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editorial
Της Άσπας Χασιώτη
Γενικής Διευθύντριας

Ηταν το 1991 όταν ο Ευάγγελος Μα-

ντουλίδης προχώρησε στην ίδρυση 

του Γυμνασίου-Λυκείου. Το Νηπια-

γωγείο-Δημοτικό είχε ήδη ξεχωρίσει 

στο εκπαιδευτικό στερέωμα της πό-

λης, η φήμη του ως σχολείου αρίστων είχε καθιερωθεί.

Η αυστηρότητα αλλά και η συνέπεια, το αίσθημα ευθύνης 

και το υψηλό επίπεδο εκπαιδευτικού ήθους χαρακτήρισαν 

την πορεία του. Η επιδίωξη του καλύτερου, η αναζήτηση 

του πρωτοποριακού, η αγάπη για το παιδί αποτελούν κύρια 

στοιχεία της ταυτότητας των Εκπαιδευτηρίων, ενός σχο-

λείου ελληνικού, με το βλέμμα στραμμένο στον κόσμο, με 

το μαθητή πάντα σε πρώτο πλάνο και το δάσκαλο βοηθό 

και συμπαραστάτη.

Το Γυμνάσιο-Λύκειο εδώ και 20 χρόνια βαδίζει στα χνάρια 

αυτής της μοναδικής πορείας, αναζητά νέους ορίζοντες 

στην παιδεία, νέες περιπέτειες. Επιδιώκει να ξεφύγει από 

τα στενά ελληνικά εκπαιδευτικά πλαίσια, να ανατρέψει τα 

καθιερωμένα αλλά και να σεβαστεί τα παραδοσιακά.

Για τη φετινή χρονιά σεβόμενοι την ιστορία μας συνεχίζου-

με. Σε πείσμα των καιρών δημιουργούμε και με γνώμονα 

την αγωνία για το αύριο των μαθητών μας σχεδιάζουμε 

πράγματα και θαύματα.

➺ «Με τρίγωνα και ευχές», μαθητές, εκπαιδευτικοί και 

γονείς, φίλοι, νέοι και παλιοί, καλωσορίσαμε τα Χριστού-

γεννα στο χριστουγεννιάτικο, φιλανθρωπικό bazaar δημι-

ουργήσαμε, διασκεδάσαμε, συγκινηθήκαμε, θυμηθήκαμε 

το διπλανό μας και την ανθρωπιά μας. Κι όσο υπάρχει 

ανθρωπιά υπάρχει και ελπίδα.

➺ Μαθήματα ορθογραφίας θα εγκαινιάσουμε τον Ια-

νουάριο, για τους μαθητές της Ε΄ και ΣΤ΄ Δημοτικού, σε 

συνεργασία με το Ινστιτούτο Νεοελληνικών Σπουδών-

Ίδρυμα Μανόλη Τριανταφυλλίδη, ώστε οι μαθητές μας από 

το δημοτικό να γνωρίσουν τη γλώσσα και την αξία της, 

μέσα από το παιχνίδι, την άσκηση και τη συμμετοχή.

➺ 100+1 χρόνια Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης, μαθητι-

κό συνέδριο στο Ζωγράφειο Λύκειο Κωνσταντινούπολης, 

υπό την αιγίδα του Οικουμενικού Πατριαρχείου, θα πραγ-

ματοποιηθεί από 15 έως 18 Μαρτίου, με εισηγήσεις μαθη-

τών από σχολεία της Ελλάδας και της Πόλης, καθηγητών 

πανεπιστημίου, συγγραφέων, δημοσιογράφων καθώς και 

με θεατρικά και καλλιτεχνικά δρώμενα και αναγνώσεις 

διηγημάτων του μεγάλου Σκιαθίτη διηγηματογράφου σε 

εκκλησιές της Κωνσταντινούπολης. 

➺ Θεσσαλονίκη 100 χρόνια μετά, γιορτάζουμε την απε-

λευθέρωση της Θεσσαλονίκης με ομαδικές ερευνητικές 

εργασίες μαθητών, εκθέσεις φωτογραφίας και αφίσας και 

ένα καλλιτεχνικό φεστιβάλ νέων αφιερωμένο στην πόλη, 

τους πολίτες και τον πολιτισμό της.

Και ενώ γράφεται το editorial περιμένουμε να ξανασυνα-

ντηθούμε με τους αποφοίτους των 20 χρόνων του γυ-

μνασίου-λυκείου, να γιορτάσουμε, να θυμηθούμε και να 

ανανεώσουμε το ραντεβού μας, με την ευχή αλλά και την 

ελπίδα ότι οι καλύτερες μέρες έρχονται…

20 χρόνια Γυμνασιό -Λυκειό
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Σ
ε ατμόσφαιρα συγκίνησης 
ενώπιον πυκνού ακροατηρίου 
γονέων, εκπαιδευτικών, μα-
θητών αλλά και εκπροσώπων 
της πολιτικής, της τοπικής αυ-

τοδιοίκησης  και του πνευματικού κόσμου  
πραγματοποιήθηκε η τελετή αποφοίτησης 
στα Εκπαιδευτήρια  Μαντουλίδη προς τιμήν 
των αποφοίτων Λυκείου της σχολικής χρο-
νιάς 2010 - 2011.

Κεντρικός ομιλητής της εκδήλωσης ήταν 
ο Ιγνάτιος Καϊτεζίδης, Δήμαρχος Πυλαίας- 
Χορτιάτη, ο οποίος καμάρωσε και το γιο του 
μεταξύ των αποφοίτων. 

Τον αποχαιρετιστήριο λόγο εκ μέρους των 
φετινών αποφοίτων εκφώνησε ο απόφοι-
τος Παύλος Παχίδης.  

Τον αποχαιρετιστήριο λόγο προς τους  

αποφοίτους εκφώνησε η Πρόεδρος των 
Εκπαιδευτηρίων Μαντουλίδη, κ. Αικατερίνη 
Μαντουλίδου, ενώ στο Σύλλογο Αποφοίτων 
τους καλωσόρισε ο Πρόεδρος του Συλλόγου, 
κ. Αλέξανδρος Κουκαρούδης.

Στην εκδήλωση δόθηκαν βραβεία δια-
κρίσεων σε αποφοίτους που έγιναν δεκτοί 
σε κορυφαία πανεπιστήμια των ΗΠΑ και 
της Μ. Βρετανίας, απέσπασαν διακρίσεις 
σε Ολυμπιάδες, Βαλκανιάδες, διεθνείς και 
πανελλήνιους διαγωνισμούς στα μαθηματι-
κά και σημείωσαν υψηλές επιδόσεις στην 
πληροφορική, στα Forensics, σε Συνέδρια 
του Εξωτερικού, στην ελληνική γλώσσα, στη 
μουσική, στο θέατρο, στο χορό, στη ζωγρα-
φική και φυσικά στον αθλητισμό.

Στο καλλιτεχνικό μέρος της εκδήλωσης 
έπαιξε η ορχήστρα και η χορωδία των Εκ-

παιδευτηρίων Μαντουλίδη υπό τη διεύθυνση 
του Ιωάννη Πολυμενέρη.

Στην τελετή αποφοίτησης παραβρέθηκαν 
εκλεκτοί εκπρόσωποι της πολιτείας και της 
εκπαίδευσης: ο βουλευτής Θεσσαλονίκης, 
κ. Στ. Καλαφάτης, ο εκτελών χρέη Περιφε-
ρειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας, κ. Δ. Ψω-
μιάδης, ο δήμαρχος Πυλαίας - Χορτιάτη, 
κ. Ιγ. Καϊτεζίδης, που ήταν και ο κεντρικός 
ομιλητής, ο δήμαρχος Θέρμης, κ. Θ. Παπα-
δόπουλος, ο διευθυντής Εκπαίδευσης Δ. 
Θεσσαλονίκης, Π. Μαντζιάρης, ο διευθυντής 
Εκπαίδευσης Χαλκιδικής, κ. Θ. Ταπανίδης, 
ο προϊστάμενος 2ου γραφείου, κ. Απ. Απο-
στολίδης, οι σχολικοί σύμβουλοι κ. Γ. Κα-
ρατάσιος, κ. Γ. Αδαμόπουλος κ.ά.

ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΗ05MAΘΗΤΙΚΑ ΜΗΝΥΜΑΤΑ

Τα Εκπαιδευτήρια Μαντουλίδη αποχαιρέτησαν 
τους αποφοίτους της σχολικής χρονιάς 
2010 - 2011

Τελετή 
Aποφοίτησης

Λαμπρή



Κυρίες και Κύριοι,
  

Οσοι με γνωρίζουν καλά ξέρουν ότι είμαι ένα άτομο γεμάτο απορίες. Έτσι, όταν μου ανατέθηκε η σημε-
ρινή ομιλία, το πρώτο πράγμα που έκανα ήταν να ρωτήσω: «Πώς είναι δυνατόν να πυκνώσω μέσα σε 
μια πεντάλεπτη ομιλία τις σχολικές εμπειρίες τόσων χρόνων;». Το εγχείρημα φαντάζει δύσκολο, αν 

όχι ανέφικτο, γιατί, όσο κι αν φαινόμαστε εξωτερικά ομοιόμορφοι, ο καθένας μας αποτελεί μία μοναδική προ-
σωπικότητα που βίωσε με ξεχωριστό τρόπο τη σχολική πραγματικότητα. Έτσι αποφάσισα να προσεγγίσω τα 
συναισθήματα και τις σκέψεις που μοιράζονται οι περισσότεροι απόφοιτοι του 2011.

Σήμερα 140 μαθητές γράφουν τις τελευταίες λέξεις σε ένα σημαντικό κεφάλαιο της ζωής τους και αποχαι-
ρετούν τα Εκπαιδευτήρια Μαντουλίδη νιώθοντας ανάμεικτα συναισθήματα: χαρά, γιατί ανοίγονται νέοι ορί-
ζοντες μπροστά τους, αλλά και λύπη, αφού αποχωρίζονται ένα σημαντικό κομμάτι του εαυτού τους . Το συ-
ναίσθημα αυτό καταδεικνύει τη σημασία των Εκπαιδευτηρίων στη ζωή μας. Το σχολείο κατά τη διάρκεια των 
τελευταίων έξι ετών δεν περιορίστηκε μόνο στη μετάδοση γνώσεων αλλά μέσα από ένα σύνολο αυστηρών 

κανόνων και άρτιας οργάνωσης μάς γέμισε με πολύτιμες αρχές και αξίες. Ωστόσο 
αυτοί οι κανόνες και η οργάνωση έχουν προβληματίσει πολλές φορές τη μαθητι-
κή κοινότητα. Άλλωστε ποιος μπορεί να ξεχάσει τους καθηγητές μας που το πρωί 
αντί να μας καλημερίζουν μας  ρωτούσαν: «Γιατί πάλι αξύριστος;» ή «Γιατί δεν είναι 
μαζεμένα τα μαλλιά σου;». Καταλαβαίνουμε όμως, έστω και καθυστερημένα κ. Μα-
ντουλίδου, ότι μπορεί το σχολείο να μας καταπίεσε ορισμένες στιγμές αλλά ταυτό-
χρονα μας απελευθέρωσε και μας άνοιξε με τον τρόπο αυτό πολλές προοπτικές. Οι  
απόφοιτοι των Εκπαιδευτηρίων μεγαλώνοντας στο δεδομένο περιβάλλον έχουν λά-
βει τα απαραίτητα εφόδια και την πειθαρχία που χρειάζεται, για να ξεχωρίσουν και 
να διακριθούν μέσα σε μια ανοργάνωτη μάζα, όπως είναι η ελληνική κοινωνία.

       Δε θα μπορούσαμε να ξεχάσουμε, σε αυτό το σημείο, τους καθηγητές μας, οι 
οποίοι είχαν τη διάθεση, το κουράγιο και την υπομονή να προσπαθήσουν να μας 

μεταδώσουν μεθοδικά τις απαραίτητες γνώσεις. Γνωρίζουμε φυσικά ότι οι σχέσεις μας δεν ήταν πάντα ρόδινες, 
αλλά μέσα από τις συγκρούσεις μας και τα δύο στρατόπεδα έβγαιναν κερδισμένα. Η επαφή με 140 ανεπανά-
ληπτες προσωπικότητες με διαφορετικές απαιτήσεις η καθεμία σίγουρα ανέδειξε μια κρυφή πτυχή της προσω-
πικότητάς σας. Εμείς, από την άλλη, βρήκαμε στο πρόσωπό σας το μέντορά μας και μια πολύτιμη πηγή προτύ-
πων που θα επηρεάσει άμεσα την ενήλικη ζωή μας. Άλλωστε όπως εύστοχα παρατήρησε ο Oscar Wilde: «όταν 
ένας διδάσκει, δύο είναι αυτοί που μαθαίνουν».

Ευχαριστούμε επίσης θερμά τους γονείς μας, οι οποίοι συνέβαλαν ενεργά στην ομαλή ψυχοσωματική μας 
ανάπτυξη. Μπορεί η εφηβική αλαζονεία να μη μας επιτρέπει να το εκφράσουμε άμεσα, ωστόσο είμαστε ευγνώ-
μονες για όσα έχετε κάνει, κάνετε και πρόκειται να κάνετε για εμάς. Είναι πολύ σημαντικό, όταν βαδίζεις στο 
μονοπάτι της ζωής, οδεύοντας προς το ανεξερεύνητο να γνωρίζεις ότι έχεις δίπλα σου δύο ακούραστους συ-
νοδοιπόρους, οι οποίοι θα σε αφήσουν να κάνεις κάποια λάθη για να μπορέσεις να λάβεις πολύτιμα μαθήματα 
αλλά είναι  πάντα πρόθυμοι να σου δείξουν το σωστό δρόμο και να σε σηκώνουν κάθε φορά που πέφτεις. 

Μετά από αυτά πιστεύω ότι έχετε καταλάβει το μέγεθος της ευθύνης που αισθανόμαστε απέναντι στα άτο-
μα που πίστεψαν σε εμάς και μας βοήθησαν.  Από τα σχολικά μας χρόνια έχουμε μάθει ότι στη ζωή τίποτα δε 
χαρίζεται αλλά διεκδικείται, γι’ αυτό αισθανόμαστε χρέος να τολμάμε και να ονειρευόμαστε, χωρίς να ονειρο-
πολούμε. Μπορεί τα όνειρα σε μια εποχή κρίσης και ανασφάλειας να φαίνονται περιττά, αλλά όταν θα χτυπά-
με πόρτες χωρίς ανταπόκριση, όταν βρεθούμε σε αδιέξοδα ή όταν μας βάλλουν τρικλοποδιά, μόνο τα όνειρα 
είναι ικανά να μας δώσουν κουράγιο να σηκωθούμε και να συνεχίσουμε την προσπάθειά μας. Εξίσου σημα-
ντικό στοιχείο για την επιτυχία μας είναι και η τόλμη. Βλέπετε οι άνθρωποι μοιάζουν πολύ με τις χελώνες, οι 
οποίες σε στιγμές ανασφάλειας και κρίσης κλείνονται στο καβούκι τους. Για να κινηθούν όμως και να επιβιώ-
σουν πρέπει να βγάλουν το κεφάλι τους έξω από το ασφαλές τους κέλυφος και να αντιμετωπίσουν τους κινδύ-
νους. Έτσι κι εμείς σκοπεύουμε να χρησιμοποιήσουμε την κάθε διαθέσιμη ευκαιρία και να τολμήσουμε, γιατί σε 
20 χρόνια από τώρα, όταν θα επανεξετάζουμε τη ζωή μας, δε θα μετανιώνουμε για το τι κάναμε αλλά για το τι 
δεν κάναμε.

Κλείνοντας θα ήθελα να ευχαριστήσω τους φίλους και όλους τους καλεσμένους που μας τιμούν σήμερα με 
την παρουσία τους και κυρίως θα ήθελα να ευχαριστήσω ένα άτομο το οποίο δεν ήταν δυνατό να μας τιμήσει 
με τη φυσική του παρουσία  αλλά καθημερινά νιώθουμε πως βρίσκεται δίπλα στις προσπάθειες και στις φιλο-
δοξίες μας που υπηρετούν το όραμά του: τον Ευάγγελο Μαντουλίδη.

Αγαπητοί συμμαθητές, ήταν τιμή μου που σας γνώρισα και μοιράστηκα μαζί σας τις λύπες, τις χαρές και τις 
ιδιοτροπίες μου. Γνωρίζω ότι από σήμερα ή από το Σεπτέμβριο οι δρόμοι μας μπορεί να χωρίσουν οριστικά, 
αλλά σε καμιά περίπτωση δεν πρέπει αυτό να σας γεμίζει με μελαγχολία και λύπη. Οφείλουμε και μπορούμε να 
διατηρήσουμε τα σημαντικά κομμάτια του παρελθόντος στη ζωή μας, αλλά δεν πρέπει τίποτα να μας εμποδίσει 
από το να εκμεταλλευτούμε και να χαρούμε τις καινούριες και ανεπανάληπτες εμπειρίες που βρίσκονται προ 
των πυλών. Σήμερα αγαπητοί συμμαθητές, είναι η μέρα που αποχαιρετούμε το παρελθόν, αναλογιζόμαστε τις 
προκλήσεις του παρόντος και αγκαλιάζουμε το μέλλον….

Καλό καλοκαίρι!!!
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Παύλος Παχίδης ΄11, 
Πανεπιστήμιο Johns Hopkins, 
ΗΠΑ 

Η Πρόεδρος των Εκπαιδευτηρίων,
κ. Αικατερίνη Μαντουλίδου

Ο Λυκειάρχης των Εκπαιδευτηρίων,
κ. Δημήτριος Λασκαρίδης

Η Γενική Διευθύντρια των 
Εκπαιδευτηρίων, κ. Άσπα Χασιώτη

Ο Πρόεδρος του Συλλόγου Αποφοίτων, 
κ. Αλέξανδρος Κουκαρούδης
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Αγαπητή κυρία Μαντουλίδου και αξιότιμοι καθηγητές, υψηλοί προσκε-
κλημένοι, αγαπητές μητέρες και πατεράδες αλλά και παππούδες και 
γιαγιάδες των αποφοίτων μας

Πρωταγωνιστές της βραδιάς αλλά και της ζωής μας, αγαπημένοι μας 
απόφοιτοι, θέλω πριν ξεκινήσω να σας συγχαρώ όλους για τον αγώνα 
που δώσατε. Έναν τιτάνιο αγώνα, με πολύτιμα όμως εφόδια γνώσης και 
αρετών χαρακτήρα που σας εξασφάλισαν όλα αυτά τα χρόνια οι καθη-
γητές και το σχολείο σας. Ένα σχολείο που έχει αποδείξει όλα αυτά τα 
χρόνια με συνέπεια πως διαθέτει ένα μοναδικό τρόπο μετάδοσης της 
γνώσης, που διδάσκει ήθος και αξίες, που δίνει βάση όχι μόνο στην 
παιδεία αλλά και στη διάπλαση της προσωπικότητας και του χαρακτή-
ρα του μαθητή. Θα πρέπει να αισθάνεστε τυχεροί που υπήρξατε μέλη 
αυτής της κοινότητας. Δικαιώσατε πρώτα τη δική σας προσπάθεια και 
στη συνέχεια τον αγώνα και τις επιλογές των δικών σας ανθρώπων, 
γονιών και καθηγητών, στους οποίους αναμφίβολα ανήκει σημαντικό 
μερίδιο από την επιτυχία σας. Θα μου επιτρέψετε και με την ιδιότητα 
του πατέρα ενός από εσάς να συμμετάσχω με ιδιαίτερα συναισθήματα 
στη μοναδικότητα αυτής της στιγμής. Η ημέρα της σχολικής αποφοί-
τησης είναι μια μοναδική στιγμή αποτυπωμένη βαθιά στη μνήμη της 
μαθητικής ζωής. Γεμάτη μοναδικά νεανικά συναισθήματα και όνειρα εί-
ναι στιγμή που αποθηκεύεται  και ανακαλείται μετά από χρόνια με την 
ίδια μαγεία. Θα μου επιτρέψετε να δανειστώ μόνο λίγο χρόνο από αυτή 
τη στιγμή. Και θα επιχειρήσω τις σκέψεις μου στη συχνότητα και την 
ταχύτητα που κινείται η εποχή σας. Άλλωστε οι μεγάλοι μονόλογοι δε 
συναρπάζουν πλέον κανένα. Υποθέτω πως θα έχετε κουραστεί από τις 
συμβουλές και την αυθεντία των μεγάλων. Αυτό το  δικαίωμα που συ-
χνά εμείς οι γονείς το ασκούμε καταχρηστικά και κυρίαρχα. Προβάλ-
λουμε το αμάχητο τεκμήριο της εμπειρίας μας την ίδια ώρα που έχουμε 
φτιάξει τον κόσμο λανθασμένα. Μονοπωλούμε την ορθότητα, προβλέ-
πουμε το μέλλον, φτιάχνουμε κλώνους της αξεπέραστης εικόνας μας 
και μιλάμε περισσότερο από όσο ακούμε. Εγώ δε θα σας μιλήσω για 
σταυροδρόμια της ζωής, για χρήσιμα εφόδια, για την αξία των ονείρων 
και της προσπάθειας και για άλλα αυτονόητα που καταντούν κουρα-
στικά και ανούσια. Ούτε για τυποποιημένες συνταγές επιτυχίας που 
άλλωστε τελευταία  καταρρέουν. Θα σας πω μόνο λίγα που νομίζω πως 
αξίζει να ειπωθούν περισσότερο ως ευχές και όχι δογματικές συμβου-
λές σ΄ αυτό το συναρπαστικό ταξίδι της ζωής σας. Σας εύχομαι να κα-
τακτήσετε τη γνώση. Να την κάνετε πάθος, όχι ανάγκη. Να δουλέψετε 
με αυτή. Να μη μείνετε στα όρια των συγγραμμάτων, της επιφανειακής 
μόρφωσης,  της συμβατικής σκέψης. Να τα ξεπεράσετε. Να δείτε πίσω 
από τις γραμμές των κειμένων. Πιο πέρα από τους τίτλους των βιβλίων. 
Σας εύχομαι να διαβάσετε αυτό που σας προκαλεί. Να μείνετε ανοιχτοί  
σε τάσεις και προβληματισμούς. Μη συμβιβαστείτε με το μέτριο και το 
συνηθισμένο. Αμφισβητείστε. Γίνετε φορείς του νέου. Προκαλέστε με 
τις  θέσεις σας. Δημιουργήστε ιδέες και καινοτομία. Αξίζει να γίνετε 
ακόμη και ακτιβιστές για τις αξίες που πιστεύετε. Αλλάξτε την οπτική 

Ιγνάτιος Καϊτεζίδης, 
Δήμαρχος Πυλαίας - Χορτιάτη
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των γεγονότων. Ταράξτε δημιουργικά τα στάσιμα νερά της εποχής. Μοι-
ράστε ελπίδα. Μην κάνετε πρόβα για τη ζωή σας. Ζήστε την απευθείας. 
Γεμίστε τη με ενδιαφέρον. Απολαύστε την κάθε στιγμή της. Χωρίς ενοχές. 
Μη μείνετε με το συναίσθημα πως πέρασε χωρίς, να την προλάβετε. Συζη-
τήστε, βρεθείτε, επικοινωνήστε με ή χωρίς ασύρματες διασυνδέσεις. Μεί-
νετε κοντά ο ένας στον άλλον. Δώστε αξία στην ανθρώπινη επαφή. Δώστε 
πνοή στα αισθήματα και χώρο στη φιλία. Εκτιμήστε σωστά τους κινδύ-
νους και αποκλείστε τους. Νικήστε τις σειρήνες των δεινών της εποχής. 
Μην επιτρέψετε στον εαυτό σας να εθιστεί και να εκτεθεί. Λειτουργήστε 
με αυτοέλεγχο και χαρακτήρα. Χτίστε αντιστάσεις στις προκλήσεις όσων 
εμπορεύονται τον πόνο. Υποπτευτείτε το λαμπερό, το εύκολο και το αθώο.  
Απλώστε το χέρι στην ανάγκη του άλλου. Μιλήστε με σύνεση. Σκεφθεί-
τε με καλοσύνη. Δημιουργείστε με τόλμη. Ζήστε με πάθος. Καταργήστε 
την τυπικότητα και την υποκρισία. Απελευθερωθείτε από τον τεχνητό κα-
θωσπρεπισμό και καλλιεργείστε φυσική ευγένεια. Εκφραστείτε με γνήσια 
συναισθήματα. Πείτε με θάρρος την άποψή σας. Μιλήστε και γράψτε με 
τόλμη. Μάθετε να είστε ανεξάρτητοι. Μη νιώθετε μικροί μπροστά στους 
μεγάλους. Μη φοβηθείτε το λάθος. Μη σας καταβάλλει μια ήττα. Η ζωή δε 
σταματάει στους πρώτους. Δίνει ρόλο σε όλους. Ανεβείτε ψηλά, γιατί όλα 
τα πράγματα είναι ομορφότερα, όταν τα βλέπεις από ψηλά. Μείνετε όμως 
ταπεινοί, προσηνείς και ανθρώπινοι. Όπως πολλοί σήμερα δεν κάνουν. 
Χτίστε την αυτοεκτίμησή σας με ανθεκτικά υλικά. Επενδύστε στη μοναδι-
κότητά σας. Στα στοιχεία του εαυτού σας. Κανένας δε θα μπορέσει ποτέ να 
γίνει αυτό που οι ίδιοι είστε. Κερδίστε την αναγνώριση και κάντε  σωστή 
χρήση της. Ασχοληθείτε με τα κοινά. Επαναφέρετε το ήθος, το όραμα, τα 
ιδανικά στην πολιτική ζωή. Αγαπήστε την Ελλάδα. Όχι αυτή που βλέπε-
τε, αλλά αυτή που μπορεί να είναι. Βαδίστε με αυτοπεποίθηση και όχι με 
έπαρση. Λειτουργήστε με αυτάρκεια και όχι με απληστία. Αφήστε στη ζωή 
σας ένα χώρο για το Θεό. Γιατί υπάρχει έργο που μόνο Αυτός μπορεί να 
κάνει. Τέλος μη δώσετε σήμερα από υποχρέωση ή ακόμη και από ευγένεια 
τα εύσημα στους γονείς και τους δασκάλους σας. Κανείς δεν τα περιμένει 
τώρα. Οργανώστε πρώτα τα όνειρά σας, κερδίστε τη ζωή σας, προχωρήστε 
μπροστά. Τότε θα έχει αξία η αναγνώριση και το ευχαριστώ. Ακόμη και αν 
δεν το πείτε, αλλά απλά το νιώσετε. Φίλες και φίλοι απόφοιτοι, καλή επι-
τυχία σε ό,τι κάνετε στη ζωή σας. Θα είμαστε δίπλα σας κάθε στιγμή, για 
να στηρίζουμε τα όνειρα και τις επιλογές σας.  

Σας ευχαριστώ πολύ!



ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΗ09MAΘΗΤΙΚΑ ΜΗΝΥΜΑΤΑ

Βραβείο «Ευάγγελος Μαντουλίδης»: 
Π. Παχίδης  

Υποτροφίες Πανεπιστημίων Αμερικής: 
Π. Παχίδης, Ε. Φαραζά

Πανεπιστήμια Μ. Βρετανίας: 
Α. Αλεξίου, Χ. Βαρσάμης, Β.-Α. Γεωργίου, Γ. 
Ιωαννίδης-Κόπανος, Φ. Κάτσιος, Ε. Μάστορης, 
Π. Παχίδης, Ε. Φαραζά, Β. Φεσατίδου, Χ. 
Χαριτοπούλου 

Μεσογειάδα Μαθηματικών: 
Ε. Μάστορης (3η θέση -χάλκινο μετάλλιο- 2010)

Πανελλήνιος Διαγωνισμός Μαθηματικής 
Εταιρείας Ελλάδας (ΕΜΕ) «Αρχιμήδης»: 
Δ. Βαλσαμής-Τριανταφύλλου (2η θέση -αργυρό 
μετάλλιο- 2008), Ε. Μάστορης (2η θέση -αργυρό 
μετάλλιο- 2010, 3η θέση -χάλκινο μετάλλιο- 
2011), Γ.-Α. Σταυρινός (2η θέση -αργυρό 
μετάλλιο- 2008), Ά.-Χ. Φωτιάδης (2η θέση 
-αργυρό μετάλλιο- 2008), Β. Παράσχου (3η θέση 
-χάλκινο μετάλλιο- 2007)

«Θαλής» / «Ευκλείδης»: 
Δ. Βαλσαμής-Τριανταφύλλου (2η θέση 2007, 
2008, 2009), Δ.-Ι. Βλασίδου (έπαινος 2009), Χ. 
Γάτσου (έπαινος 2009), Γ. Ιωαννίδης-Κόπανος 
(3η θέση 2010), Ε. Μάστορης (1η θέση 2009, 
2010), Μ.-Μ. Μυτζήθρα (έπαινος 2008), 
Σ. Παναγιωτακόπουλος (έπαινος 2009), Χ. 
Παπαποστόλης (έπαινος 2008), Β. Παράσχου 
(1η θέση 2007, 3η θέση 2008, έπαινος 2009), Π. 
Παχίδης (2η θέση 2008, 3η θέση 2009, έπαινος 
2007), Γ.-Α. Σταυρινός (1η θέση 2007, 2008, 2η 
θέση 2009), Ά.-Μ. Τζήκα (1η θέση 2008), Β. 
Φεσατίδου (3η θέση 2008, έπαινος 2009), Ά.-Χ. 
Φωτιάδης (1η θέση 2007, 2009, 3η θέση 2010, 
έπαινος 2008), Α. Χουρπουλιάδου (έπαινος 2008)  

Πανελλήνιος Διαγωνισμός Γνώσεων μέσω 
Ίντερνετ «Λυσίας»: 
Ά.-Χ. Φωτιάδης (4η θέση περιφερειακά 2006)    

Πανελλήνιος Διαγωνισμός Forensics: 
Δ.-Ι. Βλασίδου (εύφημη μνεία στον Προτρεπτικό 
Λόγο 2009), Ρ. Κωνσταντινίδου (εύφημη μνεία 
στην Αφήγηση Δραματικού Λογοτεχνικού 
Κειμένου 2011, εύφημη μνεία στο Δραματικό 
Ντουέτο 2008), Κ. Μπόιτση (εύφημη μνεία στην 
Αφήγηση Κωμικού Λογοτεχνικού Κειμένου 
2009), Π. Παχίδης (εύφημη μνεία στον 
Προτρεπτικό Λόγο 2010, εύφημη μνεία στον 
Αυθόρμητο Λόγο 2009)   

International Session of the European Youth 
Parliament (Διεθνής Σύνοδος Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου Νέων): 
Π. Παχίδης (Στοκχόλμη 2009), Ζ. Τζέλη (Τρόμσο 
2010), Ε. Φαραζά (Φραγκφούρτη 2010)

Deutche Schule Athens Model United Nations 
(Συνέδριο Μοντέλου Ηνωμένων Εθνών 
Γερμανικής Σχολής Αθηνών): 
Δ.-Ι. Βλασίδου (εξελέγη αντιπρόεδρος του 
Youth Assembly 2010), Π. Παχίδης (εξελέγη 

αντιπρόεδρος της επιτροπής Διεθνούς 
Ασφάλειας και Αφοπλισμού 2009)   

Πανελλήνιοι Μαθητικοί Αγώνες 
Επιχειρηματολογίας - Αντιλογίας 
(ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ): Δ.-Ι. Βλασίδου (2η θέση 2009, 
2010), Π. Παχίδης (2η θέση 2009, 2010), Ε. 
Φαραζά (2η θέση 2010) 

Διασχολικοί Αγώνες Ρητορικής Τέχνης: 
Δ.-Ι. Βλασίδου (1η θέση στον Προτρεπτικό 
Λόγο 2010, τιμητική διάκριση στο Διττό Λόγο 
2009), Π. Παχίδης (1η θέση καλύτερου ομιλητή 
στο Διττό Λόγο 2010, 1η θέση στο Διττό Λόγο 
2008, 1η θέση στον Προτρεπτικό Λόγο 2007, 
2η θέση καλύτερου ομιλητή στο Διττό Λόγο 
2008, 2η θέση στο Διττό Λόγο 2009, 2010, 4η 
θέση καλύτερου ομιλητή στο Διττό Λόγο 2009, 
βραβείο ομαδικότητας και συνεργασίας 2009, 
2010), Ε. Φαραζά (τιμητική διάκριση στο Διττό 
Λόγο 2009), Β. Φεσατίδου (τιμητική διάκριση 
στο Διττό Λόγο 2009), Ά.-Χ. Φωτιάδης (τιμητική 
διάκριση στο Διττό Λόγο 2009, 2010) 

Φεστιβάλ Ποίησης Μαθητών Ν. Θεσσαλονίκης: 
Έ. Αργύρη (τιμητική διάκριση 2006), Μ.-Α.-Λ. 
Κουμεντάκη (τιμητική διάκριση 2007), Α. 
Παπακωστάκη (τιμητική διάκριση 2006), Π. 
Παχίδης (έπαινος 2007)

Διεθνής Μουσικός Διαγωνισμός «Young 
Prague»: 2η θέση (Τσεχία 2008): Λ. 
Ζαχαριάδου, Κ. Θράβαλος, Χ. Ιπλικτσόγλου, 
Ρ. Κωνσταντινίδου, Μ.-Μ. Μυτζήθρα, Ο. 
Παπαντώνη, Μ.-Σ. Τρικοίλη, Ι.-Χ. Τσόπκα, Β. 
Φεσατίδου, Χ. Χαριτοπούλου, Α. Χριστοδούλου

57ο Μουσικό Φεστιβάλ Νέων Βελγίου: 2η θέση 
(Neerpelt 2009): Λ. Ζαχαριάδου, Κ. Θράβαλος, 
Ρ. Κωνσταντινίδου, Μ.-Μ. Μυτζήθρα, Α. 
Παπακωστάκη, Ο. Παπαντώνη, Β. Φεσατίδου, Χ. 
Χαριτοπούλου, Α. Χριστοδούλου   

Πανελλήνιοι Μαθητικοί Καλλιτεχνικοί Αγώνες 
(ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ): 
Ορχήστρα: 
1η θέση (2006, 2007, 2008): Κ. Θράβαλος, Α. 
Παπακωστάκη, Ο. Παπαντώνη   

Χορωδία: 
1η θέση Β. Ελλάδας (2007): Μ. Αραμπατζίδου, 
Α. Γιωργάκα, Χ. Ιπλικτσόγλου, Ρ. Κωνσταντινίδου, 
Μ.-Σ. Τρικοίλη, Ι.-Χ. Τσόπκα, Β. Φεσατίδου, Χ. 
Χαριτοπούλου, Α. Χριστοδούλου
2η θέση Β. Ελλάδας (2008): Λ. Ζαχαριάδου, 
Χ. Ιπλικτσόγλου, Ρ. Κωνσταντινίδου, Μ.-Μ. 
Μυτζήθρα, Μ.-Σ. Τρικοίλη, Ι.-Χ. Τσόπκα, Β. 
Φεσατίδου, Χ. Χαριτοπούλου, Α. Χριστοδούλου
3η θέση Β. Ελλάδας (2006): Α. Γιωργάκα, Χ. 
Ιπλικτσόγλου, Λ. Κρέξη, Ρ. Κωνσταντινίδου, 
Μ.-Σ. Τρικοίλη, Ι.-Χ. Τσόπκα, Β. Φεσατίδου   

Θέατρο: 
2η θέση Β. Ελλάδας (2006): Α.-Μ. 
Εμμανουηλίδου, Ν.-Ρ. Λότσιος, Σ. Χιονίδης
Tιμητική διάκριση Β. Ελλάδας (2007): Α.-Μ. 

Εμμανουηλίδου, Μ.-Α.-Λ. Κουμεντάκη, Ν.-Ρ. 
Λότσιος, Κ. Μπόιτση, Σ. Χιονίδης, τιμητική 
διάκριση Β. Ελλάδας (2008): Κ. Κάλφογλου, Ρ. 
Κωνσταντινίδου, Μ. Μπάλτας, Κ. Μπόιτση, Ν.-Ρ. 
Λότσιος, Α. Τσόκανου, Β. Φεσατίδου, Σ. Χιονίδης  

Παραδοσιακοί Χοροί: 
Έπαινος Β. Ελλάδας (2006, 2007): Ρ. Αντωνίου, 
Λ. Ζαχαριάδου, Τ. Κούκαλια, Β. Μαλάμου, Ι. 
Νάκου, Ν. Παπαϊωάννου, Ζ. Τζέλη, Ά.-Μ. Τζήκα, 
Α. Τσόκανου, Β. Φεσατίδου, Α. Χριστοδούλου  

Πανελλήνιος Διαγωνισμός Χορού (Εθνικό 
Συμβούλιο Χορού Ελλάδος): 
Ν. Παπαϊωάννου (1η θέση 2007), Ζ. Τζέλη (1η 
θέση 2007), Α. Χριστοδούλου (2 χρυσά μετάλλια 
και κύπελλο 1ης θέσης 2002, 1η θέση 2007, 
Πρωταθλήτρια Ελλάδας στην κατηγορία Juniors 
2001, 2 ασημένια μετάλλια 2004, κύπελλο 3ης 
θέσης 2004, 1 ασημένιο - 1 χάλκινο μετάλλιο 2003)  

Καλαθοσφαίριση:
Παγκόσμιο Πρωτάθλημα: 
3η θέση 2009 (Κωνσταντινούπολη): Π. 
Βελισσαρίου, Α. Δεληγεώργης, Α. Ναούμης

Διεθνείς με την Εθνική ομάδα Παίδων και 
Εφήβων: Π. Βελισσαρίου, Ν. Γεωργάκης, Α. 
Δεληγεώργης       

Πανελλήνιο Σχολικό Πρωτάθλημα Λυκείων: 
1η θέση 2009: Π. Βελισσαρίου, Ν. Γεωργάκης, 
Α. Δεληγεώργης, Α. Ναούμης

Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Εφήβων: 
1η θέση 2010: Π. Βελισσαρίου, Ν. Γεωργάκης, Α. 
Δεληγεώργης, Γ. Μηντζαρίδης, Α. Ναούμης 

Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Παίδων: 
1η θέση 2008: Π. Βελισσαρίου, Ν. Γεωργάκης, 
Σ. Γιαννάκης, Ν. Σκούφος, 1η θέση 2009: Π. 
Βελισσαρίου, Ν. Γεωργάκης, Β.-Α. Γεωργίου, Σ. 
Γιαννάκης, Α. Δεληγεώργης, Ι. Μανώλογλου, Γ. 
Μηντζαρίδης, Α. Μπακιρτζής, Α. Ναούμης, Ν. 
Σκούφος

Α. Δεληγεώργης: Επιλέχθηκε από το NBA - 
FIBA EUROPE ανάμεσα στους 50 καλύτερους 
αθλητές της ηλικίας του στον κόσμο 

Π. Βελισσαρίου: Βραβεύτηκε από το Υπουργείο 
Μακεδονίας - Θράκης ως ένας από τους 
καλύτερους αθλητές - μαθητές της Β. Ελλάδας

Υδατοσφαίριση: 
Μ. Σαρηγιαννίδου: 1η θέση στο Πανελλήνιο 
Πρωτάθλημα Νεανίδων 2009, 2010, 1η θέση στο 
Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Νέων Γυναικών 2009, 
2010, 1η θέση στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα 
Κορασίδων 2009, 3η θέση στο Γυναικείο 
Πρωτάθλημα [Α1] 2011, Συμμετοχή στην Εθνική 
Ελλάδος 2010

Σκάκι: 
Ν. Γαλόπουλος (2η θέση στο Παγκόσμιο Ατομικό 
Σχολικό Πρωτάθλημα 2005, 3η θέση 2006, 1η 
θέση στο Πανελλήνιο Νεανικό Πρωτάθλημα 
2003, 2004, 2η θέση 2007, 2009, 3η θέση 2005, 
1η θέση στο Πανελλήνιο Ατομικό Σχολικό 
Πρωτάθλημα 2009, 2010, 2η θέση 2006, 3η 
θέση 2005, 2007, 2η θέση Πανελλήνιο Ομαδικό 
Πρωτάθλημα Α΄ Εθνικής 2005, 3η θέση στο 
Πανευρωπαϊκό Ατομικό Νεανικό 2003), Ο. 
Παπαντώνη (5η θέση στο Πανελλήνιο Ομαδικό 
Σχολικό Πρωτάθλημα 2007) 

Διακρίσεις
των αποφοίτων!
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Οι μαθητές Σ. Παπανδρέου και Α.-Χ. Φωτιάδης, φοιτητές 
σήμερα στην Ιατρική Θεσσαλονίκης και στη Σχολή Ικάρων (ΣΙ) 
Μηχανικών (ΣΜΑ) αντίστοιχα, συγκέντρωσαν τον υψηλότερο 
γενικό βαθμό πρόσβασης και βραβεύτηκαν σε ειδική τελετή 
που πραγματοποιήθηκε στο Συνεδριακό Κέντρο «Ιωάννης 
Βελλίδης». Συγκεκριμένα ο Σ. Παπανδρέου συγκέντρωσε 
19.540 μόρια και εισήχθη 7ος στην Ιατρική Θεσσαλονίκης, 
ενώ ο Α.-Χ. Φωτιάδης με 19.617 μόρια πέρασε 4ος στη Σχολή 
Ικάρων (ΣΙ) Μηχανικών (ΣΜΑ). Ο τραπεζικός όμιλος EFG-
Eurobank-Ergasias στο πλαίσιο του προγράμματος χορηγιών 
«Η μεγάλη στιγμή στην παιδεία» επιβράβευσε τους μαθητές 
με το χρηματικό έπαθλο των 1000€.

01. 
ΒΡΑΒΕΥΣΗ ΑΡΙΣΤΟΥΧΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ 

Η μαθήτρια Α. Φιρτινίδου (Α’ Λυκείου) απέσπασε το βραβείο 
της καλύτερης ομιλήτριας στην Επιτροπή Ανταγωνιστικότητας 
(Competitiveness Committee), εκπροσωπώντας τη Γερμανική Κυβέρ-
νηση ως Ομοσπονδιακός Υπουργός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανά-

πτυξης (Federal Minister 
of Economic Cooperation 
and Development), στο 1ο 
Συνέδριο Ευρωπαϊκής Δια-
κυβέρνησης, που διοργανώ-
θηκε από το  πανεπιστήμιο 
Yale στην Πράγα. Το βρα-
βείο συνοδεύεται από με-
ρική υποτροφία από το Hult 
International Business 
School για σπουδές.

03.
ΒΡΑΒΕΙΟ ΚΑΛΥΤΕΡΗΣ ΟΜΙΛΗΤΡΙΑΣ 
ΣΤΟ 1ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΜΟΝΤΕΛΟΥ 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ, ΠΡΑΓΑ 
(24-28/11/2011)

Στο φετινό νεανικό πρωτάθλημα της κατηγορίας παίδων, μέχρι 10 ετών, που πραγ-
ματοποιήθηκε από  10 έως 20 Σεπτεμβρίου στην πόλη Αλμπένα της Βουλγαρίας, ο 
μαθητής Ευγένιος Ιωαννίδης, μαθητής της Ε΄ Τάξης, αναδείχθηκε πρωταθλητής 
Ευρώπης. O Ευγένιος τερμάτισε πρώτος στην κατηγορία του με 7.5 βαθμούς σε 9 
αγώνες και είναι ο νέος πρωταθλητής Ευρώπης για το 2011. Η επιτυχία του ανά-
μεσα σε 118 σκακιστές από 37 χώρες, αποδεικνύουν ότι ο ζήλος, η πειθαρχία, η 
προσήλωση ενός αθλητή, ακόμη και σε τόσο μικρή ηλικία, οδηγεί στην κατάκτηση 
υψηλών στόχων. Ο μικρός σκακιστής μεταξύ άλλων τόνισε ότι λατρεύει το άθλημα με 
το οποίο ασχολείται, του αρέσει όμως και το μπάσκετ, ενώ η αγαπημένη του ομάδα 
είναι ο Άρης. Αναφορικά με το τουρνουά που έγινε στη Βουλγαρία τόνισε ότι δεν είχε 
άγχος, ενώ όλοι τον είχαν αγκαλιάσει από την πρώτη στιγμή.

02. 
ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΣΤΟ ΣΚΑΚΙ 

Οι μαθητές Α. 
Αδαμίδου, Μ. 
Βαθιώτη,  Ε. 
Καρυοφύλλη, 
Π.-΄Ι. Μπούμη, 
Γ. Παπάζογλου 
(Β’ Λυκείου), 
έπειτα από αξι-
ολόγηση, συμ-
μετείχαν με έργα τους στις κατηγορίες «animation» 
και «φωτογραφία» στην έκθεση «Teenage Angst»  για 
νέους δημιουργούς ηλικίας 15-18 χρονών. Την έκθε-
ση διοργάνωσε η γκαλερί «ΔΥΝΑΜΟ project-space» 
στο πλαίσιο δράσεων του παράλληλου προγράμματος 
της 15ης Μπιενάλε Νέων Δημιουργών της Ευρώπης 
και της Μεσογείου.

04. 
15η ΜΠΙΕΝΑΛΕ ΝΕΩΝ 
ΔΗΜΙΟΥΡΓΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ 
ΚΑΙ ΤΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ 
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Την Κυριακή 20 Νοεμβρίου 2011 πραγματοποιήθηκε η βράβευση μαθητών Γυμνασίου που διακρίθηκαν για τις επιδόσεις τους στο 
Διαγωνισμό της Ένωσης Ελλήνων Φυσικών κατά το σχολικό έτος 2010 - 2011. Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στο Μετεωροσκοπείο 
του ΑΠΘ. 
Β’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ:
Αριστείο: Σπ. Κουτρούλης (6η θέση), Ν.-Μ. Φαναροπούλου (15η θέση)
Βραβείο: Σπ. Παπαευαγγέλου, Ρ.-Β. Χρυσάγης
Έπαινος: Σ. Αμπραχαμιάν, Β. Αηδονίδου
Γ’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ:
Αριστείο: Γ. Κοτζάμπασης (1η θέση), Κ. Μαυρομάτη (7η θέση) 
Βραβείο: Κ. Στράντζαλης, Κ. Ντόλκερας, Ε. Παμπόρη, Στ. Κουρτίδης, 
Γ. Χρίστογλου, Χ. Πανίδης, Α.-Μ. Ιωαννίδης
Έπαινος: Γ. Ευσταθίου, Ρ.-Π. Χασάπης, Β.-Τζ. Μήτσερ, Χ. Ταρατόρη, 
Γ. Λαλές, Ε. Τσαπράζη, Ι. Τσιουρλίνη, Β. Λυκογιάννης, Γ. Χατζής

07. 
ΒΡΑΒΕΥΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ 

Ο μαθητής Ι. Άρνολντ-Αμβροσιάδης (Β’ Γυμνασίου) 
απέσπασε το 2ο βραβείο στον 4ο Μαθητικό Διαγω-
νισμό Ποίησης, που διοργάνωσε η Κεντρική Δημο-
τική Βιβλιοθήκη για την Παγκόσμια Ημέρα Ποίησης 
2011. Στον ίδιο διαγωνισμό η μαθήτρια Ε. Χαντζή 
(Β’ Λυκείου) απέσπασε το 3ο βραβείο.

