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ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ HARVARD (ΗΠΑ) 

Συγχαίρουμε θερμά τον μαθητή της Γ΄ Λυκείου των Εκπαιδευτηρίων  
Φ. - Ι. Συτιλίδη, που έγινε δεκτός στο Πανεπιστήμιο Harvard των ΗΠΑ 
(Early Action), για να σπουδάσει μαθηματικά, με πλήρη υποτροφία,  
$69.000, ετησίως για τέσσερα έτη. Ο μαθητής παρακολούθησε το 
Πρόγραμμα «Studies Abroad», το οποίο προετοιμάζει τους μαθητές του 
Λυκείου για την εισαγωγή τους σε πανεπιστήμια της Αμερικής και της 
Ευρώπης χωρίς International Baccalaureate (IB). Αξίζει να σημειωθεί ότι ο 
μαθητής είχε διακριθεί στη Βαλκανιάδα Μαθηματικών Νέων 2013 με 
έπαινο, στην Εθνική Μαθηματική Ολυμπιάδα της ΕΜΕ, «Αρχιμήδης», 
όπου και απέσπασε χρυσό μετάλλιο το 2013 και αργυρό μετάλλιο το 
2015, και στον Πανελλήνιο Διαγωνισμό Φυσικής όπου κατέκτησε την  
3η θέση το 2014 και την 6η θέση το 2015. 
 

 
ΕΠΙΤΥΧΙΕΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΑΣ ΣΕ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ  

Τα αποτελέσματα για την εισαγωγή σε πανεπιστημιακά ιδρύματα του εξωτερικού θα ολοκληρωθούν περί τα μέσα Απριλίου. 
Οι μαθητές της Γ΄ Λυκείου που έγιναν μέχρι σήμερα δεκτοί είναι: 
 

 Πανεπιστήμιο Ονοματεπώνυμο Υποτροφία 

ΗΠΑ Harvard University Φ. - Ι. Συτιλίδης $69.000 ετησίως για 4 χρόνια 

ΜΕΓΑΛΗ   
ΒΡΕΤΑΝΙΑ 

Imperial College London Γ. Βενιζέλος  

Durham University Ν. Καλοσίδης  

University of Surrey Φ. - Ι. Συτιλίδης  

University of Birmingham Ι. Γηρούσης, Φ. - Ι. Συτιλίδης  

University of Southampton Ρ. Κετσετσίδης  

Bristol University Ι. Γηρούσης, Φ. - Ι. Συτιλίδης  

University of Sheffield Γ. Βενιζέλος, Σ. Ζαφειριάδης  

King’s College London Ν. Καλοσίδης, Φ. - Ι. Συτιλίδης  

The University of Manchester Γ. Βενιζέλος, Γ. Παπαχατζάκης  

ΙΤΑΛΙΑ Bocconi University Θ. Ζηκούλη Πλήρη Υποτροφία (Δίδακτρα & Διαμονή) 

Χ. Βαφειάδης  

 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΙΜΗΣΕ ΤΟΥΣ ΔΙΑΚΡΙΘΕΝΤΕΣ ΜΑΘΗΤΕΣ 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας Προκόπης Παυλόπουλος 
δέχθηκε το Σάββατο, 28 Νοεμβρίου 2015 στο Προεδρικό Μέγαρο τους 
μαθητές μέλη των εθνικών ομάδων που διακρίθηκαν στην 32η Βαλκανική 
Μαθηματική Ολυμπιάδα, την 19η Βαλκανική Μαθηματική Ολυμπιάδα 
Νέων και την 56η Διεθνή Μαθηματική Ολυμπιάδα. Ανάμεσά τους και ο 
μαθητής των Εκπαιδευτηρίων Ρ. Τσιάμης ο οποίος απέσπασε το χρυσό 
μετάλλιο στην 19η Βαλκανική Μαθηματική Ολυμπιάδα Νέων. 
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ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΟ ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΟ BAZAAR 
ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΩΝ E. ΜΑΝΤΟΥΛΙΔΗ  

 
Με τη συμμετοχή πλήθους μαθητών, γονέων, εκπαιδευτικών, αποφοίτων 
και φίλων των Εκπαιδευτηρίων, σε μια γιορτινή ατμόσφαιρα και με 
διάθεση προσφοράς προς τον συνάνθρωπο πραγματοποιήθηκε για 
πέμπτη συνεχόμενη χρονιά το Χριστουγεννιάτικο φιλανθρωπικό Bazaar 
των Εκπαιδευτηρίων και του Μορφωτικού και Αθλητικού Συλλόγου 
Ευάγγελος Μαντουλίδης.  
 
