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ΜΑΘΗΤΙΚΑ ΜΗΝΥΜΑΤΑ
ΤΕΥΧΟΣ 79 Δεκέμβριος 2008
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φετινό επετειακό έτος
ξεκίνησε με το πρώτο
τουρνουά καλαθοσφαίρισης
«Ευάγγελος Μαντουλίδης»
σε ένα κατάμεστο και γεμάτο
συγκίνηση κλειστό γυμναστήριο με τη μνήμη
στραμμένη στον ιδρυτή και εμπνευστή, που χάραξε
τη φωτεινή πορεία των Εκπαιδευτηρίων του, έθεσε
τις γερές βάσεις και όρισε τις σταθερές αξίες
για ένα σχολείο σύγχρονο και έτοιμο να καλύψει
τις ανάγκες των μαθητών του, για να ανταποκριθούν
στα αιτήματα των καιρών.
Τριάντα χρόνια
μετά, εγκαινιάζουμε και εφαρμόζουμε νέα
και πρωτοποριακά προγράμματα σε όλες τις βαθμίδες
και σε όλους τους τομείς:
l Στον Παιδικό Σταθμό το αγγλόφωνο τμήμα
ENGLISH GARDEN άνοιξε τις πόρτες του
και υποδέχτηκε τους μικρούς φίλους του,
τα «σποράκια» και τα «μπουμπουκάκια» του.
l Στο δημοτικό και στο γυμνάσιο-λύκειο
οι μαθητές χρησιμοποιούν διαδραστικούς πίνακες
e beam. Το σχολείο του μέλλοντος είναι γεγονός!
Οι νέες τεχνολογίες μεταμορφώνουν το μάθημα
σε μια πληρέστερη και πιο ευχάριστη διαδικασία.
l Σεμινάρια παρακολούθησαν οι εκπαιδευτικοί
του Δημοτικού, Γυμνασίου, Λυκείου για τις νέες
τεχνολογίες και τις μαθησιακές δυσκολίες.

l Οι εκπαιδευτικοί του Παιδικού Σταθμού
και του Νηπιαγωγείου ασχολήθηκαν με το θεατρικό
παιχνίδι μετά μουσικής. Ενώ το διοικητικό
προσωπικό ενημερώθηκε για θέματα ασφάλειας,
πρόληψης ατυχημάτων και επικοινωνίας.
l Οι γονείς των Εκπαιδευτηρίων έχουν τη
δυνατότητα να αξιοποιήσουν και να ανταλλάξουν
εμπειρίες, προβληματισμούς και να αποκτήσουν
περισσότερες γνώσεις σχετικά με τη διαπαιδαγώγηση
των παιδιών τους στα Σεμινάρια Γονέων
που άρχισαν το Δεκέμβριο, με τη συνδρομή
αξιόλογων επιστημόνων.
l Οι μαθητές του Γ/Λ απέκτησαν τη δική τους ώρα.
Είναι η ώρα που οι μαθητές μας συναντούν
τους καθηγητές τους, συζητούν μαζί τους τις απορίες
τους αλλά και τους προβληματισμούς
και τις ανησυχίες τους, γιατί οι μαθητές μας μάς
χρειάζονται όχι μόνο μέσα στην τάξη αλλά και έξω,
όχι μόνο τώρα αλλά και μετά.
Τριάντα χρόνια...
γεμάτα μνήμες, όνειρο και θαύμα. Ένα θαυμαστό
ταξίδι ξεκίνησε 30 χρόνια πριν, το καλοκαίρι του 1978
και από τότε συνεχίζεται… Προορισμός η γνώση, η
επιτυχία, η καλλιέργεια, η χαρά… οι πολλές ευκαιρίες
και επιλογές, για να χαράξουν οι μαθητές μας τη
δική τους πορεία. Δύο γενιές μαθητών έχουν περάσει
από τα θρανία των Εκπαιδευτηρίων Ε. Μαντουλίδη
και μαζί τους φωτισμένοι δάσκαλοι, σημαντικοί
εκπρόσωποι των γραμμάτων και των τεχνών της

χώρας μας, τη μαρτυρία των οποίων ζητήσαμε μαζί
με τις ευχές τους, μέρος των οποίων φιλοξενούμε
στο περιοδικό που έχετε στα χέρια σας, (οι υπόλοιπες
θα δημοσιευτούν στο Λεύκωμα, στο τέλος
της σχολικής χρονιάς) για να είναι τα χρόνια
που έρχονται εξίσου δημιουργικά.
Για τον εορτασμό των 30 χρόνων
η θεατρική ομάδα ετοιμάζει την «Τραπεζαρία»
του Γκέρνυ με πρωταγωνιστές μαθητές, απόφοιτους,
γονείς και εκπαιδευτικούς.
Εικαστική έκθεση ετοιμάζει η ομάδα
των καλλιτεχνικών με θέμα «Η αγάπη έχει χρώμα».
Μουσική εκδήλωση διοργανώνει η ορχήστρα
και η χορωδία με αφιέρωμα στον επίτιμο
προσκεκλημένο Διονύση Σαββόπουλο, ο οποίος
με τον δικό του, μοναδικό τρόπο θα μας ταξιδέψει
σε μαγικά τοπία του ελληνικού τραγουδιού,
και θα μιλήσει καθεμιάς γενιάς, ξεχωριστά.
Ένα συνέδριο με θέμα τη γλώσσα και τις ρίζες της
στη μνήμη του ανθρώπου που οραματίστηκε
και θεμελίωσε τα Εκπαιδευτήρια, του δάσκαλου
Ευάγγελου Μαντουλίδη θα κλείσει
τις εκδηλώσεις εορτασμού.
Κλείνω με την ευχή «να ’ναι μακρύς ο δρόμος»
των Εκπαιδευτηρίων Ε. Μαντουλίδη και χαρές
να μοιράζονται με τους μαθητές τους, σαν αυτή που
φώτιζε τα πρόσωπα των μαθητών της ΣΤ΄ Δημοτικού,
όταν επέστρεφαν από τη διήμερη περιβαλλοντική
εξόρμηση στην Ημαθία…

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ •
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ετά από τόσα χρόνια δεν είμαι ακόμη σίγουρος αν το «κάθε εμπόδιο σε καλό» επιβεβαιώνεται
ή όχι στην περίπτωση μου. Και αυτό γιατί, όταν αναγκάστηκα να φύγω από ένα ιδιωτικό
σχολείο, όπου εργαζόμουν επί 12 χρόνια, δεν μπορούσα να φανταστώ ότι θα έμπλεκα με την
επιχείρηση «σχολείο» και μ’ όλα τα συνεπακόλουθά της.
‘Ισως τα εκπαιδευτήρια να πέτυχαν να αποτελούν σήμερα μια σύγχρονη και δυναμική κοινότητα παιδείας,
πολιτισμού και αθλητισμού, αναγνωρισμένη σε όλη την Ελλάδα.
Απ’ό,τι φαίνεται η φήμη τους ξεπέρασε μάλλον τα ελληνικά κι Ευρωπαϊκά σύνορα, αφού μαθητές μας
έγιναν δεκτοί με υποτροφία στα καλύτερα πανεπιστήμια της Αμερικής HARVARD, PRINCETON, YALE,
STANFORD, CALTECH, MIT, DUKE, DARTMOUTH, CORNELL, CARNEGIE MELLON, και της Μ. Βρετανίας:
CAMBRIDGE, OXFORD, IMPERIAL κ.ά, ενώ κάποιοι άλλοι πήραν μέρος σε Ολυμπιάδες Πληροφορικής
και Φυσικής, όπου απέσπασαν - σε παγκόσμιο πια επίπεδο - υψηλές διακρίσεις.
Μπορεί οι συνεχείς πρωτιές σε Α.Ε.Ι, σε τοπικούς και πανελλήνιους μαθητικούς διαγωνισμούς, όπως
έντεχνου αγγλικού ρητορικού λόγου, μαθηματικής εταιρείας, χημείας, πληροφορικής, αρχαίων ελληνικών,
ρητορικών λόγων, ορχήστρας, θεάτρου κτλ. να τα καταξιώνουν στη συνείδηση των υγιώς σκεπτόμενων
ανθρώπων της Ελληνικής Επικράτειας. Πιθανόν τα παραπάνω να ολοκληρώθηκαν με τον αθλητισμό όπου
έχουμε κατακτήσει μέχρι τώρα ένα παγκόσμιο και δύο πανελλήνια πρωταθλήματα μπάσκετ Λυκείων.
Άραγε αξίζει τον κόπο να θυσιάσει κανείς τη δική του ζωή και της οικογένειάς του, για να παράσχει κάποιο
επίπεδο σπουδών; Όπως καταλαβαίνετε, η απάντηση με ένα ναι ή ένα όχι είναι δύσκολη.
Ναι, σίγουρα αξίζει να αγωνίζεται κανείς όταν:
• Κάνει κάτι που τον γεμίζει.
• Πιστεύει πως, παράλληλα με τις γνώσεις, διαπλάθει και χαρακτήρες, εμφυσώντας τα ελληνοχριστιανικά
ιδεώδη σε νεανικές ψυχές.
• Συνδυάζει παράδοση και πρόοδο , δύο έννοιες πολύ συνεκτικές για την ύπαρξη οποιουδήποτε λαού.
• Πραγματοποιεί, κατά το δυνατό καλύτερα, το «νους υγιής εν σώματι υγιεί».
Και όλα αυτά, εγώ τουλάχιστον, δε θα τα πετύχαινα, αν δεν πλαισιωνόμουν από ένα θαυμάσιο εκπαιδευτικό,
εργατοτεχνικό και διοικητικό προσωπικό, καθώς και από την οικογένειά μου που με αυταπάρνηση, εδώ
και πολλά χρόνια, στέκεται δίπλα μου, βοηθώντας με τα μέγιστα, με διορατικότητα και πρωτοπόρες ιδέες,
γνωρίσματα απαραίτητα για την ευόδωση των υψηλών στόχων ενός σχολείου, όπως θέλουμε όχι μόνο
να θεωρούμαστε, αλλά και να είμαστε κι εμείς, δηλαδή τα ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΜΑΝΤΟΥΛΙΔΗ.
							
							

Ευάγγελος Μαντουλίδης

							

Καθηγητής Φιλόλογος

Το κείμενο του Ευάγγελου Μαντουλίδη
γράφτηκε με αφορμή την επέτειο των 25 χρόνων.

Ιδρυτής των Εκπαιδευτηρίων Μαντουλίδη

Γεώργιος Δ. Καρατάσιος
Περιφερειακός Διευθυντής
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας
Αποτελεί πραγματικά υποχρέωση της Πολιτείας και ιδιαιτέρως του Υπουργείου
Παιδείας, να αποδίδει τιμή και αναγνώριση στην πολύπλευρη προσφορά ενός
εκπαιδευτικού οργανισμού που αδιάλειπτα δραστηριοποιείται και συνεισφέρει
στα εκπαιδευτικά δρώμενα της Θεσσαλονίκης.
Με αφορμή την συμπλήρωση τριάντα χρόνων λειτουργίας των Eκπαιδευτηρίων
Μαντουλίδη στην πόλη μας, θα ήθελα να συγχαρώ τη Διοίκηση και τους
εκπαιδευτικούς για το επιτελούμενο κατά υποδειγματικό τρόπο παιδευτικό
έργο, το οποίο επιβεβαιώνουν οι υψηλές επιδόσεις και διακρίσεις των μαθητών
σας σε πανελλήνιους, ευρωπαϊκούς και διεθνείς διαγωνισμούς, σε αθλητικές και
καλλιτεχνικές διοργανώσεις παγκόσμιας εμβέλειας.
Τα Eκπαιδευτήρια Μαντουλίδη, μέσα από καινοτόμες διδακτικές προσεγγίσεις,
την έμφαση σε μαθητοκεντρικές και βιωματικές πρακτικές, συνεισφέρουν στην
ανάπτυξη των πνευματικών και δημιουργικών ικανοτήτων αλλά και της ηθικής
γαλούχησης της μαθητιώσας νεολαίας.
Η Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας αναγνωρίζει
και εκτιμά την πολυετή προσφορά όλων των εκπαιδευτικών φορέων
που συντελούν στην υλοποίηση και πραγμάτωση των στόχων και ενθαρρύνουν
τη νέα γενιά, στο δρόμο της μάθησης και της προόδου με την αδιάκοπη
ενίσχυση των μαθητών στη διαδικασία κατάκτησης της γνώσης.
Με αυτά τα δεδομένα, σας ευχαριστούμε για την έως τώρα αγαστή συνεργασία
μας και ευελπιστούμε και στη μελλοντική συμπόρευσή μας
για την παροχή υψηλού επιπέδου μόρφωσης και την παραγωγή εκπαιδευτικού
έργου που θα ανταποκρίνεται στις επιταγές της σύγχρονης εποχής.
Καλή συνέχεια στο έργο σας!

Παναγιώτης
Ψωμιάδης
Νομάρχης
Θεσσαλονίκης
Εδώ και τριάντα χρόνια τα Eκπαιδευτήρια
«Μαντουλίδη» αποτελούν όχι μόνο για τη
Θεσσαλονίκη αλλά για όλη την χώρα μας μία
σύγχρονη μονάδα στον τομέα της Εκπαίδευσης.
Γενιές και γενιές μαθητών του σχολείου σας είναι
σήμερα άξιοι Έλληνες πολίτες, στυλοβάτες της
κοινωνίας μας.
Τα Εκπαιδευτήρια «Μαντουλίδη» εκκολάπτουν
την κοινωνία του μέλλοντος με εφόδια τις γνώσεις,
τις αξίες και τις αρχές της πατρίδας μας. Κανείς δεν
μπορεί να παραβλέψει τις παγκόσμιες διακρίσεις στο
χώρο του σχολικού αθλητισμού που έχουν χαρίσει
στη Θεσσαλονίκη μας.
Είμαι βέβαιος ότι η οικογένεια και οι συνεργάτες
του αείμνηστου προσωπικού μου φίλου Βαγγέλη
Μαντουλίδη θα κρατήσουν ψηλά τα Εκπαιδευτήρια
προσφέροντας για πολλά χρόνια ακόμη στο χώρο της
Εκπαίδευσης με τον καλύτερο τρόπο και με σεβασμό
στην προσωπικότητα των παιδιών. Εύχομαι όλοι μαζί,
μαθητές και δάσκαλοι, να συνεχίσετε την εξαιρετική
πορεία και προσφορά στην Θεσσαλονίκη, στην
εκπαίδευση, στην κοινωνία.

Ιωάννης
Κ. Χασιώτης

Χρίστος
Τσολάκης

Ιωάννης
Μανωλεδάκης

Ομότιμος Καθηγητής
Φιλοσοφικής του ΑΠΘ

Ομότιμος Καθηγητής
Παιδαγωγικού του ΑΠΘ

Ομότιμος Καθηγητής
Νομικής του ΑΠΘ

Η επέτειος της τριακονταετούς λειτουργίας
των Εκπαιδευτηρίων Μαντουλίδη μού δίνει την
ευκαιρία να κάνω κι εγώ τη δική μου σύντομη
αναδρομή, αρχίζοντας βέβαια με τον αξέχαστο
φίλο μου και συνάδελφο Βαγγέλη Μαντουλίδη.
Τον Βαγγέλη τον γνώριζα από τα δύσκολα
–ιδιαίτερα για εκείνον– φοιτητικά μας χρόνια. Τον
διέκρινε από τότε η σοβαρότητα, η υπευθυνότητα
και η εργατικότητα. Αυτά τα χαρακτηριστικά
κατάφερε να τα προσδώσει και στο σχολείο
του, το οποίο όμως απέκτησε και ένα ακόμα
–απαραίτητο για την περίπτωση– στοιχείο: τη
“χάρη” (που θα πρέπει μάλλον να αποδοθεί σε
μεγάλο βαθμό στον καταλυτικό ρόλο τής συζύγου
του). Έτσι, στα Eκπαιδευτήρια Μαντουλίδη έγινε
πράξη η αποτυπωμένη λακωνικά στην επιγραφή
τής κεντρικής εισόδου του (παλαιού) κτιρίου
της Φιλοσοφικής Σχολής παραίνεση: Μούσαις
χάρισι θύε. Τη διαπίστωση αυτή την έκανα
παρακολουθώντας τις σπουδές του γιου μου
από την πρώτη κιόλας χρονιά της λειτουργίας
τού Δημοτικού Σχολείου Μαντουλίδη. Ο χώρος,
αλλά, κυρίως, ο τρόπος λειτουργίας του οδηγούσε
αναπότρεπτα τον μαθητή στην ενεργό συμμετοχή
του τόσο στις καθαρά διδακτικές/εκπαιδευτικές
διαδικασίες, όσο και στις πολιτιστικές
(εικαστικές και, κυρίως, μουσικές) και αθλητικές
δραστηριότητες. Στο αποτέλεσμα βέβαια αυτό
–που συνιστά άλλωστε το διαχρονικό ζητούμενο
της παιδείας– συντέλεσε και το γεγονός ότι
ο Βαγγέλης διάλεγε με εξαιρετική προσοχή τους
συνεργάτες του: έπρεπε όλοι να διακρίνονται
για την όρεξή τους για δουλειά και για την
ειλικρινή τους αγάπη για τους μαθητές και το
εκπαιδευτικό τους έργο. Γενικά, από την πρώτη
κιόλας ημέρα που άνοιξε το σχολείο του Βαγγέλη
είδαμε να προσφέρεται στα παιδιά μας μια άλλη
εκπαιδευτική πραγματικότητα, φωτεινή και
“χαρίεσσα”, δημιουργική και τελεσφόρα.

Ιδού το Σχολείο: η εργασία
Η αποδημία του Βαγγέλη Μαντουλίδη εκ του
κόσμου τούτου άφησε κενό δυσαναπλήρωτο.
Και δεν εννοώ «δυσαναπλήρωτο» στην
οικογένεια του ή στο Σχολείο του. Εννοώ
ότι άφησε κενό «δυσαναπλήρωτο» στην
Εκπαίδευσή μας. Δεν βρίσκεις σήμερα,
την εποχή της ρευστότητας των πάντων,
ανθρώπους με στέρεες παιδευτικές αρχές,
με τις οποίες, αν και δικαιούσαι να διαφωνείς,
δεν δικαιούσαι όμως να τις αγνοείς ή να
μην τις σέβεσαι. Την ώρα μάλιστα που πάνω
σ’αυτές τις αρχές στήθηκε ένα σχολείο, το
οποίο δεν κέρδισε μόνο την εμπιστοσύνη
του κοινού, αφού έχει εξελιχθεί σε ένα
από τα πολυπληθέστερα και ποιοτικότερα
σχολεία αυτής της Χώρας, αλλά κέρδισε
και την εμπιστοσύνη των πιο φιλελεύθερων
και δύσκολων δασκάλων. Πετυχημένο
Σχολείο. Η λέξη αυτή τα λέει όλα. Μέσα
από αυτήν μιλάει μια δοκιμασμένη για
τα γενικότερα εκπαιδευτικά μας θέματα
πραγματικότητα. Και μας είναι αναγκαία
αυτή η πραγματικότητα διότι η εύκολη
ψευτοπαιδολογική κουλτούρα έχει υποσκάψει
την εκπαίδευσή μας. Εν πάση περιπτώσει
το Σχολείο του Μαντουλίδη, διδάσκει ότι η
παιδεία θέλει αρετήν, πειθαρχίαν και μόχθον.
Είναι αυτά τα γνωρίσματα του πνεύματος και
της προκοπής του. Αλλιώτικα δεν πορεύεται.
Θέλει σκληρή και αδιάκοπη δουλειά .

Όταν ανοίγει ένα σχολείο, κλείνει μια
φυλακή. Όταν η παραβατικότητα που
ακολουθεί την όξυνση των κοινωνικών
προβλημάτων αντιμετωπίζεται με τη
βίαιη καταστολή και τις φυλακές, η βία
θα ανακυκλώνεται σε ένα φαύλο κύκλο.
Αντίθετα, όταν τα κοινωνικά προβλήματα
αντιμετωπίζονται με κατανόηση, με
συναινετικές διαδικασίες και με περίσκεψη,
υπάρχει ελπίδα για εφικτές λύσεις. Αυτή η
αντιμετώπιση δεν είναι δυνατή χωρίς παιδεία,
που βασικός φορέας της είναι το σχολείο
σε όλες τις βαθμίδες του: πρωτοβάθμια,
δευτεροβάθμια και τριτοβάθμια.
Τα Εκπαιδευτήρια Μαντουλίδη, εδώ και
30 χρόνια, επιτελούν το λειτούργημα της
παιδείας με συνέπεια, υπευθυνότητα και
πλήρη ποιοτική επάρκεια. Αποτελούν,
συνεπώς, πολύτιμο φορέα κοινωνικής
προσφοράς αυτού του τόπου.

Σαράντος
Ι. Καργάκος

Γιώργος
Αναστασιάδης

Θεόδωρος
Ι. Ζιάκας

Φιλόλογος
Συγγραφέας

Καθηγητής Νομικής
του ΑΠΘ

Συγγραφέας

Ο Βαγγέλης Μαντουλίδης ξεκίνησε από χαμηλά
παιδί της προσφυγιάς, κι έφθασε ψηλά χάρη στην
ακούραστη δράση του. Τώρα που έφυγε, έδειξε
πόσο σπουδαίος ήταν. Τον γνώρισα νωρίς από
τα βιβλία του, που κάποτε άφησαν εποχή για τη
διδασκαλία των αρχαίων ελληνικών, που σήμερα πια
έχουν υποβαθμιστεί. Πολύ αργότερα τον γνώρισα
προσωπικά και συνδεθήκαμε στενά. Παρακολουθούσε
άγρυπνα την αρθρογραφική μου στον τύπο και
συχνότατα επικοινωνούσαμε τηλεφωνικά για να
ανταλλάξουμε απόψεις πάνω στα εκπαιδευτικά, που
τον έκαιγαν και τα προβλήματα της παιδείας είναι
αυτά που τον μαράζωναν και τον έφθειραν. Παρά τις
λαμπρές του επιτυχίες στον εκπαιδευτικό τομέα, παρά
τη δημιουργία ενός πρωτοποριακού για τα ελληνικά
δεδομένα σχολείου, ενός σχολείου ισοδύναμου με
τα καλύτερα ευρωπαϊκά, παρά την εκτίμηση των
συμπολιτών του και ευαίσθητων εκπαιδευτικών, ο
Βαγγέλης είχε πάντα ένα πονεμένο βλέμμα, μια πικρία
στα χείλη σαν να ένοιωθε πως με όσα πράττει είναι
σαν να σπέρνει αλάτι σε μια χώρα που σκοτώνει κάθε
ευγενική προσπάθεια. Αυτός όμως με ποντιακό πείσμα
συνέχιζε να αγωνίζεται μέχρι την ύστατη πνοή του. Το
σχολείο ήταν η ψυχή του. Ευτύχησε να έχει λαμπρούς
συνεργάτες και να βγάλει λαμπρούς μαθητές που
διέπρεψαν και διαπρέπουν σε όλους τους τομείς,
ακόμη και στον αθλητισμό, που ήταν το πάθος του
Βαγγέλη. Έκανε το σχολείο του αθλητικό φυτώριο.
Χωρίς αυτό να σημαίνει ποσώς ότι αδιαφόρησε για
τις καλές τέχνες. Στο σχολείο του παρακολούθησα
μια από τις καλύτερες θεατρικές παραστάσεις. Κι
ακόμη τις πιο υποδειγματικές διδασκαλίες. Ωστόσο
η μεγαλύτερη ευτυχία του Βαγγέλη οφείλεται στην
εκλογή μιας άξιας συζύγου, της αγαπητής μου Καίτης,
η οποία αποτελούσε μαζί του τον δυϊκό αριθμό και
μαζί παρήγαγαν έργο λαμπρό, συμπληρώνοντας ο
ένας τον άλλο. Έχουν λαμπρή οικογένεια. Και όλοι
μαζί δημιούργησαν ένα εκπαιδευτικό θαύμα που
πρέπει να συνεχισθεί!

Στα 30 χρόνια παρουσίας τους στην
Εκπαιδευτική ζωή της Θεσσαλονίκης,
τα Εκπαιδευτήρια Μαντουλίδη έχουν
να επιδείξουν μια διαδρομή. Διακρίσεις,
καινοτομίες, επιτεύγματα, ένας «σχολικός
πολιτισμός » που έρχεται να συμπληρώσει
και να επιβεβαιώσει την σημαντική
παράδοση της πόλης και σ’ αυτόν τον
τομέα.
Θέλω να υπογραμμίσω επιπλέον –
και στο σημείο αυτό καταθέτω και
προσωπική εμπειρία – τη συμβολή των
Εκπαιδευτηρίων Μαντουλίδη στην
Παιδεία και στα «της ψυχής». Μέσα από
πολιτιστικές και καλλιτεχνικές εκδηλώσεις
που έφεραν κοντά στους μαθητές τους
διακεκριμένους δημιουργούς, τα σχολεία
του Μανουλίδη ανταποκρίθηκαν με
εξαιρετική επιτυχία στην ευρύτερη
αποστολή τους.
Δεν περιορίστηκαν μόνο στην παροχή της
γνώσης αλλά επιδίωξαν να προσφέρουν
και την αυτογνωσία, την κουλτούρα με
την οποία πρέπει να εξοπλιστεί σύγχρονος
πολίτης αυτού του κόσμου όχι μόνο
για να αντιμετωπίσει τις προσκλήσεις
των καιρών αλλά και για να συνδράμει
δημιουργικά σε μια πιο δίκαιη και
ανθρώπινη ζωή.

Το 1998 ο αείμνηστος ιδρυτής των
Εκπαιδευτηρίων Μαντουλίδη με είχε
καλέσει να δώσω μια διάλεξη στα παιδιά
της Γ’ Λυκείου.
Μιλώντας μαζί του αντιλήφθηκα ότι
η ζητούμενη ανταπόκριση ήταν πολύ
απαιτητική. Ήθελε να συζητήσω με τα
παιδιά το ερώτημα: «αν μπορεί να υπάρξει
σταθερό σύστημα προσανατολισμού
στον ραγδαία μεταβαλλόμενο σύγχρονο
κόσμο μας». Ζορίστηκα, αλλά δέχτηκα
την πρόκληση.
Η οργάνωση ήταν άψογη. Θυμάμαι
το ωραίο αμφιθέατρο του σχολείου,
την αγωνία μου για την κατανοητότητα
των λεγομένων μου και την έκπληξή μου
για την προσοχή και το ενδιαφέρον των
μαθητών. Δεν ξέρω τι αποκόμισαν τελικά
τα παιδιά. Αλλά αυτό που εγώ αποκόμισα
ήταν η αίσθηση ότι βρισκόμουν απέναντι
σε μια ακονισμένη εφηβική ευαισθησία
που έθετε απροκατάληπτα καταλυτικά
ερωτήματα.
Το ενεργητικό ενδιαφέρον των παιδιών και
τον προβληματισμό τους, τον απέδωσα
στις «βάσεις» που τους είχε ήδη δώσει το
σχολείο τους, η διοίκησή του, οι καθηγητές
του, το «σύστημά» του, οι προδιαγραφές
του, ο δημιουργός του. Είχα και άλλες
ευκαιρίες να το επαληθεύσω αυτό.
Εξ ου και η βαθιά εκτίμηση που τρέφω
όλα αυτά τα χρόνια για το έργο των
Εκπαιδευτηρίων Μαντουλίδη.

Ελένη
Ζηνόζη-Κηπουρού
Δασκάλα
Πρώην Διευθύντρια Δημοτικού
Δεν μπορώ να πιστέψω ότι πέρασαν τριάντα χρόνια από εκείνη τη μέρα που μια μικρή
ομάδα δασκάλων και καθηγητών των ειδικών μαθημάτων με μεγάλη όρεξη και μια
αγκαλιά μαθητών (116) παραταχθήκαμε στο χώρο απέναντι από την κύρια είσοδο του
κτιρίου, για να προσευχηθούμε και να ευχηθούμε για την επιτυχία του νέου σχολείου,
Εκπαιδευτήρια Ε. Μαντουλίδη.
Ο αγιασμός θα γινόταν μετά την υποδοχή των νηπίων και των μαθητών της πρώτης
τάξης. Γύρω από το χώρο του σχολείου ερημιά, πράσινο καθόλου ούτε φυλλαράκι.
Μέσα από την ταραχή του μεγάλου σεισμού, που ο φόβος ήταν απλωμένος στις καρδιές
των συμπολιτών μας, η είδηση της ιδρύσεως των Εκπαιδευτηρίων Μαντουλίδη ήταν μια
γλυκιά ανάσα για πολλούς, γιατί ήταν το μόνο αντισεισμικό σχολείο στη Θεσσαλονίκη
εκείνη την εποχή.
Με τον ιδρυτή του γνωρίστηκα λίγους μήνες πριν ολοκληρωθεί το χτίσιμο του
σχολείου. Μου έκανε εντύπωση ότι ήθελε να στήσει ένα σχολείο σοβαρό, βασισμένο
πάνω σε ηθικές αξίες και δεν τον ενδιέφερε αν αυτό ενοχλούσε μερικούς. Ακόμη το ότι
η δουλειά σ’ αυτό ήθελε να γίνεται τέλεια κι αυτό υποσχόταν στους γονείς αλλά
φοβόταν μήπως οι δάσκαλοι δεν ανταποκριθούμε σ’αυτό και διαψευσθεί.
Θυμάμαι ότι την περίοδο των εγγραφών, 5 μέρες πριν από την έναρξη των μαθημάτων
ήμασταν στο γραφείο και χτύπησε το τηλέφωνο. Ήταν κάποιος γνωστός του και αφού
μίλησαν αρκετά, φαίνεται ότι τον ρώτησε πόσα παιδιά είχαν εγγραφεί ως τότε, γιατί η
απάντηση ήταν : «Άκουσε, εγώ ψέματα δεν μπορώ να λέω, 78 μαθητές έχουμε ως τώρα».
Τη στιγμή που σε παρόμοια ερώτηση άλλοι ιδιοκτήτες έβαζαν μερικές δεκάδες μαθητών
περισσότερες για να φαίνεται ότι το σχολείο τους πηγαίνει καλά. Όλα αυτά με έπεισαν
ότι το σχολείο θα πάει μπροστά και πήγε και η μικρή αγκαλιά των μαθητών μεγάλωσε,
μεγάλωσε τόσο που δεν τη χωρούσε το κτίριο και χρειάστηκε να κτιστεί και άλλο και
γέμισε κι αυτό.
Το ίδιο έγινε και με το γυμνάσιο και το λύκειο. Τώρα ο ιδρυτής του δεν είναι παρών
σωματικά , όμως είμαι σίγουρη ότι από εκεί που είναι όπου τον συνόδεψαν οι ευχές
πολλών παιδιών που φοιτούσαν χωρίς δίδακτρα στο σχολείο και άλλων παιδιών με
διαφορετικά προβλήματα που φρόντιζε χωρίς να γίνεται γνωστό, νοιάζεται και εύχεται
για το σχολείο του που με τόση αγάπη το έστησε.
Η αγαπημένη οικογένειά του συνεχίζει τη λειτουργία του σχολείου πάνω στα χνάρια
του και γι’ αυτό συνεχώς θα προοδεύει χωρίς να φοβάται ούτε οικονομικές κρίσεις
ούτε συκοφαντίες.
Εγώ σαν παλιά δασκάλα του πάντα με χαρά θα παρακολουθώ τις επιτυχίες του
και θα προσεύχομαι γι’ αυτό.

Kυριάκος
Τοσουνίδης
Δάσκαλος, Πρώην
Διευθυντής Δημοτικού
Συμπληρώθηκαν τριάντα χρόνια από
τότε που ξεκίνησε η λειτουργία των
Εκπαιδευτηρίων Ε. Μαντουλίδη. Τριάντα
χρόνια γόνιμα, με συνεχή προσφορά
στην ιδιωτική παιδεία. Πολύ γρήγορα
καθιερώθηκαν ως ένα απ’ τα καλύτερα
ιδιωτικά σχολεία, γιατί όχι το καλύτερο, χάρις
στις άοκνες προσπάθειες του ιδρυτή τους και
που στο πρόσωπο της συζύγου του βρήκε
άξιο συνεχιστή των μεγάλων φιλοδοξιών.
Ένα σχολείο, κόσμημα της ιδιωτικής
εκπαίδευσης που σύντομα καθιερώθηκε
κι έγινε πρότυπο κι οδηγός γι’ άλλα
εκπαιδευτήρια. Η παρουσία του άλλαξε
ριζικά την ιδέα που είχε ο κόσμος για την
ιδιωτική εκπαίδευση.
Με προσωπικό επιλεγμένο, αφοσιωμένο στο
υψηλό λειτούργημά του, εργατικό, ανήσυχο,
με ανοιχτούς ορίζοντες, με αυτιά ανοικτά
στις φωνές του νέου κόσμου που προβάλει,
βοηθάει τη νέα γενιά για την κατάκτηση της
γνώσης αλλά και την απόκτηση ήθους.
Τι άλλο να πει κανείς παρά να ευχηθεί τη
συνέχιση αυτής της μεγάλης προσπάθειας
για το καλό της νεότητας.
Μια κρυφή ικανοποίηση με διακατέχει αυτή
τη στιγμή, γιατί αισθάνομαι ότι κι εγώ, όπως
τόσοι πολλοί άλλοι, έβαλα το λιθαράκι για
την οικοδόμηση των Εκπαιδευτηρίων που
σήμερα μας κάνουν υπερήφανους και είμαι
βέβαιος ότι θα συνεχίσουν να μας γεμίζουν
χαρά με την πρόοδό τους και τις συνεχείς
επιτυχίες σ’ όλους τους εκπαιδευτικούς
τομείς.

EM
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MAΘΗΤΙΚΑ ΜΗΝΥΜΑΤΑ

Τα Εκπαιδευτήρια Μαντουλίδη αποχαιρέτησαν
τους απόφοιτους της σχολικής χρονιάς
2007 - 2008

Τελετή
Aποφοίτησης

Μ

ε την καθιερωμένη λαμπρή
τελετή και σε ατμόσφαιρα
συγκίνησης, τα Εκπαιδευτήρια Μαντουλίδη αποχαιρέτησαν τους αποφοίτους
της σχολικής χρονιάς 2007 - 2008.
Κεντρικός ομιλητής στην εκδήλωση
ήταν ο κ. Νικόλαος Μέρτζος, δημοσιογράφος, Πρόεδρος της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών, ο οποίος, καλωσόρισε τους
αποφοίτους «στην κοινωνία των πολιτών
και στην αγορά του Δήμου» και τους ευχήθηκε «να συναντήσουν καλές θάλασσες
στη ζωή τους».
Απευθυνόμενος στους αποφοίτους τόνισε:
«Παραλαμβάνετε βαριά εθνική κληρονομιά.
Πάντα πρέπει να έχετε στο μυαλό σας ότι η
αποστολή κάθε έθνους, και κυρίως των Ελλήνων, είναι η δημιουργία πολιτισμού».
Χαιρετισμό απηύθυναν ο Διευθυντής της
Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας
και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας, κ. Γιώργος Καρατάσιος και
η Πρόεδρος των Εκπαιδευτηρίων Μαντουλίδη, κ. Αικατερίνη Μαντουλίδου, καθηγήτρια
Αγγλικής Φιλολογίας.
Τον αποχαιρετιστήριο λόγο προς τους
αποφοίτους εκφώνησε ο Λυκειάρχης του
σχολείου κ. Λασκαρίδης. Στην εκδήλωση
δόθηκαν βραβεία διακρίσεων σε απόφοιτους που σημείωσαν υψηλές επιδόσεις
στα μαθηματικά, στην πληροφορική, στην
βιολογία, στα αρχαία ελληνικά, στη γεωγραφία, στη μουσική (ορχήστρα-χορωδία),
στο θέατρο, στο χορό, στη ζωγραφική, στη
Βουλή των Εφήβων, στη ρητορική τέχνη,
στα Forensics, σε διεθνή συνέδρια και στον
αθλητισμό. Ιδιαίτερη αναφορά έγινε σε επιτυχίες που σημείωσαν απόφοιτοι των Εκπαιδευτηρίων Μαντουλίδη, οι οποίοι έγιναν

δεκτοί ως υπότροφοι σε πανεπιστήμια των
ΗΠΑ και της Μ. Βρετανίας, τους οποίους
συνεχάρη από το βήμα, ο Γενικός Πρόξενος
των ΗΠΑ, κ. Hoyt Brian Yee.
Στο Σύλλογο των Αποφοίτων των Εκπαιδευτηρίων Μαντουλίδη, καλωσόρισε τα νέα
μέλη, ο Απόστολος Γωγάκος ’01, φοιτητής
της Ιατρικής Σχολής του ΑΠΘ.
Τους τιμώμενους τελειόφοιτους μαθητές
εκπροσώπησε με την ομιλία της η μαθήτρια
Χριστίνα Ζαχαριάδου , ενώ οι τελειόφοιτοι
Σαραφοπούλου Σταυρούλα και Παπαπαυλίδου Θεοδώρα παρουσίασαν στο πολυπληθές κοινό τους μέχρι πρότινος συμμαθητές
τους.

Στο καλλιτεχνικό μέρος της εκδήλωσης
έπαιξε η Ορχήστρα και η Χορωδία των Εκπαιδευτηρίων Μαντουλίδη υπό την διεύθυνση του Ιωάννη Πολυμενέρη και της Ελένης
Θεοδωρίδου αντίστοιχα.
Το πρόγραμμα της τελετής αποφοίτησης
επιμελήθηκε και παρουσίασε η κ. ‘Aσπα
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.
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Η κεντρική ομιλία της εκδήλωσης
από το δημοσιογράφο και Πρόεδρο της Εταιρείας
Μακεδονικών Σπουδών, κ. Νικόλαο Μέρτζο

Νεαρές Κυρίες και Κύριοι,
Καλώς ορίσατε στη χορεία των πολιτών. Αναδεικνύεσθε πολίτες της Ελλάδος και πολίτες της
Ευρώπης. Απολαμβάνετε δικαιώματα και επωμίζεσθε καθήκοντα, ανοίγεσθε σε μεγάλες ευκαιρίες και αντιμετωπίζετε εξαιρετικές προκλήσεις.
Παραλαμβάνετε βαρύτιμη εθνική κληρονομιά
και εύφορη ευρωπαϊκή παράδοση. Αναλαμβάνετε το νήμα και το νόημα του ελληνισμού. Θα
διδαχτήκατε ασφαλώς ότι η αποστολή κάθε ιστορικού έθνους, συνεπώς του ελληνισμού, είναι η
δημιουργία αληθινού πολιτισμού ή τουλάχιστον η
βίωση και η διαφύλαξη των πατρώου πολιτισμού.
Πήρατε τη σκυτάλη:
Τρέξτε!
Αρχίζει ο αγώνας ο καλός, αγώνας δρόμου.
Ξεκινάει η μεγάλη περιπέτεια της ζωής. Σήμερα
σας ρίχνουμε στη θάλασσα – αυτή είναι η ζωή!
Και η διαδρομή είναι άδηλη.
Όλες και όλοι τώρα στο κουπί!
Σας εύχομαι από καρδιάς να είναι το ταξίδι
σας μακρύ, να πνέει ούριος άνεμος στα πανιά
σας, να συναντήσετε καλές θάλασσες, να βρίσκεστε υπήνεμους λιμένες και να διασχίζετε όρθιοι τις θύελλες.
Σας εύχομαι να διαλέξετε, στον καιρό του,
καλό σύντροφο, να πέσει σε εύφορο έδαφος η
σπορά σας, να είναι πλούσια η σοδειά σας και γέροι πια, γέροι να καταλήξετε στην Ιθάκη σας, να
τρώτε γλυκό ψωμί σε ευφρόσυνο τραπέζι, λευκοί
τριγυρισμένοι από τα τέκνα σας και τα τέκνα των
τέκνων σας ως ελαιόφυτα ελαιών. Ας δώσει ο καλός Θεός να αντικρύζετε καπνόν αναθρώσκοντα
από το πατρογονικό σας τζάκι, όπου ανέκαθεν
στην εστία των Ελλήνων καίει η ιερή φωτιά, αφ
ότου υπάρχει ανθρώπινη μνήμη, αφ ότου σαλπάρει ένας Οδυσσέας, όπως σαλπάρει σήμερα ο
καθένας σας και η καθεμιά σας χωριστά. Αμήν!
Πολίτες,
Ο κόσμος γύρω σας και μπροστά σας μεταβάλλεται καθημερινά καταιγιστικά αλλά και συναρπαστικά. Απειλείται σοβαρά και γίνεται πιο
απειλητικός. Είναι γεμάτος θαύματα και παγίδες,
σειρήνες και θησαυρούς πνευματικούς μα και
χειροπιαστούς. Προσφέρει μεγάλες ευκαιρίες
και ανοίγει νέους δρόμους.

Πολίτες Έλληνες, πολίτες Ευρωπαίοι,
Συνυπολογίστε και ζυγίστε καλά όλα αυτά και
μη φοβάστε τίποτε. Έχετε καλή αρματωσιά και
αλάνθαστη πατρογονική κληρονομιά. Θυμηθείτε τον ποιητή:
Τους Λαιστρυγόνας και τους Κύκλωπας,/το
θυμωμένο Ποσειδώνα μη φοβάσαι, τέτοια στο
δρόμο σου ποτέ σου δε θα βρεις,/αν μένει η σκέψις σου υψηλή,
Αν εκλεκτή συγκίνησις το πνεύμα και το σώμα σου αγγίζει.
Τους Λαιστρυγόνας και τους Κύκλωπας,/τον
άγριο Ποσειδώνα δε θα συναντήσεις,
Αν δεν τους κουβανείς μες στην ψυχή σου,
Αν η ψυχή σου δεν τους στήνει εμπρός σου.
Παρατήστε στοχαστικά το σημερινό Κόσμο.
Μοιάζει γνωστός μα είναι απατηλός, γεμάτος
παγίδες και σειρήνες. Τη γαλήνη και ευφροσύνη
σαρώνουν αιφνιδιαστικά αλλά στρατηγικά αναπάντεχες μα σκόπιμες ηλεκτρονικές καταιγίδες
σε πλανητική μάλιστα κλίμακα. Η αδικαιολόγητη κατακόρυφη ανατίμηση του πετρελαίου συνεπάγεται αστραπιαίες απώλειες περιουσιών μα
συνάμα κατάρρευση αλλά και κατασκευή οικονομικών αυτοκρατοριών στο παγκοσμιοποιημένο
Χρηματιστήριο. Σε κάθε στενωπό παραμονεύει
να σε καταπιεί από τη μία η Χάρυβδις του υπερκαταναλωτισμού και από την άλλη η Σκύλλα του
εύκολου υπερδανεισμού. Από ΜΜΕ νύχτα μέρα
οι Σειρήνες με την απατηλή γοητευτική φωνή σε
τραβούν στα βρόχια των Μεγάλων Αφεντικών.
Η Κίρκη των ναρκωτικών μαγεύει τους ανθρώπους και τους κάνει γουρούνια. Ως μονόφθαλμοι
Κύκλωπες τα πολυεθνικά μονοπώλια κατασπαράσσουν τους φτωχούς και ως άλλοι Λαιστρυγόνες οι τρομοκράτες τρώνε τους αθώους. Οι
Λωτοφάγοι μοιράζουν το Λωτό της ιστορικής
λήθης, π.χ τη δήθεν Ιστορία της Στ΄ Δημοτικού.
Αδιάκοπα σηκώνει άγριες φουρτούνες ο θυμωμένος Ποσειδώνας, πχ ο Αμερικανός.
Αυτός ο σημερινός Κόσμος δεν περιγράφεται
αυθεντικά, γλαφυρά και αλληγορικά στην αθάνατη Οδύσσεια του Ομήρου; Σαν να γράφτηκε
σήμερα!
Πριν από χιλιάδες χρόνια, οι Έλληνες πρώτοι έχουν ειπεί τα πάντα για τα πάντα. Είπαν και
έπραξαν τα πάντα στην εντέλεια. Ακόμη η κλη-

ρονομιά τους οδηγεί τον Κόσμο στη φιλοσοφία
και την ιστορία, στην τραγωδία και στην κωμωδία, στη γλυπτική και στην αρχιτεκτονική, στην
ποίηση και στο θέατρο, στην πολιτική και στην
αριθμητική, στη λογική και στη διαλεκτική, στην
ηθική και στην ιατρική, στη θεολογία και στη
ναυτιλία. Πρώτοι τα πάντα παντού και παντοτινά οι Έλληνες. Οι διαπιστώσεις αυτές μπορεί να
θεωρηθούν μεγαλομανείς καυχησολογίες. Όμως,
παραμένουν διαπιστώσεις. Η Έντιθ Χάμιλτον
ήταν Αμερικανίδα ελληνίστρια, καθηγήτρια. Σε
ηλικία οκτώ ετών διάβαζε αρχαία ελληνικά. Το
1958 κυκλοφόρησε σε Τρίτη έκδοση το βιβλίο
της «The Greek Way», ο Ελληνικός Τρόπος, που
η εφημερίδα New York Times χαρακτήρισε «ένα
από τα σημαντικότερα βιβλία του 20ού αιώνα».
Γράφει:
«Κανένα γλυπτό δε συγκρίνεται με τα ελληνικά, κανένα κτίριο δεν είναι ομορφότερο, κανένα
γραπτό ανώτερο. Η Ιστορία δεν έχει αναδείξει
ακόμη σπουδαιότερο ιστορικό από το Θουκυδίδη. Κανένας λόγος δεν μπορεί να συγκριθεί με
τα έργα του Πλάτωνα. Στην Ποίηση όλοι είναι
ύψιστοι. Με τους Έλληνες κάτι καινούριο εμφανίσθηκε στον Κόσμο. Ήταν οι πρώτοι Δυτικοί. Το
πνεύμα της Δύσης, το σύγχρονο πνεύμα, είναι
ελληνική αποκάλυψη και η θέση των Ελλήνων
είναι στο σύγχρονο Κόσμο».
Λογαριάστε, λοιπόν, ότι σεις είσθε Έλληνες.
Μπορείτε. Και μπορείτε, επειδή γνωρίζετε αυθορμήτως να διανοηθείτε και αμέσως να προσαρμοσθείτε, εφόσον κρατηθείτε στην Οδό των
Ελλήνων.
Η ελληνική γλώσσα είναι η αρχαιότερη και
τελειότερη γλώσσα του Κόσμου. Μένει ζωντανή στα χείλη σας τρεις χιλιάδες συνεχή χρόνια.
Φωτογραφίζει τα ορατά και τα αόρατα στην εντέλεια με ανυπέρβλητη ευκρίνεια: κάθε λέξη δίνει
μια τέλεια εικόνα και μια εικόνα μπορεί να δοθεί
με χίλιες – δυο λέξεις. Διατυπώνει ασύλληπτες
έννοιες με απόλυτη ακρίβεια σε όλη τους την
πληρότητα. Την ελληνική χρησιμοποιούν, για
να εκφρασθούν επιστημονικά όλες σχεδόν οι
λοιπές προηγμένες γλώσσες και πρωτίστως η
παγκόσμια σήμερα αγγλική. Γι’ αυτό άλλωστε,
την διάλεξε ο Θεός. Τη μοναδική κοσμογονική
ώρα που μίλησε στους ανθρώπους, ο Θεός τους
μίλησε στα ελληνικά. Το καλό άγγελμα του Θεού,
διά του Μονογενούς Του Υιού και Σωτήρος Χρι-
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στού, το Ευαγγέλιον, είναι γραμμένο ελληνικά.
Επίσης οι θεόπνευστες Πράξεις των Αποστόλων,
οι Επιστολές των Αποστόλων και η Αποκάλυψις
του Ιωάννου είναι γραμμένες ελληνικά. Και, για
να διαδοθεί στην Οικουμενική και να παραδοθεί
εις τον αιώνα των αιώνων ο Λόγος του Θεού, το
Άγιον Πνεύμα επεφοίτησε και δώρησε την ελληνική γλώσσα στους ταπεινούς εκείνους Ψαράδες
που, έτσι, έγιναν «Αλιείς Ανθρώπων».
Όμως δεν είναι μόνον θησαυρός και πολιτισμός η ελληνική ούτε μόνον αποθησαύρισμα
της σοφίας ούτε το ουρανόθεν μήνυμα της ανθρώπινης σωτηρίας και ελευθερίας. Η ελληνική
γλώσσα, όταν μένει ελληνική, είναι επιπλέον το
αρτιότερο και ταχύτερο σύστημα ανθρώπινης
σκέψης. Ο μηχανισμός της και η δομή της επιτρέπουν, όσο καμιά, τη σύλληψη ιδεών και την
αποκρυστάλλωση εννοιών, τη σύνθεση και την
ανάλυση, την αφαίρεση και την υπέρβαση: την
κατανόηση του Κόσμου τούτου και των Επέκεινα του Κόσμου.
Πάρτε στην τύχη μία ελληνική λέξη. Επί παραδείγματι άγω, δηλαδή οδηγώ. Αγωγή, αγωγός,
περιάγω, υπάγω – υπαγωγή, διάγω – διαγωγή,
υδραγωγείο, παιδαγωγώ – παιδαγωγός, ψυχαγωγώ – ψυχαγωγία κοκ.
Ή δράμω, δηλαδή τρέχω. Δρομέας, συνδράμω –
συνδρομή – συνδρομητής, διαδράμω – διάδρομος
– διαδρομή, ιππόδρομος, επιδράμω – επιδρομέας
– επιδρομή, αποδράμω – αποδρομή, καταδράμω
– καταδρομή – καταδρομέας κοκ.
Ή απλά φεύγω. Φυγή – φυγάς, αποφεύγω –
αποφυγή, διαφεύγω – διαφυγή, προσφεύγω –
προσφυγή, καταφεύγω – καταφυγή, καταφύγιο
κ.ά.
Ή, τέλος, δέχομαι. Υποδέχομαι – υποδοχή, διαδέχομαι – διάδοχος – διαδοχή, παραδέχομαι –
παραδοχή, αναδέχομαι – ανάδοχος – αναδοχή,
καταδέχομαι, δοχείο, πανδοχείο, ξενοδοχείο, ανθοδοχείο, μελανοδοχείο κ.ο.κ
Ατελείωτη αλληλουχία και θαυμαστή ποικιλία,
μοναδική ευλυγισία και πυκνή συνεπής εννοιολογία, σύνθεση και ανάλυση. Η ελληνική μας γλώσσα είναι ένας συνεχής ειρμός, αυστηρά λογικός,
αυτόματα λειτουργικός, αενάως παραγωγικός.
Νεαρές κυρίες και νεαροί κύριοι,
Είσθε οι τυχεροί. Η τύχη είναι στο χέρι σας,
αρκεί να είσθε τολμηροί και συνάμα προνοητι-

κοί, εργατικοί και ανοικτοί, φιλικοί και δεκτικοί.
Ταπεινοί και λιτοί.
Πρώτος όρος: πιστοί. Είσθε καλύτεροι από
τους γονείς σας και από εμάς τους παππούδες
σας. Φυσιολογικά κάθε γενεά είναι καλύτερη
από την προηγούμενη.
«Άμες δ’ εγεσόμεθα πολλώ κάρρονες» ανταπαντούσαν στους γονείς τους και στους παππούδες
τους οι νεαροί, όπως σεις, Λακεδαιμόνιοι. Και
εδώ τα πρόλαβαν όλα. Ειδικότερα είσθε ακόμα
καλύτεροι, επειδή το σχολειό σας σας μετέδωσε
επαρκείς γνώσεις και ιδίως καλή ελληνική αγωγή. Αυτήν την αποστολή επιτελούν οι παιδαγωγοί. Τώρα οφείλετε σεις να επιτελέσετε τη δική
σας αποστολή. Και αποστολή σας είναι να γίνετε
καλοί και αγαθοί.

