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ΜΑΘΗΤΕΣ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ 

 
Είκοσι τέσσερις μαθητές των Εκπαιδευτηρίων Ε. Μαντουλίδη, 
συνοδευόμενοι από τρεις καθηγητές τους, επισκέφτηκαν το 
Στρασβούργο της Γαλλίας με σκοπό την παρακολούθηση των εργασιών 
της Ολομέλειας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. 
 
Η επίσκεψη των μαθητών στη συνεδρίαση της Ολομέλειας του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου συνέπεσε με μια μεγάλη επέτειο για την 
Ευρώπη: την επανένωση της Γερμανίας. Οι μαθητές παρακολούθησαν τις 
ομιλίες του Προέδρου της Γαλλικής Δημοκρατίας Φρανσουά Ολάντ και 
της καγκελαρίου της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας 
Άνγκελα Μέρκελ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Η κοινή επίσκεψη των δύο 
Αρχηγών - Κρατών πραγματοποιήθηκε 25 χρόνια μετά την επανένωση της 
Γερμανίας και 26 χρόνια μετά την πτώση του Τείχους του Βερολίνου. 
Αυτό είχε να συμβεί από τον Νοέμβριο του 1989 με την επίσκεψη του 
Προέδρου Φρανσουά Μιτεράν και του Καγκελάριου Χέλμουτ Κολ, οι 
οποίοι απηύθυναν κοινή ομιλία στην Ολομέλεια. 
 
Η επίσκεψη πραγματοποιήθηκε ύστερα από αίτημα των Εκπαιδευτηρίων 
στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και εντάσσεται στο πλαίσιο των 
εκπαιδευτικών επισκέψεων που διοργανώνουν τα Εκπαιδευτήρια. 
 
Οι συμμετέχοντες στην εκπαιδευτική αυτή επίσκεψη είχαν την ευκαιρία 
να συναντηθούν, να ενημερωθούν και να συζητήσουν με τον Έλληνα 
Ευρωβουλευτή κ. Γεώργιο Γραμματικάκη σχετικά με θέματα που 
αφορούν τη λειτουργία και τις δραστηριότητες του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου, ενώ στο περιθώριο των εργασιών ξεναγήθηκαν σε 
ιστορικά μνημεία της πόλης του Στρασβούργου. 
 
Πολύτιμη ήταν η βοήθεια του Βασίλη Καναρά, Επικεφαλής Γενικής 
Διεύθυνσης Επικοινωνίας (Μονάδα επισκέψεων και σεμιναρίων)  καθώς 
και της συνεργάτριάς του Μαριάννας Ντάλα, όπως επίσης και η συμβολή 
του Λεωνίδα Αντωνακόπουλου, Επικεφαλής του Γραφείου του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Ελλάδα. 
 
Είχε προηγηθεί ενημέρωση των μαθητών για τη λειτουργία του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου από τον πρώην Ευρωβουλευτή κ. Ιωάννη 
Γκλαβάκη, ο οποίος απάντησε πρόθυμα σε όλες τις ερωτήσεις των 
μαθητών, στις εγκαταστάσεις των Εκπαιδευτηρίων. 
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Δ ι α κ ρ ί σ ε ι ς 
 
01 ΒΡΑΒΕΥΣΗ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΣΤΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥΣ ΤΗΣ ΕΜΕ                                                                       13/10/2015 

Μαθητές των Εκπαιδευτηρίων βραβεύτηκαν από την ΕΜΕ για τις 
διακρίσεις τους στους μαθηματικούς διαγωνισμούς «Θαλής» και 
«Ευκλείδης» κατά το σχολικό έτος 2014 - 2015.  

Οι μαθητές που βραβεύτηκαν είναι: 

  
Β’ Γυμνασίου  
1o βραβείο Γ. Γκύζης, Α. Κούρτη, Κ. Κουτρούλης,  
 Σ. Μάστορης, Ο. Πλοιαρίδης  
Έπαινος Ε. Κολυμπιανάκη, Χ. Μαρινόπουλος,  

Γ. Μιχαηλίδης, Ι. Σαμαράς, Α. Σπηλιόπουλος, 
Β. Τριανταφύλλου, Ε. Χασιώτη, Ν. Χρυσικός  

Γ’ Γυμνασίου  
1o βραβείο Ρ. Τσιάμης 
3o βραβείο Π. Διαμαντής, Η. Πηλιανίδης 
Έπαινος Α. Γεροντόπουλος, Α. Μαυρομάτης 

