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Αφιέρωμα στον Ευάγγελο Μαντουλίδη

Σπουδές σε διακεκριμένα πανεπιστήμια 
της Μ. Βρετανίας και των ΗΠΑ

Πρωταθλητές Ελλάδας στο Σχολικό 
Πρωτάθλημα Μπάσκετ



1978
Ένας μεγάλος σεισμός συνταράσσει 
τη Θεσσαλονίκη. Ένας οιωνός για τα 
Εκπαιδευτήρια Μαντουλίδη, που βάζουν 
τότε θεμέλια. Τα θεμέλια μπαίνουν βαθιά. 
Το όραμα του ιδρυτή Ευάγγελου Μαντουλίδη 
ριζώνει και βλασταίνει. Η ιδέα που το έθρεψε, 
της νεοελληνικής παιδείας με την ευρωπαϊκή 
διάσταση και την οικουμενική προοπτική, –ιδέα 
που θέλει τόλμη αλλά και αρετή, πειθαρχία 
και μόχθο– μετασχηματίζεται σε σχολείο, σε 
εκπαιδευτικό ίδρυμα.

1991
Το όραμα μεγαλώνει. Χρειάζεται χώρο για να 
αναπτυχθεί. Ιδρύονται το Γυμνάσιο-Λύκειο.  
Ο ιδρυτής ακούραστος, αφοσιωμένος κοιτάζει 
ψηλότερα. Υπάρχει πάντα ψηλότερα γι’ αυτόν. 
Δεν ικανοποιείται εύκολα. Του πρέπουν οι 
κορυφές, του αρέσει ο καθαρός αέρας. Αναζητά 
νέους ορίζοντες στην παιδεία, νέες περιπέτειες.

1998
Τα Εκπαιδευτήρια γιορτάζουν τα 20 τους χρόνια 
στο νέο και υπερσύγχρονο πολιτιστικό και 
αθλητικό κέντρο. Οι πόρτες των πανεπιστημίων 
του κόσμου ανοίγουν διάπλατα. Η μαθήτριά μας 
Εύα Τσουκαλίδου γίνεται δεκτή στο HARVARD. 
Από τότε ως σήμερα μαθητές μας σπούδασαν 
και σπουδάζουν στα μεγαλύτερα πανεπιστήμια 
των ΗΠΑ: HARVARD, STANFORD, YALE, 
PRINCETON, CALTECH, MIT, DUKE και της 
Μ. Βρετανίας: CAMBRIDGE, OXFORD, 
 IMPERIAL. Την ίδια χρονιά μαθητές μας 
μπήκαν πρώτοι σε σχολές υψηλής ζήτησης 
του ΑΠΘ: στην Ιατρική ο Αλέξανδρος 
Καρέντζος, στη Νομική η Βασιλική Καψάλη, στο 
Πολυτεχνείο ο Χάρης Καρασιώτος.  
Η μεγαλύτερη επιβράβευση!!!

1999
Κύρια επιδίωξη του Ευάγγελου Μαντουλίδη και 
ο αθλητισμός. Σήμα κατατεθέν το αρχαίο ρητό: 
«Νους υγιής εν σώματι υγιεί». Το μπάσκετ 
παιδικό του όνειρο, το αλάτι στη ζωή του. 
Πέντε χρονιές (1999, 2000, 2005, 2006, 2009) 
πρώτη θέση πανελλήνια. Το 1999 πρώτη θέση 
παγκόσμια στο Ισραήλ και το 2005 δεύτερη 
θέση παγκόσμια στην Πολωνία.

2001
Ολυμπιονίκης στην πληροφορική, με αργυρό 
μετάλλιο στη Φινλανδία ο μαθητής των 
Εκπαιδευτηρίων Γιάννης Τσουκαλίδης, αφού το 
1998 και το 2000 κατέκτησε το χάλκινο, στην 
Πορτογαλία και Κίνα.

2002
Το Νηπιαγωγείο-Δημοτικό και το Γυμνάσιο-
Λύκειο αποκτούν διαδόχους. Ιδρύονται τα 
δεύτερα σχολεία των Εκπαιδευτηρίων. Νέα 
κτίρια προστίθενται, νέοι μαθητές εγγράφονται.

2006
Ο μαθητής μας Χρίστος Μαντουλίδης 
ανακηρύσσεται ολυμπιονίκης στην 
πληροφορική, με αργυρό μετάλλιο στο Μεξικό 
κι ένα χρόνο αργότερα με χάλκινο στην Κροατία.

2007
Ο Ευάγγελος Μαντουλίδης φεύγει απρόσμενα 
την άνοιξη. Για την οικογένειά του, τους 
εκπαιδευτικούς και τους μαθητές, τους φίλους 
και την εκπαιδευτική κοινότητα είναι πάντα 
παρών. Ο Ευάγγελος Μαντουλίδης με βιώματα 
δυνατά και αντιφατικά, με συνειδητές επιλογές, 
ανατροπές, ρήξεις, έδωσε σε όλους το καλύτερο 
μάθημα ζωής, το καλύτερο παράδειγμα. Είναι 
στη φύση της εκπαίδευσης το λαβείν του 
δασκάλου να έρχεται πολύ μετά το δούναι του 
προς το μαθητή. Όλοι όσοι είχαμε την τύχη να 
μαθητεύσουμε κοντά του μένουμε οφειλέτες. 
Όχι χρωστώντας χάρη, μα χρωστώντας πράξη. 
Πράξη καθημερινή και συνέπεια στις αρχές και 
τις αξίες που μας δίδαξε.

2008
1978-2008: 30 χρόνια Εκπαιδευτήρια 
Μαντουλίδη, 30 χρόνια γεμάτα μνήμες, όνειρο 
και θαύμα. Δύο γενιές μαθητών έχουν καθίσει 
στα θρανία των Εκπαιδευτηρίων. 
Ένα θαυμαστό ταξίδι ξεκίνησε τριάντα χρόνια 
πριν κι από τότε συνεχίζεται… Προορισμός 
η γνώση, η επιτυχία, η καλλιέργεια, η χαρά… 
οι πολλές ευκαιρίες και οι επιλογές, για να 
χαράξουν οι μαθητές μας τη δική τους πορεία. 

ΝΑ’ΝΑΙ ΜΑΚΡΥΣ Ο ΔΡΟΜΟΣ ΤΟΥΣ!!!

editorial
Άσπα Χασιώτη 
Γενική Διευθύντρια – Φιλόλογος 
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ΥΓ. 30 χρόνια Εκπαιδευτήρια και η εφημερίδα των μαθητών είναι γεγονός! Καλοτάξιδη!

EKΔΟΤΗΣ  
Αικατερίνη Μαντουλίδου 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ  
Άσπα Χασιώτη 

ΑΡΧΙΣΥΝΤΑΞΙΑ
Χιονία Βλάχου – Μπλιάτκα 

ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ
Σοφία Νικολουδάκη 

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ 
Πετρούλα Κουρτεσίδου

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ

Οι μαθητές Γυμνασίου - Λυκείου:  
Δανάη Βλασίδου, Α’ Λυκ. 

Βικτωρία Βουζουλίδου, Β’ Λυκ.
Χρύσα Γούτα, Γ’ Γυμν.

Κυβέλη Ιπλικτσόγλου, Β’ Λυκ.
Μαρίζα Κωστάκη, Β’ Λυκ.

Ειρήνη Λεπτοκαρίδου, Α’ Λυκ.
Αντιγόνη Μποχωρίδη, Α’ Λυκ.

Ιφηγένια Νάκου,  Γ’ Γυμν.
Παύλος Παχίδης, Α’ Λυκ.

Πασχάλης Τόσκας, Β’ Λυκ.
Ευγενία Φαραζά, Α’ Λυκ. 

  
ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ

Βασίλης Τσιότρας

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ 
Σωτήρης Μπαρμπαρούσης 

Kώστας Ευαγγελίδης 
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ Θανάσης Γεωργίου

ΕΚΤΥΠΩΣΗ Mαυρογένης ΑΕ 



30 χρόνια Εκπαιδευτήρια Μαντουλίδη
με Διονύση Σαββόπουλο

Ε
νθουσιασμένος 
για τη συνεργα-
σία του επί σκη-
νής με την ορχή-
στρα και τη χο-

ρωδία των Εκπαιδευτηρίων 
και τα μέλη της ξεχωριστής  
χορωδίας «Εν Δυνάμει», δήλωσε  
ο κορυφαίος τροβαδούρος Δι-
ονύσης Σαββόπουλος, μετά τη 
συναυλία που έγινε στο πλαίσιο 
του εορτασμού των 30 χρόνων 
των Εκπαιδευτήριων.

Ήταν μία απολαυστική βραδιά 
πλημμυρισμένη από τις μουσι-
κές του Διονύση Σαββόπουλου 
όπου αναδείχτηκε το ταλέντο 
των μαθητριών και των μαθητών 
της ορχήστρας και της χορωδίας 

των Εκπαιδευτηρίων, που έπαι-
ξαν με αξιοθαύμαστο τρόπο τις 
μεγάλες επιτυχίες.

Ο Διονύσης Σαββόπουλος τό-
νισε ότι ήταν παιδικό του όνει-
ρο να παίξει με ένα τόσο καλό 
μαθητικό σύνολο και ευχήθηκε 
στα Εκπαιδευτήρια άλλα τριάντα 
χρόνια δημιουργικά και φωτι-
σμένα. Επίσης συνεχάρη το δι-
ευθυντή της ορχήστρας Γιάννη 
Πολυμενέρη και τη διευθύντρια 
της χορωδίας Ελένη Θεοδωρί-
δου, για τη σημαντική τους δου-
λειά. 

Στην εκδήλωση χαιρετισμό 
απεύθυνε η Πρόεδρος των Εκ-
παιδευτηρίων κ. Αικατερίνη Μα-
ντουλίδου, η οποία βεβαίωσε ότι 

θα συνεχίσει η ίδια, η οικογέ-
νειά της και οι συνεργάτες των 
Εκπαιδευτηρίων το σημαντικό 
έργο που ξεκίνησε πριν 30 χρό-
νια με επικεφαλής το σύντροφό 
της και ιδρυτή των Εκπαιδευτη-
ρίων Ευάγγελο Μαντουλίδη. 

 Για την ιστορία των Εκπαι-
δευτηρίων, για το δάσκαλο και 
οραματιστή Ευάγγελο Μαντου-
λίδη καθώς και για τον επίσημο 
προσκεκλημένο Διονύση Σαβ-
βόπουλο, μίλησαν η Γενική Δι-
ευθύντρια των Εκπαιδευτηρίων 
- φιλόλογος κ. Άσπα Χασιώτη, 
που είχε και το συντονισμό όλης 
της εκδήλωσης, κι ο δημοσιο-
γράφος – συγγραφέας Κώστας 
Μπλιάτκας. 

Ήταν παιδικό μου όνειρο να παίξω με ένα τόσο καλό  
μαθητικό σύνολο και εύχομαι στα Εκπαιδευτήρια Μαντουλίδη  
άλλα τριάντα χρόνια δημιουργικά και φωτισμένα. “ ”

Μια ξεχωριστή βραδιά γεμάτη μνήμες,  
νοσταλγία, συγκίνηση, ενθουσιασμό, τραγούδι  
και ευχές για τη συνέχιση του σημαντικού 
έργου των Εκπαιδευτηρίων Μαντουλίδη. 

ΜΑΘΗΤΙΚΑ ΜΗΝΥΜΑΤΑ
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εκδηλώσεις

Ο Ευάγγελος Μαντουλίδης, νέος αλλά ήδη 
καταξιωμένος φιλόλογος στο χώρο της 
Εκπαίδευσης, κυνήγησε το όνειρό του για 

ένα σχολείο υποδειγματικό που θα έκανε πράξη 
τα οράματα και τις αρχές του. 
Το εγχείρημα μεγάλο! Το ρίσκο υψηλό!

