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editorial

15 χρόνια συμπληρώθηκαν από την αιφνίδια απώλεια του 
Ιδρυτή των Εκπαιδευτήριων Ευάγγελου Μαντουλίδη την Άνοιξη 
του 2007.

Ο Ευάγγελος Μαντουλίδης συνεχίζει βέβαια να είναι παρών 
σε όλα αυτά που γεννήθηκαν μέσα από τα οράματά του και 
τώρα εξακολουθούν να ζουν στη σκέψη, στις καρδιές και στις 
προσπάθειες των ανθρώπων που τα συνεχίζουν, της οικογένειάς 
του, του εκπαιδευτικού και διοικητικού προσωπικού και κυρίως 
των μαθητών του σχολείου που περήφανα φορούν τη «φανέλα» 
με το όνομά του. 

Πιστοί στο όραμα του Ευάγγελου Μαντουλίδη, βασιζόμενοι 
στις ίδιες αρχές, συνεχίζουμε στον δρόμο που αυτός χάραξε, 
στοχεύοντας ακόμα πιο ψηλά. Δεν μένουμε στις κορυφές που 
κατακτήσαμε, αλλά αναζητούμε ολοένα ψηλότερες, όπως μας 
δίδαξε ο οραματιστής και μέντορας Ευάγγελος Μαντουλίδης 
με το έργο του και το παράδειγμά του.
15 χρόνια μετά την απουσία του Ιδρυτή ο απολογισμός είναι 
αναπόφευκτος και απαραίτητος.
Τα Εκπαιδευτήρια Ε. Μαντουλίδη από το 1978, που ξεκίνησαν 
τη φωτεινή πορεία τους, στηρίζονται γερά σε τέσσερις ισχυρούς 
και στέρεους πυλώνες, που διασφαλίζουν και υπόσχονται ένα 
λαμπρό αύριο: την αριστεία, την καινοτομία, τον πολιτισμό και 
τον αθλητισμό, με κύρια αποστολή τους το πλάσιμο ψυχών και 
χαρακτήρων, τη δημιουργία πολιτών με εθνική και ανθρώπινη 
αξιοπρέπεια, με υψηλό αίσθημα ευθύνης, με ξεχωριστό ήθος.
 
Αριστεία
Οι εξαιρετικές επιτυχίες των μαθητών στα ανώτατα εκπαιδευτικά 
ιδρύματα της χώρας μας, οι σημαντικές υποτροφίες και 
διακρίσεις σε κορυφαία Πανεπιστήμια των ΗΠΑ, της
Μ. Βρετανίας και της Ευρώπης, οι πρωτιές σε Διεθνείς 
Ολυμπιάδες Μαθηματικών, Πληροφορικής, Βιολογίας, 
Αστρονομίας και Φυσικής, αλλά και οι διακρίσεις στα γράμματα, 
τις τέχνες και τον αθλητισμό επιβεβαιώνουν την κοινή 
προσπάθεια όλων μας, της οικογένειάς μας, των άξιων 
συνεργατών, του εκπαιδευτικού και διοικητικού προσωπικού, 
των γονέων και των μαθητών των Εκπαιδευτηρίων.

Καινοτομία
Τα Εκπαιδευτήρια επιλέγονται από το 2016 ως «Microsoft 
Showcase School», 1 από τα 3 σχολεία στην Ελλάδα και 1 από 
τα 290 παγκοσμίως. Η διάκριση αυτή αποτελεί αναγνώριση 
των καινοτόμων δράσεων και εκπαιδευτικών προγραμμάτων 
που εφαρμόζονται εδώ και χρόνια, με έμφαση στη χρήση των 
νέων τεχνολογιών τόσο στην εκπαίδευση όσο και στη διοίκηση.
Τα προγράμματα Flipped Classroom, Watch & Learn, Case 
Studies, Art & Science Days, Προγράμματα Επιχειρηματικότητας 
και προγράμματα υγιεινής διατροφής, όπως τα Noutree, 

Mission X, καθιστούν την καινοτομία προϋπόθεση και ανάγκη και 
πραγματώνουν το όραμα του έξυπνου και σύγχρονου σχολείου.
Την εποχή της πανδημίας μάλιστα επιλέχθηκαν να συμμετάσχουν 
στην επιτυχημένη συμπαραγωγή της Microsoft και του ΣΚΑΪ με 
τίτλο «Synthesis», που συντόνισε ο γνωστός δημοσιογράφος 
Παύλος Τσίμας, γιατί ξεχώρισαν για την ευελιξία, την 
προσαρμοστικότητα και την ετοιμότητα που επέδειξαν. 
Δεν μετέφεραν μόνο τα μαθήματα στις ψηφιακές τάξεις 
αλλά οργάνωσαν και μια σειρά από σημαντικές δράσεις, 
προκειμένου να μην στερήσουν πολλά από τους μαθητές τους, 
να καλλιεργήσουν γνώσεις και δεξιότητες, να κρατήσουν ανοιχτή 
την πόρτα στη γνώση και στη δημιουργία.

Πολιτισμός 
Τα Διεθνή Μαθητικά Συνέδρια Λογοτεχνίας που ξεκίνησαν την 
Άνοιξη του 2012 σε συνεργασία με το Ζωγράφειο Λύκειο, υπό 
την αιγίδα του Οικουμενικού Πατριαρχείου, αφιερωμένα σε έναν 
μεγάλο Έλληνα λογοτέχνη, αποτελούν ένα μοναδικό, καινοτόμο 
και άκρως διδακτικό παράδειγμα πνευματικής δραστηριότητας 
στην κρίσιμη εποχή που διανύουμε. Πραγματοποιούνται κάθε 
χρόνο με τη συμμετοχή 25 σχολείων από την Ελλάδα, την Κύπρο, 
την Αίγυπτο, την Αμερική, την Πόλη, την Ίμβρο και εκλεκτών 
εκπροσώπων των γραμμάτων και των τεχνών. Ο πολιτισμός 
άλλωστε αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση της πνευματικής 
ανάπτυξης και προόδου του παιδιού. 
Για τον σκοπό αυτό διοργανώνονται από τα Εκπαιδευτήρια και 
οι Αγώνες Τέχνης, ένα βήμα παιδείας και πολιτισμού, καθώς 
και η Προσομοίωση Συνεδρίασης Ολομέλειας Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου, για το σμίλεμα ελεύθερων και δημοκρατικών 
πολιτών.

Αθλητισμός
Κύρια επιδίωξη του Ευάγγελου Μαντουλίδη ήταν και ο 
αθλητισμός. Το μπάσκετ, παιδικό όνειρο, ήταν το αλάτι στη ζωή 
του. 4 φορές παγκόσμιοι πρωταθλητές και 8 φορές πρώτοι στην 
Ελλάδα στο σχολικό μπάσκετ. Το 1999 πρώτη θέση παγκόσμια 
στο Ισραήλ, το 2005 δεύτερη θέση παγκόσμια στην Πολωνία, το 
2009 τρίτη θέση στην Τουρκία και το 2019 πέμπτη στον κόσμο. 

15 χρόνια μετά σε πείσμα των καιρών συνεχίζουμε. Οι εποχές 
άλλαξαν, αλλά ο χρόνος δεν ματαίωσε τίποτε. Η ματιά μας είναι 
πιο μακριά, εκεί που η προσπάθεια γίνεται σπορά, η γνώση 
θερισμός. Εκεί που οι μαθητές μας ξεδιπλώνουν τα ταλέντα 
και καλλιεργούν τις γνώσεις και τις δεξιότητές τους. Εκεί που 
οι δάσκαλοι γίνονται γέφυρες, για να περάσουν αντίπερα οι 
μαθητές τους. Εκεί που οι απόφοιτοι επιστρέφουν, καταξιωμένοι 
επαγγελματίες πια, ως γονείς αυτή τη φορά, αναγνωρίζοντας τον 
καταλυτικό ρόλο του σχολείου και την πολύτιμη προσφορά του. 
Εκεί τέλος που η αγάπη βάζει φωτιά στα όνειρα των μαθητών και 
γεμίζει τη φαρέτρα τους με εφόδια πολύτιμα για το μέλλον τους.

Αικατερίνη Μαντουλίδου
Πρόεδρος Εκπαιδευτηρίων Ε. Μαντουλίδη
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Η Γλυκερία στην Πόλη μαζί με 125 μαθητές 
του Ζωγραφείου Λυκείου και 

των Εκπαιδευτηρίων Ε. Μαντουλίδη

Στο πλαίσιο του Φεστιβάλ «Δρόμοι του πολιτισμού του Πέρα», 

«Βeyoğlu Kültür yolu Festivali», πραγματοποιήθηκε στην Όπερα της 

Κωνσταντινούπολης ενώπιον πολυπληθούς κοινού, 2.200 περίπου 

θεατών, ομογενών, Ελλήνων και Τούρκων, συναυλία της δημοφιλούς 

Ελληνίδας ερμηνεύτριας Γλυκερίας, την οποία στο δεύτερο μέρος 

της εκδήλωσης συνόδευσαν στο τραγούδι 125 μαθητές, 98 από τη ΣΤ’ 

Δημοτικού των Εκπαιδευτηρίων Ε. Μαντουλίδη και 27 μαθητές του 

Ζωγραφείου Γυμνασίου - Λυκείου της Πόλης.

Την όλη διοργάνωση, η οποία στέφθηκε από εξαιρετική επιτυχία, 

ανέλαβε το Ζωγράφειο Γυμνάσιο - Λύκειο, υπό την άγρυπνη καθοδήγηση 

του Διευθυντή κ. Γιάννη Δεμιρτζόγλου και πολύτιμο αρωγό την κ. Άσπα 

Χασιώτη, Γενική Διευθύντρια των Εκπαιδευτηρίων Ε. Μαντουλίδη.

Η χαρά και η συγκίνηση περίσσεψαν. Οι λόγοι πολλοί:

• Η Γλυκερία είναι μια από τις μεγαλύτερες Ελληνίδες ερμηνεύτριες.

• Η Όπερα, το νέο AKM TURK TELEKOM, είναι η «αίθουσα - καμάρι» 

στον χώρο του πολιτισμού της Κωνσταντινούπολης και όλης της 

Τουρκίας και μία από τις μεγαλύτερες αίθουσες του κόσμου.

• Το γεγονός ότι το Φεστιβάλ του Πέρα, ένα μεγάλο πολιτιστικό 

γεγονός για την Πόλη, άνοιξε με μια εκδήλωση όπου κυριαρχούσε 

ο Ελληνισμός στη σκηνή και στην πλατεία, ήταν πολύ σημαντικό, 

Εκδήλωση
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Εκδήλωση

μέσα από τον συμβολισμό του.

• Το ότι o Υφυπουργός Πολιτισμού και Τουρισμού της Τουρκίας κ. 

Ahmet Misbah, που γεννήθηκε και μεγάλωσε στο Πέρα, ζήτησε από 

έναν Έλληνα, έναν Ρωμιό της Πόλης, τον Διευθυντή του Ζωγραφείου, 

να προτείνει και να διοργανώσει αυτή και άλλες τρεις εκδηλώσεις 

του Φεστιβάλ, προβάλλοντας έτσι όχι μόνο την ιστορική αλλά και 

τη σύγχρονη παρουσία και αξία της Ρωμιοσύνης της Πόλης, είναι 

εξίσου σημαντικό.

• Η πιο σπουδαία όμως στιγμή της βραδιάς, αυτή που έκλεψε την 

παράσταση και τις καρδιές όλων των θεατών, ήταν η παρουσία στη 

σκηνή 125 παιδιών από τα δυο σχολεία, που τραγούδησαν μαζί με τη 

Γλυκερία και τους άξιους συνεργάτες της ελληνικά τραγούδια. 125 

Ελληνόπουλα, Ρωμιόπουλα σε μια παιδαγωγική και άκρως διδακτική 

εμπειρία που θα τους μείνει αξέχαστη.

Όλοι όσοι είχαν την τύχη να παρακολουθήσουν την ξεχωριστή αυτή 

συναυλία, και κυρίως τα παιδιά, θα κρατήσουν στις αναμνήσεις τους 

ως πολύτιμη παρακαταθήκη αυτή τη ζέστη ανοιξιάτικη βραδιά της 

28ης Μαΐου 2022, τότε που έφεραν την ελληνική λαλιά στην καρδιά της 

Κωνσταντινούπολης, μεταφέροντας μηνύματα ειρήνης, συναδέλφωσης 

και αρμονικής συνύπαρξης των λαών. 

Αξίζουν θερμά συγχαρητήρια στα ξεχωριστά αυτά παιδιά όπως και 

στους αγαπημένους δασκάλους τους, που τους συνόδευσαν και τους 

προετοίμασαν για την ξεχωριστή αυτή συναυλία και όλως ιδιαιτέρως 

στις κ.κ. Φωτεινή Κοκκάλα, Ελένη Θεοδωρίδου και τον κ. Γιάννη 

Πολυμενέρη.

Σημαντική ήταν η στήριξη και η θερμή φιλοξενία από τις Κοινότητες  

Σταυροδρομίου - Πέρα και Μ. Ρεύματος και τον Πρόεδρο τους κ. 

Γιώργο Παπαλιάρη. 

Τέλος, το πιο «τρελό χειροκρότημα» αξίζει η Γλυκερία και η μοναδική 

ορχήστρα της, που άριστα διηύθυνε ο κ. Στέλιος Φωτιάδης, γιατί 

ανταποκρίθηκαν άμεσα και αφιλοκερδώς στην πρόσκληση των 

διοργανωτών και ταξίδεψαν όλους τους 2.200 παραβρισκόμενους με 

τις εξαίσιες μουσικές τους. 

Όσο υπάρχουν τέτοιες στιγμές, στιγμές φωτός και ελπίδας υπάρχει 

ζωντανή η πίστη πως στο τέλος το φως νικά πάντα το σκοτάδι.
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Τραγουδάμε στην πόλη... με τη Γλυκερία

Την Τετάρτη, 25 Μαΐου 2022 οι μαθητές της ΣΤ' Δημοτικού και συνοδοί 

εκπαιδευτικοί των Εκπαιδευτηρίων Ε. Μαντουλίδη αναχωρήσαμε με 

προορισμό την Κωνσταντινούπολη. Η εκπαιδευτική εκδρομή με τίτλο 

«Τραγουδάμε στην πόλη... με τη Γλυκερία» ήταν πια γεγονός! 

Όταν φτάσαμε στο ξενοδοχείο μας, ήταν 20:00 το απόγευμα. Η πρώτη 

μας επαφή με την Πόλη ήταν το δείπνο, που απολαύσαμε σε κοντινό 

εστιατόριο. 

Το πρωινό της επόμενης ημέρας αναχωρήσαμε για την Αγιά Σοφιά, όπου 

και ξεναγηθήκαμε. Ακολούθησε η μεγάλη περιήγηση στον Βόσπορο. 

Γευματίσαμε στο πλοίο και κλείσαμε την κρουαζιέρα με ένα μοναδικό 

πάρτι που θα μείνει αξέχαστο σε μικρούς και μεγάλους! Η Κοινότητα 

του Μεγάλου Ρεύματος και η Κοινότητα του Πέρα μας αγκάλιασαν με 

τη φιλοξενία τους. 

Την επόμενη μέρα, επισκεφτήκαμε τον Ιερό Ναό των Εισοδίων της 

Θεοτόκου του Πέρα, το Μουσείο Ψευδαισθήσεων, τον Αθλητικό Σύλλογο 

του Πέρα και τέλος το ιστορικό Ζωγράφειο Λύκειο, όπου οι μαθητές 

μας έκαναν πρόβα με τους μαθητές του Ζωγραφείου για την επικείμενη 

παράσταση με τη Γλυκερία. Αργότερα, επισκεφτήκαμε το εντυπωσιακό 

Atatürk Kültür Merkezi για την πρόβα μας με τη Γλυκερία. Ο χώρος, η 

ατμόσφαιρα και η επαφή με τη Γλυκερία ενθουσίασαν τους μαθητές. 

Το πρωινό του Σαββάτου ξεναγηθήκαμε στο Μουσείο Rahmi M. Koç, 

ενώ το μεσημέρι απολαύσαμε το γεύμα μας κάτω από τη Γέφυρα του 

Γαλατά. Η ώρα της μεγάλης παράστασης είχε φτάσει. Οι μαθητές 

ήταν εκεί για τον μεγάλο σκοπό του project να... τραγουδήσουν στην 

Πόλη με τη Γλυκερία! Οι φωνές τους ενώθηκαν με τη φωνή της και το 

αποτέλεσμα ήταν συγκινητικό. Οι 2.200 θεατές που κατέκλυσαν την 

κεντρική αίθουσα, ανάμεσά τους Έλληνες της Πόλης, γονείς, απλοί 

θεατές, όλοι γίναμε ένα και μοιραστήκαμε στιγμές μοναδικής αξίας. 

Την Κυριακή, αφού επισκεφθήκαμε το Φανάρι και την Παναγία των 

Βλαχερνών φύγαμε με την υπόσχεση ότι θα «επιστρέψουμε στην Πόλη 

των πόλεων».

Η καρδιά του Ελληνισμού χτύπησε άλλη μια φορά στην καρδιά της 

Κωνσταντινούπολης... 

Εις το επανιδείν!
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«Η Λογοτεχνία αλλιώς… σε καιρούς κρίσης»
2η ΔΙΕΘΝΗΣ ΜΑΘΗΤΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ

Η 2η Διεθνής Μαθητική Συνάντηση Λογοτεχνίας με τον τίτλο «Η 
λογοτεχνία αλλιώς… σε καιρούς κρίσης», την οποία συνδιοργάνωσαν 
το Ζωγράφειο Λύκειο Κωνσταντινούπολης και τα Εκπαιδευτήρια Ε. 
Μαντουλίδη και η οποία τελούσε υπό την αιγίδα του Οικουμενικού 
Πατριαρχείου, πραγματοποιήθηκε και προβλήθηκε από το Livemedia 
στις 7 και 8 Απριλίου. Στη φετινή διοργάνωση συμμετείχαν 200 
μαθητές από 25 σχολεία της Ελλάδας, της Κωνσταντινούπολης, της 
Ίμβρου, της Λευκωσίας, της Νέας Υόρκης και του Γιοχάνεσμπουργκ, 
50 εκπαιδευτικοί και 45 εκλεκτοί εκπρόσωποι των γραμμάτων και 
των τεχνών. 
Την πρώτη μέρα του συνεδρίου μαθητές, καθηγητές της δευτεροβάθμιας 
και της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, συγγραφείς, κριτικοί και 
δημοσιογράφοι είχαν την ευκαιρία να ανταλλάξουν σκέψεις, ερωτήσεις 
και προβληματισμούς σχετικά με τη λογοτεχνία… σε καιρούς κρίσης. 

Την έναρξη των εργασιών της Συνάντησης κήρυξε η ΑΘΠ ο Οικουμενικός 
Πατριάρχης κ. κ. Βαρθολομαίος. Τους μαθητές και ομιλητές της 
Συνάντησης καλωσόρισαν ο Γιάννης Δεμιρτζόγλου - Διευθυντής 
Ζωγραφείου Λυκείου και η Δρ. Ασπασία Χασιώτη - Γενική Διευθύντρια 
Εκπαιδευτηρίων Ε. Μαντουλίδη. Χαιρετισμό επίσης απηύθυναν η κ. 
Αικατερίνη Μαντουλίδου - Πρόεδρος Εκπαιδευτηρίων Ε. Μαντουλίδη, ο 
κ. Χαράλαμπος Κυραϊλίδης - Πρόεδρος Συνδέσμου Ιδρυτών Ελληνικών 
Ιδιωτικών Εκπαιδευτηρίων, ο κ. Γιώργος Παπαλιάρης - Πρόεδρος 
Κοινότητας Σταυροδρομίου, ο κ. Στράτος Δολτσινιάδης - Εκπρόσωπος 
Ιδρυτή Ζωγραφείου Λυκείου και ο κ. Γιάννης Γιγουρτσής - Συντονιστής 
Εκπαίδευσης Ομογενειακών Σχολείων. 
Στην πρώτη συζήτηση «Η λογοτεχνία σε καιρούς κρίσης» με ειδικό 
σύμβουλο και συντονιστή τον συγγραφέα, κριτικό Μάνο Κοντολέων οι 
σύνεδροι εστίασαν στον ιδιαίτερο ρόλο της λογοτεχνίας σε περιόδους 
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κρίσης. Από την πλευρά του ο συγγραφέας Ισίδωρος Ζουργός τόνισε 
ότι η εργατικότητα και ιδιαίτερα αυτή της συγγραφής αποτέλεσε για 
τον ίδιο διέξοδο στη δύσκολη καθημερινότητα, ενώ η εκπαιδευτικός, 
κριτικός Κατερίνα Ζαμαρία σχολίασε ότι η λογοτεχνία είναι παραμυθία, 
ένα παράθυρο στον κόσμο που μπορεί να οδηγήσει σ’ έναν νέο φωτεινό 
κόσμο. Μία φυγή από τη δύσκολη πολλές φορές πραγματικότητα σε μία 
νέα πιο ενδιαφέρουσα πραγματικότητα, όπως δήλωσε ο συγγραφέας, 
διευθυντής του BookPress Κώστας Κατσουλάρης. Στον δεύτερο 
κύκλο συζήτησης με τίτλο «Η πανδημία αλλιώς: γραφή ιαματική» με 
ειδικό σύμβουλο και συντονίστρια την Ομότιμη Καθηγήτρια Ελληνικής 
Φιλολογίας του ΕΚΠΑ Άντα Κατσίκη - Γκίβαλου έγινε λόγος για 
τον θεραπευτικό ρόλο της γραφής τόσο για τον ίδιο τον συγγραφέα 
όσο και για τον αναγνώστη. Η Ελένη Πριοβόλου, συγγραφέας του 
μυθιστορήματος «Φως σε μαύρο ουρανό», ανέφερε ότι το μυθιστόρημά 
της αυτό αποτέλεσε τη δική της ιαματική γραφή για την περίοδο 
της οικονομικής κρίσης που την οδήγησε να δημιουργήσει έναν 
δεκαεξάχρονο ήρωα, τον Ντίνο, που καλείται να αντιμετωπίσει έναν 
εχθρικό κόσμο. Από την πλευρά της η Ομότιμη Καθηγήτρια Ψυχολογίας 
στο Πάντειο Πανεπιστήμιο Φωτεινή Τσαλίκογλου, συγγραφέας του 
βιβλίου «Ο Αζόρ και ο κύριος των εννιά», παραδέχτηκε ότι οι αγωνίες 
του Αζόρ, ενός σκύλου που «γεννήθηκε» μέσα στην πανδημία, ήταν το 
πρόσχημα για προϋπάρχουσες αγωνίες, όπως της ίδιας της ύπαρξής 
μας. 
Σ’ ένα ευχάριστο «διάλειμμα» που ακολούθησε όλοι οι συμμετέχοντες 
της Μαθητικής Συνάντησης είχαν την ευκαιρία και τη χαρά να ακούσουν 
και να απολαύσουν αποσπάσματα από λογοτεχνικά κείμενα από τους 
ηθοποιούς Στέλιο Μάινα και Δημήτρη Πιατά. 
Στη συνέχεια, στην τρίτη συνάντηση - συζήτηση με τίτλο «Άσπρο - μαύρο: 
η εποχή των αντιθέσεων» με ειδική σύμβουλο την Γενική Διευθύντρια 
Εκπαιδευτηρίων Ε. Μαντουλίδη Ασπασία Χασιώτη και συντονιστή 
τον δημοσιογράφο, συγγραφέα Γιάννη Μπασκόζο έγινε λόγος για τις 
αντιθέσεις που ταλανίζουν την εποχή μας. Παράλληλα, ο συγγραφέας 
Νίκος Δαββέτας διατύπωσε την άποψη ότι η λογοτεχνία αποτελεί το 
καλύτερο πεδίο να αμβλυνθούν οι διαφορές, να τις κατανοήσουμε και 
να τις συναισθανθούμε. Η πρώτη ημέρα ολοκληρώθηκε με τη συζήτηση 
υπό τον τίτλο «Έρωτας σε δύσκολους καιρούς» με ειδικό σύμβουλο τον 
συγγραφέα Γιάννη Πάσχο και συντονιστή τον δημοσιογράφο Μανώλη 
Πιμπλή. Από την πλευρά του ο συγγραφέας Θωμάς Κοροβίνης δεν 
δίστασε να παρακινήσει τους νέους μαθητές να αποκτήσουν εμπειρίες 