ΤΟ ηΜΕρΟλΟΓΙΟ ΕΝΟΣ ΤρΕλΟΥ
Η πένα του χρόνου χαράζει το ωχρό χαρτί 
-αναδύει μια οικεία μυρωδιά από ευκάλυπτο.
Ο νους σεργιανά στα γνώριμα μονοπάτια του
και κάποτε, με την ψυχή σκισμένη στα δύο,
στοχάζεται σιωπηλά.
Και είναι τότε η στιγμή,
μπρος στο αέτωμα του χρόνου, σαν ταξιδιώτης 
που γεύτηκε το φλοίσβο της θαλάσσης 
και καθρεφτίστηκε στο καθάριο κυανό,
να παιανίσω.
Μετρώ στιγμές που όλο λιγοστεύουν. 
Μια νέα Σφίγγα ολούθε καρτερά.
Στο έαρ του ήρος που αναμένει,
Στο έλεος του ελέους που ανασταίνει,
Στο φως του φωτός που ξαστοχά.
Στα λόγια που λαξεύτηκαν
σε ξεχασμένη ευχή τ’ απομεσήμερο
και χάθηκαν το δείλι
σα γίνηκαν φωνές ηλεκτρικές.
Στα φρούρια τα απόρθητα 
που η κερκόπορτα ανοίγει
 πάντα από μέσα 
στην αιώνια πολιορκία.
 Κοιτάζω τ’ αστέρια και βουβά ματώνω.
Αραγες εγώ τα βλέπω μόνο;

Ευφροσύνη Χαντζή

06. 
4ος ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΟΙΗΣΗΣ

Η μαθήτρια Ε. Δαναδάκη (Γ’ Λυκείου) απέ-
σπασε βραβείο με το ποίημά της «Αγάπη» στο 
Φεστιβάλ Ποίησης Θεσσαλονίκης 2011, που 
διοργανώνει κάθε χρόνο η Ένωση Συγγραφέων 
Λογοτεχνών Ευρώπης. 

ΑΓΑΠη
Αγάπη δύσκολο να βρεις
στην εποχή της παρακμής 
είναι πικρό και θλιβερό 
που διαπιστώνεται αυτό. 

Μιζέρια γύρω σκοτεινιά 
όλους τους νοιάζει η δουλειά 
γιατί χρειάζονται λεφτά 
και δεν μπορούν χωρίς αυτά 
κάτι που όμως δεν αρκεί 
ώστε να ζήσουν όμορφη ζωή 
σαν κάτι όμορφο πολύ. 

Χωρίς αγάπη η ζωή 
είναι αναπάντεχη, πικρή 
δεν έχει χρώμα ούτε ψυχή 
έχει μονάχα μια πνοή.

05.
ΒΡΑΒΕΙΟ ΣΤΟ
ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΠΟΙΗΣΗΣ  

λΙΒΥη
Η νύχτα που συνέτριψε  το λογισμό του ονείρου,
Θέατρο σκιών σκιές εμείς, όλοι εμείς,
Θέατρο πολέμου ηθοποιοί εμείς, όλοι εμείς.
Η ανάσα της ερήμου βαραίνει,
η απάτητη χλόη πεθαίνει,
οι κόκκοι της άμμου μητρική αγκαλιά
για πόσα παιδιά!
Νικητές, νικημένοι, ελπίδα καμμιά
Κι ο ήλιος ανατέλλει και δύει.
Η νύχτα που ύψωσε ένα τοίχος στο χθες,
Τη μαγεία της αυλαίας του αύριο έσκισε,
Με πίσσα βαλσάμωσε χιλιάδες πουλιά.
Θρύψαλα τα κρύσταλλα γέλια των παιδιών
Νερό, ποιός θα φέρει νερό, σ’ αυτούς που διψούν
Ψωμί στους φυγάδες!
Και ο ήλιος ανατέλλει και δύει.
Θειάφι, καπνός, φωτιά που δε σβήνει,
Πόσοι ήλιοι αστράψανε
Στης νύχτας τον ατσάλινο ουρανό!
Ξεθώριασε της ειρήνης το έμβλημα,
Το περιστέρι χάθηκε, σε κόσμους μακρινούς.
Η καταιγίδα σάρωσε της ερήμου το όραμα
Και ο ήλιος ανατέλλει και δύει.
Η γαλήνη μόνη, τα βλέφαρα έκλεισε.
Των πυραύλων η νίκη νικήθηκε.
Η φωτιά που τα όνειρα τέφρωσε
Και την τέφρα στη θάλασσα σκόρπισε!
Λιβύη, η χώρα του θορύβου και της ευθυμίας,
Πενθεί!

Ι. Άρνολντ-Αμβροσιάδης
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ΜΑΘηΜΑΤΙΚΑ 
Στο διαγωνισμό που διοργάνωσε η Ελληνική Μαθηματική Εταιρεία (ΕΜΕ) για μαθη-
τές Δημοτικών Σχολείων κατά το σχολικό έτος 2010-2011 διακρίθηκαν οι ακόλουθοι 
μαθητές:
ΣΤ΄ΔηΜΟΤΙΚΟΥ:
1ο Βραβείο: Π. Κουτσογεώργος
2ο Βραβείο: Δ.-Α. Ηρακλείδη, Χ. Αηδονίδου,  Δ. Κωνσταντός
3ο Βραβείο: Α. Παμπόρη, Κ. Στεφανίδης, Χ. Ιωαννίδης
Έπαινος: Χ. Καραθόδωρος, Α. Οικονόμου, Ε.-Χ. Πίτση, Γ. Ζαχαριάδης, Χ. Φαλέτας, 
Β. Κωστάκης, Στ. Βράνη, Ά. Γεροθανάση, Δ. Παπαδάμ, Ζ. Χασιώτης
Ε’ ΔηΜΟΤΙΚΟΥ
1o Βραβείο: Ά. Βράνη, Χ. Αναστασιάδης, Ρ. Τσιάμης, Π. Μπότσογλου
2o Βραβείο: Β. Σαχταρίδου, Δ. Χατζηκαμάρης
3o Βραβείο: Β. Κρετσόβαλη, Ε. Τσιρανίδης, Θ. Δούρος, Κ. Αθανασόπουλος, 
Στ. Λεγμπέλου, Στ. Σχοινάς, Σ. Μακέδος
Έπαινος: Μ.-Ν. Καρδάση, Β. Γούλα, Κ. Αναστασιάδου, Δ. Σακελλαρίδης, 
Π. Πεντούσης

ΦΥΣΙΚη 
Στο διαγωνισμό που διοργάνωσε η Ένωση Ελλήνων Φυσικών (ΕΕΦ) για μαθητές Δημο-
τικών Σχολείων για το σχολικό έτος 2010-2011, διακρίθηκαν οι ακόλουθοι μαθητές:
Ε΄ ΔηΜΟΤΙΚΟΥ:
Αριστεία: Α. Αντωνιάδης, Ι. Ζανάκη Κάλφα, Π. Αγγελόπουλος, Κ. Κουκοβίνος, 
Ν. Κηπουρός
Βραβεία: Σ. Μαυρομάτης, Ρ. Τσιάμης
Έπαινοι: Σ.-Α. Δεληπάλλας O Donnel 
ΣΤ΄ ΔηΜΟΤΙΚΟΥ:
Αριστεία: Χ. Αηδονίδου, Χ. Καραθόδωρος
Βραβεία: Ν.-Σ. Ευθυμιάδου, Δ. Άγγος 
Έπαινοι: Δ.-Α. Ηρακλείδη, Κ. Στεφανίδης, Ζ. Χασιώτης, Χ. Ιωαννίδης 

09. ΜΑΘΗΤΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΤΗΝ 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
& ΣΤΗΝ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ
ΜΑΘηΜΑΤΙΚΑ

ΦΥΣΙΚη

Στην Εβδομάδα Μαθηματικής Σκέψης και 
Λογικής, που πραγματοποιήθηκε στα Εκπαι-
δευτήρια συμμετείχαν μαθητές Γυμνασίου - 
Λυκείου. Οι μαθητές διαγωνίστηκαν σε γρα-
πτές εξετάσεις προσομοίωσης με θέματα της  
Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρείας (ΕΜΕ)  και 
διακρίθηκαν:
Β’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ: 
1o Βραβείο: Κ. Βελιάνη, Γ. Βενιζέλος, 
Ν. Καλοσίδης, Ρ. Κετσετσίδης
2ο Βραβείο: Γ. Ζευγαρίδου, Θ. Ζηκούλη
3ο Βραβείο: Η. Βουνοτρυπίδου, 
Χ. Τσερτσενές, Στ. Μπαμπανάτση, 
Έπαινος: Π. Ρεπανάς, Α. Χορόζογλου

Γ’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ: 
1o Βραβείο: Μ. Τασιούλα 
(Γυμν. Ν. Επιβατών)
2ο Βραβείο: Σπ. Κουτρούλης

Α’ λΥΚΕΙΟΥ:   
1o Βραβείο: Κ. Μαυρομάτη
2ο Βραβείο: Μ. Τίρτα
3ο Βραβείο: Χρ. Τασιούλας 
Έπαινος: Ε. Παμπόρη, Χ. Ταρατόρη, 
Γ. Χατζής

Β’ λΥΚΕΙΟΥ:  
1o Βραβείο: Ε. Μάλλιος 
(1ο ΓΕΛ Άρτας), Π. Καλμούκος
2ο Βραβείο: Κ. Βαρσάμη
3ο Βραβείο: Ι. Κάουαρντ

Γ’ λΥΚΕΙΟΥ: 
1o Βραβείο: Ν. Αθανασίου (Δράμα)
2ο Βραβείο: Κ. Σαμαράς-Τσακίρης

08. 
ΕΒΔΟΜΑΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗΣ ΣΚΕΨΗΣ 
& ΛΟΓΙΚΗΣ  (5-9/9/2011) 



Β’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
1ο Βραβείο: Σ. Αμπραχαμιάν, Α. Γκαβέζος, Α. Καρκάλα
2ο Βραβείο: Α. Βουζουλίδου, Π. Κόντζογλου, Σ. Κουτρούλης
3ο Βραβείο: Δ. Αναστασιάδης, Π. Κοσμάς, Χ. Ματιάκη, 
Γ.-Ά. Πίτσης, Α. Τσιτουρίδης,  Ρ.-Β. Χρυσάγης
Έπαινος: Π. Ζαβιτσάνος, Ά. Τσιτουρίδου, Α. Χατζησταύρου

Γ’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
1ο Βραβείο: Δ. Γιάννου, Γ. Κοτζάμπασης, Κ. Μαυρομάτη, 
Ε. Παμπόρη, Μ. Τίρτα
2ο Βραβείο: Χ. Ταρατόρη
3ο Βραβείο: Ε. Ανδριάς-Μαλάμης, Α. Νικολαΐδου, 
Κ. Ντόλκερας, Ρ.-Τ. Τζήκας
Έπαινος: Κ. Κουμεντάκης, Γ. Λαλές, Β. Λυκογιάννης, 
Σ. Παπαγεωργίου, Σ. Παπαϊορδανίδου, Ε. Τουμπουρλέκα, 
Γ. Χατζής, Γ. Χρίστογλου

Α’ λΥΚΕΙΟΥ
1ο Βραβείο: Ε. Κωνσταντινίδου
3ο Βραβείο: Κ. Βαρσάμη, Σ. Θωμάρεϊς, Π. Καλμούκος, 
Κ. Κασπαριάν, Κ. Κυριακίδης, Μ. Παπαευαγγέλου, 
Γ. Παπάζογλου, Β. Σιώμος, Α. Χατζηδημητριάδης
Έπαινος: Ο. Αθανασιάδης-Σαλαλές, Έ. Μάινου, Χ. Μπέκος, 
Δ. Νικολάου, Ο. Φωτιάδης, Β. Χάιδας

Β’ λΥΚΕΙΟΥ
1ο Βραβείο: Ρ. Ταρατόρη, Ε. Φριλίγκου
2ο Βραβείο: Ε. Πανούση, Γ. Τζίρογλου, Α. Φωτιάδου
3ο Βραβείο: Κ. Σαμαράς-Τσακίρης
Έπαινος: Χ. Γούτα, Χ. Παντελίδης, Ε. Πασχαλίδου, Π. Πρέζας

Γ’ λΥΚΕΙΟΥ
1ο Βραβείο: Ε. Μάστορης
3ο Βραβείο: Ά. Φωτιάδης
Έπαινος: Γ. Ιωαννίδης-Κόπανος, Γ.-Α. Σταυρινός
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10. 
ΒΡΑΒΕΥΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
«ΘΑΛΗΣ» ΚΑΙ «ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ» 
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ (ΕΜΕ) 
ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2010-2011

Την Κυριακή 18 Δεκεμβρίου 2011 στο αμφιθέατρο «Α. Εμπειρίκος» της Σχολής Θετικών Επιστημών του ΑΠΘ πραγματοποιήθηκε η 
βράβευση των μαθητών που διακρίθηκαν στις φάσεις «Θαλής» και «Ευκλείδης» του Πανελλήνιου Διαγωνισμού της Ελληνικής Μαθη-
ματικής Εταιρείας κατά το σχολικό έτος 2010-2011. 
Οι μαθητές που διακρίθηκαν είναι οι ακόλουθοι: 
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EΛΛΗΝΙΚΑ
Γ’ ΤΑΞΗ

Γ4	 Χυτίρογλου	Μιχαήλ	 100	 1ο	ΒΡΑΒΕΙΟ		
Γ1	 Βλάχου	Αποστολία	 		99	 2ο	ΒΡΑΒΕΙΟ	
Γ1	 Μάρκου	Γαρύφαλλος	 		99	 2ο	ΒΡΑΒΕΙΟ	
Γ2	 Αδαμίδης	Κυριάκος	 		99	 2ο	ΒΡΑΒΕΙΟ	
Γ2	 Τρανσβαλίδου	Μαριάνθη	Εύα	 		99	 2ο	ΒΡΑΒΕΙΟ	
Γ2	 Μπίλλας	Θωμάς	Αχιλλέας	 		99	 2ο	ΒΡΑΒΕΙΟ	
Γ3	 Αρχίπωβα	Άννα	 		99	 2ο	ΒΡΑΒΕΙΟ	
Γ3	 Παπαγιάννη	Μαρία	Ειρήνη	 		99	 2ο	ΒΡΑΒΕΙΟ
Γ1	 Χατζοπούλου	Άννα	Μαρία	 		98	 3ο	ΒΡΑΒΕΙΟ
Γ2	 Χρυσάφη	Ελένη	 		98	 3ο	ΒΡΑΒΕΙΟ
Γ1(2)	 Μαρμαρίδου	Παρέσσα	 		98	 3ο	ΒΡΑΒΕΙΟ

ΕΠΑΙΝΟΙ

Σπυροπούλου	Ασπασία	Ραμόνα,	Καρδάση	Δανάη	Χριστίνα,	Δαδούδη	
Ολυμπία,	Πέκου	Αικατερίνη,	Μαρινόπουλος	Χριστόφορος,	Φιδάνης	
Απόστολος,	Γούλα	Ωραιοζήλη,	Δημηρόπουλος	Αθανάσιος,	Μονέφτσης	
Γεώργιος,	Σταφυλίδης	Κωνσταντίνος,	Κωνσταντού	Λουκία,	Κούκαλιας	
Κωνσταντίνος,	Κουρτίδης	Αλέξανδρος,	Παππά	Βασιλική,	Απάλλα	Μαλα-
ματή,	Νάκου	Θεοδώρα,	Τζέλλος	Θεμιστοκλής,	Παπάζογλου	Αικατερίνη,	
Βίτη	Μαρία,	Παπαγεωργίου	Αθηνά,	Καραπατσιά	Αναστασία	Ευαγγελία,	
Ακουαρόνε	Ρενάτο	Στέφανο,	Σαπουντζή	Ευγενία,	Σαρίδου	Μαρία,	Μαρ-
μαρίδου	Βασιλική,	Αλεξίου	Κωνσταντίνος,	Γιαννακόπουλος	Αθανάσιος,	
Κουντουράκης	Ιωάννης,	Τσακαλίδου	Ιωάννα,	Χωρινός	Χρήστος,	Μπιτζά-
νη	Θεοπούλα-Αλεξία,	Μπούκλα	Μαρία,	Παντελίδου	Μαρία,	Ταμπουρής	
Δημήτριος,	Πεντούση	Λήδα,	Σολομωνίδης	Χρήστος,	Χατζηζαφειρίου	
Βασίλειος,	Παρούση	Σοφία,	Καραγκίτση	Μαρία	Μαράια,	Στραγαλινός	
Δημήτριος,	Χασιώτη	Αθανασία,	Αντιβαλίδου	Δάφνη,	Μωυσόγλου	Ειρή-
νη,	Σαρασίδης	Περικλής	Νικηφόρος,	Παπαδάκης	Γεώργιος,	Παπάρας	
Δημήτριος,	Γιαννόπουλος	Βασίλειος,	Κιρκινέζης	Δημήτριος,	Κουρλής	
Στυλιανός,	Μπλιάτκας	Δημήτριος,	Σαχταρίδης	Παναγιώτης,	Σιαφάρα	
Σοφία,	Ιωαννίδης	Δημήτριος,	Καραμανλή	Νεονίλλη,	Γκοτούδη	Ελισάβετ,	
Μενεξές	Κωνσταντίνος

Δ’ ΤΑΞΗ

Δ1(2)	 Νάκος	Ιωάννης	 100	 1ο	ΒΡΑΒΕΙΟ
Δ2	 Παχόπουλος	Παναγιώτης	 		99	 2ο	ΒΡΑΒΕΙΟ
Δ4	 Ζέκας	Μιλτιάδης	 		98	 3ο	ΒΡΑΒΕΙΟ
Δ1(2)	 Τριανταφύλλου	Βασιλική	 		98	 3ο	ΒΡΑΒΕΙΟ

ΕΠΑΙΝΟΙ

Ιορδανίδου	Ζωή,	Κωστίκας	Γεώργιος,	Κούρτη	Αρετή,	Μαβίδης	Άγγελος,	

ΔΗΜΟΤΙΚΟ
ΒΡΑΒΕΙΑ	&	ΕΠΑΙΝΟΙ	ΕΤΟΣ 2010-2011  !

Μπουρούτη	Αριάδνη-Κωνσταντίνα,	Πετροπούλου	Μαργαρίτα,	Λιάτση	
Μαρία,	Μερτζιμέκης	Αχιλλέας,	Σπηλιόπουλος	Αντώνιος,	Δημητρίου	
Γεώργιος,	Μεϊμαρίδης	Βασίλειος,	Πολυχρόνης	Στέφανος,	Γρηγοριάδου	
Φωτεινή,	Παπαδοπούλου	Σουζάνα,	Τσιρανίδου	Βασιλική	Πολυχρονία,	
Βασιλειάδου	Παρασκευή,	Ημιονίδης	Γεώργιος,	Κοροβέση	Ελεονώρα-
Μαρία,	Μπαλικτσής	Αντώνιος,	Κεραμέως	Αφροδίτη,	Τσουρουκίδου	Ελένη,	
Καραβιώτης	Οδυσσέας,	Στεργίου	Ζωή,	Τοματσίδης-Καρακατσάνης	Άγγε-
λος,	Σαμαράς	Ιωάννης,	Χασιώτη	Ελισάβετ,	Τσιμτσίρη	Ευαγγελία-Μαρία,	
Ανδρεάδης	Παναγιώτης,	Ζαχαριάδου	Μαρία,	Παπαγιάννη	Μελίνα,	Χρυσι-
κός	Κωνσταντουδάκης	Νικόλαος,	Ιωακειμίδης	Θεοφάνης,	Πολυμενέρης	
Εμμανουήλ,	Γιγή	Μαρία,	Μιχαλάκης	Χριστόφορος,	Παπαδόπουλος	Νι-
κόλαος,	Πατάκα	Αθηνά	Αναστασία,	Αβραμίδου	Παναγιώτα,	Μεσοχωρίτη	
Δάφνη,	Χρυσάφης	Νικόλαος,	Ηπειρώτης	Καραγιαννόπουλος	Δημήτριος,	
Νταουλτζής	Ιωάννης,	Φεσατίδου	Θεοδώρα,	Βαρλάμη	Σμαρώ,	Γερούση	
Παρασκευή-Αναστασία,	Ιωσηφίδου	Άννα,	Παπαζιώγας	Θωμάς,	Πατίκας	
Αθανάσιος,	Μεσοχωρίτου	Γαλάτεια,	Παπαοικονόμου	Μαρία	Βασιλική,	
Τζημουράκα	Αικατερίνη	Ίρις,	Χριστοδουλίδου	Παναγιώτα,	Ξενοπούλου	
Κλειώ,	Πλούμη	Ιωάννα

	

Ε’ ΤΑΞΗ

Ε1	 Τσιάμης	Ραφαήλ		 99	 1ο	ΒΡΑΒΕΙΟ
Ε2	 Βράνη	Άννα	 99	 1ο	ΒΡΑΒΕΙΟ
Ε2	 Καρδάση	Μαρία	Νεφέλη	 99	 1ο	ΒΡΑΒΕΙΟ
Ε3	 Αθανασόπουλος	Κωνσταντίνος	 98	 2ο	ΒΡΑΒΕΙΟ
Ε3	 Σαλαγκούδης	Θεόδωρος	 98	 2ο	ΒΡΑΒΕΙΟ
Ε2	 Αναστασιάδου	Κωνσταντίνα	 97	 3ο	ΒΡΑΒΕΙΟ
Ε2	 Κρετσόβαλη	Βασιλεία	 97	 3ο	ΒΡΑΒΕΙΟ

ΕΠΑΙΝΟΙ

Βενιζέλος	Ιωάννης,	Γούλα	Βασιλική,	Μερτζιμέκη	Μαρία,	Αντωνιάδης	
Αλέξανδρος,	Βαλιούλη	Αλίκη,	Καραγιαννίδου	Κωνσταντίνα,	Νάτσκου	
Περσεφόνη	Μαρία,	Αναστασιάδης	Χρήστος,	Διγκτσή	Σαμπίνα-Μαρία,	
Κουντουράκης	Σοφοκλής,	Τσιρανίδης	Ευθύμιος,	Καραθόδωρου	Ευγε-
νία-Γεωργία,	Μαυρομάτης	Στυλιανός,	Βαγγέλης	Θεωνάς-Ιωάννης,	Δε-
ληπάλλας	Ο’	Ντόνελλ	Αλέξανδρος	Σιδέρης,	Κουκοβίνος	Κωνσταντίνος,	
Δημητρίου	Λυδία-Έλλη,	Σακελλαρίδης	Δημήτριος,	Ζανάκη	Κάλφα	Ιφιγέ-
νεια,	Γιαννουλίδου	Δέσποινα,	Βουζουλίδου	Κωνσταντίνα,	Κυρίδου	Νίνα,	
Πεντούση	Φιλαρέτη,	Δούρος	Θωμάς,	Ιατρούδης	Βασίλειος,	Λεγμπέλου	
Στυλιανή,	Ελευθεριάδης	Παναγιώτης,	Μηναδάκης	Θωμάς,	Πετρίδης	
Παρασκευάς,	Παντελίδης	Ιωάννης,	Οικονόμου	Θρασύβουλος,	Κηπουρός	
Νικόλαος,	Κιζιρίδης	Κωνσταντίνος,	Βέργης	Γρηγόριος,	Ακανθόπουλος	
Πρόδρομος,	Σχοινάς	Σταύρος,	Προυκάκη	Ευαγγελία,	Πεντούσης	Πάρις,	
Σαρίδης	Παναγιώτης	

ΣΤ’ ΤΑΞΗ

ΣΤ1(2)	 Στεφανίδης	Κυριάκος	 98	 1ο	ΒΡΑΒΕΙΟ
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ΣΤ2	 Κούρτη	Θάλεια	 97	 2ο	ΒΡΑΒΕΙΟ
ΣΤ2	 Βράνη	Στέλλα	 96	 3ο	ΒΡΑΒΕΙΟ
ΣΤ2	 Γεωργίου	Κωνσταντίνος	 96	 3ο	ΒΡΑΒΕΙΟ
ΣΤ2	 Μπουμπόνα	Βασιλική	 96	 3ο	ΒΡΑΒΕΙΟ
ΣΤ2	 Πίτση	Εύα-Χαρίκλεια	 96	 3ο	ΒΡΑΒΕΙΟ
ΣΤ3	 Κατσαουνίδης	Δημήτριος	 96	 3ο	ΒΡΑΒΕΙΟ
ΣΤ3	 Χατζηνικολάου	Στεφανί	 96	 3ο	ΒΡΑΒΕΙΟ
ΣΤ1(2)	 Παμπόρη	Ασπασία	 96	 3ο	ΒΡΑΒΕΙΟ

ΕΠΑΙΝΟΙ

Κουτσογεώργος	Παρμενίων,	Στεργίου	Δημήτριος,	Καραθόδωρος	Χρήστος,	
Λιάτση	Βασιλεία,	Κωνσταντός	Διονύσιος-Δημήτριος,	Αρβανίτη	Αικατερίνη,	
Γεροντόπουλος	Σπύρος,	Ιωαννίδης	Χρήστος,	Λαλιώτη	Αναστασία,	Πατ-
τακού	Βασιλική,	Άγγος	Δημήτριος,	Αδαμίδης	Πασχάλης,	Καλαϊτσόγλου	
Λεωνίδας,	Φωτιάδου	Θωμαή,	Βαβάτσης	Γεώργιος,	Μεσθανεύς	Φαίδων,	
Αηδονίδου	Χριστίνα,	Μούσιου	Ειρήνη,	Κόνιαρης	Νικόλαος-Γεώργιος,	
Αλεξανδρίδης	Δημήτριος,	Γιαντσελίδου	Αναστασία,	Ζαχαριάδης	Γεώρ-
γιος,	Νάκη	Άννα,	Καναγκίνης	Ιωάννης,	Αγγελής	Πέτρος,	Ιωαννίδης	Θε-
όδωρος,	Σκουλουμπρή	Ιωάννα,	Καρακώστα	Βασιλική,	Παπαδόπουλος	
Αριστείδης	

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
Γ’ ΤΑΞΗ

Γ2	 Μπίλλας	Θωμάς	Αχιλλέας	 100	 1ο	ΒΡΑΒΕΙΟ
Γ4	 Χυτίρογλου	Μιχαήλ	 100	 1ο	ΒΡΑΒΕΙΟ
Γ1	 Βλάχου	Αποστολία	 99	 2ο	ΒΡΑΒΕΙΟ
Γ1	 Σπυροπούλου	Ασπασία	Ραμόνα	 99	 2ο	ΒΡΑΒΕΙΟ
Γ2	 Αδαμίδης	Κυριάκος	 99	 2ο	ΒΡΑΒΕΙΟ
Γ2	 Χρυσάφη	Ελένη	 99	 2ο	ΒΡΑΒΕΙΟ
Γ3	 Αρχίπωβα	Άννα	 99	 2ο	ΒΡΑΒΕΙΟ
Γ3	 Παπαγιάννη	Μαρία	Ειρήνη	 99	 2ο	ΒΡΑΒΕΙΟ
Γ1(2)	 Μαρμαρίδου	Βασιλική	 99	 2ο	ΒΡΑΒΕΙΟ
Γ1	 Μάρκου	Γαρύφαλλος	 98	 3ο	ΒΡΑΒΕΙΟ
Γ1	 Πεντούση	Λήδα	 98	 3ο	ΒΡΑΒΕΙΟ
Γ1	 Χατζοπούλου	Άννα-Μαρία	 98	 3ο	ΒΡΑΒΕΙΟ
Γ2	 Παππά	Βασιλική	 98	 3ο	ΒΡΑΒΕΙΟ
Γ3	 Μονέφτσης	Γεώργιος	 98	 3ο	ΒΡΑΒΕΙΟ
Γ4	 Δαδούδη	Ολυμπία	 98	 3ο	ΒΡΑΒΕΙΟ
Γ1(2)	 Μαρινόπουλος	Χριστόφορος	 98	 3ο	ΒΡΑΒΕΙΟ

ΕΠΑΙΝΟΙ

Κουντουράκης	Ιωάννης,	Γούλα	Ωραιοζήλη,	Στραγαλινός	Δημήτριος,	
Καρδάση	Δανάη	Χριστίνα,	Πετρίδης	Γεώργιος-Κωνσταντίνος,	Τζέλλος	

Θεμιστοκλής,	Κουρτίδης	Αλέξανδρος,	Λογιώτατος	Δημήτριος	Μιχαήλ,	
Φιδάνης	Απόστολος,	Νάκου	Θεοδώρα,	Χωρινός	Χρήστος,	Παπάζογλου	
Αικατερίνη,	Σαρίδου	Μαρία,	Μαρμαρίδου	Παρέσσα,	Καραγκίτση	Μαρία	
Μαράια,	Κούκαλιας	Κωνσταντίνος,	Σταγκίδης	Στέφανος,	Συμεωνίδου	
Αικατερίνη,	Χατζηζαφειρίου	Βασίλειος,	Βίτη	Μαρία,	Γιαννόπουλος	Βα-
σίλειος,	Κωνσταντού	Λουκία,	Μενεξές	Κωνσταντίνος,	Μπούκλα	Μαρία,	
Παντελίδου	Μαρία,	Καραπατσιά	Αναστασία	Ευαγγελία,	Δημηρόπουλος	
Αθανάσιος,	Τρανσβαλίδου	Μαριάνθη	Εύα,	Μπιτζάνη	Θεοπούλα-Αλεξία,	
Παπαγεωργίου	Αθηνά,	Παπαϊωάννου	Ορέστης,	Ταμπουρής	Δημήτριος,	
Σαχταρίδης	Παναγιώτης,	Σιαφάρα	Σοφία,	Παπάρας	Δημήτριος,	Σαπου-
ντζή	Ευγενία,	Μαλλίδου	Θεοφανία,	Καραμπέρης	Θωμάς,	Βαλινάκης	
Θεμιστοκλής,	Γκοτούδη	Ελισάβετ,	Αλεξίου	Κωνσταντίνος,	Χατζηδημού-
λας	Αθανάσιος,	Μποζίκα	Μαρία-Ελένη,	Μωυσόγλου	Ειρήνη,	Σαρασίδης	
Περικλής-Νικηφόρος,	Καραμανλή	Νεονίλλη,	Κεσόπουλος	Παναγιώτης,	
Πέκου	Αικατερίνη

Δ’ ΤΑΞΗ

Δ1(2)	 Τριανταφύλλου	Βασιλική	 			99	 1ο	ΒΡΑΒΕΙΟ
Δ1	 Σαμαράς	Ιωάννης	 98	 2ο	ΒΡΑΒΕΙΟ
Δ3	 Μεϊμαρίδης	Βασίλειος	 98	 2ο	ΒΡΑΒΕΙΟ
Δ4	 Πετροπούλου	Μαργαρίτα	 98	 2ο	ΒΡΑΒΕΙΟ
Δ1(2)	 Καραβιώτης	Οδυσσέας	 98	 2ο	ΒΡΑΒΕΙΟ
Δ1	 Ξενοπούλου	Κλειώ	 97	 3ο	ΒΡΑΒΕΙΟ
Δ1	 Χασιώτη	Ελισάβετ	 97	 3ο	ΒΡΑΒΕΙΟ
Δ2	 Παχόπουλος	Παναγιώτης	 97	 3ο	ΒΡΑΒΕΙΟ
Δ4	 Κούρτη	Αρετή	 97	 3ο	ΒΡΑΒΕΙΟ
Δ1(2)	 Πολυχρόνης	Στέφανος	 97	 3ο	ΒΡΑΒΕΙΟ
Δ1(2)	 Στεργίου	Ζωή	 97	 3ο	ΒΡΑΒΕΙΟ
Δ1(2)	 Τοματσίδης-Καρακατσάνης	Άγγελος	 97	 3ο	ΒΡΑΒΕΙΟ

ΕΠΑΙΝΟΙ

Ζέκας	Μιλτιάδης,	Μαβίδης	Άγγελος,	Μεσοχωρίτη	Δάφνη,	Τσουρουκί-
δου	Ελένη,	Νάκος	Ιωάννης,	Χρυστικός	Κωνσταντουδάκης	Νικόλαος,	
Μερτζιμέκης	Αχιλλέας	Νικόλαος,	Ιωακειμίδης	Θεοφάνης,	Σπηλιόπου-
λος	Αντώνιος,	Κεραμέως	Αφροδίτη,	Παπαγιάννη	Μελίνα,	Σαμψωνίδης	
Σεβαστός,	Τσίγκα	Κωνσταντίνα,	Τζίνας	Απόστολος,	Τσιμτσίρη	Ευαγ-
γελία	Μαρία,	Γκοράκης	Νικόλαος,	Μπουρούτη	Αριάδνη-Κωνσταντίνα,	
Βαρλάμη	Σμαρώ,	Πολυμενέρης	Εμμαουήλ,	Ιορδανίδου	Ζωή,	Κοροβέση	
Ελεονώρα-Μαρία,	Κωστίκας	Γεώργιος,	Παπαζιώγας	Θωμάς,	Παπαθανα-
σίου	Αναστασία,	Κυριακού	Ελισάβετ,	Ταλατάς	Δανιήλ,	Χριστοδουλίδου	
Παναγιώτα,	Χρυσάφης	Νικόλαος,	Παπαδοπούλου	Σουζάνα,	Φεσατίδου	
Θεοδώρα,	Πολυχρονίδου	Βασιλική,	Ευθυμιάδης	Δημήτριος,	Ζαχαριάδου	
Μαρία,	Αβραμίδου	Παναγιώτα,	Ευσταθίου	Ευστάθιος,	Καρυδόπουλος	
Ανδρέας,	Παπαδόπουλος	Νικόλαος,	Πανόπουλος	Ιωάννης,	Γιγή	Μαρία,	
Μπαλικτσής	Αντώνιος,	Πατάκα	Αθηνά	Αναστασία
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Ε’ ΤΑΞΗ

Ε1	 Τσιάμης	Ραφαήλ	 100	 1ο	ΒΡΑΒΕΙΟ
Ε2	 Βράνη	Άννα	 		99	 2ο	ΒΡΑΒΕΙΟ
Ε1	 Γούλα	Βασιλική	 		98	 3ο	ΒΡΑΒΕΙΟ
Ε2	 Κουκοβίνος	Κωνσταντίνος	 		98	 3ο	ΒΡΑΒΕΙΟ
Ε1(2)	 Καραγιαννίδου	Κωνσταντίνα	 		98	 3ο	ΒΡΑΒΕΙΟ

ΕΠΑΙΝΟΙ

Κρετσόβαλη	Βασιλεία,	Τσιρανίδης	Ευθύμιος,	Καρδάση	Μαρία-Νεφέλη,	
Αθανασόπουλος	Κωνσταντίνος,	Δούρος	Θωμάς,	Πετρίδης	Παρασκευάς,	
Σαχταρίδου	Βασιλική,	Λεγμπέλου	Στυλιανή,	Μερτζιμέκη	Μαρία,	Σχοι-
νάς	Σταύρος,	Σιμώνης	Ευριπίδης,	Αναστασιάδης	Χρήστος,	Θεοδώρου-
Αναγνώστου	Δέσποινα,	Αναστασιάδου	Κωνσταντίνα,	Κηπουρός	Νικόλα-
ος,	Ακανθόπουλος	Πρόδρομος,	Κιζιρίδης	Κωνσταντίνος,	Ελευθεριάδης	
Παναγιώτης,	Μακέδος	Συμεών,	Σαλαγκούδης	Θεόδωρος,	Μπότσογλου	
Παναγιώτης,	Δεληπάλλας	Ο’	Ντόνελλ	Αλέξανδρος	Σιδέρης,	Κυρίδου	
Νίνα,	Κουκούμας	Θεόδωρος,	Βαγγέλης	Θεωνάς	Ιωάννης,	Κουντουρά-
κης	Σοφοκλής,	Αντωνιάδης	Αλέξανδρος,	Ζαφειράκη	Στυλιανή,	Τζώνας	
Χρήστος-Αριστόδημος,	Νάτσκου	Περσεφόνη	Μαρία,	Διαμαντής	Πα-
ναγιώτης,	Βουζουλίδου	Κωνσταντίνα,	Μαυρομάτης	Στυλιανός,	Ζανάκη	
Κάλφα-Ιφιγένεια,	Βαλιούλη	Αλίκη

ΣΤ’ ΤΑΞΗ

ΣΤ2	 Κουτσογεώργος	Παρμενίων	 100	 1ο	ΒΡΑΒΕΙΟ
ΣΤ2	 Βράνη	Στέλλα	 		99	 2ο	ΒΡΑΒΕΙΟ
ΣΤ2	 Μπουμπόνα	Βασιλική	 		99	 2ο	ΒΡΑΒΕΙΟ
ΣΤ3	 Χατζηνικολάου	Στεφανί	 		99	 2ο	ΒΡΑΒΕΙΟ
ΣΤ1(2)	 Παμπόρη	Ασπασία	 		99	 2ο	ΒΡΑΒΕΙΟ
ΣΤ1(2)	 Στεφανίδης	Κυριάκος	 		99	 2ο	ΒΡΑΒΕΙΟ
ΣΤ2	 Γεροντόπουλος	Σπύρος	 		98	 3ο	ΒΡΑΒΕΙΟ

ΕΠΑΙΝΟΙ

Γεροθανάση	Άννα,	Κατσαουνίδης	Δημήτριος,	Σιφναίου	Ελένη,	Χασιώτης	
Ζήσης,	Αηδονίδου	Χριστίνα,	Αλεξανδρίδης	Δημήτριος,	Ιωαννίδης	Χρή-
στος,	Καραθόδωρος	Χρήστος,	Λαλιώτη	Αναστασία,	Πίτση	Εύα-Χαρίκλεια,	
Κόνιαρης	Νικόλαος-Γεώργιος,	Φωτιάδου	Θωμαή,	Ζάννης	Παντελής,	
Στεργίου	Δημήτριος,	Ζαχαριάδης	Γεώργιος,	Κωνσταντός	Διονύσιος-
Δημήτριος,	Αδαμίδης	Πασχάλης,	Μεσθανεύς	Φαίδων,	Γεωργίου	Κωνστα-
ντίνος,	Γρούιου	Ελπίδα,	Ηρακλείδη	Δανάη-Αθηνά,	Κωστάκης	Βασίλειος,	
Ευθυμιάδου	Σταματία	Νεφέλη,	Καρέλλος-Γλεούδης	Δημήτριος,	Οικο-
νόμου	Ανδρέας,	Ιωαννίδης	Θεόδωρος,	Αθανασιάδης	Σάββας,	Κιζιρίδης	
Αλέξανδρος-Ραφαήλ,	Γιαντσελίδου	Αναστασία,	Τσιλιγγίρη	Κρυσταλία,	
Παττακού	Βασιλική,	Καλαϊτσόγλου	Λεωνίδας,	Ανδρεάδου	Μελίνα,	Λιά-
τση	Βασιλεία,	Αγγελής	Πέτρος,	Μιγιάτοφ	Μωραΐτη	Αικατερίνη,	Τζαμτζής	
Όθων-Θεόδωρος,	Άγγος	Δημήτριος,	Περδικάρη	Αθηνά

ΑΓΓΛΙΚΑ
Γ΄ ΤΑΞΗ

BILINGUAL

Γ3	 Μονέφτσης	Γιώργος	 99	 1ο	ΒΡΑΒΕΙΟ
Γ4	 Σαρίδου	Μαρία	 98	 2ο	ΒΡΑΒΕΙΟ
Γ1	 Χατζοπούλου	Άννα	Μαρία	 97	 3ο	ΒΡΑΒΕΙΟ

ΕΠΑΙΝΟΙ

Κουντουράκης	Ιωάννης,	Κυριακού	Αντώνιος,	Μαρμαρίδου	Παρέσσα,	Κα-
ραγκίτση	Μαρία-Μαράια,	Δαδούδη	Ολυμπία,	Κεσόπουλος	Παναγιώτης,	
Μαρμαρίδου	Βασιλική,	Πεντούση	Λήδα

BASIC

Γ4	 Σαπουντζή	Ευγενία	 100	 1ο	ΒΡΑΒΕΙΟ
Γ4	 Χυτίρογλου	Μιχαήλ	 100	 1ο	ΒΡΑΒΕΙΟ	
Γ2	 Αδαμίδης	Κυριάκος	 		99	 2ο	ΒΡΑΒΕΙΟ	
Γ3	 Αρχίπωβα	Άννα	 		99	 2ο	ΒΡΑΒΕΙΟ
Γ3	 Παπαγιάννη	Μαρία	Ειρήνη	 		99	 2ο	ΒΡΑΒΕΙΟ
Γ2	 Χρυσάφη	Ελένη	 		99	 2ο	ΒΡΑΒΕΙΟ
Γ3	 Ακουαρόνε	Ρενάτο	Στέφανο	 		98	 3ο	ΒΡΑΒΕΙΟ
Γ2	 Δημηρόπουλος	Αθανάσιος	 		98	 3ο	ΒΡΑΒΕΙΟ
Γ1	 Μάρκου	Γαρύφαλλος	 		98	 3ο	ΒΡΑΒΕΙΟ
Γ2	 Μπίλλας	Θωμάς	Αχιλλέας	 		98	 3ο	ΒΡΑΒΕΙΟ
Γ2	 Παππά	Βασιλική	 		98	 3ο	ΒΡΑΒΕΙΟ
Γ2	 Τρανσβαλίδου	Μαριάνθη	 		98	 3ο	ΒΡΑΒΕΙΟ

ΕΠΑΙΝΟΙ

Καρδάση	Δανάη	Χριστίνα,	Φιδάνης	Απόστολος,	Βίτη	Μαρία,	Γούλα	Ωραι-
οζήλη,	Ιωαννίδης	Δημήτριος,	Παπάρας	Δημήτριος,	Πέκου	Αικατερίνη,	
Παπαγεωργίου	Αθηνά,	Βλάχου	Αποστολία,	Κυπιρτίδου	Άρτεμις,	Σταφυ-
λίδης	Κωνσταντίνος,	Τζέλλος	Θεμιστοκλής,	Παπαδάκης	Γεώργιος,	Μα-
ρινόπουλος	Χριστόφορος,	Γιαννακόπουλος	Αθανάσιος,	Παπακωστάκης	
Κωνσταντίνος,	Καναγκίνης	Μενέλαος,	Μπλιάτκας	Δημήτριος,	Σπυροπού-
λου	Ασπασία,	Απάλλα	Μαλαματή,	Σολομωνίδης	Χρήστος,	Παπάζογλου	
Αικατερίνη,	Κιμπουροπούλου	Ερμιόνη,	Σιαφάρα	Σοφία,	Κωνσταντού	
Λουκία,	Παντελίδου	Μαρία,	Ρέππας	Ιωάννης,	Κούκαλιας	Κωνσταντίνος,	
Γεωργιάδης	Αγαμέμνων,	Σαχταρίδης	Παναγιώτης,	Νάκου	Θεοδώρα,	Συ-
μεωνίδου	Αικατερίνη

ΔΗΜΟΤΙΚΟ
ΒΡΑΒΕΙΑ	&	ΕΠΑΙΝΟΙ	ΕΤΟΣ 2010-2011 !
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Δ΄ ΤΑΞΗ

BILINGUAL

Δ1(2)	 Λη	Ριζοπούλου	Λώρεν	Ελ	 95	 1ο	ΒΡΑΒΕΙΟ
Δ1	 Παπαχρήστου	Άννα	Ελισαβέτη	 95	 1ο	ΒΡΑΒΕΙΟ
Δ4	 Παπαχρήστου	Μαρία	Έλενα	 95	 1ο	ΒΡΑΒΕΙΟ
Δ1	 Πλούμη	Ιωάννα	 95	 1ο	ΒΡΑΒΕΙΟ
Δ4	 Ιωαννίδης	Ευγένιος	 93	 2ο	ΒΡΑΒΕΙΟ
Δ3	 Πατάκα	Αθηνά	Αναστασία	 90	 3ο	ΒΡΑΒΕΙΟ

ADVANCED

Δ4	 Ζέκας	Μιλτιάδης	 98	 1ο	ΒΡΑΒΕΙΟ
Δ1	 Λιάτση	Μαρία	 98	 1ο	ΒΡΑΒΕΙΟ
Δ1(2)	 Τριανταφύλλου	Βασιλική	 97	 2ο	ΒΡΑΒΕΙΟ
Δ4	 Κούρτη	Αρετή	 96	 3ο	ΒΡΑΒΕΙΟ
Δ1	 Παπαδοπούλου	Σουζάνα	 96	 3ο	ΒΡΑΒΕΙΟ
Δ2	 Παχόπουλος	Παναγιώτης	 96	 3ο	ΒΡΑΒΕΙΟ
Δ4	 Τσουρουκίδου	Ελένη	 96	 3ο	ΒΡΑΒΕΙΟ

ΕΠΑΙΝΟΙ

Μπουρούτη	Αριάδνη,	Παπαγιάννη	Μελίνα,	Δημητρίου	Γεώργιος,	Μαβί-
δης	Άγγελος,	Πετροπούλου	Μαργαρίτα,	Καραβιώτης	Οδυσσέας,	Νάκος	
Ιωάννης,	Τσιρανίδου	Βασιλική-Πολυχρονία,	Κωστίκας	Γεώργιος,	Μεσο-
χωρίτη	Δάφνη,	Τζημουράκα	Αικατερίνη,	Πολυχρόνης	Στέφανος,	Χασιώτη	
Ελισάβετ,	Ανδρεάδης	Παναγιώτης

INTERMEDIATE

Δ3	 Γιγή	Μαρία	 92	 1ο	ΒΡΑΒΕΙΟ
Δ2	 Σπηλιόπουλος	Αντώνιος	 91	 2ο	ΒΡΑΒΕΙΟ
Δ3	 Αντωναράκος	Δημήτριος	 90	 3ο	ΒΡΑΒΕΙΟ