Τίποτε όμως δε φάνταζε ακατόρθωτο για το 
δυναμικό, πεισματάρη, πόντιο φιλόλογο! 
Ορφάνεψε από πατέρα στα τέσσερα του χρόνια 

και η δυναμική μητέρα του, Παρασκευή 
Μαντουλίδου, πήρε τα τρία μικρά ορφανά 
παιδιά της, εγκατέλειψε το χωριό οπού ζούσαν, 
στα Αλώνια Πιερίας, και εγκαταστάθηκε στη 
Θεσσαλονίκη, για να προσφέρει ένα καλύτερο 
αύριο στα δύο κορίτσια και στο μοναχογιό της!
Τα δύσκολα παιδικά χρόνια του Ευάγγελου 
Μαντουλίδη σμίλεψαν το δυνατό και ακέραιο 
χαρακτήρα του.
Στάθηκε όρθιος και καθαρός.
Ενώ μεγάλωσε χωρίς το πρότυπο του πατέρα, 
του άνδρα, έγινε πρότυπο πατέρα, συζύγου, 
φίλου, συνεργάτη! 
Με τη δύναμη του χαρακτήρα του, τις 
αδιαπραγμάτευτες αξίες του, το ήθος, την 
εντιμότητα και με απίστευτη εργατικότητα 
έστησε τα ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΜΑΝΤΟΥΛΙΔΗ, 
το σχολείο που έκανε πράξη τα οράματα και τις 
αρχές του.
Δυο χρόνια τώρα λείπει από το σχολείο ΤΟΥ, 
την οικογένεια ΤΟΥ, τους μαθητές ΤΟΥ, τους 
συνεργάτες ΤΟΥ, τους φίλους ΤΟΥ!!
Είναι, όμως, πάντα παρών στη μνήμη όλων 
όσων τον τιμούν και τον αγαπούν.
Όλοι εμείς, η οικογένειά του και οι συνεργάτες 
του πιστοί στο όραμά του, βασιζόμενοι στις 
ίδιες αρχές, με το ίδιο μεράκι συνεχίζουμε το 
έργο του στον ίδιο δρόμο που αυτός χάραξε 
στοχεύοντας ακόμα πιο ΨΗΛΑ!!
Η σημερινή εκδήλωση, η γιορτή για τα 30 
χρόνια προσφοράς των Εκπαιδευτηρίων 
Μαντουλίδη είναι για μένα, την οικογένειά 
μου, τα παιδιά μου Εύη, Δημήτρη και 
Χρίστο-Απόστολο, ώρα ευθύνης. Αναμετρώ 
με συγκίνηση ό,τι πετύχαμε μέχρι τώρα και 
υπόσχομαι ότι όλοι μας θα συνεχίσουμε τον 
καθημερινό, άοκνο αγώνα για ένα σχολείο με 
γερές βάσεις και σαφείς προσανατολισμούς, ένα 
σχολείο που θα κάνει περήφανους τους μαθητές 
και τους εκπαιδευτικούς του.
Και είμαι βέβαιη, ότι ο Ευάγγελος Μαντουλίδης, 
βλέποντας από εκεί που βρίσκεται, θα νιώθει 
απόλυτα ικανοποιημένος και ευτυχισμένος...

Τα μέλη της χορωδίας και της 
ορχήστρας που καταχειροκρο-
τήθηκαν από το ενθουσιώδες 

κοινό και κυρίως από το Διονύση 
Σαββόπουλο είναι:  

Ορχήστρα
Δ. Αναγνώστου - βιολί, Α. Αράπη - 
βιολοντσέλο, Δ. Αργύρη - ακορντε-
όν, Μ. Αρετάκη - φλάουτο, Μ. Βου-
δούρη - πιάνο, Α. Γαϊτανίδης - βιολί, 
Α. Γιωγιού - κιθάρα (απόφοιτη), Ν. 
Γιωγιού - ακορντεόν (απόφοιτη), Α. 
Γουίλης - κιθάρα, Χ. Γούτα - κιθά-
ρα, Α. Γωγάκου - πιάνο, Ζ. Δαμά-
σκου - βιολί, Ε. Δήμου - φλάουτο 
(απόφοιτη), Θ. Ζαμπουρίδης - ηλεκ. 
κιθάρα, Δ. Ζαχαριάδου - βιολί, Λ. 
Θεοδώρου - βιολί, Κ. Θράβαλος - 
βιολοντσέλο, Α. Ικπλικτσόγλου - βιο-
λί, Γ. Καλαράς - ηλεκ. κιθάρα, Μ. 
Καραγκιαούρη - ακορντεόν, Γ. Καρα-
γκιαούρης - μπουζούκι, Ε. Καρκανέ-
βατος - μπουζούκι, Μ. Καρνούτσου 
- κλαρινέτο, Γ. Κουτσούρας - κιθά-
ρα, Κ. Κυριακίδης - μπουζούκι, Δ. 
Λαμπρινός - φαγκότο, Σ. Μαρκιανός 
- φλάουτο, Σ. Παπαγιάννη - βιολί, 
Κ. Παπακωστάκη - βιολοντσέλο, Σ. 
Παπακωστάκη - βιολί (απόφοιτη), Ο. 
Παπαντώνη – κιθάρα, Γ. Παπαντώνης 

- ακουστική και ηλεκ. κιθάρα (από-
φοιτος), Α. Παπουτσής - κιθάρα, Α. 
Περιφανάκης - ντραμς-κρουστά 
(απόφοιτος), Γ. Πολυμενέρη - πιά-
νο, Ε. Τουμπουρλέκα - βιολοντσέλο, 
Ι. Τουμπουρλέκα - βιολί, Γ. Τσιρκινί-
δης - ντραμς-κρουστά, Ε. Τσιρωνά 
- κιθάρα, Σ. Τσολάκογλου - βιολί, Α. 
Χατζηδημητριάδης - πιάνο.

Χορωδία 
Γυμνάσιο – Λύκειο 
Δ. Τριανταφύλλου, Μ. Βαθιώτη, Κ. 
Βαλαβάνη, Ε. Βουζουλίδου, Φ. Γε-
ωργίου, Δ. Γιάννου, Δ. Γιολτζίδη , Α. 
Γιωργάκα, Χ. Δήμου, Λ. Ζαχαριάδου, 
Ε. Ζελελίδου, Μ. Ζουλούμη, Ε. Θρά-
βαλου, Χ. Ιπλικτσόγλου, Χ. Καλόγλου-
Ζομπά, Β. Καρακιουλάκη, Μ. Καρα-
νίκα, Β. Καραντώνη, Ε. Καργιώτη, 
Α. Καριοφύλλη, Ε. Καριοφύλλη, Ρ. 
Κωνσταντινίδου, Ζ. Λαμπροπούλου, 
Λ. Λούκας, Ε. Μακρή, Α. Μαριάνο-
βιτς, Φ. Μπούσιου, Μ. Μυτζήθρα, Γ. 
Παγώνης, Ι. Πολυχρονιάδου, Β. Πρα-
σίνη, Α. Σαρμανιώτου, Η. Σαρμανιώ-
του, Π. Στάθη, Α. Σταύρου, Δ. Τάννου, 
Μ. Τίρτα, Μ. Τρικοίλη, Ι. Τσόπκα, Χ. 
Τσώνη, Β. Φεσατίδου, Χ. Χαριτοπού-
λου, Μ. Χατζηδημητρίου, Α. Χριστο-
δούλου, Σ. Χυτίρογλου.

Δημοτικό 
Κ. Βεργίδη, Μ. Γιαννασίδου, Ε. Κα-
ζακίδου, Α. Κακαγιά, Ν. Καραμανί-
δου, Μ. Κατσόγιαννη, Δ. Κιοσσέ, Ι. 
Κόρακα, Ο. Μπαλλίδης, Φ. Σιμάρα, 
Β. Στεφανίδου, Μ. Χατζηθεοδώρου 
Α. Χριστοδούλου.

Εν δυνάμει
Συγκινητική ήταν η στιγμή που τα 
μέλη της χορωδίας «Εν δυνάμει», 
αποτελούμενη από νέους ξεχωρι-
στούς, εμφανίστηκαν στη σκηνή και 
τραγούδησαν με το δικό τους συ-
γκινητικό τρόπο, τη «Συννεφούλα» 
και τον «Καραγκιόζη», μαζί με την 
ορχήστρα και τη χορωδία των Εκ-
παιδευτηρίων Μαντουλίδη. 
Τα παιδιά που με την παρουσία τους 
έκαναν ξεχωριστή τη βραδιά είναι: 
Μαρίνη Γαλάνη, Ελένη Γιαννοπού-
λου, Μαρία Δαχλύθρα, Αλέξανδρος 
Εκίζογλου, Κλειώ Ζαχαρίου, Μαργα-
ρίτα Καϊνάδα, Κίμωνας Καλαγκάνης, 
Αναστασία Καριοφύλλη, Ευαγγελίνα 
Καριοφύλλη, Ιάκωβος Λέβη, Λωξάν-
δρα Λούκας, Λώρα Λούκας, Μάρκος 
Μεσημέρης, Μαίρη Μικρούλη, Θά-
νος Νανάσης, Κατερίνα Σεβαστίδου, 
Βίλη Φεσατίδου.

Τα καταφέραμε 
περίφημα…
Ιωάννης Πολυμενέρης
Διευθυντής Ορχήστρας

30 ΧΡΟΝΙΑ 
ΠΡΙΝ… 1978
Αικατερίνη Μαντουλίδου
Πρόεδρος Εκπαιδευτηρίων

«Αφανείς ήρωες» της εκδήλωσης ήταν οι 100 μαθητές  
και απόφοιτοι, οι οποίοι αποτελούσαν την ορχήστρα 
και τη χορωδία και γοήτευσαν με την απόδοση  
και τη μουσική τους κατάρτιση. 

Mπράβο παιδιά

Από τις κορυφαίες στιγμές στη δραστηριότητα 
των μουσικών συνόλων του σχολείου ήταν  
η συνεργασία με το Διονύση Σαββόπουλο.  
Η εμπειρία μοναδική και η καλλιτεχνική και 
παιδαγωγική της αξία διαχρονική. Η σύμπραξη 
με ένα συνθέτη που είναι ζωντανό κεφάλαιο του 
σύγχρονου ελληνικού τραγουδιού δεν μπορεί 
παρά να μείνει αξέχαστη σε όλους μας. Στους 

μαθητές της ορχήστρας και της χορωδίας αξίζουν 
θερμά συγχαρητήρια, γιατί κατέθεσαν χρόνο, 
μεράκι και δημιουργικότητα, για να αποδώσουν 
ένα πολύ δύσκολο έργο που απαιτούσε 
συνεργασία και ομαδικότητα σε επαγγελματικό 
επίπεδο, πέρα από τα καθιερωμένα για ένα 
μαθητικό σύνολο. 
Και τα κατάφεραν περίφημα!

ΜΑΘΗΤΙΚΑ ΜΗΝΥΜΑΤΑ
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Η πρώτη μέρα του 
Συνεδρίου, 15 Μαΐου, 
περιλαμβάνει ένα 
αφιέρωμα στον ιδρυτή 
των Εκπαιδευτηρίων 
Μαντουλίδη,  
Ευάγγελο Μαντουλίδη. 

Για τη ζωή και το έργο 
του θα μιλήσουν οι : 
Καρατάσιος Γεώργιος, 
Περιφερειακός 
Διευθυντής 
Πρωτοβάθμιας και 
Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης Κεντρικής 
Μακεδονίας
Καρατζάς Νίκος, 
Εκδόσεις –Βιβλιοπωλεία 
Ιανός 
Καργάκος Σαράντος, 
φιλόλογος - συγγραφέας 
Λυσαρίδης Γεώργιος, 
αντιπρόεδρος του 
Αμερικανικού Κολεγίου 
Ανατόλια - συγγραφέας 
Σκαμπαρδώνης 
Γεώργιος, 
δημοσιογράφος - 
συγγραφέας 
Χασιώτης Ιωάννης, 
ομότιμος καθηγητής 
Φιλοσοφικής του ΑΠΘ

Το Σάββατο 16 Μαΐου το 
Συνέδριο θα ασχοληθεί 
με το θέμα: «Η γλώσσα 
και οι ρίζες της». 