Στη γιορτή αγάπης και αλληλεγγύης οι μικροί και μεγάλοι φίλοι 
τραγούδησαν τα κάλαντα, άκουσαν χριστουγεννιάτικες ιστορίες, 
παρακολούθησαν παρουσιάσεις χριστουγεννιάτικων παραμυθιών, 
συμμετείχαν σε κατασκευές, έφτιαξαν χριστουγεννιάτικες λιχουδιές, 
είδαν χριστουγεννιάτικα θεατρικά δρώμενα, μοιράστηκαν το πνεύμα των 
Χριστουγέννων και υποδέχτηκαν τις γιορτές με «τρίγωνα και ευχές, 
αγάπη και λιχουδιές».  
 
Στη μεγάλη γιορτή παραβρέθηκε και ο συγγραφέας Βαγγέλης 
Ηλιόπουλος που με δύο εκδηλώσεις για τους μικρότερους και 
μεγαλύτερους μαθητές ενθουσίασε το κοινό και όλοι μαζί ευχήθηκαν να 
έχουμε «κάθε μέρα Χριστούγεννα». 
 
Με τα έσοδα από τη φιλανθρωπική αγορά τα Εκπαιδευτήρια και ο 
Μορφωτικός Αθλητικός Σύλλογος ενισχύουν σωματεία, συλλόγους και 
άτομα που αντιμετωπίζουν προβλήματα.  
 
Συγκεκριμένα: 
 

 Ενισχύουν  
το Φιλοζωικό Σωματείο «Η ΑΓΑΠΗ», με το πρωτότυπο ημερολόγιο του 
2016 των μικρών μαθητών του Παιδικού Σταθμού - Νηπιαγωγείου που 
φωτογραφήθηκαν με τα αγαπημένα τους ζωάκια. 
 

 Συνδράμουν τους Συλλόγους με πώληση καρτών: 
το Παιδικό Χωριό SOS Πλαγιαρίου και 
το Χαμόγελο του Παιδιού. 
 

 Στηρίζουν: 
το ΖΩΓΡΑΦΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ (Κωνσταντινούπολης), 
την ΑΜΥΜΩΝΗ (Πανελλήνιος Σύλλογος Γονέων, Κηδεμόνων και Φίλων 
Ατόμων με Προβλήματα Όρασης και Πρόσθετες Αναπηρίες), 
τον Σύλλογο Γονέων Παιδιών με Σύνδρομο Down, 
τη ΜΕΛΙΣΣΑ (Ορφανοτροφείο Θηλέων Θεσσαλονίκης), 
τις Φίλες της ΕΛΕΠΑΠ, 
τους Φίλους της ΜΕΡΙΜΝΑΣ, 
τους ΕΝ ΔΥΝΑΜΕΙ (Ομάδα παιδιών με ξεχωριστές ικανότητες) , 
την ΑΡΣΙΣ (Κοινωνική Οργάνωση Ενίσχυσης Νέων), 
την ΑΡΓΩ (Πρόγραμμα Εναλλακτικής Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων - 
ΠΕΘΕΑ), 
το Make a Wish (Οργανισμός που πραγματοποιεί ευχές παιδιών 3 - 18 
ετών, που πάσχουν από απειλητικές για τη ζωή τους ασθένειες), 
την ΑΝΟΙΧΤΗ ΑΓΚΑΛΙΑ (Φίλοι Κοινωνικής Ιατρικής και Παιδιατρικής - 
Παράρτημα Θεσσαλονίκης), 
τις ΘΕΡΜΑΪΔΕΣ (Πανελλαδική Παναθηναϊκή Οργάνωση Γυναικών - 
Παράρτημα Θεσσαλονίκης). 
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Δ ι α κ ρ ί σ ε ι ς 