και να ερωτευθούν, αναφέροντας ότι δεν πρέπει τίποτε να εμποδίζει τον 
καθένα και σε καμία εποχή να συναντηθεί με τον έρωτα, γιατί πολλοί 
άνθρωποι ερωτεύτηκαν κάτω από πολύ δύσκολες συνθήκες. 
Η δεύτερη μέρα ξεκίνησε με την προβολή ενός βίντεο, αφιέρωμα στα 
10 χρόνια των Διεθνών Μαθητικών Συνεδρίων. Ακολούθησε η πρώτη 
συζήτηση της δεύτερης ημέρας με θέμα «Ποίηση και επικαιρότητα: 
σκέψεις και συναισθήματα για την ποίηση της πανδημίας της Covid-19 
με ειδικό σύμβουλο και συντονίστρια την Δέσποινα Παπαστάθη, Δρ. 
Νέας Ελληνικής Φιλολογίας, Μέλος Ε. ΔΙ. Π, Τομέας ΜΝΕΦ, Τμήμα 
Φιλολογίας, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Η Δήμητρα Κωτούλα, ποιήτρια, 
αρχαιολόγος, ανέφερε ότι η δημιουργικότητα είναι σύμφυτη με 
την ανθρώπινη φύση και βρίσκεται στην καθημερινότητα του κάθε 
ανθρώπου. Χωρίς την τέχνη η ζωή είναι αδιανόητη. Ο Θανάσης 
Χατζόπουλος, ποιητής, παιδοψυχίατρος, ψυχαναλυτής δήλωσε ότι οι 
άνθρωποι που έχουν μία «προϋπηρεσία» στην τέχνη και περισσότερο 
στην ποίηση μπορούν να εξέλθουν πιο εύκολα από δύσκολες 
καταστάσεις, ακόμα και καταστάσεις που απαιτούν κάποιου είδους 
θεραπεία. Στη συνέχεια, η συζήτηση με ειδικό σύμβουλο και συντονιστή 
τον Κώστα Καραβίδα, Μέλος Ε. ΔΙ. Π. του Τμήματος Φιλολογίας του 
Πανεπιστημίου Ιωαννίνων επικεντρώθηκε στη θεματική ενότητα: 
«Η μοναξιά πρωταγωνιστής σε λογοτεχνικά κείμενα». Ως προς τον 
ρόλο της μοναξιάς στον χώρο της λογοτεχνίας, ο Γιώργος Μητάς , 
συγγραφέας ανέφερε ότι η μοναξιά μπορεί να αναδύεται πολλές φορές 
ως λογοτεχνικό μοτίβο στα μυθιστορήματα και τα διηγήματα, μπορεί 
όμως και να οδηγήσει αρκετούς ανθρώπους να ανακαλύψουν και κατ’ 
επέκταση να έρθουν σε επαφή με τη λογοτεχνία. Σ’ ένα ευχάριστο 
«διάλειμμα» που ακολούθησε όλοι οι συμμετέχοντες της Μαθητικής 
Συνάντησης είχαν την ευκαιρία και τη χαρά να ακούσουν και να 
απολαύσουν αποσπάσματα από λογοτεχνικά κείμενα από τον ποιητή, 
ηθοποιό και σκηνοθέτη Θοδωρή Γκόνη, τον ηθοποιό και σκηνοθέτη 
Ακύλλα Καραζήση και την ηθοποιό Λουκία Μιχαλοπούλου. 
Η επόμενη συνεδρίαση με ειδική σύμβολο την Φραγκίσκη 
Αμπατζοπούλου, Ομότιμη Καθηγήτρια Φιλολογίας ΑΠΘ, συγγραφέα 
και συντονίστρια την δημοσιογράφο Μικέλα Χαρτουλάρη ασχολήθηκε 
με το ζήτημα «Λογοτεχνία και Ιστορία σε εποχές κρίσης». Αρχικά, 
η κ. Φραγκίσκη Αμπατζοπούλου τόνισε ότι υφίσταται μία ολόκληρη 
σχολή συγγραφέων που τεκμηριώνουν τα λογοτεχνικά τους κείμενα με 
ιστορικά ντοκουμέντα, όπως ο Βασίλης Βασιλικός στο βιβλίο του «Ζ». 
Ο Χρήστος Αστερίου, Δρ. Φιλολογίας, συγγραφέας, από την πλευρά του 
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αποφάνθηκε ότι η λογοτεχνία μπορεί να επιτρέπει μεν τα πάντα (ακόμη 
ίσως και την παραποίηση), αλλά όλα κρίνονται εκ του αποτελέσματος. Η 
τελευταία συζήτηση της Μαθητικής Συνάντησης με ειδικό σύμβολο τον 
συγγραφέα Μιχάλη Σπέγγο και συντονίστρια την δημοσιογράφο Μαρίνα 
Αγγελάκη επικεντρώθηκε στο θέμα «Οι πανδημίες στη λογοτεχνία». 
Η ηθοποιός Μαρία Καλλιμάνη αναρωτήθηκε αν θα θυμόμαστε στο 
μέλλον τη συγκεκριμένη πανδημία που ζούμε και ευχήθηκε να 
αντιμετωπίζουμε τις δυσκολίες, όπως η συγκεκριμένη, με μεγαλύτερη 
αλληλεγγύη, ενώ τόνισε πως και η συγκεκριμένη πανδημία, όπως και 
άλλες στο παρελθόν, θα αφήσει το αποτύπωμά της στη λογοτεχνία, 
εξάλλου το έχει κάνει ήδη. Τέλος, η Κίρκη Κεφαλέα, Καθηγήτρια 
Συγκριτικής Λογοτεχνίας στη Θεολογική Σχολή του Πανεπιστημίου 
Αθηνών, συγγραφέας διατύπωσε την άποψη ότι η ποιοτική τέχνη μπορεί 
να σώσει τον κόσμο. 
Ο Γιάννης Δεμιρτζόγλου - Διευθυντής Ζωγραφείου Λυκείου 
Κωνσταντινούπολης και η Δρ. Ασπασία Χασιώτη - Γενική Διευθύντρια 
Εκπαιδευτηρίων Ε. Μαντουλίδη, που είχαν την ευθύνη όλης της 
διοργάνωσης, μετά την ολοκλήρωση της Συνάντησης, κάνοντας έναν 
απολογισμό, αναφέρουν:
«H 2η Διεθνής Μαθητική Συνάντηση Λογοτεχνίας έχει αποκτήσει τη 
δική της δυναμική, ανεξάρτητη αλλά και συμπληρωματική των Διεθνών 
Μαθητικών Συνεδρίων Λογοτεχνίας, που ξεκίνησαν την Άνοιξη του 
2012, 10 χρόνια πριν, στην Κωνσταντινούπολη. 
Ζούμε σε μια δύσκολη και παράξενη εποχή. Με ταχύτητες μεγάλες, 
ο κόσμος διαρκώς αλλάζει και τα παιδιά μας έχουν ανάγκη από γερά 
κρατήματα, για να μην τα παρασύρει ο άστατος καιρός. 
Η λογοτεχνία μπορεί να είναι «ο ανθός στη ρωγμή του τσιμέντου», όπως 
ακούστηκε από έναν ποιητή, είναι όμως και η υπόσχεση ότι τελικά η 
ελπίδα βρίσκει τον δρόμο της. »
Όλοι οι συμμετέχοντες, μαθητές, καθηγητές, λογοτέχνες και 
δημοσιογράφοι, ενθουσιασμένοι και ικανοποιημένοι από τις συζητήσεις 
που πραγματοποιήθηκαν, έδωσαν υπόσχεση για μία νέα συνάντηση και 
ανταλλαγή απόψεων γύρω από τη λογοτεχνία την Άνοιξη του 2023…

Γράφει ο Δ. Καραβασίλης, (Β΄ Λυκείου):
Αν έπρεπε όλοι να συμφωνήσουμε για κάτι που μας έλειψε στα 
χρόνια της πανδημίας σίγουρα αυτό θα ήταν η ανθρώπινη επαφή. Η 
ευκαιρία να βρισκόμαστε, να συζητάμε για θέματα που μας αρέσουν, να 
ανταλλάσσουμε απόψεις ήταν το τίμημα αυτής της περιόδου. Μαθητές, 
όμως, των Εκπαιδευτηρίων Ε. Μαντουλίδη, του Ζωγραφείου Λυκείου 
της Πόλης και άλλων 23 σχολείων από όλο τον κόσμο - έστω και πίσω 
από την οθόνη ενός υπολογιστή - μπορέσαμε στη 2η Διεθνή Μαθητική 
Συνάντηση Λογοτεχνίας να αναβιώσουμε αυτή τη μοναδική εμπειρία, 
συζητώντας για δύο μέρες με προσωπικότητες από τον χώρο του 
πνεύματος, των γραμμάτων και των τεχνών. 
Η συνάντηση ξετυλίχθηκε γύρω από θέματα καίρια για τη λογοτεχνική 
γραφή και την ανάγνωση. Ιδιαίτερα το ενδιαφέρον μου τράβηξαν οι 
συζητήσεις με έκδηλο το αποτύπωμα της επικαιρότητας, συζητήσεις με 
θέμα τον ρόλο της Λογοτεχνίας σε περιόδους κρίσεις, σαν την πανδημία. 
Οι σύνεδροι τόνισαν πως η λογοτεχνία δεν μπορεί να υποβιβαστεί 
κατά τη διάρκεια τέτοιων κρίσεων σε μια τέχνη απλής περιγραφής 
του κόσμου μας. Αντίθετα βρίσκεται μέσα σε αυτόν, τον αναλύει με τη 

διεισδυτική της ματιά. Προικισμένη τόσο με τη λογική όσο και με το 
συναίσθημα, πολλές φορές δείχνει διεξόδους που υπερβαίνουν την 
υποκειμενικότητα της προσωπικής γραφής και γίνονται καθολικές και 
πολύτιμες για όλους μας 
Ψάχνοντας αυτές τις διεξόδους στρεφόμαστε και οι αναγνώστες στη 
Λογοτεχνία. Απόδειξη: κάθε μαθητής στις συζητήσεις σχετικά με 
την πανδημία και τη Λογοτεχνία είχε να καταθέσει την άποψή του 
ορμώμενος από προσωπικές εμπειρίες. «Η λογοτεχνία με ανακούφισε» 
«Στη διάρκεια της πανδημίας το βιβλίο ήταν αντίδοτο στη μοναξιά», 
κατέθεσαν πολλοί μαθητές στο διαδικτυακό βήμα του συνεδρίου. 
Και ενώ η συζήτηση συνεχιζόταν, θα παρατηρούσε κάποιος πως όλο 
και περισσότερο οι μαθητές μιλούσαν για τα βιώματά τους από τη 
λογοτεχνική γραφή και την ανάγνωση. Από το γεγονός αυτό και μόνο, 
όλοι καταλάβαμε πως το συνέδριο είχε πραγματικά εκπληρώσει 
τον σκοπό που το γέννησε. Έδωσε την ευκαιρία στον καθένα μας να 
αισθανθεί άνετα, ώστε να παρουσιάσει τη σχέση του με το βιβλίο από 
μια πιο συστηματική σκοπιά, σε μια συνάντηση που, όπως πολλοί 
σύμβουλοι επανέλαβαν, θύμιζε πανεπιστημιακό συνέδριο λογοτεχνίας. 
Στο περιθώριο των συζητήσεων, η ομάδα των μαθητών του σχολείου 
μας, που ήταν συγκεντρωμένη σε μια αίθουσα, ακόμα και στη διάρκεια 
των διαλειμμάτων ασχολούνταν με τα θέματα του συνεδρίου. Όντας 
πραγματικά ενθουσιασμένοι με όσα ακούγαμε ανταλλάσσαμε τις θέσεις 
μας για τέτοια ζητήματα πλέκοντας, όπως και οι περισσότεροι σύνεδροι, 
την προσωπική εμπειρία με την αντικειμενική πραγματικότητα, το 
υποκειμενικό με το καθολικό, μιμούμενοι ουσιαστικά τη μοναδική 
τέχνη της λογοτεχνίας που δίνει συλλογικές διαστάσεις στην ατομική 
έκφραση και προσωποποιεί τις «μεγάλες» έννοιες. 
Αυτή η συνθήκη που μοιάζει κάπως παράδοξη φωτίστηκε καλύτερα στη 
συζήτηση που συμμετείχα εγώ. Με σύμβουλο την κ. Αμπατζοπούλου, 
τον κ. Αστερίου και τον κ. Μπαζούκη ασχοληθήκαμε με τη σχέση 
λογοτεχνίας και ιστορίας, τον τρόπο που η μια επηρεάζει την άλλη. 
Ιδιαίτερα μας απασχόλησε αν πρέπει να υψώνονται τείχη ιστορικής 
ακρίβειας στη λογοτεχνία που προσπαθεί να καταπιαστεί με ιστορικά 
γεγονότα, αν πρέπει, δηλαδή, ο δημιουργός να περιορίζεται από κάποιες 
επιταγές αντικειμενικής αλήθειας. Τελικά, όλοι συμφωνήσαμε στην 
αυταξία της λογοτεχνικής δημιουργίας, την αυθύπαρκτη υπόστασή της. 
Την Παρασκευή το απόγευμα, όταν ο κ. Δεμιρτζόγλου και η κ. Χασιώτη, 
οι εμπνευστές αυτής της καταπληκτικής διοργάνωσης, κήρυξαν τη 
λήξη των εργασιών του συνεδρίου, τα συναισθήματα όλων μας ήταν 
ανάμεικτα από τη μία η πίκρα που μια τόσο όμορφη εμπειρία πλησίαζε 
στο τέλος. Από την άλλη δίπλα σε αυτή την εύλογη πίκρα έλαμπε στα 
πρόσωπα μας η χαρά. Χαρά για τις γνώσεις που πήραμε, τα βιβλία 
που γνωρίσαμε και τις συζητήσεις που παρακολουθήσαμε. Χαρά 
που συνειδητοποιήσαμε πως υπάρχουν άνθρωποι που μοιράζονται 
τους ίδιους προβληματισμούς και τις ίδιες σκέψεις με μας. Εύχομαι 
ειλικρινά το μεράκι και το πάθος των διοργανωτών να φέρει σε πέρας 
παρόμοιες συναντήσεις και στο μέλλον. 
Και του χρόνου στην Πόλη… 
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Συγκινητική Τελετή Αποφοίτησης 

Μία συγκινητική τελετή για τον αποχαιρετισμό των αποφοίτων της Γ΄ Λυκείου 2020 - 2021 οργάνωσαν τα Εκπαιδευτήρια, με την 
παρουσία γονέων, συγγενών, φίλων εκπαιδευτικών και της διοίκησης των Εκπαιδευτηρίων. Ήταν μια γιορτή γεμάτη αναμνήσεις, 
ευχές, μουσική, φιλμ από τη μαθητική ζωή και συγκινητικές ομιλίες. Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε με την τήρηση όλων των 
απαραίτητων μέτρων λόγω των επιδημιολογικών συνθηκών. 
Κεντρικός ομιλητής της εκδήλωσης ήταν ο κ. Νίκος Παπαπέτρου, απόφοιτος ’97, Γενικός Διευθυντής Τομέα Ανάπτυξης 
Ανανεώσιμων Πηγών και Αποθήκευσης Ενέργειας της εταιρείας Mytilineos. 
Τον αποχαιρετιστήριο λόγο προς τους αποφοίτους εκφώνησε η Πρόεδρος των Εκπαιδευτηρίων Ε. Μαντουλίδη, Αικατερίνη 
Μαντουλίδου. Η Γενική Διευθύντρια - Διευθύντρια του Λυκείου των Εκπαιδευτηρίων, Δρ. Άσπα Χασιώτη, που είχε την επιμέλεια της 
εκδήλωσης, καλωσόρισε τους παρευρισκόμενους. 
Στην εκδήλωση δόθηκαν βραβεία διακρίσεων σε αποφοίτους που έγιναν δεκτοί σε κορυφαία πανεπιστήμια της Αμερικής και της 
Ευρώπης, απέσπασαν διακρίσεις σε διεθνείς και πανελλήνιους διαγωνισμούς στα μαθηματικά, τη φυσική, τη χημεία και τη βιολογία 
και σημείωσαν υψηλές επιδόσεις στην πληροφορική, στα Forensics, σε συνέδρια του εξωτερικού, στην ελληνική γλώσσα, στη 
μουσική, στο θέατρο, στον χορό, στη ζωγραφική και, φυσικά, στον αθλητισμό. 
Το βραβείο «Ευάγγελος Μαντουλίδης» απονεμήθηκε στον απόφοιτο Ιωάννη Δημουλιό, ενώ τον αποχαιρετιστήριο λόγο εκ μέρους 
των φετινών αποφοίτων εκφώνησε η απόφοιτη Χριστίνα Καραφυλλιά. Τους αποφοίτους καλωσόρισε στον Σύλλογο Αποφοίτων των 
Εκπαιδευτηρίων, η Αντιπρόεδρος Δ. Σ. του Συλλόγου Αποφοίτων Φωτεινή Καραρίζου - Σιάγκρη. 
Στην τελετή αποφοίτησης, όπου τηρήθηκαν όλα τα μέτρα προστασίας για την προστασία από τον κορονοϊό παραβρέθηκαν γονείς, 
συγγενείς των αποφοίτων εκπαιδευτικοί. 

Τα Εκπαιδευτήρια E. Μαντουλίδη αποχαιρέτησαν τους αποφοίτους
της σχολικής χρονιάς 2020 - 2021

Λαμπρή
Τελετή Aποφοίτησης

Τελετή Αποφοίτησης 2020 - 2021
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Τελετή Αποφοίτησης 2020 - 2021

Καλησπέρα και από εμένα, 
Είναι παρά πολύ μεγάλη τιμή και μεγάλη μου χαρά, που βρίσκομαι 
εδώ. Ευχαριστώ την κ. Μαντουλίδου και την κ. Άσπα Χασιώτη. 
Η αλήθεια είναι πως είναι πάρα πολύ περίεργο, είναι σαν χθες 
βασικά - αν και έχουν περάσει 24 χρόνια - από τότε που ήμουν ένας 
από εσάς. Σίγουρα το έχετε ακούσει πάρα πολλές φορές ότι αυτός 
ο χρόνος περνάει πολύ γρήγορα, η αλήθεια είναι ότι περνάει πάρα 
πολύ γρήγορα. 
Καταρχήν, θα ήθελα να σας πω συγχαρητήρια, όχι μόνο γιατί 
τελειώσατε το Λύκειο. Η αλήθεια είναι ότι αυτό από μόνο του είναι 
κάτι πολύ σημαντικό στη ζωή όλων των ανθρώπων. Η ουσία είναι ότι 
τελειώσατε το Λύκειο μέσα στην πανδημία, ενάμιση χρόνο σχολικό 
σε τόσο δύσκολες συνθήκες. Ελπίζω να τα έχετε πάει καλά σε ό,τι 
εξετάσεις έχετε δώσει, αλλά αυτό από μόνο του, ότι έχετε τελειώσει 
ένα τόσο απαιτητικό σχολείο, όπως είναι τα Εκπαιδευτήρια 
Μαντουλίδη, σας έχει δώσει εφόδια, αξίες, αρχές, στοιχεία 
πολύτιμα για όλη σας τη ζωή. Θα δείτε πως θα επανέρχονται σε 
ανύποπτες στιγμές ως πολύτιμοι σύμβουλοι να σας καθοδηγήσουν 
σε αποφάσεις σωστές και κρίσιμες. 
Είναι πάρα πολύ σημαντικό ότι τα τελευταία 25 χρόνια είμαι κι εγώ 
τυχερός να ανήκω στις πρώτες γενιές που έχουν αποφοιτήσει από 
αυτόν εδώ τον χώρο. Σημαντικοί άνθρωποι, αξιόλογοι, σημαντικοί 
επαγγελματίες που σήμερα, όπως είπε η κ. Χασιώτη, βρίσκονται σε 
όλο τον κόσμο προσφέροντας κοινωνικό θετικό έργο σε διάφορα 
επίπεδα. Αυτοί είμαστε πλέον μια ομάδα μεγάλη, μια οικογένεια 
ευρύτερη που σας καλωσορίζουμε, προκειμένου να μπορέσουμε να 
σας υποστηρίξουμε, γιατί ακριβώς προερχόμαστε όλοι από αυτόν 
τον χώρο, αυτόν τον χώρο που, όταν εγώ ξεκίνησα, ήταν μισός 
ουσιαστικά σε έκταση. Μεγάλωσε, βέβαια, αλλά η έκταση είναι το 
λιγότερο θετικό, μεγάλωσε μέσα από τους μαθητές που έβγαλε, 
μέσα από τους δασκάλους, μέσα από τα μηνύματά του, από την 
αξιοκρατία του, από τα οποία ουσιαστικά μπολιαστήκαμε όλοι και θα 
δείτε κι εσείς ότι έχετε μπολιαστεί με αυτά ακριβώς τα εφόδια που, 
όσο περνάνε τα χρόνια, τόσο περισσότερο θα εκτιμάτε. 
Οπότε αυτό το μήνυμα θέλω να περάσω. Είμαστε αυτοί οι απόφοιτοι, 
υπάρχει ένας πολύ δυνατός δεσμός που τον τιμάμε καθημερινά 
και μπορεί και είναι εδώ να σας υποστηρίξει. Από κει και πέρα, σε 
επίπεδο σταδιοδρομίας και για κάθε επόμενο βήμα, την επόμενη 
μέρα - γιατί τώρα αρχίζει η πραγματική ζωή πέρα από τη σχολική 
με τις δυσκολίες και τις ευκολίες - θα μπορούσα να πω τρία απλά 
πράγματα, τα οποία μπορεί να έχετε ξανακούσει, αλλά νομίζω πως 
θα ήταν χρήσιμα, όπως και εγώ στη θέση σας, η αλήθεια είναι πως 
θα ήθελα να τα ακούσω. 
Το πρώτο είναι σε επαγγελματικό επίπεδο: όποιο επάγγελμα και 
να διαλέξετε, ό,τι κλάδο και να αποφασίσετε να ακολουθήσετε, 
προσπαθήστε να αφουγκραστείτε τις τάσεις που υπάρχουν 
σήμερα και υπάρχουν τριγύρω και θα αλλάξουν τον κόσμο. Και 
αυτό σημαίνει ότι και δικηγόροι να γίνετε και μηχανικοί και 
οικονομολόγοι, αν τις αφουγκραστείτε σωστά και τις ακολουθήσετε, 

Νίκος Παπαπέτρου, 
απόφοιτος ’97, Γενικός 
Διευθυντής Τομέα Ανάπτυξης 
Ανανεώσιμων Πηγών και 
Αποθήκευσης Ενέργειας
της εταιρείας Mytilineos. 

