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editorial
Της Άσπας Χασιώτη

ΠΡΟΣ ΕΝΑ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΣΥΓΧΡΟΝΟ, ΕΞΥΠΝΟ
ΚΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ…

Κ

αι ενώ έκλεινε η αυλαία των εορταστικών εκδηλώσεων για τα 30 χρόνια
δημιουργικής προσφοράς των Εκπαιδευτηρίων, οι ξεχωριστές επιτυχίες των
μαθητών της Γ΄ Λυκείου στις πανελλα-

δικές εξετάσεις έθεταν νέους στόχους και δημιουργούσαν
νέες ευθύνες. Τώρα που ολοκληρώθηκε ο απολογισμός,
που μετρήσαμε κέρδη και ζημιές, απώλειες και εμπειρίες,
που θυμηθήκαμε και ονειρευτήκαμε, που κλάψαμε και
γελάσαμε, τώρα μπορούμε να κοιτάξουμε μπροστά, να
συζητήσουμε και να σχεδιάσουμε ένα σχολείο σύγχρονο,
έξυπνο κι ανθρώπινο, όπως οφείλει να είναι το σχολείο
της ερχόμενης δεκαετίας.
➺ 25 μαθητές άγγιξαν το άριστα στις πανελλαδικές εξετάσεις της σχολικής χρονιάς που πέρασε, δηλ. συμπλήρωσαν
πάνω από 19.000 μόρια και 56 μαθητές ξεπέρασαν τα 18.000
μόρια. 10 μαθητές φοιτούν σήμερα στις Ιατρικές Σχολές,
11 στη Νομική Σχολή, 25 στις Πολυτεχνικές Σχολές, 6
στην Ψυχολογία και τα Μέσα Ενημέρωσης. Προηγήθηκαν
βέβαια οι εξαιρετικές διακρίσεις των μαθητών μας σε κορυφαία πανεπιστήμια των ΗΠΑ και της Μ. Βρετανίας και
μάλιστα χωρίς να διαθέτει το σχολείο πρόγραμμα IB. Η
επιτυχία τους είναι καρπός πολλών ανθρώπων: των ίδιων,
των γονιών τους, των δασκάλων τους.
➺ Το σχολείο πάνω απ’ όλα οφείλει να διδάσκει τη μέθοδο, τον τρόπο για να λύνουν οι μαθητές τα προβλήματά
τους, όχι να δίνει τη λύση. Σήμερα περισσότερο από ποτέ

οφείλει να δείχνει το δρόμο, να δίνει ό,τι χρειάζονται οι μα-

ρίξει αρκετό φως και θα ανοίξει την όρεξη των μαθητών για

θητές του για να φθάσουν στον προορισμό τους, να είναι

γνώση. Αρκεί να είναι το μέσο και όχι ο προορισμός…

εκεί όταν θα χρειαστεί για να αντλήσουν δύναμη, στήριξη,
συμπαράσταση, παρέα στο μακρύ ταξίδι της ζωής.

Απαιτεί όμως και δασκάλους ενημερωμένους το σύγχρονο
σχολείο, εκπαιδευτικούς που να αναζητούν το καινούριο

➺ Στα πρώτα κιόλας βήματα των μαθητών τίθενται οι

και να τολμούν το διαφορετικό. Εκπαιδευμένους να μετα-

βάσεις αυτής της πορείας. Στο νηπιαγωγείο και το δημοτι-

τρέπουν τη μάθηση σε δημιουργία και χαρά. Έτοιμους να

κό νέα εκπαιδευτικά προγράμματα θα πραγματοποιηθούν

εφαρμόσουν νέες μεθόδους, να ακολουθήσουν «έξυπνους»

τη φετινή χρονιά: Παροιμίες, γλωσσοδέτες και αινίγματα

και ευφάνταστους τρόπους για να προκαλέσουν το ενδια-

με τη συγγραφέα Άννα Χατζημανώλη, Μες στο Μουσείο,

φέρον των μαθητών και να πετύχουν τη συμμετοχή και τη

FUNecoleR και Μιλάμε για μας. Συνεχίζονται βέβαια και

συνεργασία στο μάθημα. Γι’ αυτό και κάθε χρόνο επιμορ-

τα λογοτεχνικά προγράμματα Βιβλιοπαρέες και Booktime.

φώνουν τους εκπαιδευτικούς τους τα Εκπαιδευτήρια.

Προγράμματα που θα τους μάθουν να σκέπτονται και
να εκφράζονται, να εργάζονται και να ζουν, όπως τους

Ένας αγαπημένος μου ποιητής λέει ότι «ο παράδεισος δεν

ταιριάζει και όπως η «ψηφιακή» εποχή απαιτεί. Στόχος

είναι χίμαιρα αλλά δικαίωμα». Αυτό το δικαίωμα οφείλουν

η ανάπτυξη της κριτικής σκέψης, η ευαισθητοποίηση, o

να διεκδικούν κάθε μέρα οι μαθητές. Κι αυτό το δικαίωμα

συνδυασμός τεχνολογίας και γνώσης, η καλλιέργεια της

υποσχόμαστε να διαφυλάξουμε εμείς, οι δάσκαλοί τους.

καινοτομίας και της δημιουργικότητας, η διαμόρφωση

Το δικαίωμα στην επιτυχία αλλά και στην ευτυχία. Γιατί

ολοκληρωμένων χαρακτήρων. Το σπίτι χτίζεται από τα

σχολείο δε σημαίνει μόνο γνώση, επιτυχία και στόχοι αλλά,

θεμέλια και όχι από τη στέγη.

όπως λέει και η λέξη, σχολείο σημαίνει σχόλη, αγάπη, χαρά
και δημιουργία.

➺ Η ψηφιακή τάξη είναι γεγονός. Οι υπολογιστές που
δόθηκαν από το Υπουργείο Παιδείας σε όλους τους μαθητές της Α΄ Γυμνασίου δημιουργούν την προσδοκία ότι
τα πράγματα αλλάζουν στην εκπαίδευση. Παρ’ όλες τις
αδυναμίες το πρόγραμμα κάνει το σχολείο πιο ευχάριστο

Το σημερινό σχολείο οφείλει πάνω απ’ όλα να ’ναι φωλιά, μια ζεστή αγκαλιά που θα βοηθήσει τους μαθητές να
αναπτυχθούν, να μεγαλώσουν, να δημιουργήσουν με ζεστασιά και ασφάλεια.

και δημιουργικό. Η τεχνολογία, αν καταφέρει να παίξει
στην εκπαίδευση το ρόλο για τον οποίο προορίζεται, θα

ΥΓΕΙΑ, ΧΑΡΑ ΚΑΙ ΟΝΕΙΡΑ ΓΙΑ ΤΗ ΝΕΑ ΧΡΟΝΙΑ!
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Τα Εκπαιδευτήρια Μαντουλίδη αποχαιρέτησαν
τους αποφοίτους της σχολικής χρονιάς
2008 - 2009

Λαμπρή Τελετή
Aποφοίτησης

Σ

ε ατμόσφαιρα συγκίνησης πραγματοποιήθηκε η λαμπρή τελετή
αποφοίτησης στα Εκπαιδευτήρια Μαντουλίδη προς τιμήν των
αποφοίτων Λυκείου της σχολικής χρονιάς 2008 - 2009.
Κεντρικός ομιλητής στην εκδήλωση ήταν
ο Ομότιμος Καθηγητής Νεότερης Ιστορίας
του ΑΠΘ κ. Ιωάννης Χασιώτης.
Τον αποχαιρετιστήριο λόγο εκ μέρους των
φετινών αποφοίτων εκφώνησε ο απόφοιτος
Χρήστος Κοτανίδης. Τους αποφοίτους παρουσίασαν οι μαθητές Σεβαστή Κωνσταντινίδου και Αθανάσιος Νιαούρης.
Χαιρετισμό στην εκδήλωση απηύθυναν
ο Νομάρχης Θεσσαλονίκης κ. Παναγιώτης
Ψωμιάδης, ο Περιφερειακός Διευθυντής
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας κ. Γε-

ώργιος Καρατάσιος και η Πρόεδρος των
Εκπαιδευτηρίων Μαντουλίδη κ. Αικατερίνη
Μαντουλίδου.
Τον αποχαιρετιστήριο λόγο προς τους
αποφοίτους εκφώνησε ο Λυκειάρχης του
σχολείου κ. Δημήτριος Λασκαρίδης, ενώ
στο Σύλλογο Αποφοίτων τους καλωσόρισε
η Γενική Γραμματέας του Συλλόγου κ. Εύα
Τσουκαλίδου.
Στην εκδήλωση δόθηκαν βραβεία διακρίσεων σε αποφοίτους που έγιναν δεκτοί σε
κορυφαία πανεπιστήμια των ΗΠΑ και της Μ.
Βρετανίας και σημείωσαν υψηλές επιδόσεις
στα μαθηματικά, στο Παγκόσμιο Debate, στα
Forensics, σε Συνέδρια του Εξωτερικού,
στην Ελληνική Γλώσσα, στη μουσική, στο
θέατρο και φυσικά στον αθλητισμό.
Στην εκδήλωση βραβεύτηκε και η υποδιευθύντρια του Δημοτικού κ. Θωμαή Μπού-

κλα για την πολυετή προσφορά της (29
χρόνια) στα Εκπαιδευτήρια Μαντουλίδη με
αφορμή την αφυπηρέτησή της.
Στο καλλιτεχνικό μέρος της εκδήλωσης
έπαιξε η ορχήστρα και η χορωδία των Εκπαιδευτηρίων Μαντουλίδη υπό τη διεύθυνση
του Ιωάννη Πολυμενέρη.
Την τελετή αποφοίτησης επιμελήθηκε
και παρουσίασε η κ. Άσπα Χασιώτη, Γενική
Διευθύντρια των Εκπαιδευτηρίων Μαντουλίδη - φιλόλογος.
Στην τελετή αποφοίτησης παραβρέθηκαν
βουλευτές, εκπρόσωποι της Δημοτικής και
Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, εκπρόσωποι
του πνευματικού και εκπαιδευτικού κόσμου
της Θεσσαλονίκης, γονείς, καθηγητές και
η διοίκηση του σχολείου.

06ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΗ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΜΑΝΤΟΥΛΙΔΗ

Κάποιοι λένε ότι ο χρόνος είναι πολύτιμος θησαυρός.
Άλλοι πάλι υποστηρίζουν πως ο χρόνος είναι χρήμα.
Κάποτε ένας παλαίμαχος της ζωής με πλούσια πείρα μου είπε ότι χρόνος είναι δημιουργικότητα, προσφορά, επικοινωνία.

Δ

Η Πρόεδρος των Εκπαιδευτηρίων,
κ. Αικατερίνη Μαντουλίδου

Ο Νομάρχης Θεσσαλονίκης,
κ. Παναγιώτης Ψωμιάδης

Η Γενική Διευθύντρια των
Εκπαιδευτηρίων, κ. Άσπα Χασιώτη

Ο Περιφερειακός Διευθυντής
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης, κ. Γεώργιος Καρατάσιος

Ο Λυκειάρχης των Εκπαιδευτηρίων,
κ. Δημήτριος Λασκαρίδης

ε ξέρω τι να πιστέψω. Δυσκολεύομαι να ξεχωρίσω τι από όλα αυτά είναι το σωστό. Θαρρώ
όμως πως όλοι θα συμφωνήσετε ότι ο χρόνος είναι ο ικανότερος δρομέας. Τρέχει και δεν αφήνει περιθώρια επιλογής. Σε αναγκάζει να ακολουθήσεις το γρήγορο ρυθμό του.
Έτσι φτάσαμε κι όλοι εμείς στη Γ' Λυκείου, δίχως καν να το αντιληφθούμε. Δίναμε Πανελλήνιες και
νομίζαμε ότι του χρόνου θα είμαστε και πάλι εδώ για να δώσουμε τις εξετάσεις της επόμενης τάξης.
Μόνο που αυτή τη φορά δεν υπήρχε επόμενη τάξη. Το σχολείο για εμάς τελείωσε και μαζί με αυτό δόθηκε οριστικό τέλος σε μια μεγάλη ενότητα της ζωής μας. Το πλήρωμα του χρόνου έφτασε και ήρθε η
στιγμή να πούμε αντίο· όχι όμως και στις αναμνήσεις. Αυτές, άλλωστε,
θα μείνουν ανεξίτηλα χαραγμένες στην ψυχή και το μυαλό όλων μας,
γιατί το σχολείο δεν ήταν μια απρόσωπη ενασχόληση που καταλάμβανε μέχρι πρόσφατα 8 ώρες από την ημέρα μας, αλλά τρόπος ζωής.
Σχολείο σημαίνει πολιτισμός, παιδεία, καλλιέργεια, εμπειρίες, βιώματα,
συναισθήματα και για ορισμένους κατάθεση ψυχής. Το σχολείο αποτελεί κοινωνία προσώπων, τόσο διαφορετικών μεταξύ τους, που καταφέρνουν παρ’ όλ’ αυτά να συνυπάρχουν, να μοιράζονται, να προσφέρουν και να προσφέρονται, να νιώθουν, να ζουν.
Τα συναισθήματα ανάμεικτα: χαρά, επειδή προχωρούμε ένα βήμα
μπροστά, λύπη, επειδή αφήνουμε πίσω ένα τμήμα του εαυτού μας, ενΧρήστος Κοτανίδης
θουσιασμός για το πανεπιστήμιο και το εύρος των δυνατοτήτων που
Τελειόφοιτος
προσφέρει, συγκράτηση και επιφυλακτικότητα για την αβεβαιότητα
Ομιλία εκ μέρους
που μας επιφυλάσσει το μέλλον και για την ορθότητα των επιλογών
των συμμαθητών του
μας, ανακούφιση, γιατί καταφέραμε να ξεπεράσουμε το σκόπελο των
πανελληνίων εξετάσεων. Μα πάνω από όλα νοσταλγία για όλες εκείνες τις στιγμές που μας κάνουν και
θα συνεχίσουν να μας κάνουν περήφανους για το σχολείο μας.
Ένα σχολείο ξεχωριστό, πρωτοπόρο στο χώρο της εκπαίδευσης, με άψογη οργάνωση και άρτια λειτουργία. Με πλήθος εκπαιδευτικών προγραμμάτων και απεριόριστων διεξόδων για τους μαθητές του
στον αθλητικό, καλλιτεχνικό και γνωστικό τομέα. Με άριστα καταρτισμένο προσωπικό και καθηγητές,
οι οποίοι πέρα από τη μετάδοση γνώσεων, στάθηκαν αληθινοί συμπαραστάτες ζωής, μας αγκάλιασαν
από την πρώτη στιγμή και μας έκαναν να νιώσουμε ότι είμαστε μέλη μιας μεγάλης οικογένειας. Ένα
σχολείο προϊόν της αγάπης και της επιμέλειας αλλά και κόπων και θυσιών ενός σπουδαίου δασκάλουοραματιστή, ο οποίος, αν και έφυγε από κοντά μας, κάνει καθημερινά αισθητή την παρουσία του μέσα
από το έργο που άφησε πίσω του, τα Εκπαιδευτήρια Μαντουλίδη, το δικό μου σχολείο, το σχολείο όλων
μας…
Καθώς λοιπόν η αυλαία της φετινής χρονιάς πέφτει, όλοι είμαστε έτοιμοι να ανοίξουμε τα φτερά μας
και να κυνηγήσουμε τους στόχους και τα όνειρά μας. Καθένας θα ακολουθήσει ξεχωριστή πορεία. Το
πλοίο της ζωής του καθενός θα τον κατευθύνει σε ποικίλους προορισμούς, ίσως τον οδηγήσει σε φουρτουνιασμένες θάλασσες, σε ανεξερεύνητους ωκεανούς, σε απάνεμα λιμάνια, σε γαλήνιες παραλίες. Όλοι
όμως ξεκινούμε από την ίδια βάση, η οποία τόσο περίτεχνα διαπλάστηκε από τους γονείς και τους δασκάλους μας. Εσείς ήσασταν αυτοί που μας στηρίξατε, δώσατε ένα μέρος του εαυτού σας και καταφέραμε να φτάσουμε ανώδυνα εδώ που βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή. Σας ευχαριστούμε για την αγάπη και
φροντίδα που δείξατε. Για την εμπιστοσύνη και την πίστη που είχατε σε εμάς όλα αυτά τα χρόνια.
Η μάχη δόθηκε και αλίμονο εάν ο απολογισμός διαμορφωνόταν από τα τελικά νούμερα της βαθμολογίας. Άλλωστε, η ζωή δεν είναι ούτε καθορίζεται από αριθμούς. Το αποτέλεσμα κρίνεται από τους ίδιους
τους ανθρώπους και τις επιλογές τους.
Η επιλογή σας, λοιπόν, να παρευρεθείτε σε αυτή την εκδήλωση αποδεικνύει την αληθινή επιτυχία
όλων μας και αποτελεί την πιο ένθερμη ένδειξη συμπαράστασης. Σας είμαστε ευγνώμονες και υποσχόμαστε να μη σας απογοητεύσουμε. Η μάχη ζωής για εμάς μόλις αρχίζει, με τις καλύτερες προοπτικές, τις
οποίες εσείς, οι οικογένειες και οι καθηγητές μας, εξασφαλίσατε. Το δικό σας έργο μόλις ολοκληρώθηκε και μάλιστα με αδιαμφισβήτητη επιτυχία. Γι’ αυτό μη διστάσετε ούτε στιγμή να παραδεχτείτε ότι οι
πραγματικοί ήρωες είστε εσείς. Το χειροκρότημα, επομένως, ανήκει σε εσάς.
Καλό καλοκαίρι!!!
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Εύα Τσουκαλίδου
Γενική Γραμματέας
του Συλλόγου Αποφοίτων

Αξιότιμοι προσκεκλημένοι, αγαπητοί γονείς, αγαπημένοι μας καθηγητές, αγαπημένες και αγαπημένοι απόφοιτοι,
Είμαι πολύ συγκινημένη που καλωσορίζω εσάς τα νέα μέλη του
Συλλόγου Αποφοίτων των Εκπαιδευτηρίων Μαντουλίδη – ειδικά
σήμερα, ειδικά τη χρονική αυτή στιγμή που το σχολείο μας γιορτάζει τα 30 χρόνια από την ίδρυσή του.
Ελπίζω τα 11 χρόνια που μας χωρίζουν -σήμερα- να σταθούν
πειστήριο σε σας, πως ο Σύλλογος Αποφοίτων λειτουργεί αποτελεσματικά, καθώς ενώνει ουσιαστικά νεότερες και παλαιότερες γενιές
των Εκπαιδευτηρίων, με κοινό μας στόχο την ενίσχυση του δεσμού
αυτού.
Αναρωτιέστε γιατί είναι σημαντικός αυτός ο δεσμός; Διότι αποτελεί το σημείο αναφοράς μας, τις ρίζες μας κατά κάποιον τρόπο,
αλλά κι ένα «αποκούμπι» που υπάρχει και στέκεται δίπλα μας τη
στιγμή που εμείς το επιλέγουμε.
Ήδη ο Σύλλογος Αποφοίτων των Εκπαιδευτηρίων Μαντουλίδη
έχει ξεκινήσει να κάνει συγκροτημένα βήματα προς την κατεύθυνση
αυτή. Δίνουμε το «παρών» σε κάθε σημαντική εκδήλωση του σχολείου, έχοντας την αμέριστη συμπαράστασή του, οργανώνουμε κοινωνικές εκδηλώσεις, κάνουμε εξορμήσεις. Όνειρό μας είναι να δούμε το Σύλλογο Αποφοίτων να ενηλικιώνεται -μια και είναι μόλις 12
χρόνων- να αναγνωρίσει όλη η πόλη της Θεσσαλονίκης τον δυναμικό και δημιουργικό παλμό που διακρίνει τα μέλη του. Με βήματα
αργά και σταθερά θα τα καταφέρουμε.
Να θυμάστε λοιπόν ότι ο Σύλλογος Αποφοίτων δεν είναι ένας
φορέας ανεξάρτητος από εμάς, μα ένας ζωντανός οργανισμός του
οποίου τα μέλη είμαστε εμείς οι απόφοιτοί του, αλλά και φίλοι του
σχολείου. Το νεοεκλεγέν Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου μας
σας χρειάζεται κοντά του. Να είστε βέβαιοι ότι και ο Σύλλογός μας
θα είναι δίπλα σας όποτε τον χρειαστείτε.
Αγαπημένοι φίλοι, δεν πιστεύω ότι υπάρχει στην πόλη μας τουλάχιστον άλλος σύλλογος αποφοίτων πιο περήφανος για τα νέα
μέλη του! Δεν είναι μόνο οι αποδόσεις και οι διακρίσεις σας. Είναι
το ήθος σας, είναι το κουράγιο που επιδείξατε για να φτάσετε ως
εδώ!
Κι αν αυτά που σας είπα ξεχαστούν στην πορεία του χρόνου,
κρατήστε την εξής αλήθεια: «Καθίσαμε όλοι μας στα ίδια θρανία. Κι
αυτό θα μας ενώνει για πάντα».
Σας ευχαριστώ!
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Διακρίσεις
των αποφοίτων

Βραβείο «Ευάγγελος Μαντουλίδης»:

Πανελλήνιος Διαγωνισμός Forensics:

2η θέση Β. Ελλάδας (2004, 2007, 2008)

Σ. Τσερανίδης

Ι. Γκρέζιος (εύφημη μνεία στο Κωμικό

3η θέση Β. Ελλάδας (2006): Μ. Ακριτίδου,

Ντουέτο 2008), Α. Μαρίνου (1η θέση στο Δρα-

Ι. Γκρέζιος, Θ. Λότσιος, Χ. Μανιάτη,

Υποτροφίες Πανεπιστημίων Αμερικής:

ματικό Μονόλογο 2007, εύφημη μνεία στην

Φ. Παπαδοπούλου, Κ. Σαββόπουλος,

Δ. Αρετάκης, Γ. Δουγανιώτης,

Αφήγηση Δραματικού Λογοτεχνικού Κειμένου

Σ. Σαροπούλου, Θ. Σγούρος, Α. Σμιτ,

Σ. Τσερανίδης

2009), Θ. Σγούρος (1η θέση στην Αφήγηση Κω-

Α. Σταματίου, Η. Σταμπολίδου, Θ. Ταυρίδου,

μικού Λογοτεχνικού Κειμένου 2008),

Α. Φιλιππίδου, Α. Φουτάκη, Φ. Χατζίκος

Πανεπιστήμια Μ. Βρετανίας:

Μ. Τουμπουρλέκα (1η θέση στην Αφήγηση

Θέατρο:

Α. Ανδρίκος, Δ. Ανδρίκος, Ο. Αντωνίου,

Δραματικού Λογοτεχνικού Κειμένου 2008)

2η θέση Β. Ελλάδας (2006): Δ. Λαμπρινός, Χ.
Μανιάτη, Θ. Σγούρος

Δ. Αρετάκης, Β. Βασματζής, Μ. Γαϊτανίδου,
Γ. Δουγανιώτης, Δ. Λαμπρινός, Α. Μελεζιάδου,

Συνέδριο Μοντέλου Κογκρέσου Πανεπιστημί-

Παραδοσιακοί Χοροί:

Σ. Τσερανίδης

ου Harvard:

Έπαινος Β. Ελλάδας (2005, 2006):

Μ. Γαϊτανίδου (2007)

Η. Σταμπολίδου, Κ. Φουτάκη

Εταιρείας Νοτιοανατολικής Ευρώπης

Διεθνές Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Νέων

Καλαθοσφαίριση

(ΜΑSSΕΕ):

(Πράγα 2008):

Πανευρωπαϊκό Εθνικής Εφήβων (Ελλάδα):

Ο. Αντωνίου (7η θέση 2008)

Μ. Γαϊτανίδου

1η θέση 2008: Δ. Κατσίβελης

Διεθνής Διαγωνισμός Μαθηματικών

Διασχολικοί Αγώνες Ρητορικής Τέχνης:

Πανελλήνιο Σχολικό Πρωτάθλημα Λυκείων:

«Πυθαγόρας» (Ρουμανία):

Μ. Γαϊτανίδου (1η θέση στο Διττό Λόγο 2005,

1η θέση 2009: Χ. Γιαννακούλας,

2006, 3η θέση στο Διττό Λόγο 2005, 2007),

Β. Γιαχανατζής, Α. Ιωακειμίδης, Π. Καζάκος,

Γ. Δουγανιώτης (1η θέση στο Διττό Λόγο 2008,

Δ. Κατσίβελης, Ι. Φλιάτης

2η θέση στον Προτρεπτικό Λόγο 2004, 2η θέση

2η θέση 2008: Β. Γιαχανατζής, Α. Ιωακειμίδης,

στο Διττό Λόγο 2006), Λ. Θεοδώρου (2η θέση

Δ. Κατσίβελης, Ι. Μακρυνάκης, Ι. Φλιάτης

Διεθνής Διαγωνισμός Μαθηματικής

Ο. Αντωνίου (1η θέση 2008)
Πανελλήνιος Διαγωνισμός Μαθηματικής
Εταιρείας Ελλάδας (ΕΜΕ):
«Ευκλείδης»:
Α. Ανδρίκος (3η θέση 2006, έπαινος 2005,
2007), Δ. Ανδρίκος (έπαινος 2006, 2007),
Δ. Αρετάκης (2η θέση 2005, έπαινος 2007),
Ο. Αντωνίου (1η θέση 2007, 2008, έπαινος
2005, 2006), Β. Βασματζής (έπαινος 2005,
2007), Μ. Γαϊτανίδου (έπαινος 2007),
Γ. Δουγανιώτης (3η θέση 2005, έπαινος 2006,
2007, 2008), Χ. Κοτανίδης (έπαινος 2005,
2007), Σ. Κωνσταντινίδου (3η θέση 2007,
έπαινος 2008), Α. Μπαλτατζής (έπαινος 2007),
Γ. Τικτόπουλος (έπαινος 2005, 2007),
Σ. Τσερανίδης (1η θέση 2005, έπαινος 2006,
2007, 2008), Ν. Τσιάγγου (έπαινος 2005, 2007),
Σ. Χατζηδημητριάδης (2η θέση 2006, έπαινος
2007)
Παγκόσμιο Πρωτάθλημα DΕΒΑΤΕ – Ελλάδα:
4η παγκόσμια θέση 2009: Γ. Δουγανιώτης

στον Αυθόρμητο Λόγο 2006), Ν. Παπαδοπούλου
(2η θέση στον Αυθόρμητο Λόγο 2005, 3η θέση

Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Εφήβων:

στον Αυθόρμητο Λόγο 2006)

2η θέση 2008: Β. Γιαχανατζής,
Δ. Κατσίβελης, Ι. Μακρυνάκης, Ι. Φλιάτης

Μαθητικός Διαγωνισμός για την Ελληνική
Γλώσσα:

Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Παίδων:

Κ. Σαββόπουλος (1η θέση πανελλήνια 2006)

1η θέση 2006: Β. Γιαχανατζής, Δ. Κατσίβελης,
Ι. Φλιάτης

Διεθνής Μουσικός Διαγωνισμός «Young

2η θέση 2007: Π. Καζάκος, Δ. Κατσίβελης,

Prague» (Τσεχία 2008) - 2η θέση:

Ζ. Κιουτσούκαλης, Ι. Μακρυνάκης, Ι. Φλιάτης

Λ. Θεοδώρου, Δ. Λαμπρινός, Θ. Λότσιος,
Κ. Σαββόπουλος, Θ. Σγούρος, Φ. Χατζίκος

Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Νεανίδων:
3η θέση 2008: Σ. Κορέα, Σ. Σαμαρά

Πανελλήνιοι Μαθητικοί Καλλιτεχνικοί
Αγώνες (ΥΠΕΠΘ)

Επιτραπέζια Αντισφαίριση:

Ορχήστρα:

Α. Γιαννόπουλος (1η θέση πανελλήνια 2007,

1η θέση Β. Ελλάδας (2004, 2005, 2006, 2007,

1η θέση στην περιφέρεια 2008, 2009)

2008, 2009): Δ. Βαπορίδης, Λ. Θεοδώρου, Δ.
Λαμπρινός, Σ. Μαλλής, Μ. Τουμπουρλέκα

Σκάκι:

Χορωδία:

Σ. Χατζηδημητριάδης (3η θέση στην περιφέ-

1η θέση Β. Ελλάδας (2007),

ρεια 2005)
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Iστορία:

Θέματα θεωρίας και μεθόδου

Ο

ύτε ο χαρακτήρας και, ακόμα περισσότερο, ο χρόνος και ο χώρος της
σημερινής εκδήλωσης δε μου επιτρέπουν να καλύψω συστηματικά τα ζητήματα που
προκύπτουν από τον τίτλο της εισήγησής μου.
Συνεπώς, θα περιοριστώ σε ένα γενικό διάγραμμα των περισσότερο συζητημένων τάσεων
της σύγχρονης ιστοριογραφίας και σε μερικές
γενικές εκτιμήσεις για συνέπειες που είχαν στις
τάσεις που τείνουν να επικρατήσουν σταδιακά
στο χώρο των ιστορικών επιστημών. Παρά την
αναπόφευκτη αναφορά σε θεωρητικά ζήτηματα, μένω με την προσδοκία ότι κάποιες τουλάχιστον από τις παρατηρήσεις μου θα προκαλέσουν τον προβληματισμό σας.
H σύγχρονη ιστοριογραφία έχει τη συμβατική της αφετηρία στον αναπροσανατολισμό
που επιχειρήθηκε αμέσως μετά το τέλος του B΄
Παγκοσμίου Πολέμου στις μεθόδους, τη θεματολογία και τον άκριτο μερικές φορές ιστορικισμό της συμβατικής ιστοριογραφίας, όπως
αυτή είχε διαμορφωθεί κατά τον 19ο αιώνα. O
αναπροσανατολισμός αυτός (που είχε βέβαια
αρχίσει από τις αρχές του 20ού αιώνα κάτω
από την επίδραση των κοινωνικών επιστημών)
βρήκε την κυριότερη έκφρασή του στο έργο
μιας πλειάδας πρωτοπόρων Γάλλων ιστορικών
(Marc Bloch, Lucien Febvre, Fernand Braudel
κ.ά.), τους οποίους ακολούθησαν αργότερα
-με αρκετές αμφιταλαντεύσεις- αρκετοί ιστορικοί της δυτικής, της κεντρικής, αλλά και της
ανατολικής Eυρώπης και, σχετικά καθυστερημένα, και της Bόρειας Aμερικής. Oι πρώτοι,
χρησιμοποιώντας ως κύριο όργανο το περιοδικό Annales, στράφηκαν αρχικά στην οικονομική κυρίως και τη δημογραφική ιστορία. Οι
κεντροευρωπαίοι (Δυτικογερμανοί κ.ά.) προτίμησαν να αναλύσουν τον κοινωνικό παράγοντα
στις διαδικασίες της διαμόρφωσης της πολιτικής ισχύος. Οι μαρξιστές (δυτικοί και ανατολικοί) προσέγγιζαν τις οικονομικές παραμέτρους
των κοινωνικών αναστρωματώσεων, των ιδεολογικών συγκρούσεων και του πολιτιστικού
εποικοδομήματος. Kαι οι τρεις ομάδες έθεταν
στις ιστορικές τους μελέτες δυο βασικούς στόχους:

του Ιωάννη Χασιώτη,
Ομότιμου Καθηγητή
Νεότερης Ιστορίας του ΑΠΘ
(α) την ανάλυση και την ερμηνεία οποιουδήποτε ζητήματος του ιστορικού παρελθόντος,
απώτερου ή πρόσφατου, με βάση τα κοινωνικά
του συμφραζόμενα, και
(β) τον εξαρχής συνδυασμό μεθόδου και
θεωρίας, δηλαδή την υπαγωγή οποιασδήποτε
ιστορικής έρευνας όχι μόνο σε αυστηρές μεθοδολογικές αρχές, αλλά, κυρίως, στη θεωρητική
προετοιμασία και τη διεπιστημονική στήριξη
της ερμηνείας του ιστορικού φαινομένου.
H νέα ιστοριογραφία, αφού επισήμανε την
ανεπάρκεια -στο ερμηνευτικό ιδιαίτερα πεδίοτης παραδοσιακής αφηγηματικής, γεγονοτολογικής ή συμβαντολογικής ιστορίας (histoire
événementielle), επιζήτησε τη μετατροπή της
σε μια «κοινωνική επιστήμη» που θα πρέπει να
ασχολείται με την ιστορία των δομών και των
συγκυριών, δηλαδή με κοινωνικά φαινόμενα
και καταστάσεις που έχουν μεγαλύτερη χρονική έκταση, διαρκέστερη κοινωνική εμβέλεια και
μαζικότερο και μάλλον ανώνυμο χαρακτήρα,
και μάλιστα όπως αυτά εκφράζονται μέσα από
ποσοτικά και λιγότερο ποιοτικά δεδομένα.
Όπως ήταν επόμενο, οι κοσμοθεωρητικές και
κοινωνιολογικές αφετηρίες της νέας ιστοριογραφίας γοήτευσαν ιδιαίτερα τους εκπροσώπους των κοινωνικών επιστημών. Oι τελευταίοι
όμως πήραν με περισσό ίσως ενθουσιασμό τη
σκυτάλη από τους προσεκτικούς (παρά το ριζοσπαστισμό τους) επαγγελματίες ιστορικούς, και
την παρέδωσαν με τη σειρά τους στους ακόμα
πιο τολμηρούς θεωρητικούς και φιλοσόφους
της ιστορίας, κοινωνιολόγους και κοινωνικούς

ανθρωπολόγους. Kι αυτοί πάλι, αφού άσκησαν
ακόμα αυστηρότερη κριτική στη συμβατική
ιστοριογραφία, πέρασαν στην ολοκληρωτική
σχεδόν άρνηση της αντικειμενικότητας του
ιστοριογραφικού προϊόντος ή, στις καλύτερες
περιπτώσεις, στην αποδοχή μιας σχετικής μόνο
αξίας του, η οποία μάλιστα, σε τελευταία ανάλυση, αφορά την εποχή στην οποία ανήκει η
ιστορική έρευνα και ο ιστορικός, και όχι και την
ιστορική γνώση αυτή καθεαυτή.
Mε τη διολίσθηση εξάλλου σε συγχρονικές
περισσότερο παρά σε διαχρονικές προσεγγίσεις
των κοινωνικών φαινομένων, η ιστορική σκέψη
και η κριτική ανάλυση του ιστορικού γίγνεσθαι
άρχισε σταδιακά να μετατίθεται σε μια, ας πούμε, μετα-ιστορική βάση: Oι ιστορικές αλλαγές
άρχισαν να αποδίδονται κυρίως σε απρόσωπες, υλικές, οικονομικές, περιβαλλοντολογικές
ή βιολογικές και φυσικές δυνάμεις. Περάσαμε
με άλλα λόγια σε τάσεις που χαρακτηρίστηκαν
ως δομιστικές α-χρονικότητες. Tαυτόχρονα,
υπερτιμήθηκε και το κύρος των μετρήσιμων
ποσοτήτων, δηλαδή των στατιστικών και των
αριθμητικών δεδομένων, και μάλιστα αυτών
που μπορούσαν να αποδοθούν με καθαρά μαθηματικά σύμβολα ως οικονομικές μεταβλητές.
Έτσι, αναπτύχθηκε η ποσοτική ιστορία και η
λεγόμενη κλειομετρία (Cliometrics), με τάσεις
υποκατάστασης των γεγονότων, δηλαδή των
ανθρώπινων πράξεων, από τα αφαιρετικά ποσοτικά μοντέλα.
Mε τον τρόπο αυτόν από την ιστορική προσέγγιση άρχισαν να απουσιάζουν όχι μόνο τα
υποκείμενα των δραστηριοτήτων αυτών, οι
άνθρωποι (η πρώτη ύλη της ιστορίας), αλλά
και οι δυναμικές διαδικασίες των ανθρώπινων
δραστηριοτήτων μέσα στο χρόνο - η κινητήρια
δηλαδή δύναμη της ιστορικής ανέλιξης. Oυσιαστικά έχουμε να κάνουμε με μια αναδρομική οικονομετρία (économie rétrospective, κατά τον
αρνητικό χαρακτηρισμό του Γάλλου ιστορικού
Pierre Vilar), που αποδιάρθρωνε τον ιστορικό
χρόνο σε διάφορα επίπεδα ποσοτικών καταγραφών.
Oι υπερβολικές λοιπόν σχηματοποιήσεις
επανέφεραν μετά πέρασμα στη δεκαετία του
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1980 την επανεκτίμηση εκμέρους των επαγγελματιών ιστορικών, ακόμα και των περισσότερο
ρηξικέλευθων, του ρόλου των ποιοτικών έναντι
των ποσοτικών παραγόντων στη διαμόρφωση και την εξέλιξη των ιστορικών φαινομένων.
Aρχικά προς την κατεύθυνση αυτή κινήθηκε
μια σημαντική ομάδα Γερμανών εκπροσώπων
της κοινωνικής ιστορίας, που υποστήριζε ότι
ο ιστορικός θα πρέπει να είναι εκλεκτικός (και
προσεκτικός) στη χρήση μεθόδων και θεωριών
των κοινωνικών επιστημών. Aνάλογες επανεκτιμήσεις διακρίνονται και στην ανανεωτική
βρετανική ιστοριογραφία (μαρξιστική, μαρξίζουσα και μη), κυρίως μέσα από τις στήλες
δυο πρωτοποριακών περιοδικών, του History
Workshop και του Past and Present. Oι Bρετανοί ιστορικοί -που, με τον πατροπαράδοτο
εμπειρισμό τους, δεν έκρυβαν και παλιότερα
την καχυποψία τους έναντι των αναθεωρητικών ομοτέχνων τους της Γαλλίας- υπονόμευσαν ακόμα περισσότερο την αλλοτινή ευφορία εκείνων, οι οποίοι, μέσα από τη χρήση των
«μοντέλων» και των ποσοτικών επιχειρημάτων,
προσδοκούσαν τη διασφάλιση «επιστημονικών σταθερών και μεταβλητών» στις ιστορικές
εξελίξεις και, μέσω αυτών, στη δημιουργία μιας
«επιστημονικής» (με τα μέτρα των θετικών επιστημών) ιστοριογραφίας.
Eίναι ενδιαφέρον ότι οι εκτιμήσεις αυτές
επιχειρήθηκαν και από μερικούς ενθουσιώδεις
θιασώτες της ποσοτικής ιστορίας, όπως π.χ. ο
Pierre Chaunu, ο οποίος, εκδίδοντας το 1982
το περιοδικό του Histoire. Économie et Société,
διακήρυξε (επαναλαμβάνοντας κάτι που αποτελούσε κοινό τόπο για τους παραδοσιακούς
«επαγγελματίες» ιστορικούς) ότι ο αποκλεισμός από την ιστορία της πολιτικής και της
κουλτούρας (της υπερδομής ή του ιδεολογικού
εποικοδομήματος, για να θυμηθούμε την επιτυχημένη ορολογία των μαρξιστών) την «ευνουχίζει» ουσιαστικά από μερικά βασικά συστατικά
της ιστορικής ύλης και συνεπώς φαλκιδεύει και
το ιστοριογραφικό προϊόν.
Mπροστά στην εξέλιξη αυτή, οι αναθεωρητές
αντέδρασαν, κατηγορώντας για νεοσυντηρητισμό όσους προσπάθησαν να αποκαταστήσουν ή μάλλον να ανανεώσουν μερικές από τις
βασικές “αρετές” της παραδοσιακής ιστοριογραφικής κληρονομιάς. Ως νεοσυντηρητικοί
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H σύγχρονη ιστοριογραφία έχει
τη συμβατική της αφετηρία
στον αναπροσανατολισμό που
επιχειρήθηκε αμέσως μετά
το τέλος του B΄ Παγκοσμίου
Πολέμου στις μεθόδους, τη
θεματολογία και τον άκριτο
μερικές φορές ιστορικισμό της
συμβατικής ιστοριογραφίας,
όπως αυτή είχε διαμορφωθεί
κατά τον 19ο αιώνα...