 
01   ΒΡΑΒΕΥΣΗ ΤΩΝ ΑΡΙΣΤΟΥΧΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ EUROBANK                                              04/12 

Οι αριστούχοι απόφοιτοι Α. Καρκάλα  και Γ. Σύκας  που εισήχθησαν στην 
Ιατρική Σχολή και στη Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών 
Υπολογιστών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης με 19.331 
μόρια και με 18.899 μόρια αντίστοιχα, βραβεύτηκαν στο πλαίσιο του 
προγράμματος χορηγών «Η Μεγάλη Στιγμή για την Παιδεία», το οποίο 
πραγματοποιείται για 13η συνεχή χρονιά από τη Eurobank. Η βράβευση 
πραγματοποιήθηκε σε ειδική τελετή στο Συνεδριακό Κέντρο  
«Ι. Βελλίδης». 

 
 

02   ΒΡΑΒΕΥΣΗ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΦΥΣΙΚΗΣ 2014 - 2015 ΕΕΦ                                                                               12/12 

Στο τμήμα Φυσικής της Σχολής Θετικών Επιστημών του ΑΠΘ 
πραγματοποιήθηκε από την Ένωση Ελλήνων Φυσικών η εκπαιδευτική 
δράση με θέμα: «Η Φυσική Μαγεύει.» Στο τέλος της εκδήλωσης 
πραγματοποιήθηκε η βράβευση των πρωτευσάντων μαθητών της 
Βόρειας Ελλάδας, της Θεσσαλίας και της Ηπείρου στον 3ο Πανελλήνιο 
Μαθητικό Διαγωνισμό Φυσικής Γυμνασίου 2015 και στον  
25ο Πανελλήνιο Μαθητικό Διαγωνισμό Φυσικής Λυκείου 2015. Από τα 
Εκπαιδευτήρια βραβεύτηκαν οι εξής μαθητές σύμφωνα με τα 
αποτελέσματα της ΕΕΦ: 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Β´ Γυμνασίου   28η θέση Ο. Πλοιαρίδης 

  34η θέση Γ. Μιχαηλίδης 

110η θέση Κ. Κουτρούλης 

Γ´ Γυμνασίου     2η θέση Ο. Σιτσιάνη  (1ο Γυμνάσιο Χορτιάτη) 

  36η θέση Ρ. Τσιάμης 

  40η θέση Α. Γεροντόπουλος 

101η θέση Α. Φωκά 

Α’ Λυκείου     1η θέση Π. Κουτσογεώργος  

  28η θέση Π. - Σ. Ρωμανού 

  52η θέση Α. Ζυγανιτίδου 

  87η θέση Κ. Στεφανίδης 

  90η θέση Θ. Χάρης  

Β’ Λυκείου     6η θέση Φ. - Ι. Συτιλίδης 

  11η θέση Γ. Βενιζέλος 

  19η θέση  Α. - Γ. Κουλούρας 

Γ’ Λυκείου     7η θέση Α. Παναγιωτόπουλος  

  12η θέση Γ. Μπατζόλης  

  26η θέση Σ. Κουτρούλης 

http://micro-kosmos.uoa.gr/
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03   ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ AMC 8 ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ (ΜΑΑ)            10/12 