θα πετύχετε πολλά παραπάνω από ό,τι σήμερα μπορείτε να 
φανταστείτε. Αυτές οι τάσεις, όταν ήμουν στη θέση σας, ήταν τρεις 
πάρα πολύ γνωστές σε εσάς σήμερα. Η πρώτη ήταν το ίντερνετ, η 
δεύτερη ήταν η κινητή τηλεφωνία και η τρίτη ήταν η άνοδος της τότε 
φτωχής Κίνας. Δεν μπορώ να σας πω ότι το ίντερνετ, για παράδειγμα, 
όταν ήμουν στην ηλικία σας και κατεβάζαμε ένα τραγούδι σε 15 
λεπτά, μπορούσε κανείς να φανταστεί τι ρόλο θα παίζει σήμερα, 
αλλά υπήρχε εκεί και το ξέραμε ότι θα γίνει κάτι μεγάλο. Οπότε, ό,τι 
και να διαλέξετε, υπάρχει το επάγγελμα, αλλά υπάρχει και η τάση, 
κοιτάξτε να ακολουθήσετε μια τάση που φαίνεται ότι θα αλλάξει τον 
κόσμο. Αν με ρωτάτε σήμερα ποια θα μπορούσε να είναι μια τέτοια, 
είναι σίγουρα η ενεργειακή μετάβαση στην απανθρακοποίηση, είναι 
σίγουρα η τεχνητή νοημοσύνη και είναι σίγουρα οτιδήποτε αφορά 
την Ασία. 
Μια δεύτερη συμβουλή που θα μπορούσα να δώσω, που νομίζω 
ότι θα ήταν χρήσιμη είναι πως ό,τι και να διαλέξετε, ό,τι και 
να σπουδάσετε, αν δεν το αγαπάτε και δεν θέλετε να γίνετε οι 
καλύτεροι σε αυτό που θα κάνετε, καλύτερα να μην το κάνετε. 
Ο ανταγωνισμός είναι ακραίος, γίνεται όλο και μεγαλύτερος, 
λόγω παγκοσμιοποίησης, λόγω ίντερνετ, έχουν εκμηδενιστεί οι 
αποστάσεις, ο χρόνος, κάτι το οποίο έχει τα θετικά του έχει και 
τα αρνητικά του. Στα αρνητικά είναι ότι η μετριότητα είναι όλο και 
λιγότερο αποδεκτή και δεν μένει πλέον εύκολα απαρατήρητη, το 
αντίθετο όμως στα θετικά του είναι ότι η αριστεία είναι όλο και 
περισσότερο αποδεκτή, όχι απλώς αποδεκτή, είναι το ζητούμενο 
και όλο και περισσότερο τιμάται με τον καλύτερο τρόπο. Οπότε 
να κοιτάξετε να ακολουθήσετε αυτό το παράδειγμα στις επιλογές 
σας. Είναι σημαντικό, τις επιλογές τις κάνετε εσείς, γιατί πάνω 
σε αυτές θα κριθεί όλη σας η ζωή και αυτό δεν αφορά μόνο τον 
επαγγελματικό τομέα, είναι σε κάθε τομέα και σε προσωπικό 
επίπεδο. 
Μια τρίτη ουσιαστικά συμβουλή που ήθελα να δώσω και κλείνω 
με αυτήν, είναι να μην φοβάστε την αποτυχία, μάθετε απλά να 
τη διαχειρίζεστε. Δεν υπάρχει πετυχημένος άνθρωπος, είτε 
επαγγελματίας είτε σε προσωπικό επίπεδο, που δεν απέτυχε πολλές 
φορές, απέτυχε, έπεσε κάτω, είχε μάθει να το διαχειρίζεται, να 
σηκώνεται και να γίνεται πιο δυνατός. Είναι πάρα πολύ βασικό αυτό, 
γιατί μόνο έτσι θα μπορείτε να πηγαίνετε παρακάτω. Και τέλος, μετά 
την υγεία σας, το οποίο είναι το πιο σημαντικό, αν έχετε κάτι το 
οποίο είναι πολύ σημαντικό αυτή τη στιγμή είναι ο άπλετος χρόνος. 
Βέβαια, είναι πολύ λιγότερος από ότι νομίζετε, για αυτό το μόνο που 
έχω να πω είναι προσέξτε μην τον σπαταλήσετε. Κάντε ό,τι καλύτερο 
μπορείτε, για να αφουγκραστείτε κάθε λεπτό, είτε σε προσωπικό 
είτε σε επαγγελματικό επίπεδο, είτε όταν διασκεδάζετε, σε κάθε 
διάσταση του χρόνου να κοιτάτε πίσω και να είστε χαρούμενοι τι 
κάνατε πέρσι, αλλά να κοιτάτε μόνο μπροστά. 
Καλή τύχη, καλή επιτυχία σε ό,τι κάνετε και καλό ταξίδι ... να το 
απολαύσετε!
Ευχαριστώ!
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Αγαπητή κ. Μαντουλίδου, Αγαπητή κ. Χασιώτη, αξιότιμοι καθηγητές 
και προσκεκλημένοι, φίλοι συμμαθητές, 
Θα ήθελα να εκφράσω τη χαρά μου, αφού όλοι σας μας τιμάτε με 
την παρουσία σας σε αυτό το ιδιαίτερο γεγονός της ζωής μας, την 
τελετή αποφοίτησης, που επισφραγίζει τη λήξη της μαθητικής 
και την έναρξη της ενήλικης ζωής μας. Ένας κύκλος κλείνει και 
ένας άλλος ανοίγει. Οφείλω επίσης να ευχαριστήσω θερμά την 
κ. Μαντουλίδου, τους διευθυντές και τους καθηγητές, διότι με 
περίσσιο μεράκι κατάφεραν να διαμορφώσουν μια πολυδιάστατη 
σχολική εμπειρία για όλους τους μαθητές. Άλλωστε, κατά τη γνώμη 
μου, το μεγαλύτερο προσόν του σχολείου δεν είναι οι εγκαταστάσεις 
ή οι επιτυχίες ή η ποιότητα της εκπαίδευσης, η οποία διατηρήθηκε 
σε μεγάλο βαθμό και στις διαδικτυακές αίθουσες, αλλά οι άφθονες 
ευκαιρίες και δραστηριότητες που γενναιόδωρα παρέχονται σε κάθε 
μαθητή των Eκπαιδευτηρίων και του επιτρέπουν να αναζητήσει τα 
πραγματικά του ενδιαφέροντα. 

Αισθάνομαι, λοιπόν, τεράστια τιμή, ευγνωμοσύνη και συγκίνηση 
παραλαμβάνοντας το βραβείο «Ευάγγελος Μαντουλίδης». Σε αυτό 
συμπυκνώνεται το ταξίδι μου στα Εκπαιδευτήρια, από τους ομίλους 
και την περιβαλλοντική ομάδα του γυμνασίου μέχρι τους άπλετους 
μαθηματικούς διαγωνισμούς και φυσικά το λατρεμένο Microsoft-
Teams του Λυκείου. Αυτές είναι οι αναμνήσεις που κρατώ και τις 
αναπολώ πάντοτε με χαμόγελο μαζί με τη μεγάλη οικογένεια που τις 
συνοδεύει. Η τελευταία εξάλλου με ώθησε να κοιτάζω ψηλά και να 
πιστεύω στον εαυτό μου. 

Ιωάννης Δημουλιός, 
Φοιτητής στοΤμήμα Ηλεκτρολόγων 
Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών 
Θεσσαλονίκης

Τελετή Αποφοίτησης 2020 - 2021
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∆ΙΕΘΝΕΙΣ KAI ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ∆ΙΑΚΡΙΣΕΙΣ

Διακρίσεις μαθητών όλων των ιδιωτικών σχολείων Αθήνας και Θεσσαλονίκης κερδοσκοπικού ή μη χαρακτήρα, ξενόγλωσσων και ελληνικών.

Yale 
Educator Award 
2008 - 2021

Microsoft 
Showcase School 
2013 - 2021

Οι αριθµοί µας ανεβάζουν
ψηλά στην κορυφή
Τα Εκπαιδευτήρια έχουν τη φήµη του «σχολείου 
των µεγάλων διακρίσεων» και πράγµατι, το όνοµα 
των Εκπαιδευτηρίων συνοδεύει µαθητές που επάξια 
κατέκτησαν πανελλήνιες και διεθνείς διακρίσεις 
σε όλα τα γνωστικά αντικείµενα αλλά και στους τοµείς 
του αθλητισµού και του πολιτισµού.

Πληροφορική
1η θέση - 2η θέση - 3η θέση 
1997 - 2021

Παγκόσµιο 
επίπεδο

Βαλκανικό
επίπεδο

Πανελλήνιο
επίπεδο

Εκπαιδευτήρια           
E. Μαντουλίδη 75 21
Ιδιωτικά Σχολεία 
Αθηνών 5 7 13
Ιδιωτικά Σχολεία 
Θεσσαλονίκης 0 1 1
Πηγή Παγκόσμιο: http://stats.ioinformatics.org/results/GRC

Βαλκανικό: www.epy.gr
Πανελλήνιο: www.pdp.gr, www.epy.gr

Μαθηµατικά
1η θέση - 2η θέση - 3η θέση 
1996 - 2021

Παγκόσµιο 
επίπεδο

Βαλκανικό
επίπεδο

Πανελλήνιο
επίπεδο

Εκπαιδευτήρια           
E. Μαντουλίδη 4 22 112
Ιδιωτικά Σχολεία 
Αθηνών 18 48 317
Ιδιωτικά Σχολεία 
Θεσσαλονίκης 0 10 59
Πηγή 

Βαλκανικό: ΕΜΕ, www.hms.gr
Πανελλήνιο: www.hms.gr

F1 in Schools 
1η θέση - 2η θέση - 3η θέση 
2012 - 2021

Εκπαιδευτήρια           
E. Μαντουλίδη

Ιδιωτικά Σχολεία 
Αθηνών

Ιδιωτικά Σχολεία 
Θεσσαλονίκης

Παγκόσµιο 
επίπεδο

Πανελλήνιο
επίπεδο

1 1

0 19

0 3
Πηγή Παγκόσμιο: www.f1inschools.com

Πανελλήνιο: www.f1inschools.gr

Μπάσκετ Aγοριών Λυκείου 
1η θέση - 2η θέση - 3η θέση
1996 - 2021

Εκπαιδευτήρια           
E. Μαντουλίδη

Ιδιωτικά Σχολεία 
Αθηνών

Ιδιωτικά Σχολεία 
Θεσσαλονίκης

Παγκόσµιο 
επίπεδο

Πανελλήνιο
επίπεδο

3 14

1 9

0 7
Πηγή Παγκόσμιο: www.isfsports.org

Πανελλήνιο: ΥΠΠΕΘ, Δ/νση Φυσικής Αγωγής

Βιολογία
1η θέση - 2η θέση - 3η θέση 
1997 - 2021

Εκπαιδευτήρια           
E. Μαντουλίδη

Ιδιωτικά Σχολεία 
Αθηνών

Ιδιωτικά Σχολεία 
Θεσσαλονίκης

Παγκόσµιο 
επίπεδο

Πανελλήνιο
επίπεδο

2 4

1 12

0 1
Πηγή Παγκόσμιο: www.ibo-info.org

Πανελλήνιο: www.pdbio.pev.gr

Αστρονοµία
1η θέση - 2η θέση - 3η θέση 
2012 - 2021

Εκπαιδευτήρια           
E. Μαντουλίδη

Εκπαιδευτήρια           
E. Μαντουλίδη

Εκπαιδευτήρια           
E. Μαντουλίδη

Ιδιωτικά Σχολεία 
Αθηνών

Ιδιωτικά Σχολεία 
Αθηνών

Ιδιωτικά Σχολεία 
Αθηνών

Ιδιωτικά Σχολεία 
Θεσσαλονίκης

Ιδιωτικά Σχολεία 
Θεσσαλονίκης

Ιδιωτικά Σχολεία 
Θεσσαλονίκης

Παγκόσµιο 
επίπεδο

Πανελλήνιο
επίπεδο

Παγκόσµιο 
επίπεδο

Παγκόσµιο 
επίπεδο

2 11 1 2

2 4 3 0

3 4 0 1
Πηγή Παγκόσμιο: www.astronomos.gr

Πανελλήνιο: www.astronomos.gr
Πηγή microsoft.com Πηγή yale.edu

www.mandoulides.edu.gr
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SMART EDUCATION

5η Online Ημερίδα για εκπαιδευτικούς
«5G: Νέα εποχή για την εκπαίδευση»
Περισσότεροι από τρεις χιλιάδες συμμετέχοντες από την Ελλάδα και την 
Oμογένεια - συμπεριλαμβανομένης μεγάλης μερίδας εκπαιδευτικών 
- παρακολούθησαν με ενδιαφέρον την 5η Online Ημερίδα Smart 
Education «5G: Νέα εποχή για την εκπαίδευση». H ημερίδα 
ασχολήθηκε με την ενημέρωση για τη νέα εποχή που διαμορφώνεται 
στην εκπαίδευση λόγω της ραγδαίας ανάπτυξης των νέων τεχνολογιών.

Στην ημερίδα συμμετείχαν ως ομιλητές, μεταξύ άλλων οι: Μάνος 
Βαρβαρίγος, Καθηγητής, Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και 
Μηχανικών Υπολογιστών, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Σταύρος 
Δημητριάδης, Καθηγητής, Τμήμα Πληροφορικής, ΑΠΘ, Έλενα 
Ζαγλαρίδου, Education Future Skills Development Lead, Microsoft 
Central Eastern Europe, Μαρία Μπούρα, Director, Marketing, 
Communications, Government & Industry Relations at Ericsson, 
Βασίλης Οικονόμου, Διευθυντής Πληροφορικής και Ψηφιακής 
Εκπαίδευσης, Κολέγιο Αθηνών | Ελληνο - Αμερικανικό Εκπαιδευτικό 
Ίδρυμα Κολέγιο, Μαρίνα Οικονόμου - Λαλιώτη, Καθηγήτρια 
Ψυχιατρικής, ΕΚΠΑ, Κωνσταντίνος Παπαδιάς, Eκτελεστικός 
Διευθυντής Δικτύου Έρευνας, Τεχνολογίας & Καινοτομίας και 
Καθηγητής Πληροφορικής, Αμερικανικό Κολέγιο Ελλάδος, Χαρίτων 
Πολάτογλου, Καθηγητής, Τμήμα Φυσικής, ΑΠΘ.

Στο πλαίσιο της ημερίδας οι συμμετέχοντες ενημερώθηκαν για την 
αναγκαιότητα των αλλαγών στην εκπαίδευση, το 5G ως καταλύτη στον 
ψηφιακό μετασχηματισμό της εκπαίδευσης, την καλλιέργεια τεχνικών 
δεξιοτήτων και δεξιοτήτων ζωής με την ενσωμάτωση των νέων 
τεχνολογιών στην εκπαίδευση, τις έξυπνες αίθουσες διδασκαλίας με 
ψηφιακή εκπαίδευση, τη μεγαλύτερη αλληλεπίδραση μεταξύ μαθητών 
και εκπαιδευτικών και την καλύτερη συνεργασία μεταξύ συνομηλίκων 
και τα εργαλεία της Microsoft και την αξιοποίησή τους στη διδασκαλία.

Χαιρετισμό στην εκδήλωση απηύθυναν η κ. Αικατερίνη Μαντουλίδου, 
Πρόεδρος Εκπαιδευτηρίων Ε. Μαντουλίδη AE, ο κ. Θεόδωρος 
Παπαδόπουλος, Δήμαρχος Θέρμης, ο κ. Αλέξανδρος Κόπτσης, Γενικός 
Γραμματέας του ΥΠΑΙΘ και η κ. Dina Ghobashy, Senior Manager, 
Education Leadership at Microsoft.

Καινοτομία
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Webinars

Διαδικτυακά σεμινάρια
Webinars Μαθηματικών
Τα Εκπαιδευτήρια Ε. Μαντουλίδη, για να κεντρίσουν το ενδιαφέρον των 
μαθητών για τα Μαθηματικά και να τους εξοικειώσουν με μαθηματικές 
έννοιες που δεν υπάρχουν στα σχολικά εγχειρίδια διοργανώνουν δράσεις 
που καλλιεργούν τη μαθηματική σκέψη και λογική και προετοιμάζουν 
τους μαθητές τους για διαγωνισμούς Μαθηματικών, πανελλήνιους και 
διεθνείς, με εξαιρετικές διακρίσεις. Τη σχολική χρονιά 2021 - 2022 τα 
προγράμματα των Μαθηματικών πραγματοποιήθηκαν τμηματικά και 
διαδικτυακά, λόγω των επιδημιολογικών δεδομένων. Πιο συγκεκριμένα, 
πραγματοποιήθηκαν τα webinars:
Μαθηματική Σκέψη και Λογική
Μαθητές από Β΄ Γυμνασίου έως και Γ΄ Λυκείου παρακολούθησαν το 
πρόγραμμα της Μαθηματικής Σκέψης και Λογικής. Το πρόγραμμα 
διοργανώνεται στα Εκπαιδευτήρια εδώ και 17 χρόνια με τη συμμετοχή 
διακεκριμένων εκπαιδευτικών, εκπροσώπων της Ελληνικής 
Μαθηματικής Εταιρείας και ολυμπιονικών. Ήταν μία ιδέα του ιδρυτή 
των Εκπαιδευτηρίων Ευάγγελου Μαντουλίδη και στοχεύει στη 
δωρεάν προετοιμασία των μαθητών για τις απαιτητικές εξετάσεις της 
Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρείας, τις Βαλκανιάδες και τις Ολυμπιάδες 
Μαθηματικών. 
Εισαγωγή στη Μαθηματική Σκέψη και Λογική
Μαθητές της Α΄ Γυμνασίου παρακολούθησαν το πρόγραμμα Εισαγωγή 
στη Μαθηματική Σκέψη και Λογική. Σκοπός του προγράμματος είναι 
να προσελκύσει την προσοχή των μαθητών που έχουν έφεση στα 
Μαθηματικά, μέσω προσεκτικά σχεδιασμένων ασκήσεων, οδηγώντας 
τους προς την ουσιαστική κατανόηση των μαθηματικών εννοιών. Στόχος 
του είναι η εξοικείωσή τους με μαθηματικές έννοιες που ξεπερνούν 
τα σχολικά εγχειρίδια. Το πρόγραμμα είναι ιδιαίτερα ενδιαφέρον 
και απαραίτητο σε μαθητές που συμμετείχαν σε διαγωνισμούς της 
Μαθηματικής Εταιρείας. 
Webinar Προγραμματιστικής Σκέψης και Αλγοριθμικής Λογικής
Πραγματοποιήθηκε Webinar Προγραμματιστικής Σκέψης και 
Αλγοριθμικής Λογικής, το οποίο ήταν αφιερωμένο στον SeymourPapert, 
δημιουργό της γλώσσας προγραμματισμού Logo, θεμελιωτή της 
εκπαιδευτικής ρομποτικής και έναν από τους πρωτοπόρους της 
Τεχνητής Νοημοσύνης. Οι μαθητές γνώρισαν τη ζωή και το έργο 
του σπουδαίου αυτού επιστήμονα, ενώ μέσα από ένα ταξίδι γνώσης, 

γνώρισαν τον Πανελλήνιο Διαγωνισμό Πληροφορικής και τον διαγωνισμό 
Ρομποτικής και Καινοτομίας FLL. Στόχος του προγράμματος ήταν οι 
μικροί μαθητές να μυηθούν αφενός στην αλγοριθμική λογική έχοντας 
τη δυνατότητα να δουν βήμα - βήμα πώς μπορούν να προετοιμαστούν 
για να φτάσουν μέχρι το σημείο να συμμετέχουν με αξιώσεις στον 
Πανελλήνιο Διαγωνισμό Πληροφορικής και αφετέρου να γνωρίσουν 
πώς μπορούν να δημιουργηθούν ενδιαφέροντα projects Ρομποτικής 
και Καινοτομίας. 
Webinar - Σχολές Γονέων: Μαθαίνουμε να ζούμε με την COVID-19
Τα Εκπαιδευτήρια διοργάνωσαν διαδικτυακό σεμινάριο, webinar, με 
θέμα: «Μαθαίνουμε να ζούμε με την COVID-19». Η πανδημία είναι 
δυστυχώς πια μέρος της καθημερινότητάς μας. Οφείλουμε και εμείς 
αλλά και τα παιδιά μας να προσαρμοστούμε στα νέα δεδομένα. Το 
webinar πραγματοποιήθηκε μέσω της εφαρμογής Zoom και τα θέματα 
που παρουσιάστηκαν ήταν τα εξής:
• Οι ψυχοκοινωνικές συνέπειες της πανδημίας COVID-19 σε παιδιά, 

εφήβους και ενήλικες.
• Μιλάμε για μας! Διδάσκοντας αξίες και συναισθήματα στα παιδιά. 

Ένα πρόγραμμα συνεργασίας σχολείου - οικογένειας.
• Ψυχική ανθεκτικότητα μικρών και μεγάλων - Γνωρίζουμε τη δύναμή 

μας.
Webinar: Σχολές γονέων - Η κοινωνία μετά την πανδημία
Στο πλαίσιο του προγράμματος «Σχολές Γονέων», πραγματοποιήθηκαν 
τα βιωματικά εργαστήρια με τον γενικό τίτλο «Η κοινωνία μετά την 
πανδημία». Ειδικοί επιστήμονες και συνεργάτες των Εκπαιδευτηρίων 
συζήτησαν με τους γονείς και τους εκπαιδευτικούς θέματα που αφορούν 
την αποτελεσματική διαχείριση της ψυχικής υγείας των παιδιών, 
στρατηγικές γονεϊκότητας για σύνδεση και ασφάλεια, μαθήματα ζωής 
που πήραμε από την πανδημία. Πιο συγκεκριμένα, τα θέματα που 
συζητήθηκαν ήταν τα εξής:
• «Μαθήματα ζωής από την πανδημία: Η κρίση ως ευκαιρία». 
• «Μεγαλώνοντας παιδιά σε έναν κόσμο ανήσυχο! Στρατηγικές 

γονεϊκότητας για σύνδεση και ασφάλεια». 
• «Η ψυχική υγεία των παιδιών και των εφήβων, προτεραιότητα όλων 

μας! Τρόποι για να την προστατεύσουμε και να την προωθήσουμε».



ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ Ε. ΜΑΝΤΟΥΛΙΔΗ 2021 - 2022

20

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΙ

Μαθητικοί Αγώνες Τέχνης

Τα Εκπαιδευτήρια Ε. Μαντουλίδη για όγδοη χρονιά διοργάνωσαν τους 
Πανελλήνιους Μαθητικούς Αγώνες Τέχνης, με τη συμμετοχή μαθητών 
από 27 σχολεία, ιδιωτικά και δημόσια της Ελλάδας και της Ομογένειας. 
Τη φετινή χρονιά λόγω των έκτακτων επιδημιολογικών δεδομένων οι 
μαθητές διαγωνίστηκαν μόνο στις κατηγορίες ποίηση, ζωγραφική, 
φωτογραφία. Οι Αγώνες Τέχνης αποτελούν από το 2015 ένα νεανικό 
καλλιτεχνικό βήμα και μια μεγάλη γιορτή εκπαίδευσης και πολιτισμού. 
Στόχος τους δεν είναι τόσο το έπαθλο όσο η προσπάθεια, ο αγώνας και η 
δημιουργική συνάντηση, η συνύπαρξη με τους συνομηλίκους, ο γόνιμος 
προβληματισμός και η καλλιτεχνική έκφραση. Η κριτική επιτροπή της 
κάθε κατηγορίας, που αποτελούνταν και φέτος από καταξιωμένες 
προσωπικότητες από τον χώρο της τέχνης, εξέφρασε την ικανοποίηση 
και τον ενθουσιασμό της για το επίπεδο των μαθητικών δημιουργιών, 
την προσπάθεια των μαθητών και το ταλέντο τους. 