PRE-INTERMEDIATE

Δ4	 Γκοράκης	Νικόλαος	 90	 1ο	ΒΡΑΒΕΙΟ

Ε΄ ΤΑΞΗ

BILINGUAL

Ε2	 Αντωνιάδης	Αλέξανδρος	 98	 1ο	ΒΡΑΒΕΙΟ

Ε4	 Ζανάκη	Κάλφα-Ιφιγένεια	 97	 2ο	ΒΡΑΒΕΙΟ
Ε3	 Αθανασόπουλος	Κωνσταντίνος	 96	 3ο	ΒΡΑΒΕΙΟ
Ε2	 Δεληπάλλας	Ο’	Ντόνελλ	
	 Αλέξανδρος	Σιδέρης				 96	 3ο	ΒΡΑΒΕΙΟ

ΕΠΑΙΝΟΙ

Βράνη	Άννα,	Δούρος	Θωμάς,	Βαλιούλη	Αλίκη,	Κυρίδου	Νίνα,	Κουντου-
ράκης	Σοφοκλής	

ADVANCED

Ε1	 Τσιάμης	Ραφαήλ	 99	 1ο	ΒΡΑΒΕΙΟ
Ε1(2)	 Νάτσκου	Περσεφόνη	 94	 2ο	ΒΡΑΒΕΙΟ
Ε1	 Αναστασιάδης	Χρήστος	 93	 3ο	ΒΡΑΒΕΙΟ
Ε2	 Αναστασιάδου	Κωνσταντίνα	 93	 3ο	ΒΡΑΒΕΙΟ
Ε2	 Καρδάση	Μαρία	Νεφέλη	 93	 3ο	ΒΡΑΒΕΙΟ

ΕΠΑΙΝΟΙ

Λεγμπέλου	Στυλιανή,	Μερτζιμέκη	Μαρία,	Πετρίδης	Παρασκευάς,	Τσι-
ρανίδης	Ευθύμιος,	Κουκοβίνος	Κωνσταντίνος,	Κρετσόβαλη	Βασιλεία,	
Σαλαγκούδης	Θεόδωρος

INTERMEDIATE

Ε1	 Καλαμπαλίκης	Τηλέμαχος	 91	 1ο	ΒΡΑΒΕΙΟ
Ε3	 Αποστολίδης	Νικόλαος	 91	 1ο	ΒΡΑΒΕΙΟ

PRE-INTERMEDIATE

Ε1	 Πουλόπουλος	Κωνσταντίνος	 93	 1ο	ΒΡΑΒΕΙΟ
Ε2	 Τσούμα	Αναστασία	 91	 2ο	ΒΡΑΒΕΙΟ
Ε3	 Σιδηροπούλου	Μάρθα	 90	 3ο	ΒΡΑΒΕΙΟ

ΣΤ΄ ΤΑΞΗ

BILINGUAL

ΣΤ1	 Πουρσανίδου	Θεοδώρα	 97	 1ο	ΒΡΑΒΕΙΟ
ΣΤ1(2)	Αλεξανδρίδης	Δημήτριος	 96	 2ο	ΒΡΑΒΕΙΟ
ΣΤ1	 Σιετή	Μαρία	 95	 3ο	ΒΡΑΒΕΙΟ
ΣΤ1	 Τζαμτζής	Όθων-Θεόδωρος	 95	 3ο	ΒΡΑΒΕΙΟ
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ΕΠΑΙΝΟΙ
Καρακώστα	Βασιλική,	Βράνη	Στέλλα,	Φαλέτας	Χρήστος,	Αδαμίδης	Πα-
σχάλης,	Ηρακλείδη	Δανάη-Αθηνά	

ADVANCED

ΣΤ2	 Κουτσογεώργος	Παρμενίων	 97	 1ο	ΒΡΑΒΕΙΟ
ΣΤ4	 Λιάτση	Βασιλεία	 97	 1ο	ΒΡΑΒΕΙΟ
ΣΤ4	 Ανδρεάδου	Μελίνα	 96	 2ο	ΒΡΑΒΕΙΟ
ΣΤ2	 Γεωργίου	Κωνσταντίνος	 96	 2ο	ΒΡΑΒΕΙΟ
ΣΤ1(2)	Παμπόρη	Ασπασία	 96	 2ο	ΒΡΑΒΕΙΟ
ΣΤ2	 Ιωαννίδης	Χρήστος	 95	 3ο	ΒΡΑΒΕΙΟ

ΕΠΑΙΝΟΙ

Ζάννης	Παντελής,	Κωνσταντός	Διονύσιος-Δημήτριος,	Μπουμπόνα	Βα-
σιλική,	Κατσαουνίδης	Δημήτριος,	Αηδονίδου	Χριστίνα,	Στεργίου	Δημή-
τριος,	Κούρτη	Θάλεια,	Στεφανίδης	Κυριάκος,	Χατζηβασιλείου	Βασίλει-
ος,	Καραθόδωρος	Χρήστος,	Ιωαννίδης	Θεόδωρος,	Κόνιαρης	Νικόλαος,	
Καστρίτσης	Βλαδίμηρος	

INTERMEDIATE

ΣΤ2	 Αρβανίτη	Αικατερίνη	 92	 1ο	ΒΡΑΒΕΙΟ
ΣΤ1(2)	Παπαδόπουλος	Αριστείδης	 92	 2ο	ΒΡΑΒΕΙΟ
ΣΤ4	 Μιγιάτοφ	Μωραΐτη	Αικατερίνη	 91	 2ο	ΒΡΑΒΕΙΟ
ΣΤ1	 Ράπτη	Ελισάβετ	 90	 3ο	ΒΡΑΒΕΙΟ

PRE-INTERMEDIATE

ΣΤ1(2)	Φραγκουλίδου	Ελένη	 92	 1ο	ΒΡΑΒΕΙΟ

ΓΑΛΛΙΚΑ
Ε΄ ΤΑΞΗ	

FER1	 Μερτζιμέκη	Μαρία	 100	 1ο	ΒΡΑΒΕΙΟ
FER1	 Νάτσκου	Περσεφόνη	Μαρία	 		99	 2ο	ΒΡΑΒΕΙΟ
FER1	 Γούλα	Βασιλική	 		98	 3ο	ΒΡΑΒΕΙΟ
FER1	 Πεντούσης	Πάρις	 		98	 3ο	ΒΡΑΒΕΙΟ

ΕΠΑΙΝΟΙ

Αλεξίου	Παναγιώτα,	Αναστασιάδης	Χρήστος,	Βενιζέλος	Ιωάννης,	Γιαννου-

λίδου	Δέσποινα,	Γιτσόπουλος	Κωνσταντίνος,	Γκαντώνα	Ευαγγελία-Χριστίνα,	
Κουντουράκης	Σοφοκλής,	Λεγμπέλου	Στυλιανή,	Μαντατζή	Κωνσταντίνα,	
Μπλέσιου	Αγγελική,	Πουλόπουλος	Κωνσταντίνος

FER2	 Δεληπάλλας	Ο’	Ντόνελλ	Αλέξανδρος	Σιδέρης	100	 1ο	ΒΡΑΒΕΙΟ
FER2	 Αντωνιάδης	Αλέξανδρος	 		99	 2ο	ΒΡΑΒΕΙΟ
FER2	 Βράνη	Άννα	 		99	 2ο	ΒΡΑΒΕΙΟ
FER2	 Κρετσόβαλη	Βασιλεία	 		99	 2ο	ΒΡΑΒΕΙΟ
FER2	 Κυρίδου	Νίνα	 		99	 2ο	ΒΡΑΒΕΙΟ
FER2	 Τσούμα	Αναστασία	 		99	 2ο	ΒΡΑΒΕΙΟ
FER2	 Κυριακοπούλου	Άννα	 		98	 3ο	ΒΡΑΒΕΙΟ
FER2	 Στόϊκος	Αθανάσιος-Παναγιώτης	 		98	 3ο	ΒΡΑΒΕΙΟ

ΕΠΑΙΝΟΙ

Θεοδώρου-Αναγνώστου	Δέσποινα,	Βουζουλίδου	Κωνσταντίνα,	Κηπουρός	
Νικόλαος,	Πεντούση	Φιλαρέτη

FER3	 Αθανασόπουλος	Κωνσταντίνος	 		99	 1ο	ΒΡΑΒΕΙΟ
FER3	 Σαλαγκούδης	Θεόδωρος	 		99	 1ο	ΒΡΑΒΕΙΟ
FER3	 Ελευθεριάδης	Παναγιώτης	 		98	 2ο	ΒΡΑΒΕΙΟ
FER3	 Προυκάκη	Ευαγγελία	 		98	 2ο	ΒΡΑΒΕΙΟ
FER3	 Μαυρομάτης	Στυλιανός	 		97	 3ο	ΒΡΑΒΕΙΟ

ΕΠΑΙΝΟΙ

Βέργης	Γρηγόριος,	Ζαφειράκη	Στυλιανή,	Ιατρούδης	Βασίλειος,	Κεραμι-
τζή	Κανελίτσα,	Πετσανά	Αικατερίνη,	Σαχταρίδου	Βασιλική,	Φραγκίδου-
Τσομπανοπούλου	Νεφέλη

ΣΤ΄ ΤΑΞΗ

FSR1	 Λιάτση	Βασιλεία	 		99	 1ο	ΒΡΑΒΕΙΟ
FSR1	 Παυλίδου	Αικατερίνη	 		98	 2ο	ΒΡΑΒΕΙΟ
FSR1	 Ηρακλείδη	Δανάη	Αθηνά	 		97	 3ο	ΒΡΑΒΕΙΟ

ΕΠΑΙΝΟΙ

Γεροθανάση	Άννα,	Ευθυμιάδου	Σταματία	Νεφέλη,	Ζαχαριάδης	Γεώργιος,	
Κωστάκη	Ελισάβετ-Μαρία,	Νάκη	Άννα,	Παπαδάμ	Διαμαντής-Ραφαήλ,	
Ράπτη	Ελισάβετ,	Σιετή	Μαρία

ΔΗΜΟΤΙΚΟ
ΒΡΑΒΕΙΑ	&	ΕΠΑΙΝΟΙ	ΕΤΟΣ 2010-2011  !
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FSR2	 Αρβανίτη	Αικατερίνη	 100	 1ο	ΒΡΑΒΕΙΟ
FSR2	 Γεωργίου	Κωνσταντίνος	 100	 1ο	ΒΡΑΒΕΙΟ
FSR2	 Μπουμπόνα	Βασιλική	 100	 1ο	ΒΡΑΒΕΙΟ
FSR2	 Βράνη	Στέλλα	 		99	 2ο	ΒΡΑΒΕΙΟ
FSR2	 Κόνιαρης	Νικόλαος	 		99	 2ο	ΒΡΑΒΕΙΟ
FSR2	 Παττακού	Βασιλική	 		99		 2ο	ΒΡΑΒΕΙΟ
FSR2	 Καναγκίνης	Ιωάννης	 		98	 3ο	ΒΡΑΒΕΙΟ
FSR2	 Ορφανίδου	Ισιδώρα	 		98	 3ο	ΒΡΑΒΕΙΟ

ΕΠΑΙΝΟΙ

Θεοδοσιάδου	Ιωάννα,	Μεσθανεύς	Φαίδων,	Άγγος	Δημήτριος,	Ποθητός	
Ιωάννης,	Βαμβακάς	Δημήτριος,	Χατζηνικολάου	Στεφανία,	Κατσάρκας	
Αθανάσιος

FSR3	 Ζάννης	Παντελής	 100	 1ο	ΒΡΑΒΕΙΟ
FSR3	 Ανδρεάδου	Μελίνα	 		99	 2ο	ΒΡΑΒΕΙΟ
FSR3	 Σιφναίου	Ελένη	 		98	 3ο	ΒΡΑΒΕΙΟ

ΕΠΑΙΝΟΙ

Αλεξανδρίδης	Δημήτριος,	Γρούιου	Ελπίδα,	Καρακώστα	Βασιλική,	Κωστά-
κης	Βασίλειος,	Μιγιάτοβ	Μωραΐτη	Αικατερίνη,	Μούσιου	Ειρήνη,	Μπρου-
ζιώτης	Απόστολος,	Παμπόρη	Ασπασία,	Παπανικολάου	Ευρυδίκη-Μαρία,	
Φωτιάδου	Θωμαή,	Χασιώτης	Ζήσης

ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ
Ε΄ ΤΑΞΗ

GEA1	 Τσιάμης	Ραφαήλ	 99	 1ο	ΒΡΑΒΕΙΟ
GEA1	 Δαμασκηνίδου	Παναγιώτα-Βασιλική	 94	 2ο	ΒΡΑΒΕΙΟ

ΕΠΑΙΝΟΙ

Καραγιαννίδου	Κωνσταντίνα

GEA2	 Καρδάση	Μαρία	Νεφέλη	 99	 1ο	ΒΡΑΒΕΙΟ
GEA2	 Κουκοβίνος	Κωνσταντίνος	 98	 2ο	ΒΡΑΒΕΙΟ
GEA2	 Σιδηροπούλου	Μάρθα	 98	 2ο	ΒΡΑΒΕΙΟ
GEA2	 Καραθόδωρου	Ευγενία-Γεωργία	 95	 3ο	ΒΡΑΒΕΙΟ
GEA2	 Αναστασιάδου	Κωνσταντίνα	 95	 3ο	ΒΡΑΒΕΙΟ

ΕΠΑΙΝΟΙ

Δαμασκηνίδου	Μαρία	Χριστίνα,	Δούρος	Θωμάς

GEA3	 Χατζηκαμάρης	Δημήτριος	 		97	 1ο	ΒΡΑΒΕΙΟ
GEA3	 Χατζηνικολάου	Αλίκη	 		94	 2ο	ΒΡΑΒΕΙΟ
GEA3	 Κουγιουμτζή	Δέσποινα	 		91	 3ο	ΒΡΑΒΕΙΟ

ΕΠΑΙΝΟΙ

Κουγιουμτζή	Μαρία-Άννα,	Πετρίδης	Παρασκευάς

ΣΤ΄ ΤΑΞΗ

GSF1	 Παπαδόπουλος	Αλέξανδρος	 		98	 1ο	ΒΡΑΒΕΙΟ
GSF1	 Αγγελακάκης	Απόστολος	 		98	 1ο	ΒΡΑΒΕΙΟ
GSF1	 Πυλωρίδης	Γεώργιος	 		97	 2ο	ΒΡΑΒΕΙΟ
GSF1	 Τζαμτζής	Όθων-Θεόδωρος	 		95	 3ο	ΒΡΑΒΕΙΟ

ΕΠΑΙΝΟΙ

Παπαδόπουλος	Γαβριήλ-Νικόλαος

GSF2	 Κατσαουνίδης	Δημήτριος	 		98	 1ο	ΒΡΑΒΕΙΟ
GSF2	 Καστρίτσης	Βλαδίμηρος	 		96	 2ο	ΒΡΑΒΕΙΟ
GSF2	 Κοσμίδης	Χαράλαμπος	 		94	 3ο	ΒΡΑΒΕΙΟ

ΕΠΑΙΝΟΙ

Αδαμίδης	Πασχάλης,	Βαβάτσης	Γεώργιος,	Στεφανίδης	Κυριάκος

GSF3	 Πίτση	Εύα-Χαρίκλεια	 		90	 1ο	ΒΡΑΒΕΙΟ
GSF3	 Παπαδόπουλος	Αριστείδης	 		90	 1ο	ΒΡΑΒΕΙΟ

ΕΠΑΙΝΟΙ

Κουτσογεώργος	Παρμενίων,	Στεργίου	Δημήτριος
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ΓΥΜΝΑΣΙΟ & ΛΥΚΕΙΟ
ΑΡΙΣΤΕΙΑ	ΕΤΟΣ 2010-2011  !

Α’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

Ν.	Γουλούτης	20,	Γ.	Βενιζέλος	19 12/13,	
Γ.	Ζευγαρίδου	19 12/13,	Ρ.	Κετσετσίδης	
19 12/13,	Φ.	Ισάκογλου	19 11/13,	Ν.	Κα-
λοσίδης	19 11/13,	Γ.	Καρανίκος	19 11/13,	
Χ.	Τσερτσενές	19 11/13,	Κ.	Βελιάνη	19 
10/13,	Χ.	Γκαντσινικούδη	19 10/13,	Μ.-Γ.	
Κατσόγιαννη	19 10/13,	Σ.	Μπαμπανάτση	19 
10/13,	Θ.	Πανούσης	19 10/13,	Η.	Βουνο-
τρυπίδου	19 9/13,	Α.-Φ.	Πολυχρονίδης	19 
9/13,	Θ.	Ζηκούλη	19 8/13,	Σ.	Κυρατζή	19 
8/13,	Α.	Σολομωνίδου	19 8/13,	Α.	Χορό-
ζογλου	19 8/13,	Μ.	Βογιατζής	19 7/13,	Ε.	
Γουργιώτη	19 7/13,	Σ.	Ζαφειριάδης	19 7/13,	
Μ.	Τριγλιανού	19 7/13,	Ε.	Τσίγκα	19 7/13,	
Χ.	Βάγγου	19 5/13,	Π.	Ρεπανάς	19 5/13,	Α.	
Τσάγιας	19 5/13,	Ι.	Αγγελίδης	19 4/13,	Χ.	
Βαφειάδης	19 4/13,	Ά.	Μπάρδου	19 4/13,	
Σ.-Α.	Σταμπουλτζή	19 4/13,	Μ.-Ε.	Σωτή-
ρογλου	19 4/13,	Σ.	Καστρίτσης	19 3/13,	Γ.	
Παπανικολάου	19 3/13,	Κ.	Χατζηδημού-
λας	19 3/13,	Κ.	Δερβισόπουλος	19 2/13,	
Β.-Μ.	Βαρδάκα	19 1/13,	Σ.-Δ.	Χατζής	19 
1/13,	Α.-Σ.	Δημητρίου	18 12/13,	Μ.	Καρα-
γκούνης	18 12/13,		Ι.-Μ.	Άρνολντ	Αμβρο-
σιάδης	18 10/12,	Γ.	Ζάννης	18 10/13,	Β.	
Καραμπάσης	18 9/13,	Ε.	Πασχαλούδης	18 
9/13,	Α.	Πουλιτσίδης	18 9/13,		Β.	Στάμου	
18 9/13,	Ε.	Αληχανίδου	18 8/13,	Η.	Σαλα-
μώτας	18 7/13

Β’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

Σ.	Αμπραχαμιάν	20,	Α.	Βενέτης-Ψωμιάδης	
20,	Α.	Καρκάλα	20,	Α.	Βουζουλίδου	19 
12/13,	Α.	Γκαβέζος	19 12/13,	Π.	Κοσμάς	
19 12/13,	Ν.-Μ.	Φαναροπούλου	19 12/13,	
Δ.-Μ.	Αργυριάδου	19 11/13,	Π.	Ζαβιτσάνος	
19 11/13,		Χ.	Ιωακειμίδου	19 11/13,		Χ.	Μα-
τιάκη	19 11/13,	Γ.-Ά.	Πίτσης	19 11/13,	Σ.	
Παπαευαγγέλου	19 11/13,	Ά.	Τσιτουρίδου	19 
11/13,	Σ.	Βεργίνης	19 10/13,	Ν.	Μαντατζής	
19 10/13,	Σ.	Ρούσσου	19 10/13,	Α.	Τσιτου-
ρίδης	19 10/13,	Δ.	Γκοντοσίδου	19 9/13,	Σ.	
Κουτρούλης	19 9/13,	Χ.	Σεραφείμ	19 9/13,	
Γ.-Γ.	Φαναροπούλου	19 9/13,	Α.	Βουλγα-
ράκης	19 8/13,	Α.	Κονδελίδου	19 8/13,	Ε.	
Λαθουράκη	19 7/13,	Γ.-Β.	Στεφανίδου	19 
6/13,	Γ.	Σύκας	19 6/13,	Β.	Αηδονίδου	19 
5/13,	Π.	Τσιορμπατζή	19 5/13,	Α.	Κουτσου-
μπέλη	19 4/13,	Α.	Σωτήρογλου	19 4/13,	Χ.	
Τσαουσίδου	19 4/13,	Α.	Καστρίτση	19 3/13,	
Σ.	Μέγαρης	19 3/13,	Δ.	Τυφλιώρη	19 3/13,	
Α.	Χατζησταύρου	19 3/13,	Ο.	Μπαλίδης	19 
2/13,	Δ.	Παγκαρλιώτα	19 2/13,	Α.-Α.	Πο-
λιτίδου	19 2/13,	Ε.	Φεσατίδου	19 2/13,	Ν.	
Μητακίδης	19 1/13,	Α.	Κακαγιά	19,	Γ.	Νού-
λη	19,	Π.	Κόντζογλου	18 12/13,	Π.	Μακέ-
δος	18 12/13,	Α.-Η.	Γεωργιάδου	18 11/13,	
Δ.	Πυροβέτσης	18 11/13,	Χ.	Φόρογλου	18 
11/13,	Δ.	Αναστασιάδης	18 10/13,	Μ.	Κο-
πάνου	18 10/13,	Ρ.-Β.	Χρυσάγης	18 10/13,	
Π.	Σαμψωνίδης	18 10/13,	Μ.	Βουτσής	18 
9/13,	Μ.-Ά.	Αλιβάνης-Καμπουράκης	18 
8/13,	Θ.	Νεφελούδης	18 8/13,	Α.-Ο.	Πα-
τάκας	18 8/13,	Γ.-Φ.	Τσούγγαρης	18 7/13,	
Ε.	Μώκου	18 6/12

Γ’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

Γ.	Κοτζάμπασης	20,	Κ.	Μαυρομάτη	20,	Κ.	
Ντόλκερας	20,	Ε.	Παμπόρη	20,	Α.	Ιωακει-
μίδου	19 12/13,	Β.	Λυκογιάννης	19 12/13,	
Μ.	Τίρτα	19 12/13,	Δ.	Γιάννου	19 11/13,	Μ.	
Λούγκα	19 11/13,	Ά.	Αγγελίδης	19 10/13,	Χ.	
Αθανασιάδου	19 10/13,	Γ.	Λαλές	19 10/13,	
Γ.	Χατζής	19 10/13,	Μ.-Ε.	Ζουλούμη	19 
9/13,	Ε.	Τουμπουρλέκα	19 9/13,	Δ.	Ανα-
γνώστου	19 8/13,	Ε.	Βουζουλίδου	19 7/13,	
Γ.	Ευσταθίου	19 7/13,	Σ.	Συρόπουλος	19 
7/13,	Α.	Βαλαβάνη	19 5/13,	Θ.	Βελέντζας	
19 5/13,	Γ.	Βουδούρης	19 5/13,	Σ.	Παπα-
ϊορδανίδου	19 5/13,	Φ.	Γεωργίου	19 4/13,	
Σ.	Θωμαΐδου	19 4/13,	Γ.	Ξιάρχος	19 4/13,	
Χ.	Πανίδης	19 4/13,	Τ.-Ρ.	Τζήκας	19 4/13,	
Π.-Ρ.	Χασάπης	19 4/13,	Α.	Νικολαΐδου	19 
3/13,	Λ.-Ζ.	Τζήκα	19 3/13,	Γ.	Χρίστογλου	
19 3/13,	Η.	Ακανθόπουλος	19 2/13,	Ε.	Αν-
δριάς-Μαλάμης	19 2/13,	Κ.	Στράντζαλης	19 
2/13,	Π.-Μ.	Σκόνδρα	19 1/13,	Χ.	Ταρατόρη	
19 1/13,	Κ.	Βεργόπουλος	19,	Δ.	Παυλίδης	
19,	Ε.	Σεραφείμ	19,	Φ.	Ανδρεάδης	18 12/13,	
Φ.	Καραδήμογλου	18 12/13,	Σ.-Ν.	Μαρκια-
νός	Ράιτ	18 12/13,	Γ.	Τσακνάκης	18 12/13,	
Ι.	Τσιουρλίνη	18 12/13,	Α.	Παπαδόπουλος	
18 11/13,	Ά.	Τερζόπουλος	18 11/13,	Α.-Η.	
Βαλκάνου	18 10/13,	Μ.	Γκαντώνα	18 10/13,	
Α.-Μ.	Ιωαννίδης	18 10/13,	Χ.	Βρογκιστινός	
18 9/13,	Σ.	Κουρτίδης	18 8/13,	Ν.	Βαρσάνο	
18 7/13,	Β.-Τ.	Μήτσερ	18 7/13,	Χ.	Παπαδό-
πουλος	18 7/13



ΓBA

Α΄ ΛΥΚΕΙΟΥ

Π.	Καλμούκος	19,8,	Ε.	Κωνσταντινίδου	
19,8,	Έ.	Μάινου	19,8,	Ν.	Πάλλας	Μισα-
ηλίδης	19,8,	Ε.	Παπαδοπούλου	19,8,	Κ.	
Βαρσαμή	19,7,	Α.	Γωγάκου	19,7,	Θ.	Στα-
μπουλτζής	19,7,	Ε.	Χαντζή	19,7,	Α.	Λάππας	
19,6,	Β.	Σιώμος	19,6,	Β.	Χάιδας	19,6,	Μ.	
Αρετάκη	19,5,	Α.	Χατζηδημητριάδης	19,5,	
Π.-Μ.	Χατζηπαναγιώτης	19,5,	Σ.	Θωμάρεϊς	
19,4,	Γ.	Παπάζογλου	19,4,	Ί.-Ρεβάχ	19,4,	Ι.	
Δέλλιος	19,3,	Κ.	Κασπαριάν	19,3,	Δ.	Φου-
σκίδης	19,3,	Μ.	Παπαευαγγέλου	19,2,	Κ.	
Κυριακίδης	19,1,	Ι.	Τουμπουρλέκα	19,1,	
Π.	Καρακώστα	19,	Δ.	Νιαούρη	19,	Δ.-Α.	
Ράντη	19,	Δ.	Στρίκη	18,9,	Π.	Τσιουκανάρας	
18,9,	Α.	Καρακώστα	18,8,	Χ.	Παντελίδου	
18,8,	Δ.	Νικολάου	18,7,	Ι.	Παχίδης	18,7,	
Ι.-Α.	Ραχμάνης	18,7,	Φ.	Τέκος	18,7,	Β.-Χ.	
Τσαρτσάλης	18,7,	Μ.	Γαβριήλογλου	18,6,	
Γ.	Πολυμενέρη	18,6,	Β.	Πρασίνη	18,5,	Μ.	
Φεσατίδου	18,5,	Μ.	Μεσοχωρίτου	18,4,	Σ.	
Τσόκανος	18,4

Β΄ ΛΥΚΕΙΟΥ

Χ.	Γούτα	20,	Ε.	Πανούση	19,9,	Κ.	Σαμα-
ράς-Τσακίρης	19,9,	Ε.	Φριλίγκου	19,9,	Α.	
Φωτιάδου	19,9,	Κ.-Μ.	Βαλιούλη	19,8,	Α.	
Ξάκης	19,8,	Χ.	Παντελίδης	19,8,	Ε.	Πασχα-
λίδου	19,8,	Α.	Πρίντζιου	19,8,	Γ.	Τζίρογλου	
19,8,	Α.	Αγοραστός	19,7,	Π.	Σιώζος-Δρόσος	
19,7,	Ρ.	Ταρατόρη	19,7,	Ν.	Φουτάκης	19,7,	
Θ.	Ζαχαριάδης	19,5,	Π.	Γαλόπουλος	19,4,	
Μ.	Σύκα	19,4,	Ν.	Τσελεπίδης	19,4,	Β.	Φό-
ρης	19,3,	Π.	Κνη	19,2,	Ε.	Μποζίκας	19,2,	
Ι.	Νάκου	19,2,	Ζ.	Χιλιαδά	19,1,	Δ.	Χρυσι-
κός-Κωνσταντουδάκης	19,1,	Κ.	Ευσταθί-
ου	19,	Ε.	Κανονίδης	19,	Χ.	Παπαδαμάκη	
19,	Γ.	Χριστογιάννης	19,	Γ.	Αναγνώστου	
18,9,	Ά.	Καββαδία	18,9,	Ν.-Λ.	Καζάκου	
18,9,	Μ.	Γκατζάλα	18,7,	Σ.	Γουνιώτη	18,6,	
Χ.	Αντιβαλίδης	18,5,	Α.	Μπαντόγιας	18,5,	
Λ.	Πασχαλίδης	18,5,	Α.	Μοστρούς	18,4,	Α.	
Ταγταλενίδης	18,4,	Σ.	Χυτίρογλου	18,4,	Μ.	
Παναγιωτίδου	18,3,	Μ.	Στογιαννίτση	18,2,	
Ι.	Αρχοντίδης	18,1,	Ε.	Δαναδάκη	18,1,	Α.	
Φράσκου	18,1,	Α.	Χαριστός	18,1

Γ’ ΛΥΚΕΙΟΥ

Ε.	Λασκαρίδης	19,9,	Δ.-Ι.	Βλασίδου	19,8,	Γ.	
Ιωαννίδης-Κόπανος	19,8,	Σ.	Παπανδρέου	
19,8,	Ά.-Χ.	Φωτιάδης	19,8,	Δ.	Βαλσαμής-
Τριανταφύλλου	19,7,	Χ.	Βαρσαμής	19,7,	Λ.	
Ζαχαριάδου	19,7,	Ο.	Καϊτεζίδης	19,7,	Λ.	
Κρέξη	19,7,	Β.	Παράσχου	19,7,	Π.	Παχίδης	
19,7,	Ε.	Φαραζά	19,7,	Β.	Φεσατίδου	19,7,	
Α.	Χουρπουλιάδου	19,7,	Α.	Αλεξίου	19,7,	Λ.	
Βελέντζα	19,6,	Ζ.	Δαμάσκου	19,6,	Γ.	Ντόλ-
κερας	19,6,	Ν.-Σ.	Πελέκα	19,6,	Γ.-Α.	Σταυ-
ρινός	19,6,	Α.	Τσόκανου	19,6,	Β.	Ιντζιάδου	
19,5,	Ζ.	Τζέλη	19,5,	Ά.-Μ.	Τζήκα	19,5,	Α.	
Χριστοδούλου	19,5,	Ν.	Βρογκιστινός	19,4,	
Θ.	Καραζαρίφης	19,4,	Σ.	Κρημιανιώτη	19,4,	
Μ.-Α.-Λ.	Κουμεντάκη	19,4,	Ε.	Μάστορης	
19,4,	Χ.	Ποϊράζης	19,4,	Μ.	Βογιατζή	19,3,	
Β.-Α.	Γεωργίου	19,3,	Ο.	Τανίδου	19,3,	Φ.	
Φουσκίδου	19,3,	Φ.	Αγραφιώτης	19,2,	Μ.	
Αραμπατζίδου	19,2,	Χ.	Γάτσου	19,2,	Π.	
Γουργιώτης	19,2,	Α.-Φ.	Σεβαστίδου	19,2,	
Ρ.	Αντωνίου	19,1,	Έ.	Αργύρη	19,1,	Ν.	Γαλό-
πουλος	19,1,	Α.-Μ.	Εμμανουηλίδου	19,1,	Ά.	
Καρρά	19,1,	Β.	Μαλάμου	19,1,	Α.	Μεσοχω-
ρίτης	19,1,	Χ.	Τσιουρλίνης	19,1,	Π.	Αμπε-
ριάδης	19,	Φ.	Κάτσιος	19,	Κ.	Μπόιτση	19,	
Ι.	Νάκου	19,	Ν.	Παπαϊωάννου	19,	Σ.	Πέκου	
19,	Σ.	Σαμαρά	19,	Δ.	Χυτίρογλου	19,	Μ.-Ε.	
Γαλάνη	18,9,	Α.	Γεωργάκα	18,9,	Α.	Δαμια-
νάκου	18,9,	Ι.	Μουρτζιοπούλου	18,9,	Μ.-Μ.	
Μυτζήθρα	18,9,	Α.	Τσιρόπουλος	18,9,	Ι.-Χ.	
Τσόπκα	18,9,	Δ.	Αναστασιάδου	18,8,	Κ.	Θρά-
βαλος	18,8,	Κ.	Κάλφογλου	18,8,	Ε.	Κοσμίδης	
18,8,	Τ.	Κούκαλια	18,8,	Π.	Λαζαρίδης	18,8,	
Ε.	Μπότσογλου	18,8,	Δ.	Ντουλγκέρης	18,8,	
Κ.	Παπαγεωργίου	18,8,	Χ.	Παπαποστόλης	
18,8,	Γ.	Σταυροπούλου	18,8,	Α.	Τονικίδης	
18,8,	Χ.	Χαραλαμπίδου	18,8,	Κ.	Χατζημαρια-
νός	18,8,	Ο.	Παπαντώνη	18,7,	Ι.	Παρθένης	
18,7,	Π.	Βελισσαρίου	18,6,	Β.	Εμμανουη-
λίδης	18,6,	Ρ.	Κορίνη	18,6,	Ν.-Ρ.	Λότσιος	
18,6,	Έ.	Μουντράκη	18,6,	Σ.	Μπιμπλιτζής	
18,6,	Ν.	Εμμανουηλίδου-Οικονόμου	18,5,	
Π.	Κουκουλής	18,5,	Α.	Παπακωστάκη	18,5,	
Ν.	Γεωργάκης	18,4,	Ρ.	Μακρινάκης	18,4,	Χ.	
Χαριτοπούλου	18,4,	Ι.	Διαμαντίδης	18,3,	Ι.	
Μανώλογλου	18,3,	Σ.	Παναγιωτακόπουλος	
18,3,	Α.	Παττακός	18,3,	Σ.	Γιαννάκης	18,2,	
Δ.	Κόπανος	18,2,	Α.	Τριανταφύλλου	18,2,	Κ.	
Ιππέκη	18,1,	Α.	Τσούλος	18,1
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24ΔΙΑΚΡIΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΜΑΝΤΟΥΛΙΔΗ

ΑΓΓΛΙΚΑ 

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE
KEY ENGLISH TEST (KET)

Δ’ ΔΗΜ.: Ε. Ιωαννίδης (merit), Έ.Μ. 
Παπαχρήστου (merit), Ε. Ά. Παπαχρήστου 
(merit), Ι. Πλούμη (merit), Θ. Φεσατίδου   

Ε’ ΔΗΜ.: Χ. Αναστασιάδης (merit), Κ. 
Αναστασιάδου (merit), Κ. Βουζουλίδου 
(merit), Δ. Γιαννουλίδου (merit), Λ. Έ. 
Δημητρίου (merit), Σ. Μ. Διγκτσή (merit), Σ. 
Ζαφειράκη (merit), Κ. Θεοφανίδης (merit), Μ. 
Ν. Καρδάση (merit), Ν. Κηπουρός (merit), Κ. 
Κιζιρίδης (merit), Σ. Κουντουράκης (merit), 
Σ. Μαυρομάτης (merit), Α. Μπλέσιου (merit), 
Α. Πετσανά (merit), Π. Σαρίδης (merit), Α. Π. 
Στόικος (merit), Μ. Ανεμούλης, Ε.Η. Γκόγκου, 
Β. Γούλα, Π. Ελευθεριάδης, Θ. Κουκούμας, 
Μ. Μερτζιμέκη, Χ. Νούλη, Θ. Οικονόμου, Β. 
Σαχταρίδου, Χ.Α. Τζώνας, Δ. Χατζηκαμάρης 

ΣΤ’ ΔΗΜ.: Ι. Θεοδοσιάδου (merit), Α. Αρβανίτη, 
Α.Α. Αρχοντίδου, Σ. Γεροντόπουλος, 
Ι. Γεωργαλάς, Γ. Γιαννακοβίτης, 

Α. Γιαντσελίδου, Σ. Ν. Ευθυμιάδου, 
Ι. Καναγκίνης, Π. Καρατζαφέρης, 
Ν. Γ. Κόνιαρης, Β. Κωστάκης, Ι. Σκουλουμπρή, 
Ε. Φραγκουλίδου, Α.Τ. Χουάνγκ 

PRELIMINARY ENGLISH TEST (ΡΕΤ)

Ε’ ΔΗΜ.: Α. Αντωνιάδης (merit), 
Α.Σ. Δεληπάλλας Ο’ Ντόνελλ (merit), 
Ρ. Τσιάμης (merit), Θ. Δούρος, Φ. Πεντούση, 
Π. Πεντούσης, Δ. Σακελλαρίδης  

ΣΤ’ ΔΗΜ.: Π. Αδαμίδης (merit), Γ. Βαβάτσης 
(merit), Κ. Γεωργίου (merit), Δ. Α. Ηρακλείδη 
(merit), Ν. Ι. Μπούμης (merit), Κ. Γεωργιάδης, 
Ε. Γρούιου, Π. Ζάννης, Χ. Ζλατάνου, 
Δ. Καρέλλος-Γλεούδης, Β. Καστρίτσης, 
Δ. Κατσαουνίδης, Α. Ρ. Κιζιρίδης, 
Φ. Μεσθανεύς, Α. Παμπόρη, Β. Παττακού, 
Α. Παυλίδου, Ο. Ι. Ράντης, Δ. Στεργίου, 
Χ. Φαλέτας

Εξαιρετικές επιτυχίες 

συγκέντρωσαν μαθητές μας 

για την απόκτηση 

ενός πτυχίου στα Αγγλικά: 

KET, PET, EDEXCEL, ΚΠΓ, 

ECCE, FCE, CAE, ALCE, 

ECPE, CPE, 

Γαλλικά: DELF, A1, A2, B1, 

B2, C1 και 

Γερμανικά: Zertifikat 

Deutsch, A1, A2, B1, B2.

ΠΤΥΧΙΑ
ΞΕΝΩΝ	ΓΛΩΣΣΩΝ	ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΜΑΪΟΥ  !
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ΑΓΓΛΙΚΑ 

PRELIMINARY ENGLISH TEST (PET)

Κ. Δερβισόπουλος, Σ. Καστρίτσης,  
Η. Κυριαζόπουλος, Π. Ρεπανάς, 
Ε. Τάννος, Α. Τσάγιας, Π. Φακίδου, 
Μ.-Ά. Χάιτα

UNIVERSITY OF MICHIGAN 
CERTIFICATE OF COMPETENCY 
IN ENGLISH (ECCE) – LOWER 

Γ. Αδαμίδης, Ο. Αθανασιάδης-Σαλαλές, 
Ι. Αμβροσιάδης, Α. Αναστασιάδου,
Σ. Αντωνάρας, Α. Βαθιώτης, 
Αικ.-Η. Βαλκάνου, Χ. Βενετόπουλος, 
Κ. Βεργόπουλος, Α. Βουλγαράκης, 
Μ. Βουτσής, Π. Γαλής, Ε. Γάτσου, 
Φ. Γεωργίου, Δ. Γιαννακοβίτης, 
Ρ. Γκαρμίρη, Β. Γκιρτοβίτη, 
Δ. Γκοντοσίδου, Μ. Δάπη, 
Β. Ζουλούμης, Ο.-Π. Ηλιάδης, 
Α. Κακαγιά, Γ. Καμπιώτης, 
Μ. Καραγκούνης, Χ. Καραπατάκη, 
Κ. Καρασακαλίδης, Α. Καστρίτση, 
Μ. Καρατζουλίδου, Π. Κοσμάς, 
Σ. Κυρατζή, Σ. Λεβή, Χ. Ματιάκη, 
Ά. Μπάρδου, Θ. Νεφελούδης, 
Α.-Α. Νικολάου, Χ. Πανίδης, 
Ι. Παπαεωργίου, Έ. Παπαδοπούλου, 
Σ. Παπαευαγγέλου, Α. Πουλοπούλου, 
Γ. Παπαφιλίππου, Α. Πολιτίδου, 
Γ. Στεφανίδου, Α. Σωτήρογλου, 
Χ. Ταρατόρη, Λ.-Ζ. Τζήκα, 
Γ. Τσανακτσίδης, Ι. Τσιουρλίνη, 
Μ. Τσιουρλίνη, Χ. Τσιουρλίνης, 
Σ. Φέκα, Χ. Χαριστέ, Κ. Χατζηδημούλας, 
Α. Χατζηνικολάου, Δ. Χρυσικός

CERTIFICATE OF PROFICIENCY 
IN ENGLISH (ECPE) 	

Ά. Αγγελίδης, Α. Αμπεριάδου, 
Φ. Ανδρεάδης, Δ. Αργύρη, 
Αικ. Βαλαβάνη, Ν. Βαρσάνο, 
Α. Βασιλειάδου, Γ. Βουζουλίδης, 
Μ. Γεροθανάσης, Δ. Γιανκάκης, 
Δ. Γιάννου, Λ. Ευθυμιάδου, Ι. Ηλίας, 
Σ. Θωμάρεϊς, Δ. Καλαϊτζίδης, 
Χ. Καραγκιόζογλου, Ά. Καρρά, 
Π. Καρακώστα, Κ.-Ι. Κουμεντάκης, 
Π.-Α. Κρυστάλλης, Α. Κυριαζής, 
Θ.-Ε. Μαυρουδάκης-Μακ Κάλουμ, 
Δ. Νιαούρη, Α. Νικολαΐδου, 
Ε. Παμπόρη, Χ. Παντελίδου, 

Σ. Παπαγιάννη, Γ. Παπάζογλου, 
Γ. Πολυμενέρη, Ε. Πυλωρίδου, 
Κ. Σπόντης, Δ. Στρίκη, 
Ι. Τουμπουρλέκα, Β.-Χ. Τσαρτσάλης, 
Ο. Φωτιάδης, Β. Χάιδας,  
Θ. Χαμπίπη, Γ. Χατζής, Χ. Χρηστίδης

FIRST CERTIFICATE IN ENGLISH (FCE) 
- LOWER

Θ. Αμβροσιάδης, Π.Αναστασιάδης (Α), 
Σ. Βεργίνης, Μ. Βογιατζής (Β), 
Φ. Δέλλιου (C), Σ. Ζαφειριάδης (Α), 
Γ. Καρανίκος (Β), Μ-Γ. Κατσόγιαννη (C), 
Α. Κόιος (C), Π. Κοσμάς (C), 
Σ. Κουγιουμτζή, Σ. Κουλαξής, 
Αικ. Ξενιτίδου (C), Ν. Παμπουκίδου (Α), 
Ι. Παπαγεωργίου, Έ. Παπαδοπούλου (C), 
Σ. Παπαευαγγέλου, Γ. Παπανικολάου (Α), 
Β. Παύλου (C), Χ. Σεραφείμ (C), 
Α. Σωτήρογλου, Μ. Τσιουρλίνη,  
Σ. Φέκα, Α. Χατζησταύρου, 
Α. Χορόζογλου (Α), Β.-Ρ. Χρυσάγης (Α)

CERTIFICATE OF PROFICIENCY 
IN ENGLISH (CPE) 

Ι. Δέλλιος (C), Μ. Λούγκα (C), Π. Καρακώστα 
(C), Κ. Μαυρομάτη (C), Ε. Παμπόρη (C), 
Ά. Παμπουκίδου (C), Δ.-Α. Ράντη (C), Ι. 
Τουμπουρλέκα (C), Ε. Χιλιαδάς (C)

CERTIFICATE OF ADVANCED ENGLISH 
(CAE)

Δ. Νιαούρη, Ο. Φωτιάδης

               
ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΠΤΥΧΙΑ ΕΠΙΠΕΔΟΥ Β2

EDI (B2)
Χ. Μενεξές

MSU (B2)
Χ. Κοτανίδου

ΚΠΓ (Β2)
Σ. Κουγιουμτζή, Χ. Σγουρίδης,  
Γ. Τσανακτσίδης,  Χ. Πανίδης

ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΠΤΥΧΙΑ ΕΠΙΠΕΔΟΥ C2

MSU (C2)
Δ. Καλφίδη, Κ. Σπόντης, Π. Τσιουκανάρας, 
Γ. Χονδρούδης

ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΠΤΥΧΙΑ ΕΠΙΠΕΔΟΥ C1

ΚΠΓ (C1)
Τ.-Ρ. Τζήκας, Α. Φιρτινίδου, Φ. Χαντζή

ΓΑΛΛΙΚΑ

DELF Α1
Ε.-Μ. Γεωργάκη, Η. Ιωαννίδου, Ν. 
Καρυδόπουλος, Ε. Κολιούσκας, Ε. Λαθουράκη, 
Δ. Παγκαρλιώτα, Α. Σιφναίου

DELF Α2
Α.-Η. Βαλκάνου, Φ. Γεωργίου, Μ. Γκαντώνα, 
Φ. Ισάκογλου, Χ. Ιωακειμίδου, Χ. Πανίδης, Π. 
Σκόνδρα

DELF Β1
Δ. Γιολτζίδη, Π. Θωμαΐδης, Β. Καρακιουλάκη, 
Θ. Κοκολινάκη, Κ. Μαυρομάτη, Α. Ξενιτίδου, 
Ε. Παμπόρη, Ν. Παπανικολάου, Β. Πρασίνη, Δ. 
Παυλίδης, Ι.-Α. Ραχμάνης, Τ.-Ρ. Τζήκας, Μ.-Ά. 
Χάιτα

DELF Β2
Ν. Βαρσάνο

DELF C1
Ε. Κανονίδης

ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ

ΠΤΥΧΙΟ Α1 (Fit 1)
Χ. Γκαντσινικούδη, Β. Καραμπάσης, Τ. 
Μανωλίδης, Α.-Α. Νικολάου, Σ.-Δ. Χατζής 
 

ΠΤΥΧΙΟ Α2 (Fit 2)
Σ. Αμπραχαμιάν, Δ. Αναστασιάδης, Δ. 
Γιαννακοβίτης, Φ. Δέλλιου, Π. Ζαβιτσάνος, 
Σ. Καστρίτσης, Α. Κεραμίτσης, Α. 
Κουτσουμπέλη, Μ. Κοπάνου, Χ. Μενεξές, 
Σ. Παπαευαγγέλου, Α. Τσάγιας 

ΠΤΥΧΙΟ Β1 (Zertifikat Deutsch)
Σ. Ζαφειριάδης, Θ. Ζηκούλη, Σ. Θωμαΐδου, Ε. 
Κανονίδης, Γ. Λαλές, Γ. Ξιάρχος, 
Σ. Παπαγεωργίου 

ΠΤΥΧΙΟ B2
Π. Καλμούκος, Κ. Κυριακίδης, Σ. Μαρκιανός-
Ράιτ, Χ. Χαριστέ 



Σ
ε έντονα συγκινησιακά φορτι-
σμένη ατμόσφαιρα πραγματο-
ποιήθηκε η τελετή αποφοίτη-
σης των μαθητών της Στ’ τάξης 
του Δημοτικού Σχολείου στο 

κλειστό γυμναστήριο του Πολιτιστικού και 
Αθλητικού Κέντρου των Εκπαιδευτηρίων 
Μαντουλίδη, παρουσία γονέων, εκπαιδευ-
τικών και φίλων.

