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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

 

 

Ευεργέτες του Έθνους 

 

 

Σε μία συγκινητική εκδήλωση τιμής  το Καππαδοκικό Σωματείο «Άγιος Βασίλειος 

- Βασιλειάδα» και τα Εκπαιδευτήρια Ε. Μαντουλίδη βράβευσαν τέσσερις  

σημαντικούς  Έλληνες  για την  ευποιία και την ξεχωριστή προσφορά στη 

Θεσσαλονίκη και τον Ελληνισμό: τον κ. Ιωάννη Δεμιρτζόγλου, Διευθυντή 

Ζωγραφείου Λυκείου Κωνσταντινουπόλεως, Άρχοντα Μ. Ρεφερενδάριο της Μεγάλης 

του Χριστού Εκκλησίας, τον κ. Αναστάσιο και την κ. Ιουλία Μπίλλη, Μεγάλους 

Ευεργέτες και τον  κ. Νικόλαο Παπαγεωργίου, μεγάλο ευεργέτη, Επίτιμο Πρόεδρο 

του Νοσοκομείου Παπαγεωργίου, Προέδρο του Ιδρύματος Παπαγεωργίου, Άρχοντα 

Ρεφερενδάριο της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας. 

Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στο  κατάμεστο θέατρο του Πολιτιστικού  και 

Αθλητικού  Κέντρου  των Εκπαιδευτηρίων Ε. Μαντουλίδη. 

 

Για τη  διαχρονική παρουσία,  το έργο και την προσφορά  των Ελλήνων ευεργετών  

μίλησαν ο κ. Ιωάννης Τσουκαλάς, Ομότιμος Καθηγητής του ΑΠΘ, τ. 

Ευρωβουλευτής και ο κ. Γιώργος Σκαμπαρδώνης, Συγγραφέας.  

Συγκεκριμένα ο κ. Τσουκαλάς τόνισε την ανάγκη «σε μέρες χαλεπές να δίνονται 

συχνά τέτοια παραδείγματα στην κοινωνία ως υπόδειγμα ανθρώπινου τύπου, ο οποίος 

απομακρυνόμενος από τον σκληρό πυρήνα του Εγώ καταθέτει, υπέρ της βελτίωσης 

ατόμων, λαών και θεσμών τη δική του συμβολή, που πολλές φορές είναι από το 

υστέρημά του και όχι από το περίσσευμα». 

Κλείνοντας έθεσε το ζήτημα προτύπων και εκπαίδευσης και πρότεινε: «Να 

ξαναεφεύρουμε τον ανθρωπισμό όχι ως μορφή ελεημοσύνης αλλά όπως έλεγε ο 

Κομφούκιος αντί να ελεήσω δίνοντας ένα ψάρι προτιμώ να αγοράσω μπετονιά και 

αγκίστρι, για να μάθω τον άλλο να ψαρεύει. Αυτό κάνουν οι ευεργέτες και οι 

δάσκαλοι». 

Ο κ. Σκαμπαρδώνης συνεχάρη για την πρωτοβουλία να τιμήσουν τρεις μεγάλους 

ευεργέτες τη Βασιλειάδα και τα Εκπαιδευτήρια Μαντουλίδη, το σχολείο που ίδρυσε 

«ο λαμπρός του δάσκαλος Ευάγγελος Μαντουλίδης που η διδασκαλία του ήταν η 

πρώτη ευεργεσία που δέχθηκε στη ζωή του».  

Στη συνέχεια αναφέρθηκε στους Ευεργέτες του Έθνους που «κινήθηκαν ανάστροφα. 

Αντί να θελήσουν να πάρουν, αντί να κινηθούν από το συμφέρον και την ιδιοτέλεια 

ήρθαν να δώσουν, να διδάξουν την αυτοθυσία και την αυταπάρνηση, να 

συμπεριφερθούν με μεγαλοπρέπεια καιν να χαράξουν το όνομά τους στο καύκαλο 

του κόσμου… Ανάλωσαν οι περισσότεροι τις περιουσίες τους, για να φτιάξουν 

παντού σχολειά, να διδάξουν την ελληνική γλώσσα, γιατί κατάλαβαν ότι μέσα από τη 

γλώσσα, μέσα από τη γνώση αποκτά κανείς αυτοσυνείδηση, αυτοσυναίσθηση, 

αντίληψη της συνέχειας του μεγαλείου, τι ήσουν, πού κατάντησες και πού πρέπει να 

πας». 
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Κλείνοντας δήλωσε ευχαριστημένος με την τιμητική εκδήλωση, γιατί αποδεικνύει ότι 

«η μεγάλη παράδοση της ευεργεσίας συνεχίζεται. Συνεχίζεται η λαμπαδηδρομία του 

μεγαλείου».  

 

Χαιρετισμό απηύθυναν εκ μέρους των Εκπαιδευτηρίων η κ. Αικατερίνη 

Μαντουλίδου, Πρόεδρος των Εκπαιδευτηρίων η οποία τόνισε μεταξύ άλλων: 

«Η σημερινή εκδήλωση ταιριάζει στο πνεύμα που διαπνέει τα Εκπαιδευτήρια και στη 

φιλοσοφία του ιδρυτή τους, του μεγάλου δάσκαλου και οραματιστή Ευάγγελου 

Μαντουλίδη. Από την ίδρυσή του το σχολείο έχει ως πρωταρχικό του στόχο την 

προσφορά στον μαθητή και στον άνθρωπο, τη δημιουργία προτύπων που θα 

συμβάλλουν στην ορθή διαπαιδαγώγηση των παιδιών, την ανάδειξη αξιών, όπως η 

αγάπη για τον συνάνθρωπο, το χρέος για την πατρίδα, η ατομική ευθύνη και η 

ανάληψη πρωτοβουλιών για το κοινό καλό». 