Τα βραβεία όλων των κατηγοριών είναι:

Κατηγορία: Ποίηση
1ο Βραβείο: Μ. Βαρελά, Εκπαιδευτήρια Ε. Μαντουλίδη
2ο Βραβείο: Α. Χαρίση, 2ο ΓΕΛ Συκεών Θεσσαλονίκης
2ο Βραβείο: Π. Μπανέλα, Μουσικό Σχολείο Ιωαννίνων «Νικόλαος 
Δούμπας»
3ο βραβείο: Α. Σκαρλάτος, Ζωγράφειο Λύκειο Κωνσταντινούπολης
3ο βραβείο: Ε. Κωνσταντινίδη, Μουσικό Σχολείο Ιωαννίνων «Νικόλαος 
Δούμπας»
Εύφημη Μνεία: Κ. Μαρτσάκη, 1ο Ημερήσιο Γυμνάσιο Λιβαδοχωρίου 
Λήμνου
Εύφημη Μνεία: Α. Μανάκου, Εκπαιδευτήρια Ε. Μαντουλίδη

Κατηγορία: Ζωγραφική (Λύκειο)
1ο Βραβείο: Α. Δαλακούρα, Ιδιωτικά Σχολεία ΑΞΙΟΝ Ξάνθης
1ο Βραβείο: Α. - Ί. Καλκατζάκου, Ιδιωτικό ΓΕΛ «Εκπαιδευτική 
Αναγέννηση - Εκπαιδευτήρια Αντωνόπουλου»
2ο Βραβείο: Ε. Σταύρου, 4ο ΓΕΛ Σερρών
2ο Βραβείο: Χ. Αλτίνογλου, Ε. - Δ. Χατζηκωνσταντίνου, Εκπαιδευτήρια 
Ε. Μαντουλίδη
3ο Βραβείο: Μ. Βοσυνιώτη, Ιδιωτικό ΓΕΛ «Εκπαιδευτική Αναγέννηση 
- Εκπαιδευτήρια Αντωνόπουλου»

3ο Βραβείο: Α. - Ι. Ανοσικέ, 42ο ΓΕΛ Αθηνών
Εύφημη Μνεία: Ά. Αβτζή, Ζωγράφειο Λύκειο Κωνσταντινούπολης
Εύφημη Μνεία: Δ. Παπαδημητρίου, Κολλέγιο Αθηνών

Κατηγορία: Ζωγραφική (Γυμνάσιο)
1ο Βραβείο: Ε. Βασιλακάκη, Ιδιωτικό Γυμνάσιο «Εκπαιδευτική 
Αναγέννηση - Εκπαιδευτήρια Αντωνόπουλου»
2ο Βραβείο: Α. Καλλή, Μουσικό Σχολείο Ιωαννίνων «Νικόλαος 
Δούμπας»
2ο Βραβείο: Α. - Ε. Ροδακινιά, Εκπαιδευτήρια Ε. Μαντουλίδη
3ο Βραβείο: Μ. Ρόκκου, Ημερήσιο Γυμνάσιο Καρυάς
3ο Βραβείο: Χ. Γιαννάκη, 1ο Ημερήσιο Γυμνάσιο Λιβαδοχωρίου Λήμνου
Εύφημη Μνεία: Θ. Ντούσικου, Αλκιβιάδειο Γυμνάσιο με Λυκειακές 
τάξεις Φούρνας
Εύφημη Μνεία: Σ. Γεωργιάδου, 1ο Γυμνάσιο Σταυρούπολης
Εύφημη Μνεία: Α. Καρδάση, Ημερήσιο Γυμνάσιο Λεωνιδίου

Κατηγορία: Φωτογραφία (Λύκειο)
1ο Βραβείο: Δ. - Γ. Ζαρογιαννοπούλου - Ρούσου, 2ο ΓΕΛ Καλυβίων
2ο Βραβείο: Γ. Χαβούτσογλου, Ζωγράφειο Λύκειο Κωνσταντινούπολης
2ο Βραβείο: Μ. Καρυδοπούλου, 2ο ΓΕΛ Έδεσσας «Παύλος 
Χαρτοματζίδης»
3ο Βραβείο: Μ. Κολυμπιανάκης, Εκπαιδευτήρια Ε. Μαντουλίδη

Κατηγορία: Φωτογραφία (Γυμνάσιο)
1ο Βραβείο: Κ. Τάσση, Μουσικό Σχολείο Ιωαννίνων «Νικόλαος 
Δούμπας»
2ο Βραβείο: Ι. Τζίκου, 1ο Γυμνάσιο Σταυρούπολης
3ο Βραβείο: Κ. Καρακώστα, Ιδιωτικά σχολεία ΑΞΙΟΝ Ξάνθης
3ο Βραβείο: Π. Παλαιολογούδας, 1ο Ημερήσιο Γυμνάσιο Λιβαδοχωρίου 
Λήμνου
Εύφημη Μνεία: Μ. Γκιουζέλη, Ημερήσιο Γυμνάσιο Λεωνιδίου

Αγώνες Τέχνης
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Χριστούγεννα με ιστορίες ξεχωριστές…
για τους μαθητές των Εκπαιδευτηρίων και
των ομογενειακών σχολείων
Λίγες μέρες πριν από τις γιορτές οι μαθητές όλων των τάξεων του 
Νηπιαγωγείου, του Δημοτικού, του Γυμνασίου και της Α’ Λυκείου των 
Εκπαιδευτηρίων Ε. Μαντουλίδη ταξίδεψαν στη μαγεία των εορτών μέσα 
από ιστορίες ξεχωριστές, ιστορίες πρωτότυπες, ικανές να ξυπνήσουν 
γλυκές αναμνήσεις σε όλους μας, μικρούς και μεγάλους. Στο πλαίσιο
του προγράμματος «Χριστούγεννα με ιστορίες ξεχωριστές» οι μαθητές 
συναντήθηκαν διαδικτυακά με γνωστούς Έλληνες συγγραφείς, που τους
αφηγήθηκαν με τον δικό τους ιδιαίτερο τρόπο τις ιστορίες τους, 
απάντησαν στα ερωτήματά τους και μοιράστηκαν μαζί τους σκέψεις 
και ευχές για τη νέα χρονιά.
Τα παιδιά με υποδειγματική σοβαρότητα - ως έμπειροι δημοσιογράφοι 
- διατύπωσαν ερωτήματα και σκέψεις που προβλημάτισαν τους 
συγγραφείς. Συγχρόνως, οι αυθόρμητες και ειλικρινείς ευχές τους για 
μια ήρεμη νέα χρονιά με υγεία και χαμόγελα άγγιξαν τις καρδιές όλων 
μας, μικρών και μεγάλων, καθώς αποτύπωναν ξεκάθαρα όλα όσα τα 
ίδια σκέφτονται, ελπίζουν και προσδοκούν.
Τα Νήπια και τα Beatles είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν και 
να φιλοξενήσουν στις τάξεις τους διαδικτυακά τον αγαπημένο 
συγγραφέα παιδικών παραμυθιών, Βαγγέλη Ηλιόπουλο, ο οποίος 
έβαλε τα παιδιά στο κλίμα των Χριστουγέννων. Μέσα από το βιβλίο 
του «Ο Καλοκάντζαρος σώζει το Καλικαντζαροχωριό» (Πατάκης), 
ζήσαμε μοναδικές περιπέτειες με τους καλικάντζαρους, γελάσαμε 
και ζωντανέψαμε ελληνικά έθιμα και παραδόσεις των Χριστουγέννων.
Τα Προνήπια και τα Blossoms υποδέχτηκαν με χαρά και ενθουσιασμό 
στις δικές τους τάξεις τη συγγραφέα Ρένα Ρώσση - Ζαΐρη, η οποία 
παρουσίασε στους μικρούς μαθητές την αστεία χριστουγεννιάτικη 
ιστορία «Ο Αϊ- Βασίλης και το μαγεμένο παστίτσιο» (Ψυχογιός). 
Στο πλαίσιο της εκδήλωσης οι μαθητές της Α’ και της Γ’ Δημοτικού 
συνομίλησαν με τη συγγραφέα Αγγελική Δαρλάση, η οποία παρουσίασε 
το βιβλίο της «Το ωραιότερο χριστουγεννιάτικο στολίδι» (εκδόσεις 
Μεταίχμιο). 
Οι μαθητές της Β’ Δημοτικού συνάντησαν διαδικτυακά την Ελένη 
Δικαίου και με αφορμή το βιβλίο της «Το ελατάκι με το κόκκινο 
σκουφί» (Πατάκης) μίλησαν για τον βασικό πρωταγωνιστή των εορτών, 
το χριστουγεννιάτικο έλατο.
Τους μαθητές της Δ’ Δημοτικού επισκέφτηκε η μεταφράστρια του 
βιβλίου της Τζ. Κ. Ρόουλινγκ «Το χριστουγεννιάτικο γουρουνάκι» 

(εκδόσεις Ψυχογιός). Εκτός από τις ερωτήσεις που διατύπωσαν οι 
μαθητές στη Σοφία Γρηγορίου για τους κεντρικούς ήρωες του βιβλίου, 
προβληματίστηκαν γύρω από την  αληθινή, γνήσια και ανιδιοτελή 
φιλία, αυτή που δίνει νόημα και περιεχόμενο στη ζωή μας και που 
καταξιώνει την ύπαρξή μας.
Οι μαθητές της Ε’ Δημοτικού υποδέχθηκαν την Ελένη Πριοβόλου, η 
οποία, αφού τους αφηγήθηκε μια αληθινή συγκινητική ιστορία, τους 
έδωσε την ευκαιρία να προβληματιστούν και να μιλήσουν για το θαύμα 
των Χριστουγέννων και το πραγματικό νόημα των γιορτών.
Με τον συγγραφέα Γιώργο Παναγιωτάκη συνομίλησαν οι μαθητές της 
ΣΤ’ Δημοτικού. Το βιβλίο του «Ο Ισιντόρ και το φεγγάρι» (εκδόσεις 
Πατάκη) ήταν μόνο η αφορμή για μια συζήτηση γύρω από την αξία της 
φιλίας και της πραγματικής αγάπης στη ζωή μας. 
Με τον δικό του μοναδικό τρόπο ο Φίλιππος Μανδηλαράς παρουσίασε 
στους μαθητές της Α’ Γυμνασίου το βιβλίο του «Ο Άγιος Βασίλης είμαι 
εγώ, εσύ και όλοι αυτοί που έχουν καρδιά να αγαπάνε» (Πατάκης), 
επιχειρώντας μια αναδρομή στην ιστορία της μορφής του Αϊ - Βασίλη 
ανά τον κόσμο. 
Μια συγκινητική αναδρομή στα περασμένα και στον παγωμένο χειμώνα 
του 1941 - 42 επιχείρησε η Ελένη Πριοβόλου με το βιβλίο της «Τσόκο 
Μπλοκ» (Καστανιώτης) στους μαθητές της Β’ Γυμνασίου. 
Οι μαθητές της Γ’ Γυμνασίου και της Α’ Λυκείου συναντήθηκαν 
διαδικτυακά με τον Μάνο Κοντολέων και με αφορμή το βιβλίο του 
«Ιστορίες για τα δικά μου Χριστούγεννα» (Πατάκης) αναζήτησαν το 
αληθινό μήνυμα των γιορτών. 
Την εκδήλωση παρακολούθησαν διαδικτυακά και οι φίλοι των 
Εκπαιδευτηρίων από τα Ομογενειακά Σχολεία της Ίμβρου και 
της Κωνσταντινούπολης. Πιο συγκεκριμένα, στις διαδικτυακές 
βιβλιοπαρουσιάσεις παραβρέθηκαν μαθητές από:
• το Ζωγράφειο Γυμνάσιο - Λύκειο
• τη Μεγάλη του Γένους Σχολή
• το Ζάππειο
• το Δημοτικό Σχολείο Ίμβρου
• το Δημιουργικό Εργαστήρι Αγίας Τριάδας
Όλα τα παιδιά «ρούφηξαν» τις ιστορίες των συγγραφέων και τα 
διδάγματά τους, ονειρεύτηκαν και ταξίδεψαν μαζί μας, με την ευχή η 
νέα χρονιά να είναι ήρεμη και δημιουργική.

Λογοτεχνικό Πρόγραμμα
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Η Κοσμητεία της Σχολής Επιστημών Υγείας του ΑΠΘ τίμησε τα 
Εκπαιδευτήρια Ε. Μαντουλίδη για την προσφορά ιατρικού εξοπλισμού 
αξίας €30.000 στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο για την υποστήριξη των 
παιδιών με σοβαρές αναπηρίες του προγράμματος «Home Care».

 Τα Εκπαιδευτήρια Ε. Μαντουλίδη στηρίζοντας έμπρακτα την εθνική 
προσπάθεια για την αντιμετώπιση της πανδημίας και κυρίως τον 
αγώνα που δίνει το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό της χώρας, 
πήραν την πρωτοβουλία, ευαισθητοποίησαν μαθητές, γονείς, φίλους 
και συνεργάτες και συγκέντρωσαν το ποσό των €30.000 για την 
αγορά ιατρικού εξοπλισμού, για τις ανάγκες της Γ΄ Πανεπιστημιακής 
Παιδιατρικής Κλινικής του Ιπποκράτειου Νοσοκομείου. Το πρόγραμμα 
«Home Care» στο οποίο μέχρι σήμερα έχουν ενταχθεί 248 παιδιά έχει 
στόχο την κατά το δυνατόν απεξάρτηση παιδιών με σοβαρά προβλήματα 
υγείας από το Νοσοκομείο και την επιστροφή τους στο σπίτι, με τη στενή 
παρακολούθηση από ειδική ομάδα, σε σύνδεση πάντα με την Κλινική. 
 
Για τη συνεισφορά των Εκπαιδευτηρίων Ε. Μαντουλίδη τόσο με ιατρικό 
εξοπλισμό όσο και με χρηματοδότηση στη δημιουργία προγράμματος 
τηλεϊατρικής για τα παιδιά αυτά καθώς και για όσα παιδιά παρουσιάζουν 
σοβαρές επιπλοκές, την εποχή του κορονοϊού που διανύουμε, η 
Κοσμητεία της Σχολής Επιστημών Υγείας του ΑΠΘ απένειμε σε ειδική 
τελετή, δια του Κοσμήτορα της Σχολής Καθηγητή Θ. Ι. Δαρδαβέση, 
τιμητική πλακέτα και δίπλωμα στην κ. Αικατερίνη Μαντουλίδη, 
Πρόεδρο των Εκπαιδευτηρίων, αναγνωρίζοντας «την ηθική και υλική 
συνεισφορά των Εκπαιδευτηρίων Ε. Μαντουλίδη στο συγκεκριμένο 
πρόγραμμα», όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή της. 

Στην τελετή ήταν παρόντες οι Πρόεδροι των Τμημάτων της Κτηνιατρικής 
και της Φαρμακευτικής Καθηγητές Π. Φορτομάρης και Κ. Καχριμάνης, 

ο Αναπλ. Πρόεδρος του Τμήματος της Ιατρικής Καθηγητής Σ. Τριαρίδης, 
ο Καθηγητής και Διευθυντής της Γ' Παιδιατρικής Κλινικής Ε. Ροηλίδης, 
ο Yπεύθυνος του Προγράμματος Ομ. Καθηγητής Ι. Τσανάκας καθώς 
και στελέχη της Κλινικής που στηρίζουν αφιλοκερδώς το πρόγραμμα 
Home Care, ο Φ. Κυρβασίλης, Αναπληρωτής Καθηγητής Παιδιατρικής 
- Πνευμονολογίας, η Eλ. Χατζηαγόρου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια 
Παιδιατρικής - Πνευμονολογίας, ο Διευθυντής του Ζωγράφειου 
Γυμνασίου - Λυκείου Κωνσταντινούπολης Ι. Δεμιρτζόγλου και η Γενική 
Διευθύντρια των Εκπαιδευτηρίων Δρ. Άσπα Χασιώτη. 

Προσφορά ιατρικού εξοπλισμού €30.000 στο 
Ιπποκράτειο για το πρόγραμμα «Home Care»

Κοινωνική Προσφορά
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αξία
Σταθερή εκπαιδευτική 

με... μαθηματική ακρίβεια

Οι αριθμοί επιβεβαιώνουν ότι οι μαθητές μας 
γράφουν καθημερινά ιστορίες επιτυχίας  
σε πανελλήνιο και παγκόσμιο επίπεδο.

 Στα Εκπαιδευτήρια Ε. Μαντουλίδη, παρακολουθώντας 
πρωτοποριακά εκπαιδευτικά προγράμματα και 
καινοτόμες μεθόδους διδασκαλίας, οι μαθητές μας 
πρωταγωνιστούν με τις επιτυχίες τους στα σημαντικότερα 
πανεπιστήμια της Ελλάδας, της Ευρώπης και της 
Αμερικής καθώς και σε πλήθος διεθνών διαγωνισμών. 

11
ΜΑΘΗΤΕΣ

Ιατρικές Σχολές

20
ΜΑΘΗΤΕΣ

Πολυτεχνικές Σχολές

18
ΜΑΘΗΤΕΣ

Θετικές Επιστήμες

ΜΑΘΗΤΕΣ

και Κοινωνικές Επιστήμες

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 
ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 
2021

98
25
ΜΑΘΗΤEΣ ΣΕ ΣΧΟΛΕΣ
ΥΨΗΛΗΣ ΖΗΤΗΣΗΣ

ΜΑΘΗΤEΣ ΣΤΙΣ 
15 ΠΡΩΤΕΣ ΘΕΣΕΙΣ

ΕΠΙΤΥΧΙΕΣ ΣΕ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ 
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ΜΑΘΗΤΕΣ

6
ΜΑΘΗΤΕΣ

6
ΜΑΘΗΤΕΣ

1
ΜΑΘΗΤΗΣ

ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 2021
Με το πρόγραμμα των Εκπαιδευτηρίων «Studies 
Abroad», χωρίς International Baccalaureate (IB).

38η Βαλκανική 
Μαθηματική 
Ολυμπιάδα 
(BMO)  
Διαδικτυακά, 09/2021 
Χάλκινο Μετάλλιο 
Ιωάννης Δημουλιός 
Απόφοιτος 2021 

25η Βαλκανική 
Μαθηματική 
Ολυμπιάδα Νέων 
(JBMO) 
Διαδικτυακά, 07/2021 
Χάλκινο Μετάλλιο  
Μάριος Ζαρογουλίδης 
(Γ'  Γυμνασίου)

38η Εθνική 
Μαθηματική 
Ολυμπιάδα 
«Αρχιμήδης» 
ΕΛΛΑΔΑ, 06/2021
2 Χρυσά Μετάλλια 
4 Αργυρά Μετάλλια  
3 Χάλκινα Μετάλλια

1η

3ος

ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ 
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ,  
19.507 ΜΟΡΙΑ

ΦΑΡΜΑΚΕΥTΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ,  
18.592 ΜΟΡΙΑ

ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ, 
19.273 ΜΟΡΙΑ

ΝΟΜΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ, 
19.173 ΜΟΡΙΑ
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ΜΑΘΗΤΕΣ

ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 
ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ, 
18.871 ΜΟΡΙΑ 

34ος Πανελλήνιος
  

Διαγωνισμός
 

Χημείας
Διαδικτυακά, 
05/2021
2η θέση
3η θέση

2η

5η

3η

ΗΠΑ  Ηνωμένο Βασίλειο Ολλανδία Ιταλία

4ος Πανελλήνιος 
Διαγωνισμός 
Στατιστικής 
Διαδικτυακά, 
04/2021 
2η θέση

25 Οικονομικές Επιστήμες

24 Ανθρωπιστικές, Νομικές

14η Διεθνής  
Ολυμπιάδα Αστρονομίας 
και Αστροφυσικής
(ΙΟΑΑ)
Διαδικτυακά, 11/2021 
Χάλκινο Μετάλλιο  
Παναγιώτης Λιάμπας 
(Β ' Λυκείου)

29η Βαλκανική  
Ολυμπιάδα 
Πληροφορικής
(BOI)  
Διαδικτυακά, 11/2021 
Eύφημη Μνεία 
Παναγιώτης Λιάμπας 
(Β ' Λυκείου)

www.mandoulides.edu.gr
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Μαντουλίδου Αικατερίνη
 
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
Χασιώτη Ασπασία
 
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
Σαραφίδου Σοφία
 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
Παπαθανασίου Ουρανία
 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ
Μαντουλίδου Παρασκευή
 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ
Μπαθρέλλου Φλωρεντία

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Νταουντάκης Ιωάννης/Παπαδοπούλου Μαρία

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
Χασιώτης Ευθύμιος 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΞΩΣΧΟΛΙΚΩΝ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ - ΑΚΑΔΗΜΙΩΝ
Τουτουντζή Ελευθερία

ΔΙΕΥΘΥΝΤΙΚΑ ΣΤΕΛΕΧΗ
Χασιώτη Ασπασία, Δρ. Φιλολογίας,
Γενική Διευθύντρια των Εκπαιδευτηρίων, Διευθύντρια Λυκείου
Μπαθρέλλου Φλωρεντία, Καθηγήτρια Αγγλικής Φιλολογίας,
Διευθύντρια Γυμνασίου
Νταουντάκης Ιωάννης, Καθηγητής Φυσικής,
Υποδιευθυντής Λυκείου
Διγκτσής Παρίσης, Καθηγητής Φυσικής Αγωγής,
Υποδιευθυντής Γυμνασίου
Νικολουδάκη Σοφία, Καθηγήτρια Αγγλικής Φιλολογίας,
Υπεύθυνη Πολιτιστικών Προγραμμάτων
Χασιώτης Γεώργιος, Μαθηματικός,
Υπεύθυνος Νέων Τεχνολογιών

Μπόση Χριστίνα, Καθηγήτρια Αγγλικής Φιλολογίας,
Διευθύντρια Δημοτικού
Τουτουντζή Ελευθερία, Ειδική Παιδαγωγός,
Διευθύντρια Νηπιαγωγείου
Χατζηστεφάνου Ευαγγελία, Δασκάλα,
Υποδιευθύντρια Δημοτικού
Παπαδοπούλου Μαρία, Δασκάλα,
Υποδιευθύντρια Δημοτικού
Χατζηβασιλείου Θεοδώρα
Διευθύντρια Παιδικού Σταθμού

Διευθυντικά Στελέχη
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Επιτυχίες µαθητών µας 
σε πανεπιστήµια του 
εξωτερικού 2021 - 2022 

5 
ΜΑΘΗΤΕΣ ΣΤΙΣ 

ΗΠΑ

8  
ΜΑΘΗΤΕΣ ΣΤΗ 
Μ. ΒΡΕΤΑΝΙΑ

 1  
ΜΑΘΗΤΗΣ ΣΤΗΝ

ΓΑΛΛΙΑ

9  
ΜΑΘΗΤΕΣ ΣΤΗΝ 

ΟΛΛΑΝΔΙΑ

Τα αποτελέσματα για την εισαγωγή σε πανεπιστημιακά ιδρύματα του εξωτερικού για τη σχολική χρονιά 2021 - 2022 έως τώρα.
Οι μαθητές της Γ’ Λυκείου που έγιναν δεκτοί μέχρι σήμερα είναι:

Studies Abroad

Imperial
Baylor

Loyola Marymount
Amsterdam

Delft
Maastricht

Bristol
Loughborough

Manchester

Glasgow
Newcastle

 www.mandoulides.edu.gr

ΜΕΓΑΛΗ ΒΡΕΤΑΝΙΑ
Imperial College London / Electrical and Electronic Engineering Π. Τζάρτζη

