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 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2015 

 
 

 

Δ ι α κ ρ ί σ ε ι ς 

 

01  ΕΞΑΙΡΕΣΙΚΗ ΕΠΙΣΤΧΙΑ ΣΟ ΚΟΡΤΦΑΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΣΗ ΜΕΓΑΛΗ ΒΡΕΣΑΝΙΑ CAMBRIDGE                           

O μακθτισ τθσ Γϋ Λυκείου των Εκπαιδευτθρίων Γ. Μπατηόλθσ ζγινε 

δεκτόσ από το Πανεπιςτιμιο Cambridge τθσ Μεγάλθσ Βρετανίασ 
(Pembroke College), για να ςπουδάςει μακθματικά.  

Ο μακθτισ παρακολοφκθςε το Πρόγραμμα «Studies Abroad», το οποίο 
προετοιμάηει τουσ μακθτζσ του Λυκείου για τθν ειςαγωγι τουσ ςε 
πανεπιςτιμια τθσ Αμερικισ και τθσ Ευρϊπθσ χωρίσ International 
Baccalaureate (IB). Αξίηει να ςθμειωκεί ότι ο μακθτισ είχε διακρικεί 
ςτθν Εκνικι Μακθματικι Ολυμπιάδα τθσ ΕΜΕ, «ΑΡΧΙΜΗΔΗ» και 
απζςπαςε αργυρό μετάλλιο το 2013 και χάλκινο το 2014. 
 
 
 
 

 

02  ΕΠΙΣΤΧΙΕ ΜΑΘΗΣΩΝ ΜΑ Ε ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΑ ΣΗ ΜΕΓΑΛΗ ΒΡΕΣΑΝΙΑ                       

Σα αποτελζςματα για τθν ειςαγωγι ςε πανεπιςτθμιακά ιδρφματα του εξωτερικοφ κα ολοκλθρωκοφν περί τα μζςα Απριλίου. 
Οι μακθτζσ τθσ Γϋ Λυκείου που ζγιναν μζχρι ςιμερα δεκτοί είναι: 
 

ΜΕΓΑΛΗ  ΒΡΕΣΑΝΙΑ 

University of Cambridge Γ. Μπατηόλθσ 

Durham University . Κουτροφλθσ 

University of Surrey Π. Αναςταςιάδθσ 

 Β. Γεωργαλάσ 

 Π. Ζαβιτςάνοσ 

 Κ. Καραςακαλίδθσ 

 Μ. Κεραςίδου 

 . Κουγιουμτηι 

 Ν. Μαντατηισ 

 Α. Παναγιωτόπουλοσ 

 Δ. Παπατηιάμου 

 Γ.  Φαναροποφλου 

 Ν. Φαναροποφλου 

Lancaster University . Κουγιουμτηι 

 Ν. Μαντατηισ 

University of Birmingham Ν. Μπακόλα 

University of Sussex N. Φαναροποφλου 

http://www.mandoulides.gr/gr/main/main/studiesabroad
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University of Southampton A. Παναγιωτόπουλοσ 

Bristol University Ν. Μπακόλα 

University of Sheffield O. Μπαλίδθσ 

 Ι. αρόπουλοσ 

The University of Nottingham Π. Αναςταςιάδθσ 

 Ν. Μπακόλα 

University of Glasgow      A. Παναγιωτόπουλοσ 

University of Reading Μ. Καραςακαλίδου 

 Ν. Μαντατηισ 

Royal Holloway Β. Γεωργαλάσ 

 . Δανιθλίδθσ 

Coventry University Χ. Ματιάκθ 

ΜΕΓΑΛΗ  ΒΡΕΣΑΝΙΑ Brunel University London Ν. Μαντατηισ 

  Α. Χατηθςταφρου 

 De Montfort University Π. Ζαβιτςάνοσ 

               O. Μπαλίδθσ 

 University of Brighton      Δ. Αναςταςιάδου 

  . Κουγιουμτηι 

  Γ. φκασ 

  Γ. Φαναροποφλου 

 Edinburgh Napier University Χ. Ματιάκθ 

  Α. Φόγκτ 

 University of Salford Α. Δαλδογιάννθσ 

 University of East London Γ. Δαμάςκοσ 

ΟΛΛΑΝΔΙΑ The Hague University of Applied Sciences Ν. Μαντατηισ 

 
 