Οι απόφοιτοι της Στ’ τάξης έδειξαν με ιδι-
αίτερη επιτυχία τις επιδόσεις τους σε αθλη-
τικές δραστηριότητες, στην παντομίμα, στο 
θέατρο, στο τραγούδι και στο χορό, την ώρα 
που μέσα σε κλίμα ενθουσιασμού και χαράς 
αποχαιρετούσαν το δημοτικό σχολείο.

Σαν σε κινηματογραφική ταινία πέρασαν 
μπροστά από τα μάτια μας η πορεία αυτών 
των νεαρών παιδιών στο δημοτικό σχολείο. 
Από τότε που πριν από έξι χρόνια με αγωνία 
και αμηχανία βρέθηκαν στα θρανία της Α’ 
τάξης, μέχρι τη σημερινή μέρα του αποχαι-
ρετισμού, τη μέρα που έρχεται να ολοκλη-
ρώσει έναν κύκλο μαθητείας.

αγωνιστήκατε. Και όλα αυτά σας βοήθη-
σαν να διαμορφώσετε μια ολοκληρωμένη 
προσωπικότητα. Εξάλλου αυτός πρέπει να 
είναι ο στόχος του δημοτικού σχολείου. Να 
δίνει, δηλαδή, κίνητρα στα μικρά παιδιά να 
εντοπίσουν  τις κλίσεις, το ταλέντο τους, να 
αναπτύξουν τις δεξιότητές τους, να μετα-
τρέψουν έμπρακτα τις ικανότητές τους σε 
δυνατότητες. Και αυτό δεν είναι παρά μόνο 
η αρχή! Η προσπάθεια θα γίνει εντονότερη 
τα επόμενα χρόνια, αλλά οι αρχές και οι 
βάσεις που τέθηκαν στο δημοτικό θα είναι 
αυτές που θα σας βοηθούν να συνεχίσετε με 
χαμόγελο, κέφι, θάρρος και αισιοδοξία την 
πορεία σας στον κόσμο της γνώσης. 

Το παράξενο είναι πως κάθε χρόνο τέτοια 
μέρα οι ίδιες σκέψεις, τα ίδια συναισθήμα-
τα κατακλύζουν τις ψυχές μας, θυμίζοντάς 
μας αφενός την ακατανίκητη δύναμη του 
χρόνου που κυλά και αφετέρου το χρέος 
μας ως δασκάλων απέναντι στη νέα γενιά. 
Γιατί καθένας από σας κρύβει μέσα του ένα 
μικρό Οδυσσέα, που καλείται να «παλέψει 
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Είναι κάτι τέτοιες στιγμές που η χαρά και 
η λύπη, το γέλιο και το δάκρυ, η ικανοποίηση 
και η θλίψη είναι τόσο στενά δεμένα μεταξύ 
τους, που δεν μπορεί να εκφράσει κανείς 
ξεκάθαρα αυτό που πραγματικά νιώθει. Εί-
ναι κάτι τέτοιες στιγμές που επιβεβαιώνουν 
το στενό συναισθηματικό δέσιμο του μαθητή 
με το δάσκαλο, τη βαθιά σχέση αμοιβαίας 
κατανόησης και εκτίμησης. Μια σχέση, που 
όσα χρόνια κι αν περάσουν, πάντα θα διατη-
ρείται ζωντανή στην ψυχή όλων μας. 

Τον αποχαιρετιστήριο λόγο προς τους 
μαθητές της Στ’ τάξης εκφώνησε ο διευ-
θυντής του Δημοτικού Σχολείου, κ. Γιώργος 
Χατζόπουλος, εκπροσωπώντας όλους τους 
εκπαιδευτικούς και τη Γενική Διεύθυνση. 
Απευθυνόμενος προς τους απόφοιτους 
τόνισε χαρακτηριστικά: «Μέσα σ’ αυτά τα 
χρόνια ζήσαμε μαζί τόσα πολλά που σας 
νιώθουμε κομμάτι του εαυτού μας. Κοντά 
μας περάσατε τα πιο τρυφερά σας χρόνια. 
Διαβάσατε, γράψατε, γελάσατε, κλάψατε, 
χορέψατε, τραγουδήσατε, παίξατε θέατρο, 

Τελετή 
αποφοίτησης 
της Στ΄ Δημοτικού 

....λύπες, χαρές μας ενώσανε, 

μα όλα πέρασαν τώρα, 

τα μάτια όλων βουρκώσανε, 

του χωρισμού ήρθε η ώρα...



με τα κύματα», να υπερκεράσει εμπόδια 
και δυσκολίες, να ξεπεράσει ακόμα και τον 
ίδιο του τον εαυτό, για να φτάσει στην προ-
σωπική του Ιθάκη. «Το σκαρί του πλοίου» 
καθενός από σας είναι για την ώρα γερό. 
Και δεν είναι μόνο η επάρκεια των γνώσε-
ων που σας δόθηκε- κάτι που αναμφίβολα 
μπορεί να σας εξασφαλίσει το σχολείο με 
τα πρωτοπόρα ερευνητικά του προγράμματα 
και τις καινοτόμες ιδέες- αλλά και η ηθική 
θωράκισή σας με αρχές, αξίες, υψηλά ιδανι-
κά, που εγγυώνται την «ορθόπλωρη πορεία 
σας». Δεν αμφιβάλλουμε ότι και στο μέλλον 
θα πορευθείτε σωστά, ότι θα αντιμετωπίσετε 
και τα εύκολα και τα δύσκολα, και τα ευχά-
ριστα και τα δυσάρεστα με θάρρος, γνώση, 
φρόνηση, υπομονή, επιμονή, αλλά –κυρίως- 
με σεβασμό προς τους άλλους. 

Τα λόγια του Αριστοτέλη πρέπει να σας 
συντροφεύουν στη μελλοντική σας πορεία: 
«Μόνο η αδιάλειπτη προσπάθεια και η 
επιμονή στο στόχο οδηγούν ψηλά και στην 
επιτυχία». 

 Οι στόχοι σας χρειάζεται να’ ναι πάντα 
υψηλοί, γιατί μόνο έτσι δικαιωνόμαστε ως 
άτομα και ως οντότητες». 

Την ομιλία του κ. Χατζόπουλου ακολού-
θησε η ομιλία του αριστούχου μαθητή της 
Στ΄τάξης, Διονύση Κωνσταντού που είπε 
τα εξής: «Αξιότιμη κυρία Μαντουλίδου, 
κύριοι Διευθυντές, σεβαστοί μας δάσκα-
λοι, αγαπημένοι μας γονείς, φίλες και φίλοι 
συμμαθητές, 

Απόψε, σ’ αυτή τη γιορτή, αποχαιρετού-
με το σχολείο και τους δασκάλους μας. 
Έξι χρόνια πριν, αυτό το σχολείο άνοιξε τις 
πόρτες του κι εμείς τις περάσαμε για πρώτη 
φορά, λίγο φοβισμένοι και προβληματισμέ-
νοι. Όλα αυτά τα χρόνια, μας βοηθήσατε και 
μας σταθήκατε όποτε σας είχαμε ανάγκη, 
μας δείξατε αγάπη, μας προσφέρατε γνώ-
σεις, μας διδάξατε ήθος και αρχές. Ζήσαμε 
στιγμές που έχουν χαραχτεί στο μυαλό και 
στην καρδιά μας. Παίξαμε, γελάσαμε, μα-
λώσαμε και ξανά φιλιώσαμε. 

Και τώρα αποχαιρετούμε εσάς και όλες 

τις αναμνήσεις που αποκτήσαμε εδώ και έξι 
χρόνια. Είναι, λοιπόν, δύσκολο να αφήσουμε 
πίσω μας πρόσωπα οικεία και καταστάσεις 
γνώριμες. Φίλους που μας στάθηκαν όχι 
μόνο στα εύκολα, αλλά κυρίως στα δύσκολα, 
που οι σχέσεις μας δοκιμάστηκαν και άντε-
ξαν. Ξέρουμε, βέβαια, πως δε θα χαθούμε, 
γιατί οι άνθρωποι φεύγουν από τη ζωή μας 
μόνο, όταν το θέλουμε. 

Ανοίγεται μπροστά μας μία νέα πόρτα, μία 
νέα εμπειρία που ανυπομονούμε να τη ζή-
σουμε και να τη χαρούμε. Η καινούρια αυτή 
πρόκληση, το Γυμνάσιο, μας φοβίζει και μας 
ενθουσιάζει ταυτόχρονα. Υψηλότερο επίπεδο 
δυσκολίας, επιπλέον διδακτικές ώρες και 
απαιτήσεις. Όμως γνωρίζουμε ότι κι εκεί μας 
περιμένουν άνθρωποι έτοιμοι να προστρέξουν 
και να μας στηρίξουν. Έτοιμοι να συνεχίσουν 
αυτό που εσείς αρχίσατε, αγαπητοί δάσκαλοι. 
Ένας κύκλος κλείνει και ένας ανοίγει… Οι 
μαθητές της Στ’ τάξης φεύγουμε…

Σας ευχαριστούμε θερμά και ευχόμαστε 
σε όλους μας καλό καλοκαίρι !». 
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Ο ΤρελανΤώνης

Ο Τρελαντώνης ήταν από τις παραστάσεις του θεάτρου που δεν θα ξεχαστούν εύκολα. Ένα έργο ευχάριστο για όλες τις ηλικίες. 
Το μαγικό μιας παράστασης όμως είναι τα παρασκήνια, οι καινούριες γνωριμίες, τα γέλια ακόμα και οι στενοχώριες. Και η επι-

τυχία σε μια σχολική θεατρική παράσταση είναι τα συγχαρητήρια των συμμαθητών σου, αφού δεν παύουν να είναι οι πιο σκληροί 
κριτές. Πέρσι θέλω να πιστεύω πως το πετύχαμε. Με ομαδική δουλειά, διάθεση και αγάπη για αυτό που κάνουμε. Ο Τρελαντώνης 
μάς ταξίδεψε σε μια άλλη εποχή, καθώς παρακολουθήσαμε μέσα από το έργο τις ζωές παιδιών που δε μεγάλωσαν με υπολογιστές 
και ηλεκτρονικά παιχνίδια και όμως ήταν το ίδιο χαρούμενα και ίσως πιο δεμένα στις μεταξύ τους σχέσεις από τα σύγχρονα παιδιά. 
Ίσως να καταφέραμε να βάλουμε στη διαδικασία ένα νέο να σκεφτεί πόσο διαφορετική θα ήταν η κατάσταση, αλλά και να θυμή-
σουμε σε κάποιον μεγαλύτερο την εποχή εκείνη. Είμαστε πολύ τυχεροί που είχαμε την ευκαιρία να παρουσιάσουμε ένα τέτοιο έργο, 
διότι δίδαξε αρκετά πράγματα και σε όλους μας.

Ευαγγελίνα Καρυοφύλλη





Ποια είναι, με λίγα λόγια, τα 
εγκλήματα που διαπράττονται 
σήμερα μέσω internet; Στη ση-
μερινή εποχή της οικονομικής 
κρίσης έχουν αυξηθεί;
Τα εγκλήματα που διαπράτ-
τονται μέσω internet και που 
η Υπηρεσία μας καλείται να 
αντιμετωπίσει σε καθημερινή 
βάση είναι η παιδική πορνογρα-
φία, το Cyber bullying, τα τυχε-
ρά on-line παιχνίδια-τζόγος, η 
δήλωση αυτοκτονίας, η παρα-
βίαση προσωπικών δεδομένων, 
το cracking και hacking και οι 
απάτες μέσω internet. Η δεδο-
μένη οικονομική κατάσταση των 
τελευταίων μηνών έχει συμβάλ-
λει στην εφευρετικότητα και την 
παραβατικότητα των δραστών 
με αποτέλεσμα να παρατηρεί-
ται έξαρση των οικονομικών 
κυρίως απατών (μικρές αγγε-
λίες που απατηλά υπόσχονται 
αυξημένα κέρδη από το σπίτι, 

που προσφέρουν εργασία στο 
εξωτερικό με υψηλές αποδοχές, 
πυραμιδικά συστήματα εργασίας, 
κληρονομιές και ισπανικά λόττο). 
Ταυτόχρονα η δύσκολη οικονομι-
κή κατάσταση οδηγεί όλο και πε-
ρισσότερους συνανθρώπους μας 
στο να εκφράζουν την πρόθεσή 
τους να αυτοκτονήσουν.
 
Αντιμετωπίζετε προβλήματα 
υλικοτεχνικής υποδομής;
Δεν αντιμετωπίζουμε προβλή-
ματα τεχνικής φύσεως, πλην 
όμως απαραίτητος κρίνεται ο 
εκσυγχρονισμός του νομοθε-
τικού πλαισίου που αφορά στα 
διαδικτυακά εγκλήματα. Σας 
αναφέρω ένα απλό παράδειγμα 
ο νόμος για την άρση του απορ-
ρήτου έγινε το 1994 και σήμερα 
έχουμε 2011.
 
Πώς εντοπίζετε τους δράστες;
Ανάλογα με το είδος και την 

περίπτωση λειτουργούμε δια-
φορετικά. Με σκοπό την ανεύ-
ρεση του ηλεκτρονικού ίχνους 
του δράστη προχωρούμε σε 
ψηφιακή ανάλυση στο χώρο 
του διαδικτύου εντοπίζοντας 
την IP του δράστη και κατόπιν 
αιτήματος προς την εισαγγελία, 
λαμβάνοντας τη σχετική διάτα-
ξη-βούλευμα, ζητούμε από τους 
παρόχους internet να μας γνω-
στοποιήσουν τα στοιχεία του.

Τι εκπαίδευση έχουν τα στελέ-
χη της Δίωξης Ηλεκτρονικού 
Εγκλήματος;
Τα στελέχη που προέρχονται 
από παραγωγικές σχολές ακο-
λουθούν μετεκπαίδευση σε 
τμήματα προπτυχιακών και με-
ταπτυχιακών σπουδών. Πα-
ράλληλα όμως το τμήμα έχει 
επανδρωθεί με επιστήμονες 
ειδικών καθηκόντων από τον 
Ιούλιο του 2010. Είναι άνθρωποι 

συνέντευξηΕμμανουήλ
Σφακιανάκης

με προπτυχιακούς, μεταπτυχι-
ακούς τίτλους αλλά και με δι-
δακτορικά στους  κλάδους  των 
τηλεπικοινωνιών, οικονομικών, 
ψηφιακών πειστηρίων και ηλε-
κτρολόγοι μηχανικοί.

Ποιοι είναι σήμερα οι νέοι 
κίνδυνοι για τα παιδιά που 
ολοένα και περισσότερο εξοι-
κειώνονται με το internet και 
τα social media από πολύ μι-
κρή ηλικία; 
Παιχνίδια, ιστότοποι κοινωνι-
κής δικτύωσης, διαδικτυακός 
τζόγος και διαδικτυακή μάθη-
ση είναι μόνο μερικά από τα 
αντικείμενα που κάνουν ένα 
παιδί να προσκολλάται με τις 
ώρες μπροστά στην οθόνη ενός 
υπολογιστή και παράλληλα να 
βρίσκεται εκτεθειμένο στους 
κινδύνους που ελλοχεύουν. 
Ένας από τους πλέον διαδε-
δομένους κινδύνους αφορά 

Λίγες ημέρες μετά την ομιλία του κ. Εμμανουήλ Σφακιανάκη, Προϊσταμένου της Δίωξης Ηλεκτρονικού 
Εγκλήματος, στα Εκπαιδευτήρια Μαντουλίδη, οι μαθητές Κ. Σαμαράς-Τσακίρης (Γ’ Λυκείου) και Κ. Κυ-

ριακίδης (Β’ Λυκείου) τον συνάντησαν μέσω skype και συζήτησαν μαζί του για τους κινδύνους που ελλοχεύει 
η πλοήγηση στο διαδίκτυο. 
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απλόχερα και χωρίς δεύτερη 
σκέψη αναρτούν, αντλούν πλη-
ροφορίες για τα ενδιαφέροντα 
και το περιβάλλον τους και 
αναπτύσσοντας καλές διαπρο-
σωπικές σχέσεις μαζί τους κερ-
δίζουν την εμπιστοσύνη τους κι 
αρχίζουν να τους στέλνουν υλικό 
ερωτικού περιεχομένου ώστε 
στη συνέχεια να ανταποκριθούν 
κι εκείνα με τον ίδιο τρόπο.

Έχετε, επίσης, σημειώσει με-
γάλες επιτυχίες στην πρόληψη 
αυτοκτονιών από εφήβους. 
Ποια είναι η πρόληψη για την 
αποφυγή τόσο ακραίων κατα-
στάσεων;
Τα τελευταία δύο χρόνια έχου-
με σώσει 286 νέους συναν-
θρώπους μας που δήλωσαν 
στο internet την πρόθεσή τους 
να αυτοκτονήσουν. Τα άτομα που 
οδηγούνται στην αυτοκτονία ως 
επί το πλείστον δεν μπορούν να 
αντέξουν το τέλος μιας ερωτι-
κής σχέσης, το θάνατο κάποιου 
δικού τους, τις οικονομικές δυ-
σκολίες ή το ότι ο διαχειριστής 
τους αποκλείει από κάποιο δι-
αδικτυακό παιχνίδι. Η συζήτη-
ση με τα παιδιά είναι που μας 
φέρνει πιο κοντά τους, μειώνει 
την ηλικιακή απόσταση και δί-
νει ερεθίσματα για ερωτήσεις, 
λύνοντας παράλληλα τις όποιες 
απορίες τους. Η καλύτερη πρό-
ληψη λοιπόν είναι η οικογενεια-
κή γαλήνη και ζεστασιά.

στη δημοσιοποίηση προσωπικών 
στοιχείων (φωτογραφίες, βίντεο, 
κτλ) ιδιαίτερα σε ιστοσελίδες 
κοινωνικής δικτύωσης. Κατά 
την περιήγησή τους στο internet 
τα παιδιά μπορεί να έρθουν σε 
επαφή με υλικό πορνογραφικού 
ή/και ρατσιστικού/ βίαιου πε-
ριεχομένου. Η πλειοψηφία των 
παιδιών χρησιμοποιούν σε με-
γάλο βαθμό τα chat rooms και 
γενικότερα τις ιστοσελίδες κοι-
νωνικής δικτύωσης. Το είδος 
αυτό επικοινωνίας μπορεί να 
τους φέρει σε επαφή με άτομα 
που θα προσπαθήσουν με κάθε 
τρόπο να εισβάλουν στη προ-
σωπική τους ζωή (παιδόφιλοι / 
παιδεραστές) παρενοχλώντας τα 
σεξουαλικά. Παράλληλα υπάρχει 
ο κίνδυνος να πέσουν θύματα 
εκφοβιστικής συμπεριφοράς 
(cyberbullying), ένα φαινόμενο 
που γνωρίζει ιδιαίτερη αύξηση 
τον τελευταίο καιρό στους κόλ-
πους των σχολείων τόσο σε πα-
γκόσμιο όσο και σε εθνικό επί-
πεδο. Τα διαδικτυακά παιχνίδια 
μοιάζουν ιδιαίτερα ελκυστικά 
στα μάτια των μικρών παιδιών, 
δίνοντάς τους τη δυνατότητα να 
παίζουν με απομακρυσμένους 
χρήστες. Η παρατεταμένη απα-
σχόληση όμως (πέραν της μιά-
μισης (1½) ώρας σε καθημερινή 
βάση) μπορεί να οδηγήσει στην 
κοινωνική απομόνωση του ατό-
μου, την αλλαγή της συμπερι-
φοράς του (επιθετικότητα), τον 
εθισμό και σε κάποιες περιπτώ-
σεις ακόμη και στην αυτοκτονία. 
Επιπλέον τα παιδιά μπορεί να 
πέσουν θύματα on-line οικο-
νομικών απατών (νιγηριανές 
απάτες, ισπανικό λόττο), όπου 
ο δράστης θα τα δελεάσει και 
θα προσπαθήσει να αποσπάσει 
στοιχεία, οικονομικής κυρίως 
υφής (αριθμός και pin πιστω-
τικής κάρτας), για να τα χρησι-
μοποιήσει στη συνέχεια με κα-
κόβουλο τρόπο. Υπάρχει όμως 
και η περίπτωση τα παιδιά να 
εμπλακούν σε on-line παρά-
νομες δραστηριότητες (π.χ. 
οn-line τζόγος) ή να εκτεθούν 

μπορεί να το χρησιμοποιήσει 
καθοιονδήποτε τρόπο. Τα παι-
διά δε σκέφτονται πως το υλικό 
που αναρτούν μπορεί να τους 
δημιουργήσει προβλήματα στην 
εξεύρεση εργασίας στο μέλλον 
κι ότι κάποιος μπορεί να το χρη-
σιμοποιήσει για να τα φέρει σε 
δύσκολη θέση.
 
Έχετε σημειώσει μεγάλες επιτυ-
χίες τόσο στον εντοπισμό όσο και 
στη σύλληψη παιδεραστών. Ποιο 
είναι το προφίλ ενός παιδερα-
στή στη ζωή και στο διαδίκτυο; 
Με ποιο τρόπο τα social media 
(facebook, twitter, blogs) μπο-
ρούν να χρησιμοποιηθούν από 
επιτήδειους εις βάρος των παι-
διών; Ποιοι είναι αυτοί που μπο-
ρούν να τα εκμεταλλευτούν και 
για ποιο λόγο;
Οι παιδεραστές είναι συνήθως 
άτομα υπεράνω πάσης υποψίας 
που δε διστάζουν να εκμεταλλευ-
τούν τη θέση τους (υψηλόβαθμα 
στελέχη, γιατροί, παπάδες, δά-
σκαλοι) αλλά και τη σχέση τους 
(συγγενείς), για να ικανοποιή-
σουν το αρρωστημένο τους πά-
θος. Πρόκειται δηλαδή για άτομα 
που χρήζουν ψυχιατρικής και 
ψυχολογικής παρακολούθησης. 
Πλησιάζουν τα παιδιά κυρίως 
μέσα από ιστοσελίδες κοινωνι-
κής δικτύωσης (social media). 
Από τις φωτογραφίες, τα βίντεο 
και τις λεπτομέρειες της κα-
θημερινότητας που τα παιδιά 

σε κακόβουλο λογισμικό (π.χ. 
ιοί, trojan horses) κι όλα αυτά 
λόγω έλλειψης γνώσης.
 
Τι ακριβώς σημαίνει «ασφα-
λές» internet; Υπάρχει ασφά-
λεια στον κυβερνοχώρο;
Με τη φράση «ασφαλές» inter-
net θα μπορούσαμε να περι-
γράψουμε το internet απαλλαγ-
μένο από όλο εκείνο το υλικό 
και τους ανθρώπους που στόχο 
έχουν να βλάψουν το χρήστη 
πραγματοποιώντας κακόβουλες 
πράξεις. Χαρακτηριστικά ανα-
φερόμαστε σε υλικό που λει-
τουργεί κακόβουλα (π.χ. ιοί) ή 
υλικό που συνδέεται με εγκλη-
ματικές πράξεις (π.χ. υλικό με 
πορνογραφικό περιεχόμενο και 
δη ανηλίκων) και σε άτομα που 
αποσπούν τα προσωπικά μας 
στοιχεία. Το internet όμως όπως 
το γνωρίζουμε σήμερα απέχει 
πολύ από αυτό που μόλις προ-
αναφέρθηκε. Κατ’ ουσίαν καμία 
ασφάλεια δεν παρέχεται και ο 
πιο ασφαλής υπολογιστής εί-
ναι ο κλειστός υπολογιστής. Η 
μεγαλύτερη ασφάλεια που μας 
συνοδεύει κατά την πλοήγησή 
μας στο internet είναι η βαθιά 
γνώση γύρω από τους κινδύνους 
που ελλοχεύουν και η σωστή δι-
απαιδαγώγηση από μικρή ηλικία 
και στη συνέχεια ακολουθούν τα 
φίλτρα προστασίας.

Η εκτεταμένη χρήση φωτογρα-
φιών, που είναι πλέον μόδα, 
τόσο από τα παιδιά όσο και από 
τους ίδιους τους γονείς τους 
στο facebook εγκυμονεί κινδύ-
νους και ποιους;
Σίγουρα εγκυμονεί κινδύνους. 
Κατ’ αρχάς η εταιρία facebook δεν 
παρέχει εγγύηση για τη μυστικό-
τητα και την ασφάλεια των εφαρ-
μογών και μπορεί να αλλάζει 
τους όρους χωρίς προειδοποίη-
ση. Παράλληλα αποποιούμαστε 
των πνευματικών μας δικαιω-
μάτων για το περιεχόμενο που 
αναρτούμε. Αυτό σημαίνει ότι 
παύουμε να είμαστε οι απο-
κλειστικοί κάτοχοι και η εταιρία 





+ συνέδριο

ΕΙΜΑΣΤΕ ΟΛΟΙ ΙΔΙΟΙ…  
Γράφει η Ζαφειρώ Χιλιαδά

ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ 
ΣΥΝΕΔΡΙΟ 
ΝΕΩΝ ΗΓΕΤΩΝ 
(25/7-3/8/2011, ΗΠΑ)

Global Young Leaders Conference
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Το Global Young Leaders 
Conference είναι από τα 
πιο σημαντικά συνέδρια 

που μπορεί να παρακολουθήσει 
ένας μαθητής. Ομιλίες από επιφα-
νείς προσωπικότητες, επισκέψεις 
σε ιστορικούς χώρους και μνημεία, 
τα Ηνωμένα Έθνη, η Νέα Υόρκη, 
η Ουάσινγκτον. Ένα όνειρο. Θα 
μπορούσα να αναλύσω τι ακρι-
βώς κάναμε στις συνεδριάσεις ή τι 
ακούσαμε στο Υπουργείο Εξωτερι-
κών. Όμως για μένα το GYLC δεν 
ήταν αυτά. Ήταν και αυτά. Αλλά 
κυρίως ήταν το περιβάλλον και οι 
άνθρωποι. 

Θυμάμαι το πρώτο πρωί που 
κατέβηκα για την πρώτη μας συ-
νάντηση δεν ήξερα τι να περιμένω. 
Περίεργα βλέμματα ίσως. Άβολες 
σιωπές ίσως. Αλλά με το που μπήκα 
στην τεράστια αίθουσα όπου έκανε 
απίστευτο κρύο γιατί όπως ανακά-
λυψα η κατάλληλη θερμοκρασία 
εσωτερικού χώρου για τους Αμερι-
κανούς είναι οι 16 βαθμοί Κελσίου,  
συνάντησα το ακριβώς αντίθετο. 
Ήμασταν 15 παιδιά σε ένα από τα 
20 τραπέζια και σαν να γνωριζόμα-
σταν από χθες μιλήσαμε για σχο-
λείο, όνειρα, τηλεοπτικές σειρές, 
οικογένειες και τόσα άλλα. 

Έτσι λοιπόν συνεχιζόταν το συ-
νέδριο. Ήταν ωραίος ο Λευκός Οί-
κος και οι ατέλειωτες βόλτες στα 
μνημεία της Ουάσινγκτον με 32 
βαθμούς και εμάς με επίσημα ρού-
χα. Ήταν εντυπωσιακό το άγαλμα 
της Ελευθερίας και τα φώτα του 
Broadway. Ήταν απερίγραπτη η 
Times Square με τη λαοθάλασσά 
της που μέσα μπορούσες να βρεις 
ό,τι είδος ανθρώπου, μόδας και 
κουλτούρας ήθελες. Αυτό όμως 
που πραγματικά με σημάδεψε ήταν 
οι άνθρωποι. Είχα την τύχη να εί-
μαι εκπρόσωπος της Κίνας. Δυνα-
τή επιτροπή και ξεχωριστή παρέα 
ανθρώπων. 

Γίναμε λοιπόν φίλοι κολλητοί. 
Γελάσαμε, διασκεδάσαμε, ανταγω-
νιστήκαμε τις άλλες χώρες, και φυ-
σικά νικήσαμε. Αυτό που κατάλαβα 
για πρώτη φορά στην πράξη είναι 
ότι παρά τις διαφορές μας ήμαστε 
τόσο ίδιοι. Ήμασταν 20 άτομα από 
4 διαφορετικές ηπείρους, 6 διαφο-
ρετικές θρησκείες και 15 διαφορε-
τικές χώρες και όμως συζητήσαμε 
χωρίς ιδιαίτερες διαφωνίες θέματα 
όπως το κυπριακό, την ανεξιθρη-
σκεία, τον πόλεμο στο Ιράκ, τον 
καπιταλισμό, τα δικαιώματα των 
μειονοτήτων. Νέοι άνθρωποι που 
ανεξάρτητα πού και πώς μεγάλω-
σαν σκέφτονται το ίδιο, πώς θα γί-
νει ο κόσμος καλύτερος. Ακόμα πιο 
εντυπωσιακό ήταν το γεγονός ότι 
όλοι ήταν όχι μόνο φιλελεύθεροι 
αλλά και ανοιχτοί σε διαφορετικές 
ιδέες και αντιλήψεις. 

Πήγα να δω την Αμερική και να 

παρακολουθήσω ένα συνέδριο και 
γύρισα με απίστευτους φίλους. Για 
εκείνες τις δύο περίπου εβδομάδες 
ήμασταν αχώριστοι. Σηκωνόμα-
σταν το πρωί και στο πρωινό συζη-
τούσαμε ποιο μνημείο θα βλέπαμε 
αλλά και για τους αγαπημένους 
μας τραγουδιστές. Τόσο δεθήκα-
με που την μέρα του αποχωρισμού 
κλαίγαμε όλοι επί 2 ώρες, όσο μας 
πήρε να χωρίσουμε. Κλαίγαμε και 
αγκαλιαζόμασταν. 

Ήταν από τις ωραιότερες εμπει-
ρίες της ζωής μου. Αυτό το συνέ-
δριο για μένα σημαίνει πολύ περισ-
σότερα απ’ ό,τι θα μπορούσα να 
εκφράσω. Γι’ αυτό θα αρκεστώ στο 
να σας πω δύο στιγμές που ξεχω-
ρίζουν όχι γιατί είναι οι καλύτερες 
αλλά γιατί είναι οι πρώτες που μου 
έρχονται στο μυαλό, τόσες υπέρο-
χες αναμνήσεις έχω από αυτό το 
συνέδριο: 10 παιδιά να τρώμε στα 
Friday’s κοντά στη 5th Avenue και 
το τελευταίο βράδυ σε κρουαζιέρα 
να βλέπουμε τα φώτα της Νέας 
Υόρκης. Και στις δύο περιπτώσεις 
ήμασταν μια παρέα. Νέοι που δε 
μας χώριζε τίποτα. Γιατί στην ουσία 
τίποτα δε μας χωρίζει. Ίσως μόνο 
ποιος θα έπρεπε να γίνει αρχηγός 
της Κοινοπολιτείας. Η Αυστραλία 
ή να παραμείνει η Αγγλία. Πραγμα-
τικά μας βασάνιζε αυτό το ερώτη-
μα. Τελικά, αποφασίσαμε να γίνει 
η Νορβηγία. Απλά και μόνο γιατί 
δεν έχουν πειράξει ποτέ κανέναν, 
αν εξαιρέσεις τους Βίκινγκς. Η τρέ-
λα και η μαγεία του GYLC. 

Η μαθήτρια της Γ’ Λυκείου Ζ. Χιλιαδά συμμετείχε 
στο Παγκόσμιο Συνέδριο Νέων Ηγετών (GYLC), 
που πραγματοποιήθηκε στη Νέα Υόρκη και στην 
Ουάσιγκτον των ΗΠΑ, το καλοκαίρι. Στο κείμενο που 
ακολουθεί η μαθήτρια Ζ. Χιλιαδά μας μιλά για την 
εμπειρία της.



Μαθητές της Α΄ και Β΄ Λυκείου πήραν μέρος στο 14ο 

Συνέδριο Μοντέλου Ηνωμένων Εθνών της Γερμανικής Σχολής 

(DSAMUN), που πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα. Το συνέδριο 

είναι αναγνωρισμένο από το αντίστοιχο Διεθνές Συνέδριο 

της Χάγης και πρόκειται για προσομοίωση των εργασιών των 

Ηνωμένων Εθνών. Οι μαθητές συζήτησαν θέματα παγκόσμιου 

ενδιαφέροντος.
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Όλα άρχισαν όταν έξι μα-
θητές, μαζί με το συνοδό 
καθηγητή τους, ξεκίνη-

σαν για την Αθήνα με σκοπό να 
συμμετάσχουν στο 14ο Μοντέλο 
Ηνωμένων Εθνών που διοργανώ-
θηκε και φέτος από τη Γερμανική 
Σχολή των Αθηνών τον Οκτώβριο 
που μας πέρασε. Αρχικά, όλοι εμείς 
που πήραμε μέρος στην τριήμε-
ρη αυτή προσομοίωση συνεδρίου 
των Ηνωμένων Εθνών, οφείλουμε 
να ομολογήσουμε πως μας άφησε 
ενθουσιασμένους. Ως επίτροποι 
μιας χώρας-μέλους των Ηνωμέ-
νων Εθνών, της Αργεντινής, μας 
δόθηκε η ευκαιρία να εμπλακούμε 
σε ζητήματα που αφορούν στη δι-
εθνή κοινότητα, να εξερευνήσου-
με τα μονοπάτια της διπλωματίας 
προτείνοντας λύσεις, να αναπτύ-
ξουμε τη ρητορική μας ικανότητα 
και να συνεργαστούμε με μαθητές 
σχολείων από όλο τον κόσμο για 
έναν κοινό σκοπό. 

Πέραν όμως του συνεδρίου, η 
εκδρομή μάς άφησε όλους με τις 
καλύτερες εμπειρίες. Τρεις μέρες 
μόνο χρειάστηκαν για να έρθου-

με πιο κοντά με τους συμμαθητές 
μας και αυτό μέσα από κάτι απλό, 
όπως ένα γεύμα σ’ ένα εστιατόριο 
ή μια βόλτα σ’ ένα εμπορικό κέντρο 
τής πόλης.  Ακόμα κι αν ο προορι-
σμός μας ήταν μια Αθήνα απρόσι-
τη σε οποιοδήποτε μέσο μαζικής 
μεταφοράς, με μάλλον άσχημο 
και αναστατωμένο παρουσιαστι-
κό, η ομαδικότητα και το εύθυμο 
πνεύμα που μας διακατείχε συνέ-
βαλαν στην άρτια διεξαγωγή τής 
εκδρομής.

Το 14ο συνέδριο μοντέλου Ηνω-
μένων Εθνών μάς χάρισε μόνο ευ-
χάριστες αναμνήσεις. Μας έμαθε 
πως η συνεργασία ανθρώπων από 
κάθε γωνιά τού κόσμου, η διαπραγ-
μάτευση και τελικώς η εύρεση μιας 
λύσης σε οποιοδήποτε πρόβλημα 
είναι δράσεις εφικτές και επιτυχείς. 
Ένα μεγάλο μέρος της επιτυχίας 
της αποστολής του σχολείου οφεί-
λεται και στην κ. Δάντση που μας 
υποστήριξε από την αρχή σ’ αυτό 
το εγχείρημά μας, καθώς και στον 
κ. Ραπτόπουλο που μας προσέφερε 
πολύτιμη βοήθεια και μας συνόδευ-
σε μέχρι την πρωτεύουσα. 

Γράφει η Ανδρονίκη Βασιλείου 

14o 
ΜΟΝΤΕΛΟ 
ΗΝΩΜΕΝΩΝ 
ΕΘΝΩΝ
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ 
ΑΘΗΝΩΝ 
(19-22/10/2011) + συνέδριο



Είναι μάλλον δύσκολο να 
επιβιώσει κανείς αφού συ-
νειδητοποιήσει ότι τα παρα-

σκηνιακά –που πλέον έχουν γίνει 
ξεδιάντροπα φανερά- συμφέροντα 
του πλανήτη δεν επιτρέπουν την  
πραγματική συμμετοχή στις εξε-
λίξεις που μας επηρεάζουν –μόνο 
φαινομενική, κι αυτό για τους πιο 
τολμηρούς. Παρηγοριά και κατα-
φύγιό μας το debate, που μας δίνει 
όχι μόνο τη δυνατότητα να διευ-
ρύνουμε τα όρια της σκέψης μας, 
αλλά επίσης την έντονη επιθυμία 
να αποκτήσει επιτέλους η φωνή 
μας νόημα κι αξία, όπως έχει σε 
κάθε γύρο debate.

Το σχολείο μας συμμετείχε και 
φέτος στο διαγωνισμό debate που 
διοργάνωσε το αμερικανικό κολ-
λέγιο Deree στην Αθήνα στις 11-

12/11/2011, με τέσσερις διαγωνι-
ζόμενες μαθήτριες από Β΄ και Γ΄ 
Λυκείου (Καρακώστα Πετρούλα, 
Μάινου Έλλη, Παπαδοπούλου 
Ευθυμία και Χιλιαδά Ζαφειρώ) 
και συνοδό μας την υπεύθυνη πο-
λιτιστικών προγραμμάτων κ. Σο-
φία Νικολουδάκη. Αυτή τη φορά 
υπήρχαν και τοπικά αισθήματα, 
αφού ήταν το μόνο σχολείο που 
συμμετείχε από τη Θεσσαλονίκη. 
Στον ίδιο διαγωνισμό συμμετείχαν 
βέβαια «αγγλόφωνα» σχολεία και 
απόφοιτοι, γεγονός που προσέδω-
σε ακόμη πιο προκλητικό χαρακτή-
ρα στο debate.

Αναμενόμενο ήταν να νιώθουμε 
ενθουσιασμένες, εξαντλημένες και 
αγχωμένες πριν από την ανακοί-
νωση του θέματος κάθε γύρου και 
κατά τη διάρκεια προετοιμασίας 

των επιχειρημάτων – παραπο-
νιόμασταν βέβαια που ο χρόνος 
προετοιμασίας ήταν μόνο 15 λε-
πτά, αλλά ίσως τελικά γλιτώσαμε 
καρδιακά επεισόδια! Κληθήκα-
με να διατυπώσουμε σκέψεις και 
προβληματισμούς με σαφήνεια και 
ακρίβεια σε ομιλίες 7 λεπτών, κατά 
τη διάρκεια των οποίων βιώναμε 
την απώλεια της αίσθησης του 
χώρου και του χρόνου (ευτυχώς 
υπάρχουν οι timekeepers να μας 
τα υπενθυμίζουν) καθώς διατυπώ-
ναμε τις σκέψεις μας σε ζητήματα 
εξαιρετικής σημασίας. Αυτά αναφο-
ρικά με τα γενικά χαρακτηριστικά 
του διαγωνισμού – είναι αδύνατο 
όμως να μεταδώσει κανείς τα ου-
σιώδη συναισθήματα και ιδέες που 
προκάλεσε με τις εύκολα παρεξη-
γήσιμες λέξεις.

Πραγματικά αξέχαστη και συ-
ναρπαστική εμπειρία! Αφιερώσαμε 
μόνο δύο μέρες στο διαγωνισμό κι 
όμως η όλη διαδικασία προσέδωσε 
μία ακόμη στρώση ενδιαφέροντος 
στη ζωή μας και όρεξη για δράση 
και ενεργό συμμετοχή εκεί που 
αυτή τη στιγμή δεν έχουμε πρόσβα-
ση. Το debate εξασφάλισε ακλό-
νητη θέση στη μνήμη μας, καθώς, 
προσδίδοντας ρευστό χαρακτήρα 
σε κάθε φαινομενικά ισχυρό επιχεί-
ρημα, μας βοήθησε να λυτρωθούμε 
από την παιδική αντίληψη ότι ο κό-
σμος έχει μία όψη…  Ίσως αυτός να 
είναι ο δρόμος να προσεγγίσει κα-
νείς την ευτυχία – για όσους αναζη-
τούν κάτι πέρα από την προσωρινή 
αίσθηση ικανοποίησης.
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Γράφει η Ευθυμία Παπαδοπούλου

42η ΑΚΑΔΗΜΙΑ DEBATE
(11-12/11/2011, ΑθήνΑ)

+ πρόγραμμα

Μαθητές του 
προγράμματος Αγγλικού 

Ρητορικού Λόγου – 
Debate συμμετείχαν 
στο 42ο Πανελλήνιο 

Τουρνουά Debate 
του Αμερικανικού 

Κολεγίου Deree της 
Αγ. Παρασκευής στην 

Αθήνα, όπου παρά 
το γεγονός ότι είχαν 
να αντιμετωπίσουν 

φοιτητές και μαθητές 
από αγγλόφωνα 

σχολεία της Αθήνας, 
απέσπασαν εξαιρετικές 

βαθμολογίες.



Στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου Νέων, το 
καλοκαίρι του 2011 είχαμε 

την ευκαιρία να συμμετάσχουμε σε 
ένα 10ημερο συνέδριο στη μονα-
δική Γαλλία. Σκοπός του συνεδρί-
ου ήταν πρωτίστως η ανταλλαγή 
απόψεων με άτομα διαφορετικής 
εθνικότητας και νοοτροπίας για 
ποικίλα ζητήματα που απασχολούν 
τη σύγχρονη κοινωνία. Μέσα από 
πολύωρες συζητήσεις αλλά και με 
την καθημερινή μας συμβίωση με 
συνομηλίκους  μας προερχόμε-
νους από διαφορετικές χώρες με 
διαφορετική κουλτούρα ζήσαμε 

μια μικρογραφία της  Ευρώπης 
και των εργασιών του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου. Παράλληλα, επι-
σκεφθήκαμε πανέμορφα μέρη της 
Γαλλίας και δοκιμάσαμε πεντανό-
στιμα πιάτα της τοπικής κουζίνας. 
Η γραφική Γκρενόμπλ και η μο-
ναδική Λυών, σε συνδυασμό με τη 
μοναδική ευκαιρία που είχαμε για  
κοινωνικοποίηση και  επικοινωνία 
με άτομα τόσο διαφορετικά μεταξύ 
τους μα συνάμα και με τόσα κοινά  
ενδιαφέροντα, μάς χάρισαν μια 
αξέχαστη εμπειρία εκπαιδευτική 
και ψυχαγωγική.
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67η ΔΙΕΘΝΗΣ 
ΣΥΝΟΔΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ 
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΝΕΩΝ 
(15 - 24/7/2011, Grenoble, Γαλλία)

+ πρόγραμμα

Οι μαθήτριες Μ. Αρετάκη και Α. Καρακώστα (Β’ 
Λυκείου) συμμετείχαν στο θερινό τμήμα της 67ης 
Διεθνούς Συνόδου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
νέων, που πραγματοποιήθηκε στη Grenoble της 
Γαλλίας.

Γράφουν: Μυρσίνη Αρετάκη - Ανθή Καρακώστα

ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΑΓΩΝΩΝ ΛΟΓΟΥ
 
Μαθητές του προγράμματος Ελληνικού Ρητορικού Λόγου πήραν μέρος 
στην Εβδομάδα Αγώνων Λόγου, που πραγματοποιήθηκε το Σεπτέμβριο 
2011 και απευθύνεται σε μαθητές όλων των σχολείων, από Β’ Γυμνα-
σίου μέχρι Γ’ Λυκείου. Στο πρόγραμμα οι συμμετέχοντες μαθητές γνω-
ρίζουν τα ρητορικά αγωνίσματα και προπονούνται για τους ρητορικούς 
αγώνες Επιχειρηματολογίας – Αντιλογίας του ΥΠΕΠθ.
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Τρίτη, 25 Οκτωβρίου και 
ώρα 2:30. Συγκεντρωθή-
καμε στο Αεροδρόμιο Μα-

κεδονία γεμάτοι ενθουσιασμό και 
ανυπομονησία για την επικείμενη 
επίσκεψή μας στην πρωτεύουσα 
του Βελγίου. Λίγες ώρας αργότερα 
βρισκόμασταν στο αεροδρόμιο των 
Βρυξελλών, έτοιμοι να εμβαθύνου-
με στη δομή και τη λειτουργία των 
θεσμικών οργάνων της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, καθώς και να προτείνουμε 
λύσεις σε προβλήματα που αφο-
ρούν την κινητικότητα των νέων 
της Ε.Ε. σε έρευνα και τεχνολογία. 
Πριν όμως αφοσιωθούμε στο κα-
θήκον μας, κληθήκαμε να λύσουμε 
ένα πιο άμεσο πρόβλημα. Έπρεπε 
να βρούμε την αίθουσα παραλαβής 
αποσκευών!

Τα συναισθήματα που νιώσαμε 
περιπλανώμενοι στην πόλη που 
κεντρίζει μονίμως το ενδιαφέρον 
των Ευρωπαίων πολιτών είναι δύ-
σκολο να περιγραφούν. Λαμβά-
νοντας μάλιστα υπόψη τον τρόπο 
με τον οποίο διαμορφώνονταν τα 
ελληνικά δεδομένα τη συγκεκριμέ-
νη χρονική περίοδο, η ενημέρωση 
και ενασχόλησή μας με το Ευρω-
παϊκό θεσμικό τρίγωνο κρίθηκε 
πάνω από απαραίτητη. Έτσι, λοι-
πόν, μοιράσαμε το χρόνο μας στο 
να γνωρίσουμε τις ομορφιές της 
πόλης και να δραστηριοποιηθούμε 
ως Ευρωπαίοι Πολίτες.

Με τα δεδομένα αυτά, περάσα-
με το πρώτο μας απόγευμα κάνο-
ντας βόλτες στην κεντρική πλατεία 
Grande Place, απολαμβάνοντας τις 
φημισμένες βελγικές βάφλες, «λε-
ηλατώντας» τα ζαχαροπλαστεία, 
τριγυρνώντας, γενικότερα, στην 

«πλατεία τη σοκολάτας». Εύκολα 
φαντάζεται κανείς με πόση δυσκο-
λία καταφέραμε να γυρίσουμε στο 
ξενοδοχείο!

Οι επόμενες μέρες επικεντρώ-
θηκαν στην «Ευρωπαϊκή μας Εκ-
παίδευση». Επισκεφθήκαμε την 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή, όπου ενη-
μερωθήκαμε γενικότερα για το 
ρόλο και τα θεσμικά όργανα της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης και στη συ-
νέχεια ξεναγηθήκαμε στο μουσείο 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. 
Μετά την ξενάγηση μάς δόθηκε η 
δυνατότητα να βιώσουμε μια ξεχω-
ριστή εμπειρία λαμβάνοντας μέρος 
σε μια διαδικασία προσομοίωσης 
των εργασιών των Ευρωβουλευτών. 
Εκπροσωπώντας τις Κοινοβου-
λευτικές Ομάδες, κληθήκαμε να 
δώσουμε λύσεις σε συγκεκριμένα 
προβλήματα που μας παρουσιά-
στηκαν ως κρίσεις.

