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«Νέα και µεγαλόφρων δωρεά του οµογενούς Χρηστάκη Εφέντη Ζωγράφου, ου ο πλού-
τος των φιλογενών και φιλοµούσων αισθηµάτων υπερβαίνει τον υλικόν πλούτον...».
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Τα Ελληνόπουλα της Πόλης  
ζωντανεύουν έναν θρυλικό διαγωνισµό

Ε
τσι ανήγγειλε η εφηµερίδα «Αυγή» στις 
19 Φεβρουαρίου του 1874 µία είδηση 
σηµαντική για τον Ελληνισµό της Πόλης: 
την απόφαση του ευεργέτη Ζωγράφου να 

αποδίδει 450 οθωµανικές λίρες επί δεκαπέντε έτη 
στον Ελληνικό Φιλολογικό Σύλλογο της Κωνστα-
ντινούπολης για τη διενέργεια λογοτεχνικού δια-
γωνισµού: του περίφηµου «Ζωγράφειου Αγώνα». 
Ενός θεσµού που έµελλε να γίνει θρύλος στην 
ιστορία του Ελληνισµού στην Πόλη.
Το Ζωγράφειο Γυµνάσιο και Λύκειο της Κωνστα-
ντινούπολης, ένα ιστορικό σχολείο που σήµερα 
προσπαθεί να κρατηθεί όρθιο σε αντίξοες συν-
θήκες, χάρη στις προσπάθειες λίγων φωτισµένων 
ανθρώπων, επιχειρεί ύστερα από έναν και πλέον 
αιώνα να αναβιώσει τον θεσµό του Ζωγράφειου 
Αγώνα. Προκηρύσσει διαγωνισµό µε θέµα «Κων-
σταντινούπολη, πόλη αληθινή ή πόλη ονειρική», 
µε αφορµή το 5ο ∆ιεθνές Μαθητικό Συνέδριο, που 
θα πραγµατοποιηθεί από τις 30 Μαρτίου έως τις 3 
Απριλίου 2016 στην Πόλη.
Αρωγό στην προσπάθεια αυτή έχει τα εκπαιδευτή-
ρια Μαντουλίδη της Θεσσαλονίκης και τη διευθύ-
ντριά τους κ. Ασπα Χασιώτη, η οποία τα τελευταία 
χρόνια έχει συµβάλει σηµαντικά στη στήριξη της 
Οµογένειας της Πόλης και στην ανάπτυξη δεσµών 
µεταξύ των µαθητών των σχολείων της και του Ζω-
γραφείου.
«Στα τέλη του 19ου αιώνα στόχος του διαγωνισµού 

ήταν η διάσωση των ελληνικών γραµµάτων. Βρα-
βεύονταν εκθέσεις «περί ζώντων µνηµείων», δη-
λαδή κείµενα, ποιήµατα, ανέκδοτα που παρουσία-
ζαν τις ελληνικές διαλέκτους, τα ήθη και τα έθιµα 
του ελληνικού λαού», εξηγεί µιλώντας στο «Εθνος» 
ο διευθυντής του Ζωγράφειου Λυκείου, Γιάννης 
∆ερµιτζόγλου.
Οπως διαβάζουµε στο φύλλο της «Αυγής» του 
1874 απονέµονταν τέσσερα βραβεία των 100 λι-
ρών έκαστο σε κάθε νικητή, ενώ 50 οθωµανικές 
λίρες δίδονταν και στην κριτική επιτροπή ως «µι-
κρό τεκµήριο ευχαριστίας» για τους κόπους της.
«∆εν γνωρίζουµε πότε ακριβώς σταµάτησε ο διαγω-
νισµός, όµως σίγουρα δεν έχει γίνει τα τελευταία 
80 χρόνια. Επιθυµία µας είναι να προωθήσουµε 
την ελληνική γλώσσα και τα ελληνικά γράµµατα 
σε µια εποχή κατά την οποία βλέπουµε ότι οι δύο 
πλευρές του Αιγαίου θέλουν να µάθουν η µία την 
άλλη. Και να δώσουµε µια ώθηση, ένα χαµόγελο 
στους 42 µαθητές µας». Στην κατεύθυνση αυτή, άλ-
λωστε, το Ζωγράφειο καταβάλλει άοκνες προσπά-
θειες εδώ και χρόνια.
Τον περασµένο Σεπτέµβρη, µε αφορµή τα 122 
χρόνια λειτουργίας του, έφτασαν στην Πόλη µα-
θητές που είχαν αποφοιτήσει από το σχολείο πριν 
από 60 χρόνια και πραγµατοποιήθηκαν µεγάλες 
εκδηλώσεις. Συναυλίες, απονοµή «χρυσών πτυχί-

