
       

 Θέρμη 25/10/2013 

 

 

Η  Α.Θ.Π. ο Οικουμενικός Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολομαίος  

τίμησε με την παρουσία του  τις εκδηλώσεις για τον εορτασμό  

των 35 χρόνων των Εκπαιδευτηρίων Ε. Μαντουλίδη. 

 

 

Τον εορτασμό των 35 χρόνων λειτουργίας    

των Εκπαιδευτηρίων Ε. Μαντουλίδη και 

προσφοράς τους στην παιδεία και στον 

πολιτισμό,  λάμπρυνε  με την παρουσία του      

η Α.Θ.Π. ο Οικουμενικός Πατριάρχης        

κ.κ. Βαρθολομαίος. 

 

Μαθητές,  γονείς, φίλοι και συνεργάτες των 

Εκπαιδευτηρίων είχαν  την τιμή και τη χαρά 

να δεχθούν την ευλογία του Παναγιότατου 

στις κτιριακές εγκαταστάσεις του 

Γυμνασίου-Λυκείου.  

 

Στα πλαίσια της επίσκεψής του η Α.Θ.Π. ο Παναγιότατος φύτεψε ένα 

μικρό δενδρύλλιο ελιάς στον κήπο του προαύλιου χώρου του Γυμνασίου – 

Λυκείου των Εκπαιδευτηρίων Ε. Μαντουλίδη.  

Ήταν μία συμβολική κίνηση, «Ενθύμιο της Επίσκεψης της Α. Θ. Π. του 

Οικουμενικού Πατριάρχη κ.κ. Βαρθολομαίου στα Εκπαιδευτήρια 

Μαντουλίδη».  

 



Στη συνέχεια, παρακολούθησε τη μουσικοθεατρική παράσταση              

«Μια Πόλη μαγική…», βασισμένη στο παραμύθι της Ελένης Πριοβόλου,  

που γράφτηκε ειδικά για την παράσταση αυτή, στην οποία  

πρωταγωνιστούν μαθητές του Ζωγραφείου Γυμνασίου-Λυκείου και του 

Δημοτικού των Εκπαιδευτηρίων.  

 

Προηγήθηκε ομιλία της κ. Αικατερίνης Μαντουλίδου η οποία απηύθυνε 

εγκάρδιο χαιρετισμό προς τον Παναγιότατο: « Ύψιστη τιμή και μέγιστη 

ευλογία η σημερινή παρουσία Σας. Κοσμείτε τα Εκπαιδευτήρια, τιμάτε τη 

μεγάλη οικογένειά τους, γράφετε μια χρυσή σελίδα στην ιστορία τους» 

και επέδωσε ένα ενθύμιο για την επίσκεψή Του στα Εκπαιδευτήρια, ως 

ελάχιστη έκφραση τιμής και ευ-

χαριστίας, έναν ιστορικό χάρτη, 

ο οποίος περιγράφει την 

αυτοκρατορία του Μ. 

Αλεξάνδρου και σημειώνει όλες 

τις γνωστές την εποχή εκείνη 

πόλεις με το όνομα 

«Αλεξάνδρεια».  

 

Η Πρόεδρος των Εκπαιδευτηρίων συνέχισε αναφέροντας χαρακτηριστικά: 

«Τα Εκπαιδευτήρια κλείνουν φέτος τα 35 χρόνια λειτουργίας και 

προσφοράς στην παιδεία και τον πολιτισμό.  Ήταν το 1978 όταν ο 

Ευάγγελος Μαντουλίδης, νέος αλλά ήδη καταξιωμένος φιλόλογος, 

κυνήγησε το όνειρό του για ένα σχολείο υποδειγματικό που θα έκανε 

πράξη τα οράματα και τις αρχές του. Όλοι εμείς, η οικογένειά του και οι 

συνεργάτες του, αλλά και οι μαθητές και οι γονείς τους, πιστοί στο όραμά 

του, βασιζόμενοι στις ίδιες αρχές, με το ίδιο μεράκι συνεχίζουμε το έργο 



του στον ίδιο δρόμο που αυτός χάραξε στοχεύοντας ακόμα πιο ψηλά! 