‘‘
’’

σας προσφέρει η ελληνική παιδεία – και δεν εννοώ, φυσικά το εκπαιδευτικό σύστημα αλλά την
αγωγή και την κοσμοαντίληψη που σας κληροδοτεί η ελληνική σοφία σε απόλυτη αρμονία με
την ελευθερία.
Και, τέλος, πολίτες,
Μην ξεχνάτε ποτέ. Η ελευθερία είναι ευθύνη,
είναι πολυεπίπεδη και ταυτόχρονη: ελευθερία
ατομική, πνευματική, υλική, προπαντός πολιτική
και κοινωνική. Υπάρχει για να προάγει την κοινωνία και τη Δημοκρατία και την Πολιτεία. Είναι
αδιαίρετη και προϋποθέτει την αλληλεγγύη. Λήγει εκεί όπου καταλήγει η ελευθερία των άλλων.
Δοκιμάζεται και κατακτάται κάθε ημέρα και ώρα.
Την ελευθερία έχεις για να υπηρετείς. Τη χάνεις

Το ζητούμενο δεν είναι η συσσώρευση γνώσεων αλλά η διαχείριση. Οι γνώσεις συσσωρεύονται, βελτιώνονται, μεταβάλλονται
διαρκώς και είναι διαθέσιμες στις βιβλιοθήκες...

Το ζητούμενο δεν είναι η συσσώρευση γνώσεων αλλά η διαχείριση. Οι γνώσεις συσσωρεύονται, βελτιώνονται, μεταβάλλονται διαρκώς και
είναι διαθέσιμες στις βιβλιοθήκες, στο διαδίκτυο
και στους υπολογιστές. Το ζητούμενο είναι να
διαλέγετε, να συνθέτετε και να αναλύετε κατάλληλα τις κατάλληλες γνώσεις, ώστε να τις τιθασεύετε και να τις εξειδικεύετε, να τις προάγετε
και να τις προσαρμόζετε. Αυτήν την ικανότητα

όταν την χρησιμοποιείς, για να σε υπηρετούν.
Γι’ αυτό ο ελεύθερος πολίτης δε ρωτάει ποτέ «τι
κάνει η Πατρίδα για μένα». Ρωτάει «τι κάνω εγώ
για την Πατρίδα».
Καλό ταξίδι. Ο Θεός μαζί σας.
Καλόμοιροι. Γόνιμοι. Ορθοί.
Σας εμπιστευόμαστε. Σας αγαπούμε.
Ν.Ι. Μέρτζος
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Ένα σχολείο. Το παρελθόν…
Μια γιορτή. Το παρόν…
Ένα όνειρο. Το μέλλον….
Ένας δάσκαλος – ιδρυτής. Σήμερα άγγελος – προστάτης…
Κι εμείς όλοι εδώ, έτοιμοι να αποχαιρετήσουμε τα εφηβικά μας χρόνια
και να γίνουμε μέρος ενός κόσμου τόσο διαφορετικού…

Η Πρόεδρος των Εκπαιδευτηρίων,
κ. Αικατερίνη Μαντουλίδου

Ο Γενικός Πρόξενος των ΗΠΑ,
κ. Hoyt Brian Yee

Η Γενική Διευθύντρια των
Εκπαιδευτηρίων, κ. ‘Aσπα Χασιώτη

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

Ο Λυκειάρχης των Εκπαιδευτηρίων
κ. Δημήτριος Λασκαρίδης

E

τσι, λοιπόν… Μια ακόμα χρονιά μαθητών έφτασε στο τέλος…Χαρούμενες στιγμές, λυπητερές
αναμνήσεις, ντροπιαστικά συμβάντα στιγματίζουν το μυαλό όλων. Είναι αλήθεια ότι όλοι,
λίγο ή πολύ, χαιρόμαστε που επιτέλους τελειώσαμε το σχολείο και αποδεσμευτήκαμε πλέον
από τις σχολικές ευθύνες. Και όμως… Δεν πιστεύω ότι οποιοσδήποτε από εμάς δε θα νοσταλγήσει
τα μαθητικά χρόνια. Γιατί, για να ξεχάσεις κάτι, πρέπει να αδιαφορείς για το κάθε κομμάτι του, να
αποφεύγεις την κάθε ανάμνηση, να αρνείσαι να του αφιερώσεις
την οποιαδήποτε σκέψη… Αρνούμαι, όμως, να πιστέψω ότι ο
καθένας από εμάς δεν είχε μία χαρούμενη εμπειρία, δεν ένιωσε
ποτέ ενθουσιασμό, δε δέθηκε με καταστάσεις ή ανθρώπους και δεν
ένιωσε κάποιο μέρος αυτού του σχολείου κομμάτι του, έστω και για
μια στιγμή.
Σήμερα 120 μαθητές λένε αντίο στα τελευταία 6 χρόνια της ζωής
τους και γυρίζουν σελίδα σ’ αυτό το τεράστιο βιβλίο που λέγεται
«ζωή». Και φυσικά τελευταία δυσκολία ήταν οι πανελλήνιες…
Κάποιοι από εμάς θεωρούν ότι πέτυχαν, κάποιοι άλλοι
ότι απέτυχαν. Ξέρετε, όμως, ποιο είναι το τραγικό της όλης
Χριστίνα Ζαχαριάδου
κατάστασης; Μας έμαθαν ότι επιτυχία είναι το 100, ενώ αποτυχία
Τελειόφοιτη
είναι το 50. Είναι αναμφισβήτητο ότι όλα αυτά τα χρόνια οι
Ομιλία εκ μέρους των
καθηγητές ήταν δίπλα μας, το σχολείο μας στήριξε με την
συμμαθητών της
οργάνωση, τα προγράμματά του και τον τρόπο διδασκαλίας,
ενώ παράλληλα μας έδωσε ένα προβάδισμα σε σχέση με τους
υπόλοιπους υποψηφίους, καθώς ήταν ένας σημαντικός σύμβουλος, ειδικά στη φετινή προσπάθειά
μας. Πανεπιστήμια στο εξωτερικό, καλλιτεχνικές και αθλητικές ενασχολήσεις και σπουδές , διάφοροι
διαγωνισμοί ήταν λύσεις που όλοι μπορούσαμε να ακολουθήσουμε.
Όσες όμως εναλλακτικές και αν είχαμε , εκείνη την ώρα είσαι εσύ απέναντι σε ένα γραπτό και έναν
απρόσωπο βαθμολογητή. Και πρέπει να γράψεις καλά, γιατί προσπάθησες, γιατί έδωσες ένα μέρος
του εαυτού σου, γιατί σου αξίζει, γιατί πλέον αυτοσκοπός είναι η εισαγωγή σε ένα πανεπιστήμιο.
Αλλά ποιοι είναι αυτοί που πολώνουν την ατμόσφαιρα με όρους, όπως επιτυχία ή αποτυχία;
Ποιοι είναι αυτοί που αποφασίζουν αν η προσπάθειά σου, αυτή που έκανες μόνος σου, είναι
αρκετή;
Και τελικά ποιοι είναι αυτοί που βάζουν ταμπέλες βαθμολογίας και κρίνουν το ποιος είσαι;
Ναι, φοιτήσαμε σε ένα άψογο σχολείο. Ναι, είναι σημαντικό να αποκτήσουμε την πολυπόθητη
ανώτατη παιδεία και να αναγνωρίσουμε ότι ίσως αυτή είναι η σκυτάλη για μία μελλοντική καριέρα.
Όμως, κάποιος μου είχε πει ότι σημαντικότερο είναι να έχεις εσωτερική ελευθερία, να νιώθεις ο
εαυτός σου και να πιστεύεις σ’ αυτά που μπορείς να καταφέρεις.
Συγνώμη, αλλά τα παραπάνω δεν τα εξασφαλίζει μια προχωρημένη εκπαίδευση ούτε ένα πτυχίο
ή μεταπτυχιακό. Γιατί, καλώς ή κακώς, η ευτυχία δεν είναι κονσέρβα. Είναι κάτι που πρέπει να
ανακαλύψεις και να ανοίξεις μόνος σου.
Σήμερα 120 οραματιστές ετοιμάζονται να ανοίξουν τα φτερά τους και να κυνηγήσουν τα όνειρά
τους. Εσείς, αγαπητοί γονείς και καθηγητές, ό,τι είχατε να δώσετε, το δώσατε, τώρα σας μένει απλώς
να παρακολουθήσετε την πτήση των παιδιών σας.
Στην πορεία μας όμως προς το όνειρο, ας θυμόμαστε ότι σημασία δεν έχει τόσο η Ιθάκη, αλλά το
ταξίδι προς αυτήν. Ας απολαύσουμε, λοιπόν, κάθε λεπτό, λες και θα ήταν το τελευταίο. Γιατί είναι
πολλοί που μπορεί να θεωρήσουν ότι το τέλος του καθενός μένει ίδιο. Όμως, δεν υπάρχει κανείς που
να αμφισβητεί ότι η πορεία προς αυτό αλλάζει.
Αυτό το σχολείο ανήκει στο παρελθόν μας. Και το παρελθόν ανήκει σ’ αυτούς που δεν έχουν τη
δύναμη να κυνηγήσουν το μέλλον. Γι’ αυτό ας το κοιτάξουμε για τελευταία φορά και ας πούμε αντίο.
Η ζωή μας, όπως έγραψε και ο Ελύτης… τη μοίρα μας δε θα μας την πει κανείς. Τη μοίρα του ήλιου
θα την πούμε όλοι εμείς.
Καλό καλοκαίρι!!!
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χολείο τέλος… Φράσεις όπως «βγάλτε μια κόλα χαρτί»
και «σήκω στον πίνακα» περνούν πλέον στη σφαίρα
των αναμνήσεων. Και είναι απολύτως λογικό και
φυσιολογικό, μιας και απόψε κλείνει για εσάς και τους οικείους
σας ένα τεράστιο κομμάτι της ζωής σας γεμάτο εντάσεις, χαρές,
λύπες, αδιέξοδα, κόπο και μόχθο, δίψα για γνώση αλλά και
έντονους προβληματισμούς. Αυτό, παιδιά, με δύο λέξεις λέγεται
«Σχολικά χρόνια»
Αβασάνιστα όμως, από αυτήν την ώρα παύετε να είστε
μαθητές. Γίνεστε απόφοιτοι. Και ποιος ξέρει τι άλλο από
το Σεπτέμβρη και έπειτα. Ξέρετε, πάντα μου άρεσε ο όρος
«απόφοιτος». Καλύπτει όλα τα προτερήματα και τις αμαρτίες
ενός ανθρώπου. Και αυτό γιατί θα
υπάρξετε και άλλες, πολλές φορές,
απόφοιτοι στη ζωή σας. Πιστέψτε με όμως
καμία δε συγκρίνεται με αυτήν εδώ. Το
γνωρίζω εκ πείρας…
Είστε λοιπόν , τα τιμώμενα πρόσωπα
της βραδιάς. Από αύριο θα αρχίσετε να
κάνετε σχέδια και όνειρα για το μέλλον.
Πάρτε όσο χρόνο θέλετε. Κανείς δεν
πρόκειται να σας επιπλήξει για τίποτα.
Κι εδώ ακριβώς κρύβεται και το νόημα
Απόστολος Γωγάκος
ολόκληρης της τελετής αυτής. Πως η
Απόφοιτος ’01
ζωή είναι για εσάς και οι αποφάσεις για
Φοιτητής Ιατρικής του ΑΠΘ. τον τρόπο που θα πορευθείτε βαραίνουν
αποκλειστικά και μόνον εσάς. Αυτό θα
είναι το πρώτο μα και το τελευταίο ευχάριστο βάρος από εδώ και
πέρα.
Κάπου εδώ θα ήθελα να σας πω τούτο. Όταν στα πρώτα
χρόνια του Γυμνασίου βρεθήκατε σε ένα κρίσιμο σταυροδρόμι,
το σταυροδρόμι της γνώσης, οι δάσκαλοι και οι καθηγητές σας
σας έδειξαν το δύσκολο δρόμο. Έναν δρόμο γεμάτο σκοπέλους
μα και αξίες, όπως η ειλικρίνεια, η αξιοπρέπεια και η σκληρή
δουλειά. Όλα αυτά είναι πλέον κτήμα σας. Και ίσως, διανθισμένα
από την προσωπικότητα του καθενός και της καθεμιάς από εσάς,
τα πιο γερά θεμέλια, για να χτίσετε πάνω τους την υπόλοιπη ζωή
σας. Μην τα απορρίψετε. Προστατέψτε τα.
Όσον αφορά εμένα και τα υπόλοιπα μέλη του Δ.Σ του
Συλλόγου αποφοίτων θέλω να ξέρετε πως θα είμαστε
συμπαραστάτες και αρωγοί σε κάθε σας προσπάθεια από εδώ
και πέρα. Από το 1997 που ιδρύθηκε ο Σύλλογος μέχρι και
σήμερα, και μιλώ εξ ονόματος όλων των μελών του Δ.Σ που
περάσανε στα χρόνια αυτά , είχαμε τη χαρά και την τιμή να
βλέπουμε τα μέλη μας, τους φίλους και συμμαθητές μας να
προκόβουν σχεδόν σε όλους τους τομείς της δημόσιας ζωής,
κάνοντας τόσο τους δικούς τους όσο και εμάς υπερήφανους.
Αυτό περιμένουμε και από εσάς. Αγκαλιάστε το Σύλλογο με την
ίδια ζέση που σας μιλάω και εγώ τώρα. Όχι για να σας θυμίζει
τα σχολικά σας χρόνια, αλλά για να σας βοηθήσει στο δύσκολο
δρόμο που ανοίγεται μπροστά σας. Άλλωστε, όπως είχε αναφέρει
και ένα πολύ αγαπημένο μου πρόσωπο στη δικιά μου τελετή
αποφοίτησης πριν από 7 χρόνια «Αν με το παίρνεις γίνεσαι,
μόνο με το δίνεις είσαι».
Σας καλωσορίζω λοιπόν στους κόλπους του Συλλόγου
Αποφοίτων των Εκπαιδευτηρίων Μαντουλίδη και σας εύχομαι
καλή σταδιοδρομία και κάθε επιτυχία στη ζωή σας .
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Υποτροφίες Πανεπιστημίων Αμερικής:
Ε. Βλάχου, Δ. Λαζαρίδης – Γιαννόπουλος,
Ι. Λεγμπέλος, Σ. Μεντεσίδης
Πανεπιστήμια Μ. Βρετανίας:
Σ. Ανδρίκος, Ε. Βλάχου, Α. Ιγνατίδου,
Γ. Καράογλου, Α. Καραπατάκης, Δ. Χατζής,
Μ. Χυτίρογλου
Διεθνής Διαγωνισμός Μαθηματικών
«Πυθαγόρας» (Ρουμανία):
Σ. Ανδρίκος (4ο βραβείο 2004)
Πανελλήνιος Διαγωνισμός Μαθηματικής
Εταιρείας Ελλάδας (ΕΜΕ) Εθνική Μαθηματική Ολυμπιάδα:
«Αρχιμήδης»:
Δ. Λαζαρίδης – Γιαννόπουλος (3ο βραβείο χάλκινο μετάλλιο 2005, 2006, 2007)
«Ευκλείδης»:
Σ. Ανδρίκος (1ο βραβείο 2004, έπαινος 2005),
Ε. Δήμου (έπαινος 2004), Χ. Ζαχαριάδου (έπαινος 2005, 2006), Γ. Κωστόπουλος (1ο βραβείο
2004, έπαινος 2005), Δ. Λαζαρίδης - Γιαννόπουλος (1ο βραβείο 2004, 2007, 2ο βραβείο
2005, έπαινος 2006)
«Θαλής»:
Γ. Κωστόπουλος (3ο βραβείο 2006),
Γ. Κόπανος (3ο βραβείο 2007)
Διεθνής Διαγωνισμός Μαθηματικών
«Καγκουρό»:
Ι. Λεγμπέλος (2007),
Δ. Λαζαρίδης – Γιαννόπουλος (2008)
Ευρωπαϊκός Μαθητικός Διαγωνισμός
Αρχαίων Ελληνικών:
Ν. Γιωγιού, Α. Λέκκα, Ι. Ξιούφης,
Λ. Παπαδοπούλου - Δημητριάδου,
Σ. Παπακωστάκη, Ρ. Τσερτσίδου, Μ. Φουκίδου,
Μ. Φράσκου, Σ. Χατζηζήση,
Ε. Χατζηπουργάνη (έπαινος 2007),
Μ. Βαρβούτη, Σ. Γκάλιου
(τιμητική διάκριση 2007)
Πανελλήνιος Διαγωνισμός Βιολογίας:
Ι. Λεγμπέλος (έπαινος 2007, 2008),
Σ. Μεντεσίδης (έπαινος 2008)
Διεθνής Γεωγραφικός Διαγωνισμός:
Ε. Δήμου, Α. Ζαχαριάδης, Σ. Χατζηζήση
(1ο βραβείο πανελλήνια 2004)
Διαγωνισμός Γνώσεων «Λυσίας»:
Χ. Ζαχαριάδου (3ο βραβείο 2005)
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Διακρίσεις
των αποφοίτων
Πανελλήνιος Διαγωνισμός Forensics:
Α. Ιγνατίδου (Φιναλίστ – κωμικό ντουέτο 2007)

Α. Ιγνατίδου, Π. Μαυρίδου, Μ. Παπαδοπούλου,
Σ. Παπακωστάκη

Συνέδριο Μοντέλου Κογκρέσου
Πανεπιστημίου Harvard:
Ι. Λεγμπέλος (2007)

Πανελλήνιος Διαγωνισμός Χορωδιών –
Ορχηστρών Νέων (ΧΟΝ):
1ο βραβείο 2005: Ν. Γιωγιού, Ε. Δήμου,
Α. Ιγνατίδου, Σ.Παπακωστάκη,
Α. Σχοινάς, Μ. Χυτίρογλου
Θέατρο: 2ο βραβείο πανελλήνια (2001, 2002),
3ο βραβείο πανελλήνια (2005),
1ο βραβείο Β. Ελλάδας (1998, 2000, 2001,
2002, 2003, 2005):
Α. Αναγνώστου, Ε. Βλάχου, Ε. Δήμου,
Μ. Ερκέκογλου, Δ. Ζιάκα, Ξ. Θερμού,
Α. Ιγνατίδου, Ε. Καρνούτσου, Λ. Κόντου,
Α. Λιανού, Κ. Μπανακάκης, Δ. Τσιπίτση,
Α. Παττακού, Α. Χούπη
Παραδοσιακοί Χοροί:
(έπαινος Β. Ελλάδας 2006): Δ. Βουδούρη,
Ν. Γιωγιού, Χ. Ζαχαριάδου, Γ. Κόπανος,
Α. Λέκκα, Α. Στάθη, Μ. Χυτίρογλου
Ζωγραφική: Δ. Παπανικολάου (έπαινος 2003)

Παγκόσμιο Οικονομικό Συνέδριο (World
Economic Forum): Ι. Λεγμπέλος (2007)
Διεθνές Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
Νέων (Πράγα): Ι. Λεγμπέλος (2008)
Βουλή των Εφήβων:
Ρ. Τσερτσίδου (τακτικό μέλος 2007)
Διασχολικοί Αγώνες Ρητορικής Τέχνης:
Ε. Δήμου (1ο βραβείο Αυθόρμητου Λόγου
2005), Α. Ιγνατίδου (βραβείο Ομαδικότητας Συνεργασίας 2007)
Πανελλήνιος Διαγωνισμός Εργασιών
Ευρωπαϊκής Ημέρας:
Α. Ζαχαριάδης, Σ. Χατζηζήση
(τιμητική διάκριση 2005)
Διεθνής Διαγωνισμός «Young Prague»,
Τσεχία (2008):
Ορχήστρα - Χορωδία:
2ο βραβείο - αργυρό μετάλλιο: Ν. Γιωγιού,
Ε. Δήμου, Α. Ιγνατίδου, Σ. Παπακωστάκη,
Α. Σχοινάς, Μ. Χυτίρογλου
Πανελλήνιοι Μαθητικοί Καλλιτεχνικοί
Αγώνες (ΥΠΕΠΘ):
Ορχήστρα:
1ο βραβείο Β. Ελλάδας (2003, 2004, 2005,
2006, 2007, 2008),
2ο.βραβείο πανελλήνια (2003): Α. Αναγνώστου,
Ν. Γιωγιού, Ε. Δήμου, Α. Ιγνατίδου,
Σ. Παπακωστάκη, Α. Σχοινάς, Μ. Χυτίρογλου
Κλασική μουσική: Σ. Παπακωστάκη - βιολί
(solist, έπαινος Β. Ελλάδας 2006)
Χορωδία:
2ο βραβείο Β. Ελλάδας (2004): Π. Μαυρίδου,
Μ. Παπαδοπούλου, Μ. Φουκίδου,
3ο βραβείο Β. Ελλάδας (2006): Δ. Βουδούρη,
Ε. Δήμου, Α. Ιγνατίδου, Π. Μαυρίδου,
Σ. Παπακωστάκη, Μ. Φράσκου,
1ο βραβείο Β. Ελλάδας (2007): Δ. Βουδούρη,
Ν. Γιωγιού, Ε. Δήμου, Α. Ιγνατίδου,
Π. Μαυρίδου, Μ. Παπαδοπούλου,
Σ. Παπακωστάκη,
2ο βραβείο Β. Ελλάδας (2008): Δ. Βουδούρη,

Ευρωπαϊκός Διαγωνισμός Αφίσας
«Βραβείο Νεότητας 2006»:
Α. Ζαχαριάδης (1ο βραβείο πανελλήνια 2007)
Διεθνής Διαγωνισμός Ζωγραφικής
«Βυζαντινά τεχνήματα»:
Α. Ζαχαριάδης (1ο βραβείο 2006)
Παγκόσμιος Διαγωνισμός Συγγραφής
Παραμυθιού Ακαδημίας Παιδικής Τέχνης:
Ε. Δήμου (2ο βραβείο 2005)
Βραβείο «Γεώργιος Γιαννακούλας» (2008):
Γ. Γεωργάκης, Κ. Σλούκας
Καλαθόσφαιρα:
Πανευρωπαϊκό Εθνικής Εφήβων (Ισπανία):
(2η θέση 2007): Κ. Σλούκας (αρχηγός ομάδας)
Πανελλήνιο Σχολικό Πρωτάθλημα Λυκείων:
(1η θέση 2006): Ε. Δήμου, Κ. Σλούκας,
(2η θέση 2008): Χ. Αδάμου, Γ. Γεωργάκης,
Ε. Δήμου, Δ. Σαμαράς, Κ. Σιάπκας, Κ. Σλούκας,
Ι. Παπαγεωργίου, Ν. Χατζημιχαηλίδης,
Κ. Χατζούδης
Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Παίδων:
(1η θέση 2004, 2005, 2006):
Ε. Δήμου, Κ. Σιάπκας, Κ. Σλούκας,
Μ. Σαμαράς, Κ. Χατζούδης,
(2η θέση 2007): Γ. Γεωργάκης, Μ. Σαμαράς

Αιμοδοσία
Γίνε εθελοντήσ αιμοδότησ.
Κάνε μια καρδιά να χτυπά!

Έλα
κι
εσύ!
Δώσε ζωή σε μια καρδιά
που έχει ανάγκη.

Τον ΟΚΤΩΒΡΙΟ και το ΜΑΪΟ εθελοντική αιμοδοσία
στα Εκπαιδευτήρια Μαντουλίδη
Με τη συμμετοχή όλων μασ, αποδεικνύουμε έμπρακτα
την αγάπη για το συνάνθρωπό μασ. Δίνουμε ζωή και ελπίδα.

www.mandoulides.gr
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MAΘΗΤΙΚΑ ΜΗΝΥΜΑΤΑ

Ο Υπουργός Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων κ. Ευριπίδης Στυλιανίδης
σε ειδική τελετή, στο πλαίσιο της 73ης Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης,
παρουσίασε και τίμησε τον απόφοιτο Χρίστο-Απόστολο Μαντουλίδη,
Ολυμπιονίκη και Βαλκανιονίκη στην Πληροφορική.
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Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
& ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΤΙΜΗΣΕ
ΤΟ ΧΡΙΣΤΟ-ΑΠΟΣΤΟΛΟ ΜΑΝΤΟΥΛΙΔΗ

Ο

κ. Ευριπίδης Στυλιανίδης εξήρε
την προσπάθεια των παιδιών που
οι διακρίσεις τους ξεπέρασαν τα
ελληνικά σύνορα και τους προέτρεψε να
συνεχίσουν να κοπιάζουν με τον ίδιο ζήλο
ώστε να έχουν αντίστοιχες επιτυχίες στο
επιστημονικό και το επαγγελματικό τους
μέλλον.
Ο Χρίστος - Απόστολος Μαντουλίδης,
φοιτητής σήμερα στο Stanford, στην Καλιφόρνια των ΗΠΑ, κορυφαίο πανεπιστήμιο
των ΗΠΑ, αφού ευχαρίστησε τον Υπουργό
Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων ανέφερε χαρακτηριστικά:
«Για τις διακρίσεις μου στη Διεθνή Ολυμπιάδα Πληροφορικής - το αργυρό μετάλλιο
στο Μεξικό, και το χάλκινο μετάλλιο στην

Κροατία - αλλά και στη Βαλκανική Ολυμπιάδα Πληροφορικής - το αργυρό μετάλλιο
στη Μολδαβία, και τα δύο χάλκινα μετάλλια στην Κύπρο και στη Ρόδο - θα ήθελα
να ευχαριστήσω την οικογένειά μου, αλλά
και το σχολείο, τα Εκπαιδευτήρια Μαντουλίδη, για τη διαρκή τους υποστήριξη. Αν
και η διάκριση δεν αποτελούσε, αυτή καθαυτή, τον αυτοσκοπό της συμμετοχής μου
στους αντίστοιχους διαγωνισμούς, ωστόσο,
απέδειξε ότι εμείς οι Έλληνες έχουμε την
εξαιρετική ικανότητα να θέτουμε υψηλούς
στόχους, και με αρκετή προσπάθεια αλλά
και φυσικά με το πείσμα που μας διακρίνει, να τους επιτυγχάνουμε. Αυτό το μήνυμα
άλλωστε, πιστεύω ότι θέλει να περάσει και
η σημερινή εκδήλωση».
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Μ

ετά τη συμμετοχή του,
ως αναπληρωματικό
μέλος στο 20ο
Παγκόσμιο Πρωτάθλημα
Debate που πραγματοποιήθηκε
από τις 4 έως τις 16 Σεπτεμβρίου
του 2008 στην Ουάσιγκτον, όπου
η Ελληνική ομάδα κατέκτησε την
3η θέση παγκόσμια, ο μαθητής Γ.
Δουγανιώτης (Γ’ Λυκείου) επιλέχθηκε
να συμμετάσχει, ως τακτικό πλέον
μέλος, στην πενταμελή ομάδα, που
θα εκπροσωπήσει τη χώρα μας στο
21ο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Debate,
το οποίο θα πραγματοποιηθεί το

Φεβρουάριο στην Αθήνα.
Η Διεθνής Ομοσπονδία Debate
εμπιστεύθηκε στη χώρα μας τη
διοργάνωση αυτού του διεθνούς
διαγωνισμού, με επίτιμο πρόεδρο
του διαγωνισμού τον πρώην Πρόεδρο
της Δημοκρατίας, κ. Κωνσταντίνο
Στεφανόπουλο. Στο διαγωνισμό θα
συμμετέχουν εθνικές ομάδες από 40
χώρες απ’ όλο τον κόσμο. Αξίζει να
σημειωθεί ότι οι υπόλοιποι μαθητές
της πενταμελούς ομάδας, ανήκουν
σε ξενόγλωσσα σχολεία: HAEF
(Αμερικανικό Κολέγιο Αθηνών), St.
Catherine’s και St. Lawrence.

04.

ΒΡΑΒΕΥΣΗ ΜΑΘΗΤΗ
ΠΟΥ ΔΙΑΚΡΙΘΗΚΕ ΣΤΟΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΑΦΙΣΑΣ:
DEVELOPMENT YOUTH PRIZE 2008

02.
21ο ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ
ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ DEBATE
Οι Ολυμπιακοί Αγώνες της επιχειρηματολογίας

03.

58η ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΝΟΔΟΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΝΕΩΝ
Ο απόφοιτος Ι. Λεγμπέλος
και η μαθήτρια της Γ’ Λυκείου
Μ. Γαϊτανίδου επιλέχθηκαν
να συμμετάσχουν στην 58η
Διεθνή Σύνοδο του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου των Νέων
στο Λίβερπουλ της Αγγλίας
(18-27/7/2008).

Από τον Επίτροπο της Ευρωπαϊκής Ένωσης
υπεύθυνο για θέματα Ανάπτυξης Λουΐ Μισέλ
βραβεύτηκε σε ειδική τελετή ο απόφοιτος των
Εκπαιδευτηρίων Μαντουλίδη και φοιτητής του
Πανεπιστημίου Yale των ΗΠΑ, Ιωάννης Λεγμπέλος (’08).
Ο τίτλος του βραβευμένου έργου είναι «Turn
off the switch» και επιβλέπουσα η καθηγήτρια Αισθητικής Αγωγής - ζωγράφος, Ελευθερία Στόικου ενώ το θέμα στη φετινή διοργάνωση ήταν «Αλλαγές κλίματος, νερό, ενέργεια και
περιβαλλοντικός τουρισμός».
Ο διαγωνισμός έδωσε έμφαση στην Αφρική
και κύριος στόχος του ήταν να εμπλέξει νέους
ηλικίας από 16-18 ετών από ολόκληρη την
Ευρώπη, έτσι ώστε με τα έργα τέχνης τους να
αναδείξουν τις συνέπειες των αλλαγών του
κλίματος στις υπανάπτυκτες χώρες.
Στην τελετή απονομής των βραβείων που έλαβε χώρα στο Στρασβούργο τη Δευτέρα 17 Νοεμβρίου 2008, στο πλαίσιο των Ευρωπαϊκών
Ημερών Ανάπτυξης, βραβεύτηκαν οι εθνικοί
νικητές από τις 27 χώρες της ΕΕ
Τα Εκπαιδευτήρια Μαντουλίδη εκπροσώπησε
στην τελετή, η υποδιευθύντρια Γυμνασίου,
κ. Δέσποινα Σαραντίδου.

05.

ΣΤΗΝ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ
ΕΦΗΒΩΝ…
ΩΣ ΚΑΛΥΤΕΡΗ
ΟΜΙΛΗΤΡΙΑ

Η μαθήτρια της Β’ Λυκείου Αθηνά Μέγαρη,
παρακολούθησε τις εργασίες της ΙΓ’ Συνόδου
της Βουλής των Εφήβων (10-13/10/2008) ως
καλύτερη ομιλήτρια των Πανελλήνιων Αγώνων
Επιχειρηματολογίας (ΥΠΕΠΘ).

06..

ΒΡΑΒΕΥΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ
ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ
ΟΜΙΛΟ EUROBANK EFG

Δύο μαθήτριες των Εκπαιδευτηρίων,
οι οποίες συγκέντρωσαν τον μεγαλύτερο
Γενικό Βαθμό Πρόσβασης, τιμήθηκαν
σε ειδική τελετή για την πρόοδο και την
προσωπική τους επιτυχία από τον Τραπεζικό
Όμιλο Eurobank EFG, στο πλαίσιο του
προγράμματος χορηγιών «Η Μεγάλη Στιγμή
για την Παιδεία». Η επιβράβευση του κάθε
αριστούχου συνοδεύτηκε από το ποσό των
1000 €.
Πρόκειται για τις μαθήτριες: Ζαχαριάδου
Χριστίνα , με βαθμό πρόσβασης 19,60,
η οποία έχει εισαχθεί στην Οδοντιατρική
Θεσσαλονίκης και
Φράσκου Μαρία, με βαθμό πρόσβασης
19,37 η οποία έχει εισαχθεί στη Νομική
Θεσσαλονίκης
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07.
36ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ
ΤΟΥΡΝΟΥΑ DEBATE
ΤΟΥ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟΥ
ΚΟΛΕΓΙΟΥ DEREE
Ο μαθητής της Γ΄ Λυκείου Γεώργιος
Δουγανιώτης, πρκρίθηκε στην τελική
φάση του 36ου Πανελλήνιου Τουρνουά
Debate του Αμερικανικού κολεγίου
Deree, που πραγματοποιήθηκε στην
Αθήνα από τις 7 έως τις 8 Νοεμβρίου 2008.
Το τουρνουά είναι ανοιχτό σε μαθητές
Γυμνασίων – Λυκείων, φοιτητές πανεπιστημίων και κολεγίων καθώς και σε
αποφοίτους.
Οι ομάδες είναι διμελείς και ακολουθείται το Βρετανικό Κοινοβουλευτικό
Σύστημα.
Οι ομάδες που έφτασαν στον τελικό
ήταν: δύο από τις τρεις ομάδες που
εκπροσωπούν την Ελλάδα στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα 2009, και δύο ομάδες φοιτητών του University of Athens
και του Κολεγίου Deree.
Στο 36ο Τουρνουά Debate από τα Εκπαιδευτήρια συμμετείχαν επίσης οι
εξής ομάδες:

Παχίδης ΠαύλοςΜποχωρίδη Αντιγόνη
Ταρατόρης ΕυάγγελοςΦαραζά Ευγενία
Κανταρέλλης ΦίλιπποςΒλασσίδου Δανάη
Ρούσσου ΠαρασκευήΠρασίνη Βασιλική
Δέλλιος ΙωάννηςΧαρισούδης Αθανάσιος
Κανονίδης Ευάγγελος
Αξίζει να αναφερθεί ότι στην τελική
κατάταξη των 134 συμμετεχόντων ομάδων οι μαθητές της Α΄ Λυκείου Μποχωρίδη Αντιγόνη και Παχίδης Παύλος
κατατάχθηκαν 13οι.
Στο διαγωνισμό συμμετείχαν ελληνόφωνα και ξενόγλωσσα σχολεία: ACS,
HAEF, Κολέγιο Pierce, Campion, St.
Lawrence, St. Catherine’s, Κολέγιο
Ανατόλια, Γείτονας, Κωστέας – Γείτονας, Εκπαιδευτήρια Μαντουλίδη, Μωραΐτη και τα Πανεπιστήμια: University
of Athens, Deree College.
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09.

08.

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΒΡΑΒΕΥΣΕ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ ΠΟΥ
ΔΙΑΚΡΙΘΗΚΑΝ
44 μαθητές βραβεύτηκαν, στις 5 Οκτωβρίου 2008, από το παράρτημα
της Κεντρικής Μακεδονίας της Μαθηματικής Εταιρείας για
τις διακρίσεις τους στις φάσεις «ΘΑΛΗΣ» και «ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ»:
Β’ ΓΥΜΝΑΣIΟΥ

Α’ ΛΥΚΕΙΟΥ

1ο Βραβείο: Θ. Ζαχαριάδης, Ι. Νάκου,
Μ. Τζιώρτζης
2ο Βραβείο: Ε. Πασχαλίδου,
Α. Χαρισούδης
3ο Βραβείο: Π. Γαλόπουλος, Χ. Γιχάο,
Ρ. Ταρατόρη
Έπαινος: Ε. Πανούση, Β. Πεκρίδης,

1ο Βραβείο: Ε. Ταρατόρης,
Α. Γαϊτανίδης
3ο Βραβείο: Γ. Γαβριήλογλου,
Μ. Χρίστογλου
Έπαινος: Μ. Τσερτσίδης

Κ. Σαμαράς-Τσακίρης, Ν. Χαρισούδης,

1ο Βραβείο: Ο. Αντωνίου

Ι. Αρχοντίδης, Λ. Πασχαλίδης,

Έπαινος: Γ. Δουγανιώτης, Σ. Κωνσταντινί-

Κ. Πρωτιβιώτης, Ν. Φούντα

δου, Α. Ανδρίκος, Δ. Ανδρίκος, Β.-Π. Βα-

Γ’ ΓΥΜΝΑΣIΟΥ
1ο Βραβείο: Α.-Μ. Τζήκα, Γ.-Α.
Σταυρινός
2ο Βραβείο: Δ. Βαλσαμής, Π.
Παχίδης
3ο Βραβείο: Β. Παράσχου, Β.
Φεσατίδου
Έπαινος: Α. Φωτιάδης, Α. Χουρπουλιάδου,
Χ. Παπαποστόλης, Μ.-Μ. Μυτζήθρα

ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ
ΣΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
ΤΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ

ECDL

Β’ ΛΥΚΕΙΟΥ
Εξετάσεις 2-11-2008

σματζής, Γ. Τικτόπουλος, Σ. Τσερανίδης,

Οι μαθητές Τζίρογλου Γεώργιος

Σ. Χατζηδημητριάδης, Δ. Αρετάκης

(γ΄ Γυμνασίου) και Καλλαράς Ιωάννης
(Α΄ Λυκείου) ολοκλήρωσαν με επιτυχία

Γ’ ΛΥΚΕΙΟΥ

και τις τέσσερις ενότητες του ECDL Expert.

3ο Βραβείο: Δ. ΛαζαρίδηςΓιαννόπουλος
Διακρίθηκαν και δύο νέοι μαθητές
του σχολείου μας:

Οι μαθητές Κρέξη Λυδία (Α΄ Λυκείου)

Λ. Μάστορης (2ο βραβείο) και
Δ. Βλασίδου (Έπαινος)

και Ανδρίκος Αργύριος (Γ΄ Λυκείου)
ολοκλήρωσαν με επιτυχία και τις επτά
ενότητες του ECDL Core.

Στις εξετάσεις που διενεργήθηκαν
στις 2 Νοεμβρίου στις εγκαταστάσεις
του Γυμνασίου – Λυκείου οι παρακάτω
υποψήφιοι πέτυχαν στις εξής ενότητες:
Ενότητα ΕΧ4:
ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΦΥΛΛΑ (Excel),
ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΟ ΕΠΙΠΕΔΟ
γ΄ Γυμνασίου: Τζίρογλου Γ

Λύκειο

Ενότητα 1: ΧΡΗΣΗ Η/Υ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ
ΑΡΧΕΙΩΝ (Windows)
α΄ Γυμνασίου: Καραγκιαούρη Μ
γ΄ Γυμνασίου: Μοστρούς Α
Ενότητα 4: ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΦΥΛΛΑ (Excel)
γ΄ Γυμνασίου: Τσελεπίδης Ν
Ενότητα 5: ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (Access)
A΄ Λυκείου: Κρέξη Λ

Γυμνάσιο

Ενότητα 6: ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ (PowerPoint)
γ΄ Γυμνασίου: Τσελεπίδης Ν
Γ΄ Λυκείου: Ανδρίκος Α, Ανδρίκος Δ
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10.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗΣ
ΣΚΕΨΗΣ & ΛΟΓΙΚΗΣ
(1/9/2008-5/9/2008)
Για γερά μυαλά…
Το πρώτο πενθήμερο του Σεπτεμβρίου, λίγο
πριν την έναρξη των μαθημάτων,
πραγματοποιήθηκε, στις εγκαταστάσεις του
Γυμνασίου-Λυκείου των Εκπαιδευτηρίων,
το «Πρόγραμμα Μαθηματικής Σκέψης και
Λογικής». Το πρόγραμμα περιλαμβάνει
θέματα ειδικής δυσκολίας και απευθύνεται
σε όσους βλέπουν τα μαθηματικά ως
ευχάριστη ενασχόληση και όχι ως απλό
μάθημα. Στο πρόγραμμα συμμετείχαν 77
μαθητές από Β’ Γυμνασίου έως και Γ’
Λυκείου από σχολεία όλης της πόλης.
Οι μαθητές διαγωνίστηκαν σε γραπτές
εξετάσεις προσομοίωσης με θέματα της
Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρείας (ΕΜΕ)
και διακρίθηκαν:

11. ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
& ΣΤΗΝ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
Στο διαγωνισμό που διοργάνωσε η Ελληνική Μαθηματική Εταιρεία (ΕΜΕ) για
μαθητές Δημοτικών Σχολείων διακρίθηκαν οι μαθητές:

E’ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
2ο Βραβείο: Κ. Ζήσης – Τέγος, Σ. Σακελλαρίδης
3ο Βραβείο: Σ. Αμπραχαμιάν, Ν. Ζακαπίδας, Ε. Κουτσουμπέλια, Χ. Ματιάκη
Έπαινος: Μ. Αλιβάνης, Μ.Κ. Γιαννασίδου, Π. Κοσμάς, Ι. Κυρίδης,
Π. Μακέδος, Μ.Ε. Παππά, Γ. Πίτσης

ΣΤ’ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
1ο Βραβείο: Δ. Γιάννου, Μ. Καραγκιαούρη, Γ. Κοτζάμπασης, Ε. Παμπόρη,
Μ. Παπαδημητρίου, Ι. Τζιώρτζης, Ε. Τουμπουρλέκα, Π. Χασάπης
2ο Βραβείο: Σ. Ιωαννίδη, Μ. Τίρτα
3ο Βραβείο: Σ. Γεωργοπούλου, Ε. Ιωαννίδου, Κ. Κουμεντάκης,
Σ.Ν. Μαρκιανός – Ράιτ, Κ. Μαυρομάτη
Έπαινος: Ζ. Αλεξίου, Ι. Μπλέσιος, Τ. Ρ. Τζήκας, Γ. Χρίστογλου

Β’ ΓΥΜΝΑΣIΟΥ
1ο βραβείο: Γ. Καραγκιαούρης
2ο βραβείο: Α. Χατζηδημητριάδης
3ο βραβείο: Π. Καλμούκος, Κ. Κυριακίδης
Έπαινος: Ν. Αλεξοπούλου, Ο. Φωτιάδης

Γ’ ΓΥΜΝΑΣIΟΥ
1ο βραβείο: Π. Γαλόπουλος
2ο βραβείο: Κ. Σαμαράς-Τσακίρης
3ο βραβείο: Χ. Γούτα, Μ. Τζιώρτζης

Α’ ΛΥΚΕΙΟΥ
1ο βραβείο: Ε. Μάστορης
2ο βραβείο: Δ. Βλασίδου
3ο βραβείο: Α. Φωτιάδης

Β’ ΛΥΚΕΙΟΥ
1ο βραβείο:Ε. Ταρατόρης,
2ο βραβείο: Δ. Τσουκαλίδης,
3ο βραβείο: Α. Χριστακόπουλος

ll
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ΦΥΣΙΚΗ
Στο διαγωνισμό που διοργάνωσε η Ένωση Ελλήνων Φυσικών για μαθητές
Δημοτικών Σχολείων διακρίθηκαν:

Ε΄ ΤΑΞΗ
Αριστείο: (6ος) Γ.Α. Φλέσσας
Διάκριση: Σ. Αμπραχαμιάν, Μ. Κ. Γιαννασίδου, Ι. Κακλαμάνου,
Ε. Κουτσουμπέλια, Γ. Α. Πίτσης, Γ. Τσούγγαρης, Θ. Φλεβάρης, Ρ. Β. Χρυσάγης

ΣΤ΄ ΤΑΞΗ
Αριστείο: (1ος)Γ. Κοτζάμπασης, (2η)Δ. Γιάννου, (5η)Κ. Μαυρομάτη, (10η)Μ.
Καραγκιαούρη, (14η)Μ. Τίρτα
Διάκριση: Ζ. Αλεξίου, Μ. Λούγκα, Μ. Παπαδημητρίου, Γ. Χαρλάμοβα, Π. Χασάπης
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ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΜΑΝΤΟΥΛΙΔΗΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ
ΒΡΑΒΕΙΑ & ΕΠΑΙΝΟΙ ΕΤΟΣ 2007-2008

EΛΛΗΝΙΚΑ
Γ’ ΤΑΞΗ
Γ1
Γ2
Γ3
Γ1(2)
Γ1(2)
Γ1
Γ2
Γ2
Γ2
Γ4
Γ4
Γ4
Γ4
Γ1(2)
Γ1
Γ2
Γ2
Γ3
Γ1(2)

Κωνσταντός Διονύσιος-Δημήτριος
Κουτσογεώργος Παρμενίων
Αδαμίδης Πασχάλης
Στεργίου Δημήτριος
Στεφανίδης Κυριάκος
Ζαχαριάδης Γεώργιος
Παπαφωτίου Φωτεινή
Ιωαννίδης Χρήστος
Καρανίκας Στυλιανός
Ηρακλείδη Δανάη-Αθηνά
Γρούιου Ελπίδα
Σιφναίου Ελένη
Καρακώστα Βασιλική
Παμπόρη Ασπασία
Τζαμτζής Όθων-Θεόδωρος
Πίτση Εύα-Χαρίκλεια
Κούρτη Θάλεια
Κωνσταντινίδου Έλλη-Ελένη
Αηδονίδου Χριστίνα

98
98
98
98
98
97
97
97
97
97
97
97
97
97
96
96
96
96
96

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

ΕΠΑΙΝΟΙ
Νάκη Άννα, Βράνη Στέλλα, Καραθόδωρος Χρήστος, Κατσαουνίδης Δημήτριος, Αγγελακάκης Απόστολος, Φαλέτας Χρίστος, Γεωργίου Κωνσταντίνος, Ζορπίδης Μιλτιάδης, Κόνιαρης Νικόλαος-Γεώργιος, Κιζιρίδης
Αλέξανδρος-Ραφαήλ, Πουρσανίδου Θεοδώρα-Ευγενία, Φάντης Αυρήλιος,
Γεροθανάση Άννα, Ιωαννίδης Θεόδωρος, Πυλωρίδης Γεώργιος, Χασιώτης
Ζήσης, Καρατζαφέρης Παναγιώτης, Βαβάτσης Γεώργιος, Γιαντσελίδου
Αναστασία, Μπουμπόνα Βασιλική, Θεοδοσιάδου Ιωάννα, Καναγκίνης
Ιωάννης, Βεγίρη Ιφιγένεια, Παπατριανταφύλλου Ραφαήλ, Κομμάτα Δήμητρα, Χατζηβασιλείου Βασίλειος-Αίας, Παυλίδου Αικατερίνη, Κολάρης
Δημήτριος, Αρχοντίδου Αγάπη-Αναστασία, Άγγος Δημήτριος, Μεσθανεύς
Φαίδων, Ανδρεάδου Μελίνα, Καραγκιόζογλου Ιωάννης, Δούκα Τάνια-Άννα,
Παπαδοπούλου Ελένη, Καστρίτσης Βλαδίμηρος, Πετράκης Δημήτριος,
Λαλιώτη Αγγελική, Φίστα Αικατερίνη, Ποθητός Ιωάννης, Παττακού Βασιλική, Ζάννης Παντελής, Δούκας Φίλιππος, Παπανικολάου ΕυρυδίκηΜαρία, Παπαδόπουλος Γαβριήλ-Νικόλαος