ων», εορτασµός µε βαποράδα στον Βόσπορο και 
πλούσιες εξωσχολικές δραστηριότητες που ανοί-
γουν ένα παράθυρο στους αποµονωµένους µαθη-
τές του Ζωγραφείου προγραµµατίζονται και για τον 
Νοέµβριο.

Συµβολισµοί
Οι συµβολισµοί που εκπέµπει η Πόλη, οι συνειρ-
µοί που γεννά, όλα όσα κάποιος είδε, άκουσε ή 
φαντάζεται γι’ αυτήν, ακόµη κι αν δεν την επισκέ-
φθηκε ποτέ, µπορούν να αποτελέσουν αντικείµενο 
των διηγηµάτων που θα υποβληθούν στον δια-
γωνισµό. Μοναδική προϋπόθεση είναι οι συµµε-
τέχοντες να έχουν συµπληρώσει το 18ο έτος της 
ηλικίας τους.
«Πρόκειται για µια καταπληκτική πρωτοβουλία», 
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λέει η κ. Κατρίν Βελισσάρη, τέως διευθύντρια του 
Εθνικού Κέντρο Βιβλίου και πρόεδρος της κριτι-
κής επιτροπής του διαγωνισµού. «∆εν απευθύνεται 
µόνο στους ανθρώπους που ξέρουν την Πόλη αλλά 
και σε όσους αυτή έχει µια ξεχωριστή θέση στην 
καρδιά τους. Εγώ µένω στη Νέα Σµύρνη και ερ-
χόµενη στην περιοχή πριν από 30 χρόνια άκουσα 
φοβερές τέτοιες ιστορίες.».
Οπως επισηµαίνει από την πλευρά της η κ. Ασπα 
Χασιώτη, δρ Φιλολογίας και γενική διευθύντρια 
των Εκπαιδευτηρίων Μαντουλίδη «αξίζει να στη-
ρίζει κανείς τον Ελληνισµό που έχει µείνει εκεί 
και παλεύει για το καλύτερο. Είναι ο καλύτεροι 
πρεσβευτές µας σε µια ξένη χώρα και µάλιστα σε 
µια χώρα µε τις ιδιαιτερότητες της Τουρκίας. Κι 
εµείς από την πλευρά µας θα πρέπει να συµβά-
λουµε ώστε ο Ελληνισµός που έχει αποµείνει εκεί 
να νιώσει ότι δεν είναι µόνος. Αποφασίσαµε να 
αναβιώσουµε τον «Ζωγράφειο Αγώνα», τον οποίο 
χρηµατοδότησε αρχικά ο Ζωγράφος. Θεωρούµε 
ότι µε αυτή την κίνηση ενισχύονται όλοι οι µαθη-
τές µας, οι οποίοι θα πρέπει να ανακαλύψουν τη 
σχέση τους µε το παρελθόν».
Θ. ΚΟΡΟΒΙΝΗΣ

Πηγή έµπνευσης για όλους η Πόλη
Τη δική του οπτική για την αναβίωση του «Ζω-
γράφειου Αγώνα» δίνει ο Θωµάς Κοροβίνης, ένας 
συγγραφέας που έζησε στην Κωνσταντινούπολη 
υπηρετώντας ως φιλόλογος στο Ζάππειο και το Κε-
ντρικό Παρθεναγωγείο. «Η Πόλη, ως θέµα πολύ-
πλευρα και διαχρονικά πρόσφορο για λογοτεχνική 
έµπνευση, λειτουργεί αιώνες τώρα ως ισχυρός πό-
λος έλξης για συγγραφείς κάθε λογής, ιστορικούς 
και παντοειδείς καλλιτέχνες», λέει. «Και ο καθένας 
το βλέπει απ’ τη σκοπιά του: αλλιώς οι οριενταλι-
στές δυτικοί, διαφορετικά οι Οθωµανοί και οι σύγ-
χρονοι Τούρκοι, µ’ άλλο µάτι οι Αραβες, αλλιώτικα 
οι εντόπιοι Λεβαντίνοι και ασφαλώς µ’ άλλο πνεύ-
µα, µ’ έναν πιο ‘’οικείο’’ τρόπο που κουβαλάει και 
τον πόνο της απώλειας, οι Ρωµιοί της Πόλης και 