Τα Εκπαιδευτήρια συμμετείχαν φέτος για 5η χρονιά στον διαγωνισμό  
AMC 8. Νικητές του διαγωνισμού αναδείχτηκαν οι μαθητές Ι. Δημουλιός  
(Α΄ Γυμνασίου) και Σ. Μάστορης (Β΄ Γυμνασίου). Την πρώτη θέση 
κατέλαβαν οι μαθητές Ι. Δημουλιός (Α΄ Γυμνασίου) και Σ. Μάστορης  
(Β΄ Γυμνασίου), τη δεύτερη θέση οι μαθητές Θ. Τζέλλος (Β΄ Γυμνασίου), 
Κ. Αθανασιάδης (Α΄ Γυμνασίου), Γ. Μπρουζιώτης (Α΄ Γυμνασίου),  
Δ. Κουνδουράς (Α΄ Γυμνασίου), Χ. Καραφυλλιά (Α΄ Γυμνασίου) και  
Μ. Τριανταφυλλίδης (Α΄ Γυμνασίου) και την τρίτη θέση οι μαθητές  
Α. Αρχίπωβα (Β΄ Γυμνασίου), A. Χαριζώνα (Α΄ Γυμνασίου),  
Κ. Μαρκόπουλος (Α΄ Γυμνασίου). Στους διαγωνισμούς αυτούς 
συμμετέχουν σχολεία από όλον τον κόσμο, σχολεία από την Ελλάδα και 
ένα μόνο από τη Θεσσαλονίκη, τα Εκπαιδευτήρια Ε. Μαντουλίδη. 

 

04  ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΣΤΗΝ 1Η ΦΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ EUSO                                                                                        05/12 

 Το Σάββατο, 05/12 πραγματοποιήθηκε η 1η φάση του Πανελλήνιου 
Μαθητικού Διαγωνισμού για την επιλογή στη 14η Ευρωπαϊκή Ολυμπιάδα 
Επιστημών - Euso 2016. Η ομάδα του 2ου Λυκείου των Εκπαιδευτηρίων 
κατέλαβε την 1η θέση από όλα τα σχολεία εποπτείας του Ε.Κ.Φ.Ε. 
Τούμπας και προκρίθηκε στην τελική φάση που θα διεξαχθεί στο Ε.Κ.Φ.Ε. 
κέντρου Θεσσαλονίκης στις 23/01. Η ομάδα αποτελούνταν από τους 
μαθητές της Β’ Λυκείου: Β. Γεωργιάδη, Μ. Ντικούδη και Σ. Ρωμανού. 
Αξίζει να σημειωθεί ότι στις επι μέρους δοκιμασίες η ομάδα κατέλαβε 
την 1η θέση στη φυσική και τη χημεία. 

 

Δ ρ α σ τ η ρ ι ό τ η τ ε ς 
 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ CROCUS                                                                                                                                                                             02/12 

Μαθητές της Γ΄ Γυμνασίου των Εκπαιδευτηρίων φύτεψαν βολβούς 
κίτρινου κρόκου, συμμετέχοντας στο πρόγραμμα Crocus το οποίο 
πραγματοποιείται σε εννέα χώρες της Ευρώπης, για να θυμίζει το 1,5 
εκατομμύριο παιδιά που πέθαναν στο Ολοκαύτωμα. 

 

 

 

 

 

 
 
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΟΜΙΛΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΒΛΑΣΤΟΚΥΤΤΑΡΑ                                                                                                                           03/12 

Η βιολόγος γενετίστρια κ. Πηνελόπη Μιλκούδη, ενημέρωσε μαθητές της 
Α΄ Λυκείου σχετικά με τις τεχνικές απομόνωσης και συντήρησης των 
βλαστοκυττάρων, όπως επίσης και για τις πιθανές εφαρμογές τους αλλά 
και για ζητήματα νομοθεσίας και βιοηθικής σχετικά με το θέμα. Την 
παρουσίαση παρακολούθησαν οι μαθητές του Project - Case Study 
«Κρατική χρηματοδότηση για τα ανθρώπινα εμβρυϊκά βλαστοκύτταρα». 
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ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ F1 IN SCHOOLS                                                                                            04/12 

Ο Sales & Marketing Consultant κ. Δημήτρης Μαυρομάτης επισκέφτηκε 
τα Εκπαιδευτήρια κατόπιν πρόσκλησης των μαθητών της ομάδας 
«Infinite Racing,» που συμμετέχει και φέτος στον διαγωνισμό F1 in 
Schools. Ο κ. Μαυρομάτης μίλησε στα παιδιά της ομάδας για τον τομέα 
της αρμοδιότητάς του και για τη συμμετοχή του ως κριτής στον 
Παγκόσμιο Τελικό του Διαγωνισμού, που έγινε φέτος τον Σεπτέμβριο στη 
Σιγκαπούρη. Η ομιλία - συζήτηση ήταν πολύ εποικοδομητική και 
επωφελής για τα παιδιά.  