Δ’ ΤΑΞΗ
Δ2
Δ2
Δ2
Δ4
Δ4
Δ1(2)
Δ2

Κυρατζή Στυλιανή
Χατζηθεοδώρου Μαρία-Ευρώπη
Βαφειάδης Χαράλαμπος
Καστρίτσης Σταύρος
Καραγκούνης Μιχαήλ
Καρανίκος Γεώργιος
Τριγλιανού Ματθίλδη

Δ3
Δ1(2)
Δ1(2)
Δ1
Δ1
Δ1
Δ2
Δ2
Δ3
Δ3
Δ3
Δ3
Δ3
Δ3
Δ1(2)
Δ1(2)

Καλαμακίδης Πέτρος
Ρεπανάς Παναγιώτης
Μπάρδου Άννα
Βενιζέλος Γεώργιος
Βογιατζής Εμμανουήλ
Μακρυγιαννάκης Εμμανουήλ
Καραμανίδου Νικολέτα
Χορόζογλου Απόστολος
Χαρατσίδης Αθανάσιος
Κοέν Κάρολος
Ζαφειριάδης Σωφρόνιος
Ζαχαριάδης Κων/νος
Βραχλιώτης Γεράσιμος Ευθύμιος
Γκαντσινικούδη Χριστίνα
Βογιατζής Μιχαήλ
Μαλιάδη Ευφροσύνη

97
97
97
96
96
96
96
96
96
96
96
96
96
96
96
96

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

ΕΠΑΙΝΟΙ
Κατσόγιαννη Μαρία-Γραμματή, Νικολάου Απόστολος-Αριστείδης, Σολομωνίδου Αικατερίνη, Κονιόρδου Κοραλία, Κρετσόβαλη Πολυξένη,
Βαρβούτη Δήμητρα, Κηπουρός Δημήτριος, Μηλιώνης Χαράλαμπος,
Γουργιώτη Ευαγγελία, Λογιωτάτου Νίκη, Δημητρακόπουλος Θεόδωρος,
Ασλανίδης Κυριάκος, Ιωαννίδης Γεώργιος, Χατζηδημούλας Κωνσταντίνος,
Ισάκογλου Φοίβος, Στεφανίδου Βασιλική-Ραφαέλα, Γεωργακόπουλος
Δανιήλ, Δημητρίου Αλέξιος-Στέφανος, Μπουζάκης Ανδρέας, Φέσσα
Δάφνη, Παρμακλή Κυριακή-Τατιάνα, Στόγιος Αλέξανδρος, Πουλοπούλου
Αγγελική, Κυρκυμτζή Γεωργία, Τσάγιας Αλέξανδρος, Τζοΐτης Γεώργιος,
Παπανικολάου Γεώργιος, Παπαβραμίδης Αθανάσιος, Πάπιστας Νικόλαος, Παναγιωτοπούλου Λαμπρινή, Παζαρτζής Ιωάννης, Παντσούκη ΝίκηΔήμητρα, Μπίσμπου Ζωή, Χατζής Σταμάτιος Δημήτριος

Ε’ ΤΑΞΗ
Ε1
Ε1
Ε2
Ε4
Ε4
Ε1
Ε1(2)

Κουτσουμπέλια Ευμορφία
Κυρίδης Ιωάννης
Αβραμίδη Στεφανία
Αμπραχαμιάν Σεροβπέ
Φλέσσας Γεώργιος Αλέξανδρος
Γιαμαλίδου Ελένη-Χρυσούλα
Παππά Μαρία-Ελένη

100
99
99
99
99
98
98

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

ΕΠΑΙΝΟΙ
98
98
98
98
98
98
97

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

Πίτσης Γκρέγκορυ Άνθιμος, Φλεβάρης Κων/νος, Σπυριδάκη Μαργαρίτα,
Κοσμάς Παναγιώτης, Φίστας Κων/νος, Ιωακειμίδου Χρυσάνθη, Ζακαπίδας Νικόλαος, Μπελίδου Χριστίνα, Γιαννασίδου Μαργαρίτα-Κλειώ,
Παπαευαγγέλου Σπυριδούλα, Παμπουκίδου Ναταλία, Σαντιάγο-Ψαρρά
Μαρία-Ινές, Καλαϊτσόγλου Κων/να, Φλεβάρης Θεόδωρος, Ρούσσου Σοφία, Κακλαμάνου Ιωάννα, Ζουλούμης Βασίλειος, Μπατανίδου Ελισάβετ,
Κακαγιά Αναστασία, Χρυσάγης Ραφαήλ-Βασίλειος, Νούλη Γεωργία,
Πόππης Αθανάσιος, Ζαβιτσάνος Παναγιώτης, Αναστασιάδης Δημήτριος, Αναστασιάδου Αθηνά, Ευαγγέλου Γαλήνη, Λεοντιάδης Γερμανός,
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Αβραμίδη Δήμητρα, Σακελλαρίδης Στέφανος Μακεδών, Διόλατζη Κυριακή, Αναστασιάδης Ηρακλής, Καρακιουλάκη Δήμητρα, Αναστασιάδου
Δήμητρα, Αηδονίδου Βασιλική, Γκοντοσίδου Δέσποινα, Ζακαπίδας Σωτήριος, Περπερής Ευάγγελος, Αναστασιάδου Πηνελόπη, Φέκα Σουλτάνα, Κουτσουμπέλη Ανθή, Πολιτίδου Αναστασία-Αύρα, Περτσινίδου
Αλεξάνδρα-Μαγδαληνή, Σουρνοπούλου Ελένη, Λαλιώτη Μαρία-Αγνή,
Ματιάκη Χριστίνα, Πεχλιβανίδου Ελένη, Παναγιωτίδης Αλέξιος, Τσιορμπατζή Πασχαλίνα, Πατάκας Αναστάσιος-Ορέστης, Χήρα Μαρία, Λάλος
Κλεάνθης, Χατζηκαμάρη Βασιλική-Άρτεμις, Κόκκινος Πάρης, Μακέδος
Παναγιώτης, Τυφλιώρη Δάφνη, Κόντζογλου Παύλος

ΣΤ’ ΤΑΞΗ
ΣΤ1(2) Κοτζάμπασης Γεώργιος
ΣΤ1(2) Τίρτα Μαρία
ΣΤ3 Παμπόρη Ελπινίκη
ΣΤ1(2) Ιωαννίδου Ευαγγελία
ΣΤ1(2) Γεωργοπούλου Σουζάνα

99
98
97
97
97

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

ΕΠΑΙΝΟΙ
Γιάννου Δέσποινα, Παπαδημητρίου Μαριάννα, Κολιούσκα Ελισσάβετ,
Χασάπης Παναγιώτης Ραφαήλ, Παυλίδης Δημήτριος, Κουμεντάκης
Κων/νος, Λούγκα Μαρία, Παπαδόπουλος Χρήστος, Ιωακειμίδου Αθηνά,
Μαυρομάτη Κυβέλη, Αθανασιάδου Χρυσάνθη, Τουμπουρλέκα Ευγενία,
Ράμμος Στέφανος, Σκόνδρα Πηνελόπη-Μαρία, Ιωαννίδη Σοφία, Ζουλούμη Μαρία-Ελένη, Σιούτας Γεώργιος, Γιαννόπουλος Κων/νος, Βλάγκας
Παναγιώτης, Βιόπουλος Γεώργιος, Τσιτσιπλάμης Ιωάννης, Αλεξίου Ζαχαρίας, Ορφανίδου Ανδρονίκη, Γκατζάλας Κων/νος, Τζήκα Λυδία-Ζωή,
Κωνσταντινίδης Σταύρος, Παπουτσόπουλος Βασίλειος

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
Γ’ ΤΑΞΗ
Γ2
Γ1
Γ2
Γ4
Γ1(2)
Γ1
Γ2
Γ2
Γ3
Γ3
Γ1(2)
Γ1(2)
Γ1(2)

Καρανίκας Στυλιανός
Ζαχαριάδης Γεώργιος
Ιωαννίδης Χρήστος
Σιφναίου Ελένη
Στεφανίδης Κυριάκος
Κωνσταντός Διονύσιος-Δημήτριος
Καραθόδωρος Χρήστος
Κουτσογεώργος Παρμενίων
Κωνσταντινίδου Έλλη-Ελένη
Αδαμίδης Πασχάλης
Αηδονίδου Χριστίνα
Παμπόρη Ασπασία
Στεργίου Δημήτριος

100
99
99
99
99
98
98
98
98
98
98
98
98

1ο 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
Φαλέτας Χρήστος, Κολάρης Δημήτριος, Παπαφωτίου Φωτεινή, Κούρτη
Θάλεια, Πίτση Εύα-Χαρίκλεια, Κατσαουνίδης Δημήτριος, Καρακώστα

Βασιλική, Γεροθανάση Άννα, Ιωαννίδης Θεόδωρος, Τζαμτζής ΌθωναςΘεόδωρος, Πουρσανίδου Θεοδώρα-Ευγενία, Χατζηβασιλείου ΒασίλειοςΑίας, Ζορπίδης Μιλτιάδης, Βράνη Στέλλα, Κόνιαρης Νικόλαος-Γεώργιος,
Άγγος Δημήτριος, Ράντης Ορέστης-Ιωάννης, Μπουμπόνα Βασιλική,
Χασιώτης Ζήσης, Πασσαλή Στέλλα, Αγγελακάκης Απόστολος, Κιζιρίδης
Αλέξανδρος-Ραφαήλ, Καραγκιόζογλου Ιωάννης, Καρατζαφέρης Παναγιώτης, Πεχλιβανίδης Χαράλαμπος, Κομμάτα Δήμητρα, Βεγίρη Ιφιγένεια, Τσιλιγγίρη Κρυσταλία, Καρέλλος-Γλεούδης Δημήτριος, Γεωργίου
Κωνσταντίνος, Ηρακλείδη Δανάη Αθηνά, Γρούιου Ελπίδα, Παπανικολάου
Ευρυδίκη-Μαρία, Παπαπούλιος Χρήστος, Πετράκης Δημήτριος, Νάκη
Άννα, Αρχοντίδου Αγάπη-Αναστασία, Χρηστίδης Δημήτριος, ΓούναρηςΜεγκλίδης Γεώργιος, Ζάννης Παντελής, Πυλωρίδης Γεώργιος, Φάντης
Αυρήλιος, Παττακού Βασιλική, Σκουλουμπρή Ιωάννα, Μεσθανεύς Φαίδων,
Αθανασιάδης Σάββας, Γιάννος Σπυρίδων, Καλαϊτσόγλου Λεωνίδας

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

Κοέν Κάρολος
Στόγιος Αλέξανδρος
Κυρατζή Στυλιανή
Βαφειάδης Χαράλαμπος
Βενιζέλος Γεώργιος
Ισάκογλου Φοίβος
Καραμανίδου Νικολέτα
Χορόζογλου Απόστολος
Γκαντσινικούδη Χριστίνα
Χαρατσίδης Αθανάσιος
Κονιόρδου Κοραλία
Ασλανίδης Κυριάκος
Καρανίκος Γεώργιος
Ρεπανάς Παναγιώτης
Ιωαννίδης Γεώργιος

100
99
99
99
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98

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

ΕΠΑΙΝΟΙ
Τζιώρτζης Κωνσταντίνος, Μακρυγιαννάκης Εμμανουήλ, Βογιατζής Εμμανουήλ, Τσίγκα Ελένη, Χατζηθεοδώρου Μαρία-Ευρώπη, Ζαφειριάδης
Σωφρόνιος, Καστρίτσης Σταύρος, Κηπουρός Δημήτριος, Ζαχαριάδης
Κων/νος, Δημητρίου Αλέξιος-Στέφανος, Κυρκυμτζή Γεωργία, Γκελής
Ιωάννης, Μηλιώνης Χαράλαμπος, Μπουζάκης Ανδρέας, Πουλοπούλου
Αγγελική, Γουργιώτη Ευαγγελία, Χατζής Σταμάτιος-Δημήτριος, Λογιωτάτου Νίκη, Βογιατζής Μιχαήλ, Παπανικολάου Γεώργιος, Παπαβραμίδης
Αθανάσιος, Φέσσα Δάφνη, Δημητρακόπουλος Θεόδωρος, Καραγκούνης Μιχαήλ, Νικολάου Απόστολος-Αριστείδης, Χατζηδημούλας Κων/
νος, Μπάρδου Άννα, Παναγιωτοπούλου Λαμπρινή, Βαρβούτη Δήμητρα,
Γεωργακόπουλος Δανιήλ, Τριγλιανού Ματθίλδη, Μπίσμπου Ζωή, Βραχλιώτης Γεράσιμος-Ευθύμιος, Παρμακλή Κυριακή-Τατιάνα, Σολομωνίδου
Αικατερίνη, Τσάγιας Αλέξανδρος, Κρετσόβαλη Πολυξένη, Στεφανίδου
Βασιλική-Ραφαέλα, Καζαντζίδης Ιωάννης, Καλιακάτσου Άννα, Καλαμακίδης Πέτρος, Αξιλιθιώτης Πέτρος-Ανάργυρος, Αναστασιάδης Αλέξανδρος, Σαββίδης Εμμανουήλ-Κων/νος, Παζαρτζής Ιωάννης, Πουλιτσίδης
Αντώνιος, Βεργίδη Κωνσταντίνα-Ευαγγελία
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ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΜΑΝΤΟΥΛΙΔΗΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ
ΒΡΑΒΕΙΑ & ΕΠΑΙΝΟΙ ΕΤΟΣ 2007-2008

Ε’ ΤΑΞΗ
Ε1
Ε1
Ε2
Ε3
Ε3
Ε4
Ε1
Ε1
Ε2
Ε2
Ε1(2)
Ε1(2)
Ε1(2)
Ε1
Ε1
Ε2
Ε2
Ε2
Ε4
Ε4
Ε4
Ε1(2)

Κυρίδης Ιωάννης
Πίτσης Γκρέγκορυ-Άνθιμος
Κοσμάς Παναγιώτης
Ιωακειμίδου Χρυσάνθη
Πόππης Αθανάσιος
Ζακαπίδας Νικόλαος
Ματιάκη Χριστίνα
Κουτσουμπέλια Ευμορφία
Αβραμίδη Στεφανία
Νούλη Γεωργία
Μπελίδου Χριστίνα
Χήρα Μαρία
Παππά Μαρία-Ελένη
Βαλιούλη Αθηνά
Γιαννασίδου Μαργαρίτα-Κλειώ
Αηδονίδου Βασιλική
Λεοντιάδης Γερμανός
Ζήσης Τέγος-Κλεάνθης
Αμπραχαμιάν Σεροβπέ
Φλέσσας Γεώργιος-Αλέξανδρος
Κακλαμάνου Ιωάννα
Μακέδος Παναγιώτης

ΣΤ’ ΤΑΞΗ
100
100
100
100
100
100
99
99
99
99
99
99
99
98
98
98
98
98
98
98
98
98

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

ΕΠΑΙΝΟΙ
Βασιλείου Ελένη, Φλεβάρης Κων/νος, Καλαϊτσόγλου Κων/να, Στεφανίδου Γεωργία-Βάια, Σπυριδάκη Μαργαρίτα, Παπαδοπούλου Αικατερίνη,
Παπαευαγγέλου Σπυριδούλα, Φίστας Κων/νος, Ρούσσου Σοφία, Φέκα
Σουλτάνα, Αναστασιάδης Δημήτριος, Χρυσάγης Ραφαήλ-Βασίλειος,
Κόντζογλου Παύλος, Παμπουκίδου Ναταλία, Δεμερτζίδου Ελένη, Κονδελίδου Αθανασία, Ζακαπίδας Σωτήριος, Κουτσουμπέλη Ανθή, Περπερής Ευάγγελος, Λαλιώτη Μαρία-Αγνή, Γιαμαλίδου Ελένη-Χρυσούλα,
Μανωλόπουλος Παναγιώτης, Δημητρακόπουλος Νικόλαος, Τσιορμπατζή
Πασχαλίνα, Σακελλαρίδης Στέφανος-Μακεδών, Αναστασιάδου Δήμητρα,
Φλεβάρης Θεόδωρος, Ζαχαρής Γεώργιος, Καραμανλής Χρίστος, Ζαχαριάδης Πολυχρόνης-Κων/νος, Κούνιο Αναστασία-Ιωσηφίνα, Ζουλούμης
Βασίλειος, Λάλος Κλεάνθης, Ευαγγέλου Γαλήνη, Καρακιουλάκη Δήμητρα, Τέγιου Αικατερίνη-Δάφνη, Αλιβάνης Μιχαήλ-Άγγελος, Χατζηκαμάρη
Βασιλική-Άρτεμις, Λιώτης Ιωάννης, Γκοντοσίδου Δέσποινα, Νεφελούδης
Θρασύβουλος, Μπουζάκη Ανδριάνα, Καστρίτση Αναστασία, Διόλατζη
Κυριακή, Πατάκας Αναστάσιος-Ορέστης, Κακαγιά Αναστασία, Τυφλιώρη
Δάφνη, Πεχλιβανίδου Ελένη, Ιακωβίδης Χρήστος-Μάριος, Σαρασίδου
Λουκία, Μαντατζής Νικόλαος, Παναγιωτίδης Αλέξιος, ΓκιουζέληςΧριστοδούλου Αχιλλέας, Ζαβιτσάνος Παναγιώτης, Τσουμάνη Ελισάβετ,
Ιωαννίδου Ηλιάνα, Χατζησταύρου Απόστολος, Αναστασιάδου Πηνελόπη,
Σιφναίου Αικατερίνη, Κόκκινος Πάρης, Σαντιάγο-Ψαρρά Μαρία-Ινές,
Παπαγερίδης Νικόλαος, Μπαλκόπουλος Παναγιώτης, Κωνσταντινίδης
Φίλιππος, Καρβουνίδου Σωτηρία, Αβραμίδη Δήμητρα, Σουρνοπούλου
Ελένη, Μαρουκιάν Χατσίκ

ΣΤ1(2)
ΣΤ1(2)
ΣΤ1
ΣΤ2
ΣΤ2
ΣΤ1(2)
ΣΤ1(2)
ΣΤ1(2)
ΣΤ1
ΣΤ1
ΣΤ2
ΣΤ3
ΣΤ1(2)
ΣΤ1(2)

Τίρτα Μαρία
Κοτζάμπασης Γεώργιος
Χρίστογλου Γεώργιος
Τζιώρτζης Ιωάννης
Κουμεντάκης Κων/νος
Ιωαννίδου Ευαγγελία
Γιάννου Δέσποινα
Ζουλούμη Μαρία-Ελένη
Παυλίδης Δημήτριος
Τζήκας Τρύφων-Ρήγας
Ανδρεάδης Φίλιππος
Τσιτσιπλάμης Ιωάννης
Μαυρομάτη Κυβέλη
Ιωαννίδη Σοφία

100
100
99
99
99
99
99
99
98
98
98
98
98
98

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

ΕΠΑΙΝΟΙ
Γκαντώνα Μαρία, Ορφανίδου Ανδρονίκη, Βιόπουλος Γεώργιος, Χασάπης
Παναγιώτης-Ραφαήλ, Σιούτας Γεώργιος, Γιαννόπουλος Κων/νος, Αλεξίου
Ζαχαρίας, Παμπόρη Ελπινίκη, Παπαδημητρίου Μαριάννα, Τουμπουρλέκα Ευγενία, Τζήκα Λυδία-Ζωή, Παπαδόπουλος Χρήστος, Κολιούσκα
Ελισσάβετ, Μαρκιανός-Ράιτ Σταμάτης-Νικόλαος, Βαρσάνο Νεταλύ,
Γκατζάλας Κων/νος, Ακανθόπουλος Ηλίας, Καραγκιαούρη Μαρία, Μακρή Ζαφειρώ, Αλμπάνης Δημήτριος, Ιωακειμίδου Αθηνά, Γεωργοπούλου
Σουζάνα, Δάπης Αθανάσιος, Ζελελίδου Ευμορφίλη, Ράμμος Στέφανος,
Τένη Στεφανία, Μαριόγλου Δέσποινα, Κασάπης Σπυρίδων, Ευγενίου
Ευγένιος, Λούγκα Μαρία, Ηλιάδης Παύλος-Ορέστης

ΑΓΓΛΙΚΑ
BILINGUAL
Γ3
Γ1
Γ1
Γ1

Κωνσταντινίδου Έλλη-Ελένη
Πουρσανίδου Θεοδώρα
Καλιακάτσος Λάμπρος
Καρέλλος-Γλεούδης Δημήτριος

99
97
93
93

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

100
99
99
99
99
98
98

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

ΕΠΑΙΝΟΙ
Χατζηνικολάου Ρέα

REGULAR
Γ1
Γ1
Γ1
Γ2
Γ4
Γ1
Γ2

Ιωαννίδης Θεόδωρος
Τζαμτζής Όθων-Θεόδωρος
Φαλέτας Χρήστος
Βράνη Στέλλα
Καρακώστα Βασιλική
Ζαχαριάδης Γεώργιος
Ιωαννίδης Χρήστος
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MAΘΗΤΙΚΑ ΜΗΝΥΜΑΤΑ

Γ2
Γ2
Γ2
Γ1(2)

Κουτσογεώργος Παρμενίων
Παπαφωτίου Φωτεινή
Πίτση Εύα-Χαρίκλεια
Στεφανίδης Κυριάκος

98
98
98
98

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

ΕΠΑΙΝΟΙ
Γεροθανάση Άννα, Δούρου Αναστασία, Κωνσταντός Διονύσιος-Δημήτριος,
Λαλιώτη Αγγελική, Πετράκης Δημήτριος, Ζορπίδης Μιλτιάδης, Καρανίκας Στυλιανός, Ζλατάνου Χριστίνα, Κατσαουνίδης Δημήτριος, Ανδρεάδου
Μελίνα, Ηρακλείδη Δανάη-Αθηνά, Χασιώτης Ζήσης, Βαβάτσης Γεώργιος,
Κομμάτα Δήμητρα, Στεργίου Δημήτριος, Αρχοντίδου Αγάπη-Αναστασία,
Λαλιώτη Αναστασία, Αδαμίδης Πασχάλης, Κόνιαρης Νικόλαος-Γεώργιος,
Μεσθανεύς Φαίδων, Ζάννης Παντελής, Βληγουρίδου Ελένη, Νάκη Άννα,
Φάντης Αυρήλιος, Χατζηβασιλείου Βασίλειος, Κούρτη Θάλεια, Μπουμπόνα Βασιλική, Γρούιου Ελπίδα, Σιφναίου Ελένη, Αηδονίδου Χριστίνα,
Παμπόρη Ασπασία, Καραθόδωρος Χρήστος, Άγγος Δημήτριος, Σκουλουμπρή Ιωάννα, Γεωργιάδης Κων/νος, Φίστα Αικατερίνη, Θεοδοσιάδου Ιωάννα, Παπατριανταφύλλου Ραφαήλ, Αγγελακάκης Απόστολος,
Χυτίρογλου Άννα, Μηλιάδης Στέφανος, Πυλωρίδης Γεώργιος, Γεωργίου
Κων/νος, Παττακού Βασιλική, Κιζιρίδης Αλέξανδρος, Ράντης Ορέστης,
Ράπτη Ελισάβετ, Καναγκίνης Ιωάννης, Βαμβακάς Δημήτριος, Βεγίρη
Ιφιγένεια, Καλαϊτσόγλου Λεωνίδας, Καστρίτσης Βλαδίμηρος

97
97
96
90

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

97
97
96
95
95
95
95
95

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

ADVANCED
Δ2
Δ2
Δ1
Δ1
Δ2
Δ2
Δ3
Δ4

Βαφειάδης Χαράλαμπος
Χατζηθεοδώρου Μαρία-Ευρώπη
Βογιατζής Εμμανουήλ
Ισάκογλου Φοίβος
Καραμανίδου Νικολέτα
Κυρατζή Στυλιανή
Γκαντσινικούδη Χριστίνα
Κατσόγιαννη Μαρία-Γραμματή

Ρεπανάς Παναγιώτης
Σολομωνίδου Αικατερίνη
Καζαντζίδης Ιωάννης
Τσίγκα Ελένη

93
92
92
91

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

98
97
95
95

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

ΕΠΑΙΝΟΙ
Γεωργακόπουλος Δανιήλ

Ε΄ ΤΑΞΗ
BILINGUAL
Ε3
Ε3
Ε4
Ε4

Ρούσσου Σοφία
Σακελλαρίδης Στέφανος
Κόκκινος Πάρης
Χρυσάγης Ραφαήλ

ΕΠΑΙΝΟΙ

ADVANCED

BILINGUAL
Ζαφειριάδης Σωφρόνιος
Κοέν Κάρολος
Χορόζογλου Απόστολος
Καλιακάτσου Άννα

Δ1(2)
Δ4
Δ3
Δ2

Καρακιουλάκη Δήμητρα, Σαντιάγο-Ψαρρά Μαρία-Ινές, Αναστασιάδου
Πηνελόπη, Βαλιούλη Αθηνά, Λαλιώτη Μαρία-Αγνή

Δ΄ ΤΑΞΗ

Δ3
Δ3
Δ2
Δ1

INTERMEDIATE

Ε1
Ε3
Ε1
Ε1
Ε2
Ε1

Κυρίδης Ιωάννης
Φίστας Κων/νος
Γιαμαλίδου Ελένη
Κουτσουμπέλια Ευμορφία
Αβραμίδη Στεφανία
Πίτσης Γκρέγκορυ-Άνθιμος

97
97
96
96
96
95

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

ΕΠΑΙΝΟΙ
Ζαχαριάδης Πολυχρόνης-Κων/νος, Μπελίδου Χριστίνα, Γιαννασίδου
Μαργαρίτα, Φλεβάρης Θεόδωρος, Φλεβάρης Κων/νος, Αμπραχαμιάν
Σεροβπέ, Πόππης Αθανάσιος, Φλέσσας Γεώργιος, Παμπουκίδου Ναταλία, Παππά Μαρία-Ελένη, Κοσμάς Παναγιώτης, Ιωακειμίδου Χρυσάνθη,
Περπερής Ευάγγελος, Σουρνοπούλου Ελένη

INTERMEDIATE
Ε1

Πεχλιβανίδου Ελένη

96

1ο ΒΡΑΒΕΙΟ

91

1ο ΒΡΑΒΕΙΟ

ΕΠΑΙΝΟΙ
Βενιζέλος Γεώργιος, Μακρυγιαννάκης Εμμανουήλ, Χαρατσίδης Αθανάσιος, Κονιόρδου Κοραλία, Νικολάου Απόστολος-Αριστείδης, Καρανίκος Γεώργιος, Μπάρδου Άννα, Χατζηδημούλας Κων/νος, Βραχλιώτης
Γεράσιμος, Τσάγιας Αλέξανδρος, Φέσσα Δάφνη, Καραγκούνης Μιχαήλ,
Βογιατζής Μιχαήλ, Ιωαννίδης Γεώργιος

PRE-INTERMEDIATE
Ε1(2) Σαρόπουλος Ιωάννης

028ΔΙΑΚΡIΣΕΙΣ
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ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΜΑΝΤΟΥΛΙΔΗΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ
ΒΡΑΒΕΙΑ & ΕΠΑΙΝΟΙ ΕΤΟΣ 2007-2008

ΣΤ΄ ΤΑΞΗ

FDR1 Στόγιος Αλέξανδρος

96

3ο ΒΡΑΒΕΙΟ

BILINGUAL

FDR2
FDR2
FDR2
FDR2

98
96
95
95

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

ΣΤ1(2) Γεωργοπούλου Σουζάνα
ΣΤ1(2) Ιωαννίδου Ευαγγελία
ΣΤ1 Βελλίδου Ιωάννα
ΣΤ1 Χασάπης Παναγιώτης-Ραφαήλ
ΣΤ3 Τσιτσιπλάμης Ιωάννης

99
96
95
95
95

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

ΕΠΑΙΝΟΙ
Σιούτας Γεώργιος, Τένη Στεφανία, Βαρσάνο Νεταλύ, Μαρκιανός-Ράιτ
Σταμάτης, Βιόπουλος Γεώργιος

ADVANCED
ΣΤ1(2) Κοτζάμπασης Γεώργιος
ΣΤ4 Μπραζιτίκου Ελένη
ΣΤ4 Τουμπουρλέκα Ευγενία
ΣΤ1(2) Τίρτα Μαρία

99
98
97
97

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

Γιάννου Δέσποινα, Ιωαννίδη Σοφία, Γιαννόπουλος Κων/νος, Ανδρεάδης
Φίλιππος, Παμπόρη Ελπινίκη, Μαυρομάτη Κυβέλη, Αθανασιάδου Χρυσάνθη, Γεωργιάδης Κυριάκος, Λούγκα Μαρία, Παπαδημητρίου Μαριάννα, Βλάγκας Παναγιώτης, Ορφανίδου Ανδρονίκη, Σιαμπίρης Αθανάσιος,
Δάπης Αθανάσιος

INTERMEDIATE
Κουμεντάκης Κων/νος
Ακανθόπουλος Ηλίας
Πρασσά Αργυρούλα
Ράμμος Στέφανος

94
91
90
90

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

PRE-INTERMEDIATE
ΣΤ1

Αραμπατζής Ανέστης

90

1ο ΒΡΑΒΕΙΟ

ΓΑΛΛΙΚΑ
Βογιατζής Εμμανουήλ
Βενιζέλος Γεώργιος
Ισάκογλου Φοίβος
Γεωργάκη Ελισάβετ
Καλιακάτσου Άννα
Μακρυγιαννάκης Εμμανουήλ

Στεφανίδου Βασιλική-Ραφαέλα, Τριγλιανού Ματθίλδη, Δημητρακόπουλος Θεόδωρος, Μηλιώνης Χαράλαμπος

FDR3
FDR3
FDR3
FDR3

Καρανίκος Γεώργιος
Καλαμακίδης Πέτρος
Μαλιάδη Ευφροσύνη
Παρμακλή Κυριακή-Τατιάνα

98
96
95
95

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

ΕΠΑΙΝΟΙ
Βραχλιώτης Γεράσιμος, Ιωαννίδης Γεώργιος, Μπίσμπου Ζωή, Μπουζάκης Ανδρέας, Παντσούκη Νίκη-Δήμητρα, Πουλοπούλου Αγγελική,
Φέσσα Δάφνη, Χαϊδερήν Ογλού Ουζάι

FER1
FER1
FER1
FER1
FER1
FER1

Ρούσσου Σοφία
Αβραμίδη Στεφανία
Αβραμίδη Δήμητρα
Γιαννασίδου Μαργαρίτα-Κλειώ
Κοσμάς Παναγιώτης
Ματιάκη Χριστίνα

100
99
98
98
98
98

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

ΕΠΑΙΝΟΙ
Αναστασιάδου Πηνελόπη, Βασιλείου Ελένη, Γιαμαλίδου Ελένη-Χρυσούλα,
Καρβουνίδου Σωτηρία, Κονδελίδου Αθανασία, Μανωλόπουλος Παναγιώτης, Νεφελούδης Θρασύβουλος, Σπυριδάκη Μαργαρίτα

FER3 Μπελίδου Χριστίνα
FER3 Ευαγγέλου Γαλήνη
FER3 Σουρνοπούλου Ελένη

100 1ο ΒΡΑΒΕΙΟ
99
2ο ΒΡΑΒΕΙΟ
93
3ο ΒΡΑΒΕΙΟ

ΕΠΑΙΝΟΙ
Λάλος Κλεάνθης, Πετράκη Νάκου-Αναστασία, Κακλαμάνου Ιωάννα,
Μπατανίδου Ελισάβετ

Δ΄ ΤΑΞΗ
FDR1
FDR1
FDR1
FDR1
FDR1
FDR1

ΕΠΑΙΝΟΙ

Ε΄ ΤΑΞΗ

ΕΠΑΙΝΟΙ

ΣΤ2
ΣΤ4
ΣΤ2
ΣΤ4

Χατζηθεοδώρου Μαρία-Ευρώπη
Κυρατζή Στυλιανή
Καραγκούνης Μιχαήλ
Χορόζογλου Απόστολος

98
98
98
97
97
96

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

FER2 Ιωακειμίδου Χρυσάνθη
FER2 Πόππης Αθανάσιος
FER2 Μπουζάκη Ανδριάνα

100 1ο ΒΡΑΒΕΙΟ
99
2ο ΒΡΑΒΕΙΟ
97
3ο ΒΡΑΒΕΙΟ

ΕΠΑΙΝΟΙ
Γκαρμίρη Ραλλού, Διόλατζη Κυριακή, Καρατζουλίδου Μυρτώ, Καστρίτση

ΔΙΑΚΡIΣΕΙΣ029

MAΘΗΤΙΚΑ ΜΗΝΥΜΑΤΑ

Αναστασία, Κουδέρη Χριστιάνα, Κούνιο Αναστασία-Ιωσηφίνα, Παναγιωτίδης Αλέξιος, Πατάκας Αναστάσιος-Ορέστης, Σακελλαρίδης Στέφανος-

ΕΠΑΙΝΟΙ
Ρεπανάς Παναγιώτης, Σολομωνίδου Αικατερίνη

Μακεδών, Τσιορμπατζή Πασχαλίνα, Φέκκα Σουλτάνα

Ε΄ ΤΑΞΗ

ΣΤ΄ ΤΑΞΗ
FSR1
FSR1
FSR1
FSR1

Βιόπουλος Γεώργιος
Βλάγκας Παναγιώτης
Παυλίδης Δημήτριος
Βελλίδου Ιωάννα

98
96
96
94

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

GEF1 Φλεβάρης Κων/νος
GEF1 Κουτσουμπέλια Ευμορφία
GEF1 Φλεβάρης Θεόδωρος

98
97
96

1ο ΒΡΑΒΕΙΟ
2ο ΒΡΑΒΕΙΟ
3ο ΒΡΑΒΕΙΟ

96
95
92

1ο ΒΡΑΒΕΙΟ
2ο ΒΡΑΒΕΙΟ
3ο ΒΡΑΒΕΙΟ

92
91

1ο ΒΡΑΒΕΙΟ
2ο ΒΡΑΒΕΙΟ

99
95
90

1ο ΒΡΑΒΕΙΟ
2ο ΒΡΑΒΕΙΟ
3ο ΒΡΑΒΕΙΟ

ΕΠΑΙΝΟΙ
Κυρίδης Ιωάννης, Αμπραχαμιάν Σεροβπέ

ΕΠΑΙΝΟΙ
Δάπης Αθανάσιος, Μακρή Ζαφειρώ, Τσιουρλίνη Μαρία, Χρίστογλου
Γεώργιος

FSR2
FSR2
FSR2
FSR2

Ορφανίδου Ανδρονίκη
Ιωακειμίδου Αθηνά
Λούγκα Μαρία
Ανδρεάδης Φίλιππος

98
97
97
93

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

GEF2 Φλέσσας Γεώργιος-Αλέξανδρος
GEF2 Δημητρακόπουλος Νικόλαος
GEF2 Λεοντιάδης Γερμανός

ΕΠΑΙΝΟΙ
Παπαδοπούλου Αικατερίνη

GEF3 Λαλιώτη Μαρία-Αγνή
GEF2 Ζαβιτσάνος Παναγιώτης

ΕΠΑΙΝΟΙ
Γεωργίου Φανή, Μπραζιτίκου Ελένη

ΣΤ΄ ΤΑΞΗ
FSA1
FSA1
FSA1
FSA1
FSA1

Μαυρομάτη Κυβέλη
Παπαδημητρίου Μαριάννα
Βαρσάνο Ναταλύ
Παμπόρη Ελπινίκη
Αθανασιάδου Χρυσάνθη

100
100
99
99
98

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

ΕΠΑΙΝΟΙ
Γαβριηλίδου Ιωάννα-Μαρία, Γεωργοπούλου Σουζάνα, Γιάννου Δέσποινα,
Γκαντώνα Μαρία, Ζαραλίδου Καλλιόπη-Μαρία, Ιωαννίδη Σοφία, Κωνσταντινίδης Ορέστης, Κωνσταντινίδου Βασιλική, Τζήκα Λυδία-Ζωή, Χασάπης
Παναγιώτης-Ραφαήλ, Παπουτσόπουλος Βασίλειος

ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ
Δ΄ ΤΑΞΗ
GDA1
GDA1
GDA1
GDA1
GDA1

Γκαντσινικούδη Χριστίνα
Χαρατσίδης Αθανάσιος
Τοπαλίδης Γεώργιος
Ζαφειριάδης Σωφρόνιος
Ζαχαριάδης Κων/νος

GDA2 Νικολάου Απόστολος-Αριστείδης
GDA2 Βογιατζής Μιχαήλ
GDA2 Τσάγιας Αλέξανδρος

97
97
94
90
90

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

99
95
91

1ο ΒΡΑΒΕΙΟ
2ο ΒΡΑΒΕΙΟ
3ο ΒΡΑΒΕΙΟ

GSF2 Κοτζάμπασης Γεώργιος
GSF2 Τουμπουρλέκα Ευγενία
GSF2 Ζουλούμη Μαρία-Ελένη
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ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΜΑΝΤΟΥΛΙΔΗΣ

ΓΥΜΝΑΣΙΟ & ΛΥΚΕΙΟ
ΒΡΑΒΕΙΑ & ΑΡΙΣΤΕΙΑ ΕΤΟΣ 2007-2008

Α’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

Β’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

Γ’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

Αρετάκη Μυρσίνη 20, Πολυμενέρη Γεωργία
20, Χατζηδημητριάδης Ανέστης 20, Καλμούκος Παναγιώτης 19 11/12, Καραγκιαούρης Γεώργιος 19 11/12, Καρακώστα Ανθή
19 11/12, Κασπαριάν Καραμπέτ 19 11/12,
Γωγάκου Αναστασία 19 10/12, Παπαδόπουλος Δημήτριος 19 10/12, Λάππας Ανέστης
19 9/12, Μάινου Έλλη 19 9/12, Νικολάου
Δημήτριος 19 9/12, Πρασίνη Βασιλική 19
9/12, Βίτσιος Κων/νος Ραφαήλ 19 8/12,
Χάιδας Βασίλειος 19 8/12, Βαρσάμη Κωνσταντίνα 19 7/12, Παπαδοπούλου ΆνναΜαρία 19 7/12, Παπαευαγγέλου Μαγδαληνή 19 7/12, Ρεβάχ Ιζη 19 7/12, Γαβριήλογλου Μαριάννα 19 6/12, Κυριακίδης
Κωνσταντίνος 19 6/12, Παχίδης Ιωάννης
19 6/12, Στρίκη Δέσποινα 19 6/12, Νιαούρη Δήμητρα 19 5/12, Παντελίδου Χριστίνα
19 5/12, Παπάζογλου Γεώργιος 19 5/12,
Στόγιου Αθηνά 19 5/12, Δέλλιος Ιωάννης
19 4/12, Λαυρεντιάδου Αμαλία 19 4/12,
Φωτιάδης Ορέστης 19 3/12, Σταμπουλτζής
Θεοφάνης 19 2/12, Τουμπουρλέκα Ιωάννα
19 2/12, Λαμπροπούλου Ζωή 19 1/12, Παναγιωτίδης Αλέξανδρος 19 1/12, Πυλωρίδου Ελισάβετ 19
Μεσοχωρίτη Μαρία 18 11/12, Κακλαμάνος
Γρηγόριος 18 10/12, Καρακώστα Πετρούλα
18 10/12, Τσιουκανάρας Παρασκευάς 18
10/12, Φουσκίδης Δημήτριος 18 10/12,
Χατζηβαλάσης Άγγελος-Ιωάννης 18 10/12,
Βασιλειάδου Μαρία 18 9/12, Γιαννακούλας
Γεώργιος 18 9/12, Γκαρέλη Αικατερίνη 18
9/12, Βασιλειάδου Αννα 18 8/12, Δημητρούλης Αλέξανδρος 18 8/12, Καραγκιόζογλου
Χρίστος 18 8/12, Τσαρτσάλης Βασίλειος
Χρυσοβαλάντης 18 8/12, Ζομπά-Καλόγλου
Χριστίνα 18 7/12, Νεγκάκης Γεώργιος 18
7/12, Ρούσσου Παρασκευή 18 7/12, Σπόντης Κωνσταντίνος 18 7/12, Τέκος Φώτιος
18 7/12, Μηλιάδου Θάλεια-Ελευθερία 18
6/12, Μπαλτζόπουλος Οδυσσέας 18 6/12,
Παπανικολάου Νικόλαος 18 6/12, Ράντη
Δανάη-Αναστασία 18 6/12, Τσακνάκη Βασιλική 18 6/12, Χατζέλη Όλγα 18 6/12

Γαλόπουλος Παναγιώτης 20, Γούτα Χρυσούλα 20, Σαμαράς-Τσακίρης Κωνσταντίνος 20,
Παπαδαμάκη Χριστίνα 19 11/12, Πρίντζιου Αναστασία 19 11/12, Τζίρογλου Γεώργιος 19 11/12, Τζιώρτζης Μιχαήλ 19 11/12,
Χρυσικός-Κωνσταντουδάκης Δημήτριος 19
11/12, Πασχαλίδου Ελένη 19 10/12, Σιώζος-Δρόσος Παναγιώτης 19 10/12, Ταρατόρη Ραλλού 19 10/12, Αναγνώστου Γρηγόριος
19 9/12, Βαλιούλη Κλαίρη Μαρία 19 9/12,
Πανούση Ελευθερία 19 9/12, Πρωτιβιώτης
Κυριάκος 19 9/12, Σύκα Μαρία 19 9/12,
Φουτάκης Νικόλαος 19 9/12, Χαρισούδης
Αθανάσιος 19 9/12, Χυτίρογλου Στυλιανή
19 9/12, Ζαχαριάδης Θεοχάρης 19 8/12,
Γκατζάλα Μαρία 19 7/12, Κνη Παναγιώτα 19
6/12, Νάκου Ιφιγένεια 19 6/12, Μπισμπινά
Βασιλική 19 5/12, Αγοραστός Αλέξανδρος
19 4/12, Ακανθοπούλου Ελένη 19 4/12,
Καββαδία Αννα 19 4/12, Φόρης Βασίλειος
19 4/12, Μπαντόγιας Αλέξανδρος 19 3/12,
Φράσκου Αγγελική 19 3/12, Βαϊνά Μαρία 19
2/12, Γιοβάνοβιτς Νεμάνια 19 2/12, Τσελεπίδης Νικόλαος 19 2/12, Θάνου Ειρήνη 19,
Τάννου Δήμητρα 19, Λέκος Κωνσταντίνος
18 11/12, Παπανώτα Μαγδαληνή 18 11/12,
Βαρβούτη Θωμαΐς 18 10/12, Κολεονίδης
Φίλιππος 18 10/12, Χαρισούδης Νικόλαος
18 10/12, Αντιβαλίδης Χρήστος 18 9/12,
Γουνιώτη Σιλουανή 18 9/12, Δεστάνης Γεώργιος 18 9/12, Κανονίδης Ευάγγελος 18
9/12, Μιαούλης Πέτρος 18 8/12, Κεβρεκίδης Δημήτριος Φαίδων 18 7/12, Μοστρούς
Αλέξανδρος 18 7/12, Μυτιληνός Παναγιώτης 18 6/12

Μποχωρίδη Αντιγόνη 20, Παχίδης Παύλος
20, Αλεξίου Αλέξιος 19 12/13, Δαμιανάκου Αικατερίνη 19 12/13, Παπανδρέου
Στυλιανός 19 12/13, Σταυρινός Γεώργιος-Αλέξανδρος 19 12/13, Βελέντζα Λουλουδένια 19 11/13, Παράσχου Βασίλειος
19 11/13, Τζήκα Άννα- Μαρία 19 11/13,
Φωτιάδης Αρης - Χαράλαμπος 19 10/13,
Βαρσάμης Χρήστος 19 9/13, Γαλόπουλος
Νικόλαος 19 8/13, Καϊτεζίδης Ορέστης 19
8/13, Φαραζά Ευγενία 19 8/13, Κρέξη Λυδία 19 7/13, Φουσκίδου Φαίδρα 19 7/13,
Βρογκιστινός Νικόλαος 19 6/13, Τονικίδης
Αλέξανδρος 19 5/13, Φεσατίδου Βασιλική 19 5/13, Αραμπατζίδου Μαρία 19 4/13,
Χουρπουλιάδου Αναστασία 19 4/13, Βελισσαρίου Πέτρος 19 3/13, Ζαχαριάδου Λυδία
19 3/13, Παπαϊωάννου Νικολέττα 19 3/13,
Παπαντώνη Ολυμπία 19 3/13, Τσόκανου
Αθηνά 19 2/12, Κοσμίδου Γεωργία-Μαρία
19 2/12, Γάτσου Χριστίνα 19, Λαζαρίδης Πέτρος 19, Σταυροπούλου Γεωργία 19, Εμμανουηλίδου Αλίκη-Μαρία 18 12/13, Κόπανος
Δημήτριος 18 12/13, Κορίνη Ροδούλα 18
12/13, Σπελέτα Μαρία 18 12/13, Τζέλη Ζαχαρούλα 18 12/13, Γουργιώτης Παναγιώτης
18 11/13, Παπαγεωργίου Κωνσταντίνος 18
11/13, Μπιμπλιτζής Σωκράτης 18 10/13,
Μυτζήθρα Μυρτώ-Μαρία 18 10/13, Αργύρη Ελενα 18 9/13, Καρσανίδου Αλεξάνδρα
18 9/13, Γαλάνη Μαρία-Ειρήνη 18 8/13,
Τσιουρλίνης Χρήστος 18 8/13, Χριστοδούλου Ανδρεάνα 18 8/13, Αντωνίου Ρέα 18
7/13, Κουμεντάκη Μαρία-Αφροδίτη-Λήδα
18 7/13, Μπότσογλου Ευθυμία 18 7/13,
Φαϊδάς Ορέστης 18 7/13

A B Γ
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Α΄ ΛΥΚΕΙΟΥ

Β΄ ΛΥΚΕΙΟΥ

Γ’ ΛΥΚΕΙΟΥ

Ταρατόρης Ευάγγελος 19,9, Τσερτσίδης Μιχαήλ 19,9, Ζαχαριάδου Δέσποινα 19,8, Τόσκας Πασχάλης 19,8 Γαϊτανίδης Απόστολος
19,5, Νικολαΐδου Αναστασία 19,5, Πετράκη
Σεβαστή 19,5, Πρωτογέρου Φωτεινή 19,5,
Χριστακόπουλος Ανδρέας-Χρυσοβαλάντη
19,5, Μάσιος Κωνσταντίνος 19,4, Συμεωνίδου Αγγελική 19,4, Τσιρωνά Ειρήνη 19,4,
Χρίστογλου Μαρία 19,4, Γαβριήλογλου Γεώργιος 19,3, Κουδούνη Κυριακή-Ιουλία
19,3, Τσερανίδου Ρωξάνη 19,3
Μπεσλίκα Αγγελική 19,2, Γεωργούλας Ιωάννης-Άγγελος 19,1, Παναγιωτίδου Αννα 19,1,
Σούλης Κωνσταντίνος 19,1, Κασπαριάν Σέτα
19, Μπατσίλας Ανδρέας 19, Τζήκα Ζωή 19,
Παντελίδης Σταύρος-Αλέξανδρος 18,9, Τίρτα Ελευθερία 18,9, Γραμματικόπουλος Δημήτριος 18,8, Ιωαννίδης Ελευθέριος 18,8,
Ιωσηφίδης Γεώργιος 18,8, Κωστοπούλου
Φωτεινή-Ελένη 18,8, Μέγαρη Αθηνά 18,8,
Τσουμής Κωνσταντίνος 18,7, Δήμου Χριστίνα - Μαγδαληνή 18,6, Μαυρομμάτη Αγγελική 18,5, Νικήτα Γεωργία Παρασκευή
18,5, Καρκανέβατος Ευάγγελος 18,4, Κοκκαλιάρογλου Δημήτριος 18,4, Λαδοπούλου
Χριστίνα-Σταματία 18,4, Πεζάτη Αικατερίνη
18,4, Καραμούζη Αικατερίνη 18,3