κατηγορήθηκαν επίσης και άλλοι «ταγοί» της
ανανεωτικής γαλλικής ιστοριογραφίας, όπως
π.χ. ο Georges Duby και ο Emmanuel Le Roy
Ladurie, οι οποίοι στη συλλογική Histoire de
France (1987) δείχνουν να εγκαταλείπουν τον
απαρέγκλιτο οικονομισμό και τον μηχανιστικό
κοινωνιολογισμό, για να στραφούν στο πολιτικό πρόβλημα, που, κατά τις εκτιμήσεις τους,
συνιστά και «την προβληματική της μεγάλης
ιστορίας, όπως αυτή γράφτηκε κατά τον 19ο
αιώνα».
H επιστροφή αυτή οφείλεται και σε καθαρά
εσωτερικούς παράγοντες, αρνητικούς και θετικούς: Oι πρώτοι θα πρέπει να αναζητηθούν στις
αδυναμίες και τα αδιέξοδα που συνάντησαν οι
ίδιοι οι αρνητές της αποκαλούμενης αφηγηματικής ιστορίας, προπάντων όταν καταπιάνονταν με την προσωπογραφία, την ιστορία των
ιδεών και των πολιτικών φαινομένων· οι δεύτεροι στον εκσυγχρονισμό του μεθοδολογικού
«οπλοστασίου» της συμβατικής ιστοριογραφίας και, κυρίως, στη διεύρυνση του κριτικούαναλυτικού-ερμηνευτικού της ορίζοντα, μια
διεύρυνση δηλαδή που έγινε δυνατή χάρη στη
διασύνδεση -ως τότε περιορισμένη και κάποτε
και ανεπιθύμητη- των ιστορικών σπουδών με
τις κοινωνικές επιστήμες.
Έχουμε λοιπόν μιαν «αποκατάσταση» θεμάτων και ιστοριογραφικών ειδών, που είχαν για
ένα διάστημα εξοβελιστεί από το θεματολόγιο

των νέων ιστορικών, όπως π.χ. των πολιτικών
θεσμών, της βιογραφίας, των προσωπογραφιών
και των γενεαλογιών, της μελέτης του ρόλου
των μικρών κοινωνικών και πνευματικών élites,
των πολιτειακών μεταβολών, των πολιτικών, διπλωματικών, αλλά και πολεμικών (μικρών και
μεγάλων) γεγονότων κ.λπ.
Σπεύδω, πάντως, να διευκρινίσω ότι η αποκατάσταση αυτή δε σημαίνει παλινδρόμηση
στα παλιά εξιδανικευτικά καρλαϋλικά πρότυπα για τις βιογραφίες των ηρώων ή την παραδοσιακή γεγονοτολογική και κατά παράταξη
ασχολίαστη αφήγηση κ.λπ. Tο ίδιο αφορά και
στους δύσκολους τομείς της ιστορίας των ιδεολογικών εξελίξεων και των πνευματικών και
πολιτιστικών αλλαγών: H προσέγγισή τους
από τον ιστορικό δε γίνεται ερήμην των κοινωνικών επιστημών και του κοινωνικού τους
περιγύρου και γενικά των παραγόντων που
χαρακτηρίζονταν πάντοτε ως ιστορικά συμφραζόμενα. Eξάλλου, οι σύγχρονοι ιστορικοί
εξακολουθούν να στρέφουν τις θεματολογικές
τους προτιμήσεις σε χώρους που κατά κανόνα
έμειναν έξω από την ακτίνα των ενδιαφερόντων των «παραδοσιακών», όπως ήταν οι ως
τότε σιωπηλοί φορείς της ιστορικής εξέλιξης (οι
απλές και άσημες οικογένειες, οι καταπιεσμένες και μικρές εθνικές, θρησκευτικές και κοινωνικές μειονότητες, οι κοινότοπες, αλλά και οι
περιθωριακές ή «παρεκκλίνουσες» ομάδες και
ατομικές περιπτώσεις κλπ.). Tόσο το θεματολόγιο όσο και μερικά από τα μεθοδολογικά εργαλεία επιβάλλουν και πάλι τη διεπιστημονική
διασύνδεση του έργου του ιστορικού με εκείνο
του δημογράφου, του ανθρωπογεωγράφου, του
κοινωνιολόγου και του οικονομολόγου, του
κοινωνικού ανθρωπολόγου, του εθνογράφου
και εθνολόγου, του κοινωνιο-γλωσσολόγου,
και φυσικά του πολιτικού επιστήμονα και του
οικονομολόγου. Αρκεί η διασύνδεση αυτή να
μην προκαλέσει την άρνηση του εξελικτικού
χαρακτήρα του ιστορικού γίγνεσθαι και, φυσικού, ούτε την αποδόμηση του ιστορικού λόγου.
***
Aν επιχειρήσουμε να ρίξουμε ένα συνολικό
βλέμμα στην τρέχουσα νεοελληνική ιστοριογραφική παραγωγή, θα μπορούσαμε να διακρίνουμε δυο ομάδες ιστορικών:
H μια επιζητεί να αφομοιώσει έγκαιρα και
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να αξιοποιήσει μεθοδολογικά τα περισσότερο
προωθημένα και ρηξικέλευθα ιστοριογραφικά πρότυπα της Δυτικής Eυρώπης (τώρα πια
όχι μόνο της Γαλλίας)· η άλλη προσπαθεί να
ανανεώσει το μεθοδολογικό της εξοπλισμό, τα
εργαλεία της έρευνας και τις ερμηνευτικές της
δυνατότητες χωρίς να απομακρύνεται αισθητά
από την ιστοριογραφική παράδοση.
Oι αποκλίσεις ανάμεσα στις δυο ομάδες
-προπάντων κατά τη φάση του μετασχηματισμού του συλλεγέντος υλικού στο τελικό ιστοριογραφικό κείμενο- εξακολουθούν να είναι
αρκετές και σημαντικές. Kαι είναι φυσικό: Aπό
άλλες αφετηρίες ξεκινά ο ιστορικός που γοητεύεται από τις πρόσφατες τάσεις και τις τρέχουσες προτιμήσεις της διεθνούς ιστοριογραφικής avant-guard, και από άλλες εκείνος που
αρκείται στην ανανέωση των εργαλείων και
των προβληματισμών της καθιερωμένης ιστοριογραφίας. Φυσικά, και στη μια και στην άλλη
περίπτωση βασικός παράγοντας εξακολουθεί
να είναι ο πνευματικός ορίζοντας και οι κριτικές και αναλυτικές ικανότητες του ιστορικού.
Γι’ αυτό και θα συναντήσουμε και στην πρώτη
περίπτωση, δίπλα σε μερικά λαμπρά δείγματα
ιστορικής έρευνας και γραφής, και τα αδιέξοδα
που προκαλεί η μίμηση έτοιμων θεωρητικών
κατασκευών: την ουσιαστική έλλειψη πρωτοτυπίας και την επικάλυψή της με εξωτερικά γλωσσικά, θεωρητικολογικά ή και γραφικά ψιμύθια
(γενικότροποι προβληματισμοί, κοινωνιολογικές κοινοτοπίες, δοσμένες με νεολογισμούς και
περίτεχνη φρασεολογία, άφθονα, αλλά μάλλον
περιττά γραφικά σχήματα και στατιστικοί πίνακες και στις ακραίες περιπτώσεις προκρούστειες προσαρμογές σε προκαταβολικές υποθέσεις
εργασίας). Tο ίδιο και στη δεύτερη περίπτωση:
δίπλα στις άψογα δομημένες και αληθινά πρωτότυπες ιστορικές μελέτες, θα βρούμε και τα
υποπροϊόντα μιας αποστεωμένης ιστοριδιφικής
παράδοσης, δέσμιας μιας σχεδόν φετιχιστικής
προσήλωσης στις διαθέσιμες πηγές και στα ιδεολογικά στερεότυπα ή ανίκανης όχι μόνο για
συσχετισμούς του μερικού με το σύνολο, αλλά
και για διακρίσεις μεταξύ του ουσιώδους και
του επουσιώδους.
Όπως και στη διεθνή ιστοριογραφία, έτσι
και στη δική μας παρατηρείται εδώ και μερικά
χρόνια μια σταδιακή σύγκλιση ανάμεσα στη

Eκεί λοιπόν που συγκλίνουν
σήμερα οι νέες γενιές
των ιστορικών μας είναι
περισσότερο η ανάπτυξη
και η ανανέωση των
μεθοδολογικών και
των διανοητικών τους
εργαλείων και λιγότερο
κάποιες νέες ιστοριογραφικές
περιπέτειες

μια και στην άλλη τάση. H σύγκλιση μάλιστα
αυτή πραγματοποιείται χωρίς τους κραδασμούς
και τις αντιπαραθέσεις, που σημειώθηκαν στις
επιστημονικές κοινότητες των άλλων χωρών. H
ελλαδική επιστημολογική ηρεμία βέβαια δεν είναι προς τιμήν μας: οφείλεται κατά πάσα πιθανότητα στην έλλειψη ιστοριογραφικού δυναμισμού. Γι’ αυτό και τα τολμηρά ιστοριογραφικά
μας ανοίγματα ήταν ποσοτικά περιορισμένα και
χρονολογικά καθυστερημένα. H μετριοπάθεια
πάντως αυτή υπαγορεύεται και από τεχνικούς
λόγους (συχνά η επιλογή του θέματος ορίζεται από τις αντικειμενικές ερευνητικές προοπτικές), αλλά και από τη συνειδητοποίηση ότι,
παρά τις κατά περιόδους αλλαγές στα ερμηνευτικά μοντέλα, τις ιστοριογραφικές τάσεις και
γενικά τις μεταπτώσεις του επιστημολογικού
κλίματος, υπάρχει, μια κοινή και -το σημαντικότερο- σταθερή στο χρόνο παράμετρος: η μεθοδολογική προετοιμασία της έρευνας και της
αποτύπωσης ενός ιστορικού γεγονότος ή φαινομένου. Άλλωστε η προετοιμασία αυτή ακολουθεί εδώ και έναν αιώνα περίπου παρόμοιες
ή παράλληλες μεθοδολογικές διαδρομές.
Eκεί λοιπόν που συγκλίνουν σήμερα οι νέες
γενιές των ιστορικών μας είναι περισσότερο η
ανάπτυξη και η ανανέωση των μεθοδολογικών
και των διανοητικών τους εργαλείων και λιγότερο κάποιες νέες ιστοριογραφικές περιπέτειες.
Έτσι, παρά τις κατακτήσεις στην προβληματική

μας, οι κανόνες και οι τεχνικές στην αναζήτηση
του ιστορικού υλικού, αλλά και κατά την πρωτοβάθμια τουλάχιστον κριτική του επεξεργασία, παραμένουν λίγο πολύ ίδιες. Aυτό αφορά
όλα τα διαθέσιμα μέσα, από την ανεύρεση της
πηγής και της μαρτυρίας, την καταγραφή και
την αποδελτίωση της ιστορικής ύλης, ως την
τεχνολογική στήριξη όλων σχεδόν των φάσεων της προετοιμασίας μιας ιστορικής μελέτης
(τώρα με τη χρήση H/Y, DVD, MME κ.λπ.).
Eκείνο δηλαδή που αλλάζει -προς το καλύτερο- δεν είναι οι θεμελιώδεις όροι της ευρετικής
και γενικότερα οι κανόνες του ιστοριογραφικού παιχνιδιού, αλλά οι συνθήκες εργασίας του
ιστορικού, οι οποίες επιτρέπουν με επιταχυνόμενους ρυθμούς πρόοδο στις τεχνικές είτε της
ανίχνευσης των πηγών είτε της βιβλιογραφικής
πληροφόρησης (τούτα μέσω και του Διαδικτύου) είτε της ταξινόμησης της ιστορικής ύλης
(ιδιαίτερα των μετρήσιμων ποσοτικών δεδομένων, με βάση ειδικά προγράμματα της ηλεκτρονικής τεχνολογίας). Σε όλα όμως αυτά,
σταθερός και ανυπερβλητος παρονομαστής παραμένει, το επαναλαμβάνω, το εύρος των πνευματικών οριζόντων και της κριτικής ικανότητας
του ερευνητή. Mόνον εκείνος που είναι κατάλληλα προετοιμασμένος μπορεί να θέτει ερωτήματα στις πηγές του και στη συνέχεια να τις
κάνει να απαντούν (εφόσον βέβαια υπάρχουν
οι αντικειμενικές προϋποθέσεις).
Oι όροι αυτοί διασφαλίζουν επιτέλους τις
βασικές αρχές, χάρη στις οποίες είναι εφικτή:
(α) η πρωτοτυπία και η αποτελεσματικότητα
της έρευνας, και
(β) η ορθολογική αποτύπωση των ευρημάτων της σε μια λιτή και σαφή και, το σημαντικότερο, πειστικά δοσμένη ανάλυσή τους.
Aλλά αυτά αποτελούσαν και άλλοτε τα βασικά ζητούμενα του προβληματιζόμενου ιστορικού. Θα μπορούσα μάλιστα να πω ότι τα
σημαντικότερα και ανθεκτικότερα στο χρόνο
δείγματα της δυτικοευρωπαϊκής ιστοριογραφίας κινούνται στην απλή (και εξαιρετικά ανθεκτική στο χρόνο) γραμμή αυτή, απλή ως προς
τη σύλληψη, αλλά εξαιρετικά επίπονη και δύσκολη ως προς την εφαρμογή.
(Η ομιλία εκφωνήθηκε στην Τελετή Αποφοίτησης 2009).

12ΔΙΑΚΡIΣΕΙΣ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΜΑΝΤΟΥΛΙΔΗ

01.
η

20 ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΔΙΑΣΚΕΨΗ
ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΝΕΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ

Σ

την οκταμελή ομάδα που θα εκπροσωπήσει τη χώρα μας στην
63η Διεθνή Σύνοδο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Νέων, η οποία θα
λάβει χώρα στο Τρόμσο, της Νορβηγίας, προκρίθηκαν οι μαθητές του Λυκείου Τζέλη Ζαχαρούλα (Β΄ Λυκείου),
και Willis Bruce (Α΄ Λυκείου). Εκτός
από τους δύο προκριθέντες μαθητές
τα Εκπαιδευτήρια Μαντουλίδη εκπροσώπησαν στην 20η Εθνική Συνδιάσκεψη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
Νέων Ελλάδας ακόμη δύο μαθήτριες,
η Ευγενία Φαραζά (Β΄ Λυκείου) και η
Δέσποινα Ζαχαριάδου (Γ΄ Λυκείου) οι
οποίες κατατάχθηκαν στην 3η και 14η

θέση αντίστοιχα της λίστας αναπληρωματικών και θα συμμετέχουν σε περιφερειακές συνόδους σε άλλες ευρωπαϊκές
χώρες. Προηγήθηκε ενημέρωση των
μαθητών από τον απόφοιτο των Εκπαιδευτηρίων Μαντουλίδη και του Τμήματος Πολιτικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, Λευτέρη
Αρβανίτη (’01).
Στη σύνοδο που πραγματοποιήθηκε
στη Θεσσαλονίκη από τις 20-22 Νοεμβρίου συμμετείχαν 100 μαθητές από
Λύκεια των νομών Μακεδονίας, Θράκης
και Θεσσαλίας, τα οποία ασχολήθηκαν
στις επιτροπές τους με θέματα ευρύτερου ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος.

02.

ΒΡΑΒΕΥΣΗ ΕΘΝΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
Οι μαθητές Α. Γαϊτανίδης (Β΄ Λυκείου) και Κ. Σαμαράς –
Τσακίρης (Α΄ Λυκείου) συνεχίζοντας την παράδοση των
Ολυμπιονικών και Βαλκανιονικών στην Πληροφορική,
Χ. Μαντουλίδη (’07) και Ι. Τσουκαλίδη (’01), βραβεύτηκαν
από την υφυπουργό Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, κ. Θ. Τζάκρη κατά την
έναρξη του 15ου συνεδρίου Εφαρμογών Πληροφορικής
στο πλαίσιο της 23ης Infosystem, που πραγματοποιήθηκε
στο Συνεδριακό Κέντρο «Ιωάννης Βελλίδης» (27/9/2009).
Οι μαθητές τιμήθηκαν για τη συμμετοχή τους στην Εθνική
Ομάδα Πληροφορικής και στην Εθνική Ομάδα Πληροφορικής Junior, αντίστοιχα.

03.

ΕΥΦΗΜΗ ΜΝΕΙΑ
ΣΤΗΝ 50η ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ

Ο μαθητής Ε. Ταρατόρης (Γ΄ Λυκείου) εκπροσώπησε την Ελλάδα στην 50η Ολυμπιάδα Μαθηματικών, η οποία πραγματοποιήθηκε στην
πόλη Βρέμη της Γερμανίας, από τις 14 έως
τις 21 Ιουλίου και απέσπασε εύφημη μνεία,
έχοντας αντιμετωπίσει μαθητές και από τις
πέντε ηπείρους.
Είχε προηγηθεί η επιτυχία του μαθητή στην
26η Βαλκανιάδα μαθηματικών στη Σερβία,
όπου ως μέλος της εξαμελούς εθνικής ομάδας
απέσπασε το χάλκινο μετάλλιο. Με τη σημαντική του διάκριση ο μαθητής εισάγεται χωρίς
εξετάσεις σε όποια σχολή ΑΕΙ επιθυμεί.
Στη Μεσογειάδα μαθηματικών, που έγινε το
Μάιο, ο μαθητής απέσπασε επίσης το χάλκινο μετάλλιο.

04.

ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ
ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
ΩΣ ΚΑΛΥΤΕΡΟΙ
ΟΜΙΛΗΤΕΣ

Οι μαθητές της Γ΄ Λυκείου Α. Γεωργούλας
και Π. Τόσκας παρακολούθησαν τις εργασίες της ΙΔ’ Συνόδου της Βουλής των Εφήβων
(4-7/9/2009) ως καλύτεροι ομιλητές των
Πανελλήνιων Αγώνων Επιχειρηματολογίας
(ΥΠΕΠΘ).
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06.

05.

ΒΡΑΒΕΥΣΗ
ΠΡΩΤΕΥΣΑΝΤΩΝ
ΜΑΘΗΤΩΝ
ΑΠΟ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ

ΒΡΑΒΕΥΣΗ ΑΡΙΣΤΟΥΧΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ
ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΟΜΙΛΟ EUROBANK EFG
Από τον Τραπεζικό Όμιλο Eurobank
EFG, τιμήθηκαν δύο μαθητές των
Εκπαιδευτηρίων, οι οποίοι συγκέντρωσαν το μεγαλύτερο Γενικό
Βαθμό Πρόσβασης σε ειδική τελετή
για την πρόοδο και την προσωπική
τους επιτυχία. Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του
προγράμματος χορηγιών «Η Μεγάλη
Στιγμή για την Παιδεία» και η επιβράβευση του κάθε αριστούχου συνοδεύτηκε από το ποσό των 1000€.
Πρόκειται για τους μαθητές Χρήστο Κοτανίδη, με βαθμό πρόσβασης
19,744, ο οποίος έχει εισαχθεί στην Ιατρική Θεσσαλονίκης και Σταύρο Τσερανίδη, με βαθμό πρόσβασης19, 720, ο οποίος έχει εισαχθεί στο τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Θεσσαλονίκης, ενώ επίσης έγινε δεκτός στα πανεπιστήμια της Μ. Βρετανίας Oxford και Imperial.

07.
Χ. Γούτα

Α. Πρίντζιου

Οι μαθητές/τριες Χ. Γούτα, Α. Πρίντζιου (Α΄ Λυκείου), Π. Παχίδης, Γ. Σταυρινός (Β΄ Λυκείου) βραβεύτηκαν από
τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και
Θρησκευμάτων κ. Άρη Σπηλιωτόπουλο,
στην τελετή βράβευσης των πρωτευσάντων μαθητών της Α’ Γυμνασίου
για τα σχολικά έτη 2005-2006 & 20062007. Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε
στις 3 Σεπτεμβρίου 2009, στο
Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης
και διοργανώθηκε από τη Διοίκηση
του Οργανισμού Σχολικών Κτιρίων
και το ΥΠΕΠΘ.

Π. Παχίδης

Γ. Σταυρινός

ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗΣ ΣΚΕΨΗΣ
& ΛΟΓΙΚΗΣ (1-4/9/2009)
Στην Εβδομάδα Μαθηματικής Σκέψης και Λογικής, που πραγματοποιήθηκε
στα Εκπαιδευτήρια συμμετείχαν μαθητές Γυμνασίου - Λυκείου. Οι μαθητές
διαγωνίστηκαν σε γραπτές εξετάσεις προσομοίωσης με θέματα της Ελληνικής
Μαθηματικής Εταιρείας (ΕΜΕ) και διακρίθηκαν:
Β’ Γυμνασίου
1ο Βραβείο: Γ. Κοτζάμπασης
2ο Βραβείο: Ε. Παμπόρη
3ο Βραβείο: Μ. Καραγκιαούρη
Έπαινος: Α. Αγγελίδης, Κ. Μαυρομάτη,
Α. Νικολαΐδου, Μ. Τίρτα

Γ’ Γυμνασίου
1ο Βραβείο: Π. Καλμούκος,
Γ. Καραγκιαούρης
2ο Βραβείο: Ε. Μάινου

Α’ Λυκείου
1ο Βραβείο: Γ. Τζίρογλου
2ο Βραβείο: Κ. Σαμαράς-Τσακίρης
Β’ Λυκείου
1ο Βραβείο: Ε. Μάστορης
2ο Βραβείο: Α. Φωτιάδης
3ο Βραβείο: Χ. Βαρσάμης,
Δ. Βλασίδου, Γ. Ιωαννίδης-Κόπανος
Έπαινος: Γ. Ντόλκερας, Δ. Ντουλγκέρης
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08. ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ 09.
ΤΙΜΗΤΙΚΟΣ ΕΠΑΙΝΟΣ

ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ &
ΣΤΗΝ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
Στο διαγωνισμό που διοργάνωσε η Ελληνική Μαθηματική Εταιρεία (Ε.Μ.Ε.)
για μαθητές Δημοτικών Σχολείων διακρίθηκαν οι μαθητές:
Ε΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
1ο Βραβείο: Γ. Βενιζέλος
2ο Βραβείο: Ε. Μακρυγιαννάκης
3ο Βραβείο: Ε. Βογιατζής, Ε. Τσίγκα
Έπαινος: Κ. Ασλανίδης, Θ. Δημητρακόπουλος, Σ. Ζαφειριάδης, Ν. Καραμανίδου,
Δ. Κηπουρός, Ν. Λογιωτάτου, Α.Α. Νικολάου, Κ. Τζιώρτζης
ΣΤ΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
1ο Βραβείο: Γ. Α. Φλέσσας
2ο Βραβείο: Π. Κοσμάς, Ι. Κυρίδης, Γ. Α. Πίτσης, Ρ. Χρυσάγης
3ο Βραβείο: Σ. Αμπραχαμιάν, Μ. Κ. Γιαννασίδου, Π. Κόντζογλου, Μ. Ε. Παππά,
Κ. Φίστας
Έπαινος: Δ. Αναστασιάδης, Α. Βαλιούλη, Κ. Ζήσης – Τέγος, Ε. Κουτσουμπέλια,
Π. Μακέδος, Χ. Ματιάκη, Σ. Παπαευαγγέλου, Σ. Μ. Σακελλαρίδης.

ΦΥΣΙΚΗ
Στο διαγωνισμό που διοργάνωσε η Ένωση Ελλήνων Φυσικών (Ε.Ε.Φ.) για μαθητές
Δημοτικών Σχολείων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας διακρίθηκαν
οι μαθητές:
Ε΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
Αριστείο: Σ. Ζαφειριάδης 1ος, Η. Σαλαμώτας, Ε. Μακρυγιαννάκης, Δ. Βαρβούτη,
Γ. Καρανίκος, Χ. Μηλιώνης
Βραβείο: Ε. Τσίγκα, Σ. Κυρατζή, Γ. Βενιζέλος
Διάκριση: Π. Ρεπανάς
ΣΤ΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
Αριστείο: Μ. Κ. Γιαννασίδου 1η, Σ. Αμπραχαμιάν, Ρ. Β. Χρυσάγης, Σ. Παπαευαγγέλου
Βραβείο: Χ. Ματιάκη, Θ. Φλεβάρης, Ε. Κουτσουμπέλια, Γ. Τσούγγαρης
Διάκριση: Γ. Α. Πίτσης, Γ. Α. Φλέσσας
Ιδιαίτερα στην Στ΄ Δημοτικού από τους 8 αριστεύσαντες στην Περιφέρεια
οι 4 ήταν μαθητές των Εκπαιδευτηρίων.
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

ΣΤΟΝ 8ο ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ
ΜΑΘΗΤΙΚΟ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΑΡΧΑΙΑΣ
ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

Ο μαθητής Μ. Τσερτσίδης (Γ΄ Λυκείου)
απέσπασε τιμητικό έπαινο στον 8ο Μαθητικό Διαγωνισμό της Αρχαίας Ελληνικής
Γλώσσας και Γραμματείας του (ΥΠΕΠΘ).

10.

1ο ΒΡΑΒΕΙΟ
ΣΤΟΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ
ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ
ΚΑΙ ΟΡΘΟΓΡΑΦΙΑΣ

ΦΥΣΙΚΗ

Η μαθήτρια Β. Πρασίνη (Γ΄ Γυμνασίου)
απέσπασε το 1ο βραβείο και χρηματικό
έπαθλο 500€ στον 9ο Πανελλήνιο
Διαγωνισμό Ελληνικής Γλώσσας και
Ορθογραφίας, που πραγματοποιήθηκε
στην Κεντρική Δημοτική Βιβλιοθήκη
Θεσσαλονίκης (28/11/2009). Στον ίδιο
διαγωνισμό η μαθήτρια Π. Καρακώστα
(Β΄ Γυμνασίου) απέσπασε εύφημη μνεία.
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ΔΗΜΟΤΙΚΟ
ΒΡΑΒΕΙΑ & ΕΠΑΙΝΟΙ ΕΤΟΣ 2008-2009

EΛΛΗΝΙΚΑ
Γ’ ΤΑΞΗ
Γ2
Γ2
Γ1(2)
Γ1
Γ1
Γ2
Γ3
Γ1(2)
Γ1
Γ2
Γ3
Γ1(2)

Βράνη Άννα
Καρδάση Μαρία-Νεφέλη
Νάτσκου Περσεφόνη-Μαρία
Βενιζέλος Ιωάννης
Γούλα Βασιλική
Αντωνιάδης Αλέξανδρος
Αθανασόπουλος Κωνσταντίνος
Καραγιαννίδου Κωνσταντίνα
Λογγινίδου Ελπίδα-Σοφία
Κρετσόβαλη Βασιλεία
Αποστολίδης Νικόλαος
Σαρίδης Παναγιώτης

99
99
99
98
98
98
98
98
97
97
97
97

1ο ΒΡΑΒΕΙΟ
1ο ΒΡΑΒΕΙΟ
1ο ΒΡΑΒΕΙΟ
2ο ΒΡΑΒΕΙΟ
2ο ΒΡΑΒΕΙΟ
2ο ΒΡΑΒΕΙΟ
2ο ΒΡΑΒΕΙΟ
2ο ΒΡΑΒΕΙΟ
3ο ΒΡΑΒΕΙΟ
3ο ΒΡΑΒΕΙΟ
3ο ΒΡΑΒΕΙΟ
3ο ΒΡΑΒΕΙΟ

ΕΠΑΙΝΟΙ
Μερτζιμέκη Μαρία, Τσιρανίδης Ευθύμιος, Καραθόδωρου ΕυγενίαΓεωργία, Κηπουρός Νικόλαος, Κυρίδου Νίνα, Πεντούση Φιλαρέτη, Δημητρίου Λυδία-Έλλη, Ιατρούδης Βασίλειος, Ζανάκη-Κάλφα Ιφιγένεια,
Πετρίδης Παρασκευάς, Κουντουράκης Σοφοκλής, Σχοινάς Σταύρος,
Αναστασιάδου Κωνσταντίνα, Δεληπάλλας Οντόνελ Αλέξανδρος Σιδέρης,
Δούρος Θωμάς, Ζαφειράκη Στυλιανή, Σακελλαρίδης Δημήτριος, Λεγμπέλου Στυλιανή, Αναστασιάδης Χρήστος, Γιτσόπουλος Κωνσταντίνος,
Γκαντώνα Ευαγγελία-Χριστίνα, Μπλέσιου Αγγελική, Κουκοβίνος Κωνσταντίνος, Κυρτσίδου Αργυρώ, Ελευθεριάδης Παναγιώτης, Μακέδος
Συμεών, Μπότσογλου Παναγιώτης, Γκόγκου Ευφροσύνη-Ηρώ, Διγκτσή
Σαμπίνα-Μαρία, Οικονόμου Θρασύβουλος, Μαυρομάτης Στυλιανός, Σαλαγκούδης Θεόδωρος, Αβραμίδης Θεόδωρος, Γιαννουλίδου Δέσποινα,
Διακάκης Στυλιανός, Νούλη Χρυσούλα, Παντελίδης Ιωάννης, Πεντούσης
Πάρις, Ακανθόπουλος Πρόδρομος, Κιζιρίδης Κωνσταντίνος, Κεραμιτζή
Κανελίτσα, Κουκούμας Θεόδωρος, Τσανακτσίδης Βασίλειος, Καλαμπαλίκης Τηλέμαχος-Γεώργιος, Σιδηροπούλου Μάρθα, Μηναδάκης Θωμάς,
Πετσανά Αικατερίνη, Προυκάκη Ευαγγελία, Χατζηκαμάρης Δημήτριος,
Ανδριώτης Νικόλαος-Δημήτριος, Δαμασκηνίδου Παναγιώτα-Βασιλική,
Ξεφτέρης Ιωάννης, Σιμώνης Ευριπίδης, Χατζηνικολάου Αλίκη, Φραγκίδου-Τσομπανοπούλου Νεφέλη-Νικολέτα, Βαγγέλης Θεωνάς-Ιωάννης

Δ’ ΤΑΞΗ
Δ2
Δ2
Δ2
Δ4
Δ4
Δ1(2)
Δ1
Δ1
Δ2
Δ2
Δ2

Καρανίκας Στυλιανός
Κουτσογεώργος Παρμενίων
Μπουμπόνα Βασιλική
Καρακώστα Βασιλική
Λιάτση Βασιλεία
Στεφανίδης Κυριάκος
Κωνσταντός Διονύσιος Δημήτριος
Τζαμτζής Όθων-Θεόδωρος
Ιωαννίδης Χρήστος
Κούρτη Θάλεια
Παπαφωτίου Φωτεινή

99
98
98
98
98
98
97
97
97
97
97

1ο ΒΡΑΒΕΙΟ
2ο ΒΡΑΒΕΙΟ
2ο ΒΡΑΒΕΙΟ
2ο ΒΡΑΒΕΙΟ
2ο ΒΡΑΒΕΙΟ
2ο ΒΡΑΒΕΙΟ
3ο ΒΡΑΒΕΙΟ
3ο ΒΡΑΒΕΙΟ
3ο ΒΡΑΒΕΙΟ
3ο ΒΡΑΒΕΙΟ
3ο ΒΡΑΒΕΙΟ

Δ2
Δ3
Δ4
Δ4
Δ1(2)

Πίτση Εύα-Χαρίκλεια
Κόνιαρης Νικόλαος-Γεώργιος
Γρούιου Ελπίδα
Ηρακλείδη Δανάη Αθηνά
Παμπόρη Ασπασία

97
97
97
97
97

3ο ΒΡΑΒΕΙΟ
3ο ΒΡΑΒΕΙΟ
3ο ΒΡΑΒΕΙΟ
3ο ΒΡΑΒΕΙΟ
3ο ΒΡΑΒΕΙΟ

ΕΠΑΙΝΟΙ
Ζαχαριάδης Γεώργιος, Κωστάκη Ελισάβετ-Μαρία, Βράνη Στέλλα, Αδαμίδης Πασχάλης, Κατσαουνίδης Δημήτριος, Σιφναίου Ελένη, Στεργίου
Δημήτριος, Γεροθανάση Άννα, Νάκη Άννα, Παττακού Βασιλική, Ζάννης
Παντελής, Μούσιου Ειρήνη, Λαλιώτη Αγγελική, Φαλέτας Χρήστος, Γεωργίου Κωνσταντίνος, Λαλιώτη Αναστασία, Άγγος Δημήτριος, Βεγίρη
Ιφιγένεια, Μεσθανεύς Φαίδων, Ανδρεάδου Μελίνα, Καραγκιόζογλου
Ιωάννης, Κιζιρίδης Αλέξανδρος-Ραφαήλ, Κουρτίδου Παρασκευή, Πυλωρίδης Γεώργιος, Αηδονίδου Χριστίνα, Γιαντσελίδου Αναστασία, Βληγουρίδου Ελένη, Πουρσανίδου Θεοδώρα-Ευγενία, Γεροντόπουλος Σπύρος,
Καραθόδωρος Χρήστος, Αγγελής Πέτρος, Ζλατάνου Χριστίνα, Αγγελακάκης Απόστολος, Χασιώτης Ζήσης, Βαβάτσης Γεώργιος, Καστρίτσης
Βλαδίμηρος, Φρονιμοπούλου Θεοδώρα, Φάντης Αυρήλιος, Φίστα Αικατερίνη, Καναγκίνης Ιωάννης, Ποθητός Ιωάννης, Παπαδοπούλου Ελένη,
Ράντης Ορέστης-Ιωάννης, Τσιλιγγίρη Κρυσταλία, Αρβανίτη Αικατερίνη,
Αρχοντίδου Αγάπη-Αναστασία, Κολάρης Δημήτριος, Παπαδόπουλος Γαβριήλ-Νικόλαος, Καλιακάτσος Λάμπρος, Παυλίδου Αικατερίνη, Πετράκης Δημήτριος, Ζορπίδης Μιλτιάδης, Ιωαννίδης Θεόδωρος, Μιγιάτοβ
Μωραΐτη Αικατερίνη, Γιάννος Σπυρίδων, Καρατζαφέρης Παναγιώτης,
Πεχλιβανίδης Χαράλαμπος

Ε’ ΤΑΞΗ
Ε2
Ε2
Ε1(2)
Ε1
Ε2
Ε2
Ε3
Ε1(2)
Ε1(2)
Ε1
Ε2
Ε1(2)

Βαφειάδης Χαράλαμπος
Κυρατζή Στυλιανή
Καρανίκος Γεώργιος
Βενιζέλος Γεώργιος
Τριγλιανού Ματθίλδη
Χατζηθεοδώρου Μαρία-Ευρώπη
Γκαντσινικούδη Χριστίνα
Μαλιάδη Ευφροσύνη
Μπάρδου Άννα
Βογιατζής Εμμανουήλ
Άρνολντ-Αμβροσιάδης Ιωάννης
Βογιατζής Μιχαήλ

99
99
99
98
98
98
98
98
98
97
97
97

1ο ΒΡΑΒΕΙΟ
1ο ΒΡΑΒΕΙΟ
1ο ΒΡΑΒΕΙΟ
2ο ΒΡΑΒΕΙΟ
2ο ΒΡΑΒΕΙΟ
2ο ΒΡΑΒΕΙΟ
2ο ΒΡΑΒΕΙΟ
2ο ΒΡΑΒΕΙΟ
2ο ΒΡΑΒΕΙΟ
3ο ΒΡΑΒΕΙΟ
3ο ΒΡΑΒΕΙΟ
3ο ΒΡΑΒΕΙΟ

ΕΠΑΙΝΟΙ
Ισάκογλου Φοίβος, Μακρυγιαννάκης Εμμανουήλ, Χαρατσίδης Αθανάσιος,
Καραγκούνης Μιχαήλ, Χορόζογλου Απόστολος, Βραχλιώτης ΓεράσιμοςΕυθύμιος, Νικολάου Απόστολος-Αριστείδης, Ιωαννίδης Γεώργιος, Καραμανίδου Νικολέτα, Παπανικολάου Γεώργιος, Ζαφειριάδης Σωφρόνιος,
Ζαχαριάδης Κωνσταντίνος, Καλαμακίδης Πέτρος, Γουργιώτη Ευαγγελία,
Καστρίτσης Σταύρος, Σολομωνίδου Αικατερίνη, Ασλανίδης Κυριάκος,
Ρεπανάς Παναγιώτης, Χατζηδημούλας Κωνσταντίνος, Κρετσόβαλη Πολυξένη, Μηλιώνης Χαράλαμπος, Κοέν Κάρολος, Φέσσα Δάφνη, Λογιωτάτου Νίκη, Χατζής Σταμάτιος-Δημήτριος, Τσάγιας Αλέξανδρος, Στόγιος Αλέξανδρος, Στεφανίδου Βασιλική-Ραφαέλα, Παζαρτζής Ιωάννης,
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Κονιόρδου Κοραλία, Σαλαμώτας Ηλίας, Κατσόγιαννη Μαρία-Γραμματή,
Τσίγκα Ελένη, Δημητρίου Αλέξιος-Στέφανος, Μπίσμπου Ζωή, Παναγιωτοπούλου Λαμπρινή

ΣΤ’ ΤΑΞΗ
ΣΤ1
ΣΤ2
ΣΤ4
ΣΤ4
ΣΤ1
ΣΤ3

Κουτσουμπέλια Ευμορφία
Αβραμίδη Στεφανία
Αμπραχαμιάν Σεροβπέ
Φλέσσας Γεώργιος-Αλέξανδρος
Κυρίδης Ιωάννης
Φίστας Κωνσταντίνος

97
97
96
96
95
95

1ο ΒΡΑΒΕΙΟ
1ο ΒΡΑΒΕΙΟ
2ο ΒΡΑΒΕΙΟ
2ο ΒΡΑΒΕΙΟ
3ο ΒΡΑΒΕΙΟ
3ο ΒΡΑΒΕΙΟ

ΕΠΑΙΝΟΙ
Φλεβάρης Κωνσταντίνος, Πίτσης Γκρέγκορυ-Άνθιμος, Στεφανίδου Γεωργία-Βάϊα, Παππά Μαρία-Ελένη, Γιαμαλίδου Ελένη-Χρυσούλα, Γιαννασίδου Μαργαρίτα-Κλειώ, Κοσμάς Παναγιώτης, Αναστασιάδου Πηνελόπη,
Ρούσσου Σοφία, Πόππης Αθανάσιος, Σακελλαρίδης Στέφανος-Μακεδών,
Καλαϊτσόγλου Κωνσταντίνα, Παπαευαγγέλου Σπυριδούλα, Σπυριδάκη
Μαργαρίτα, Μακέδος Παναγιώτης, Ιωακειμίδου Χρυσάνθη, Αναστασιάδης Δημήτριος, Ζακαπίδας Νικόλαος

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
Γ’ ΤΑΞΗ
Γ2
Γ3
Γ1
Γ2
Γ1(2)

Βράνη Άννα
Αθανασόπουλος Κωνσταντίνος
Γούλα Βασιλική
Κηπουρός Νικόλαος
Λεγμπέλου Στυλιανή

100
100
99
99
98

1ο ΒΡΑΒΕΙΟ
1ο ΒΡΑΒΕΙΟ
2ο ΒΡΑΒΕΙΟ
2ο ΒΡΑΒΕΙΟ
3ο ΒΡΑΒΕΙΟ

ΕΠΑΙΝΟΙ
Αναστασιάδης Χρήστος, Μερτζιμέκη Μαρία, Σχοινάς Σταύρος, Τσιρανίδης
Ευθύμιος, Καρδάση Μαρία-Νεφέλη, Κουκοβίνος Κωνσταντίνος, Δούρος
Θωμάς, Μακέδος Συμεών, Ζανάκη-Κάλφα Ιφιγένεια, Καραγιαννίδου
Κωνσταντίνα, Παντελίδης Ιωάννης, Αντωνιάδης Αλέξανδρος, Κρετσόβαλη Βασιλεία, Γκόγκου Ευφροσύνη-Ηρώ, Λογγινίδου Ελπίδα-Σοφία,
Κυρίδου Νίνα, Αβραμίδης Θεόδωρος, Σιμώνης Ευριπίδης, Κουντουράκης
Σοφοκλής, Αναστασιάδου Κωνσταντίνα, Δεληπάλλας Οντόνελ Αλέξανδρος
Σιδέρης, Μπότσογλου Παναγιώτης, Χατζηκαμάρης Δημήτριος, Γιαννουλίδου Δέσποινα, Νάτσκου Περσεφόνη Μαρία, Αποστολίδης Νικόλαος,
Πετρίδης Παρασκευάς, Σαχταρίδου Βασιλική, Σαρίδης Παναγιώτης,
Ακανθόπουλος Πρόδρομος, Διγκτσή Σαμπίνα-Μαρία, Καραθόδωρου
Ευγενία-Γεωργία, Στόϊκος Αθανάσιος-Παναγιώτης, Βαγγέλης ΘεωνάςΙωάννης, Καλαμπαλίκης Τηλέμαχος-Γεώργιος, Σακελλαρίδης Δημήτριος, Τσανακτσίδης Βασίλειος, Γκαντώνα Ευαγγελία-Χριστίνα, Σιδέρης
Χρήστος, Ζαφειράκη Στυλιανή, Μαυρομάτης Στυλιανός, Μπαλικτσής
Μιχαήλ, Πεντούσης Πάρις

Δ’ ΤΑΞΗ
Δ1
Δ1
Δ1
Δ2
Δ2
Δ3
Δ1
Δ3
Δ4
Δ4
Δ1(2)

Τζαμτζής Όθων-Θεόδωρος
Οικονόμου Ανδρέας
Πετράκης Δημήτριος
Καρανίκας Στυλιανός
Λαλιώτη Αναστασία
Αδαμίδης Πασχάλης
Κωνσταντός Διονύσιος-Δημήτριος
Μεσθανεύς Φαίδων
Ζάννης Παντελής
Λιάτση Βασιλεία
Στεφανίδης Κυριάκος

100
99
99
99
99
99
98
98
98
98
98

1ο ΒΡΑΒΕΙΟ
2ο ΒΡΑΒΕΙΟ
2ο ΒΡΑΒΕΙΟ
2ο ΒΡΑΒΕΙΟ
2ο ΒΡΑΒΕΙΟ
2ο ΒΡΑΒΕΙΟ
3ο ΒΡΑΒΕΙΟ
3ο ΒΡΑΒΕΙΟ
3ο ΒΡΑΒΕΙΟ
3ο ΒΡΑΒΕΙΟ
3ο ΒΡΑΒΕΙΟ

ΕΠΑΙΝΟΙ
Γεροθανάση Άννα, Βράνη Στέλλα, Γεροντόπουλος Σπύρος, Κουτσογεώργος Παρμενίων, Πίτση Εύα-Χαρίκλεια, Αηδονίδου Χριστίνα, Ιωαννίδης
Χρήστος, Μπουμπόνα Βασιλική, Κατσαουνίδης Δημήτριος, Κόνιαρης
Νικόλαος-Γεώργιος, Κιζιρίδης Αλέξανδρος-Ραφαήλ, Σιφναίου Ελένη,
Χασιώτης Ζήσης, Κούρτη Θάλεια, Παπαφωτίου Φωτεινή, Ανδρεάδου
Μελίνα, Καρακώστα Βασιλική, Περδικάρη Αθηνά, Παμπόρη Ασπασία,
Ζαχαριάδης Γεώργιος, Πουρσανίδου Θεοδώρα-Ευγενία, Χατζηβασιλείου
Βασίλειος, Ζορπίδης Μιλτιάδης, Καραθόδωρος Χρήστος, Άγγος Δημήτριος, Γούναρης Μεγκλίδης Γεώργιος, Αγγελακάκης Απόστολος, Ράντης
Ορέστης-Ιωάννης, Στεργίου Δημήτριος, Καρέλλος-Γλεούδης Δημήτριος,
Φαλέτας Χρήστος, Χατζηνικολάου ή Μάγειρου Στεφανί, Ηρακλείδη ΔανάηΑθηνά, Παπαδόπουλος Ευστάθιος, Βαβάτσης Γεώργιος, Παπαδόπουλος
Αριστείδης, Λαλιώτη Αγγελική, Νάκη Άννα, Αρχοντίδου Αγάπη-Αναστασία,
Γρούιου Ελπίδα, Χυτίρογλου Άννα, Ιωαννίδης Θεόδωρος, Παπαευαγγέλου
Σπυρίδων, Παπαδάμ Διαμαντής-Ραφαήλ, Παπανικολάου Ευρυδίκη-Μαρία,
Πυλωρίδης Γεώργιος, Καρατζαφέρης Παναγιώτης, Γεωργίου Κωνσταντίνος, Παττακού Βασιλική, Σκουλουμπρή Ιωάννα

Ε’ ΤΑΞΗ
Ε2
Ε3
Ε1
Ε2
Ε3
Ε3
Ε1(2)
Ε1
Ε1
Ε1(2)

Χορόζογλου Απόστολος
Κοέν Κάρολος
Βενιζέλος Γεώργιος
Άρνολντ-Αμβροσιάδης Ιωάννης
Γκαντσινικούδη Χριστίνα
Χαρατσίδης Αθανάσιος
Καρανίκος Γεώργιος
Ισάκογλου Φοίβος
Μακρυγιαννάκης Εμμανουήλ
Ρεπανάς Παναγιώτης

99
99
98
98
98
98
98
97
97
97

1ο ΒΡΑΒΕΙΟ
1ο ΒΡΑΒΕΙΟ
2ο ΒΡΑΒΕΙΟ
2ο ΒΡΑΒΕΙΟ
2ο ΒΡΑΒΕΙΟ
2ο ΒΡΑΒΕΙΟ
2ο ΒΡΑΒΕΙΟ
3ο ΒΡΑΒΕΙΟ
3ο ΒΡΑΒΕΙΟ
3ο ΒΡΑΒΕΙΟ

ΕΠΑΙΝΟΙ
Τζιώρτζης Κωνσταντίνος, Δημητρίου Αλέξιος-Στέφανος, Φέσσα Δάφνη,
Κυρατζή Στυλιανή, Μηλιώνης Χαράλαμπος, Ζαφειριάδης Σωφρόνιος,
Τσάγιας Αλέξανδρος, Πουλοπούλου Αγγελική, Παναγιωτοπούλου Λαμπρινή, Καραμανίδου Νικολέτα, Τσίγκα Ελένη, Βογιατζής Μιχαήλ, Κηπουρός
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Δημήτριος, Βαφειάδης Χαράλαμπος, Καλαμακίδης Πέτρος, Μπίσμπου
Ζωή, Βογιατζής Εμμανουήλ, Ζαχαριάδης Κωνσταντίνος, Ζιάμπρα Μαρία
Ολίβια, Δημητρακόπουλος Θεόδωρος, Καστρίτσης Σταύρος

Κυρίδης Ιωάννης
100
Κοσμάς Παναγιώτης
100
Φίστας Κωνσταντίνος
100
Αναστασιάδης Δημήτριος
100
Κουτσουμπέλια Ευμορφία
99
Πίτσης Γκρέγκορυ-Άνθιμος
99
Παπαευαγγέλου Σπυριδούλα
99
Αμπραχαμιάν Σεροβπέ
99
Κακλαμάνου Ιωάννα
99
Μακέδος Παναγιώτης
99
Γιαμαλίδου Ελένη-Χρυσούλα
98
Γιαννασίδου Μαργαρίτα-Κλειώ
98
Ματιάκη Χριστίνα
98
Δημητρακόπουλος Νικόλαος
98
Ιωακειμίδου Χρυσάνθη
98
Σακελλαρίδης Στέφανος-Μακεδών 98
Φλέσσας Γεώργιος-Αλέξανδρος
98
Κόντζογλου Παύλος
98