Ευχόμαστε με τη χάρη του Θεού και την ευλογία της Παναγιότητάς Σας 

να τιμήσουμε όσα μας εμπιστεύτηκε και να διαπλάθουμε χαρακτήρες 

πρότυπα, όπως ο ιδρυτής μας». 

 

Έκλεισε το λόγο της ευχόμενη στον Παναγιότατο: «τα όνειρά Σας και τα 

οράματα όλης της Ορθοδοξίας να γίνουν πραγματικότητα και η φλόγα 

του καντιλιού που σιγοκαίει στο Φανάρι να γίνει φωτιά, να γίνει 

φρυκτωρία που θα διαδώσει το λόγο Σας σε όλη την Οικουμένη».  

 

Τέλος, ευχαρίστησε το Διευθυντή του Ζωγραφείου Λυκείου, κ. Ιωάννη 

Δεμιρτζόγλου λέγοντας: «Σας ευχαριστούμε για τη σημερινή παράσταση, 

για την προσφορά σας στην Εκπαίδευση, για τις πολλές ευκαιρίες που 

μας δίνετε όλους να νιώσουμε περήφανοι ως ΄Ελληνες». 

 

Η Α.Θ.Π. ο Οικουμενικός Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολομαίος στην ομιλία του 

ανέφερε: «Οἱ Ἕλληνες, πρὶν ἑβδομήντα πέντε περίπου χρόνια, ἐνῶ 

μποροῦσαν νὰ ἀφήσουν τὸν ἐχθρὸ νὰ περάσει καὶ νὰ ἔχουν καλύτερη 

μεταχείριση, προτίμησαν τὴν ἐλευθερία καὶ τὴν δικαιοσύνη. Γιὰ αὐτὰ τὰ 

δύο πράγματα πέθαναν πολλοὶ ἀπὸ αὐτοὺς ἐπάνω στὰ χιονισμένα βουνὰ 

τῆς Ἀλβανίας καὶ αὐτὲς τὶς ἡμέρες τιμοῦμε τὸν ἡρωϊσμό τους. Ἔτσι, 

λοιπόν, κι ἐσεῖς, ποὺ ἀποτελεῖτε τὴν χρυσῆ ἐλπίδα τῆς Θεσσαλονίκης καὶ 

τῆς πατρίδας σας, ἐκμεταλλευθῆτε αὐτὸν τὸν χρόνο ποὺ σᾶς ἔδωσε ὁ 

Θεὸς κοντὰ στοὺς καλοὺς δασκάλους σας, ὄχι μόνο γιὰ νὰ πάρετε ὅσο τὸ 

δυνατὸν περισσότερες γνώσεις, ἀπαραίτητες γιὰ τὴν μετέπειτα ζωή σας, 

ἀλλὰ κυρίως γιὰ νὰ θέσετε γερὰ θεμέλια, ὥστε νὰ ἐπιτύχετε στὴν 

πνευματική σας ζωή. Διότι αὐτὸ ποὺ ἔχει μεγαλύτερη σημασία ἀπὸ ὅλα 

σὲ αὐτὸν τὸν κόσμο, ἀγαπητά μας παιδιά, δέν εἶναι οὔτε ἡ δύναμη, οὔτε ἡ 

ὀμορφιά, οὔτε οἱ ἐπιτυχίες, οὔτε οἱ πρωτιές, οὔτε τὰ χρήματα, οὔτε ἡ δόξα, 

ἀλλὰ ἡ ψυχή μας».  



