Εκπρόσωπε του Προέδρου της Βουλής των Ελλήνων, 

Κύριε Εκπρόσωπε της αξιωματικής αντιπολίτευσης, 

Εντιμότατε κύριε Πρόεδρε και αξιότιμα μέλη του Συλλόγου 

Κωνσταντινουπολιτών, 

Αξιότιμε κύριε Α. Αλεξανδρίδη, 

Εκλεκτή ομήγυρη,  

 

Κανονισμοί της εν Κωνσταντινουπόλει Πατριαρχικής Μεγάλης 

του Γένους Σχολής, ετών 1889 και 1907 στο πρώτο άρθρο τους 

αναφέρουν ως…  

«Η εν Κωνσταντινουπόλει Πατριαρχική Μεγάλη του Γένους 

Σχολή ούσα το ανώτατον εν τω οθωμανικώ κράτει ελληνικόν 

εκπαιδευτήριον της εγκυκλίου παιδεύσεως και ηθικής μορφώσεως 

διατελούσα δε υπό την εποπτείαν του Οικουμενικού Πατριάρχου 

και του διαρκούς εθνικού μικτού Συμβουλίου, κυβερνάται υπό 

Εφορίας και διευθύνεται υπό Σχολάρχου».  

Οι κανονισμοί εκείνης της εποχής οι οποίοι συντασσόταν υπό την 

επίβλεψη και έγκριση του διαρκούς εθνικού μικτού Συμβουλίου 

και του εκάστοτε Οικουμενικού Πατριάρχη, αναφέρουν την 

Μεγάλη του Γένους Σχολή ως «ανώτατο εν τω οθωμανικώ κράτει 



ελληνικόν εκπαιδευτήριον» μεταξύ των 1000 και άνω ελληνικών 

εκπαιδευτικών ιδρυμάτων εντός των συνόρων της Οθωμανικής 

Αυτοκρατορίας, κάτι που οφείλεται όχι μόνο στο ένδοξο παρελθόν 

της Σχολής αλλά και στην ποιότητα της παιδείας που προσέφερε 

επί 400 και άνω έτη. 

Ο Δημήτριος Μάνος, εκπαιδευτικός του Ζωγραφείου Λυκείου, 

αναφέρει σε παρουσίασή του τη Μεγάλη Σχολή και το ρόλο της με 

τα εξής λόγια: «…είναι διαπιστωμένο πως δεν μπορείς να μιλείς 

για νεοελληνικό πολιτισμό, χωρίς να μιλήσεις κυρίως για την 

νεοελληνική παιδεία, πως δεν μπορείς να μιλείς για νεοελληνική 

παιδεία, χωρίς ν’ αναφερθείς πρώτα και κύρια στην Πόλη και 

τέλος δεν μπορείς μιλώντας για την Πόλη να προσπεράσεις και να 

μη σταθείς με θαυμασμό και σεβασμό μπροστά στο ανεκτίμητο 

έργο της Οικουμενικής και Πατριαρχικής Μεγάλης του Γένους 

Σχολής…» 

Γνωρίζοντας άρτια το ένδοξο παρελθόν της Σχολής μας, μετέχουμε 

της γνώσης που αυτό φέρει και επιφορτιζόμαστε με το αίσθημα της 

ευθύνης να σταθούμε αντάξιοι απέναντι στο Γένος και στον 

πολιτισμό μας, να αποτελέσουμε άξιους συνεχιστές και θεματο- 

φύλακες της ιστορίας μας, της πίστης, των αξιών και των ιδανικών 

μας για να πορευθούμε με σύνεση στους χαλεπούς καιρούς.  

Στα χρόνια της συρρίκνωσης του ελληνικού στοιχείου στα πάτρια 

μας εδάφη, η προσήλωση στην πίστη και στην παιδεία των 

προγόνων μας ενδυναμώνουν την αφοσίωση στην ξεχωριστή 

ταυτότητά μας.  