03 ΕΞΑΙΡΕΣΙΚΕ ΔΙΑΚΡΙΕΙ ΣΟΤ Α΄ ΑΓΩΝΕ ΛΟΓΟΤ ΓΤΜΝΑΙΟΤ - ΛΤΚΕΙΟΤ                              30/01 - 01/02/2015 

Εξαιρετικζσ διακρίςεισ απζςπαςαν οι μακθτζσ των Εκπαιδευτθρίων        
Ε. Μαντουλίδθ ςτουσ Αϋ Αγϊνεσ λόγου, που πραγματοποιικθκαν ςτο 
Κολλζγιο Ανατόλια. τθ διοργάνωςθ ςυμμετείχαν 304 μακθτζσ από 39 
ςχολεία, ιδιωτικά και δθμόςια, από όλθ τθν Ελλάδα οι οποίοι 
αγωνίςτθκαν ςτον αυκόρμθτο λόγο, ςτον προτρεπτικό λόγο, ςτθν 
εκφραςτικι ανάγνωςθ και ςτουσ διττοφσ λόγουσ.  

Σα Εκπαιδευτιρια ςυμμετείχαν με 23 μακθτζσ ςτα τζςςερα 
αγωνίςματα και κατζκτθςαν πρϊτεσ και δεφτερεσ κζςεισ ςτα τρία από 
αυτά : 

 1η θζςη ςτο αγϊνιςμα του αυκόρμθτου λόγου κατζκτθςε θ   
μακιτρια N. - X. - M. Μπακόλα (Γϋ Λυκείου). 

 1η θζςη ςτο αγϊνιςμα του προτρεπτικοφ λόγου κατζκτθςε θ 
μακιτρια . - Μ. Διγκτςι (Γϋ Γυμναςίου). 

 2η θζςη ςτουσ διττοφσ λόγουσ του Λυκείου κατζκτθςε θ ομάδα με 
τουσ μακθτζσ: . Ζαφειριάδθ (Βϋ Λυκείου), Ε. Καςαγιάννθ 
(Γϋ Λυκείου), N. - X. - M. Μπακόλα (Γϋ Λυκείου). 

 Finalist ςτον αυκόρμθτο λόγο ιταν οι μακιτριεσ: . - Μ. Διγκτςι             
(Γϋ Γυμναςίου), Ι. Λιάκου (Γϋ Γυμναςίου), Α. Παμπόρθ             
(Aϋ Λυκείου). 

 Finalist ςτον προτρεπτικό λόγο ιταν οι μακθτζσ: Κ. Ακαναςόπουλοσ 
(Γϋ Γυμναςίου), Γ. Ζευγαρίδου (Βϋ Λυκείου). 

 Finalist ςτθν εκφραςτικι ανάγνωςθ ιταν ο μακθτισ . Ζαφειριάδθσ 
(Βϋ Λυκείου). 
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 Εφφημη μνεία ςτον αυκόρμθτο λόγο ζλαβαν οι μακθτζσ:             
Γ. Ζευγαρίδου (Βϋ Λυκείου), Δ. Σςαραβάσ (Βϋ Λυκείου). 

 Εφφημη μνεία ςτον  προτρεπτικό λόγο  ζλαβαν οι  μακιτριεσ:                
Η. Βουνοτρυπίδου (Βϋ Λυκείου), Β. Σριανταφφλλου                   
(Bϋ Γυμναςίου). 

 Εφφημη μνεία ςτθν  εκφραςτικι ανάγνωςθ  ζλαβαν οι  μακθτζσ:                
Φ.  υτιλίδθσ (Βϋ Λυκείου), Θ. Φεςατίδου (Bϋ Γυμναςίου). 

 τον ημιτελικό των διττϊν λόγων Γυμναςίου, αγωνίςτθκαν οι μακθτζσ: 
Α.-. Δελθπάλλασ-Ο’Ντόννελλ (Γϋ Γυμναςίου), Ε. Κολυμπιανάκθ 
(Bϋ Γυμναςίου), . Μαυρομάτθσ (Γϋ Γυμναςίου). 

