70 Χρόνια Σύνδεσμος των εν Ελλάδι Ζωγραφειωτών (ΣΕΖ 1952-2022)
Ο ΣΕΖ ιδρύθηκε με πρωτοβουλία των Ζωγραφειωτών Λέανδρου Μίχα (αποφ.1915) , Νικολάου
Γεροντάκη ( αποφ.1915) του Ιπποκράτη Μιχαηλίδη (αποφ.1938) και Βασιλείου Κώνου (αποφ.1900) οι
οποίοι συμφώνησαν στην ιδέα να στεγάσουν όσους αποφοίτησαν η έστω σπούδασαν στα θρανία του
Ζωγραφείου. Ο «Σύνδεσμος Ζωγραφειωτών»(ΣΖ) «αναγνωρίσθηκε» από το Πρωτοδικείο Αθηνών
στις 16 Ιανουαρίου του 1952. Στις 16 Μάϊου 1952 ορίστηκε το προσωρινό ΔΣ με Πρόεδρο τον Λ. Μίχα .
Η πρώτη ΓΣ πραγματοποιήθηκε στις 22 Μαρτίου του 1953 στην οποία προέδρευσαν οι Βασίλειος Κώνος
(αποφ.1900) ο Γυμνασιάρχης της περιόδου 1916-1922 στο Ζωγράφειο Αθανάσιος Ιωάννου και ο
Λ.Μίχας. Η πρώτη ΓΣ του ΣΖ ανακήρυξε τον αρχιτέκτονα του Ζωγραφείου Περικλή Φωτιάδη επίτιμο
μέλος του Συνδέσμου. Με την τροποποίηση του καταστατικού στις 16 Νοεμβρίου 1972 ο ΣΖ
μετονομάστηκε σε «Σύνδεσμο των εν Ελλάδι Ζωγραφειωτών»(ΣΕΖ).
Πρώτος Πρόεδρος του ΣΕΖ εκλέχτηκε ο Νευρολόγος -Ψυχίατρος Βασίλειος Κώνος (1953-1954).
Ακολούθησαν το διάστημα 1955-1969 ο Αλέξανδρος Τουργούτης (απ.1908), την περίοδο 1969-1971 ο
Χαράλαμπος Αλεξιάδης (απ.1929), 1971-1973 ο Παύλος Δούμης (απ.1931), 1973-1978 ο Στέλιος Ροϊδης
(απ.1946) , 1978-1984 ο Αντώνης Μιχαηλίδης (απ.1956), 1984-1989 ο Κωνσταντίνος Χασαπίδης
(απ.1951), , 1989-1994 ο Κοσμάς Κοτζαμάνογλου (απ.1964), ,1994-2000 ο Ιωάννης Παπαδιαμάντης
(απ.1964), 2000-2006 ο Στέφανος Παντζόπουλος (απ.1955), 2006-2011 ο Γιώργος Μούτσογλου
(απ.1964), 2011- Σήμερα Νικόλαος Κόλμαν (απ.1974).
Ο Σύνδεσμος ξεκίνησε την διαδρομή του την περίοδο που Διευθυντής του Ζωγραφείου ήταν ο
Βασίλειος Μούτσογλου (1934-1958) και συνέχισε την εποχή που Διευθυντής υπήρξε ο Δημήτρης
Φραγκόπουλος (1959-1993) και συνεχίζει σήμερα με την αποδοτική πάντα απαραίτητη συνέργεια και
συνεργασία με τον Γιάννη Δεμιρτζόγλου που ανέλαβε τα ηνία της Σχολής το 1994 .
Ο ΣΕΖ προσπαθεί να υποστηρίξει τους σκοπούς του με την όσο γίνεται τακτική επικοινωνία των μελών
και φίλων του Ζωγραφείου αφενός με τις καθιερωμένες εκδηλώσεις ,κοπή βασιλόπιτας, γεύμα αγάπης,
αφετέρου με τις παρουσιάσεις έργων και προσώπων που αναδεικνύουν την ιστορία, τον πολιτισμό και
τις παραδόσεις της αγαπημένης πατρίδας μας και του Σχολείου μας. Όλες οι δραστηριότητες
αποβλέπουν στην υποστήριξη του εκπαιδευτικού έργου που επιτελείται στην μητέρα σχολή και στην
κινητοποίηση – έμπνευση των νεότερων Κωνσταντινουπολιτών. Κάποια στιγμή θα πρέπει οι εν Ελλάδι
Σύνδεσμοι των Σχολείων της Πόλης να ομονοήσουν με στόχο την συνένωση τους.
Τα τελευταία χρόνια ο ΣΕΖ καθιέρωσε την τίμηση Ζωγραφειωτών που με το έργο τους λαμπρύνουν την
καταγωγή τους και προσφέρουν το παράδειγμα στους νεότερους καταθέτοντας ανεξίτηλα το
αποτύπωμα των Αξιών μας στον οικουμενικό ελληνισμό. Ο τίτλο «Άξιος Ζωγραφειώτης» που το 2022
θα απονεμηθεί στον Γιώργο Αναπνιώτη έχει μέχρι σήμερα αποδοθεί στους Δ.Φραγκόπουλο,
Γ.Δεμιρτζόγλου, Λ.Βίγκα, Α.Αλεξανδρίδη, Χ.Παπαχαραλάμπους, Ι.Αναστασιάδη,
Ακύλα Μήλα, Ε.Φερακύδη, Κ.Κοσμάογλου, Σ.Αντωνιάδη, Ν.Σιμάσκο, Γ.Μουτεβελλή καθώς επίσης στους
Προέδρους του ΣΕΖ και του ΣΑΖ με αφορμή τον εορτασμό των 60 χρόνων του ΣΕΖ .
Ο ΣΕΖ ζει και αναπνέει όσο συνεχίζει το αγέρωχο εκπαιδευτικό του ταξίδι το Ζωγραφειο που
συμπλήρωσε 128 χρόνια και οδεύει στα 129…
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