Επισκεφθήκαμε το κτήριο του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Εκεί 
είχαμε τη δυνατότητα να συμ-
μετέχουμε σε μια ενημερωτική 
συζήτηση γύρω από το ρόλο του 
συγκεκριμένου οργάνου, σχετικά 
με τις υποχρεώσεις των Ευρωβου-
λευτών, ενώ δεν παραλείψαμε να 
ξεναγηθούμε στην αίθουσα της 
ολομέλειας. Η μέρα έκλεισε με την 
ξενάγησή μας στο συγκρότημα του 
ΝΑΤΟ, όπου και πάλι μας δόθηκε 
η δυνατότητα να συζητήσουμε με 
εξέχοντα πρόσωπα του οργανισμού 
γύρω από τη λειτουργία του, καθώς 
και να θίξουμε το θέμα της δια-
σφάλισης της Παγκόσμιας Ειρήνης 
μέσα από τις παρεμβάσεις του.

Με τις παραπάνω επισκέψεις 
ολοκληρώθηκε η ξενάγηση και 

περιήγησή μας στα βασικότερα 
κτήρια - θεσμούς της πόλης των 
Βρυξελλών. Δε θα μπορούσαμε 
όμως να αποχωρήσουμε χωρίς να 
κάνουμε μια τελευταία στάση στο 
Αtomium, το εθνικό σύμβολο του 
Βελγίου, το οποίο όπως μάθαμε 
οικοδομήθηκε με σκοπό να απο-
τελέσει προσωρινό έκθεμα για την 
Παγκόσμια Έκθεση των Βρυξελλών 
(Expo ‘58). Παρά τη διαφωνία για 
το αν αποτελεί αναπαράσταση του 
πυρήνα ενός ατόμου ή της κυψελί-
δας ενός κρυστάλλου σιδήρου (που 

είναι και η σωστή απάντηση), κα-
νένας δε μπορούσε να διαφωνήσει 
στο ότι η θέα από την ψηλότερη 
σφαίρα ήταν συγκλονιστική!

Η άφιξή μας στη Θεσσαλονίκη 
συνοδεύτηκε από ένα γλυκόπικρο 
συναίσθημα. Ικανοποίηση εξαιτίας 
της επιτυχίας της εκδρομής, για 
την οποία καταλυτικό ρόλο έπαιξε 
η παρουσία της κυρίας Μιχαλάκα 
και του κυρίου Λούγκα, αλλά και 
μελαγχολία λόγω της επιστροφής 
μας στη Θεσσαλονίκη και – ας μην 
το κρύβουμε – στο σχολείο!

ΣΥΝΟΔΟΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ: 
ΟΙ ΝΕΟΙ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 
ΓΝΩΡΙΖΟΥΝ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ
(25-28/10/2011, Βρυξέλλες)

+ πρόγραμμα

Γράφει η Πετρούλα Καρακώστα

Δεκαεννέα αριστούχοι μαθητές του Λυκείου συμμετείχαν 
στη «Σύνοδο Νεολαίας: οι νέοι της Ελλάδας γνωρίζουν 
την Ευρώπη» που πραγματοποιήθηκε από τις 25 έως τις 
28/10/2011 στις Βρυξέλλες με αφορμή την ανάληψη της 
Προεδρίας από την Ελλάδα και τη συμπλήρωση 30 χρόνων από 
την ένταξη της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι μαθητές 
επισκέφθηκαν την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το Parlamentarium, 
το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το ΝΑΤΟ, όπου τους δόθηκε η 
δυνατότητα να αλληλεπιδράσουν με ανώτερους ευρωπαίους 
αξιωματούχους και παράλληλα να παρουσιάσουν τις απόψεις, 
τις προτάσεις και τους προβληματισμούς τους για θέματα 
που σχετίζονται με την Ευρώπη και τη νέα γενιά. Επίσης 
επισκέφθηκαν την Grande Place στην καρδιά των Βρυξελλών, 
το Atomium και τη Mini Europe.



1ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ 
ΜΟΝΤΕΛΟΥ 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ 
ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ 
ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ YALE
(24 - 28/11/2011, Πράγα)

+ συνέδριο
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Για τους περισσότερους από 
εμάς η έκφραση «συνέδριο 
YMGE» δεν σήμαινε απολύ-

τως τίποτα κι αυτό, γιατί το «Yale 
Model Government Europe» ήταν 
το πρώτο που διοργάνωσε το Yale 
σε ευρωπαϊκό έδαφος, το πρώτο 
συνέδριο Mοντέλου Eυρωπαϊκής 
Διακυβέρνησης. Αφού λοιπόν εξοι-
κειωθήκαμε με τις διαδικασίες του 
συνεδρίου και κάναμε την απαραί-
τητη προετοιμασία για τα θέματα 
που μας ανατέθηκαν, φτιάξαμε τις 
βαλίτσες μας.

Την Τετάρτη 24/11 (στις 2.30 τα 
ξημερώματα!) συγκεντρωθήκαμε 
οι 13 συμμετέχοντες μαθητές μαζί 
με τις 2 συνοδούς καθηγήτριες, 
κ.Δάντση και κ.Μπαθρέλλου, στο 
αεροδρόμιο «Μακεδονία» για να 
αναχωρήσουμε για Πράγα!

Φτάνοντας στην πανέμορφη 
πόλη, πριν τακτοποιηθούμε στο ξε-
νοδοχείο ξεναγηθήκαμε στην παλιά 
πόλη και γνωρίσαμε τους διάφο-
ρους ρυθμούς της αρχιτεκτονικής 
που επιβίωσαν στο πέρασμα του 
χρόνου από τη Μεσαιωνική επο-
χή. Οι βασικές στάσεις της εξόρ-
μησής μας ήταν η πανέμορφη και  
επιβλητική γέφυρα του Καρόλου, η 
μεγάλη πλατεία της παλιάς πόλης 
και το υπέροχο αστρονομικό ρολόι. 
Το βράδυ επισκεφτήκαμε το φημι-
σμένο Μαύρο Θέατρο της Πράγας, 
στο οποίο απολαύσαμε μία εντυ-
πωσιακή παράσταση μέσα σ’ ένα 
πλήθος ήχων και χρωμάτων.

Η πρώτη μέρα του συνεδρίου 
κύλησε χωρίς εκπλήξεις καθώς 
σύμφωνα με το πρόγραμμα η τε-
λετή έναρξης άρχισε στις τρεις. Οι 
συνεδριάσεις της πρώτης μέρας, 
τα committee meetings στα οποία 
όλοι ήμασταν μέλη μιας κυβέρνη-
σης ή κοινοβουλίου, αποτέλεσαν 
μεγάλη πρόκληση για όλους μας. 
Αφού γνωριστήκαμε με τα υπόλοι-
πα μέλη των επιτροπών μας, τα πε-
ρισσότερα από τα οποία είχαν την 
Αγγλική ως μητρική τους γλώσσα, 

αρχίσαμε τις συζητήσεις πάνω σε 
φλέγοντα θέματα της Ευρωπαϊκής 
πραγματικότητας.

Οι επόμενες μέρες κύλησαν ομα-
λότερα για όλους. Σταδιακά προ-
σαρμοστήκαμε στο κλίμα ενώ τα 
θέματα των crisis situations ήταν 
πιο προσιτά σ’ εμάς. Δεν έλειψαν 
βέβαια και τα απρόσμενα καθώς 
συχνά άλλοτε τα πνεύματα οξύνο-
νταν υπερβολικά ή άλλοτε κάποιοι 
ήταν απλά πολύ... κουρασμένοι για 
να παρακολουθήσουν τη συζήτηση 
προτιμώντας να αφοσιωθούν σε 
κάτι πιο... δημιουργικό.

Το τελευταίο βράδυ μας στην 
Πράγα επισκεφθήκαμε το κέντρο 
της πόλης και περιπλανηθήκαμε 
στη χριστουγεννιάτικα στολισμέ-
νη κεντρική πλατεία. Αργότερα 
πήγαμε στο Hard Rock café όπου 
επενδύσαμε σε αναμνηστικά και 
απολαύσαμε ένα ευρωπαϊκό δείπνο 
σε μια χαλαρή ροκ ατμόσφαιρα.

Η Κυριακή ήταν η τελευταία 
μέρα του ταξιδιού μας και γι’αυτό 
όλων τα συναισθήματα ήταν ανά-
μεικτα, αν και ήμασταν όλοι ενθου-
σιασμένοι για την υπέροχη εκδρομή 
μας. Το μόνο στοιχείο που θα μπο-
ρούσε να κάνει το ταξίδι καλύτερο 
ήρθε στην τελετή λήξης, όταν ανα-
κοινώθηκε πως τα Εκπαιδευτήρια 
Μαντουλίδη βρίσκονταν στη λίστα 
των βραβευθέντων. Συγκεκριμένα, 
η Φιρτινίδου Αθηνά τιμήθηκε με το 
τίτλο του BEST DELEGATE (κα-
λύτερος ομιλητής) στην επιτροπή 
Development Committee, εκπρο-
σωπώντας τη γερμανική κυβέρνη-
ση. Με αφορμή αυτή τη διάκριση, 
της προσφέρθηκε μια υποτρο-
φία από το διεθνές πανεπιστήμιο 
HULT Business School. 

Ήταν για όλους τους συμμετέ-
χοντες μια αξέχαστη εμπειρία που 
περιλάμβανε πολλές φωτογραφίες, 
λίγο τσέχικο φαγητό αλλά κυρίως 
ανεξάντλητο κέφι από όλοκληρη 
την ομάδα!!

Γράφουν: Ελένη Τσαπράζη, Αθηνά Φιρτινίδου
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ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ 
ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ 
ΑΜΕΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΗΣ 

Στο πλαίσιο προετοιμασίας των μαθητών για σπουδές σε Πανε-
πιστήμια του εξωτερικού πραγματοποιήθηκαν παρουσιάσεις από 
τους εκπροσώπους των: 
HARVARD UNIVERSITY: Γεώργιος Γεωργόπουλος
MASSACHUSETTS INSTITUTE OF TECHNOLOGY (ΜΙΤ): 
Μιχαήλ Στουκίδης
PRINCETON UNIVERSITY: Janet Rapelye
JOHNS HOPKINS UNIVERSITY: Rachel Cowan Jacobs
THE UNIVERSITY OF CHICAGO: Mary T. Hetlage
SMITH COLLEGE: Meredith McDill
EMERSON COLLECE: Stacey Hoekwater
MOUNT HOLYOKE COLLEGE: Darcy Thoma
STEVENS INSTITUTE OF TECHNOLOGY: Ilona Castro
UNIVERSITY OF MARY WASHINGTON: Kimberly Johnston
WEBSTER UNIVERSITY: Ken Wichert
SUFFOLK UNIVERSITY: John Hamel
KALAMAZOO COLLECE: Rod Malcolm
UNIVERSITA BOCCONI: Βίκτωρας Μυλωνάς
DAVIDSON COLLEGE: Eleanor W. Payne 

EΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ 
ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΩΝ 
ΣΕ ΔΙΑΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ 
ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

Στο πλαίσιο του προγράμματος «Studies Abroad» καθηγήτριες 
των Εκπαιδευτηρίων επισκέφθηκαν διακεκριμένα Πανεπιστήμια 
του εξωτερικού, ξεναγήθηκαν στους χώρους και είχαν συναντή-
σεις με  εκπροσώπους τους, όπου ενημερώθηκαν σχετικά με τους 
όρους που απαιτούνται για την εισαγωγή μαθητών μας, καθώς 
και για τα ακαδημαϊκά  προγράμματα, τη φοίτηση και διαμονή 
των φοιτητών και τα δίδακτρα.
Η Διευθύντρια του Γυμνασίου και υπεύθυνη του προγράμματος 
«Studies Abroad», κ. Φ. Μπαθρέλλου, επισκέφθηκε τον Ιούνιο το 
Πανεπιστήμιο BOCCONI στο Μιλάνο της Ιταλίας, ενώ η υπεύθυνη 
πολιτιστικών προγραμμάτων και υπεύθυνη για τα Πανεπιστήμια 
της Μ. Βρετανίας, κ. Σ. Νικολουδάκη, επισκέφθηκε το Πανεπι-
στήμιο Neuchatel στο Μontreux της Ελβετίας το Σεπτέμβριο. 
Η Γενική Διευθύντρια κ. Α. Χασιώτη και η κ. Νικολουδάκη, επι-
σκέφθηκαν τον Οκτώβριο τα Πανεπιστήμια Βahcesehir και Bilgi 
στην Κωνσταντινούπολη.
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AΞΕΧΑΣΤΕΣ ΚΑΙ 
ΜΟΝΑΔΙΚΕΣ 
ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΕΣ ΣΤΟ 
ENGLISH & 
ADVENTURE CAMP

Mαθητές των Εκπαιδευτηρίων αλλά και άλλων δημόσι-
ων και ιδιωτικών σχολείων συμμετείχαν στο καθιε-
ρωμένο εδώ και δώδεκα χρόνια ημερήσιο κατασκη-

νωτικό πρόγραμμα Εnglish & Adventure Camp.
Για άλλη μια χρονιά εκείνο που έμεινε χαραγμένο μέσα 

τους ήταν η διανυκτέρευση στο σχολείο που περιελάμβανε 
παιχνίδια, μπουγελώματα, πολύ φαγητό, νυκτερινές κατα-
σκηνωτικές δραστηριότητες στο Φράγμα της Θέρμης και 
πολλή πολλή... τρέλα το βράδυ στο Κλειστό Γυμναστήριο.

Ακόμη πιο πολλές και γλυκές αναμνήσεις άφησε η διή-
μερη εκδρομή που έγινε στο Λαϊλιά Σερρών. Ενώ οι συμμε-
τέχοντες κατά τη διάρκεια της πρώτης μέρας πλατσούριζαν 
και έπαιζαν στη θάλασσα με τους εμψυχωτές και μεταξύ 
τους, αργά το απόγευμα κατά τη διάρκεια κατασκηνωτικών 
παιχνιδιών αλλά και το βράδυ ήταν με χοντρά μπουφάν και … 
αναμμένο τζάκι στο καταφύγιο του Λαϊλιά μια και η εξωτερι-
κή θερμοκρασία ήταν μόλις 6οC. Όλοι όμως το διασκέδασαν. 
Ειδικά την επόμενη ημέρα το πρωί που έγινε και η μεγάλη 
πορεία στην κορυφή του Προφήτη Ηλία όλοι έμειναν άναυδοι 
με τη μαγευτική θέα από ψηλά αλλά και ενθουσιασμένοι από 
την επιτυχημένη ολοκλήρωση της σκληρής προσπάθειας να 
ανεβούν στην κορυφή του χιονοδρομικού κέντρου του Λαϊλιά 
(υψόμετρο 1.648 μέτρα).

Κατά τα άλλα συνεχίστηκαν και σ’ αυτό το πρόγραμμα οι 
ευχάριστες εργασίες και δραστηριότητες στην αγγλική γλώσ-
σα – μια γλώσσα που  προσφέρεται πλουσιοπάροχα σε όλα 
τα επίπεδα στα Εκπαιδευτήρια – με εκδρομές, τοξοβολία, 
πληροφορική, δημιουργία κατασκευών με ανακυκλώσιμα 
υλικά, κατασκευή και δοκιμή υγιεινών τροφών, κολύμβηση 
στη θάλασσα και σε πισίνα, ιππασία, κυνήγι χαμένου θησαυ-
ρού αλλά και άλλες δραστηριότητες που κάνουν το English & 
Adventure Camp ένα σοβαρό και μοναδικό πρόγραμμα που 
παρά τις δυσκολίες της εποχής θέλουν τα παιδιά να παρακο-
λουθούν και να συμμετέχουν.   

Γιώργος Χατζόπουλος
Διευθυντής Δημοτικού, υπεύθυνος Camp

ΓΙΑ ΤΟ 

2012
18 έως 29 

Ιουνίου
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01
My favourite part of the camp was the two day trip we went on. 
Hiking up the mountain was great because we did winter sports 
during the summer. I had a lot of fun and a great time!
ANNA GERoTHANASI

02
I will always remember the two day trip we went on. The mountain 
climbing and swimming in the sea was so much fun. My friends 
and I enjoyed all the activities we did during the camp!! 
ALExIA STEfANIDoU

03
I had a lot of fun during the camp. My favourite part was hiking 
up the mountain and the games we played with all the teachers 
and assistants. We laughed and enjoyed the different activities. 
I’ll always remember the fun I had and can’t wait till next year’s 
summer camp!!!
APoSToLoS AGGELAkAkIS

04
For me it was a chance to play with my friends and take part in 
all the different activities. I especially liked the two-day mountain 
trip. The hiking and games we played all together!
ALkIS PAPADoPoULoS

05
I can’t believe two weeks went by so fast. I loved the hiking and the 
different games we played. I got to know my classmates better! 
We played many different sports together. We did hip hop, arts 
and crafts and cooking too!! I had a lot of FUN!
VoULI koURTIDoU

ENGLISH 
AND 

ADVENTURE 
CAMP 2011➺

Some notes from the 
happy campers…..
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CAMP 
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ 
2011
Τα Εκπαιδευτήρια Μαντουλίδη για άλλη μια χρονιά 
διοργάνωσαν, με επιτυχία για όλα τα παιδιά της πόλης το 
Camp ποδοσφαίρου, στις εγκαταστάσεις ERMIS SPORT 
CENTER. Με την καθοδήγηση των εκπαιδευμένων και 
πιστοποιημένων προπονητών της ακαδημίας Juventus Soccer 
Schools, το επιμορφωτικό πρόγραμμα που ακολουθείται στο 
Summer Camp βοηθάει τα παιδιά να εκφράσουν το μέγιστο 
των δυνατοτήτων τους τόσο τεχνικά όσο και στρατηγικά. Με τη 
διδασκαλία συγκεκριμένων τεχνικών αποκτούν εκτενέστερη 
γνώση των πολλών πτυχών του ποδοσφαίρου και μαθαίνουν τα 
μυστικά που θα χτίσουν το τεχνικό τους υπόβαθρο. Μέσα από 
τις προπονήσεις ανακαλύπτουν τα παιδιά την απόλαυση του 
ποδοσφαίρου και αναπτύσσουν το πνεύμα της συνεργασίας 
μαζί με τους υπόλοιπους συναθλητές τους.

ALL STAR 
BASkETBALL 
CAMP 2011

Τα Εκπαιδευτήρια Μαντουλίδη, κορυφαίοι εκφραστές της 
παιδείας και της εκπαίδευσης για 30 και πλέον χρόνια και με 
μεγάλη ευαισθησία στον τομέα της διαπαιδαγώγησης μέσω του 
αθλητισμού και ειδικότερα του μπάσκετ, φιλοξένησαν και το 
φετινό καλοκαίρι το “All Star Basketball Camp”. Σ’ ένα ιδανικό 
περιβάλλον με δύο κλειστά γυμναστήρια νεαροί αθλητές και 
αθλήτριες είχαν τη μοναδική ευκαιρία να γνωρίσουν τα μυστικά 
του μπάσκετ. 

Για πρώτη χρονιά το ASBC σε συνεργασία με την ομάδα του 
ΦΑΙΑΚΑ πραγματοποίησε την 3η περίοδο στην πανέμορφη πόλη 
της Κέρκυρας. Σκοπός της προσπάθειας αυτής είναι να δοθεί η 
δυνατότητα σε όλους τους νεαρούς αθλητές και αθλήτριες της 
περιοχής να γνωρίσουν τα βασικά του basketball μέσα από το 
εξειδικευμένο πρόγραμμα του ASBC. 
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Tα Εκπαιδευτήρια Μαντουλίδη, στην προσπάθειά τους να 

αξιοποιήσουν οι μαθητές δημιουργικά και ευχάριστα τις θερινές 

διακοπές τους, προσφέρουν προγράμματα εξάσκησης των ξένων 

γλωσσών που διδάσκονται κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς. Τα 

προγράμματα περιλαμβάνουν δεκαπενθήμερη διαμονή των μαθητών 

σε κολέγια της χώρας που θα επιλέξουν. Μέχρι σήμερα οι μαθητές 

των Εκπαιδευτηρίων Μαντουλίδη έχουν επισκεφτεί κολέγια στην 

Αγγλία, τη Σκωτία, τη Γερμανία, την Ελβετία, τις ΗΠΑ.

ΤΑ EkΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΜΑΝΤΟΥΛΙΔΗ ΣΤΗ ΣΚΩΤΙΑ 
(QUEEN MARGARET UNIVERSITY, EDINBURGH, 

SCoTLAND & LoNDoN)



Για το φετινό καλοκαίρι 2011 πραγματοποιήθηκε 
εκπαιδευτικό πρόγραμμα στη Σκωτία, από 16/7 
- 30/7/2011 για μαθητές Δημοτικού, Γυμνασίου 

και Λυκείου. Οι 19 μαθητές παρακολούθησαν για  δύο 
εβδομάδες μαθήματα και πήραν μέρος σε αθλητικές και 
πολιτιστικές δραστηριότητες στο QUEEN MARGARET 
UNIVERSITY στο Εδιμβούργο της Σκωτίας, όπου 
επισκέφθηκαν τα ξακουστά κάστρα, τις λίμνες, τη γραφική 
εξοχή της Σκωτίας, καθώς και την πόλη της Γλασκώβης και 
το Stirling.

Προηγήθηκε τριήμερη επίσκεψη στο Λονδίνο, την 
πρωτεύουσα της Μ. Βρετανίας. Εκεί, οι μαθητές 
ξεναγήθηκαν σε αξιοθέατα και μουσεία του Λονδίνου και 
παρακολούθησαν τη  θεατρική παράσταση «Ο Μάγος του 
Οζ», σ’ ένα από τα παλαιότερα θέατρα του Λονδίνου - «The 
London Palladium».

Με αυτό το εκπαιδευτικό ταξίδι στη Μεγάλη Βρετανία 
οι μαθητές εκτός του ότι εξάσκησαν την αγγλική 
γλώσσα, ήρθαν σε επαφή με τον αγγλικό πολιτισμό και 
ενημερώθηκαν για την τριτοβάθμια εκπαίδευση σε 
πανεπιστήμια της Σκωτίας και Αγγλίας. 

Το πρόγραμμα αποτελεί μια πραγματικά αξέχαστη 
εμπειρία.

Υπεύθυνες του προγράμματος, οι καθηγήτριες κ. κ.: 
Σ. Νικολουδάκη, Υπεύθυνη Πολιτιστικών Γυμνασίου - 
Λυκείου και Δ. Σαραντίδου, Υποδιευθύντρια Γυμνασίου.

Oι μαθητές που πήραν μέρος στο πρόγραμμα:
Ε. Βαρδάκα, Μ. Βογιατζής, Κ, Δερβισόπουλος, 
Β. Καραμπάσης, Γ. Καρανίκος, Χ. Κοτανίδου, 
Κ, Μαυρομάτη, Α. Μπάρδου, Α. Παμπουκίδου, 
Ν. Παντσούκη, Σ. Παπαδάκη, Χ. Παπαδόπουλος, 
Ι. Πινακιώτης, Σ. Προδρόμου, Μ. Σακάλογλου, 
Ν. Σαμαράς, Α. Τσάγιας, Χ.Τσαουσίδου, Δ. Τυφλιώρη.

Φέτος το καλοκαίρι 19 μα-
θητές των Εκπαιδευτηρί-
ων ταξιδέψαμε στο Λονδί-

νο και στο Εδιμβούργο. Μαζί μας 
ήταν οι κ.κ. Νικολουδάκη και Σα-
ραντίδου. Ζήσαμε ένα αξέχαστο 
15ήμερο σαν τουρίστες αλλά και 
σαν φοιτητές στις καταπληκτικές 
εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου 
Queen Margaret.

Η πρώτη μας στάση ήταν στο 
Λονδίνο, όπου μείναμε δύο μέρες. 
Την πρώτη μέρα επισκεφθήκαμε 
το ονομαστό Βρετανικό Μουσείο, 
όπου θαυμάσαμε τα Ελγίνεια Μάρ-
μαρα και νιώσαμε εθνική υπερηφά-
νεια αλλά και μεγάλη συγκίνηση. 
Επισκεφθήκαμε επίσης το Μουσείο 
της Madame Tussaud με τα κέρι-
να ομοιώματα. Την επόμενη μέρα 
παρακολουθήσαμε το εκπληκτικό 
μιούζικαλ «The Wizard of Oz» και 
στη συνέχεια πήραμε αυτόγραφα 
από τους πρωταγωνιστές. Κατά 
την παραμονή μας στο Λονδίνο 
επισκεφθήκαμε επίσης την μπου-
τίκ-ντίσκο (πώς αλλιώς να τη χα-
ρακτηρίσουμε;), όπου τα πορτοφό-
λια μας …ελάφρωσαν από κάμπο-
σα χρήματα!

Το επόμενο πρωί, αναχωρήσαμε 
γεμάτοι ενθουσιασμό από το αε-
ροδρόμιο και προσγειωθήκαμε στο 
Εδιμβούργο. Φτάνοντας στο πα-

νεπιστήμιο Queen Margaret Uni-
versity, δύο χαμογελαστοί φοιτητές 
μας υποδέχτηκαν και μας οδήγησαν 
στις φοιτητικές εστίες. Αργότερα, 
μας ξενάγησαν στο χώρο και στις 
τάξεις. Από την επόμενη μέρα το 
πρωί ξεκίνησαν τα μαθήματα και 
το απόγευμα διάφορες εξορμήσεις 
στην πόλη του Εδιμβούργου. Κάθε 
βράδυ, παραβρισκόμασταν σε κά-
ποια από τις αμέτρητες δραστηριό-
τητες όπως disco club, baby casino, 
cinema και άλλα πολλά. Το Σάβ-
βατο δεν είχαμε μαθήματα και μας 
δόθηκε η ευκαιρία να επισκεφθούμε 
το κάστρο του Stirling, όπου γυρί-
στηκε η ταινία Braveheart! Την Κυ-
ριακή πήγαμε για μία μικρή κρουα-
ζιέρα στη λίμνη του Loch ness και 
συνεχίσαμε την εξόρμησή μας με 
μια  βόλτα  στο κέντρο της Γλα-
σκόβης. Τέλος, επισκεφθήκαμε την 
πινακοθήκη.

Τη δεύτερη εβδομάδα μαθημά-
των το πρόγραμμα αντιστράφηκε 
και μας δόθηκε η ευκαιρία να γνω-
ρίσουμε και να δεθούμε με περισσό-
τερα παιδιά διαφόρων εθνικοτήτων, 
όπως Ιταλοί και Ισπανοί.

Περάσαμε υπέροχα και μάθαμε 
πολλά αυτές τις 2 εβδομάδες και 
θα θέλαμε να ξαναζήσουμε κάποια 
παρόμοια εμπειρία σαν κι αυτή στο 
μέλλον!

Γράφουν: Κωνσταντίνος Δερβισόπουλος, Βασίλειος Καραμπάσης, 
Νίκη Παντσούκη, Μαριαλένα Σακάλογλου, Αλέξανδρος Τσάγιας
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Στα EKΠAIΔEYTHPIA MANTOYΛIΔH λειτουργεί για 18η χρονιά 
το πρόγραμμα αγγλικής γλώσσας Bilingual Language Arts. 
Tο πρόγραμμα αφορά επιλεγμένους μαθητές από το Nηπια-

γωγείο μέχρι και το Λύκειο. Aπευθύνεται στον Έλληνα μαθητή που 
χρησιμοποιεί την αγγλική γλώσσα σαν τη μητρική του και κατέχει 
λεξιλόγιο καλύτερο και πιο αναπτυγμένο από ένα μαθητή που δι-
δάσκεται τα αγγλικά ως δεύτερη ξένη γλώσσα.
Tα περισσότερα δίγλωσσα παιδιά έχουν ήδη αποκτήσει εμπειρία 
της γλώσσας, είτε ζώντας σε αγγλόφωνες χώρες είτε γιατί έχουν 
στην οικογένειά τους μέλος που έχει την αγγλική ως μητρική 
γλώσσα είτε γιατί έχουν παρακολουθήσει θερινά προγράμματα σε 
αγγλόφωνες χώρες ή έχουν κάνει εντατικά μαθήματα αγγλικών με 
αλλοδαπούς καθηγητές.
Aυτά τα παιδιά, λοιπόν, χρειάζονται κάτι διαφορετικό απ’ όσα 
τους προσφέρει η βασική διδασκαλία της αγγλικής. H ικανότη-
τα επικοινωνίας τους ενισχύεται μέσα σ’ ένα καθαρά αγγλόφωνο 
περιβάλλον.

Oι περισσότεροι Έλληνες μαθητές προετοιμάζονται για κάποιο 
πτυχίο (First Certificate, Proficiency κτλ). Eπομένως, και οι ικα-
νοί μαθητές του Bilingual θα έχουν άριστες επιδόσεις σε τέτοιου 
είδους εξετάσεις. Ωστόσο ο άμεσος σκοπός αυτού του προγράμ-
ματος δεν είναι η προετοιμασία για την απόκτηση πτυχίων μόνο, 
αλλά η σωστή εκμάθηση της γλώσσας μέσα από προφορικές, 
γραπτές και λεξιλογικές ασκήσεις σε επίπεδο ισάξιο με αυτό των 
καλύτερων σχολείων των Hνωμένων Πολιτειών, της Aγγλίας και 
του Kαναδά. Aυτό άλλωστε καταφαίνεται και από τη χρησιμοποί-
ηση βιβλίων αντίστοιχων μ’ αυτά που διδάσκονται στις Hνωμένες 
Πολιτείες και στη Mεγάλη Bρετανία και από το έμπειρο διδακτικό 
προσωπικό, που έχει επιλεγεί για το σχεδιασμό και την υλοποίηση 
του προγράμματος.

Tο πρόγραμμα αυτό διευθύνουν οι κ.κ. Nίκα Mαρία και Mιχαλα-
κοπούλου Eλισάβετ. 

EΞΩΣXOΛIKA ΤΜΗΜΑΤΑ AFTER SCHOOL BILINGUAL & LINK

Δύο πρωτοπόρα προγράμματα στην αγγλική γλώσσα  λειτουργούν στα Εκπαιδευτήρια Μαντουλίδη, τα οποία 

απευθύνονται σε μαθητές των Εκπαιδευτηρίων Μαντουλίδη και άλλων σχολείων από 6 έως 12 ετών.

Πρόκειται για:

ΜΕΤΑΜΕΣΗΜΒΡΙΝΑ ΤΜΗΜΑΤΑ BILINGUAL,  όπου συμμετέχουν μαθητές που έχουν ή μιλούν την αγγλική 

γλώσσα σαν μητρική τους.

ΜΕΤΑΜΕΣΗΜΒΡΙΝΑ ΤΜΗΜΑΤΑ LINK,  όπου συμμετέχουν μαθητές που κατανοούν καλά την αγγλική γλώσσα, 

αλλά υστερούν στην προφορική έκφραση. Το πρόγραμμα είναι communicative με μηνιαία projects. 

Και στα δύο προγράμματα η επιλογή των μαθητών γίνεται μετά από συνέντευξη και διδάσκουν 

Native English speakers και Ελληνοαμερικανίδες  εκπαιδευτικοί.

Αξίζει να σημειωθεί ότι τα προγράμματα αυτά αποτελούν συνέχεια του BILINGUAL PROGRAM και LINK, που 

λειτουργούν με μεγάλη επιτυχία στα Εκπαιδευτήρια.

 Υπεύθυνες προγράμματος:
 κ.κ. Ελίζα Μιχαλακοπούλου, Μαρία Νίκα, Τζανέτ Νίκα

ΠΡόγΡΑΜΜΑ AγγΛΙκΗΣ γΛΩΣΣΑΣ BILINGUAL LANGUAGE ARTS

ΦΕΤόΣ γΙΑ 
ΠΡΩΤΗ χΡόΝΙΑ 
ΛΕΙΤόυΡγόυΝ 
κΑΙ ΤΜΗΜΑΤΑ 

γΕΡΜΑΝΙκΩΝ KAI 
γΑΛΛΙκΩΝ



✱ To μεταμεσημβρινό πρόγραμμα Αγγλι-
κών, Γερμανικών, Γαλλικών After School 
Bilingual για δίγλωσσους μαθητές απευ-
θύνεται σε παιδιά:

• Των οποίων ένας ή και οι δύο γονείς έχουν 
μητρική γλώσσα μία από τις παραπάνω 
και τη χρησιμοποιούν εκτενώς στο σπίτι

• Που γεννήθηκαν ή μεγάλωσαν σε αγ-
γλόφωνη, γερμανόφωνη ή γαλλόφωνη 
χώρα

• Που φοίτησαν σε αγγλόφωνο, γερμανό-
φωνο ή γαλλόφωνο σχολείο

• Που έχουν πολύ καλή γνώση αυτών των 
γλωσσών ή τις μιλούν σχεδόν σαν μητρι-
κές.

Το πρόγραμμα λειτουργεί από το νηπιαγω-
γείο μέχρι και την Στ΄ Δημοτικού. Σε αυτό 
το πρόγραμμα, οι μαθητές, εκτός από την 
καλλιέργεια της γλώσσας, της ανάγνωσης 
και του γραπτού λόγου,  έχουν τη δυνατότητα 
να μάθουν περισσότερα για τα ήθη και έθιμα 
των χωρών τους. Τα μαθήματα διδάσκονται 
από έμπειρους καθηγητές που είναι native 
speakers.

✱ To μεταμεσημβρινό πρόγραμμα Αγγλικών, 
Γερμανικών, Γαλλικών Link λειτουργεί από 
το νηπιαγωγείο μέχρι και την Στ΄Δημοτικού. 
Έμφαση δίνεται στην καλλιέργεια της αγά-
πης για τις γλώσσες αυτές και στην από-
κτηση προφορικής ευχέρειας. Τα τμήματα 
είναι ολιγομελή και διδάσκονται από έμπει-
ρους native speakers καθηγητές. Τα παιδιά 
μαθαίνουν μέσα από παιχνίδια, τραγούδια, 
ομαδικά projects και θεατρικές παραστά-
σεις να χρησιμοποιούν την κάθε γλώσσα σ΄ 
ένα ευχάριστο περιβάλλον και να αποκτούν 
άνεση στον τρόπο επικοινωνίας.

Ξενόγλωσσα Eξωσχολικά 
Προγράμματα
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KIDDIES LINK

1ST GRADE AFTER SCHOOL BILINGUAL

KIDDIES LINK

KINDERGARTEN AFTER SCHOOL BILINGUAL

1ST GRADE AFTER SCHOOL BILINGUAL

KINDERGARTEN AFTER SCHOOL BILINGUAL

Φέτος για 
Πρώτη χρονια 
λέιτουργουν 
και τμηματα 
γέρμανικών 
KAI γαλλικών



1ST GRADE LINK

2ND GRADE LINK

1ST GRADE LINK

2ND GRADE LINK

1ST GRADE LINK

2ND GRADE LINK

2ND GRADE AFTER SCHOOL BILINGUAL

2ND GRADE LINK
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3RD GRADE AFTER SCHOOL BILINGUAL

4TH GRADE AFTER SCHOOL BILINGUAL

4TH GRADE LINK

3RD GRADE LINK

4TH GRADE LINK

3RD GRADE LINK

4TH GRADE LINK

3RD GRADE LINK

AFTER 
SCHOOL 

BILINGUAL 
&  LINK 

CLASSES



LINK GERMAN LINK FRENCH
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5TH GRADE AFTER SCHOOL BILINGUAL

AFTER SCHOOL BILINGUAL GERMAN

6TH GRADE AFTER SCHOOL BILINGUAL

LINK GERMAN

6TH GRADE LINK

AFTER 
SCHOOL 
BILINGUAL 
&LINK 
CLASSES

5TH GRADE LINK
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english page

01E
HALLOWEEN – TRICK OR TREAT!!!!
The ghost and goblins visited our school for Halloween again this 
year. The After School Bilingual and Link classes had a chance 
to enjoy one of an old time favourites, Halloween. They carved 
pumpkins into jack-o-lanterns and made various crafts, such as 
skeletons, bats, mummies and lanterns. The children had a great 
time playing games and learning about the American tradition 
of Halloween which is celebrated on October 31st.

02E
COOKIES FOR CHRISTMAS!!!
The annual Christmas cookie sale was held again with great 
success. The 5th grade English classes prepared the cookies 
with great pride and happiness knowing that all their efforts 
would benefit someone less fortunate than themselves. The 
children showed us once again that by working together we can 
accomplish so much more and help spread love and happiness 
to the less fortunate. Congratulations to the 5th grade class for 
continuing this annual tradition at our school.

03E
AFTER SCHOOL BILINguAL CHRISTMAS PLAy
The 1st and 2nd grade After School Bilingual presented their 
Christmas play version of “How Christmas was Saved”, they sang 
Christmas songs and danced to a room full of happy children 
and parents. The children reminded us what the true meaning of 
Christmas is, it’s not about how much we get but it’s about how 
much we can help one another with Love, Peace and Happiness. 
The festivities came to an end with everyone singing “We Wish 
you a Merry Christmas”.

04E
BOOK TIME
This year our “Book Time” programme was a great success! 
Many students from the English Garden through Junior High took 
part in reading and discussing some new and all time classic 
favourites. Many children took part in class projects, which 
were displayed all over the school, and other students had the 
opportunity to view the film version of the book they read. All in 
all many students enjoyed this year’s book selection and look 
forward to next year’s selection because we all know that reading 
broadens the mind and soul!



ΜΗΝΥΜΑΤΑ53MAΘΗΤΙΚΑ ΜΗΝΥΜΑΤΑ

du hast eine Νachricht

01g
Fremdsprachen lernen : 
Eine angenehme Notwendigkeit oder 
eine langweilige Pflicht?
Ich fühle mich sehr glücklich und 
zufrieden, weil ich die Fähigkeit habe, 
fremde Sprachen zu sprechen. Auf 
diese Weise kann ich mit Menschen aus 
anderen Nationen kommunizieren, neue 
Freunde treffen und Sachen, die mir bis 
jetzt unbekannt waren, kennenlernen.
Leider glauben die jungen Menschen 
heutzutage, dass das Erlernen einer 
Fremdsprache eine zusätzliche 
Verpflichtung und daher auch eine 
Belastung ist. Für die meisten 
Jugendlichen beinhaltet diese 
Verpflichtung eine Vielzahl von Aufgaben 
und Pflichten. Vielleicht haben sie noch 
nicht die magische Welt entdeckt, die 
dahinter steckt. 
Wenn jemand eine Fremdsprache lernt, 
sollte man auch die Kultur dieses Volkes 
und seine Geschichte im Laufe der 
Jahre lernen. Das erreicht man besser, 
wenn man das Land besucht, wo die 
Sprache gesprochen wird, wenn man 
mit Einheimischen ins Gespräch kommt, 
und im Allgemeinen, wenn man die 
Traditionen und die Sitten und Bräuche 
erfährt. Durch diese aufregende Reise 
wird man hauptsächlich angenehme 
Erfahrungen machen, eventuell neue 
Freundschaften anknüpfen, aber 
vor allem seinen geistigen Horizont 
erweitern.   
Ich bin sehr glücklich, weil meine Schule 
mir die Möglichkeit anbietet, sogar zwei 
Fremdsprachen (Englisch und Deutsch) 
in einem hohen Niveau zu lernen, und 
dadurch auch die entsprechenden 
Völker, ihre Kulturen und eine neue  
Weltansicht kennenzulernen. Meiner 
Meinung nach ist das Erlernen einer 
Fremdsprache von großer Bedeutung 

auch auf Grund der Globalisierung, die 
zu unserem Alltag gehört. 
Deswegen bin ich der Meinung, dass 
das Erlernen einer Fremdsprache keine 
trockene Sache ist, sondern ein Erlebnis, 
das mit abenteuerlichen Reisen und 
neuen Bekanntschaften verbunden sein 
sollte.  
KELLy gEORgIADOu, 9. KLASSE

02g
lustige Witze rund um Weihnachten
• Fritzchen geht zur Krippe, nimmt das 
Jesuskind aus dem Stroh und sagt zu 
ihm: “So und wenn ich dies Weihnachten 
keinen Gameboy kriege, dann siehst Du 
Deine Eltern nie wieder!”

• Er hat ihr ein Handy zu Weihnachten 
geschenkt und versucht nun, sie beim 
Einkaufen zu erreichen. Es klappt. 
“Heinz”, ruft sie erstaunt ins Handy, 
“woher weißt du, dass ich gerade im 
Supermarkt bin?” 

• “Ach, Omi, die Trommel von 
dir war wirklich mein schönstes 
Weihnachtsgeschenk.”
“Tatsächlich?”, freut sich Omi. 
“Ja, Mami gibt mir jeden Tag fünf Mark, 
wenn ich nicht darauf spiele!” 

• Sagt der Freund: “Meine Frau wünscht 
sich etwas zu Weihnachten, 
das ihr zu Gesicht steht!” Rät Helmut: 
“Kauf ihr einen Faltenrock!”

• “Ich bin sehr besorgt um meine Frau. 
Sie ist nämlich bei diesem schlimmen 
Schneetreiben in die Stadt gegangen.” 
- “Na, sie wird schon in irgendeinem 
Geschäft Unterschlupf gefunden haben!” 
“Eben deshalb bin ich ja so besorgt!” 

• Der Lehrer fragt die Schüler: “Wer 
kann mir die Weinsorte nennen, die am 
Fuße des Vesuvs wächst?” 
Meldet sich Peter: “Das müsste der 
Glühwein sein!”