Για το θέμα θα μιλήσουν: 
Αποστολίδης 
Απόστολος,  
Προϊστάμενος  
2ου Γραφείου
Γιανναράς Χρήστος, 
ομότιμος καθηγητής 
Φιλοσοφίας και 
Πολιτιστικής 
Διπλωματίας στο 
Πάντειο Πανεπιστήμιο - 
συγγραφέας
Ζιάκας Θεόδωρος, 
συγγραφέας
Καζάζης Ιωάννης, 
καθηγητής Κλασικής 
Φιλολογίας στο ΑΠΘ
Παπαναστασίου 
Γεώργιος, επίκουρος 
καθηγητής του τομέα 
Γλωσσολογίας του 
ΑΠΘ – διευθυντής 
του Ινστιτούτου 
Νεοελληνικών Σπουδών 
Τσολάκης Χρίστος, 
ομότιμος καθηγητής του 
Παιδαγωγικού τμήματος 
του ΑΠΘ

Σ’ ευχαριστώ 
Διονύση…
Ελένη Θεοδωρίδου
Διευθύντρια Χορωδίας

Μετά την πετυχημένη εκδήλωση - συναυλία του Δι-
ονύση Σαββόπουλου με την ορχήστρα και τη χορω-
δία των Εκπαιδευτηρίων Μαντουλίδη, με την οποία 
ξεκίνησαν οι εκδηλώσεις για τον εορτασμό των 30 
χρόνων, έπεται συνέχεια.
Η θεατρική ομάδα θα παρουσιάσει την «Τραπεζαρία» 

του Γκέρνυ με πρωταγωνιστές μαθητές, απόφοιτους, 
γονείς και προσωπικό, ενώ η ομάδα των καλλιτεχνι-
κών θα παρουσιάσει έργα μαθητών στην εικαστική 
έκθεση με θέμα «Η αγάπη έχει χρώμα».
Οι εκδηλώσεις θα κλείσουν με ένα συνέδριο υπό το 
γενικό τίτλο «Σχολείο 2009» με θέμα «Παιδεία και 

γλώσσα», το οποίο περιλαμβάνει και μουσικό πρό-
γραμμα του Λουδοβίκου των Ανωγείων. 
Το συνέδριο πραγματοποιείται στη μνήμη του αν-
θρώπου που οραματίστηκε και θεμελίωσε τα Εκπαι-
δευτήρια, του δάσκαλου και οραματιστή, Ευάγγελου  
Μαντουλίδη. 

Αφιέρωμα στον ιδρυτή
Ευάγγελο Μαντουλίδη 
ΣΧΟΛΕΙΟ 2009 «Παιδεία και γλώσσα» 

15.5 16.5

Το ίνδαλμα των νεανικών μου χρόνων και ολόκληρης 
της γενιάς μου, ο καλλιτέχνης που σημάδεψε και δι-
αμόρφωσε όχι μόνο την αισθητική αλλά και την ιδεο-
λογία μου, ο τραγουδοποιός με τον αιχμηρό και συχνά 
σουρεαλιστικό στίχο, ο δημιουργός που για πολλά χρό-
νια μονοπώλησε τις μουσικές μου επιλογές, έρχεται 
για συναυλία μαζί μας, στο χώρο μας, με τη χορωδία 
και την ορχήστρα μας! Κι η ώρα έφτασε!  

Ο Διονύσης Σαββόπουλος ήρθε! Οι πρόβες κύλησαν 
γλυκά. Οι διορθώσεις καλοπροαίρετες, με στόχο το 
άρτιο καλλιτεχνικό αποτέλεσμα. Γνώρισα από κοντά 
έναν πνευματώδη και γλυκό άνθρωπο, με επιθυμία να 
μας προσεγγίσει. Έζησα τον άνθρωπο με τη χαρακτη-
ριστική φωνή, που γέμιζε τις παλιές μου κασέτες, να 
μου μιλάει επί σκηνής. Σαν παλιοί γνωστοί που «αντά-
μωσαν ξανά σε μιαν άλλη ηλικία» και …θυμήθηκαν… 

ΜΑΘΗΤΙΚΑ ΜΗΝΥΜΑΤΑ
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Ο Λουδοβίκος των Ανωγείων 
Την πρώτη μέρα του Συνεδρίου 
 θα κλείσει ο Λουδοβίκος των Ανωγείων 
με το δικό του μοναδικό τρόπο. 

15.5 Το Συνέδριο όπως 
και η συναυλία του 
Λουδοβίκου των 
Ανωγείων θα λάβουν 
χώρα στο θέατρο 
του Πολιτιστικού – 
Αθλητικού Κέντρου 
των Εκπαιδευτηρίων. 

ΩΡΑ 18.30 ΩΡΑ 9.30



Αμερική 
ΜΑΘΗΤΕΣ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΩΝ 
ΜΑΝΤΟΥΛΙΔΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΟ 
ΤΟΥ HARVARD (7-15/12/2008)

May I have your attention please?
..Μια φράση που αναμφισβήτητα σημάδευσε την εκ-
δρομή μας! Το εκπαιδευτικό μας ταξίδι, με αφορμή το 
Μοντέλο Ηνωμένων Εθνών του πανεπιστημίου Harvard 
στη Βοστόνη, ξεκινάει στο αεροδρόμιο Μακεδονία με 
μία πτήση για Ζυρίχη.
Περνάμε τις πρώτες μέρες μας με επισκέψεις στα αξι-
οθέατα της πόλης. Η παρέα δένει από την πρώτη στιγ-
μή, οι ψηφιακές παίρνουν φωτιά και τα καλοπροαίρετα 
σαρκαστικά σχόλια έχουν την τιμητική τους! Λίγο πριν 
αρχίσει το συνέδριο κάποιοι είναι αγχωμένοι, άλλοι 
περιμένουν με ανυπομονησία. Το σίγουρο είναι πως 
από τα πρώτα μας λεπτά μέσα στις αίθουσες του συ-
νεδρίου, που είναι κατάμεστες από το ασφυκτικό πλή-
θος των συμμετεχόντων, η αγωνία σβήνει και τη θέση 
της παίρνει ο ενθουσιασμός! Κάπως έτσι κύλησαν οι 
υπόλοιπες μέρες του συνεδρίου, με εξαντλητικές συ-
νεδριάσεις ως αργά το βράδυ και μοναδικές φιλίες να 
δημιουργούνται.
Γιατί όταν ηχούν στα αυτιά σου οι σειρήνες ένδειξης φω-
τιάς στο κτίριο, αρπάζεις διαβατήριο, κινητό, χρήματα 
και εκκενώνεις το δωμάτιο! Δε διαλέγεις τα απαραίτητα 
αξεσουάρ, Αναστασία! Μέσα σε εφτά μόλις ημέρες, η 
Κυβέλη τελειοποίησε το περπάτημά της με τακούνια, 
η Βικτωρία άλλαξε πενήντα συνολάκια και η Αντιγόνη 
έκανε άνω κάτω ένα δωμάτιο, για να βρει το σταυρό, 
που τελικά κάποια είχε κρύψει! Ο Γιάννης προσέφερε τα 
φιλικά καυστικά του σχόλια, (ναι, Γιάννη, ξέρουμε, «Μα 
πώς είμαστε έτσι;!») και ο Μιχάλης παρήγγειλε την πιο 
νόστιμη πίτσα! Συνολικά, η εμπειρία που μοιραστήκαμε 
έμοιαζε στο τέλος με τον πιο ζωηρό πίνακα ζωγραφικής: 
όλοι είχαμε προσθέσει την πινελιά μας.

ΒΙΚΤΩΡΙΑ ΒΟΥΖΟΥΛΙΔΟΥ, ΚΥΒΕΛΗ ΙΠΛΙΚΤΣΟΓΛΟΥ, 
ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΜΠΟΧΩΡΙΔΗ 

Ελβετία
ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ 
ΣΤΟΙΧΕΙΩΔΩΝ ΣΩΜΑΤΙΔΙΩΝ CERN
(29/1-2/2/2009 ΓΕΝΕΥΗ)

Τον Ιανουάριο πραγματοποιήθηκε για άλλη μια χρο-
νιά από το σχολείο μας επίσκεψη στο κέντρο έρευ-
νας στοιχειωδών σωματιδίων CERN, το οποίο εδρεύει  
στη Γενεύη της Ελβετίας. Της επίσκεψης προηγήθηκε 
ενημερωτική ομιλία από το λέκτορα του Αριστοτελείου 
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης κ. Δημήτριο Σαμψωνίδη, 
η οποία εφοδίασε τους μαθητές με όλες τις απαραίτη-
τες πληροφορίες και γνώσεις που απαιτούνται, για να 
επισκεφτεί κανείς το κέντρο αυτό.
Μετά την άφιξη της αντιπροσωπευτικής ομάδας των 
μαθητών στη Γενεύη, πρώτο προορισμό αποτέλεσε το 
CERN. Εκεί μας υποδέχτηκε η υπεύθυνη για το πείρα-
μα ALICE, η οποία είναι μία από τους πολλούς Έλλη-
νες που εργάζονται στο ερευνητικό κέντρο. Αφού μας 
παρουσίασαν το πείραμα, με έκπληξη μάθαμε πως δεν 
αληθεύουν στο ελάχιστο οι φημολογίες για την επικιν-
δυνότητά του. 
Οι μαθητές είχαμε τη δυνατότητα να εκφράσουμε τις 
απορίες μας σχετικά με την επιστημονική έρευνα και 
να ζητήσουμε διευκρινίσεις για αυτό το πολύπλοκο πεί-
ραμα. Ακολούθησε περιήγηση με ξεναγό στους διάφο-
ρους χώρους του κέντρου και ενδελεχής ανάλυση της 
λειτουργίας των μηχανημάτων που χρησιμοποιούνται 
στα διάφορα πειράματα, τα οποία είχαν ανασυρθεί από 
την υπόγεια σήραγγα για συντήρηση, καθώς το πείραμα 
διακόπτεται κατά τη διάρκεια των χειμερινών μηνών. 
Η επίσκεψη έκλεισε με ξενάγηση στις υπόγειες εγκα-
ταστάσεις του μεγάλου επιταχυντή ανδρονίων, χώρο 
που δεν είναι διαθέσιμος στο ευρύ κοινό και που μας 
προκάλεσε εξαιρετικό ενδιαφέρον.
Ωστόσο, στο πλαίσιο της εκπαιδευτικής επίσκεψης εί-
χαμε την ευκαιρία να γνωρίσουμε την πανέμορφη πόλη 
της Γενεύης και τα αξιοθέατά της. Επισκεφτήκαμε τον 
Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών, περιηγηθήκαμε στο χώρο 
και συζητήσαμε με διπλωμάτες πρότυπα για ορισμέ-
νους συμμαθητές μας. 
Τουριστικός πόλος έλξης της Γενεύης, που δεν μπορού-
σε φυσικά να παραλειφθεί, ήταν το Μουσείο του Διε-
θνούς Ερυθρού Σταυρού. Επιπλέον κατά την παραμονή 

της στην Ελβετία η ομάδα έγινε δεκτή με χαρά από την 
Ελληνική Πρεσβεία και τον αντιπρόσωπο της Ελλάδας 
στα Ηνωμένα Έθνη. Τελικός προορισμός του ταξιδιού 
ήταν η Λοζάνη, όπου επισκεφτήκαμε το Μουσείο Ολυ-
μπιακών Αγώνων και απολαύσαμε έναν περίπατο στη 
μαγευτική λίμνη Leman και την ευρύτερη περιοχή. 
Γεμάτοι νέες γνώσεις κι εμπειρίες και έχοντας πραγμα-
τοποιήσει ένα μικρό διάλειμμα, πριν ξεκινήσει και πάλι 
η ρουτίνα του σχολείου, επιστρέψαμε στη Θεσσαλονίκη 
με κέφι, έτοιμοι για νέα ταξίδια!
     
