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Στην τελική ευθεία για το 7ο Διεθνές Μαθητικό Συνέδριο στην Κωνσταντινούπολη
Σε Αίνες ημέρες, στις 10 Απριλίου,
θα πλημμυρίσει το ιστορικό Ζωγράφειο της Πόλης με μαθητές,
πανεπιστημιακούς, λογοτέχνες,
ηθοποιούς, μουσικούς και δη
μοσιογράφους. Είναι το ετήσιο
ραντεβού που διοργανώνουν
από κοινού το Ζωγράφειο Λύκειο
Κωνσταντινούπολης και τα Εκ
παιδευτήρια Ε. Μαντουλίδη Θεσ
σαλονίκης, υπό την αιγίδα του
Οικουμενικού Πατριαρχείου, με
τη μορφή ενός Διεθνούς Μαθη
τικού Συνεδρίου, ως μια μεγάλης
εμβέλειας συνάντηση και γιορτή
πολιτισμού. Κάθε χρόνο το Μα
θητικό Συνέδριο είναι αφιερω
μένο σε μια πνευματική προ
σωπικότητα και ήδη η πορεία
του θεσμού έχει προκαλέσει με
γάλο αριθμό εισηγήσεων και
δράσεων. Πέρυσι, το Συνέδριο
ήταν αφιερωμένο στον Γιώργο
Θεοτοκά. Φέτος, είναι αφιερω
μένο στον Αντώνη Σαμαράκη.
Από τις 10 ώς τις 14 Απριλίου,
το ιστορικό Ζωγράφειο Λύκειο
της Κωνσταντινούπολης, στο
Πέρα, θα υποδεχθεί μαθητές 19
σχολείων (δημόσιων και ιδιωτι
κών) της Ελλάδας, της Πόλης,
της Λευκωσίας και της Ιμβρου
μαζί με διαπρεπείς επιστήμονες,
θεωρητικούς και καλλιτέχνες με
σκοπό μια πνευματική ώσμωση
που θα γίνει αξέχαστο βίωμα.
Αυτή είναι άλλωστε η συνταγή
που κρατούν χρόνια τώρα οι
πρωτεργάτες του θεσμού, ο Γιάν
νης Δεμιρτζόγλου και η Ασπα
Χασιώτη, στη διεύθυνση αντιστοίχως του Ζωγραφείου Λυ
κείου και των Εκπαιδευτηρίων
Μαντουλίδη. Φέτος, στο 7ο Διε
θνές Μαθητικό Συνέδριο Λογο
τεχνίας με θέμα: «Αντώνης Σαμαράκης. Ο αιώνιος έφηβος», οι
προσεγγίσεις θα είναι εκείνο το
γοητευτικό μείγμα επιστημονι

Γιάννης Δεμιρτζόγλου και Ασπα Χασιώτη διοργανώνουν το Συνέδριο.

Για τους μαθητές η εμπειρία περιλαμβάνει και περιηγήσεις.

Ο θεσμός των
Μαθητικών
Συνεδρίων
που διοργανώνουν το Ζωγράφειο και τα
Εκπαιδευτήρια
Μαντουλίδη
τελεί υπό την
αιγίδα του Οι
κουμενικού
Πατριαρχείου.
Ο κ.κ. Βαρθο
λομαίος θα κη
ρύξει την
έναρξη.
κών ανακοινώσεων, συζητήσε
ων, μαθητικών δράσεων και καλ
λιτεχνικού έργου, σε συνδυασμό
με το πολιτισμικό εκτόπισμα της
ίδιας της Πόλης, του Βοσπόρου
και των Πριγκηποννήσων. Είναι
μια μοναδική εμπειρία για όλους,
ιδίως, όμως, για τους μαθητές.
Την έναρξη των εργασιών
του Συνεδρίου θα κηρύξει στο Ζωγράφειο Λύκειο- η ΑΘΠ

ο Οικουμενικός Πατριάρχης
κ.κ. Βαρθολομαίος, ενώ την
εναρκτήρια ομιλία με τίτλο «Ο
Αντώνης μου» θα πραγματο
ποιήσει η Ελένη Σαμαράκη,
σύζυγος του Αντώνη Σαμαράκη,
ορίζοντας έτσι με ένα τρόπο
προσωπικό και συγκινητικό και
με την ακρίβεια μιας αλάνθα
στης μαρτυρίας την πύλη για
το πενθήμερο πνευματικό ταξίδι

ΑΝΤΪΪΝΗ
ΣΑΜΑΡΑΚΗ

ΤΟ
ΛΑΘΟΣ
Η αψίσα του Συνεδρίου με αφιέ

«Το Λάθος», το δημοφιλές βι

ρωμα στον Αντώνη Σαμαράκη.

βλίο του Αντώνη Σαμαράκη.

στην Κωνσταντινούπολη.
Παράλληλα με τις εισηγήσεις
θα πραγματοποιηθούν θεατρικές
εκδηλώσεις, εκθέσεις φωτογρα
φίας, συζητήσεις, περιήγηση
στον Βόσπορο, στην Προπον
τίδα, στην Πρίγκηπο και στη
Χάλκη (και επίσκεψη στη Θεολογική Σχόλη). Ολα αναμένονται
με ενδιαφέρον. Σημειώνουμε
το θεατρικό αναλόγιο «Το λάθος»

από το ΔΗΠΕΘΕ Καβάλας σε
σκηνοθετική επιμέλεια και σύν
θεση κειμένου του Θοδωρή Γκόνη και σκηνογραφική επιμέλεια
του Ανδρέα Γεωργιάδη. Διαβά
ζουν οι ηθοποιοί: Νίκος Γαλανός,
Δημήτρης Πιατάς, Σταύρος Ρά
γιας. Ραντεβού στην Πόλη!
ΝΙΚΟΣ ΒΑΤ0Π0ΥΛ0Σ

athinaika@kathimerini.gr
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