Γ΄ ΤΑΞΗ
BILINGUAL

ΣΤ’ ΤΑΞΗ
ΣΤ1
ΣΤ2
ΣΤ3
ΣΤ4
ΣΤ1
ΣΤ1
ΣΤ2
ΣΤ4
ΣΤ4
ΣΤ1(2)
ΣΤ1
ΣΤ1
ΣΤ1
ΣΤ2
ΣΤ3
ΣΤ3
ΣΤ4
ΣΤ1(2)

ΑΓΓΛΙΚΑ

1ο ΒΡΑΒΕΙΟ
1ο ΒΡΑΒΕΙΟ
1ο ΒΡΑΒΕΙΟ
1ο ΒΡΑΒΕΙΟ
2ο ΒΡΑΒΕΙΟ
2ο ΒΡΑΒΕΙΟ
2ο ΒΡΑΒΕΙΟ
2ο ΒΡΑΒΕΙΟ
2ο ΒΡΑΒΕΙΟ
2ο ΒΡΑΒΕΙΟ
3ο ΒΡΑΒΕΙΟ
3ο ΒΡΑΒΕΙΟ
3ο ΒΡΑΒΕΙΟ
3ο ΒΡΑΒΕΙΟ
3ο ΒΡΑΒΕΙΟ
3ο ΒΡΑΒΕΙΟ
3ο ΒΡΑΒΕΙΟ
3ο ΒΡΑΒΕΙΟ

ΕΠΑΙΝΟΙ
Αηδονίδου Βασιλική, Ρούσσου Σοφία, Ζακαπίδας Νικόλαος, Ζουλούμης
Βασίλειος, Χρυσάγης Ραφαήλ-Βασίλειος, Παππά Μαρία-Ελένη, Βασιλείου Ελένη, Ζακαπίδας Σωτήριος, Νεφελούδης Θρασύβουλος, Σπυριδάκη
Μαργαρίτα, Πατάκας Αναστάσιος-Ορέστης, Τέγιου Αικατερίνη-Δάφνη,
Νούλη Γεωργία, Λαλιώτη Μαρία-Αγνή, Μαρουκιάν Χατσίκ, Βαλιούλη
Αθηνά, Αβραμίδη Στεφανία, Ζαχαριάδης Πολυχρόνης-Κωνσταντίνος,
Γκιουζέλης-Χριστοδούλου Αχιλλέας, Διόλατζη Κυριακή, Πόππης Αθανάσιος, Χατζησταύρου Απόστολος, Χήρα Μαρία, Αλιβάνης-Καμπουράκης
Μιχαήλ, Μενεξές Χρήστος, Ζαχαρής Γεώργιος, Ζήσης Τέγος Κλεάνθης,
Μανωλόπουλος Παναγιώτης, Φέκα Σουλτάνα, Ζαβιτσάνος Παναγιώτης,
Κόκκινος Πάρης, Καρακιουλάκη Δήμητρα, Σαντιάγο-Ψαρρά Μαρία-Ινές,
Τυφλιώρη Δάφνη, Παπαδοπούλου Αικατερίνη, Κουτσουμπέλη Ανθή, Σιαφάρα Μαρία-Ελένη, Τσακιράκης Χρήστος, Παμπουκίδου Ναταλία, Καλαϊτσόγλου Κωνσταντίνα, Στεφανίδου Γεωργία-Βάϊα, Μαντατζής Νικόλαος,
Δεμερτζίδου Ελένη, Ιακωβίδης Χρήστος-Μάριος, Κονδελίδου Αθανασία,
Λεοντιάδης Γερμανός, Τσιορμπατζή Πασχαλίνα, Σιφναίου Αικατερίνη,
Παπαγερίδης Νικόλαος

Γ2
Γ2
Γ3

Δεληπάλλας-Οντόνελ Αλέξανδρος Σιδέρης 99
1ο ΒΡΑΒΕΙΟ
Αντωνιάδης Αλέξανδρος
97 2ο ΒΡΑΒΕΙΟ
Σακελλαρίδης Δημήτριος
96 3ο ΒΡΑΒΕΙΟ

ΕΠΑΙΝΟΙ
Βαλιούλη Αλίκη

REGULAR
Γ3
Γ2
Γ3
Γ2
Γ2
Γ1(2)
Γ2
Γ1
Γ3
Γ1
Γ1(2)

Αθανασόπουλος Κωνσταντίνος
Βράνη Άννα
Δούρος Θωμάς
Καρδάση Μαρία-Νεφέλη
Κυρίδου Νίνα
Νάτσκου Περσεφόνη-Μαρία
Αναστασιάδου Κωνσταντίνα
Γούλα Βασιλική
Δημητρίου Λυδία-Έλλη
Κουντουράκης Σοφοκλής
Πεντούσης Πάρις

100
99
99
99
99
99
98
98
98
98
98

1ο ΒΡΑΒΕΙΟ
2ο ΒΡΑΒΕΙΟ
2ο ΒΡΑΒΕΙΟ
2ο ΒΡΑΒΕΙΟ
2ο ΒΡΑΒΕΙΟ
2ο ΒΡΑΒΕΙΟ
3ο ΒΡΑΒΕΙΟ
3ο ΒΡΑΒΕΙΟ
3ο ΒΡΑΒΕΙΟ
3ο ΒΡΑΒΕΙΟ
3ο ΒΡΑΒΕΙΟ

ΕΠΑΙΝΟΙ
Ζανάκη-Κάλφα Ιφιγένεια, Κουκοβίνος Κωνσταντίνος, Κρετσόβαλη Βασιλεία, Λεγμπέλου Στυλιανή, Λογγινίδου Ελπίδα-Σοφία, Μαυρομάτης
Στυλιανός, Αναστασιάδης Χρήστος, Καραθόδωρου Ευγενία-Γεωργία,
Κυρτσίδου Αργυρώ, Σαρίδης Παναγιώτης, Στόικος Αθανάσιος, Σχοινάς
Σταύρος, Αβραμίδης Θεόδωρος, Βαγγέλης Θεωνάς-Ιωάννης, Γιαννουλίδου Δέσποινα, Καραγιαννίδου Κωνσταντίνα, Πεντούση Φιλαρέτη, Σιμώνης Ευριπίδης, Μερτζιμέκη Μαρία, Μπλέσιου Αγγελική, Σαχταρίδου
Βασιλική, Τσιρανίδης Ευθύμιος, Κιζιρίδης Κωνσταντίνος, Σαλαγκούδης
Θεόδωρος, Δαμασκηνίδου Παναγιώτα-Βασιλική, Ξεφτέρης Ιωάννης, Οικονόμου Θρασύβουλος, Πετρίδης Παρασκευάς, Ανδριώτης Νικόλαος,
Μακέδος Συμεών, Παντελίδης Ιωάννης, Προυκάκη Ευαγγελία, Γιτσόπουλος Κωνσταντίνος, Ελευθεριάδης Παναγιώτης, Ευθυβούλης Αλέξανδρος,
Κηπουρός Νικόλαος, Τζώνας Χρήστος-Αριστόδημος, Χατζηκαμάρης
Δημήτριος, Χρυσάγης Νικόλαος

Δ΄ ΤΑΞΗ
BILINGUAL
Δ1
Δ1
Δ1
Δ2

Πουρσανίδου Θεοδώρα-Ευγενία
Καρέλλος-Γλεούδης Κωνσταντίνος
Καλιακάτσος Λάμπρος
Λαλιώτη Αναστασία

95
91
90
90

1ο ΒΡΑΒΕΙΟ
2ο ΒΡΑΒΕΙΟ
3ο ΒΡΑΒΕΙΟ
3ο ΒΡΑΒΕΙΟ
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ADVANCED
Δ1
Δ2
Δ2

Τζαμτζής Όθων-Θεόδωρος
Κουτσογεώργος Παρμενίων
Ιωαννίδης Χρήστος

ΣΤ3
ΣΤ3
99
98
96

1ο ΒΡΑΒΕΙΟ
2ο ΒΡΑΒΕΙΟ
3ο ΒΡΑΒΕΙΟ

Βράνη Στέλλα, Καρακώστα Βασιλική, Λιάτση Βασιλεία, Στεφανίδης Κυριάκος, Γρούιου Ελπίδα, Αδαμίδης Πασχάλης, Κωνσταντός ΔιονύσιοςΔημήτριος, Μπουμπόνα Βασιλική, Στεργίου Δημήτριος, Ζάννης Παντελής,
Ηρακλείδη Δανάη-Αθηνά, Παπαφωτίου Φωτεινή, Πίτση Εύα-Χαρίκλεια,
Χατζηβασιλείου Βασίλειος-Αίας, Ανδρεάδου Μελίνα, Γεροθανάση Άννα,
Ζορπίδης Μιλτιάδης, Κατσαουνίδης Δημήτριος, Φαλέτας Χρήστος

Ε΄ ΤΑΞΗ

98
98
97
97
95

1ο ΒΡΑΒΕΙΟ
1ο ΒΡΑΒΕΙΟ
2ο ΒΡΑΒΕΙΟ
2ο ΒΡΑΒΕΙΟ
3ο ΒΡΑΒΕΙΟ

Χορόζογλου Απόστολος, Παπανικολάου Γεώργιος

96
95
95
94

1ο ΒΡΑΒΕΙΟ
2ο ΒΡΑΒΕΙΟ
2ο ΒΡΑΒΕΙΟ
3ο ΒΡΑΒΕΙΟ

Καραμανίδου Νικολέτα, Κυρατζή Στυλιανή, Ισάκογλου Φοίβος, Βενιζέλος
Γεώργιος, Βογιατζής Μιχαήλ, Καραγκούνης Μιχαήλ, Βαρβούτη Δήμητρα,
Μπάρδου Άννα, Χατζηδημούλας Κωνσταντίνος

INTERMEDIATE
Γεωργακόπουλος Δανιήλ

ΣΤ1
ΣΤ1
ΣΤ1
ΣΤ1

Κυρίδης Ιωάννης
Κουτσουμπέλια Ευμορφία
Γιαννασίδου Μαργαρίτα-Κλειώ
Πίτσης Γκρέγκορυ-Άνθιμος

98
97
95
95

1ο ΒΡΑΒΕΙΟ
2ο ΒΡΑΒΕΙΟ
3ο ΒΡΑΒΕΙΟ
3ο ΒΡΑΒΕΙΟ

Αβραμίδη Στεφανία, Γιαμαλίδου Ελένη-Χρυσούλα, Ιωακειμίδου Χρυσάνθη, Παμπουκίδου Ναταλία, Αμπραχαμιάν Σεροβπέ, Ζακαπίδας Νικόλαος,
Κοσμάς Παναγιώτης, Μαρουκιάν Χατσίκ, Πεχλιβανίδου Ελένη, Αβραμίδη
Δήμητρα, Ζαχαριάδης Πολυχρόνης-Κωνσταντίνος, Πόππης Αθανάσιος,
Φλεβάρης Θεόδωρος, Ζαβιτσάνος Παναγιώτης, Καλαϊτσόγλου Κωνσταντίνα, Παπαευαγγέλου Σπυριδούλα, Σιαφάρα Μαρία-Ελένη, Φλέσσας
Γεώργιος-Αλέξανδρος

Κονδελίδου Αθανασία

93

1ο ΒΡΑΒΕΙΟ

90

1ο ΒΡΑΒΕΙΟ

100
100
100
100
96
95
95

1ο ΒΡΑΒΕΙΟ
1ο ΒΡΑΒΕΙΟ
1ο ΒΡΑΒΕΙΟ
1ο ΒΡΑΒΕΙΟ
2ο ΒΡΑΒΕΙΟ
3ο ΒΡΑΒΕΙΟ
3ο ΒΡΑΒΕΙΟ

PRE-INTERMEDIATE

ΕΠΑΙΝΟΙ

Ε2

ADVANCED

ΣΤ3

ADVANCED
Νικολάου Απόστολος-Αριστείδης
Βαφειάδης Χαράλαμπος
Γκαντσινικούδη Χριστίνα
Χαρατσίδης Αθανάσιος

Βασιλείου Ελένη, Σαντιάγο-Ψαρρά Μαρία-Ινές, Διόλατζη Κυριακή, Καρακιουλάκη Δήμητρα, Αναστασιάδου Πηνελόπη, Κόκκινος Πάρης, Λα-

INTERMEDIATE

ΕΠΑΙΝΟΙ

Ε4
Ε2
Ε3
Ε3

ΕΠΑΙΝΟΙ

ΕΠΑΙΝΟΙ

BILINGUAL
Ζαφειριάδης Σωφρόνιος
Κοέν Κάρολος
Ζιάμπρα Μαρία Ολίβια
Χατζηθεοδώρου Μαρία-Ευρώπη
Βογιατζής Εμμανουήλ

3ο ΒΡΑΒΕΙΟ
3ο ΒΡΑΒΕΙΟ

λιώτη Μαρία-Αγνή

ΕΠΑΙΝΟΙ

Ε3
Ε3
Ε3
Ε2
Ε1

Ρούσσου Σοφία
95
Σακελλαρίδης Στέφανος-Μακεδών 95

91

1ο ΒΡΑΒΕΙΟ

ΣΤ1(2) Σιωπίδης Αθανάσιος

ΓΑΛΛΙΚΑ
Δ΄ ΤΑΞΗ
FDR1
FDR1
FDR1
FDR1
FDR1
FDR1
FDR1

Γεροθανάση Άννα
Ζαχαριάδης Γεώργιος
Ηρακλείδη Δανάη-Αθηνά
Λιάτση Βασιλεία
Παυλίδου Αικατερίνη
Δούρου Αναστασία
Παπαδάμ Διαμαντής-Ραφαήλ

ΣΤ΄ ΤΑΞΗ

ΕΠΑΙΝΟΙ

BILINGUAL

Νάκη Άννα, Κωστάκη Ελισάβετ-Μαρία, Φίστα Αικατερίνη, Καρέλλος
Δημήτριος, Φάντης Αυρήλιος, Καλιακάτσος Λάμπρος, Οικονόμου Ανδρέας

ΣΤ4
ΣΤ3

Χρυσάγης Ραφαήλ
Φίστας Κωνσταντίνος

97
96

1ο ΒΡΑΒΕΙΟ
2ο ΒΡΑΒΕΙΟ

FDR2 Καναγκίνης Ιωάννης
FDR2 Μπουμπόνα Βασιλική

98
98

1ο ΒΡΑΒΕΙΟ
1ο ΒΡΑΒΕΙΟ
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FDR2
FDR2
FDR2
FDR2
FDR2

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΜΑΝΤΟΥΛΙΔΗ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ
ΒΡΑΒΕΙΑ & ΕΠΑΙΝΟΙ ΕΤΟΣ 2008-2009

Άγγος Δημήτριος
Κόνιαρης Νικόλαος-Γεώργιος
Μεσθανεύς Φαίδων
Βράνη Στέλλα
Παπαφωτίου Φωτεινή

97
97
97
96
96

2ο ΒΡΑΒΕΙΟ
2ο ΒΡΑΒΕΙΟ
2ο ΒΡΑΒΕΙΟ
3ο ΒΡΑΒΕΙΟ
3ο ΒΡΑΒΕΙΟ

ΕΠΑΙΝΟΙ
Παπατριανταφύλλου Ραφαήλ, Χατζηνικολάου ή Μάγειρου Στεφανί, Παττακού Βασιλική, Βαμβακάς Δημήτριος, Γεωργίου Κωνσταντίνος, Θεοδο-

FEI1 Πουλοπούλου Αγγελική

Αμβροσιάδης Άρνολντ Ιωάννης, Γεωργακόπουλος Δανιήλ, Τσίγκα Ελένη, Καρυδόπουλος Νίκος, Κρετσόβαλη Πολυξένη, Σαλαμώτας Ηλίας,
Μπίσμπου Ζωή

ΣΤ΄ ΤΑΞΗ
FSR1 Κιοσσέ Δανάη

FDR3
FDR3
FDR3
FDR3

ΕΠΑΙΝΟΙ

100
99
98
98

1ο ΒΡΑΒΕΙΟ
2ο ΒΡΑΒΕΙΟ
3ο ΒΡΑΒΕΙΟ
3ο ΒΡΑΒΕΙΟ

ΕΠΑΙΝΟΙ
Παπαδοπούλου Ελένη, Ανδρεάδου Μελίνα, Ζάννης Παντελής, Σιφναίου
Ελένη, Αθανασιάδης Σάββας, Παπανικολάου Ευρυδίκη-Μαρία, Κωστάκης Βασίλειος, Μπρουζιώτης Απόστολος, Γιαπιτζόγλου Δέσποινα,
Γιώρη Βαλεντίνα

Ε΄ ΤΑΞΗ
FER1
FER1
FER1
FER1
FER1

Λογιωτάτου Νίκη
Πουλιτσίδης Αντώνιος
Ζιάμπρα Μαρία Ολίβια
Βεργίδη Κωνσταντίνα Ευαγγελία
Πολυκράτης Κωνσταντίνος

98
98
96
92
92

1ο ΒΡΑΒΕΙΟ
1ο ΒΡΑΒΕΙΟ
2ο ΒΡΑΒΕΙΟ
3ο ΒΡΑΒΕΙΟ
3ο ΒΡΑΒΕΙΟ

ΕΠΑΙΝΟΙ
Κουδούνη Μάρθα

FEA1
FEA1
FEA1
FEA1
FEA1
FEA1
FEA1

Χατζηθεοδώρου Μαρία-Ευρώπη
Καραγκούνης Μιχαήλ
Καρανίκος Γεώργιος
Ισάκογλου Φοίβος
Βενιζέλος Γεώργιος
Παρμακλή Κυριακή-Τατιάνα
Χορόζογλου Απόστολος

99
99
99
98
97
97
97

1ο ΒΡΑΒΕΙΟ
1ο ΒΡΑΒΕΙΟ
1ο ΒΡΑΒΕΙΟ
2ο ΒΡΑΒΕΙΟ
3ο ΒΡΑΒΕΙΟ
3ο ΒΡΑΒΕΙΟ
3ο ΒΡΑΒΕΙΟ

ΕΠΑΙΝΟΙ
Κυρατζή Στυλιανή, Καλαμακίδης Πέτρος, Βογιατζής Εμμανουήλ, Κοέν
Κάρολος, Μακρυγιαννάκης Εμμανουήλ, Τριγλιανού Ματθίλδη, Στεφανίδου
Βασιλική-Ραφαέλα, Στόγιος Αλέξανδρος, Γεωργάκη Ελισάβετ

FEI1 Φέσσα Δάφνη
FEI1 Μηλιώνης Χαράλαμπος
FEI1 Ιωαννίδης Γεώργιος

99
98
96

1ο ΒΡΑΒΕΙΟ
2ο ΒΡΑΒΕΙΟ
3ο ΒΡΑΒΕΙΟ

3ο ΒΡΑΒΕΙΟ

ΕΠΑΙΝΟΙ

σιάδου Ιωάννα, Αρβανίτη Αικατερίνη, Ποθητός Ιωάννης

Γρούιου Ελπίδα
Χασιώτης Ζήσης
Καρακώστα Βασιλική
Παμπόρη Ασπασία

96

93

1ο ΒΡΑΒΕΙΟ

Πολιτίδου Αναστασία-Αύρα, Παγκαρλιώτα Δήμητρα

FSA1
FSA1
FSA1
FSA1

Γιαννασίδου Μαργαρίτα-Κλειώ
Πετράκη-Νάκου Αναστασία-Μαρία
Καστρίτση Αναστασία
Φέκα Σουλτάνα

98
97
94
94

1ο ΒΡΑΒΕΙΟ
2ο ΒΡΑΒΕΙΟ
3ο ΒΡΑΒΕΙΟ
3ο ΒΡΑΒΕΙΟ

ΕΠΑΙΝΟΙ
Σουρνοπούλου Ελένη, Αναστασιάδου Πηνελόπη, Κούνιο ΑναστασίαΙωσηφίνα, Πόππης Αθανάσιος, Τσούγγαρης Γεώργιος-Φίλιππος, Τσακιράκης Χρήστος

FSA2
FSA2
FSA2
FSA2

Ιωακειμίδου Χρυσάνθη
Ρούσσου Σοφία
Γιαμαλίδου Ελένη
Φίστας Κωνσταντίνος

100
99
98
98

1ο ΒΡΑΒΕΙΟ
2ο ΒΡΑΒΕΙΟ
3ο ΒΡΑΒΕΙΟ
3ο ΒΡΑΒΕΙΟ

ΕΠΑΙΝΟΙ
Αβραμίδη Στεφανία, Τσιορμπατζή Πασχαλίνα, Κοσμάς Παναγιώτης, Ματιάκη Χριστίνα, Λάλος Κλεάνθης, Καρβουνίδου Σωτηρία, Μπατανίδου
Ελισάβετ, Δάπη Μυρτώ, Διόλατζη Κυριακή, Νεφελούδης Θρασύβουλος,
Βασιλείου Ελένη, Κακλαμάνου Ιωάννα, Καρατζουλίδου Μυρτώ, Κονδελίδου Αθανασία

ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ
Δ΄ ΤΑΞΗ
GDA1
GDA1
GDA1
GDA1

Βληγουρίδου Ελένη
Κωνσταντός Διονύσιος-Δημήτριος
Τζαμτζής Όθων-Θεόδωρος
Πυλωρίδης Γεώργιος

99
99
99
98

1ο ΒΡΑΒΕΙΟ
1ο ΒΡΑΒΕΙΟ
2ο ΒΡΑΒΕΙΟ
3ο ΒΡΑΒΕΙΟ

ΕΠΑΙΝΟΙ
Αγγελακάκης Απόστολος, Βελοπούλου Αναστασία-Λυδία, Καραγκιόζογλου Ιωάννης, Κιζιρίδης Αλέξανδρος-Ραφαήλ, Κουρτίδου Παρασκευή,
Λαλιώτη Αγγελική, Παπαδόπουλος Γαβριήλ-Νικόλαος, Παπαδόπουλος
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Ευστάθιος, Παπαπούλιος Χρήστος, Πουρσανίδου Θεοδώρα-Ευγενία,
Ράντης Ορέστης-Ιωάννης, Φαλέτας Χρίστος, Χατζηβασιλείου Βασίλειος-Αίας, Χυτίρογλου Άννα

GDA2 Στεργίου Δημήτριος
GDA2 Πίτση Εύα-Χαρίκλεια
GDA2 Κουτσογεώργος Παρμενίων

100 1ο ΒΡΑΒΕΙΟ
99 2ο ΒΡΑΒΕΙΟ
98 3ο ΒΡΑΒΕΙΟ

ΕΠΑΙΝΟΙ
Αηδονίδου Χριστίνα, Γιαντσελίδου Αναστασία, Ζορπίδης Μιλτιάδης, Ιωαννίδης Χρήστος, Καραθόδωρος Χρήστος, Καρανίκας Στυλιανός, Καρατζαφέρης Παναγιώτης, Κολάρης Δημήτριος, Κούρτη Θάλεια, Λαλιώτη
Αναστασία, Παπαδόπουλος Αριστείδης, Τσιλιγγίρη Κρυσταλία

GDA3
GDA3
GDA3
GDA3

Ιωαννίδης Θεόδωρος
Στεφανίδης Κυριάκος
Αδαμίδης Πασχάλης
Κατσαουνίδης Δημήτριος

98
98
98
97

1ο ΒΡΑΒΕΙΟ
1ο ΒΡΑΒΕΙΟ
2ο ΒΡΑΒΕΙΟ
3ο ΒΡΑΒΕΙΟ

ΕΠΑΙΝΟΙ
Ζλατάνου Χριστίνα, Καστρίτσης Βλαδίμηρος, Κοσμίδης Χαράλαμπος,
Βεγίρη Ιφιγένεια, Αγγελής Πέτρος, Μηλιάδης Στέφανος, ΓούναρηςΜεγκλίδης Γεώργιος

Ε΄ ΤΑΞΗ
GEF1
GEF1
GEF1
GEF1

Τσάγιας Αλέξανδρος
Μπάρδου Άννα
Νικολάου Απόστολος-Αριστείδης
Χαρατσίδης Αθανάσιος

99
97
98
97

1ο ΒΡΑΒΕΙΟ
2ο ΒΡΑΒΕΙΟ
3ο ΒΡΑΒΕΙΟ
3ο ΒΡΑΒΕΙΟ

EΛΛΗΝΙΚΑ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
ΑΓΓΛΙΚΑ
ΓΑΛΛΙΚΑ
ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ

ΕΠΑΙΝΟΙ
Αξιλιθιώτης Πέτρος-Ανάργυρος, Βαφειάδης Χαράλαμπος, Γκαντσινικούδη Χριστίνα, Ζαφειριάδης Σωφρόνιος, Ρεπανάς Παναγιώτης, Τοπαλίδης Γεώργιος

ΣΤ΄ ΤΑΞΗ
GSF1
GSF1
GSF1
GSF1

Φλέσσας Γεώργιος-Αλέξανδρος
Κουτσουμπέλια Ευμορφία
Κυρίδης Ιωάννης
Αναστασιάδης Δημήτριος

100
100
98
98

1ο ΒΡΑΒΕΙΟ
2ο ΒΡΑΒΕΙΟ
2ο ΒΡΑΒΕΙΟ
3ο ΒΡΑΒΕΙΟ

ΕΠΑΙΝΟΙ
Αηδονίδου Βασιλική, Αμπραχαμιάν Σεροβπέ, Δημητρακόπουλος Νικόλαος, Ζαβιτσάνος Παναγιώτης, Ζακαπίδας Νικόλαος, Ζαχαριάδης Πολυχρόνης, Ζήσης-Τέγος Κλεάνθης, Κακαγιά Αναστασία, Καρακιουλάκη
Δήμητρα, Κουτσουμπέλη Ανθή, Λαλιώτη Μαρία-Αγνή, Λεοντιάδης Γερμανός, Μακέδος Παναγιώτης, Παππά Μαρία-Ελένη, Πεκρίδης Νικόλαος,
Πίτσης Γκρέγκορυ-Άνθιμος, Τυφλιώρη Δάφνη, Φεσατίδου Ερατώ, Φλεβάρης Κωνσταντίνος, Χατζηκαμάρη Βασιλική-Άρτεμις

GSM1 Πεχλιβανίδου Ελένη
GSM1 Καλαϊτσόγλου Κωνσταντίνα
GSM1 Δέλλιου Φανή

98
97
96

ΕΠΑΙΝΟΙ
Παπαευαγγέλου Σπυριδούλα, Ζακαπίδας Σωτήριος

1ο ΒΡΑΒΕΙΟ
2ο ΒΡΑΒΕΙΟ
3ο ΒΡΑΒΕΙΟ
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ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΜΑΝΤΟΥΛΙΔΗ

ΓΥΜΝΑΣΙΟ & ΛΥΚΕΙΟ
ΒΡΑΒΕΙΑ & ΑΡΙΣΤΕΙΑ ΕΤΟΣ 2008-2009

Α’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

Β’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

Γ’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

Κοτζάμπασης Γεώργιος 20, Μαυρομάτη
Κυβέλη 20, Τίρτα Μαρία 20, Λυκογιάννης
Βασίλειος 19 11/12, Ντόλκερας Κωνσταντίνος 19 11/12, Παμπόρη Ελπινίκη 19 11/12,
Γιάννου Δέσποινα 19 9/12, Λούγκα Μαρία
19 9/12, Παπαϊορδανίδου Σοφία 19 9/12,
Χασάπης Παναγιώτης Ραφαήλ 19 9/12, Χατζής Γεώργιος 19 8/12, Αγγελίδης Άγγελος
19 7/12, Τουμπουρλέκα Ευγενία 19 7/12,
Αθανασιάδου Χρυσάνθη 19 6/12, Αναγνώστου Δήμητρα 19 6/12, Ζουλούμη ΜαρίαΕλένη 19 6/12, Νικολαΐδου Αλίκη 19 6/12,
Θωμαΐδου Σταυριανή 19 5/12, Βελέντζας
Θεόδωρος 19 4/12, Ακανθόπουλος Ηλίας
19 3/12, Ανδρεάδης Φίλιππος 19 3/12, Ανδριάς–Μαλάμης Ευάγγελος 19 2/12, Βαλαβάνη Αικατερίνη 19 2/12, Γεωργίου Φανή 19
2/12, Κουτσούρας Γεώργιος 19 2/12, Λαλές
Γεώργιος 19 2/12, Μελεζιάδης Ιωάννης 19
2/12, Παπαδόπουλος Αναστάσιος 19 2/12,
Ιωακειμίδου Αθηνά 19 1/12, Καραδήμογλου
Φωκίων 19 1/12, Τζήκα Λυδία Ζωή 19 1/12,
Χρίστογλου Γεώργιος 19 1/12, Βεργόπουλος
Κωνσταντίνος 19, Πανίδης Χαράλαμπος 18
11/12, Τζήκας Τρύφων-Ρήγας 18 11/12,
Βουζουλίδου Ευδοξία 18 10/12, Βρογκιστινός Χρήστος 18 10/12, Δρούγος Ιωάννης 18
10/12, Ξιάρχος Γεώργιος 18 10/12, Ταρατόρη Χριστίνα 18 9/12, Βαλκάνου Αικατερίνα
Ηλέκτρα 18 8/12, Τσακνάκης Γεώργιος 18
8/12, Βαρσάνο Νεταλύ 18 7/12, Γαβριηλίδης Θεόδωρος 18 7/12, Πρασσά Αργυρούλα 18 7/12, Σκόνδρα Πηνελόπη Μαρία 18
7/12, Γκατζάλας Κωνσταντίνος 18 6/12,
Κουμεντάκης Κωνσταντίνος Ιωάννης 18
6/12, Μαρκιανός–Ράιτ Σταμάτης Νικόλαος
18 6/12, Παπαδόπουλος Χρήστος 18 6/12,
Συρόπουλος Στυλιανός 18 6/12

Γωγάκου Αναστασία 20, Μάινου Έλλη 20,
Πολυμενέρη Γεωργία 19 11/12, Καλμούκος
Παναγιώτης 19 10/12, Χάιδας Βασίλειος
19 10/12, Κασπαριάν Καραμπέτ 19 9/12,
Σταμπουλτζής Θεοφάνης 19 9/12, Στρίκη
Δέσποινα 19 9/12, Χατζηδημητριάδης Ανέστης 19 9/12, Αρετάκη Μυρσίνη 19 8/12,
Βαρσάμη Κωνσταντίνα 19 8/12, Καρακώστα
Ανθή 19 8/12, Νιαούρη Δήμητρα 19 8/12,
Πρασίνη Βασιλική 19 8/12, Δέλλιος Ιωάννης
19 7/12, Παντελίδου Χριστίνα 19 7/12, Παπαευαγγέλου Μαγδαληνή 19 7/12, Λάππας
Ανέστης 19 6/12, Παπάζογλου Γεώργιος 19
6/12, Ρεβάχ Ίζη 19 6/12, Νικολάου Δημήτριος 19 5/12, Παχίδης Ιωάννης 19 5/12,
Βασιλειάδου Άννα 19 2/12, Λαμπροπούλου
Ζωή 19 2/12, Φουσκίδης Δημήτριος 19
2/12, Γαβριήλογλου Μαριάννα 19 1/12, Βίτσιος Κωνσταντίνος Ραφαήλ 19, Γιαννακούλας Γεώργιος 19, Κυριακίδης Κωνσταντίνος
19, Βασιλειάδου Μαρία 18 11/12, Μεσοχωρίτη Μαρία 18 11/12, Φωτιάδης Ορέστης
18 11/12, Καρακώστα Πετρούλα 18 10/12,
Παπαγιάννη Στεφανία 18 10/12, Βουδούρη
Μαρία Όλγα 18 9/12, Ράντη Δανάη Αναστασία 18 9/12, Ρούσσου Παρασκευή 18
9/12, Τουμπουρλέκα Ιωάννα 18 9/12, Τριανταφύλλου Δέσποινα 18 9/12, Τσαρτσάλης
Βασίλειος Χρυσοβαλάντης 18 9/12, Γκαρέλη
Αικατερίνη 18 8/12, Πυλωρίδου Ελισάβετ
18 8/12, Τέκος Φώτιος 18 8/12, Τσιουκανάρας Παρασκευάς 18 8/12, Φεσατίδου
Μαρία 18 8/12, Αμβροσιάδης–Κάουαρντ
Ιωάννης 18 7/12, Ζομπά–Καλόγλου Χριστίνα 18 7/12, Κακλαμάνος Γρηγόριος 18
7/12, Παναγιωτίδης Αλέξανδρος 18 6/12,
Παπανικολάου Νικόλαος 18 6/12, Ραχμάνης Ιωάννης Ανδρόνικος 18 6/12, Χατζέλη
Όλγα 18 6/12

Γαλόπουλος Παναγιώτης 20, Γούτα Χρυσούλα 20, Πανούση Ελευθερία 20, Πασχαλίδου
Ελένη 20, Σαμαράς-Τσακίρης Κωνσταντίνος
20, Τζίρογλου Γεώργιος 20, Πρίντζιου Αναστασία 19 12/13, Αγοραστός Αλέξανδρος 19
11/13, Παπαδαμάκη Χριστίνα 19 10/13, Σιώζος-Δρόσος Παναγιώτης 19 10/12, Ταρατόρη Ραλλού 19 10/13, Ζαχαριάδης Θεοχάρης 19 9/13, Χρυσικός - Κωνσταντουδάκης
Δημήτριος 19 9/13, Χυτίρογλου Στυλιανή
19 9/13, Βαλιούλη Κλαίρη Μαρία 19 8/13,
Γκατζάλα Μαρία 19 7/13, Νάκου Ιφιγένεια
19 5/13, Σύκα Μαρία 19 5/13, Τσελεπίδης
Νικόλαος 19 5/13, Φουτάκης Νικόλαος 19
5/13, Κνη Παναγιώτα 19 3/13, Κανονίδης
Ευάγγελος 19 2/13, Φόρης Βασίλειος 19
2/13, Ακανθοπούλου Ελένη 19 2/13, Αναγνώστου Γρηγόριος 19 1/13, Πρωτιβιώτης
Κυριάκος 19 1/13, Φράσκου Αγγελική 19,
Βαϊνά Μαρία 19, Θάνου Ειρήνη 18 12/13,
Πασχαλίδης Λέανδρος 18 12/13, Ανασοντζής Ιωακείμ 18 11/13, Γιοβάνοβιτς Νεμάνια 18 11/13, Κολεονίδης Φίλιππος 18
10/13, Μπαντόγιας Αλέξανδρος 18 10/13,
Στογιαννίτση Μαρία 18 10/13, Καββαδία
Άννα 18 9/13, Παπανώτα Μαγδαληνή 18
8/13, Τάννου Δήμητρα 18 8/13, Καζαντζή
Στυλιανή 18 7/13, Λέκος Κωνσταντίνος
18 7/13
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Α΄ ΛΥΚΕΙΟΥ

Β΄ ΛΥΚΕΙΟΥ

Γ’ ΛΥΚΕΙΟΥ

Βλασίδου Δανάη 20, Βελέντζα Λουλουδένια 19,8, Παχίδης Παύλος 19,8, Παπανδρέου Στυλιανός 19,6, Αλεξίου Αλέξιος 19,5,
Βαρσάμης Χρήστος 19,5, Τζήκα Άννα-Μαρία
19,5, Φωτιάδης Άρης-Χαράλαμπος 19,5,
Δαμιανάκου Αικατερίνη 19,4, Παράσχου
Βασίλειος 19,4, Καϊτεζίδης Ορέστης 19,3,
Σταυρινός Γεώργιος-Αλέξανδρος 19,3, Φεσατίδου Βασιλική 19,2, Κρέξη Λυδία 19,1,
Χουρπουλιάδου Αναστασία 19, Κοσμίδου
Γεωργία Μαρία 18,9, Ντόλκερας Γεώργιος
18,9, Μάστορης Ελευθέριος 18,8, Φουσκίδου Φαίδρα 18,8, Φαραζά Ευγενία 18,7,
Χαραλαμπίδου Χαρίκλεια 18,7, Ζαχαριάδου Λυδία 18,6, Βαλσαμής-Τριανταφύλλου
Δημήτριος 18,4, Δαμάσκου Ζωή 18,4,
Βρογκιστινός Νικόλαος 18,3, Γαλόπουλος Νικόλαος 18,2, Τσόκανου Αθηνά 18,2,
Παπαϊωάννου Νικολέττα 18,1, Τονικίδης
Αλέξανδρος 18,1

Ταρατόρης Ευάγγελος 20, Τόσκας Πασχάλης
20, Γαβριήλογλου Γεώργιος 19,8, Γαϊτανίδης
Απόστολος 19,8, Τσερτσίδης Μιχαήλ 19,8,
Λεπτοκαρίδου-Μουρτζίλα Ειρήνη 19,7,
Πρωτογέρου Φωτεινή 19,7, Τσιρωνά Ειρήνη
19,7, Ζαχαριάδου Δέσποινα 19,6, Μπεσλίκα
Αγγελική 19,6, Νικολαΐδου Αναστασία 19,6,
Χριστακόπουλος Ανδρέας 19,6, Πετράκη
Σεβαστή 19,5, Κουδούνη Κυριακή Ιουλία
19,4, Τσερανίδου Ρωξάνη 19,3, Χρίστογλου
Μαρία 19,3, Γεωργούλας Ιωάννης-Άγγελος
19,2, Μάσιος Κωνσταντίνος 19,2, Ιωαννίδης
Ελευθέριος 19,1, Κοκκαλιάρογλου Δημήτριος 19,1, Μέγαρη Αθηνά 19,1, Παντελίδης
Σταύρος Αλέξανδρος 19,1, Τζήκα Ζωή 19,
Ιωσηφίδης Γεώργιος 18,9, Μπατσίλας Ανδρέας 18,9, Καραμούζη Αικατερίνη 18,8,
Κασπαριάν Σέτα 18,8, Καρκανέβατος Ευάγγελος 18,6, Σούλης Κωνσταντίνος 18,5,
Συμεωνίδου Αγγελική 18,4, Παναγιωτίδου
Άννα 18,3, Δήμου Χριστίνα Μαγδαληνή 18,2,
Ζαχαρίου Σταύρος 18,2, Μαυρομμάτη Αγγελική 18,1

Ανδρίκος Δημήτριος 19,9, Κοτανίδης Χρήστος 19,9, Ανδρίκος Αργύριος 19,8, Κωνσταντινίδου Σεβαστή 19,8, Τσερανίδης
Σταύρος 19,8, Αλεξανδρίδου Μαρία 19,7,
Αρετάκης Δημήτριος 19,7, Δημητρούλη
Ναταλία 19,7, Θεοδώρου Λυδία 19,7, Μελεζιάδου Αικατερίνη 19,7, Σαββόπουλος
Κυριάκος 19,7, Σγούρος Θωμάς 19,7, Τενεκετζόγλου Αλέξανδρος 19,7, Αντωνίου Ορφέας 19,6, Βασματζής ΒασίλειοςΠερικλής 19,6, Κουκούδη Αναστασία 19,6,
Λιώτη Νίκη 19,6, Νιαούρης Αθανάσιος 19,6,
Χατζίκος Φίλιππος 19,6, Βουλγαρέλης Δημήτριος 19,5, Παπαδοπούλου ΝικολέτταΑγγελική 19,5, Ταυρίδου Θεοδώρα 19,5,
Τουμπουρλέκα Μαρία 19,5, Βαπορίδης
Δημήτριος-Μάριος 19,4, Γαϊτανίδου Μαρία
19,4, Δεμιρτζόγλου Δέσποινα-Ρωξάνη 19,4,
Ενεβέης Αριστείδης 19,4, Κατσαουνίδου
Ιωάννα 19,4, Χατζηπαναγιώτη Σταυρούλα
19,4, Γιαννακούλας Χρήστος 19,3, Δουγανιώτης Γεώργιος 19,3, Κατσάπης Ιορδάνης
19,3, Μπαλάσκας Γεώργιος 19,3, Συρίγου
Ευαγγελία 19,3, Τσιάγγου Νικολέττα 19,3,
Χαλκιαδάκη Βασιλεία 19,3, Χατζηδημητριάδης Σωτήριος 19,3, Καρτάλη Δάφνη
19,2, Τερζή Αλεξάνδρα 19,2, Τικτόπουλος
Γεώργιος-Νικόλαος 19,2, Φουτάκη Αικατερίνη 19,2, Ιωακειμίδης Αθανάσιος 19,1,
Καζάκος Παντελής 19,1, Λότσιος Θωμάς
19,1, Μπαλτατζής Αθανάσιος 19,1, Τρουμπούνης Μάρκος 19,1, Καρφάκης Ιωάννης
19, Μαλολλάρι Γκενσίλα 19, Σμιτ Ανύτα 19,
Σεϊδόγλου Κωνσταντίνα 18,9, Κωνσταντινίδης Νικόλαος 18,8, Παπαγεωργίου Γεώργιος 18,8, Ακριτίδου Μαρία 18,7, Αραμπατζής
Κωνσταντίνος 18,7, Βουτετάκη ΜαρίαΧριστίνα 18,7, Κουζή Αγγελική 18,7, Πασχαλίδου Δήμητρα 18,7, Θωμαΐδου Αναστασία
18,6, Τσακνάκης Παναγιώτης 18,6, Κασαλιά
Ελένη 18,5, Μουρτζιοπούλου Μαρία 18,5,
Σαμαρά Μαρία Ειρήνη 18,5, Βαράγκας Νικόλαος 18,4, Μανιάτη Χριστίνα 18,4, Μαρίνου Αντιγόνη 18,4, Μακρή Γεωργία 18,3,
Παπαδοπούλου Φωτεινή 18,1
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ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΜΑΝΤΟΥΛΙΔΗ

ΠΤΥΧΙΑ
ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΜΑΪΟΥ

Εξαιρετικές επιτυχίες
συγκέντρωσαν μαθητές μας
στις εξετάσεις
για την απόκτηση ενός
πτυχίου στα Αγγλικά:
KET, PET, EDEXCEL,
ΚΠΓ, ECCE, FCE, CAE,
ALCE, ECPE, CPE,
Γαλλικά:
DELF, A1, Α2, Β1, Β2
και Γερμανικά:
Zertifikat Deutsch,
Α1, Α2, Β1, Β2.