ΕΙΡΗΝΗ ΛΕΠΤΟΚΑΡΙΔΟΥ

Ολλανδία
ΜΑΘΗΤΕΣ ΣΤΟ 41ο ΜΟΝΤΕΛΟ  
ΗΝΩΜΕΝΩΝ ΕΘΝΩΝ ΣΤΗ ΧΑΓΗ
(24-31/1/2009)

Ένα ταξίδι που ξεκίνησε με τις καλύτερες προϋποθέ-
σεις, αφού η 11 μελής ομάδα του THIMUN 2009 έδε-
σε αμέσως.
Δεν παραλείψαμε φυσικά να περάσουμε και από το 
μουσείο Van Gongh. Η έκπληξη της ημέρας όμως ήταν 
σίγουρα το ξενοδοχείο. Ξεχώριζε από μακριά, τεράστιο, 
πανέμορφο, με θέα στη θάλασσα, σκέτο παλάτι.
Η Δευτέρα έφερε και την έναρξη του συνεδρίου που 
έγινε με μια αρκετά ενδιαφέρουσα τελετή παρ’ όλες 
τις μάλλον κουραστικές ομιλίες. Η  μέρα ξεκίνησε λίγο 
απότομα με μπόλικο lobbying, αλλα προσαρμοστήκαμε 
αμέσως. Όλη την ημέρα προωθούσαμε τα resolutions 
και τις ιδέες μας, ενώ γνωρίσαμε άτομα από όλο τον 
κόσμο με τα οποία είχαμε την ευκαιρία να ανταλλάξου-
με ιδέες και απόψεις για θέματα που μας απασχολούν. 
Μέσα από αυτή τη διαδικασία όλοι νιώσαμε τι σημαίνει 
«πολίτης του κόσμου».  
Μέσα από το debate εξοικειωθήκαμε με την ορολο-
γία του MUN, με τις πιο παράξενες προφορές, αλλά 
και τις αστείες παρομοιώσεις που επιστράτευσαν οι 
«main submittors» για να κεντρίσουν το ενδιαφέρον 
του κοινού.

ΜΑΡΙΖΑ ΚΩΣΤΑΚΗ 

συνέδρια
Για κάποιους ήταν η πρώτη εμπειρία σε διεθνές 
συνέδριο. Είχαμε άγχος και αγωνία αλλά και πολύ 
καλή διάθεση, για να περάσουμε 4 υπέροχες μέ-
ρες. Με την άφιξή μας στην πόλη των Βρυξελλών 
μάς περίμενε ένα λεωφορείο για μια μικρή εκ-
δρομή στην πανέμορφη πόλη Brugge. Οι επόμε-
νες τρεις μέρες ήταν γεμάτες από συνεδριάσεις,  
debate, caucuses resolutions. Κατά τη διάρκεια 

του συνεδρίου υπήρχαν και διαλείμματα, με σκο-
πό να γνωριστούμε καλύτερα με παιδιά από τις 
υπόλοιπες χώρες. Τη Δευτέρα το πρωί, μετά από 
τη συγκέντρωση κάθε επιτροπής, ακολούθησε η 
τελετή λήξης του συνεδρίου. Aναχωρήσαμε με 
ανάμεικτα συναισθήματα αλλά και με την ελπίδα 
ότι θα πάρουμε μέρος και σε άλλα συνέδρια.
ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ ΝΑΚΟΥ

ΒΡΥΞΈΛΛΕΣ
HARVARD MODEL 
CONGRESS EUROPE 2009 
(20-23/3/09)

ΜΑΘΗΤΙΚΑ ΜΗΝΥΜΑΤΑ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΜΑΝΤΟΥΛΙΔΗ06
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22/6 – 3/7/2009
English & adventure camp
Αγγλικά µε παιχνίδια, εκδροµές και περιπέτεια
Για µαθητές Νηπιαγωγείου, Δηµοτικού, 
Γυµνασίου, Λυκείου

15-20/6/2009 & 22-27/6/2009
All star basketball camp
Για µαθητές Νηπιαγωγείου, Δηµοτικού, 
Γυµνασίου, Λυκείου

15-20/6/2009
Football camp
Για µαθητές Νηπιαγωγείου, Δηµοτικού, 
Γυµνασίου, Λυκείου

16/6-17/7/2009 & 17/8-10/9/2009
Πρόγραµµα 
δηµιουργικής απασχόλησης
Για µαθητές Νηπιαγωγείου, Δηµοτικού

1-4/9/2009
Πρόγραµµα 
µαθηµατικής σκέψης και λογικής
Για µαθητές Γυµνασίου, Λυκείου

Επιλεγµένα θερινά προγράµµατα 
και στο εξωτερικό
ΑΓΓΛΙΑ 
19/7 - 2/8/2009
UNIVERSITY OF BATH  &  LONDON
Για µαθητές από Ε΄ Δηµοτικού έως και Β΄ Λυκείου

ΑΜΕΡΙΚΗ 
ΙΟΥΛΙΟΣ – ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2009
Προγράµµατα σε σχολεία & Πανεπιστήµια
PHILIPS ACADEMY ANDOVER
UNIVERSITIES: HARVARD, STANFORD, YALE, 
NORTHWESTERN, BROWN, COLUMBIA, SMITH

ΓΑΛΛΙΑ 
19/7 - 1/8/2009
NATION CAMPUS, PARIS
Για µαθητές από Ε΄ Δηµοτικού έως και Β΄ Λυκείου

ΓΕΡΜΑΝΙΑ 
19/7 - 2/8/2009
TEIKYO UNIVERSITY, BERLIN 
Για µαθητές από Ε΄ Δηµοτικού έως και Β΄ Λυκείου

Θερινά
προγράµµατα

KAΛΟΚΑΙΡΙ

2009

www.mandoulides.gr

“Mandoulides

English Garden”

ΝΕΑ ΤΜΗΜΑΤΑ 

BILINGUAL  για παιδιά 

από 3 έως 5 ετών



30 χρόνια

Ήταν όλοι εκεί...
Βροντερό «παρών» χιλιάδων μαθητών, γονέων, αποφοίτων  
και διακεκριμένων ανθρώπων από το χώρο της εκπαίδευσης,  
της πολιτικής, της τέχνης, του πολιτισμού.

Από αριστερά: Χιονία Βλάχου – Μπλιάτκα, Αικατερίνη Μαντουλίδου,  
Άσπα Σαββοπούλου, Διουνύσης Σαββόπουλος, Σεραφείμ Φυντανίδης,  
Άσπα Χασιώτη, Κώστας Μπλιάτκας.

Γιώργος Καρατάσιος, Εύη Μαντουλίδου, Άσπα Χασιώτη, Αικατερίνη Μαντουλίδου, Γιώργος Κορυφίδης, 
Χρήστος Γκροζούδης, Θεόδουλος Ταπανίδης Δημήτρης Λασκαρίδης.

Ο Διονύσης Σαββόπουλος 
συγχαίρει τον μικρό μαθητή.

Εύη Μαντουλίδου, Κώστας Γκιουλέκας, 
Αικατερίνη Μαντουλίδου, Άσπα Χασιώτη.

Ο Διονύσης Σαββόπουλος δέχεται ένα κλαδί ελιάς από τη μικρή Λωξάνδρα, 
μέλος της ξεχωριστής χορωδίας «εν δυνάμει» .

Κατάμεστο το θέατρο των Εκπαιδευτηρίων Μαντουλίδη.  
Μεγάλος  ενθουσιασμός και πολύ... χειροκρότημα.

Ο Γιάννης Μακριώτης 
και ο Θεόδωρος Παπαδόπουλος.

Ο Διονύσης  
με τα δώρα  
των μικρών του 
φίλων.

ΜΑΘΗΤΙΚΑ ΜΗΝΥΜΑΤΑ
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Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε η συναυλία του 
Διονύση Σαββόπουλου με την ορχήστρα και τη χορωδία, την 
Κυριακή 15 Μαρτίου 2009, η οποία αποτελούσε την κεντρική 
εκδήλωση για τα 30 χρόνια του σχολείου. 
Η συναυλία δόθηκε στο Πολιτιστικό και Αθλητικό Κέντρο και 
την παρακολούθησαν με έκδηλο ενθουσιασμό περισσότεροι 
από 2000 μαθητές, εκπαιδευτικοί, γονείς, φίλοι, υπουργοί, 
βουλευτές, εκπρόσωποι της τοπικής αυτοδιοίκησης, 

της εκπαιδευτικής και πανεπιστημιακής κοινότητας, 
συγγραφείς, δημοσιογράφοι.
Μεταξύ άλλων παρευρέθηκαν οι: Κώστας Γκιουλέκας, 
Υφυπουργός Εσωτερικών, Παναγιώτης Ψωμιάδης, Νομάρχης 
Θεσσαλονίκης, Θεόδωρος Παπαδόπουλος, Δήμαρχος 
Θέρμης, Ιγνάτιος Καϊτετζίδης, Δήμαρχος Πανοράματος, 
Γεώργιος Καρατάσιος, Περιφερειακός Διευθυντής 
Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας, Θεόδουλος Ταπανίδης, 

Διευθυντής Εκπαίδευσης Ανατ. Θεσσαλονίκης,  
Απόστολος Αποστολίδης, Προϊστάμενος 2ου Γραφείου, 
Γεώργιος Παπαγεωργίου, Προϊστάμενος 6ου Γραφείου, 
Βασίλης Ρίζος, Προϊστάμενος Γραφείου Φυσικής Αγωγής,  
ο βουλευτής Γιάννης Μαγκριώτης, ο πρώην Γ. Γ.  
του ΥΜΑΘ και αντιπρόεδρος του Κολεγίου Ανατόλια  
Γεώργιος Λυσαρίδης, ο δημοσιογράφος Σεραφείμ 
Φυντανίδης, ο εκδότης Νίκος Καρατζάς κ.ά. 

Κατάμεστο το θέατρο των Εκπαιδευτηρίων Μαντουλίδη.  
Μεγάλος  ενθουσιασμός και πολύ... χειροκρότημα.

Εύη Μαντουλίδου, Αικατερίνη Μαντουλίδου, 
Άσπα Χασιώτη, Νίκος Καρατζάς.

Ο Διονύσης Σαββόπουλος με το διευθυντή  
ορχήστρας, Γιάννη Πολυμενέρη. 

Άσπα Χασιώτη, Κώστας Μπλιάτκας.

Ο Γιάννης Μακριώτης 
και ο Θεόδωρος Παπαδόπουλος.

Ο Υφυπουργός Εσωτερικών αρμόδιος σε θέματα Τύπου Κώστας Γκιουλέκας,  
με το Νομάρχη Θεσσαλονίκης Παναγιώτη Ψωμιάδη και το δημοσιογράφο 
Σεραφείμ Φυντανίδη .

Τα μέλη της ορχήστρας και της χορωδίας επί σκηνής 
με το Διονύση Σαββόπουλο. 

Γεμάτο και το κλειστό γυμναστήριο από καλεσμένους που παρακολούθησαν 
τη συναυλία μέσω video wall.

ΜΑΘΗΤΙΚΑ ΜΗΝΥΜΑΤΑ
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Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «παίζουμε ανασκαφή, συναντάμε έναν αμφο-
ρέα» εκπονήθηκε στο νηπιαγωγείο μας στο πλαίσιο της μουσειακής αγω-
γής. Τα νήπια είχαν την ευκαιρία με βιωματικό τρόπο να προσεγγίσουν την 

έννοια του παρελθόντος, να μάθουν τι είναι ανασκαφή και τι στρωματογραφία, 
να εξοικειωθούν με το χώρο του μουσείου και να γνωρίσουν νέα επαγγέλματα, 
όπως του αρχαιολόγου και του συντηρητή. Θεατρικά δρώμενα και παιχνίδια ρό-
λων τα βοήθησαν να έρθουν σε επαφή με τις πρακτικές ανασκαφής, εύρεσης και 
συντήρησης των αντικειμένων. Γνώρισαν αγγεία οικιακής χρήσης, όπως τσου-
κάλια, πινάκια, αμφορείς, λυχνάρια, μέσα από φωτογραφικό και πληροφοριακό 
υλικό που μας έστειλε το Βυζαντινό Μουσείο. Κατά την επίσκεψή τους στο χώρο 
του μουσείου τούς δόθηκε η ευκαιρία να εμπλουτίσουν τις εμπειρίες τους και να 
αποκτήσουν νέες γνώσεις. Κατά τη διάρκεια του προγράμματος υλοποιήθηκαν 
δραστηριότητες απ’ όλα τα γνωστικά αντικείμενα με τρόπο δημιουργικό, πρωτό-
τυπο και ευχάριστο.