 
 
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ ΤΟΝ ΠΡΟΞΕΝΟ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ                                                        10/12 

Στο πλαίσιο του εκπαιδευτικού προγράμματος «Κύπρος 1974 - 2015: Δεν 
ξεχνώ...διεκδικώ...δημιουργώ...» μαθητές των Εκπαιδευτηρίων 
συζήτησαν με τον Πρόξενο της Κύπρου στη Θεσσαλονίκη, κ. Μανδρίτη 
Αντώνιο, σημαντικές πτυχές του Κυπριακού Ζητήματος και τις προοπτικές 
επίλυσής του. 

 
 

 
ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟ ΚΥΠΕΛΛΟ                                                                                                                                       13/12 

Τα Εκπαιδευτήρια φιλοξένησαν για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά τον 
ευρωπαϊκό μαθητικό διαγωνισμό «Πανευρωπαϊκό Μαθηματικό 
Κύπελλο», που διοργανώνεται από τον κροατικό κρατικό φορέα «Young 
Gifted Mathematicians, Marin Getaldic». Η διάρκεια του διαγωνισμού 
ήταν τετράωρη και οι μαθητές που συμμετείχαν στις κατηγορίες Juniors 
(μέχρι 17 ετών) και Seniors (άνω των 17 ετών) εξετάστηκαν σε τέσσερα 
θέματα κλιμακούμενης δυσκολίας που αφορούσαν την Άλγεβρα, τη 
Συνδυαστική, την Ευκλείδεια Γεωμετρία και τη Θεωρία των Αριθμών. 

 

 
 
ΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ ΣΥΝΑΝΤΟΥΝ ΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΙ Η ΦΥΣΙΚΗ ΜΑΓΕΥΕΙ                                                                                            19 - 20/12 

Μαθητές των Εκπαιδευτηρίων συμμετείχαν στην πρωτότυπη και 
δημιουργική συνάντηση της ΕΕΦ στην Αθήνα. Είχαν την ευκαιρία μέσα 
από την άμεση επαφή τους με διακεκριμένους πανεπιστημιακούς 
δασκάλους να κατανοήσουν σε βάθος θέματα σύγχρονης φυσικής, να 
εισαχθούν στην επιστημονική γνώση και μέθοδο, καθώς και στις έννοιες 
που τη συγκρατούν αποκτώντας κριτική και συνδυαστική σκέψη μέσα 
από τα πειράματα που παρουσιάστηκαν από απλά υλικά μέχρι την 
ενημέρωση για το «μεγάλο πείραμα» στο CERN. 

 

 
ΦΡΑΓΜΑ ΤΗΣ ΘΕΡΜΗΣ                                                                                                                                                                             07/12 

Οι μαθητές της Περιβαλλοντικής Ομάδας των Εκπαιδευτηρίων 
πραγματοποίησαν και φέτος την καθιερωμένη εξόρμηση στο Φράγμα της 
Θέρμης. Εκεί είχαν την ευκαιρία να παρατηρήσουν διάφορα είδη 
υδρόβιων πτηνών και να ενημερωθούν γι’ αυτά, καθώς και να 
πραγματοποιήσουν πειράματα μέτρησης της παραγωγικότητας και του 
ρυθμού αποικοδόμησης στην περιοχή. Τα πειράματα αυτά θα 
ολοκληρωθούν με μία δεύτερη επίσκεψη την άνοιξη. 
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ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ ΤΗΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ                                                                                                                                             08/12 

Οι μαθητές της Α΄ Γυμνασίου πραγματοποίησαν εξόρμηση στο 
Αγρόκτημα της Γεωπονικής Σχολής του ΑΠΘ, όπου συμμετείχαν στο 
εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Το παιδί στον κόσμο των τροφίμων». Στο 
πλαίσιο του προγράμματος ενημερώθηκαν για την αξία της διατροφής 
και συμμετείχαν σε διαδικασίες παραγωγής τροφίμων. 