University of Manchester / Electrical and Electronic Engineering  Π. Τζάρτζη

University of Manchester / History  Α. Τζέλλος

University of Glasgow / Psychology/Theatre Studies  Ε. Τριαρίδου

University of Bristol / Biomedical Sciences  Α. Αργυρόπουλος

University of Bristol / Electrical and Electronic Engineering  Π. Τζάρτζη

University of Bristol / Psychology  Ι. Στρυβάκης

University of Bristol / Psychology in Education  Ε. Τριαρίδου

University of Birmingham / Biomedical Sciences  Α. Αργυρόπουλος

Queen Mary University of London / Law  Μ. - Α. Χρηστίδη

University of Southampton / Electrical and Electronic Engineering Π. Τζάρτζη

University of Southampton / History  Α. Τζέλλος

University of Leeds / Computer Science  Α. - Μ. ∆ιγκτσή

University of Leeds / History  Α. Τζέλλος

University of Nottingham / Computer Science  Α. - Μ. ∆ιγκτσή

Newcastle University / Electrical and Electronic Engineering  Π. Τζάρτζη

University of Sussex / Biomedical Sciences  Α. Αργυρόπουλος

University of Sussex / Law  Μ. - Α. Χρηστίδη

University of Sussex / Psychology  Ι. Στρυβάκης 

University of Sussex / Psychology  Ε. Τριαρίδου

University of Dundee / Molecular Genetics  Α. Αργυρόπουλος

University of Dundee / Psychology  Ε. Τριαρίδου

University of Surrey / Computer Science  Α. - Μ. ∆ιγκτσή

University of Reading / Law  Μ. - Α. Χρηστίδη

Anglia Ruskin University / Psychology  Ε. Ζουρνατσίδου

University of Essex / Liberal Arts  Ε. Τριαρίδου

University of Kent / Psychology  Ι. Στρυβάκης

Loughborough University / Psychology  Ι. Στρυβάκης

Brunel University London / Law  Μ. - Α. Χρηστίδη

Bangor University / History  Α. Τζέλλος

University of Lincoln / History  Α. Τζέλλος

University of Greenwich / Psychology  Ε. Ζουρνατσίδου

Oxford Brookes University / Psychology  Ε. Ζουρνατσίδου

University of East London / Psychology  Ε. Ζουρνατσίδου

University of Westminster, London / Psychology  Ε. Ζουρνατσίδου

ΗΠΑ
Υποτροφία *

Drexel University / Biomedical Engineering $ 37.000 Α. Αργυρόπουλος

Graceland University / Biology $ 20.000 Α. Γκιβίσης 

Baylor University / Pre-Med $ 14.000 Ν. Μόσερ 

Hellenic College Holy Cross / Psychology $ 9.000 Γ. Σειραδάκης 

Loyola Marymount University / Psychology $ 4.000 Μ. - Α. Χρηστίδη

* Ετησίως και ισχύει για 4 χρόνια  

ΓΑΛΛΙΑ
Υποτροφία *

EDHEC Business School / Business Administration $ 6.000 Α. Γιουβτσένκο

* Ετησίως και ισχύει για 4 χρόνια     

OΛΛΑΝ∆ΙΑ
University of Amsterdam / Political Science Ε. Μήτρου

University of Amsterdam / Psychology E. Τριαρίδου

Delst University of Technology 

/ Computer Science & Engineering Π. Τζάρτζη

Delst University of Technology / Nanobiology Α. Αργυρόπουλος

Utrecht University / History Α. Τζέλλος

University of Leiden / Political Science Ε. Μήτρου

Eindhoven University of Technology 
/ Architecture, Urbanism and Building Sciences  Α. Κωστούλη

Erasmus University Rotterdam / History Α. Τζέλλος

Erasmus University Rotterdam / Psychology Ι. Στρυβάκης

Vrije University Amsterdam / Biological Sciences Α. Αργυρόπουλος

Vrije University Amsterdam / Political Science Ε. Μήτρου

Vrije University Amsterdam / Psychology Ε. Ζουρνατσίδου

Vrije University Amsterdam / Psychology Ι. Στρυβάκης

Maastricht University / Business Engineering Α. Κωστούλη

Maastricht University / European Law Ε. Μήτρου

Amsterdam University College 

/ Liberal Arts-Humanities Major E. Τριαρίδου

Mαθητές της Γ΄ Λυκείου έγιναν δεκτοί σε πανεπιστημιακά ιδρύματα των ΗΠΑ και Γαλλίας με υποτροφία 4 ετών  και συνολικό ύψος υποτροφιών $ 360.000.
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Το προσωπικό και οι συνεργάτες 
των Εκπαιδευτηρίων Ε. Μαντουλίδη

Β. Αγγέλης, Ε. Αγγελίδου, Ε. Αδαμίδου, Α. Αθανασιάδου, Ε. Αθανασοπούλου, Γ. Αλεξανδράτος, Π. Αλεξανδρόπουλος, 
Κ. Αλμπάνη, Ν. Αμοιρίδου, Α. Αμπλάς, Μ. Ανανιάδου, Α. - Φ. Αντωνοπούλου, Ν. Αργυροπούλου, Θ. Αρετάκης,
Α. Βαλαβάνης, Ε. Βαλαβάνης, Α. Βαποράκη, Ε. Βαρελά, Γ. Βλαχάκης, Δ. Βλαχοκώστας, Α. Βλάχου, Γ. Βογιατζής, 
Π. Βράνης, Ι. Γάκης, Γ. Γαλάτσης, Μ. Γείτονα, Φ. Γεωργίου, Ε. - Χ. Γιαμαλίδου, Α. Γιαννακούλα, Σ. Γιαννοπούλου,
Γ. Γιαννός, Ε. Γιοβάννη, Α. Γκασιμπαγιαζίδου, Α. Γκεκοπούλου, Φ. Γκιόκα, Φ. Γκιούνα, Χ. Γκογκόσης, Σ. Γκόσιου,
Α. Γούλιος Μ. - Ε. Γραμμένου, Χ. - Κ. Δαλιέτου, Ο. Δάντση, Χ. Δάντσης, Ε. Δεληγιάννη, Γ. Δεληγιάννης, Α. Δεληγιαννίδη, 
Β. Δεληκυριάκου, Κ. Δελιάδη, Μ. Δημητρακόπουλος, Κ. Δημητρόπουλος, Β. Δημόπουλος, Ε. Δήμου, Π. Διγκτσής, 
Μ. - Φ. Εζανίδου, Α. Ζαμπέτογλου, Κ. - Μ. Ζαραλίδου, Δ. Ζαραμπούκα, Α. Ζαχαρία, Ε. Ζέρβα, Θ. Ζερβουδάκης, 
Λ. Ζερβουδάκης, Σ. Ζιώγας, Δ. Ζτούπας, Α. Ηλιοπούλου, Β. Ηρακλής, Ε. Θεοδωρίδου, Α. Θεοδωροπούλου,
Σ. Θεοδώρου, Α. Θεοδώσης, Δ. Θεολόγου, Α. Θωμαΐδου, Α. Ιακωβίδης, Ε. Ιακωβίδου, Β. Ιατρούδης, Ε. Ιγνατιάδου, 
Γ. Ιντζίδου, Α. Ιωακείμ, Θ. Ιωαννίδης, Φ. Ιωαννίδης, Β. Καζαντζή, Χ. Καϊμακαμούδη, Ε. Καλαμάντης, Ε. Καματάκη, 
Π. Καπνόπουλος, Α. Καραβάτος, Ε. Καραγγέλη, Α. Καρακασίδου, Ο. Καραλιάτου, Α. Καραμανώλη, Π. Καραπατσάς, 
Ε. Καρβουνίδου, Α. Καρκαλέτση, Χ. Καρπαθάκη, Π. Καρπουζής, Α. Καρυοφύλλη, Θ. Κατσικαρίδης, Κ. Κατσίκας,
Η. Κατσόγιαννης, Χ. Κέλπης, Β. Κηπουρού, Γ. Κιούρτση, Ε. Κοκόρη, Σ. Κολίτσα, Δ. Κολοβού, Π. Κομιανός,
Α. - Π. Κοντογεώργης, Ε. Κορκοντζήλα, Β. Κότσικας, Τ. Κούκαλια, Κ. Κουκούδας, Ι. Κουμουσίδου, Θ. Κούρτη,
Π. Κουσινάς, Α. Κουτσίντα, Α. Κράντου, Θ. Κυρατζής, Β. Κυριαζής, Ν. Κυρίδου, Δ. Κύρου, Δ. Κύρου, Μ. Κωνσταντινίδη, 
Δ. Κωνσταντινίδης, Φ. Κωνσταντινίδης, Ε. Κωνσταντινίδου, Σ. Κωνσταντινίδου, Ι. Κωστελίδης, Μ. Κωστελίδου,
Κ. Λάζου, Ε. Λαϊάκη, Α. Λασκαρίδης, Γ. Λιάκος, Α. Λογάρα, Ι. Λούγκας, Α. Λυγούρα, Δ. Λυγούρα, Λ. Μαζαράκης,
Ζ. Μαϊμουτζής, Χ. Μακρίδου, Κ. Μανδρίκης, Α. Μάνου, Α. Μαντουλίδου, Π. Μαντουλίδου, Μ. Μαργαρίτη, Ε. Μάστορης, 
Ε. Μαυρίκου, Ι. Μέγαρης, Ι. Μελέκος, Δ. Μέξης, Π. Μιχαηλίδου, Ε. Μιχαλακοπούλου, Ι. Μοσχάκης, Φ. Μπαθρέλλου, 
Σ. Μπαϊμάκη, Α. Μπακαλής, Α. Μπακαλίδου, Σ. - Γ. Μπακογλίδης, Ε. Μπαλλή, Ι. Μπαλούκας, Δ. Μπαξεβάνης,
Σ. Μπεσδεμιώτης, Γ. Μπεχλιβανίδης, Θ. - Α. Μπίλλας, Κ. Μπιτσιάνη, Δ. Μπλιάτκας, Π. Μπόση, Χ. Μπόση, Γ. Μυγδαλιά, 
Α. Νάκος, Α. Νασιούδης, Α. Νιαβής, Ι. Νίκα, Μ. Νίκα, Φ. Νίκα, Δ. Νικολαΐδης, Θ. Νικολαΐδης, Σ. Νικολαΐδου
Σ. Νικολουδάκη, Δ. Νικόπουλος, Ι. Νταουντάκης, Α. Ντιάθ - Λούις, Π. Ντόλκερας, Β. Ντολόπουλος, Μ. Ντοντό,
Ε. Ξανθοπούλου, Σ. Οικονομίδου, Γ. Παγκάλτσου, Δ. Παλαμουτίδου, Χ. Παλλά, Γ. Παμπόρης, Τ. Παναγιωτόπουλος,
Π. Πανικίδης, Γ. Παντελίδης, Ε. Παντοσίτη, Χ. Παπαδαμάκη, Μ. Παπαδημητρίου, Ι. Παπαδόπουλος, Π. Παπαδόπουλος, 
Ι. - Ι. Παπαδοπούλου, Μ. Παπαδοπούλου, Π. Παπαδοπούλου, Σ. Παπαδοπούλου, Β. Παπάζογλου, Μ. Παπαθανασίου, 
Ο. Παπαθανασίου, Α. Παπακώστα, Μ. Παπανικολάου, Π. Παπαστεργίου, Α. Παρασκευοπούλου, Α. Παρδαλιός,
Ν. Παρταλίδου, Α. Παρτίδης, Α. Πασπαλάς, Π. Πατσιούρα, Α. Παττακός, Π. Παυλίδου, Χ. Πεχλιβανίδης, Ι. Πολυμενέρης, 
Δ. Πουρνάρας, Ε. Ραλλίδου, Γ. Ράπτης, Σ. Ραπτόπουλος, Ε. Ράπτου, Ι. Ρίγγας, Θ. Ριμπίδης, Α. Σαλτσίδου, Ζ. Σαμαρά,
Μ. Σαμαρά, Σ. Σαμαρά, Σ. Σαραντίδης, Σ. Σαραφίδου, Θ. Σγούρος, Σ. Σεραφειμίδου, Ε. Σιδηροπούλου, Μ. Σιδηροπούλου, 
Ι. Σιρμανίτσας, Α. Σιφναίου, Δ. Σιφναίου, Μ. - Α. Σκαπερδά, Ν. Σκορλέτου, Μ. Σλαβή, Μ. Σουλτογιάννη, Ν. Σοφίκης,
Σ. Σπανούδη, Α. Στάθη, Α. Σταυροπούλου, Π. Στεργιόπουλος, Σ. Στεφανίδης, Φ. Στεφανίδης, Κ. Σύρρης, Ν. Σφόλκος,
Α. Σωτηρίου, Μ. Ταβουλάρη, Ι. - Ν. Τάκης, Δ. Ταρασίδου, Ζ. Τζέλη, Λ. Τζήκα, Ε. Τζήλλα, Λ. Τζήμκας, Α. - Ι. Τζημουράκα, 
Α. Τοκμάκη, Θ. Τόσκα, Β. Τούνη, Ε. Τουτουντζή, Μ. Τριανταφυλλίδης, Μ. Τριανταφυλλίδου, Σ. Τσαμασλίδου,
Α. Τσατμάλη - Κοροξένου, Μ. Τσιάγκου, Φ. Τσιάμη, Α. Τσιλιπήρα, Ι. Τσιολάκη, Θ. Τσιρανίδης, Ε. Τσιρίμπαση,
Δ. Τσοκακτσίδης, Ε. Τσουβαλάς, Λ. Υψηλάντης, Ε. Φαλιαρίδου, Ι. Φλιάτης, Α. Φραγκίδου, Γ. Φυντάνη, Χ. Φυτανίδου, 
Ά. Φωκά, Α. Χαλβατζόγλου, Α. Χαραλαμπίδου, Β. Χαραλαμπίδου, Χ. Χαραλαμπίδου, Ε. Χαραλαμποπούλου, Σ. Χασάνι, 
Α. Χασιώτη, Γ. Χασιώτης, Ε. Χασιώτης, Δ. Χατζάκης, Θ. Χατζηβασιλείου, Α. - Μ. Χατζηδημητρίου, Ι. Χατζηζήσης, 
Ε. Χατζηστεφάνου, Α. Χατζόπουλος, Γ. Χατζόπουλος, Β. Χιώτης, Χ. Χρυσοχοΐδης, Ε. - Ι. Ψευτέλη, E. Dhespollari,
V. Gounaeva, D. Gvritishvili, K. Janes, K. Kozlov, A. Mikirtichiani, B. Petrovic, T-D. Wright -Tsiagou, V. Ziko.

Προσωπικό
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Προσωπικό
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ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ

ΠΡΟΝΗΠΙΑ

ΝΗΠΙΑ

Μ. Αβντιένκο, Δ. Αβραμίδης, Β. Αγγελάκη, Ζ. Αγγελάκη, Α. Αγγελίδου, Β. Αγγελόπουλος, Α. Αθανασόπουλος, Φ. Αθανασόπουλος, Γ. Άθυρος, 
Α. Αλεξανδρόπουλος, Μ. Αλμαλόγλου, Ι. Αλμπάνης, Κ. Αλμπάνης, Ε. Αναστασιάδη, Α. Αναστασιάδου, Κ. Αναστασιάδου, Κ. Αναστασιάδου, 
Σ. Αναστασιάδου, Ι. Ανδριώτη, Θ. - Τ. Ανθεμίδου, Ο. Αξιώτης, Μ. Αποστολίδης - Καλλιδόπουλος, Α. Αποστόλου, Ρ. Βάνκιν, Σ. Βασιλείου, 
Δ. - Μ. Βασματζής, Α. Βαφειάδης, Α. Βενέτης, Υ. - Κ. Βέρρου, Χ. Βινιέρης, Δ. Βογιατζής - Τσακόγιας, Α. Βουρδέρη, Ι. Γαλημάτη, Γ. Γανίτης, 
Η. Γαροφάλλου, Χ. Γεραντίδης, Ρ. Γερεμπακάνη, Ν. - Ε. Γεωργίου, Φ. - Π. Γεωργίου, Ι. Γεωρνταμιλής, Α. Γήτας, Γ. Γήτας, Ν. Γιακομίδης, 
Π. Γιαμούκης, Ν. Γιαννίκης, Ι. Γιαννιώτης, Κ. Γιαννόπουλος, Χ. Γιαννόπουλος, Ν. Γίτσας, Γ. Π. Γίτσος, Ε. Μ. Γίτσος, Φ. Γκαγκάτση, 
Α. Γκαρμπάλι, Ε. Γκόλνα, Μ. - Ι. Γκουλέτσου, Α. Γκούμα, Γ. Γκουντάρτσεβα - Κωνσταντακοπούλου, Κ. Γούσιου, Η. Γραμματικόπουλος, 
Σ. Γρόλλιος, Μ. Δαλκίδης, Δ. Δεσινιώτη, Χ. Δημαρέλης, Ε. Δημηροπούλου, Π. Δημητριάδου, Σ. Δημητριάδου, Α. Δήμου, Ν. Διαμαντόπουλος, 
Δ. Διονυσίου, Δ. Δουλκερίδης, Ρ. Ελγκέντι, Ε. Ζαβλανού, Σ. - Ρ. Ζαχαράκης, Ν. Ζάχος, Μ. Ζήση, Α. Ζήσης, Μ. - Ε. Ζιώγα, Σ. - Α. Ζωλάς, 
Ι. Ηλιούδης, Δ. - Χ. Θεοδωρακοπούλου, Α. Θεοδωρίδη, Κ. Θεοδωρόπουλος, Χ. Θωμίδης, Μ. - Μ. Ιακωβίδου, Α. Ιντζέογλου, Π. Ιωακειμίδης, 
Ι. Καϊάφας, Μ. Κακά, Ε. Καλαντζής, Β. Καλατζή, Α. Καντζέλη, Κ. Καπινάς, Α. Καπρίνη, Γ. Καραβάς, Γ. Καραβίδα, Σ. Καραβίδα, 
Δ. Καραγεωργάκης, Σ. Καραγεωργάκης, Α. Καραγιάννης, Κ. Καραγκούνη, Κ. Καραλή, Μ. Καραμάνη, Χ. Καραμάνης, Γ. Καραμάνος, 
Μ. Καραμίτσιου, Ν. Καραμίτσιου, Λ. - Κ. Καράμπελα, Μ. Καραμπίνης, Σ. Καρασάββα, Δ. Καργιώτης, Θ. Κάρδας, Ο. - Α. Κάρδας, 
Ρ. - Λ. Καρρέιρα, Α. Κάσπαρης, Δ. - Μ. Κατρακαλίδη, Ν. - Κ. Κατρανάρα, Ν. Κελέσογλου, Χ. Κελέσογλου, Α. Κιρκιλιανίδου, Ν. Κισνιαρίδης, 
Γ. - Γ. Κλέπκος, Ι. Κλέπκος, Α. Κοκκίνου, Ζ. Κοκονέση, Ν. Κολιούση, Φ. Κολσούζογλου, Ι. Κομισόπουλος, Ε. Κομπάρος, Α. Κότσικας, 
Δ. Κουντριάβτσεβ, Μ. Κούρτιτς, Ι. Κούρφαλης, Α. Κουσιδώνη, Χ. Κουσιδώνη, Μ. Κουτίτα, Δ. Κουτρόπουλος, Σ. Κόχειλας, Α. Κρέσπο - 
Ιντάλγκο, Κ. Κρσμάνοβιτς, Κ. Κρσμάνοβιτς, Σ. Κύπαρλη, Ν. Κυρατσόπουλος, Δ. Κυριακίδου, Χ. - Σ. Κυριακοπούλου, Α. Κωνσταντινίδου, 
Χ. Κωνσταντινίδου, Α. Λαζαρίδη, Χ. Λαζαρίδης, Μ. - Η. Λαζοπούλου, Α. Λασπίδου, Α. Λάτσιου, Π. Λάτσιου, Π. Λεμονή, Γ. Μακαρόνας - 
Παπαδόπουλος, Α. Μακρής, Ι. Μαλεζά, Δ. Μαλικουτσάκης - Ξόνογλου, Α. Μαμαδάς, Α. Μαρκόπουλος, Ν. Μαρνά, Α. Ματζιόρε, 
Σ. Ματόπουλος, Α. Ματσούκας, Α. Ματτάς, Κ. Μαυρίδου, Ν. Μαυρομάτη, Γ. Μίγκου, Μ. Μίλεα, Α. Μισκιτζιάν, Φ. Μιχαλάκης, 
Δ. Μιχαλόπουλος, Κ. Μιχαλοπούλου, Λ. Μιχαλοπούλου, Φ. Μλαντένοβ, Θ. Μολασιώτης, Ο. Μουρατίδης, Α. Μουρατίδου, Α. Μπάρμπα, 
Ι. Μπασδάνης, Ε. Μπάτσιου, Χ. Μπάτσιου, Θ. Μπάτσος, Μ. Μπάτσου, Ν. Μπελενιώτης, Δ. Μποζατζίδης, Θ. Μποζατζίδης, Ε. Μπράβος, 
Ε. Μωραϊτίδου, Σ. Μωραϊτίδου, Δ. - Ι. Μωϋσίδου, Κ. Νικολαΐδου, Λ. Νικολαΐδου, Σ. Νικολή, Τ. Νικόπουλος, Ν. Νικουλίν, Ε. Νικουλίνα, 
Ι. Νινιού, Σ. Νοβάκοβιτς, Μ. Νταλούκα, Α. Νταλούκας, Ε. Ντάτσιου, Μ. Ντεμουρτσίδου, Σ. Ντίξον, Ε. Νώτα, Ζ. Ορφανουδάκη, Α. Ούσοβα, 
Γ. Παλάτος, Σ. Παλάτος, Β. - Δ. Πάντος, Α. - Α. Παπαδάκη, Γ. Παπαδάκης, Ν. Παπαδιαμάντης, Η. Παπαδόπουλος, Π. - Α. Παπαδόπουλος, 
Ε. Παπαδοπούλου, Μ. Παπαδοπούλου - Θεοχάρη, Α. Παπαμαυρουδή, Λ. - Ζ. Παπαμιχαήλ, Α. Παπάς, Γ. - Φ. Παπατσίρος, Χ. - Ο. Παπαχρίστου, 
Ε. Παππή, Α. Παραλής, Ν. - Π. Παραλής, Φ. - Α. Παρδαλιός, Μ. Παρταλίδης, Α. Πασχαλίδης, Λ. Πετούση - Μαργιούλα, Α. Πετσατώδης, 
Μ. - Α. Πόθου, Ν. Πολυχρόνης, Α. - Β. Πουλιάκα, Ε. Πουλτσίδη, Μ. Πουλτσίδη, Α. Πουλτσίδης, Ε. Προδρόμου, Ε. Πρωτογεροπούλου, 
Κ. Ράπτης, Ρ. Ρεν, Μ. Ρήγας, Γ. Σαατσόγλου, Γ. Σαββίδης, Ε. Σαββίδης, Λ. Σαλαπασίδη - Χαΐνογλου, Ν. Σαλαπασίδη - Χαΐνογλου, 
Θ. Σαμαντζίδης, Μ. - Ε. Σαματίδης, Α. Σαραφίδης, Ε. Σαχπατζίδου, Α. Σιάμπαλη, Ρ. Σιδηροπούλου, Ρ. Σιφνιού, Μ. Σιώμου, Δ. Σκλάβου, 
Σ. Σκόδρας, Ν. Σουμπουλίδης, Ο. Σπυρόπουλος, Σ. - Ε. Στάθης, Ε. Στεργιοπούλου, Κ. Στήκας, Ζ. - Γ. Στρακαλή, Γ. Σύλελης, Α. Σωτηράκογλου, 
Ε. - Ι. Σωτηριάδης, Α. - Ρ. Ταχματζίδη, Μ. - Ε. - Τ. Ταχματζίδη, Γ. Τζιουμπάνογλου, Θ. Τζιώγας - Μπίρδας, Χ. - Π. Τοπούζης, Α. Τουλής, 
Φ. Τουρούντσης, Α. Τραϊανός, Β. Τραϊανός, Ο. Τραντίδης, Β. Τροχίδης, Α. Τσαβαλάκογλου, Γ. Τσαβαλάκογλου, Π. - Κ. Τσακάλωφ, 
Α. Τσακμάκης, Ν. Τσακμακίδης, Φ. - Ε. Τσακμακίδου, Π. - Μ. Τσακπίνης, Κ. Τσαλίκη, Μ. Τσαχιρίδης, Ε. Τσίντζα, Κ. Τσούκας, 
Υ. - Μ. Τσουκνίδα, Α. - Ε. Φάσσα, Π. Φίλλιου, Θ. - Β. Φραντζελοπούλου, Β. Φωσκοπούλου, Κ. Φωτίου, Α. Χαλκίδης, Π. Χαλκίδης, 
Μ. Χαραλαμπίδου, Χ. Χατζηαντωνίου, Α. Χατζηβασιλείου, Ν. Χατζηδημητρίου, Σ. Χατζηδημητρίου, Ι. Χατζηισαάκ, Λ. Χατζηκώστα, 
Δ. - Μ. Χατζούδη, Σ. Χίγκας, Ρ. - Ν. Χριστοδουλίδου, Κ. Χρόνης, Δ. - Τ. Ψύρρας

Παιδικός Σταθμός - Νηπιαγωγείο 
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ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΤΕΧΝΗ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙ»

«Η δική μας πινακοθήκη»
Όμορφα χρώματα, ζεστά και αγαπημένα, στολίζουν τις τάξεις μας όλη 
τη χρονιά! Κόκκινο, πράσινο, πορτοκαλί, μοβ, γαλάζιο και θαλασσί! Οι 
καρδιές πλημμύρισαν από όλα τα χρώματα του ουρανού και γέμισαν 
από χαρά! Η κυρία «Πινακουθικουλίνα» μάς μάγεψε με σπουδαία 
έργα τέχνης ζωγράφων που απεικόνισαν τη ζωή με τα πινέλα τους. Η 
ζωγραφική, εκτός του ότι παίζει έναν σημαντικό ρόλο στη συνολική 
ανάπτυξη των παιδιών, τους επιτρέπει να εκφράσουν τα συναισθήματά 
τους και να χτίσουν την αυτοπεποίθησή τους. Παρατηρήσαμε εκθέσεις 
σπουδαίων ζωγράφων. Παρακολουθήσαμε ψηφιακές περιηγήσεις σε 
σπουδαίες εκθέσεις ζωγραφικής. Τους θαυμάσαμε όλους, τον καθένα 
ξεχωριστά, για την έμπνευσή τους και τις δημιουργίες τους. 