Κοτανίδης Χρήστος 19,9, Κωνσταντινίδου Σεβαστή 19,8, Νιαούρης Αθανάσιος
19,7, Δημητρούλη Ναταλία 19,6, Θεοδώρου Λυδία 19,6, Παπαδοπούλου Νικολέττα-Αγγελική 19,6
Σαββόπουλος Κυριάκος 19,5, Αλεξανδρίδου
Μαρία 19,4, Ανδρίκος Δημήτριος 19,4, Τενεκετζόγλου Αλέξανδρος 19,4, Γαϊτανίδου
Μαρία 19,3, Κατσαουνίδου Ιωάννα 19,3,
Μελεζιάδου Αικατερίνη 19,3, Ανδρίκος Αργύριος 19,2, Βουλγαρέλης Δημήτριος 19,2,
Δουγανιώτης Γεώργιος 19,2, Λιώτη Νίκη
19,2, Μπαλάσκας Γεώργιος 19,2, Σγούρος
Θωμάς 19,2, Τσερανίδης Σταύρος 19,2, Χατζηπαναγιώτη Σταυρούλα 19,2, Αρετάκης
Δημήτριος 19,1
Τερζή Αλεξάνδρα 19,1, Τικτόπουλος Γεώργιος-Νικόλαος 19,1, Βασματζής Βασίλειος-Περικλής 19, Τουμπουρλέκα Μαρία 19,
Βαπορίδης Δημήτριος-Μάριος 18,9, Γιαννακούλας Χρήστος 18,8, Ενεβέης Αριστείδης
18,8, Χατζίκος Φίλιππος 18,8, Τσιάγγου Νικολέττα 18,7, Ιωακειμίδης Αθανάσιος 18,6,
Χατζηδημητριάδης Σωτήριος 18,6, Μαλωλάρη Γιεσίλα 18,4, Αντωνίου Ορφέας 18,3,
Τρουμπούνης Μάρκος 18,3, Φουτάκη Αικατερίνη 18,3, Πασχαλίδου Δήμητρα 18,1

Ζαχαριάδου Χριστίνα 19,9, Φράσκου Μαρία
19,8, Χαροκόπου Γεωργία 19,8, Χατζηζήση
Στρατηγούλα 19,8, Βαρβούτη Μαίρη 19,7,
Ζαχαριάδης Αρσένιος Γεώργιος 19,7, Λεγμπέλος Ιωάννης 19,7, Μεντεσίδης Στέργιος
19,7, Σαραφοπούλου Σταυρούλα 19,7, Σαρηγιάννης, Χρίστος Νικόλαος 19,7, Τσερτσίδου Ραφαήλα 19,7, Ανδρίκος Στέργιος
19,6, Γιωγιού Ναταλία 19,6, Κωστόπουλος
Γεώργιος 19,6, Λαζαρίδης-Γιαννόπουλος
Δαμιανός 19,6, Σίσκος Δημήτριος 19,6,
Δήμου Ελένη Κυριακή 19,5, Καρκανέβατος Δημήτριος 19,5, Μπουδουρίδου Ελένη
19,5, Παπαδοπούλου Δημητριάδου Λουκία 19,5, Παπαπαυλίδου Θεοδώρα 19,5,
Ροδίτης Δημήτριος 19,5, Ευθυμιάδου Δέσποινα-Αναστασία 19,4, Παναγιωτόπουλος
Στυλιανός 19,4, Μποντομητσίδης Σπυρίδων
19,3, Παπαδόπουλος Ξενοφών 19,2, Χαρίτου Αναστασία 19,2, Αναγνώστου Ορέστης
19,1, Ασλάνης Χρήστος 19,1, Βλάχου Ελλη
19,1, Καράογλου Γεώργιος 19,1, Ξιούφης
Ιωάννης 19,1, Αναγνώστου Αχιλλεύς 19,
Βαλιούλη Ελένη Κλεοπάτρα 19, Στάθη Αικατερίνη 19, Χατζηπουργάνη Ελένη 18,9,
Χρυσούλης Κοσμάς 18,9, Μαυρίδου Παρασκευή 18,8, Μπανακάκης Κωνσταντίνος
18,8, Σαμαράς Μιχαήλ 18,8, Τσικλείδη Κυριακή 18,8, Χριστόπουλος Παναγιώτης 18,8,
Παπαδοπούλου Μαρία 18,7, Παρδαλόπουλος Στυλιανός Γεώργιος 18,7, Τυροβούζης
Αθανάσιος 18,7, Βαγγέλη-Μαργαρίτη Ευαγγελία 18,6, Γκάλιου Σοφία 18,6, Καραΐσκου
Γεωργία 18,6, Καραπατάκης Αχιλλεύς 18,6,
Πέτροβιτς Μαρία Λουΐζα 18,6, Μπαλτζόπουλος Γεώργιος 18,5, Σχοινάς Αθανάσιος
18,5, Σαμαρά Αναστασία 18,4, Χυτίρογλου
Μιχαήλ 18,4, Ερκέκογλου Μαριάνθη 18,3,
Κοκορότσικος Στυλιανός 18,3, Κολκός Γεώργιος 18,3, Κόπανος Γρηγόρης 18,3, Παπανικολάου Δημήτριος 18,3, Αραμπατζή
Μαρία 18,2, Χατζημιχαηλίδης Νικόλαος
18,2, Δουλγκέρης Αθανάσιος 18,1
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ΠTYXIA
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.: Α. Χορόζογλου (merit),
Μ. Ε. Διονέλλη, Α. Καλιακάτσου
Ε΄ Δημ.: Δ. Αβραμίδη (merit), Στ. Αβραμίδη
(merit), Ελ. - Χρ. Γιαμαλίδου (merit),
Μ. – Κλ. Γιαννασίδου (merit), Ν. Ζακαπίδας
(merit), Π. – Κ. Ζαχαριάδης (merit),
Α. Κακαγιά (merit), Κ. Καλαϊτσόγλου (merit),
Δ. Καρακιουλάκη (merit),
Ανθ. Κουτσουμπέλη (merit),
Π. Μακέδος (merit), Ν. Παμπουκίδου (merit),
Ελ. Πεχλιβανίδου (merit),
Αθ. Πόππης (merit), Ερ. Φεσατίδου (merit),
Κ. Φίστας (merit), Γ. – Αλ. Φλέσσας (merit),
Μ. Αλιβάνης – Καμπουράκης,
Σ. Αμπραχαμιάν, Δ. Αναστασιάδης,
Ν. Δημητρακόπουλος, Σ. Ζακαπίδας,
Π. Κόντζογλου, Γ. Λεοντιάδης,
Ελ. Παπαδοπούλου, Αν. – Ορ. Πατάκας,
Ε. Περπερής, Αλ. Περτσινίδου,
Αικ. – Δ. Τέγιου, Π. Τσιορμπατζή,
Ελ. Τσουμάνη, Ν. Χατζημιλτιάδου

Στ΄ Δημ.: Ε. Ανδρίας - Μαλάμης (merit),
Αν. Γκούτας (merit), Γ. Ευσταθίου (merit),
Ε. Ζελελίδου (merit), Φ. Καραδήμογλου (merit),
Μ. Λούγκα (merit), Ζ. Μακρή (merit),
Σ. Παπαιορδανίδου (merit), Κλ. Παύλου (merit),
Αργ. Πρασσά (merit), Σπ. Σπυριδάκης (merit),
Κλ. Ανδριολάτου, Χρ. Αντρία, Ε. Βουζουλίδου,
Μ. - Αντ. Μποχωρίδης, Ειρ. – Π. Σαμαρά,
Π. – Μ. Σκόνδρα, Λ. – Ζ. Τζήκα

PRELIMINARY ENGLISH TEST (PET):
Δ΄ Δημ.: Σ. Ζαφειριάδης (merit), Κοέν Κάρολος
Ε΄ Δημ.: Π. Αναστασιάδου (merit), Κ. Διόλατζη
(merit), Π. Κόκκινος (merit), Στ. Σακελλαρίδης
(merit), Μ. – Ι. Σαντιάγο - Ψαρρά (merit),
Ρ. – Β. Χρυσάγης (merit), Αλ. Βαλιούλη,
Ελ. Βασιλείου, Χρ. Κουδέρη
Στ΄ Δημ.: Γ. Κοτζάμπασης (merit),
Κ. Μαυρομάτη (merit), Ε. Βουζουλίδου,
Κ. Γιαννόπουλος, Δ. Γιάννου, Μ. – Ελ.
Ζουλούμη, Ο. Ηλιάδου, Μ. Καραγκιαούρη,
Κ. Κουμεντάκης, Β. Μήτσερ, Ελπ. Παμπόρη,
Μ. Παπαδημητρίου, Μ. Τίρτα, Μ. Χρόνη
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ΓΥΜΝΑΣΙΟ
AΓΓΛΙΚΑ
PRELIMINARY ENGLISH TEST (PET):
Ι. Δέλλιος (merit), Δ. Ράντη (merit),
Γ. Παγώνης, Β. Παπαδόπουλος, Α. Σπελέτα,
Γ. Τσαουσίδης, Χ. Χριστίδης

FIRST CERTIFICATE IN ENGLISH
(FCE) - LOWER
Α. Βουτετάκη (Β), Χ. Γάτσου (C),
Δ. Εμμανουηλίδης (C), Α. Καρακώστα (Β),
Φ. Κολεονίδης (Β), Ε. Πανούση (Β),
Α. Παπαδοπούλου (Β), Δ. Τάννου(Β),
Σ. Χυτίρογλου (Β), Π. Δημόπουλος (C),
Γ. Καραγκιαούρης (C), Β. Καραουλάνης (C),
Κ. Κασπαριάν (C),
Ι. Λεβή (C), Π. Μαρίνοφ (C),
Σ. Μαρκιανός-Ράϊτ (C), Π. Μιαούλης (C),
X. Μπέκος (C), Κ. Μπόϊτση (C),
Ι. Μπούσιου (C), Ε. Μπότσογλου (C),
Π. Μυτηλινός (C), Ι. Νάκου (C)Α.
Παμπουκίδου(C), Κ. Παπαγεωργίου (C),
Μ. Παπαδημητρίου(C), Α. Παπαδόπουλος (C),
Μ. Παπαευαγγέλου (C), Α. Παπαθανασίου (C),
Δ. Πασχαλίδου (C), Α. Πρίντζιου (C),
Ρ. Ταρατόρη (C), Δ. Τσουκαλίδης(C),
Ο. Φαϊδάς (C), Μ. Φεσατίδου (C),
Β. Φόρης (C),
Π. Χασάπης (C).

CERTIFICATE OF ADVANCED
ENGLISH( CAE)
Μ. Μυτζίθρα (B), Φ. Κεβρεκίδης,
Κ. Παπαγεωργίου, Α-Μ. Τζήκα,
Ζ. Τζήκα Ι. Ταλασίδου.

Οικονόμου, Κ. Ζαχαρίου,
Β. Ζιούτας, Κ. Ιπλικτσόγλου,
Δ. Ιωαννίδης, Α. Καββαδία,
Σ. Καζαντζή, Κ. Καμπέρογλου,
Β. Καραουλάνης, Α. Καρσανίδου,
Μ. Καρσανίδου, Α. Καρυοφίλλη,
Π. Κνή, Μ. Κόϊου, Θ. Κοκολινάκη,
Δ. Κόπανος, Ε. Κυπριανός,
Ν. Κωστίδης, Ζ. Λαμπροπούλου,
Δ. Λάμπρου, Γ. Λιάρος,
Β. Μαζουμιάν, Ε. Μάϊνου,
Ε. Μπότσογλου, Β. Μοσχούλος,
Θ. Μουτούδης,Π. Μυτιλινός,
Ι. Οικονομίδης, Π. Οικονομίδης,
Μ. Παναγιωτίδου, Κ. Παπαγεωργίου,
Μ. Παπαδημητρίου, Μ. Παπαευαγγέλου,
Ν. Παπαιωάννου, Α. Παπακωστάκη,
Χ. Παπαποστόλης, Α. Παπουτσής,
Δ. Πασχαλίδου, Λ. Πασχαλίδης,
Β. Πεκρίδης, Α. Σμίντ, Κ. Σπόντης,
Σ. Τζιβάρα, Δ. Τσουκαλίδης,
Α. Τοπολίγκα, Ο. Φαϊδάς, Α. Φράσκου,
Φ. Φουσκίδου, Ε. Χαραλαμπίδης,
Β. Χατζηζήσης, Χ. Χιλιτίδης,
Σ. Χυτίρογλου.

ECPE
Ε. Αδαμίδου, Δ. Βαπορίδης,
Λ. Βελέντζα, Β. Βουζουλίδου, Μ. Γαλάνη,
Π. Γαλόπουλος, Ι. Γιαννόπουλος,
Σ. Ζαχαρίου, Θ. Καββαδίας, Ο. Καϊτεζίδης,
Ε. Κανονίδης, Λ. Κουμεντάκη,
Μ. Κωστάκη, Α. Μπεσλίκα, Ε. Μπίκου,
Ι. Νεγκάκης, Δ. Νικολάου,
Π. Παχίδης, Α. Παναγιωτίδου,
Μ. Σαμαρά, Π. Σιώζος-Δρόσος,
Γ. Σταυρινός, Χ. Τζέλη, Ζ. Τζήκα,
Γ. Τζίρογλου, Ε. Τσιρωνά,
Α. Χριστακόπουλος, Δ. Χυτίρογλου.

CERTIFICATE OF PROFICIENCY
IN ENGLISH (CPE)

ΓΑΛΛΙΚΑ

Χ. Σαμαράς-Τζακίρης (Α),
Α. Μαυρομάτη (C),
Ε. Μπίκου (C),

DELF (Α1, Α2, Β1, Β2):

UNIVERSITY OF MICHIGAN
ECCE-LOWER:

Α’ Γυμνασίου
Ε. Μάινου, Α-Μ. Παπαδοπούλου,
Ν. Παπανικολάου, Ι-Α Ραχμάνης,
Ι. Ρεβάχ, Π. Ρούσσου

Ε. Αθανασιάδου, E. Ακανθοπούλου,
Π. Αλαμπατζιά, Χ. Αντιβαλίδης,
Ρ. Αντωνίου, Χ. Βαρσάμης, Δ. Βουλγαρίδης,
Κ. Βίτσιος, Α. Γαλλής, Χ. Γάτσου,
Δ. Δρίγλης Μ. Γκατζάλα,
Ε. Γιαννοπούλου, Π. Δημόπουλος,
Β. Εμμανουηλίδης, Ν. Εμμανουηλίδου-

Β’ Γυμνασίου
Κ-Μ Βαλιούλη, Ε. Θάνου,
Α. Καριοφύλλη, Μ. Παπανώτα,
Π. Σιώζος-Δρόσος, Χ. Τελλίδου,
Ν. Τσελεπίδης, Χ. Τσολακίδης,
Β. Φόρης (),

Γ’ Γυμνασίου
Ρ. Αντωνίου, Α. Εμμανουηλίδου,
Ν. Εμμανουηλίδου-Οικονόμου,
Κ. Κάλφογλου, Τ. Κούκαλια,
Μ. Μυτζήθρα, Δ. Νάκη, Ι. Νάκου,
Σ. Πέκου, Μ. Σαρηγιαννίδου,
Μ. Σπελέτα, Γ. Σταυροπούλου,
Α-Μ. Τζήκα, Α. Χουρπουλιάδου
Α’ Λυκείου
Β. Βασιλειάδου, Κ. Ιπλικτσόγλου

ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ
ΠΤΥΧΙΟ Α1
Κ. Βαλαβάνη, Χ. Πράντζος, Γ. Δέλλιος,
Π. Καλμούκος, Π. Καρακώστα,
Μ. Παπαευαγγέλου, Χ. Παντελίδου,
Κ. Σπόντης, Μ. Μανιού.

ΠΤΥΧΙΟ Α2
Ι. Παπασταύρου, Χ. Χαριστέ,
Γ. Αδαμίδης, Π. Κνη, Π. Μιαούλης,
Ι. Νάκου Α. Κάλτσιος,
Δ. Κοκκαλιάρογλου, Α. Τονικίδης
Α. Γεωργούλας

ΠΤΥΧΙΟ Β1
(Zertifikat Deutsch):
Γ. Πάδης Ν. Κωστίδης,
Δ. Βλασίδου, Μ-Ε. Γαλάνη, Χ. Γάτσου
Ζ. Δαμάσκου, Κ. Δαμιανάκου,
Φ. Κάτσιος, Ρ. Κωνσταντινίδου,
Ε. Μπότσογλου, Δ. Ντουλγκέρης,
Σ. Παπανδρέου, Ο. Παπαντώνη,
Σ. Σάββας, Β. Φεσατίδου,
Ε. Αδαμίδου, Φ. Δαλαμπίρας,
Κ. Καραμούζη, Ε. Κατσίβελου,
Φ. Κωστοπούλου, Σ. Λέκκας,
Α. Μέγαρη, Μ. Τσερτσίδης.

ΠΤΥΧΙΟ Β2
Α. Συμεωνίδου

036ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΗ

Σ

ε κλίμα συγκίνησης και ενθουσιασμού αποχαιρέτησαν οι μαθητές της έκτης τάξης την 6χρονη
πορεία τους στο Δημοτικό Σχολείο και με πολλές ευχές από
γονείς και δασκάλους ξεκίνησαν τη νέα περίοδο της σχολικής τους ζωής.
Στην τελετή αποφοίτησης που πραγματοποιήθηκε στο κλειστό γυμναστήριο του
Πολιτιστικού Κέντρου των Εκπαιδευτηρίων,
οι μαθητές της έκτης τάξης έδειξαν τον καλύτερό τους εαυτό.
Τα παιδιά συμμετείχαν σε ποικίλα θεάματα που σχετίζονταν με τον αθλητισμό, το τραγούδι, τους παραδοσιακούς και μοντέρνους
χορούς, το θέατρο. Την εκδήλωση πλαισίωνε και ο όμιλος Ρυθμικής Γυμναστικής του
Δημοτικού Σχολείου.
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 Δι-

ευθυντής του 1ου Δημοτικού Σχολείου των
Εκπαιδευτηρίων Μαντουλίδη, κ. Γιώργος
Χατζόπουλος, εκπροσωπώντας όλους τους
Εκπαιδευτικούς και τη Διοίκηση. Αναφερόμενος στην τελετή αλλά και στην προσφορά των Εκπαιδευτηρίων Μαντουλίδη τόνισε
χαρακτηριστικά:
«Αποχαιρέτησα και θα αποχαιρετήσω
πολλές φορές μαθητές μας από αυτό το βήμα. Έτσι άλλωστε είθισται στο χώρο μας,
όπου η συνέχεια αποτελεί αναγκαιότητα.
Παραδίδουμε κάθε χρόνο τη σκυτάλη στους
επόμενους, δημιουργούμε παράδοση, κάνουμε όμως και απολογισμό. Μετράμε τις
καλές και τις κακές στιγμές, τα υπέρ και τα
κατά, τις επιτυχίες και τις αποτυχίες. Εύχομαι η ζυγαριά να γέρνει πάντα προς το
μέρος σας, να είναι περισσότερα αυτά που
κερδίσατε από αυτά που χάσατε, αυτά που
μοιραστήκατε από αυτά που χωρίσατε, αυτά που κατακτήσατε από αυτά που παραδώσατε.
Αυτό που επιδιώξαμε και τούτη τη χρονιά
πιστεύουμε πως το πετύχαμε. Όπλα μας ο
λόγος και η πειθώ. Αποδέκτες μας πάντα
εσείς οι μαθητές μας, τα παιδιά μας, όπως
σας αποκαλούν οι δάσκαλοί σας.

Τελετή
αποφοίτησης
της Στ΄ Δημοτικού
“ Έχετε τα πινέλα, έχετε και τα χρώματα
για να φτιάξετε
έναν καλύτερο κόσμο...»

Σαν ελκυστικά μέσα χρησιμοποιήσαμε
τη νουθεσία, τη διαφώτιση, την επεξήγηση,
την εύνοια πολλές φορές, την προσήνεια, τη
στοργή, τη λεπτότητα και τη σαφή γνώση των
προβλημάτων σας.
Αξιοποιήσαμε στο έπακρο τις δυνατότητές σας, τον ενθουσιασμό σας, την ορμή για
γνώση και αναζήτηση της αλήθειας και των
πολλών «γιατί» και βαδίσαμε μαζί στις δύσκολες ατραπούς της επιστήμης. Αυτό μας
κάνει υπερήφανους, γιατί τα αποτελέσματα
υπήρξαν λαμπρά.»
Απευθυνόμενος προς τους αποφοίτους
ανέφερε μεταξύ άλλων:
«Αγαπητοί απόφοιτοι!
Διανύετε την ωραιότερη ηλικία της ζωής
σας. Το ξέρουμε, το ζήσαμε κι εμείς κάποτε και το νοσταλγούμε. Σας ευχαριστούμε,
γιατί κοντά σας γινόμαστε πάλι μαθητές,
γινόμαστε πάλι παιδιά. Και το να είναι κανείς παιδί σημαίνει, για να θυμηθούμε και
τα λόγια του ποιητή, ότι είναι ωραίος, γιατί
είναι ανυποψίαστος. Κρατήστε αναλλοίωτο
αυτό το παιδί που φωλιάζει μέσα σας. Σεβαστείτε κι εκτιμήστε την κάθε μορφή ζωής
ως μέρος του Θαύματος και μεταγγίστε και
σε μας τις πολύτιμες σταγόνες της χαμέ-

ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΗ037

MAΘΗΤΙΚΑ ΜΗΝΥΜΑΤΑ

νης μας παιδικότητας. Σ’ εμάς που κάπου
στο δρόμο μπορεί και να χάσαμε την ακοή
μας σ’ ό,τι αφορά τη σοφία του κόσμου, σ’
εμάς που, πολλές φορές, παρασυρόμενοι
απ’ την υπνωτιστική δύναμη της συνήθειας,
δεν έχουμε τα μάτια να διακρίνουμε ό,τι πιο
δημιουργικό, ό,τι πιο σταθερό, ό,τι πιο αληθινό. Θυμηθείτε το Μικρό Πρίγκιπα: «Μόνο
με την καρδιά βλέπει κανείς καλά. Η ουσία
ξεφεύγει, σαν ψάχνεις με τα μάτια».
Και το τέρμα αυτής της πορείας; Δεν έχει
Ιθάκη αυτό το ταξίδι. Έχει μόνο δρόμο. Και
να εύχεστε να ’ναι μακρύς ο δρόμος, όπως
λέει και ο ποιητής. Συνοδοιπόροι σας θα
’μαστε πάντα εμείς, οι γονείς και οι δάσκαλοί σας...»
Στο τέλος της ομιλίας του, ο κ. Χατζόπουλος, ευχαρίστησε τόσο τους γονείς των
μαθητών που εμπιστεύτηκαν στα Εκπαιδευτήρια Μαντουλίδη «ό,τι καλύτερο και
πολυτιμότερο έχουν, την ίδια τους τη ζωή»
όσο και τους δασκάλους για την αρωγή και
την συνεργασία τους.
«Συζητήστε με τα παιδιά σας χωρίς δογματισμούς και ακρότητες. Τα παιδιά έχουν
μια μοναδική ικανότητα να αντιλαμβά-

‘‘

Εύχομαι η ζυγαριά
να γέρνει πάντα προς
το μέρος σας,
να είναι περισσότερα
αυτά που κερδίσατε
από αυτά που χάσατε,
αυτά που μοιραστήκατε
από αυτά που χωρίσατε,
αυτά που κατακτήσατε
από αυτά
που παραδώσατε.

’’

νονται πολλά περισσότερα από όσα με λόγια
λέμε. Δεν έχουν ανάγκη τόσο από υλικές
ανέσεις, όσο από ενέσεις αγάπης και κυρίως πρότυπα ζωής. Είναι στη φύση τους
να κλείνουν τα αυτιά τους στις συμβουλές
αλλά να ανοίγουν τα μάτια τους σε ένα καλό παράδειγμα. Και τα καλά παραδείγματα
υπάρχουν δίπλα μας και είναι πολλά.
Και για να έρθω στα προηγούμενα να πω
κι ένα ευχαριστώ στους δασκάλους σας για
την αρωγή και τη συνεργασία τους. «Μοναχά», θα πει ο Κακριδής, «ύστερα από σύντονη κοινή προσπάθεια, ξαφνικά μια μέρα,
σαν από μια φλόγα που πετιέται, ένα φως θα
ανάψει στην ψυχή του νέου, που θα πάρει
έπειτα να θρέφεται μονάχο…»
Με την ελπίδα ότι θα χαρεί μια τέτοια
στιγμή προπέμπει ο δάσκαλος το μαθητή
του και με την ευχή να θυμάται πάντα πως
«έχει τα πινέλα, έχει και τα χρώματα για να
φτιάξει έναν καλύτερο κόσμο» με περισσότερο φως, χρώμα και αγάπη. Έναν κόσμο
πιο ανθρώπινο από τον δικό μας.
Καλή πορεία
στη γυμνασιακή σας ζωή!»

;

συνέντευξη

Διονύσης
Σαββόπουλος

‘‘

Ο δεσμός ανάμεσα σ’ έναν
μαθητή και έναν φωτεινό
δάσκαλο δεν καταλύεται
ποτέ…

Συνέντευξη στους μαθητές:
Δανάη Βλασίδου
Φίλιππο Κανταρέλλης
Κλαίρη Μπαρμπουνάκη
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΟΥΠΗΣ

Είναι ιδιάιτερη τιμή
και χαρά για τα Εκπαιδευτήρια
Μαντουλίδη η συμμετοχή
του μεγάλου Θεσσαλονικιού
τροβαδούρου Διονύση
Σαββόπουλου στην κεντρική
εκδήλωση του εορτασμού
των τριάντα χρόνων,
που θα πραγματοποιηθεί την
Κυριακή 15 Μαρτίου 2009

’’
Ο

Διονύσης Σαββόπουλος κατάφερε ακολουθώντας
τη δική του πορεία να δημιουργήσει τραγούδια
μοναδικής αντοχής στο χρόνο, που τα αγάπησαν
και τα τραγούδησαν ακόμα και όσοι, όπως εμείς,
ήταν αγέννητοι την εποχή της «Συννεφούλας».
Φανταστείτε, λοιπόν, την έκπληξή μας όταν μας είπαν ότι θα
τον συναντούσαμε για να μιλήσουμε!
Συναντηθήκαμε στο κέντρο της Θεσσαλονίκης και απάντησε
στις ερωτήσεις μας με ευθύτητα και χιούμορ… Άλλωστε, όπως
ο ίδιος έχει τραγουδήσει, «…πώς να κρυφτείς απ’ τα παιδιά,
έτσι κι αλλιώς τα ξέρουν όλα…»
Τι θυμάστε από τη μαθητική
σας ζωή;
Που τελειώναν τα ξύλα κι έπρεπε να φέρουμε απ’ το σπίτι μας
ο καθένας ένα ξύλο, για να ‘χει
η σόμπα να καίει, να μην κρυώνουμε. Αυτό θυμάμαι απ’ το δημοτικό. Μετά, από το εξατάξιο
γυμνάσιο, θυμάμαι τρία ωραία
πράγματα. Πρώτον, το σχολείο
μου, το τότε 5ο αρρένων. Ήτανε
πάνω στη θάλασσα. Όταν κάναμε
διάλειμμα βγαίναμε σε μια αυλή
που ήταν παραθαλάσσια. Μετά
την κάνανε πάρκινγκ, δεν υπάρχει. Τώρα είναι εκεί η πινακοθήκη της τράπεζας, απέναντι απ’
την εκκλησία της Ανάληψης. Αυτό
είναι το ένα ωραίο που θυμάμαι.
Το άλλο είναι ότι αρχίσαμε και
κάναμε πάρτι. Και γνωριζόμασταν

με τα κορίτσια, γιατί τότε τα σχολεία δεν ήταν μικτά, όπως είναι
τώρα, ήταν αρρένων και θηλέων.
Επομένως, η μόνη περίπτωση να
μιλήσουμε και με το άλλο φύλο
λιγάκι ήταν σ’ αυτά τα πάρτι που
οργανώναμε. Έφερνες, ας πούμε,
την ξαδέρφη σου, ο άλλος τη δική
του. Και, όταν παίρναμε λίγο αέρα
και κάναμε καμιά πρόταση να…
βγούμε κανένα «ραντεβουδάκι»
οι κοπέλες απαντούσαν «Ευχαριστώ, αλλά δεν θέλω να προδώσω
την εμπιστοσύνη που μου ‘χουν οι
γονείς μου!», όλες το ίδιο λέγανε,
για να αρνηθούν δήθεν ευγενικά!
(Γέλια) Και το τρίτο που θυμάμαι
είναι ο καθηγητής μου, Δημήτριος Βαφειάδης. Ο φιλόλογος του
σχολείου μας, ο οποίος με έκανε
καλό στα αρχαία.

040ΠΡΟΣΩΠΑ
Μιλήσατε για το φιλόλογό σας,
τον κ. Βαφειάδη, για τον οποίο
και σε συνεντεύξεις σας αλλά
και στο έργο σας κάνετε αναφορά. Πώς μπορεί ένας «καλός» καθηγητής ή ένας «κακός» καθηγητής να επηρεάσει
ένα μαθητή και να στιγματίσει
τη ζωή του;
Αν νιώθει μέσα του αγάπη είναι
καλός ο καθηγητής. Καταρχήν
να νιώθει αγάπη γι’ αυτό που διδάσκει, για το ίδιο του το μάθημα. Και αγάπη για τα παιδιά, για
τους ανθρώπους στους οποίους
εξηγεί το μάθημά του. Η αγάπη
είναι το μυστικό. Δεν αρκεί να
έχουνε, δηλαδή, μόρφωση και
γνώσεις, πρέπει να έχουν και
ευαισθησία οι δάσκαλοι. Και
θα το δείτε και σεις στη ζωή
σας. Πάντα υπάρχει κάποιος ή
κάποιοι φωτεινοί δάσκαλοι μέσα στη ζωή μας. Και ξέρετε, ο
δεσμός ανάμεσα σ’ ένα μαθητή και σ’ έναν τέτοιο δάσκαλο
δεν καταλύεται ποτέ. Υπάρχει
σ’ όλη τη ζωή. Εγώ, όταν πέθανε ο δάσκαλός μου, ο Βαφειάδης, λίγο καιρό πριν, τον είδα
στο όνειρό μου με χρυσό δόντι.
Που σημαίνει θάνατος. Έτσι μου
‘πε η πεθερά μου τότε, τι να σας
πω, θα σας γελάσω. Αλλά να που
βγήκε.
Ποια είναι η γνώμη σας για τα
ιδιωτικά πανεπιστήμια στην
Ελλάδα;
Εάν έχουνε τις προϋποθέσεις,
εάν ελέγχονται οι προϋποθέσεις,
τότε γιατί όχι; Σ’ όλα τα πράγματα υπάρχει ιδιωτικός τομέας
και δημόσιος τομέας. Δεν βλέπω γιατί να μην υπάρχει και στην
εκπαίδευση. Βέβαια, καταλαβαίνω την ανησυχία των φοιτητών. Όλοι γνωρίζουμε τα χάλια
της δημόσιας παιδείας μας, δυστυχώς, και αντί να γίνει κάποια
προσπάθεια να βελτιωθεί αυτή η
δημόσια παιδεία, ξαφνικά ακούμε ότι θα επιτραπούν τα ιδιωτικά πανεπιστήμια, λες και αυτό
θα ήταν που θα λύτρωνε την εκ-

;

συνέντευξη

‘‘

Το τραγούδι είναι
ζωντανός οργανισμός,
και θα πέσει, και θα
σηκωθεί…
Είναι σαν το κύμα της
θάλασσας. Έχει το
πάνω του κι έχει και
την κοιλιά του μετά.

’’

παίδευση. Όχι, δεν θα ‘ταν αυτό. Πρέπει να γίνει προσπάθεια
στην ίδια τη δημόσια εκπαίδευση. Αλλά δεν βλέπω γιατί πρέπει να αποκλειστούν τα ιδιωτικά
πανεπιστήμια.
Ποια είναι η άποψή σας για το
σημερινό «δεκαεξάρη»;
(Χαμογελάει) Τι να πεις γι’ αυτό… Μ’ αρέσουν… Και νιώθω
ιδιαίτερο ενδιαφέρον για κείνους ειδικά τους δεκαεξάρηδες
που δείχνουν ένα ενδιαφέρον
για τις τέχνες και τα γράμματα,

για τον αθλητισμό. Δηλαδή δεν
μου αρέσει το «καφετέρια και
πολύ ρεμπετασκέρ». Μ’ αρέσει
πάρα πολύ να βλέπω παιδιά σ’
αυτήν την ηλικία που λέτε να
ασχολούνται με τον αθλητισμό,
με τη φωτογραφία.
Ζείτε κι εργάζεστε πολλά χρόνια στην Αθήνα. Αλλά ξεκινήσατε από τη Θεσσαλονίκη.
Υπάρχει κάτι το οποίο υπήρχε στη Θεσσαλονίκη και δε
βρήκατε στην Αθήνα και σκέφτεστε να ξαναγυρίσετε στην
πόλη μας;
Όταν έφυγα για την Αθήνα μου
έλειπε η θάλασσα και νόμιζα ότι
σιγά σιγά θα το συνηθίσω, αλλά
δεν το συνήθισα ποτέ. Μου λείπει πάντα η θάλασσα. Επίσης μ’
αρέσει κι αυτή η θαλπωρή που
έχει η Θεσσαλονίκη. Οι άνθρωποι εδώ είναι γλυκύτεροι. Έχει
κι ένα ελάττωμα η Θεσσαλονίκη. Ο ένας παρακολουθεί τον
άλλον. Δεν μπορείς να κάνεις
τίποτε αν δεν έχεις την έγκριση
του περιβάλλοντος. Και ξέρετε,
ο κόσμος που παρακολουθείται
είναι δύσκολο να προοδεύσει.
Η πρόοδος προϋποθέτει μια
ελευθερία και την ύπαρξη ιδιωτικού χώρου. Τι να κάνουμε; Δεν

μπορούμε να τα ‘χουμε όλα.
Στα περισσότερα τραγούδια
στη σημερινή εποχή παρατηρείται μια έκπτωση της πνευματικότητας.
Ποια είναι η γνώμη σας για το
θέμα αυτό; Υπάρχει διέξοδος
σ’ αυτό το πρόβλημα;
Επειδή το τραγούδι είναι ζωντανός οργανισμός, και θα πέσει, και θα σηκωθεί… Είναι σαν
το κύμα της θάλασσας. Έχει το
πάνω του κι έχει και την κοιλιά
του μετά. Ε, τώρα είμαστε στην
κοιλιά. Πιστεύω κι ελπίζω όχι
για πάντα.
Απ’ τα τραγούδια σας, σας είναι κάποιο ιδιαίτερα αγαπητό,
σας αρέσει ιδιαίτερα;
Όχι, τ’ αγαπάω όλα, όπως οι μαμάδες αγαπάνε τα παιδιά τους.
Τι γίνεται τώρα…Αν κάποιο τραγούδι δεν αρέσει στους άλλους
ή τους ενοχλεί σε κάτι και λένε
«Να, αυτό δεν…μου ΄΄πολυέκανε΄΄», «Α, λέω δεν το πρόσεξες
καλά!». Κι αρχίζω και το υπερασπίζομαι, αυτό το οποίο θεωρώ
αδικημένο.
Να ‘στε καλά! Και καλή αντάμωση εύχομαι!

Διεθνή Συνέδρια
& Προγράμματα

2008

Διεθνή Συνέδρια

Διεθνή Προγράμματα

01

01

Μοντέλο Ηνωμένων Εθνών
(BERMUN)
17-23 /11/2008

Προγράμματα «Euroscola»,
«Euroscola Μed»
Φθινόπωρο 2008

02

02

Πανεπιστήμιο Harvard
Μοντέλο Ηνωμένων Εθνών
(HMUN)
7-15/12/2008

Επίσκεψη στο Κέντρο
Πυρηνικών Ερευνών
CERN
Χειμώνας 2009

03

03

Μοντέλο Ηνωμένων Εθνών
(THIMUN)
24- 31/1/2009

Εκπαιδευτική ανταλλαγή
Άνοιξη 2009

Γερμανία, Βερολίνο

ΗΠΑ, Βοστόνη

Ολλανδία, Χάγη

04

Βέλγιο, Bρυξέλλες
Πανεπιστήμιο Harvard
Μοντέλο Κογκρέσου (HMCE)
19-22/3/2009

Γαλλία, Στρασβούργο

Ελβετία, Γενεύη

Τουρκία,
Κωνσταντινούπολη

04

Βέλγιο, Νέρπελτ
Μουσικό φεστιβάλ
για νέους
Άνοιξη 2009

2009
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17o ΜΟΝΤΕΛΟ ΗΝΩΜΕΝΩΝ ΕΘΝΩΝ ΒΕΡΟΛΙΝΟΥ

BERMUN
2008
+

συνέδριο

(17-23 /11/2008, Βερολίνο, Γερμανία)

E

ξι μαθητές των Εκπαιδευτηρίων Μαντουλίδη
συμμετείχαν στο 17ο
Συνέδριο Μοντέλου Ηνωμένων Εθνών στο Βερολίνο
(BERMUN), που πραγματοποιήθηκε από τις 17 – 23
Νοεμβρίου στο Βερολίνο, στη
Γερμανία, εκπροσωπώντας
την Αυστρία. Το συνέδριο είχε
θέμα: «Empowering Women:
A Prerequisite for Global
Development».
Οι μαθητές που συμμετείχαν
στο συνέδριο με τις πολλαπλές
εμπειρίες ήταν : Λ. Βελέντζα,
Μ. Γαλάνη, Δ. Δαμιανάκου,
Ρ. Κορίνη, Ο. Παπαντώνη,
Χ. Χαραλαμπίδου.
Στο συνέδριο παραβρέθηκαν
εκπρόσωποι φορέων και οργανισμών. Αξίζει να σημειωθούν οι
παρουσίες: της Εκδότριας της
γερμανικής εφημερίδας «Der
Tagesspiegel», Caroline Fetcher,
του εκπροσώπου της Αμερικανικής Πρεσβείας στη Γερμανία, John M. Koening και της
πρέσβειρας του Αφγανιστάν
στη Γερμανία Prof. Dr. Maliha
Zulfacar.

Για την εμπειρία που αποκόμισαν
οι μαθητές που συμμετείχαν στο
ταξίδι, γράφει η μαθήτρια Ροδούλα Κορίνη:
Δευτέρα 6: 30
αεροδρόμιο Μακεδονία
Οι έξι εκπρόσωποι της Αυστρίας μαζί με τις συνοδούς μας,
κ.Δάντση και κ.Θεοδωρίδου
χωρίς κανέναν αντιπρόσωπο
του «ισχυρού» φύλλου ανάμεσά
μας, ετοιμαστήκαμε για αναχώρηση με προορισμό τον ενδιάμεσο σταθμό μας το Μόναχο. Μετά
την άφιξη μας στο αεροδρόμιο
του Μονάχου και τα απαραίτητα
ψώνια από τα καταστήματα του
αεροδρομίου συνεχίσαμε για την
πόλη του Βερολίνου. Στο αεροδρόμιο του Βερολίνου μάς περίμενε ο ξεναγός μας κ. Δημήτρης
Περήφανος, ο οποίος με τις «ατελείωτες» γνώσεις του μας έκανε
μια περιήγηση στα βασικά αξιοθέατα όπως το μουσείο της Περγάμου, τον κεντρικό καθεδρικό ναό

και το τείχος του Βερολίνου το
οποίο πραγματικά μας εντυπωσίασε. Το ξενοδοχείο το οποίο μείναμε ήταν ένα από τα ψηλότερα
κτίρια στην πόλη και μας εντυπωσίασε με τη μοντέρνα αρχιτεκτονική του . Η βραδιά τελείωσε με
τη δοκιμή των τοπικών σπεσιαλιτέ και με μιμήσεις καθηγητών, με
ιδιαίτερη προτίμηση στους φιλολόγους. Η επόμενη μέρα ήταν και
αυτή γεμάτη με βόλτες στην πόλη
όπως στο Budenstag, δηλαδή τη
γερμανική Βουλή. Συνεχίσαμε με
την πύλη του Βρανδεμβούργου
και το μνημείο για το ολοκαύτωμα των Εβραίων. Το shopping
therapy είχε ξανά την τιμητική

τερα από όλους εμάς με αποτέλεσμα να γνωρίσουν μια ακόμα περιοχή της πόλης. Η τελετή έναρξης του συνεδρίου έγινε
στο Friedrich Ebert Stiftung όπου
έγινε μια πρώτη γνωριμία με τους
υπόλοιπους συμμετέχοντες και
τα προεδρεία των επιτροπών. Η
ambassador Κατερίνα είχε μια
εξαιρετική ομιλία που εντυπωσίασε όλους τους συμμετέχοντες
και τα προεδρεία. Όλα έδειχναν
να ξεκινούν με τον καλύτερο τρόπο. Το βράδυ σειρά για την ψυχαγωγία μας ήταν ένα εξαιρετικό
μιούζικαλ το οποίο πραγματικά
ήταν μια υπερπαραγωγή με τεράστια σκηνικά και εξαιρετικούς

του στο KaDeWe όπου πραγματικά έπειτα από δύο ώρες δεν
μπορούσαμε να σταθούμε στα
πόδια μας. Γυρνώντας στο ξενοδοχείο ο απολογισμός μας ήταν
πολλές σακούλες με ψώνια, πάρα πολλές φωτογραφίες και νέες
γνώσεις πάνω στην πόλη του Βερολίνου. Η Τετάρτη ήταν η πρώτη
μέρα του συνεδρίου. Πρώτη μας
στάση ήταν το σχολείο όπου θα
φιλοξενούνταν το συνέδριο. Στη
διαδρομή δεν έλειψαν τα απρόοπτα καθώς η Ολυμπία και η Λίλη αφέθηκαν στο ένστικτό τους
και κατέβηκαν μία στάση αργό-

χορευτές. Οι επόμενες μέρες πέρασαν με εποικοδομητικές
συζητήσεις και ψηφοφορίες πάνω στο κύριο θέμα
στο συνεδρίου που ήταν
“Empowering Women:
A Prerequisite for
Global Development”.
Τα πρωινά εγκαταλείπαμε βιαστικά το
ξενοδοχείο, αφού οι
αργοπορημένοι θα
αναγκάζονταν να τραγουδήσουν ή να χορέψουν
στην επιτροπή τους. Ανάλογα με τις μέρες χωριζόμασταν σε

επιτροπές ή στη γενική συνέλευση όπου όλες οι επιτροπές έκαναν συζητήσεις και εξέθεταν τα
συμπεράσματά τους. Τα απογεύματα περιλάμβαναν χαλάρωση
από τις πολύωρες διαδικασίες του
συνεδρίου αν και το κρύο ήταν
τσουχτερό οπουδήποτε έξω.
Το χιόνι που είδαμε τις τρεις
τελευταίες μέρες της παραμονής
μας, μας αποζημίωσε και με το παραπάνω για το «πολικό» ψύχος,
όπως εκφράστηκε από κάποια μέλη της ομάδας. Το χιόνι προξένησε όμως και προβλήματα, όπως το
αν οι μπότες που ήταν πιο ζεστές
ταιριάζουν καλύτερα με τα ρούχα
του συνεδρίου ή θα ήταν καλύτε-

ρα να φορεθούν «μπαλαρίνες» με
κίνδυνο να παγώσουμε. Για άλλη
μια φορά η κυρία Δάντση ήταν
εκεί για να δώσει μια δημοκρατική λύση, «ή φοράτε ζεστά ρούχα και παπούτσια ή δεν βγαίνετε
από το ξενοδοχείο», μας δήλωσε
ξεκάθαρα.
Η τελευταία μέρα του συνεδρίου ήταν πολύ πετυχημένη ιδιαίτερα με την προβολή video το
οποίο έδειχνε καθημερινές μας
στιγμές στο συνέδριο. Το πάρτι
στο τέλος της ημέρας ήταν μια
καλή ευκαιρία να αποχαιρετίσουμε όλους τους νέους φίλους
μας. Η επόμενη μέρα, το ταξίδι
της επιστροφής ήταν πολύ ήρεμο

και αφού κάναμε μια στάση στη
Φρανκφούρτη γυρίσαμε στη
Θεσσαλονίκη με τη Μαρίνη να παραπονιέται ότι
δεν έβγαλε αρκετές
φωτογραφίες (μόλις
150)και την Κλαίρη
που δεν ήθελε να
προσαρμοστεί στην
ιδέα του σχολείου.
Τελικά αυτή ήταν
μια από τις ωραιότερες εμπειρίες που
έχουμε ζήσει όλοι και
κατά κοινή ομολογία THE
BEST BERMUN EVER!!
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ριάντα μαθητές των Εκπαιδευτηρίων
Μαντουλίδη συμμετείχαν στα προγράμματα EUROSCOLA και EUROMEDSCOLA
της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Στρασβούργο από
12/11/2008 μέχρι 18/11/2008.
Στο πλαίσιο των προγραμμάτων οι μαθητές
πήραν μέρος σε ημερίδες – παρουσιάσεις
θεμάτων που αφορούν τον Ευρωπαίο πολίτη,
ήρθαν σε επαφή με συνομηλίκους τους από τις
υπόλοιπες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και
παρακολούθησαν συνεδριάσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Παράλληλα, οι υπεύθυνοι
καθηγητές συγκρότησαν ομάδες εργασίας με
συναδέλφους τους από τα 27 κράτη – μέλη της
ΕΕ, όπου και ανέλυσαν βασικά θέματα εκπαίδευσης στις Ευρωπαϊκές χώρες.
Αξίζει να σημειωθεί ότι οι μαθητές της Β΄Λυκείου: Οικονόμου Μιχάλης, Δέσποινα Ζαχαριάδου, Ταρατόρης Ευάγγελος, Τόσκας Πασχάλης
και Γεωργούλας Άγγελος διακρίθηκαν στις

επιτροπές τους και εκπροσώπησαν επάξια τη
χώρα μας στην τελική ψηφοφορία όπου και
λειτούργησαν ως μικροί ευρωβουλευτές στα
έδρανα της ημικύκλιας αίθουσας του Ευρωκοινοβουλίου.
Στο πρόγραμμα EUROSCOLA τους μαθητές:
Α.Βαρσάνο, Β. Βουζουλίδου, Γ. Γαβριήλογλου,
Α. Γαϊτανίδη, Α. Γουίλλι, Χ. Δήμου, Β. Ζαραλίδη,
Δ. Ζαχαριάδου, Κ. Ιπλικτσόγλου, Ε. Ιωαννίδη,
Ε. Καρκανέβατο, Μ. Κωστάκη, Ν. Καραλάζου,
Χ. Λαδοπούλου, Ν. Λιώτη, Δ. Μαυρομάτη,
Α. Νικολαϊδου, Μ. Οικονόμου, Α. Περπερή,
Φ. Πρωτογέρου, Θ. Σγούρο, Ι. Ταλασλίδου,
Φ. Χατζίκο, Α. Χριστακόπουλο, Μ. Χρίστογλου,
συνόδευσαν οι εκπαιδευτικοί, Σ. Νικολουδάκη,
Ι. Ρίγγας, Μ. Γκιουζέλη και Σ. Ραπτόπουλος.
Στο πρόγραμμα EUROMEDSCOLA τους
μαθητές Α. Γεωργούλα, Ε. Ταρατόρη, Ζ. Τζήκα,
Ε. Τίρτα και Π. Τόσκα συνόδευσε
η καθηγήτρια Α. Φωκά.