Οι μαθητές της Γ΄ και της Δ΄ Δημοτικού, στο πλαίσιο του προγράμματος  
ΒΙΒΛΙΟΠΑΡΕΕΣ, που διοργανώνουν τα Εκπαιδευτήρια και οι εκδόσεις 
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ, συνάντησαν το συγγραφέα Χρήστο Μπουλώτη.  

Οι πρωταγωνιστές των βιβλίων του «Ο Μητσόγατος στη λαϊκή αγορά» και «Ο γά-
τος της οδού Σμολένσκι» είναι γάτοι με έντονη προσωπικότητα και παρουσιάζο-
νται με ανθρώπινα χαρακτηριστικά, ενώ το σκηνικό τοποθετείται  στη σύγχρονη 
πραγματικότητα και οι ιστορίες πραγματεύονται καθημερινά προβλήματα με τρό-
πο απρόβλεπτο, χιουμοριστικό και συχνά ανατρεπτικό.

εκδηλώσεις
ΤΑ ΝΗΠΙΑ ΣΤΟ ΒΥΖΑΝΤΙΝΟ ΜΟΥΣΕΙΟ

Μες στο μουσείο, 
μες στο μουσείο, 
μπήκα με φόρα κι εγώ!

Την 25η Μαρτίου γιόρτασαν 
οι μαθητές της Β΄Δημοτικού 
με ένα ξεχωριστό τρόπο, 
γεμάτο ιστορία και εθνική 
περηφάνια. Καλεσμένοι  
οι γονείς, οι γιαγιάδες  
και οι παππούδες τους.  

Με αφορμή την Παγκόσμια 
Ημέρα Υδροβιοτόπων  
οι μαθητές της Γ΄ 
Δημοτικού επισκέφτηκαν 
και ξεναγήθηκαν στο 
Κέντρο Πληροφόρησης 
Υγροτόπου Κορώνειας – 
Βόλβης. 

Μαθητές της Δ΄ Δημοτικού 
συμμετείχαν στο 
εκπαιδευτικό πρόγραμμα 
«Με αφορμή μια στάμνα» 
του Λαογραφικού 
Μουσείου. 
 

Συνεργάτες του 
Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου 
για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη 
ενημέρωσαν τους μαθητές 
του Δημοτικού για τη 
βιολογική Μελισσοκομία 
και τη συνεισφορά  
της βιολογικής γεωργίας 
και κτηνοτροφίας  
στο περιβάλλον. 

Μαθητές του Δημοτικού 
Σχολείου επισκέφτηκαν  
το εργαστήρι Κεραμικής  
της κ. Γουίλις  
και συμμετείχαν σε 
εκπαιδευτικό – βιωματικό 
πρόγραμμα. 

Δημοτικό

ΜΑΘΗΤΙΚΑ ΜΗΝΥΜΑΤΑ
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BIBΛΙΟΠΑΡΕΕΣ

Ο Χρήστος Μπουλώτης
με τους μαθητές του δημοτικού

...κλεισμένοι στο ψυγείο
Στο βιβλιοπωλείο ΙΑΝΟΣ βρέθηκαν οι μαθητές του Δ4 και στην παρουσίαση 
του βιβλίου «Πέντε σωματοφύλακες κλεισμένοι στο ψυγείο» (εκδόσεις 
Άγκυρα). Με τους συγγραφείς του βιβλίου Άννα Βερούλη  
και Νίκο Μιχαλόπουλο μίλησαν για την υγιεινή διατροφή, αντάλλαξαν  
απόψεις και εμπειρίες και παρουσίασαν τις εργασίες τους.



Νεανικό επιχειρηματικό 
δαιμόνιο!

Αναγιγνώσκοντας τη λίστα του Forbes 
με τους πιο καταξιωμένους επιχειρη-

ματίες του κόσμου, συνειρμικά το μυαλό 
μας ταξιδεύει σε εικόνες που φρόντισε να 
μας τροφοδοτήσει ο κινηματογράφος, όπως 
πολυτελείς επαύλεις, ακριβά αμάξια κ.ά. 

Η πραγματικότητα όμως είναι τελείως  
διαφορετική, καθώς πίσω από την επιφά-
νεια της επιτυχίας κρύβεται σκληρή  
δουλειά, αφοσίωση και θυσίες.

 Αυτό ήταν το συμπέρασμα στο οποίο 
έφτασα μέσα από τη συμμετοχή μου στον 
πανελλήνιο διαγωνισμό που διοργανώνει  
ο Σύνδεσμος Επιχειρηματικότητας Νέων, 
στο πλαίσιο του οποίου δόθηκε η ευκαιρία 
σε 20 μαθητές του σχολείου μας να ασχολη-
θούν με την επιχειρηματικότητα. 

Ο διαγωνισμός δεν αποτελεί ένα απλό 
παιχνίδι επιχειρήσεων, αλλά μια αληθινή 
επιχειρηματική εμπειρία ενός ακαδημαϊκού 
έτους, μέσα στο οποίο οι μαθητές μπορούν 
να ανακαλύψουν από πρώτο χέρι πώς  
λειτουργεί μια επιχείρηση από την ίδρυσή 
της μέχρι τη το κλείσιμό της, μιας και  
τους δίνεται η δυνατότητα να ιδρύσουν  
τη δικιά τους εικονική επιχείρηση !!!!

 Το συμπέρασμα που έβγαλα από αυτήν 
την «περιπέτεια» είναι ότι η επιχειρηματι-
κότητα εσωκλείει την εργατικότητα,  
την οργάνωση, την επιμέλεια και την  
καινοτομία. Τα χαρακτηριστικά αυτά πρέπει 

να διέπουν κάθε άτομο, ασχέτα από τον  
τομέα με τον οποίο θα ασχοληθεί στη ζωή 
του, καθώς η «επιχειρηματικότητα» δεν εί-
ναι απλώς μια λέξη αλλά μια στάση ζωής. 

 
Παύλος Παχίδης  

Μπράβο! Σάλτσμπουργκ!

Όταν ο Διονύσης Σαββόπουλος συνά-
ντησε τη χορωδία και την ορχήστρα 

των Εκπαιδευτηρίων Μαντουλίδη...
Ήταν Παρασκευή απόγευμα κι όλα τα 

Ηχοχρωματάκια είχαμε πάρει τις θέσεις 
μας στη σκηνή και τον περιμέναμε. Τις 
προηγούμενες μέρες η αγωνία κυριαρχού-
σε. Όμως είχαν τελειώσει τα ψέματα πια. 
Η πρόβα θα ξεκινούσε στις 18.00. Το έλεγα 
και τα ξαναέλεγα από μέσα μου, μήπως και 
το πιστέψω: «Θα παίξω μουσική μαζί με το 
Διονύση Σαββόπουλο!». 

Η κιθαρίστρια δίπλα μου ψιθύρισε: « Ήρ-
θε!». Όλοι παγώσαμε, είναι τόσο σπουδαία 
εμπειρία να συνεργάζεσαι στα δεκαπέντε 
σου χρόνια με ένα διακεκριμένο καλλιτέ-
χνη,  όπως ο Διονύσης Σαββόπουλος. Κά-
θισε λοιπόν στην πρώτη σειρά των θεατών 
και μας ζήτησε να ξεκινήσουμε την πρόβα. 
«Πολύ ωραία, πολύ ωραία», είπε μόλις τε-
λείωσε το δεύτερο τραγούδι, «λοιπόν εγώ 
τώρα θα ανεβώ στη σκηνή, θα σας συγχαρώ 

για την εξαιρετική δουλειά σας και θα ξε-
κινήσουμε το πρόγραμμα…». Αυτό ήταν, 
ξεχάσαμε το άγχος, την αγωνία για την 
εκδήλωση. Ακούγαμε τα τραγούδια και τα-
ξιδεύαμε. Προσπαθούσαμε να έχουμε ανοι-
χτά τα αυτιά μας, όσο περισσότερο γίνεται, 
για να χωρέσουν όλοι αυτοί οι ήχοι και οι 
μουσικές.

Οι πρόβες πέρασαν χωρίς να το καταλά-
βουμε. Μακάρι να κρατούσαν λίγο ακόμα! 
Ο κύριος Σαββόπουλος ήταν φιλικός, έδει-
χνε την επιείκεια που δείχνει κανείς σ’ ένα 
παιδί, αλλά είχε τις απαιτήσεις που έχει 
κανείς από ένα μουσικό. Η απλότητά του 
μας εντυπωσίασε, φανταστείτε ότι φρόντι-
σε να εξυπηρετηθεί αμέσως ένα παιδί από 
τη χορωδία που δίψασε! Ήταν αυστηρός 
και τελειομανής, όμως μόνο με χαρακτη-
ριστικά σαν αυτά μπορεί κανείς να αγγίξει 
την κορυφή. Δε δίσταζε να μας διορθώσει 
αλλά και να μας επαινέσει. Μάλιστα και 
στις πρόβες αλλά και στην εκδήλωση, έδω-
σε τα συγχαρητήριά του στην τσελίστρια, 
της οποίας οι ικανότητες δεν απέχουν πολύ 
από μίας επαγγελματία μουσικού. Ήταν 
προσιτός και δεν έχανε ευκαιρία να μας κά-
νει να γελάμε. Έκλεισε μάλιστα την πρώτη 
πρόβα με την ατάκα: «Τι φοβερή ορχήστρα 
είστε εσείς; Σάλτσμπουργκ!». Για οποιαδή-
ποτε ενορχηστρωτική παρέμβαση ζητούσε 
τη γνώμη, τη δική μας και των καθηγητών 
μας, και έδειχνε να τη λαμβάνει πραγματι-
κά υπόψη του.

Την ημέρα της εκδήλωσης το άγχος ήταν 

δημιουργικό κι η επιτυχία δεδομένη. Κανέ-
νας από εμάς δεν μπορούσε να κρύψει τον 
ενθουσιασμό του. Η μελωδία ήταν σαν να 
έβγαινε από τα δάχτυλα των βιολιστών  
παρά απ’ τις χορδές. Ο καθένας έδωσε  
τον καλύτερό του εαυτό και το αποτέλεσμα 
ήταν θεαματικό. Μέσα στο θέατρο αλλά  
και στο γήπεδο επικρατούσε κοσμοσυρροή, 
το χειροκρότημα αυθόρμητο έβγαινε  
απ’ τις καρδιές των θεατών.

Κλείνοντας θα ήταν παράλειψη να μην 
αναφερθώ στο σχολείο μου, στα Εκπαιδευ-
τήρια Μαντουλίδη, που μας πρόσφερε αυτή 
τη μοναδική εμπειρία. Θεωρώ ότι δε θα 
μπορούσε να κάνει καλύτερη επιλογή, για 
να γιορτάσει τα 30 χρόνια λειτουργίας του. 