Ο Παναγιότατος έκλεισε 

την ομιλία του τονίζοντας: 

«Ἐμεῖς ὡς ὁ πνευματικός 

σας Πατέρας, ὡς ὁ 

Οἰκουμενικὸς Πατριάρχης, 

θὰ χαιρόμεθα πάντοτε 

πληροφορούμενοι τὶς 

ποικίλες ἐκδηλώσεις καὶ 

ἐπιτυχίες τοῦ Σχολείου 

σας, μορφωτικές, ἀθλητικές, κοινωνικές, οἱ ὁποῖες τιμοῦν πρῶτα ἐσᾶς καὶ 

προσφέρουν χαρὰ καὶ ἱκανοποίηση στοὺς διδασκάλους καὶ στοὺς γονεῖς 

σας, ἀλλὰ καὶ ὠφέλεια στὸ κοινωνικὸ σύνολο. Ἔτσι θὰ χαίρεται ἀπὸ τοὺς 

οὐρανοὺς καὶ ἡ ψυχὴ τοῦ μακαριστοῦ ἱδρυτῆ αὐτῶν τῶν Ἐκπαιδευτηρίων, 

Εὐαγγέλου Μαντουλίδη, ὁ ὁποῖος θὰ βλέπει τὸ ὅραμα καὶ τὸ ἔργο του νὰ 

ἀποδίδουν καρποὺς καλούς. Ὁ Θεὸς ἂς ἀναπαύει τὴν ψυχή του καὶ ἂς 

δίνει δύναμη καὶ φωτισμὸ στὴν διεύθυνση τοῦ Σχολείου, ποὺ συνεχίζει 

ἐπάξια τὸ ἔργο του, στοὺς δασκάλους καὶ στοὺς καθηγητές σας καὶ νὰ 

εὐλογεῖ τὶς προσπάθειές τους γιὰ νὰ σᾶς δώσουν ὅ,τι καλλίτερο ἔχουν. 

Σᾶς εὐχαριστοῦμε γιὰ τὴν φιλοξενία ποὺ πρσφέρετε στὰ παιδιὰ τοῦ 

Ζωγραφείου, μὲ τὸ ὁποῖο σᾶς συνδέουν ἀδελφικοὶ δεσμοί. Ἰδιαιτέρως 

εὐχαριστοῦμε τὴν κυρία Ἄσπα Χασιώτη-Δεμιρτζόγλου, ἡ ὁποία ἀποτελεῖ 

τὸν ζωντανὸ σύνδεσμο μεταξὺ τοῦ σχολείου σας καὶ τοῦ Ζωγραφείου, 

ἀλλὰ καὶ ὁλόκληρης τῆς Ὁμογενείας τῆς Πόλεώς μας καὶ τῆς παιδείας 

της. Ὁ Θεὸς νὰ σᾶς εὐλογεῖ, νὰ σᾶς φωτίζει καὶ νὰ σᾶς ἁγιάζει». 

 

Τη Συνοδεία του Οικουμενικού Πατριάρχη αποτελούσαν ο Αρχιεπίσκοπος 

Αμερικής κ. Δημήτριος, ο Αρχιεπίσκοπος Γερμανίας κ. Αυγουστίνος, ο 

Μητροπολίτης Ρεθύμνου κ. Ευγένιος, ο Μητροπολίτης Τρανουπόλεως κ. 



Γερμανός, ο Μητροπολίτης Κασσανδρίας κ. Νικόδημος και πλήθος ιερέων 

από διάφορες περιοχές της Ελλάδος.  

 

Στην εκδήλωση παραβρέθηκε ο Υφυπουργός Παιδείας και 

Θρησκευμάτων κ. Κωνσταντίνος Γκιουλέκας, οι βουλευτές κ. Γιώργος 

Ορφανός και κ. Σάββας Αναστασιάδης, ο Περιφερειάρχης Κεντρικής 

Μακεδονίας κ. Απόστολος Τσιτζικώστας, ο Περιφερειακός Διευθυντής  

Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας κ. Γιώργος Καρατάσιος, οι  Δήμαρχοι 

Θέρμης και Πυλαίας–Χορτιάτη, κ. Θεόδωρος Παπαδόπουλος και κ. 

Ιγνάτιος Καϊτετζίδης αντίστοιχα, η Δήμαρχος Βέροιας Χαρούλα 

Ουσουλτζόγλου, εκπρόσωποι της τοπικής αυτοδιοίκησης, της 

εκπαιδευτικής κοινότητας  και πλήθος κόσμου.    

 