 
 

 
 

ΒΙΒΛΙΟΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΤΟ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ                                                                                                       05/12 

Το νέο βιβλίο, «Ο Αχτιδοϋφαντής» της Βασιλικής Νευροκοπλή (Εκδόσεις 
Λιβάνη) ζωντάνεψε μέσα από ρόλους που δραματοποίησαν τα παιδιά 
της Β’ Δημοτικού στο βιβλιοπωλείο Κωνσταντινίδη. Ο Αχτιδοϋφαντής 
μοιράζει τις ηλιαχτίδες στους Ταχυδρόμους του Ήλιου, οι οποίοι σαν 
μικρά φωτάκια τις δίνουν σε όλους τους ανθρώπους, τα φυτά και τα ζώα 
χαρίζοντας Φως, Αγάπη και Χαρά. Η βιβλιοπαρουσίαση ολοκληρώθηκε 
με την αφήγηση του βιβλίου από την ίδια τη συγγραφέα. Γονείς και 
παιδιά συγκινήθηκαν και κατάλαβαν πως μια ηλιαχτίδα αγάπης μπορεί 
να χαρίσει πολλή ζεστασιά σε όλους τους ανθρώπους. 

 
ΚΥΡΙΑΚΗ ΣΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ: CINEKID                                                                                                                                               06/12 

Στο πλαίσιο του προγράμματος «Κυριακή στα Εκπαιδευτήρια» το 
πρόγραμμα Cinekid συνεχίζει την επιτυχημένη του πορεία με ένα 
αφιέρωμα στον μοναδικό Walt Disney. Αυτόν τον μήνα οι μικροί μας 
μαθητές απόλαυσαν την ταινία «O Βασιλιάς των Λιονταριών» με τη 
μοναδική παρουσίαση του Παναγιώτη Κουντουρά! 

 

 

 

 
ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΕΣ ΓΙΟΡΤΕΣ                                                                                                                                                               12/12 

Παιδικός Σταθμός, Προνήπια, Νήπια και English Garden  
Το θέατρο του Πολιτιστικού και Αθλητικού Κέντρου των Εκπαιδευτηρίων 
πλημμύρισε με μουσική, τραγούδια, ευχές και χαμόγελα από τους 
μαθητές του Παιδικού Σταθμού, των Προνηπίων, των Νηπίων και του 
English Garden. Στις χριστουγεννιάτικες γιορτές, που 
πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο του Χριστουγεννιάτικου 
Φιλανθρωπικού Bazaar, οι μικροί μας μαθητές μετέδωσαν μηνύματα 
χαράς και αισιοδοξίας μέσα από χριστουγεννιάτικες μελωδίες, τραγούδια 
και ιστορίες, παραδοσιακά κάλαντα και έθιμα. 
 

Χριστούγεννα με τον Βαγγέλη Ηλιόπουλο 
Mε κεντρικό σύνθημα «Γιορτάζω τα Χριστούγεννα παραδοσιακά»,  οι 
μαθητές της Δ΄ Δημοτικού έκλεισαν με τρόπο ξεχωριστό τις εορταστικές 
εκδηλώσεις στο φετινό Χριστουγεννιάτικο Φιλανθρωπικό Bazaar. Με 
βασικό πρωταγωνιστή και συντονιστή τον συγγραφέα Βαγγέλη 
Ηλιόπουλο οι μαθητές «ταξίδεψαν» στον μαγικό κόσμο των 
χριστουγεννιάτικων ιστοριών του, ζωντάνεψαν μέσα από αυτοσχέδιους 
διαλόγους τους ήρωες αυτών και τραγούδησαν παραδοσιακά τραγούδια 
και κάλαντα του τόπου μας. 
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Χριστούγεννα με τον «Τριγωνοψαρούλη» (Εκδόσεις Πατάκη) 
Στο πλαίσιο του Χριστουγεννιάτικου Φιλανθρωπικού Bazaar οι μικροί 
μαθητές της Α΄ Δημοτικού υποδέχτηκαν στη σκηνή τον συγγραφέα 
Βαγγέλη Ηλιόπουλο, τον Τριγωνοψαρούλη του, καθώς και όλη την παρέα 
του βυθού, για να γιορτάσουν μαζί τα Χριστούγεννα. Με μεγάλο 
ενθουσιασμό πήραν μέρος σε δρώμενο από την παράσταση 
«Τριγωνοψαρούλη, μην εμπιστεύεσαι ποτέ αχινό!», χόρεψαν με τους 
ηθοποιούς και όλοι μαζί τραγούδησαν τα κάλαντα και ύμνησαν τη 
διαφορετικότητα τραγουδώντας. 