Σημαντική φυσικά ήταν η συνδρομή των 
δύο βασικότερων ανθρώπων αυτής της εκ-
δήλωσης, της κυρίας Ελένης Θεοδωρίδου, 
που διεύθυνε τη χορωδία, και του κυρίου 
Γιάννη Πολυμενέρη, του μαέστρου της 
ορχήστρας, που στο τέλος της εκδήλωσης 
μάς ενθουσίασε με τους ήχους του κοντρα-
μπάσου του. Εμείς το μόνο που μπορούμε 
να κάνουμε είναι να παράγουμε σκόρπιους 
ήχους, εσείς τους βάζετε στη σειρά και δη-
μιουργείτε την τάξη και την αρμονία. Και 
φυσικά συγχαρητήρια σε όλα τα μέλη της 
χορωδίας και της ορχήστρας για την υπέ-
ροχη δουλειά. Μπράβο χορωδία, μπράβο 
Ηχοχρώματα, γιατί, όπως λέει κι ο μαέστρος 
«ήμασταν και οι κρότοι!».

 
Χρύσα Γούτα

Ο γνωστός Άγγλος συγγραφέας Louis 
De Bernieres, σε συνεργασία με τα 
βιβλιοπωλεία ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗ και 

τις εκδόσεις ΨΥΧΟΓΙΟΣ (εκπρόσωποι των 
οποίων παρευρέθηκαν στην εκδήλωση), 
επισκέφτηκε τα Εκπαιδευτήρια, στις 13 
Φεβρουαρίου, με σκοπό την παρουσίαση 
του βραβευμένου μυθιστορήματος του, «Το 
Μαντολίνο του Λοχαγού Κορέλι», σε μαθη-
τές Γυμνασίου-Λυκείου. Oι μαθήτριες που 
πλαισίωσαν το πάνελ της εκδήλωσης: Δ. 
Βλασίδου, Χ. Γάτσου, Ε. Φαραζά, Β.Φεσα-
τίδου (Α’ Λυκείου), διάβασαν αποσπάσματα 
από το βιβλίο «Το Μαντολίνο του Λοχαγού 

Κορέλι» και στη συνέχεια ο συγγραφέας 
κλήθηκε να λύσει ορισμένες απορίες των 
μαθητριών. Σε ερώτηση για το αν είναι ευ-
χαριστημένος με τη μεταφορά του βιβλίου 
του σε ταινία ο ίδιος είπε πως στην ταινία 
τονίζεται περισσότερο η ιστορία αγάπης, 
εφόσον αυτό ζητά ο κινηματογράφος…. 
Γενικά η εκδήλωση κυμάνθηκε σε ευχά-
ριστα πλαίσια και στο τέλος ο Louis De 
Bernieres ήταν απόλυτα πρόθυμος να υπο-
γράψει τα βιβλία των μικρών και μεγάλων 
θαυμαστών του!

ΕΥΓΕΝΙΑ ΦΑΡΑΖΑ

Στο πλαίσιο του προγράμματος ΒΙ-
ΒΛΙΟΠΑΡΕΕΣ, που διοργανώνουν 
τα Εκπαιδευτήρια Μαντουλίδη και οι 

εκδόσεις ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ, μαθητές 
και μαθήτριες του Γυμνασίου συνάντησαν 
τη συγγραφέα Ελένη Πριοβόλου. 
Έχοντας δουλέψει με τους καθηγητές 
τους πάνω σε βιβλία της συγγραφέα, 
παρουσίασαν μέσα από τις εργασίες 
 τους δύο από τα γνωστότερα έργα της, 
«Το σύνθημα» (2008) και «Καπετάν Ζωή» 
(2001-2008). 
Κυρίαρχα θέματα συζήτησης ήταν η εκμε-
τάλλευση του ανθρώπου από άνθρωπο και η 

μετανάστευση. Η κ. Πριοβόλου, υπογράμμισε  
ότι με τον όρο επανάσταση, «δεν εννοούμε 
την καθοδηγημένη επανάσταση της βίας 
και της κουκούλας, αλλά την επανάσταση 
μέσα από την παιδεία και την πολύπλευρη 
ανάπτυξη του πνεύματος, που θα γίνει ίαμα,  
θεραπεία και πίστη στη ζωή και το  
μέλλον».
Η κ. Πριοβόλου συμβούλεψε τα παιδιά  
να ονειρεύονται, γιατί το όνειρο δίνει ελπί-
δα. Με σύνθημα το όνειρο να αγωνίζονται 
για ένα καλύτερο κόσμο. 

     
ΔΑΝΑΗ ΒΛΑΣΙΔΟΥ 

ΒΟΟΚ ΤΙΜΕ

Ο Louis De Bernieres 
και το «Μαντολίνο  
του Λοχαγού Κορέλι»

BIBΛΙΟΠΑΡΕΕΣ
 

Η Ελένη Πριοβόλου
με τους μαθητές
του γυμνασίου

γράφουν οι μαθητές...

ΜΑΘΗΤΙΚΑ ΜΗΝΥΜΑΤΑ
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Πανεπιστήμια της Μ. Βρετανίας

University of Oxford: Σ. Τσερανίδης
Imperial College London: 
Σ. Τσερανίδης, Ο. Αντωνίου
University of St Andrews: Γ. Δουγανιώτης
Durham University: 
Μ. Γαϊτανίδου, Γ. Δουγανιώτης, Α. Μελεζιάδου 

University of Loughborough: 
A. Aνδρίκος, Δ. Ανδρίκος, B. Bασματζής
University of Edinburgh: 
Δ. Αρετάκης, Ο. Αντωνίου, Α. Μελεζιάδου
University of Bristol: Δ. Αρετάκης
King’s College London: Μ. Γαϊτανίδου
University of Sheffield: 
Α. Μελεζιάδου

ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΕ ΔΙΑΚΕΚΡΙΜΕΝΑ 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ 
ΤΗΣ Μ. ΒΡΕΤΑΝΙΑΣ
KAI ΤΩΝ ΗΠΑ

διακρίσεις

4η ΘΕΣΗ ΣΤΟ 21ο ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ 
ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΣΧΟΛΙΚΟΥ 
DEBATE

Την 4η θέση στη γενική κατάταξη και την 1η 
μεταξύ των χωρών που δεν έχουν την αγγλική 
γλώσσα ως μητρική κατέκτησε η ελληνική 
ομάδα, στην οποία συμμετείχε ο Γιώργος 
Δουγανιώτης, μαθητής των Εκπαιδευτηρίων 
Μαντουλίδη, στο 21ο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα 
Debate που πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα (9 
–19/2/2009). Την ελληνική ομάδα αποτελούσαν 
οι μαθητές: Γεώργιος Δουγανιώτης (Γ’ 
Λυκείου, Εκπαιδευτήρια Μαντουλίδη), Στέφανο 
Γκαντόλφο και Μαρία Νεφέλη Μπερνίτσα 
(HAEF– Αμερικανικό Κολέγιο Αθηνών) καθώς 
και οι Φίλιππος Λέκκας και Γεώργος Τρίγκατζης 
(St. Catherine’s). Συνολικά συμμετείχαν 40 
χώρες από όλο τον κόσμο. Διακρίθηκαν: Νέα 
Ζηλανδία (1η), Αγγλία (2η), Σιγκαπούρη (3η), 
Ελλάδα (4η).

ΔΥΟ ΜΕΤΑΛΛΙΑ ΣΤΗΝ 
26η ΕΘΝΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ 
ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ «ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ» 
Αργυρό μετάλλιο κατέκτησαν δύο μαθητές των 
Εκπαιδευτηρίων στην 26η Εθνική Μαθηματική 
Ολυμπιάδα που πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα 
(21/2//2009).
Πρόκειται για τους Ε. Ταρατόρη (Β’ Λυκείου) και 
Κ. Σαμαρά-Τσακίρη (Γ’ Γυμνασίου),  
οι οποίοι κατέκτησαν αργυρό μετάλλιο  
(2η θέση) στην κατηγορία τους, 
επιβεβαιώνοντας για ακόμη μια φορά 
τη σημαντική δουλειά που γίνεται στα 
Εκπαιδευτήρια, στον τομέα των μαθηματικών. 
Στη φάση «Αρχιμήδης» συμμετείχαν, αφού 
πέρασαν με επιτυχία τη δεύτερη φάση 
«Ευκλείδης», δεκαοκτώ μαθητές: Ι. Δέλλιος,  
Π. Καλμούκος, Γ. Καραγκιαούρης,  
Κ. Κασπαριάν, Ο. Φωτιάδης,  
Α. Χατζηδημητριάδης (Β’ Γυμνασίου),  
Χ. Γούτα, Κ. Σαμαράς-Τσακίρης, Ρ. Ταρατόρη,  
Γ. Τζίρογλου (Γ’ Γυμνασίου), Ε. Μάστορης,  
Γ. Σταυρινός, Α. Φωτιάδης (Α’ Λυκείου),  
Ε. Ταρατόρης, Δ. Τσουκαλίδης (Β’ Λυκείου),  
Ο. Αντωνίου, Σ. Κωνσταντινίδου,  
Σ. Τσερανίδης (Γ’ Λυκείου).

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 
ΕΝΤΕΧΝΟΥ ΚΑΙ ΡΗΤΟΡΙΚΟΥ 
ΛΟΓΟΥ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ - 
FORENSICS
Οι μαθητές του ομίλου «Forensics» για άλλη μια 
φορά πέτυχαν υψηλές διακρίσεις στον Πανελλή-
νιο Διαγωνισμό Έντεχνου και Ρητορικού Λόγου 
στα Αγγλικά (19-22/3/2009, Θεσσαλονίκη). 
Στο διαγωνισμό συμμετείχαν μαθητές από  
15 ελληνικά, αγγλικά και αμερικανικά σχολεία 
από τη Θεσσαλονίκη και την Αθήνα.  
Οι μαθητές που διακρίθηκαν είναι οι ακόλουθοι: 

• Γ. Δουγανιώτης (Γ΄Λυκείου), Α. Μποχωρίδη 

2η ΘΕΣΗ ΣΤΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ - 
ΑΝΤΙΛΟΓΙΑΣ ΥΠΕΠΘ 

Τη 2η θέση πανελλήνια κατέκτησε η ομάδα 
Eπιχειρηματολογίας - Aντιλογίας του Λυκείου 
στους αγώνες που διοργανώνει το ΥΠΕΠΘ,  
οι οποίοι πραγματοποιήθηκαν στην Αθήνα 
(30/1-1/2/2009).

Στην ίδια διοργάνωση ο μαθητής 
Π. Τόσκας αναδείχθηκε 3ος καλύτερος 
ομιλητής, ο μαθητής Α. Γεωργούλας 
9ος καλύτερος ομιλητής και η μαθήτρια
 Α. Μέγαρη 10η καλύτερη ομιλήτρια 
των αγώνων. 

Και οι τρεις θα συμμετάσχουν ως παρατηρητές  
στις εργασίες της Βουλής των Εφήβων,  
το Σεπτέμβριο του 2009.  
Την ομάδα αποτελούσαν οι μαθητές:
Β’ Λυκείου: 
Ά. Γεωργούλας, Α. Μέγαρη,  
Π. Τόσκας
Α’ Λυκείου: 
Δ. Βλασίδου, Π. Παχίδης. 

(Α΄Λυκείου και Π. Παχίδης (Α΄Λυκείου) προ-
κρίθηκαν στην προημιτελική φάση ( Quarter 
Finals) του Debate.
• L. Lucas (Β’ Λυκείου) – B. Willis (Γ’ Γυμνασί-
ου): Comic Duet (Κωμικό Ντουέτο). Οι μαθητές 
απέσπασαν και την τιμητική διάκριση «Πρώτοι 
μεταξύ ίσων». 
• Δ. Μαυρομάτης (Β’ Λυκείου) - Μ. Οικονόμου 
(Β’ Λυκείου): Dramatic Duet (Δραματικό  
Ντουέτο). 
• B. Willis (Γ’ Γυμνασίου): Group Discussion 
 (Διαλογική Συζήτηση). 
• Δ. Βλασίδου (Α’ Λυκείου): Original Oratory 
(Προτρεπτικός Λόγος). 
• Εύφημη μνεία: L. Lucas (Β’ Λυκείου),  
Α. Μαρίνου (Γ’ Λυκείου): Oral Interpretation 
of Literature-Dramatic (Αφήγηση Δραματικού 
Λογοτεχνικού Κειμένου). Κ. Μπόιτση (Α’ Λυκεί-
ου): Oral Inerpretation of Literature-Comic 
(Αφήγηση Κωμικού Λογοτεχνικού Κειμένου), 
Π. Παχίδης (Α’ Λυκείου): Impromptu Speaking 
(Αυθόρμητος Λόγος). 