• “Seit zwanzig Jahren schenke ich dir 
nun zu Weihnachten karierte Krawatten. 
Und plötzlich gefallen sie dir nicht 
mehr!”

tu as un message

01F
Le métier que je veux exercer
Le choix d’un métier joue un rôle 
essentiel à la vie d’un homme.
Moi, je voudrais devenir un officier 
militaire. Tout d’abord, j’ai choisi ce 
métier car mon père et mon grand-père 
sont des officiers militaires.
Ensuite, c’est un métier passionnant 
selon moi. Il me donnera l’occasion de 
bien gagner ma vie et de défendre mon 
pays, si c’est le cas. Un officier militaire 
doit disposer certaines qualités pour 
réussir à son  domain : avoir du sang-
froid, pouvoir être un chef juste et digne 
et surtout mettre l’intérêt de son pays 
au-dessus de toute autre chose.
J’espère que je pourrai réaliser mon 
rêve et exercer le métier de mon choix.
PAPANIKOLAOu NICOLAS, B LyCéE

02F
Parlez d’ un membre de votre famille 
que vous admirez.
Le membre de ma famille que j’ admire, 
c’ est mon frère. Il s’ appelle Thanassis 
et il a douze ans. Il est petit et plutôt 
mince. Il a les yeux marron et les 
cheveux courts et raides. Il est brun 
et beau. Il adore jouer au football et 
écouter de la musique éthnique. Ensuite, 
il est adorable avec plein d’ humour. Il 
est gentil et bavard en même temps. 
De temps en temps, il est capable de 
devenir totalement révoltant! 
Pour tout ça, je crois que mon frère est 
le meilleur frère du monde entier et je l’ 
admire extrèmement beaucoup.
NIAvI vASSILIA, B COLLΕgE

du hast eine Νachricht
                             tu as un message
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	16.	 ΒΟΥΝΟΥ	ΚΑΙ	ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΑΣ	(Δ’-Ε’-ΣΤ’)
	17.	 ΡΥΘΜΙΚΗΣ	ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ	(Γ’-Δ’)
	18.	 ΠΙΓΚ-ΠΟΓΚ	(Δ’-Ε’-ΣΤ’)
	19.	 ΤΕΝΙΣ
	20.	 ΒΟΛΕΪ
	21.	 ΜΠΑΣΚΕΤ	(ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ)
	22.	 ΜΠΑΣΚΕΤ	(ΑΓΟΡΙΩΝ)
	23.	 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ	(Ε’-ΣΤ’)
	
Γυμνάσιο - Λυκειο
	
	 1.	 ΓΑΛΛΙΚΑ	(DELF	Α1)
	 2.	 ΓΑΛΛΙΚΑ	(DELF	Α2)
	 3.	 ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ	(Α2)
	 4.	 ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ	(ZERTIFIKAT	Β1)
	 5.	 ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ	(Β2)
	 6.	 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ	ΣΚΕΨΗ	ΚΑΙ	ΛΟΓΙΚΗ
	 7.	 ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ	ΕΦΗΒΩΝ
	 8.	 ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ
	 9.	 FORENSICS
	10.	 ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ	ΙΑΤΡΙΚΗ
	11.	 ΧΟΡΩΔΙΑ
	12.	 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ	Ι		
	 	 (ADOBE	PHOTOSHOP)
	13.	 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ	ΙI	
	 	 (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ)
	14.	 ΣΚΑΚΙ
	15.	 ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΣ	ΧΟΡΟΣ
	16.	 ΠΙΝΓΚ	ΠΟΝΓΚ
	17.	 ΤEΝΙΣ
	18.	 ΒΟΛΕΪ	(ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ)
	19.	 ΒOΛΕΪ	(ΑΓΟΡΙΩΝ)
	20.	 ΜΠΑΣΚΕΤ	ΑΓΟΡΙΩΝ
	21.	 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ	ΑΓΟΡΙΩΝ

Πάιδικοσ στάθμοσ
νηΠιάΓωΓειο

SENIORS - SEEDS
	 1.	 CREATIVE	ENGLISH	FUN	AND	GAMES
	 2.	 ΤΑΞΙΔΙΟΥ	ΣΤΗΝ	ΠΑΡΑΜΥΘΟΧΩΡΑ		
	 	 (ΠΑΡΑΜΥΘΙ	-	ΚΟΥΚΛΟΘΕΑΤΡΟ	-	
	 	 ΔΡΑΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ)
	 3.	 ΜΟΥΣΙΚΟΚΙΝΗΤΙΚΩΝ	ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ
	 4.	 ΟΜΑΔΙΚΩΝ	ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ
	 5.	 ΜΑΓΕΙΡΙΚΗΣ	/	ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ
	 6.	 ΓΥΡΟΣ	ΤΟΥ	ΚΟΣΜΟΥ	ΣΕ	ΜΙΑ	ΣΧΟΛΙΚΗ	
	 	 ΧΡΟΝΙΑ

ΠΡονηΠιά - BLOSSOMS
	 1.	 CREATIVE	ENGLISH	FUN	AND	GAMES
	 2.	 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ	ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
	 3.	 ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ
	 4.	 ΘΕΑΤΡΟΥ	ΣΚΙΩΝ
	 5.	 ΚΟΥΚΛΟΘΕΑΤΡΟΥ	ΚΑΙ	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ	ΚΟΥΚΛΑΣ
	 6.	 ΜΟΥΣΙΚΟΚΙΝΗΤΙΚΗΣ	ΑΓΩΓΗΣ
	 7.	 ΟΜΑΔΙΚΩΝ	ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ
	 8.	 ΜΙΚΡΩΝ	ΕΞΕΡΕΥΝΗΤΩΝ
	 9.	 ΓΥΡΟΣ	ΤΟΥ	ΚΟΣΜΟΥ	ΣΕ	ΜΙΑ	ΣΧΟΛΙΚΗ	
	 	 ΧΡΟΝΙΑ
	10.	 ΡΥΘΜΙΚΗΣ	ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ
	11.	 ΤΕΝΙΣ	(ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗΣ)
	12.	 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ

νηΠιά
	 1.	 CREATIVE	ENGLISH	FUN	AND	GAMES
	 2.	 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ	ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
	 3.	 ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ
	 4.	 ΘΕΑΤΡΟΥ	ΣΚΙΩΝ
	 5.	 ΚΟΥΚΛΟΘΕΑΤΡΟΥ	ΚΑΙ	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ	ΚΟΥΚΛΑΣ
	 6.	 ΟΜΑΔΙΚΩΝ	ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ
	 7.	 ΜΙΚΡΩΝ	ΕΞΕΡΕΥΝΗΤΩΝ
	 8.	 ΓΥΡΟΣ	ΤΟΥ	ΚΟΣΜΟΥ	ΣΕ	ΜΙΑ	ΣΧΟΛΙΚΗ	
	 	 ΧΡΟΝΙΑ
	 9.	 ΜΑΓΕΙΡΙΚΗΣ	ΚΑΙ	ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ

	10.	 ΡΥΘΜΙΚΗΣ	ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ
	11.	 ΤΕΝΙΣ	(ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗΣ)
	12.	 ΜΠΑΣΚΕΤ
	13.	 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ

δημοτικο

ά’- Β’ τάΞεισ
	 1.	 ΑΓΓΛΙΚΗΣ	ΓΛΩΣΣΑΣ	ΜΕ	ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ
	 2.	 ENGLISH	FUN
	 3.	 ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ
	 4.	 ΚΟΜΙΚΣ	-	ΘΕΑΤΡΟΥ	ΣΚΙΩΝ
	 5.	 ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ-ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΩΝ	ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ
	 6.	 ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ	ΜΕ	ΠΗΛΟ
	 7.	 ΕΞΥΠΝΕΣ	ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ	ΜΕ	ΑΠΛΑ	ΥΛΙΚΑ
	 8.	 ΜΑΓΕΙΡΙΚΗΣ
	 9.	 ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ	ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ	ΧΟΡΩΝ
	10.	 ΟΜΑΔΙΚΩΝ	ΑΘΛΗΜΑΤΩΝ
	11.	 ΡΥΘΜΙΚΗΣ	ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ
	12.	 ΤΕΝΙΣ
	13.	 ΒΟΛΕΪ
	14.	 ΜΠΑΣΚΕΤ	ΑΓΟΡΙΩΝ
	15.	 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ

Γ’- δ’- ε’- στ’ τάΞεισ	
	 1.	 ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ	(ΦΥΣΙΚΗΣ-ΧΗΜΕΙΑΣ)	(Ε’-ΣΤ’)
	 2.	 ΓΡΙΦΩΝ	ΚΑΙ	ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ	ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ
	 3.	 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
	 4.	 ΕΙΚΑΣΤΙΚΗΣ	ΠΑΙΔΕΙΑΣ
	 5.	 ΚΟΜΙΚΣ
	 6.	 ΘΕΑΤΡΙΚΟΥ	ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ
	 7.	 ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑΣ	(Δ’	-	Ε’	-	ΣΤ’)
	 8.	 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ	ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ
	 9.	 DEBATE
	10.	 ALL	AROUND	THE	WORLD	(Ε’-ΣΤ’)
	11.	 HELPING	HANDS
	12.	 ΜΑΓΕΙΡΙΚΗΣ	ΚΑΙ	ΥΓΙΕΙΝΗΣ	ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ
	13.	 ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ	ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ	ΧΟΡΩΝ
	14.	 ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ	ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ
	15.	 ΣΚΑΚΙΟΥ

clubs



56ΑΝΑΓΝΩΣΜΑΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΜΑΝΤΟΥΛΙΔΗ

Ο μικρός Ρεμί μαθαίνει στα οκτώ του χρόνια πως είναι ορφα-
νός. Η είδηση αυτή τον σημαδεύει βαθιά κι αλλάζει ολότελα τη 
ζωή του. Διωγμένος από το σπίτι της θετής μητέρας του, μπαί-
νει στη δούλεψη του γερο-Βιτάλη, που δίνει παραστάσεις στους 
δρόμους μ’ έναν παράξενο θίασο από εκπαιδευμένα ζώα. Έτσι, 
αρχίζει για τον Ρεμί μια ζωή γεμάτη τραγικές περιπέτειες, βά-
σανα και πίκρες, με μικρές φωτεινές αχτίδες χαράς. Περιπλα-
νιέται στις πόλεις και στα χωριά και γνωρίζει την απανθρωπιά 
και την υστεροβουλία των ανθρώπων. Όμως δεν απογοητεύεται, 
γιατί συνάμα γνωρίζει και την ανθρωπιά και την καλοσύνη στο 
πρόσωπο του αφεντικού του, της θετής του μητέρας, του Μα-
τία, του φίλου του, και πολλών άλλων, που συναντά στην πολύ-
παθη περιπλάνησή του. Κι αν τα βγάζει πέρα, το χρωστάει στην 
τίμια καρδιά του, στην εξυπνάδα και την προκοπή του - αρετές 
που συχνά βρίσκουν ανταπόκριση σε άλλες τίμιες καρδιές. Αλ-
λά παντού και πάντα διακατέχεται από τη λαχτάρα να βρει τους 
χαμένους γονείς του. Θα τους βρει όμως ποτέ;                                 

01.
Χωρίς οικογένεια
ΕΚΤΟΡΑΣ ΜΑΛΟ 

03.
Μαφάλντα
Quino

02.
Η τελευταία μαύρη γάτα
ΕΥγΕΝΙΟΣ ΤΡΙβΙζΑΣ

Η Μαφάλντα είναι η πρωταγωνίστρια μιας μεγάλης σειράς 
σχεδίων αλλά και το όνομα αυτής της σειράς κόμικς.
Η πεντάχρονη Μαφάλντα παρατηρεί τον κόσμο γύρω της με 
κριτικό μάτι μαζί με μια παιδική αφέλεια και περιέργεια. 
Συχνά αναρωτιέται και προβληματίζεται για μεγάλα 
προβλήματα του κόσμου όπως ο πόλεμος και η πείνα. Άλλες 
φορές ειρωνεύεται τα προβλήματα της χώρας, τις κακές 
υποδομές και την κακή οικονομία (τα οποία συχνά μοιάζουν 
με παρόμοια διαχρονικά προβλήματα ανα χώρες και ανα 
εποχές) ή απλά προσπαθεί να βρει τρόπο να αποφύγει να φάει 
τη σούπα που τόσο σιχαίνεται και συνεχώς φτιάχνει η μητέρα 
της. Μισεί την αδικία, τον πόλεμο, το ρατσισμό και τη... σούπα.

Όλα αρχίζουν όταν ο ήρωάς μας αντιλαμβάνεται ότι σιγά 
σιγά άρχισαν να εξαφανίζονται οι μαύρες γάτες απ’ το νησί. 
Εντάξει, οι περισσότερες είναι αλήτισσες, ταξιδιάρες, αλλά 
όπως και να έχουν τα πράγματα κάτι δεν μοιάζει να πηγαίνει 
καλά. Ωστόσο το τι πρόκειται να συμβεί δεν μπορεί να το 

φανταστεί ούτε στους πιο σοβαρούς του εφιάλτες, αφού 
σύντομα θα ξεσπάσει σ’ ολόκληρο το νησί ένας λυσσαλέος 
διωγμός κατά των μαύρων γάτων, με την έγκριση μάλιστα 
του πρωθυπουργού. Μέσω μιας έξυπνης διαφημιστικής 
εκστρατείας οι αρχές και κάποιοι επιχειρηματίες θα πείσουν 
την κοινή γνώμη ότι για όλα τα κακά της μοίρας τους φταίνε οι 
μαύρες γάτες. Έτσι οι άνθρωποι αρχίζουν να τις καταδιώκουν, 
να τις συλλαμβάνουν, να τις χτυπάνε και να τις σκοτώνουν, 
ελπίζοντας έτσι να δουν άσπρη μέρα.
Ο φίλος μας βλέποντας την κατάσταση να πηγαίνει από 
το κακό στο χειρότερο συγκαλεί μια γατοσυνέλευση. Θα 
απογοητευτεί, όμως, αφού η μια μετά την άλλη οι διάφορες 
φυλές θα αρνηθούν να συμμαχήσουν με τις μαύρες γάτες, από 
φόβο μην θεωρηθούν συνένοχες στη γρουσουζιά. Και σαν να 
μην τους έφταναν όλ’ αυτά κάποιος τους προδίδει.
Πρώτα τον απογοήτευσαν τ’ αδέλφια του, η οικογένειά του 
και μετά οι άνθρωποι. Ωστόσο, όσο κι αν τους αξίζει, δε μισεί 
κανέναν απ’ αυτούς. Τι σημασία έχει εξάλλου η εκδίκηση; 
Εκείνος το μόνο που ζητά είναι να γίνουν όλα όπως παλιά: να 
βρει και πάλι τους φίλους του, μια χαριτωμένη γάτα για να 
αγαπά, να συνεχίσει να κόβει τις βόλτες του στις στέγες και 
στα πεζοδρόμια, η ζωή του ν’ αποκτήσει και πάλι νόημα.
Αυτή είναι η ιστορία ενός ανελέητου διωγμού, ενός 
απελπισμένου έρωτα, μιας πικρής προδοσίας. Αυτή είναι η 
ιστορία της τελευταίας μαύρης γάτας.

Γράφει η Ευγενία Τουμπουρλέκα
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Γράφουν: Φανή Δέλλιου, Οδυσσέας Μπαλίδης

02.Rolling in the deep 
Adele
Όλοι περίμεναν ότι θα ήταν πολύ δύσκολο για την Adele να ξεπεράσει την επιτυχία του 
2008 με το δίσκο ντεμπούτο της «19», που της χάρισε και δύο Γκράμι. Αλλά με το 
«21» (που προφανώς τιτλοφορείται σύμφωνα με την ηλικία της), η Βρετανίδα 
καταφέρνει να κερδίσει το στοίχημα. Στο νέο της δίσκο, δίνει το στίγμα με 
την παλαιάς κοπής soul φωνή της. Άκουγοντας το «21» εύκολα καταλαβαίνει 
κανείς ότι στα περισσότερα τραγούδια η Adele είναι σαν να ξορκίζει τον πόνο της 
από κάποιον επίπονο χωρισμό. Αλλά προς το τέλος του άλμπουμ είναι σαν και η ίδια να 
συνειδητοποιεί το νεαρό της ηλικίας της και ανεβάζει λίγο τους ρυθμούς της. Όλα τα κομμάτια 
του «21» είναι αξιόλογα. Το πρώτο single «Rolling In The Deep» είναι σίγουρα από τα τραγούδια της 
χρονιάς, ένα σωστά δομημένο pop τραγούδι, όπως είχαμε καιρό να ακούσουμε. Η συνέχεια είναι επίσης, 
υπέροχη. Το «Rumor Has It» είναι μία από τις λίγες «χαρούμενες» στιγμές του album, με funky φωνητικά. Η πιο 
δυνατή στιγμή του album είναι όμως, το «Set Fire To The Night», που μας μεταφέρει νοητά σε ένα στάδιο, όπου η φωνή της 
Adele θα είναι το μόνο που θα ακούμε. Το τέλος του album με το «Someone Like You» αφήνει μια γλυκιά μελαγχολία. Είναι 
δύσκολο να πιστέψει κανείς ότι μια τόσο νεαρή κοπέλα κρύβει μέσα της τόσα συναισθήματα και μια τόσο συγκλονιστική 
φωνή. Είναι αλήθεια όμως. Όπως αλήθεια είναι και ότι η Adele εμφανίστηκε ως μία ακόμα neo-soul ντίβα, όπως η Amy 
Winehouse και η Duffy. Τελικά λοιπόν, η Adele αποδεικνύεται η μόνη που δύο χρόνια μετά γνωρίζει τόσο μεγάλη επιτυχία και 
το άστρο της λάμπει.

03.
love?
JenniFeR loPeZ
Η γλυκιά, σαγηνευτική Λατίνα με το 7ο album της στο εμπόριο μπήκε ξανά 
στο παιχνίδι. Το album έκανε ένα πολύ δυναμικό ξεκίνημα με το single της «On 
the floor» που έκανε μικρούς και μεγάλους να χορεύουν. Η  JLO γνώστη για τη 
DANCE-POP μουσική της συνεχίζει να εντυπωσιάζει.

01.
The Beginning 
BlACK eYed PeAS
Στις 6 Ιουνίου του 2010 οι BLACK EYED PEAS γνωστοί για τη HIP-HOP/
ELECTRO/TECHNO μουσική τους, ανακοίνωσαν στα Media ότι δουλεύουν σε ένα 
νέο album που θα είναι η συνέχεια του προηγούμενου album τους «THE END» που θα 
συμβόλιζε όπως ανακοίνωσε o WILL.I.AM την ανάπτυξη, μία καινούρια αρχή που θα ξεκινούσε με 
μία νέα και φρέσκια προοπτική ονομάζοντας το album «THE BEGINNING». 
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Συνηθίζουμε πολλές φορές, δυστυχώς, 

να διακρίνουμε τα πάντα γύρω μας 

σε άσπρα και μαύρα. Υπάρχουν από 

τη μια μεριά οι κανονικοί και φυσιολογικοί 

άνθρωποι και στην αντίπερα όχθη οι παρά-

ξενοι και ανάπηροι. Ακόμα και στα λεξικά 

αν ανατρέξει κάποιος, θα μείνει κυριολε-

κτικά άφωνος, γιατί λίγο ή πολύ στο λήμμα 

ανάπηροι-αναπηρία δίνεται η εντύπωση 

πως αναφερόμαστε σε κατώτερη μορφή 

ζωής, σε κάτι εντελώς αφύσικο, ασυνήθι-

στο και κάποιες φορές…επικίνδυνο για τη 

δημόσια υγεία! 

Ας αναρωτηθούμε όμως για μισό λεπτό αν 

είναι το ίδιο και το αυτό, αν πούμε: «Ανάπη-

ρος και Πρόσωπο με αναπηρία» / Άχρηστος 

ή Πρόσωπο με περιορισμένη ικανότητα / 

Σακάτης ή Χρήστης αναπηρικού καρο-

τσιού / Κωφός ή άνθρωπος με προβλήματα 

ακοής / Τυφλός ή Πρόσωπο με πρόβλημα 

όρασης / Μογγολάκι ή Πρόσωπο με σύν-

δρομο Down. Για τους περισσότερους από 

εμάς τα ζεύγη των όρων είναι ταυτόσημα. 

Υποδηλώνουν τους ανθρώπους που τοπο-

θετούμε αφοριστικά στο περιθώριο της 

ζωής, οι οποίοι αξίζουν μονάχα τον οίκτο 

μας, κυρίως τις γιορτινές μέρες, και σίγου-

ρα δεν είναι «φυσιολογικοί» σαν και εμάς 

τους υπολοίπους. Και αυτό είναι λυπηρό, 

γιατί σαν ξεστομίσουμε τη λέξη ανάπηρος, 

σημαίνει ότι καταδικάζουμε ένα πρόσωπο 

σε πλήρη ανικανότητα και του συμπεριφε-

ρόμαστε, όπως ένα κακόμοιρο πλασματά-
κι. Οι  λέξεις λοιπόν που χρησιμοποιούμε 
παράγουν νοοτροπίες και διαμορφώνουν, 
ασυναίσθητα πολλές φορές, τη συνείδηση 
και τη συμπεριφορά μας.
Και εμείς; Πώς αντιδρούμε;
Δυστυχώς, η αδιαφορία είναι  χαρακτηρι-
στικό της εποχής μας. Για άλλη μια φορά 
λυπηθήκαμε, μα πατήσαμε το κουμπί και 
πήγαμε για ύπνο, αποκαμωμένοι από το 
καθημερινό πολύωρο κυνήγι της επιτυχί-
ας και  της καλοπέρασης. Όνειρα γλυκά σε 
πουπουλένια στρώματα! 
Και η συνέχεια;
Χρειάζεται ένα μεγάλο βήμα μπροστά…, 
μια απόφαση… 
 
Εθελοντισμός! Ο Εθελοντισμός δεν είναι 
μόνο κοινωνική προσφορά σε ώρα κρίσης 
ούτε είναι ένα έθιμο και συνήθεια - μία κα-
ραμέλα που πιπιλίζουμε μόνο τις γιορτινές 
ημέρες ή όταν το επιτάσσει η μόδα.    
Ο εθελοντισμός είναι ένας δυναμικός τρό-
πος κοινωνικής συμμετοχής και παρέμβα-
σης όλων μας με στόχο την εξέλιξη και την 
καλυτέρευση της κοινωνίας. Ο εθελοντισμός 
αφορά πράξεις και όχι λόγια. Αναπτύσσει τη 
φιλία, την κατανόηση και την αποδοχή της 
διαφορετικότητας των προσώπων.  
Τα Εκπαιδευτήρια Μαντουλίδη λοιπόν απευ-
θύνουν πρόσκληση σε κάθε μαθητή και μα-
θήτρια με στόχο την ευαισθητοποίηση για 
εθελοντική προσπάθεια. Ενδεικτικά αναφέ-
ρονται τομείς και πεδία δράσης:
• Επικοινωνία και συμμετοχή σε εργα-
στήρια δημιουργικής απασχόλησης για 
πρόσωπα με αναπηρία.
• Προγράμματα απασχόλησης και ψυχα-
γωγίας μικρών ασθενών σε παιδιατρικές 
κλινικές.
• Μέριμνα και συμπαράσταση υπερηλί-
κων και τροφίμων γηροκομείων. 
Δύσκολο έργο αλλά όχι αδύνατο! Μεγάλα 
τα εμπόδια αλλά όχι ανυπέρβλητα, για να 
επουλωθούν οι πληγές της φτώχειας, της 
δυστυχίας, του πόνου, της μοναξιάς και της 
απόρριψης.
Και το αποτέλεσμα;  
Σας προσκαλούμε να το ανακαλύψουμε 
μαζί…

«Δίνουμε το αίμα μας 
γιατί περισσεύει η αγάπη»

Εθελοντισμός: 
Ένας δυναμικός τρόπος συμμετοχής στα κοινά…

Γράφει ο υπεύθυνος του ομίλου Εθελοντισμού π. Χρήστος Κέλπης, Φιλόλογος

Ακούμε πολλές φορές να 
λέγεται: «Εμείς στην οικο-
γένειά  μας  δεν είχαμε ποτέ 
ανάγκη για αίμα. Αν τύχει θα 
δούμε τι θα κάνουμε». «Εντά-
ξει θα δώσω κι εγώ κάποτε, 
δεν είναι ανάγκη να το κάνω 
τώρα» .
Η αδιαφορία είναι ολέθρια. 
Ας μην επαναπαυόμαστε στην 
ιδέα ότι δεν πρόκειται να 
συμβεί σε μας. Η ανάγκη των 
ανθρώπων για αίμα που το χρειάζονται δεν περιμένει ποτέ. Αφορά όλους μας.
Δέκα λεπτά προσφοράς ζωής δεν μας βγάζουν από το πρόγραμμά μας, δεν πάνε πίσω 
τις δουλειές μας, δεν χαλούν τις διακοπές μας.
Αντίθετα η προσφορά μας αποδεικνύει τη θέλησή μας να συμμετάσχουμε σε μια 
κοινή  προσπάθεια. Δεν υπάρχουν αρμόδιοι, είμαστε όλοι υπεύθυνοι.
Το αίμα είναι ζωή. Μόνο ο άνθρωπος μπορεί να το προσφέρει σε άλλο άνθρωπο. 
Είναι χρέος όλων μας  να συνειδητοποιήσουμε τη σημασία αυτής της προσφοράς. 
Ένας δεν φτάνει, χρειάζονται πολλοί.
Τα Εκπαιδευτήριά μας για ακόμη μία φορά πραγματοποίησαν στις 12-10-2011 στο 
χώρο  του Γ/Σ - Λ/Κ   Εθελοντική Αιμοδοσία με μεγάλη επιτυχία! Στην προσπάθεια 
αυτή συμμετείχε το εκπαιδευτικό  και διοικητικό προσωπικό των Εκπαιδευτηρίων 
μας, καθώς και πολλοί γονείς και κηδεμόνες των μαθητών μας.   

ΑΣ ΚΑΝΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΡΑΞΗ ΤΡΟΠΟ ΖΩΗΣ!
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Η ομάδα Εν Δυνάμει είναι μία ομάδα 
διαφορετική από τις άλλες. Όχι 
κατώτερη ούτε πιο αδύναμη, ίσως 

μάλιστα πιο δυνατή από πολλές άλλες που 
λογίζονται ισχυρές.Είναι μία ομάδα, τα μέλη 
της οποίας είναι κυρίως παιδιά με ειδικές 
ικανότητες και εθελοντές οι οποίοι θέλουν 
να έρθουν πιο κοντά σε αυτά. 
Το Εν Δυνάμει την περσινή χρονιά συμμε-
τείχε στην Θεατρική παράσταση «Ο Τρελα-
ντώνης» των Eκπαιδευτηρίων Μαντουλίδη, 
τα οποία στηρίζουν και συνεργάζονται τα 
τελευταία χρόνια με τη συγκεκριμένη 
ομάδα, με μεγάλο ζήλο, δύναμη και 
θέληση που οδήγησαν στην επι-
τυχία. Τα παιδιά του Εν δυνάμει 
ή τουλάχιστον τα περισσότερα 
από αυτά γεννήθηκαν λίγο δια-
φορετικά από τα υπόλοιπα παι-
διά, όμως αυτό σε καμία περίπτωση 
δεν πρέπει να τα περιθωριοποιεί και να 
τα αποσχίζει από το ευρύτερο κοινωνικό 
σύνολο καθώς και τις κοινωνικές ομάδες. 
Ακριβώς σε αυτόν τον τομέα, δηλαδή σε 
αυτόν της κοινωνικοποίησης, η συγκεκρι-
μένη ομάδα επιχειρεί να συντελέσει εν-
σωματώνοντας τα μέλη της σε μία ομάδα 
που δεν είναι φτιαγμένη με κέντρο αυτά ή 
τις ιδιαιτερότητες τους, αλλά αφιερωμένη 
σε αυτά καθώς και στην κοινή δημιουργι-
κότητα που χαρακτηρίζει όλα τα μέλη της 
και την επιθυμία τους να παράγουν έργο. Το 
Εν δυνάμει είναι μια μεγάλη καρδιά, στην 
οποία όλοι όσοι θέλουν να μπουν είναι ευ-

πρόσδεκτοι με μοναδική προϋπόθεση τη 
διάθεση για συνεργασία.
Όντας εθελόντρια στο Εν Δυνάμει θα ήταν 
ιδιαίτερα σημαντικό να επισημάνω πως δε 
λειτουργούμε ως μία βοηθητική ομάδα για 
παιδιά που έχουν κάποια γενετικά προβλή-
ματα, αλλά ως μία κανονική ομάδα με ισάξια 
μέλη που συμμερίζονται την κοινή αγάπη 
για τη μουσική και το θέατρο. Όταν κάποιος 
έρχεται σε επαφή με αυτούς τους εξαιρε-
τικούς ανθρώπους, αποκομίζει πληθώρα 
διδαγμάτων σχετικά με τη δύναμη ψυχής 

και την αίσθηση ζωής που αποπνέουν 
οι τελευταίοι και οι οικογένειες 

τους. Επιπρόσθετα, μαθαίνουμε 
μέσα από αυτούς την επιμονή, 
την υπομονή αλλά κυρίως την 
αγάπη, αρετές που συχνά παρα-

σύρονται από τους ταχείς ρυθμούς 
της καθημερινότητας, οι οποίοι μας 

τυφλώνουν, με αποτέλεσμα να μας καθι-
στούν ανίκανους να εκτιμήσουμε τόσα πολλά 
πράγματα τα οποία και θεωρούμε δεδομένα. 
Γι’ αυτούς όμως τους ανθρώπους η κάθε 
μέρα είναι ένας αγώνας και είναι εξαιρετι-
κά διδακτικό για εμάς να συνεργαζόμαστε 
μαζί τους και να παραδειγματιζόμαστε από 
το κουράγιο τους. 
Προσωπικά, είναι τιμή μου να γνωρίζω 
τέτοιους ανθρώπους και να αναπτύσσω 
φιλικές σχέσεις μαζί τους, μιας και ου-
σιαστικά αυτή που βοηθείται κυρίως από 
αυτήν την ομάδα είμαι εγώ και γενικότερα 
ο καθένας που έχει την ευκαιρία να δου-

λέψει ή να συζητήσει μαζί τους ως φίλος 
και όχι ως κάποιος ειδικός που θέλει να 
εντρυφήσει στα τυχόν νοητικά προβλήμα-
τα που αντιμετωπίζουν. Έχω την ευκαιρία 
να γνωρίσω νέους ανθρώπους με διαφο-
ρετική νοοτροπία και οπτική από εμένα. 
Βλέποντας τον κόσμο μέσα από τα δικά 
τους μάτια, ο αντικατοπτρισμός της δικής 
μου πραγματικότητας φαντάζει τόσο επι-
φανειακός. Μιλώντας για αυτούς θυμάμαι 
τις πρώτες φορές που τους συνάντησα, ένα 
ανομοιογενές αλλά όμορφο πλήθος γεμάτο 
κατανόηση, συμπάθεια, όρεξη και δεκτι-
κότητα. Με αγκάλιασαν σαν να με ήξεραν 
από πάντοτε διαλύοντας τους ενδοιασμούς 
μου και κάνοντας με να τους αγαπήσω από 
την πρώτη στιγμή. Το Εν Δυνάμει είναι μία 
ομάδα διαφορετική από τις άλλες όμως πιο 
δεμένη και συνάμα πιο ανθρώπινη από τις 
περισσότερες που γνωρίζω.

Κατερίνα Βαλαβάνη

Μια αγκαλιά 
πάντα ανοιχτή…
Κάθε φορά που επισκεπτόμαστε τη Μυρτιά, τον οίκο ευγηρίας με 
τους παππούδες και τις γιαγιάδες, τα συναισθήματα είναι πολλά 
και ευχάριστα. Η αγκαλιά τους είναι πάντα ανοιχτή για μας και η 
αγάπη που μας προσφέρουν μας δημιουργεί την επιθυμία να γυρ-
νάμε πάντα εκεί.Τραγουδάμε, χορεύουμε, μικροί και μεγάλοι γινό-
μαστε ένα και η χαρά είναι ζωγραφισμένη στα μάτια τους. Το μόνο 
δύσκολο σ’ αυτή μας την επίσκεψη είναι η αποχώρησή μας.

Ευαγγελίνα Καριοφύλλη, Μαρία Φεσατίδου

Μια ομάδα διαφορετική 
από τις άλλες…

εθελοντισμόςσημαίνει αγάπη



Ο δημοσιογράφος διαθέτει πε-
ριορισμένο τηλεοπτικό χρόνο 
και εξίσου περιορισμένο χώρο 
στα έντυπα μέσα. Παράλληλα, 
τα σύγχρονα γεγονότα κυρι-
ολεκτικά «τρέχουν», αφήνο-
ντας στο δημοσιογράφο ελά-
χιστο ελεύθερο χρόνο. Τι σας 
ώθησε, δεδομένων αυτών, να 
γράψετε ένα βιβλίο, δηλαδή 
ένα έργο αυτοτελές, επομένως 
χρονοβόρο και ποιος ήταν ο 
σκοπός σας;
Η κατάρα της δουλειάς μας 
είναι ο χρόνος. Οι εφημερίδες 
τυπώνονται κάθε βράδυ και 
υπάρχει ένα κομβικό σημείο. 
Ό,τι κάναμε, κάναμε και τώρα 
η εφημερίδα πρέπει να πάει 
στο τυπογραφείο, γιατί αλλιώς 
δε θα φτάσει την άλλη μέρα 
στα περίπτερα. Στην τηλεόρα-
ση είναι ακόμη χειρότερα. Με-
τέχω ως σχολιαστής στο δελτίο 
ειδήσεων του Mega. Τυχαίνει 
πολλές φορές ένα γεγονός να 

έχει συμβεί στις 19:55 και εγώ 
στις 20:05 πρέπει να πω ένα 
σχόλιο, να δώσω μια εξήγηση 
γι’ αυτό. Κάνω μια εκπομπή 
στην τηλεόραση. Η εκπομπή 
μπαίνει, μοντάρεται για να προ-
βληθεί. Εγώ θα είχα πάντα τη 
διάθεση να το ξανασκεφτώ για 
άλλη μια εβδομάδα, αλλά στις 5 
το απόγευμα της Τετάρτης πρέ-
πει να έχω δώσει το υλικό μου 
στο Mega για να προβληθεί και 
επίσης αυτό το υλικό δεν μπο-
ρεί να είναι ποτέ  μεγαλύτερης 
διάρκειας από μια ώρα. Η κατά-
ρα του δημοσιογράφου είναι ότι 
έχει ένα συγκεκριμένο χώρο να 
γεμίσει και ένα συγκεκριμένο 
χρόνο μέσα στον οποίο πρέπει 
να παραδώσει τη δουλειά του. 
Αυτό τον υποχρεώνει πολλές 
φορές να είναι βιαστικός, δι-
ατρέχει πάντα τον κίνδυνο να 
είναι επιπόλαιος, γιατί δεν έχει 
το χρόνο να το ξανασκεφτεί 
πολλές φορές. Γι’ αυτό και είναι 
μια δουλειά που, αν θέλεις να 
την κάνεις σωστά και να είσαι 
εντάξει απέναντι σ’ αυτούς που 
σε διαβάζουν και σε βλέπουν, 
προϋποθέτει να δουλεύεις συ-
νεχώς και να ξανασκέφτεσαι την 
άλλη μέρα αυτά που έγραψες και 
αυτά που είπες στην εκπομπή. 
Αλλά όταν πρέπει να χειριστείς 
μια ύλη τόσο καυτή, όπως ήταν 
η ύλη της κρίσης της τελευταίας 
τριετίας, είσαι υποχρεωμένος να 
τη διαχειρίζεσαι έτσι, από μέρα 
σε μέρα, ασχολούμενος με τις 

μικρές καθημερινές πτυχές της. 
Αυτός ήταν ο λόγος που έγρα-
ψα το βιβλίο, ακριβώς επειδή 
επί τρία χρόνια με καθημερινό 
ρυθμό ήμουν υποχρεωμένος 
να παρακολουθώ τι γίνεται από 
μέρα σε μέρα, όταν έκλεισε ο 
κύκλος της τριετίας, σκέφτηκα 
ότι για μένα πρώτα απ’ όλα, για 
να μπορέσω να καταλάβω καλύ-
τερα τι είχε συμβεί, αποφάσισα 
να γράψω το βιβλίο.

Αναφέρεστε στο βιβλίο σας για 
το πελατειακό κράτος καθώς 
και στον κ. Πάγκαλο και την 
περίφημη φράση του «Μαζί τα 
φάγαμε». Πώς το σχολιάζετε 
και πώς συνδέεται αυτό με τη 
σημερινή οικονομική και κοι-
νωνική πραγματικότητα;
Ο κύριος Πάγκαλος είπε τη μισή 
αλήθεια, αλλά οι μισές αλήθειες 
καμιά φορά είναι χειρότερες 
από τα ψέματα. Το να πεις «όλοι 
μαζί τα φάγαμε» λες κάτι που 
είναι εν μέρει σωστό. Όλοι με-
τείχαμε στα λάθη που έγιναν τα 
προηγούμενα τριάντα χρόνια. 
Πολύ δύσκολα θα βρεθεί ένας 
άνθρωπος της γενιάς μου που 
θα σταθεί απέναντι στον κα-
θρέφτη της συνείδησής του και 
θα πει: «Δεν έκλεψα ποτέ την 
εφορία, δεν παρακάλεσα ποτέ 
υπουργό να διορίσει εμένα ή κά-
ποιον δικό μου, δεν έψαξα ποτέ 
μέσο για να πάρω μετάθεση στο 
στρατό...». Στην Ελλάδα συνέβη-
σαν δύο πράγματα. Ένα συνέβη 

ομιλία
«Το Ημερολόγιο της Κρίσης»
Συζήτηση με το δημοσιογράφο 
Παύλο Τσίμα

στο μακρύ χρόνο, τα τελευταία 
30-35 χρόνια, και ένα πράγμα 
συνέβη στο σύντομο χρόνο, από 
το 2007 ως το 2010. Αυτό που 
συνέβη στο μακρύ χρόνο ήταν 
μια χώρα φτωχή, πολύ φτωχή. 
Η Ελλάδα της μεταπολίτευ-
σης ήταν μια χώρα απίστευτα 
φτωχή και καθυστερημένη με 
τα ευρωπαϊκά μέτρα. Και ήταν 
πολύ φυσικό όταν η χώρα αυτή 
έγινε για πολιτικούς λόγους μέ-
λος της Ευρωπαϊκής Ένωσης οι 
άνθρωποί της να πιστέψουν ότι 
δικαιούνται αυτά που έχουν οι 
άλλοι λαοί της Ευρώπης, ένα 
ανάλογο επίπεδο ζωής και να 
το διεκδικήσουν. Δεν έγινε με 
το σωστό τρόπο. Στην πραγμα-
τικότητα έγινε με δανεικά.
Αυτά τα 30 χρόνια συνέβη σιγά 
σιγά στην Ελλάδα κάτι χωρίς να 
το καταλαβαίνουμε. Πάψαμε να 
παράγουμε. Συνεπώς είμαστε 
μια χώρα η οποία στη σχέση μας 
με τον υπόλοιπο κόσμο γινό-
μασταν όλο και πιο αδύναμη. Η 
συμμετοχή μας στο παγκόσμιο 
προϊόν γινόταν όλο και πιο μι-
κρή, αλλά ταυτόχρονα το επίπε-
δο της ζωής μας γινόταν όλο και 
καλύτερο. Δηλαδή οι άνθρωποι 
το 1990 ζούσαν πολύ καλύτε-
ρα απ’ ό,τι ζούσαν το 1980, το 
2000 ζούσαν καλύτερα από το 
1990 και το 2008 ζούσαν πολύ 
καλύτερα από το 2000. Αλλά 
αυτό ήταν ασύμβατο, μια ασυμ-
μετρία που δεν μπορούσε να 
διατηρηθεί στο διηνεκές, γιατί 

Στο πλαίσιο του Επίκαιρου Λόγου πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή, 9/12/2011 στο θέατρο του Πολιτιστικού 
και Αθλητικού Κέντρου των Εκπαιδευτηρίων συζήτηση με το δημοσιογράφο κ. Παύλο Τσίμα, με αφορμή 

την έκδοση του καινούριου του βιβλίου «Ημερολόγιο της Κρίσης» από τις εκδόσεις Μεταίχμιο. Τη συζήτηση 
παρακολούθησαν οι μαθητές του Λυκείου και γονείς. Παρών και ο εκδότης κ. Νώντας Παπαγεωργίου.
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Γράφουν οι: Έλλη Μάινου, Νικόλαος Πάλλας-Μισαηλίδης, Παναγιώτης Σιώζος-Δρόσος, 
Αθηνά Φιρτινίδου, Ελένη Φριλίγκου, Ζαφειρώ Χιλιαδά και η Φιλόγογος Όλγα Μιχαλάκα
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οικονομική κρίση προκάλε-
σαν και κοινωνική κρίση. Από 
την άλλη, οι πολιτικοί υποστη-
ρίζουν ότι η κοινωνική κρίση 
προϋπήρχε και η οικονομική 
κρίση απλώς την έκανε εμφανή. 
Πώς θεωρείτε εσείς ότι διαπλέ-
κονται η οικονομική και η κοι-
νωνική κρίση στην Ελλάδα;
Εδώ υπάρχει μια πολύ κρίσι-
μη λέξη που είναι η εμπιστο-
σύνη. Ένα σχολείο δεν μπορεί 
να λειτουργήσει αν ο μαθητής 
δεν εμπιστεύεται το δάσκα-
λό του και αν οι δάσκαλοι δεν 
εμπιστεύονται τους μαθητές. 
Αν δεν υπάρχει εμπιστοσύνη 
μέσα σε μια τάξη σχολείου, η 
τάξη διαλύεται. Νομίζω πως 
το ίδιο ισχύει και για τη χώρα. 
Αυτή τη  στιγμή η εμπιστοσύνη 
μεταξύ πολιτών και πολιτικών, 
πολιτικών και δημοσιογράφων, 
πολιτών και δημοσιογράφων 
έχει μηδενιστεί. Άρα πρέπει 
να ξεκινήσουμε να φτιάχνουμε 
σχέσεις εμπιστοσύνης. Αυτό δεν 
είναι εύκολο. Θα πρέπει η πο-
λιτική ηγεσία να ξαναποκτήσει 
μια ελάχιστη εμπιστοσύνη των 
πολιτών. Αυτή τη στιγμή βρισκό-
μαστε στο μηδέν. Απαιτούνται 
θυσίες και  τιμωρίες.

προϋπέθετε ότι κάπου κάποιος 
στον κόσμο «βρέχει» λεφτά 
στην Ελλάδα, δανεικά λεφτά, 
και μάλιστα δεν τα ζητάει ποτέ 
πίσω. Δεν υπάρχει ο καλός Θεός 
επί της γης... Αν υπάρχει, είναι 
στον ουρανό.
Το δεύτερο που συνέβη είναι 
όταν το 2007 το παγκόσμιο οικο-
νομικό σύστημα είχε τα πρώτα 
σημάδια μιας ισχυρής κρίσης, 
έγινε ο πρώτος κλονισμός στο 
τραπεζικό σύστημα των ΗΠΑ και 
απλώθηκε σε όλο τον κόσμο. Τον 
Αύγουστο του 2007 το παγκόσμιο 
τραπεζικό σύστημα για μια μέρα 
έπαθε «έμφραγμα». Καμία τρά-
πεζα δε δάνειζε σε καμία άλλη, 
το χρήμα δεν κυκλοφορούσε, ο 
κόσμος πάγωσε. Το ξεπέρασαν. 
Νόμιζαν ότι το ξεπέρασαν, αλλά 
ένα χρόνο αργότερα το Σεπτέμ-
βριο του 2008 εμφανίστηκε 
χειρότερα. Χτύπησε και τσάκισε 
το διεθνές τραπεζικό χρηματο-
πιστωτικό σύστημα και τα υπό-
λοιπα είναι η ιστορία της κρίσης. 
Από τον Αύγουστο του 2007 όταν 
εμφανίστηκαν τα πρώτα σημά-
δια της κρίσης, μια μικρή και 
αδύναμη χώρα όπως η Ελλάδα, 
θα έπρεπε να προετοιμάζεται 
γι’ αυτό. Η Ελλάδα έχασε τρία 
χρόνια, διάστημα που είχε στη 
διάθεσή της για να προστατέψει 
τον εαυτό της όσο μπορούσε κα-
λύτερα. Αλλά δεν το έκανε, γιατί 
έχει ένα πολιτικό σύστημα που 
έχει μάθει να λειτουργεί για τον 
εαυτό του και όχι για μας. 
Σύμφωνα με τον Stieglitz ζούμε 
στον καπιταλισμό, αλλά πρέπει 
να βάλουμε κάποιους κανό-
νες, ώστε το κεφάλαιο να μην 
ωφελεί μόνο τον εαυτό του, να 
μην παράγει μόνο κέρδη, αλλά 
να παράγει και ένα κοινωνικό 
όφελος. Το ίδιο θα πρέπει να 
ισχύει και για την πολιτική. Να 
έχει κάποιους κανόνες και να 
μην παράγει μόνο για τον εαυ-
τό της, αλλά να παράγει και ένα 
κοινωνικό όφελος. Αυτό που μας 
συνέβη, δυστυχώς, είναι ότι το 
ρολόι της Ελλάδας αποσυγχρο-
νίστηκε από το παγκόσμιο ρολόι. 

και ασφαλές, ώστε να μην κινδυ-
νεύει από πληθωρισμό και υποτί-
μηση. Το ίδιο έκανε και η Αργε-
ντινή το 1991 με το αμερικανικό 
δολάριο. Αποφάσισε σε μια νύχτα 
διά νόμου την ισοτιμία του πέσο, 
του εθνικού της  νομίσματος, με 
το δολάριο. Στην πραγματικότητα 
η Αργεντινή αποφάσισε να κάνει 
το δολάριο εθνικό της νόμισμα. 
Αυτό για 8 χρόνια έφερε ξαφνική, 
απίστευτη ευημερία στην Αργε-
ντινή. Όλα πήγαιναν καλά όσο η 
ροή κεφαλαίων από το εξωτερικό 
ερχόταν στην ασφαλή Αργεντινή. 
Κάποια στιγμή στις αρχές της 
δεκαετίας του ‘90  υπήρξε μια 
ξαφνική οικονομική κρίση που 
χτύπησε ιδιαίτερα τη Λατινική 
Αμερική και σημειώθηκε διακο-
πή εισροής κεφαλαίων προς την 
Αργεντινή. Ξεκίνησε μια κρίση 
σε μια χώρα που παρήγαγε εκα-
τομμύρια τόνους σιτηρών, σόγιας, 
φρούτων κλπ. ενώ την ίδια στιγμή 
στη χώρα πέθαιναν εκατοντάδες 
παιδιά από την πείνα. 

Τον τελευταίο καιρό γίνεται εμ-
φανής μια έντονη ρήξη μεταξύ 
πολιτών και πολιτικών. Από τη 
μια, οι πολίτες κατηγορούν τους 
πολιτικούς ότι προκαλώντας 

Όταν σε όλο τον κόσμο χτύπαγε το 
κουδούνι της κρίσης, στην Ελλά-
δα δημοσιογράφοι και πολιτικοί 
ασχολούνταν με τα μικροσκάνδα-
λα, τις δημοσκοπήσεις, πότε θα 
γίνουν εκλογές και ποιος θα τις 
κερδίσει. Υπό αυτή την έννοια ο 
κ. Πάγκαλος είπε τη μισή αλήθεια 
και η μισή αλήθεια είναι χειρό-
τερη από το ψέμα. Όλη η χώρα 
συμμετείχε σ’ αυτή τη διαδικα-
σία της  παρακμής, αλλά κάποιοι 
έχουν την ευθύνη.

Παρομοιάζετε στο βιβλίο σας 
την Ελλάδα με την Αργεντινή που 
χρεοκόπησε λόγω του άκρατου 
δανεισμού. Επισημάνετε επίσης 
στην ομιλία σας ότι η Ελλάδα 
έχει τώρα μια ευκαιρία. Πώς 
σχολιάζετε την ευκαιρία αυτή;
Έτσι κι αλλιώς έχουμε την ευ-
καιρία να χτίσουμε μία χώρα από 
το μηδέν. Απλώς όσο είχαμε την 
ψευδαίσθηση μιας ευημερίας 
που θα παρατείνεται στο μέλλον 
για πάντα, δε θα αρχίζαμε ποτέ. 
Η Αργεντινή είναι μια πολύ με-
γάλη χώρα. Στις αρχές του 20ού 
αι. ήταν η 5η πλουσιότερη χώρα 
στον κόσμο. Τη δεκαετία του ‘80 
έφτασε να είναι μια χώρα πάμ-
φτωχη, κατεστραμμένη και αυτό 
είναι αντιφατικό. Πρόκειται για 
μια χώρα που έχει τεράστια πα-
ραγωγή αγροτική, κτηνοτροφική, 
διαθέτει φυσικό πλούτο και πα-
ρόλα αυτά πάμφτωχη με τρομερό 
πρόβλημα πληθωρισμού. Άνθρω-
ποι που πήγαιναν να ψωνίσουν έρ-
χονταν αντιμέτωποι με την αύξη-
ση της τιμής των προϊόντων από 
το ράφι  μέχρι το ταμείο. Τότε η 
Αργεντινή έκανε κάτι παρόμοιο με 
αυτό που έκανε η Ελλάδα το 2000, 
όταν αποφάσισε την αντικατάστα-
ση του εθνικού της νομίσματος 
από το ευρώ, ένα νόμισμα ισχυρό 



1. Γλώσσα και γραφή
Η σχέση της γλώσσας με τη 
γραφή μάς φαίνεται σήμερα 
αυτονόητη, αυτό όμως δεν ση-
μαίνει ότι δεν πρέπει να έχουμε 
συναίσθηση των διαφορών τους. 
Κατ’ αρχάς η γραφή σε σχέση με 
τη γλώσσα είναι δευτερογενής. 
Eνώ η γλώσσα είναι προϊόν της 
βιολογικής εξέλιξης του ανθρώ-
που, η γραφή είναι αποτέλεσμα 
επινόησης από μέρους του – και 
μάλιστα σχετικά πρόσφατης, αν 
αναλογιστούμε ότι ο άνθρωπος 
μιλάει εδώ και εκατοντάδες 
χιλιάδες χρόνια, γράφει όμως 
μόνο από το 3500 π.Χ. περίπου. 
Δεύτερον, υπάρχουν πολιτισμοί 
που δεν χρησιμοποίησαν ποτέ 
τη γραφή, είτε γιατί οι κοινωνι-
κές συνθήκες δεν τους ώθησαν 
να την επινοήσουν είτε γιατί το 
είδος των επαφών που ανέπτυ-
ξαν με άλλους πολιτισμούς δεν 
τους έδωσε την ευκαιρία να τη 
δανειστούν.
O δευτερογενής χαρακτήρας 
της γραφής, όμως, καθόλου δεν 
μειώνει τον καθοριστικό ρόλο 

που αυτή έπαιξε στην εξέλιξη 
των πολιτισμών στους οποίους 
εμφανίστηκε, καθώς συνετέλε-
σε στην ευκολότερη μετάδοση 
της γνώσης από γενιά σε γενιά 
και έκανε δυνατή τη συσσώ-
ρευση και τη διαιώνισή της. Σε 
αυτήν ακριβώς τη συσσώρευση 
και τη διαιώνιση βασίζονται οι 
σύγχρονοι πολιτισμοί. 
Γραφή είναι ένα σύστημα συμ-
βατικών οπτικών σημείων που 
χρησιμοποιούνται για να αναπα-
ραστήσουν ένα εκφώνημα με τέ-
τοιο τρόπο, ώστε ο αναγνώστης 
να μπορεί να το ανακαλέσει με 
ακρίβεια χωρίς τη μεσολάβηση 
του παραγωγού. Επομένως, η 
γραφή: (α) αποτελεί οπτική ανα-
παράσταση και γι’ αυτό έχει με-
γαλύτερη διάρκεια σε σχέση με 
την ηχητική, που είναι η ομιλία' 
(β) είναι ένα σύστημα σημείων 
με καθαρά συμβατικό χαρακτή-
ρα, καθώς π.χ. το ίδιο σύμβολο 
που στα ελληνικά παριστάνει το 
[r] (<Ρ>) στα αγγλικά παριστάνει 
το [p]' (γ) αναπαριστά ένα εκφώ-
νημα (και όχι αφηρημένα ένα 

“νόημα” ή μια “έννοια”) και μά-
λιστα έτσι ώστε αυτό να μπορεί 
να ανακληθεί επακριβώς από 
τον αναγνώστη. Σε αυτό διαφέ-
ρει, για παράδειγμα, από τα σή-
ματα του κώδικα οδικής κυκλο-
φορίας, τα οποία δεν αποτελούν 
γραφή, καθώς, αν και παραπέ-
μπουν σε ένα “νόημα” (π.χ. το 
βέλος που δείχνει προς τα δεξιά 
σημαίνει ‘υποχρεωτική πορεία 
δεξιά’), δεν παραπέμπουν σε 
συγκεκριμένο εκφώνημα αλλά 
μπορούν να διαβαστούν με ποι-
κίλους τρόπους (π.χ. υποχρεω-
τική πορεία δεξιά, υποχρεωτική 
στροφή δεξιά, πρέπει να στρίψω 
δεξιά, είμαι υποχρεωμένος να 
στρίψω δεξιά κτλ.). Γι’ αυτό και 
είναι αναγνωρίσιμα από ομιλη-
τές διαφορετικών γλωσσών, οι 
οποίοι το ίδιο οπτικό σήμα το 
κατανοούν και στη δική τους 
γλώσσα και το διαβάζουν με άλ-
λους, επίσης ποικίλους, τρόπους 
(π.χ. compulsory turn right, I 
must turn to the right, I have 
to turn to the right, turn to the 
right κτλ.).