Το Σάββατο 15 Νοεμβρίου συγκεντρωθήκαμε όλοι στο αεροδρόμιο
Μακεδονία για να αναχωρήσουμε
για τη Φρανκφούρτη. Τελικά η πτήση μας έφτασε στη Φρανκφούρτη
μετά από 2 ώρες. Από εκεί, συνεχίσαμε με το λεωφορείο της αερογραμμής για το Στρασβούργο. Κατά
τις 8 μ.μ. φτάσαμε στο Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο, από όπου αναχωρήσαμε για το ξενοδοχείο μας. Κουρασμένοι από το ταξίδι, μετά το βραδινό φαγητό πέσαμε για ύπνο. Το επόμενο πρωί, φορώντας τα κοστούμια
μας, φάγαμε πρωινό και πάλι αναχωρήσαμε για το Στρασβούργο.
Αρχικά, συναντήσαμε το δήμαρχο
της πόλης στο δημαρχείο, στο χώρο
όπου δημιουργήθηκε για πρώτη φορά η ιδέα σύστασης της Ευρωπαϊκής
Ένωσης. Πληροφορηθήκαμε ότι η
πόλη του Στρασβούργου αποτελεί
την επίσημη έδρα της Ένωσης και
σύμβολο της συμφιλίωσης των χωρών μετά το Β’ παγκόσμιο πόλεμο.
Μετά από μία σύντομη αλλά όμορφη ξενάγηση στο κέντρο της πόλης,
φτάσαμε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ώστε να ξεκινήσει το πρόγραμμα. Όταν βρεθήκαμε μπροστά του
νιώσαμε δέος και μεγάλη περηφάνια
που εκπροσωπούσαμε την πατρίδα
μας και το σχολείο μας, τα Εκπαιδευτήρια Μαντουλίδη.
Μετά από την ώρα του μεσημεριανού, πραγματοποιήθηκε ένα
παιχνίδι γνώσεων με ερωτήσεις σε
όλες τις γλώσσες των 37 χωρών που
συμμετείχαν ώστε οι μαθητές να κάνουν φιλίες και να αποβάλουν το
πιθανό άγχος τους. Όλοι οι μαθητές
είχαν χωριστεί σε πέντε επιτροπές
με σκοπό να επιχειρηματολογήσουν
και να προτείνουν λύσεις σε διαφορετικά θέματα της επικαιρότητας,
όπως εκπαίδευση, δημοκρατία, μετανάστευση, τηλεπικοινωνίες και
περιβάλλον. Αφού συγκεντρωθήκαμε στην κεντρική αίθουσα των
συνεδριάσεων, οι εκπρόσωποι των

χωρών άνοιξαν τη διοργάνωση δίνοντας τους χαιρετισμούς τους και
παρουσιάζοντας το σχολείο τους.
Το σχολείο μας επιλέχθηκε να το
εκπροσωπήσει ο Πασχάλης. Έπειτα, ο καθένας από μας κατευθύνθηκε στην αίθουσα που συνεδρίαζε η
επιτροπή του. Μετά από δύο ώρες
παραγωγικής συζήτησης και ανταλλαγής απόψεων πάνω σε θέματα ευρωμεσογειακού αλλά και παγκόσμιου ενδιαφέροντος καταλήξαμε σε
κάποια συμπεράσματα που επρόκειτο να τεθούν σε ψηφοφορία την
επόμενη ημέρα. Ήταν η πρώτη γεύση για ο,τι θα ακολουθούσε και όλα
τα παιδιά ήταν κατενθουσιασμένα

στο ήταν πως οι προτάσεις του Βαγγέλη και του Πασχάλη σε θέματα
εκπαίδευσης και περιβαλλοντικής
συνείδησης λήφθηκαν υπόψη και
τελικά υπερψηφίστηκαν. Η Ελευθερία τα πήγε περίφημα ως οργανώτρια (raporteur) στην επιτροπή
της. Η Ζωή αποδείχθηκε εξαιρετική
στη σύναψη σχέσεων, ενώ ο Άγγελος μας ξάφνιασε με τις γνώσεις του
στα θέματα της Ένωσης. Εκείνη τη
μέρα είχαμε την ευκαιρία να ενημερωθούμε για τα προβλήματα όλων
των επιτροπών και έτσι να συμμετέχουμε σε μία ενιαία συζήτηση. Το
μεσημέρι έγινε διάλειμμα για φαγητό και το απόγευμα επανήλθαμε

Εμπειρίες από το πρόγραμμα
EUROSCOLA
Γράφει: Βικτωρία Βουζουλίδου

Τετάρτη, 12 Νοεμβρίου, 2:40 π.μ.,
αεροδρόμιο Μακεδονία…
Μια ομάδα 25 παιδιών περιμένει να κάνει check in
στην πτήση για Ζυρίχη…και μετά για Στρασβούργο!
25 παιδιά που, εκτός από τις συμμετοχές σε διάφορα
προγράμματα, είχαν και κάτι ακόμη κοινό…Είχαν
τρέλα…Μια τρέλα που κουβάλησαν από τη Θεσσαλονίκη και σκόπευαν να μεταδώσουν σ’ ολόκληρο
το Στρασβούργο! 10:00 π.μ.…Επιτέλους φτάσαμε!
Άυπνοι και ταλαιπωρημένοι απ’το ταξίδι μπήκαμε,
στο ξενοδοχείο με έναν και μοναδικό σκοπό: να κοιμηθούμε! Αλλά οι καθηγητές μάς είχαν επιφυλάξει
μια έκπληξη: βόλτα στο Στρασβούργο για φαγητό και
ψώνια! Με πολύ γέλιο αλλά και κρύο πέρασε η μέρα
και επιστρέψαμε στο ξενοδοχείο, όπου μας περίμενε

με το πρόγραμμα. Μετά το βραδινό
φαγητό μάς περίμενε μία ευχάριστη
έκπληξη, στο χώρο δεξιώσεων του
ξενοδοχείου μας πραγματοποιήθηκε
πάρτι με καλεσμένους όλους τους
συμμετέχοντες. Μετά από 3 ώρες
εξαντλητικού χορού, η κ. Φωκά μάς
υπενθύμισε ότι την άλλη μέρα είχαμε εγερτήριο στις 6.00 το πρωί.
Την Κυριακή, με τον ίδιο ενθουσιασμό και ακούραστοι, κάναμε ξανά την διαδρομή (1 ώρα δρόμο) και
φτάσαμε στο Κοινοβούλιο για την
έναρξη του δευτέρου κύκλου των
εργασιών. Όλοι οι σύνεδροι πλέον,
θα συμμετείχαν σε ανοικτό διάλογο
με σκοπό την αποδοχή ή απόρριψη των προτάσεων που είχαν συνταχθεί την προηγούμενη μέρα. Η
ελληνική ομάδα απέδειξε ότι ήταν
ιδιαίτερα δυναμική, καθώς προτείναμε λύσεις και τροποποιήσεις στις
υπάρχουσες προτάσεις. Το ευχάρι-

Μετά το σύντομο χαιρετισμό του
παρέλασαν οι σημαίες των χωρών
και ο εκπρόσωπος κάθε χώρας παρέλαβε τα διπλώματα συμμετοχής.
Στον ελάχιστο χρόνο που απέμεινε,
προμηθευτήκαμε αναμνηστικά από
το κατάστημα που στεγαζόταν στο
κτίριο. Ίσως η κορυφαία εμπειρία
του ταξιδιού μας ήταν η παρακολούθηση της Συνόδου της Ολομέλειας
που πραγματοποιήθηκε στο χώρο
που συνεδριάσαμε και εμείς.
Κάπως έτσι τελείωσε η εμπειρία
μας στο Κοινοβούλιο και κουρασμένοι, αλλά πλήρως ικανοποιημένοι,
γυρίσαμε στο ξενοδοχείο μας. Το
επόμενο πρωινό, πήραμε το λεω-

Εκτός από τα διπλώματα και
τα αναμνηστικά, φεύγοντας από
το Στρασβούργο, είχαμε στις αποσκευές μας αξέχαστες εμπειρίες και
πολύ όμορφα συναισθήματα για το
ταξίδι που είχαμε πραγματοποιήσει. Όλοι μας επιστρέψαμε με μία
«ευρωπαϊκή» ματιά και πιο προοδευτική σκέψη. Ξεφύγαμε από τα
στενά πλαίσια της χώρας μας και
τρέφουμε πια ελπίδες για καλύτερη
συνεργασία μεταξύ των ευρωπαϊκών
χωρών στο μέλλον. Κατανοήσαμε
ότι η άποψη του καθενός είναι σεβαστή και σημαντική και μέσα από
τις συνομιλίες μας με ξένους μαθητές, εντός και εκτός της αίθουσας

μια ανακοίνωση: εγερτήριο στις 6:30 π.μ.(!!!), για να
πάμε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, μιας και αφορμή
γι’ αυτό το ταξίδι ήταν το πρόγραμμα της Euroscola,
το οποίο επιδοτείται από την Ε.Ε. Εκεί χωριστήκαμε
σε επιτροπές, γνωρίσαμε παιδιά από διάφορες χώρες
και συζητήσαμε για θέματα που αφορούν τις ζωές
μας ως Ευρωπαίους πολίτες. Δεν παραλείψαμε φυσικά να αφήσουμε για ακόμα μια φορά την υπογραφή
μας ως «crazy Greek people»! Τι μας περίμενε μετά
το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο; Ένα αξέχαστο απόγευμα στο ποτάμι του Στρασβούργου, παρέα με Mc
Donalds, δυο κύκνους, ένα «υπερθέαμα» με πάπιες
που βουτούσαν στο νερό(!) και φυσικά, μια επίδειξη
των χορευτικών μας ικανοτήτων στις γέφυρες του
Στρασβούργου!!!
Παρασκευή…Αφού επισκεφτήκαμε το Μουσείο
Σύγχρονης Τέχνης, ετοιμαστήκαμε για αναχώρηση! Αντίο Στρασβούργο… Ήταν πραγματικά ΤΕΛΕΙΑ!!!! Θα μείνει σε όλους μας αξέχαστο! And
that’s for sure!!!

στα έδρανα, αυτή την φορά όμως
με την παρουσία του Προέδρου του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου HansGert Pottering, ο οποίος είναι και
Πρόεδρος της Ευρωμεσογειακής
κοινοβουλευτικής συνέλευσης.

φορείο για την Φρανκφούρτη και
φτάσαμε στο αεροδρόμιο. Μετά από
λίγες ώρες καθυστέρησης και μάταιης(!) αναζήτησης καλού για τα
δεδομένα μας φαγητού, αναχωρήσαμε για τη Θεσσαλονίκη.

συνεδριάσεων, γνωρίσαμε τα προβλήματα των άλλων χωρών. Παράλληλα εξοικειωθήκαμε με τη δημόσια
υπεράσπιση των απόψεών μας και
ταυτόχρονα μάθαμε να προτείνουμε
λύσεις για παγκόσμια προβλήματα,
λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητες κάθε λαού.
Ευχαριστούμε τη συνοδό μας
κ. Φωκά για την υπομονή της και
το ενδιαφέρον που έδειξε για τον
καθένα μας ξεχωριστά και για
όλους μαζί. Ευχαριστούμε το σχολείο μας για τους ορίζοντες που
ανοίγει στους μαθητές του. Ευχαριστούμε την Ευρωπαϊκή Ένωση που
μας επέλεξε και μας έδειξε πώς να
συμμετέχουμε σε υπέρτατες δημοκρατικές εργασίες υποστηρίζοντας
τα δίκαια της χώρας μας και αναζητόντας λύσεις σε προβλήματα
που μας αφορούν όλους.

046ΠΟΛΙΤΕΣ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

Ο

μαθητής Χρίστος Κοτανίδης (Γ’ Λυκείου) επιλέχθηκε να συμμετάσχει ως αριστούχος μαθητής της Β’ Λυκείου, κατά
το σχολικό έτος 2007-2008, στο πρόγραμμα της
Γενικής Γραμματείας Νέας Γενιάς, «Οι νέοι γνωρίζουν την Ευρώπη», στο πλαίσιο του οποίου αριστούχοι μαθητές απ’ όλη την Ελλάδα επισκέπτονται πρωτεύουσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Ο Χρήστος Κοτανίδης επισκέφθηκε τη Ρώμη και
μας περιγράφει την εμπειρία του:
1/11/08 ,10:00 π.μ. Ιταλία-Ρώμη: Το αεροπλάνο
μόλις είχε προσγειωθεί και όλοι ετοιμαζόμασταν
υπομονετικά να «εισβάλουμε» στο αεροδρόμιο
της Ρώμης. Δεν είχαν περάσει ούτε 2 μήνες από
τότε που ο καθένας μας είχε ενημερωθεί ότι θα
λάβει μέρος στο πρόγραμμα «οι νέοι γνωρίζουν

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ

ΟΙ ΝΕΟΙ ΓΝΩΡΙΖΟΥΝ
ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ
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πρόγραμμα

την Ευρώπη», που οργανώνεται από τη Γ. Γ. Νέας Γενιάς για 300 νέους αριστούχους από όλη την
Ελλάδα, με στόχο την επαφή και γνωριμία τους με
την ιστορία και τον πολιτισμό διαφορετικών ευρωπαϊκών κοινωνιών. Η ώρα λοιπόν είχε φτάσει και
το όνειρο θα γινόταν πραγματικότητα. Η αγωνία
μου σχετικά με το αν θα βρω φίλους αμέσως εξαλείφθηκε, καθώς σύντομα γίναμε όλοι μια παρέα
και ξεκινήσαμε για το ταξίδι-ανάπαυλα από το
αγχωτικό πρόγραμμα της Γ’ Λυκείου.
Αφού λοιπόν παραλάβαμε τις αποσκευές μας
επιβιβαστήκαμε στα λεωφορεία με προορισμό το
κέντρο της Ρώμης. Η περιήγηση στην «αιώνια»
πόλη είχε μόλις αρχίσει. Πρώτη στάση η διάση-

μη Fontana di Trevi, φημισμένη όχι μόνο για τα
εξαιρετικά νερά της αλλά και για την παράδοση
της, σύμφωνα με την οποία πίνοντας νερό απ’
αυτή ή ρίχνοντας ένα νόμισμα στην πηγή οι ξένοι εξασφαλίζουν την επιστροφή τους στη Ρώμη.
Πιστέψτε με, δεν υπήρξε κανείς που να μην έριξε
έστω και 10 λεπτά! Στη συνέχεια, επισκεφθήκαμε
το λόφο του Καπιτωλίου. Στην κεντρική πλατεία,
σχεδιασμένη από το Μιχαήλ Άγγελο, δεσπόζει το
έφιππο άγαλμα του Μάρκου Αυρήλιου, ενώ στο
κεφαλόσκαλο βρίσκεται το κολοσσιαίο σύμπλεγμα
των Διόσκουρων. Το εσωτερικό του μουσείου του
Καπιτωλίου μάς εντυπωσίασε με την πλούσια συλλογή από αρχαία μάρμαρα, επιβλητικά αγάλματα

και μαγευτικές τοιχογραφίες. Σειρά είχε η Piazza
Venezia που πήρε το όνομά της από το Palazzo
Venezia, το οποίο φιλοξένησε για ένα διάστημα
το Μουσολίνι. Στο κέντρο της πλατείας υψώνεται
το θεόρατο μνημείο στο Βιττόριο Εμανουέλε Β’
προς τιμήν του εορτασμού της ανεξαρτησίας της
Ιταλίας. Η πρώτη ματιά στη Ρώμη είχε ολοκληρωθεί με τις καλύτερες εντυπώσεις. Το πρωί της
δεύτερης μέρας μάς βρήκε στο λεωφορείο προς
τη Φλωρεντία, όπου περιηγηθήκαμε κυρίως στο
θρησκευτικό και πολιτικό κέντρο της πόλης. Τις
εντυπώσεις έκλεψε ο κτισμένος σε γοτθικό ρυθμό
καθεδρικός ναός, στον οποίο δόθηκε το όνομα
Αγία Μαρία του Άνθους, με σαφή αναφορά στη
λατινική ονομασία της πόλης, Φλωρεντία, δηλαδή
η πόλη του άνθους. Το πρόγραμμα της επόμενης
μέρας περιλάμβανε το Κολοσσαίο, του οποίου το
πραγματικό όνομα είναι «Φλάβιο Αμφιθέατρο»,
μα ονομάστηκε κοινώς Κολοσσαίο, τόσο για τις
διαστάσεις του όσο και για τη γειτνίαση του με
τον Κολοσσό του Νέρωνα και την Αρχαία Ρωμαϊκή Αγορά. Το απόγευμα ήταν αφιερωμένο κυρίως
στις αγορές, αφού δε θα μπορούσαμε να πάμε στην
Ιταλία χωρίς να χαζέψουμε τις βιτρίνες μιας από τις
παγκόσμια αναγνωρισμένες χώρες μόδας.
Επιτέλους, έφτασε η περισσότερο αναμενόμενη
τέταρτη μέρα, ή αλλιώς η μέρα του Βατικανού.
Εκεί, είχαμε την ευκαιρία να θαυμάσουμε τα μοναδικά έργα του Μιχαήλ Αγγέλου («Δημιουργία» και
«Δευτέρα Παρουσία») που κοσμούν τους τοίχους
της Καπέλα Σιστίνα, η οποία χτίστηκε το 1473 για
το Σίστο Δ’. Έπειτα, βρεθήκαμε στην πλατεία του
Αγίου Πέτρου, στην οποία υψώνεται ο μεγαλύτερος ναός της χριστιανοσύνης: η Βασιλική του
Βατικανού. Η κιονοστοιχία που περιβάλλει την
πλατεία αποτελεί το ωραιότερο έργο του Μπερνίνι
και είναι αυστηρή είσοδος στο Βατικανό και τον
Άγιο Πέτρο, ο οποίος δεσπόζει μεγαλειώδης και
επιβλητικός. Στο βάθος κυριαρχεί ο γιγαντιαίος
τρούλος του Μιχαήλ Αγγέλου, ενώ το εσωτερικό
του καθεδρικού αποκαλύπτεται σαν ένα σύνολο
ευρύχωρων ναών, προκαλώντας δέος στον επισκέπτη.
Το τέλος της ξενάγησής μας στο Βατικανό σήμανε και το τέλος μιας υπέροχης εκδρομής. Την
επόμενη μέρα ξεκινήσαμε για το αεροδρόμιο, οπλισμένοι με πλούσιες εμπειρίες από έναν πολιτισμό που μονοπώλησε την παγκόσμια ιστορία για
πολλούς αιώνες. Προχωρώντας στους δρόμους
της Ρώμης νιώθεις ότι ανήκεις σε μια άλλη εποχή,
πιο ήρεμη και γαλήνια από τη δική μας. Αν θελήσετε λοιπόν να νιώσετε κάτι παρόμοιο, δεν έχετε
παρά να επιλέξετε την Ιταλία και πρώτ’απ’ όλα
τη Ρώμη για προορισμό σας. Θυμηθείτε όμως να
ρίξετε και ένα κέρμα στη Fontana di Τrevi, διότι
το μόνο σίγουρο είναι ότι ένα ταξίδι δεν αρκεί να
ανακαλύψετε όλα τα θαυμαστά πράγματα που έχει
να σας προσφέρει η Ιταλία και η «αιώνια» πόλη
της Ρώμης.»
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English
& Adventure
Camp
Καλοκαιρινές περιπέτειες με δράσεις,
παιχνίδι, κολύμβηση και... εξάσκηση
της αγγλικής γλώσσας
Με μεγάλη επιτυχία και τη συμμετοχή εκατοντάδων μαθητών ολοκληρώθηκε και φέτος το ημερήσιο κατασκηνωτικό πρόγραμμα των Εκπαιδευτηρίων Μαντουλίδη English
& Adventure Camp 2008. 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 Χολωμόντα και στο
Χορτιάτη, κολύμβηση σε παραλία της
Χαλκιδικής, τεχνική κολύμβηση στην πισίνα του Δήμου Πανοράματος.
Επίσης συμμετείχαν σε παιχνίδια προσανατολισμού και χαμένου θησαυρού, δημιούργησαν κατασκευές με
ανακυκλώσιμα υλικά, κατασκεύασαν
υγιεινές τροφές, τραγούδησαν για το
περιβάλλον. 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 2009 ανανεωμένοι,
με κέφι, ενδιαφέρον και νέες ιδέες για υλοποίηση.

ΓΙΑ ΤΟ

2009
22 Ιουνίου

εώς 3 Ιουλίου
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CAMP
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ
2008
Ποδόσφαιρο…
αλά Ιταλικά!
Για 3η συνεχόμενη χρονιά τα Εκπαιδευτήρια Μαντουλίδη, σε
συνεργασία με την ιταλική ποδοσφαιρική ομοσπονδία και την
εταιρία «Αθλοργάνωση», διοργάνωσαν το camp ποδοσφαίρου,
με τεράστια επιτυχία. Το camp, στο οποίο συμμετείχαν αγόρια
και κορίτσια ηλικίας 6 έως 17 ετών, διεξήχθη στο αθλητικό
κέντρο «LOLAS» στη Σουρωτή Θεσσαλονίκης.
Υπεύθυνος σχεδιασμού του προγράμματος προπονήσεων του
camp ήταν ο ομοσπονδιακός προπονητής κ. Sergio Roticiani, ο οποίος σε συνεργασία με τους Έλληνες προπονητές
δίδαξε στους συμμετέχοντες εξελιγμένους τρόπους
προπόνησης. Ο κ. Sergio Roticiani είναι συντονιστής και
υπεύθυνος διδακτικού στο Κέντρο Ποδοσφαίρου της Ιταλικής
Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου.
Τα Εκπαιδευτήρια Μαντουλίδη και οι συντελεστές της
διοργάνωσης δεν έχουν παρά ν’ ανανεώσουν το ραντεβού τους
με τους μικρούς φίλους του ποδοσφαίρου, για το καλοκαίρι
του 2009.

ALL STAR
BASKETBALL
CAMP
2008
Αμέσως μετά τη λήξη της σχολικής χρονιάς
πραγματοποιήθηκε και φέτος το καλοκαίρι με
μεγάλη επιτυχία το ALL STAR BASKETBALL CAMP.
Εκατοντάδες παιδιά συμμετείχαν στη διοργάνωση η
οποία πραγματοποιήθηκε στις σύγχρονες εγκαταστάσεις
του Γυμνασίου-Λυκείου. Το πρόγραμμα του Camp ήταν
εμπλουτισμένο με ασκήσεις ατομικής τεχνικής και φυσικής
κατάστασης ανάλογες με την ηλικία και το επίπεδο των
συμμετεχόντων, όπως επίσης και με διαγνωστικά παιχνίδια.
Εμπνευστής και υπεύθυνος του προγράμματος είναι ο Νίκος
Κεραμεύς, προπονητής από τα «χέρια» του οποίου έχουν
περάσει πολλοί, επώνυμοι, σήμερα αθλητές. Οι προπονήσεις
έγιναν με τη φροντίδα εξειδικευμένων προπονητών-στελεχών
των Εκπαιδευτηρίων.
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ΧΡΟΝΙΑ ΘΕΡΙΝΑ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
ΣΕ ΕΥΡΩΠΗ ΚΑΙ ΗΠΑ

ΑΓΓΛΙΑ, ΓΕΡΜΑΝΙΑ, ΕΛΒΕΤΙΑ, ΑΜΕΡΙΚΗ, ΣΟΥΗΔΙΑ, SPACE CAMP
Για μαθητές από Δ΄ Δημοτικού έως και Β΄ Λυκείου

Τ

α Εκπαιδευτήρια Μαντουλίδη, στην
προσπάθειά τους να αξιοποιήσουν
οι μαθητές δημιουργικά και ευχάριστα
τις θερινές διακοπές τους,
προσφέρουν προγράμματα εξάσκησης
των ξένων γλωσσών που διδάσκονται
κατά τη διάρκεια της σχολικής
χρονιάς. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει
δεκαπενθήμερη διαμονή των
μαθητών σε κολέγια της χώρας που
θα επιλέξουν. Εκεί με τη συνοδεία
των καθηγητών τους διδάσκονται
μαθήματα στην αντίστοιχη γλώσσα, αλλά
γνωρίζουν και τη νοοτροπία και την
κουλτούρατων αλλοεθνών συμμαθητών
τους. Μέχρι σήμερα οι μαθητές των
Εκπαιδευτηρίων Μαντουλίδη έχουν
επισκεφτεί τα εξής κολέγια:
ΗΠΑ
Nasa Space Camp, Huntsville Alabama
(1994 – 1995, 1997 – 1998)
ΑΓΓΛΙΑ
Westminster College, Oxford
(1994 – 1995, 1995 – 1996, 1997 – 1998,
1999 – 2000)
Tonbridge and Sevenoaks Colleges,
Kent (1996 – 1997)
Royal Holloway University, London
(1998 – 1999)
Cirencester Royal Agriculture College,
Gloucestershire
(2000 – 2001, 2001 – 2002)
Loughborough University,
Leicestershire
(2002 – 2003, 2003 – 2004, 2005 - 2006)

Exeter University, Exeter
(2004 – 2005)

ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΕ ΚΟΛΕΓΙΑ ΤΗΣ ΑΓΓΛΙΑΣ
ΚΑΙ ΤΗΣ ΓΑΛΛΙΑΣ

University of Reading, Berkshire
(2006 – 2007)

Η καθηγήτρια αγγλικής γλώσσας,
υπεύθυνη πολιτιστικών προγραμμάτων
Γυμνασίου – Λυκείου των
Εκπαιδευτηρίων Μαντουλίδη κ. Σοφία
Νικολουδάκη, πραγματοποίησε
επίσκεψη σε πανεπιστήμια και
κολέγια της Αγγλίας και της Γαλλίας
στο πλαίσιο ενημέρωσής της για τα
θερινά εκπαιδευτικά προγράμματα που
διοργανώνονται για 14 συνεχή χρονιά.
Συγκεκριμένα επισκέφτηκε στην Αγγλία
τα: University of Bournemouth,
University of Portsmouth και Canfοrd
School, Wimborne και στη Γαλλία
το Fontation Eugene Napoleon –
Nation Campus.
Η επίσκεψη περιλάμβανε ξενάγηση στις
εγκαταστάσεις καθώς και ενημέρωση
για τις δραστηριότητες και τα μαθήματα
που προσφέρουν.

Stratford – Upon – Avon College,
Stratford – Upon – Avon (2007 – 2008)
ΕΛΒΕΤΙΑ
Institute Monte Rosa, Montreux
(1997 – 1998, 1998 – 1999)
ΓΕΡΜΑΝΙΑ
Teikyo University, Berlin
(2002 – 2003)
ΣΟΥΗΔΙΑ
Gothia Football Tournament,
Gotenborg (2004 – 2005, 2006 – 2007)
ΤΟΥΡΚΙΑ
Space Camp, Ιsmyr (2004 – 2005)

ENGLAND
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Ένα ταξίδι
με πολλαπλές
εμπειρίες
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MAΘΗΤΙΚΑ ΜΗΝΥΜΑΤΑ

Δεκαοχτώ μαθητές του
Γυμνασίου - Λυκείου
και του Δημοτικού Σχολείου
των Εκπαιδευτηρίων Μαντουλίδη
για 15 ημέρες ταξίδεψαν
στη Μεγάλη Βρετανία και
παρακολούθησαν μαθήματα
αγγλικής γλώσσας στα κολέγια
STRAΤFORD - UPON - AVON
COLLEGE, στο πλαίσιο του
θερινού προγράμματος
εκμάθησης – εξάσκησης
ξένων γλωσσών σε κολέγια της
Ευρώπης, που πραγματοποιούν
τα Εκπαιδευτήρια για δέκατη
τέταρτη συνεχή χρονιά.
Τους μαθητές:
Δ.Αργύρη, Α.Βασιλειάδου, Μ.Βασιλειάδου,
Ι.Δέλλιο, Φ.Δέλλιου, Α.Δημήτογλου,
Κ.Θράβαλο, Δ.Λάμπρου, Β.Μπίου - Τζώρτζη,
Α.Περπερή, Ε.Πεχλιβανίδου, Φ.Πρωτογέρου,
Δ.Σουλιάδη, Ε.Τουμπουρλέκα,
Ι.Τουμπουρλέκα, Α.Τονικίδης, Χ.Τσολακίδη,
Ε.Φαραζά συνόδευσαν στο ταξίδι
με τις πολλαπλές εμπειρίες
η υπεύθυνη πολιτιστικών προγραμμάτων,
κ. Σ. Νικολουδάκη & η υποδιευθύντρια
του 1ου Γυμνασίου, κ. Δ. Σαραντίδου.

Μια αξέχαστη εμπειρία!
Γράφει η
Ευγενία Φαραζά

Π

ροσπαθώ ακόμα να συνειδητοποιήσω πόσο
γρήγορα πέρασαν αυτές οι δύο εβδομάδες στην Αγγλία.
Κύλησαν τόσο ευχάριστα, τόσο
δημιουργικά, τόσο ωραία! Όλοι
στο τέλος ευχόμασταν να μην τελείωνε ποτέ αυτή η εκδρομή! Περνούσαμε πάρα πολύ καλά και ήμασταν δεμένη ομάδα. Στην αρχή,
σχεδόν όλοι, αισθανόμασταν αμήχανα, γιατί δε γνωριζόμασταν καλά μεταξύ μας. Μέσα σε μια μέρα
όμως έσπασε ο πάγος, γνωριστήκαμε με όλα τα παιδιά της ομάδας
μας και μάλιστα αναπτύχθηκαν
δυνατές φιλίες, που ακόμα κρατούν. Μαζί μ’ αυτά τα 17 παιδιά
που γνώρισα σε μια μέρα…μαζί
μ’ αυτά διασκεδάσαμε, γελάσαμε,
χαρήκαμε, δεθήκαμε και επισκεφτήκαμε πολλά μέρη. Για παρά-

δειγμα βρεθήκαμε στο Λονδίνο,
όπου είδαμε το περίφημο Big Ben,
διασχίσαμε τον ποταμό Τάμεση και
περάσαμε κάτω απ’ τη μεγαλειώδη γέφυρα του Λονδίνου (London
Bridge). Στο Λονδίνο –εκτός από
τα πολλά ψώνια που κάναμε- παρακολουθήσαμε και δύο φαντασμαγορικές θεατρικές παραστάσεις. Το μιούζικαλ «Mamma Mia
που είχε άρωμα Ελλάδας και την
τέλεια αναπαράσταση της ταινίας
«Ο Άρχοντας των Δαχτυλιδιών».
Ακόμα φάγαμε στο πολύ γνωστό
μαγαζί Planet Hollywood, όπου
η ατμόσφαιρα ήταν ξεχωριστή.
Φυσικά δε θα μπορούσα να παραλείψω την επίσκεψή μας στη
Madame Tussauds, το Μουσείο
Κέρινων Ομοιωμάτων. Η εμπειρία αυτή ήταν πραγματικά απερίγραπτη!
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Το Λονδίνο όμως ήταν μόνο η
αρχή. Επισκεφτήκαμε κι άλλα μέρη, όπως την Οξφόρδη, το Alton
Towers, το Warwick Castle και φυσικά το Stratford όπου και διαμέναμε σε ένα κολέγιο. Η Οξφόρδη
που είναι μια από τις καλύτερες
πανεπιστημιουπόλεις, σφύζει από
ζωή, μιας κι εκεί σπουδάζουν φοιτητές απ’ όλο τον κόσμο. Στην Οξφόρδη, εκτός από τα πανεπιστήμια που είδαμε και τα πράγματα
που αγοράσαμε, κάναμε και μια
επεισοδιακή, αλλά και συνάμα
αξέχαστη βαρκάδα. Ένα ακόμα
μέρος που επισκεφτήκαμε ήταν
το Alton Towers, ένα από τα μεγαλύτερα λούνα παρκ της Ευρώπης, που είχε χιλιάδες τρενάκια
κι άλλα παιχνίδια. Ευτυχώς μάς
έδωσαν ένα χάρτη και προσανατολιζόμασταν, γιατί αλλιώς… ακόμα εκεί θα ήμασταν!!(μακάρι!!).

‘‘
’’

Επίσης πήγαμε και στο Warwick
Castle, ένα κάστρο που χτίστηκε
πριν από πολλούς αιώνες, αλλά
εξακολουθεί να είναι επιβλητικό,
μεγαλοπρεπές και με μεγάλη ιστορία. Στους κήπους του κάστρου
παρακολουθήσαμε και μια μάχη
μεταξύ ιπποτών (αναπαράσταση
του τρόπου με τον οποίον πολεμούσαν στα παλιά χρόνια).
Η πόλη στην οποία διαμέναμε
ονομάζεται Stratford-Upon-Avon
και είναι η γενέτειρα του ξακουστού Σαίξπηρ, γι’ αυτό λοιπόν δεν
παραλείψαμε να επισκεφτούμε το
δικό του σπίτι, της γυναίκας του
και άλλων συγγενών του. Όλα
τα σπίτια στο Stratford ήταν τόσο γραφικά και παραδοσιακά, με
μαγευτικούς κήπους το καθένα,
γεγονός που δημιουργούσε μια
αίσθηση και μια ατμόσφαιρα μοναδική. Στο Stratford πέρα από

Επισκεφτήκαμε το Alton Towers, ένα από
τα μεγαλύτερα λούνα παρκ της Ευρώπης.
Ευτυχώς μάς έδωσαν ένα χάρτη
και προσανατολιζόμασταν, γιατί αλλιώς…
ακόμα εκεί θα ήμασταν!!! (μακάρι!!!)

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΜΑΝΤΟΥΛΙΔΗ

την ξενάγηση που κάναμε με το
λεωφορείο σε όλη την πόλη και
- για άλλη μια φορά - τα πολλά
ψώνια που κάναμε, πήγαμε και στο
σινεμά, όπου τ’ αγόρια είδαν το
Batman: Dark Night και τα κορίτσια το Mamma Mia. Στο κολέγιο
που μέναμε, εκτός από τα μαθήματα που παρακολουθούσαμε, διασκεδάζαμε κιόλας χάρη στις ευχάριστες εκδηλώσεις που διοργάνωνε το κολέγιο, όπως ήταν η disco,
τα αθλήματα που κάναμε, κάποιες
έξυπνες κατασκευές που φτιάξαμε,
μερικές ταινίες που είδαμε και φυσικά το talent show όπου αναδείξαμε τις χορευτικές και φωνητικές
μας ικανότητες.
Όλα τα ταξίδια στην Αγγλία είναι τόσο καλά οργανωμένα και
τόσο σωστά προγραμματισμένα
από το σχολείο, ώστε συνδυάζονται άψογα η ψυχαγωγία με την

εκπαίδευση. Γιατί εκτός απ’ το
ό,τι περνούσαμε πολύ καλά, μάθαμε κιόλας πολλά πράγματα, εξασκήσαμε την αγγλική γλώσσα και
κάναμε πολλούς φίλους, ξένους
και μη. Όποιος λοιπόν θέλει να
περάσει δύο ΑΞΕΧΑΣΤΕΣ εβδομάδες στην Αγγλία, σε ένα νέο
περιβάλλον, με τους συμμαθητές
του και τους καθηγητές του, μακριά από την καλοκαιρινή ρουτίνα και όποιος αναζητά περιπέτεια,
διασκέδαση και παράλληλα θέλει
να εξασκήσει τα αγγλικά πρέπει
οπωσδήποτε να πάει στην Αγγλία
με το σχολείο. Εμείς που ψάχναμε
όλα αυτά τα στοιχεία τα βρήκαμε
στο ταξίδι μας στην Αγγλία. Δεν
υπάρχει κάτι καλύτερο! Δε χρειάζεται καν να το ξανασκεφτούμε, θα πάμε και του χρόνου στην
Αγγλία!!! Σας περιμένουμε λοιπόν
όλους!!!
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U HAVE A MESSAGE
tu as un message
01
My favourite activity at English and
Adventure Camp this year was the two
day trip. I also enjoyed cooking, drama,
PE, swimming in a pool and language.
It was a wonderful experience!!!
STEFANIA AVRAMIDI

02

In the English and Adventure Camp my
favorite activities were the overnight
excursion, Art,Hip-Hop,Drama, and
Language. I enjoyed playing games with
my friends in P.E. And generally it was
a very good experience.
DESPINA GONDOSIDOU

03

My favorite activity in English and
Adventure Camp is the over night
excursion.I am very happy because I had
a very good time.
VANGELIS TANNOS

04

My favorite activities at English and
Adventure Camp were the overnight
trip to Apolimeni Petra, the pool at
Panorama, and the Hip-Hop class.
I like English and Adventure camp
because we do many old, new, and
wonderful things. I can play with my
friends there too.
DEMI AVRAMIDOU

05

My favorite thing in the English and
Adventure Camp was the overnight
trip. The activities were a very special
experience. Every day I played inside and
outside. On the overnight trip we went

to a pool and to the beach. The food was
very good. PE2 was my favorite because
we played games.
KATERINA PAPADOPOULOU

06

English and Adventure Camp is Super
Duper!!! It has got many games,
activities and more! There is not only a
program in the school, there are many
trips too, like the day trip. We go to
Apolimeni Petra and we have a lot of fun!
ERATO FESSATIDOU

07

I had a nice time at the summer camp.
I found many new friends. My teacher’s
name was Miss Jeanette and her
assistant was Athina. My favorite subject
was PE1. I went on a two day trip to
Apolimeni Petra which was fantastic.
STAVROS MEGARIS

08

English and Adventure Camp this year
was fantastic! We did flying fox and we
cooked cookie pizza which was fantastic.
On the overnight trip we had a water
fight with our teachers, which was a
lot of fun. This year we put on a sketch
about our teachers which was funny.
We also beat the other class in kickball
which was great!
SEVI KOUGIOUMTZI

09

English and Adventure Camp is a
summer camp which has many
programs and days full of nice activities,
like cooking, hip hop and PE. I liked the
overnight trip to Taxiarhis in Apolimeni
Petra the most.
CONSTANTINA KALAITZOGLOU

10

SUMMER CAMP 2008
TO WRITE SOME POEMS
WAS 6TH GRADE’S FATE!!!
WE HAD A WOW OF A TIME!
“OUR TEACHERS”
Mr. Stavrinos always organizes the
extreme sports
But he doesn’t only think of these,
He also makes us do many weird things.
Here he comes with his gang,
Bringing potatoes, water, eggs, and jam.
Unfortunately these things we did not eat
Because he put them on somebody’s
seat.
Although he may look very nice
His mind is totally full of vice.
And now pool time!
Mr. Stavrinos and Mr. Vangelis dive
in and shout!
OM G!!All the water has come out!
Mrs. Jeanette, Mrs. Maria beware
for Mr. Stavrinos never plays fair!
We warned you! Now look at your hair!
He covered you in water!!
You two are all wet!
But we are sure Miss Maria and
Miss Jeanette will get even….
We’ll even make a bet!
REA PRASSA,
NATALIE VARSANO,
KELLY ZARALIDES

11

“SHOWTIME!”
OH! The sketches have started!
I was Metaxopoulos and
Mihalis was Jason.
The girls were the best,
But Spiro got the prize, although
he was a guest.
He danced Hasapiko
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Not like the girls,
Who did a hip-hop-iko.
NIKOS AVGOUSTAKIS,
MIHALIS BOHORIDES

12

“LATECOMER”
Second Week though I came
Language for me was a fun game.
Looking for objects was hard but fun,
Luckily I found them all
While enjoying the warm sun.
ARCHIE DRAKE

13

“ROBOTICS’
Mrs. Angie said “Robotics!”
And we said» No, No!”
We met Miss Seda and said
“We want to go!”
But after our first robot
We changed our thought
We even managed to make it talk!
SPYROS KASAPIS
AND PHILLIP ANDREADIS

14

“YUMMY”
Cookies, cakes, and bars
We all made in cooking class
We had fun
And we were Mrs. Maria’s fans.
KYVELI MAVROMATI
AND MARIA LOUGA

15

“HIP-HOP”
In the hip-hop dancing class
All the boys don’t want to dance
Their dance is bad
So they were sad.
Miss Eva said “
Boys hip-hop, and don’t bump,
But they wouldn’t listen, they’d
only jump.”
BY FANI GEORGIOU

16

What is one thing you are very grateful
for?

Although we have so many things to be
grateful for in our lives, do we actually
know the one thing that we should be
really grateful for? Well, if I search deep
in my heart, I realize that the only thing I
am really grateful for is the people I love
and those who love me back.
It is difficult to say more specific things
about these people because sometimes
you can easily understand that these
people belong to many different
categories. They may be members of
your family that love you. They might be
your true real friends that are always
beside you through all your difficult
times and try to fix your mood. Or
they may even be your teachers, who
spend a lot of time trying to teach you
some important things for your life.
Your teachers also try to protect you
through your school life so they are very
important persons.
These people are the REAL AND THE
IMPORTANT persons in my life and that
is why I am very grateful for them.
They are the entire one the one thing
that I am very grateful for.
A composition written in class
PENELOPE ANASTASIADOU
6TH GRADE BILINGUAL

01F
Mon cousin Christian.
La personne dont je vais parler est
mon cousin Christian. Il a 13 ans.
Il est mince et en bon état physique
parce qu’ il est athlète, il fait de
la natation. Il est brun et il a un très
petit nez « français ». C’ est le beau
de la famille.
Il est gentil et intelligent. Christian est
sociable mais il veut être toujours
le premier tant aux sports qu’ à l’ école.
En général, je l’aime beaucoup et on
s’ entend bien car pendant l’ été on est

toujours ensemble dans notre maison
de campagne.
On se dispute toutes les fois que je
gagne un jeu et cela m’ amuse bien.
On parle de beaucoup de choses, comme
par exemple de l’ athlétisme
et de nos nouvelles, parce que pendant
l’ hiver on ne se rencontre pas souvent.
Comme je suis un fils unique,
j’ ai vraiment de la chance d’ avoir
ce cousin.
Enfin, je souhaite que nous soyons
toujours ensemble et en harmonie.
N. TSÉLÉPIDIS / C’ COLLGE

02F
Mon père
De nos jours, un des problèmes
majeurs de la société est le conflit des
générations. Les parents d’ aujourd’hui
attribuent le manque de compréhension
à la crise de l’ adolescence. Moi, je
vais vous parler de quelqu’un qui est
différent, mon père.
Tout d’ abord, je m’ entends bien avec
lui, car il sait écouter sans intervenir
et il discute mes problèmes. Il n’
impose jamais sa volonté, il essaie de
me convaincre par le dialogue, même
quand il me fait des reproches. Nous
partageons les mêmes intérêts et les
sujets de nos discussions varient du
football aux nouvelles technologies. Je
peux lui confier presque tout.
Certes, il y a des moments où je sente
que la barre est placée très haut pour
moi. Il est terrorisé par l’ idée que je ne
réussisse pas dans la vie, comme il croit
qu’ on vit dans un monde où il faut être
le meilleur.
Voilà donc une relation spéciale, un
père qui pour moi est unique au monde.
Malheureusement, il existe des pères
qui abandonnent leurs enfants, qui sont
autoritaires et qui ne veulent pas que
leurs enfants soient indépendants.
BASILE FORIS / C COLLGE
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Την Παρασκευή 19 Σεπτεμβρίου το σχολείο μας είχε την τιμή
να φιλοξενήσει την κυρία Jean Lee, εκπρόσωπο του
Πανεπιστημίου Yale στη Θεσσαλονίκη. Οι μαθητές του Λυκείου
μας που παρακολουθούν τα προπαρασκευαστικά μαθήματα
SAT ενημερώθηκαν από την κ. Lee για τα προγράμματα
σπουδών του Πανεπιστημίου.

Tα ξένα πανεπιστήμια
δεν είναι τόσο μακριά!
Γράφει η
Δανάη Βλασίδου

Η

κ. Lee, μετά την προβολή
ενός σύντομου βίντεο για
το Yale University, πληροφόρησε περαιτέρω τους
μαθητές σχετικά με τα εκπαιδευτικά προγράμματα και ιδιαίτερα για
τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζονται
οι International Students, δηλαδή οι μη
Αμερικανοί υπήκοοι φοιτητές. Πολύ σύντομα, οι σκέψεις όλων, όπως εκφράστηκαν
μέσα από ερωτήσεις, τις οποίες πρόθυμα
απάντησε η κ. Lee, έγιναν πιο προσωπικές,
καθώς οι περισσότεροι – αν όχι όλοι – από
τους παρευρισκόμενους μαθητές είχαν και
έχουν την ενδόμυχη επιθυμία να τους δοθεί
η ευκαιρία να φοιτήσουν σ’ ένα τόσο καλό πανεπιστήμιο. Η παραπάνω συνάντηση
αποτελεί μια από τις πολλές που πραγματοποιούνται κάθε χρόνο στο σχολείο μας,
στο πλαίσιο της σφαιρικής ενημέρωσης
των μαθητών για τα ξένα Πανεπιστήμια.
Όλοι, λοιπόν, οι μαθητές βγήκαμε από αυτήν τη συνάντηση πιο πλούσιοι σε γνώση,
ιδέες και στόχους, καθώς καταλάβαμε πώς
συνεργάζονται οι νέοι, έστω και αν προέρχονται από διαφορετικά κράτη, με διαφορετικά εκπαιδευτικά συστήματα και ως
εκ τούτου με διαφορετικές κουλτούρες.
Ωστόσο, απ’ όλους τους μαθητές που ήμασταν παρόντες, οι πιο κερδισμένοι βγήκαμε οι καινούριοι μαθητές της Α’ Λυκείου,
ο Λευτέρης, ο Φίλιππος κι εγώ.
Ήταν μια εμπειρία πρωτόγνωρη, ειδικά για
μένα, καθώς δεν μπορούσα να ξέρω πόσες
προοπτικές ανοίγονται για σπουδές έξω

από τα όρια του ελληνικού πανεπιστημίου, ανάλογα με τις κλίσεις και τα ενδιαφέροντά μας.
Ιδιαίτερη εντύπωση, μάλιστα, αλλά και ευχαρίστηση μου προξένησε το γεγονός ότι
στα αμερικάνικα πανεπιστήμια, όπως μας
πληροφόρησε η κ. Lee, δίνεται η δυνατότητα στους σπουδαστές να παρακολουθήσουν
για έναν χρόνο μαθήματα διαφορετικής
ύλης, όπως και να ασχοληθούν με ποικίλες

δραστηριότητες, έτσι ώστε να ανακαλύψουν
τις κλίσεις και τα ταλέντα τους.
Τελικά, σκέφτομαι πως τόσοι πολιτικοί,
αλλά κυρίως φημισμένοι επιστήμονες, που
έχουν περάσει από το Yale ή ανάλογα πανεπιστήμια έπαψαν να φαντάζουν μύθοι και
κατάλαβα πως η επίμονη, διαρκής προσπάθεια και η αφοσίωση σ’ έναν στόχο ανταμείβεται, συχνά με τον καλύτερο τρόπο.

058ABROAD

01.

ΣΥΖΗΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΓΙΑ

ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Ο

μάδα μαθητών του Λυκείου των Εκπαιδευτηρίων Μαντουλίδη πραγματοποιεί
συζητήσεις και αναλύσεις που αφορούν
φλέγοντα οικονομικά και κοινωνικά ζητήματα
παγκοσμίου ενδιαφέροντος, υπό την καθοδήγηση του προξένου κ. Hoyt Brian Yee.
Την ομάδα αποτελούν οι μαθητές: Αρετάκης
Δημήτρης, Δουγανιώτης Γεώργιος, Τσερανίδης
Σταύρος της Γ΄ Λυκείου, και Γαϊτανίδης Απόστολος, Ταρατόρης Ευάγγελος και Τόσκας Πασχάλης της Β΄ Λυκείου.
Οι συζητήσεις, που γίνονται σε συνεργασία με το Αμερικάνικο Προξενείο Θεσσαλονίκης, αφορούν στις Ελληνοαμερικανικές σχέσεις, στην παγκόσμια οικονομία,
στο περιβάλλον και στην εκπαίδευση. Επίσης
προτείνονται μέτρα αντιμετώπισης αυτών των
προβλημάτων.
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ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΕΣ
ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ
ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ ΗΠΑ

Στο πλαίσιο προετοιμασίας
των μαθητών των Εκπαιδευτηρίων
για τα Πανεπιστήμια των ΗΠΑ
πραγματοποιήθηκαν παρουσιάσεις
από τους εκπροσώπους των
Πανεπιστημίων:
YALE UNIVERSITY
κ. Jean Lee
UNIVERSITY OF CHICAGO
κ. Ted O’ Neil
JOHNS HOPKINS UNIVERSITY
κ. Rachel Cowan Jacobs
TUFTS UNIVERSITY
κ. Courtney Minden
SWARTHMORE COLLEGE
Martha Allen
BARD COLLEGE
κ. Bonnie Marcus
DICKINSON COLLEGE
κ. Julia Rinaldis
STEVENS INSTITUTE
OF TECHNOLOGY
κ. George P. Korfiatis
κ. Maureen P. Weatherall
NORTHEASTERN UNIVERSITY
κ. Tricia Williamson
SUFFOLK UNIVERSITY
κ. Walter F. Caffey
BENTLEY COLLEGE
κ. Ingrid Fleisher
GANNON UNIVERSITY
κ. Thomas Hassert

ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΙΑ ΤΑ
ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΑ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ
Η κ. Φ. Μπαθρέλλου,
Διευθύντρια Γυμνασίου και σύμβουλος
μαθητών για την εισαγωγή σε
πανεπιστήμια εξωτερικού συμμετείχε
στο 15ο Ετήσιο συνέδριο της
Υπερατλαντικής Ένωσης Συμβούλων
των Αμερικάνικών Πανεπιστημίων που
πραγματοποιήθηκε στο Michigan State
University, από τις 9 εώς 13 Ιουλίου.
Στο συνέδριο συμμετείχαν 600
εκπρόσωποι πανεπιστημίων των
ΗΠΑ, του Καναδά, της Μ. Βρετανίας
και σύμβουλοι σχολείων απ’ όλο τον
κόσμο.
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Αισθάνομαι τυχερή που μαθήτευσα
κοντά στον Ευάγγελο Μαντουλίδη…
Καθημερινά δίδασκε συνέπεια, ήθος και εργατικότητα
Συνέντευξη στη
Χιονία Βλάχου – Μπλιάτκα

Η Άσπα Χασιώτη, φιλόλογος, επιμελήτρια εκδόσεων και σύμβουλος ΔΕΒΘ
του Εθνικού Κέντρου Βιβλίου, ανέλαβε τη Γενική Διεύθυνση των Εκπαιδευτηρίων
Μαντουλίδη, με τη συμπλήρωση τριάντα χρόνων λειτουργίας του σχολείου.
Ακριβώς τα μισά από αυτά τα πέρασε ως μέλος της οικογένειας
των Εκπαιδευτηρίων Μαντουλίδη. Υπηρέτησε το σχολείο από διάφορες θέσεις.
Σήμερα αισθάνεται όπως λέει «μεγάλη την ευθύνη», ενώ παράλληλα θυμάται
με σεβασμό και νοσταλγία τη μορφή του ιδρυτή, τον Ευάγγελο Μαντουλίδη.
Λέει γι’ αυτόν ότι «δίδασκε καθημερινά ειλικρίνεια, αξιοπρέπεια, ανθρωπιά
και εργατικότητα».
Για το πού βαδίζουν, όμως, τα Εκπαιδευτήρια Μαντουλίδη εισερχόμενα
στην δεύτερη τριακονταετία τους, η κ. Άσπα Χασιώτη μάς παραχώρησε
τη συνέντευξη που ακολουθεί.

060ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ
Αναλάβατε τη Γενική Διεύθυνση των Εκπαιδευτηρίων Μαντουλίδη με τη συμπλήρωση των 30 χρόνων λειτουργίας. Αισθάνεστε βαρύ το φορτίο;
Τα Εκπαιδευτήρια Ε. Μαντουλίδη κλείνουν
τριάντα χρόνια ζωής. Τα τελευταία δεκαπέντε παρακολουθώ από κοντά την πορεία
τους. Πέρασα από πολλές θέσεις κι από
αυτό αντλώ τη δύναμη για να συνεχίσω. Δε
θα έλεγα ότι είναι μόνο «βαρύ φορτίο», θα
έλεγα ότι και η ευθύνη είναι διπλή. Η ευθύνη της εκπαιδευτικού απέναντι στους μαθητές της, που αναρωτιούνται, ανησυχούν,
αγωνιούν για το αύριο και προβληματίζονται
για το σήμερα. Και η ευθύνη απέναντι στους
ανθρώπους που μου εμπιστεύτηκαν το σχολείο, την οικογένεια Μαντουλίδη. Ανήκω
στους τυχερούς που μαθήτευσαν κοντά στον
εμπνευσμένο δάσκαλο και οραματιστή της
παιδείας τον Ευάγγελο Μαντουλίδη. Μέσα
σ’ αυτό το σχολείο, το σχολείο του, μαθητές
και δάσκαλοι παίρναμε καθημερινά μαθήματα συνέπειας, ειλικρίνειας, αξιοπρέπειας,
ανθρωπιάς και εργατικότητας, που δεν ξεχνιούνται εύκολα, που ακολουθούν και συντροφεύουν κάθε μας βήμα. Όλοι μένουμε
οφειλέτες. Όχι χρωστώντας χάρη, μα χρωστώντας πράξη. Πράξη καθημερινή και συ-
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νέπεια στις αρχές και τις αξίες που μας δίδαξε. Μένει να αποδείξουμε, ο καθένας από
τη θέση του, πόσο καλοί μαθητές είμαστε.
Ποια είναι η φιλοσοφία των Εκπαιδευτηρίων;
Πρόκειται για ελληνικό σχολείο, με ευρωπαϊκό χαρακτήρα και οικουμενικό προσανατολισμό. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι είμαστε πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και οι
μαθητές μας μπορεί να επιλέξουν να ζήσουν και να σταδιοδρομήσουν οπουδήποτε.
Εξάλλου οι αποστάσεις διαρκώς μικραίνουν.
Καλό είναι να είναι έτοιμοι. Κύριο μέλημά
μας είναι να διατηρήσουμε το χαρακτήρα
του σχολείου που ο ιδρυτής του οραματίστηκε. Με γνώμονα την τάξη, την πειθαρχία την ευλαβική τήρηση των ορίων και την
ασφάλεια, στοχεύουμε στην πολύπλευρη
ενημέρωση, στην κατάκτηση της γνώσης
και στην εμπέδωσή της. Στόχος δεν είναι
όμως μόνο η γνώση αλλά και η διαμόρφωση χαρακτήρων με εργατικότητα, σεβασμό,
αξιοπρέπεια και ανθρωπιά.
Εδώ οι μαθητές έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν τον εαυτό τους, να ανακαλύψουν τις
κλίσεις και τα ενδιαφέροντά τους. Το πλήθος
των προγραμμάτων που εφαρμόζουμε δίνει

διεξόδους σε όλους και τους εκπαιδεύει να
επιλέγουν αυτό που τους ταιριάζει. Αλλά και
τα νέα προγράμματα που κάθε χρόνο προστίθενται αποκαλύπτουν την ανησυχία των
Εκπαιδευτηρίων και το διαρκή προβληματισμό. Πέτρα που κυλάει δε χορταριάζει!
Τα Εκπαιδευτήρια έχουν μία παράδοση,
και λόγω των προσανατολισμών του ιδρυτή
τους, στην αγάπη για τη γλώσσα, τη λογοτεχνία, τον πολιτισμό. Από την άλλη πολλοί
μαθητές σας κατακτούν υποτροφίες και
φοιτούν σε κορυφαία πανεπιστήμια των
ΗΠΑ και της Μ. Βρετανίας. Πώς το εξηγείτε αυτό;
Το ένα δεν αναιρεί το άλλο. Οι μαθητές μας
που σπούδασαν και σπουδάζουν στα καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου είναι πολύπλευρες προσωπικότητες. Χειρίζονται με
την ίδια άνεση τα μαθηματικά και τη γλώσσα. Προσεγγίζουν με την ίδια ευκολία ένα
πρόβλημα φυσικής κι ένα κοινωνικό πρόβλημα. Διαπρέπουν στην πληροφορική αλλά
και στη ζωγραφική, τη μουσική, το θέατρο.
Στα πανεπιστήμιά τους αυτό το ξέρουν καλά
και το ευνοούν. Γι’ αυτό οι ανθρωπιστικές
επιστήμες φαίνεται να έχουν τα πρωτεία
ακόμη και σε πανεπιστήμια άνδρα τεχνο-
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κρατών. Συχνά στην ηλεκτρονική μας επικοινωνία συζητάμε για Πλάτωνα, Ντεκάρτ, Σω,
Καζαντζάκη και Καβάφη. Η αρχαιοελληνική
σκέψη η βάση της δυτικής κουλτούρας και
η νεοελληνική λογοτεχνία πάντα παρούσα
στις εργασίες τους, στις παραδόσεις, στις
συζητήσεις. Νομίζω πως στο εξωτερικό
έχουν ήδη απαντήσει σε όσα εδώ μας απασχολούν ακόμη και μας προβληματίζουν.
Έχουν καταλάβει ότι η άκρατη εξειδίκευση
δεν οδηγεί πουθενά. Εξάλλου βλέποντας
τόσα χρόνια το δέντρο χάσαμε το δάσος.
Ποια είναι τα μεγαλύτερα προβλήματα της
ελληνικής παιδείας σήμερα;
Όραμα δεν έχει η παιδεία και σχέδιο. Αυτό
ίσως είναι το μεγαλύτερο πρόβλημά της. Διάθεση να τολμήσει, να αλλάξει, να αναλάβει
την ευθύνη χρειάζεται η ελληνική παιδεία
κι όσοι τη διακονούν. Υποδομές νέες και
σύγχρονες, ένα περιβάλλον ασφαλές που
να ανοίγει την όρεξη για διάβασμα και για
μάθηση. Δασκάλους καλά ενημερωμένους
και έμπειρους, καλλιεργημένους και ανυπόμονους να μεταδώσουν και να μοιραστούν,
να διδάξουν αλλά και να διδαχτούν. Βιβλία
καλογραμμένα, πλούσια σε ερεθίσματα.
Πολλές ευκαιρίες και πολλές επιλογές. Μια
παιδεία για όλους και όχι για λίγους. Μια
παιδεία του αύριο κι όχι του χθες. Κάθε μαθητής είναι μοναδικός, είναι διαφορετικός.
Τη μοναδικότητά του οφείλει να ανιχνεύσει
και να αναδείξει η ελληνική παιδεία σήμερα, αν θέλει να σηκώσει κεφάλι αύριο.
Οι μαθητές πρέπει να γίνουν ανιχνευτές,
ερευνητές, αμφισβητίες στο δρόμο για την
κατάκτηση της γνώσης. Αυτός πρέπει να είναι ο στόχος του εκπαιδευτικού, του καλού
σχολείου, της εκπαίδευσης

‘‘

Κύριο μέλημά μας είναι
να διατηρήσουμε το
χαρακτήρα του σχολείου
που ο ιδρυτής του
οραματίστηκε.
Με γνώμονα την τάξη, την
πειθαρχία την ευλαβική
τήρηση των ορίων
και την ασφάλεια,
στοχεύουμε στην
πολύπλευρη ενημέρωση,
στην κατάκτηση
της γνώσης και στην
εμπέδωσή της.
Στόχος δεν είναι όμως
μόνο η γνώση αλλά
και η διαμόρφωση
χαρακτήρων
με εργατικότητα,
σεβασμό, αξιοπρέπεια
και ανθρωπιά

’’

Βιογραφικό

Η βαθμοθηρία, η στείρα απομνημόνευση
λειτουργούν σε βάρος της γενικής παιδείας σ’ ένα σχολείο. Υπάρχει επιστροφή;
Αν και βρισκόμαστε σε μεταβατική περίοδο,
θεωρώ ότι η επιστροφή έχει αρχίσει. Οι επιστήμες εξελίσσονται, τα δεδομένα αναθεωρούνται, οι νέες τεχνολογίες δε νομίζω ότι
αφήνουν και πολλά περιθώρια. Δεν έχουμε
το χρόνο για άλλες διαπιστώσεις. Πρέπει να
δράσουμε άμεσα, να τραβήξουμε μπροστά
και μάλιστα να βιαστούμε. Η βαθμοθηρία
και η αποστήθιση δεν αφορούν τους σημερινούς μαθητές. Από τη στείρα αποστήθιση περάσαμε στην επεξεργασμένη γνώση.
Θα πρέπει το ελληνικό σχολείο να σκεφτεί

Γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη το 1968.
Σπούδασε στο τμήμα φιλολογίας του
πανεπιστήμιου Ιωαννίνων.
Από το 1993 εργάζεται στην ιδιωτική
εκπαίδευση και συγκεκριμένα στα Εκπαιδευτήρια Μαντουλιδη.
Επί σειρά ετών ασχολήθηκε
με επιμέλειες εκδόσεων ως υπεύθυνη
των εκδόσεων Ιανός.
Είναι σύμβουλος ΔΕΒΘ του Εθνικού
Κέντρου Βιβλίου και ολοκλήρωσε
τη διδακτορική της διατριβή
με θέμα: «Το μεταφορικό σύστημα
στην ποίηση του Άγγελου Σικελιανού».
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από την αρχή, όπως λέει κι ο Μπρεχτ, να
αποκτήσει νέες μεθόδους για να επικοινωνήσει με τους μαθητές. Να μιλήσει τη
γλώσσα των σημερινών νέων, να πιάσει το
σφυγμό τους, να αφουγκραστεί τα όνειρά
τους, να τους μιλήσει ειλικρινά. «Παιδιά,
πάρτε νερό μαζί σας! Το μέλλον έχει πολλή ξηρασία», φωνάζει ο ποιητής. Εφόδια
χρειάζονται οι σημερινοί νέοι για να ανταποκριθούν στα αιτήματα των καιρών και όχι
ψεύτικες υποσχέσεις και φρούδες ελπίδες.
Το σχολείο και η οικογένεια οφείλουν να
τροφοδοτήσουν τα παιδιά με όλα τα μέσα,
για να χαράξουν τη δική τους πορεία. Αλλά
και τα παιδιά έχουν ευθύνη. Κανένας, λέει
ένας σοφός, δεν μπορεί να χτίσει για λογαριασμό σου το γεφύρι απ’ όπου χρωστάς να
περάσεις το ρεύμα της ζωής. Κανένας εκτός
από σένα τον ίδιο. Δεν πρέπει να περιμένουμε τους άλλους για να χαράξουν το δρόμο
μας. Ο καθένας από το μετερίζι του καλείται
να δώσει τον αγώνα του τον προσωπικό για
το καλό του και για έναν καλύτερο κόσμο.
Παράλληλα ασχολείστε με την επιμέλεια
εκδόσεων και είστε σύμβουλος του Εθνικού Κέντρου Βιβλίου στο πλαίσιο της Διεθνούς Έκθεσης Βιβλίου Θεσσαλονίκης.
Τι είναι πιο συναρπαστικό: το σχολείο ή ο
χώρος του βιβλίου;
Το βιβλίο είναι για μένα σαν το νερό. Έχω
πάντα ένα βιβλίο μαζί μου. Με συντροφεύει,
με ταξιδεύει, μου δίνει υλικό για τα όνειρά
μου. Ο χώρος του βιβλίου είναι γοητευτικός,
ενδιαφέρων, πεδίο δράσης, διαλεκτικής και
αναζητήσεων. Ανακαλύπτει και καλύπτει τις
ανησυχίες μου, ενεργοποιεί τη δημιουργικότητα και ανανεώνει την οπτική μου. Είναι
ένας χώρος που δύσκολα τον αποχωρίζεσαι.
Αλλά και το σχολείο, οι μαθητές με τροφοδοτούν με ενέργεια, αισιοδοξία, νιάτα και
διάθεση για δημιουργία. Μαθαίνω καθημερινά κοντά τους. Ως δασκάλα βλέπω πως τα
νέα παιδιά, τα οποία δεν πείθονται εύκολα
και καλά κάνουν, αν πειστούν ακολουθούν.
Δημιουργούν, διδάσκουν και δείχνουν δρόμους. Είναι μια γενιά που αντιστέκεται, αντιδράει, δεν ταυτίζεται, δεν σκύβει το κεφάλι
εύκολα. Πιστεύω ότι στο κατάλληλο περιβάλλον μπορούν να κάνουν θαύματα. Εμείς
οφείλουμε να διαμορφώσουμε αυτό το περιβάλλον. Κι αυτό είναι μια μεγάλη πρόκληση!
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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 την συμβολή εκλεκτών
συνεργατών και έμπειρων εκπαιδευτικών.
Σημειωτέον ότι η μεταφορά των παιδιών
που συμμετέχουν σ’ αυτά τα προγράμματα
γίνεται με τα σύγχρονα και ασφαλή σχολικά λεωφορεία των Εκπαιδευτηρίων απαλ-

λάσσοντας έτσι 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
ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ
COMPUTER
TAE KWON DO
ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΜΠΑΣΚΕΤ
ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ
ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΤΕΝΝΙΣ
ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΣΚΙ

BILINGUAL KIDDIES Frances Nikas

BILINGUAL LINK KIDDIES Lizzie Marcroft

BILINGUAL KIDDIES Jenny Parpoulos

BILINGUAL LINK KIDDIES Alison Muirhead
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1ST GRADE BILINGUAL Maria Bonatasaki

1ST GRADE BILINGUAL LINK Angie Papadimitriou

1ST GRADE BILINGUAL LINK Maroula Benetatos

1ST GRADE BILINGUAL LINK Nicola Muirhead

1ST GRADE BILINGUAL LINK Tammy Jones

2ND GRADE BILINGUAL Jeanette Nikas

2ND GRADE BILINGUAL LINK Anastasia Taramas

2ND GRADE BILINGUAL LINK Dimitra Bentiouli
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2ND GRADE BILINGUAL LINK Georgia Farfara

2ND GRADE BILINGUAL LINK Kathy Tsatmali

3RD GRADE BILINGUAL Maria Nikas

3RD GRADE BILINGUAL LINK Georgia Farfara

AFTER
SCHOOL
BILINGUAL
& BILINGUAL
LINK CLASSES

3RD GRADE BILINGUAL LINK Kathy Tsatmali

3RD GRADE BILINGUAL LINK Lizzie Marcroft

3RD GRADE BILINGUAL LINK Nicola Muirhead

4TH GRADE BILINGUAL Jeanette Nikas
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4TH GRADE BILINGUAL LINK Angie Papadimitriou
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4TH GRADE BILINGUAL LINK Effie Mouti

AFTER
SCHOOL
BILINGUAL
& BILINGUAL
LINK CLASSES

4TH GRADE BILINGUAL LINK Susie Samarai

5TH GRADE BILINGUAL Elizabeth Mixalakopoulou

5TH GRADE BILINGUAL LINK Frances Nikas

5TH GRADE BILINGUAL LINK Maria Bonatasaki

6TH GRADE BILINGUAL Dina Kyros

6TH GRADE BILINGUAL LINK Dimitra Bentiouli
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ΤΜΗΜΑΤΑ
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ΔΡΑΣΤΗΡΙΟ
ΤΗΤΩΝ
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TAE KWON DO
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ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΜΠΑΣΚΕΤ ΜΒΑ
Τα Ε.Μ. φιλοξενούν στις σύγχρονες εγκαταστάσεις τους, τα δύο κλειστά γυμναστήρια, του Δημοτικού σχολείου και του Γυμνασίου-Λυκείου,
την Ακαδημία Μπάσκετ ΜΒΑ. Στόχος της ΜΒΑ
είναι η ανάδειξη ταλαντούχων αθλητών και αθλητριών, παράλληλα η διαμόρφωση σωστών χαρακτήρων και η καλλιέργεια της σωματικής και
ψυχικής τους υγείας. Η ακαδημία αποτέλεσε
τον προθάλαμο των αγωνιστικών τμημάτων των
Ε.Μ.-σχολικής, παιδικής, εφηβικής και ανδρικής
ομάδας- τα οποία κατέκτησαν έξι πανελλήνια
πρωταθλήματα, χωρίς ήττα και δύο παγκόσμιους
σχολικούς τίτλους.
Δεκάδες μαθητές-αθλητές μας μεταξύ των οποίων ο Χάρης Μαρκόπουλος, ο Νίκος Ζήσης, ο Σοφοκλής Σχορτσανίτης, ο Σάββας Ηλιάδης, ο Κώστας Σλούκας, 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 στο πρωτάθλημα της Γ’ Εθνικής.
Από την ίδρυση της ΜΒΑ το 1994 μέχρι και σήμερα, υπεύθυνος της και επικεφαλής του επιτελείου των έμπειρων προπονητών της Ακαδημίας
είναι ο Νίκος Κεραμεύς, επί δεκετία Ομοσπονδιακός προπονητής με τρία Ευρωπαϊκά μετάλια με τις Εθνικές Ομάδες Παίδων, Εφήβων και
Νέων Ανδρών.
Η Ακαδημία ΜΒΑ απευθύνεται σε αγόρια και κορίτσια από 6 έως 14 ετών, η έναρξη 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 από τη σχολική
περίοδο 2006-2007 προστέθηκε 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 σε τουρνουά
σε πολλές πόλεις της Ελλάδας και σε δύο Ευρωπαϊκές-Μόντσα στην Ιταλία και Στοκχόλμη στην
Σουηδία και στα δύο διεθνή τουρνουά κατέκτησαν
τη δεύτερη θέση.
Υπεύθυνος Ακαδημίας:Νίκος Κεραμεύς
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ΑΚΑΔΗΜΙΑ
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ
ΜΑΝΤΟΥΛΙΔΗ 2008-2009
Χωριστά τμήματα για αγόρια και κορίτσια από
προνήπια μέχρι και Α’ Γυμνασίου
Τα Εκπαιδευτήρια Μαντουλίδη, πιστεύοντας
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ακράδαντα στο αρχαίο ρητό «νους υγιής εν σώματι υγιεί», συνεχίζουν και φέτος την προσπάθεια να φέρουν τους μαθητές όλων των σχολείων
πιο κοντά στον αθλητισμό. Έτσι θα λειτουργήσει
-παράλληλα με τις άλλες δραστηριότητες- και η
Ακαδημία ποδοσφαίρου.
Δίνοντας βαρύτητα στη μεθοδική και οργανω-

μένη προπόνηση της τεχνικής, της τακτικής και
της φυσικής κατάστασης για όλες τις παιδικές
ηλικίες, επιδιώκουμε να περάσουμε τη σωστή
εκπαίδευση των νέων στο αντικείμενο που λέγεται ποδόσφαιρο.
Το ποδόσφαιρο είναι ένα παιχνίδι 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 2008-2009 η Ακαδημία Ποδοσφαίρου των Εκπαιδευτηρίων ξεκινά
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
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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 μαθητές δημοτικού,
γυμνασίου και 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

CLUBS069

MAΘΗΤΙΚΑ ΜΗΝΥΜΑΤΑ

clubs

ΟΜΙΛΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
Α’-Β’ ΤΑΞΕΩΝ

ΟΜΙΛΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
Γ’- Δ’- Ε’- ΣΤ’ ΤΑΞΕΩΝ

ΟΜΙΛΟΙ
ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ

1. ENGLISH FUN
2. ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ
ΜΕ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ
3. CREATIVE ENGLISH CLUB
4.ΕΞΥΠΝΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ
ΑΠΟ ΑΠΛΑ ΥΛΙΚΑ
5. ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΜΕ ΠΗΛΟ
6. ΜΑΓΕΙΡΙΚΗΣ
7. ΧΕΙΡΟΣΦΑΙΡΙΣΗ
8. ΡΥΘΜΙΚΗΣ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ
9. ΤΕΝΙΣ
10 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ
11. ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ
ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΧΟΡΩΝ
12. ΜΠΑΣΚΕΤ ΑΓΟΡΙΩΝ
13.ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ
14.ΚΟΜΙΞ
15.ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ
16.ΟΛΥΜΠΙΑΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ
17.ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΩΝ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ
18. ΒΟΛΕΪ

1.ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΡΗΤΟΡΙΚΟΥ ΛΟΓΟΥ
2.ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ: Γ΄-ΣΤ΄
3.ΦΥΣΙΚΗΣ–ΧΗΜΕΙΑΣ: Ε’-ΣΤ’
4.ΣΚΑΚΙΟΥ: Γ’-Δ’-Ε΄-ΣΤ΄
5.ΡΥΘΜΙΚΗΣ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ: Γ’-Δ’
6. ΕΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ: Γ’-Δ’-Ε’-ΣΤ’
7.ΜΠΑΣΚΕΤ ΑΓΟΡΙΩΝ: Γ’ΤΑΞΗ
8. ΜΠΑΣΚΕΤ ΑΓΟΡΙΩΝ: Δ’ ΤΑΞΗ
9. ΜΠΑΣΚΕΤ ΑΓΟΡΙΩΝ: Ε’ - ΣΤ’
10.ΜΠΑΣΚΕΤ ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ: Ε’-ΣΤ’
11.ΠΙΝΓΚ – ΠΟΝΓΚ: Γ’-Δ’-Ε’-ΣΤ’
12.ΤΕΝΙΣ: Γ’-Δ’-Ε’-ΣΤ’
13. ALL AROUND THE WORLD: Ε’-ΣΤ’
14.ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ: Γ’-Δ’-Ε’-ΣΤ’
15.ΕΝΤΕΧΝΟΥ ΑΓΓΛΙΚΟΥ ΘΕΑΤΡΙΚΟΥ
ΛΟΓΟΥ FORENSICS
16 .ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑΣ: Δ’-Ε’-ΣΤ’
17.ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ
18.ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ
ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ: Γ’-Δ’-Ε’-ΣΤ
19. ΒΟΛΕΪ: Γ’-Δ’-Ε’-ΣΤ’
20. ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ
ΧΟΡΩΝ: Γ΄-Δ’-Ε΄-ΣΤ
21.ΜΑΓΕΙΡΙΚΗΣ: Γ΄-Δ’-Ε’-ΣΤ’
22. ΒΟΥΝΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΑΣ: Δ’-Ε’-ΣΤ’
23.ΚΟΜΙΞ: Γ’-Δ’-Ε’-ΣΤ’
24.ΤΑΞΙΔΕΥΟΝΤΑΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟΧΡΟΝΟ
25.HELPING HANDS
26.ΧΟΡΟΓΡΑΦΙΑΣ
27.ΓΡΙΦΟΙ ΚΑΙ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ

1.ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦIΑ
2.ΒOΛΕΪ ΑΓΟΡΙΩΝ
3.ΒOΛΕΪ ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ
4.ΓΑΛΛΙΚΑ
5.ΓΕΝΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑ
6.ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ
7.ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ
8.ΘΕΑΤΡΟ
9.ΙΣΠΑΝΙΚΑ
10.ΙΤΑΛΙΚΑ
11.ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
12.ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ
13.ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΕΨΗ ΚΑΙ ΛΟΓΙΚΗ
14.ΜΟΝΤΕΛΟ ΗΝΩΜΕΝΩΝ ΕΘΝΩΝ
15.ΜΟΝΤΕΡΝΟΣ ΧΟΡΟΣ
16.ΜΠΑΣΚΕΤ ΑΓΟΡΙΩΝ
17.ΜΠΑΣΚΕΤ ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ
18.ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΣ ΧΟΡΟΣ
19.ΠΙΓΚ ΠΟΓΚ
20.ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ι
21.ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΙΙ
22.ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ ΑΓΟΡΙΩΝ
23.ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ
24.ΡΗΤΟΡΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ
25.ΣΚΑΚΙ
26.ΣΚΙΤΣΟΓΡΑΦΙΑ
27.ΤΕΝΙΣ
28.ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ
29.ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΕΦΗΒΩΝ
30.FORENSICS
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Σ

υνηθίζουμε πολλές φορές, δυστυχώς, να διακρίνουμε τα πάντα γύρω μας σε άσπρα και μαύρα. Υπάρχουν από τη μια μεριά
οι κανονικοί και φυσιολογικοί
άνθρωποι και στην αντίπερα όχθη οι παράξενοι και ανάπηροι. Ακόμα και στα λεξικά
αν ανατρέξει κάποιος, θα μείνει κυριολεκτικά άφωνος, γιατί λίγο ή πολύ στο λήμμα
ανάπηροι-αναπηρία δίνεται η εντύπωση πως
αναφερόμαστε σε κατώτερη μορφή ζωής,
σε κάτι εντελώς αφύσικο, ασυνήθιστο και
κάποιες φορές… επικίνδυνο για τη δημόσια υγεία!
Ας αναρωτηθούμε όμως για μισό λεπτό αν
είναι το ίδιο και το αυτό, αν πούμε: «Ανάπηρος και πρόσωπο με αναπηρία» / άχρηστος
ή πρόσωπο με περιορισμένη ικανότητα /
σακάτης ή χρήστης αναπηρικού καροτσιού
/ κωφός ή άνθρωπος με προβλήματα ακοής
/ τυφλός ή πρόσωπο με πρόβλημα όρασης /
μογγολάκι ή πρόσωπο με σύνδρομο Down.
Για τους περισσότερους από εμάς τα ζεύγη
των όρων είναι ταυτόσημα. Υποδηλώνουν
τους ανθρώπους που τοποθετούμε αφοριστικά στο περιθώριο της ζωής, οι οποίοι αξίζουν μονάχα τον οίκτο μας, κυρίως
τις γιορτινές μέρες, και σίγουρα δεν είναι
«φυσιολογικοί» σαν και εμάς τους υπολοίπους. Και αυτό είναι λυπηρό, γιατί σαν ξεστομίσουμε τη λέξη ανάπηρος, σημαίνει
ότι καταδικάζουμε ένα πρόσωπο σε πλήρη

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΜΑΝΤΟΥΛΙΔΗ

Στα ίχνη
του Εθελοντισμού…
Γράφει ο Xρήστος Κέλπης, φιλόλογος
Υπεύθυνος Εθελοντισμού των Εκπαιδευτηρίων Μαντουλίδη

‘‘

Ο εθελοντισμός αφορά
πράξεις και όχι λόγια.
Αναπτύσσει τη φιλία,
την κατανόηση
και την αποδοχή
της διαφορετικότητας
των προσώπων.

ανικανότητα και του συμπεριφερόμαστε,
όπως ένα κακόμοιρο πλασματάκι. Οι λέξεις
λοιπόν που χρησιμοποιούμε παράγουν νοοτροπίες και διαμορφώνουν, ασυναίσθητα
πολλές φορές, τη συνείδηση και τη συμπεριφορά μας.

’’

Και εμείς; Πώς αντιδρούμε;
Δυστυχώς, η αδιαφορία είναι χαρακτηριστικό της εποχής μας. Για άλλη μια φορά λυπηθήκαμε, μα πατήσαμε το κουμπί
και πήγαμε για ύπνο, αποκαμωμένοι από
το καθημερινό πολύωρο κυνήγι της επιτυ-
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χίας και της καλοπέρασης. Όνειρα γλυκά σε
πουπουλένια στρώματα!
Και η συνέχεια;
Χρειάζεται ένα μεγάλο βήμα μπροστά…
μια απόφαση…
Εθελοντισμός!
Ο Εθελοντισμός δεν είναι μόνο κοινωνική προσφορά σε ώρα κρίσης ούτε είναι ένα
έθιμο και συνήθεια - μία 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.
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
και τροφίμων γηροκομείων.
Αν σεβαστούμε τους ανθρώπους γύρω μας
που έχουν οποιαδήποτε μορφή αναπηρίας ή
ιδιαιτερότητας όχι για αυτό που φαίνονται,
αλλά για αυτό που είναι, πρόσωπα, τότε ήδη
έχουμε κάνει το πρώτο βήμα. Αν αφήσουμε
τους εαυτούς μας ελεύθερους, ανοίξουμε
την καρδιά μας και την προκαλέσουμε να
πάλει στους δικούς τους ρυθμούς ζωής,
τότε ίσως αγγίξουμε για πάντα τη ζωή αυτών των προσώπων και αυτοί βεβαιότατα
τη δική μας. Δεν χρειάζεται οίκτος, λύπηση και υπερβολική προστατευτικότητα, αλλά ειλικρινής διάθεση, ανοικτή καρδιά και
αγάπη… πάνω από όλα ΑΓΑΠΗ! Την αγάπη
- δανείζομαι λέξεις από ένα ποίημα - που
δεν έχει πει ποτέ την τελευταία λέξη, την
αγάπη που δεν υπολογίζεται, την αγάπη που
πάντα αιφνιδιάζει…

«Μια σταγόνα ΑΙΜΑ.
Κόκκινη όπως η ΑΓΑΠΗ.
Ζεστή όπως η ΑΝΘΡΩΠΙΑ»
Τα Εκπαιδευτήρια Μαντουλίδη, νιώθοντας την ανάγκη της
ευαισθητοποίησης στο μεγάλο θέμα της ζωής, οργάνωσαν και
πραγματοποίησαν, ακόμη μια φορά, με μεγάλη επιτυχία ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ
ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ για την Τράπεζα Αίματος των Εκπαιδευτηρίων, στο Πολιτιστικό
του Γ/Σ – Λ/Κ, την Παρασκευή 24 Οκτωβρίου 2008, σε συνεργασία με το
τμήμα αιμοδοσίας του Νοσοκομείου ΑΧΕΠΑ.
Η αγάπη αποτελεί την αρχή, τη μεσότητα και την ολοκλήρωση των
χαρισμάτων και επομένως το μοναδικό θείο δώρημα. Έμπρακτη απόδειξη
αυτής της αγάπης αποτέλεσε η πραγματοποίηση της εθελοντικής
Αιμοδοσίας των Εκπαιδευτηρίων Μαντουλίδη. Η εθελοντική Αιμοδοσία είναι
η σημαντικότερη ένδειξη αυθεντικής ανθρωπιάς. Η διάθεση για προσφορά
χωρίς ανταμοιβή είναι μια έμφυτη καταβολή του ανθρώπου με απόθεμα
ηθικών αξιών και συναισθημάτων. Στη δύσκολη εποχή που ζούμε, ας μην
προσπεράσουμε ο ένας τον άλλον με αδιαφορία. Ας δείξουμε την αγάπη
μας, ας φωτίσουμε με ελπίδα το πρόσωπο ενός συνανθρώπου μας!!!
Η υπεύθυνη της αιμοδοσίας
Φωτεινή Γκιούνα

072ΑΝΑΓΝΩΣΜΑΤΑ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΜΑΝΤΟΥΛΙΔΗ

Από τη Δανάη Βλασίδου

02.
Παλιά, πολύ παλιά
ΠΕΤΡΟΣ ΜΑΡΚΑΡΗΣ

01.
Το Άρωμα
ΠΑΤΡΙΚ ΖΙΣΚΙΝΤ
Στις φτωχογειτονιές της Γαλλίας του δεκάτου ογδόου αιώνα
γεννιέται ο Ζαν Μπατίστ Γκρενούιγ με το έξοχο χάρισμα της
απόλυτης αίσθησης της όσφρησης. Ως παιδί ζει για να αποκρυπτογραφεί τις οσμές του Παρισιού και μετά από τα άθλια
παιδικά του χρόνια, με αρρώστιες και απόπειρες δολοφονίας
εναντίον του, μαθητεύει κοντά σε έναν διακεκριμένο αρωματοποιό. Αυτός τον μυεί στην αρχαία τέχνη της μίξης βοτάνων και
ελαίων. Αλλά δεν είναι αρκετό αυτό για τον ήρωά μας και του
γίνεται έμμονη ιδέα να καταφέρει να δημιουργήσει το «υπέρτατο άρωμα»,το άρωμα της ανθρώπινης ύπαρξης. Απομονώνεται,
λοιπόν, σε μια σπηλιά για εφτά χρόνια και τελικά αποφασίζει
να το παρασκευάσει δολοφονώντας νέες κοπέλες αφού πρώτα
πάρει το άρωμά τους.
Το «Άρωμα», ή αλλιώς «Η ιστορία ενός δολοφόνου», είναι ένα
μοναδικό σύγχρονο μυθιστόρημα, που αφυπνίζει τις αισθήσεις.
Κυρίως, όμως, ο αναγνώστης κατακλύζεται από συναισθήματα
σε μεγάλο βαθμό αντιφατικά, καθώς δεν ξέρει τι να αισθανθεί για τον ήρωα. Από τη μια, είναι ένας άνθρωπος κοινωνικά
απροσάρμοστος, επικίνδυνος, με δολοφονικές τάσεις και, το
χειρότερο, αμετανόητος για τις πράξεις του. Από την άλλη,
ωστόσο, η κοινωνία δεν μπόρεσε να τον κάνει χρηστό πολίτη
και δεν τον αποδέχονται οι άλλοι, με αποτέλεσμα να μην αποδέχεται και ο ίδιος τον εαυτό του, γεγονός που προκαλεί συμπάθεια και οίκτο.
Ο συγγραφέας μας τοποθετεί στο τέλος του βιβλίου στην ίδια
τοποθεσία με την αρχή, στη βρόμικη ψαραγορά, όπου ο Γκρενούιγ γεννήθηκε. Εκεί δοκιμάζει και το άρωμα που παρασκεύασε. Και ξαφνικά παρατηρούμε την ολοκληρωτική αλλαγή στη
συμπεριφορά των ανθρώπων απέναντί του, σ’ ένα τέλος συγκλονιστικό και αναπάντεχο

Ο γνωστός μας αστυνόμος Χαρίτος, μαζί με την αγαπημένη
του σύζυγο, την Αδριανή, πάνε για διακοπές στην Πόλη με ένα
γκρουπ τουριστών. Ένας ηλικιωμένος κύριος, κάτοικος της
Πόλης, ακούγοντάς τους να μιλούν ελληνικά, ζητά να μάθει αν
ταξίδεψε μαζί τους μια ενενηντάχρονη γνωστή του, που του
είχε πει ότι αναχωρούσε για την Πόλη, αλλά δεν έφτασε ποτέ.
Η αναζήτηση της υπέργηρης Μαρίας Χάμπου θα μπλέξει τον
αστυνόμο Χαρίτο, έστω κι αν βρίσκεται σε διακοπές, σε μια
ακόμα περιπέτεια, στην οποία αναγκαστικά θα συνεργαστεί με
την τουρκική αστυνομία. Σύντομα εντοπίζουν τα ίχνη της ηλικιωμένης, η οποία, αρχίζοντας από τον αδερφό της, σκορπάει
το θάνατο προσφέροντας στα θύματά της μια ...τυρόπιτα ζυμωμένη με παραθείο. Τα αίτια, που αποκαλύπτονται σιγά-σιγά,
κρύβονται σε παλιές μισοξεχασμένες ιστορίες, ζωντανές όμως
για τη γριά - Χάμπου που ζητά εκδίκηση. Ο Χαρίτος τριγυρίζει
στην Πόλη, πότε με τον Τούρκο αστυνόμο Μουράτ, πράγμα που
συχνά δίνει αφορμή στο συγγραφέα να μιλήσει για τις σχέσεις
και τη νοοτροπία των δυο λαών, πότε μόνος με τη βοήθεια
Ελληνίδων της Πόλης, προσπαθώντας να βρει τη γριά και να
προλάβει το επόμενο χτύπημά της. Παλιές ιστορίες ξεθάβονται κι ανάμεσα παρεμβάλλονται συζητήσεις για τα λάθη του
Ελληνισμού και για την ιδιαιτερότητα των Ρωμιών της Πόλης.
Δεν πρόκειται, λοιπόν, για ένα αστυνομικό θρίλερ, παρά για
ένα καλογραμμένο μυθιστόρημα, που αφήνει μια γλυκόπικρη
γεύση και αποτελεί την αφορμή να εκφράσει ο συγγραφέας τη
νοσταλγία του για το γενέθλιο τόπο του. Για όσους έχουν ξαναδιαβάσει Μάρκαρη, το βιβλίο δε χρειάζεται ιδιαίτερες συστάσεις. Για όσους τον γνωρίζουν πρώτη φορά, είναι σίγουρο ότι
δεν θα τους απογοητεύσει.
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Ο Σαμάνος

ΘΑΝΑΣΗΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΕΡΜΗΝΕΥΤΗΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΣΑΒΒΟΠΟΥΛΟΣ
Η συνεργασία του Διονύση Σαββόπουλου με τον Θανάση Παπακωνσταντίνου δεν είναι παρά η
συνέχεια της επιτυχημένης συνταγής που δοκιμάστηκε και πέτυχε με τις περσινές κοινές εμφανίσεις
των δύο καλλιτεχνών. «Ο Σαμάνος» είναι το δισκογραφικό αποτέλεσμα, στο οποίο η αυθεντική και γνώριμη
φωνή του Νιόνιου ερμηνεύει το σύνολο των νέων τραγουδιών του Παπακωνσταντίνου με τη συνοδεία μίας ταλαντούχας ομάδας αναγνωρισμένων μουσικών. Οι μουσικές του Θανάση Παπακωνσταντίνου ταξιδεύουν στον κόσμο, περνάνε
από το Ασπρομόντε της Κάτω Ιταλίας, συναντάνε τον Φορτίνο Σαμάνο στο Μεξικό και αφήνουν τον απόηχο του Βασίλη Τσιτσάνη
στο Ζεϊμπέκικο της Κυριακής να γίνει μια προσευχή για τον άπιστο που προσεύχεται και παρηγοριά δεν έχει.
Ο Διονύσης Σαββόπουλος κουβαλά την παράδοση των τραγουδοποιών και πρώτος αυτός ανέτρεψε το ελληνικό μουσικό σκηνικό
ανοίγοντας το δρόμο σε όλους τους επόμενους .

02.

Death Magnetic
METALLIC ΟΙ ΒΑΣΙΛΙΑΔΕΣ ΕΠΕΣΤΡΕΨΑΝ ΣΤΟ ΘΡΟΝΟ ΤΟΥΣ!
Metallica, η μεγαλύτερη heavy metal μπάντα στον κόσμο, επέστρεψαν για να μας χαρίσουν ένα
άλμπουμ «back to the basics».Οπως είχαν προαναγγείλει οι ίδιοι, ο νέος δίσκος θα αποτελούσε επιστροφή στις ένδοξες μέρες των «Ride the Lightning» και «Master of Puppets» κάτω από ένα προοδευτικότερο πρίσμα. Και είχαν απόλυτο δίκιο! Οι Metallica παρουσιάζονται «οργισμένοι» αποδεικνύοντας με κάθε riff τους πως έχουν
ακόμη τη δυνατότητα να γράφουν μουσική υψηλοτάτου επιπέδου.
Το Death Magnetic αποτελείται από δέκα τραγούδια γεμάτα ένταση, μελωδία, σπιντάτα riffs, καθαρά solos και περάσματα.
Αδιαμφισβήτητα πρόκειται για την καλύτερη κυκλοφορία τους μετά το Black Album του 1991.
Μία από τις κορυφαίες στιγμές του δίσκου αποτελεί το 4ο τραγούδι «The Day that never comes», μελωδικό
και με ξεσπάσματα εκεί ακριβώς που χρειάζονται, το οποίο διατηρεί τον τίτλο της «μπαλάντας».

03.
Βατόμουρα

ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
Το καινούριο album «Βατόμουρα» του Βασίλη Παπακωνσταντίνου είναι ένα από αυτά που
μόνο εκείνος ξέρει να κάνει. O Βασίλης Παπακωνσταντίνου εμπιστεύτηκε σχεδόν εξ ολοκλήρου
τον Σταμάτη Μεσημέρη, τόσο στη μουσική όσο και στους στίχους. Από τα ανατρεπτικά τραγούδια
«Να καούν» και ο «Κουμπάρος» μέχρι το «Ντου» και «φυσάει σκουριά» τα «Βατόμουρα» έχουν κερδίσει
τις εντυπώσεις.
Το τραγούδι «ΑΣΥΛΟ» συμμετέχουν ο Γιώργος Κιμούλης, ο Βασίλης Χαραλαμπόπουλος και ο Σταμάτης Μεσημέρης.
Στην έκδοση του CD κυκλοφορεί μαζί και dvd και μπορούμε να απολαύσουμε έξι τραγούδια του δίσκου με ήχο
και εικόνα από το studio.
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ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΜΑΝΤΟΥΛΙΔΗ

«Ο Πρόκλος υποστήριζε πως όπου υπάρχουν τα Μαθηματικά εκεί υπάρχει
ομορφιά, σήμερα μπορούμε να λέμε ότι όπου υπάρχει ομορφιά εκεί υπάρχουν
Μαθηματικά». Morris Kline
Κείμενο Λευτέρης Μάστορης

Μαθηματικά & μουσική
τόσο διαφορετικά αλλά τόσο όμοια

2+2=
Μ

ε αφορμή τα λόγια αυτά αναζήτησα τι κρύβεται
πίσω από τη λέξη
ομορφιά. Η μουσική αποτελεί
ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα,
ίσως το πρώτο, εφαρμογής ενός
ποιοτικού φαινομένου μέσω των
μαθηματικών. Η μουσική βασίζεται στο ρυθμό και την αρμονία. Αυτές δίνουν ζωή σε κάθε
μουσική έκφραση, γεγονός που
είχε γίνει αντιληπτό από την αρχαιότητα. Ο ρυθμός έμφυτος εν
μέρει στον άνθρωπο αποτελεί
την πρώτη μουσική κατάκτηση.
Ο αριθμός από την άλλη την
πρώτη μαθηματική κατασκευή.
Η περιοδικότητα στο ρυθμό μας
παραπέμπει στην τέλεια επανάληψη και περιοδικότητα που συναντάται στα μαθηματικά.
Η συνάντηση αυτή και η αλληλοεξάρτηση των δύο εννοιών
υπάρχουν έμφυτα στο νου του
ανθρώπου. Χαρακτηριστικό
παράδειγμα αποτελούν θεωρίες που υποστηρίζουν πως οι
πρώτες μουσικές επιδόσεις του
ανθρώπου προηγούνται της ομιλίας, όπως και οι πρώτες μαθηματικές έννοιες. Με άλλα λόγια,
ο ρυθμός, σε γενικές γραμμές,
όπως και η έννοια του αριθμού

είναι έμφυτη στα παιδιά που
ούτε καν έχουν φοιτήσει στις
πρώτες τάξεις του δημοτικού.
Το παιδί μέσω του έμφυτου χαρίσματος κατάτμησης και αντίληψης του χρόνου δημιουργεί
μια 1:1 αντιστοιχία των γεγονότων με τις χρονικές στιγμές, δηλαδή ουσιαστικά αριθμεί.
Η ιδέα της σύνδεσης των μαθηματικών και της μουσικής γεννήθηκε πριν από 26 ολόκληρους
αιώνες στην αρχαία Ελλάδα από
τον Πυθαγόρα, μαθηματικό και
ιδρυτή της πυθαγόρειας σχολής
σκέψης. Ο φιλόσοφος γνώριζε
πολύ καλά τη σχέση της μουσικής με τους αριθμούς. Οι ειδικοί ερευνητές θεωρούν ότι το
πιθανότερο είναι πως ο ίδιος
και οι μαθητές του εντρύφησαν
στη σχέση της μουσικής και των
αριθμών μελετώντας το αρχαίο
όργανο μονόχορδο.
Όπως φαίνεται από το όνομά
του, το μονόχορδο ήταν ένα όργανο με μία χορδή και ένα κινητό καβαλάρη που διαιρούσε τη
χορδή επιτρέποντας μόνο ένα
τμήμα της να ταλαντώνεται. που
από αρκετούς μελετητές τοποθετείται στην οικογένεια του
λαούτου δηλαδή με βραχίονα,
χέρι. Το μονόχορδο χρησιμο-

ποιήθηκε για τον καθορισμό
των μαθηματικών σχέσεων των
μουσικών ήχων. Ονομάζονταν
και “Πυθαγόρειος κανών” γιατί
απέδιδαν την εφεύρεσή του στον
Πυθαγόρα.
Για τους Πυθαγορείους, αυτή η
άμεση και ακριβής σχέση μαθηματικών, μουσικής και ευχάριστου ψυχικού συναισθήματος
αποτελούσε τη μέγιστη απόδειξη ότι η αλήθεια, στο ύψιστο επίπεδό της, εκφράζεται με
μαθηματικές σχέσεις. Πίστευαν,
μάλιστα, ότι η ψυχή, μέσα από
τα μαθηματικά και τη μουσική,
μπορούσε να εξυψωθεί ώσπου
να ενωθεί με το σύμπαν και ότι
ορισμένα μαθηματικά σύμβολα
έχουν αποκρυφιστική σημασία.
Οι Πυθαγόρειοι θεωρούσαν τον
αριθμό 10 τέλειο. Επειδή αυτός προκύπτει από το άθροισμα
των τεσσάρων πρώτων αριθμών
1+2+3+4=10, του έδωσαν το
όνομα «τετρακτύς». Η μουσική κλίμακα του Πυθαγόρα κατασκευάζεται με βάση τις αναλογίες του κύβου, ο οποίος εκφράζεται με τον αριθμό 4 της
5ης τετρακτύος (1 = τετράεδρο,
2 = οκτάεδρο, 3 = εικοσάεδρο,
4 = κύβος) και συμβολίζει τη γη
και το συνδυασμό των στοιχείων της. Ο κύβος έχει 6 έδρες, 8
κορυφές και 12 ακμές. Οι αριθμοί 12 και 6 δίνουν την αναλογία
2/1, οι 8 και 6 την αναλογία 4/3
ενώ οι 12 και 8 την αναλογία 3/2.
Επίσης ο αριθμός 8 είναι το αρμονικό μέσο των 6 και 12, ενώ
το αριθμητικό μέσο των αριθμών

αυτών είναι ο 9. Ο αρμονικός και
αριθμητικός μέσος δίνουν την
αναλογία 9/8. Έτσι προκύπτουν
οι μαθηματικές αναλογίες βάση
των οποίων κατασκευάζεται η
μουσική κλίμακα κατά τους Πυθαγόρειους. Οι αναλογίες αυτές
αποδείχθηκαν και στην πράξη
από τα πειράματα που έκανε ο
Πυθαγόρας πάνω στο μονόχορδο το οποίο διαίρεσε σε 12 ίσα
τμήματα (όσες και οι ακμές του
κύβου).
Με το πέρασμα του χρόνου, η
Πυθαγόρεια μουσική κλίμακα
τροποποιήθηκε, είτε για πρακτικούς είτε για καθαρά φιλοσοφικούς λόγους, όμως ο Πυθαγόρας
είχε δείξει έναν δρόμο που και
οι σύγχρονες μουσικές κλίμακες
ακολουθούν. Ακόμα και σήμερα υπολογίζουμε μαθηματικά
τα μουσικά διαστήματα τα οποία
βέβαια έχουν διαφοροποιηθεί
σημαντικά από τότε.
Όλα τα παραπάνω αποτελούν μια
ενδεικτική προσέγγιση του θέματος. Στόχος μου ήταν να δείξω
την σχέση του ποιοτικού αυτού
φαινομένου, της εκφραστικότερης καλλιτεχνικής δημιουργίας
του ανθρώπου, της μουσικής με
τα μαθηματικά, την πρώτη και
θεμελιώδη επιστήμη που αποτέλεσε το βάθρο ανάπτυξης των
υπολοίπων όπως πρώτοι το είδαν και το μελέτησαν οι αξιόλογοι αυτοί μαθηματικοί οι Πυθαγόρειοι, που με τα θεωρήματα
τους προώθησαν κατά πολύ τη
μαθηματική σκέψη.
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ΤΗΣ ΚΟΛΑΣΕΩΣ
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το ταξίδι του συνάντησε τις Πύλες της Κολάσεως. Ήταν δυο
ψηλές στήλες που δέσποζαν μονάχες στην ερημική
περιοχή τριγύρω σε έναν
τόπο σημαδεμένο από μια
μοίρα σκληρή. Κάποτε στο
σημείο εκείνο φυλαγόταν
το αποκορύφωμα της τέχνης ενός θαυμαστού, αρχαίου πολιτισμού. Μα οι
καιροί είχαν αλλάξει και το
μόνο πράγμα που έμενε για
να θυμίζει την παλιά εκείνη εποχή ήταν οι Πύλες του
Μεγαλείου. Κάποια παντοδύναμη αρχαία κατάρα
όμως τις είχε σημαδέψει.
Όποιος περνούσε ανάμεσα στα δυο ψηλά λιθάρια
μ’ένα μονάχα σπαρακτικό
στεναγμό εξαφανιζόταν για πάντα από
τον κόσμο...
Αιώνες αργότερα
ο απόγονος μιας
πολύ παλιάς οικογένειας ανακαλύπτει τυχαία, όσο
έψαχνε τη βιογραφία
κάποιου ανθρώπου που
είχε ζήσει αιώνες πριν,
ένα παλιό σημείωμα στην
αχανή βιβλιοθήκη του
αρχοντικού τους. Το χαρτί
ήταν κιτρινισμένο από τον
καιρό, μα τα περισσότερα
γράμματα είναι ευδιάκριτα. Αρχαία γράμματα...
Ρίχνει μια ματιά στην αρ-

ΟΙ ΠΥΛΕΣ

Ένας άνθρωπος
μετά από πολλούς
αγώνες για την πατρίδα
του αναγκάστηκε να
την εγκαταλείψει,
επειδή οι σκληρές
συνθήκες τον λύγισαν
και για να επιβιώσει,
δεν μπορούσε παρά
να καταφύγει
σε νέα μέρη.