 τον ημιτελικό των διττϊν λόγων Λυκείου, αγωνίςτθκαν οι 
μακθτζσ: . Κυρατηι (Βϋ Λυκείου), Φ. υτιλίδθσ                         
(Βϋ Λυκείου),   Γ. Ζευγαρίδου (Βϋ Λυκείου). 

04 ΔΙΑΚΡΙΕΙ ΣΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ AMC 8 ΣΗ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ_(ΜΑΑ)_________   

Σα Εκπαιδευτιρια E. Μαντουλίδθ ςυμμετείχαν φζτοσ για τζταρτθ 
χρονιά ςτο διαγωνιςμό AMC 8 τθσ Αμερικάνικησ Μαθηματικήσ 
Εταιρείασ (MAA), ο οποίοσ διεξιχκθ ςτα Εκπαιδευτιρια τθν Σρίτθ,           
18 Νοεμβρίου 2014. Νικθτισ του διαγωνιςμοφ αναδείχτθκε ο μακθτισ         
Ο. Πλοιαρίδθσ (Β’ Γυμναςίου). Επίςθσ τθν πρϊτθ κζςθ κατζλαβε ο 
μακθτισ . Μάςτορθσ (Α’ Γυμναςίου), τθ δεφτερθ κζςθ οι μακθτζσ           
Ν. Καραηιϊτθσ (Β’ Γυμναςίου), Θ. Σηζλλοσ (Α’ Γυμναςίου) και τθν τρίτθ 
κζςθ οι μακθτζσ Ι. αμαράσ (Β’ Γυμναςίου), Χ. Μαρινόπουλοσ και            
Α. πυροποφλου (Α’ Γυμναςίου). τουσ διαγωνιςμοφσ αυτοφσ 
ςυμμετζχουν ςχολεία από όλον τον κόςμο, ςχολεία από τθν Ελλάδα 
και ζνα μόνο ςχολείο από τθ Θεςςαλονίκθ, τα Εκπαιδευτιρια                       
Ε. Μαντουλίδθ. 

05 5οσ ΣΑ 800 ΜΕΣΡΑ ΕΛΕΤΘΕΡΟ Ο ΜΑΘΗΣΗ . ΔΑΛΔΟΓΙΑΝΝΗ ΣΟ ΔΙΕΘΝΕ MEETING ΣΗ ΑΜΒΕΡΑ   

Εξαιρετικζσ διακρίςεισ για τον μακθτι των Εκπαιδευτθρίων                          
. Δαλδογιάννθ, ςτο Flanders Speedo Cup 2015 που διεξιχκθ ςτθν 
Aμβζρςα 24 και 25 Ιανουαρίου 2015. Ο μακθτισ κατετάγθ 5οσ ςτα 800 
μζτρα ελεφκερο και 11οσ ςτα 1.500 μζτρα ελεφκερο. Η παρουςία του 
ςτο φετινό πανευρωπαϊκό πρωτάκλθμα ανοιχτισ κάλαςςασ αποτελεί 
τον μεγάλο ςτόχο του . Δαλδογιάννθ. Ο νεαρόσ κολυμβθτισ δεν 
κρφβει τθ λατρεία του για τθ κάλαςςα και το open water μετά τθν 
επαφι που είχε για πρϊτθ φορά πζρςι. Σο open water παγκοςμίωσ 
αλλά και ςτθν Ελλάδα αναπτφςςεται ταχζωσ τα τελευταία χρόνια. 

 

Σ υ ν έ δ ρ ι α 

 
47ο ΤΝΕΔΡΙΟ ΜΟΝΣΕΛΟΤ ΗΝΩΜΕΝΩΝ ΕΘΝΩΝ (THIMUN) ΧΑΓΗ, ΟΛΛΑΝΔΙΑ                                                25 - 31/01/2015  

