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Ζνασ αληθινόσ δάςκαλοσ – Ζνασ ςπουδαίοσ άνθρωποσ
Σον θυμόμαςτε και τον τιμοφμε
Οι εκδόςεισ ΜΕΣΑΙΧΜΙΟ,
ςε ςυνεργαςία με τθν Επιςτθμονικι Ζνωςθ ΝΕΑ ΠΑΙΔΕΙΑ,
ωσ ελάχιςτο φόρο τιμισ
ςτον πολφτιμο ςυνεργάτθ τουσ
ςασ προςκαλοφν ςε μια βραδιά αφιερωμζνθ
ςτον ΠΑΝΑΓΙΩΣΗ ΕΜΜΑΝΟΤΗΛΙΔΗ
τθ Δευτζρα, 28 Απριλίου 2014, ςτισ 8 μ.μ.,
ςτον ΠΟΛΤΧΩΡΟ ΜΕΣΑΙΧΜΙΟ
(Ιπποκράτουσ 118, Ακινα).
Θα μιλιςουν
ο Κώςτασ Αγγελάκοσ, Αναπλθρωτισ Κακθγθτισ Παιδαγωγικϊν
ςτο Σμιμα Ιςτορίασ του Ιονίου Πανεπιςτθμίου,
θ Άννα Ιορδανίδου, Κακθγιτρια Γλωςςολογίασ Πανεπιςτθμίου Πατρϊν,
ο φιλόλογοσ-ςυγγραφζασ Δημήτρησ Λάππασ,
οι εκδότεσ Νώντασ και Βάςω Παπαγεωργίου,
θ Ντόρα Σςακνάκη και θ Ειρήνη Χριςτοποφλου,
επιμελιτριεσ των εκδόςεων ΜΕΣΑΙΧΜΙΟ,
οι κόρεσ του Ρίτα και Καλλιόπη Εμμανουηλίδου.
Ζνασ χρόνοσ πζραςε από τότε που χάςαμε ζναν ςπουδαίο άνκρωπο! Ακοφραςτοσ δάςκαλοσ
μζχρι το τζλοσ τθσ ηωισ του, ο Παναγιϊτθσ Εμμανουθλίδθσ ιταν από τουσ πρϊτουσ
ςυνταξιδιϊτεσ των εκδόςεων ΜΕΣΑΙΧΜΙΟ. Η ςυμβολι του ςτθ μελζτθ τθσ Νεοελλθνικισ
Γλϊςςασ υπιρξε πολφτιμθ. Η δουλειά του ιταν και είναι για όλουσ μασ υπόδειγμα για το
πϊσ κα πρζπει να γίνονται τα βιβλία, ενϊ το ικοσ του μασ δίδαξε πολλά.
Παρά τα δφςκολα παιδικά χρόνια που πζραςε ςτο Κιλκίσ όπου γεννικθκε και μεγάλωςε, το
πείςμα και θ αγάπθ του για τθ ηωι δεν τον εγκατζλειψαν ποτζ. Αφοφ αποφοίτθςε από τθ
Φιλοςοφικι χολι του Αριςτοτελείου Πανεπιςτθμίου Θεςςαλονίκθσ, όπου είχε τθν τφχθ να
διδαχτεί από ςπουδαίουσ φιλολόγουσ, όπωσ τον Ιωάννθ Κακριδι και τον Εμμανουιλ
Κριαρά, πρωτοδιορίςτθκε ωσ φιλόλογοσ ςτο Αμφνταιο Φλϊρινασ και υπθρζτθςε 32 χρόνια
ςτθ Δευτεροβάκμια Εκπαίδευςθ. Ωσ κακθγθτισ ιταν πολφ ηωντανόσ, εφευρετικόσ ςτθ
διδαςκαλία, γζμιηε τθν αίκουςα με τθν παρουςία του. Οι μακθτζσ του τον κυμοφνται ωσ
αυςτθρό αλλά ταυτόχρονα ωσ ζναν δάςκαλο που πραγματικά κοντά του μάκαινεσ.
Ωσ δάςκαλο τον γνϊριςε και θ μετζπειτα ςφηυγόσ του Ζλλθ Πετρίδου (θ οποία πζκανε το
2008), με τθν οποία ςυνζγραψε δεκάδεσ βοθκιματα για φιλολόγουσ και μακθτζσ τθσ
Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ, τα περιςςότερα από τα οποία αναφζρονται ςτθ διδαςκαλία
τθσ Νεοελλθνικισ Γλϊςςασ (όλα κυκλοφοροφν από τισ εκδόςεισ ΜΕΣΑΙΧΜΙΟ). Η ευτυχία του
ςυμπλθρϊκθκε όταν απζκτθςε με τθ ςφηυγό του δφο κόρεσ, τθ Ρίτα και τθν Πόπθ. Οι ςτόχοι
του για μια οικογζνεια ενωμζνθ και αγαπθμζνθ επιτεφχκθκαν. Ζδρα τθσ οικογζνειασ θ
Κατερίνθ, και ςτθ ςυνζχεια ο Κοφκοσ Πιερίασ, όπου το ηεφγοσ ζηθςε μζχρι το τζλοσ τθσ ηωισ
του.
Εκτόσ από τα δεκάδεσ εκπαιδευτικά βοθκιματα για το Γυμνάςιο και το Λφκειο, ο
Παναγιϊτθσ Εμμανουθλίδθσ πιρε μζροσ ςτθ ςυγγραφι ςχολικϊν βιβλίων του ΤΠΕΠΘ. Σο
2011 κυκλοφόρθςαν επίςθσ από τισ εκδόςεισ ΜΕΣΑΙΧΜΙΟ δφο πρωτότυπα λεξικά του (ζργο
ηωισ για εκείνον) για τθν ορκι χριςθ τθσ Νεοελλθνικισ Γλϊςςασ: 1. Βρίςκω τον τφπο που

θέλω, 2. Ψάχνω την κατάλληλη λέξη. Σελευταίο του εγχείρθμα το ιςτολόγιο «Γλωςςικά
Ολιςκιματα» όπου παρουςίαηε και ςχολίαηε γλωςςικά ολιςκιματα, τα οποία
ςταχυολογοφςε από τον δθμόςιο λόγο.
Ο Παναγιϊτθσ Εμμανουθλίδθσ ιταν πολλά πράγματα και αξίηει να κυμόμαςτε όλεσ τισ
πτυχζσ του και να παραδειγματιηόμαςτε από τθν πολυπραγμοςφνθ, τθν ευαιςκθςία και τθν
αγωνιςτικότθτά του. Ήταν άξιοσ ςφντροφοσ και ςτοργικόσ πατζρασ, χαριςματικόσ δάςκαλοσ
και ςπουδαίοσ φιλόλογοσ, ταλαντοφχοσ μουςικόσ και μελωδικόσ ψάλτθσ, ςυμπονετικόσ
φίλοσ, εφευρετικόσ, γενναιόδωροσ, εργατικόσ, ευαίςκθτοσ, δοτικόσ, φιλόξενοσ,
ακριβολόγοσ, αναλυτικόσ, ενκουςιϊδθσ, ευφυζςτατοσ, εξωςτρεφισ, ςτοχαςτικόσ. Ζνασ
ςπουδαίοσ Άνκρωποσ που είχαμε τθν τφχθ να ζχουμε ςτισ ηωζσ μασ.