ΑΓΓΛΙΚΑ
UNIVERSITY OF CAMBRIDGE
KEY ENGLISH TEST (KET)
Δ΄ Δημ.: Λ. Καλιακάτσος (merit),
Δ. Καρέλλος-Γλεούδης (merit),
Θ.Ε. Πουρσανίδου (merit)
Ε΄ Δημ.: Α. Δημητρίου (merit),
Ν. Καραμανίδου (merit),
Γ. Καρανίκος (merit), Σ. Κυρατζή (merit),
Ε. Μακρυγιαννάκης (merit),
Ά. Μπάρδου (merit), Α. Νικολάου (merit),
Α. Παραβάντσος (merit),
Β. Παύλου (merit), Χ. Αξιλιθιώτη,
Χ. Βαφειάδης, Χ. Γκαντσινικούδη,
Ά. Χ. Δάπης, Θ. Δημητρακόπουλος,
Π. Καλαμακίδης, Μ. Καραγκούνης,
Α. Μπουζάκης, Μ. Τριγλιανού,
Α. Τσάγιας
Στ΄ Δημ.: Β. Αηδονίδου (merit),
Φ. Δέλλιου (merit), Γ. Ευαγγέλου (merit),
Κ. Κουζούνης (merit), Θ. Νεφελούδης (merit),
Γ. Νούλη (merit), Α. Σολομωνίδου (merit),
Χ. Τσακιράκης (merit), Ν. Γιοβάνοβιτς,

Μ. Δάπη, Β. Ζουλούμης, Μ. Καρατζουλίδου,
Σ. Κουγιουμτζή, Φ. Κωνσταντινίδης,
Π. Μανωλόπουλος, Μ. Σπυριδάκη
Γ. Στεφανίδου, Σ. Φέκκα

PRELIMINARY ENGLISH TEST (PET)
Ε΄ Δημ.: Ά. Καλιακάτσου (merit),
Γ. Παπανικολάου (merit),
Α. Χορόζογλου (merit), Μ.Ε. Χατζηθεοδώρου
Στ΄ Δημ.: Δ. Αβραμίδη (merit),
Σ. Αβραμίδη (merit), Ε.Χ. Γιαμαλίδου (merit),
Κ. Καλαϊτσόγλου (merit), Ν. Παμπουκίδου
(merit), Ε. Φεσατίδου (merit),
Σ. Αμπραχαμιάν, Δ. Αναστασιάδης,
Αικ. Βουζουλίδου, Ν. Δημητρακόπουλος,
Π. Ζαβιτσάνος, Ν. Ζακαπίδας,
Σ. Ζακαπίδας, Π. Κόντζογλου,
Π. Μακέδος, Α. Μπουζάκη, Α. Πεταλωτή,
Ε. Πεχλιβανίδου, Ε. Σουρνοπούλου,
Α. Τέγιου, Π. Τσιορμπατζή
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ΓΥΜΝΑΣΙΟ
AΓΓΛΙΚΑ
PRELIMINARY ENGLISH TEST (PET)
Χ. Βρογκιστινός (merit), Ε. Κανονίδου
(merit), Π-Μ. Σκόνδρα (merit),
Γ. Ευσταθίου, Γ. Καμπιώτης,
Σ. Κουρτίδης, Ζ. Μακρή,
Σ. Παπαϊορδανίδου, Ν. Παπανικολάου,
Ε-Π. Σαμαρά, Λ. Τζήκα

FIRST CERTIFICATE IN ENGLISH (FCE)
- LOWER
Ι. Αμβροσιάδης (A), Ι. Δέλλιος (B),
Σ-Ν. Μαρκιανός (B), Κ. Μαυρομάτη (B),
Σ. Παπαγιάννη (B), Ι. Παχίδης (B),
Δ-Α. Ράντη (B), Β. Χάιδας (B),
Α. Αγοραστός (C), Φ. Ανδρεάδης (C),
Μ. Βαθιώτη (C), Θ. Βελέντζας (C),
Δ. Γιολτζίδη (C), Π. Καλμούκος (C),
Π. Καρακώστα (C), Μ. Καρανίκα (C),
Γ. Κουτσούρας (C), Α. Λάππας (C),
Δ. Νιαούρη (C), Ε. Παμπόρη (C),
Γ. Παπάζογλου (C), Μ. Στογιαννίτση (C),
Ε. Τελέγκας (C), Α. Τονικίδης (C),
Ι. Τουμπουρλέκα (C), Δ. Τρικούκης (C),
Β. Τσαρτσάλης (C), Π. Τσιουκανάρας (C),
Ο. Φωτιάδης (C), Θ. Χαμπίπη (C),
Χ. Χρηστίδης (C)

CERTIFICATE OF PROFICIENCY
IN ENGLISH (CPE)
Ε. Κανονίδης (Α), Μ-Μ. Μυτζήθρα (Β),
Α. Ταγταλενίδης (Β), Ζ. Χιλιαδά (Β)
Λ. Ζαχαριάδου (C), Ν-Λ Καζάκου (C),
Α-Μ Τζήκα (C)

UNIVERSITY OF MICHIGAN
ECCE-LOWER
Φ. Ανδρεάδης, Μ. Βαθιώτη,
Μ. Βαϊνά, Ι. Βασιλειάδης,
Δ. Γιάννου, Τ. Γραβαλάς,
Α. Δημητρούλης, Π. Δημόπουλος,
Θ. Ζαχαριάδης, Π. Καλμούκος,
Κ. Καμπανάς, Θ. Καραζαρίφης,
Π. Καρακώστα, Μ. Καρανίκα,
Δ. Κιρκινέζη, Ε. Κολιούσκας,
Κ. Κουμεντάκης, Π. Κρυστάλλης,
Α. Κυριαζής, Κ. Κυριακίδης,
Ε. Λασκαρίδης, Μ. Λούγκα,
Ε. Μακρή, Κ. Μαυρομάτη,
Θ-Ε. Μαυρουδάκης – Μακ Κάλλουμ, Γ-Ε.
Μουλάς, Α. Ναούμ,

Ε. Παμπόρη, Α. Παναγιωτίδης,
Θ. Παπαδάκη, Κ. Πρωτιβιώτης,
Ε. Πυλωρίδου, Μ. Στογιαννίτση,
Δ. Στρίκη, Μ. Τίρτα,
Ι. Τουμπουρλέκα, Ι. Τσαουσίδης,
Π. Τσιουκανάρας, Ι. Τσόπκα,
Ο. Φωτιάδης, Β. Χάιδας,
Χ. Χρηστίδης

ALCE
Βάγγου Χριστίνα

ECPE
Ε. Αθανασιάδου, Μ. Αρετάκη,
Κ-Μ. Βαλιούλη, Ε. Βαρδάκα,
Ι. Βασιλείου, Ν. Βρογκιστινός,
Π. Γουργιώτης, Α. Δαμιανάκου,
Χ-Μ. Δήμου, Β. Εμμανουηλίδης,
Α. Εμμανουλίδου, Γ. Ιωαννίδης,
Ν-Λ Καζάκου, Ν. Καπετάνιος,
Φ. Κάτσιος, Ρ. Κορίνη,
Τ.Κούκαλια, Λ. Κρέξη,
Β. Μαλάμου, Ε. Μάστορης,
Ε. Μποζίκας, Κ. Μπόιτση,
Ι. Νάκου, Δ. Νικολάου,
Μ. Οικονόμου, Κ. Παπαγεωργίου,
Χ. Παπαδαμάκη, Μ. Παπαδημητρίου,
Ν. Παπαδόπουλος, Σ. Παπανδρέου,
Ο. Παπαντώνη, Μ. Παπανώτα,
Γ. Σταυροπούλου, Α. Ταγταλενίδης,
Χ. Τελλίδου, Ε. Τίρτα,
Α. Τριανταφύλλου, Χ. Τσιουρλίνης,
Α-Σ. Τσιρόπουλος, Ε. Φαραζά,
Α. Χαρισούδης,
Α. Χατζηδημητριάδης,
Μ. Χατζηδημητρίου,
Α. Χατζηπουργάνης,
Γ. Χουάνκ, Α. Χριστοδούλου

ΚΠΓ C1
Α. Φωτιάδου, Π. Δημόπουλος

ΓΑΛΛΙΚΑ
DELF (Α1, Α2, Β1, Β2)
Α’ Γυμνασίου
Χ. Αθανασιάδου, Ν. Βαρσάνο,
Κ. Ζαραλίδου, Φ. Καραδήμογλου,
Κ. Μαυρομάτη, Ε. Παμπόρη,
Δ. Παυλίδης, Μ. Ροΐδης,
Π-Ρ. Χασάπης
Β’ Γυμνασίου
Μ. Γαβριήλογλου, Α. Γωγάκου,

Ν. Παπανικολάου, Ι-Α. Ραχμάνης,
Π. Ρούσσου, Ο. Φωτιάδης
Γ’ Γυμνασίου
Γ. Αναγνώστου, Κ-Μ. Βαλιούλη,
Θ. Ζαχαριάδης, Ε. Θάνου,
Ε. Κανονίδης, Ι. Μπούσιου,
Δ. Πάσχος, Κ. Σαμαράς-Τσακίρης,
Π. Σιώζος-Δρόσος, Μ. Στογιαννίτση,
Δ. Τάννου, Χ. Τελλίδου,
Μ. Τζιώρτζης, Ν. Τσελεπίδης,
Χ. Τσολακίδης, Β. Φόρης,
Δ. Χρυσικός-Κωνσταντουδάκης
Α’ Λυκείου
Σ. Αλούρδας, Ρ. Αντωνίου,
Λ. Βελέντζα, Α. Εμμανουηλίδου,
Ν. Εμμανουηλίδου, Κ. Κάλφογλου,
Α. Καρρά, Τ. Κούκαλια,
Β. Μαλάμου, Κ. Μπόιτση,
Δ. Νάκη, Ι. Νάκου,
Ζ. Τζέλη, Α-Μ. Τζήκα,
Α. Τσόκανου, Α. Χουρπουλιάδου

ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ
ΠΤΥΧΙΟ Α1
Α. Μποτέλη, Μ. Ιωαννίδου,
Α. Κεραμίτσης, Κ.Κουμεντάκης,
Μ. Μεσοχωρίτου, Ε. Παϊράμογλου,
Μ. Παναγιωτόπουλος,
Σ. Σπυριδάκης, Α. Βασιλειάδου,
Μ. Βασιλειάδου, Γ. Ξιάρχος

ΠΤΥΧΙΟ Α2
Ο. Χατζέλη, Κ. Αναστασιάδης,
Α. Δαλέσης, Ι. Δέλλιος,
Γ. Δεστάνης, Γ. Δημήτογλου,
Κ. Κυριακίδης, Χ. Παντελίδου,
Μ. Παπαευγγέλου, Α. Παπαθανασίου,
Ρ. Σταυριανός

ΠΤΥΧΙΟ Β1
(Zertifikat Deutsch):
Χ. Χαριστέ, Μ. Φεσατίδου,
Π. Γαλόπουλος, Π. Κνη,
Φ. Κολεονίδης, Ι. Νάκου,
Ε. Πανούση, Χ. Παπαδαμάκη,
Ι. Παπασταύρου, Ε. Πασχαλίδου,
Χ. Ποϊράζης
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Σ

ε κλίμα συγκίνησης και ενθουσιασμού πραγματοποιήθηκε
η τελετή αποφοίτησης της Στ΄
Τάξης του Δημοτικού Σχολείου
στο κλειστό γυμναστήριο του
Πολιτιστικού Κέντρου των Εκπαιδευτηρίων, παρουσία γονιών, εκπαιδευτικών και
φίλων.
Στην τελετή αποφοίτησης τα παιδιά συμμετείχαν σε ποικίλα θεάματα που σχετίζονταν με τον αθλητισμό, το τραγούδι, τους
παραδοσιακούς και μοντέρνους χορούς,
το θέατρο δείχνοντας τον καλύτερό τους
εαυτό.
Οι απόφοιτοι μίλησαν για τις σχολικές
αναμνήσεις τους, αποχαιρέτησαν το δημοτικό σχολείο, καταχειροκροτήθηκαν από
γονείς και δασκάλους σ’ ένα κλίμα συγκίνησης και ενθουσιασμού και δέχτηκαν πολλές ευχές για μια δημιουργική γυμνασιακή
πορεία γεμάτη διακρίσεις.
Τον αποχαιρετιστήριο λόγο προς τους
μαθητές της Στ΄ Δημοτικού εκφώνησε ο

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΜΑΝΤΟΥΛΙΔΗ

Διευθυντής του Δημοτικού Σχολείου των
Εκπαιδευτηρίων Μαντουλίδη, κ. Γιώργος
Χατζόπουλος, εκπροσωπώντας όλους τους
Εκπαιδευτικούς και τη Διοίκηση. Απευθυνόμενος προς τους αποφοίτους τόνισε χαρακτηριστικά:
«Με την ευκαιρία αυτής της συγκινητικής γιορτής, καλούμαι κι εγώ με τη σειρά
μου να πω δυο λόγια και να σας αποχαιρετήσω. Καλούμαι να κάνω για μια ακόμα
φορά αυτό που κάνω επί σειρά ετών, αλλά
πιστέψτε με κάθε φορά είναι ιδιαίτερη και
μοναδική, γιατί κάθε χρονιά τα παιδιά είναι
διαφορετικά.
Είναι η στιγμή του απολογισμού και της
κρίσης όχι μόνο για εμάς τους εκπαιδευτικούς όσο – κυρίως – για τα παιδιά μας.
Βιώσαμε στιγμές καλές αλλά και άσχημες.
Μετρήσαμε επιτυχίες αλλά και αποτυχίες.
Θέσαμε στόχους και τους περισσότερους
τους κατακτήσαμε. Μοιραστήκαμε χαρές και
λύπες. Με δυο λόγια μέσα σε αυτή τη χρονιά
ζήσαμε μαζί τόσα πολλά που σας νιώθουμε

Τελετή
αποφοίτησης
της Στ΄ Δημοτικού
Τα σωστά σχολεία έχουν στόχο
να δημιουργήσουν πολίτες σκεπτόμενους
και άρα χρήσιμους στην κοινωνία...

κομμάτι του εαυτού μας.
Περάσαμε μαζί αμέτρητες ώρες. Γνωριστήκαμε και ανακαλύψαμε ο ένας τον άλλο.
Μας εμπνεύσατε με την ειλικρίνεια και τον
ενθουσιασμό σας. Μας μεταδώσατε το κέφι,
τη ζωντάνια και τα νιάτα σας. Παράλληλα
όμως –κάποιες φορές– μας προβληματίσατε με τη συμπεριφορά και τις αντιδράσεις
σας. Υπήρξαν στιγμές που αμφιβάλαμε για
το ρόλο και το «λειτούργημα» που ασκούμε. Ένα «λειτούργημα» που είναι βάρος και
χρέος ταυτόχρονα του δασκάλου που αισθάνεται τα παιδιά ως οικογένειά του, του εκπαιδευτικού που δίνεται ολοκληρωτικά και
στόχο θέτει να πλάσει το μυαλό των μαθητών
του όχι για να το καθοδηγήσει αλλά για να
το βοηθήσει να αναπτυχθεί ανεξάρτητα και
δημιουργικά».
Ο κ. Χατζόπουλος, απευθυνόμενος προς
τους γονείς των μαθητών που εμπιστεύτηκαν
στα Εκπαιδευτήρια Μαντουλίδη αναφέρθηκε στην απαραίτητη συνεργασία που πρέπει
να υπάρχει ανάμεσα στους μαθητές και τους
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γονείς προς όφελος των παιδιών.
«Συνειδητοποιήσαμε ότι στους δύσκολους
καιρούς που διανύουμε, η παιδεία δεν είναι
μονόπλευρη. Το σχολείο από μόνο του δεν
είναι αρκετό. Υπάρχει η ανάγκη της σωστής
και γόνιμης συνεργασίας του γονιού με το
δάσκαλο, προκειμένου να μάθουμε στα
παιδιά μας το σεβασμό, την πίστη σε αξίες
και ιδανικά. Χρειάζεται να αφιερώσουμε
χρόνο, να ακούσουμε τα παιδιά μας και να
αφουγκραστούμε τις ανάγκες και τις ανησυχίες τους. Τα παιδιά μας είναι ικανά να
κατανοήσουν πότε εμείς ενδιαφερόμαστε
πραγματικά και αφού μας εμπιστευτούν,
να μας σεβαστούν. Διότι δάσκαλος χωρίς
το σεβασμό του μαθητή είναι δάσκαλος που
δεν μπορεί να υπάρξει».
Στο τέλος της ομιλίας του ο κ. Χατζόπουλος αναφέρθηκε στο ρόλο του σύγχρονου
σχολείου:
«Τα σωστά σχολεία έχουν στόχο να δημιουργήσουν πολίτες σκεπτόμενους και άρα
χρήσιμους στην κοινωνία. Πολίτες που θα

Τα παιδιά μας είναι
ικανά να κατανοήσουν
πότε εμείς ενδιαφερόμαστε
πραγματικά και αφού
μας εμπιστευτούν,
να μας σεβαστούν.
Διότι δάσκαλος χωρίς
το σεβασμό του μαθητή
είναι δάσκαλος που
δεν μπορεί να υπάρξει...

μπορέσουν να διαμορφώσουν και να δημιουργήσουν μια κοινωνία καλύτερη. Μια
κοινωνία όχι του υλισμού και του ‘‘ωχαδελφισμού’’, μια κοινωνία του Εμείς και όχι του
Εγώ, μια κοινωνία που δε θα περιγελάει τον
τίμιο και ηθικό, τον εργατικό και το φιλότιμο
και θα επιβραβεύει τον άρπαγα, τον άπονο, με άλλα λόγια τον ‘‘επιτυχημένο’’, μια
κοινωνία που δε θα αφήσει πίσω της την
ανθρωπιά και τον αθάνατο πολιτισμό του
μεγαλείου της ανθρώπινης ψυχής αλλά μια
κοινωνία που οι πολίτες της θα αγαπούν την
ευθύνη. Που θα λένε: ‘‘Εγώ, εγώ μονάχος
μου έχω χρέος να σώσω τη γης. Αν δε σωθεί,
εγώ φταίω’’ όπως έγραψε κάποτε ο Νίκος
Καζαντζάκης. Ένα τέτοιο σχολείο είναι και
το δικό μας, το δικό σας σχολείο.
Ελπίζω να αποκομίσατε τα μέγιστα στα έξι
αυτά χρόνια που περάσαμε μαζί. Εύχομαι
μια πορεία γεμάτη επιτυχίες και διακρίσεις
στη γυμνασιακή σας ζωή».
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Global Young Leaders Conference

ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ
ΣΥΝΕΔΡΙΟ
ΝΕΩΝ ΗΓΕΤΩΝ
(28/6-9/7/2009 & 26/7-6/8/2009, HΠΑ)

+

συνέδριο

Οι μαθητές Π. Παχίδης, (Β΄ Λυκείου), Π. Τόσκας
(Γ΄ Λυκείου) και Α. Χριστακόπουλος (Γ΄ Λυκείου)
συμμετείχαν στο Παγκόσμιο Συνέδριο Νέων Ηγετών
(GYLC) που πραγματοποιήθηκε στη Νέα Υόρκη και
στην Ουάσινγκτον των ΗΠΑ, το καλοκαίρι. Ειδικότερα
ο μαθητής Π. Παχίδης επιλέχθηκε με τη διαδικασία
γραπτού δοκιμίου και συνέντευξης, ανάμεσα σε 1500
μαθητές από όλο τον κόσμο, να προεδρεύσει της Συνόδου
Κορυφής (Global Summit), που πραγματοποιήθηκε
στην αίθουσα συνεδριάσεων της Γενικής Συνέλευσης
του ΟΗΕ. Από το συγκεκριμένο μαθητή ζητήσαμε
να μας μιλήσει για την εμπειρία του.

Για έναν κόσμο απαλλαγμένο
από… μίση και πάθη
Γράφει ο Παύλος Παχίδης

Π

ώς θα σας φαινόταν η
πρόταση να περάσετε
ένα καλοκαίρι-που εξ’
ορισμού είναι συνυφασμένο με τις
έννοιες ξεκούραση, ξεγνοιασιά και
ξεφάντωμα- μίλια μακριά από τους
φίλους ,τις οικογένειες αλλά και τις
μοναδικές παραλίες της χώρας μας,
κλεισμένος σε συνεδριακά κέντρα
παρακολουθώντας διαλέξεις; Σίγουρα, οι περισσότεροι από εμάς,
εκτός από τις ανίατες περιπτώσεις.
θα απέρριπταν δίχως ενδοιασμούς
την πρόταση αυτή. Παρ’ όλα αυτά,
στην περίπτωση του Παγκόσμιου
συνεδρίου Νέων Ηγετών, σας εγγυώμαι ότι η οποιαδήποτε θυσία
θα άξιζε τον κόπο.
Όλα ξεκίνησαν στις 27 Ιουνίου,
όταν βρέθηκα στην Ουάσινγκτον,
κυβερνητικό και διπλωματικό κέντρο της ισχυρότερης οικονομικά
και πολιτικά χώρας στον κόσμο. Οι
πρώτες μέρες ήταν αφιερωμένες
στο να γνωρίσουμε τους υπόλοιπους συμμετέχοντες του συνεδρίου
που προέρχονταν από μία πληθώρα
διαφορετικών χωρών. Ακόμα μας
δόθηκε η μοναδική ευκαιρία να
παρακολουθήσουμε διαλέξεις από
άτομα, που μέσα από τις ηγετικές
θέσεις που κατέχουν στους οργανισμούς και στις οργανώσεις που
ανήκουν, επηρεάζουν άμεσα τον
κόσμο μας. Επιπρόσθετα, κατά τη
διάρκεια των επόμενων ημερών,
οι διοργανωτές μάς παρείχαν μια
σειρά ειδικά διαμορφωμένων νοητικών προκλήσεων, που είχαν ως
απώτερο στόχο να εξετάσουν και
στη συνέχεια να βελτιώσουν τις
ηγετικές μας ικανότητες.
Το τέλος της εβδομάδας σήμαινε και τη μετάβασή μας στην
πόλη που «ποτέ δεν κοιμάται», τη
Νέα Υόρκη. Εκεί είχαμε την μοναδική ευκαιρία όχι μόνα να επισκεφτούμε το κεντρικά γραφεία του
Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών
αλλά και να λάβουμε μέρος σε
μια πραγματική συνεδρίαση του,
προστατεύοντας ο καθένας τα

συμφέροντα της χώρας που εκπροσωπούσε. Με αυτό τον τρόπο μάς
δόθηκε η ευκαιρία να γνωρίσουμε
για λίγες μέρες το πώς είναι να είσαι διπλωμάτης και να έχεις την
ευθύνη της διαχείρισης θεμάτων
με άμεσο αντίκτυπο στην πορεία
του κόσμου μας. Στα διαλείμματα
των διεργασιών του συνεδρίου μάς
δόθηκε η ευκαιρία να γνωρίσουμε
ένα μέρος της πόλης που αποτελεί
πολιτιστικό και οικονομικό κέντρο
του πλανήτη μας. Έτσι, επισκεφτήκαμε το Χρηματιστήριο της πόλης,
το κατά πολλούς αποκαλούμενο ως
«Μέκκα» του καπιταλισμού, καθώς
επίσης και το μεγαλύτερο μουσείο
σύγχρονης τέχνης στον κόσμο.
Παρά το πιεστικό πρόγραμμα,
μέσα στα πλαίσια του συνεδρίου
μπορέσαμε να αναπτύξουμε φιλίες
με άτομα που προέρχονταν από
κάθε γωνιά της γης. Έτσι, είχαμε τη
δυνατότητα να γνωρίσουμε διαφορετικούς πολιτισμούς και τρόπους
σκέψεις με τους οποίους ο κάθε
λαός εξετάζει τα γεγονότα. Παράλληλα, το γεγονός ότι οι μαθητές
ήταν σε θέση να συναναστραφούν
με συνομηλίκους τους με εντελώς
διαφορετικά θρησκευτικά και πολιτικά πιστεύω αποτέλεσε ένα ελπιδοφόρο μήνυμα για το μέλλον: την
ύπαρξη ενός κόσμου απαλλαγμένου από μίση και πάθη όπου όλοι
οι άνθρωποι θα συνεργάζονται για
ένα καλύτερο αύριο...
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ΣΥΝΕΔΡΙΟ
ΜΟΝΤΕΛΟΥ
ΗΝΩΜΕΝΩΝ
ΕΘΝΩΝ

Γράφει η Δανάη Βλασίδου

ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ
ΑΘΗΝΩΝ

+

συνέδριο

Επτά μαθητές της Β΄ Λυκείου πήραν μέρος στο Συνέδριο
Μοντέλου Ηνωμένων Εθνών της Γερμανικής Σχολής
(DSAMUN), που πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα από
τις 21 έως τις 24 Οκτωβρίου 2009. Το συνέδριο είναι
αναγνωρισμένο από το αντίστοιχο Διεθνές Συνέδριο της
Χάγης και πρόκειται για προσομοίωση των εργασιών των
Ηνωμένων Εθνών. Οι μαθητές ανέλυσαν θέματα παγκόσμιου
ενδιαφέροντος. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο μαθητής
Π. Παχίδης εξελέγη αντιπρόεδρος της επιτροπής για
τον αφοπλισμό και τη διεθνή ασφάλεια των λαών.
Οι μαθητές που συμμετείχαν στο Συνέδριο είναι οι
Δ. Αναστασιάδου, Δ. Βλασίδου, Ο. Καϊτεζίδης,
Λ. Κουμεντάκη, Ε. Μάστορης, Ε. Φαραζά, Μ. Μυτζήθρα.

Κυρίες και κύριοι,
Έχω την τιμή να σας παρουσιάσω τους «αξιότιμους εκπροσώπους
της Βραζιλίας» στο 12ο Συνέδριο
Μοντέλου Ηνωμένων Εθνών στη
Γερμανική Σχολή της Αθήνας! Μία
που έφερε μαζί της ελπίδες για τα
εργαζόμενα παιδιά και 2 διαφορετικά φορέματα για κάθε μέρα, μια
που έγινε ειδική στο μέλλον της
αυτοκινητοβιομηχανίας και στις
δημόσιες σχέσεις με Γερμανούς και
Έλληνες, κάποια άλλη που ξεκίνησε
έτοιμη να παλέψει για τα δικαιώματα των εθνικών, θρησκευτικών και
πολιτικών μειονοτήτων, αυτή που
προσπάθησε για την ασφάλεια στο
φαγητό αλλά και μας κατέπληξε
όλους με τις μουσικές της γνώσεις
και μια που δεν μπορούσε με τίποτα
να περπατήσει με τακούνια… Απ’
την άλλη, ένας που από hacker
έγινε ο υπεύθυνος του ΟΗΕ για
την καταπολέμηση της πειρατείας
στη μουσική, ένας άλλος με το…
τέλειο resolution του, κομμένο και
ραμμένο στα μέτρα του συνεδρίου (!), και ο τρίτος της παρέας, ο
αξιότιμος co-chair της επιτροπής
αφοπλισμού!
Υποδεχτείτε αντίστοιχα τους
Λήδα, Δήμητρα (ή αλλιώς Μιμίκα),
Ευγενία (ή Τζένη), Μυρτώ, Δανάη,
Λευτέρη, Ορέστη και Παύλο!
Την Τετάρτη, λοιπόν, το απόγευμα, οι 8 μας, μαζί με τις –για
μια ακόμη φορά– συνοδούς μας,
την κ. Δάντση και την κ. Μπόση,
συναντηθήκαμε στο αεροδρόμιο,
με βαλίτσες γεμάτες και με διάθεση στα ύψη, έτοιμοι να πετάξουμε
για Αθήνα.
Η Πέμπτη μάς βρήκε στο πόδι

από τις 6 το πρωί, άλλους για να
αποφασίσουν τι θα φορέσουν, άλλους για να πάνε για πρωινό, άλλους για να κάνουν μια τελευταία
επανάληψη τα θέματά τους. Στις
8 ήμασταν πανέτοιμοι να φύγουμε! Μετά από μισή ώρα, μπαίναμε
στις αίθουσες των επιτροπών, μαζί
με 400 ακόμα μαθητές από τη Γερμανία, την Αίγυπτο, την Τουρκία,
τη Γαλλία αλλά και την Ελλάδα
και…THE 12thDSAMUN IS NOW
OFFICIALLY OPEN! Η μέρα ήταν
εξαντλητική για τους περισσότερους. Οι προσπάθειές μας, όμως,
να πειστούν οι άλλες χώρες έφεραν
στο τέλος αποτελέσματα και το
βράδυ βρήκε 3 από εμάς να είμαστε βασικοί ομιλητές την επόμενη
μέρα για το θέμα μας!
Παρασκευή πρωί… Άγχος και
τρέξιμο για όλους… Να ολοκληρωθούν τα resolutions, να συζητηθούν στις επιτροπές και φυσικά
να εγκριθούν από τους υπόλοιπους
ώστε να γίνουν επίσημες αποφάσεις του συνεδρίου. Επιτέλους,
το διάβασμα και οι κόποι τόσων
μηνών επιβραβεύονται! Το βράδυ,
προς μεγάλη δυσαρέσκεια ορισμένων σερβιτόρων, η σημαία της
Βραζιλίας στολίζει το τραπέζι στο
εστιατόριο όπου τρώμε.
Σάββατο και τελευταία μέρα στο
συνέδριο. Η Γενική Συνέλευση τελειώνει, ακολουθεί η τελετή λήξης,
εμείς αποχαιρετούμε όλους όσους
γνωρίσαμε και φεύγουμε για το
αεροδρόμιο. Οι αξιότιμοι εκπρόσωποι της Βραζιλίας επιστρέφουν
με ασφάλεια στη Θεσσαλονίκη κι
ετοιμάζονται πλέον για νέες αξέχαστες «συνεδριακές εμπειρίες»!
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38ο Τουρνουά Debate
Οι μαθητές του Ομίλου
Ρητορικού Λόγου στην
Αγγλική Γλώσσα των
Εκπαιδευτηρίων Μαντουλίδη συμμετείχαν στο 38ο
Πανελλήνιο Τουρνουά
Debate του Αμερικανικού
κολεγίου Deree στις 13 και
14 Νοεμβρίου 2009.
Οι μαθητές που επιχειρηματολόγησαν πάνω σε
θέματα μείζονος σημασίας
και παγκόσμιου ενδιαφέροντος είναι: Φ. Γκοντοσίδου,
Ι. Δέλλιος, Φ. Δέλλιου,
Π. Δημόπουλος, Β. Κανονίδης, Κ. Μαυρομάτη,
Π. Παχίδης, Σ. Πρασίνη,
Β. Ρούσσου, Σ. Ρούσσου,
Π. Σιώζος-Δρόσος.

Μια μοναδική εμπειρία

+

πρόγραμμα

Γράφει η Σήλια Πρασίνη

Μ

πορεί όλοι να υποστηρίζουν ότι είμαστε
η γενιά του Facebook
και του msn, η γενιά που δεν ενδιαφέρεται για την επικαιρότητα και
τον κόσμο γύρω της, όμως κάποιοι
από εμάς αλλάζουμε τα δεδομένα.
Κάποιοι από εμάς ξοδεύουμε ώρες
από τον πολύτιμο χρόνο μας, όχι
για να παρακολουθήσουμε άλλη
μια τηλεοπτική σειρά που δεν έχει
τίποτα να μας προσφέρει αλλά για
να ενημερωθούμε για τον κόσμο
γύρω μας και να προσπαθήσουμε
να τον αλλάξουμε έστω και λίγο. Το
μόνο σίγουρο είναι ότι αρνούμαστε
να δεχτούμε τα πράγματα αγόγγυστα και να παραμείνουμε αδρανείς
σε όλα όσα συμβαίνουν γύρω μας
και μας αφορούν άμεσα. Κάποιοι
από εμάς προσπαθούμε να διορθώσουμε τα λάθη των προηγούμενων
γενιών και να σώσουμε ό,τι μπορεί

να σωθεί όχι διαδηλώνοντας και
καταστρέφοντας ανελέητα περιουσίες ανθρώπων που δε φταίνε
σε τίποτα, αλλά χρησιμοποιώντας
το δυνατότερο μέσο για να εκφράσουμε τις απόψεις και τις σκέψεις
μας, το λόγο.
Έτσι, για ακόμη μια χρόνια ο
Όμιλος Debate του σχολείου μας,
συμμετείχε στο 38ο Πανελλήνιο
Τουρνουά Debate του Αμερικανικού κολεγίου Deree. Επιχειρηματολογήσαμε πάνω σε θέματα
μείζονος σημασίας και παγκόσμιου ενδιαφέροντος, καθώς και σε
θέματα που αφορούν την καθημερινότητά μας:
1. This house would ban sports
betting.
2. This house believes that exes
should remain friends.
3. This house would ban religious
symbols in classrooms.

4. This house believes that
parenthood should be permitted
by license only.
5. This house would ban the
broadcast of materials produced
by terrorists.
Στους ημιτελικούς και στον τελικό τα θέματα ήταν αντίστοιχα :
1. This house believes that Balkan
countries should have a common
history book.
2. This house believes in the
United States of Europe.
Όλοι όσοι συμμετείχαμε, με την
υπεύθυνη του προγράμματος και
συνοδό μας κ. Σοφία Νικολουδάκη αποκομίσαμε πολλές εμπειρίες, αποκτήσαμε γενικές γνώσεις,
ήρθαμε σε επαφή με μαθητές και
φοιτητές από όλη την Ελλάδα και
φυσικά διασκεδάσαμε. Και του
χρόνου λοιπόν!
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Σ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ

ΟΙ ΝΕΟΙ
ΓΝΩΡΙΖΟΥΝ
ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ

+

πρόγραμμα

Οι μαθητές Κ. Γεωργάκη, Ε. Ταρατόρης, Π. Τόσκας
(Γ΄ Λυκείου) συμμετείχαν ως αριστούχοι μαθητές
της Β΄ Λυκείου, κατά το σχολικό έτος 2008-2009,
στο πρόγραμμα της Γενικής Γραμματείας Νέας
Γενιάς και επισκέφθηκαν τις Βρυξέλλες.
Στο κείμενο που ακολουθεί οι μαθητές παραθέτουν
την εμπειρία που τους πρόσφερε το ταξίδι.

τα τέλη Σεπτεμβρίου πληροφορηθήκαμε ότι είχαμε
επιλεγεί για το πρόγραμμα
« Οι Νέοι Γνωρίζουν Την Ευρώπη»,
ένα πρόγραμμα της Γενικής Γραμματείας Νέας Γενιάς στο οποίο
συμμετείχαν 300 μαθητές της Γ'
Λυκείου οι οποίοι είχαν πρωτεύσει την προηγούμενη χρονιά. Οι
πιθανοί προορισμοί ήταν οι εξής:
Παρίσι, Λονδίνο, Ρώμη, Βιέννη
και Βρυξέλλες. Η αποστολή της
Κεντρικής Μακεδονίας επιλέχθηκε να πάει στις Βρυξέλλες από τις
31 Οκτωβρίου έως τις 4 Νοεμβρίου 2009.
Έτσι, γεμάτοι ενθουσιασμό αλλά
και αγωνία για το τι θα ακολουθούσε, μαζευτήκαμε στις 31 Οκτωβρίου στο αεροδρόμιο Μακεδονία.
Οι όποιες αμφιβολίες για το αν θα
κάναμε φιλίες εξανεμίστηκαν αμέσως μιας και όλα τα παιδιά ήταν
πραγματικά φανταστικά. Όταν
φτάσαμε στις Βρυξέλλες το μεσημέρι, άρχισε αμέσως η γνωριμία
μας με την «έδρα της Ευρωπαϊκής
Ένωσης». Απολαύσαμε μια πανοραμική ξενάγηση όπου είδαμε την
περίφημη πλατεία Gran Place, το
ναό του Αγίου Μιχαήλ, τον Ιαπωνικό Πύργο, την Βασιλική κατοικία
και την συνοικία Sablon.
Η δεύτερη μέρα περιλάμβανε
ξενάγηση στο ιστορικό Βατερλό.
Στη συνέχεια επισκεφτήκαμε τη μεσαιωνική πόλη της Γάνδης. Είδαμε
από κοντά τον Καθεδρικό Ναό του
St. Bavo, το κάστρο Earl Των Δουκών (ή αλλιώς Γκράβενστιν), την
Πλατεία της Παρασκευής, το Belfry
και την εκκλησία του St Nicholas.
Αφού γευματίσαμε σε τοπικό εστιατόριο, επιστρέψαμε στις Βρυξέλλες
για την ανάπαυσή μας,
Η επόμενη ημέρα της εκδρομής
μας ήταν αφιερωμένη στην πόλη
Brugge, η οποία μας χάρισε μοναδικές εντυπώσεις. Αποτελεί αναμφισβήτητα μία από τις ομορφότερες
πόλεις του Βελγίου, καθώς αναδίδει μία ατμόσφαιρα μεσαιωνικών
χρόνων. Αρχικά, απολαύσαμε μία

βόλτα στα κανάλια της «λίμνης
της αγάπης», όπου θαυμάσαμε τα
υπέροχα αρχοντικά σπίτια και κάστρα Δουκών που σώζονται μέχρι
σήμερα.
Την τέταρτη και τελευταία ημέρα της εκδρομής αναχωρήσαμε
για την Αμβέρσα, το μεγαλύτερο
λιμάνι της Ευρώπης. Το κρύο το
Νοέμβριο στη Βόρεια Ευρώπη
μπορεί να ήταν έντονο, εμείς όμως
συνεχίσαμε απτόητοι την ξενάγηση στο ιστορικό κέντρο της πόλης.
Τέλος, επιστρέψαμε στις Βρυξέλλες
για να δειπνήσουμε για τελευταία
φορά όλοι μαζί σε εστιατόριο με
live μουσική.
Την Τετάρτη 4 Νοεμβρίου, όλοι
οι μαθητές του προγράμματος ήδη
νοσταλγούσαν τις εμπειρίες των
προηγούμενων ημερών. Σαφώς,
το ταξίδι στο Βέλγιο αποδείχτηκε
εξαιρετικό, καθώς γνωρίσαμε μία
χώρα-σύμβολο της Ευρώπης που
μένει άφθαρτη στο χρόνο και καταδεικνύει διαρκώς την πολυπολιτισμικότητά της.
Φυσικά, εκτός από το εκπαιδευτικό κομμάτι της εκδρομής, αποκτήσαμε και πολλούς νέους φίλους,
με τους οποίους, ως μαθητές της
Γ’Λυκείου, μοιραζόμαστε κοινούς
στόχους και ενδιαφέροντα. Μία
τέτοια εμπειρία και ευκαιρία σαφώς
και ήταν πολύτιμη για εμάς, καθώς
ένα ταξίδι και η επαφή με άλλες
κουλτούρες πάντα διευρύνουν τους
πνευματικούς ορίζοντες και κάνουν
τον άνθρωπο ανοιχτόμυαλο.
Ευχαριστούμε θερμά το Υπουργείο Παιδείας και τη Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς για τη μοναδική ευκαιρία που πρόσφεραν σε
εμάς και πολλούς άλλους μαθητές
της χώρας να συμμετάσχουμε στο
πρόγραμμα αυτό ως αριστούχοι
μαθητές της Β’Λυκείου. Αυτά τα
ιδιαίτερα βιώματα κάνουν τη σχολική ζωή ενός μαθητή αλησμόνητη,
του διαμορφώνουν την προσωπικότητα και τον συνοδεύουν στην
ενήλικη ζωή.
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Β

ουλή των εφήβων... ένας
θεσμός που έχει πια εδραιωθεί. Χιλιάδες πλέον μαθητές έχουν χριστεί έστω και για λίγο
βουλευτές, ενώ απ’ όσο φαίνεται
θα καθίσουν πολλοί ακόμη στα
βουλευτικά έδρανα. Ο λόγος τους
όλα αυτά τα χρόνια ασυμβίβαστος,
καινοτόμος και ριζοσπαστικός. Ο
ενθουσιασμός τεράστιος και οι
απόψεις πολλές. Έτσι και φέτος. Η
ΙΔ’ σύνοδος της Βουλής των Εφήβων, στην οποία παραβρεθήκαμε,
έδωσε τη δυνατότητα σε πλήθος
μαθητών από την Ελλάδα, μα και
τον κόσμο, να εκφραστούν για θέματα κρίσιμα, που αφορούν όλους
μας. Δυστυχώς, ως παρατηρητές,
δεν είχαμε τη δυνατότητα να λάβουμε ενεργή συμμετοχή στην
κοινοβουλευτική διαδικασία, όμως
μας δόθηκε η ευκαιρία να γνωρίσουμε συνομηλίκους μας και να
συζητήσουμε μαζί τους εκτός των
επιμέρους επιτροπών.
Η υποδοχή από τον Πρόεδρο
της Βουλής κ. Σιούφα, το απόγευμα
της Παρασκευής κατά την έναρξη
των εργασιών στο ελληνικό κοινοβούλιο ήταν εγκάρδια, ενώ την
επόμενη ημέρα είχαμε τη χαρά να
επισκεφτούμε το Νέο Μουσείο της
Ακρόπολης, όπου μέσα από μια
εξαιρετική ξενάγηση θαυμάσαμε τα
αριστοτεχνικά έργα, από τις περίφημες Καρυάτιδες, έως την περίτεχνη ζωφόρο. Ακολούθησε περιήγηση στα σημαντικότερα αξιοθέατα
της πρωτεύουσας, ενώ μετά από
μία ολιγόωρη ξεκούραση, κατά το
βράδυ, διοργανώθηκε δεξίωση στο
χώρο του περιστυλίου της βουλής,

από την οποία δεν έλειψε η μουσική και οι ελληνικοί παραδοσιακοί
χοροί. Μάλιστα, ο “οικοδεσπότης”
μας, μάς προέτρεψε να χορέψουμε
τόσο εμείς, όσο και τα παιδιά από
τις υπόλοιπες χώρες, ενώ δε δίστασε και ο ίδιος να λάβει μέρος, ώστε
να αισθανθούμε οικεία.
Η Κυριακή μάς βρήκε και πάλι
στο χώρο της βουλής. Αυτή τη
φορά όμως για τη συνεδρίαση των
επιτροπών. Η επιτροπή Εθνικής
Άμυνας & Εξωτερικών Υποθέσεων στην οποία μάς τοποθέτησαν
ήταν, όπως αποδείχτηκε, ιδιαίτερα
ενδιαφέρουσα, καθώς τα θέματα
που απασχόλησαν την επιτροπή
ήταν ο απόδημος ελληνισμός και
κατά κύριο λόγο η μετανάστευση. Επισημάνθηκε η σημασία των
μεταναστών για τη χώρα μας, μα
ταυτόχρονα τέθηκε το ζήτημα της
ανυπαρξίας των δικαιωμάτων τους,
αλλά εκφράστηκαν και προβληματισμοί για τον αυξημένο αριθμό
τους και έτσι κρίθηκε ιδιάζουσα
η ανάγκη ενεργοποίησης της πολιτείας. Όσον αφορά το θέμα του
απόδημου ελληνισμού, που επίσης
συζητήθηκε, χαρακτηρίστηκε ως
κρίσιμο από Έλληνες απόδημους
μαθητές, αφού, όπως είπαν, μέρα με
την ημέρα νιώθουν όλο και περισσότερο απομακρυσμένοι και αποκομμένοι από την Ελλάδα.
Η Δευτέρα ήταν η καταληκτική
ημέρα των εργασιών. Οι εισηγητές
των επιτροπών παρουσίασαν τα
θέματα στην ολομέλεια, ενώ τη
συνεδρίαση παρακολούθησαν σημαντικά πρόσωπα, μεταξύ αυτών ο
κ. Μπαμπινιώτης, με την ιδιότητα

Εντυπώσεις
από τη Βουλή
των εφήβων
Οι μαθητές της Γ΄ Λυκείου Α. Γεωργούλας και Π. Τόσκας
παρακολούθησαν τις εργασίες της ΙΔ’ Συνόδου της Βουλής
των Εφήβων από τις 4 έως τις 7 Σεπτεμβρίου 2009,
ως καλύτεροι ομιλητές των Πανελλήνιων Αγώνων
Επιχειρηματολογίας (ΥΠΕΠΘ) και μοιράζονται μαζί μας
αυτήν την εμπειρία

+

του προέδρου του προγράμματος,
εκπρόσωποι της πολιτειακής και
πολιτικής ηγεσίας, μα και ο αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος. Φυσικά, ακολούθησε η ψήφιση των προτάσεων
της εκάστοτε επιτροπής.
Τέλος, ο Πρόεδρος της Βουλής

πρόγραμμα

μας ευχαρίστησε για τη συμμετοχή.
Έτσι, με μία γλυκόπικρη διάθεση
αποχαιρετιστήκαμε και τελικά το
βράδυ της ίδιας μέρας επιστρέψαμε στην πόλη μας με την ανάμνηση
μιας όμορφης εμπειρίας...