Μακθτζσ του Λυκείου ςυμμετείχαν ςτο 47ο υνζδριο Μοντζλου 
Ηνωμζνων Εκνϊν (ΣΗIMUN), που πραγματοποιικθκε ςτο Διεκνζσ 
υνεδριακό κζντρο τθσ Χάγθσ με τθ ςυμμετοχι 4.000 μακθτϊν απ’ όλο 
τον κόςμο. Κατά τθ διάρκεια των εργαςιϊν οι μακθτζσ - ςφνεδροι 
ανζλυςαν κζματα παγκόςμιου ενδιαφζροντοσ κατά τα πρότυπα των 
Ηνωμζνων Εκνϊν και διαπραγματεφτθκαν τθν υπογραφι 
ψθφιςμάτων, θ τελικι μορφι των οποίων αποςτζλλεται ςτθν επίςθμθ 
αντιπροςωπεία του ΟΗΕ. Οι ςυμμετζχοντεσ είχαν επίςθσ τθν ευκαιρία 
να επιςκεφκοφν το Διεκνζσ Δικαςτιριο τθσ Χάγθσ (Peace Palace) και 
να ενθμερωκοφν για τον τρόπο λειτουργίασ του κακϊσ επίςθσ και 
χϊρουσ πολιτιςτικοφ ενδιαφζροντοσ ςτθ Χάγθ και το Άμςτερνταμ. 
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62o ΤΝΕΔΡΙΟ HARVARD MODEL UNITED NATIONS (HMUN) BOΣΟΝΗ, ΗΠΑ                                     26/01 - 02/02/2015 

 Σο ςυνζδριο διοργανϊκθκε με τθν πολφτιμθ ςυνεργαςία των φοιτθτϊν 
του κορυφαίου πανεπιςτθμίου Harvard ςτο Sheraton Hotel τθσ 
Βοςτόνθσ των ΗΠΑ, μζςα ςτο Prudential Tower και το ςυνεδριακό χϊρο 
Ηaynes και ςυγκζντρωςε πάνω από 3000 μακθτζσ από όλο τον κόςμο. 
Οι μακθτζσ των Εκπαιδευτθρίων ενθμερϊκθκαν πάνω ςε φλζγοντα 
κζματα παγκόςμιου ενδιαφζροντοσ και προςπάκθςαν να προαςπίςουν 
τα ςυμφζροντα τθσ χϊρασ που εκπροςϊπθςαν παίρνοντασ μζροσ ςε 
προςομοιϊςεισ ςυνεδριάςεων του ΟΗΕ. 

 

 

 

Δ ρ α σ τ η ρ ι ό τ η τ ε ς 

 

ΚΟΠΗ ΠΙΣΑ ΑΠΟΦΟΙΣΩΝ                                                                                                                                            09/1/2015 

Ο φλλογοσ Εκπαιδευτθρίων Ε. Μαντουλίδθ πραγματοποίθςε ςτο 
κλειςτό Γυμναςτιριο των Εκπαιδευτθρίων τθν παραδοςιακι κοπι τθσ 
πρωτοχρονιάτικθσ πίτασ. Οι απόφοιτοι είχαν τθν ευκαιρία να βρεκοφν 
με τουσ παλιοφσ τουσ ςυμμακθτζσ, να ςυηθτιςουν με τουσ κακθγθτζσ 
τουσ και να ενθμερωκοφν για τισ δραςτθριότθτεσ του υλλόγου. 

 

 

 

ΤΝΑΝΣΗΗ ΧΟΛΕΙΩΝ ΜΕΛΩΝ UNESCO                                                                                                                  12/1/2015 

Σα Εκπαιδευτιρια Ε. Μαντουλίδθ  ςυμμετείχαν ςε ςφςκεψθ-ςυνάντθςθ ςχολείων που ζγινε ςτα Εκπαιδευτιρια  
Φρυγανιϊτθ.   τθ ςφςκεψθ  ζγινε ζλεγχοσ τθσ πορείασ υλοποίθςθσ του πιλοτικοφ προγράμματοσ  ASPnet τθσ UNESCO, με 
τίτλο «Πολιτιςτικι κλθρονομιά και μνθμεία».    