60Η ΣΥΝΟΔΟΣ 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ 
ΝΕΩΝ 
Οι μαθητές Π. Τόσκας (Β’ Λυκείου) και 
Π. Παχίδης (Α’ Λυκείου) επιλέχθηκαν να 
συμμετάσχουν στην επταμελή εθνική αποστολή, 
που θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα στην 60ή 
Σύνοδο Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Νέων  
(ΕΥΡ) στη Στοκχόλμη Σουηδίας,  
(10–19 /4/2009). Η μαθήτρια Δ. Ζαχαριάδου 
(Β’ Λυκείου) κατατάχθηκε στη 10η θέση και 
θα συμμετάσχει σε περιφερειακές συνόδους 
σε άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Στη διαδικασία επιλογής συμμετείχε επίσης 
και η μαθήτρια Δ. Βλασίδου (Α’ Λυκείου), η 
οποία απέσπασε επίσης υψηλή βαθμολογία. 
Στη Σύνοδο συμμετείχαν 130 μαθητές από 
Μακεδονία, Θράκη και Θεσσαλία. Οι μαθητές 
των Εκπαιδευτηρίων που συμμετείχαν στο 
πρόγραμμα, στο πλαίσιο προετοιμασίας τους, 
είχαν ενημερωτική συνάντηση με το Γενικό 
Πρόξενο των ΗΠΑ κ. Hoytt Brian Yee. 

ΜΑΘΗΤΙΚΑ ΜΗΝΥΜΑΤΑ
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University of Lancaster: 
A. Aνδρίκος, Δ. Ανδρίκος, B. Bασματζής
University of Surrey: 
Σ. Τσερανίδης, Ο. Αντωνίου
City University: Σ. Τσερανίδης
Kingston University: Δ. Λαμπρινός
University of the West of England – Bristol: 
Δ. Λαμπρινός

Πανεπιστήμια των ΗΠΑ

Johns Hopkins University: Σ. Τσερανίδης
Swarthmore College: Δ. Αρετάκης
Bard College: Γ. Δουγανιώτης
Stevens Institute of Technology: Σ. Τσερανίδης
Suffolk University: Σ. Τσερανίδης

 ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΣΤΟΝ 
4ο ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ 
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΠΑΙΔΙΚΗΣ 
ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ – 
ΒΙΕΝΝΑLE 2009 
Στο πλαίσιο του διαγωνισμού με θέμα 
«Πορτρέτο» βραβεύτηκαν οι ακόλουθοι 
μαθητές:
Α’ Βραβείο: Β. Χάιδας (Β’ Γυμνασίου)
Β’ Βραβείο: Δ. Ζαχαριάδου (Β’ Λυκείου),  
Ε. Καρυοφύλλη (Β’ Γυμνασίου), Ι. Δέλλιος  
(Β’ Γυμνασίου)
Γ’ Βραβείο: Λ. Πασχαλίδης (Γ’ Γυμνασίου)

Η΄ ΔΙΑΣΧΟΛΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ 
ΟΜΙΛΩΝ ΡΗΤΟΡΙΚΗΣ 
ΤΕΧΝΗΣ
Η Διασχολική Ομάδα του Ρητορικού Ομίλου 
στην Ελληνική Γλώσσα απέσπασε μια πρώτη 
και δύο δεύτερες θέσεις καθώς και 12 
τιμητικές διακρίσεις στην Η΄Διασχολική 
Συνάντηση Ρητορικών Ομίλων στην Ελληνική 
Γλώσσα, που πραγματοποιήθηκε στο Αρσάκειο 
Σχολείο Θεσσαλονίκης από την Ελληνική 
Φιλεκπαιδευτική Εταιρεία  (14-15/2/2009). 
Στους αγώνες συμμετείχαν 47 σχολεία και 
οι μαθητές μας απέσπασαν τις παρακάτω 
διακρίσεις:
Ι. ΠΡΟΤΡΕΠΤΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ
1η θέση : Μ. Σύκα (Γ’ Γυμνασίου), 
 2η θέση: Α. Γωγάκου (Β’ Γυμνασίου)
ΙΙ. ΔΙΤΤΟΙ ΛΟΓΟΙ
2η θέση: Η ομάδα του Π. Παχίδη, ο οποίος 
αναδείχθηκε και 4ος καλύτερος ομιλητής  
των αγώνων. Με το βραβείο ομαδικότητας 
 και συνεργασίας τιμήθηκαν οι ομάδες της  
Ε. Πανούση (Γυμνάσιο) και του Π. Παχίδη 
(Λύκειο)
Τιμητικές διακρίσεις: Μ. Αρετάκη, Δ. Βλασίδου, 
Α. Γεωργούλας, Θ. Ζαχαριάδης, Α. Μποχωρίδη, 
Β. Πρασίνη, Β. Σελλά, Α. Συμεωνίδου,  
Ρ. Ταρατόρη, Ε. Φαραζά, Β. Φεσατίδου,  
Α. Φωτιάδης.

FRANCOPHONIE 2009
Το 2ο βραβείο στην κατηγορία «ποίηση», 

απέσπασε ο μαθητής Β. Φόρης (Γ’ Γυμνασίου) 
στο διαγωνισμό «ΓΑΛΛΟΦΩΝΙΑ 2009», που δι-
οργάνωσαν η πρεσβεία της Γαλλίας και το Γαλ-
λικό Ινστιτούτο Αθήνας, στο πλαίσιο του εορτα-
σμού της Ημέρας Γαλλοφωνίας.

LE MONDE DE DEMAIN 

Hier soir,
Je me suis couché sans espoir
Pour le monde de demain.
J’avais regardé la télé
Et j’ai vu des enfants qui meurent
Des maladies, de faim et des guerres.
Et je me suis demandé: pourquoi?
J’ai vu l’indifférence
Et le manque d’inquiétude et de souci
Tant pour la planète que pour l’autrui.
Et je me suis demandé: pourquoi?
J’ai vu la pauvreté
Et le poursuit quotidien de l’argent
A la recherche du luxe certainement.
Et je me suis demandé: pourquoi?

Hier soir,
Dans mon rêve j’étais ailleurs
Survolant la Terre devant un ordinateur.
Avec un clic
Sur le bouton de mon capteur
J’ai admiré le clair de Terre.
Avec un autre clic
J’ai pu transformer le cœur des hommes
D’après leurs meilleurs génomes.
Avec un clic encore
Toutes les armes nucléaires étaient détruites
Et une paix pérenne s’observait du satellite.

Aujourd’hui
Je me suis réveillé beaucoup plus sensible
Je crois que la réalité et le rêve sont 
compatibles.
Et je me demande: pourquoi pas?
Aujourd’hui
J’évoque le rêve et je peux encore espérer
Qu’un jour le monde aura tout ce qu’on peut 
désirer.
Et je me demande: pourquoi pas?

Maintenant
Je sais que je dois partager ma vision
Avec tous ceux qui prennent les décisions
Pour le bonheur de nouvelles générations.
      
 Basile Foris
(Professeur :Mme E.Haralambopoulou)

Νέες τεχνολογίες 
και ομαδική εργασία

Τα Εκπαιδευτήρια Μαντουλίδη, στo πλαίσιo της 
συμμετοχής του σχολείου στο Δίκτυο Σχολικής 
Καινοτομίας, εφαρμόζουν φέτος το πρόγραμμα 
«Νέες τεχνολογίες και ομαδική εργασία». Το 
Δίκτυο Σχολικής Καινοτομίας λειτουργεί για 
δεύτερη χρονιά πανελλαδικά και δίνει την ευ-
καιρία σε σχολεία να εφαρμόσουν και να μοι-
ραστούν καινοτόμες δράσεις με επίκεντρο το 
«αύριο» της εκπαιδευτικής διαδικασίας. 
Η δράση που εφαρμόζεται στα Εκπαιδευτήρια  
αφορά τη χρήση των εργαλείων της πληρο-
φορικής για τη δημιουργία συνεργατικού και 
ομαδικού πνεύματος και κυρίως αυτών της 
εξ αποστάσεων διδασκαλίας καθώς και της 
επικοινωνίας μέσω διαδικτύου (π.χ. ομάδες 
συζήτησης, ηλεκτρονική αλληλογραφία και 
συνομιλία). Όλα αυτά γίνονται παράλληλα με 
τους μαθησιακούς και διδακτικούς στόχους 
συγκεκριμένων μαθημάτων, όπως της ιστορί-
ας, των νέων ελληνικών, των μαθηματικών και 
της αισθητικής αγωγής, και με το συντονισμό 
των καθηγητών. 
Το συγκεκριμένο πρόγραμμα δίνει επίσης την 
ευκαιρία στους μαθητές και καθηγητές να συ-
νεργαστούν και εκτός σχολείου καθώς επίσης 
να γαλουχηθούν στην πρέπουσα και πιο ασφα-
λή χρήση των εργαλείων του internet.

Υποτροφίες δωρεάν 
φοίτησης Α΄ Γυμνασίου
για μαθητές ΣΤ΄ Δημοτικού, δημόσιων 
και ιδιωτικών σχολείων ανεξάρτητα 
από την οικονομική τους κατάσταση

Εξετάσεις 
στα Μαθηματικά και Ελληνικά

Κυριακή 10 Μαΐου
Ώρα 9:00 π.μ. στο κτιριακό συγκρότημα 
Γυμνασίου-Λυκείου

Αιτήσεις συμμετοχής μέχρι 4 Μαΐου 
Πληροφορίες: τηλ. 2310 474024

Ώρες 8:00 - 15:00

news
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αθλητισμός
Ο Ευάγγελος Μαντουλίδης, εκτός από ιδρυτής 
των Εκπαιδευτηρίων, ήταν ο οραματιστής 
της σχολικής ομάδας, ο ιδρυτής του 
αθλητικού σωματείου ΜΑΣ Μαντουλίδης, 
που κατέχει επίσης μεγάλο αριθμό τίτλων, 
και ο καθοδηγητής αυτών των επιτυχιών, 
καθώς, όπως όλοι γνωρίζουμε, το μπάσκετ είχε 

ξεχωριστή θέση στην καρδιά του. Η «αδυναμία» 
του γι’ αυτό το άθλημα, άλλωστε, φαίνεται από 
το γεγονός ότι ήταν ελάχιστοι οι αγώνες, τόσο 
εντός όσο και εκτός έδρας, στους οποίους δεν 
έδωσε το «παρών», σ’ όλα τα τμήματα και σε 
όλες τις κατηγορίες που αγωνιζόταν τόσο η 
σχολική ομάδα όσο και ο ΜΑΣ. 

O oραματιστής
Ευάγγελος
Μαντουλίδης

Σ
υνεχίζεται η προετοιμασία των 
μαθητών-αθλητών της σχολικής 
ομάδας μπάσκετ των Εκπαιδευ-
τηρίων Μαντουλίδη, ενόψει των 
αγώνων του Παγκόσμιου Πρω-

ταθλήματος, που θα διεξαχθεί στην Κων-
σταντινούπολη από τις 4 έως τις 10 Μαΐου). 
Οι παίκτες των Εκπαιδευτηρίων, όπως είναι  
γνωστό, επικράτησαν με 91-59 του 1ου ΓΕΛ 
Βύρωνα στον τελικό αγώνα του Πανελλή-
νιου Πρωταθλήματος, που πραγματοποιή-
θηκε στην Αθήνα στα τέλη Φεβρουαρίου, 
κερδίζοντας καθαρά τον τίτλο του πρωτα-
θλητή Ελλάδας. 