εµείς οι Ελλαδίτες. Είναι απ’ τους λίγους τόπους 
που δεν θα πάψουν να αποτελούν πηγή εµπνεύσε-
ων για τους συγγραφείς, γιατί διαθέτει παγκοσµίως 
ανεξάντλητη και ισχυρή ιστορική δύναµη και ασύ-
γκριτα ελκυστική µυθολογία.

Η φαντασία
Παράλληλα, η ουσία των πνευµατικού χαρακτήρα 
αγώνων του τύπου του ‘’Ζωγράφειου Αγώνα’’ είναι 
η πρόσκληση σε νέους ανθρώπους να δοκιµάσουν 
τις δυνάµεις τους, το ταλέντο και τη δηµιουργική 
τους φαντασία απέναντι σε µια τόσο γοητευτική και 
ενδιαφέρουσα πρόκληση: να εµπνευστούν απ’ τους 
µύθους και την πραγµατικότητα αυτής της συναρ-
παστικής θηριούπολης, που είναι η µόνη ιστορική 
και διηνεκώς πολυάνθρωπη και πολυπολιτισµική 
πολιτεία που πατώντας σε δύο ηπείρους ισορροπεί 
ανάµεσα στον παλαιό κόσµο των ατέρµονων θρύ-
λων και της βαριάς ιστορίας της και το σαρωτικό 
παρόν που τη µεταµορφώνει σε µια Νέα Υόρκη της 
Ανατολής...».

Η ιστορία του ιδρύµατος
Για το Ζωγράφειο Γυµνάσιο και Λύκειο της Κων-
σταντινούπολης η αναβίωση του «Ζωγράφειου 
Αγώνα» δεν είναι απλώς ένας διαγωνισµός. Για 
ένα σχολείο που έχει µόλις 42 παιδιά στα θρανία 
του, ενώ τον πρώτο χρόνο λειτουργίας του απαριθ-
µούσε 800, η αναγέννηση του θεσµού λαµβάνει 
ζωτικό χαρακτήρα.
«Είναι ένα σήµα ότι δεν έχουµε σβήσει. Υπάρχουµε 
ακόµη και παρά τις δυσκολίες είµαστε ζωντανοί», 
λέει ο διευθυντής κ. ∆ερµιτζόγλου. «Υπηρετούµε 
µία ιδεολογία. Υπάρχει ένα στοίχηµα ύπαρξης ή 
εξαφάνισης. Πιστεύουµε στην ύπαρξη και προσπα-
θούµε για αυτήν. Αν αυξηθούµε έστω και κατά ένα 
άτοµο, αν είµαστε έστω και ένας περισσότεροι στις 
εκδηλώσεις µας, είναι σηµαντικό».
Φέτος συµπληρώνονται 122 χρόνια από την ηµέ-
ρα που το σχολείο ξεκίνησε τη λειτουργία του χάρη 
στη δωρεά των 10.000 λιρών που προσέφερε ο 

Χρηστάκης Ζωγράφος, ο οποίος τότε διέµενε στο 
Παρίσι. Πλέον, η µεγάλη διαρροή των µαθητών 
του οφείλεται στη συρρίκνωση της οµογένειας, 
ενώ η εύρυθµη λειτουργία του σχολείου βασίζεται 
κατά κύριο λόγο στην υλική και την ηθική συµπα-
ράσταση των αποφοίτων του -το 95% των οποίων 
ζει στο εξωτερικό- και των φίλων.