 

ΦΕΣΙΒΑΛ ΠΑΡΑΔΟΙΑΚΩΝ ΧΟΡΩΝ                                                                                                                          14/01/2015  

Γονείσ και φίλοι παρακολοφκθςαν το Φεςτιβάλ Παραδοςιακϊν Χορϊν, 
το οποίο πραγματοποιικθκε και φζτοσ με μεγάλθ επιτυχία ςτο 
Πολιτιςτικό και Ακλθτικό Κζντρο των Εκπαιδευτθρίων. το Φεςτιβάλ 

ςυμμετείχαν οι μακθτζσ των τάξεων Γ’, Δ’ και Ε’ του Δθμοτικοφ 

χολείου, οι όμιλοι παραδοςιακϊν χορϊν όλων των βακμίδων των 
Εκπαιδευτθρίων, ο φλλογοσ Αποφοίτων και ο Χορευτικόσ φλλογοσ 
ιδθροδρομικοφ τακμοφ Κατερίνθσ. 

 

 

ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΘΕΑΣΡΟΤ ΚΙΩΝ - ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗ                                                                                        28/01/2015  

τον μαγικό κόςμο του κεάτρου ςκιϊν ταξίδεψαν οι μακθτζσ του 
Νθπιαγωγείου και του English Garden, με τθν εντυπωςιακι παράςταςθ 
«Ο Μζγασ Αλζξανδροσ και το καταραμζνο φίδι» που 
πραγματοποιικθκε ςτο κζατρο του Πολιτιςτικοφ & Ακλθτικοφ Κζντρου 
των Εκπαιδευτθρίων Ε. Μαντουλίδθ από τον ςκιοπαίχτθ Θεοδόςθ 
Βογιατηι. 
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ΕΠΙΚΕΨΗ ΣΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΤΕΙΟ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ                                                                                                 29/01/2015 

Σα ίχνθ των κεϊν των αρχαίων Ελλινων ακολοφκθςαν οι μακθτζσ των Νθπίων και των Beatles με τθν επίςκεψι τουσ ςτο 
Αρχαιολογικό Μουςείο Θεςςαλονίκθσ, ςτο πλαίςιο του πρωτοποριακοφ προγράμματοσ των Εκπαιδευτθρίων «τα ίχνθ των 
κεϊν και των μφκων». Μζςα από μια ςυναρπαςτικι περιιγθςθ ςτισ αίκουςεσ του μουςείου, οι μακθτζσ αναηιτθςαν τουσ 
μυκικοφσ κεοφσ του Ολφμπου και τα ςφμβολά τουσ, παρατθρϊντασ αγγεία, αγάλματα, ψθφιδωτά και άλλα μουςειακά 
αντικείμενα. Σα παιδιά ςυμμετείχαν ενεργά και κατάφεραν να ανακαλφψουν τουσ κρυμμζνουσ κθςαυροφσ του μουςείου, 
μζςα από το βιωματικό παιχνίδι, αλλά και να ηιςουν μια ευχάριςτθ και δθμιουργικι εμπειρία.  

 

ΤΝΑΝΣΗΗ ΠΑΛΙΩΝ ΑΠΟΦΟΙΣΩΝ ΚΑΙ ΗΜΕΡΙΝΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΣΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΗΡΙΩΝ                                30/01/2015 

ε ατμόςφαιρα ςυγκίνθςθσ παλιοί απόφοιτοι των οποίων τα παιδιά 
ςιμερα φοιτοφν ςτα Εκπαιδευτιρια ζκοψαν τθν πρωτοχρονιάτικθ 
βαςιλόπιτα ςτο Grand Hotel Palace. τθν εκδιλωςθ παραβρζκθκαν 
παλιοί και ςθμερινοί δάςκαλοι, διευκυντζσ και κακθγθτζσ του 
ςχολείου, απόφοιτοι του Δθμοτικοφ, του Γυμναςίου και του Λυκείου. 
Θυμικθκαν ςθμαντικζσ ςτιγμζσ από τθ ςχολικι ηωι και τα πρϊτα 
χρόνια ςτα Εκπαιδευτιρια, μίλθςαν με αγάπθ για τουσ δαςκάλουσ τουσ 
και ευχικθκαν να ζχουν και τα παιδιά τουσ αξζχαςτεσ και ευχάριςτεσ 
αναμνιςεισ από το ςχολείο τουσ. 