 

Η συμβολή και το έργο των Σχολαρχών, των αξιόλογων 

διδασκάλων, των εφοροεπιτρόπων και των μαθητών που πέρασαν 

από τη Μεγάλη του Γένους ήταν καθοριστική στη διαμόρφωση της 

ιστορίας και της παράδοσής της. Ξεκινώντας από τον Ματθαίο 

Καμαριώτη, πρώτο διδάσκαλο και Σχολάρχη της Πατριαρχικής 

Ακαδημίας και τεράστια πνευματική προσωπικότητα του 15ου 

αιώνα, ακολουθούν οι Ζυγομαλάδες, ο Θεόφιλος Κορυδαλεύς, ο 

Αλέξανδρος Μαυροκορδάτος, ο Ευγένιος Βούλγαρης και άλλοι 



για τους οποίους θα μπορούσαμε να μιλάμε για ώρες εξάροντας το 

έργο τους. 

  

Ωστόσο απόψε θα ήθελα να αναφερθώ εν συντομία στο παρόν της 

Σχολής μας, και στους ανθρώπους που με το έργο τους και την 

αφοσίωσή τους διαμορφώνουν την Πατριαρχική Μεγάλη του 

Γένους Σχολή στη σύγχρονη εποχή και χαράζουν την μελλοντική 

της πορεία. Διδακτικό προσωπικό και μαθητές είναι οι δύο 

συγκλίνοντες και αλληλοεξαρτώμενοι πόλοι της σχολικής ζωής. 

Ένα από τα σημαντικότερα κομμάτια για την εξασφάλιση της 

συνέχειας μας στην μοναδική αυτή Μητρόπολη της Οικουμένης, 

είναι η βελτίωση της παρεχόμενης εκπαίδευσης μέσω ενός 

πολυδιάστατου και πολύπλευρου προγράμματος σπουδών και 

δραστηριοτήτων με επίκεντρο τα παιδιά μας. Η δημιουργία ενός 

σωστού περιβάλλοντος στο οποίο να διαπαιδαγώγουνται 

ποιοτικώς τα παιδιά μας δεν θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί 

χωρίς τη συμβολή των αξιόλογων δασκάλων που επανδρώνουν το 

εκπαιδευτήριο μας. Αυτοί οι δάσκαλοι είναι που διδάσκουν την 

αγάπη για τον συνάνθρωπο, τον σεβασμό στο Γένος και την 

ιστορία του, και κυρίως τον σεβασμό στην οικογένεια της Σχολής 

μας, γιατί μέσα από τα σπλάχνα της διαμορφώνεται το ήθος και ο 

πολιτισμός μας. 

 

Αυτό το ήθος και τον πολιτσιμό διαμορφώνει και ο Σύλλογος 

Κωνσταντινουπολιτών από την αρχή της ίδρυσής του. Ένας 

Σύλλογος που αποδεικνύει έμπρακτα όλα αυτά τα χρόνια μέσω 

του πολυσχιδούς του έργου, ότι αποτελεί άξιο συνεχιστή των 

πνευματικών παραδόσεων της γενέτειράς του και εκπροσωπεί με 

σοβαρότητα τους Κωνσταντινουπολίτες ανά τον κόσμο. 

 

Ευχαριστώντας θερμά για την αναγνώριση της Σχολής μας στην 

αποψινή τελετή ως τη ζωογόνο πνοή της αρχαίας ελληνικής 

γραμματείας και των ιδεωδών, της αρχαίας φιλοσοφίας και της 

ιστορίας και Φάρου της ορθοδόξου πίστεως, θα ήθελα να εκφράσω 

πώς παρ΄ όλες τις προσπάθειες που έγιναν τελευταίως περί 



αλλαγής του λειτουργικού χαρακτήρα των σχολείων μας, η 

βράβευση και αναγνώριση από πλευράς του Συλλόγου 

Κωνσταντινουπολιτών των ομογενειακών εκπαιδευτηρίων 

αποδεικνύει έμπρακτα την αναγνώριση της συνέχειας και την 

εκτίμηση του εκπαιδευτικού έργου των σχολών μας στους νέους 

της ομογένειας. 

 

 

Καλλιθέα, 

27 Ιανουαρίου 2019 