 
ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ Ε’ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ                                                                                                                          16/12 

Οι μαθητές της Ε’ Δημοτικού στη χριστουγεννιάτικη γιορτή τους 
κατάφεραν με το ταλέντο και το κέφι τους να αποφυλακίσουν τον  
Αϊ - Βασίλη και απέσπασαν το πιο θερμό χειροκρότημα από γονείς, 
εκπαιδευτικούς και φίλους! Η φετινή χριστουγεννιάτικη παράσταση 
βασίστηκε στο παραμύθι του Ευγένιου Τριβιζά «Ο Αϊ - Βασίλης στη 
φυλακή με τους 83 αρουραίους» σε διασκευή της Γ. Γκανά. Η γιορτή 
ολοκληρώθηκε με κάλαντα από διάφορες περιοχές της Ελλάδας, 
χριστουγεννιάτικα τραγούδια στα αγγλικά, τα γερμανικά και τα γαλλικά 
και με τους μαθητές να μας εύχονται «Καλά Χριστούγεννα!». 

 

 

Π ο λ ι τ ι σ μ ό ς 

 
02 - 04 &  Επίσκεψη στο Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης και συμμετοχή στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Η  
09 - 11/12  καθημερινή ζωή στην αρχαία Μακεδονία» (Μαθητές Δ’ Δημοτικού). 
 
04/12  Παρακολούθηση της θεατρικής παράστασης «Ο ευτυχισμένος πρίγκιπας» στο Ράδιο Σίτυ  

(Μαθητές ΣΤ’ Δημοτικού). 
Παρακολούθηση θεατρικής παράστασης «Ο Μικρός Πρίγκιπας» στο Θέατρο Αριστοτέλειον  
(Μαθητές προνηπίων και Blossoms). 

 
08/12 Παρακολούθηση της θεατρικής παράστασης «Οδύσσεια» από την Πειραματική Σκηνή της Τέχνης στο 

θέατρο Άνετον (Μαθητές Γ’ Δημοτικού). 
Επίσκεψη στο Ινστιτούτο Ψηφιακής Μάθησης NOUS και συμμετοχή στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα 
«Ψηφιακός Χάρτης της Φύσης» (Μαθητές Ομίλου Περιβάλλοντος). 

 
10/12  2η Πολιτιστική Εξόρμηση (Μαθητές Γυμνασίου - Λυκείου) 
 
16/12  Παρακολούθηση της θεατρικής παράστασης «Οδύσσεια» της Πειραματικής σκηνής Τέχνης  

(Μαθητές Α΄ και Β΄ Γυμνασίου). 
 

18/12 Παρακολούθηση της θεατρικής παράστασης «Ο γάτος που έμαθε σε έναν γλάρο να πετάει» στο 
Κολοσσαίον (Μαθητές Β’ Δημοτικού). 
Christmas Play by 1st, 2nd, 3rd Grade Bilingual. 
Συμμετοχή της χορωδίας στη Χριστουγεννιάτικη γιορτή «Πάμε Καπάνι;»  

 
21/12 Χριστουγεννιάτικο Bazaar από τον Όμιλο Εθελοντισμού. 
 
23/12 Παρακολούθηση χριστουγεννιάτικης αγγλικής ταινίας (Μαθητές Γ’ - ΣΤ’ Δημοτικού). 
 Χριστουγεννιάτικη γιορτή Γυμνασίου - Λυκείου. 

 

 
 

      

Ακολουθήστε μας 

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