 
 

Ε θ ε λ ο ν τ ι σ μ ό ς 

 

ΧΡΙΣΟΤΓΕΝΝΙΑΣΙΚΟ ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΟ BAZAAR                                                                                                     13/12/2014 

Με τθ ςυμμετοχι χιλιάδων μακθτϊν, γονζων, εκπαιδευτικϊν και φίλων 
των Εκπαιδευτθρίων E. Μαντουλίδθ πραγματοποιικθκε για τζταρτθ 
ςυνεχόμενθ χρονιά το Χριςτουγεννιάτικο φιλανκρωπικό BAZAAR με 
τίτλο «ΣΡΙΓΩΝΑ ΚΑΙ ΕΤΧΕ αγάπη και λιχουδιζσ» των Εκπαιδευτθρίων 
και του Ακλθτικοφ υλλόγου ΜΑ ΜΑΝΣΟΤΛΙΔΗ ςε γιορτινι 
ατμόςφαιρα και με διάκεςθ προςφοράσ προσ τον ςυνάνκρωπο. Μικροί 
και μεγάλοι είχαν τθν ευκαιρία να ακοφςουν χριςτουγεννιάτικα 
παραμφκια και αφθγιςεισ από τθν Μαρία Παπαγιάννθ, να 
παρακολουκιςουν μουςικζσ, χορευτικζσ και κεατρικζσ παραςτάςεισ 
ςυμπεριλαμβανομζνθσ και τθσ παράςταςθσ «Ο άνκρωποσ ανεμιςτιρασ 
ι πϊσ να ντφςετε ζναν ελζφαντα» από τουσ Εν Δυνάμει, να ξεναγθκοφν 
ςε ζκκεςθ ηωγραφικισ Cheap Art να αγοράςουν δϊρα για αγαπθτά 
πρόςωπα. 

Με τα ζςοδα από τθ φιλανκρωπικι αγορά, τα οποία ανζρχονται ςτο 
ποςό των 8.883€ τα Εκπαιδευτιρια Ε. Μαντουλίδθ και ο Μορφωτικόσ 
Ακλθτικόσ φλλογοσ ΜΑ ΜΑΝΣΟΤΛΙΔΗ ςτιριξαν και ενίςχυςαν 
ςωματεία, ςυλλόγουσ και άτομα που αντιμετωπίηουν προβλιματα.  

υγκεκριμζνα: 
● το ΖΩΓΡΑΦΕΙΟ ΛΤΚΕΙΟ (Κωνςταντινοφπολθσ) 
● τθν ΑΜΤΜΩΝΗ (Πανελλινιοσ φλλογοσ Γονζων, κθδεμόνων και 

Φίλων Ατόμων με Προβλιματα Όραςθσ και Πρόςκετεσ Αναπθρίεσ) 
● τον φλλογο Γονζων Παιδιϊν με φνδρομο Down 
● τθ ΜΕΛΙΑ (Ορφανοτροφείο Θθλζων Θεςςαλονίκθσ) 
● τισ Φίλεσ τθσ ΕΛΕΠΑΠ 
● τουσ ΕΝ ΔΤΝΑΜΕΙ (Ομάδα παιδιϊν με ξεχωριςτζσ ικανότθτεσ) 
● το ΚΕΘΕΑ (Κζντρο Θεραπείασ Εξαρτθμζνων Ατόμων) 
● τθν ΑΡΙ (Κοινωνικι Οργάνωςθ Ενίςχυςθσ Νζων) 
● τθν ΑΡΓΩ (Πρόγραμμα Εναλλακτικισ Θεραπείασ Εξαρτθμζνων 

Ατόμων – ΠΕΘΕΑ) 
●  το Make a Wish (Οργανιςμόσ που πραγματοποιεί ευχζσ παιδιϊν   

3-18 ετϊν, που πάςχουν από απειλθτικζσ για τθ ηωι τουσ 
αςκζνειεσ) 

● τθν ΑΝΟΙΧΣΗ ΑΓΚΑΛΙΑ (Φίλοι Κοινωνικισ Ιατρικισ και Παιδιατρικισ 
- Παράρτθμα Θεςςαλονίκθσ. 
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υνζδραμαν τουσ παρακάτω ςυλλόγουσ με πϊλθςθ καρτϊν:  
● το Παιδικό Χωριό SOS Πλαγιαρίου 250€ 
● το Χαμόγελο του Παιδιοφ 100€ 