Κείμενο
Κωνσταντίνος Σαμαράς -Τσακίρης
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χαία γραφή και, αν και
δεν καταλαβαίνει μεμιάς
τι ακριβώς σημαίνουν τα
περίεργα σύμβολα, αποφαίνεται πως το κείμενο είναι μάλλον ιδιαίτερης ιστορικής σημασίας.
Συλλογιέται λοιπόν πως
θα πρέπει λίγο πιο μετά
να το αντιγράψει στη σύγχρονη γλώσσα και να το
μελετήσει σε βάθος.
Όταν είχε τελειώσει με τις
υπόλοιπες δουλειές του
κάθισε να το αντιγράψει.
Ξαφνιασμένος διαπίστωσε ότι το κείμενο ήταν ένα
ποίημα! Ένα ποίημα αλλοτινών καιρών, τότε που
η ποίηση εύκολα κέρδιζε
τις καρδιές των ανθρώπων. Του πήρε χρόνο να
το μεταφράσει, γιατί η
γλώσσα ήταν δύσκολη και
προσπαθούσε να κρατήσει όσο γινόταν το μέτρο
και το ρυθμό, αν και σε
μερικά σημεία απέτυχε.
Το αποτέλεσμα, μετά από
πολλές αλλαγές και διορθώσεις, εν τέλει τον ικανοποίησε...

Στη χώρα ετούτη άλλοτε μεγάλος
νικητής.
Και όμως, να που τώρα δυστυχής
ήταν ο ήρως.
Σαν τρανός ήταν εκείνος
ανθρωπιάς ενθυμητής.

Μα δίχως άλλο δισταγμό για να
τον εμποδίζει
Βαδίζει θαρραλέα αυτός εμπρός
στην ξενιτιά
Χωρίς το μέγα φόβο πίσω να τονε
γυρίζει.

Άναψε μέσα του μια φλόγα – μια
φλόγα ιερή,
Το δρόμο να του δείξει μέσ’ απ’
τους χίλιους τους νεκρούς.
Σαν τον ήλιο έλαμπε, σ’ αυτόν
μονάχα ορατή
Η φωτιά του πάθους κείνου, από
τους παλιούς καιρούς.

Τα μάτια του εκεί ανοίγει
διάπλατα με δέος,
Γιατί αυτό που αντίκρισε δεν ήταν
η σκιά.
Αντίθετα ολόγυρα παράδεισος
ωραίος
Συνέχιζε πιο πέρα, απ’ όπου
έφτανε η ματιά.

Πήρε το δρόμο κι έφυγε
αδέσμευτος εκείνος
Με τρεις μονάχα αλάνθαστους
στο νου του οδηγούς,
Το πάθος και το ένστικτο και το
μεγάλο Κτήνος,
Το μίσος, ακλόνητο μες στους
καυτούς συλλογισμούς.

Το κείμενο που είχε μπροστά του
αναφερόταν σε μια ιστορία, ένα
θρύλο σχετικό με τους ήρωες του
παρελθόντος. Ο άνθρωπος αυτός,
ο οποίος είχε καταφέρει να γλιτώσει από τον κόσμο των ανθρώπινων αδυναμιών και είχε αγγίξει
την τελειότητα, είχε καταφέρει
πάρα πολλά πράγματα για να θεωρείται άνθρωπος. Έδιωξε από
επάνω του κάθε ίχνος μίσους, ζήλιας και όλων των άλλων εκείνων συναισθημάτων που στερούν
την τελειότητα από τις ανθρώπινες κοινωνίες, όταν αποφάσισε
να τα αφήσει πίσω του όλα αυτά
και να παραδώσει τη μοίρα του
στα χέρια της δύναμης που είχε
δημιουργήσει τις Πύλες. Ίσως
το έκανε από απελπισία, ίσως
ακολουθώντας τη συμβουλή
μιας κρυφής φωνούλας που του
έλεγε να μην τα παρατήσει προτού να είναι σίγουρος πως τα είχε
δοκιμάσει όλα. Η στιγμή εκείνη
ίσως να ήταν το σημαντικότερο
γεγονός στην ανθρώπινη ιστορία,
αν ποτέ συνέβη, γιατί ένα απλό
ον είχε γίνει κάτι ανώτερο. Και
το πιθανότερο είναι πως ο ήρωας για τον οποίο μιλάει ο μύθος
είναι δικός του πρόγονος...
Κάτι άναψε τότε μέσα του, μια
φλόγα – μια φλόγα ιερή, που του
ξύπνησε συναισθήματα νοσταλγίας... Θέλησε τότε κι εκείνος να
παρατήσει τον ατελή αυτό κόσμο
για να ψάξει κάτι καλύτερο.

Καιρό πολύ γυρνούσε στης γης
την άκρυφη απειλή
Μα ξάφνου βρέθηκε εμπρός
σε μια μεγάλη Πύλη
Ενόσω όμως σκεφτότανε αν
θα ’πρεπε να μπει,
Το μάτι του έπεσε σε μια
μισοθαμμένη στήλη.

Όταν στη γη βασίλευαν
οι βάρβαρες φυλές,
Υπήρχε κάπου κείθεν
ένα μέρος ιερό.
Εκεί κυριαρχούσαν
οι μεγάλες αρετές
Πρώτη η ειρήνη
ενδιάμεσα
κρατούσε το ζυγό.

Οι Πύλες είχαν όνομα και όπως
είδε πρώτα
Πύλες της Κολάσεως λεγότανε
ο τόπος.
Με φόβο τότε σκέφτηκε να τους
γυρίσει νώτα
Μα αυτός ενός ιππότη εκεί δεν
ήτανε ο τρόπος.

Κάποτε όμως να στη χώρα η έριδα επήλθε.
Τριγύρω ακουγόταν των
θυμάτων η κραυγή
Και το κακό σαν άρχισε
σταματημό δεν είχε,
Έτσι που η ελπίδα έσβηνε
αργά απ’ την ψυχή.

Μάχεται ο ήρως μέσα του για μια
ορθεία κρίση.
Σαν η μάχη κόπασε, κείνη
πάλλαμπρη εφάνη.
Της κόλασης δε θα ’τανε χειρότερη
η φύση.
Εξάλλου γης και κόλαση γι’ αυτόν
το ίδιο κάνει.

Ανάμερα καθότανε
σκεπτόμενος εκείνος

Μ’ ένα φορτίο αφόρητο βαρύ εις
την καρδιά
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Γράφει ο
Αναστάσιος Κεραμίτσης

Τ

α Χριστούγεννα στη Νέα Υόρκη είναι
εκπληκτικά. Τα πάντα είναι γιορτινά
και στολισμένα, από το Νιου Τζέρσεϊ
και την Αστόρια μέχρι το Μανχάταν και την
Τσάινα Τάουν. Η πόλη γιορτάζει και σε κάνει
να νοιώθεις μέρος της γιορτής.
Όποια εποχή κι αν επισκεφτεί κάποιος
τη Νέα Υόρκη η πρώτη του στάση πρέπει
να είναι το Άγαλμα της Ελευθερίας. Αφού
φτάσει στο Μανχάταν από την αποβάθρα
13, θα πάρει το καράβι… για το πιο «φημισμένο» άγαλμα.
Η θέα από το ψηλότερο σημείο του Αγάλματος της Ελευθερίας είναι απερίγραπτη.
Ένα πανόραμα της Νέας Υόρκης που φοράει
τα γιορτινά της. Τα λαμπιόνια που αναβοσβήνουν προκαλούν μαγεία….

Το Ράδιο Σίτυ, το μεγαλύτερο κλειστό θέατρο στον κόσμο είναι ένα μέρος που είναι
απαραίτητο το επισκεφτεί κανείς. Το θέαμα που προσφέρει είναι μοναδικό, ειδικά
τις μέρες των Χριστουγέννων, όπου οι παραστάσεις του είναι φανταστικές. Κάποια
στιγμή, στη σκηνή του θεάτρου, με ειδικό
μηχανισμό, ξεπροβάλλει ένα ολόκληρο παγοδρόμιο!
Η πασίγνωστη Times Square είναι ο επόμενος προορισμός. Μια πλατεία γεμάτη φώτα, εμπορικά καταστήματα, θέατρα, ουρανοξύστες, πολυτελή εστιατόρια.
Μια παράσταση στο Μπρόντγουεϊ είναι
απαραίτητο να την απολαύσει, όποιος κάνει
αυτό το μακρινό ταξίδι. Ο δρόμος Μπρό-

ντγουεϊ είναι τόσο φωτισμένος σαν παραμυθένιος...
Απαραίτητη φυσικά είναι η βόλτα στην
αγορά της Νέας Υόρκης. Μαγαζιά εκπληκτικής αρχιτεκτονικής όπου στεγάζονται οι
σημαντικότεροι οίκοι μόδας, τόσο της Αμερικής όσο και της Ευρώπης. Για τα παιδιά
το ιδανικότερο μαγαζί είναι το Toys R Us,
με παιχνίδια στον κόσμο.
Για όποιον δεν πάσχει από υψοφοβία
μία επίσκεψη στο μεγαλύτερο κτίριο του
κόσμου, το «Empire State Building», επιβάλλεται.
Τη μαγευτική εικόνα του χιονισμένου
Central Park, την απολαμβάνουν πολλοί
που πηγαίνουν Χριστούγεννα στη Νέα Υόρκη.
Σας το συνιστώ ανεπιφύλακτα…

Χριστούγεννα

στη Νέα Υόρκη
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Από τη Μουντράκη Ελένη

49ο Φεστιβάλ
Κινηματογράφου
Θεσσαλονίκης

Τ

ο 49ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου, με ορμητήριο τη Θεσσαλονίκη,
απλώνεται και φέτος στη Μακεδονία και τη Θράκη, με την
υποστήριξη του Υπουργείου
Μακεδονίας Θράκης και τη
συνεργασία τοπικών φορέων.
Έντεκα πόλεις επισκέπτονται
φέτος οι Περιφερειακές Εκδηλώσεις, έναντι εννέα πέρυσι, ταξιδεύοντας το σινεφίλ
κοινό ανά την Ελλάδα σε ό,τι
πιο ενδιαφέρον και ανατρεπτικό προτείνει το 49ο Φεστιβάλ
Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης (14-23/11/08).
Οι λάτρεις του κινηματογράφου είχαν την ευκαιρία να
δουν αξιόλογες ταινίες ποικίλου περιεχομένου, οι οποίες
ξεχώρισαν κατά το πέρασμα
των χρόνων τόσο στον ελληνικό αλλά και στον ξένο κινηματογράφο.
Στο κέντρο της φετινής χρονιάς ήταν το αφιέρωμα στο μεγαλύτερο, δυστυχώς όχι πια εν
ζωή, Ουσμάν Σεμπέν, Αφρικανό σκηνοθέτη από τη Σενεγάλη
και εκπρόσωπο του πάλαι πο-

τέ περιφερειακού, και βαθιά
πολιτικού cinema του Τρίτου
Κόσμου, που τιμάται με μια
πλήρη αναδρομή, σε μια εποχή, όπου δυστυχώς η Μαύρη
Ήπειρος βρίσκεται εκτός κινηματογραφικής μόδας.
Αναμφισβήτητα, κεντρικό
γεγονός της φετινής μας χρονιάς είναι η παρουσία των Όλιβερ Στόουν και Τέρενς Ντέιβις
στη Θεσσαλονίκη..
Εδώ και χρόνια περιμέναμε από τον Τέρενς Ντέιβις να
γυρίσει επιτέλους την έκτη,
μόλις, ταινία του (σε μια καριέρα τριάντα σχεδόν χρόνων)
ο –κατά πολλούς– σημαντικότερος εν ζωή Βρετανός δημιουργός. Η αναμονή γέννησε
ένα ποιητικό και συχνά αφοριστικά φαρμακερό δοκίμιο
για το Λίβερπουλ, τη γενέθλια
πόλη του, με ένα τίτλο που τα
λέει όλα: «Για το χρόνο και την
πόλη».
Από εκεί κοντά έρχονται και
οι «Κάποιος να τους Προσέχει» Desperate Optimists,
ένα ζευγάρι (στην τέχνη και τη
ζωή) που ζει και δημιουργεί

στη Μεγάλη Βρετανία και ξεκίνησε από το θέατρο και την
πειραματική performance, για
να κινηθεί προς το φιλμ. Έρχονται για να παρουσιάσουν
έναν κύκλο μικρού μήκους
ταινιών «Αστική ζωή», (εννιά συνολικά ταινίες από τις
οποίες οι εφτά αποτελούνται
από ένα μόνο πλάνο), γυρισμένο σε συνεργασία με τοπικές
κοινότητες στη Βρετανία και
την Ιρλανδία και το εντυπωσιακό τους ντεμπούτο Χέλεν.
Παρουσιάστηκαν επίσης
αφιερώματα και προβλήθηκαν ταινίες με θέμα την Ημέρα Ανεξαρτησίας το οποίο
εντυπωσίασε και ευαισθητοποίησε τους θεατές. Επιπλέον, διοργανώθηκαν party-

concerts με τους Good Luck
Mister Gorsky & Eventless
Plot, Emir Kusturica & No
Smoking Band, Orchestra
Baobab, Jane Doe, Plumerai,
The Berlin Brides κτλ. Έλαβαν
χώρα και ένας μεγάλος αριθμός εκθέσεων φωτογραφίας
(Γκαμπριέλ Φιγκερόα, Μάνος
Ζαχαρίας κτλ) ,ζωγραφικής
(Ράνια Καπελιάρη, Κυριάκος
Κατζουράκης, Ρουστάμ Χαμντάμοφ ) και σκίτσων (Ευτυχισμένες Μέρες) κτλ.
Αποδόθηκαν βραβεία στους
καλλιτέχνες, επικρατούσε μια
μοναδική ατμόσφαιρα και το
φεστιβάλ κινηματογράφου
αποτέλεσε και πάλι ένα από
τα σημαντικότερα γεγονότα
της χρονιάς!
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02.

Πήγαμε...
Μέγαρο
Την Παρασκευή 7/11/2008 είχαμε
την ευκαιρία
να παρακολουθήσουμε στο Μέγαρο
Μουσικής Θεσσαλονίκης
μία μοναδική συναυλία κλασικής
μουσικής από την Κρατική
Ορχήστρα Θεσσαλονίκης,
την οποία διηύθυνε ο σπουδαίος Μεξικανός
μουσικός και μαέστρος Enrique Barrios.
Σολίστ ήταν ο μόλις 19 ετών
Διονύσης Γραμμένος, ο οποίος μας μάγεψε
με τους ονειρικούς ήχους του κλαρίνου του.
Ακούστηκαν έργα τόσο κλασικά όσο
και νεότερα από ξένους αλλά και Έλληνες
δημιουργούς. Ένα ατελείωτο ταξίδι
στη μουσική που δε θα μπορούσε σίγουρα
να αφήσει κανέναν ασυγκίνητο.

03.

Μια θεία...
απ’ το Σικάγο
Μια από τις καλύτερες θεατρικές παραστάσεις που ήρθε
φέτος στην πόλη μας ήταν η γνωστή σε όλους μας «Θεία
απ’ το Σικάγο». Η θεατρική μεταφορά της ελληνικής ταινίας δεν υστερούσε σε τίποτα από την κινηματογραφική
της εκδοχή. Πρωτότυποι χαρακτήρες, ξεκαρδιστικές
ατάκες, προσεγμένα σκηνικά και αξιοπρεπείς ερμηνείες
ήταν λίγα μόνο από τα χαρακτηριστικά της παράστασης.
Στο ρόλο της θείας η ανεπανάληπτη Άννα Παναγιωτοπούλου, ενώ ξεχώρισαν επίσης και οι ηθοποιοί Κώστας
Τριανταφυλλόπουλος, Κλειώ Σκουλούδη, Παύλος Ορκόπουλος, Γιώργος Γαλίτης, Δώρα Χρυσικού, Νικολέττα
Καρρά. Στη σκηνοθεσία φυσικά ο ταλαντούχος ηθοποιός
και σκηνοθέτης Πέτρος Φιλιππίδης. Η υπόθεση είναι
σε όλους μας λίγο-πολύ γνωστή: τέσσερις αδελφές σε
ηλικία γάμου συμβιβάζονται με την αυστηρότητα και το
συντηρητισμό του πατέρα τους μέχρι που εμφανίζεται η
πολυταξιδεμένη και προοδευτική θεία τους και τα δεδομένα της οικογένειας ανατρέπονται…
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συνέντευξη

Για την μελέτη των βλαστοκυτάρρων και κατ’ επέκταση
τη χρήση του DNA στους υπολογιστές συζήτησαν με τον
καθηγητή της Βιολογικής Σχολής του ΑΠΘ, γενετιστή,
τέως πρόεδρο της Πανελλήνιας Ένωσης Βιολόγων
κ. Ζαχαρία Σκούρα, οι μαθητές της Γ΄ Γυμνασίου
των Εκπαιδευτηρίων Γιάννης Αρχοντίδης, Αλέξανδρος
Μπαντόγιας και Κωνσταντίνος Τσακίρης - Σαμαράς.

Ο νέος πρόεδρος των ΗΠΑ κ. B. Obama,
υποσχέθηκε χρηματοδότηση για την
έρευνα σχετικά με τα βλαστοκύτταρα,
κατά την προεκλογική του εκστρατείας. Μια χρηματοδότηση την οποία αρνήθηκε ο προκάτοχός του Bush.
Ναι, το γνωρίζω., Να ξεκαθαρίσουμε
όμως κάτι. Η έρευνα η οποία θα χρηματοδοτηθεί και θα γίνει πάνω στα βλαστοκύτταρα δεν έχει απόλυτη σχέση με αυτό που
γίνεται σήμερα, με την αποθήκευση δηλαδή,
των ομφαλοπλακουντιακών κυττάρων. Είναι
δύο διαφορετικά πράγματα.
Όσον αφορά τα ομφαλοπλακουντιακά κύτταρα υπάρχουν αυτές οι εταιρίες οι οποίες
κατά την άποψη μου νέμονται και παίρνουν
πάρα πολλά χρήματα για κάτι το οποίο δεν
είναι αυτό που υπόσχονται ότι θα προσφέρουν. Η τακτική αυτή με βρίσκει τελείως
αντίθετο.
Βεβαίως όμως, με βρίσκει εξαιρετικά σύμφωνο η έρευνα πάνω στα βλα-

DNA
& ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ
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στοκύτταρα και όταν λέμε βλαστοκύτταρα,
εννοούμε αρχέγονα κύτταρα τα οποία υπάρχουν στον οργανισμό μας.
Τι σημαίνει αρχέγονα κύτταρα;
Είναι τα κύτταρα αυτά τα οποία δεν έχουν
διαφοροποιηθεί πλήρως αλλά υπάρχουν σε
μια συγκεκριμένη κατάσταση από τότε που
δημιουργήθηκαν και ξεκίνησε μια καινούργια ζωή. Όσο λιγότερο διαφοροποιημένα είναι τα κύτταρα, δηλαδή όταν δεν έχουν γίνει
ηπατικά κύτταρα, οστικά, νευρικά, μυϊκά
κ.ο.κ., τόσο περισσότερη δυναμική μπορούν
να αποκτήσουν και να τα κατευθύνουν εκεί
που θέλουμε εμείς.
Μέχρι ποια ηλικία υπάρχουν στον οργανισμό μας;
Το θέμα είναι υπό έρευνα. Αναφέρεται
ότι υπάρχουν μέχρι μεγάλες ηλικίες τέτοια
κύτταρα. Αυτό που όμως ενδιαφέρει πιο πολύ είναι να πάρουμε αυτά τα κύτταρα αν είναι δυνατόν σε μικρή ηλικία, για να έχουμε
περισσότερη δυναμική στην ανάπτυξη των
κυττάρων.
Σε τι μας χρησιμεύουν τα βλαστοκύτταρα;
Στη δυνατότητα ανάπλασης διαφόρων
ιστών του οργανισμού. Όσο προχωράει η
μοριακή βιολογία και η γενετική, τόσο αναπτύσσεται η τεχνολογία και τόσο περισσότε-ρο φτάνουμε κοντά στη δυνατότητα χειρισμού τέτοιων πολύπλοκων υποθέσεων.
Πολυπλοκότητα: πολύπλοκο είναι οτιδήποτε δεν αναλύεται εύκολα. Η μεγαλύτερη πολυπλοκότητα που έχει συναντήσει το
ανθρώπινο μυαλό είναι η ζωή, δηλαδή η
βιολογία.
Ούτε η φυσική ούτε η αστρονομία ούτε
οτιδήποτε άλλο έχει σκεφτεί το ανθρώπινο μυαλό έχει τέτοια πολυπλοκότητα όσο η
βιολογία. Και αυτό για να καταλάβετε την
πολυπλοκότητα για την οποία μιλάμε: ξέρουμε σήμερα ότι το ανθρώπινο γονιδίωμα
είναι της τάξης του 3,2 * 109 ζεύγη βάσεων.
O αριθμός αυτός είναι εκπληκτικός!
Το DNA είναι τεράστια μακρομόρια, τόσα
όσα είναι και τα χρωμοσώματα μας. Δεν εί-

‘‘
’’

Το DNA είναι τεράστια μακρομόρια, τόσα όσα είναι
και τα χρωμοσώματα μας.
Δεν είναι ένα ενοποιημένο κουβάρι, αλλά πολλά
κουβάρια μαζί τα οποία μπορούν να ξετυλιχθούν
και να μας δώσουν το χρωμόσωμα.

ναι ένα ενοποιημένο κουβάρι, αλλά πολλά
κουβάρια μαζί τα οποία μπορούν να ξετυλιχθούν και να μας δώσουν το χρωμόσωμα.
Το DNA που περιέχεται στα χρωμοσώματα
είναι λοιπόν 3,2 * 109 και οι δυνατότητες που
έχει αυτό το DNA να μεταλλαχθεί είναι 3,2
* 1017. Άμα τα πολλαπλασιάσεις φτάνουμε
σε κάτι νούμερα τρελά, περίπου 1072 τα νούμερα αυτά είναι πολύ μεγαλύτερα από αυτά
που αντιμετωπίζαμε στην αστρονομία, άρα
λοιπόν για να μην μπούμε σε άλλες λεπτομέρειες και για να δώσουμε συνοπτικά μερικά παραδείγματα για να καταλάβετε πόσο
πολύπλοκο είναι αυτό, πρέπει να σκεφτείτε
ότι κανένας δεν είναι ίδιος με τον άλλον.
Αυτό γίνεται επειδή έχει μικρές αλλαγές
το DNA στον καθένα μας. Ο απόγονος ποτέ
δε φέρει απόλυτα το DNA των προγονών
του. Υπάρχουν 2 μηχανισμοί που λειτουργούν κατά τη μείωση, δηλαδή την παράγωγη
γαμετικών κυττάρων. Υπάρχουν λοιπόν κατά
την παράγωγη τους 2 εκπληκτικές ιδιότητες:
αλλάζει το DNA επειδή πρώτον γίνονται ανασχηματισμοί μεταξύ των χρωμοσωμάτων της
μητέρας και του πατέρα και επίσης επειδή
καθώς τα σπερματοζωάρια κινούνται τυχαία
στη μητρική άτρακτο κατανέμονται τυχαία,
άρα έχεις 2 περιπτώσεις στις οποίες γίνεται
μια ανακατανομή.
Η διαδικασία γίνεται τυχαία ή υπάρχει
κάποια καθοδηγήτρια δύναμη;
Αυτό είναι κάτι το όποιο δεν το γνωρίζουμε απόλυτα ακόμα. Ξέρουμε όμως ότι
οι αλλαγές αυτές συμβαίνουν σε ορισμένες
θέσεις, τις οποίες αποκαλούμε θέσεις υψηλής ενεργότητας, θέσεις δηλαδή στις οποίες
μπορούν να γίνουν αυτοί οι ανασχηματισμοί.
Τι έχετε να πείτε σχετικά με τους υπολο-

γιστές οι οποίοι θα λειτουργούν με DNA;
Αυτά είναι τα fancy πράγματα. Βάσει της
πολυπλοκότητας αυτής, είναι προφανές
ότι μπορεί να χρησιμοποιηθεί το DNA σε
πολύπλοκα πράγματα. Ένα από αυτά είναι
και η πληροφορική. Πώς δηλαδή θα μπορέσουμε να έχουμε πολλές πληροφορίες
αλλά και ταυτόχρονα διακίνηση αυτών των
πληροφοριών.
Αν δούμε το DNA του ανθρώπου, έχει απίθανες πληροφορίες. Τώρα το πώς είναι το
DNA, πού διατηρούνται αυτές οι πληροφορίες και πώς μεταβιβάζονται στους απογόνους, και επίσης πώς γίνεται η μάθηση και
η έκφραση αυτών των πληροφοριών, αυτά
είναι τα βασικά ερωτήματα των οποίων τις
απαντήσεις μπορούμε να εκμεταλλευτούμε στην πληροφορική. Αυτά, βλέπετε, πάνε παράλληλα: όσο ανεβαίνει το επίπεδο
των γνώσεών μας στην πληρο-φορική, τόσο
αναπτύσσεται και η μοριακή βιολογία. Αυτό
συμβαίνει γιατί οι δύο επι-στήμες συνδέονται χάρη στις εκπληκτικές ποσότητες πληροφοριών που διαχειρίζο-νται και οι δύο.
Όπως ίσως γνωρίζετε όμως το DNA έχει
4 βάσεις (αδενίνη, γουανίνη, θυμίνη, κυτοσύνη), ενώ οι υπολογιστές σήμερα λειτουργούν με το δυαδικό σύστημα (1,0). Άρα η
πολυπλοκότητα του DNA είναι πολύ μεγαλύτερη. Θα έχουμε επομένως τη δυνατότητα
υπεραποθήκευσης, κάτι απείρως χρήσιμο
αφού εξάλλου σήμερα βρισκόμαστε στην
καθημερινή ανάγκη της διαχείρισης απίστευτα πολλών δεδομένων. Κι όμως, οι βάσεις δεδομένων συνεχίζουν να αυξάνονται!
Πώς λοιπόν θα καταφέρνουμε στο μέλλον να
χειριζόμαστε τόσα πολλά δεδομένα;
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Για τη φετινή σχολική χρονιά (2008-2009),
το σχολείο μας καινοτομεί εγκαινιάζοντας
πειραματικά ένα νέο σύστημα διδασκαλίας
για τη Γ΄ Γυμνασίου και τη Δ΄ Δημοτικού.
Σε κάθε αίθουσα των δύο αυτών τάξεων
προστέθηκε ένας προβολέας, ένας νέος
ηλεκτρονικός πίνακας και ένα μικρό κομμάτι
ηλεκτρονικού εξοπλισμού με το όνομα
e-beam.

ΕΝΑ ΜΕΓΑΛΟ ΒΗΜΑ
ΠΡΟΣ ΤΗΝ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
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Γράφουν οι
Γιάννης Αρχοντίδης, Χρύσα Γούτα,
Κωνσταντίνος Σαμαράς – Τσακίρης

Σ

υνδεόμενο με φορητό υπολογιστή, το
e-beam επιτρέπει
στον καθηγητή να
εργάζεται με έναν
ειδικό μαρκαδόρο πάνω στον
καινούριο πίνακα, που του επιτρέπει να χειρίζεται τον υπολογιστή άμεσα και γρήγορα, ενώ
παράλληλα τα παιδιά παρακολουθούν ό,τι συμβαίνει από τα
θρανία τους. Ο πίνακας αυτός
λειτουργεί για το μαθητή περίπου όπως και ο γνωστός σε
όλους σχολικός πίνακας. Όπως
ο καθηγητής, έτσι και ο μαθητής μπορεί να γράψει σε αυτόν
και να διορθώσει τα λάθη του.
Ο πίνακας αυτός εκτελεί λοιπόν
διάφορες απλές διαδικασίες
πρωτοποριακές για το σχολικό
περιβάλλον:
Στο e-beam προβάλλονται
όλες οι σελίδες κάθε σχολικού
βιβλίου και βοηθήματος. Έτσι ο
πίνακας μετατρέπεται αυτόματα
σε βιβλίο και η παράδοση γίνεται ευκολότερη.
Στους φορητούς υπολογιστές
μπορεί να βρει κανείς επιπρόσθετο οπτικοακουστικό υλικό,
σχετικό με τη διδακτέα ύλη. Το
μάθημα γίνεται παραστατικό-

τερο και κατανοητό από όλους.
Τέλος, λοιπόν, η άσκοπη θεωρία
και οι αναπάντητες ερωτήσεις.
Ωστόσο, όντας μια πρωτοπόρος μέθοδος διδασκαλίας, το
e-beam βρίσκεται ακόμη σε ένα
πειραματικό στάδιο χρήσης. Από
τα παρασκήνια του μαθήματος,
καλούμαστε εμείς οι μαθητές
να συλλέξουμε τις προσωπικές
μας εμπειρίες από τη χρήση
του, ώστε να υποβοηθήσουμε
την κρίση των καθηγητών μας.
Το έργο αυτό δεν απαιτεί ιδιαίτερη αφοσίωση, αφού αποτελεί
ουσιαστικά μέρος της καθημερινότητάς μας. Έτσι λοιπόν, οι
περισσότεροι από εμάς έχουμε
οδηγηθεί στα δικά μας συμπεράσματα όσον αφορά τη χρήση
και την αποτελεσματικότητά του.
Το εργαλείο αυτό είναι σύνθετο,
ιδιότητα που το καθιστά χρήσιμο
στα κατάλληλα χέρια και επιβλαβές στα άπειρα. Η αξιοποίησή
του δεν προϋποθέτει υψηλού
επιπέδου γνώσεις υπολογιστών,
αλλά σίγουρα απαιτεί έναν ανοικτόμυαλο καθηγητή, ο οποίος να
δέχεται τις νέες τεχνολογίες και
σε πολλές περιπτώσεις να εμπιστεύεται περισσότερο τις γνώ-
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παιδί που έλειπε και δεν κατάλαβε το μάθημα. Επίσης, μέσω της χρήσης του διαδικτύου,
έχουμε ένα από τα μεγαλύτερα
δυνατά δώρα στη μάθηση: τη
δυνατότητα άμεσης απάντησης σε πλήθος ερωτήσεων,
μιας που η Google δε φαίνεται διατεθειμένη να σταματήσει να παρέχει τις υπηρεσίες
της! Μέσα από τους ατελείωτους δικτυακούς τόπους έχουμε
τη δυνατότητα να αντλήσουμε
αμέτρητες πληροφορίες που
δε θα μπορούσαμε να βρούμε
σε κανένα βιβλίο. Ένας απέραντος κόσμος γνώσης ανοίγεται
μπροστά μας κι εμείς το μόνο
που έχουμε να κάνουμε είναι να
τον εξερευνήσουμε.

Οι πιο εξελιγμένες χρήσεις του είναι οι
ακόλουθες: σημειώνοντας ψηφιακά την
παράδοση του μαθήματος, ο καθηγητής θα
την έχει στα χέρια του όποτε τη χρειαστεί,
για παράδειγμα για να βοηθήσει ένα παιδί
που έλειπε και δεν κατάλαβε το μάθημα

Είναι γεγονός λοιπόν ότι η τεχνολογία έχει μπει για τα καλά
μέσα στις σχολικές αίθουσες
των Εκπαιδευτηρίων Μαντουλίδη. Χάρη σ’ αυτά τα απαραίτητα
πλέον για τη ζωή μηχανήματα
(τους υπολογιστές), περισσότεροι μαθητές καταλαβαίνουν
πλήρως τις πιο σκοτεινές πτυχές του μαθήματος. Η παράδοση ξεπερνάει τα όρια του
βαρετού βερμπαλισμού και η
εκμάθηση αυτά της ανούσιας
αποστήθισης. Ο μαθητής, επιτέλους, παρακολουθεί με μεγαλύτερο ενδιαφέρον ένα μάθημα
πιο διαδραστικό, αφού κάθε του
απορία έχει τη δυνατότητα να
απαντηθεί χωρίς αερολογίες,
και μάλιστα από τον ίδιο.

E-BEAM

σεις των μαθητών του πάνω στο
αντικείμενο, παρά τις δικές του.
Ένα σύστημα που έχουμε λειτουργήσει στην τάξη και έχουμε διαπιστώσει πως δουλεύει
άψογα είναι να μην ασχολείται
παρά ελάχιστα ο καθηγητής με
το e-beam και αντίθετα να είναι ένας μαθητής υπεύθυνος για
αυτό. Αν χρησιμοποιηθεί σωστά, το e-beam διαμορφώνεται
σε ένα ευέλικτο εργαλείο που
διευκολύνει το μάθημα. Μερικές από τις πιο εξελιγμένες
χρήσεις του είναι οι ακόλουθες:
σημειώνοντας ψηφιακά την παράδοση του μαθήματος, ο καθηγητής θα την έχει στα χέρια
του όποτε τη χρειαστεί, για παράδειγμα για να βοηθήσει ένα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΜΑΝΤΟΥΛΙΔΗ

Γράφει ο
Γεώργιος Βαβάτσης

Σ

την αρχή της φετινής
χρονιάς, όταν μπήκαμε
στην τάξη, μας περίμενε
μια ευχάριστη έκπληξη!
Στη βιβλιοθήκη της τάξης
μας υπήρχε ένα προβολικό
(προτζέκτορας) και ένας
φορητός Η/Υ, ο οποίος ήταν
συνδεδεμένος με έναν πίνακα.
Ο κύριος μας είπε ότι
ήμασταν τυχεροί γιατί μόνο
η Δ΄ τάξη, σε 1η φάση, θα
χρησιμοποιούσε φέτος τον
ηλεκτρονικό (διαδραστικό)
πίνακα! Αφού μας τόνισε τη
σπουδαιότητά του μας ζήτησε
να είμαστε προσεκτικοί και
να τηρούμε κάποιους κανόνες
ώστε να τον προστατεύουμε.
Η πρώτη μου σκέψη,
μόλις τον είδα, ήταν
ότι θα μας κρατούσε
ευχάριστη συντροφιά όλη
τη χρονιά! Το σύστημα
αυτό είναι ένα σπουδαίο
εργαλείο. Το μάθημα
γίνεται πιο ενδιαφέρον
και διασκεδαστικό, σαν
παιχνίδι. Επίσης, η παράδοση
του μαθήματος γίνεται
ευκολότερη, πρωτότυπη και
πιο γρήγορα. Και να σας πω
και κάτι ακόμη σημαντικό;!
Τέρμα στις κιμωλίες, τα
σφουγγάρια και τα λερωμένα
χέρια, αφού τη θέση της
κιμωλίας παίρνει σιγά σιγά ο
υπερσύγχρονος ηλεκτρονικός
μαρκαδόρος με τον οποίο
γράφουν και χειρίζονται οι
εκπαιδευτικοί μας τον πίνακα.
Ανυπομονώ να περάσουν
τα Χριστούγεννα για να
αρχίσουμε κι εμείς να
χρησιμοποιούμε, όταν υπάρχει
δυνατότητα, τον ηλεκτρονικό
πίνακα, όπως μας υποσχέθηκε
ο κύριος.
Ελπίζω και του χρόνου
να βρούμε την τάξη μας
εξοπλισμένη με το ίδιο
σύστημα!
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MΑΘΗΤΕΣ ΣΤΗΝ ΚΟΥΖΙΝΑ
ΑΠΟ ΤΟ CLUB
ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ

ς
ό
μ
ρ
Κo

ΥΛΙΚΑ

ΕΚΤΕΛΕΣΗ

• 2 πακέτα μπισκότα
ΠΤΙ-ΜΠΕΡ
• 1 βιτάμ
• 1 αυγό
• 1 βανίλια
• 1 φλιτζάνι ζάχαρη άχνη
• 8 κουταλιές της σούπας κακάο
• Λίγο γάλα

Κόβουμε σε κομμάτια τα μπισκότα και τα ραντίζουμε με το γάλα
(αν θέλουμε, μπορούμε να ρίξουμε μέσα στο γάλα λίγο κονιάκ
ή λικέρ). Λιώνουμε το βούτυρο και ρίχνουμε το κακάο, την άχνη
ζάχαρη και τη βανίλια. Χτυπάμε τ’ αυγό και το προσθέτουμε στο
υπόλοιπο μείγμα, ανακατεύοντας ζωηρά. Ρίχνουμε το μείγμα στα
ραντισμένα μπισκότα και τα ανακατεύουμε. Το τοποθετούμε σε
λαδόκολλα και του δίνουμε το σχήμα σαλαμιού. Το βάζουμε στην
κατάψυξη να παγώσει και…. Καλή όρεξη
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Το σχολείο μας είχε για μια ακόμα φορά την τιμή να
φιλοξενήσει μια εξέχουσα ελληνική προσωπικότητα που
δραστηριοποιείται τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό
στον τομέα της κοινωνικής και πολιτικής φιλοσοφίας, τον
καθηγητή του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, κ. Παναγιώτη Νούτσο.
Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στο θέατρο του πολιτιστικού
κέντρου των Εκπαιδευτηρίων Μαντουλίδη.

Τι απασχολεί
τη σύγχρονη κοινωνία

ΕΠΙΚAIΡΟΣ ΛΟΓΟΣ087

MAΘΗΤΙΚΑ ΜΗΝΥΜΑΤΑ

Γράφουν οι
Παύλος Παχίδης
Δανάη Βλασίδου

Συζητώντας για ορισμένα προβλήματα της εποχής μας,
δημοσκοπήσεις, μόδα, φτώχεια, οικονομική κρίση,
κοινωνικός αποκλεισμός

M

ε αφορμή το θέμα της
συνάντησης -«συζητώντας για ορισμένα προβλήματα της εποχής μας,
δημοσκοπήσεις, μόδα,
φτώχεια, οικονομική κρίση, κοινωνικός
αποκλεισμός»- ο κ. Νούτσος, μετά από
μια σύντομη εισαγωγή, προχώρησε στην
πραγμάτευση των θεμάτων ορμώμενος από
ερωτήσεις που του υπέβαλαν οι μαθητές.
Ξεκινώντας λοιπόν από το θέμα των δημοσκοπήσεων αναφέρθηκε πρώτα στα δύο
βασικά είδη τους, τις τηλεφωνικές που είναι οι πιο ευέλικτες, και αυτές που χρειάζονται κάλπη, για να πραγματοποιηθούν.
Τόνισε πως η χρονική στιγμή, κατά την
οποία μια σφυγμομέτρηση πραγματοποιείται, όπως και η ταυτότητα των ερωτούμενων και η διάθεσή τους τη δεδομένη στιγμή,
αποτελεί συνάρτηση του βαθμού ελέγχου
της, ώστε να απεικονίζεται η συνολική εικόνα της κοινωνίας. Ωστόσοσο, ύτερα από
σχετική ερώτηση επισήμανε πως, στη βάση
της ανωνυμίας, πολλές φορές οι πολίτες
είναι ανειλικρινείς ή προσπαθούν να παροδηγήσουν τους αρμοδίους.
Στη συνέχεια, με αφορμή την ετυμολογία
της λέξης «μόδα» (από το λατινικό modus
που σημαίνει τρόπος), παρουσίασε αυτήν
ως «το σύνολο των τρόπων με τους οποίους μια πραγματική ανάγκη μετατρέπεται
σε ανταλλακτική αξία» ή πιο απλά, ως «τον
τρόπο αμφίεσης και συμπεριφοράς». Η μόδα έχει πτυχές οικονομικής αλλά και επιστημονικής – καλλιτεχνικής φύσης. Μπορεί επομένως να θεωρηθεί και ως μέσο
«επεκτατισμού», καθώς, εκτός των άλλων,
προσπαθεί να ομογενοποιήσει την καταναλωτική συμπεριφορά ορισμένων κοινωνικών ομάδων και προάγει το περιττό έναντι

του αναγκαίου. Τέλος, έγινε αναφορά στην
οικονομική κρίση και τονίστηκε ότι στις
σύγχρονες κοινωνίες δε δόθηκε βάρος στην
πραγματική οικονομία. Πρώτη συνέπεια
της κρίσης λοιπόν ήταν η αναδιάταξη του
διεθνούς οικονομικού συστήματος. Για να
δικαιολογήσει την άποψη αυτή, χρησιμοποίησε το παράδειγμα των βιομηχανιών
αυτοκινήτων. Οι βιομηχανίες της Δύσης
προμηθεύονται πρώτες ύλες και κυρίως
χάλυβα από την Άπω Ανατολή. Επομένως
η κατάρρευση των δυτικών οικονομιών έχει
αρνητικές συνέπειες και στις οικονομίες
της Ανατολής.
Από την άλλη πλευρά, ο τρόπος με τον

οποίο οι διάφορες κυβερνήσεις αντιλαμβάνονται το πρόβλημα σχετίζεται τόσο με
την πολιτική τους όσο και με την προσπάθειά τους – πιθανώς – να προστατέψουν
όχι μόνο τους πολίτες αλλά και τις επιχειρήσεις, ώστε να αναζωογονηθεί το τραπεζικό σύστημα.
Ο κ. Νούτσος τελειώνοντας προέτρεψε
τους μαθητές να είναι ευαισθητοποιημένοι σε θέματα που αφορούν την παγκόσμια
κοινότητα και κατέληξε πως, τελικά, όλα τα
παραπάνω προβλήματα αποτελούν αλληλένδετες πλευρές της σύγχρονης κοινωνικής
πραγματικότητας.
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Στις 10 Οκτωβρίου είχαμε τη χαρά και τη τιμή να φιλοξενήσουμε στα Εκπαιδευτήρια Μαντουλίδη
την βοηθό Υφυπουργού Εξωτερικών των ΗΠΑ, Colleen P.Graffy και τον αντιπρόσωπο του
Αμερικανικού Προξενείου στη Θεσσαλονίκη, Mr. Lee. Η Colleen P.Graffy μίλησε στους μαθητές
κυρίως για το περιβάλλον αλλά επίσης αναφέρθηκε και στην πολιτική και τη στάση της Αμερικής
απέναντι σε οικολογικά θέματα.

Αμερικανική πολιτική
& περιβάλλον
Γράφει η
Ευγενία Φαραζά

Α

ρχικά, όρισε ποια είναι τα
καθήκοντά της ως βοηθού
Υφυπουργού Εξωτερικών
και έκανε μια σύντομη αναφορά για την επαγγελματική
της καριέρα και τις πολιτικές της δραστηριότητες.
Στη συνέχεια μίλησε για τις πολιτικές που
πρέπει να εφαρμοστούν με σκοπό τη δημιουργία ενός καλύτερου και πιο υγιεινού
περιβάλλοντος. H ενέργεια αυτή θα έχει
πιο αξιόπιστο αποτέλεσμα, μόνο εάν κάθε
χώρα και κάθε κυβέρνηση ξεχωριστά συμβάλλει καθοριστικά για την επίτευξη αυτού
του στόχου. Έπειτα πάνω στο ίδιο θέμα έθε-

σε ως παράδειγμα την Αμερική, η οποία
προσπαθεί μέσω της δημιουργίας αιολικών
πάρκων, όπως αυτό στην Καλιφόρνια, και
μέσω της θέσπισης κι άλλων σχετικών οικολογικών μέτρων να συνδράμει σημαντικά
στην προστασία του περιβάλλοντος.
Κατόπιν παίρνοντας ως αφορμή κάποιες
ερωτήσεις που ετέθησαν από τους μαθητές
η Colleen P.Graffy ξεκαθάρισε τους λόγους,
για τους οποίους η Αμερική αποφάσισε να
μην υπογράψει το πρωτόκολλο του Κιότο
που προϋπέθετε τη σταθεροποίηση των συγκεντρώσεων των αερίων του θερμοκηπίου
στην ατμόσφαιρα σε επίπεδα τέτοια, ώστε
να προληφθούν επικίνδυνες επιπτώσεις στο

κλίμα από τις ανθρώπινες δραστηριότητες.
Οι λόγοι που αναφέρθηκαν ήταν βασισμένοι στο γεγονός ότι χώρες, όπως η Κίνα, που
δε συμμετείχαν στο πρωτόκολλο του Κιότο,
θα ήταν ελεύθερες να χρησιμοποιήσουν πυρηνικό εξοπλισμό, πράγμα που δε συνάδει
με την πολιτική των ΗΠΑ, η οποία επιζητεί
την υπογραφή του συμφώνου του Κιότο απ’
όλες τις χώρες.
Επίσης πρότεινε οι ανεπτυγμένες χώρες
να προσφέρουν οικονομική βοήθεια και να
ενισχύσουν με τεχνολογικά μέσα τις αναπτυσσόμενες χώρες, με σκοπό να επιδιώξουν κι αυτές με τη σειρά τους την προστασία του περιβάλλοντος.
Αναφορικά με την ερώτηση ποιες αλλαγές στην υπερατλαντική πολιτική και οικονομική συνεργασία μπορούμε να περιμένουμε από τη νέα πολιτική ηγεσία της
Αμερικής, απάντησε ότι η εξωτερική πολιτική των ΗΠΑ δε θα τροποποιηθεί σε μεγάλο βαθμό και θα ακολουθήσει παρόμοιες
στρατηγικές, όσον αφορά τη δικαιοσύνη, τα
ανθρώπινα δικαιώματα, τους νόμους και την
εφαρμογή των νόμων.
Σε γενικά πλαίσια η εκδήλωση κινήθηκε σε θέματα οικολογικού ενδιαφέροντος
και οδηγήθηκε σ’ έναν ουσιαστικό διάλογο
μεταξύ της αξιότιμης καλεσμένης, Colleen
P.Graffy και των μαθητών Δ. Αρετάκη, Μ.
Γαϊτανίδου, Γ. Δουγανιώτη, Κ. Μελεζιάδου
(Γ’ Λυκείου) και Ε. Ταρατόρη, Π. Τόσκα (Β’
Λυκείου) οι οποίοι συμμετείχαν στην παρουσίαση αλλά και του κοινού που έκανε
αισθητή τη παρουσία του μέσω αξιόλογων
ερωτήσεων.
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english
garden
ΝΕΑ ΤΜΗΜΑΤΑ

Για μαθητές Seniors και Προνηπίων

.

Mandoulides English Garden: Νέο εκπαιδευτικό πρόγραμμα που λειτουργεί
για πρώτη χρονιά φέτος και απευθύνεται σε
μαθητές 3-5 χρονών, που η αγγλική
είναι η μητρική τους γλώσσα ή θέλουν να τη
γνωρίσουν τόσο καλά όσο την ελληνική.
Στο Mandoulides English Garden αγγλίδες
και αμερικανίδες εκπαιδευτικοί,
ακολουθώντας το αναλυτικό πρόγραμμα του
σχολείου, διδάσκουν την αγγλική γλώσσα
στα παιδιά, μέσα από το θεατρικό και ομαδικό παιχνίδι, τη μουσική, τη ζωγραφική,
την πληροφορική, τη γυμναστική και άλλες
δραστηριότητες.
Οι μαθητές του Mandoulides English
Garden παρακολουθούν

μαθήματα (δράσεις) και στα ελληνικά, μία
ώρα κάθε μέρα, για να γνωρίσουν
παράλληλα και την ελληνική γλώσσα, ιστορία
και παράδοση.
Με την ολοκλήρωση των 2 χρόνων του
προγράμματος (Seniors, Προνήπια)
το τμήμα θα ακολουθήσει στο Νηπιαγωγείο
και στο Δημοτικό
τα ελληνόφωνα τμήματα.

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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ΨΩΜΙ: Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ
ΚΑΙ Ο ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ
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ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ

Τα νήπια των Εκπαιδευτηρίων Μαντουλίδη ασχολήθηκαν,
από την αρχή της χρονιάς, με την ιστορία και τον τρόπο
παρασκευής του ψωμιού: συγκέντρωσαν υλικό σχετικό
με το ψωμί, έσπειραν τα ίδια σιτάρι και άλλους σπόρους,
έμαθαν την ιστορία του ψωμιού, τον «κύκλο» και τον τρόπο
παρασκευής του, τους διάφορους τύπους που υπάρχουν,
προσέγγισαν διάφορα λογοτεχνικά κείμενα, ποιήματα,
κουκλοθέατρο και έργα τέχνης, έμαθαν παροιμίες,
αινίγματα, ποιήματα και τραγούδια για
το ψωμί κι έπαιξαν παραδοσιακά παιχνίδια.
Στο πλαίσιο του σχεδίου εργασίας επισκέφθηκαν επίσης
φούρνο όπου είχαν την ευκαιρία να δουν από κοντά
τις εγκαταστάσεις στις οποίες φτιάχνεται το ψωμί και
να γνωρίσουν τη δουλειά του αρτοποιού. Παράλληλα
το χώρο του νηπιαγωγείου επισκέφθηκε ο φούρναρης
κ. Χριστόφορος Σούρβαλος, ο οποίος αφού απάντησε
υπομονετικά στις ερωτήσεις των παιδιών, ζύμωσε μαζί
τους και τους έδωσε τη συνταγή για να μπορούν να
φτιάχνουν μόνα τους ένα νόστιμο, αφράτο και υγιεινό
ψωμί.
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MAΘΗΤΙΚΑ ΜΗΝΥΜΑΤΑ

ΤΕDDY BEAR
HOSPITAL DAY

ΓΙΟΡΤΗ 28ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

Στο πλαίσιο του προγράμματος «Αγωγή υγείας», το Νηπιαγωγείο
μας επιλέχθηκε να συμμετάσχει, για τέταρτη συνεχή χρονιά, στη
διεξαγωγή του καθιερωμένου, διεθνώς, προγράμματος «Teddy
Bear Hospital».
Κατά τη διάρκεια του προγράμματος, το οποίο αποτελεί
προσομοίωση μιας παιδιατρικής κλινικής, τα παιδιά γίνονται οι
υποθετικοί γονείς, που προσέρχονται με τα «άρρωστα» παιδιάπαιχνίδια τους, ζητώντας από τους γιατρούς να τα εξετάσουν.
Σκοπός του προγράμματος είναι να βοηθήσει τα μικρά παιδιά να
ξεπεράσουν τους φόβους τους για τους γιατρούς και τις ιατρικές
πράξεις.
Για την υλοποίηση του προγράμματος επισκέφτηκε
το νηπιαγωγείο ομάδα φοιτητών του ΑΠΘ, με υπεύθυνη
την κ. Φανή Αθανασιάδου-Πιπεροπούλου, καθηγήτρια της
Β’ παιδιατρικής κλινικής του Νοσοκομείου ΑΧΕΠΑ.