Α. Τσιρανίδης  
Α’ Λυκείου  
1o βραβείο 
 
2o βραβείο 

Π. Κουτσογεώργος, Σ. Ρωμανού - Πύλλη,  
Κ. Στεφανίδης, Κ. Φόγκτ,  Θ. Χάρης 
Χ. Ιωαννίδης, Δ. - Δ. Κωνσταντός 

3o βραβείο Ν. Δημόπουλος 
Έπαινος Π. Αδαμίδης, Χ. Αηδονίδου, Γ. Ζαχαριάδης, 

Χ. Καραθόδωρος, Α. Παμπόρη,  
Α. Παπαδόπουλος, Χ. Σγουρίδης,  
Α. Σουπονίτσκι, Φ. - Ε. Στυανίδου 

Β’ Λυκείου  
1ο βραβείο Γ. Βενιζέλος, Ν. Καλοσίδης, Ρ. Κετσετσίδης,  

Φ. - Ι. Συτιλίδης,  
3ο βραβείο Ι. Γηρούσης, Γ. Παπαχατζάκης, Ι. Χαρισιάδης 
Έπαινος Γ. Άρνολντ - Αμβροσιάδης, Ν. Γουλούτης,  

Α. - Γ. Κουλούρας, Β. Νιαβή, Δ. Τσαραβάς, 

Γ’ Λυκείου  

1ο βραβείο Γ. Μπατζόλης, Α. Παναγιωτόπουλος 
2o βραβείο Σ. Κουτρούλης 

 

Δ ρ α σ τ η ρ ι ό τ η τ ε ς 
 
 
ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΤΟΥ π. ΕΥΡΩΒΟΥΛΕΥΤΗ κ. ΙΩΑΝΝΗ ΓΚΛΑΒΑΚΗ ΣΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ                                                         05/10/2015 

Με αφορμή την εκπαιδευτική επίσκεψη 24 μαθητών και 3 εκπαιδευτικών 
στο Στρασβούργο της Γαλλίας, από τις 5 ως τις 8 Οκτωβρίου 2015, με 
σκοπό την παρακολούθηση των εργασιών της ολομέλειας του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, προηγήθηκε ενημερωτική συνάντηση των 
συμμετεχόντων με τον κ. Ιωάννη Γκλαβάκη, π. Ευρωβουλευτή και μέλος 
της ομάδας του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος. Οι μαθητές και οι 
μαθήτριες είχαν την ευκαιρία να αντλήσουν χρήσιμη πληροφόρηση 
σχετικά με τον ρόλο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στη διαμόρφωση της 
νομοθεσίας και των πολιτικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και την 
εκπροσώπηση των πολιτών και την προάσπιση των συμφερόντων τους.  
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ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΗΜΕΡΑ ΓΛΩΣΣΩΝ                                                                                                                                                       15/10/2015 

Στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ημέρας Γλωσσών διοργανώθηκε στον χώρο 
του Γυμνασίου γιορτή πολυγλωσσίας και πολυπολιτισμικότητας, με τον 
τίτλο «Η πολυγλωσσία είναι νόστιμη!», με εδέσματα, σημαίες, παιχνίδια, 
χρώματα και τραγούδια από διάφορες ευρωπαϊκές χώρες. Οι μαθητές 
είχαν τη δυνατότητα να δοκιμάσουν ελληνικό πεϊνιρλί, αγγλική μηλόπιτα, 
γαλλικό κρουασάν, γερμανικό hotdog και brezel ή ιταλική πίτσα, να 
ακούσουν τραγούδια από διάφορες χώρες, να εκθέσουν τις εργασίες 
τους που αφορούσαν την πολυγλωσσία, να δημιουργήσουν δικό τους 
poster πολυγλωσσίας προσθέτοντας τη δική τους αγαπημένη λέξη στη 
γλώσσα της αρεσκείας τους στο «Δέντρο των Λέξεων», να ζωγραφίσουν 
και να συμμετάσχουν σε κουίζ γνώσεων με θέμα τις γλώσσες του 
κόσμου!  