Επιπλζον ςυγκζντρωςαν για 
● το Φιλοηωικό ωματείο «Η ΑΓΑΠΗ», το ποςό των 1.760€ με τουσ 

μικροφσ μακθτζσ του Παιδικοφ τακμοφ Νθπιαγωγείου  και τα 
αγαπθμζνα τουσ ηωάκια ςε μια πρωτότυπθ φωτογράφθςθ για το 
θμερολόγιο του 2015 

● το «Χαμόγελο του Παιδιοφ», το ποςό των 1391,73€, από τθν 
πϊλθςθ των ζργων τουσ ςτο χριςτουγεννιάτικο φιλανκρωπικό 
Bazaar των Εκπαιδευτθρίων 

● τισ άπορεσ οικογζνειεσ το ποςό των 216€ από τθν πϊλθςθ cookies 
και του ομίλου Helping Hands. 

● 3.970€ δόκθκαν ςε άπορεσ οικογζνειεσ, ςτο ωματείο «Βαςιλειάδα 
- Άγιοσ Βαςίλειοσ», ςτο ΚΕΘΕΑ και ςτο ϊμα Φίλων ΑΜΕΑ «Δράςθ 
για το κάτι άλλο». 

 

            Αιςθανόμαςτε τη βαθφτατη ανάγκη να ευχαριςτήςουμε όλουσ                            

                 για την πολφτιμη αρωγή τουσ ςτη φιλανθρωπική αγορά, 

                           που πραγματοποιήθηκε ςτισ εγκαταςτάςεισ 

                                    των Εκπαιδευτηρίων Ε. Μαντουλίδη. 
 

 

Π ο λ ι τ ι σ μ ό ς 

 
09/01/2015 Κοπι πρωτοχρονιάτικθσ πίτασ για τουσ απόφοιτουσ των Εκπαιδευτθρίων 
 
 
15/01/2015 Παρακολοφκθςθ τθσ κεατρικισ παράςταςθσ «Ο Μικρόσ Πρίγκιπασ» από τθ κεατρικι ομάδα «Μικρόσ 

Βορράσ» (Μακθτζσ Βϋ Δθμοτικοφ)  
 
19/01/2015 Παρακολοφκθςθ τθσ κεατρικισ παράςταςθσ «Ο Αίςωποσ ςε κόμικ» από τθ κεατρικι ομάδα «Μικρόσ 

Βορράσ» (Μακθτζσ Αϋ Δθμοτικοφ)  
Επίςκεψθ και ξενάγθςθ ςτθν κινθτι ζκκεςθ του Μουςείου Αρχαίασ Ελλθνικισ Σεχνολογίασ (Μακθτζσ             
Ε’ Δθμοτικοφ - τμιματα Ε1, Ε2, Ε3, Ε5)  

 
21/01/2015  Επίςκεψθ και ξενάγθςθ ςτθν κινθτι ζκκεςθ του Μουςείου Αρχαίασ Ελλθνικισ Σεχνολογίασ  

(Μακθτζσ Σ’ Δθμοτικοφ - τμιματα Σ1, Σ2, Σ3) 
 
22/01/2015  Επίςκεψθ και ξενάγθςθ ςτθν κινθτι ζκκεςθ του Μουςείου Αρχαίασ Ελλθνικισ Σεχνολογίασ  

(Μακθτζσ Σ’ Δθμοτικοφ - τμιματα Σ4, Σ5) 

 
29/01/2015  Παρακολοφκθςθ τθσ κεατρικισ παράςταςθσ «Peter Pan on Ice» ςτο Μζγαρο Μουςικισ Θεςςαλονίκθσ 

(Μακθτζσ Αϋ Δθμοτικοφ) 

 
30/01/2015  Γιορτι Σριϊν Ιεραρχϊν - Εκκλθςιαςμόσ 

 
 
 
 
 
 

                

Ακολουθήςτε μασ 

https://www.facebook.com/mandoulides
http://www.youtube.com/user/mandoulidesschools
https://twitter.com/Mandoulides
http://mandoulides.tumblr.com/
http://www.linkedin.com/company/mandoulides
https://plus.google.com/u/0/110115686434668814297/about