Οι απόφοιτοι
Περίπου 10.000 µαθητές υπολογίζεται ότι πέρα-
σαν από τα θρανία του Ζωγραφείου κατά τα 100 
πρώτα χρόνια της λειτουργίας του. Εξ αυτών σχε-
δόν το 1/3 έλαβε πτυχίο Λυκείου, ενώ σύµφωνα 
µε ερωτηµατολόγιο που συµπλήρωσαν οι απόφοι-
τοι κατά τον εορτασµό της 100ετηρίδας του σχολεί-
ου, το 43% των πτυχιούχων εργαζόταν στην πλειο-
νότητά τους ως γιατροί και µηχανικοί.
Παράλληλα, το 80% των αποφοίτων των ετών 
1995-2003 ακολούθησε πανεπιστηµιακές σπου-
δές, ενώ το 13% πραγµατοποίησε και µεταπτυ-
χιακά. Μεταξύ των µαθητών εντοπίζονται διακε-
κριµένοι καθηγητές πανεπιστηµίου, υψηλόβαθµα 
στελέχη επιχειρήσεων, πετυχηµένοι έµποροι, µε 
επιφανέστερο όλων τον Οικουµενικό Πατριάρχη 
Βαρθολοµαίο.

Οι συµµετοχές και οι προϋποθέσεις
Παιδιά από την Ελλάδα, την Αµερική, την Κων-
σταντινούπολη, την Κύπρο αλλά και από το νέο 
Λύκειο της Ιµβρου, του οποίου το σχολικό κουδού-
νι ξαναχτύπησε φέτος ύστερα από 50 χρόνια, θα 
συµµετάσχουν στο 5ο ∆ιεθνές Μαθητικό Συνέδριο 
που θα λάβει χώρα στην Κωνσταντινούπολη στο 
τέλος Μαρτίου.
Πιστό στον θεµατικό προσανατολισµό του, φέτος 
το συνέδριο θα τιµήσει τον Οδυσσέα Ελύτη, ενώ τα 
προηγούµενα χρόνια ασχολήθηκε µε τους Καβάφη, 
Σεφέρη, Βιζυηνό, Παπαδιαµάντη. Τα παιδιά θα πα-
ρουσιάσουν τις εισηγήσεις του σε συνεργασία µε ει-
δικούς συµβούλους-καθηγητές πανεπιστηµίου.
Κατά τη διάρκεια του συνεδρίου θα ανακοινωθεί η 
σειρά των τριών νικητών, ενώ το πρώτο βραβείο 
θα συνοδευτεί από χρηµατικό έπαθλο 300 ευρώ. 
Η κριτική επιτροπή απαρτίζεται από διακεκριµέ-
νους συγγραφείς, προσωπικότητες της λογοτεχνίας 
και του πολιτισµού και τοπικούς παράγοντες, ενώ 
πρόεδρός της θα είναι η κ. Κατρίν Βελισσάρη.
Το διήγηµα δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει τους 
22.000 χαρακτήρες -συµπεριλαµβανοµένων των 
κενών- και θα πρέπει να υπογράφεται από ψευ-
δώνυµο. Η πρωτοτυπία της ιστορίας, οι αφηγηµα-
τικές ικανότητες, η τέχνη του συγγραφέα θα αποτε-
λέσουν τα κριτήρια επιλογής των τριών καλύτερων 
κειµένων. Οι επιτυχόντες θα προσκληθούν στην 
Κωνσταντινούπολη µε τα έξοδα καλυµµένα και θα 
µάθουν εκεί τον πρώτο νικητή.
Οι συµµετοχές µπορούν να αποστέλλονται ηλε-
κτρονικά στο email ahasioti@mandoulides.edu.
gr ή ταχυδροµικά στη διεύθυνση: ΖΩΓΡΑΦΕΙΟΣ 
ΑΓΩΝ - ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ∆ΙΗΓΗΜΑΤΟΣ, Εκπαι-
δευτήρια Ε. Μαντουλίδη, 12 χλµ. Ε.Ο. Θεσσαλονί-
κης - Ν. Μουδανιών, Τ.Θ. 60151, 570 00, Θέρµη, 
Θεσσαλονίκη.

Κατερίνα Ροββά
Το 5ο ∆ιεθνές Μαθητικό Συνέδριο θα λάβει χώρα στην Κωνσταντινούπολη στο τέλος Μαρτίου. Εκεί θα αναδειχθούν και οι νικητές του 
«Ζωγράφειου Αγώνα». Φωτό από το περσινό Συνέδριο στο οποίο βρέθηκε και ο Οικουµενικός Πατριάρχης Βαρθολοµαίος.

Φέτος συµπληρώνονται 122 χρόνια από την ηµέρα που το 
«Ζωγράφειο» ξεκίνησε τη λειτουργία του χάρη στη δωρεά 10.000 
λιρών που προσέφερε ο Χρ. Ζωγράφος. 