ΓΙΟΡΤΗ 28ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ
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ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ
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ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΜΑΝΤΟΥΛΙΔΗ

ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
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ΠΕΡΠΑΤΩ, ΠΕΡΠΑΤΩ
ΕΙΣ ΤΟ ΔΑΣΟΣ…

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ

Τα προνήπια του Νηπιαγωγείου των Εκπαιδευτηρίων Μαντουλίδη
πραγματοποίησαν πρόγραμμα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης
με θέμα το «ΔΑΣΟΣ - ΖΩΑ ΤΟΥ ΔΑΣΟΥΣ». Κατά τη διάρκεια
του προγράμματος, μέσα από βιωματικές δράσεις, τα παιδιά
ήρθαν σε επαφή με πρόσωπα, χώρους και καταστάσεις,
άντλησαν πληροφορίες, απόκτησαν εμπειρίες και γνώσεις κι
ανακάλυψαν τον κόσμο του δάσους. Τα παιδιά συμμετείχαν με
μεγάλο ενθουσιασμό και ενδιαφέρον σε όλες τις εκδηλώσεις
και δραστηριότητες (επίσκεψη σε δάσος, κουκλοθέατρο,
κατασκευές, επίδειξη πυροσβεστικού οχήματος στο προαύλιο
του σχολείου κ.ά.). Μέσα από αυτές κατανόησαν την πολύτιμη
προσφορά του δάσους στον άνθρωπο. Συνειδητοποίησαν το
μέγεθος του προβλήματος της εξαφάνισης των ζώων του δάσους
και ευαισθητοποιήθηκαν περισσότερο για το περιβάλλον.

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 τμήματα 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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ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΜΑΝΤΟΥΛΙΔΗ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΕΛΙΑ & ΛΑΔΙ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ

Οι μαθητές των τμημάτων Δ3, Δ4 στα πλαίσια του
περιβαλλοντικού προγράμματος με θέμα την «Ελιά και το
λάδι», συμμετείχαν σε εκπαιδευτική – βιωματική επίσκεψη
στον ελαιώνα της κ. Καζάκη, στη Ν. Γωνιά Χαλκιδικής.
Στη διάρκεια της επίσκεψης οι μαθητές είχαν την
ευκαιρία να μαζέψουν ελιές, να ξεναγηθούν σε εργαστήριο
συσκευασίας παραδοσιακών προϊόντων, να διδαχτούν τα
στάδια παρασκευής βρώσιμης ελιάς και να επισκεφτούν
ελαιοτριβείο της περιοχής. Η εξόρμηση αυτή υπήρξε πολύ
ενδιαφέρουσα και εποικοδομητική για όλους τους μαθητές.
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MAΘΗΤΙΚΑ ΜΗΝΥΜΑΤΑ

HALLOWEEN PARTY
ΑΓΙΑΣΜΟΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ
Οι μαθητές των εξωσχολικών προγραμμάτων των αγγλικών
των Εκπαιδευτηρίων Μαντουλίδη γιόρτασαν και φέτος
το Halloween. Τα παιδιά έπαιξαν παιχνίδια, σκάλισαν
κολοκύθες – φαναράκια, έφαγαν γλυκίσματα και έκαναν
πολλές κατασκευές για να γιορτάσουν αυτή τη χαρούμενη
και δημοφιλή γιορτή.

ΜΑΘΑΙΝΩ ΤΟ ΜΕΤΡΟ
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ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΤΗΣ COLLEEN GRAFFY

ΓΥΜΝΑΣΙΟ
& ΛΥΚΕΙΟ

ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΟ ΘΕΑΤΡΟ ΑΜΑΛΙΑ
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ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ
ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟ
ΚΑΙ THN ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ
Η ομάδα παραδοσιακών χορών του Γυμνασίου - Λυκείου
των Εκπαιδευτηρίων Μαντουλίδη συμμετείχε στην εκδήλωση
«Εθελοντισμός και Αιμοδοσία», που διοργάνωσε το Ινστιτούτο
Αναπτυξιακής Αποκατάστασης Φιλύρου σε συνεργασία με τα
γραφεία αγωγής υγείας της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
Ανατολικής και Δυτικής Θεσσαλονίκης.
Οι μαθητές της ομάδας των Εκπαιδευτηρίων Μαντουλίδη,
υπό την καθοδήγηση της κ. Φωτεινής Γκιούνα, καθηγήτριας
Θρησκευτικών, υπεύθυνη του χορευτικού, παρουσίασαν
με επιτυχία χορούς από τη νησιωτική Ελλάδα.

ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ

ΓΥΜΝΑΣΙΟ
& ΛΥΚΕΙΟ

ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ

Προσκυνηματική Εκδρομή
στο ΑΓΙΟ ΟΡΟΣ
29 μαθητές της Β΄ τάξης του Λυκείου των Εκπαιδευτηρίων
Μαντουλίδη πραγματοποίησαν την, από 15ετίας, καθιερωμένη
προσκυνηματική εκδρομή στο Άγιον Όρος. Συγκεκριμένα
επισκέφθηκαν τις Ιερές Μονές Κουτλουμουσίου, Ιβήρων,
Φιλοθέου και Βατοπαιδίου. Μέσα από την παραμονή τους εκεί
αλλά και τις πολλές συζητήσεις με φωτισμένους μοναχούς
είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν έναν άλλον τρόπο σκέψης και
ζωής.
Τους μαθητές συνόδευσαν οι καθηγητές κ.κ. Ιακωβίδης
Αγάθων, Παναγιωτόπουλος Τιμόθεος και Χατζηζήσης Ιωάννης.
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100ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Αμπέλι και Οίνος
Περιβαλλοντική εξόρμηση στη Νάουσα
Το διήμερο 27-28/11 πραγματοποιήθηκε η εκπαιδευτική
εκδρομή της ΣΤ΄ τάξης του Δημοτικού στον Άγιο Νικόλαο
Νάουσας.
Στη διάρκεια της εκδρομής, που έγινε στο πλαίσιο
του περιβαλλοντικού προγράμματος με θέμα «Το αμπέλι
και το κρασί», οι μαθητές είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν
τα μυστικά του κρασιού και του αμπελιού και να έρθουν
σε επαφή με τη φύση.
Το πρόγραμμα της εκδρομής περιλάμβανε επίσκεψη –
ξενάγηση στο Οινοποιείο Μπουτάρη (στη Στενήμαχο),
συμμετοχή σε υπαίθριες δραστηριότητες – παιχνίδια
και παρουσίαση των εργασιών και πληροφοριών από τους
μαθητές σχετικά με το κρασί – αμπέλι. Η συμμετοχή
στη διήμερη ήταν μια πρωτόγνωρη εμπειρία για τα παιδιά,
η οποία σίγουρα θα μείνει ανεξίτηλη στη μνήμη τους.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΜΑΝΤΟΥΛΙΔΗ

Εντυπώσεις από την
Πηνελόπη Αναστασιάδου
Ήμασταν γεμάτα ενθουσιασμό την Πέμπτη το πρωί,
όλα τα παιδιά. Αυτός ο ενθουσιασμός οφειλόταν,
κυρίως, σ’ ένα νέο που είχαμε μάθει από καιρό. Θα
πηγαίναμε διήμερη εκδρομή στη Νάουσα. Μέρες τώρα
αυτό ήταν το μόνιμο θέμα συζήτησης μεταξύ μας.
Λίγο αργότερα επιβιβαστήκαμε στα πούλμαν και …
η εκδρομή είχε μόλις αρχίσει! Καταλαβαίνετε βέβαια
το λόγο, που κανείς μας δεν μπορούσε να συγκρατήσει
τη χαρά του. Ήταν η πρώτη μας εκδρομή με
διανυκτέρευση χωρίς τους γονείς μας! Τέλεια! Στη
διαδρομή ακούγαμε μουσική και κάναμε σχέδια. Μας
φάνηκε αιώνας μέχρι να φτάσουμε …
Πρώτα επισκεφτήκαμε το οινοποιείο του
ΜΠΟΥΤΑΡΗ. Εκεί μάθαμε πολλά ενδιαφέροντα
πράγματα για την ιστορία του οινοποιείου και για
την παρασκευή του κρασιού. Είχε μεσημεριάσει πια,
όταν φτάσαμε στο ξενοδοχείο ΒΕΡΜΙΟΝ. Αφού
τακτοποιήσαμε τα πράγματά μας στα δωμάτια
(περιττό να σας πω ότι ήταν φανταστικά), κατεβήκαμε
στην τραπεζαρία για φαγητό.
Το απόγευμα άλλοι πήγαν για παιχνίδι στα γήπεδα κι
οι υπόλοιποι, συμπεριλαμβανομένου και του εαυτού
μου, πήγαμε περίπατο με τους δασκάλους μας στον
Άγιο Νικόλαο. Το τοπίο ήταν γεμάτο χρυσοκίτρινα
φύλλα, καταπράσινα δέντρα και ξύλινες γεφυρούλες!
Οι περισσότεροι αποφασίσαμε να παγώσουμε
το χρόνο και να κρατήσουμε τις αναμνήσεις
μας για πάντα βγάζοντας φωτογραφία ό,τι μας
έκανε εντύπωση. Έπειτα πήγαμε στην αίθουσα
συνεδριάσεων του ξενοδοχείου, ενημερωθήκαμε
για το πρόγραμμα της επόμενης μέρας και
παρακολουθήσαμε την παρουσίαση εργασιών, που
ήταν σχετικές με το κρασί και το αμπέλι.
Το επόμενο πρωί μετά το πρωινό, μαζέψαμε με μεγάλη
μας λύπη τα πράγματα μας, τα τακτοποιήσαμε στα
λεωφορεία και πήγαμε να κάνουμε τις διάφορες
δραστηριότητες που μας είχαν ετοιμάσει, όπως
τοξοβολία, παιχνίδια, κυνήγι θησαυρού, πεζοπορία
κ.ά.) Περάσαμε υπέροχα! Αφού φάγαμε, ανεβήκαμε
στα λεωφορεία και ξεκινήσαμε το ταξίδι του
γυρισμού…

MAΘΗΤΙΚΑ ΜΗΝΥΜΑΤΑ

ΑKTEΣ
Oι καθρέφτες
της ρύπανσης
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2ο Πανελλήνιο Περιβαλλοντικό Μαθητικό
Συνέδριο
Μαθητές των Εκπαιδευτηρίων Μαντουλίδη συμμετείχαν
στο 2ο Πανελλήνιο Περιβαλλοντικό Μαθητικό Συνέδριο,
που πραγματοποιήθηκε υπό την εποπτεία της Ελληνικής
Εταιρείας Προστασίας Περιβάλλοντος (Ε.Ε.Π.Φ.) στις 29
Νοεμβρίου 2008 στο ξενοδοχείο HILTON, στην Αθήνα,
με θέμα: «Ακτές και Ρύπανση».
Οι μαθήτριες Κούκαλια Τριανταφυλλιά, Μαλάμου Βασιλεία
και Νάκου Ιωάννα υπό την καθοδήγηση των καθηγητών
κ. Βασίλη Βαλδούμα και κ. Σαράντη Σαραντίδη
παρουσίασαν την εργασία «Ακτές: οι καθρέφτες
της ρύπανσης». Βασιζόμενες στην έρευνα που
πραγματοποιήθηκε μέσω δειγματοληψιών από τις ακτές
του Θερμαϊκού κόλπου και εργαστηριακών αναλύσεων,
ανέπτυξαν τα συμπεράσματά τους για το επίπεδο της
ρύπανσής του.
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ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΜΑΝΤΟΥΛΙΔΗΣ

ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ

«ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΑΝΤΟΥΛΙΔΗΣ»
Με ξεχωριστή επιτυχία πραγματοποιήθηκε το
1ο Τουρνουά Καλαθοσφαίρισης «Ευάγγελος Μαντουλίδης»
που διοργάνωσε για πρώτη φορά το σωματείο
ΜΑΣ Μαντουλίδης, στη μνήμη του ιδρυτή
του συλλόγου και των Εκπαιδευτηρίων.

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ103

MAΘΗΤΙΚΑ ΜΗΝΥΜΑΤΑ

Ο

Ευάγγελος
Μαντουλίδης αφιέρωσε τη ζωή του
στην εκπαίδευση
και τον αθλητισμό. Παράλληλα με τα Εκπαιδευτήρια, έργο ζωής για κείνον
και την οικογένειά του, αγωνίστηκε για έναν αθλητισμό «καθαρό», έντιμο και σύμφωνο με
το αθλητικό ιδεώδες.
Το τουρνουά πραγματοποιήθη-

κε στο κλειστό γυμναστήριο του
Πολιτιστικού Κέντρου των Εκπαιδευτηρίων Μαντουλίδη. Η
ΜΕΝΤ που επικράτησε με 8272 του Κεραυνού Αιγίου, στον
άτυπο τελικό, κατέκτησε την
πρώτη θέση αφήνοντας δεύτερη την ομάδα από την Πελοπόννησο. Τρίτος αναδείχθηκε ο
διοργανωτής Μαντουλίδης αφού
κέρδισε την Αναγέννηση Φλόγα
με 67-66.

Με τον Ευάγγελο Μαντουλίδη, παγκόσμιοι πρωταθλητές στο Ισραήλ το 1999

Η τελετή λήξης
Μετά το τέλος των αγώνων
πραγματοποιήθηκε η τελετή λήξης. Ο διευθυντής αθλητισμού
των Εκπαιδευτηρίων και του
ΜΑΣ Μαντουλίδης Μάκης Χασιώτης, αφού μνημόνευσε τον
Ευάγγελο Μαντουλίδη, ευχαρίστησε τις ομάδες για τη συμμετοχή τους, τους συνδέσμους διαιτητών και κριτών, τον πρόεδρο
της ΕΚΑΣΘ Σάββα Λόρτο, για

την αθλοθέτηση του κυπέλλου
του πολυτιμότερου παίκτη και
τη στατιστική υπηρεσία του Κώστα Γαλάνη. Ο αρχηγός του Άρη,
Σάββας Ηλιάδης που απουσιάζει στο εξωτερικό με τους «κίτρινους» έστειλε μήνυμα με το
οποίο χαιρετίζει την εκδήλωσης
μνήμης του αείμνηστου Ευάγγελου Μαντουλίδη, ο οποίος επετέλεσε μεγάλο εκπαιδευτικό και
αθλητικό έργο κάτι που γνώρισε
από κοντά, και ο ίδιος, καθώς
υπήρξε μαθητής και αθλητής
των Εκπαιδευτηρίων.
Στην συνέχεια έγιναν οι απονομές. Στην ομάδα της ΜΕΝΤ
που κατέλαβε την πρώτη θέση
το κύπελλο παρέδωσε η πρόεδρος των Εκπαιδευτηρίων και
του ΜΑΣ Μαντουλίδης, Αικατερίνη Μαντουλίδου, η οποία
πριν την απονομή ανέφερε ότι
ο Ευάγγελος Μαντουλίδης είναι
πάντοτε κοντά μας. «Όλοι εμείς
που τον αγαπούσαμε υποσχόμαστε ότι θα συνεχίσουμε το έργο
του, τόσο στον αθλητισμό όσο
και στην εκπαίδευση», ανέφερε
χαρακτηριστικά. Στην δεύτερη
ομάδα του Κεραυνού Αιγίου το
κύπελλο παρέδωσε ο Δήμαρχος Πανοράματος Ιγνάτιος Καϊτετζίδης.
Ο Λυκειάρχης των Εκπαιδευτηρίων Δημήτρης Λασκαρίδης
απένειμε το αναμνηστικό για
την τρίτη θέση στον ΜΑΣ Μαντουλίδης, ενώ το κύπελλο για
την Aναγέννηση Φλόγα παρέδωσε η Γενική Διευθύντρια των
Εκπαιδευτηρίων Άσπα Χασιώτη.
Ο πρόεδρος της ΕΚΑΣΘ Σάββας Λόρτος απένειμε το έπαθλο
που αθλοθέτησε η Ένωση για
τον πολυτιμότερο παίκτη που
αναδείχτηκε ο Βούλε Μάντιτς
της ΜΕΝΤ.
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01.

Μαθητές των Εκπαιδευτηρίων Μαντουλίδη
στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Μπάσκετ

Ι. Καραθανάσης

Δ. Κατσίβελης

Κ. Σλούκας

Με τέσσερις μαθητές των Εκπαιδευτηρίων Μαντουλίδη αγωνίσθηκε
η Εθνική Ομάδα Μπάσκετ Εφήβων που κατέκτησε την 1η θέση
στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Μπάσκετ Εφήβων.
Πρόκειται για τους Κ. Σλούκα , Δ. Κατσίβελη, Γ. Γεωργάκη και Ι. Καραθανάση.
Μάλιστα ο Κ. Σλούκας, ο οποίος αγωνίζεται σήμερα στον Ολυμπιακό,
αναδείχτηκε ως ένας από τους πέντε καλύτερους παίκτες της Ευρώπης.

Γ. Γεωργάκης

MAΘΗΤΙΚΑ ΜΗΝΥΜΑΤΑ
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02.

03.

35ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ
ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΠΑΙΔΩΝ

35ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ
ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ EΦΗΒΩΝ

ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΡΙΑ
Η ΠΑΙΔΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
ΜΑΣ ΜΑΝΤΟΥΛΙΔΗΣ

ΔΕΥΤΕΡΗ ΘΕΣΗ
Η ΕΦΗΒΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
ΜΑΣ ΜΑΝΤΟΥΛΙΔΗΣ

Την πρώτη θέση κατέλαβε η Παιδική Ομάδα ΜΑΣ
ΜΑΝΤΟΥΛΙΔΗΣ στο 35ο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Παίδων
που διεξήχθη στη Ρόδο. Οι πρωταθλητές, αξίζει να σημειωθεί ότι κέρδισαν όλους τους αντιπάλους τους τερματίζοντας
με το απόλυτο των 10 βαθμών.

Την δεύτερη θέση κατέλαβε η Εφηβική Ομάδα
ΜΑΣ ΜΑΝΤΟΥΛΙΔΗΣ
στο 35ο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Εφήβων
που διεξήχθη στην Κύμη της Εύβοιας.

Η σύνθεση της ομάδας:
Σ. Ζεϊμπέκης, Π. Γρίψιος, Π. Βελισσαρίου,
Ν. Γεωργάκης, Θ. Τζιλής, Σ. Γιαννάκης, Ν. Σκούφος,
Σ. Χατζηχαρίσης, Α. Δαβάνης, Κ. Σούλης,
Χ. Καραΐσκος, Α. Βαρσάνο.

Η σύνθεση της ομάδας:
Δ. Κατσίβελης, Μ. Αρναούτης, Χ. Αγγελόπουλος,
Δ. - Μ. Χρόνης, Κ. Σλούκας, Κ. Σιάπκας, Β. Γιαχανατζής,
Ι. Μακρυνάκης, Ι. Φλιάτης, Κ. Δημητριάδης,
Γ. Γεωργάκης, Φ. Παπαδημητρίου.

04.

Ψηλότερα

Στους αγώνες καλαθοσφαίρισης της Α΄ φάσης Γενικών και Επαγγελματικών Λυκείων Δ/νσης Δ.Ε. Ανατολικής Θεσσαλονίκης
(2008 – 2009) η σχολική ομάδα αγοριών κατέλαβε την 1η θέση και η σχολική ομάδα κοριτσιών των Εκπαιδευτηρίων
Μαντουλίδη την 2η θέση.
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05.

07.

10.

(ΤΕΛΙΚΗ ΦΑΣΗ) Δ΄ - Ε΄ - ΣΤ΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

Διακρίσεις
σε Βαλκανικό
επίπεδο

Αργυρό και
Χάλκινο

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΑΝΩΜΑΛΟΥ
ΔΡΟΜΟΥ
Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκαν οι τελικοί αγώνες ανώμαλου δρόμου στις εγκαταστάσεις των ΤΕΦΑΑ στη Θέρμη. Οι μαθητές
που απέσπασαν μετάλλια είναι:
Δ΄ ΤΑΞΗ (600 μ.)
Αγόρια
Παραβάντσος Χρήστος
Χρυσό Μετάλλιο
Γιαννακοβίτης Γιώργος
Αργυρό Μετάλλιο
Τζαμτζής Όθωνας
Χάλκινο Μετάλλιο

Κορίτσια
Νικολοπούλου Κυριακή
Χρυσό Μετάλλιο
Λαλιώτη Αγγελική
Αργυρό Μετάλλιο
Πίτση Εύα
Χάλκινο Μετάλλιο

Ε΄ ΤΑΞΗ (800 μ. )
Αγόρια
Σαρασίδης Αβραάμ
Χρυσό Μετάλλιο
Παραβάντσος Αντώνιος
Αργυρό Μετάλλιο
Σαββίδης Μανώλης
Χάλκινο Μετάλλιο

Κορίτσια
Κυρκυμτζή Γεωργία
Χρυσό Μετάλλιο
Χατζηιωάννου Μαριαλένα
Αργυρό Μετάλλιο
Παναγιωτοπούλου Λαμπρινή
Χάλκινο Μετάλλιο

ΣΤ΄ Τάξη (1000 μ.)
Αγόρια
Πίτσης Γρηγόριος
Χρυσό Μετάλλιο
Δαλέσης Μάρκος
Αργυρό Μετάλλιο
Τάννος Βαγγέλης
Χάλκινο Μετάλλιο

Κορίτσια
Καλακιουλάκη Δήμητρα
Χρυσό Μετάλλιο
Βασιλείου Ελένη
Αργυρό Μετάλλιο
Κουτσουμπέλια Φένια
Χάλκινο Μετάλλιο

IΠΠΑΣΙΑ

Την 1η θέση στο Βαλκανικό Ατομικό Πρωτάθλημα
Ιππικής Δεξιοτεχνίας και
τη 2η θέση στο Βαλκανικό
Ομαδικό Πρωτάθλημα
Ιππικής Δεξιοτεχνίας
στην κατηγορία εφήβων
κατέκτησε η μαθήτρια
Ιουλία Κουδούνη, συνεχίζοντας την αξιόλογη πορεία της στο άθλημα της
Ιππασίας.

08.

Οι μαθήτριες Σ. Κορέα και
Σ. Σαμαρά (Γ’ Λυκείου)
συμμετείχαν στην ομάδα Μπάσκετ Νεανίδων
SIEMENS, η οποία κατέλαβε την 3η θέση στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα.

KOΛΥΜΒΗΣΗ
Χρυσό και
3 Αργυρά

06.

KOΛΥΜΒΗΣΗ
Ο μαθητής Π, Τόσκας (Β’ Λυκείου)
κατέκτησε 3 χρυσά και 2 χάλκινα
μετάλλια στο Εννιαίο Πανελλήνιο
Πρωτάθλημα Κολύμβησης Κατηγοριών

Τη 2η θέση στα 800 μέτρα
ελεύθερο και την 3η θέση
στα 400 μέτρα ελεύθερο
κατέκτησε η μαθήτρια Ρ.
Ταρατόρη (Γ’ Γυμνασίου)
στους Μακεδονικούς Αγώνες Κολύμβησης.

11.

09.

Όλοι οι νικητές

KOΛΥΜΒΗΣΗ

Ένα χρυσό και τρία αργυρά
κατέκτησε ο μαθητής Ε.
Ταρατόρης στο Πανελλήνιο
Πρωτάθλημα Κολύμβησης
Age Group (αθλήματα:
4Χ100, 4Χ200, 100 μέτρα
ελεύθερο και 200 μέτρα
ελεύθερο).

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

12.

KOΛΥΜΒΗΣΗ

3η θέση μαθητής
του δημοτικού
Ο μαθητής της Ε΄ τάξης
του Δημοτικού Σχολείου,
Α. Στόγιος κατέκτησε την
3η θέση στο θερινό πρωτάθλημα προαγωνιστικών
κολύμβησης
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ΑΝΔΡΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
1.
Γάκης Ιωάννης
2.
Γεωργάκης Γεώργιος
3.
Γιαχανατζής Βασίλειος
4.
Γρηγοριάδης Νικόλαος
5.
Γρίψιος Πέτρος
6.
Καραΐσκος Χαράλαμπος
7.
Καραμάνης Εμμανουήλ
8.
Κατσίβελης Δημήτριος
9.
Κελεσίδης Αλέξανδρος
10. Πάλλης Κωνσταντίνος
11. Παπαδόπουλος Ευστράτιος
12. Παπαθανασίου Παναγιώτης
13. Τράντας Άκης
14. Φλιάτης Ιωάννης
Προπονητές: Κεραμεύς Νικόλαος,
Νικολαΐδης Δημήτριος, Μπούμπας Άγγελος
Γυμναστής: Τζελέττας Απόστολος.
ΕΦΗΒΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
1.
Γεωργάκης Γεώργιος
2.
Γιαχανατζής Βασίλειος
3.
Γρίψιος Πέτρος
4.
Δαβάνης Αντώνιος
5.
Ζεϊμπέκης Σωτήριος
6.
Καραΐσκος Χαράλαμπος
7.
Κατσίβελης Δημήτριος
8.
Πανταζής Δημήτριος
9.
Σούλης Κωνσταντίνος
10. Τζιλής Θεόδωρος
11. Φλιάτης Ιωάννης
12. Χατζηχαρίσης Σωκράτης
Προπονητής: Σουανίδης Μανώλης

ΠΑΙΔΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
1.
Βελισσαρίου Πέτρος
2.
Γεωργάκης Νικόλαος
3.
Γεωργίου Βενιζέλος
4.
Γιαννάκης Αθανάσιος
5.
Γιαννάκης Στυλιανός
6.
Δεληγεώργης Απόλλων
7.
Μανώλογλου Ιωάννης
8.
Μητζαρίδης Γεώργιος
9.
Μπακιρτζής Αλέξανδρος
10. Ναούμης Απόστολος
11. Νικολάου Δημήτριος
12. Παπαθανασίου Αθανάσιος
13. Σιόλογκας Δημήτριος
14. Σκούφος Νικόλαος
15. Σλαφτσάκης Διαμαντής
Προπονητές: Ντολόπουλος Σάββας
Βρογκιστινός Παναγιώτης
ΠΡΟΠΟΝΗΤΕΣ
Βρογκιστινός Παναγιώτης
Κεραμεύς Νικόλαος
Μπούμπας Άγγελος
Νικολαΐδης Δημήτριος
Ντολόπουλος Σάββας
ΓΕΝΙΚΟΣ ΑΡΧΗΓΟΣ
Χασιώτης Ευθύμιος
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Νέα

29/9/2008
Στην ημερίδα «Γνωριμία με λογοτέχνες
εκπαιδευτικούς της Θεσσαλονίκης» που
διοργάνωσαν οι Υπεύθυνες
Καινοτόμων δράσεων και η Διεύθυνση
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
Ανατολικής Θεσσαλονίκης συμμετείχε
η κ. Α. Χασιώτη, Γενική Διευθύντρια των
Εκπαιδευτηρίων Μαντουλίδη, σύμβουλος
ΔΕΒΘ του Εθνικού Κέντρου Βιβλίου με
θέμα «Διαβάζοντας έρχεται η όρεξη».

ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

2/10/2008
Ο σχολικός σύμβουλος των
Μαθηματικών κ. Θωμαΐδης ενημέρωσε
τους μαθηματικούς των Εκπαιδευτηρίων
για το πρόγραμμα σπουδών των
μαθηματικών στη δευτεροβάθμια
εκπαίδευση.
11/10/2008
Οι Διευθυντές Αθλητικού Τομέα των
Εκπαιδευτηρίων κ. κ. Ε. Χασιώτης,
Ν. Κεραμεύς και οι προπονητές
των αθλητικών τμημάτων ΜΑΣ
ΜΑΝΤΟΥΛΙΔΗΣ και ακαδημιών
παρουσίασαν το αθλητικό πρόγραμμα
των Εκπαιδευτηρίων σε γονείς και
αθλητές.
16/10/2008
Οι καθηγήτριες αγγλικών του
Δημοτικού Σχολείου Δ. Δαμουλάκη,
Ελ. Μουσαφείρη, Γλ. Πετρίδου

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΜΑΝΤΟΥΛΙΔΗ

παρακολούθησαν ημερίδα με θέμα
“Bridging curricular and cultural gaps
in EFL classes” που πραγματοποιήθηκε
στο Γυμνάσιο Πανοράματος από τη
Σχολική Σύμβουλο Θεσσαλονίκης
Δρ Αγγελική Δεληγιάννη και το Σχολικό
Σύμβουλο Χαλκιδικής
Δρ Θεόδωρο Μανιάκα σε συνεργασία
με το ΕΚΑΔΕΒΕ.
18/10/2008
Ο υπεύθυνος Πληροφορικής
των Εκπαιδευτηρίων κ. Αντώνης
Μαυρομάτης παρακολούθησε την
ημερίδα με τίτλο:
«Προώθηση της Ηλεκτρονικής
Μάθησης στην Εκπαίδευση:
Παραδείγματα Βέλτιστων Πρακτικών»
που πραγματοποιήθηκε στο
Πανεπιστήμιο Μακεδονίας από την
Ελληνική Εταιρεία Επιστημόνων και
Επαγγελματιών Πληροφορικής και
Επικοινωνιών (Παράρτημα Μακεδονίας
– Θράκης).
22/10/2008
Οι φιλόλογοι Θ. Κυρατζής, Α. Φωκά
και Α. Χασιώτη παρακολούθησαν την
ενημερωτική συνάντηση φιλολόγων
με θέμα: «Παραγωγή βοηθητικού
υλικού για την εισαγωγή θεμάτων
σχετικά με τα φύλα στην Εκπαιδευτική
διαδικασία» από τους σχολικούς
συμβούλους φιλολόγων Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης Θεσσαλονίκης
31/10/2008
Εκπαιδευτικοί του Δημοτικού,
Γυμνασίου και Λυκείου παρακολούθησαν
στο βιβλιοπωλείο Ιανός την παρουσίαση
του βιβλίου της κ. Νόρας ΠυλόρωφΠροκοπίου, «Το διαμαντένιο Άλφα»
(Ελληνικά Γράμματα).
Μίλησαν οι: Γ. Ξανθούλης,
συγγραφέας, Ά. Χασιώτη, φιλόλογοςΓενική Διευθύντρια των
Εκπαιδευτηρίων, Β. Κολωνάς,
Καθηγητής Π. Θεσσαλίας.
6/11/2008
Ο σχολικός σύμβουλος των
Μαθηματικών κ. Κατσιάρης ενημέρωσε
τους μαθηματικούς για το πρόγραμμα
σπουδών των μαθηματικών στη
δευτεροβάθμια εκπαίδευση.

25/11/2008
Η σχολική σύμβουλος των Φιλολόγων κ.
Χασεκίδου ενημέρωσε τους φιλολόγους
για το πρόγραμμα σπουδών της αρχαίας
και νέας ελληνικής γλώσσας και
ιστορίας στο Γυμνάσιο και στο Λύκειο.
23-30/11/2008
Ο κ. Ε. Τσουβαλάς, φιλόλογος, πήρε
μέρος στην ετήσια επιστημονική
ημερίδα με τίτλο «Το θέατρο στην
Εκπαίδευση-εμπειρίες, εφαρμογές
και προοπτικές για ένα δημιουργικό
σχολείο.»
Η ημερίδα πραγματοποιήθηκε στο
πλαίσιο της παγκόσμιας ημέρας
θεάτρου.
21/11/2008
Η κ. Α. Χασιώτη, γενική διευθύντρια
των Εκπαιδευτηρίων, φιλόλογος,
παρουσίασε στο βιβλιοπωλείο ΙΑΝΟΣ
το καινούριο βιβλίο του καθηγητή του
Πανεπιστημίου Ιωαννίνων κ. Παναγιώτη
Νούτσου.
Το βιβλίο εκδόθηκε από τις εκδόσεις
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ και έχει τον
τίτλο «Προστριβές στο πεδίο της
λογοτεχνίας».
21/11/2008
Οι νηπιαγωγοί Γιαννακούλα Αι.,
Μαντουλίδου Π. και Τωμαδάκη Ε.
συμμετείχαν σε εκπαιδευτική ημερίδα
που οργανώθηκε στο πλαίσιο των
επιμορφωτικών δράσεων της 15ης
Περιφέρειας Προσχολικής Αγωγής με
θέματα «Η πειραματική διδασκαλία
των φυσικών επιστημών στο
νηπιαγωγείο: θεωρητικές αναφορές και
παραδείγματα», «Ζητήματα γλωσσικής
διδασκαλίας στο νηπιαγωγείο»
και «Γλώσσα και Φυσικές επιστήμες:
Το παράδειγμα μιας διαθεματικής
προσέγγισης στο νηπιαγωγείο».
28/11/2008
Η κ. Χ. Μπόση, καθηγήτρια αγγλικών,
συμμετείχε στο σεμινάριο που
διοργάνωσε η σύμβουλος αγγλικής
γλώσσας και φιλολογίας Dr.
A. Δεληγιάννη, με τίτλο: «Η παιδαγωγική
αξιοποίηση των καινοτόμων δράσεων:
E-twinning, Comenius, ατομικές
πρωτοβουλίες εκπαιδευτικών».
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Σεμινάρια

προσωπικού και γoνέων

Τ

ο εκπαιδευτικό και διοικητικό
προσωπικό των Εκπαιδευτηρίων συμμετείχε σε σεμινάρια στο
πλαίσιο της πληρέστερης επιμορφωσής τους, σε συνεργασία
με την Cosmos Συμβουλευτική.
Συγκεκριμένα, οι εκπαιδευτικοί του Νηπιαγωγείου παρακολούθησαν σεμινάριο με τίτλο: «Θεατρικό παιχνίδι μετά μουσικής».
Οι εκπαιδευτικοί του Δημοτικού - Γυμνασίου - Λυκείου παρακολούθησαν σεμινάριο με τίτλο: «Μαθησιακές δυσκολίεςΔυσλεξία» από τον καθηγητή μαθησιακών
δυσκολιών, του πανεπιστημίου Μακεδονίας
κ. Γ. Παυλίδη.
Το διοικητικό προσωπικό όλων των βαθμίδων παρακολούθησε σεμινάρια με τίτλο:
«Τεχνικές βελτίωσης λεκτικής και τηλεφωνικής επικοινωνίας» και «Ασφάλεια και
πρόληψη ατυχημάτων στις μετακινήσεις».

Γ. Παυλίδης

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΓΟΝΕΩΝ
Τα Εκπαιδευτήρια Μαντουλίδη κατανοώντας
το ενδιαφέρον και την ανησυχία των γονέων για τα παιδιά τους που κάνουν τα πρώτα
τους βήματα στην εκπαίδευση και θέλοντας
να απαντήσουν στα ερωτήματά τους για τη
συμπεριφορά των παιδιών της προσχολικής
και της πρώτης σχολικής ηλικίας, διοργάνωσαν σεμινάρια για τους γονείς του Νηπιαγωγείου και της Α΄ Δημοτικού.
Στα σεμινάρια ειδικοί παιδαγωγοί, ψυχολόγοι, λογοθεραπευτές παρουσίασαν τα εξής
θέματα :
• «Ενδείξεις των μαθησιακών δυσκολιών
κατά την προσχολική και πρώτη σχολική
ηλικία. Έγκαιρη διάγνωση – πρώιμη παρέμβαση» από την Ελίνα Μπόντη, ειδική
παιδαγωγό – λέκτορα Ιατρικής ΑΠΘ

• «Τα παιδιά μας θύματα – θύτες: επιθετικές συμπεριφορές στην προσχολική και
πρώτη σχολική ηλικία» από την κ. Υψιπύλη
Κυπραίου, σχολική ψυχολόγο - οικογενειακή θεραπεύτρια.
• «Η σημασία των ορίων στη συμπεριφορά
των παιδιών και πως τα όρια βοηθούν στην
ψυχολογική τους ανάπτυξη» από την κ. Μαρία Χατζηπανταζή, ψυχολόγο, ειδικευμένη
στη συμβουλευτική ψυχολογία και την οικογενειακή θεραπεία.
• «Στάδια ανάπτυξης λόγου και ομιλίας και
οι συνήθεις τους διαταραχές. Τραυλισμός»
από τη κ. Νίκη Χατζηγεωργίου, λογοπαθολόγο – μέλος αμερικανικού οργανισμού ομιλίας και ακοής.
Ακολούθησε συζήτηση όπου οι επιστήμονες απάντησαν σε όλες τις ερωτήσεις των
γονέων.

Ν. Χατζηγεωργίου

Υ. Κυπραίου

Μ. Χατζηπανταζή

Ε. Μπόντη

OI ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΩΝ ΜΑΝΤΟΥΛΙΔΗ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Μαντουλίδου Αικατερίνη
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
Μαντουλίδης Δημήτριος
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
Χασιώτη Ασπασία
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ
Μαντουλίδου Παρασκευή
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ISO,
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ
Μπαθρέλλου Φλωρεντία

ΔΙΕΥΘΥΝΤΙΚΑ ΣΤΕΛΕΧΗ
Μαντουλίδου Αικατερίνη, Καθ. Αγγλικής Φιλολογίας
Διευθύντρια Λυκείου
Λασκαρίδης Δημήτριος, Μαθηματικός,
Διευθυντής 2ου Λυκείου
Διγκτσής Παρίσης, Καθ. Φυσικής Αγωγής,
Υποδιευθυντής Λυκείου
Μπαθρέλλου Φλωρεντία, Καθ. Αγγλικής Φιλολογίας,
Διευθύντρια Γυμνασίου
Χασιώτη Ασπασία, Φιλόλογος
Διευθύντρια 2ου Γυμνασίου
Σαραντίδου Δέσποινα, Καθ. Αγγλικής Φιλολογίας,
Υποδιευθύντρια Γυμνασίου
Νικολουδάκη Σοφία, Καθ. Αγγλικής Φιλολογίας
Υπεύθυνη Πολιτιστικών
Χατζόπουλος Γεώργιος, Δάσκαλος,
Διευθυντής Δημοτικού
Μπούκλα Θωμαή, Δασκάλα,
Υποδιευθύντρια Δημοτικού
Λευκοπούλου Ελισάβετ, Δασκάλα,
Διευθύντρια 2ου Δημοτικού
Πετρίδου Γλυκερία
Υπεύθυνη Πολιτιστικών
Μαντουλίδου Παρασκευή, Νηπιαγωγός
Διευθύντρια Σπουδών Προσχολικής Ηλικίας
Τωμαδάκη Ευτυχία, Νηπιαγωγός,
Διευθύντρια Νηπιαγωγείου
Τουτουντζή Ελευθερία, Νηπιαγωγός
Διευθύντρια 2ου Νηπιαγωγείου (Εκπ. άδεια)
Αθανασιάδου Αναστασία, Νηπιαγωγός,
Διευθύντρια 2ου Νηπιαγωγείου
Τόσκα Θεοδώρα, Νηπιαγωγός
Διευθύντρια Παιδικού Σταθμού
Χασιώτης Ευθύμιος, Μαθηματικός
Διεύθυνση Αθλητισμού
Κεραμεύς Νικόλαος
Διεύθυνση Αθλητισμού - Υπεύθυνος αγωνιστικών τμημάτων
– Προπονητής ανδρικής ομάδας
Νικολαΐδης Δημήτριος
Συνεργάτης - Προπονητής αγωνιστικών τμημάτων

ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΩΝ Ε.Μ.
Αβουρδιάδου Σ., Αβραμίδου Γ., Αγγέλης Β., Αθανασιάδου Α., Αλεξίου Ε., Αληχανίδου Α., Αλμπάνη Κ., Αμπεριάδης Ν., Ανδρούδη Σ., Άντσος Χ., Απατσίδου Μ., Αργυρόπουλος Γ., Αρετάκης Θ., Ασημακόπουλος Β., Βαβούρα Μ.,
Βαλδούμας Β., Βαλκάνου Ε., Βασιλικού Μ., Βεΐνογλου Μ., Βελώνη Σ., Βιτλή Α., Βλάχου-Μπλιάτκα Χ., Βράνης Π.,
Βρογκιστινός Π., Γαλοπούλου Α., Γάλλος Γ., Γάλλος Κ., Γεράκη Μ., Γεράση Β. Γεράση Β., Γεράσης Γ., Γερμάνη Ε.,
Γιαγτζόγλου Σ., Γιαννακούλα Α., Γιοβάννη Ε., Γιόρογλου Α., Γκασιμπαγκαζίδου Α., Γκιουζέλη Μ., Γκιούνα Φ., Γκουνάεβα Β., Γκρέζιος Κ., Γούναρη Ε., Γουναροπούλου Μ., Γούτας Π., Γραμμένου Μ., Γρηγοριάδου Μ., Γρηγοριάδου
Σ., Δάγκαλης Δ., Δαμουλάκη Δ., Δανιηλίδου Β., Δάντση Ο., Δελή Μ., Δεμιρτζόγλου Α., Δημαράκης Ά., Δημαράκης Φ., Δημοπούλου Ε., Διαμαντοπούλου Ε., Διγκτσής Π., Δομνηνού Ε., Ελευθεριάδου Α., Ετερίδης Χ., Ευγενίδου
Δ., Ζαμπέτογλου Α., Ζαμπουρίδου Ν., Ζεϊμπέκη Μ., Ζερβουδάκης Θ., Θεοδοσίου Ν., Θεοδωρίδου Ε., Θεοδώρου
Δ., Θεοδώρου Ι., Θεοδώρου Σ., Θωμαΐδου Α., Ιακωβίδης Α., Ιορδάνογλου Μ., Ιωσηφίδης Ι., Καζάκος Δ., Καμπάκης Χ., Κανετίδης Λ., Κάνουρας Α., Καπαώνη Κ., Καράβατος Α., Καραγγέλη Ε., Καραγιώργος Θ., Καραμάνης Ε., ,
Καραμανώλης Ε., Καραμπατάκη Μ., Καραπατσάς Π., Καραστάθη Α., Καργιάς Χ., Καρκαλέτση Ά., Καρκατζίνου Ε.,
Κασαβός Β., Κασσίμη Μ., Κατέχης Χ., Κάτση Φ., Κάτσης Σ., Κατσικά Δ., Κατσικά Μ., Κατσικαρίδης Θ., Κατσικάς
Κ., Κατσόγιαννης Η., Κατσούλης Γ., Κέλπης Χ., Κεραμεύς Ν., Κερασιώτης Α., Κικιδάς Π., Κιουρτσή Γ., Κιουρτσής
Χ., Κοζλόβ Κ., Jones T., Κολιούσκα Π., Κονδελίδης Ν., Κοροξένου-Τσατμαλή Α., Κουγιουμτζής Γ., Κουκουβέτσιος
Κ., Κουκουβίνος Ν., Κουμουσίδου Ι., Κουντουράκης Χ., Κουρτεσίδης Η., Κουρτεσίδου Π., Κούρτης Α., Κουσιτζής
Ι., Κουσιτζής Π., Κουταλιανού Ο., Κουτρουμπάκη Ε., Κουτσιούλης Γ. , Κουτσομήτρος –Κομνηνός Σ., Κρουστάλης
Μ., Κυπραίου Υ., Κυρατζής Θ., Κυριακίδου Ά., Κυριακοπούλου Ο., Κυρίμη Σ., Κύρου Κ., Κυρτσίδου Κ., Κωδωνάκη
Α., Κωνσταντινίδη Μ., Κωστελίδου Μ., Κώττης Α., Λαγινόπουλος Χ., Λασκαρίδης Α., Λασκαρίδης Δ., Λευκοπούλου
Ε., Λιαμάκη Α., Λιαμάκη Χ., Λούγκας Ι., Λυζάρδου Α., Μαζαράκης Λ., Macphail J, Μαντουλίδου Π., Μαραγκός Π.,
Μαργαρίτη Ε., Marcroft E., Ματιάκης Α., Μαυρίδου Μ., Μαυρίκου Ε., Μαυρογένη Α., Μαυρομάτης Α., Μέγαρης Ι.,
Μερτζάνη Μ., Μηλαπίδης Ν., Μίλτσος Κ., Μινούδη Μ., Μιχαηλίδου Π., Μιχαλάκα Ό., Μιχαλακοπούλου Ε., Μουριτζής
Π., Muirhead A., Muirhead N., Μουσαφείρη Ε., Μούτη Έ., Μπαθρέλλου Φ., Μπακαλιού Α., Μπαλή Δ., Μπαλούκας Ι.,
Μπαμπούσης Ι., Μπαρμπαρούσης Σ., Μπέγου Ζ., Μπεκιαρίδου Ε., Μπενετάτου Μ., Μπεντιούλη Δ., Μπεσδεμιώτης
Σ., Μπίκης Ν., Μπλιούκα Β., Μπονατσάκη Μ., Μπόση Χ., Μπούκλα Θ., Μπουκουβάλα Φ., Μπούμπας Ά., Μπούσιος
Χ., Μυλοπούλου Σ., Νίκα - Ζαραλίδου Ι., Νίκα -Νικολάου Μ., Νίκα Φ., Νικολαΐδης Δ., Νικολαΐδης Δ., Νικολαΐδου Ε., Νικολαΐδου Σ., Νικολάου Ζ., Νικολάου Ι., Νικολουδάκη Σ., Νικόπουλος Δ., Ντανατζή Ε., Νταουντάκης Ι.,
Ντόλκερας Π., Ντολόπουλος Σ., Ντόντου Ι., Ντούνας Σ., Ντριάγκου Α., Ξαφοπούλου Μ., Παϊταρίδου Α., Πακαλίδου
Ν., Παλαμουτίδου Δ., Πάλλης Κ. , Παμπόρης Γ., Παναγιωτόπουλος Τ., Πανικίδης Π., Παντοσίτη Ε., Παπαβασιλείου
Β., Παπαγιάννη Δ., Παπαδημητρίου Ε., Παπαδημητρίου Μ., Παπαδόπουλος Ε. Παπαδόπουλος Χ., Παπαδοπούλου
Ε., Παπαδοπούλου Ι. Παπαδοπούλου Μ., Παπαδοπούλου Σ., Παπαευσταθίου Γ. Παπάζογλου Β., Παπαθανασίου Μ.,
Παπαθανασίου Π., Παπακώστα Α., Παρίση Μ. Παρπούλα Τ., Πασπαλάς Α., Πατρέλη Π., Πατσίδης Κ., Πεγκλίδου Ε.,
Πεζίκογλου Ι., Περιφανόπουλος Α., Περιφανόπουλος Χ., Πεσερίδου Μ., Πεταλίδης Γ., Πετρίδης Η., Πετρίδου Γ.,
Πέτροβιτς Β., Πετρόπουλος Κ., Πολυμενέρης Ι., Πουρνάρας Δ., Πράττος Λ., Ραλλίδου Ε., Ρανίδης Κ., Ραπτόπουλος
Σ., Ρίγγας Ι., Σαββίδου Μ., Σακαλή Μ., Σαλαβάτη Α., Σαμαρά Σ., Σαμαράς Γ., Σαπουνάς Θ., Σαραντίδου Δ., Σαραντίδης Σ., Σεϊτανίδης Ζ., Σεϊτανίδης Σ., Σερέτης Π., Σκοτίνη Κ., Σουανίδης Ε., Σούρβαλος Φ., Σούρβαλος Χ. Σούρλα Κ.,
Σοφίκης Ν., Σπανδωνή Δ., Στάθης Ε., Στασινός Λ., Σταυρινός Γ., Σταυροπούλου Ά., Στεργιόπουλος Β., Στεργιούλα
Ε., Στεφανίδης Σ., Στεφανίδης Φ., Στόικου Ε. , Σύρρης Κ., Σφακιανάκη Ο., Σφόλκος Δ., Σφόλκου Β., Σφόλκου Σ.,
Σωτηρίου Α., Ταβουλάρη Μ., Ταϊρίδου Θ., Taramas D., Taylor C., Τεντώνης Θ., Τζελέττας Α., Τζήκος Χ., Τζιλής Θ.,
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