Από όλους όσους είδαμε, επιλέξαμε μία ζωγράφο που χαρακτηρίζεται 
από πολλούς ως «η ζωγράφος της φύσης» και προσπαθήσαμε με 
τον δικό μας, μοναδικό, τρόπο να αναπαραστήσουμε τα έργα «Leaf» 
και «Red - spotted, Purple Butterfly» της Lucy Arnold. Με φόντο το 
μπλε του βυθού, χρησιμοποιώντας πολλές τεχνικές και ποικίλα υλικά, 
αναπαραστήσαμε αυτούς τους πίνακες ζωγραφικής και θαυμάσαμε τις 
δημιουργίες μας που ήταν πιστά αντίγραφα των πρωτότυπων έργων, 
στα οποία, ωστόσο, βάλαμε και τη δική μας παιδική πινελιά!

Παιδικός Σταθμός - Νηπιαγωγείο • ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
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ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΤΕΧΝΗ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙ»

«Μέσα από τα μάτια των καλλιτεχνών»
Τα Νήπια ξεκίνησαν το φετινό τους ταξίδι στον κόσμο της Τέχνης, 
παρακολουθώντας το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Ζωγραφική, πες μου 
τα μυστικά σου!» στη Στέγη Πολιτισμού «Λυρικός Μικρός Πλανήτης». 
Οι μικροί μαθητές παρατήρησαν παγκοσμίου φήμης έργα ζωγραφικής 
και εισχώρησαν στα άδυτα του μυαλού των καλλιτεχνών. Παίζοντας με 
την τέχνη, ανακάλυψαν καλά κρυμμένα μυστικά. Τι κρύβεται πίσω από 
το μυστικό χαμόγελο της Μόνα Λίζα και πώς γίνεται πολλές, πολλές 
βουλίτσες μαζί να φτιάχνουν τελικά έναν υπέροχο πίνακα;
Στη συνέχεια, μέσα από το κανάλι του «Κ. Π. Ι. Σ. Νιάρχος» στο 
YouTube, η «κυρία Βλεφαρίδου» παρέσυρε τους μικρούς καλλιτέχνες 
σε καινούριες καλλιτεχνικές περιπέτειες. Μαζί της έμαθαν να φτιάχνουν 
πρωτότυπες χειροτεχνίες, από ευφάνταστες καρτ ποστάλ και σφραγίδες 
λουλουδιών, μέχρι μικρά χάρτινα γλυπτά! Μπαίνοντας στο «ατελιέ», τα 
παιδιά «ταξίδεψαν» σε διάφορα καλλιτεχνικά ρεύματα, με απλό τρόπο 
και με καλεσμένους από τον Salvador Dalí και τον Pablo Picasso, μέχρι 
τον Andy Warhol και τη Frida Kahlo. 
Στο τέλος, φυσικά, ήρθε η ώρα της δικής τους αναζήτησης, έμπνευσης 

και δημιουργίας. Οι μικροί μαθητές με πολλές χρωματιστές τελίτσες 
δημιούργησαν έργα πουαντιγισμού, χρησιμοποίησαν σχήματα και 
συνέθεσαν έργα, όπως έκανε ο Kandinsky, και έντυσαν με πολλές 
γραμμές τα δικά τους ανθρωπάκια, όπως ο Γαΐτης. Πήραν τη θέση 
του Πολ (γιου του Picasso) κι έγιναν οι ίδιοι αρλεκίνοι. Εμπνεύστηκαν 
από το έργο του Vincent van Gogh και στόλισαν τις τάξεις τους με 
«Ανθισμένες αμυγδαλιές» και ξεχωριστές «Έναστρες νύχτες», ενώ 
δεν δίστασαν να προσεγγίσουν τον πιο ασυνήθιστο καλλιτέχνη της 
Αναγέννησης, τον Ιταλό ζωγράφο Giuseppe Arcimboldo, και να 
δημιουργήσουν φανταστικά πορτρέτα αποτελούμενα εξ ολοκλήρου 
από αντικείμενα, όπως φρούτα, λαχανικά, λουλούδια, ψάρια και βιβλία. 
Το πιο σημαντικό όμως δεν ήταν οι γνώσεις που τελικά αποκόμισαν, 
αλλά η χαρά που ένιωσαν σε όλη αυτήν τη διαδρομή, τα όμορφα 
συναισθήματα που κυριάρχησαν, οι τρόποι έκφρασης και οι δρόμοι 
δημιουργικότητας που ανακάλυψαν. Γιατί η Τέχνη είναι ένα όμορφο 
φωτεινό μονοπάτι στη ζωή μας!

Παιδικός Σταθμός - Νηπιαγωγείο • ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
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«Το κουκί και το ρεβίθι»

Σε ποιο παιδί δεν αρέσουν τα παραμύθια; Φανταστικοί ήρωες, 
δράκοι, πριγκίπισσες - πρίγκιπες, μάγισσες και μαγικά αντικείμενα! 
Παραμύθια λαϊκά και σύγχρονα, ιστορίες που έμειναν αναλλοίωτες 
με το πέρασμα των χρόνων!
Και ποιο αγαπημένο πρόσωπο τις ξέρει αυτές τις ιστορίες; Μα, 
φυσικά, οι γονείς των παιδιών, οι παππούδες, οι γιαγιάδες και, 
τέλος, οι δασκάλες!
Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε και αυτή τη χρονιά το πρωτοποριακό 
πρόγραμμα «Το κουκί και το ρεβίθι». Στόχος μας ήταν να μυηθούν 
τα παιδιά στον υπέροχο κόσμο των βιβλίων, να αναπτυχθεί η ανάγκη 
τους για την ανάγνωση βιβλίων, να μπουν ως πρωταγωνιστές σε 
φανταστικές ιστορίες. Μέσα από την ανάγνωση παραμυθιών και από 
διάφορες συμπληρωματικές δραστηριότητες, τα παιδιά κατάλαβαν 
την αξία των βιβλίων και τη σπουδαιότητά τους για τη μετέπειτα 
σχολική τους ζωή.  Καθ’ όλη τη διάρκεια του προγράμματος 
προσπαθήσαμε να βοηθήσουμε τα παιδιά να αγαπήσουν τα βιβλία 
και να μάθουν να τα προσέχουν. Τα παιδιά κλήθηκαν να  μας 
φέρουν τα αγαπημένα τους παραμύθια από το σπίτι και να μας 
μιλήσουν για αυτά. Μπροστά στους συμμαθητές τους έκαναν λόγο  
για τα προσωπικά τους βιώματα που συνδέονται με την ανάγνωση 
παραμυθιών. Με τον τρόπο αυτό εμπλουτίστηκε το λεξιλόγιό τους, 
πολλαπλασιάστηκαν οι γνώσεις τους και έλαβαν τα μηνύματα που 
κάθε βιβλίο περνάει με τρόπο μοναδικό και ευχάριστο.

«Μαθαίνω να ζω υγιεινά» 

Με αφορμή το πρωτοποριακό πρόγραμμα του Παιδικού Σταθμού 
«Μαθαίνω να ζω υγιεινά», τα παιδιά διδάχτηκαν τη σημασία της 
υγιεινής φροντίδας του σώματός μας, της υγιεινής διατροφής και, 
τέλος, τη σημασία της υγιεινής των δοντιών μας. Μέσα από ποικίλες 
δραστηριότητες, βιωματικές προσεγγίσεις, παιχνίδια και πειράματα, 
τα παιδιά κατανόησαν  τη σπουδαιότητα της σωστής φροντίδας του 
σώματος και των δοντιών μας. Άλλωστε, είναι γνωστή σε όλους  
η  αρχή που μας συντροφεύει από τα αρχαία χρόνια και η οποία 
εσωκλείεται  στη γνωστή φράση «Νους υγιής, εν σώματι υγιεί». 
Στόχος του προγράμματος ήταν η σωστή φροντίδα των δοντιών και η 
κατανόηση των κανόνων αυτής. Προσπαθήσαμε να προσεγγίσουμε 
το επάγγελμα του οδοντιάτρου και να βοηθήσουμε τα παιδιά να 
καταλάβουν την υποχρέωσή τους για την τυπική επίσκεψη σ’ αυτόν, 
καθώς και για το καθημερινό βούρτσισμα των δοντιών και την 
αποφυγή κατανάλωσης βλαβερών τροφών.
Με το πρόγραμμα αυτό, νιώσαμε την ανάγκη να ευαισθητοποιήσουμε 
τα παιδιά και να  μάθουμε στους μικρούς μας μαθητές το πόσο 
σπουδαίο και σημαντικό είναι στη ζωή όλων μας η φροντίδα του 
εαυτού μας. Προσπαθήσαμε να τους βοηθήσουμε να υιοθετήσουν 
σωστές συμπεριφορές, οι οποίες θα διασφαλίσουν την ατομική 
υγιεινή, με την ελπίδα να τους γίνουν βίωμα για όλη τους τη ζωή.
Τέλος, για την καλύτερη εμπέδωση των μηνυμάτων το συγκεκριμένο 
πρόγραμμα  συνοδεύτηκε από ένα βιβλίο εργασιών, με το οποίο τα 
παιδιά απέκτησαν γνώσεις, διασκεδάζοντας και συνδυάζοντας την 
απόλαυση με τη μάθηση.

Παιδικός Σταθμός - Νηπιαγωγείο • ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ



ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ Ε. ΜΑΝΤΟΥΛΙΔΗ 2021 - 2022

35

«Άνθρωποι που άλλαξαν τον κόσμο»
 Τα Προνήπια μίλησαν για σπουδαίους ανθρώπους που άλλαξαν 
τον κόσμο με τα έργα τους! Συζητήσαμε και ανταλλάξαμε απόψεις 
για το ποιος θεωρείται «σπουδαίος» σήμερα και ποια είναι τα 
χαρακτηριστικά γνωρίσματά του. Συνειδητοποιήσαμε ότι ο καθένας 
μας ξεχωριστά, αυτός που σέβεται τους άλλους με οδηγό την αγάπη 
και την καλοσύνη, προσπαθεί και μπορεί να πραγματοποιήσει 
τα όνειρά του! Αγωνίζεται, έχει υπομονή και δεν τα παρατάει 
ποτέ! Γνωρίσαμε ανθρώπους με ταλέντο στη μουσική, στον χορό, 
στον αθλητισμό, στην πολιτική και στη ζωγραφική. Τους είδαμε 
στα παιδικά τους χρόνια, μάθαμε για τα ενδιαφέροντά τους και 
μιλήσαμε για τις προσωπικότητές τους. Ο Μπετόβεν, η Φρίντα 
Κάλο, ο Νουρέγιεφ, ο παλαίμαχος ποδοσφαιριστής Πελέ, ο Γκάντι 
και ο Μαντέλα, οι δύο σπουδαίοι πολιτικοί που αγωνίστηκαν για τα 
δικαιώματα των ανθρώπων, είναι οι άνθρωποι που θαυμάσαμε για το 
ήθος, το θάρρος και την αποφασιστικότητά τους. 

«Συναισθήματα… με λόγια και εικόνες!»

Πώς νιώθεις σήμερα; Τι σε κάνει να χαμογελάς από χαρά; Τι χρώμα θα 
«έβαφες» την αγάπη; 
Τα Προνήπια προσπάθησαν να ξετυλίξουν το «κουβάρι των 
συναισθημάτων»  στο πλαίσιο του πρωτοποριακού προγράμματος 
«Συναισθήματα με λόγια και εικόνες». Μέσα από διαφορετικές 
προσεγγίσεις, μπήκαν στη διαδικασία να μάθουν να εκφράζουν και 
να αποδέχονται τα συναισθήματά τους είτε είναι θετικά, όπως η χαρά, 
είτε είναι αρνητικά, όπως ο θυμός. Κάναμε δραματοποιήσεις και 
εκδηλώσαμε τα συναισθήματά μας μέσα από το θεατρικό παιχνίδι. 
Δημιουργήσαμε εργασίες και συμμετείχαμε σε παιχνίδια που 
αποσκοπούσαν στο δέσιμο της ομάδας της τάξης μας. Επίσης, οι 
μικροί μας μαθητές υποδέχτηκαν την ψυχολόγο, κυρία Ζηκοπούλου, 
η οποία, με τη βοήθεια του Μάκη του Χελωνάκη, ενθάρρυνε τα 
παιδιά να κατανοήσουν και να διαχειριστούν καταστάσεις στις οποίες 
κυριεύονται εύκολα από το συναίσθημα του θυμού. 
Για άλλη μια φορά τα παιδιά έμαθαν, διασκεδάζοντας και εκφράζοντας 
συναισθήματα!

Παιδικός Σταθμός - Νηπιαγωγείο • ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

«Φυσικοί θησαυροί»  

Τα Προνήπια, στο πλαίσιο της θεματικής ενότητας «Οι θησαυροί 
της φύσης», έμαθαν την αξία του περιβάλλοντος. Μέσα από 
παιχνίδια, συζητήσεις, πλούσιο εποπτικό υλικό, χάρτες, διαδικτυακά 
παιχνίδια και περιηγήσεις, προσπάθησαν να κατανοήσουν τη 
σπουδαιότητα της φύσης και των περιβαλλοντικών μνημείων, 
αλλά και να μάθουν τρόπους με τους οποίους μπορούμε να τα 
προστατέψουμε. Πραγματοποίησαν φανταστικό ταξίδι στην Ελλάδα 
και επισκέφτηκαν τόπους ξεχωριστούς, με ιδιαίτερα γεωπολιτικά 
χαρακτηριστικά, όπως «ιδιαίτερες» λίμνες, καταρράκτες, ηφαίστεια, 
δάση και σπηλιές. Κατασκεύασαν αφίσες, μεταδίδοντας μηνύματα 
για την προστασία του περιβάλλοντος, σχημάτισαν χάρτες, 
δημιούργησαν γλυπτά και πραγματοποίησαν πειράματα, με σκοπό 
να καλλιεργηθούν η αγάπη και ο σεβασμός για τον τόπο μας και 
για το περιβάλλον γενικότερα. Σκοπός του προγράμματος ήταν να 
ευαισθητοποιηθούν τα παιδιά, οι αυριανοί ενεργοί πολίτες αυτού του 
κόσμου, που θα αγαπούν και θα προστατεύουν πάντα το περιβάλλον 
και τη φύση. Ελπίζουμε να τα καταφέραμε!
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«Mission - X: Train Like an Astronaut»

«Βήματα για τη ζωή»

Σε ποιο παιδί δεν αρέσει το Διάστημα; Οι μαθητές των Νηπίων και 
των Beatles έδειξαν ιδιαίτερο ενθουσιασμό, συμμετέχοντας στο 
εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Mission - X: Train Like an Astronaut», 
το οποίο είναι μια διεθνής εκπαιδευτική πρόκληση. Αναπτυγμένο 
από διαστημικούς επιστήμονες και επαγγελματίες του Fitness 
που συνεργάζονται με αστροναύτες και διαστημικές υπηρεσίες 
παγκοσμίως, το Mission - X χρησιμοποιεί τον ενθουσιασμό της 
εξερεύνησης του Διαστήματος, για να εμπνεύσει τους μαθητές 
να μάθουν για την επιστήμη, τη διατροφή, την άσκηση και το 
Διάστημα. Έτσι, περάσαμε καταπληκτικά παίζοντας στα φανταστικά 
διαστημόπλοιά μας, φτιάξαμε μοναδικά κράνη και δημιουργήσαμε 
τους δικούς μας διαστημικούς σταθμούς! Μάθαμε ακόμα για τη 
σωστή διατροφή, ενώ παράλληλα αναπτύχθηκαν οι κινητικές μας 
δεξιότητες, ο συντονισμός και η ταχύτητα, καθώς αυτό το πρόγραμμα 
ενσωματώθηκε και στα μαθήματα Γυμναστικής. Είμαστε σίγουροι ότι 
οι μαθητές μας δεν θα ξεχάσουν ποτέ αυτήν την υπέροχη εμπειρία!

Πόσα όμορφα και ξεχωριστά συναισθήματα και σκέψεις 
κατακλύζουν το μυαλό και την ψυχή, φτάνοντας στο τέλος αυτής της 
πολύ ξεχωριστής χρονιάς! 
 Φέτος, και για ακόμα μια χρονιά, συμμετείχαμε στο πρόγραμμα 
«Βήματα για τη ζωή», που έχει κύριο μέλημά του να οδηγήσει τα 
παιδιά σε ωριμότερους και πιο υπεύθυνους τρόπους συμπεριφοράς, 
αλλά και να βελτιώσει τις δεξιότητές τους.  Πρόκειται για ένα 
ολοκληρωμένο πρόγραμμα παρέμβασης, που δημιουργήθηκε 
λαμβάνοντας υπόψη διάφορα προγράμματα Δεξιοτήτων Ζωής, που 
προτείνονται από Πανεπιστήμια και Διεθνείς Οργανισμούς και 
είναι εγκεκριμένα από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (Π.Ο.Υ.). Ο 
σκοπός του προγράμματος είναι πολύ σημαντικός. Στοχεύει στο να 
διδαχτούν τα παιδιά όχι το «τι» αλλά το «πώς», να σκέφτονται και 
να αποκτήσουν ατομικές και κοινωνικές δεξιότητες, όπως είναι η 
αυτοεκτίμηση και η ενσυναίσθηση, η αναγνώριση και η διαχείριση 
συναισθημάτων, η επίλυση προβλημάτων και η επίτευξη στόχων.
 Γι’ αυτό,  μέσα από διασκεδαστικές δραστηριότητες που πραγματικά 
είχαν νόημα, τα παιδιά καλλιέργησαν υψηλές προσδοκίες και 
άρχισαν να προετοιμάζονται για μια συναρπαστική, αποδοτική και 
θετική ενήλικη ζωή.
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Διήμερο Αθλητισμού

Και τη φετινή σχολική χρονιά, οι μαθητές του Παιδικού Σταθμού, 
του Νηπιαγωγείου και του English Garden είχαν την ευκαιρία 
να γνωρίσουν πολλά και διαφορετικά αθλήματα, τα οποία έχουν 
τις ρίζες τους στους αρχαίους Ολυμπιακούς Αγώνες και το 
αθλητικό ιδεώδες. Έτσι, οι μικροί και οι λίγο μικρότεροι μαθητές 
μας είχαν την ευκαιρία να συμμετάσχουν σε αθλήματα, όπως οι 
σκυταλοδρομίες, η ποδηλασία, οι αγώνες ταχύτητας, η ρίψη μπάλας 
και δοκίμασαν τις δυνάμεις τους σε διαδρομές περιπέτειας με 
σχοινιά, στεφάνια και κώνους, ασκώντας όλα τα μέρη του σώματός 
τους. 
Σκοπός της διοργάνωσης ήταν να μάθουν τα παιδιά την αξία της 
άθλησης, του συναγωνισμού και της ευγενούς άμιλλας, αλλά και τη 
σπουδαιότητα της προσπάθειας και της επιμονής στους στόχους, 
ανάλογα με την ηλικία και τις δυνατότητές μας. Το σημαντικότερο 
όλων είναι ότι οι αυλές και τα γήπεδα του σχολείου μας αντηχούσαν 
από τα γέλια, τις φωνές και τις επευφημίες των μαθητών μας!

«Βιβλιοπαρέες» 
Οι μαθητές του Νηπιαγωγείου μας υποδέχτηκαν με μεγάλη χαρά, 
διαδικτυακά στις τάξεις τους, τον συγγραφέα των βιβλίων του 
Λογοτεχνικού μας προγράμματος «Βιβλιοπαρέες», τον κύριο 
Φίλιππο Μανδηλαρά. Μοιράστηκαν μαζί του σκέψεις τους σχετικά 
με τον Αγώνα για την απελευθέρωση των Ελλήνων από τον 
τουρκικό ζυγό, καθώς και τις εντυπώσεις τους από τα γεγονότα 
της Επανάστασης του 1821, όπως τη γνώρισαν μέσα από τα βιβλία 
του. Ιδιαίτερη θέση στην εκδήλωση, όπως και στο ταξίδι τους στην 
ιστορία της πατρίδας μας, κατείχαν ήρωες της Επανάστασης, άντρες 
και γυναίκες, που πρωτοστάτησαν στους αγώνες, αλλά και η έννοια 
και η αξία της ελευθερίας, ενός αγαθού διαχρονικά πολυπόθητου, 
το οποίο όμως ο ελληνικός λαός στερήθηκε για 400 ολόκληρα 
χρόνια εξαιτίας της τουρκικής κυριαρχίας, όπως πολύ συχνά έχει 
συμβεί και συμβαίνει και με άλλους λαούς στο πέρασμα των χρόνων. 
Στο τέλος της εκδήλωσης τα παιδιά, κρατώντας λευκά περιστέρια 
που δημιούργησαν εμπνευσμένα από τα βιβλία του Φίλιππου 
Μανδηλαρά, έστειλαν ευχές για ειρήνη, δικαιοσύνη και ασφάλεια σ’ 
όλο τον κόσμο. 

Παιδικός Σταθμός - Νηπιαγωγείο • ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
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MANDOULIDES 
E N G L I S H
G A R D E N

Autumn Nature WalkOrientation Day

Trip to the Dam of ThermiChristmas Performance Theatrical Performance by Anthi Thanou

Road Safety Park Educational Program “Art Reveals Its Secrets” 

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε μαθητές 3 - 6 χρονών, που η αγγλική 
είναι η μητρική τους γλώσσα ή θέλουν να τη γνωρίσουν τόσο καλά 
όσο την ελληνική. 
Στο Mandoulides English Garden οι μαθητές παράλληλα με την 
ελληνική γλώσσα, ιστορία και παράδοση, με την καθοδήγηση 
έμπειρων εκπαιδευτικών, γνωρίζουν την αγγλική γλώσσα, 
ταξιδεύουν στον μαγικό της κόσμο με παραμύθια, θρύλους και 
παραδόσεις, ήθη και έθιμα, μουσική και τραγούδια και μαθαίνουν 
να την αγαπούν μέσα από το θεατρικό και ομαδικό παιχνίδι, τη 
μουσική, τη ζωγραφική, την πληροφορική, τη γυμναστική και άλλες 
δραστηριότητες. 