 
ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 2015 - 2016                                                                 Οκτώβριος 2015 

Τα Εκπαιδευτήρια, στο πλαίσιο του προγράμματος Studies Abroad, 
φιλοξενούν κάθε χρόνο εκπροσώπους κορυφαίων πανεπιστημίων του 
εξωτερικού, οι οποίοι ενημερώνουν τους μαθητές για το Πρόγραμμα 
Σπουδών και την ακαδημαϊκή ζωή και απαντούν σε όλες τις πιθανές 
ερωτήσεις ή απορίες τους. Οι συναντήσεις αυτές συμβάλλουν στην 
πληρέστερη ενημέρωση των μαθητών και διασφαλίζουν την επιτυχία 
τους.  
Kalamazoo College: Rod Malcom  
Pomona College: Seth Allen 
Franklin & Marshall College: C. Mankus 
Fordham University: M. Esser 
University of Richmond: L. Wise 

 

ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΕΤΕΙΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ                 23/10/2015  

Την Παρασκευή, 23/10/2015 πραγματοποιήθηκε για τους μαθητές όλων 
των βαθμίδων η αρτοκλασία για τη γιορτή του Πολιούχου Αγίου 
Δημητρίου. Στη συνέχεια, οι μαθητές του Δημοτικού παρακολούθησαν 
στο αθλητικό κέντρο του Δημοτικού Σχολείου τη σχολική εορτή της Δ΄ 
τάξης, ενώ παράλληλα οι μαθητές του Γυμνασίου και του Λυκείου 
παρακολούθησαν στο Θέατρο του Πολιτιστικού και Αθλητικού Κέντρου 
τη σχολική εορτή για την εθνική επέτειο του «ΟΧΙ» και την 
απελευθέρωση της Θεσσαλονίκης 

 
ΤΙΜΗΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΠΟΦΟΙΤΟΥΣ ΤΟΥ 2015                                                                                                     23/10/2015 

Τα Εκπαιδευτήρια και ο Σύλλογος Αποφοίτων των Εκπαιδευτηρίων 
τίμησαν τους απόφοιτους του 2015 για τις επιτυχίες τους στις 
πανελλήνιες εξετάσεις. 
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ΜΑΘΗΤΙΚΗ ΠΑΡΕΛΑΣΗ 28ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ                                                                                                                                  27/10/2015 

Με αφορμή τις εθνικές γιορτές της 26ης και της 28ης Οκτωβρίου, 
μαθητές και μαθήτριες του Λυκείου των Εκπαιδευτηρίων έλαβαν μέρος 
στη μαθητική παρέλαση την Τρίτη, 27 Οκτωβρίου 2015. Τα 
Εκπαιδευτήρια ως εκπρόσωποι της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 
επιλέχθηκαν να συμμετάσχουν και στη στρατιωτική παρέλαση την 
Τετάρτη, 28 Οκτωβρίου 2015 στη Λεωφόρο Μ. Αλεξάνδρου. Η συμμετοχή 
του σχολείου μας στη μαθητική καθώς και στη στρατιωτική παρέλαση 
είναι σημαντικό γεγονός και αποτελεί τιμή για τους συμμετέχοντες 
μαθητές, για τους γονείς και τους εκπαιδευτικούς. 

 

ΒΙΒΛΙΟΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ «ΤΟ ΑΠΙΣΤΕΥΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΤΗΣ ΜΥΡΤΩΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΕΡΙΚΛΗ»                                                           17/10/2015 

Οι μαθητές της Γ’ Δημοτικού συμμετείχαν στην παρουσίαση του βιβλίου 
«Το απίστευτο σχέδιο της Μυρτώς και του Περικλή» της Αλεξάνδρας 
Μητσιάλη, που πραγματοποιήθηκε στο βιβλιοπωλείο Κωνσταντινίδης. Το 
Σαββατιάτικο πρωινό έγινε διαφορετικό χάρη στη χαρά και τη 
δημιουργικότητα των παιδιών και σε ένα πολύ ωραίο βιβλίο!  

 

 

 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗΝ ΣΤΕΓΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ «ΛΥΡΙΚΟΣ ΜΙΚΡΟΣ ΠΛΑΝΗΤΗΣ»                              12 & 14/10/2015 

Ακολουθώντας την πριγκίπισσα Μπουκίτσα στις περιπέτειές της, μέσα 
από παιχνίδι, τραγούδι και χορό, τα νήπια είχαν την ευκαιρία να 
ανακαλύψουν τα μυστικά της υγιεινής διατροφής στο εκπαιδευτικό 
πρόγραμμα που παρακολούθησαν στην Στέγη Πολιτισμού «Λυρικός 
μικρός πλανήτης». Στόχος του προγράμματος ήταν η αλλαγή των 
διατροφικών επιλογών των παιδιών και η ανάπτυξη από τη νηπιακή 
ηλικία υγιεινών διατροφικών συνηθειών που τόσο άμεσα όσο και 
μακροπρόθεσμα θα προασπίζουν την υγεία τους. 