DEBATE CAMP
Οι μαθητές του προγράμματος Debate, Π. Παχίδης, Ε. Κανονίδης, Δ. Αργύρη, Β. Πρασίνη, Α. Χαρισούδης, Π. Δημόπουλος,
Φ. Γκοντοσίδου, Μ. Μυτζήθρα παρακολούθησαν στις 2 και στις 3 Σεπτεμβρίου 2009 το DEBATE CAMP Επιχειρηματολογίας
– Αντιλογίας στην αγγλική γλώσσα, που πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με τον Πανελλήνιο Σύλλογο Έντεχνου και Ρητορικού Λόγου στα Αγγλικά (Forensics) στο Κολέγιο Ανατόλια.
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English
& Adventure
Camp
Καλοκαιρινές περιπέτειες με δράσεις,
παιχνίδι, κολύμβηση και... εξάσκηση
της αγγλικής γλώσσας

Μ

ε μεγάλη επιτυχία και τη συμμετοχή εκατοντάδων
μαθητών ολοκληρώθηκε το ημερήσιο κατασκηνωτικό πρόγραμμα των Εκπαιδευτηρίων Μαντουλίδη
English & Adventure Camp 2009. Χωρίς να τους λείψει
το σπίτι για μεγάλο διάστημα, τους δόθηκε η ευκαιρία να
γευτούν και την κατασκηνωτική ζωή και ν’ ανακαλύψουν
καινούριες πτυχές του εαυτού τους μέσα από το πλούσιο
πρόγραμμα που προσφέρει το μοναδικό αυτό πρόγραμμα.
Οι μαθητές που συμμετείχαν, μέσα από ευχάριστες εργασίες και δραστηριότητες, συνέχισαν την επαφή τους με την
αγγλική γλώσσα, συμμετείχαν σε εκδηλώσεις ενσυναίσθησης, έκαναν εκδρομές, πορείες, αναρριχήσεις, τοξοβολία,
flying fox στο Χολομώντα και στο Χορτιάτη, κολύμβηση σε
παραλία της Χαλκιδικής, τεχνική κολύμβηση στην πισίνα
του Δήμου Πανοράματος. Μέσα στις δραστηριότητες περιλαμβάνονταν κατασκευές με ανακυκλώσιμα υλικά, δημιουργία υγιεινών τροφών, τραγούδια για το περιβάλλον κα.
Φέτος οι συμμετέχοντες είχαν και μία ακόμη διανυκτέρευση στο σχολείο που περιλάμβανε πολλές δραστηριότητες βασισμένες στο νερό, ιταλικό γεύμα, βραδινό
barbeque, νυχτερινή πορεία στο φράγμα της Θέρμης,
παιχνίδια προσανατολισμού και χαμένου θησαυρού.
Το πρόγραμμα παρακολούθησαν, όπως και κάθε χρόνο
και παιδιά από άλλα σχολεία. Την τελευταία ημέρα όλοι
αποχαιρέτησαν το πρόγραμμα με τις καλύτερες αναμνήσεις. Οι υπεύθυνοι τους ευχήθηκαν καλές διακοπές και
όλοι υποσχέθηκαν να ξαναβρεθούν του χρόνου στο English
& Adventure Camp 2010 ανανεωμένοι, με κέφι, ενδιαφέρον και νέες ιδέες για υλοποίηση.

ΓΙΑ ΤΟ

2010
21 Ιουνίου

έως 2 Ιουλίου
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English
and
Adventure
Camp 2009

01

English and Adventure Camp is a really fun place not only for
the students but for the assistants too. What I liked was the
overnight where the students and the assistants camp at the
school and engage in enjoyable activities.
Billy Zaralides

02

English and Adventure Camp is not only about games, hip-hop,
art, music, drama, and PE in English. It’s also about having
a fantastic time, meeting new friends, going on excursions
in nature and above all enjoying the adventure. Ten days of
relaxing combined with learning English, a great experience!
KYveli Mavromati

03

We will never forget the art class as well as all the paint on our
clothes! We made rainmakers, vicious fish and jellyfish as art
assistants while helping our little friends to reveal their hidden
talent in art. We also loved the cooking class’s brownies.
Kiki Boitsi,
Christina Gatsou

04

I won’t forget how all the campers wanted to hold my hand
when we were walking or how they fought about who was
going to sit next to me, even the boys!
Myrsini Aretaki

05

➺

What did the assistants
think of the camp. . . ?

What I’ll never forget was the unbelievable time we had at the
sleepover at Mandoulides. We barbecued, played water games
and went to the dam at Thermi for a nature hike.
Dimitris Nicolaou

06

“Miss Villy, Miss Villy!” That was what I heard all the time
while helping Nelson teach Drama to the fourth, fifth and sixth
graders. I had a great time and many new experiences. I miss
my cute little monsters!
Villy Fessatidou

07

“Yeah! We’re going on a field trip tomorrow. Isn’t this great,
Miss Maria?” That’s what I would hear every day from my first
graders.
Maria Fessatidou

08

At English and Adventure Camp I had the most amazing weeks
of my life. I loved being surrounded by kids all the time. We
played with the kids, we drew sketches, made cookies, sang,
danced, acted and of course had English lessons! The best part
was that I made some young friends that would call me Miss
Evgenia. I can’t wait for the summer to come!
Evgenia Faraza
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CAMP
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ
2009
Αμέσως μετά τη λήξη της σχολικής χρονιάς τα
Εκπαιδευτήρια Μαντουλίδη πραγματοποίησαν και φέτος
για 4η συνεχόμενη χρονιά σε συνεργασία με τον παλαίμαχο
ποδοσφαιριστή – προπονητή Λεωνίδα Βόσδου το Soccer
Camp 2009.
Στη διοργάνωση που διεξήχθη στο Soccer Club Tziolas
συμμετείχαν αγόρια και κορίτσια ηλικίας από 6 έως 17 ετών.
Ο κ. Βόσδου δίδαξε στους συμμετέχοντες εξελιγμένους
τρόπους προπόνησης, ώστε μέσα από την προπόνηση και
τη βελτίωση των δεξιοτήτων των παιδιών να αναδειχθεί το
προσωπικό τους ταλέντο.

ALL STAR
BASKETBALL
CAMP 2009
Τα Εκπαιδευτήρια Μαντουλίδη, κορυφαίοι εκφραστές της
παιδείας και της εκπαίδευσης για 30 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». Τόσο στο
δημοτικό όσο και στο γυμνάσιο σ’ ένα ιδανικό περιβάλλον
με δύο κλειστά γυμναστήρια, ένα κλειστό προπονητήριο και
έξι ανοικτά γήπεδα, νεαροί αθλητές και αθλήτριες είχαν τη
μοναδική ευκαιρία να γνωρίσουν τα μυστικά του μπάσκετ. Στη
φετινή διοργάνωση μάλιστα τους περίμεναν και δύο εκπλήξεις.
Ο διεθνής σέντερ Λάζαρος Παπαδόπουλος βρέθηκε στο
κλειστό γήπεδο μπάσκετ των Εκπαιδευτηρίων και μίλησε στα
μικρά παιδιά αλλά και τα δίδαξε ορισμένα από τα μυστικά του
αθλήματος. Επίσης υπέγραψε αυτόγραφα και φωτογραφήθηκε
με τους μικρούς θαυμαστές του
Η αυλαία του «All Star Basketball Camp» έπεσε με
προσκεκλημένο το Νίκο Ζήση. Ο διεθνής παίκτης απάντησε
σε ερωτήσεις των παιδιών για την πορεία της καριέρας του
και για την εμπειρία του με τη συμμετοχή του σε μεγάλες
διοργανώσεις.

ENGLAND
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Ένα ταξίδι
με ξεχωριστές
εμπειρίες
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Για δέκατη πέμπτη συνεχή χρονιά
τα Εκπαιδευτήρια Μαντουλίδη πρόσφεραν
στους μαθητές τους θερινά προγράμματα
εξάσκησης ξένων γλωσσών
σε κολέγια της Ευρώπης. Φέτος
πραγματοποιήθηκε εκπαιδευτικό ταξίδι,
για δεκαπέντε μέρες, στη Μ. Βρετανία,
στο οποίο συμμετείχαν 39 μαθητές
του Δημοτικού, Γυμνασίου και Λυκείου,
των Εκπαιδευτηρίων Μαντουλίδη.
Οι μαθητές παρακολούθησαν για μία εβδομάδα μαθήματα και πήραν μέρος σε αθλητικές δραστηριότητες στο πανεπιστήμιο OATRIDGE COLLEGΕ, του Εδιμβούργου (Σκωτία) ενώ την επόμενη εβδομάδα συνέχισαν τα μαθήματά
τους στην Αγγλία στο Πανεπιστήμιο του ΒΑΤΗ.
Επισκέφτηκαν για τρεις μέρες και το Λονδίνο όπου μεταξύ άλλων ξεναγήθηκαν σε σημαντικά μουσεία και παρακολούθησαν τη θεατρική παράσταση «Το Φάντασμα της Όπερας» στο West End.
Με το ταξίδι αυτό οι μαθητές εκτός του ότι εξάσκησαν
την αγγλική γλώσσα, ήρθαν σε επαφή με το σκοτσέζικο και
αγγλικό πολιτισμό και επισκέφθηκαν αξιοθέατα και άλλες
πόλεις τόσο στη Σκωτία, όσο και στην Αγγλία (το κάστρο του
Εδιμβούργου, τις λίμνες της Σκωτίας, το μουσείο τέχνης
και πολιτισμού της Σκωτίας, τη Ρωμαϊκή λουτρόπολη του
Βath, το θέρετρο Βournemouth κ.ά).
Οι μαθητές που συμμετείχαν στο ταξίδι είναι:
Α. Αγγελίδης, Κ. Αδαμίδου, Α. Γαλλής, Μ. Γκατζάλα,
Κ. Γκατζάλας, Γ. Γκιουλέκας, Ε. Δαναδάκη,
Π. Δημόπουλος, Γ. Ευσταθίου, Κ. Ευσταθίου,
Ε. Ηλιάδης, Ε. Θάνου, Ν. Καραμανίδου, Π. Κνη,
Μ. Κόιου, Θ. Κοκολινάκη, Ε. Κολιούσκας, Χ. Κόντζογλου,
Ν. Oικονομίδου –Φωκά, Χ. Πανίδης, M. Παπαδημητρίου,
Μ.Παπαευαγγέλου, Λ. Πασχαλίδης, Β. Παύλου,
Β. Πρασίνη, Α. Πρίντζιου, Σ.Ράμμος, Ι. Ρεβάχ,
Α. Σεβαστίδου, Κ. Σεβαστίδου, Φ. Σιμάρα,
Κ. Στράντζαλης, Μ. Σύκα, Χ. Τελλίδου, Μ. Τζιώρτζης,
Ε. Τουμπουρλέκα, Ι. Τουμπουρλέκα.

‘‘Singing in the rain’’ (of Scotland)
...Μα πάνω απ’ όλα θέλω να γυρίσω εκεί
Μες στη Σκωτία, κρύο, παγωνιά και βροχή!
Θέλω να βλέπω κάθε παιδί που περνά
Μες στην κουζίνα nutella με μπισκότα πολλά!

Ένα ξεχωριστό δεκαπενθήμερο
Γράφουν: Κοκολινάκη Θεοδώρα, Σύκα Μαρία

Μ

ετά από ένα πολύωρο
αλλά ευχάριστο ταξίδι
με το αεροπλάνο αποβιβαστήκαμε στο αεροδρόμιο του
Ηeathrow. Ακολούθησε μια διασκεδαστική διαδρομή με ιδιωτικό
λεωφορείο για την ασφαλέστερη
μεταφορά των μαθητών. Είχαμε
εντυπωσιαστεί από τη μαγευτική ομορφιά των τοπίων. Γεμάτοι
ανυπομονησία φτάσαμε στο κολέγιο που θα μας φιλοξενούσε,
το Οαtrιdge College, όπου έγινε
η διανομή δωματίων.
Την επόμενη ημέρα αφού είχαμε
όλοι ξεκουραστεί, οι υπεύθυνοι
του πανεπιστήμιου μάς ξενάγη-

σαν στους χώρους του κολεγίου
και μας γνώρισαν τους καθηγητές
και τους συμμαθητές μας με τους
οποίους θα παρακολουθούσαμε
καθημερινά μαθήματα στην αγγλική γλώσσα.
Τις υπόλοιπες 5 μέρες που διήρκεσε η παραμονή μας στη Σκωτία,
τα απογεύματα κάναμε επισκέψεις
στο Εδιμβούργο και τη Γλασκώβη
όπου θαυμάσαμε φημισμένα αξιοθέατα. Αφού οι υπεύθυνοι καθηγητές μας ενημέρωναν για τις
δραστηριότητες ως ομάδα προετοιμάζαμε τα θέματα και συμμετείχαμε ενεργά σε διάφορες δραστηριότητες, στις οποίες επίσης
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διακριθήκαμε με το 1ο βραβείο
τις περισσότερες φορές. Φύγαμε
από τη Σκωτία με τις καλύτερες
εντυπώσεις και ξεχωριστές αναμνήσεις.
Η εκδρομή μας συνεχίστηκε
στην πόλη του Λονδίνου. Αμέσως
μόλις φτάσαμε στο υπερπολυτελές
ξενοδοχείο ετοιμαστήκαμε για την
έξοδό μας στο ξακουστό εστιατόριο Ρlanet Hollywood, όπου η
βραδιά μας τελείωσε θαυμάσια.
Η δεύτερη μέρα ξεκίνησε με την

ξενάγηση στο κέντρο του Λονδίνου. Επισκεφτήκαμε πασίγνωστα μουσεία, όπως το Μουσείο
της Madame Τussaud, το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας και το Βρετανικό Μουσείο και η ημέρα μας
έκλεισε ευχάριστα με την εξαίσια
παράσταση «Το Φάντασμα της
Όπερας».
Συνεχίσαμε το ταξίδι μας για
τις υπόλοιπες 5 μέρες στο πανεπιστήμιο του Βath. Μείναμε άναυδοι
από τις εγκαταστάσεις του Πανε-

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΜΑΝΤΟΥΛΙΔΗ

πιστήμιου καθώς είχαν ανακαινιστεί πρόσφατα. Αρχικά ακολούθησε η ιδία διαδικασία για το χωρισμό μας σε τάξεις και έπειτα μας
ενημέρωσαν οι αρμόδιοι για τους
κανόνες ασφάλειας και τις δραστηριότητες του κολεγίου.
Οι υπόλοιπες μέρες κύλησαν
ομαλά και ιδιαίτερα ευχάριστα
με την περιήγησή μας στα τοπικά
αξιοθέατα της πόλης, όπως τα Ρωμαϊκά Λουτρά και την κατοικία της
διάσημης συγγραφέα Jane Austin.

Την τελευταία μέρα λάβαμε τα
βραβεία μας για τη συμμετοχή και
την πολύ καλή επίδοσή μας στα
μαθήματα και τις δραστηριότητες του κολεγίου. Ξεκινήσαμε για
το αεροδρόμιο του Ηeαthrow και
αναχωρήσαμε για τη Θεσσαλονίκη
με μεγάλη μας λύπη που αφήναμε
πίσω μας τα υπέροχα αυτά μέρη
αλλά και παράλληλα χαρά για τις
εμπειρίες που αποκτήσαμε τις δυο
αυτές αξέχαστες εβδομάδες.
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tu as un message
du hast eine nachricht
tu hai un messaggio
tu as un message

01F

Quels sont vos projets pour l’ avenir?
De nos jours, il y a beaucoup de jeunes
qui ne connaissent pas ce qu’ ils vont
faire dans l’ avenir. Moi, je pense que je
sais. Dans l’ avenir, je voudrais suivre la
biologie ou l’ architecture. Je voudrais
devenir biologiste, parce que de cette
façon, je ferai des épreuves et des
experiments sur l’ environnement et l’
architecture parce que j’ aime le dessin
et je pense que je suis créatif. Toutes
les deux sciences sont des sciences
pratiques et comme je suis doué en
filière pratique je crois que je réussirai.
Un autre projet pour l’ avenir est bien
sûr la famille. Personnellement,
j’ aimerais fonder une famille avec un ou
deux enfants mais je crois qu’ il est très
tôt. En somme, j’ ai beaucoup de projets
pour l’ avenir, mais en ce moment le
plus important pour moi est le choix de
travail.
Nicolas Tsélépidis / A lycée

02F

Quels sont vos projets pour l’avenir?
Le futur est très compliqué et chaotique
et les gens n’ont jamais l’occasion de
réaliser tous leurs projets. Cependant,
on fait des rêves tout le temps, des rêves
et des souhaits, desquels quelques-uns
vont vraiment se réaliser.
Dès mon enfance, je voudrais maîtriser
les sciences. Souvent je me souviens
de dire à mes amis qu’un jour, je
deviendrai biologiste. J’ai ce rêve encore,
d’aller à l’université, d’étudier la biologie
ou possiblement la médicine. Entre les
biologistes et les docteurs il y a une
grande différence sociale. Les premiers
sont généralement des chercheurs qui
travaillent à l’université et qui passent
leur vie active devant un ordinateur ou
dans un laboratoire. Les deuxièmes
doivent être en contact avec les patients
et ils ont une vie plus stressée. Je ne
sais pas encore ce que je préfère.

A côté de la vie professionnelle c’est
aussi la vie privée. Si je disais que j’ai
déjà formulé des plans ici, je mentirais,
pourtant je ne crois pas que ma vie soit
complète sans une personne que je
voudrais avoir près de moi. Vraiment,
mon opinion est que le futur cache
beaucoup de surprises. Les plus grands
plans sont détruits à la manière la plus
horrible et je ne veux pas jouer avec les
sentiments. Alors, «que sera, sera».
Nos rêves représentent notre caractère.
Ce sont le miroir de l’âme. Chaque
homme a un caractère distinct et alors
on fait des rêves différents: majestueux
ou pauvres, grands ou petits, actifs ou…
Personne ne peut critiquer les rêves
d’un autre et j’espère que personne ne
critiquera mes rêves.
Konstantinos Samaras-Tsakiris /
A Lycée

du hast eine nachricht

01G

Gymnasium und Freizeit
Wir Schüler haben es nicht immer
leicht mit der Schule. Jedes Jahr haben
wir immer mehr Hausaufgaben und
Klassenarbeiten und immer weniger
Freizeit. Das merkt man sofort,
wenn man von der Grundschule aufs
Gymnasium geht. Ich besuche schon die
dritte Klasse des Gymnasiums und ich
habe das richtig erlebt!
Übrigens: Meine Schule ist privat
und ist jeden Tag um 15:00 Uhr aus!
Ich komme um 15:45 nach Hause
zurück und bin immer sehr müde. Am
Montag, Dienstag und Mittwoch steht
auch Basketball im Programm aber
manchmal bin ich so erschöpft, dass ich
nicht gut spielen kann.
Klar, wir müssen fleißig lernen und
gute Noten bringen aber wir wollen
doch auch Zeit für unsere Hobbys und
für Erholung. Aber warum sind die
Hobbys für Jugendliche so wichtig? Zum
Beispiel Basketball macht mir Spaß aber
es ist auch gut für meine Gesundheit.

Ein zweites Beispiel ist meine
Beschäftigung mit dem Computer. Wenn
ich Computerspiele online spiele, dann
kann ich auch Fremdsprachen (English,
Deutsch) sprechen. Diese Beispiele
zeigen, dass wir alles brauchen. Alles
erweitert unseren Horizont und macht
uns besser im Ganzen: Geist und
Körper! Außerdem ist es nicht möglich,
dass man 24 Stunden pro Tag, 7 Tage
pro Woche nur lernt und Hausaufgaben
macht. Auf der anderen Seite versuchen
die Eltern uns zu helfen. Zum Beispiel
diskutieren sie mit uns über unsere
Probleme aber sie haben nicht immer
genug Verständnis. Sie meinen, Schule
und gute Noten sind das Wichtigste und
manchmal gibt es Stress und Ärger zu
Hause. Das bedeutet nicht, dass wir uns
nicht mit unseren Hobbys beschäftigen
dürfen, aber leider ist diese Zeit nicht
genug. Erwachsene vergessen wohl,
dass sie als Schüler dieselben Probleme
hatten. Ich wünsche mir, dass die
Erwachsenen nicht sehr streng zu uns
sind. Wir wissen es sowieso, dass wir
unsere Hausaufgaben machen sollen
und sie brauchen nicht, uns jeden Tag
daran zu erinnern. Ich weiß, sie meinen
es gut, doch sie müssen verstehen,
dass Freizeitaktivitäten für uns ebenso
wichtig sind wie ein gutes Zeugnis!
Anestis Lappas, 3. Klasse,
Gymnasium

tu hai un messaggio
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Mi piace l’ Italia perchè...
Guarda che storia
E’ una lunga storia. Di Italia, almeno
come entità geografica, si parlava
già all’epoca degli Etruschi, popolo
di grande civiltà, come testimoniano
i reperti custoditi in alcuni musei,
soprattutto in Toscana e Lazio, le regioni
dei maggiori insediamenti etruschi
(presenti anche in Umbria, in Campania
e in alcune zone delle attuali Emilia e
Lombardia. Il resto è storia di oggi.
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ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ
ΤΩΝ ΗΠΑ

Στο πλαίσιο προετοιμασίας των μαθητών των Εκπαιδευτηρίων
για τα Πανεπιστήμια των ΗΠΑ πραγματοποιήθηκαν
παρουσιάσεις από τους εκπροσώπους τους:
YALE UNIVERSITY: Αλέξανδρος Μακρίδης
JOHNS HOPKINS UNIVERSITY: Rachel Cowan
TUFTS UNIVERSITY: Courtney Minden
ΗΑΜILTON COLLEGE: Mike Salmon
NORTHEASTERN UNIVERSITY: Andre Kostousov
FLORIDA INSTITUTE OF TECHNOLOGY: Stephanie Enstice
WORCESTER POLYTECHNIC INSTITUTE: Michelle Carrara
AMERICAN UNIVERSITY: Evelyn Levinson
BARNARD UNIVERSITY: Johanna Fishbein
SUFFOLK UNIVERSITY: John Hamel
LAWRENCE UNIVERSITY: Steve Syverson
TEXAS CHRISTIAN UNIVERSITY: Ray Brown
BUTLER UNIVERSITY: Tom Weede

Συνέδριο για τα
Αμερικάνικα
πανεπιστήμια
Στο 16ο Ετήσιο Συνέδριο “OACAC” της Υπερατλαντικής
Ένωσης Συμβούλων των Αμερικανικών Πανεπιστημίων,
(Chapman University, California) συμμετείχαν οι
κ. κ. Εύη Μαντουλίδου και Ελίζα Μιχαλακοπούλου,
σύμβουλοι μαθητών για την εισαγωγή σε πανεπιστήμια
του εξωτερικού. Στο συνέδριο, που πραγματοποιήθηκε
από τις 16 έως τις 20 Ιουλίου 2009, παραβρέθηκαν
600 εκπρόσωποι πανεπιστημίων των ΗΠΑ, του Καναδά,
της Aυστραλίας, της Μ. Βρετανίας και σύμβουλοι
σχολείων απ’ όλο τον κόσμο.

FOREIGN
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συνέντευξη
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Γιάννης
Σμαραγδής
ΙΕΡΟΤΕΡΟΣ ΤΟΥ ΣΚΗΝΟΘΕΤΗ
ΕΙΝΑΙ Ο ΔΑΣΚΑΛΟΣ...
Συνέντευξη στις μαθήτριες:
Λυδία Κρέξη
Κλαίρη Μπαρμπουνάκη
Ευγενία Φαραζά

Ο

σκηνοθέτης του ΕΛ ΓΚΡΕΚΟ Γιάννης Σμαραγδής μιλάει για την ταινία που έκανε
μεγάλη επιτυχία στην Ελλάδα και στο Εξωτερικό, για τη μεγάλη του αγάπη, την
Κρήτη, για τον στενό του φίλο και συνεργάτη Λάκη Λαζόπουλο και για τη νέα ταινία
που έχει στα σκαριά…
Ποιο ήταν το έναυσμα, το ερέθισμα που σας οδήγησε να αναλάβετε το ρίσκο και να σκηνοθετήσετε την ταινία ΕΛ ΓΚΡΕΚΟ,
που αν και είχε μεγάλη επιτυχία
και στην Ελλάδα και στο εξωτερικό ήταν ταυτόχρονα και
πολυδάπανη;
Η άποψή μου είναι ότι όλα τα θέματα δίδονται. Δεν ανήκω στην
κατηγορία των ανθρώπων που
θεωρούν ότι υπάρχει φαντασία.
Δεν υπάρχει φαντασία. Υπάρχει
η κεντρική πηγή του φωτός που
δίνει στον καθένα μας μέρος του
για να το διαχειριστεί. Αυτή είναι
η κεντρική πηγή, ο ακίνητος υλιτισμός του σύμπαντος, κατά τους
αρχαίους Έλληνες που ήταν ο
Θεός. Κομμάτι του Θεού δεν είναι μόνο οι δημιουργοί, κομμάτι
του Θεού είμαστε όλοι. Απλώς
στους καλλιτέχνες δίδεται ένα
συγκεκριμένο κομμάτι του φωτός, να το διαχειριστούν με ένα
συγκεκριμένο τρόπο. Η δουλειά

μας εμάς είναι να περιποιηθούμε αυτό το φως που μας δώρισε, που μας χάρισε ο Θεός, να
το λειάνουμε, να το χαϊδέψουμε
και να το κάνουμε υπόθεση των
άλλων ανθρώπων. Ο ρόλος μας
είναι να παρηγορούμε τους ανθρώπους και να τους δίνουμε
κουράγιο για να μπορούν να ζήσουν τη ζωή τους, όσο καλύτερα
γίνεται. Η Τέχνη δεν μπορεί να
αλλάζει τον κόσμο. Μπορεί όμως
να βοηθήσει τους ανθρώπους να
αντέξουν και να παρηγορηθούν
για τα βασικά αναπάντητα ερωτήματα που είναι ποιοι είμαστε, από
πού ερχόμαστε και που πάμε. Το
σύμπαν μας τα έδωσε όλα αυτά
αναπάντητα. Η τέχνη φυσικά δεν
απαντά σ’ αυτά αλλά βοηθάει τον
άνθρωπο να αντέξει να ζήσει τη
ζωή του.

Μόνο η αγάπη μου για την Κρήτη.
Χρωστάω ευγνωμοσύνη σ’ αυτό
το νησί που είναι εμπλουτισμένο
με πολιτισμό δέκα χιλιάδων χρόνων. Ο Μινωικός Πολιτισμός που
είναι μακρύτερος και ας μην τον
έχουμε ακόμα αποκωδικοποιήσει εμπλουτίζει και εξοπλίζει
όλους τους Κρήτες με πολλαπλούς τρόπους. Γι’ αυτό άλλωστε
και η Κρήτη είναι μία ιδιαίτερη
Ελλάδα. Σ’ αυτήν λοιπόν εγώ
χρωστάω πολλά και πρώτα απ’
όλα την ευγνωμοσύνη μου. Η
ταινία ΕΛ ΓΚΡΕΚΟ, όπως και το
μουσείο στο Ηράκλειο Κρήτης
«Eλ Γκρέκο: επιστροφή στην
πατρίδα», όπου υπάρχουν τα
πρώτα εκθέματα από την ταινία,
είναι ένα αντίδωρο, μια ανταπόδοση στα δώρα που μου χάρισε
η Κρήτη.

Κινητήρια δύναμη για να κάνετε
αυτήν την ταινία ήταν και η αγάπη σας για την Κρήτη;

Μετά από αυτήν την εμπειρία
σας και την τεράστια επιτυχία
που είχε η ταινία σας σκέφτε-

48ΠΡΟΣΩΠΑ

στε να ασχοληθείτε με κάποια
άλλη ιστορική αλλά και πνευματική προσωπικότητα, όπως
ο Νίκος Καζαντζάκης;
Ήδη ο Δήμαρχος του Ηρακλείου
Κρήτης Γιάννης Κουράκης μου
ζήτησε να κάνω ταινία για τον
Καζαντζάκη. Αυτό το διάστημα
όμως ασχολούμαι με μία άλλη
μεγάλη εθνική προσωπικότητα
που δεν είναι από το χώρο του
πολιτισμού και της τέχνης αλλά
είναι από το χώρο, ας πούμε,
των επιχειρήσεων. Μιλάω για
τον επιχειρηματία, ευεργέτη
της Ελλάδος και πρώην πειρατή, τον Ιωάννη Βαρβάκη, που
έχει κάνει και τη Βαρβάκειο
Σχολή. Αυτός ο ήρωας μου έχει
κεντρίσει το ενδιαφέρον, γιατί
ενώ ξεκίνησε πειρατής, κάτι
που σημαίνει ιδιοτέλεια, κατέληξε να είναι ευεργέτης της
χώρας μας και χρηματοδότης
της επανάστασης του 1821.
Μετακινήθηκε δηλαδή από το
ΕΓΩ του πειρατή στο ΕΜΕΙΣ
του ευεργέτη, δηλαδή από την
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ιδιοτέλεια στην αγιοσύνη. Αυτόν
τον ήρωα όλοι οι Έλληνες τον
έχουμε μέσα μας …
Αρκετοί μαθητές έχουν όνειρο
να γίνουν σκηνοθέτες. Ο φόβος όμως της μη αναγνώρισής
τους τους οδηγεί να θέλουν να
αποκτήσουν ένα άλλο πτυχίο
άσχετο, όπως π.χ. της αρχιτεκτονικής, το οποίο όμως τους
παρέχει μία ασφάλεια, και στη
συνέχεια να ασχοληθούν με τη
σκηνοθεσία. Συμφωνείτε μ΄
αυτό; Εσείς τι θα προτείνατε
σ’ αυτά τα παιδιά;
Να κοιτάξουν βαθιά μέσα τους
τι επιθυμεί η ψυχή τους. Και
όσο πιο νωρίς το κατανοήσουν
τόσο πιο γρήγορα θα φτάσουν
σ’ αυτό. Δεν πρέπει ένας νέος
άνθρωπος να παρεκκλίνει από
αυτό που αισθάνεται. Πολύ συχνά τα παιδιά -και εμένα παραλίγο να μου συμβεί- ακολουθούν
επαγγέλματα που έχουν ευρύτερη αποδοχή και ασφάλεια.
Συγνώμη που θα το πω : «να

μην ακούνε κανέναν». Να κάνουν αυτό που βαθιά επιθυμεί
η ψυχή τους , γιατί μόνο η ψυχή
τους ξέρει τι μπορεί να τους κάνει ευτυχισμένους. Αρκεί όμως
αυτός ο νέος, το κάθε παιδί, να
ξέρει τι αληθινά επιθυμεί. Αν
έχει τα πραγματικά σημάδια
της βαθιάς επιθυμίας, τότε θα
τη σεβαστούν όλοι. Άλλωστε ο
μόνος τρόπος για να πετύχεις
είναι να κάνεις αυτό που πραγματικά θέλεις.
Έχετε σκηνοθετήσει ταινίες,
σειρές, ντοκιμαντέρ και μία
όπερα. Έχετε γράψει βιβλία
και είστε καθηγητής στο πανεπιστήμιο και σε σχολές σκηνοθεσίας. Ποιο προτιμάτε και
ποιο είναι ποιο δύσκολο;
Το να είσαι καλός δάσκαλος
θεωρώ ότι είναι ιερότερο της
σκηνοθεσίας. Και όταν λέω «καλός δάσκαλος» δεν εννοώ αυτόν
που δίνει τη γενική γνώση αλλά
αυτόν που βοηθάει τα παιδιά να
βρουν το δικό τους δρόμο. Είναι

αυτός που βοηθάει τον κάθε μαθητή να πάει γρηγορότερα στο
δικό του πεπρωμένο.
Πόσο δύσκολο ήταν να γυριστεί
μία ταινία διεθνής παραγωγής σαν τον Ελ Γκρέκο και τι
έπρεπε να προσέξετε περισσότερο;
Αυτό που έπρεπε να κάνω ήταν
να κρατάω ζεστό το φως που
μου δόθηκε. Να το περιποιούμαι, να το χαϊδεύω για να μη
σβήσει. Όλα τα άλλα έρχονται
και ήρθαν…
Οι Ισπανοί, όπως και οι Έλληνες άλλωστε, θεώρησαν δική
τους την ταινία. Ποιοι έχουν
δίκαιο;
Και οι δύο, και οι υπόλοιποι
άνθρωποι που θα θεωρήσουν
την ταινία δική τους και αυτοί
θα έχουν δίκαιο. Η ταινία δεν
ανήκει σε κανέναν. Ανήκει στις
ψυχές των ανθρώπων που ήρθαν σε επαφή μαζί της. Και οι
ψυχές αυτές θα έχουν κοινή

ΠΡΟΣΩΠΑ49

MAΘΗΤΙΚΑ ΜΗΝΥΜΑΤΑ

συνέντευξη

διαδρομή με την ταινία. Άρα
λοιπόν ανήκει και στις ψυχές
και στις διαδρομές των ανθρώπων που αναρρίγησαν με τον
ΕΛ ΓΚΡΕΚΟ. Ούτε καν σε μένα
δεν ανήκει. Σε είκοσι – τριάντα
χρόνια, αν η ταινία έχει την αξία
της, θα αναφέρεται ο τίτλος της,
αλλά όχι το όνομά μου. Και αυτό
το θεωρώ τιμή.
Το θέμα της γλώσσας είναι
που εμποδίζει τον Ελληνικό
κινηματογράφο να αποκτήσει
μεγάλη διεθνή απήχηση;
Όχι, δεν είναι το θέμα της γλώσσας, αλλά το ότι ο Ελληνικός κινηματογράφος δεν καταπιάνεται
με τα ελληνικά μεγάλα θέματα,
που είναι αυτόματα οικουμενικά. Επιπλέον ασχολείται με
μίζερα θέματα που δεν έχουν
κάποιο θετικό μήνυμα. Και αυτό
δεν αρέσει, γιατί ο ρόλος της τέχνης είναι το θετικό μήνυμα.
Τέλος, σε μια ταινία πρέπει να
υπάρχει ομορφιά. Και δεν είναι
τυχαίο ότι οι ελάχιστες ελληνικές ταινίες που πραγματικά είχαν ομορφιά, όπως «Η Πολίτικη
Κουζίνα», «Οι Νύφες» κ.λπ.,
αγαπήθηκαν και στην Ελλάδα
και στο εξωτερικό, γιατί η ομορφιά είναι αρμονία και η αρμονία
είναι μέρος του Θεού.
Καλός κινηματογράφος σημαίνει απαραίτητα πολλά χρήματα;
Όχι. Καθαρή και ευαίσθητη
ψυχή σημαίνει.
Πώς ήταν η συνεργασία σας με
τον Λάκη Λαζόπουλο; Και ποια
είναι η γνώμη σας σαν ηθοποιός αλλά και ως προσωπικότητα
γενικότερα;
Θα το πω ακριβώς όπως το
αισθάνομαι. Ο Λάκης ο Λαζόπουλος είναι άγιος. Έχει μία
καλοσύνη και ξεκινάει πάντα να

κάνει το καλό. Η αριστοφανική
του πλευρά είναι μία έμφαση
του μεγάλου ταλέντου του. Το
μεγάλο ταλέντο του Λαζόπουλου είναι ότι είναι ένας αληθινός
άνθρωπος του Θεού που θέλει
να γίνεται το καλό. Και μάλιστα
έχει μια βαθιά αγάπη για τους
ανθρώπους. Δεν τον ακολουθούν
τυχαία τόσοι άνθρωποι. Ξέρει ο
κόσμος γιατί τον λατρεύει.
Εμένα είναι φίλος μου. Είναι
ακριβός μου φίλος. Και είναι
τυχεροί οι άνθρωποι που είναι
φίλοι του.
Επιπλέον, του έχω μία τεράστια ευγνωμοσύνη, γιατί χωρίς
τον Λάκη Λαζόπουλο και τη γυναίκα μου την Ελένη, η ταινία
ΕΛ ΓΚΡΕΚΟ δε θα είχε γίνει. Ο
Λαζόπουλος βρήκε τα χρήματα
από την Ελλάδα και η γυναίκα
μου βρήκε τα χρήματα από το
εξωτερικό. Και γι’ αυτό είναι
αφιερωμένη στο Λαζόπουλο και
στη σύζυγό μου.
Ετοιμάζετε κάτι καινούργιο;
Η νέα μου ταινία έχει τίτλο: «Ο
Θεός αγαπάει το Χαβιάρι». Η
ταινία, όπως σας έχω πει ήδη,
αναφέρεται στον Ιωάννη Βαρβάκη, ο οποίος είναι ευεργέτης της
Ελλάδας και της Ρωσίας. Αν και
ξεκίνησε από πειρατής στο Αιγαίο και βρέθηκε κυνηγημένος
στη Ρωσία, η μεγάλη του προσωπικότητα και το διαβολικό του
μυαλό, του Οδυσσέα το μυαλό
δηλαδή, τον έκανε ζάμπλουτο
γιατί ανακάλυψε και έκανε παγκόσμια μόδα το χαβιάρι. Και
όταν έγινε ζάμπλουτος, πούλησε
όλη του την περιουσία να έρθει
να βοηθήσει να απελευθερωθεί η Ελλάδα και να μορφώσει
τους Έλληνες. Και ως ήρωας
και ευεργέτης των Ρώσων και
των Ελλήνων ενώνει συγχρόνως
και δύο μεγάλες κουλτούρες την
ελληνική και τη Ρώσικη.