Παιδικός Σταθμός - Νηπιαγωγείο • ENGLISH GARDEN
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Booktime

Sport’s Day

Educational Program “The First 
Aid Fairy”

Celebrating Mother’s Day

Anel Honey Park

Cutting the “Vasilopita”

Educational Program: “Mission-X: Train Like an Astronaut”

Making “Lazarakia”

Carnival Celebrations

Παιδικός Σταθμός - Νηπιαγωγείο • ENGLISH GARDEN
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The Natura Dino Park
In the framework of our thematic unit “Dinosaurs”, the Blossoms 
of the English Garden really enjoyed their visit to “The Natura Dino 
Park”. Our little learners had the chance to see life-size dinosaur 
replicas along with multiple different species, which lived in the 
Jurassic era. The fun didn’t end there for the Blossoms! Back at 
school we got busy making a dinosaur paper craft activity with 
spikes trailing down our backs, allowing us to extend our pretend 
play even further! In addition to this exciting experience, we 
pretended to be real archaeologists by having our very own “Dino 
Dig”, where we all found “real” dinosaur fossil footprints! 

The English Garden Easter Egg Hunt
How can the Easter Bunny forget about us this year after having 
been such good children? Of course he didn’t and we went on our 
Easter egg hunt, holding our lovely Easter baskets. Some students 
were disappointed because they expected to see the bunny. 
Unfortunately, he must have been busy and left immediately. 
Easter eggs were scattered everywhere in the Mandoulides 
recreational area and garden. They were in golf holes, on the 
climbing wall, even among the beautiful flowers! Thank you 
Easter Bunny for being so kind once again!

From Wheat to Bread
The Beatles took part in the educational program “From Wheat 
to Bread”, organized by the scientific team “Small Heroes”. 
During our visit, our students learnt about the process of bread 
production from sowing to eating (sowing, harvesting, threshing, 
grinding, kneading, baking) as well as all the professions that 
are involved in it. They were also informed of the great nutritional 
value of bread, the history of bread, traditional and modern 
agricultural tools used as well as the various types of bread and 
cereals that exist. Finally, they wore aprons and caps, and using 
small bowls, they kneaded baked and tasted their own bread!

The English Garden Halloween
As every year, at the end of October, Halloween was celebrated in 
the English Garden! Our students, dressed up as scary witches, 
ghosts and spiders, decorated their baskets and went trick or 
treating! We all collected special treats, carved a pumpkin, played 
games and even did fun Halloween experiments! We had an 
unforgettable time!

Thanksgiving Celebration Day 
Thanksgiving is an important holiday which serves as a tribute 
to friendship and the importance of gratitude. This special 
day was celebrated in the English Garden with the recreation 
of the historical events. The Blossoms who had the role of 
the Pilgrims boarded a make-believe ship, the Mayflower and 
traveled to America. The Beatles who were the Indians provided 
a warm greeting to the settlers, offered them a friendship treaty 
and danced a traditional Indian dance. Our celebration could 
not be complete without the adorable Seeds who entertained 
the Pilgrims and Indians with their “Turkey Dance"! It was a 
heartwarming recreation of the true meaning of “Thanks-giving”. 
Our students were introduced to important values that they will 
carry in their hearts for the rest of their lives! 

Παιδικός Σταθμός - Νηπιαγωγείο • ENGLISH GARDEN
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Το πρόγραμμα STREAM Steps, το οποίο εφαρμόζεται με επιτυχία στο Νηπιαγωγείο και στον Παιδικό Σταθμό των Εκπαιδευτηρίων, 
μυεί τους μικρούς μας μαθητές στον κόσμο των Θετικών Eπιστημών, της Τέχνης και της Τεχνολογίας. Οι πρωτότυπες STREAM 
δραστηριότητες εμπλούτισαν το πρόγραμμα, που δουλεύτηκε καθ’ όλη τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς, και το κατέστησαν 
περισσότερο ενδιαφέρον και ελκυστικό για τα παιδιά. 
Ως μικροί επιστήμονες, οι μαθητές πειραματίστηκαν με πληθώρα υλικών, μέσα από οργανωμένες δραστηριότητες που τους βοήθησαν 
να κατανοήσουν καλύτερα τον κόσμο που μας περιβάλλει. Πραγματοποίησαν πειράματα, δημιούργησαν λαβύρινθους, κατασκεύασαν 
μακέτες, έπαιξαν ξεχωριστά παιχνίδια Μαθηματικών και φιλοτέχνησαν ευφάνταστα έργα τέχνης. 
Έτσι, το μαγικό ταξίδι στον κόσμο της Φυσικής, της Χημείας, της Τεχνολογίας και της Τέχνης έφτασε και φέτος στο τέλος του! Θα 
μείνει αξέχαστο στους μικρούς μας μαθητές, καθώς συνοδευόταν από διασκέδαση, παιχνίδι και δημιουργία, ανανεώνοντας το 
ραντεβού των παιδιών για την επόμενη σχολική χρονιά. 

STREAM Steps
Στον Παιδικό Σταθμό και στο Νηπιαγωγείο

Παιδικός Σταθμός - Νηπιαγωγείο • STREAM Steps
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Film Producers - Νηπιαγωγείο Save our Planet and Gardening - Νηπιαγωγείο

Computer Magic - Νηπιαγωγείο English Cooking - Νηπιαγωγείο

Young Scientists - Νηπιαγωγείο Ο Kόσμος της Γυμναστικής -
Νηπιαγωγείο

Αμύθητοι Θησαυροί, Γράμματα και Αριθμοί - 
Νηπιαγωγείο

Μικροί Επιστήμονες - ΝηπιαγωγείοΟι Κούκλες Ζωντανεύουν - Νηπιαγωγείο

Παιδικός Σταθμός - Νηπιαγωγείο • CLUBS
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Κόκκινη Κλωστή Δεμένη - Παιδικός Σταθμός Μικροί Εξερευνητές - Παιδικός Σταθμός

Παιχνιδομαγειρέματα - Νηπιαγωγείο Επιτραπέζια Παιχνίδια - Νηπιαγωγείο

Μικροί Παλαιοντολόγοι - Νηπιαγωγείο Fun With Arts and Crafts - Παιδικός Σταθμός

The Wonderful World of English Fun
and Games - Παιδικός Σταθμός

Μουσικοπαιχνιδοχώρα - Παιδικός Σταθμός Μικροί Σεφ στην Κουζίνα - Παιδικός Σταθμός

Παιδικός Σταθμός - Νηπιαγωγείο • CLUBS
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Υποδοχή Εκπαιδευτικό πρόγραμμα WWF: «Υγιή παιδιά, υγιής πλανήτης»

Παιδικό Μουσείο Θεσσαλονίκης Χριστουγεννιάτικη Γιορτή Παιδικού Σταθμού Χριστουγεννιάτικη Γιορτή Προνηπίων

ΑπόκριεςΧριστουγεννιάτικη Γιορτή Νηπίων

Το έθιμο της Βασιλόπιτας Προϊστορικά ταξίδιαΕκπαιδευτικό Πρόγραμμα «Κυκλοφορώ με Ασφάλεια»

Παιδικός Σταθμός - Νηπιαγωγείο • ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ - ΕΞΟΡΜΗΣΕΙΣ



ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ Ε. ΜΑΝΤΟΥΛΙΔΗ 2021 - 2022

45

Ευρωπαϊκή εβδομάδα προγραμματισμού Παραδοσιακά «Λαζαράκια» Μητροπολιτικός Οργανισμός Μουσείων Εικαστικών Τεχνών
Θεσσαλονίκης

«Ο καιρός και οι αλλαγές του»Φθινοπωρινός περίπατος στο Φράγμα Θέρμης Βάψιμο των Πασχαλινών αυγών

Anel Honey Park Πάρκο Κυκλοφοριακής ΑγωγήςΕκπαιδευτικό Πρόγραμμα «Νέα Ολυμπιακά Αθλήματα» 

Εκδρομή στον Πολυχώρο Αναψυχής «Πλατανάκια Natura» Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα «Γνωρίζω την πόλη μου»

Παιδικός Σταθμός - Νηπιαγωγείο • ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ - ΕΞΟΡΜΗΣΕΙΣ
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Γιορτή Παιδικού Σταθμού - Προνηπίων

Παιδικός Σταθμός - Νηπιαγωγείο • ΑΠΟΧΑΙΡΕΤΙΣΤΗΡΙΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ
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Αποφοίτηση Νηπίων - Beatles

Παιδικός Σταθμός - Νηπιαγωγείο • ΑΠΟΧΑΙΡΕΤΙΣΤΗΡΙΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ
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Α Δημοτικού

Α. Αδάμ, Α. Αλμαλόγλου, Ε. Ανδρεαδάκη, Α. - Α. - Σ. Ανεσιάδου Πακαλίδου, Α. Αποστόλου, Κ. Ασλιχανίδης, Π. Βασιλείου, Χ. Βιδάλη, 
Γ. Βογιατζής, Π. - Δ. Γαλάνης, Φ. Γαροφάλλου,Ν. Γεωργιάδη, Α. Γεωργιάδου, Χ. Γήτας, Ι. Γιαννίκης, Α. Γκαγκάλη, Ο. - Λ. Γκίλοου, 
Σ. Δεϊρμεντζίδης, Κ. Δεσποινιάδου, Α. Δημηρόπουλος, Ε. Δημητρακούδης, Ν. Δημητράτος, Κ. Δήμου, Γ. Δίγκας, Κ. Ζου,Ν. - Φ. Ηλιάδου, 
Α. Ηρακλή, Σ. - Μ. Θεοδώση, Ι. Ιακωβίδης, Κ. Ισαακίδης, Φ. - Μ. Ιωαννίδη, Χ. Καλατζή, Α. Καλέσης, Π. Καλμανίδης, Χ. Καραβάς, 
Α. Καραγώγος, Α. Καρατζόγλου, Η. Κατσιμπρής, Μ. Κιουρτσή, Κ. Κιρκοριάν, Θ. Κλαδίσιος, Π. Κλεισαρχάκη, Ν. - Γ. Κλεισαρχάκης, 
Α. - Ω. Κογκαλίδου, Δ. Κόκκοτου, Κ. Κοκοβίδης, Α. Κολιάκος, Σ. Κομισόπουλος, Ν. Κορόσογλου, Ν. Κούβελα, Σ. Κουλτούκης, Γ. Κουνιάκης, 
Σ. Κουντριάβτσεβα, Γ. Κουτσουρίδης, Β. Κρομμύδα, Α. Κωνσταντινίδη, Κ. Κωνσταντινίδης, Δ. Κωτούλας, Κ. Λασκαρίδη, Κ. Λιάκου, Κ. Λιλλή, 
Σ. Λιού, Δ. Μακρής, Μ. Μακρίδου, Ε. Μαραγκού, Σ. - Ε. Μαρκοπούλου, Δ. Ματά, Χ. - Ρ. Μαυρίδης, Κ. Μαυρομάτη, Α. - Γ. Μηλιώτης, 
Α. Μηλιώτης, Α. Μολασιώτη, Θ. - Ν. Μολασιώτη, Θ. - Ι. Μουλαΐδης, Ο. Μουρατίδης, Ι. - Ε. Μουσούρης, Β. Μουστοπούλου, Ε. Μπανάβας, 
Ι. - Μ. Μπλιόσκα, Κ. Μπλιόσκας, Ε. Μπράβου, Α. Νικολαΐδου, Ι. Νικολακόπουλος, Χ. Νικόπουλος, Α. Νταβλιάκου, Π. Νώτας, Λ. Ούσοβα, 
Ι. Παλαιστής, Α. Παναγιωτίδης, Χ. Παντολέων, Π. Παπαδόπουλος, Ε. Παπαστεργίου, Ι. Πετούσης - Μαργιούλας, Π. Πισσαρίδης, Π. Πλαγάκος, 
Π. Πρωτογεροπούλου, Ι. - Α.Ράμμου, Α. Ρήγας, Γ. Σαατσόγλου, Α. Σαββόπουλος, Φ. Σαματίδης, Δ. Σαμοθρακίτης, Α. Σαρρή, Α. Σιάμπαλης, 
Δ. Σιδηροπούλου, Θ. Σιώμος, Ι. - Ρ. Σκουλαρίδης, Μ. Σκουράτ - Μεταλλινού, Α. - Ν. Σπαθάρας, Α. Σπανού, Ν. Στεφανίδου, Σ. Σφέτσας, 
Α. Σωφρονιάδου, Α. Ταμπού, Ε. Τασούλα, Α. - Χ. Τερζιάδου, Π. Τζήμκα, Μ. Τζιγκαλίδου, Ε. Τζιουμπάνογλου, Μ. - Μ. Τότη,Α. - Μ. Τούμπουρα, 
Α. Τριανταφύλλου, Ε. Τρικαλιώτη, Α. Τσαλικίδου, Ε. Τσίντζα, Κ. - Μ. Τσιώλα, Ε. - Κ. Τσορμπατζή, Χ. Φούκα, Μ. Φρεγγίδου, Σ. Χαραλαμπίδης, 
Β. Χασιώτη, Σ. Χατζηβασιλείου, Ι. Χατζημπούγιας, Μ. Χατζηστεφάνου, Θ. Χονδροδήμος, Α. Χριστέλης, Ν. Χριστοδούλου
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Β Δημοτικού

Μ. Αζμάν, Α. Αλεξιάδης, Ε. Αποστολίδης - Καλλιδόπουλος, Μ. Αποστόλου, Ε. Αράπογλου, Β. - Ε. Αρώνης, Α. Βάικου, Α. Βασιλειάδης,
Ν. Βλαδίκας, Α. Γερομανώλης, Α. Γιαννόπουλος, Σ. Γιορμάνης, Α. Γκαρμπάλι, Θ. Γκοντοσίδου, Α. Γκορόχωβ, Γ. Γρόλλιος, Μ. Δάνου,
Ε. Δημηστός, Γ. Διαμαντίδου, Φ. - Λ. Διαμαντίδου, Ν. Ελγκέντι, Π. Ερμίδης, Ι. Ζαβλανός, Χ. Ζαχαρόπουλος, Μ. Ζηρίδου, Α. Ζήσης,
Μ. Ζήσης, Ν. Ιγνατιάδης, Α. Καλαϊτσίδης, Ι. Καλαντζής, Π. Καλουσοπούλου, Ε. Καντζέλης, Θ. Καραγκούνης, Π. Καραμπίνης, Α. Καρανταλής, 
Α. Καρατζά, Β. Καργιώτη, Φ. Κατρακαλίδη, Π. Κιρκιλιανίδης, Λ. Κισνιαρίδης,Α. - Μ. Κλέπκου, Μ. Κοκονέσης, Σ. Κοτσιφύτη, Α. Κούβελας,
Π. Κουνιάκης, Κ. Κουρτέση, Γ. Κούρφαλης, Ι. Κουφάκης, Γ. Κόχειλας, Ρ. Κρονιάλε, Σ. Κυράτσος, Β. - Π. Κυριακόπουλος, Θ. Κώτσης,
Ν. Λεβέντη, Α. Μαραγκού, Μ. Μάτσου, Ν. Ματσούκας, Α. - Μ. Ματτά, Ι. Μαυραϊδή - Τουλίκα, Λ. Μίλεα, Ε. Μιχαλιτσιάνος, Μ. Μούδιου, 
Α. Μουρατίδης, Δ. Μπάρμπα, Α. - Σ. Μπλούκα, Σ. - Α. Μποζίκα, Κ. Νικολαΐδου, Φ. Νικολής, Π. Νταβλιάκος, Φ. Ντζιαχρήστος,
Μ. - Α. Ντόνατι, Ε. Ξάνθου, Φ. Οικονόμου, Γ. Ορφανός, Κ. Παλάγκας, Α. Παλιούρα, Α. Παλιούρας, Ε. Παναγοπούλου, Φ. Πανταζής, 
Γ. Παπαδιαμάντης, Β. Παπαδόπουλος, Θ. Παπαδόπουλος, Δ. Παπαδοπούλου, Σ. - Η. Παπαδοπούλου, Λ. Παπαϊωάννου, Α. Παπανικολάου, 
Α. Παπανικολάου, Α. Παπαπέτρου, Χ. Παπάς, Α. Παπατάρκας, Ε. Παππά, Ε. Παππή, Ε. Παραγιούτσικου, Ε. Πουλιόβαλη, Α. Προδρόμου, 
Θ. Ρωμανίδη, Β. Σαλβερίδης, Ρ. Σαραντίδου, Κ. Σαραφίδου, Π. Σβήρκου, Γ. Σουμπουλίδης, Φ. - Ρ. Σπαθάρας, Ε. Σπανός, Ι. Σπυριδόπουλος, 
Κ. Στάθης, Α. Στίνη, Π. Σύρρης, Α. Σφήκα, Ι. Σφόρτσας, Η.Τάκος, Α. Τανούσης, Ε. Τρυπάνη, Α. Τσακανιά, Δ. Τσακμακίδης, Ν. Τσακούμης, 
Θ. Τσαλής, Ε. Τσιμογιάννης, Ε. Τσιρανίδου, Γ. - Μ. Τσιταμπάνη, Κ. Φίλλιος,Κ. - Μ. Φραντζελοπούλου, Ε. Φωτίου, Ε. Χαβιαροπούλου, 
Σ. Χαλβατζόγλου, Α. Χαλέπη, Π. Χαραλαμπίδης, Ν. Χασεκίδου, Χ. Χατζηαλεξάνδρου, Χ. Χατζηισαάκ, Ι. Χατζηπαζαρλής, Σ. Χατζηπέτρου, 
Α. Χατζηστεφάνου, Ι. Χίγκας, Θ. Χρηστίδης, Α. Χριστοδούλου, Ν. Χρυσικόπουλος, Ι. Ψάρρας
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Γ Δημοτικού

Α. Αμβροσιάδης, Κ. Χ. Αναστασιάδης, Σ. Ανδρεαδάκη, Α. Αντωνιάδου, Η. - Λ. Αντωνιάδου, Ε. Αραμπατζή, Κ. Αργυρίου, Μ. Αργυροπούλου,
Κ. Βαβούσκου, Π. Βεζυργιάννης, Μ. Βελκόβσκα, Ε. Βέργος, Η. Βινιέρη, Σ. Γαλάνη, Μ. Γεωργιάδης, Α. Γεωρνταμιλής, Α. Γίτσας,
Μ. Γκαγκάλης, Μ. - Ε. Γκαράγκου, Ν. Γουάνγκ, Ι. Δεβές, Φ. Δημόπουλος, Ε. Διαμαντοπούλου, Α. Διονυσίου, Α. Ερεϊλιάδης, Δ. Ευθυμιάδης, 
Α. Ζαχαρόπουλος, Ε. - Λ. Ζιάκα, Ε. Ζούμπου, Ι. Ιεροκλής, Κ. Ιωαννίδης, Γ. Καϊτατζής, Μ. Καλαμπούκας, Μ. - Χ. Καραγηλάνογλου, 
Π. - Ι. Καραγιάννη, Π. Καραγιάννης, Ε. Καραμπάση, Κ. Καρανταλής, Α. Καρυπίδη - Αρμέρο, Σ. - Α. Κατρανάρα, Α. Κατσέλα, Α. Κατσιμπρής, 
Α. Κιρκοριάν, Μ. Κόζυβα, Γ. Κοκονέση, Χ. Κολιός, Α. Κολιούση, Μ. Κομιανού, Α. Κορόσογλου, Ο. Κουμιώτης, Δ. Κρομμύδα, Μ. Κύπαρλης, 
Κ. Κυριακίδου, Μ. - Υ. Κωτούλα, Ε. - Μ. Λαζαρίδου, Λ. Λιβιτσάνος, Δ. Λιλλής, Γ. Μακέδου, Ε. Μαραγκόζη, Κ. Μαρτινίδη, Τ. Ματζιόρε, 
Γ. Μαυρόπετρου, Α. Μερτζάνη, Α. Μεταξίδης, Σ. Μετεμτζής, Ε. Μίλη, Α. Μίχος, Α. Μπαλλάς, Α. Μπεκιάρη, Π. Μπερμπερίδης, 
Ε. - Β. Μπερμπερίδου, Α. Μπεχλιβάνης, Κ. Μυλωνάκου, Γ. Νάστος, Φ. Νικάκης, Ε. Νικηφορίδης, Ε. Νικολακοπούλου, Ν. Νικολής, 
Ι. Ντάτσιος, Ζ. Ξιά, Μ. Παϊταρίδου, Χ. Παλάγκας, Ο. - Κ. Παπαβέντσης,Φ. - Ι. Παπαδάκης - Στάϊκος, Σ. Παπαμιχαήλ, Α. Παπαρίδου, 
Γ. Παπαστεργίου, Π. Πασχαλίδης, Μ. Πατανού, Α. Πάτσης, Δ. Πενλίδης, Δ. Πιπερόπουλος, Α. Πουλιόβαλη, Ε. Ραδέλη, Κ. Ρίγκας, 
Θ. Ροδοκαλάκη, Ε. - Μ. Ρούφου, Κ. Σαββίδου, Ν. Σαλάου, Α. - Ν. Σαπίδου, Μ. Σβένσον, Ι. Σέζερ, Ε. Σιδηρά, Α. Σκλάβος, Ο. Σπανός, 
Ζ. Στάθη, Κ. Στέκας, Β. Τάκου, Α. Τζεϊρανίδης, Α. - Π. Τζελέπης, Β. Τζίν, Ζ. Τζίν, Β. - Μ. Τογκαρίδου, Ε. - Μ. Τριανταφυλλίδου, 
Α. Τσακμακίδης, Α. Τσάλ, Α. - Β. Τσιατμάς, Κ. - Ι. Τσιατμάς, Ρ. Τσιλώνη,Β. Τσιμογιάννη, Μ. Τσουβαλάς, Δ. Φερεντίνου, Κ. Χαλκιά, 
Κ. Χασιώτης, Π. Χατζηαντωνίου, Γ. Χατζηκώστα, Π. Χατζόπουλος, Ρ. Χατζοπούλου, Β. Χιωτάκη, Ο. - Φ. Χύτας
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Δ Δημοτικού

Λ. Αγαθαγγελίδης, Α. Αδάμ, Β. Αμβροσιάδης, Μ. Αντωνίου, Ν. Αρετούλης, Ι. - Τ Βαρετιμίδης, Ι. Βασιλειάδου, Β. Βλαχονάσιου,
Π. Βούλτσος, Α. - Ρ. Γεωργαντάς, Β. Γεωργιάδου, Β. Γιορμάνη, Κ. - Γ. Γίτσου, Ξ. Γκαρμπάλι, Σ. Γκρίλη, Ι. Γραβαλάς, Ε. - Μ. Γρηγοριάδου,
Ν. Δαλκίδης, Α. - Α. Δεβλιώτης, Ε. - Η. Δεδέογλου, Ε. Δείνα, Δ. Δημηστός, Α. Δημητριάδου, Β. Δημοπούλου, Θ. Διαμαντίδης, Ι. Διαμαντίδης, 
Α. Διαμαντοπούλου, Α. Δίγκα, Κ. Εκατό, Μ. - Χ. Ευθυμιάδου, Θ. Ζάγκα, Δ. - Α. Ζυμωνόπουλος, Δ. Ηρακλής, Φ. Θεοδωρακόπουλος,
Ν. Θεοδωρίδου, Χ. Θωμάς, Γ. Ιντζέογλου, Μ. Ιωαννίδου, Ν. Καγγελίδης, Τ. Κακλαμάνου, Α. Καλογιάννη, Σ. Καμμένου, Μ. - Δ. Καραχάλιου, 
Α. Κατρακαλίδης, Μ. Κιρκαλά, Δ. Κομπάρος, Α. Κουρτέση, Α. Κουτσώνα, Χ. Κουφάκη, Μ. Κυριακίδης, Χ. Κωνσταντινίδου, Π. Λαμπανάρης, 
Ε. Λεμονή, Κ. - Μ. Λίτσιου, Ι. Μακρή, Ο. Μάνου, Ν. - Π. Ματζουλά, Ι. Μάτσος, Ε. Μαυρόπετρου, Σ. - Α. Μήτσικας, Α. Μιχαλόπουλος, 
Ι. Μουστόπουλος, Δ. Μπαθρέλλου, Α. Μπακαΐμης, Ε. Μπαρουτζόγλου, Χ. Μπέλλος, Α. Μπερμπερίδου, Α. - Μ. Μπλούκα, Σ. Μποτσιφάρα, 
Γ. Μυλωνάς, Δ. Μυτιληναίος, Δ. Μωραϊτίδου, Α. Νικηφόρου, Ε. Νικολαΐδη, Μ. Νικολαΐδου, Ν. Νικόπουλος, Μ. Νινιού, Α. Ντίνου, Η. Ντίξον, 
Λ. Οικονόμου, Σ. Παπαβραμίδου, Α. Παπαγεωργίου, Α. - Α. Παπαδόπουλος, Κ. Παπαδόπουλος, Χ. - Ε. Παπαδοπούλου, Σ. - Α. Παπάζογλου, 
Ε. - Μ. Παπαθεοδώρου, Μ. Παπατάρκα, Δ. Παρταλίδης, Κ. Πετροπούλου, Γ. Πετσατώδης, Δ. Πιτσέγκος, Γ. Πολυχρόνης, Π. Ποτάποβα, 
Ε. Ράπτη, Φ. Ρόκκας, Λ. Σαββόπουλος, Λ. Σάγγος, Α. Σακαρέλλος, Β. Σαλιακέλλη, Σ. Σαμοθρακίτης, Δ. Σαρμής, Ε. Σεραφειμίδου, 
Γ. - Ο. Σίβαρη, Χ. Σιμάρα, Π. Σιντορεάκ, Χ. Σιφνιός, Α. - Λ. Σκαμπά, Μ. Σκόδρας, Δ. Σταφυλάς, Χ. Στεργιόπουλος, Ν. Στρακαλής, Δ. Σφέτσας, 
Α. - Χ. Σφήκα, Α. Τασούλας, Ε. Τζήμκα, Κ. Τζιάκας, Χ. Τότης, Α. - Μ. Τραντίδης, Ι. Τσαλής, Τ. Τσαλίκης, Γ. Τσανακτσίδης, Α. - Μ. Τσολακίδη, 
Χ. Τσορμπατζής, Ι. - Σ. Τσουκνίδα, Ε. Φιλιπποπούλου, Ρ. Φίσλοκ, Χ. Φουρνιτζής - Δαδακαρίδης, Γ. Φρεγγίδης, Χ. Χαρδαλής, 
Α. - Σ. Χατζηαθανασίου, Σ. Χατζηγεωργίου, Γ. Χατζηκύρου, Δ. Χατζηνάκου, Α. Χατζησωτηρίου, Β. Χονδροδήμος, Ρ. - Α. Χρηστίδου, 
Χ. Χριστοδούλου, Μ. - Ι. Χριστοφορίδη
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Ε Δημοτικού