Δεν είναι η πρώτη φορά που η ομάδα 
μπάσκετ των Εκπαιδευτηρίων συμμετέχει 
στη μεγαλύτερη σχολική αθλητική διοργά-
νωση, το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα. Έχουν 
προηγηθεί άλλες δύο, και μάλιστα ιδιαί-
τερα επιτυχείς. 

Αρχικά, το 1999 στα Ιεροσόλυμα οι τότε 
μαθητές του σχολείου, με εντυπωσιακές 

εμφανίσεις σε όλα τα παιχνίδια, κατέκτη-
σαν την πρώτη θέση στον κόσμο. Αξέχαστη 
θα μείνει σε όλους όσοι βρέθηκαν τότε στο 
Ισραήλ η εντυπωσιακή παρουσία στις κερ-
κίδες του γηπέδου των γονέων των παι-
διών, αλλά και της ελληνικής παροικίας 
στα Ιεροσόλυμα, που με σημαίες και φω-
νές οδήγησαν τους παίκτες του σχολείου 
στη μεγάλη επιτυχία. Συγκλονιστική ήταν η 
στιγμή των πανηγυρισμών μετά τη λήξη του 
τελικού και της ανάκρουσης του ελληνικού 
Εθνικού Ύμνου που έφερε ρίγη συγκίνησης 
στους παρευρισκομένους. Η υποδοχή ήταν 
αναμενόμενη. Οι παγκόσμιοι πρωταθλητές, 
εκτός από τους συμμαθητές που βρέθηκαν 
δίπλα τους, δέχθηκαν συγχαρητήρια από 
την πολιτική ηγεσία και τους ανθρώπους 
του μπάσκετ της πόλης, αλλά και ολόκλη-
ρης της χώρας. 

Στη συνέχεια, το 2005 στο Βρότσλαβ της 
Πολωνίας η ομάδα των Εκπαιδευτηρίων 
κατέλαβε τη δεύτερη θέση, χάνοντας στο 

μεγάλο τελικό με 77-67. Ήταν εντυπωσιακή 
η παρουσία των τότε μαθητών του σχολεί-
ου που κέρδισαν αήττητοι όλα τα παιχνίδια 
μέχρι τον τελικό. Εκεί δεν άντεξαν, λύγι-
σαν από το άγχος και αυτό ήταν που τους 
στέρησε τον τίτλο. Σίγουρα όμως το αργυρό 
παγκόσμιο μετάλλιο μόνο αποθαρρυντικό 
δεν ήταν για τους μαθητές του σχολείου, 
που επέστρεψαν ως θριαμβευτές, αφού 
όλοι αναγνώρισαν την αξία της δεύτερης 
θέσης. 

Το τμήμα μπάσκετ του σχολείου όμως 
δεν έχει να επιδείξει μόνο αυτές τις δύο 
επιτυχίες. Στην τροπαιοθήκη των Εκπαι-
δευτηρίων Μαντουλίδη υπάρχουν ακόμη 
πέντε πρώτες θέσεις σε πανελλήνιο επί-
πεδο, καθώς, εκτός από τα τρία έτη που 
προαναφέρθηκαν (1999, 2005 και 2009), 
η ομάδα κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο το 
2000 και το 2006. Όλοι ελπίζουν να προστε-
θεί ακόμη ένα κύπελλο μετά τους αγώνες 
της Κωνσταντινούπολης στις 11 Μαΐου. 
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Αισιοδοξία για έναν ακόμη 
παγκόσμιο τίτλο

Η πρωταθλήτρια Ελλάδας το 2009

2η θέση στο παγκόσμιο το 2005, Πολωνία

ΚΑΤΩ

Η πρωταθλήτρια κόσμου το 1999, Ισραήλ

Γράφει ο Βασίλης Τσιότρας
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Παρουσία των εκλεκτών ποδοσφαιριστών της ΠΑΕ ΑΡΗΣ 
Μιχάλη-Μύρωνα Σηφάκη, Σέρχιο Κόκε και Φρανσίσκο Χαβίτο 
πραγματοποιήθηκε η κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας  
της Ακαδημίας Ποδοσφαίρου των Εκπαιδευτηρίων. 
Στο τέλος της εκδήλωσης οι φίλοι του ποδοσφαίρου είχαν την 
ευκαιρία να συζητήσουν και να φωτογραφηθούν με τους διεθνείς 
ποδοσφαιριστές του ΑΡΗ.

Η ομάδα μας κατέκτησε τον πανελλήνιο τίτλο, στην Αθήνα, κα-
θώς επικράτησε με 59-91 του 1ου Λυκείου Βύρωνα.
ΜΑΝΤΟΥΛΙΔΗΣ - Προπονητής Πάλλης
Ζεϊμπέκης 7(1), Γρίψιος 10, Τζιλής, Δεληγιώργης 12(2), Ιωα-
κειμίδης 13, Γιαχανατζής 30(2), Φλιάτης 5(1), Χατζηχαρίσης, 

Δαβάνης 2, Κατσίβελης 11, Καραϊσκος 1, Τσαλκιτζής. 
1ο ΒΥΡΩΝΑ - Προπονητής Καραγιάννης
Οικονόμου 5(1), Μανσαράι, Πουλημένος, Αντωνάκης 27(3), 
Μπασδέκης 2, Δερμιτζάκης 2, Γρύλλης 3(1), Ψαρόπουλος 4, 
Κανονίδης 9(1), Κεσκινίδης, Περδικάρης 3, Πέτσας 2.

ΣΧΟΛΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΜΠΑΣΚΕΤ

Πρωταθλητές Ελλάδας τα Εκπαιδευτήρια Μαντουλίδη

ΜΕ ΣΗΦΑΚΗ, ΧΑΒΙΤΟ 
ΚΑΙ ΚΟΚΕ Η ΚΟΠΗ 
ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑΤΙΚΗΣ  
ΠΙΤΑΣ ΤΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ

ΚΟΠΗ ΒΑΣΙΛΟΠΙΤΑΣ ΤΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 
MΠΑΣΚΕΤ ΚΑΙ ΤΟΥ ΜΑΣ-ΜΑΝΤΟΥΛΙΔΗΣ 

Με ιδιαίτερη λαμπρότητα, πλήθος επωνύμων και 
παρουσία του υφυπουργού Αθλητισμού Γιάννη 
Ιωαννίδη, πραγματοποιήθηκε η εκδήλωση κο-
πής της πίτας της Ακαδημίας Μπάσκετ - ΜΒΑ 
και του σωματείου ΜΑΣ - ΜΑΝΤΟΥΛΙΔΗΣ. 
Στην εκδήλωση τιμήθηκε η ανδρική ομάδα μπα-
σκετ του ΑΡΗ, η οποία πριν από τριάντα χρόνια 
κατέκτησε το πρώτο της πρωτάθλημα στην Α’ 
Εθνική Κατηγορία. Επίσης βραβεύτηκαν η παι-
δική και η εφηβική ομάδα του ΜΑΣ ΜΑΝΤΟΥΛΙ-
ΔΗΣ για την κατάκτηση της 1ης και της 2ης θέ-
σης στα αντίστοιχα πανελλήνια πρωταθλήματα, 
οι αθλητές - μαθητές των Εκπαιδευτηρίων, Κ. 
Σλούκας, Ι. Καραθανάσης, Δ. Κατσίβελης και Γ. 
Γεωργάκης, στελέχη της Εθνικής Ομάδας Εφή-
βων, πρωταθλήτριας Ευρώπης το 2008. 

ΤΙΜΗ ΣΤΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟ ΤΑΪΓΑΝΙΔΗ 
Τα Εκπαιδευ-
τήρια τίμησαν 
τον κορυφαίο 
Έλληνα παρα-
ολυμπιονίκη 
της κολύμβη-
σης για την 
ανεκτίμητη 
προσφορά του 

στον τόπο, τον αθλητισμό και τη νεολαία. 
Ο Χαράλαμπος Ταϊγανίδης μίλησε για το Ολυμπι-
ακό Ιδεώδες, για την εμπειρία που αποκόμισε με 
τη συμμετοχή του σε Παραλυμπιακούς Αγώνες, 
για τον πρωταθλητισμό, τον αθλητισμό και  τη 
δύναμη που κρύβουμε μέσα μας. 

ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ 
Ο Κ. Πρωτιβιώτης  
στο Πανελλήνιο Χειμερινό 
Πρωτάθλημα Κατηγοριών, 
κατέκτησε το ασημένιο στα 

4χ100μ. 
ελεύθερο παίδων 
με την ομάδα του 
ΑΡΗ, τη 2η θέση 
στο Πανελλήνιο 
Πρωτάθλημα 
Κατηγοριών, 
την 1η θέση στα 
100μ. πρόσθιο 
στους Αγώνες 
Κολύμβησης 
Γυμνασίων. 
Στην ίδια 
διοργάνωση 
συμμετείχε  
και η Χ. Ταρατόρη 
η οποία 
κατέκτησε την 
1η θέση στα 50μ. 
ελεύθερο καθώς 
και η Ρ. Ταρατόρη 
την 3η θέση στα 
400μ. μεικτής 
ατομικής.
Στους Αγώνες 
Κολύμβησης 
Αγοριών Λυκείων 
της Δ/νσης   
ΔΕ Ανατολικής 
Θεσσαλονίκης  
οι Π. Τόσκας  
και Ε. Ταρατόρης 
κατέκτησαν  
την 1η θέση  
στα 100μ. και  
στα 50μ. 

ελεύθερο αντίστοιχα και  
στους πανελλήνιους αγώνες 
λυκείων ο Π. Τόσκας 
κατέκτησε τη 2η θέση 
στα 100μ. ελεύθερο.

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗ 
Στους Αγώνες Καλαθοσφαίρισης  
Γυμνασίων (Αγοριών – Κοριτσιών)  
Δ/νσης Δ.Ε. Αν. Θεσσαλονίκης η 
ομάδα των αγοριών και η ομάδα 
των κοριτσιών κατέκτησαν την 
1η θέση. Στους Νομαρχιακούς 
Αγώνες Καλαθοσφαίρισης 
Κοριτσιών Δημοτικών Σχολείων 
Ανατολικής Θεσσαλονίκης 
που διεξήχθησαν στο κλειστό 
γυμναστήριο της ΧΑΝΘ, η ομάδα 
μας κατέκτησε την 1η θέση 
(χρυσό μετάλλιο – κύπελλο). 

 . 

ΣΚΑΚΙ 
Τη 2η θέση στο Πανελλήνιο 
Πρωτάθλημα Σκάκι κάτω των 18 
ετών απέσπασε ο Ν. Γαλόπουλος 
καθώς και την 1η θέση στο 
τουρνουά σκάκι «ΛΕΥΚΟΣ 
ΠΥΡΓΟΣ 2008». Στο τουρνουά 
συμμετείχε και ο Π. Γαλόπουλος,  
ο οποίος κατέκτησε την 2η θέση.

ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ 
ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗ 
Οι μαθητές Α. Γιαννόπουλος  
και Ε. Αθανασιάδου κατέκτησαν 
την 1η και 3η θέση αντίστοιχα 
στους Αγώνες Επιτραπέζιας 
Αντισφαίρισης Λυκείων 
Ανατολικής Θεσσαλονίκης.  
Επίσης ο μαθητής  
Α. Γιαννόπουλος προκρίθηκε  
στο πανελλήνιο πρωτάθλημα.

ΣΤΙΒΟΣ 
O μαθητής  
M. Οικονόμου 
στους σχολικούς 
αγώνες κατέλαβε 
την 1η θέση στο 
άλμα τριπλούν  
με 13,20μ.

Κ. Πρωτιβιώτης

M. Οικονόμου

Ν. Γαλόπουλος

Α. Γιαννόπουλος

Π. Γαλόπουλος

Ε. Αθανασιάδου

Χ. Ταρατόρη

Ρ. Ταρατόρη

Π. Τόσκας

Ε. Ταρατόρης

H ομάδα των κοριτσιών του γυμνασίου

H ομάδα των αγοριών του γυμνασίου

H ομάδα των κοριτσιών του δημοτικού
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