Η ελληνική γλώσσα και η γραφή της

Επίσης, κάθε γλώσσα θα μπο-
ρούσε θεωρητικά να γραφεί με 
περισσότερα από ένα συστή-
ματα, π.χ. η ελληνική γλώσσα 
μπορεί να γραφεί με το λατινικό 
αλφάβητο και η αγγλική με το 
ελληνικό. Η πρώτη περίπτωση 
μας είναι γνωστή π.χ. από την 
Ερωφίλη του Γεωργίου Χορ-
τάτση, που γράφηκε στη βε-
νετοκρατούμενη Κρήτη με το 
λατινικό αλφάβητο. Και βέβαια 
σήμερα πολλοί γράφουν στο 
email με τα greeklish, κυρίως 
για να αποφύγουν προβλήματα 
ασυμβατότητας μεταξύ διαφο-
ρετικών συστημάτων ηλεκτρο-
νικών υπολογιστών.

2. Συστήματα γραφής
Tα συστήματα γραφής που έχουν 
κατά καιρούς χρησιμοποιηθεί 
για την καταγραφή των διαφό-
ρων γλωσσών διακρίνονται σε 
δύο κύριες κατηγορίες, ανάλογα 
με το τι επιχειρούν να αναπαρα-
στήσουν. Όπως είναι γνωστό, οι 
λέξεις έχουν δύο όψεις, αφε-
νός τον ήχο και αφετέρου τη 
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Γράφει ο Γιώργος Παπαναστασίου
Επίκουρος Καθηγητής Ιστορικής Γλωσσολογίας
Διευθυντής του Ινστιτούτου Νεοελληνικών Σπουδών

οι αλεξανδρινοί φιλόλογοι ρυθμίζουν την 
ορθογραφία της γλώσσας με πρότυπο την 
αττική διάλεκτο, δημιουργώντας αυτό που 
σήμερα ονομάζουμε ιστορική ορθογραφία, την 
οποία εφαρμόζουμε σε μεγάλο βαθμό σήμερα. 
Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο γράφουμε 
σήμερα το [i] με έξι διαφορετικούς τρόπους, <Ι>, <Η>, <Υ>, <ΕΙ>, <ΟΙ>, <ΥΙ>, το [e] με δύο, 

οι αλεξανδρινοί φιλόλογοι ρυθμίζουν την ορθογραφία της γλώσσας με πρότυπο την 

αττική διάλεκτο, δημιουργώντας αυτό που σήμερα ονομάζουμε ιστορική ορθογραφία, 

την οποία εφαρμόζουμε σε μεγάλο βαθμό σήμερα. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο 

γράφουμε σήμερα το [i] με έξι διαφορετικούς τρόπους, <Ι>, <Η>, <Υ>, <ΕΙ>, <ΟΙ>, 

<ΥΙ>, το [e] με δύο, <Ε>, <ΑΙ>, το [o] με δύο, <Ο> και <Ω>

οι αλεξανδρινοί φιλόλογοι ρυθμίζουν την ορθογραφία της γλώσσας 

με πρότυπο την αττική διάλεκτο, δημιουργώντας αυτό που σήμερα 

ονομάζουμε ιστορική ορθογραφία, την οποία εφαρμόζουμε σε μεγάλο 

βαθμό σήμερα. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο γράφουμε σήμερα το [i] 

με έξι διαφορετικούς τρόπους, <Ι>, <Η>, <Υ>, <ΕΙ>, <ΟΙ>, <ΥΙ>, το [e] με 

δύο, <Ε>, <ΑΙ>, το [o] με δύο, <Ο> και <Ω>

Μέχρι να ρυθμιστεί όμως η νεοελληνική ορθογραφία και να καθιερωθεί στην 

εκπαίδευση (κάτι που το οφείλουμε κυρίως στον Μ. Τριανταφυλλίδη και στην 

περίφημη Γραμματική του), προφανώς υπήρξαν εποχές και συγγραφείς που δεν 

δεσμεύονταν από τους ορθογραφικούς κανόνες των αλεξανδρινών

<Ε>, <ΑΙ>, το [o] με δύο, <Ο> και <Ω>



ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΟΡΘΟΓΡΑΦΙΑΣ63

γράφουμε σήμερα το [i] με έξι 
διαφορετικούς τρόπους, <Ι>, 
<Η>, <Υ>, <ΕΙ>, <ΟΙ>, <ΥΙ>, το 
[e] με δύο, <Ε>, <ΑΙ>, το [o] με 
δύο, <Ο> και <Ω> κτλ.
Μέχρι να ρυθμιστεί όμως η νε-
οελληνική ορθογραφία και να 
καθιερωθεί στην εκπαίδευση 
(κάτι που το οφείλουμε κυρίως 
στον Μ. Τριανταφυλλίδη και 
στην περίφημη Γραμματική του), 
προφανώς υπήρξαν εποχές και 
συγγραφείς που δεν δεσμεύο-
νταν από τους ορθογραφικούς 
κανόνες των αλεξανδρινών. Έτσι 
εξηγείται γιατί ο Β. Κορνάρος, 
συγγραφέας του Ερωτόκριτου, 
γράφει ανορθόγραφα και γιατί 
ο Σολωμός δεν δίνει καμιά ση-
μασία στην ορθογραφία.
Το γεγονός ότι οι συγγραφείς 
αυτοί δεν αισθάνονταν δεσμευ-
μένοι από την ιστορική ορθογρα-
φία δεν σημαίνει ότι μπορούμε 
και εμείς να την αγνοούμε με 
τον ίδιo τρόπο. 
Τα υπόλοιπα όμως θα τα πούμε 
από κοντά, στα Μαθήματα Ορ-
θογραφίας που θα προκύψουν 
ως αποτέλεσμα της συνεργα-
σίας του Ινστιτούτου Νεοελ-
ληνικών Σπουδών (Ιδρύματος 
Μ. Τριανταφυλλίδη) του Α.Π.Θ. 
με τα Εκπαιδευτήρια Μαντου-
λίδη.

σημασία. Tα συστήματα γραφής, 
επομένως, διακρίνονται σε ση-
μασιογραφικά, όταν τα γραπτά 
σύμβολα αναπαριστούν τη σημα-
σία, και σε φωνογραφικά, όταν 
αναπαριστούν τους ήχους. Tα 
παλαιότερα συστήματα γραφής 
που επινοήθηκαν είναι σημασι-
ογραφικά, και σε αυτά ανήκουν 
η σουμεριακή, η κινεζική και 
εν μέρει η αιγυπτιακή ιερογλυ-
φική γραφή.
Φωνογραφικά συστήματα επινο-
ήθηκαν αργότερα και, ανάλογα 
με το αν επιχειρούν να αποδώ-
σουν συλλαβές ή φθόγγους, 
διακρίνονται σε συλλαβικά και 
σε αλφαβητικά. Στην ελληνι-
κή γλώσσα χρησιμοποιήθηκαν 
παλαιότερα δύο συλλαβικά συ-
στήματα γραφής, η γραμμική B 
και το κυπριακό συλλαβάριο. 
Με τη γραμμική B γράφηκε η 
αρχαία μυκηναϊκή διάλεκτος, 
από τον 16 αι. π.X. έως περίπου 
το 1200 π.X., ενώ το κυπριακό 
συλλαβάριο χρησιμοποιήθηκε 
για την αρχαία κυπριακή διά-
λεκτο και μαρτυρείται από τον 
11ο αι. π.X. έως τις αρχές της 
ελληνιστικής εποχής.
Η γραμμική Β παρουσιάζει ατέ-
λειες στην απόδοση της ελλη-
νικής γλώσσας, οι οποίες σε 
μεγάλο βαθμό οφείλονται στο 
ότι στη γραφή αυτή τα περισσό-
τερα σύμβολα αναπαριστούν μια 
συλλαβή αποτελούμενη από ένα 
σύμφωνο και ένα φωνήεν. Για να 
γράψει, δηλαδή ο Μυκηναίος 
γραφέας τη λέξη τρίποδες, δεν 
είχε τρόπο να παραστήσει ούτε 
το τελικό [s] μόνο του, οπότε το 
παρέλειπε, ούτε μια συλλαβή 
όπως τρι, την οποία αναγκαστικά 
έγραφε ως τι-ρι-.

3. Αλφαβητικά συστήματα. 
Ελληνική γλώσσα και γραφή
Στα αλφαβητικά συστήματα 
γίνεται προσπάθεια να αποδο-
θούν στη γραφή οι φθόγγοι μιας 
γλώσσας που διακρίνουν μεταξύ 
τους νοήματα, π.χ. τα /p/, /t/, /f/, 
/γ/, /m/ που διακρίνουν μεταξύ 
τους τα νεοελλ. πόνος, τόνος, 

είναι η μόνη που χρησιμοποιεί-
ται ως τα μέσα του Mεσαίωνα. 
Τον 8ο/9ο αι. μ.X. εμφανίζεται 
η μικρογράμματη γραφή, που 
χρησιμοποιεί κυρίως τα πεζά 
γράμματα.

4. Eλληνική γλώσσα και 
ορθογραφία
Από την ελληνιστική εποχή και 
μετά πολλά κείμενα που μας 
παραδίδονται, π.χ. στους αλεξαν-
δρινούς παπύρους, είναι ανορ-
θόγραφα. Το ίδιο συμβαίνει σε 
μεσαιωνικά κείμενα, όπως στον 
Ερωτόκριτο, αλλά και στα αυτό-
γραφα του Σολωμού, ο οποίος 
γράφει σκανδαλωδώς ανορθό-
γραφα. 
Για να ερμηνεύσουμε το φαινό-
μενο πρέπει να έχουμε υπόψη τα 
εξής: Από την κλασική – κυρίως 
– εποχή και μετά συνέβησαν πολ-
λές φωνητικές εξελίξεις στην ελ-
ληνική γλώσσα, καθώς αυτή γινό-
ταν σχεδόν οικουμενική γλώσσα 
της Ανατολής. Οι αλλαγές αυτές 
είχαν ως αποτέλεσμα να συμπέ-
σει ο τρόπος προφοράς πολλών 
γραφημάτων, π.χ. του <ΑΙ> με 
το <Ε>, του <ΕΙ> και του <Η> με 
το <Ι> κτλ. Παλαιότερα, για πα-
ράδειγμα, οι αρχαίοι Αθηναίοι 
έγραφαν <ΠΑΙΣ> ‘παιδί’ επειδή 
πρόφεραν [pais] και όχι [pes]. 
Επομένως, στην αρχαία Αθήνα 
δεν μπορούσε να υπάρξει σύγ-
χυση ανάμεσα στο <ΑΙ> και στο 
<Ε>, επειδή το καθένα προφε-
ρόταν διαφορετικά. Όταν όμως 
κατά την ελληνιστική εποχή η 
προφορά του <ΑΙ> συνέπεσε με 
αυτή του <Ε> σε [e], υπήρξαν οι 
προϋποθέσεις ώστε να υπάρξει 
σύγχυση ανάμεσα στα δύο γρα-
φήματα, να αρχίσουν δηλαδή να 
γίνονται ορθογραφικά λάθη.
Την ίδια εποχή, την ελληνιστική, 
οι αλεξανδρινοί φιλόλογοι ρυθμί-
ζουν την ορθογραφία της γλώσ-
σας με πρότυπο την αττική διά-
λεκτο, δημιουργώντας αυτό που 
σήμερα ονομάζουμε ιστορική 
ορθογραφία, την οποία εφαρμό-
ζουμε σε μεγάλο βαθμό σήμερα. 
Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο 

φόνος, γόνος, μόνος.
Οι φθόγγοι διακρίνονται σε σύμ-
φωνα και σε φωνήεντα, και αυτή 
η διάκριση έχει μεγάλη σημασία 
για την ιστορία της γραφής, κα-
θώς υπάρχουν συστήματα που 
καταγράφουν μόνο τα σύμφωνα, 
όπως π.χ. η αραβική και η εβρα-
ϊκή γραφή, για την αραβική και 
την εβραϊκή γλώσσα αντίστοιχα. 
Σε αυτές τις γλώσσες τα σύμφω-
να παίζουν πολύ σπουδαιότερο 
ρόλο από ό,τι τα φωνήεντα, τα 
οποία μπορούν να παραλείπονται 
χωρίς μεγάλα προβλήματα. 
Την ελληνική γλώσσα, όμως, 
αν την καταγράφαμε μόνο με τα 
σύμφωνα, θα είχαμε πολλά προ-
βλήματα κατανόησης. Για παρά-
δειγμα, σε ένα σύστημα γραφής 
που θα δήλωνε μόνο τα σύμφωνα, 
όλες οι παρακάτω λέξεις και οι 
τύποι τους θα έπρεπε να δηλω-
θούν με τα τρία σύμφωνα <λγς>: 
άλγος, άλγους, λαγός, λαγούς, λό-
γος, λόγους, λίγος, λίγους, λίγης, 
λέγεις, έλεγες, λήγεις, έληγες.
Για τον λόγο αυτό, οι Έλληνες, 
όταν εισήγαγαν τη φοινικική 
γραφή στην Eλλάδα περίπου στα 
τέλη του 9ου ή στις αρχές του 8ου 
αι. π.X., πρόσθεσαν στο φοινικικό 
αλφάβητο, που ήταν συμφωνικό, 
τα φωνήεντα, με αποτέλεσμα τη 
δημιουργία της πρώτης πλήρους 
αλφαβητικής γραφής. 
Aπό τις πρώτες κιόλας ελληνικές 
επιγραφές εμφανίζεται σημαντι-
κός αριθμός τοπικών παραλλα-
γών του αλφαβήτου με μεγαλύτε-
ρες ή μικρότερες διαφορές στη 
μορφή και στην αξία των γραμμά-
των. Στην Αθήνα ως το 403/2 π.Χ. 
ήταν σε χρήση το παλαιό αττικό 
αλφάβητο, ενώ εκείνη τη χρονιά 
υιοθετήθηκε το ιωνικό αλφάβητο 
της Mιλήτου, με τα 24 γράμματα 
που χρησιμοποιούμε και σήμερα, 
η μορφή των οποίων ήταν αρκετά 
κοντά στη σημερινή κεφαλαιο-
γράμματη γραφή. 
Το αλφάβητο αυτό εξαπλώνε-
ται σταδιακά σε ολόκληρη την 
Eλλάδα, αντικαθιστώντας τα το-
πικά αλφάβητα. Αυτή η μεγαλο-
γράμματη γραφή της ελληνικής 

ΑΠΟ ΤΗΝ ΕλλΗΝΙΣΤΙΚΗ 

ΕΠΟΧΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΠΟλλΑ 
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ΓΡΑΦΕΙ ΣΚΑΝΔΑλΩΔΩΣ 

ΑΝΟΡΘΟΓΡΑΦΑ.





Αγγλόφωνα τμήματα για μαθητές 
Παιδικού Σταθμού και Προνηπίων



YΠΟΔΟΧΗ
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ

Για ακόμη μία χρονιά οι εκπαιδευτικοί του νηπιαγωγείου υποδέ-
χτηκαν τους μικρούς μαθητές και τους γονείς τους μέσα κλίμα 
χαράς και κεφιού. Το πρόγραμμα περιελάμβανε σύντομη ενη-
μέρωση των γονέων για τον τρόπο λειτουργίας των Εκπαιδευ-
τηρίων, γνωριμία των παιδιών με τις εκπαιδευτικούς και τους 
συμμαθητές τους και ξενάγηση στους χώρους του νηπιαγωγείου. 
Η βραδιά ολοκληρώθηκε με μουσικοκινητικές δραστηριότητες, 
τραγούδι και παιχνίδια στην αυλή του σχολείου.
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ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ 
ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑ
Οι μαθητές των προνηπίων στο πλαίσιο της ενασχόλησής τους 
με το σχέδιο εργασίας «Οι Δώδεκα Άθλοι του Ηρακλή» και της 
αναφοράς μας στα αθλήματα της αρχαιότητας επισκέφθηκαν 
το Μουσείο Αθλητισμού και συμμετείχαν στο πρόγραμμα «Οι 
Ολυμπιακοί Αγώνες στην Αρχαιότητα». Κατά τη διάρκεια του 
προγράμματος ενημερώθηκαν από την παιδαγωγό του μουσείου 
για τον αθλητισμό στην αρχαιότητα, αλλά και στις μέρες μας. 
Κατασκεύασαν και διακόσμησαν τους δικούς τους δίσκους και 
συμμετείχαν σε αγώνες δισκοβολίας.

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ

ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ-
ΥΓΙΕΙΝΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ

Οι μαθητές του Νηπιαγωγείου στο πλαίσιο της ενασχόλησής τους 
με τη θεματική ενότητα «Σώμα – Υγιεινή διατροφή», επισκέφθηκαν 
το Αθλητικό Μουσείο και συμμετείχαν σε εκπαιδευτικό πρόγραμ-
μα με θέμα «Υγιεινή διατροφή». Πριν επισκεφθούν το μουσείο τα 
παιδιά γνώρισαν το σώμα τους και έμαθαν με ποιες τροφές χτίζουν 
σωστά τον εαυτό τους. Κατά τη διάρκεια της συμμετοχής τους στο 
πρόγραμμα τα νήπια ενημερώθηκαν μέσα από εκπαιδευτικό υλικό 
από την παιδαγωγό του μουσείου για τη σωστή φροντίδα και την 
προάσπιση της υγείας μας. Στο τέλος έγιναν και οι ίδιοι μικροί 
σεφ και μαζί με τον σεφ του μουσείου μαγείρεψαν μπιφτέκια λα-
χανικών. Έτσι κατάφεραν να αποκτήσουν το χρυσό σκούφο για τις 
μαγειρικές τους ικανότητες.

Μ Ο Υ Σ Ε Ι Α Κ Η  Ε Κ Π Α Ι Δ Ε Υ Σ Η
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ΛΑΟΓΡΑφΙΚΟ – ΕΘΝΟΛΟΓΙΚΟ 
ΜΟΥΣΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Φέτος, τα νήπια των Εκπαιδευτηρίων μας πραγματοποίησαν, 
σε συνεργασία με το Λαογραφικό – Εθνολογικό Μουσείο 
Θεσσαλονίκης, εκπαιδευτικό πρόγραμμα με θέμα το νερό.
Αρχικά συγκεντρώθηκε υλικό σχετικό με το θέμα και τα 
νήπια γνώρισαν τα χαρακτηριστικά και τις ιδιότητές του 
νερού. Είχαν έτσι την ευκαιρία να πειραματιστούν και να 
προσεγγίσουν μαθηματικές έννοιες. Έμαθαν αινίγματα, 
παροιμίες, διάβασαν παραμύθια και ποιήματα και 
κατασκεύασαν πινακίδες με περιβαλλοντικά μηνύματα.
Στο πλαίσιο αυτού του προγράμματος συμμετείχαμε στο 
πρόγραμμα: «Άλεθε, μύλε μ΄, άλεθε» του Λαογραφικού 
– Εθνολογικού Μουσείου Θεσσαλονίκης όπου, τα 
νήπια παρακολούθησαν ξενάγηση που αφορούσε στην 
εκμετάλλευση του νερού τα παλιά χρόνια. Κατόπιν είχαν την 
ευκαιρία να ακούσουν παραμύθια σχετικά με το νερό και 
να συμμετάσχουν σε μουσικά δρώμενα, που συνόδεψαν τα 
παιδιά σ’ ένα ταξίδι στο χρόνο, συνδέοντας το χθες με το 
σήμερα.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: 
«ΝΕΡΟ – ΜΟΛΥΝΣΗ ΥΔΑΤΙΝΩΝ 
ΠΟΡΩΝ»

Φέτος, τα νήπια των εκπαιδευτηρίων μας πραγματοποίησαν 
εκπαιδευτικό πρόγραμμα με θέμα το νερό. Σε συνεργασία με την 
Πυροσβεστική Υπηρεσία Θεσσαλονίκης, επισκέφθηκε το σχολείο 
μας πυροσβεστικό όχημα και πυροσβέστες. Οι μικροί μαθητές 
είχαν την ευκαιρία να μοιραστούν τις γνώσεις τους με τους 
πυροσβέστες και να τους πάρουν συνέντευξη. Παρατήρησαν το 
πυροσβεστικό όχημα και τον εξοπλισμό του και αναπαράστησαν 
τους πυροσβέστες, φορώντας τον ειδικό εξοπλισμό και 
χρησιμοποιώντας τη μάνικα για να κατασβήσουν μια φανταστική 
φωτιά στην αυλή του σχολείου. Τα Εκπαιδευτήρια Μαντουλίδη, 
ακολουθώντας το Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων 
Σπουδών για το νηπιαγωγείο, προσφέρουν στους μαθητές 
βιωματικές εμπειρίες, που αναπτύσσουν τον τρόπο σκέψης τους 
και τους παρέχουν συνεχώς νέες προκλήσεις για να κατακτήσουν 
τη γνώση και να αγαπήσουν τη μάθηση.

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ
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THE ENGLISH GARDEN 
HALLOWEEN
The English Garden had a great time celebrating Halloween 
this year. The Seeds and Blossoms learnt about the history 
of Halloween and how it is celebrated in America and other 
countries. Of course they saw a real jack-o’-lantern and tried 
home-made pumpkin pie. We had a Halloween party after 
we all got dressed up in our costumes and then went trick or 
treating to our friends, showed them our jack-o’-lantern and 
gave us a small treat in return!

Thanksgiving is a very special day. This day, all of us are 
especially thankful for all that we have. It also teaches us how 
we should be helpful to those in need.
In order for the English Garden to understand what exactly 
occurred this day, the Blossoms became Pilgrims and boarded 
the Mayflower. They travelled across the ocean on their ship.
When they reached America their new friends the Seeds, 
dressed up as Indians, greeted them, helped them and offered 
them food and shelter!
A big Thanksgiving party followed!

THANKSGIVING DAY
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YΠΟΔΟΧΗ
Α’ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ

Λίγες μέρες πριν από την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς 
πραγματοποιήθηκε η γιορτή υποδοχής των μαθητών της Α΄ 
Δημοτικού. Οι μικροί μαθητές γνώρισαν τις δασκάλες τους και 
τις καινούριες τους αίθουσες, κάθισαν στα θρανία τους και ξε-
ναγήθηκαν στους χώρους του Δημοτικού σχολείου. Η γιορτή 
ολοκληρώθηκε με χορό και μουσικοκινητικά παιχνίδια, κατά τη 
διάρκεια των οποίων διασκέδασαν τόσο τα παιδιά, όσο και οι 
γονείς τους, οι οποίοι συμμετείχαν με χαρά αλλά και συγκίνηση 
για τα πρώτα βήματα των μικρών μαθητών στο Δημοτικό.
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ΑΓΙΑΣΜΟΣ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΟΝ ΑΓΙΟ ΔΗΜΗΤΡΙΟ - Α’ ΤΑΞΗ

ΓΙΟΡΤΗ 28ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

ΓΙΟΡΤΗ 28ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

ΓΙΟΡΤΗ 28ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΟ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ - Β’ ΤΑΞΗ

ΕΞΟΡΜΗΣΗ ΣΤΗ ΒΟΛΒΗ - Γ’ ΤΑΞΗ

ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ - Ε’ ΤΑΞΗ
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Αγαπητοί μου συμμαθητές, καλωσήρθατε στο νέο σας σχολείο!
Βλέποντάς σας, κάνω ένα ταξίδι πίσω στο κοντινό παρελθόν όπου 

βρέθηκα αντιμέτωπη με το φόβο του αγνώστου. Στο κατώφλι του γυ-
μνασίου, ένα κοριτσάκι, αρνούμενο ν’ αφήσει το νήμα του δημοτικού και 
να ενταχθεί στον κόσμο των μεγάλων, ή έστω των αμέσως μεγαλύτερων. 
Με είχε κατακλύσει πλήθος συναισθημάτων, όπως αγωνία, ανησυχία, 
υπερηφάνεια, ανυπομονησία και θαυμασμός για το επιβλητικό κτίριο, 
το μεγάλο κήπο και τα γήπεδα, το πλήθος καθηγητών αλλά και γι’ αυτό 
που επρόκειτο να γίνω σε λίγο, «γυμνασιόπαιδο»!!!

Τέτοιου είδους συναισθήματα όλοι έχουμε νιώσει σε μεταβατικές 
περιόδους και δε χρειάζεται να ανησυχείτε ούτε να φοβάστε. Εμείς 
είμαστε κοντά σας για να σας στηρίξουμε και να σας βοηθήσουμε να 
προσαρμοστείτε.

Με μια παράξενα ευχάριστη αγωνία αψήφησα την ανασφάλειά μου 
και αντιμετώπισα τις ανησυχίες μου που αποδείχτηκαν αβάσιμες. Οι 
καθηγητές ηταν γεμάτοι ενδιαφέρον και πάντα παρόντες για ό,τι μας 
προβλημάτιζε. Μας αντιμετώπιζαν με στοργή, κατανόηση και σεβασμό, 
μας στήριζαν σε κάθε προσπάθεια. Γεμάτοι όρεξη για δουλειά φρόντιζαν 
να λύνουν κάθε απορία με υπομονή.

Πρέπει να νιώθετε περήφανοι και κυρίως τυχεροί που στην πορεία 
σας συνοδεύεστε και μαθαίνετε από τέτοιους ανθρώπους. Εκμεταλ-
λευτείτε το στο έπακρο. Μη διστάζετε να τους πλησιάζετε και να τους 
ρωτάτε για ό,τι σας απασχολεί ή δεν καταλαβαίνετε.

Η γνωριμία με τους συμμαθητές μου εντός και εκτός της τάξης έγινε 

ευκολότερη μέσω των διάφορων ομίλων και μεταμεσημβρινών προγραμ-
μάτων του σχολείου. Πολλά αθλήματα, ξένες γλώσσες, ρητορικοί λόγοι 
σε αγγλικά και ελληνικά, θέατρο, ορχήστρα, χορωδία, προγραμματισμός 
υπολογιστών, ρομποτική, ταξίδια στο εξωτερικό, συνέδρια, πολιτιστικές 
εξορμήσεις, τόσοι διαφορετικοί τρόποι που μας φέρνουν κοντά. Μέσα 
σε δύο χρόνια εντάχθηκα πλήρως στο νέο μου περιβάλλον και δημι-
ούργησα δυνατές φιλίες.

Αυτό που αγάπησα στο σχολείο μας είναι ότι εκτός από την παροχή 
γνώσεων, οι προσπάθειες καλλιέργειας του κριτικού πνεύματος, των 
ιδιαίτερων δεξιοτήτων, η διοργάνωση εκδηλώσεων, δίνουν την ευκαιρία 
στο μαθητή να ξεφύγει από τις βασικές δομές αναζητώντας το καλύτερο. 
Μαθαίνουμε εκτός από μαθηματικά, χημεία, αρχαία γλώσσα, πειθαρχία, 
αξίες και ιδανικά και αποκτούμε σωστή παιδεία. Σκοπός η δημιουργία 
όχι μόνο εξυπνότερων αλλά και καλύτερων ανθρώπων. 

Άλλο ένα σημαντικό μάθημα ζωής είναι η ιδέα του να θέτουμε στό-
χους που μας εκφράζουν και να παλεύουμε συστηματικά, αδιάκοπα και με 
όλη μας την ψυχή για να τους κατακτήσουμε. Να κυνηγάμε και να ζούμε 
τα όνειρά μας, να μη μένουμε ποτέ άπραγοι, να μη συμβιβαζόμαστε απλά 
με κάτι κατώτερο. Χωρίς στόχους και όνειρα θα χρειαστούμε υποκατά-
στατα και ίσως καταφύγουμε σε επιλογές που θα μας δυσαρεστήσουν. 
Δεν πρέπει να ξεχνάμε να προσπαθούμε πάντα με αποφασιστικότητα. 
Όπως είπε ο Γκάντι «Μια οκά δράσης αξίζει όσο τόνοι θεωρίας».

ΕυΧΑριΣΤώ κΑι κΑλΗ ΜΑΣ ΣΧΟλικΗ ΧρΟΝιΑ! 

ΓΥΜΝΑΣΙΟ
& ΛΥΚΕΙΟ

ΣΤΗΝ ΥΠΟΔΟΧΗ 
ΤΗΣ Α' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
Γράφει η Αλίκη καρκάλα
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ΠΑΡΕΛΑΣΗΑΓΙΑΣΜΟΣ

Η Α’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΣΤΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ

ΓΥΜΝΑΣΙΟ
& ΛΥΚΕΙΟ

Η Β’ ΚΑΙ Η Γ’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΣΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ INCECTOPIA

ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ 28ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΤΗΣ Α’ ΚΑΙ ΤΗΣ Β’ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΤΟ ΜΕΓΑΡΟ ΜΟΥΣΙΚΗΣ
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Στο πλαίσιο της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης οι μαθητές της 
Δ’ τάξης επισκέφθηκαν τη 18η Πανελλαδική Γιορτή Οικολογικής 
Γεωργίας και Χειροτεχνίας, στο πάρκο Νέας Ελβετίας. 
Οι μαθητές, μεταξύ των άλλων, έμαθαν για τη βιολογική καλλιέρ-

γεια, τη μελισσοκομία, τα προϊόντα με βάση το ελαιόλαδο, καθώς 
και για αντικείμενα που φτιάχνονται από «άχρηστα» υλικά. 
Η εκδήλωση έδωσε το έναυσμα στα παιδιά να γνωρίσουν έναν 
εναλλακτικό τρόπο ζωής. Μέσα από τη δοκιμή, την επαφή με δη-
μιουργικές κατασκευές και τη συζήτηση με ανθρώπους, ειδικούς 
σε θέματα οικολογίας, ενισχύθηκε η ιδέα της επανασύνδεσης 
φύσης-κοινωνίας.

Στο πλαίσιο της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης των μαθητών της ΣΤ’ 
Δημοτικού, για το έδαφος, πραγματοποιήθηκε για άλλη μια χρονιά η 
2ήμερη εκπαιδευτική εκδρομή στο Παρανέστι της Δράμας. Στη διάρ-
κεια της εκδρομής οι μαθητές είχαν την ευκαιρία να ενημερωθούν από 
εκπρόσωπο του ΚΠΕ Παρανεστίου για τα περιβαλλοντικά ζητήματα της 
περιοχής, να ξεναγηθούν στο σπήλαιο Αλιστράτης και να περιηγηθούν 
στο φαράγγι του Αγγίτη, να συμμετάσχουν σε δημιουργικά εργαστήρια με 
θέμα το Σποράκι, να επισκεφτούν  τις εγκαταστάσεις της εναλλακτικής 
κοινότητας «Πελίτι» και να βιώσουν τη σπουδαιότητα της προστασίας 
των ντόπιων ποικιλιών σπόρων και, τέλος, να ξεναγηθούν στο χώρο του 
υδροηλεκτρικού φράγματος του Θησαυρού! Αυτές τις 2 ημέρες οι μα-
θητές έπαιξαν, διασκέδασαν, έμαθαν, βιώσαν, δημιούργησαν, περιηγή-
θηκαν, ξεναγήθηκαν και πάνω απ’ όλα γνώρισαν καλύτερα ο ένας τον 
άλλον, λίγο πριν τελειώσει η πορεία τους στο Δημοτικό. Ευχόμαστε οι 
αναμνήσεις της εκδρομής να τους συντροφεύουν για πάντα και να τους 
θυμίζουν ότι... τα μαθητικά τα χρόνια δεν αλλάζουν με τίποτα!

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ Δημοτικού

Στο Παρανέστι της Δράμας

Επίσκεψη στο πάρκο 
Ν. Ελβετίας
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Οι μαθητές και οι μαθήτριες της Γ’ δη-
μοτικού ακολούθησαν αυτήν την «πο-
ρεία» της ελιάς προς τα πιάτα μας, με 
την επίσκεψη που πραγματοποιήθηκε 
στον ελαιώνα της κ. Μαριάννας Καζάκη, 
στη Νέα Γωνιά Χαλκιδικής. Μάζεψαν 
και δοκίμασαν ελιές, ξεναγήθηκαν στο 
εργαστήριο συσκευασίας παραδοσια-
κών προϊόντων και παρακολούθησαν τα 
στάδια παραγωγής του ελαιόλαδου στο 
τοπικό ελαιοτριβείο.

Ελιά - Λάδι
Από το 
δέντρο στο 
τραπέζι μας!

Η περιβαλλοντική ομάδα έχει ήδη συγκρο-
τηθεί και ξεκίνησε τη δράση της:
• Επισκέφθηκε την έκθεση Insectopia 
στο περίπτερο 2 της Helexpo. Η έκθεση 
περιλάμβανε ποικίλα, εξωτικά κυρίως, 
είδη αρθρόποδων, αμφίβιων και γαστε-
ρόποδων. Οι μαθητές ξεναγήθηκαν στις 
διάφορες θεματικές ενότητες και εντυπω-
σιάστηκαν ιδιαίτερα από τους σκορπιούς, 
τις ταραντούλες, το δωμάτιο με τα νυκτό-
βια έντομα και το δωμάτιο με τις τροπικές 
πεταλούδες.

• Πραγματοποίησε εξόρμηση στο φράγ-

μα της Θέρμης. Οι στόχοι της εξόρμησης 
ήταν δύο: αφενός η συλλογή δειγμάτων 
φυτών, που θα ολοκληρωθεί με δεύτερη 
δειγματοληψία την άνοιξη, προκειμένου να 
εκτιμηθεί ο ρυθμός αύξησης της φυτικής 
βιομάζας και αφετέρου η παρατήρηση 
υδρόβιων ειδών πτηνών που απαντώνται 
στην περιοχή. Οι μαθητές αποκόμισαν 
μια πρώτη εμπειρία της εργασίας στο 
πεδίο ως νέοι επιστήμονες-ερευνητές, 
εξοικειώθηκαν με την αναγνώριση ειδών 
πάπιας, χήνας, κορμοράνων και αμφίβιων 
και ενημερώθηκαν γενικότερα για τη βιο-
λογία αυτών των οργανισμών.

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 2011-2012

Τα Εκπαιδευτήρια Μαντουλίδη συμμετείχαν στο 3ο Πανελλήνιο Μαθητικό Συνέδριο με 
θέμα «Ανθρώπινες αξίες και Περιβάλλον», που πραγματοποιήθηκε υπό την εποπτεία 
της Ελληνικής Εταιρίας Προστασίας της Φύσης το Σάββατο, 3/12/2011 στο ξενοδοχείο 
της Αθήνας ATHENS PLAZA. Το Σχολείο εκπροσώπησαν οι μαθητές της Α’ Λυκείου 
Αυγέρος Μιχαήλ, Μαυρουδής Αθανάσιος-Μηνάς, Νικολαΐδου Αλίκη, Δρούγος Ιωάννης 
και Τσιουρλίνη Ιωάννα, που παρουσίασαν την εργασία με τίτλο «Περιβαλλοντική κρίση: 
Υλικά υπάρχουν. Πού όμως;», η οποία εκπονήθηκε στο πλαίσιο του νέου μαθήματος των 
Ερευνητικών Εργασιών (Project). Συνοδοί καθηγητές ήταν οι κ.κ. Βαλδούμας Βασίλειος 
και Σαραντίδης Σαράντης. Οι μαθητές μας αναφέρθηκαν στο πείραμα που πραγματοποί-
ησαν στο μάθημα και στα αποτελέσματα της στατιστικής επεξεργασίας του, σε πτυχές 
της διαδικασίας της ανακύκλωσης, παρουσίασαν τα αποτελέσματα της έρευνάς τους σε 
περιοδικό τύπο και διαδίκτυο και κατέληξαν σε συμπεράσματα για την κατάσταση που 
επικρατεί σχετικά με το θέμα στη χώρα μας και στην Ευρώπη. Κατά τη 2η συνεδρία οι 
τρεις πρώτοι μαθητές από τους συμμετέχοντες συντόνισαν την παρουσίαση των σχολι-
κών ανακοινώσεων ως μέλη του Προεδρείου του Συνεδρίου.

«Ανθρώπινες 
αξίες και 
Περιβάλλον»



Eξωσχολικά Προγράμματα
και Ακαδημίες
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ΝΗΠΙΑ ΝΗΠΙΑ

SENIORS, ΠΡΟΝΗΠΙΑ SENIORS, ΠΡΟΝΗΠΙΑ

μπαλέτο

μπαλέτο

Τα Εκπαιδευτήρια Μαντουλίδη πιστεύοντας 
σ’ ένα σύγχρονο και ολοκληρωμένο εκπαι-
δευτικό σύστημα, το οποίο καλλιεργεί και 
αναπτύσσει τις δεξιότητες των μαθητών, 
έχουν καθιερώσει τη λειτουργία εξωσχο-
λικών προγραμμάτων. Τα προγράμματα αυ-
τά πραγματοποιούνται στο εξαιρετικό και  
ασφαλές περιβάλλον των Εκπαιδευτηρίων 

με τη συμβολή εκλεκτών συνεργατών και 
έμπειρων εκπαιδευτικών. Η μεταφορά των 
παιδιών που συμμετέχουν σ’ αυτά τα προ-
γράμματα γίνεται με τα σύγχρονα και ασφα-
λή σχολικά λεωφορεία, απαλλάσσοντας έτσι 
τους γονείς από την υποχρέωση της καθη-
μερινής μεταφοράς. Για τη φετινή χρονιά 
λειτουργούν τα ακόλουθα τμήματα: 

ΑΥΤΟΑΜΥΝΑ • ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ • ΘΕΑΤΡΙΚΟ 
ΠΑΙΧΝΙΔΙ • ΜΟΝΤΕΡΝΟΣ ΧΟΡΟΣ • ΜΠΑ-
ΛΕΤΟ • ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ • ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ • 
ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΒΟΛΕΪ ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ • ΑΚΑΔΗΜΙΑ 
ΜΠΑΣΚΕΤ • ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ • 
ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΤΕΝΙΣ • ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΣΚΙ

ΝΗΠΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟ

μοντέρνος

χορός

ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ ΘΕΑΤΡΙΚΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ
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tae 

kwon do

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

TAΞΗ A’

TAΞΗ Γ’-ΣΤ’

TAΞΗ B’

ΔΗΜΟΤΙΚΟ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ

ΓΥΜΝΑΣΙΟ

μπαλέτο

ρομποτική
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Τα Εκπαιδευτήρια Μαντουλίδη με σταθερό προσανατολισμό στο 
αρχαίο ρητό «Νους υγιής εν σώματι υγιεί» και δίνοντας έμφα-
ση στην καλλιέργεια του ομαδικού πνεύματος και στην αξία του 
«ευ αγωνίζεσθαι» εγκαινιάζουν τη λειτουργία Ακαδημίας Πε-
τοσφαίρισης Κοριτσιών και σε καλούν να γνωρίσεις τα μυστικά 
της πετοσφαίρισης στην Mandoulides Volleyball Girls Academy 
(MGVA). 

Στόχος της Ακαδημίας είναι η εκμάθηση της τεχνικής των αμυντι-
κών και επιθετικών χτυπημάτων (μανσέτα, πάσα, καρφί, σερβίς) 
και των κανονισμών του αθλήματος.

Στην Ακαδημία μπορούν να συμμετάσχουν μαθήτριες του Δημο-
τικού και του Γυμνασίου και Λυκείου των Εκπαιδευτηρίων, αλλά 
και άλλων σχολείων της πόλης. Οι προπονήσεις πραγματοποιού-
νται από έμπειρο προπονητή στο σύγχρονο κλειστό Γυμναστήριο 
των εγκαταστάσεων του Νηπιαγωγείου - Δημοτικού (Οδός Θέρ-
μης - Θεσ/νίκης).

Υπεύθυνος Ακαδημίας: Λυκούργος Καράμπελας

Mandoulides Volleyball 
Girls Academy (MGVA)
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Ακαδημία Basketball MBA

Τα Εκπαιδευτήρια Μαντουλίδη φιλοξενούν στις σύγχρονες εγκα-
ταστάσεις τους, τα δύο κλειστά γυμναστήρια, του Δημοτικού 
σχολείου και του Γυμνασίου - Λυκείου, την Ακαδημία Μπάσκετ 
ΜΒΑ. Στόχος της ΜΒΑ είναι η ανάδειξη ταλαντούχων αθλητών και 
αθλητριών, η διαμόρφωση σωστών χαρακτήρων και η καλλιέργεια 
της σωματικής και ψυχικής τους υγείας. Η ακαδημία αποτελεί 
τον προθάλαμο των αγωνιστικών τμημάτων των Εκπαιδευτηρίων 
- σχολικής, παιδικής, εφηβικής και ανδρικής ομάδας - τα οποία 
έχουν κατακτήσει έξι πανελλήνια πρωταθλήματα, χωρίς ήττα και 
τρεις παγκόσμιους σχολικούς τίτλους.
Δεκάδες μαθητές - αθλητές μας μεταξύ των οποίων ο Χάρης 
Μαρκόπουλος, ο Νίκος Ζήσης, ο Σοφοκλής Σχορτσανίτης, ο Σάβ-
βας Ηλιάδης, ο Κώστας Σλούκας, ο Δημήτρης Κατσίβελης και 
ο Γιώργος Γεωργάκης έχουν συμμετάσχει στις Εθνικές ομάδες 
όλων των κατηγοριών, κατακτώντας Πανευρωπαϊκές διακρίσεις, 
επιβεβαιώνοντας παράλληλα την ποιότητα των προγραμμάτων 
μας από τις μικρότερες ηλικίες μέχρι και την ανδρική ομάδα, 

που συμμετέχει στο πρωτάθλημα της Γ’ Εθνικής.
Από την ίδρυση της ΜΒΑ το 1994 μέχρι και σήμερα, υπεύθυνός 
της και επικεφαλής του επιτελείου των έμπειρων προπονητών 
της Ακαδημίας είναι ο Νίκος Κεραμεύς, επί δεκαετία Ομοσπον-
διακός προπονητής με τρία Ευρωπαϊκά μετάλλια με τις Εθνικές 
Ομάδες Παίδων, Εφήβων και Νέων Ανδρών.
Η Ακαδημία ΜΒΑ απευθύνεται σε αγόρια και κορίτσια από 5 έως 
15 ετών, η έναρξή της γίνεται το Σεπτέμβριο κάθε χρονιάς και 
η τελετή λήξης πραγματοποιείται το πρώτο Σαββατοκύριακο του 
Ιουνίου. Οι ομάδες αγοριών και κοριτσιών της Α’ τάξης του Γυμνα-
σίου συμμετέχουν στα πρωταθλήματα ΜΙΝΙ της Θεσσαλονίκης. Τα 
τελευταία χρόνια οι ομάδες ΜΙΝΙ της Ακαδημίας συμμετείχαν σε 
τουρνουά σε πολλές πόλεις της Ελλάδας και σε δύο ευρωπαϊκές 
-Μόντσα στην Ιταλία και Στοκχόλμη στη Σουηδία- και στα δύο 
διεθνή τουρνουά κατέκτησαν τη δεύτερη θέση.