σε μια ταινία πρέπει να υπάρχει ομορφιά.
Και δεν είναι τυχαίο ότι οι ελάχιστες
ελληνικές ταινίες που πραγματικά είχαν
ομορφιά, όπως «η Πολίτικη Κουζίνα»,
«Οι Νύφες» κ.λπ., αγαπήθηκαν και στην
Ελλάδα και στο εξωτερικό, Γιατί
η ομορφιά είναι αρμονία και η αρμονία
είναι μέρος του Θεού...
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Eξωσχολικά
Προγράμματα
και Ακαδημίες
Τα Εκπαιδευτήρια Μαντουλίδη πιστεύοντας σ’ ένα σύγχρονο και ολοκληρωμένο
εκπαιδευτικό σύστημα, το οποίο καλλιεργεί
και αναπτύσσει τις δεξιοτεχνίες των μαθητών, έχει καθιερώσει τη λειτουργία εξωσχολικών προγραμμάτων.
Τα προγράμματα αυτά 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 προγράμματα γίνεται με τα
σύγχρονα και ασφαλή σχολικά λεωφορεία
των Εκπαιδευτηρίων, απαλλάσσοντας έτσι

KIDDIES

τους γονείς από το βάρος της καθημερινής
μεταφοράς. Για τη φετινή χρονιά λειτουργούν τα ακόλουθα τμήματα:
AFTER SCHOOL BILINGUAL
& BILINGUAL LINK CLASSES
Bilingual. Στο πρόγραμμα συμμετέχουν
μαθητές που έχουν ή μιλούν την αγγλική
γλώσσα σαν μητρική τους.
Bilingual link. Αφορά μαθητές που κατανοούν καλά την αγγλική γλώσσα αλλά υστερούν στην προφορική έκφραση.
Και στα δύο εξωσχολικά προγράμματα
που αφορούν την αγγλική γλώσσα διδάσκουν

Native English Speakers και Ελληνοαμερικανίδες εκπαιδευτικοί.
ΜΠΑΛΕΤΟ
ΜΟΝΤΕΡΝΟΣ ΧΟΡΟΣ
ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ
ΘΕΑΤΡΙΚΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ
ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ
COMPUTER
TAE KWON DO
ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΜΠΑΣΚΕΤ
ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ
ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΤΕΝΝΙΣ
ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΣΚΙ
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BILINGUAL KIDDIES

KIDDIES

BILINGUAL KIDDIES

1ST GRADE BILINGUAL

1ST GRADE BILINGUAL LINK

1ST GRADE BILINGUAL LINK

1ST GRADE BILINGUAL LINK

2ND GRADE BILINGUAL
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2ND GRADE BILINGUAL

2ND GRADE BILINGUAL LINK

2ND GRADE BILINGUAL LINK

2ND GRADE BILINGUAL LINK

AFTER
SCHOOL
BILINGUAL
& BILINGUAL
LINK CLASSES

2ND GRADE BILINGUAL LINK

3RD GRADE BILINGUAL

3RD GRADE BILINGUAL LINK

3RD GRADE BILINGUAL LINK
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3RD GRADE BILINGUAL
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4TH GRADE BILINGUAL LINK

AFTER
SCHOOL
BILINGUAL
& BILINGUAL
LINK CLASSES

4TH GRADE BILINGUAL LINK

4TH GRADE BILINGUAL

5TH GRADE BILINGUAL LINK

5TH GRADE BILINGUAL

6TH GRADE BILINGUAL LINK

6TH GRADE BILINGUAL
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r
pute
m
o
c
Α’ ΤΜΗΜΑ

Β’ ΤΜΗΜΑ

ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ

ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ

ΤΜΗΜΑΤΑ
ΕΞΩΣΧΟΛΙΚΩΝ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟ
ΤΗΤΩΝ

ρνος
έ
τ
ν
μο ορός
χ

TAΞΗ Α’-Β’

TAΞΗ Γ’-ΣΤ’

λέτο
α
π
μ

SENIORS, BLOSSOMS

ΠΡΟΝΗΠΙΑ, ΝΗΠΙΑ
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λέτο
μπα
TAΞΗ A’

TAΞΗ Γ’-ΣΤ’

TAΞΗ B’

TAE KWON DO

is
tenn

TAΞΗ ΑΡΧΑΡΙΩΝ

TAΞΗ ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΩΝ

ρικό
θεατχνίδι
παι

ΤΜΗΜΑΤΑ
ΕΞΩΣΧΟΛΙΚΩΝ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟ
ΤΗΤΩΝ

•
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ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΜΠΑΣΚΕΤ ΜΒΑ
Τα Εκπαιδευτήρια Μαντουλίδη φιλοξενούν στις
σύγχρονες εγκαταστάσεις τους, την Ακαδημία
Μπάσκετ. Στόχος της Ακαδημίας είναι η ανάδειξη
ταλαντούχων αθλητών και αθλητριών, παράλληλα
με τη διαμόρφωση σωστών χαρακτήρων και την
καλλιέργεια της σωματικής και ψυχικής υγείας.
Η Ακαδημία αποτελεί τον προθάλαμο των αγωνιστικών τμημάτων του Μαντουλίδη -σχολικής,
παιδικής, εφηβικής και ανδρικής ομάδας- τα
οποία κατέκτησαν 7 πανελλήνια πρωταθλήματα,
5 φορές την πρώτη θέση πανελλήνια και τρεις
παγκόσμιους σχολικούς τίτλους.
Μαθητές-αθλητές μας συμμετείχαν 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 σήμερα στο πρωτάθλημα
της Β΄ Εθνικής.
Υπεύθυνος της Ακαδημίας από την ίδρυση της το
1994 μέχρι και σήμερα, και επικεφαλής του επιτελείου των έμπειρων προπονητών είναι ο Νίκος
Κεραμεύς, επί δεκαετία Ομοσπονδιακός προπονητής με τρία Ευρωπαϊκά μετάλλια με τις Εθνικές
Ομάδες Παίδων, Εφήβων και Νέων Ανδρών.
Η Ακαδημία απευθύνεται σε αγόρια και κορίτσια από 6 έως 14 ετών. Η έναρξή της γίνεται
το Σεπτέμβριο κάθε χρονιάς και η τελετή λήξης πραγματοποιείται το πρώτο Σαββατοκύριακο του Ιουνίου. Εκτός από τις δύο προπονήσεις
του Σαββάτου και της Κυριακής, τα τελευταία
χρόνια καθιερώθηκε και η τρίτη προαιρετική
προπόνηση η οποία αφορά τους μεγαλύτερους
αθλητές-αθλήτριες της Ακαδημίας, Δ΄, Ε΄, ΣΤ΄
Δημοτικού και Α΄, Β΄ Γυμνασίου. Οι ομάδες αγοριών και κοριτσιών της Α’ τάξης του Γυμνασίου
συμμετέχουν στα πρωταθλήματα ΜΙΝΙ της Θεσσαλονίκης. Τα τελευταία χρόνια οι ομάδες ΜΙΝΙ
της Ακαδημίας συμμετείχαν και διακρίθηκαν σε
τουρνουά σε πολλές πόλεις της Ελλάδας και σε
δύο Ευρωπαϊκές-Μόντσα στην Ιταλία και Στοκχόλμη στη Σουηδία.
Υπεύθυνος Ακαδημίας:Νίκος Κεραμεύς

•

ΑΚΑΔΗΜΙΑ
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ
ΜΑΝΤΟΥΛΙΔΗ
Χωριστά τμήματα για αγόρια και κορίτσια από
προνήπια μέχρι και Γ’ Γυμνασίου
Τα Εκπαιδευτήρια Μαντουλίδη, πιστεύοντας
ακράδαντα στο αρχαίο ρητό «νους υγιής εν σώματι υγιεί», συνεχίζουν και φέτος την προσπά-

θεια να φέρουν τους μαθητές όλων των σχολείων πιο κοντά στον αθλητισμό. Έτσι λειτουργεί
-παράλληλα με τις άλλες δραστηριότητες- και η
Ακαδημία ποδοσφαίρου.
Δίνοντας βαρύτητα στη μεθοδική και οργανωμένη
προπόνηση, στην τεχνική, στην τακτική και στη
φυσική κατάσταση για όλες τις παιδικές ηλικί-

ες, επιδιώκουμε να περάσουμε τη σωστή εκπαίδευση των νέων στο αντικείμενο που λέγεται
ποδόσφαιρο.
Το ποδόσφαιρο είναι ένα άθλημα με κοινωνικό
χαρακτήρα. Η συνεργασία με το συμπαίχτη και η
ιδιαίτερη σχέση με τον αντίπαλο διαμορφώνουν
τις κατάλληλες συνθήκες για την κοινωνικοποίηση των νέων.
Για την αγωνιστική περίοδο 2009-2010 η Ακαδημία Ποδοσφαίρου των Εκπαιδευτηρίων ξεκίνησε
τη λειτουργία της με στόχο την ανάδειξη ταλαντούχων αθλητών-αθλητριών και παράλληλα τη
διαμόρφωση σωστών χαρακτήρων και την καλλιέργεια της σωματικής και ψυχικής τους υγείας.
Η κατάκτηση της 1ης θέσης στο πρωτάθλημα
Ανατολικής Θεσσαλονίκης της ομάδας Junior
Ποδοσφαίρου αποτελεί απτή απόδειξη.
Υπεύθυνος Ακαδημίας: Φώτης Στεφανίδης

•

ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΤΕΝΙΣ
Για παιδιά και ενηλίκους
Το τένις είναι ένα παιχνίδι για όλες τις ηλικίες.
Ξεκινάει απ’ την ηλικία των 4 ετών (μίνι τένις).
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 μέσ’ απ’ το παιχνίδι
ο μαθητής να μάθει τη βασική τεχνική των χτυπημάτων και κανονισμών. Για τους προχωρημένους, πάλι, επιδιώκουμε την εκμάθηση ειδικών
χτυπημάτων και τακτικής.
Η Ακαδημία λειτουργεί την Πέμπτη ή το Σάββατο
ή την Κυριακή από το Σεπτέμβριο έως τον Ιούνιο.
Τα μαθήματα γίνονται σε γκρουπ αρχαρίων και
προχωρημένων, στις εγκαταστάσεις τένις του Γυμνασίου/Λυκείου των Εκπαιδευτηρίων μας (Οδός
Θεσσαλονίκης – Ν. Μουδανιών).
Υπεύθυνος Ακαδημίας: Κωνσταντίνος Ρανίδης

•

ΑΚΑΔΗΜΙΑ SKI
& SNOWBOARD
Για παιδιά ηλικίας 4-17 ετών
(προνήπια έως Β’ Λυκείου).
Η μεθοδολογία της εκπαίδευσης είναι, κατά τα
σύγχρονα ευρωπαϊκά πρότυπα, με στοιχεία παιγνιώδους μορφής και στηρίζεται στο τρίπτυχο
«Εκμάθηση – Ασφάλεια – Διασκέδαση».
Τα παιδιά χωρίζονται σε ομάδες των τεσσάρων και
έξι ατόμων με ένα δάσκαλο η καθεμιά, υπεύθυνο
για το πρόγραμμα της ημέρας.
Υπεύθυνος Ακαδημίας: Γιώργος Σταυρινός
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clubs
ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ
SENIORS - SEEDS  

1. CREATIVE ENGLISH FUN AND GAMES
2. ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ
3. ΤΑΞΙΔΙ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΜΥΘΟΧΩΡΑ (ΠΑΡΑ    ΜΥΘΙΚΟΥΚΛΟΘΕΑΤΡΟ-ΔΡΑΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ)
4. ΜΟΥΣΙΚΟΚΙΝΗΤΙΚΩΝ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ
5. ΟΜΑΔΙΚΩΝ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ
6. ΜΑΓΕΙΡΙΚΗΣ/ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ

ΠΡΟΝΗΠΙΑ - BLOSSOMS
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
CREATIVE ENGLISH FUN AND GAMES
ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ
ΘΕΑΤΡΟΥ ΣΚΙΩΝ
ΚΟΥΚΛΟΘΕΑΤΡΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΟΥΚΛΑΣ
ΜΑΓΕΙΡΙΚΗΣ/ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ
ΜΟΥΣΙΚΟΚΙΝΗΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΟΜΑΔΙΚΩΝ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ
ΡΥΘΜΙΚΗΣ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ
ΤΕΝΙΣ (ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗ)
CREATIVE DANCE AND MOVEMENT

ΝΗΠΙΑ
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
CREATIVE ENGLISH FUN AND GAMES
ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ
ΘΕΑΤΡΟΥ ΣΚΙΩΝ
ΚΟΥΚΛΟΘΕΑΤΡΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
ΚΟΥΚΛΑΣ
ΜΑΓΕΙΡΙΚΗΣ/ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ
ΜΟΥΣΙΚΟΚΙΝΗΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΟΜΑΔΙΚΩΝ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ
ΡΥΘΜΙΚΗΣ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ
ΜΠΑΣΚΕΤ (ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ)
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ
ΤΕΝΙΣ (ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗΣ)
CREATIVE DANCE AND MOVEMENT

ΔΗΜΟΤΙΚΟ
Α΄ - Β΄ ΤΑΞΕΩΝ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

ENGLISH FUN
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΜΕ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ
CREATIVE ENGLISH CLUB
ΕΞΥΠΝΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΠΟ ΑΠΛΑ ΥΛΙΚΑ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΜΕ ΠΗΛΟ
ΜΑΓΕΙΡΙΚΗΣ
OMΑΔΙΚΩΝ ΑΘΛΗΜΑΤΩΝ
ΡΥΘΜΙΚΗΣ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ
ΤΕΝΙΣ
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ
ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΧΟΡΩΝ
ΜΠΑΣΚΕΤ
ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ
ΚΟΜΙΞ
ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ
ΘΕΑΤΡΟ ΣΚΙΩΝ
ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΩΝ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ
ΒΟΛΕΪ

Γ΄- Δ΄- Ε΄- ΣΤ΄ ΤΑΞΕΩΝ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ: Γ΄-ΣΤ΄
ΦΥΣΙΚΗΣ–ΧΗΜΕΙΑΣ: Ε΄-ΣΤ΄
ΣΚΑΚΙΟΥ: Γ΄-Δ΄-Ε΄-ΣΤ΄
ΡΥΘΜΙΚΗΣ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ: Γ΄-Δ΄
ΕΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ: Γ΄-Δ΄-Ε΄-ΣΤ΄
ΜΠΑΣΚΕΤ ΑΓΟΡΙΩΝ: Γ΄ ΤΑΞΗ
ΜΠΑΣΚΕΤ ΑΓΟΡΙΩΝ: Δ΄ ΤΑΞΗ
ΜΠΑΣΚΕΤ ΑΓΟΡΙΩΝ: Ε΄ ΤΑΞΗ
ΜΠΑΣΚΕΤ ΑΓΟΡΙΩΝ: ΣΤ΄ ΤΑΞΗ
ΜΠΑΣΚΕΤ ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ: Ε΄-ΣΤ
ΠΙΝΓΚ - ΠΟΝΓΚ: Γ΄-Δ΄-Ε΄-ΣΤ
ΤΕΝΙΣ: Γ΄-Δ΄-Ε΄-ΣΤ
ALL AROUND THE WORLD: Ε΄-ΣΤ΄
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ: ΣΤ΄ ΤΑΞΗ
ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑΣ: Δ΄-Ε΄-ΣΤ΄
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ
ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ:
Γ΄-Δ΄-Ε΄-ΣΤ΄

18. ΒΟΛΕΪ: Γ΄-Δ΄-Ε΄-ΣΤ΄
19. ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΧΟΡΩΝ:
Γ΄-Δ΄-Ε΄-ΣΤ΄
20. ΜΑΓΕΙΡΙΚΗΣ: Γ΄-Δ΄-Ε΄-ΣΤ΄
21. ΒΟΥΝΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΑΣ: Δ΄-Ε΄-ΣΤ΄
22. ΚΟΜΙΞ: Γ΄-Δ΄-Ε΄-ΣΤ΄
23. ΤΑΞΙΔΕΥΟΝΤΑΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟΧΡΟΝΟ
24. HELPING HANDS
25. ΧΟΡΟΓΡΑΦΙΑΣ
26. ΓΡΙΦΟΙ ΚΑΙ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ

ΓΥΜΝΑΣΙΟ- ΛΥΚΕΙΟ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

ΒΙΟΛΟΓΙΑ/ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
ΒOΛΕΪ ΑΓΟΡΙΩΝ
ΒOΛΕΪ ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ
ΓΑΛΛΙΚΑ
ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ
ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦIΑ
ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ
ΘΕΑΤΡΟ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΕΨΗ ΚΑΙ ΛΟΓΙΚΗ
ΜΟΝΤΕΡΝΟΣ ΧΟΡΟΣ
ΜΠΑΣΚΕΤ ΑΓΟΡΙΩΝ
ΜΠΑΣΚΕΤ ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ
ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΣ ΧΟΡΟΣ
ΠΙΓΚ ΠΟΓΚ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ι
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΙΙ
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ ΑΓΟΡΙΩΝ
ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ
ΡΗΤΟΡΙΚΟΙ ΛΟΓΟΙ
ΣΚΑΚΙ
ΣΚΙΤΣΟΓΡΑΦΙΑ
ΤΕΝΙΣ
ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ
ΧΟΡΩΔΙΑ
FORENSICS
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Μεράκι, δημιουργικότητα και αγάπη...

Ε

θελοντισμός! Ο Εθελοντισμός δεν
είναι μόνο κοινωνική προσφορά σε
ώρα κρίσης ούτε περιορίζεται στις
παραδοσιακές προσπάθειες βοήθειας στους
φτωχούς ή ανακούφισης των λιγότερο ευνοημένων ατόμων μιας κοινωνίας. Ο εθελοντισμός δεν είναι φιλανθρωπία από οίκτο και
λύπηση. Δεν είναι έθιμο και συνήθεια - μία
καραμέλα που πιπιλίζουμε μόνο τις γιορτινές ημέρες ή όταν το επιτάσσει η μόδα.
Ο εθελοντισμός είναι ένας δυναμικός τρόπος κοινωνικής συμμετοχής και παρέμβασης 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.
Και γιατί να γίνω εθελοντής;
Γιατί θέλω
• να επικοινωνήσω και να μοιραστώ τα συναισθήματά μου,
• να αποκτήσω καινούριες εμπειρίες και
γνώσεις,
• να προσφέρω, όπου και όπως μπορώ,
• να γνωρίσω άλλους ανθρώπους, να ακούσω τα προβλήματά τους και να αφουγκραστώ τις ανησυχίες τους,

• να αξιοποιήσω το χρόνο μου δημιουργικά,
• να…να….να…
Πολλά «να», αρκετές δυνατότητες, πλούσια δραστηριότητα. Μα πάνω απ΄ όλα, θέλω
να γίνω εθελοντής, για να κάνω τα συνηθισμένα πράγματα με έναν τρόπο όχι συνηθισμένο, δηλαδή με μεράκι, δημιουργικότητα
και αγάπη!
Τα Εκπαιδευτήρια Μαντουλίδη λοιπόν
απευθύνουν πρόσκληση σε κάθε μαθητή και
μαθήτρια με στόχο την ευαισθητοποίηση για
εθελοντική προσπάθεια. Ενδεικτικά αναφέρονται τομείς και πεδία δράσης:
• Επικοινωνία και συμμετοχή σε εργαστήρια
δημιουργικής απασχόλησης για πρόσωπα
με αναπηρία.
• Προγράμματα απασχόλησης και ψυχαγωγίας μικρών ασθενών σε παιδιατρικές
κλινικές.
• Συμμετοχή σε δημιουργικές δραστηριότητες προσώπων με προβλήματα όρασης.
• Μέριμνα και συμπαράσταση υπερηλίκων,
τροφίμων γηροκομείων και κατάκοιτων.
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…

Εθελοντισμός – Τρόπος ζωής

Ο

εθελοντισμός αποτελεί πλέον μέρος
της καθημερινής ζωής του πολίτη.
Όλο και περισσότεροι άνθρωποι
ευαισθητοποιούνται για θέματα που τους
απασχολούν, όπως το περιβάλλον. Όμως ο
εθελοντισμός δεν αποτελεί αντικείμενο ενασχόλησης στον ελεύθερο μας χρόνο, αλλά
προσπάθεια αληθινή και όχι καταναγκαστική, για να βοηθήσουμε το συνάνθρωπο και
να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Οι άνθρωποι θεωρούν πλέον δεδομένα ένα πιάτο
με φαγητό και την επαρκή ένδυση. Ξεχνούν
όμως πως σε κάποιες περιοχές του κόσμου
επικρατούν άθλιες συνθήκες ζωής και ο

αγώνας όχι για την προσωπική απόλαυση,
αλλά για την επιβίωση, είναι καθημερινός
και βάναυσος. Αξίζει ο καθένας από εμάς να
αναλογιστεί μέσα του αν αξίζει να συμβαίνουν ειδεχθή γεγονότα καθημερινά, ενώ με
λίγη προσπάθεια μπορούμε να δημιουργήσουμε ένα καλύτερο περιβάλλον διαβίωσης
και να δώσουμε χαρά σε ανθρώπους που το
έχουν ανάγκη. Δε χρειάζονται μεγαλοπρεπείς δωρεές και πράξεις που αποσκοπούν
στη δημοσιότητα, παρά μόνο η ανθρώπινη
αγάπη και η θέληση να βοηθήσουμε. Πάντα με θέληση και προσπάθεια μπορούμε
να βοηθήσουμε. Ο καθένας βάζοντας το

δικό του λιθαράκι. Ο εθελοντισμός ασχολείται με ποικίλα θέματα κοινωνικής και
περιβαλλοντικής αλληλεγγύης. Ακόμα και
αν δεν ενδιαφερόμαστε για το συνάνθρωπο,
σκεφτείτε πως στον κόσμο αυτό θα ζήσουν
κάποτε και τα παιδιά μας και θα έχουν να
αντιμετωπίσουν τις κακώσεις που υπέστη
το περιβάλλον εξαιτίας μας. Με λίγη θέληση μπορούμε όλοι μαζί να κερδίσουμε την
μάχη απέναντι στον κακό μας εαυτό. Αυτό
είναι το νόημα του εθελοντισμού το οποίο
όλο και περισσότεροι αρχίζουν να υιοθετούν
ως τρόπο ζωής.
Άγγελος Αγγελίδης
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ποιος συνεισφέρει με την ψυχή του κερδίζει εαυτόν, κερδίζει τα μέγιστα και
όπως είπε και ο Ιησούς: «Δώσε για να
σου δοθεί». Δυστυχώς όμως στις μέρες μας η
ανταπόκριση στις φράσεις αυτές είναι μηδαμινή.
Οι γρήγοροι ρυθμοί της καθημερινότητας μας
έχουν καταστήσει τυφλούς. Τις περισσότερες
φορές αρνούμαστε να ανοίξουμε τα μάτια και
να παραδεχτούμε τα όσα συμβαίνουν γύρω μας,
αλλά και, όταν το κάνουμε, αναπαυόμαστε στις
δάφνες μας και δικαιολογούμε τους εαυτούς μας
λέγοντας «ε, τι να κάνουμε; έτσι είναι η ζωή…».
Εγώ σας λέω λοιπόν πως «όχι», δεν είναι έτσι η
ζωή ή μάλλον δε θα ‘πρεπε να είναι!
Κοιτάζω γύρω μου και βλέπω φτώχεια, πείνα,
πόνο. Γυναίκες να ζητιανεύουν στα πεζοδρόμια
για ένα κομμάτι ψωμί. Ανήλικα παιδάκια να
σέρνουν μια ξεφτισμένη κούκλα, η οποία όμως
είναι το μόνο τους παιχνίδι.
Γιατί να μη βοηθήσουμε αυτούς τους ανθρώπους; Γιατί να μη τους δείξουμε πως είμαστε
εκεί, για να υπερασπιστούμε τα δικαιώματα
τους, για να τους δώσουμε ένα χέρι βοηθείας,
μια αγκαλιά; Μια συμπονετική κουβέντα δεν
αρκεί. Χρειάζεται να τους δείξουμε με πράξεις
πως υπάρχει ελπίδα.
Ο εθελοντισμός δεν είναι μια τυπική λέξη, χωρίς ουσία και νόημα. Ο εθελοντισμός αποτελεί τη
σπίθα που θα ανάψει τη φλόγα της ζεστασιάς και
της ελπίδας στις καρδιές αυτών που μας έχουν
ανάγκη. Είναι η αρχή ενός χαμόγελου, ενός γέλιου. Είναι η πράξη που θα κάνει ροδαλά τα μαγουλάκια των παιδιών που έχουν χάσει τα πάντα
και θα προσφέρει γαλήνη στους αρρώστους .Ο
εθελοντισμός είναι ένα μικρό βήμα από μας που
όμως μπορεί να αλλάξει τον κόσμο…
Στέλλα Χυτίρογλου

ΕΝΑ ΟΡΑΜΑ
ΠΟΥ ΕΓΙΝΕ
ΘΕΣΜΟΣ
Tο αίμα αποτελεί απόδειξη ζωής και η αιμοδοσία απόδειξη ανθρωπιάς. Το
να δίνεις το αίμα σου σε καθιστά άνθρωπο ανώτερο, άνθρωπο σωτήρα, που
νοιάζεται και αγαπά τον πλησίον του, μα πάνω απ΄ όλα νοιάζεται και αγαπά
την ίδια τη ζωή.
Με τη σκέψη αυτή πριν πέντε χρόνια τα Εκπαιδευτήρια οραματίστηκαν να
χαρίσουν σε ανθρώπους που είχαν ανάγκη το πιο πολύτιμο και ανεκτίμητο
δώρο του κόσμου, τη ζωή. Γιατί σκοπός μας δεν είναι να διαπλάθουμε μόνο
μορφωμένους, αλλά και πεπαιδευμένους χαρακτήρες . Άτομα με πραγματικά
αλτρουιστικό πνεύμα. Γι’ αυτό το λόγο προσπαθήσαμε, αγωνιστήκαμε και καταφέραμε να συγκεντρώσουμε αρκετό αίμα, για να συμβάλουμε στο δύσκολο
αγώνα κάποιων για τη ζωή.
Βέβαια, αυτή η προσπάθειά μας δεν σταματά εδώ, αλλά συνεχίζει να είναι κάθε χρόνο και καλύτερη. Στα μέσα του Οκτωβρίου και του Μαΐου, κάθε
έτους, πραγματοποιούμε στις εγκαταστάσεις των Εκπαιδευτηρίων, Εθελοντική Αιμοδοσία και προσκαλούμε όλους να συμμετέχουν στην προσπάθειά μας
για ζωή γιατί «όσο ζούμε ελπίζουμε και όσο ελπίζουμε, προσπαθούμε».
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02.
Για να δει τη θάλασσα
ΕΥΓΕΝΙΑ ΦΑΚΙΝΟΥ

01.
Το Μυστικό
ΡΟΝΤΑ ΜΠΕΡΝ
Το προαιώνιο μυστικό επιτέλους αποκαλύπτεται στον κόσμο.
Το γνώριζαν και το επιβουλεύονταν ο Πλάτωνας, ο Σαίξπηρ, ο
Νεύτωνας, ο Ουγκό, ο Μπετόβεν, ο Λίνκολν, ο Αϊνστάιν, ο Γαλιλαίος και πολλοί άλλοι εφευρέτες, επιστήμονες, στοχαστές,
καλλιτέχνες, κτλ. Έδιναν τεράστια χρηματικά ποσά, για να το
αγοράσουν, αλλά και για να το κρατήσουν κρυφό από τον υπόλοιπο κόσμο, φοβούμενοι ότι, αν το διέδιδαν, τότε θα αποκτούσαν όλοι την ίδια δύναμη και εξουσία που έχουν αυτοί.
Τι είναι όμως το μυστικό; Το μυστικό είναι το κλειδί για μια καλύτερη και πιο επιτυχημένη ζωή. Το Μεγάλο Μυστικό της Ζωής
είναι ο Νόμος της Έλξης, ο οποίος ορίζει ότι τα όμοια έλκονται, άρα, όταν κάνετε μια σκέψη, προσελκύετε ταυτόχρονα και
άλλες όμοιές της. Απλά σκεφτείτε τι θα θέλατε. Φανταστείτε
πως αυτό που θέλετε το έχετε ήδη και εστιάστε όσο περισσότερο γίνεται σε αυτό. Οι τωρινές σας σκέψεις δημιουργούν τη
μελλοντική σας ζωή. Ό,τι σκέφτεστε πιο έντονα, αυτό θα υλοποιηθεί με τη μορφή της ζωής σας. Αν σκέφτεστε θετικά ή αρνητικά, τότε θα προσελκύετε στη ζωή σας θετικές ή αρνητικές
περιστάσεις αντίστοιχα.
Πώς θα καταφέρετε όμως να αφομοιώσετε και να εφαρμόσετε
το μυστικό; Μέσα από το βιβλίο πρόσωπα, γνωστά και άσημα,
που εφάρμοσαν και εφαρμόζουν το μυστικό με επιτυχία, μοιράζονται με εσάς τις εμπειρίες τους, σας διηγούνται αληθινές
ιστορίες και σας καθοδηγούν για το τι πρέπει να κάνετε. Αρχικά, σας αποκαλύπτουν το μυστικό. Έπειτα, το απλοποιούν για
να γίνει κατανοητό και στη συνέχεια δίνουν οδηγίες εφαρμογής
του. Τέλος, αναλύουν το μυστικό σε κάθε τομέα της ζωής σας.
‘’Πρόκειται για ένα Μεγάλο Μυστικό που θα σας βοηθήσει να
έχετε, να κάνετε, να γίνετε ό,τι εσείς θελήσετε. Να ανακαλύψετε ποιοι πραγματικά είστε και ποιο είναι το μεγαλείο που σας
περιμένει διαβάζοντας τις σελίδες αυτού του βιβλίου’’. Γι’ αυτό
λοιπόν εκμεταλλευτείτε το έξυπνα.

Δε θυμάται ποια είναι ούτε πώς τη λένε. Μια γυναίκα που
φεύγει από το σπίτι της, αφού δεν μπορεί να θυμηθεί τίποτα
από το παρελθόν της. Μερικές φορές θέλουμε να ξεχάσουμε
και είναι δύσκολο. Εξίσου δύσκολο όμως είναι το να προσπαθείς να ξαναβρείς τη μνήμη σου και να μην τα καταφέρνεις.
Η ηρωίδα του βιβλίου ένα πράγμα θυμάται, να μαγειρεύει.
Βρίσκει δουλειά σε μια ταβέρνα και μέσα από την κουζίνα
προσπαθεί να βρει το χαμένο εαυτό της. Οι μυρωδιές των
μπαχαρικών και η γεύση των φαγητών της την ταξιδεύουν και
συμβάλλουν καταλυτικά στην επαφή της με το παρελθόν της.
Γίνονται το όχημά της για την επιστροφή στο δικό της κόσμο.
Πελάτες του μαγαζιού είναι απλοί άνθρωποι, εργάτες και μάστορες, που επιθυμούν τα φαγητά της όλο και πιο πολύ, αφού
κάθε της συνταγή αποτελεί και ένα διαφορετικό ταξίδι για αυτούς στα παιδικά τους χρόνια. Ο καθένας τους με το δικό του
τρόπο τη βοηθά να βρει ή να εφεύρει εκ νέου τη μνήμη της.
Χαρακτηριστικό ρόλο παίζει και η ύπαρξη του μεταφυσικού
στοιχείου, αφού η ηρωίδα κινείται και σε έναν κόσμο φαντασμάτων, ονείρων και εφιαλτών. Το μυθιστόρημα είναι γεμάτο
έντονες μυρωδιές, γεύσεις και εικόνες, ενώ μέσω αυτού αισθανόμαστε ότι το παρελθόν μας δεν αποτελείται μόνο από
τα γεγονότα και τα χρώματα αλλά και από τις γεύσεις και τα
αρώματα. Η αμεσότητα της συγγραφέως μάς κάνει ένα με τους
ήρωες και ταξιδεύουμε μαζί τους στην κουζίνα του μικρού ταβερνείου στον Κολωνό.
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The Resistance
MUSE
Εδώ και 10 χρόνια οι Muse παράγουν μουσική που όχι μόνο ξεπερνά τα όρια, αλλά τα διαλύει κιόλας με ιλιγγιώδη ταχύτητα. Σε κάθε άλμπουμ η ποιότητα της μουσικής τους βελτιώνεται και
αποκτά νέα μορφή. Το ίδιο συμβαίνει και στο 5ο κατά σειρά άλμπουμ τους από το οποίο ήδη τα ‘’Uprising’’,
‘’Resistance’’ και ‘’Undisclosed Desires’’ έχουν απήχηση στο νεανικό κοινό και βρίσκονται στις πρώτες θέσεις
των Rock Charts. Μέσα από το άλμπουμ αυτό οι ακροατές κάνουν ένα φανταστικό ταξίδι, ξεκινώντας αρχικά από μέρη
όπου επικρατεί επανάσταση και οριακή ανοχή για τα γεγονότα που συμβαίνουν στον κόσμο μας. Έπειτα συνεχίζουν αναφέροντας
την αδικία και την εκμετάλλευση που υπάρχει σε βάρος των πολιτών και τέλος καταλήγουν σε τρεις συμφωνίες, ‘’Exo-genesis’’,
όπου αναφέρονται σε έναν εξωπραγματικό κόσμο. Το συγκεκριμένο άλμπουμ δεν αποτελεί απλώς ακόμα μια επιτυχία των
Muse, αλλά την αναγέννησή τους.

02.
‘‘3’’

NOUVELLE VAGUE
Τα γαλλικό συγκρότημα Nouvelle Vague, που κατέκτησε τον κόσμο με τις bossa nova διασκευές αγαπημένων τραγουδιών, επέστρεψαν με τον τρίτο τους δίσκο“3” όπου προχωρούν ένα
βήμα παραπέρα με τραγούδια που φέρουν επιρροές από την country μουσική αλλά και με ορισμένους
bluegrass τόνους. Μετά από 3 χρόνια λοιπόν το άλμπουμ που περιλαμβάνει κλασσικά κομμάτια όπως το Master
And Servant των Depeche Mode, το Blister in The Sun από τους Violent Femmes, και το God Save The Queen των Sex
Pistols, έρχεται πιο κοντά στις αυθεντικές κυκλοφορίες με την συμμετοχή ορισμένων από τους δημιουργούς σε ντουέτα.

03.
Στροφή

ΝΙΚΟΣ ΠΟΡΤΟΚΑΛΟΓΛΟΥ
Όλος ο δίσκος περιγράφει μια εποχή κρίσης, όπου με σκληρή δουλειά και αυτοκριτική, αλλάζεις πορεία πάνω στη ΣΤΡΟΦΗ που βγάζει σε «μίαν άγνωστη θέα/μια θέα καινούργια που κρύβεται
εκεί/μετά το σκοτάδι, μετά τη σιωπή». Ο ήχος τόσο ζωντανός, τόσο επιθετικός, τόσο ηλεκτρικός, με τέτοια
ένταση σαν ένας ύμνος στην ίδια τη ζωή. Μια διονυσιακή εξέγερση μέσα από τη μουσική, με δυνατές κιθάρες, πολύχρωμα πνευστά και ανοιχτές μελωδίες προς τα πάνω και προς τα έξω.
Η ενορχήστρωση του δίσκου, σε στίχους και μουσική Νίκου Πορτοκάλογλου, έγινε από τον ίδιο με τη συμμετοχή της μπάντας του από σπουδαίους μουσικούς. Στα φωνητικά και στο γκρουπ συμμετέχει η δυναμική νεαρή τραγουδίστρια Βασιλική
Καρακώστα.
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Η Τραπεζαρία του Γκέρνυ

Μια πρωτότυπη
παράσταση από μαθητές,
γονείς, αποφοίτους
και εκπαιδευτικούς,
στο πρόγραμμα των
Δημητρίων 2009

Τ

η θεατρική παράσταση «Η ΤΡΑΠΕΖΑΡΙΑ» του Άλμπερτ Γκέρνυ
παρουσίασαν τα Εκπαιδευτήρια Μαντουλίδη στο πλαίσιο των εκδηλώσεων των ΔΗΜΗΤΡΙΩΝ, που πραγματοποιεί η Αντιδημαρχία
Πολιτισμού του Δήμου Θεσσαλονίκης.
Η εκδήλωση έγινε το Σάββατο, 31 Οκτωβρίου 2009 στο θέατρο
«ΑΝΕΤΟΝ», παρουσία πλήθους κόσμου, ο οποίος καταχειροκρότησε
τους πολλά υποσχόμενους νεαρούς ηθοποιούς.
Η παράσταση παρουσιάστηκε την άνοιξη στο Πολιτιστικό Κέντρο των
Εκπαιδευτηρίων, με την ευκαιρία του εορτασμού των 30 χρόνων λειτουργίας και προσφοράς τους.
Στην παράσταση συμμετείχαν:
Ναταλία Γιωγιού, Μιρέλλα Γκιουζέλη, Μπρους Γουίλλις, Τριαντάφυλλος
Γραβαλάς, Δημήτρης Δάγκαλης, Κλειώ Ζαχαρίου, Θόδωρος Ζερβουδάκης, Ελένη Θεοδωρίδου, Αννέτα Ιπλικτσόγλου, Λίζα Καπώλη, Ευαγγελίνα Καριοφύλλη, Ηλιάνα Κεπαπτσόγλου, Στάθης Κόλλιας, Βαγγέλης
Κοσμίδης, Ιάκωβος Λεβή, Νικόλας Λότσιος, Λώρα Λούκας, Νέλσων
Λούκας, Δημήτρης Μαυρομάτης, Δημήτρης Μέξης, Κώστας Μηναΐδης,
Κατερίνα Μπακαλιού, Χριστίνα Μπόση, Ηλέκτρα Νάνου, Μιχάλης Οικονόμου, Σίλια Πρασίνη, Ηλίας Πρωτιβιώτης, Στέφανος Ραπτόπουλος,

Η παράσταση αυτή είναι αφιερωμένη στη μεγάλη οικογένεια των Εκπαιδευτηρίων Μαντουλίδη: σε μικρούς και μεγάλους, σ’ όσους είναι ακόμα εδώ και σ’ όσους έχουν φύγει αφήνοντας πίσω το έργο τους και την ψυχή τους…
Μία παράσταση γεμάτη μνήμες, νοσταλγία και θύμησες που στήθηκε από μαθητές, εκπαιδευτικούς, απόφοιτους και
γονείς, για να γιορτάσουμε τα 30 χρόνια λειτουργίας και προσφοράς των Εκπαιδευτηρίων Μαντουλίδη.
Η εκδήλωση είναι μέρος του πλούσιου προγράμματος για τα 30χρονα, που περιλάμβανε μεταξύ άλλων: συναυλία του
Διονύση Σαββόπουλου, τον οποίο συνόδευσε η ορχήστρα και τη χορωδία των Εκπαιδευτηρίων, συνέδριο για την Παιδεία
και τη Γλώσσα και εκδήλωση - αφιέρωμα στη μνήμη του Ιδρυτή των Εκπαιδευτηρίων Ευάγγελου Μαντουλίδη.

ΘΕΑΤΡΟ65

MAΘΗΤΙΚΑ ΜΗΝΥΜΑΤΑ

Η κ. Ελένη Δημοπούλου που σκηνοθέτησε την παράσταση τονίζει:

«Η παράσταση έγινε με αφορμή τα 30 χρόνια λειτουργίας των Εκπαιδευτηρίων Μαντουλίδη. Για το λόγο αυτό προσπαθήσαμε να εντάξουμε σ’ αυτήν την παράσταση όλους όσοι συγκροτούν τη σχολική κοινότητα: μαθητές, εκπαιδευτικοί, γονείς,
απόφοιτοι, εργαζόμενοι κτλ. Άλλωστε με το κριτήριο αυτό έγινε και η επιλογή του έργου, ώστε να μπορέσουν να αποδώσουν
το ρόλο τους όσο το δυνατό καλύτερα οι μη επαγγελματίες ηθοποιοί.
Ήταν μία εξαιρετική εμπειρία και για μένα αλλά και για όλους όσοι συμμετείχαν σ’ αυτό. Το σημαντικότερο ήταν ότι για
ένα αρκετά μεγάλο διάστημα που γίνονταν οι πρόβες βγήκαμε από τους ρυθμούς του σχολείου. Μαθητές, καθηγητές , γονείς, έστω και για κάποιες ώρες, είχαν άλλους «ρόλους» και νομίζω, πραγματικά, ότι το ευχαριστηθήκαμε όλοι. Εύχομαι
να το ευχαριστήθηκαν και οι θεατές ….»

Κατερίνα Σισίννι, Τζίνα Στεφανίδου, Κώστας Σύρρης, Chrissie
Τaylor, Δήμητρα Τάννου, Άγγελος Τερζόπουλος, Αθηνά Τσόκανου, Λευτέρης Τσουβαλάς, Βίλυ Φεσατίδου, Πένυ Φεσατίδου,
Βίκυ Χαρίτου, Ρωμανός Χατζηαποστόλου, Σπύρος Χατζίκος,
Χρήστος Χρυσοχοΐδης και η Λωξάντρα Λούκας.

Μετάφραση: Θάλεια Σκαρλάτου - Σκηνοθεσία: Ελένη Δημοπούλου - Χορογραφίες: Μέλπω Βασιλικού - Σκηνικά-Φωτισμός:
Ρίτσαρντ Άντονι - Κοστούμια: Παρασκευή Ορφανίδου - Κατασκευή σκηνικού: Κωνσταντίνος Κοζλόφ - Μουσική επιμέλεια: Στάθης Κόλλιας, Βασίλης Πέτρου - Χειρισμός ήχου:
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Φεσατίδου, Βασίλης Πέτρου.
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συνέντευξη

Έσπαγαν τα σπαθιά
των Τούρκων;
Αναρωτηθήκατε ποτέ γιατί οι Οθωμανοί εξαπλώθηκαν
κατακλυσμιαία στον κόσμο; Ένας από τους παράγοντες
που φάνηκαν αρωγοί στις κατακτήσεις τους ήταν και… η
νανοτεχνολογία! Αν διαβάστε παρακάτω, θα μάθετε το γιατί.

Το πρωινό της 19ης Νοεμβρίου του 2009, ο μαθητής Κωνσταντίνος
Σαμαράς – Τσακίρης με τη συνοδεία του φυσικού Λυκούργου
Μαζαράκη επισκέφτηκαν την Πολυτεχνική Σχολή του ΑΠΘ και
συνάντησαν τη Δρ. Κατερίνα Αϋφαντή, ερευνήτρια 26 χρονών που
ασχολείται με τη νανοτεχνολογία και ειδικά με τις μηχανικές ιδιότητες των υλικών στη νανοκλίμακα. Είχαν μια πολύ ενδιαφέρουσα
συζήτηση μαζί της τόσο για το αντικείμενο της μελέτης της όσο και
για την εκπληκτική της πορεία σε ακαδημαϊκό και επαγγελματικό
επίπεδο, η οποία σίγουρα θα αποτελέσει φωτεινό παράδειγμα για
πολλούς μαθητές.
Σε ηλικία 19 ετών τελειώσατε το πανεπιστήμιο και σε δύο χρόνια είχατε πάρει
και το διδακτορικό σας με υποτροφία του
National Science Foundation. Μόλις στα
24 σας χρόνια πετύχατε στον πρώτο διαγωνισμό επιχορηγήσεων του Ευρωπαϊκού
Συμβουλίου Έρευνας (ΕΣΕ) και γίνατε η
νεότερη σε ηλικία ερευνήτρια που χρηματοδοτήθηκε από το ΕΣΕ. Θα μπορούσαμε
να σας αποκαλέσουμε παιδί θαύμα;
Ήμουν όπως τα άλλα παιδιά, απλώς με
παραπάνω δυσκολίες, γιατί μεγάλωσα ανάμεσα σε δύο χώρες αρκετά διαφορετικές,
τις ΗΠΑ, όπου γεννήθηκα, και την Ελλάδα. Δύο χρόνια του δημοτικού μάλιστα τα

πέρασα στο Μαντουλίδη. Γυμνάσιο και Α’
Λυκείου τελείωσα σε ελληνικό δημόσιο
σχολείο, αλλά λόγω των καταλήψεων που
γίνονταν στα ελληνικά σχολεία αποφασίσαμε με τους γονείς μου να συνεχίσω το Λύκειο στην Αμερική. Δεν είχα σκεφτεί ούτε
φυσικά αποφασίσει για το αντικείμενο που
επιθυμούσα να σπουδάσω ούτε σε ποιο πανεπιστήμιο να σπουδάσω.
Λόγω των υψηλών μου επιδόσεων, το αμερικάνικο εκπαιδευτικό σύστημα μου έδωσε
τη δυνατότητα να παίρνω μαθήματα του πανεπιστημίου, ως μαθήτρια Λυκείου. Διάβαζα
πάρα πολύ και τελικά κατάφερα να πάρω το
πτυχίο στα 19 μου χρόνια και το διδακτορικό

μου σε ηλικία 21 ετών το οποίο ολοκλήρωσα
στο Groningen της Ολλανδίας με υποτροφία
του National Science Foundation των ΗΠΑ.
Μετά το διδακτορικό εργάστηκα ως ερευνήτρια στη Ρωσία, στο Παρίσι και στο Harvard.
Ενώ ήμουν στο Harvard, έμαθα πως χρηματοδοτήθηκε η πρόταση που είχα κάνει στο
Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Έρευνας (ανάμεσα
σε 9000 προτάσεις χρηματοδοτήθηκαν οι
300) κι έτσι επέστρεψα στην Ελλάδα. Όλη
μου η πορεία ήταν αποτέλεσμα διαβάσματος, επιμονής και υπομονής.
Ποια είναι η κυριότερη διαφορά ανάμεσα
στο Ελληνικό και στο Αμερικανικό Εκπαιδευτικό Σύστημα;
Στην Αμερική ένας πολύ καλός μαθητής
μπορεί να προχωρήσει, ανεξαρτήτως ηλικίας.
Επίσης έναν πολύ καλό μαθητή, ένα πολύ
καλό μυαλό, προσπαθεί το πανεπιστήμιο
να τον κρατήσει και να τον χρησιμοποιήσει
στην έρευνα, πράγμα που δε γίνεται στην
Ελλάδα. Αλλά πιστεύω ότι οι καθηγητές στα
ελληνικά σχολεία είναι πολύ πιο ουσιαστικοί, πιο ανθρώπινοι, απ’ ό,τι στην Αμερική.
Επίσης, επειδή συνέχισα τις σπουδές μου
και στο Cambridge της Αγγλίας, διαπίστωσα
ότι ο αμερικάνικος τρόπος σκέψης σχετικά
με την επιστήμη δίνει μεγαλύτερη βάση στα
«εντυπωσιακά» αποτελέσματα, αντίθετα από
τον ευρωπαϊκό, ο οποίος ενδιαφέρεται περισσότερο για την ουσιαστική έρευνα.
Τι σας έκανε να επιλέξετε το ελληνικό πανεπιστήμιο ως εργασιακό περιβάλλον;
Η χρηματοδότηση που πήρα από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Έρευνας ήταν για
οποιοδήποτε πανεπιστήμιο στην Ευρώπη.
Επέλεξα όμως το ελληνικό πανεπιστήμιο,
επειδή για το ελληνικό πανεπιστήμιο αυτό
το πρόγραμμα ήταν κάτι καινούριο. Ήξερα
ότι θα υπάρχουν περισσότερες δυσκολίες,
σε αντίθεση με κάποιο ξένο πανεπιστήμιο,
όπου η δουλειά μου θα κυλούσε πιο εύκολα.
Μου αρέσει όμως η ελευθερία: το ελληνικό
πανεπιστήμιο έχει πιο φιλελεύθερο κλίμα.
Στα ευρωπαϊκά πανεπιστήμια γενικά είναι
ωραία, αλλά όλοι συμπεριφέρονται σαν
ρομποτάκια. Πάνε στη δουλειά τους ώρα 8,
φεύγουν στις 5 και το κάνουν επειδή είναι η
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δουλειά τους, όχι επειδή τους αρέσει πάρα
πολύ. Εδώ στην Ελλάδα, όποιος δουλεύει το
κάνει επειδή πραγματικά του αρέσει, καθώς
δεν έχει βοήθεια ούτε από το σύστημα ούτε
από τη διοίκηση ούτε από κανέναν άλλο.
Δουλεύει απλώς γιατί του αρέσει. Είναι
ωραίο να έχεις συνεργάτες που δουλεύουν
γι’ αυτό το λόγο και όχι επειδή έχουν κάποιον
πάνω από το κεφάλι τους να τους πιέζει να
δουλέψουν. Είναι αυτό το συνολικό πλαίσιο
που κάνει τη διαφορά. Στο εξωτερικό λένε
σε κάποιον επιστήμονα πως άμα δουλέψει
πιο πολύ θα του πάρουν καινούρια μηχανήματα, το ένα, το άλλο, ενώ εδώ είτε δουλέψει είτε δε δουλέψει το ίδιο κάνει, μηχανήματα δεν έχει! Για μένα είναι επίσης πολύ
σημαντική η θρησκευτική υπόσταση, γιατί
πιστεύω πολύ στο Θεό. Και βέβαια έχουν
καταπέσει όλα στη σημερινή κοινωνία, αλλά
στο εξωτερικό το θρησκευτικό στοιχείο έχει
καταπέσει πολύ περισσότερο από ότι στην
Ελλάδα. Εμένα η Ορθοδοξία μού χρειάζεται
για να προχωράω, γιατί η επιστήμη είναι αρκετά δύσκολη και να αφιερώνεις όλο σου το
νου σε κάτι αν δεν πιστεύεις και σε κάτι άλλο
που να δίνει λόγο, γιατί να το κάνεις; Με την
έρευνα στην ουσία θέλεις να προσφέρεις
στην κοινωνία και στο συνάνθρωπο…
Τι είναι νανοεπιστήμες και τι νανοτεχνολογία;
Γενικά νανοεπιστήμη είναι όποια επιστήμη
-χημεία, φυσική, βιολογία- ασχολείται με την
κλίμακα μεγέθους των 10-9 μέτρων. Στην περιοχή αυτή βρίσκονται αντικείμενα πιο μικρά
από τα ερυθρά αιμοσφαίρια (τα οποία έχουν
διάμετρο τις τάξεις των μικρόμετρων), επομένως μιλάμε για σωματίδια τα οποία μπορούν
να μπουν μέσα στον ανθρώπινο οργανισμό
και να έχουν και ιατρικές εφαρμογές. Παρασκευάζονται με διάφορες χημικές διαδικασίες, από το αποτέλεσμα των οποίων, αντί να
πάρουμε μεγάλα κομμάτια των υλικών, παίρνουμε νανοσωματίδια. Νανοτεχνολογία είναι
η πρακτική εφαρμογή των επιστημών αυτών
για τη βελτίωση της καθημερινής μας ζωής.
Πού συναντάμε τη νανοτεχνολογία στην
καθημερινή μας ζωή τώρα και ποιες είναι
οι προοπτικές της για το μέλλον;

