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Θεσσαλονίκη, η πόλη των μεγάλων δασκάλων
Εκδήλωση για τους μεγάλους δασκάλους της Θεσσαλονίκης
πραγματοποίησαν τα Εκπαιδευτήρια Μαντουλίδη, στο πλαίσιο του εορτασμού των
100 χρόνων από την απελευθέρωση της Θεσσαλονίκης, υπό τον γενικό τίτλο
«Θεσσαλονίκη, η πόλη των μεγάλων δασκάλων».
Βιογραφικά στοιχεία αλλά και το έργο και η προσφορά «των μεγάλων
δασκάλων» που επηρέασαν την εξέλιξη της ελληνικής γλώσσας παρουσιάστηκαν
στην εκδήλωση, που πραγματοποιήθηκε στο Πολιτιστικό Κέντρο των
Εκπαιδευτηρίων Μαντουλίδη.
Μέσα από εργασίες, βίντεο και φωτογραφικό υλικό, που ετοίμασαν και
παρουσίασαν οι μαθητές του Λυκείου των Εκπαιδευτηρίων Μαντουλίδη έγινε
εκτενής αναφορά στην εργογραφία και τη βιογραφία των Μανόλη Τριανταφυλλίδη,
Δημήτρη Γληνού, Αλέξανδρου Δελμούζου, Γιάννη Κακριδή, Λίνου Πολίτη,
Εμμανουήλ Κριαρά, Χρίστου Τσολάκη και Ευάγγελου Μαντουλίδη.
Σε επιμέρους στοιχεία της ζωής και του έργου των «μεγάλων δασκάλων» αλλά και
στο κλίμα της εποχής στην οποία έδρασαν αναφέρθηκαν οι ομιλητές της εκδήλωσης.
Ο Γιώργος Αναστασιάδης, Ομότιμος Καθηγητής της Νομικής του ΑΠΘ,
αναφέρθηκε στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο και στο κλίμα ελευθερίας που
επικρατούσε από την ίδρυσή του, το οποίο βοήθησε στην καθιέρωση του
δημοτικισμού και αποτέλεσε αντίπαλο δέος σ’ αυτούς που υποστήριζαν την
καθαρεύουσα.
Για τον Μανόλη Τριανταφυλλίδη και τον Αλέξανδρο Δελμούζο μίλησε ο Γιώργος
Παπαναστασίου, Επίκουρος Καθηγητής του τμήματος Φιλολογίας του ΑΠΘ Διευθυντής του «Ινστιτούτου Νεοελληνικών Σπουδών», ο οποίος, αφού αναφέρθηκε
σε βιογραφικά και εργογραφικά στοιχεία των δύο δασκάλων, μίλησε για την
προσωπικότητά τους, για την επιρροή τους στην εξέλιξη της ελληνικής γλώσσας και
για το Ίδρυμα Μανόλη Τριανταφυλλίδη, την πολύτιμη παρακαταθήκη στην πόλη της
Θεσσαλονίκης.
Ο δημοσιογράφος-συγγραφέας Κώστας Μπλιάτκας μίλησε για τον Χρίστο
Τσολάκη, «τον παθιασμένο δάσκαλο που ζούσε και ανέπνεε για τη σχολική τάξη, ο
οποίος λείπει περισσότερο από τις γενιές που έρχονται χωρίς να τον έχουν γνωρίσει»,
όπως τόνισε χαρακτηριστικά.
Ο Καθηγητής της Νομικής Σχολής του ΑΠΘ Γιώργος Δέλλιος, μίλησε με συγκίνηση
για τους αγαπημένους του δασκάλους, τον Χρίστο Τσολάκη, δάσκαλό του στο
Πειραματικό και τον Ευάγγελο Μαντουλίδη, δάσκαλό του στο Φροντιστήριο
Παιδεία, που τους ένωνε η αγάπη τους για τη γλώσσα και το ενδιαφέρον τους για το
καλό της εκπαίδευσης.

Την εκδήλωση έκλεισε ο συγγραφέας Θωμάς Κοροβίνης, φιλόλογος για πολλά
χρόνια στα σχολεία της Θεσσαλονίκης και της Πόλης, που αναφέρθηκε στους
δασκάλους που άλλαξαν τη ζωή του: στους καθηγητές του στη Φιλοσοφική Σχολή
του ΑΠΘ: στον Γιώργο Σαββίδη και στον Δημήτρη Μαρωνίτη αλλά και στους
δασκάλους του στη δημιουργία: στον Ντίνο Χριστιανόπουλο και στη Διδώ Σωτηρίου.
Την εκδήλωση παρακολούθησε η σύζυγος του Χρίστου Τσολάκη, Στάσα, η οποία
μίλησε για την πορεία των «52 κοινών και φωτεινών χρόνων με τον δάσκαλο».
Την ιδέα και το συντονισμό της εκδήλωσης είχε η Άσπα Χασιώτη, δρ. φιλολογίας,
Γενική Διευθύντρια των Εκπαιδευτηρίων.