Υπεύθυνος Ακαδημίας: Νίκος Κεραμεύς
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INDIANA FEVER
 ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ: ΓΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
 1 ΒΟΥΖΟΥΛΙΔΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
 2 ΓΚΑΒΕΖΟΥ ΟΥΡΑΝΙΑ
 3 ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΛΥΔΙΑ
 4 ΔΙΑΜΑΝΤΙΔΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
 5 ΚΟΥΓΙΟΥΜΤΖΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ
 6 ΚΟΥΓΙΟΥΜΤΖΗ ΜΑΡΙΑ ΑΝΝΑ
 7 ΛΑΓΚΑΔΙΩΤΗ ΦΑΝΗ
 8 ΜΟΥΜΤΖΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
 9 ΜΠΛΕΣΙΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
 10 ΝΑΚΗ ΑΝΝΑ
 11 ΝΑΚΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ
 12 ΣΙΦΝΑΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ
 13 ΣΙΦΝΑΙΟΥ ΕΛΕΝΗ
 14 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
 15 ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΤΕΦΑΝΙ

ΝΗΠΙΑ - Α’ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
SEATTLE SUPER SONICS
 ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ: ΝΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ 
ΣΑΒΒΑΣ  
 1. ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΔΗΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ
 2. ΔΕΜΕΡΤΖΗΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ
 3. ΔΗΜΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
 4. ΖΑΓΟΡΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ
 5. ΛΙΑΤΣΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ
 6. ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
 7. ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
 8. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

Β΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
NEW JERSEY NETS
ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ: ΝΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ 
ΣΑΒΒΑΣ
 1 ΓΚΕΣΙΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ
 2 ΓΡΑΝΤΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
 3 ΖΑΓΟΡΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
 4 ΖΑΧΑΡΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
 5 KIΣΟΓΛΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
 6 ΜΠΑΙΡΑΚΤΑΡΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
 7 ΜΠΕΛΕΓΡΙΝΟΣ ΗΛΙΑΣ
 8 ΜΠΡΟΥΖΙΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
 9 ΠΑΘΕΚΑΣ ΜΑΡΚΟΣ
 10 ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ 
  ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
 11 ΠΕΝΤΣΟΥΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
 12 ΣΙΑΦΑΡΑΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ
 13 ΤΟΛΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
 14 ΤΣΙΝΙΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Γ’ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
CHICAGO BULLS         
 ΠΡΟΠΟΝΗΤHΣ:ΝΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ 
ΣΑΒΒΑΣ
 1 ΑΣΤΕΡΙΑΔΗΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ
 2 ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
 3 ΓΕΩΡΓΟΥΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
 4 ΓΚΕΛΕΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
 5 ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
 6 ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
 7 ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
 8 ΚΑΖΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
 9 ΚΑΤΣΑΜΟΥΡΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ
 10 ΚΛΑΜΠΑΤΣΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
 11 ΜΠΑΚΟΓΛΙΔΗΣ ΑΚΗΣ
 12 ΝΤΑΟΥΝΤΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
 13 ΝΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
 14 ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
 15 ΠΑΝΙΚΙΔΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

 16 ΠΑΠΑΖΙΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
 17 ΠΕΝΤΟΥΣΗΣ ΠΑΡΙΣ
 18 ΤΣΑΝΑΚΤΣΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
 19 ΧΑΤΖΗΒΑΛΑΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

NEW YORK KNICKS
ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ: ΚΑΡΑΜΑΝΩΛΗΣ 
ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ
 1 ΑΚΟΥΑΡΟΝΕ ΡΕΝΑΤΟ ΣΤΕΦΑΝΟ 
 2 ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
 3 ΒΕΛΕΝΤΖΑΣ ΜΑΥΡΙΑΝΟΣ 
 4 ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ 
 5 ΔΗΜΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 
 6 ΔΟΥΦΟΣ ΜΑΡΚΟΣ ΑΚΥΛΑΣ 
 7 ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
 8 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ 
 9 ΚΑΡΑΝΑΣΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
 10 ΛΑΠΠΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
 11 ΟΞΥΖΟΓΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
 12 ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
 13 ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΟΡΕΣΤΗΣ
 14 ΣΑΡΑΣΙΔΗΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ 
  ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ
 15 ΣΑΧΤΑΡΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
 16 ΣΓΟΥΡΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
 17 ΣΙΩΠΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
 18 ΧΑΡΙΣΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

UTAH JAZZ
 ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ: ΚΑΡΑΜΑΝΩΛΗΣ 
ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ   
 1 ΒΙΔΑΛΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
 2 ΔΕΛΗΓΚΑΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
 3 ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
 4 ΖΕΪΜΠΕΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
 5 ΜΕΪΜΑΡΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
 6 ΜΠΙΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
 7 ΠΟΛΥΜΕΝΕΡΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 
 8 ΠΡΩΤΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
 9 ΡΙΤΣΕΡ ΜΑΡΙΟΣ
 10 ΡΩΜΑΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
 11 ΣΑΒΒΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
 12 ΣΑΡΑΣΙΔΗΣ ΚΛΕΑΝΘΗΣ
 13 ΣΜΥΡΝΑΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
 14 ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
 15 ΤΣΙΚΑΡΑΣ ΜΕΝΕΛΑΟΣ
 16 ΦΕΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
 17 ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΙΑΣΩΝ
 18 ΧΑΡΙΣΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
 19 ΧΑΣΤΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

 PHILADELPHIA  76ers      
 ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ: ΚΑΡΑΜΑΝΩΛΗΣ 
ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ
 1 ΑΔΑΜΙΔΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
 2 ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
 3 ΑΥΓΟΥΣΤΙΔΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ
 4 ΓΑΙΤΑΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
 5 ΓΚΟΥΘΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
 6 ΔΑΓΚΟΥΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
 7 ΖΕΡΒΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ
 8 ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
 9 ΚΑΤΡΙΒΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
 10 ΚΟΥΝΑΤΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
 11 ΜΑΚΡΙΔΗΣ ΚΙΜΩΝ
 12 ΜΠΟΤΣΟΓΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
 13 ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ
 14 ΤΟΖΙΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
 15 ΤΣΑΝΑΚΤΣΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
 16 ΤΣΑΝΑΚΤΣΙΔΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣCHICAGO BULLS

INDIANA FEVER
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CLEVELAND CAVALIERS

HOUSTON ROCKETS

L.A. LAKERS
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 17 ΦΙΛΛΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
 18 ΧΑΡΙΣΟΠΟΥΛΟΣ ΡΑΦΑΗΛ
 19 ΧΡΥΣΟΧΟΟΥ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ

SAN ANTONIO SPURS
ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ: ΓΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
 1 ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ
 2 ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
 3 ΕΥΘΥΒΟΥΛΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
 4 ΚΑΚΑΓΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
 5 ΚΑΛΑΜΠΑΛΙΚΗΣ ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ 
  ΓΕΩΡΓΙΟΣ
 6 ΚΕΠΑΠΤΖΟΓΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ
 7 ΚΙΟΥΤΣΟΥΚΑΛΗΣ ΘΩΜΑΣ
 8 ΚΟΥΚΑΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
 9 ΚΟΥΚΟΒΙΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
 10 ΚΟΥΝΤΟΥΡΑΚΗΣ ΣΟΦΟΚΛΗΣ
 11 ΝΤΙΝΑΚΗΣ ΦΑΝΗΣ - ΦΩΤΙΟΣ
 12 ΠΟΠΠΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
 13 ΣΑΠΙΔΗΣ ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ
 14 ΤΣΑΚΙΡΙΔΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
 15 ΤΣΑΜΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

LA LAKERS   
ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ: ΚΟΚΚΙΝΟΠΟΥΛΟΣ 
ΣΩΤΗΡΙΟΣ                                             
 1 ΚΙΖΙΡΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ- 
  ΡΑΦΑΗΛ
 2 ΚΙΖΙΡΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
 3 ΚΟΥΚΟΥΜΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
 4 ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΜΙΧΑΗΛ
 5 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΗΛΙΑΣ
 6 ΜΠΙΤΣΟΛΑΣ ΜΙΧΑΗΛ
 7 ΜΠΟΥΜΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
 8 ΜΠΡΟΥΖΙΩΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
 9 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΗΣ
 10 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
 11 ΠΑΠΑΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ
 12 ΣΓΟΥΡΙΔΗΣ ΑΚΗΣ
 13 ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ

HOUSTON ROCKETS         
 ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ: ΚΟΚΚΙΝΟΠΟΥΛΟΣ 
ΣΩΤΗΡΙΟΣ                                             
 1 ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
 2 ΓΕΡΜΑΝΙΔΗΣ ΓΕΙΩΡΓΙΟΣ
 3 ΓΟΥΔΟΥΣΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ
 4 ΓΡΑΝΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
 5 ΚΑΡΑΝΙΚΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
 6 ΚΟΛΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
 7 ΚΩΝΣΤΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
 8 ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ
 9 ΣΤΟΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

 10 ΤΣΙΡΙΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
 11 ΦΟΡΟΓΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
 12 ΣΑΠΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ
 13 ΧΡΥΣΙΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

MIAMI HEAT
ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ: ΚΟΚΚΙΝΟΠΟΥΛΟΣ 
ΣΩΤΗΡΙΟΣ                                            
 1 ΒΟΥΔΟΥΡΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ
 2 ΓΕΡΟΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΟΣ
 3 ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
 4 ΓΚΑΒΕΖΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ
 5 ΚΑΝΑΓΚΙΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
 6 ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΟΓΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ
 7 ΚΑΡΑΘΟΔΩΡΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
 8 ΚΙΩΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
 9 ΚΟΡΥΦΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
 10 ΜΑΡΚΟΥ ΜΑΡΙΟΣ
 11 ΜΠΙΚΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
 12 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
 13 ΡΑΝΤΗΣ ΟΡΕΣΤΗΣ
 14 ΧΑΣΙΩΤΗΣ ΖΗΣΗΣ

CLEVELAND CAVALIERS        
ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ: ΓΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
 1 ΒΑΦΕΙΑΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
 2 ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
 3 ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
 4 ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
 5 ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
 6 ΕΞΑΡΧΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
 7 ΖΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
 8 ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
 9 ΚΑΡΑΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
 10 ΚΟΥΖΟΥΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
 11 ΜΑΝΩΛΙΔΗΣ ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ
 12 ΜΠΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
 13 ΠΑΠΑΒΡΑΜΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
 14 ΠΑΠΠΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

BOSTON CELTICS         
ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ: ΝΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ 
ΣΑΒΒΑΣ 
 1 ΑΛΓΚΑΒΑ ΝΤΟΡΟΝ
 2 ΑΜΠΡΑΧΑΜΙΑΝ ΣΕΡΟΒΠΕ
 3 ΖΑΒΛΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
 4 ΖΟΥΛΟΥΜΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
 5 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ
 6 ΜΠΟΝΤΟΖΟΓΛΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ
 7 ΡΙΤΣΕΡ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
 8 ΤΣΑΓΙΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
 9 ΦΛΕΣΣΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
 10 ΧΑΤΖΗΔΗΜΟΥΛΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

PHILADELFIA 76ers

SAN ANTONIO SPURS

ΜΙΑΜΙ ΗΕΑΤ
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ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ 
JUVENTUS SOCCER SCHOOLS

Η ακαδημία ποδοσφαίρου των Εκπαιδευτηρίων Μαντουλίδη συ-
νεχίζει για δεύτερη χρονιά την επιτυχημένη συνεργασία της με τη 
Juventus Soccer Schools ανεβάζοντας τον πήχη ακόμα 
ψηλότερα.  Η γλώσσα των αριθμών και ο ενθουσιασμός 
των μαθητών-αθλητών, που επανδρώνουν τα τμήματα της 
ακαδημίας, αποτελούν αδιάψευστους μάρτυρες των υψη-
λών προδιαγραφών λειτουργίας της. Η καλλιέργεια του 
ομαδικού πνεύματος και η αξία του «ευ αγωνίζεσθαι» με 
την αδιάλειπτη εποπτεία και καθοδήγηση του προπονητι-
κού επιτελείου της ακαδημίας αναδεικνύουν το ταλέντο 
των νεαρών αθλητών και επιβεβαιώνουν με τον πιο εύληπτο τρόπο 
το αρχαίο ρητό «Νους υγιής εν σώματι υγιεί.»

Για πρώτη φορά φέτος τμήματα της ακαδημίας με μαθητές-αθλητές 
μεγαλύτερης ηλικίας προπονούνται στο ολυμπιακών προδιαγραφών 

Καυτανζόγλειο Εθνικό Στάδιο απολαμβάνοντας τις παροχές 
του. Η επιλογή των Εκπαιδευτηρίων για τη συγκεκριμέ-
νη συνεργασία πραγματοποιήθηκε σε μια πολύ δύσκολη 
εποχή. Δικαιώθηκε όμως απόλυτα με τη διοργάνωση του 
Gollissimo, της μεγάλης ποδοσφαιρικής γιορτής, που 
άνοιξε πριν από λίγους μήνες τις πύλες του Σταδίου σε 
περισσότερα από 400 παιδιά της Θεσσαλονίκης. Ιταλοί 
και Έλληνες προπονητές μύησαν τους συμμετέχοντες στα 

μυστικά του αθλήματος και τους πρόσφεραν μοναδικές ποδοσφαι-
ρικές εμπειρίες.
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PRE BAMBINI
 1 ΓΙΑΛΒΑΛΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ  
  ΜΑΡΙΟΣ
 2 ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ
 3 ΚΑΠΑΧΤΣΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
 4 ΚΕΜΠΑΠΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
 5 ΚΟΡΚΟΒΕΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
 6 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΤΙΜΟΛΕΩΝ
 7 ΜΑΡΜΑΡΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
 8 ΜΙΖΑΡΑΣ ΣΥΜΕΩΝ
 9 ΜΟΣΧΟΝΑΚΗΣ ΙΔΟΜΕΝΕΑΣ
 10 ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
 11 ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
 12 ΠΕΤΣΑΝΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ 
 13 ΠΗΛΕΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
 14 ΠΗΛΕΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
 15 ΠΙΤΕΝΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ
 16 ΠΛΟΥΜΗΣ ΠΕΤΡΟΣ
 17 ΤΣΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
 18 ΤΣΑΜΠΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
 19 ΤΣΑΝΑΚΤΣΙΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
 20 ΦΙΔΑΝΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ
 21 ΧΑΣΑΠΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
 22 ΧΙΓΚΑΣ ΜΑΡKΟΣ
 23 ΧΡΥΣΑΦΗΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ
 
BAMBINI A’ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
 1 ΕΚΜΕΚΤΣΙΟΓΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
 2 ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΔΙΟΝΥΣΗΣ - 
  ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ
 3 ΚΟΡΚΟΒΕΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
 4 ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕΤΡΟΣ
 5 ΜΑΜΑΛΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ
 6 ΜΙΖΑΡΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ
 7 ΜΠΑΤΣΑΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
 8 ΡΟΥΤΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
 9 ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
 10 ΤΣΙΟΡΒΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
 11 ΤΣΙΟΡΒΑΣ ΡΑΦΑΗΛ
 12 ΤΣΟΛΑΚΙΔΗΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ 
 13 ΧΑΣΙΩΤΗΣ ΘΩΜΑΣ
 14 ΧΑΤΖΗΒΑΛΑΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
 
PRE JUNIORS B’ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ 
 1 ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ ΦΩΤΙΟΣ
 2 ΓΙΓΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
 3 ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
 4 ΔΟΥΛΟΥΔΗΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ
 5 ΔΟΥΡΟΣ ΜΑΡΙΟΣ
 6 ΚΟΥΔΡΟΓΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
 7 ΜΑΚΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

 8 ΜΕΤΑΞΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
 9 ΜΠΑΛΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
 10 ΜΠΑΛΛΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
 11 ΜΠΕΛΛΟΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ
 12 ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΧΙΛΛΕΑΣ
 13 ΠΑΠΑΠΟΥΛΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
 14 ΠΛΟΥΜΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ
 15 ΡΗΣΑΦΗΣ ΖΗΣΗΣ ΡΑΦΑΗΛ
 16 ΣΙΩΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
 17 ΣΤΑΜΠΟΥΛΙΔΗΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ
 18 ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
 19 ΤΖΕΛΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
 20 ΨΑΡΕΛΗΣ ΝΙΚΟΛΗΣ 
  ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 
 
PRE JUNIORS Γ’ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ 
 1 ΑΓΓΕΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
 2 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
 3 ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
 4 ΓΙΑΝΤΖΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
 5 ΔΟΥΛΓΚΕΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
 6 ΔΟΥΡΟΣ  ΙΩΑΝΝΗΣ 
 7 ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ
 8 ΚΑΛΦΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
 9 ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΙΑΣΟΝΑΣ
 10 ΜΠΙΖΙΜΗΣ-ΓΙΑΓΚΟΠΟΥΛΟΣ 
  ΓΕΩΡΓΙΟΣ
 11 ΜΠΡΟΥΖΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
 12 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
 13 ΠΛΙΑΚΗΣ ΗΛΙΑΣ
 14 ΣΑΜΑΡΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
 15 ΣΟΛΟΜΩΝΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 
  ΘΕΟΔΩΡΟΣ
 16 ΤΣΙΒΕΛΕΚΙΔΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ
 17 ΧΑΡΙΣΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
 18 ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ
 19 ΧΡΙΣΤΕΛΗΣ ΑΝΔΡΙΑΝΟΣ
 
JUNIORS Δ’ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
 1 ΑΔΑΜΙΔΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ
 2 ΓΑΛΑΤΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
 3 ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
 4 ΗΜΙΟΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
 5 ΙΩΑΚΕΙΜΙΔΗΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ 
 6 ΚΑΝΑΓΚΙΝΗΣ ΜΕΝΕΛΑΟΣ
 7 ΚΟΥΒΑΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
 8 ΚΟΥΚΑΛΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
 9 ΚΟΥΡΤΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
 10 ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ 
 11 ΜΠΙΛΛΑΣ ΘΩΜΑΣ-ΑΧΙΛΛΕΑΣ
 12 ΜΠΛΙΑΤΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

PRE BAMBINI

BAMBINI A’ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

PRE JUNIORS Β’ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

PRE JUNIORS Β’ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ PRE JUNIORS Γ’ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
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 13 ΟΡΓΑΝΤΖΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ
 14 ΠΑΠΑΕΥΘΥΜΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ- 
  ΜΑΞΙΜΟΣ
 15 ΠΑΧΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
 16 ΠΟΠΠΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ 
 17 ΡΗΣΑΦΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
 18 ΣΑΜΑΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
 19 ΣΑΜΨΩΝΙΔΗΣ ΣΕΒΑΣΤΟΣ 
 20 ΣΙΩΠΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΡΑΦΑΗΛ
 21 ΣΤΡΑΓΑΛΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
 22 ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
 23 ΤΖΕΛΛΟΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ
 24 ΤΟΜΑΤΣΙΔΗΣ-ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗΣ  
  ΑΓΓΕΛΟΣ
 25 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ
 26 ΧΑΤΖΗΔΗΜΟΥΛΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
 27 ΧΩΡΙΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
 

 ΠΡΟΠΑΙΔΙΚΟ 2000-1999
 1 ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
 2 ΒΑΒΑΤΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
 3 ΒΛΑΣΙΔΗΣ ΑΛΕΞΙΟΣ
 4 ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
 5 ΓΚΡΙΓΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
 6 ΔΕΛΗΠΑΛΛΑΣ-Ο ΝΤΟΝΕΛ 
  ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ-ΣΙΔΕΡΗΣ
 7 ΔΟΥΡΟΣ ΘΩΜΑΣ
 8 ΖΑΒΙΤΣΑΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 
  ΒΙΚΤΩΡΑΣ
 9 ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
 10 ΙΑΤΡΟΥΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
 11 ΚΑΛΟΓΡΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
 12 ΚΑΠΡΑΡΑΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ
 13 ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ 
  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
 14 ΜΑΚΕΔΟΣ ΣΥΜΕΩΝ
 15 ΝΙΑΒΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
 16 ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
 17 ΠΑΠΑΔΑΜ ΡΑΦΑΗΛ
 18 ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ
 19 ΠΟΠΠΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
 20 ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
 21 ΣΛΑΒΟΥΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
 22 ΣΤΟΪΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 
  ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
 23 ΤΖΑΜΤΖΗΣ ΟΘΩΝ-ΘΕΟΔΩΡΟΣ
 24 ΤΣΑΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
 
 
ΠΑΙΔΙΚΟ 1997
 1 ΑΛΙΒΑΝΗΣ-ΚΑΜΠΟΥΡΑΚΗΣ 
  ΜΙΧΑΗΛ-ΑΓΓΕΛΟΣ
 2 ΒΑΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΙΑΣΩΝ
 3 ΒΕΝΕΤΗΣ ΨΩΜΙΑΔΗΣ 
  ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
 4 ΔΑΜΑΣΚΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ 
 5 ΔΕΛΗΓΙΩΡΓΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
 6 ΖΑΡΖΑΒΑΤΣΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
 7 ΜΑΚΕΔΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
 8 ΜΑΡΜΑΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
 9 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΣΑΒΒΑΣ
 10 ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ
 11 ΠΑΤΑΚΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ-
  ΟΡΕΣΤΗΣ
 12 ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ-
  ΜΑΚΕΔΩΝ
 13 ΣΑΡΑΣΙΔΗΣ ΑΒΡΑΑΜ
 14 ΒΕΛΕΝΤΖΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ

JUNIORS Δ’ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

JUNIORS Δ’ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

ΠΡΟΠΑΙΔΙΚΟ

ΠΑΙΔΙΚΟ
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ληνική, την Αυστριακή ή τη Βουλγαρική Εθνική Ένωση Δασκάλων. 
Γυμναστές ή πρώην αθλητές οι περισσότεροι έχουν πολυετή εμπειρία 
με παιδιά στελεχώνοντας κατασκηνώσεις, αθλητικούς συλλόγους ή 
υπαίθριες δραστηριότητες.
Οι αναβάσεις ξεκινούν με τα πρώτα χιόνια του Δεκεμβρίου ή Ιανου-
αρίου μέχρι τα τέλη Μαρτίου ή αρχές Απριλίου.
Η Ακαδημία κατά βάση ανεβαίνει στα 3-5 Πηγάδια, αλλά και στο 
Σέλι ή στο Καϊμάκτσαλάν, ανάλογα με την ποιότητα του χιονιού και 
τα παιδιά χωρίζονται σε ομάδες των 3-6 ατόμων, ανάλογα με το επί-
πεδο και την ηλικία τους. Όλα τα παιδιά είναι σε θέση να κατέβουν 
κόκκινες πίστες μετά από 4 έως 7 μαθήματα με ασφάλεια και ικα-
νοποιητική τεχνική.
Σας προσκαλούμε να γίνετε και εσείς μέλη αυτής της μεγάλης παρέ-
ας και να μας συντροφεύετε σε όλες τις χειμερινές μας αποδράσεις, 
εντός και εκτός Ελλάδας!!!

Το τένις είναι ένα παιχνίδι για όλες τις ηλικίες. Γυμνάζει όλο το σώμα, 
εξασκεί το μυαλό και αναζωογονεί το πνεύμα, δίνει χαρά, αναπτύσσει 
την πειθαρχία, την επιμονή και την υπομονή. Αν και ατομικό άθλημα, 
το τένις προσφέρει εφόδια για τη διαμόρφωση του χαρακτήρα.

Στόχος της Ακαδημίας είναι μέσα απ’ το παιχνίδι ο μαθητής να μάθει 
τη βασική τεχνική των χτυπημάτων και κανονισμών. Για τους προ-
χωρημένους, πάλι, επιδιώκουμε την εκμάθηση ειδικών χτυπημάτων 
και τακτικής.

Η Ακαδημία λειτουργεί την Πέμπτη και το Σάββατο από το Σεπτέμ-
βριο έως τον Ιούνιο. Τα μαθήματα γίνονται σε γκρουπ αρχαρίων και 
προχωρημένων, στις εγκαταστάσεις τένις του Γυμνασίου / Λυκείου 
των Εκπαιδευτηρίων μας .

Υπεύθυνος Ακαδημίας: Αμουτζόγλου Βασίλειος

Ακαδημία Τένις

Ακαδημία Ski & Snowboard 
για παιδιά και νέους από 4 -17 ετών

Ασφάλεια, εκμάθηση και διασκέδαση είναι οι βασικοί άξονες 
στους οποίους κινούμαστε με μεγάλη επιτυχία, ενώ η αγάπη 
μας για τα παιδιά βάζει τον πήχη όλο και ψηλότερα.
Οι δάσκαλοι-προπονητές με συνεχή επιμόρφωση στην Ελ-
λάδα και στο εξωτερικό είναι πιστοποιημένοι από την Ελ-

Υπεύθυνος Ακαδημίας: Γιώργος Σταυρινός
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ΑΝΔΡΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
1. ΒΕΛΙΣΣΑΡΙΟΥ ΠΕΤΡΟΣ
2. ΓΕΩΡΓΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
3. ΔΑΒΑΝΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
4. ΔΕΛΗΓΕΩΡΓΗΣ ΑΠΟΛΛΩΝ
5. ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΡΑΦΑΗΛ
6. ΖΑΪΜΙ ΠΑΡΗΣ
7. ΖΕΪΜΠΕΚΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ
8. ΘΩΜΑΪΔΗΣ ΦΩΤΙΟΣ
9. ΚΟΥΖΕΛΟΓΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ
10. ΚΟΥΣΙΑΝΤΖΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
11. ΜΠΑΚΙΡΤΖΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
12. ΝΑΟΥΜΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
13. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
14. ΠΑΠΑΡΕΓΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
15. ΣΙΟΛΟΓΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
16. ΣΛΑΦΤΣΑΚΗΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ
17. ΤΟΖΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
18. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ

ΕΦΗΒΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
1. ΒΕΛΙΣΣΑΡΙΟΥ ΠΕΤΡΟΣ
2. ΓΕΩΡΓΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
3. ΔΕΛΗΓΕΩΡΓΗΣ ΑΠΟΛΛΩΝ
4. ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΡΑΦΑΗΛ
5. ΖΑΪΜΙ ΠΑΡΗΣ
6. ΘΩΜΑΪΔΗΣ ΦΩΤΙΟΣ
7. ΚΟΥΖΕΛΟΓΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ
8. ΚΟΥΣΙΑΝΤΖΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
9. ΜΠΑΚΙΡΤΖΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
10. ΝΑΟΥΜΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
11. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
12. ΠΑΠΑΡΕΓΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
13. ΣΙΟΛΟΓΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
14. ΣΛΑΦΤΣΑΚΗΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ
15. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ

ΠΑΙΔΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
1. ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ
2. ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
3. ΒΕΝΕΤΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
4. ΒΟΥΔΟΥΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
5. ΓΕΡΟΘΑΝΑΣΗΣ ΜΑΡΙΟΣ
6. ΓΚΑΒΕΖΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
7. ΓΚΟΛΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
8. ΚΑΜΑΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
9. ΚΙΟΥΤΣΟΥΚΑΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
10. ΚΥΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
11. ΜΗΤΑΚΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
12. ΜΟΥΤΣΟΓΛΟΥ ΣΩΤΗΡΙΟΣ
13. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ
14. ΡΕΦΑΤΛΑΡΙ ΑΓΓΕΛΟΣ
15. ΣΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
16. ΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
17. ΧΑΤΖΗΠΑΠΠΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΜΑΣ ΜΑΝΤΟΥΛΙΔΗΣ
ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΑΝΤΟΥΛΙΔΗΣ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΑΡΧΗΓΟΣ: ΧΑΣΙΩΤΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΚΕΡΑΜΕΥΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΠΡΟΠΟΝΗΤΕΣ
ΑΝΔΡΙΚΟΥ-ΕΦΗΒΙΚΟΥ: ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

 ΚΑΡΑΜΑΝΩΛΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ

ΠΑΙΔΙΚΟΥ: ΚΟΚΚΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ

ΠΡΟΠΑΙΔΙΚΟΥ: ΒΛΟΣΤΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ: ΚΑΡΑΚΑΣΙΔΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

ΓΥΜΝΑΣΤΗΣ: ΤΖΕΛΕΤΤΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
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Τα Εκπαιδευτήρια Μαντουλίδη κατέκτησαν τον τίτλο 
του πρωταθλητή Λυκείων στην Ανατολική Θεσσαλονίκη για 

τέταρτη συνεχόμενη χρονιά. Ο Μαντουλίδης επικράτησε στον 
τελικό με 67 - 42 του Αριστοτελείου Κολεγίου με το ματς να 
κρίνεται από τα πρώτα λεπτά οπότε και οι νικητές επέβαλαν 
τον ρυθμό τους και πήραν προβάδισμα στο σκορ. 
«Συγχαρητήρια στους συντελεστές και των δύο σχολείων για 
την άψογη συμπεριφορά εντός και εκτός αγωνιστικών χώρων, 
καθώς και στο γραφείο Φυσικής Αγωγής Ανατολικής Θεσσα-
λονίκης για την άψογη διοργάνωση» σχολίασε ο Διευθυντής 
Αθλητισμού των Εκπαιδευτηρίων Ευθύμιος Χασιώτης και συ-
νέχισε: «Εύχομαι το Υπουργείο Παιδείας, παρά τις δεδομένες 
οικονομικές δυσκολίες, να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων 
και να συνεχίσει το πρωτάθλημα μέχρι το τέλος».

ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΗΣ 
ΛΥΚΕΙΩΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
Ο ΜΑΝΤΟΥΛΙΔΗΣ 
31/10/2011 

ΠΡΟΠΑΙΔΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
1. ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ
2. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
3. ΓΚΟΥΘΑΣ ΘΕΜΗΣ 
4. ΔΑΛΕΣΗΣ ΜΑΡΚΟΣ
5. ΚΑΛΑΜΠΟΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
6. ΚΕΡΑΜΙΔΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
7. ΚΟΣΜΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
8. ΞΕΝΙΤΙΔΗΣ ΦΩΤΙΟΣ
9. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
10. ΣΛΑΒΟΥΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
11. ΤΖΑΜΟΣ ΠΕΤΡΟΣ
12. ΤΣΙΑΚΙΡΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
13. ΤΣΙΡΩΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
14. ΦΑΡΜΑΚΗΣ ΧΑΡΙΣΤΟΣ
15. ΧΡΗΣΤΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΚΟΡΑΣΙΔΕΣ
1. ΔΙΑΜΑΝΤΙΔΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
2. ΚΑΡΑΣΑΚΑΛΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ
3. ΚΑΤΣΙΚΗ ΣΕΛΙΑ
4. ΛΑΓΚΑΔΙΩΤΗ ΦΑΝΗ
5. ΝΑΚΗ ΑΝΝΑ 
6. ΠΑΜΠΟΥΞΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ
7. ΣΑΒΒΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΙΖΑ 
8. ΣΙΦΝΑΙΟΥ ΕΛΕΝΗ
9. ΤΕΓΙΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ-ΔΑΦΝΗ
10. ΤΣΑΓΚΑΡΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ
11. ΤΣΟΤΣΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
12. ΦΟΡΟΓΛΟΥ ΧΡΥΣΗ
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Με την έναρξη της φετινής σχολικής χρονιάς εγκαινι-
άστηκε στο χώρο της αυλής του Δημοτικού σχολείου  

ένας νέος πολυχώρος άθλησης και ψυχαγωγίας. Δίπλα 
στις εγκαταστάσεις του ζωολογικού κήπου οι μαθητές 
όλων των τάξεων μπορούν να επιδείξουν τις ικανότητές 
τους στο γκολφ, στους στόχους ή να σκαρφαλώσουν στον 
τοίχο αναρρίχησης. Ελπίζοντας ότι η χαρά του παιχνιδιού 
μπορεί να συνδυαστεί αρμονικά με την ανάπτυξη και την 
καλλιέργεια των δεξιοτήτων των παιδιών, τα Εκπαιδευ-
τήρια Μαντουλίδη φροντίζουν για την εποικοδομητική 
εκμετάλλευση του ελεύθερου χρόνου των μαθητών κατά 
τη διάρκεια των διαλειμμάτων. Συγχρόνως ο χώρος αυτός 
προορίζεται και για αθλοπαιδιές στο μάθημα της γυμνα-
στικής, όποτε οι αρμόδιοι εκπαιδευτικοί το κρίνουν απα-
ραίτητο. Παράλληλα, σε παρακείμενο χώρο δημιουργείται 
λαχανόκηπος, όπου βιωματικά οι μαθητές θα έχουν τη 
δυνατότητα  όχι μόνο να παρακολουθούν όλα τα στάδια 
ανάπτυξης των φυτών, από τη σπορά ως την καρποφο-
ρία, αλλά και να συμμετέχουν ενεργά στη διαδικασία 
παραγωγής. Έτσι η μάθηση, ξεφεύγοντας από τα στενά 
όρια της τάξης, θα αποκτήσει και διαρκέστερο και πιο 
ευχάριστο χαρακτήρα. 

Όταν το 
παιχνίδι γίνεται 
δημιουργία!
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Νέοι άνθρωποι με όρεξη και διάθεση για ζωή και προσφορά.  Φαι-
νομενικά ξένοι μεταξύ τους κι όμως με κάτι κοινό να τους συνδέει. 
Σημείο επαφής των ξεχωριστών διαδρομών τους ο Σύλλογος Απο-
φοίτων και οι όμορφες αναμνήσεις από τα χρόνια στο σχολείο.

Η δράση έντονη και η συμμετοχή μεγάλη! Μετρά μόλις δύο χρόνια 
ύπαρξης κι όμως η απήχησή του ολοένα μεγαλύτερη, τόση που πλέ-
ον τείνει να γίνει θεσμός. Τα λόγια είναι περιττά…τουρνουά 5Χ5.Ο 
ανταγωνισμός μεγάλος.. Μαραντόνες και Ρονάλντοι αμέτρητοι! Όσο 
για τα goals…χάσαμε το λογαριασμό. Πολύ γέλιο, μεγάλος ανταγω-
νισμός, κόκκινες κάρτες, αλλά κυρίως πολλές γνωριμίες.

Οι γνωριμίες όμως, δεν τελειώνουν εκεί. Ανανεώνουμε επιτόπου 
το ραντεβού μας για χορό και ξέφρενη διασκέδαση με άρωμα κα-
λοκαιριού και χειμώνα. Για όσους δεν κατάλαβαν….party, partyyyy, 
PARTY!!! Maison Crystal και Remvi οι χώροι που φιλοξένησαν φέ-
τος το κέφι και τη διάθεσή μας.

Αλλά η σκέψη μας δεν τελειώνει εκεί. Η ανάγκη μας για προσφορά 
και αλληλεγγύη ήταν η κινητήρια δύναμη που ώθησε το Σύλλογο στη 
δημιουργία αυτόνομης Τράπεζας Αίματος στο Ιπποκράτειο Νοσοκο-
μείο Θεσσαλονίκης. Η προσπάθειά μας δεν ήταν άκαρπη…Ανταμοιβή 
μας τα χαμόγελα τεσσάρων μέχρι τώρα οικογενειών που ξαναβρή-
καν την ελπίδα αντλώντας δύναμη από την «ανθρώπινη πλευρά» του 
Συλλόγου. Αυτά είναι μόνο η αρχή…Συνεχίζουμε δυναμικά με νέες 
ιδέες για το μέλλον και είμαστε ανοιχτοί σε κάθε πρόταση, πολύ 
περισσότερο δε στην ενεργή παρουσία σας προς υλοποίησή τους. 
Τα καλύτερα έπονται….

Με τιμή
Σύλλογος Αποφοίτων Εκπαιδευτηρίων Μαντουλίδη

ΣύλλογοΣ Αποφοίτων 
Εκπαιδευτηρίων Μαντουλίδη



ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Αικατερίνη Μαντουλίδου

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
Δημήτριος Μαντουλίδης

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
Ασπασία Χασιώτη

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ 
ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ
Παρασκευή Μαντουλίδου

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ
Φλωρεντία Μπαθρέλλου

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
Νικόλαος Κεραμεύς
Ευθύμιος Χασιώτης

ΔΙΕΥΘΥΝΤΙΚΑ ΣΤΕΛΕΧΗ

Αικατερίνη Μαντουλίδου, Καθ. Αγγλικής Φιλολογίας, 
Διευθύντρια Λυκείου
Δημήτριος Λασκαρίδης, Μαθηματικός, 
Διευθυντής 2ου Λυκείου
Παρίσης Διγκτσής, Καθ. Φυσικής Αγωγής, 
Υποδιευθυντής Λυκείου
Φλωρεντία Μπαθρέλλου, Καθ. Αγγλικής Φιλολογίας, 
Διευθύντρια Γυμνασίου
Ασπασία Χασιώτη, Δρ. Φιλολογίας, 
Διευθύντρια 2ου Γυμνασίου
Δέσποινα Σαραντίδου, Καθ. Αγγλικής Φιλολογίας, 
Υποδιευθύντρια Γυμνασίου
Σοφία Νικολουδάκη, Καθ. Αγγλικής Φιλολογίας, 
Υπεύθυνη Πολιτιστικών

Γεώργιος Χατζόπουλος, Δάσκαλος, 
Διευθυντής Δημοτικού
Παναγιώτης Πανικίδης, Δάσκαλος, 
Υποδιευθυντής Δημοτικού
Γλυκερία Πετρίδου-Φώλα, Καθ. Αγγλικής Φιλολογίας, 
Διευθύντρια 2ου Δημοτικού

Παρασκευή Μαντουλίδου, Νηπιαγωγός, 
Διευθύντρια Σπουδών Προσχολικής Ηλικίας
Αικατερίνη Γιαννακούλα, Νηπιαγωγός, 
Προϊσταμένη Νηπιαγωγείου
Ελευθερία Τουτουντζή, Ειδική παιδαγωγός, 
Προϊσταμένη 2ου Νηπιαγωγείου
Θεοδώρα Τόσκα, Βρεφονηπιοκόμος, 
Διευθύντρια Παιδικού Σταθμού

OI ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΩΝ ΜΑΝΤΟΥΛΙΔΗ



ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΙ ΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΤΩΝ Ε.Μ.

Γ. Αβραμίδου, Β. Αγγέλης, Α. Αθανασιάδου, Ε. Αλεξανδρίδου, Ε. Αλεξίου, Α. Αληχανίδου, Κ. Αλμπάνη, Β. Αμουτζόγλου, 

Ν. Αμπεριάδης, Ά. Αμπλάς, Α. Ανανιάδου, Σ. Αναστασοπούλου, Α. Αργυρόπουλος, Ε. Αργυροπούλου, Θ. Αρετάκης, 

Λ. Αρσενίδης, Β. Ασημακόπουλος, Γ. Βαγιωνάς, Β. Βαλδούμας, Ε. Βαλκάνου, Χ. Βαλτά, Σ. Βαρσάμης, Ν. Βέλιοβιτς, 

Σ. Βελώνη, Ι. Βλάχος, Ε. Βουλγαρίδης, Π. Βράνης, Π. Βρογκιστινός, Α. Γαλλοπούλου, Ε. Γιαζιτζή, Α. Γιαννακούλα, Γ. 

Γιάννος, Ε. Γιοβάννη, Γ. Γκανά, Α. Γκασιμπαγιαζίδου, Ι. Γκιάτα, Φ. Γκιόκα, Μ. Γκιουζέλη, Φ. Γκιούνα, Σ. Γκόσιου, Β. 

Γκουνάευα, Ε. Γούναρη, Μ. Γουναροπούλου, Μ.-Ε. Γραμμένου, Μ. Γρηγοριάδου, Σ. Γρηγοριάδου, Ά. Δαβουρτζίκα, Ο. 

Δάντση, Δ. Δάρδας, Γ. Δεληγιάννης, Α. Δεμιρτζόγλου, Ι. Δεσποινιάδης, Χ. Δημητριάδου, Χ. Διαμαντής, Π. Διγκτσής, 

Α. Δολαπτσή, Α. Ελευθεριάδου, Θ. Εξαδάκτυλος, Α. Ζαμπέτογλου, Σ. Ζεϊμπέκης, Θ. Ζερβουδάκης, Β. Ζίκο, Γ.-Δ. 

Ζουμπούλης, Σ. Θεμόπουλος, Ε. Θεοδωρίδου, Δ. Θεοδώρου, Σ. Θεοδώρου, Ε. Θεολόγου,  Ξ. Θρασυβουλίδου, Α. 

Θωμαΐδου, Α. Ιακωβίδης, Γ. Ιντζίδου, Ε. Ίσκου, Ό.-Μ. Ιωαννίδου, Δ. Καζάκος, Γ. Καλιώρα, Β. Κανδυλιώτη, Α. Καννόνε, 

Ε. Κανταρζής, Κ. Καπαώνη, Π. Καπνόπουλος, Α. Καράβατος, Ε. Καραγγελή, Α.Καρακασίδου, Ε. Καραμανώλης, Μ. 

Καραμπατάκη, Λ. Καράμπελας, Β. Καρανικόλα,Π.-Π. Καραπατσάς, Α. Καραστάθη, Ά. Καρκαλέτση, Ε. Καρκατζίνου, 

Δ. Καρυδάκη, Χ. Κατατριώτης, Χ. Κατέχης, Χ. Κατίδου, Μ. Κατσικά, Θ. Κατσικαρίδης, Κ. Κατσικάς, Η. Κατσόγιαννης, 

Χ. Κέλπης, Ν. Κεραμεύς, Α. Κερασιώτης, Π. Κικιδάς, Γ. Κιουρτσή, Χ. Κιουρτσής, Κ. Κοζλώφ, Α. Κοκκινίδου, Σ. 

Κοκκινόπουλος, Π. Κολιούσκα, Π. Κομιανός, Β. Κότσικας, Ν. Κουβαρδά, Κ. Κουκουβέτσιος, Κ. Κουκούδας, Ι. 

Κουμουσίδου, Π. Κουρτεσίδου, Α. Κούρτης, Ε. Κουτρουμπάκη, Σ. Κουτσομήτρος, Κ. Κυδωνοπούλου, Υ. Κυπραίου, 

Θ. Κυρατζής, Β. Κυριαζής, Α. Κυριακού, Κ. Κύρου, Α. Κωδωνάκη, Μ. Κωνσταντινίδη, Μ. Κωστελίδου, Α. Κώττης, Χ. 

Λάρου, Α. Λασκαρίδης, Δ. Λασκαρίδης, Ε. Λασκαρίδης, Μ. Λενικάκη, Η. Λεοντάρη, Α. Λιαμάκη, Χ. Λιαμάκη, Ι. Λούγκας, 

Λ. Λούκας, Π. Λυμπερακάκης, Λ. Μαζαράκης, Α. Μακέδος, Π.-Λ. Μακιλγουέιν, Χ. Μαλλιαράκης, Δ. Μαντουλίδης, Α. 

Μαντουλίδου, Π. Μαντουλίδου, Α. Ματιάκης, Μ. Μαυρίδου, Ε. Μαυρίκου, Α. Μαυρογένη, Α. Μαυρομάτης, Ι. Μέγαρης, 

Λ. Μεντιλίδου, Μ. Μερτζάνη, Κ. Μίλτσος, Π. Μιχαηλίδου, Ό. Μιχαλάκα, Ε. Μιχαλακοπούλου, Ν.-Α. Μούιρχεντ, Ε. 

Μουσαφείρη, Ν. Μουχτάρογλου, Φ. Μπαθρέλλου, Ε. Μπαϊρακταρίδου, Ά. Μπακαλίδου, Μ. Μπαλάση, Ι. Μπαλούκας, 

Μ.Μπαξεβάνου, Ζ. Μπέγου, Σ. Μπεσδεμιώτης, Μ. Μπονατσάκη, Χ. Μπόση, Σ. Μυλοπούλου, Τ. Ναουμίδη, Δ. Νάτσκου, 

Μ. Νίκα, Τ. Νίκα, Φ. Νίκα, Η. Νικήτας, Σ. Νικολαΐδου, Ι. Νικολάου, Σ. Νικολουδάκη, Δ. Νικόπουλος, Α. Νοτίδης, Μ. 

Νούλα, Ι. Νταουντάκης, Π. Ντόλκερας, Σ. Ντολόπουλος, Μ. Ντόντο, Α. Ντριάγκου, Σ.-Δ. Οικονομίδου, Γ. Παγκάλτσου, 

Δ. Παλαμουτίδου, Γ. Παμπόρης, Τ. Παναγιωτόπουλος, Π. Πανικίδης, Α. Παντελίδης, Ε. Παντοσίτη, Ε. Παπαδημητρίου, 

Μ. Παπαδημητρίου, Ί. Παπαδοπούλου, Μ. Παπαδοπούλου, Σ. Παπαδοπούλου, Β. Παπάζογλου, Μ. Παπαθανασίου, Μ. 

Παπαθεοδώρου, Α. Παπακώστα, Ε. Παπανικολάου, Α. Πασπαλάς, Κ. Πατσίδης, Σ. Παττακός, Α. Παττακού, Γ. Πετρίδου-

Φώλα, Β. Πέτροβιτς, Ι. Πετρόπουλος, Α. Πιτσέλη, Β. Πλιόγκου, Ι. Πολυμενέρης, Δ. Πουρνάρας, Θ. Ράγκος, Ε. Ραλλίδου, 

Σ. Ραπτόπουλος, Ι. Ρίγγας, Μ. Σαββίδου, Ε. Σακαλή, Ε. Σακκούλη, Χ. Σαλονικιού, Σ.-Σ. Σαμαρά, Β. Σαμόλης, Σ. 

Σαραντίδης, Δ. Σαραντίδου, Χ. Σεϊταρίδης, Γ. Σιατατίδης, Γ. Σιέμου, Μ. Σλάβη, Α. Σμυρνιά, Χ. Σούρβαλος, Ν. Σοφίκης, 

Π. Σπυριδωνίδου, Γ. Σταυρινός, Ά. Σταυροπούλου, Β. Στεργιόπουλος, Σ. Στεφανίδης, Φ. Στεφανίδης, Τ. Στεφανιώτης, 

Ε. Στόικου, Α. Στουγιαννούδη, Ι. Στράτογλου, Κ. Σύρρης, Δ. Σφόλκος, Β. Σφόλκου, Σ. Σφόλκου, Α. Σωτηρίου, Μ. 

Ταβουλάρη, Θ.-Μ. Ταϊρίδου, Α. Τάραμα, Θ. Τάραμα, Ε. Τερζίδου, Α. Τζελέττας, Γ. Τζόλας, Ν. Τοπουζέλης, Θ. Τόσκα, Ά. 

Τουμπαλίδου, Ε. Τουτουντζή, Γ. Τράτσκας, Δ. Τριγώνη, Θ. Τσαλουχίδης, Α. Τσαντεκίδου, Α. Τσάτμαλη-Κοροξένου, Α. 

Τσιλιπήρα, Ε. Τσιμπερίδου, Θ. Τσιρανίδης, Ε. Τσιρίμπαση, Ε. Τσόκανος, Α. Τσολογιάννη, Ε. Τσουβαλάς, Γ. Φαρφάρα, 

Κ. Φαρφάρα, Ε. Φεβγίδου, Κ. Φιλιππίδου, Α. Φραγκίδου, Χ. Φυτανίδου, Ά. Φωκά, Σ. Χαντζής Β. Χαραλαμπίδου, Ε. 

Χαραλαμποπούλου, Α. Χασιώτη, Γ. Χασιώτης, Ε. Χασιώτης, Δ. Χατζάκης, Δ. Χατζηαθανασίου, Θ. Χατζηβασιλείου, Ι. 

Χατζηγεωργιάδης, Χ.-Α. Χατζηδέρη, Ι. Χατζηζήσης, Α. Χατζής, Ε. Χατζηστεφάνου, Γ. Χατζόπουλος, Α. Χατζοπούλου, 

Δ. Χείλης, Β. Χιώτης, Ν. Χουρσούτογλου, Ι. Χρήστου, Ε. Χριστοφιλίδου, Ι. Χρυσικός, Χ. Χρυσοχοΐδης, Ε. Χωρινού.