Ιστορικά είναι ενδιαφέρον να πούμε ότι
η χρήση νανοϋλικών έγινε για πρώτη φορά
στην Αρχαία Ελλάδα. Αυτό διατυπώθηκε
πρόσφατα από Γάλλους ερευνητές οι οποίοι
καθώς αναπαρασκεύασαν μία αρχαιοελληνική βαφή μαλλιών και έβαλαν μέσα άσπρα
μαλλιά, διαπίστωσαν ότι τα μαλλιά άρχισαν
να σκουραίνουν λόγω τις προσκόλλησης
νανοκρυστάλλων πάνω τους, τους οποίους
περιείχε η βαφή.
Αυτή τη στιγμή χρησιμοποιούνται: (i)
για self-cleaning, τον καθαρισμό δηλαδή
ορισμένων επιφανειών με νανοσωματίδια,
(ii) στον τομέα των καλλυντικών (αν και δε
γνωρίζουμε ακριβώς πώς χρησιμοποιούνται, καθώς είναι πατέντες και παραμένουν
μυστικές), (iii) στη νανοηλεκτρονική, στην
οποία γίνεται πολλή δουλειά ειδικά στην
Intel για τα ενσωματωμένα κυκλώματα.
Προσπαθούν να κατασκευάσουν νανοκαλώδια χαλκού, αλλά αυτή τη στιγμή αντιμετωπίζουν κάποια προβλήματα και αναγκάζονται να χρησιμοποιήσουν πιο μεγάλα
μεγέθη. Αυτό όμως αφορά συγκεκριμένα
τα καλώδια του χαλκού, σε άλλα σημεία
των κυκλωμάτων χρησιμοποιούνται οι νανοδιαστάσεις.
Υπάρχουν επίσης και κάποιες δομές άνθρακα, οι νανοσωλήνες, οι οποίοι έχουν
πραγματικά ευρεία εφαρμογή. Από τους
σκελετούς ποδηλάτων και τις ρακέτες, τα
οποία θέλουμε να κάνουμε γερά μα και ελαφρά, μέχρι και το ατσάλι, χρησιμοποιούνται
νανοσωλήνες. Από μόνος του ο άνθρακας
δεν κάνει όλες αυτές τις δουλειές, αλλά αν
αναμιχθούν νανοσωλήνες άνθρακα με κόλλα, δημιουργείται ένα σύνθετο υλικό που
είναι πολύ ανθεκτικό. Τα υλικά αυτά είναι
και πολύ ελαφριά και έχουν πολύ μεγάλη
αντοχή. Τα ανθρακονήματα/νανοσωλήνες
άνθρακα βρέθηκαν ιστορικά πρώτη φορά
στα σπαθιά των Οθωμανών. Λέγεται όμως
ότι υπήρχαν και πολύ πριν από αυτούς, κατά
τα αρχαία χρόνια, στην εποχή ακόμη των
Σουμερίων. Ο τρόπος με τον οποίο ζέσταιναν
και σφυρηλατούσαν το σπαθί δημιουργούσε
μέσα σε αυτό νανοσωλήνες άνθρακα και γι’
αυτό τα μεσανατολίτικα σπαθιά ήταν τόσο
γερά. Ενώ δηλαδή οι Έλληνες χρησιμοποιούσαν τη νανοτεχνολογία για την ομορφιά,

οι Οθωμανοί τη χρησιμοποιούσαν στον
πόλεμο!!! Τα ανθρακονήματα πάντως, ενώ
είναι κατ’ ουσία γραφίτης, που ο γραφίτης
είναι πάρα πολύ μαλακός, αυτά είναι εξίσου
σκληρά με το διαμάντι. Επίσης, σημαντικό
είναι ότι όλα αυτά δεν είναι σε πειραματικό
στάδιο, παρά έχουν ήδη πρακτικές εφαρμογές, όπως προαναφέρθηκε. Μία ακόμη πολύ
ενδιαφέρουσα εφαρμογή των νανοσωλήνων
είναι και σε πειραματική θεραπεία κατά του
καρκίνου. Το νερό που έχει μέσα νανοσωλήνες άνθρακα βράζει σε πολύ χαμηλή θερμοκρασία και έτσι μπορούν να βάλουν στον
καρκίνο το διάλυμα αυτό που περιέχει τους
νανοσωλήνες, να ζεστάνουν τον ανθρώπινο
οργανισμό λίγο, σε σημείο που να το αντέχει, ενώ τα συγκεκριμένα εκείνα καρκινικά
κύτταρα να πεθάνουν.
Υπάρχουν άλλα υλικά που να έχουν τόσο
ευρείες εφαρμογές ή ο άνθρακας κατέχει ολοκληρωτικά τα πρωτεία του ενδιαφέροντος;
Υπάρχουν και άλλα υλικά, για παράδειγμα
οι κβαντικές τελείες. Αυτές είναι βασικά
νανοκρύσταλλοι με πολύ μικρό μέγεθος
(5-40νμ), χαρακτηριστικό των οποίων είναι
ότι φωσφορίζουν. Μπορούμε να πάρουμε
ένα μπουκαλάκι που να περιέχει μέσα σε
υγρό κβαντικές τελείες από κάδμιο-σελήνιο
ή και από άλλα υλικά. Το μπουκαλάκι αυτό
το εκθέτουμε σε υπεριώδεις ακτίνες και
από εκεί που αρχικά έχει ένα ωχρό χρώμα
μετατρέπεται σε ένα φωσφορίζον κόκκινο,
κίτρινο, μπλε ή και πολλά άλλα χρώματα.
Αυτό πάλι μπορεί να έχει εφαρμογές στην
ιατρική. Μπορούν να προσκολλήσουν πάνω
στο νανοκρύσταλλο μια πρωτεΐνη που ενώνεται με τα καρκινικά μόνο κύτταρα. Έτσι,
όταν μπει στον οργανισμό αυτή η διάταξη
πρωτεΐνης-νανοκρυστάλλου οδηγεί το νανοκρύσταλλο στα καρκινικά κύτταρα και, όταν
φωτίσουμε το σώμα με υπεριώδεις ακτίνες,
φωσφορίζουν όλοι οι όγκοι, ακόμη και οι
πιο μικροί. Βέβαια, δεν ξέρουμε ακόμη τι
επιπτώσεις μπορεί να έχει στον οργανισμό
η παρουσία τόσων νανοκρυστάλλων, αν έχει
κάποιες, και έτσι δεν έχει χρησιμοποιηθεί
ακόμη στον άνθρωπο αυτή η διαγνωστική
μέθοδος.
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«Με κεντρικό στόχο την ανάπτυξη ενός σύγχρονου εκπαιδευτικού συστήματος που θα εξοικειώνει το μαθητή με τη
σύγχρονη τεχνολογία, θα παρέχει νέες δεξιότητες αλλά και
ολοκληρωμένη παιδεία και με δεδομένο ότι η ανάπτυξη των
τεχνολογιών της πληροφορικής και της επικοινωνίας δημιούργησε νέες προοπτικές στη διαδικασία της μάθησης και
η αξιοποίησή τους μπορεί να λειτουργήσει ως υποστηρικτικός θεσμός της εκπαίδευσης, καθώς έχει τη δυνατότητα να
βοηθήσει αποτελεσματικά στην επίτευξη των διδακτικών
στόχων, εισάγεται από το σχολικό έτος 2009-2010 στα Γυμνάσια όλης της χώρας η συστηματική διδασκαλία ενοτήτων
του αναλυτικού προγράμματος σπουδών με τη χρήση νέων
τεχνολογιών…»

Α΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΨΗΦΙΑΚΗ ΤΑΞΗ

Απόφαση ΥΠΕΠΘ, 88310/Γ2, 22/7/2009

ΨΗΦΙΑΚΗ ΤΑΞΗ

ΕΝΑΣ ΜΙΚΡΟΣ
ΦΟΡΗΤΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΜΑΘΗΤΗ
ΤΗΣ Α΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

Γράφει ο Αντώνης Σ. Μαυρομάτης
Καθηγητής - Υπεύθυνος Πληροφορικής

Δ

εν είναι ασυνήθιστο να λαμβάνονται
μεγάλες αποφάσεις για εμάς, χωρίς εμάς. Σίγουρα,
εμείς οι Έλληνες είμαστε συνηθισμένοι στο να μας ανακοινώνονται ξαφνικά σχέδια και νόμοι
και ειδικά αυτό να συμβαίνει
κατά την περίοδο που είθισται
να λείπουμε όλοι για τις διακοπές μας. Μάλιστα, όσοι παρακολουθούμε τα της Παιδείας από
κοντά έχουμε συνηθίσει να μην
εντυπωσιαζόμαστε εύκολα από
ιδέες, σχέδια και οδηγίες που,
τουλάχιστον, εδώ στο σχολείο
του κ. Μαντουλίδη εφαρμόζουμε
τα πιο πολλά εδώ και καιρό.
Θα πρέπει να παραδεχτούμε,
όμως, πως η παραπάνω απόφαση του Υπουργείου Παιδείας
δημιούργησε τρεις αντιδράσεις:
α) όλοι μας ξεσπάσαμε αβίαστα
με ένα «Επιτέλους, κάποιος τόλμησε!» («το σκότος διερράγη»
όπως θα έλεγε και ο Εμπειρί-

κος), β) όλες οι ελληνικές οικογένειες με παιδιά γεννημένα από
το 2003 και έπειτα καταχάρηκαν
το γεγονός της επιχορήγησης των
450€ - ειδικά μέσα σε περίοδο
κρίσης (σημ. δόθηκαν και πολλά
«δωράκια») και γ) σε όλους μας
δημιούργησε (δυστυχώς εδώ,
όχι αβίαστα) ένα σύνολο από
ερωτηματικά, για την επόμενη
ημέρα της εκπαίδευσης, για το
διά ταύτα.
Η εφαρμογή της Ψηφιακής
Τάξης είναι πια γεγονός. Όλοι
οι μαθητές της Α’ Γυμνασίου
έχουν ήδη εφοδιαστεί με τα
μικρά φορητά τους, έχει γίνει η
απαραίτητη παραμετροποίηση
του εκπαιδευτικού λογισμικού
από τους καθηγητές Πληροφορικής (κ.κ. Πετρόπουλο και Χατζηπέτρου) και αρκετά κεφάλαια
της Γεωγραφίας, της Βιολογίας,
της Ιστορίας, των Μαθηματικών
και των υπόλοιπων μαθημάτων
(π.χ. Μουσική) έχουν μπει σε
εφαρμογή.
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Η ανταπόκριση των μαθητών
φυσικά θετική. Περιμένουμε
και υπάρχει σιγουριά πως θα
δούμε καρπούς. Από την άλλη,
η αρχική αντίδραση των καθηγητών αναμενόμενη, μετέπειτα
ελεγχόμενη και τώρα μάλλον
ενθουσιώδης. Φυσικά και δε
θα γινόταν διαφορετικά, μια και
η όλη υπόθεση της εφαρμογής
της Ψηφιακής Τάξης είναι φανερά αντίρροπη με πολλά κομμάτια του ισχύοντος (ακόμη)
εκπαιδευτικού συστήματος για
το Γυμνάσιο, π.χ. την κάλυψη συ-
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γκεκριμένης ύλης, της μορφής
και του τρόπου αξιολόγησης
των μαθητών κατά τη διάρκεια
της χρονιάς και στο τέλος με τις
απολυτήριες εξετάσεις. Πάντως,
αλλάζει κάτι γρήγορα…
Μένει ακόμη να λυθούν κάποια προβλήματα, π.χ. η μεταφορά των netbooks από τους
μαθητές ταυτόχρονα με τα τόσα
πολλά βιβλία, η εύρεση νέου
ήθους χρήσης των υπολογιστών σε σχολικό περιβάλλον
και ο τρόπος ελέγχου της σωστής χρήσης μέσα στην τάξη,

Η ανταπόκριση των μαθητών φυσικά θετική.
Περιμένουμε και υπάρχει σιγουριά πως θα δούμε
καρπούς. Από την άλλη, η αρχική αντίδραση
των καθηγητών αναμενόμενη, μετέπειτα
ελεγχόμενη και τώρα μάλλον ενθουσιώδης...

η περίπτωση να εμφανίζονται
βλάβες των υπολογιστών κατά
τη διάρκεια των μαθημάτων και
γενικά ποιος και πότε τα διορθώνει αυτά κ.ά.
Τα Εκπαιδευτήρια έδιναν πάντα έμφαση στις νέες τεχνολογίες και δεν έμειναν πίσω
σε οποιαδήποτε ιδέα που θα
λειτουργούσε ουσιαστικά ως
εκπαιδευτικό εργαλείο (και
όχι ως «marketing tool»). Πάντα όμως είχαμε τη σύνεση να
παρακολουθούμε τις εξελίξεις
από κοντά και να μην εφαρμόζουμε κάποιο πυροτέχνημα
«στα τυφλά». Ούτως ή άλλως
και εκ του αποτελέσματος, τα
μετάλλια των μαθητών μας στις
Ολυμπιάδες και Βαλκανιάδες
Πληροφορικής και οι πρωτιές
στον Πανελλήνιο Διαγωνισμό

Πληροφορικής έχουν δημιουργήσει παράδοση την τελευταία
δεκαετία. Η ένταξη ηλεκτρονικής πλατφόρμας εξ αποστάσεως μάθησης έχει προχωρήσει
σε εφαρμογή καθώς επίσης
και ο στρατηγικά σχεδιασμένος εξοπλισμός των αιθουσών
με διαδραστικούς πίνακες. Τα
παραπάνω αξιολογήθηκαν και
ήδη τα πρώτα αποτελέσματα
ανακοινώθηκαν με μεγάλη επιτυχία στην ετήσια συνάντηση του
Δικτύου Σχολικής Καινοτομίας
στην Αθήνα. Το ίδιο γίνεται και
με την Ψηφιακή Τάξη. Στοχεύοντας πάντα ψηλά και προς την
ολοκληρωμένη παιδεία, τα Εκπαιδευτήρια παρακολουθούν με
ηρεμία και σύνεση τις εξελίξεις,
δίνοντας πάντα τις κατάλληλες
λύσεις.

ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ
ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ

Σ

την ετήσια συνάντηση του Δικτύου
Σχολικής Καινοτομίας (schoolnet.
protovoulia.org)
συμμετείχαν τα Εκπαιδευτήρια για δεύτερη συνεχόμενη
χρονιά.
Στην επιτυχημένη αυτή δράση, που πραγματοποιήθηκε στις
6-8 Νοεμβρίου στο Εκπαιδευτι-

κό Κέντρο της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος στη Γλυφάδα,
εκπροσώπησαν τα Εκπαιδευτήρια Μαντουλίδη οι καθηγητές
Αστέριος Λασκαρίδης, Αντώνης
Μαυρομάτης και Σαράντης Σαραντίδης.
Σκοπός της διοργάνωσης
είναι η προώθηση καινοτομιών
στο εκπαιδευτικό περιβάλλον,
μέσω της συνεργασίας των εκ-

παιδευτικών μεταξύ σχολικών
μονάδων.
Στα πλαίσια της συνάντησης
παρουσιάστηκε και η περσινή
δράση των Εκπαιδευτηρίων που
αφορούσε την εφαρμογή μιας
πλατφόρμας εξ αποστάσεως
μάθησης σε σχέση με την ομαδική εργασία μαθητών της Γ΄
Γυμνασίου.
Το πρόγραμμα θα συνεχιστεί

και φέτος με τη συμμετοχή και
άλλων τάξεων - κυρίως της Α΄
Γυμνασίου και την Ψηφιακή
Τάξη - και σε συνεργασία με
2-3 άλλα σχολεία που ενδιαφέρθηκαν σοβαρά για την πραγματοποίηση ουσιαστικών εκπαιδευτικών δράσεων με στόχο τη
βελτίωση της εκπαιδευτικής
διαδικασίας.
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ΕΤΥΜΟΛΟΓΙΑ ΛΕΞΕΩΝ
• Θουκυδίδης < Θουκυδής < θεο- κυδής ➻ από το θεός + κύδος
που σημαίνει δόξα, φήμη.
• άγαλμα < από το αγάλλομαι που σημαίνει χαίρομαι, ευχαριστιέμαι.
• Αλέξανδρος < από το αλέξω + ανήρ που σημαίνει αυτός που προστατεύει, βοηθάει τους άνδρες.
• στρατηγός < από το στρατός + άγω που σημαίνει αυτός που οδηγεί μεγάλη μονάδα στρατού.
• αγορά < από το αγείρω που σημαίνει συναθροίζω, συγκεντρώνω.
• αίθουσα < από το αίθω που σημαίνει φέγγω, φωτίζω , καίω.
• άλογος < από το αρχαίο επίθετο άλογος ( < α- στερητ + λόγος )
που σημαίνει αυτός που στερείται λογικής σκέψης.
• εισιτήριο < από το θέμα εἰσί του ρ. είσειμι ( εις + ειμί ) =
εἰσέρχομαι.
• είδηση < από το αρχικό θέμα ειδ- του αρχαίου ρήματος οἶδα.
• γένεση < από το ρήμα γίγνομαι.
• γέννηση < από το ρήμα γεννώ.
• υπόλοιπος < από το ρήμα υπολείπομαι ( < υπό +λείπομαι ).
• Λυκούργος < ( λυκ- ο- εργός < λύκη = φως + έργον ) = ο φωτισμένος στο έργο του.
• όμιλος < όμιλος < ομός (αυτός που είναι μαζί με …) + ίλη
(=μονάδα ιππικού/ πλήθος)
• ναυάγιο < ναυάγιον < ναυαγός < ναύς (= πλοίο) +άγνυμι
(= τσακίζω, σπάζω)
• γιαλός < αἰγιαλός < αίξ, αιγός (= κύμα) + άλς (αλός),
(=θάλασσα)
• ευωδία < ευωδία < ευώδης < ευ (ωραία) + όζω (μυρίζω)
• οφθαλμίατρος < οφθαλμός [ < οπ-θαλαμός < + όψ, οπός (=μάτι,
όραση) + θάλαμος ]
• ακούω < ακούω < ακ- ή (= οξύτητα) + ούς (= αυτί)
• σώφρονας < σώφρων < σώος + φρήν (= πνεύμα, ψυχή, νους,
καρδιά)

✹✹✹
ΣΗΜΑΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΑΦΟΡΑ ΛΕΞΕΩΝ
• αδύναμος ➻ αναφέρεται μόνο στην έλλειψη δύναμης
• αδύνατος ➻ αναφέρεται στην έλλειψη δύναμης ή σε έλλειψη
δυνατότητας.
• ανεργία ➻ η αντικειμενική αδυναμία να εργαστεί κανείς
• αεργία ➻ η νωθρότητα, η τεμπελιά, η ηθελημένη έλλειψη
εργασίας
• αργία ➻ η ηθελημένη ή αθέλητη παύση εργασίας .
• ατύχημα ➻ κακοτυχία, ζημία (έχει ευρύτερη σημασία), βλάβες
ποικίλης αιτιολογίας
• δυστύχημα ➻ βλάβες που προέρχονται από ατυχήματα με
μηχανικά μέσα, κυρίως τροχαία.
• δαπανώ ➻ με καλή σημασία (εύσημο)
• σπαταλώ ➻ με κακή σημασία (κακόσημο)
• επίορκος ➻ αυτός που παραβαίνει τον όρκο
• ψεύδορκος ➻ αυτός που δίνει ψεύτικο όρκο
• εξάρτηση (εξαρτώ) ➻ το να εξαρτάται κανείς από κάποιον / κάτι
• εξάρτυση (εξαρτύω) ➻ τα ατομικά είδη του στρατιώτη
• εξάρτιση (εξαρτίζω) ➻ εφοδιασμός / εξοπλισμός πλοίου
• καταρχήν ➻ κατά βάση, στα βασικά σημεία π.χ. με συγκινεί

καταρχήν ένα μεγαλεπήβολο σχέδιο
• κατ’ ἀρχάς ➻ στην αρχή, αρχικά, πρώτα – πρώτα π.χ. κατ’ αρχάς
δεν είσαι ακόμη έτοιμος να δώσεις εξετάσεις
• συνίσταται σε ➻ βρίσκεται, υπάρχει
• συνίσταται από ➻ αποτελείται
• συνιστάται ➻ προτείνεται, γίνεται σύσταση, δίνεται συμβουλή
• σατιρικός ➻ ειρωνικός , κοροϊδευτικός (< satura)
• σατυρικός ➻ αυτός που σχετίζεται με τον τραγοπόδαρο δαίμονα,
το Σάτυρο
• στίχος ➻ γραμμή ποιήματος
• στοίχος ➻ γραμμή σε οποιαδήποτε διάταξη ( γυμναστικής,
στρατού …)

✹✹✹
ΣΩΣΤΟ - ΛΑΘΟΣ
Σωστό
• αντεπεξέρχομαι
(αντί + επί + εκ)
• απαθανατίζω
(από +θάνατος)
• αποτάθηκα
(αποτείνομαι)
• βραδινός
• δίνω το «παρών»
(δηλώνω την παρουσία μου)
• κάθισα
(καθίζω)
• κοινοτοπία ≠ πρωτοτυπία
• ξίδι
(από το όξος, όχι από το οξύς)
• παρεμπιπτόντως
• πιλοτή
(pilotis = πάσσαλοι )
• σιντριβάνι (τούρκικη λέξη)
• συνονθύλευμα
• υπέρ το δέον

Λάθος
ανταπεξέρχομαι
αποθανατίζω
αποτάνθηκα
βραδυνός
δίνω το παρόν
κάθησα
κοινοτυπία
ξύδι
παρεπιπτόντως
πυλωτή
συντριβάνι
συνοθύλευμα
υπέρ του δέοντος
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ΝΕΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ-ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
Τα Εκπαιδευτήρια Μαντουλίδη εγκαινιάζουν φέτος νέα εκπαιδευτικά προγράμματα στο Νηπιαγωγείο και το Δημοτικό.
Στόχος των προγραμμάτων είναι να διευρύνουν τους ορίζοντες των μαθητών, να εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους, να καλλιεργήσουν
το ομαδικό πνεύμα, να εφαρμόσουν τις νέες τεχνολογίες.
Τα προγράμματα έρχονται να προστεθούν στα άλλα πρωτοποριακά προγράμματα, που πραγματοποιούν κάθε χρόνο τα Εκπαιδευτήρια,
για να προετοιμάσουν τους μαθητές τους για τις απαιτήσεις της εποχής μας.

01. ΓΛΩΣΣΟΔΕΤΕΣ, ΠΑΡΟΙΜΙΕΣ ΚΑΙ ΑΙΝΙΓΜΑΤΑ
Με τη συγγραφέα Άννα Χατζημανώλη

Επειδή η εκμάθηση της γλώσσας δεν είναι μια απλή διαδικασία
Επειδή η ελληνική γλώσσα είναι και πολύτροπη και δημιουργική
Επειδή η ανάγνωση και η γραφή είναι σαν παιχνίδι
Επειδή η μάθηση προϋποθέτει διάθεση…
Η συγγραφέας Άννα Χατζημανώλη θα ταξιδέψει νήπια και εκπαιδευτικούς στο μαγικό κόσμο της λαϊκής παράδοσης, θα βοηθήσει
να «λύσουμε και να δέσουμε» την ελληνική γλώσσα, να παίξουμε, να γελάσουμε, να ανακαλύψουμε και να δημιουργήσουμε. Λέξεις
παράξενες, συνθηματικές, συμβολικές, αταίριαστες, μας ξεγελούν και μας μπερδεύουν. Άραγε τι κρύβεται πίσω; Να το πάρει το
ποτάμι;

02. ΜΕΣ ΣΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ...
Τα Εκπαιδευτήρια Μαντουλίδη εγκαινιάζουν τη σχολική χρονιά 2009-2010 το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μες στο μουσείο». Το
πρόγραμμα αφορά τους μαθητές του Δημοτικού Σχολείου και στοχεύει να αλλάξει τη στάση των μαθητών και τη συμπεριφορά τους
απέναντι στα μουσεία.
Στο πλαίσιο του προγράμματος οι μαθητές του δημοτικού θα ασχοληθούν με ένα μουσείο κάθε χρόνο (Λαογραφικό, Βυζαντινό, Αρχαιολογικό Μουσείο, Τελλόγλειο Ίδρυμα, Αρχαιολογικό Μουσείο Βεργίνας και Δίον). θα επισκεφτούν το μουσείο, θα μελετήσουν
την ιστορική περίοδο στην οποία αναφέρεται, θα συμμετάσχουν στα εκπαιδευτικά προγράμματα, που κάθε μουσείο εφραρμόζει, θα
αναλάβουν εργασίες, ομαδικές και ατομικές, θα μιλήσουν με ειδικούς.
Η μουσειακή εκπαίδευση των μαθητών ξεκινά βέβαια από το Νηπιαγωγείο. Οι μαθητές του Νηπιαγωγείου, με αφορμή τις θεματικές ενότητες, επισκέπτονται τα μουσεία της πόλης, όπως το Αρχαιολογικό με αφορμή τη θεματική ενότητα «Σταφύλι-κρασί», και
παρακολουθούν εκπαιδευτικά προγράμματα.

03. ΜΙΛΑΜΕ ΓΙΑ ΜΑΣ
Οι μαθητές της Δ΄, Ε΄, ΣΤ΄Δημοτικού θα έχουν την ευκαιρία να συνομιλούν με ειδικούς για θέματα που αφορούν άμεσα τα ενδιαφέροντά τους, τις ανησυχίες τους, τους στόχους και τις επιδιώξεις τους. Το πρόγραμμα «Μιλάμε για μας», που εγκαινιάζεται
τη σχολική χρονιά 2009-2010, στοχεύει να αναπτύξει το διάλογο, να απαντήσει σε απορίες των μαθητών και να τους ενημερώσει
για θέματα επίκαιρα. Ειδικοί, επιστήμονες, καλλιτέχνες, δημιουργοί, θα συζητήσουν με τους μαθητές, θα σχολιάσουν και θα
προβληματιστούν.

04. FUNecoleR
Στο σχολείο της ψηφιακής εποχής επιτάσσεται η ανάγκη να επεκταθεί ο ρόλος των νέων τεχνολογιών από την εξοικείωση στον
εμπλουτισμό της διδασκαλίας και μάθησης. Για το λόγο αυτό φέτος τα Εκπαιδευτήρια θα συμμετάσχουν στο πιλοτικό για την Ελλάδα
εκπαιδευτικό πρόγραμμα FUNecoleR, που δημιουργήθηκε από την κυπριακή εταιρία Digipro computer consultants.
Το FUNecoleR είναι ένα ολοκληρωμένο διδακτικό πρόγραμμα που υλοποιείται κατά τα 6 χρόνια της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης.
Στο πλαίσιο του προγράμματος οι μαθητές της Α΄ Δημοτικού των Εκπαιδευτηρίων, που παρακολουθούν το πρόγραμμα μελέτης κάθε
Τετάρτη, σε συνεργασία με τους εκπαιδευτικούς της τάξης θα εξοικειώνονται στις νέες τεχνολογίες και θα εμπλουτίζουν τις γνώσεις τους πάνω στα γνωστικά αντικείμενα της Α΄ Δημοτικού. Το πρόγραμμα αποτελεί δωρεάν παροχή και θα γίνεται στο Εργαστήριο
Πληροφορικής, ώστε να υπηρετεί το βιωματικό χαρακτήρα του.
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συζήτηση

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΜΑΝΤΟΥΛΙΔΗ

Στο πλαίσιο του Επίκαιρου Λόγου επισκέφτηκε το Σχολείο μας ο ψυχίατρος,
ψυχαναλυτής, οικογενειακός θεραπευτής αλλά και συγγραφέας, καθηγητής
στη Σχολή Αρχιτεκτόνων του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου Αθηνών
κ. Νίκος Σιδέρης. Το θέμα της ομιλίας του κ. Σιδέρη ήταν «Παιχνίδια εξουσίας ή
παιχνίδια με κανόνες;». Aφορμή της επίσκεψής του στο Σχολείο μας στάθηκε το
τελευταίο του βιβλίο από τις εκδόσεις Μεταίχμιο με τον χαρακτηριστικό
τίτλο «Τα παιδιά δεν θέλουν ψυχολόγο. Γονείς θέλουν!». Η εκδήλωση
διοργανώθηκε την Παρασκευή, 27 Νοεμβρίου 2009, στις 13.30, στο θέατρο
του Πολιτιστικού Κέντρου των Εκπαιδευτηρίων. Τη συζήτηση πλαισίωσαν
οι μαθητές /-τριες του Γυμνασίου και του Λυκείου: Χ. Γούτα, Ε. Κανονίδης,
Π. Παχίδης, Σ. Πρασίνη, Χ. Ταρατόρη και Α. Χαρισούδης.

Τα παιδιά
δε θέλουν
ψυχολόγο.
Γονείς θέλουν!
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Γράφει η Χρύσα Γούτα

Α

ρχικά ο συντονιστής της συζήτησης, μαθητής Π. Παχίδης,
ανέφερε ένα μικρό βιογραφικό
του καλεσμένου. Πληροφορηθήκαμε λοιπόν πως: Ο Νίκος
Σιδέρης γεννήθηκε το 1952 στην Αθήνα.
Σπούδασε στην Ιατρική Αθηνών. Συνέχισε με
μεταπτυχιακές σπουδές στο Παρίσι (ειδικότητα ψυχιατρικής, νευροψυχολογία- νευρογλωσσολογία, ιστορία). Είναι διδάκτωρ του
τμήματος Ψυχολογίας του Παντείου Πανεπιστημίου, διδάσκων ψυχαναλυτής της Ψυχαναλυτικής Σχολής του Στρασβούργου(Ε.P.S.)
και μέλος της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας
Ψυχανάλυσης (FEDEPSY). Εργάζεται στην
Αθήνα ως ψυχίατρος, ψυχαναλυτής και
οικογενειακός θεραπευτής. Έχει διδάξει,
μεταξύ άλλων, στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, στο Κολέγιο Αθηνών,
στο Deree College. Από το 2003 διδάσκει
στη Σχολή Αρχιτεκτόνων του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου Αθηνών το μάθημα
«Αρχιτεκτονική και Ψυχανάλυση». Έχει
εκδώσει μελέτες, δοκίμια, καθώς και ποίηση και πεζογραφία. Από τις εκδόσεις ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ κυκλοφορεί επίσης το βιβλίο του
«Όπως ειπώθηκαν εκεί και ακούστηκαν»,
«Μυστικά και αλήθειες από το ντιβάνι του
ψυχαναλυτή» (2008).
Στην ερώτηση που ακολούθησε για το αν
ένα παιδί ή ένας έφηβος θα πρέπει να ζει
καλύτερα σε μια ψευδαίσθηση, αν υπάρχει
στην οικογένειά του κάποιο σοβαρό οικογενειακό ή οικονομικό πρόβλημα ή κάποιο
σοβαρό πρόβλημα υγείας, ο κ. Σιδέρης απάντησε ότι τα παιδιά δεν είναι συχνά σε θέση
να επωμιστούν τα προβλήματα των μεγάλων
ούτε να γίνονται συμμέτοχοι σε αυτά, και
παρότι θα πρέπει οι μεγάλοι να λένε αλήθειες και να τα αντιμετωπίζουν με ειλικρίνεια, κάποιες φορές θα πρέπει να λένε τη
μισή αλήθεια ή να κρύβουν καταστάσεις και
προβλήματα για να μην τα πληγώσουν. Στην
επόμενη ερώτηση αναφορικά με το αίσθημα
της ζήλειας και του φθόνου, με τα οποία η
ελληνική κοινωνία είναι διαποτισμένη, κι αν
τελικά είναι δημιουργικά και παραγωγικά
αυτά τα συναισθήματα μερικές φορές για την
αυτοβελτίωση των ανθρώπων, ο κ. Σιδέρης
διαχώρισε τη ζήλεια και το φθόνο, που τα
θεώρησε επικίνδυνα και βλαβερά, από την
ευγενή άμιλλα, που τη θεώρησε χρήσιμη
και παραγωγική. Σε άλλες τοποθετήσεις-

ερωτήσεις των παιδιών σχετικά με την
οικογένεια και τις οικογενειακές σχέσεις,
μίλησε για την ανάγκη επικοινωνίας μεταξύ
των μελών της και τη θέσπιση κανόνων, με
δεδομένη την ασυμμετρία, τη διαφορά και
την έλλειψη που, μοιραία, χαρακτηρίζουν
τους ανθρώπους. Κανένας άνθρωπος, τόνισε, δεν μπορεί να καταλάβει σε βάθος έναν
άλλο, γιατί όλοι μας είμαστε διαφορετικοί,
έχουμε διαφορετικά βιώματα και διαφορετική αντίληψη της πραγματικότητας. Αυτό το
τελευταίο όμως είναι που κάνει τη ζωή μας
πολύχρωμη και ενδιαφέρουσα, και μάλιστα
έφερε ως παράδειγμα ένα μουσικό θέμα
όπου άλλα λόγια λέει ο ένας τραγουδιστής,
σε άλλο τόνο απαντά κάποιος άλλος, κι
όμως παρά τις διαφορές, το μουσικό θέμα
μάς γοητεύει χάρη στη σύνθεση φωνών και
μουσικών οργάνων. Σε επόμενη ερώτηση για
το αν η αίσθηση ακατανοησίας που εξελίσσεται σε αίσθηση αδικίας και καταπίεσης
και καταλήγει στην επίδειξη και την άσκηση
εξουσίας συχνά με χρήση βίας, αναφορικά
με το σχολικό περιβάλλον και τις σχέσεις
μαθητών και καθηγητών, ο κ. Σιδέρης στάθηκε απόλυτα εναντίον της βίας. Όσο για την
ακατανοησία και την αίσθηση αδικίας και
καταπίεσης που νιώθει συχνά ένας έφηβος
τόσο στο σχολικό, όσο και στο οικογενειακό
ή στο κοινωνικό του περιβάλλον, είπε πως
ο άνθρωπος εκ φύσεως όποιον δεν καταλαβαίνει ή με τον οποίον δε συμφωνεί τον
χαρακτηρίζει εχθρό ή τρελό, και τον απομονώνει από το περιβάλλον του. Θα πρέπει
λοιπόν να μην είμαστε εξ αρχής άδικοι και
αυστηροί με τους μεγαλύτερούς μας ή με
τους δασκάλους μας και να μη βιαζόμαστε
να τους χαρακτηρίσουμε εχθρούς ή τρελούς,
αλλά ας περάσει από τη σκέψη μας ότι δε
συμβαίνει τίποτα από τα παραπάνω και ότι,
ίσως, απλώς δεν τους καταλαβαίνουμε. Τέλος συζητήθηκε στην αίθουσα η αντιμετώπιση προβληματικών καταστάσεων χάρη στην

ύπαρξη κανόνων, και το πώς αυτοί μπορούν
να βοηθήσουν έναν έφηβο που εμφανίζει
αποκλίνουσα ή παραβατική συμπεριφορά
εντός και εκτός σχολείου. Γενικά ο κ. Σιδέρης ήταν απλός και κατανοητός στην ομιλία
του, και στις απαντήσεις που έδωσε, μίλησε
κατευθείαν στην ψυχή και στην καρδιά μας
φέρνοντάς μας μάλιστα πολλά παραδείγματα
από την καθημερινή μας ζωή, για να αποδείξει τα όσα πιστεύει. Όλα τελικά είναι θέμα
κανόνων που συμφωνούμε μεταξύ μας, για
να επικοινωνήσουμε και να συμβιώσουμε.
Και όλες οι ανθρώπινες σχέσεις αντιμετωπίζονται με την αλήθεια, την ειλικρίνεια, την
καλή θέληση, την υγιή άμιλλα, ποτέ με τη
βία, το φθόνο και τη ζήλεια, αλλά, μερικές
φορές, και με μερικά ανώδυνα ψέματα από
τη μεριά των μεγάλων – κυρίως όταν οι πλάτες των μικρότερων δε σηκώνουν ολόκληρη
την αλήθεια ή όταν αυτή είναι πολύ πικρή,
για να την αντέξουν.
Για το τέλος ο κ. Σιδέρης φύλαξε τα καλύτερα για το ακροατήριό του. «Κλείνοντας»,
είπε, «έχω να σας δώσω τρεις συμβουλές.
Να χαζεύετε, να λέτε βλακείες και να μη
διαβάζετε». Οι μαθητές χειροκρότησαν
ενθουσιασμένοι, αλλά ο ομιλητής αμέσως
έσπευσε να δικαιολογήσει αυτές τις αναπάντεχες συμβουλές του. Να χαζεύουμε με
την έννοια να χαλαρώνουμε, να ταξιδεύουμε
κάποιες στιγμές της ημέρας, για να ηρεμούμε. Να λέμε βλακείες, γιατί ποτέ κανείς
δεν μπορεί να λέει όλο εξυπνάδες, και να
μη διαβάζουμε, γιατί οι λύσεις στα προβλήματά μας δε θα βρίσκονται πάντα στις
σελίδες ενός βιβλίου. Ακόμα και μετά τις
επεξηγήσεις του κ. Σιδέρη οι συμβουλές του
μας ενθουσίασαν. Η εκδήλωση στο σύνολό
της αποδείχτηκε ιδιαίτερα ωφέλιμη και μας
έβαλε στη διαδικασία να αναγνωρίσουμε τα
λάθη μας και να αναθεωρήσουμε τις σχέσεις
μας με γονείς και καθηγητές.

MAΘΗΤΙΚΑ ΜΗΝΥΜΑΤΑ
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Οι εκπαιδευτικοί υποδέχτηκαν τα νήπια και τους γονείς
τους στις αίθουσες διδασκαλίας.
Έγινε σύντομη παρουσίαση του τρόπου λειτουργίας
στους γονείς και παιχνίδια γνωριμίας με τους μικρούς
μαθητές. Ακολούθησε ξενάγηση στους χώρους του
νηπιαγωγείου και μουσικοκινητικές δραστηριότητες
στην αυλή του σχολείου.

YΠΟΔΟΧΗ

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ
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ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΜΑΝΤΟΥΛΙΔΗ

ΓΝΩΡΙΖΩ ΤΟ ΣΩΜΑ ΜΟΥ
ΚΑΙ ΤΡΕΦΟΜΑΙ ΥΓΙΕΙΝΑ

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ

ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΣ

ΔΙΑΤΡΟΦΟΛΟΓΟΣ

Στα πλαίσια της ενασχόλησης των μαθητών του
Νηπιαγωγείου με τη θεματική ενότητα «Σώμα και Διατροφή», τα νήπια επισκέφθηκαν το μουσείο Αθλητισμού και
συμμετείχαν σε εκπαιδευτικό πρόγραμμα με θέμα: «Το σώμα
μου». Πριν επισκεφθούν το μουσείο, οι μαθητές έφεραν
υλικό στο σχολείο σχετικό με το θέμα μας, αντάλλαξαν
απόψεις, γνώσεις και ιδέες, ενημερώθηκαν για τη διαφορά
του αθλητικού μουσείου από τα υπόλοιπα μουσεία και
προετοιμάστηκαν για την επίσκεψη. Κατά τη διάρκεια της
συμμετοχής τους στο πρόγραμμα τα παιδιά ενημερώθηκαν
από τις παιδαγωγούς του μουσείου για τη σωστή φροντίδα
και προάσπιση της υγείας μας, για την άθληση, μετρήθηκε
το ύψος και το βάρος τους, ο δείκτης ευλυγισίας τους και
συμμετείχαν σε διαγωνισμό στόχου, ταχύτητας και στο άθλημα της σκυταλοδρομίας.
Το πρόγραμμα συνεχίστηκε με την επίσκεψη της ιατρού διατροφολόγου κ. Rosa Propato – Μουσαφείρη, η οποία
βοήθησε τους μικρούς μαθητές να κατανοήσουν την αξία
της σωστής και ισορροπημένης διατροφής και άσκησης και
απάντησε υπομονετικά στις ερωτήσεις τους αλλά και του
οδοντιάτρου κ. Ματιάκη, ο οποίος μίλησε στα παιδιά για τη
σωστή φροντίδα των δοντιών
Στο πρόγραμμα έγινε ειδική αναφορά στη μεσογειακή
διατροφή και την υψηλή διατροφική αξία του ελαιόλαδου
ενώ οι μικροί μαθητές γεύτηκαν ψωμί με λάδι και ρίγανη.
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MAΘΗΤΙΚΑ ΜΗΝΥΜΑΤΑ

ΣΤΑΦΥΛΙ - ΚΡΑΣΙ ΚΑΙ...
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ
Οι μαθητές του νηπιαγωγείου των Εκπαιδευτηρίων Μαντουλίδη
στο πλαίσιο του προγράμματος «Σταφύλι – κρασί»
ενημερώθηκαν για το σταφύλι, την παρασκευή του κρασιού και
τη σύνδεσή του με την ελληνική παράδοση και μυθολογία.
Πριν την επίσκεψή τους στο αρχαιολογικό μουσείο οι δασκάλες
διηγήθηκαν στα παιδιά το μύθο της γέννησης του θεού
Διόνυσου και το μύθο της αρπαγής της Αριάδνης. Επίσης έδειξαν
στα παιδιά φωτογραφικό υλικό με τον κρατήρα του Δερβενίου
και το ψηφιδωτό της αρπαγής της Αριάδνης από το θεό Διόνυσο
και τα ενημέρωσαν για το χώρο του μουσείου, την αξία του και
τους κανόνες συμπεριφοράς που ισχύουν.
Κατά τη διάρκεια της επίσκεψής τους, τα παιδιά αναγνώρισαν
τα εκθέματα (κρατήρας Δερβενίου, ψηφιδωτό με την αρπαγή
της Αριάδνης από το θεό Διόνυσο) και το θεό Διόνυσο σε
τραπεζοφόρο αγαλματίδιο του 3ου αιώνα μ.Χ.
Το πρόγραμμα ολοκληρώθηκε με τις ζωγραφιές των παιδιών,
στις οποίες αποτύπωσαν ό,τι τους εντυπωσίασε.

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ

ΓΙΟΡΤΗ 28ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ
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THE ENGLISH GARDEN
HALLOWEEN
The English Garden had a great time celebrating Halloween
this year on October 30th. 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!

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ

ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΟ ΦΟΥΡΝΟ

MAΘΗΤΙΚΑ ΜΗΝΥΜΑΤΑ
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Την πρώτη τους γνωριμία με την πρωτοβάθμια εκπαίδευση έκαναν οι μαθητές της Α΄ Δημοτικού κατά την τελετή
υποδοχής τους. Οι γονείς «παρέδωσαν» τα πρωτάκια στις
δασκάλες τους, οι οποίες τα ξενάγησαν στους χώρους του
σχολείου και τα συγκέντρωσαν ανά τμήμα στις νέες τους
αίθουσες. Οι μαθητές της Α’ Δημοτικού κάθισαν στα θρανία τους και γνώρισαν τη νέα τους δασκάλα, η οποία τους
μίλησε αλλά και απάντησε σε δικές τους ερωτήσεις.