 
 

HALLOWEEN CELEBRATION                                                                                                                                                            30/10/2015 

Οι μαθητές του English Garden γιόρτασαν τη γιορτή του Halloween με 
πολλή χαρά, αστεία πειράγματα και τραγούδια. Μεταμφιέστηκαν, 
χάραξαν κολοκύθες με τη βοήθεια των εκπαιδευτικών και επισκέφθηκαν 
τους φίλους τους στα ελληνικά τμήματα του Παιδικού Σταθμού και του 
Νηπιαγωγείου, τραγουδώντας και μαζεύοντας γλυκά (έθιμο “trick or 
treat”).  

 
 

 

Ε θ ε λ ο ν τ ι σ μ ό ς 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟΝ 4ο ΗΜΙΜΑΡΑΘΩΝΙΟ                                                                                                                                 10/10/2015 

Μαθητές και εκπαιδευτικοί των Εκπαιδευτηρίων συμμετείχαν για ακόμη 
μια χρονιά στον 4ο Διεθνή Νυχτερινό Ημιμαραθώνιο Θεσσαλονίκης.  
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ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ                                                                                                                                                               30/10/2015 

Τα Εκπαιδευτήρια, πιστεύοντας ότι η αιμοδοσία αποτελεί ανεκτίμητη 
κοινωνική προσφορά και γνωρίζοντας ότι οι ανάγκες του αίματος είναι 
διαρκώς αυξανόμενες, ίδρυσαν τράπεζα αίματος, στην οποία αιμοδότες 
είναι εθελοντές τόσο από το διδακτικό, το διοικητικό και το βοηθητικό 
προσωπικό των Εκπαιδευτηρίων όσο και από τους γονείς και κηδεμόνες 
των μαθητών μας. 

 

 
 

Π ο λ ι τ ι σ μ ό ς 

 

01, 02/10  Εκπαιδευτικός Περίπατος  (Μαθητές Νηπίων) 

06, 09/10  Επίσκεψη στο Ινστιτούτο Δασικών Ερευνών και συμμετοχή σε Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα (Μαθητές Β’ Δημοτικού) 

05/10  Ημέρα Σχολικού Αθλητισμού (Μαθητές Γυμνασίου - Λυκείου) 

06/10  1η Πολιτιστική Εξόρμηση Γυμνασίου - Λυκείου “Οι Μαγεμένες - Εφευρέσεις και μουσικά όργανα Αρχαίων Ελλήνων!” 

06, 09/10  Επίσκεψη στο Ινστιτούτο Δασικών Ερευνών και Συμμετοχή σε Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα (Μαθητές Β’ Δημοτικού) 

07, 08/10  2η Πανελλήνια Ημέρα Σχολικού Αθλητισμού (Μαθητές Δημοτικού) 

12, 13, 14/10 Επίσκεψη στο Ινστιτούτο Ψηφιακής Μάθησης NOUS και συμμετοχή σε Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα για τη 
Διαφορετικότητα (Μαθητές Α’ Δημοτικού) 

15/10  Φθινοπωρινός περίπατος στο Φράγμα της Θέρμης  (Μαθητές Παιδικού Σταθμού)                                                                                       

16/10  Ομιλία για την Επέτειο του Μακεδονικού Αγώνα 

21/10   Επίσκεψη στο Πολεμικό Μουσείο (Μαθητές Προνηπίων) 

23/10   Εκλογές για τα 5μελη Μαθητικά Συμβούλια 

30/10  Halloween Activities for All After School Students 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

      

Ακολουθήστε μας 

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1178588245488852.1073742256.167340209946999&type=3
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1178588245488852.1073742256.167340209946999&type=3
https://www.facebook.com/mandoulides
http://www.youtube.com/user/mandoulidesschools
https://twitter.com/Mandoulides
http://mandoulides.tumblr.com/
http://www.linkedin.com/company/mandoulides
https://plus.google.com/u/0/110115686434668814297/about