Εκ μέρους της Βασιλειάδας μίλησε ο κ. Ιωάννης Λεοντιάδης, Καθηγητής 

Βυζαντινολογίας και Γενικός Γραμματέας του Σωματείου ο οποίος αναφέρθηκε στο 

πλούσιο φιλανθρωπικό έργο του σωματείου και στη «ναυαρχίδα»  του, το  

«Αρχοντικό των Ηλικιωμένων», τον πρότυπο Οίκο Ευγηρίας που λειτουργεί από το 

1993 με ιδανικές προδιαγραφές, εξασφαλίζοντας ευτυχισμένα γεράματα και άνετη 

ζωή σε πολλούς ηλικιωμένους. 

Χαιρετισμό έστειλε ο Πρόεδρος της Κοινότητας Σταυροδρομίου-Πέρα 

Κωνσταντινούπολης κ. Γεώργιος Παπαλιάρης ο οποίος αναφέρθηκε ιδιαίτερα στο 

έργο του κ. Ιωάννη Δεμιρτζόγλου με τα εξής λόγια: 

«Το έργο  που επιτελεί ο Γιάννης Δεμιρτζόγλου για το Ζωγράφειο, την Κοινότητά 

μας και την Ομογένεια είναι συνεχές και μεγάλο. Από το 1994 δεν έχει σταματήσει 

να εργάζεται και να προσφέρει με όλες τους τις δυνάμεις στην παιδεία του Γένους 

μας, με λόγια και με έργα, τόσο στην Τουρκία όσο και στο εξωτερικό, ξεπερνώντας 

συχνά τον ίδιο του τον εαυτό. Τιμά και συνεχίζει τη μεγάλη παράδοση της 

Ρωμιοσύνης, φροντίζει για την πρόοδο και την προώθηση της παιδείας και της 

Ρωμαίικης ταυτότητας στη νέα μας γενιά. Του είμαστε ως Κοινότητα αλλά και 

προσωπικά ευγνώμονες για όλα όσα έχει κάνει, και ευχόμαστε ο Θεός να του δίνει 

δύναμη για να πραγματοποιήσει και όλα τα ωραία που ακόμα σχεδιάζει να κάνει». 

Το βραβείο στον Ιωάννη Δεμιρτζόγλου παρέδωσε ο κ. Γεώργιος Απτόσογλου, 

Πρόεδρος Δ.Σ. «Αγίου Βασιλείου-Βασιλειάδας, ο οποίος αρχικά ευχαρίστησε την κ. 

Αικατερίνη Μαντουλίδου για τη φιλοξενία και όλως ιδιαιτέρως την κ. Άσπα 

Χασιώτη, δρ. φιλολογίας, Γενική Διευθύντρια των Εκπαιδευτηρίων Ε. Μαντουλίδη, 

για την επιμέλεια και το συντονισμό της όλης εκδήλωσης και στη συνέχεια 

αναφέρθηκε με συγκίνηση στην προσφορά του στον Ελληνισμό, την Ομογενειακή 

Παιδεία και τη Μαθητιώσα νεολαία. Για το έργο και την πολύτιμη προσφορά των 

μεγάλων ευεργετών Αναστασίου και Ιουλίας Μπίλλη μίλησε ο κ. Νικόλαος 

Ιντζεσίλογλου, Καθηγητής  της Νομικής Σχολής του ΑΠΘ και το βραβείο παρέλαβε 

ο κ. Αντώνης Δασκόπουλος. Για  την ευποιία και την ανεκτίμητη προσφορά στον 

άνθρωπο, στην κοινωνία, στη Θεσσαλονίκη του κ. Νικόλαου  Παπαγεωργίου μίλησε 
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ο κ. Αντώνης Ανεζίνης, τ. στέλεχος τραπεζών και το βραβείο παρέλαβαν ο κ. 

Γεώργιος και η κ. Ζωή Παπαγεωργίου.  

 

Την τιμητική εκδήλωση πλαισίωσε μουσικά η  Πολυεθνική Χορωδία Koral 

Istanbul, υπό τη διεύθυνση της κ. Γκιουλσέν Γιαβούζκαλ και η Χορωδία και  η 

Ορχήστρα των Εκπαιδευτηρίων Ε. Μαντουλίδη υπό τη διεύθυνση των κ.κ. Ελένης 

Θεοδωρίδου και Ιωάννη Πολυμενέρη. 

Την εκδήλωση τίμησαν μεταξύ άλλων οι: Ιωάννης Γκλαβάκης, τ. Ευρωβουλευτής , 

Κωνσταντίνος Γκιουλέκας, Βουλευτής Θεσσαλονίκης, Nalan Akakca, Υποπρόξενος 

Γενικού Προξενείου της Τουρκικής Δημοκρατίας, εκπρόσωπος του Γενικού 

Πρόξενου της Τουρκίας στη Θεσσαλονίκη, Γεώργιος Καρατάσιος, Περιφερειακός 

Διευθυντής Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας, Θεόδωρος Δαρδαβέσης, Πρόεδρος 

Φιλοπτώχου Αδερφότητας Ανδρών Θεσσαλονίκης, Δημήτρης Συμεωνίδης, Πρόεδρος 

Ελληνοτουρκικού Επιμελητηρίου, Δημήτρης Κούβελας, Δημοτικός Σύμβουλος, 

Νικόλαος Ζεϊμπέκης, Δημοτικός Σύμβουλος, κ.ά. 

 