YΠΟΔΟΧΗ

Α’ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ
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ΑΓΙΑΣΜΟΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ‘‘ΤΟ ΠΑΙΔΙ ΣΤΟ ΜΑΓΙΚΟ ΚΟΣΜΟ ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ’’

ΘΕΑΤΡΙΚΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ

ΓΙΟΡΤΗ 28ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ
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MAΘΗΤΙΚΑ ΜΗΝΥΜΑΤΑ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ

Η Α’ ΤΑΞΗ ΣΤΟΝ ΑΓΙΟ ΔΗΜΗΤΡΙΟ

ΑΡΤΟΚΛΑΣΙΑ - ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ - Γ’ ΤΑΞΗ
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ENGLISH DRAMA CLUB
Οι μαθήτριες της Ε’ και ΣΤ’ τάξης του “English Drama Club”
έκλεισαν τη σχολική χρονιά με την παράσταση «Alice in
Wonderland” στο ΠΚΕΜ.
Την παράσταση παρακολούθησαν οι μαθητές των τάξεων Δ’, Ε’
και ΣΤ’ Δημοτικού που καταχειροκρότησαν την προσπάθεια των
συμμαθητριών τους.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΜΑΝΤΟΥΛΙΔΗ

After School Bilingual
AND BILINGUAL Link
HALLOWEEN
Pumpkin here, pumpkin there.
This year the pumpkins weren’t to
be found anywhere!!! That however
did not stop us from having
Halloween fun! Students from
the English Garden got dressed
up and went trick-or-treating. The After School Bilingual
and Bilingual link made crafts, played games related to
Halloween, had some candy, and a lot of fun!!!!!
Thanksgiving Poem
Thinking of what I am grateful for
Has to be my friends
And all my family members
Not PC games and material things
Kindness prevails in this world
So go on and don’t be selfish
Give away what you don’t need
In case you haven’t noticed
Valuable are just three things: love, friendship, and peace
If only we could be grateful for just these three little things
Nobody would be sad because
Giving is a great thing!
Sofronios Zafiriades, 6th GRADE BILINGUAL
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MAΘΗΤΙΚΑ ΜΗΝΥΜΑΤΑ

ΓΥΜΝΑΣΙΟ
& ΛΥΚΕΙΟ

ΥΠΟΔΟΧΗ Α’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

ΓΙΟΡΤΗ 28ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ
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ΜΑΘΗΤΙΚΗ ΠΑΡΕΛΑΣΗ

ΓΥΜΝΑΣΙΟ
& ΛΥΚΕΙΟ

ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΠΑΡΕΛΑΣΗ

MAΘΗΤΙΚΑ ΜΗΝΥΜΑΤΑ
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ΓΥΜΝΑΣΙΟ
& ΛΥΚΕΙΟ

Μουσείο Κινηματογράφου
Το μουσείο κινηματογράφου είναι ένας χώρος που συνδέει την
ιστορία του κινηματογράφου με τον ελληνικό κινηματογράφο. Η
ξενάγηση είναι έτσι σχεδιασμένη σαν ένα κινηματογραφικό φιλμ
που προσφέρει άπειρες πληροφορίες για τα σημεία-σταθμούς
του ελληνικού κινηματογράφου. Λίγο πριν αρχίσει το ταξίδι μέσα
στο χρόνο, λίγα πράγματα για το πώς άρχισαν να γυρίζονται οι
παλιές ταινίες, ποια ήταν η γενέτειρα του κινηματογράφου και η
αναδρομή στον βουβό κινηματογράφο και στις ασπρόμαυρες ταινίες προκαλούν στον επισκέπτη δέος και ενδιαφέρον για το τι θα
επακολουθήσει. Μέσα από την ξενάγηση ο επισκέπτης μπορεί να
παρακολουθήσει την πορεία των ελληνικών ταινιών μέσω διάφορων ομιλιών, εφημερίδων των τότε χρόνων, αλλά και από τη φωνή
ενός μικρού παιδιού που μας ακολουθεί καθ’ όλη τη διάρκεια της
ξενάγησης. Ο επισκέπτης μπορεί να περιηγηθεί στις διάφορες αίθουσες του μουσείου και να δει από κοντά φωτογραφίες μεγάλων
ελλήνων ηθοποιών, αφίσες ελληνικών ταινιών που άφησαν εποχή
και κοστούμια διάσημων ταινιών. Η προβολή μερικών σκηνών από
διάσημες ταινίες, που κανένας δεν πρέπει να χάσει, αλλά και η
επιβλητική χωρίς υπερβολές διακόσμηση δημιουργούν ένα κλίμα
άκρως κινηματογραφικό και καλλιτεχνικό. Στο τέλος της ξενάγησης ο επισκέπτης μπορεί να παρακολουθήσει την προβολή τρισδιάστατης ταινίας μικρού μήκους. Σίγουρα η επίσκεψη σ’ αυτό το
μουσείο είναι μια αξέχαστη εμπειρία και αποτελεί αναπόσπαστο
κομμάτι της περιήγησης ενός λάτρη του κινηματογράφου που δεν
πρέπει να παραλείψει!
Γωγάκου Αναστασία

ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ

ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΟ ΤΕΛΛΟΓΛΕΙΟ ΙΔΡΥΜΑ
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Δυναμικό «παρών»
της Περιβαλλοντικής
Ομάδας Γυμνασίου Λυκείου

H Περιβαλλοντική Ομάδα των Εκπαιδευτησης για τη βιώσιμη ανάπτυξη της UNESCO
λογιστεί η πρωτογενής παραγωγικότητα
ρίων όπως κάθε χρονιά, έτσι και φέτος θα
είναι «Ενέργεια – ανανεώσιμες πηγές και
της περιοχής. Το πείραμα απαιτεί δύο
δώσει το δυναμικό της «παρών» με ποικίλες
τοπικές κοινωνίες».
επισκέψεις, μία το Δεκέμβριο και μία
δραστηριότητες. Συγκεκριμένα:
• Επίσκεψη στο φράγμα της Θέρμης και
τον Απρίλιο.
• Συμμετοχή στο περιβαλλοντικό πρόγραμμα
προσδιορισμός των διαφόρων ειδών ζώων • Επίσκεψη στο ΚΠΕ Ελευθερίου – Κορ«Ενέργεια: ανανεώσιμες – φιλικές μορφές
που απαντώνται εκεί (πάπιες, νεροχελώδελιού το Φεβρουάριο και ενημέρωση
ενέργειας». Να σημειωθεί ότι το τρέχον
νες, ψάρια), καθώς και ενημέρωση για
- συζήτηση για τις ανανεώσιμες πηγές
θεματικό έτος στο πλαίσιο της εκπαίδευτον οικολογικό του ρόλο. Ακόμα θα υποενέργειας.

Περιβαλλοντική Εκπαίδευση Δημοτικού
Η περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση και εκπαίδευση είναι απολύτως αναγκαία σήμερα
για να διασφαλίσει την ποιότητα της δικής
μας ζωής, καθώς και εκείνης των επόμενων γενεών.
Τα Εκπαιδευτήρι, πιστεύοντας ότι η εκπαιδευτική διαδικασία δεν πρέπει να περιορίζεται μόνο μέσα στα στενά πλαίσια της αίθουσας διδασκαλίας και της καθορισμένης
ύλης των μαθημάτων, τα τελευταία χρόνια
συμμετέχουν σε διάφορα εκπαιδευτικά προγράμματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, σε
όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης. Ο σχεδιασμός και η υλοποίηση των προγραμμάτων
αυτών γίνεται σε συντονισμό και συνεργασία με τα αρμόδια γραφεία Εκπαίδευσης,
τα Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης,
την Τοπική Αυτοδιοίκηση και τις περιβαλλοντικές οργανώσεις και φορείς.
Τα εκπαιδευτήρια Μαντουλίδη, βραβευμένα

με τη σημαία των «ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ», εκπονούν και εφαρμόζουν, κάθε χρόνο,
περιβαλλοντικά προγράμματα σε όλες τις
τάξεις του Δημοτικού σχολείου, ώστε κάθε
μαθητής που τελειώνει το σχολείο μας να
έχει μια σφαιρική αντίληψη και ευαισθητοποίηση για τα βασικά περιβαλλοντικά
προβλήματα.
Έτσι η Α΄ Δημοτικού έχει σαν θέμα της τα
«Είδη υπό εξαφάνιση», η Β΄ τα «Δάση», η
Γ΄ το «Νερό», η Δ΄ τα «Απορρίμματα», η Ε΄
το «Κλίμα & Ενέργεια» και η ΣΤ΄ το «Έδαφος & Τρόφιμα».
Μερικές από τις σημαντικότερες οικολογικές δράσεις, ενταγμένες στα διάφορα περιβαλλοντικά προγράμματα που εκπονούν τα
Εκπαιδευτήρια, είναι:
• Συνέχιση της ανάπτυξης του ολοκληρωμένου προγράμματος ανακύκλωσης (συσκευασιών, συσσωρευτών και ηλεκτρικών
μικροσυσκευών).
• Λειτουργία ομάδας περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης, στα πλαίσια των δημιουργικών ομίλων του σχολείου μας.
• Παρακολούθηση ταινιών και ντοκιμαντέρ
με περιβ/κό περιεχόμενο.
• Επισκέψεις σε κέντρα περιβ/κής εκπαίδευσης και χώρους περιβ/κού ενδιαφέροντος.

• Διοργάνωση ενημερωτικών εκδηλώσεων
από περιβ/κές οργανώσεις και φορείς.
• Συμμετοχή σε περιβ/κές εκδηλώσεις και
δράσεις.
• Λειτουργία μετεωρολογικού σταθμού μέτρησης, σε συνεργασία με το τμήμα Μετεωρολογίας του Α.Π.Θ.
• Καθιέρωση Οικοκώδικα, για τους μαθητές και εργαζομένους στα εκπαιδευτήριά μας.
• Ηλεκτρονική αποστολή μεγάλου μέρους
των ανακοινώσεων και ενημέρωσης γονέων και κηδεμόνων.
Σκοπός μας είναι να συνειδητοποιήσουν
οι μαθητές τη σχέση του ανθρώπου με το
φυσικό και κοινωνικό περιβάλλον, να ευαισθητοποιηθούν για τα προβλήματα που
συνδέονται με αυτό και να δραστηριοποιηθούν με τα ειδικά προγράμματα, ώστε να
συμβάλουν στη γενικότερη προσπάθεια αντιμετώπισής τους. Άλλωστε, οι μαθητές είναι
οι αυριανοί πολίτες και η σωστή ενημέρωση
και αγωγή τους είναι κρίσιμης σημασίας για
τη διατήρηση του φυσικού περιβάλλοντος
στη χώρα μας.
Όραμά μας είναι η αλλαγή συμπεριφοράς
όλων (μαθητών και εργαζομένων) ώστε τα
Εκπαιδευτήριά μας σταδιακά να μετατραπούν
σ’ ένα πρότυπο «Οικολογικό Σχολείο».
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Χειμερινή εξόρμηση
στο φράγμα της Θέρμης
Περιβαλλοντική Ομάδα του Γυμνασίου
H Περιβαλλοντική Ομάδα του Γυμνασίου των Εκπαιδευτηρίων, πραγματοποίησε εκπαιδευτική εξόρμηση στο φράγμα της
Θέρμης, προκειμένου να παρατηρήσει και να προσδιορίσει
τα διάφορα είδη πτηνών που απαντώνται εκεί και να συλλέξει φυτικά δείγματα για να πραγματοποιήσει υπολογισμό του
ρυθμού αύξησης της φυτικής βιομάζας στο οικοσύστημα της
περιοχής. Θα ακολουθήσει δεύτερη συμπληρωματική εξόρμηση τον Απρίλιο, με σκοπό να συγκριθούν τα αποτελέσματα
με εκείνα της πρώτης φοράς.

ΕΛΙΑ-ΜΕΛΙ:
ΓΕΥΣΕΙΣ ΑΠΟ ΕΛΛΑΔΑ
Στα πλαίσια του Εκπαιδευτικού Προγράμματος με θέμα «ΕλιάΜέλι: Γεύσεις από Ελλάδα», οι μαθητές της Δ΄ τάξης είχαν την
ευκαιρία, να πραγματοποιήσουν εκπαιδευτική επίσκεψη στη Ν.
Γωνιά Χαλκιδικής και να συμμετάσχουν σε σχετικές βιωματικές
δραστηριότητες.
Οι μαθητές μας βίωσαν την εμπειρία του μαζέματος ελιάς σε ελαιώνα και στη συνέχεια ξεναγήθηκαν σε εργαστήριο συσκευασίας
παραδοσιακών τοπικών προϊόντων, όπου η ιδιοκτήτρια κ. Μαριάννα
Καζάκη τους έδειξε τον τρόπο προετοιμασίας της βρώσιμης ελιάς.
Τέλος, έγινε και στάση στο τοπικό ελαιοτριβείο όπου οι μαθητές
γνώρισαν από κοντά τα στάδια παραγωγής του ελαιόλαδου.
Επίσης, στα πλαίσια του ίδιου προγράμματος, μαθητές της Δ΄ τάξης
επισκέφτηκαν τη γιορτή μελιού που διοργανώθηκε τον Οκτώβριο
στην πόλη μας, από το Α.Π.Θ. και τον Μελισσοκομικό Σύλλογο
Θεσ/νίκης. Εκεί είχαν την ευκαιρία να ξεναγηθούν από τον καθηγητή μελισσοκομίας κ. Α. Θρασυβούλου, καθώς και να δοκιμάσουν
και προμηθευτούν μελισσοκομικά προϊόντα.
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του Βασίλη Τσιότρα

Ο

τίτλος του πρωταθλητή είναι
το ιδανικό επιστέγασμα μιας
μεγάλης προσπάθειας σε μια
δύσκολη χρονιά. Στο ανδρικό
τμήμα του ΜΑΣ Μαντουλίδης
πέρασαν από πολλά στάδια αμφιβολίας, αμφισβήτησης, αγωνίας αλλά το τελικό ήταν
αυτό της επιβράβευσης με την κατάκτηση
της κορυφής.
Παίκτες, προπονητές και παράγοντες,
όλοι συμφωνούν ότι το αποτέλεσμα αυτό
ήρθε μέσα από την πολύ καλή οργάνωσησήμα κατατεθέν των Εκπαιδευτηρίων Μαντουλίδη-τον ενθουσιασμό και τη πολύ δουλειά όλων των παικτών σε συνδυασμό με τη
σωστή καθοδήγηση από την τεχνική ηγεσία
που πάντα κατάφερνε να προσαρμόζεται στις
ανάγκες των περιστάσεων.
Το «πείραμα» της αρμονικής συνένωσης των πολλών νέων καλαθοσφαιριστών
με κάποιους ιδιαίτερα έμπειρους αθλητές
στέφθηκε με απόλυτη επιτυχία και πλέον
όλοι μπορούν να απολαύσουν το νέκταρ
της επιτυχίας…
Μια επιτυχία που όμως δεν έχει ολοκληρωθεί και μπορεί να γίνει μεγαλύτερη, αφού
υπάρχει μια ακόμη πρόκληση που είναι η
παραμονή στη Β’ Εθνική Κατηγορία.
Ο προπονητής της ομάδας Νίκος Κεραμεύς μας είπε: «Η φιλοσοφία του ΜΑΣ Μαντουλίδη είναι να δίνει πάντα ευκαιρίες σε
νέα παιδιά να δείξουν το ταλέντο τους και
να γίνουν καλύτεροι σαν άνθρωποι. Αυτό
είναι που τον κάνει να διαφέρει. Καταφέραμε μέσα από μια συνολική προσπάθεια
να δώσουν όλοι το κάτι παραπάνω για να
έρθει αυτή η άνοδος μέσα από ένα πολύ
καλό κλίμα. Αυτό πιστεύω είναι και το κλειδί της επιτυχίας. Υπήρχε πολύ καλή χημεία
και αν και ήταν πολύ διαφορετικές ηλικίες
δεν υπήρχε ούτε υπόνοια πειθαρχικού παραπτώματος. Σε μια ομάδα είναι πολύ σημαντικό να έχεις πολύ καλούς χαρακτήρες
και εμείς ήμασταν πολύ τυχεροί σ’ αυτόν
τον τομέα. Στην επιτυχία όμως συνέβαλαν
όλοι, από την πρόεδρο των Εκπαιδευτηρίων
μέχρι και τον τελευταίο εργαζόμενο. Στην

επιτυχία αυτή μεγάλη ήταν η συμβολή του
στενού μου συνεργάτη Δημήτρη Νικολαΐδη,
του Άγγελου Μπούμπα και του γενικού αρχηγού της ομάδας Μάκη Χασιώτη. Υπάρχει
ακόμα η «αύρα» δύο πολύ σημαντικών ανθρώπων που όμως δεν είναι πια κοντά μας,

του Ευάγγελου Μαντουλίδη και του Γιώργου
Γιαννακούλα.
Όσο για το κέρδος μας από την προηγούμενη χρονιά είναι οι πολύτιμες εμπειρίες
που αποκομίσαμε και θα μείνουν ανεξίτηλες στο χρόνο…»
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01.

Δυναμικό ‘‘παρών’’ του Μαντουλίδη
στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Μπάσκετ Εφήβων
του Βασίλη Τσιότρα

Ο

ι επιτυχίες συνεχίζονται για τους απόφοιτους των Εκπαιδευτηρίων και αθλητές του ΜΑΣ Μαντουλίδη στο μπάσκετ. Ο Δημήτρης
Κατσίβελης, ο Γιώργος Γεωργάκης και ο Γιάννης Καραθανάσης μετά τη συμμετοχή τους στην Εθνική Ομάδα Εφήβων που
κατέλαβε την πρώτη θέση στο Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα το 2008 στην Αμαλιάδα, ήταν βασικοί παίκτες και της Εθνικής Ομάδας, που κατέκτησε τη δεύτερη θέση στον κόσμο στην παγκόσμια διοργάνωση που έγινε φέτος το καλοκαίρι στην Νέα Ζηλανδία.
Αξίζει να σημειωθεί ότι στην Εθνική Ομάδα Εφήβων συμμετείχε και ο απόφοιτος Κ. Σλούκας, παίκτης της ανδρικής ομάδας μπάσκετ
του Ολυμπιακού. Οι τρεις δευτεραθλητές κόσμου μίλησαν για την εμπειρία τους στα «Μαθητικά Μηνύματα»:

Γιώργος Γεωργάκης: «Ήταν μια ξεχωριστή εμπειρία, καθώς αγωνιστήκαμε
στην άλλη άκρη του κόσμου. Ήμασταν
πολύ δεμένοι σαν ομάδα γενικά και σ’
αυτό συντέλεσε και η προπέρσινη επιτυχία της κατάκτησης του Πανευρωπαϊκού πρωταθλήματος. Κάναμε πολύ καλές εμφανίσεις και πήραμε τη δεύτερη
θέση στον κόσμο».

Γιάννης Καραθανάσης: «Είναι μεγάλη πρόκληση μόνο να συμμετέχεις σ’ ένα Παγκόσμιο
πρωτάθλημα. Πόσο περισσότερο να κατακτάς και τη δεύτερη θέση, που δεν είναι μικρό
πράγμα. Είχαμε καλή χημεία, από τις προηγούμενες επιτυχίες μας. Ελπίζω και στο μέλλον να
έχουμε ανάλογες επιτυχίες, αν και εκείνο που
προέχει είναι να έχουμε περισσότερο χρόνο
συμμετοχής στις ομάδες που αγωνιζόμαστε,
αλλά και σε υψηλότερο ακόμη επίπεδο».

02.

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΜΕ ΚΥΡΟΣ
το Διεθνές Σεμινάριο Προπονητών
Καλαθοσφαίρισης

Μ

ε μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε από τις 3 έως τις 5 Ιουλίου
2009 στο Πολιτιστικό Κέντρο των Εκπαιδευτηρίων Μαντουλίδη
το Διεθνές Σεμινάριο «Θεσσαλονίκη 2009», που διοργάνωσε ο Σύνδεσμος Ελλήνων Προπονητών Καλαθοσφαίρισης (ΣΕΠΚ) με τη συμμετοχή 400 ατόμων από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Στο σεμινάριο,
το οποίο ήταν αφιερωμένο στη μνήμη του Γιώργου Γιαννακούλα, χαιρετισμό απηύθυνε ο Πρόεδρος του ΣΕΠΚ κ. Παναγιώτης Γιαννάκης.
Στους συμμετέχοντες μίλησαν και ανέλυσαν με λεπτομερή τρόπο τα
θέματά τους, που αφορούσαν τεχνικές στην καλαθοσφαίριση, ο προπονητής του Νιου Τζέρσεϊ Νετς, Lawrence Frank, ο Ισπανός τεχνικός
και πρωταθλητής ABC με την Μπαρτσελόνα, Xavi Pascual ο Ιταλός
προπονητής Matteo Boniciolli και ο Έλληνας διακεκριμένος τεχνικός, Σούλης Μαρκόπουλος.
Ο ΣΕΠΚ τίμησε τα Εκπαιδευτήρια Μαντουλίδη απονέμοντας βραβείο
στον εκπρόσωπο των Εκπαιδευτηρίων, κ. Νικόλαο Κεραμέα.

Δημήτρης Κατσίβελης: «Η συμμετοχή
σε τέτοια διοργάνωση είναι από μόνη
της μια τεράστια εμπειρία. Ήμασταν
πολύ καλά προετοιμασμένοι, άλλωστε η
ίδια ομάδα ήταν πρωταθλήτρια Ευρώπης. Πηγαίναμε για ένα μετάλλιο και τα
καταφέραμε. Είναι μια μεγάλη επιτυχία
καθώς μετά το χρυσό στην Ελλάδα, πήραμε το αργυρό».
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03.

04.

36ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ
ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΠΑΙΔΩΝ

ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ
EΦΗΒΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΡΙΑ ΕΛΛΑΔΑΣ
Η ΠΑΙΔΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
ΜΑΣ ΜΑΝΤΟΥΛΙΔΗΣ

ΔΕΥΤΕΡΗ ΘΕΣΗ
Η ΕΦΗΒΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
ΜΑΣ ΜΑΝΤΟΥΛΙΔΗΣ

Την πρώτη θέση κατέλαβε για 6η φορά τα τελευταία 7 χρόνια η παιδική ομάδα του ΜΑΣ Μαντουλίδης στο 36ο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Παίδων που διεξήχθη στην Καβάλα.
Οι «χρυσοί» παίδες επικράτησαν απέναντι και στους πέντε
αντιπάλους τους, κατακτώντας αήττητοι το Πρωτάθλημα Ελλάδας. Η σύνθεση της ομάδας:
Π. Βελισσαρίου, Γ. Μανώλογλου, Α. Μπακιρτζής,
Β. Γεωργίου, Α. Ναούμης, Α. Δεληγεώργης,
Δ. Σιόλογκας, Δ. Σλαφτσάκης, Ν. Σκούφος, Σ. Γιαννάκης,
Ν. Γεωργάκης, Γ. Μηντζαρίδης.
Προπονητές: Σ. Ντολόπουλος, Π. Βρογκιστινός.

Τη δεύτερη θέση κατέλαβε η εφηβική ομάδα
του ΜΑΣ Μαντουλίδης στο Πρωτάθλημα Θεσσαλονίκης.

05.

06.

IΠΠΑΣΙΑ

Διακρίσεις σε Βαλκανικό επίπεδο

Η μαθήτρια Ιουλία Κουδούνη (Γ’ Λυκείου) κατέκτησε την 1η
θέση στο Βαλκανικό Ομαδικό Πρωτάθλημα Ιππικής Δεξιοτεχνίας και τη 2η θέση στο Βαλκανικό Ατομικό Πρωτάθλημα
Ιππικής Δεξιοτεχνίας στην κατηγορία εφήβων, στη Βαλκανιάδα Ιππικής Δεξιοτεχνίας 2009, που πραγματοποιήθηκε
στη Φιλιππούπολη της Βουλγαρίας.

Η σύνθεση της ομάδας:
Δ. Κατσίβελης, Π. Γρίψιος, Σ. Ζεϊμπέκης,
Δ. Πανταζής, Γ. Φλιάτης, Β. Γιαχανατζής,
Θ. Τζιλής, Σ. Χατζηχαρίσης, Α. Δαβάνης,
Κ. Σούλης, Γ. Γεωργάκης, Χ. Καραΐσκος.
Προπονητής: Μ. Σουανίδης

ΘΑΛΑΣΣΙΟ ΣΚΙ
Ο μαθητής Γ. Λουμάκος (Α’ Λυκείου) κατέκτησε την
1η θέση στον Πανελλήνιο Αγώνα Νέων Αθλητών
Θαλασσίου Σκι και ο Π. Λουμάκος (Β’ Γυμνασίου)
τη 2η θέση στην ίδια διοργάνωση.
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07.

ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ
Ο μαθητής Π. Τόσκας
(Γ’ Λυκείου) κατέκτησε
τρία χρυσά και δύο
χάλκινα μετάλλια στο
Ενιαίο Πανελλήνιο
Πρωτάθλημα Κολύμβησης Κατηγοριών και τη 2η
θέση στα 100 μ. ελεύθερο
στο Πανελλήνιο Σχολικό
Πρωτάθλημα Κολύμβησης.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΜΑΝΤΟΥΛΙΔΗ

10.

Ο μαθητής Α. Στόγιος
(ΣΤ’ τάξη) κατέκτησε
την 3η θέση στο θερινό
πρωτάθλημα προαγωνιστικών κολύμβησης.

13.

ΚΩΠΗΛΑΣΙΑ

11.
08.

θερο γυν., την 7η θέση στα
100 μ. πρόσθιο γυν., την
7η θέση στα 100 μ. ύπτιο
γυν., την 8η θέση στα 50
μ. ελεύθερο γυν., την 9η
θέση στα 400 μ. ελεύθερο
γυν. και τη 12η θέση στα
200 μ. μικτή ατομική γυναικών.

Ο μαθητής Εμ. Σαββίδης
(ΣΤ’ τάξη) κατέκτησε την
3η θέση στο Πανελλήνιο
Πρωτάθλημα κολύμβησης
BIATHLE 2009.

Ο μαθητής Γ. Καμπιώτης (Β΄ Γυμνασίου) κατέκτησε τη 2η θέση στους
Διασυλλογικούς Αγώνες
Κωπηλασίας που έγιναν
στην Καστοριά και την 3η
θέση στους Διεθνείς Αγώνες Κωπηλασίας “Regatta
– Alexander the Great”,
που έγιναν στο Ναυτικό
Όμιλο Θεσσαλονίκης.

Φάσης Επιτραπέζιας Αντισφαίρισης Γενικών και
Επαγγελματικών Λυκείων
της Διεύθυνσης Β/θμιας
Εκπαίδευσης Αν. Θεσσαλονίκης.

15.

TAE KWON DO
Ο μαθητής Γ. Χατζής (Β΄
Γυμνασίου) κατέλαβε τη
2η θέση στην κατηγορία TUL 2-1 CUP 95-96
στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Tae Kwon Do Παμπαίδων-Παγκορασίδων
και Παίδων-Κορασίδων,
που πραγματοποιήθηκε στην Αριδαία στις 2729/11/2009.

Ο μαθητής Ε. Ταρατόρης
(Γ’ Λυκείου) κατέκτησε
ένα χρυσό και τρία αργυρά
μετάλλια στο Ενιαίο
Πανελλήνιο Πρωτάθλημα
Κολύμβησης Κατηγοριών.

16.

12.
09.

Η μαθήτρια Ρ. Ταρατόρη
(Α’ Λυκείου) κατέκτησε
τη 2η θέση στα 800 μέτρα
ελεύθερο και την 3η θέση
στα 400 μέτρα ελεύθερο
στους Μακεδονικούς
Αγώνες Κολύμβησης.

Η μαθήτρια Χ. Ταρατόρη
(Β’ Γυμν.) κατέκτησε την 4η
θέση στη σκυταλοδορομία
4x50 μ. μικτή ομαδική
γυναικών στο Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κολύμβησης 2009 IPC, που έγινε
στο Ρέυκιαβικ της Ισλανδίας. Στην ίδια διοργάνωση
κατέκτησε την 6η θέση στα
50 μ. πεταλούδα γυν., την
7η θέση στα 100 μ. ελεύ-

14.

ΠΙΝΓΚΠΟΝΓΚ
Η μαθήτρια Ε. Γιαννοπούλου (Α΄ Λυκείου) κατέλαβε
την 3η θέση και απέσπασε
το χάλκινο μετάλλιο στο
Ατομικό στους αγώνες Α΄

ΣΚΑΚΙ
Ο μαθητής Ν. Γαλόπουλος
(Β’ Λυκείου) κατέκτησε τη
2η θέση πανελλήνια στο
πρωτάθλημα κάτω των 16
ετών, την 4η θέση πανελλήνια στο ομαδικό πρωτάθλημα Α΄ Εθνικής, την 1η
θέση στο σχολικό πρωτάθλημα Λυκείων Θεσσαλονίκης και Χαλκιδικής.
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ΑΝΔΡΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Γάκης Ιωάννης
Γεωργάκης Γεώργιος
Γιαχανατζής Βασίλειος
Γρίψιος Πέτρος
Δαβάνης Αντώνιος
Δάλπας Κωνσταντίνος
Ζεϊμπέκης Σωτήριος
Ιωακειμίδης Αθανάσιος
Καραΐσκος Χαράλαμπος
Καραθανάσης Ιωάννης
Κατσίβελης Δημήτριος
Πάλλης Κωνσταντίνος
Τράντας Νέστωρας
Φλιάτης Ιωάννης
Χρυσόπουλος Σάββας

ΠΡΟΠΟΝΗΤΕΣ: Κεραμεύς Νικόλαος,
Νικολαΐδης Δημήτριος, Κοκκινόπουλος Σωτήριος
ΓΥΜΝΑΣΤΗΣ: Τζελέττας Απόστολος

ΕΦΗΒΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Βελισσαρίου Πέτρος
Γεωργάκης Γεώργιος
Γεωργάκης Νικόλαος
Γιαχανατζής Βασίλειος
Γρίψιος Πέτρος
Δαβάνης Αντώνιος
Δεληγεώργης Απόλλων
Ζεϊμπέκης Σωτήριος
Ιωακειμίδης Αθανάσιος
Καραΐσκος Χαράλαμπος
Καραθανάσης Ιωάννης
Κατσίβελης Δημήτριος
Μιντζαρίδης Γεώργιος
Ναούμης Απόστολος
Πανταζής Δημήτριος
Φλιάτης Ιωάννης
Τζιλής Θεόδωρος

ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ: Κοκκινόπουλος Σωτήριος

ΠΑΙΔΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Γιαννάκης Αθανάσιος
Ελευθερίου Ραφαήλ
Ζεϊμπέκης Βασίλειος
Καμπανάς Κωνσταντίνος
Κίττος Ηλίας
Κουζέλογλου Ιωάννης
Νικολάου Δημήτριος
Ξάκης Αθανάσιος
Παράσχος Θεόδωρος
Παπαδάκης Βασίλειος
Παπαθανασίου Αθανάσιος
Παπαρέγκας Νικόλαος
Σιόλογκας Δημήτριος
Σλαφτσάκης Διαμαντής
Σπάχος Γεώργιος
Τελέγκας Ευστάθιος

ΠΡΟΠΟΝΗΤΕΣ:
Ντολόπουλος Σάββας
Βρογκιστινός Παναγιώτης

ΟΜΑΔΑ ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ

1 Διαμαντίδου Κωνσταντίνα
2 Κακαγιά Αναστασία
3 	Λασκαρίδου Άννα-Μαρία
4 Μπατανίδου Ελίζα
5 Περτσινίδου Αλεξάνδρα
6 Σαμαρά Μαρία
7 Τσαγκαρίδου Μαρία
8 Χειλιαδά Ζαφειρώ
9 Φόρογλου Χρυσή
ΠΡΟΠΟΝΗΤΡΙΑ:
Καρακασίδου Αικατερίνη
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Νέα

3/9/2009
Ο σχολικός σύμβουλος των Μαθηματικών
κ. Θωμαΐδης πραγματοποίησε υποδειγματική διδασκαλία στους μαθητές του Λυκείου στο
πλαίσιο της Εβδομάδας Μαθηματικής Σκέψης
και Λογικής.

ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

8/9/2009
Ο υπεύθυνος πληροφορικής κ. Α. Μαυρομάτης
και ο καθηγητής κ. Γ. Χασιώτης παρακολούθησαν ενημέρωση της Δευτεροβάθμιας Διεύθυνσης σχετικά με την ψηφιακή τάξη, τους
διαδραστικούς πίνακες και την πανελλήνια μαθητική βάση δεδομένων «e-school».
9/9/2009
Οι καθηγητές φυσικής αγωγής ΓυμνασίουΛυκείου παρακολούθησαν διημερίδα επιμόρφωσης με θέματα: Ελληνικοί παραδοσιακοί χοροί στο σχολείο, ο κλασικός αθλητισμός στην
Α/θμια και Β/θμια εκπαίδευση, εισαγωγή στη
χειροσφαίριση στην Α/θμια και Β/θμια εκπαίδευση.
10/9/2009
Οι καθηγήτριες αγγλικών και γαλλικών του Γυμνασίου-Λυκείου, κ. κ. Ο. Δάντση, Χ. Μπόση
και Ε. Χαραλαμποπούλου, παρακολούθησαν
ημερίδες σχετικές με τη διδασκαλία των σχολικών εγχειριδίων του Εθνικού Παιδαγωγικού
Ινστιτούτου.
23/9/2009
Η σχολική σύμβουλος Αγγλικής Φιλολογίας
δρ. Α. Δεληγιάννη είχε ενημερωτική συνάντηση
με τις καθηγήτριες αγγλικών του Γυμνασίου–
Λυκείου σχετική με το πρόγραμμα διδασκαλίας
της αγγλικής γλώσσας.
26/9/2009
Η υπεύθυνη πολιτιστικών Γυμνασίου-Λυκείου,
κ. Σ. Νικολουδάκη πήρε μέρος στη γενική συνέλευση της Πανελλήνιας Ένωσης Έντεχνου
και Ρητορικού Λόγου στην Αγγλική Γλώσσα
(Forensics), που πραγματοποιήθηκε στην Παλ-

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΜΑΝΤΟΥΛΙΔΗ

λήνη Αττικής στις εγκαταστάσεις του Campion
School, ενόψει του Πανελλήνιου Διαγωνισμού
Forensics το Μάρτιο στην Αθήνα.

του διεθνούς προγράμματος εκπαιδευτικών
ανταλλαγών που λειτουργεί στην Ελλάδα από
το 1948.

13-14/10/2009
Η Διευθύντρια του Γυμνασίου και Σύμβουλος
σπουδών εξωτερικού, κ. Φ. Μπαθρέλλου επισκέφθηκε την 15η έκθεση Αμερικανικών Πανεπιστημίων και παρακολούθησε ημερίδα που
διοργάνωσε το Ίδρυμα Fulbright στην Αθήνα
σχετικά με σπουδές και υποτροφίες σε πανεπιστήμια των ΗΠΑ.

14-15/11/2009
Οι καθηγητές μαθηματικών του Γυμνασίου –
Λυκείου συμμετείχαν στο Πανελλήνιο Συνέδριο
της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρείας στο ξενοδοχείο Porto Palace στη Θεσσαλονίκη.

14/10/2009
Οι καθηγητές μαθηματικών παρακολούθησαν
παρουσίαση για τη διδασκαλία των Μαθηματικών με τη βοήθεια των Νέων Τεχνολογιών από
τον κ. Α. Φυλάκη, πρόεδρο του Παραρτήματος
Κ. Μακεδονίας της Ελληνικής Μαθηματικής
Εταιρίας.
21/10/2009
Ο σχολικός σύμβουλος Μαθηματικών, κ. Χ. Κατσιάρης, είχε ενημερωτική συνάντηση με τους
καθηγητές μαθηματικών του Γυμνασίου –Λυκείου, σχετικά με το πρόγραμμα διδασκαλίας
των μαθηματικών.
2-30/10/2009
Πραγματοποιήθηκαν δύο κύκλοι σεμιναρίων
εκπαίδευσης στελεχών, εκπαιδευτικών, διοικητικών υπαλλήλων σε θέματα Ms Office, Θεατρικού Παιχνιδιού και Σύγχρονων Μεθόδων
Εκπαίδευσης Εκπαιδευτικών.
5/11/2009
Οι καθηγητές Φυσικών Επιστημών κ.κ. Θ. Αρετάκης, Σ. Λασκαρίδης, Μ. Παπαθανασίου παρακολούθησαν εκπαιδευτικό σεμινάριο σχετικό
με το Σχολικό Επαγγελματικό Προσανατολισμό.
10/11/2009
Η διευθύντρια του Γυμνασίου, καθηγήτρια αγγλικής γλώσσας, κ. Φ. Μπαθρέλλου παρακολούθησε ενημερωτικό σεμινάριο για τις πανεπιστημιακές σπουδές στις ΗΠΑ καθώς και
για τις υποτροφίες του ιδρύματος Fulbright,

18/11/2009
Φιλόλογοι του Γυμνασίου – Λυκείου παρακολούθησαν συζήτηση για τη διδασκαλία της
Ιστορίας στην Α΄ Γυμνασίου στο πλαίσιο της
δράσης «Ψηφιακή τάξη».
19-20/11/2009
Ο υποδιευθυντής Λυκείου, καθηγητής Φυσικής Αγωγής, κ. Π. Διγκτσής παρακολούθησε
επιμορφωτικό σεμινάριο με θέμα: «Οι μυοσκελετικές κακώσεις και παραμορφώσεις στη
σχολική ηλικία και η αντιμετώπισή τους από
τους Εκπαιδευτικούς Φυσικής Αγωγής», που
διοργανώθηκε από το Σχολικό Σύμβουλο Φυσικής Αγωγής σε συνεργασία με το Αμερικάνικο
Κολέγιο ΑΝΑΤΟΛΙΑ.
18/11/09
Η Γενική Διευθύντρια των Εκπαιδευτηρίων, φιλόλογος κ. Α. Χασιώτη, συμμετείχε στην εκδήλωση «Λογοτέχνες Εκπαιδευτικοί της Θεσ/νίκης» που διοργάνωσε η Διεύθυνση Ανατ. Θεσ/
νίκης και οι υπεύθυνες Καινοτόμων Δράσεων.
26-29/11/2009
Η κ. Σ. Νικολουδάκη, υπεύθυνη πολιτιστικών προγραμμάτων του Γυμνασίου -Λυκείου,
πραγματοποίησε επίσκεψη σε κολέγια της Αγγλίας (Cambridge University, Westminster
University-London, Imperial UniversityLondon, University of Bristol, Newport
University). Οι επισκέψεις περιλάμβαναν ξενάγηση στις εγκαταστάσεις και ενημέρωση για τις
δραστηριότητες και τα μαθήματα που προσφέρουν τα κολέγια και τα πανεπιστήμια για τα θερινά προγράμματα.

24/11/2009
Η γενική διευθύντρια των Εκπαιδευτηρίων, φιλόλογος, κ. Α. Χασιώτη και ο φιλόλογος κ. Χ.
Κέλπης επισκέφτηκαν το ελληνικό σχολείο της Κορυτσάς στην Αλβανία με πρωτοβουλία του κ.
Νίκου Ζαλίδη, υπεύθυνου του ΚΕΠΛΗΝΕΤ. Πρόκειται για το δίγλωσσο σχολείο «Όμηρος», στο
οποίο φοιτούν περίπου 400
μαθητές και αποτελεί δωρεά
του ελληνικού κράτους στον
αλβανικό λαό. Τα Εκπαιδευτήρια Μαντουλίδη σκοπεύουν να αναπτύξουν δεσμούς
φιλίας και συνεργασίας με το
ελληνικό σχολείο της Κορυτσάς και να στηρίξουν ηθικά
και υλικά το σημαντικό έργο
του. Επίσης επισκέφθηκαν
το Γενικό Προξενείο, όπου
συζήτησαν με τον Έλληνα
Πρόξενο και τέλος πήγαν στα
ελληνικά φροντιστήρια «Αριστοτέλης».
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BLUE AND GREEN
SUMMER PARTY

Κ

αλοκαίρι 2009 και ο Σύλλογος Αποφοίτων των Εκπαιδευτηρίων Μαντουλίδη είναι και πάλι εδώ, με ένα
party που συζητήθηκε πολύ και έδωσε το
σύνθημα εκκίνησης για ένα υπέροχο καλοκαίρι με μια γλυκιά γεύση από σχολικές
παρέες, εμπειρίες και όμορφες αναμνήσεις!
Στις 9 Ιουλίου 2009, λοιπόν, πραγματοποιήθηκε το “BLUE AND GREEN SUMMER
PARTY” στο Bungalow White με σύνθημα
όλων μας το “enjoy blue sea, think green”,
γιατί πάνω απ’ όλα η αγάπη για το περιβάλ-

λον και τη φύση είναι καθήκον όλων μας!
Γι’ αυτό και με πρωτοβουλία του Συλλόγου
μας, μοιράστηκαν σε όλους τους παρευρισκόμενους σπόροι λουλουδιών, έτσι … για
να ομορφύνουμε λιγάκι όλοι τη ζωή μας και
να αρχίσουμε να σκεφτόμαστε λίγο πιο...
πράσινα!! Η βραδιά ήταν καταπληκτική, με
τις μαθητικές μας αναμνήσεις να ξεπηδούν
ασταμάτητα από το κρυφό μας συρτάρι και
τα χαμόγελα νοσταλγίας και αναπόλησης να
μην αφήνουν κανέναν να ξεφύγει! Παλιοί και
νέοι φίλοι, γνωριμίες, συζητήσεις, χορός και

τραγούδι, όλα μαζεμένα σε ένα party, σε ένα
μέρος, σε μια μεγάλη παρέα! Και όπως ήταν
φυσικό το γλέντι κράτησε μέχρι πρωίας!!
Πέρα όμως από το κέφι και τη διασκέδαση
και ταυτόχρονα με το περιβαλλοντικό μήνυμα που έντυσε την εκδήλωσή μας, η νύχτα
αυτή έκρυβε και έναν άλλο, ακόμη σπουδαιότερο σκοπό. Τα έσοδα της εκδήλωσης
διατέθηκαν για τους σκοπούς του Συλλόγου
Συνδρόμου DOWN Ελλάδος, μια πρωτοβουλία του Συλλόγου μας που αναγνωρίζει πάντα
την αξία της προσφοράς στο συνάνθρωπο,
της συμπαράστασης και της αλληλεγγύης.
Ο Σύλλογος Αποφοίτων των Εκπαιδευτηρίων
Μαντουλίδη παραστάθηκε ως χορηγός στην
σπουδαία έκθεση που πραγματοποίησε ο
Σύλλογος Συνδρόμου DOWN Ελλάδος στο
Εκθεσιακό Κέντρο της Τράπεζας Πειραιώς
(12-18 Οκτωβρίου 2009), τα έσοδα της οποίας διατέθηκαν για τη δημιουργία Μονάδας
Αυτόνομης Διαβίωσης και Εργαστηρίων
Δημιουργικής Απασχόλησης του Συλλόγου
Συνδρόμου DOWN Ελλάδος.
Από εδώ και πέρα ετοιμάζουμε ένα πρόγραμμα γεμάτο, που δύσκολα θα αφήσει
κάποιον αδιάφορο! Και να μην είστε ακόμα απόφοιτοι, μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στη διεύθυνση ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου «alumni_mandoulides@
hotmail.com». Θα χαρούμε πολύ να μιλήσουμε μαζί σας!
Θα τα πούμε πολύ πολύ σύντομα!
Καλή συνέχεια!
Σύλλογος Αποφοίτων
των Εκπαιδευτηρίων Μαντουλίδη

OI ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΩΝ ΜΑΝΤΟΥΛΙΔΗ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Μαντουλίδου Αικατερίνη
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
Μαντουλίδης Δημήτριος
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
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Διευθύντρια Παιδικού Σταθμού
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