Σ. Αλατόρτσεβ, Ζ. - Χ. Αλμαλόγλου, Κ. Αναγνωστόπουλος, Ν. Αναστασιάδη, Γ. Αράπης, Κ. Αργυρόπουλος, Σ. Βασιλόπουλος, Α. Βασιλοπούλου, 
Γ. Βελκόβσκι, Ο. Γαλάνη, Π. Γαλάνη, Ν. Γεωργακαράκου, Γ. Γεωργιάδης, Δ. Γιανδικίδου, Γ. Γιαννόπουλος, Τ. Γιέλ, Χ. Γινόπουλος,
Ε. Γιουβανόπουλος, Μ. Γιουβανοπούλου, Θ. Γίτσα, Ε. Γκαρμπάλι, Ε. Γκόλνα, Ν. Γκουδέλης, Α. Γκρίλη, Σ. Γούσιου, Σ. Γρηγορίου, Α. Δεληγιάννη, 
Ε. Δεσποινιάδου, Ε. Διδασκάλου, Ν. Ζέγας, Α. Ζήσης, Π. Θάνου, Σ. Ισάκου, Ε. Ιωακειμίδου, Σ. Ιωσηφίδης, Α. Καϊτατζής, Φ. - Α. Κακαλέτσης, 
Κ. Καμπάνης, Ε. Καραγιάννη, Κ. Καραγιάννης, Σ. Καραμπάσης, Σ. Καραντάλη, Ι. Καρατζόγλου, Ε. Κάρκου, Δ. Καρυπίδου, Μ. Καφφές, 
Χ. Κιουρτσής, Δ. Κλαδίσιος, Α. - Λ. Κλόστερς, Κ. Κογκαλίδης, Ε. - Ι. Κοπατσάρης, Α. Κορόσογλου, Ν. Κοτσιφύτης, Σ. Κουλτούκης, 
Ι. Κουμιώτης, Δ. Κουνδουράς, Ι. Κουτσονίκος, Κ. Κυριακίδης, Κ. Κωνσταντινίδης, Α. Λαγουμάκη, Ε. Λασκαρίδη, Ν. Λυσίτσας, 
Μ. Μανουσαρίδης, Δ. Μαραγκόζη, Κ. - Α. Μαρέλα, Α. - Κ. Μασκαλίδης, Ι. Ματζουλάς, Ι. - Α. Μεντζέλου, Α. Μερτζάνη, Θ. Μεταξίδου, 
Μ. Μίχος, Ν. Μορένος, Ρ. Μορένος, Α. Μορένου, Φ. Μούδιος, Δ. - Τ. Μουσούρης, Α. Μουστάκας, Μ. - Χ. Μπακάλη, Ι. Μπαχαράκη, 
Σ. Μπαχαράκη, Μ. Μπολντιρίδης, Δ. Μπρόβας, Ι. Μωυσιάδης, Π. Ναούμ, Α. Νικάκη, Σ. Ντάτσιος, Μ. Ξάνθου, Ι. Παναγιωτίδου, 
Δ. Παναγιωτοπούλου, Μ. Παπαγιάννη, Α. - Τ Παπαδάκη - Στάϊκου, Η. - Ε. Παπαδοπούλου, Κ. Παπακώστας, Κ. Πασματζής, Μ. Πασχαλίδης, 
Ε. Πόνια, Δ. Ραβανός, Α. Ρήγα, Ε. Ρωσσίδη - Δέλκου, Δ. Σάκκου, Β. Σαχπατζίδου, Α. Σβαρνογιάννη, Α. Σελβίδη, Σ. Σι, Β. Σκουλαρίδης, 
Α. Σλάβκοβα, Κ. Σπανός, Κ. Στασινόπουλος, Ν. Σωφρονιάδου, Δ. Ταλίπης, Κ. Ταμπού, Σ. Ταρακτσόγλου, Λ. - Τ. Τζε, Α. Τζήμκα, Ζ. Τζίν, 
Γ. Τουτσίδης, Κ. Τσαγγάλη, Β. Τσακούμης, Σ. Τσουλφά, Σ. Τσουλφά, Χ. Φέκα, Κ. Φιδάνη, Δ. Φιλιππόπουλος, Λ. - Α. Φιλοξενίδου, 
Β. Φραγκούδης, Π. Φωκά, Γ. - Ζ. Χαλβατζόγλου, Α. Χαλίδης, Γ. Χαλκείδης, Ι. - Λ. Χάννα, Χ. - Π. Χαρίτου, Γ. - Ε. Χασιώτης, Η. - Μ. Χασιώτης, 
Ι. Χατζηαντωνίου, Ι. Χατζηισαάκ, Π. Χατζηνάκος, Ε. Χατζηπαζαρλή, Β. Χατζηχριστοδούλου, Ε. Χατζόπουλος, Ι. Χιωτάκης, Κ. Χουρδάκης, 
Μ. - Χ. Χύτα
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ΣΤ Δημοτικού

Α. Αβδελιώτη, Δ. Αζμάν, Σ. Ακριτίδης, Ν. Αρώνης, Φ. Βαφειάδης, Ν. Βενέτη, Ι. - Λ. Βέργου, Α. Βέρνερ, Α. Βεσέλι, Σ. Βλάγκα, 
Σ. - Β. Βογιατζοπούλου - Μυλωνά, Λ. Γαϊτάνη, Σ. Γάλλος, Α. Γεωργίου, Ε. Γιαννακούλας, Ε. Γιαννοπούλου, Π. Γκουτζουβελίδη, Ο. Γκρίτσιος, 
Τ. Γραβαλάς, Ι. Δείνας, Β. Δελής, Γ. Δελής, Κ. Δεσινιώτη, Α. Δημητριάδης, Α. Δημογιώργης, Κ. Δημοσθενίδης, Γ. Δίγκας, Ε. Δοβλέτογλου, 
Ε. Δρακωνάκη, Ε. Ευθυμιάδου, Ι. Ευσταθιάδης, Β. Ευσταθιάδου, Θ. - Ε. Ζαρίμπα, Κ. - Μ. Ζαχαροπούλου, Ν. Ζιάκας, Α. Θεοδωρίδου, 
Π. Θεολογίδης, Σ. Θεοφανίδου, Μ. Ιντζέογλου, Ρ. - Δ. Ιωαννίδη, Κ. Καλημέρα, Χ. Καπαχτσή, Α. Καραμάνου, Ν. Καρούσης, Ι. Καρπέτας, 
Α. Κασιμάτη, Α. Κατσαντώνη, Κ. Κισσούδη, Ι. Κτίστης, Γ. - Α. Κυριάκου, Ν. Κυριάκου, Σ. Λαγουμάκης, Κ. Λάλλου, Ζ. Λιν, Α. - Ρ. Λώλου, 
Α. Μακρή, Ζ. Μαλλιάρη, Ε. Μάρκου, Σ. Μαυρίδου, Ε. Μαυρόπετρου, Ε. Μερκούρης, Α. Μπακαΐμη, Σ. Μπαλάνου, Χ. Μπαντής, Β. Μπεκιάρης, 
Κ. Μπέλλος, Ζ. Μπεχλιβάνη, Ν. - Τ. Μπριτζες, Ε. Ναστογιάννη, Α. Νεδελτσίδης, Γ. - Χ. Ντάι, Ε. Ντιμιτρόβα, Τ. Ντίξον, Λ. - Α. Ντόνατι, 
Η. Ξενίδης, Σ. Ορφανός, Σ. Ουσταμπασίδης, Κ. Πανταζή, Σ. Παπαδοπούλου, Χ. Παπαθανασόπουλος, Γ. Παπαπέτρου, Γ. - Μ. Παπαποστόλου, 
Α. Παπούδης, Ε. - Μ. Πάτση, Π. Παυλίδης, Μ. - Σ. Πεχτελίδης, Μ. Πηλείδη, Ε. - Φ. Πιστοφίδη, Σ. Πλακίδου, Π. Πλιώτας, Α. Πολυχρόνη, 
Π. Πουλάκος, Μ. - Θ. Πουρνάρα, Ε. Πραματευτάκη, Σ. - Ε. Πριτσής, Δ. - Α. Σαμόζι - Καλλιγκάτσης, Δ. Σαραντίδου, Σ. Σαραφίδης, 
Μ. Σαρδέλη, Γ. Σιδηρόπουλος, Ε. Σικαλίδου, Ι. Σκαρλής, Α. Σκλάβου, Μ. Σπανού, Θ. Στασινοπούλου, Δ. Στεφανίδου, Ι. Στεφάνου, Α. Στρίβα, 
Ε. Σωτηριάδης, Χ. Ταμπού, Α. Τζιαμπίρης, Χ. Τζιοβάρας, Α. Τσακανιάς, Α. Τσάκου, Μ. Τσακούμης, Γ. Τσεν, Η. - Θ. Τσουκνίδα, Δ. Τσουχνένκο, 
Α. Φερεντίνου, Ν. Φεσατίδου, Χ. Φωκάς, Φ. Χάλτσιος, Ε. - Ε. Χαρδαλή, Η. Χατζηαντώνογλου, Ρ. Χατζηρήγα, Σ. Χατζής, Δ. Χουσνής, 
Ι. - Α. Χριστοφορίδης, Δ. Ψάρρας
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03
ΜΕΓΑΛΕΣ ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΣΕ ΑΓΩΝΕΣ ΣΚΑΚΙ

Σημαντικές διακρίσεις σημείωσαν μαθητές των 
Εκπαιδευτηρίων στο 20ό Ατομικό Σχολικό Πρωτάθλημα ΣΚΑΚΙ 
Θεσσαλονίκης - Χαλκιδικής 2022 για μαθητές
Γ' Δημοτικού, επιβεβαιώνοντας για άλλη μια φορά την πολύ 
καλή προετοιμασία τους. 
Πιο συγκεκριμένα, η μαθήτρια Γ. - Η. Μπεκιάρη κατέκτησε 
την 3η θέση (χάλκινο μετάλλιο) στο Πρωτάθλημα Ανατολικής 
Θεσσαλονίκης και την 1η θέση (χρυσό μετάλλιο) στο 
Διανομαρχιακό Πρωτάθλημα Ανατολικής, Δυτικής 
Θεσσαλονίκης και Χαλκιδικής. 
Η μαθήτρια της Β’ Δημοτικού Γ. - Μ. Τσιταμπάνη κατετάγη 
στη 2η θέση (αργυρό μετάλλιο) στο Πρωτάθλημα Δυτικής 
Θεσσαλονίκης και στην 3η θέση (χάλκινο μετάλλιο) 
στο Διανομαρχιακό Πρωτάθλημα Ανατολικής, Δυτικής 
Θεσσαλονίκης και Χαλκιδικής. 
Ο μαθητής Κ. Ιωαννίδης κατέκτησε την 1η θέση (χρυσό 
μετάλλιο) στο Πρωτάθλημα Ανατολικής Θεσσαλονίκης και τη 
2η θέση (χρυσό μετάλλιο) στο Διανομαρχιακό Πρωτάθλημα 
Ανατολικής, Δυτικής Θεσσαλονίκης και Χαλκιδικής. 
Η μαθήτρια Ε. Ζιάκα κατέκτησε τη 2η θέση (αργυρό μετάλλιο) 
στο Πρωτάθλημα Ανατολικής Θεσσαλονίκης και την 3η 
θέση (χάλκινο μετάλλιο) στο Διανομαρχιακό Πρωτάθλημα 
Ανατολικής, Δυτικής Θεσσαλονίκης και Χαλκιδικής. 

01
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ

Β΄ Δημοτικού
Μ. Αποστόλου, Α. Βασιλειάδης, Π. Ερμίδης, Θ. Καραγκούνης, 
Α. Κλέπκου, Σ. Κοτσιφύτη, Α. Κούβελας, Μ. Μάτσου, 
Ι. Μαυραϊδή - Τουλίκα, Π. Νταβλιάκος, Α. Παλιούρας, 
Β. Παπαδόπουλος, Σ. - Η. Παπαδοπούλου, Α. Προδρόμου, 
Π. Σβήρκου, Ι. Σπυριδόπουλος, Κ. Στάθης, Θ. Τσαλής, 
Γ. - Μ. Τσιταμπάνη, Κ. - Μ. Φραντζελοπούλου, Ε. Φωτίου, 
Ι. Χίγκας
Γ΄ Δημοτικού
Μ. Αργυροπούλου, Ε. Βέργος, Μ. Γεωργιάδης, Α. Γεωρνταμιλής, 
Ι. Δεβές, Ε. - Λ. Ζιάκα, Μ. Καλαμπούκας, Ε. Καραμπάση, 
Α. Κατσιμπρής, Α. Κιρκοριάν, Μ. Κύπαρλης, Γ. Μακέδου, 
Ο. - Κ. Παπαβέντσης, Α. Παπαρίδου, Δ. Πενλίδης, 
Ε. - Μ. Ρούφου, Α. Σαπίδου, Α. Σκλάβος, Δ. Φερεντίνου
Δ΄ Δημοτικού 
Ι. Γραβαλάς, Ι. Μάτσος, Σ. - Α. Μήτσικας, Μ. Νινιού, 
Κ. Παπαδόπουλος, Α. Σακαρέλλος, Β. Σαλιακέλλη, Χ. Τότης
Ε΄ Δημοτικού
Γ. Αράπης, Κ. Αργυρόπουλος, Ε. Γκόλνα, Ι. Καρατζόγλου, 
Α. - L. Kloosters, Α. - Κ. Μασκαλίδης, Δ. Ραβανός, Σ. Τσουλφά, 
Χ. Φέκα
ΣΤ΄ Δημοτικού
Τ. Γραβαλάς, Β. Δελής, Γ. Δελής, Ν. Ζιάκας, Κ. Καλημέρα, 
Σ. Μαυρίδου, Α. Μπακαΐμη, Β. Μπεκιάρης, Κ. Πανταζή, 
Ε. Σικαλίδου, Ι. Στεφάνου, Ε. Σωτηριάδης, 
Ι. - Α. Χριστοφορίδης

02
ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΣΕ ΑΓΩΝΕΣ ΣΚΑΚΙ

Η μαθήτρια Α. Μπεκιάρη
(Γ’ Δημοτικού) κατέκτησε την 
1η θέση (χρυσό μετάλλιο) 
στο 5ο Rapid και στο 5Ο 
Blitz «ΛΕΥΚΟΣ ΠΥΡΓΟΣ» 
στην κατηγορία για παιδιά 
κάτω των 8 ετών, στο διεθνές 
τουρνουά που διοργάνωσε 
η ΕΣΣΘ-Χ. Συγχρόνως, η 
Αγγελική κατέλαβε την πρώτη 

θέση στη γενική κατάταξη στο τουρνουά rapid που διοργάνωσε 
ο Γαλαξίας στις 27/12/2021. Αξίζει μάλιστα, να σημειωθεί 
ότι η μαθήτριά μας αγωνίστηκε στο Α γκρουπ δυναμικότητας, 
στο οποίο συμμετείχαν παιδιά μέχρι 10 ετών. Στο πλαίσιο 
αυτού του τουρνουά πέτυχε πέντε βαθμούς σε έξι αγώνες, 
αποχαιρετώντας με τον καλύτερο και πιο αισιόδοξο τρόπο για 
την αθλητική της πορεία το 2021.
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05
«ΕΙΜΑΣΤΕ ΟΛΟΙ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΟΙ»

Η μαθήτρια των Εκπαιδευτηρίων Ν. Φεσατίδου (ΣΤ’ 
Δημοτικού) κατέκτησε το δεύτερο βραβείο στη Βόρεια Ελλάδα 
στον Διεθνή Διαγωνισμό Ζωγραφικής της Διεθνούς Οργάνωσης 
Λεσχών Lions για μαθητές 11 ως 13 ετών. Το θέμα του 
διαγωνισμού ήταν «Είμαστε όλοι συνδεδεμένοι».

07
1η ΘΕΣΗ ΣΤΟΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ 
ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑΣ!

Η μαθήτρια Κ. Μαρέλα (Ε΄ Δημοτικού) κατέκτησε την 1η 
θέση στην πρώτη φάση του 6ου Πανελλήνιου Διαγωνισμού 
Αστρονομίας και Διαστημικής, «Αγλαονίκη», για μαθητές 
Δημοτικού, που διεξήχθη στις 16 Μαΐου.
Με τις επιδόσεις της έλαβε πανηγυρικά το εισιτήριο για τη 
συμμετοχή της στην τελική φάση του διαγωνισμού, που θα γίνει 
την Κυριακή, 19 Ιουνίου.

06
«ΖΩΓΡΑΦΙΣΕ ΤΟ ΧΑΜΟΓΕΛΟ ΣΟΥ»

Η μαθήτρια των Εκπαιδευτηρίων Μ. - Χ. Ευθυμιάδου 
(Δ΄ Δημοτικού) κατέκτησε ένα από τα τρία βραβεία στον 
διαγωνισμό παιδικής ζωγραφικής με τίτλο: «Ζωγράφισε το 
χαμόγελό σου», που διοργάνωσε η Ορθοδοντική Εταιρεία 
της Ελλάδος στο πλαίσιο του 17ου Διεθνούς Συμποσίου της 
Ορθοδοντικής Εταιρείας της Ελλάδος. Ο διαγωνισμός διεξήχθη 
στην Αθήνα στις 6-8 Μαΐου 2022.

04
ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΜΑΘΗΤΡΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΩΝ

Η μαθήτρια της Δ’ Δημοτικού 
Σ. Μποτσιφάρα διακρίθηκε 
στους αγώνες για το Κύπελλο 
Καράτε έγχρωμων και μαύρων 
ζωνών, που διοργανώθηκαν 
από την Ελληνική Ομοσπονδία 
Καράτε και διεξήχθησαν 
στη Βέροια την Κυριακή, 31 
Οκτωβρίου. 
Ειδικότερα, η μαθήτριά 

μας κατέκτησε τη 2η θέση (αργυρό μετάλλιο) στο Kumite 
Κορασίδων 9 ετών και την 3η θέση (χάλκινο μετάλλιο) στο Kata 
Κορασίδων 9 ετών. 
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Βιβλίο 
και παιδί

Βιβλιοπαρέες 
Τα Εκπαιδευτήρια Μαντουλίδη πραγματοποίησαν 
και τη φετινή σχολική χρονιά το Λογοτεχνικό 
Πρόγραμμα “Βιβλιοπαρέες”, που ήταν αφιερωμένο 
εξ ολοκλήρου στα 200 Χρόνια μετά την Επανάσταση   
1821 - 2021. 
Στόχος του προγράμματος αποτελεί η καλλιέργεια 
της φιλαναγνωσίας αλλά και η γνωριμία των 
παιδιών με σημαντικούς δημιουργούς. Οι 
μαθητές όλων των τάξεων του Δημοτικού, αφού 
ολοκλήρωσαν την ανάγνωση των βιβλίων, είχαν την 
ευκαιρία να γνωρίσουν διαδικτυακά αγαπημένους 
συγγραφείς, να διατυπώσουν τα ερωτήματά 
τους, να πάρουν πληροφορίες για τις ιδιαίτερες 
συνθήκες δημιουργίας ενός λογοτεχνικού έργου. 
Κυρίως όμως μοιράστηκαν μαζί τους σκέψεις 
και προβληματισμούς γύρω από την Ελληνική 
Επανάσταση, έριξαν φως σε άγνωστες πτυχές της, 
ενώ ξαναζωντάνεψαν πρόσωπα που με τις πράξεις 
και τα πιστεύω τους σημάδεψαν καθοριστικά την 
πορεία της πατρίδας μας. 
Μέσα από όλες αυτές τις συναντήσεις τα παιδιά 
μπόρεσαν να συλλάβουν ξεκάθαρα το θαύμα 
που έλαβε χώρα στον τόπο μας 200 χρόνια πριν. 
Με τις εύστοχες ερωτήσεις τους αλλά και με τις 
αυθόρμητες απορίες και σκέψεις τους οι τάξεις 
μας ζωντάνεψαν για άλλη μια φορά, χαρίζοντας 
ευχάριστες εμπειρίες στους μαθητές μας. 

Αγάπα τα βιβλία, ζήσε την εμπειρία!
Αγάπα τα βιβλία, ζήσε την εμπειρία!
Με κεντρικό σύνθημα «Αγάπα τα βιβλία, ζήσε την 
εμπειρία!» οι μαθητές και οι εκπαιδευτικοί της
Γ΄ Δημοτικού τίμησαν και φέτος την Παγκόσμια 
Ημέρα Παιδικού Βιβλίου. 
Μέσα από ένα σύνολο δραστηριοτήτων βασισμένων 
σε λογοτεχνικά βιβλία αλλά και με άλλες μορφές 
τέχνης, όπως η μουσική και η δραματοποίηση, 
πραγματοποιήθηκε με τον καλύτερο τρόπο ο στόχος 
μας, να «εγγραφεί» δηλαδή θετικά και ευχάριστα στο 
μυαλό των παιδιών η ανάγνωση. 
Ζήστε κι εσείς την εμπειρία παρέα με ένα βιβλίο!

«Μικροί και μεγάλοι πρωτοπόροι»
Τα Εκπαιδευτήρια Ε. Μαντουλίδη εκπόνησαν 
το εικαστικό πρόγραμμα «Μικροί και Μεγάλοι 
Πρωτοπόροι» σε συνεργασία με τις εκδόσεις 
ΜΕΛΙΣΣΑ, αναγνωρίζοντας τη στενή σχέση που 
υπάρχει ανάμεσα στην εκπαίδευση και την τέχνη. 
Στόχος του προγράμματος είναι η γνωριμία των 
μαθητών με πρωτοπόρους καλλιτέχνες, η ανάδειξη 
των μηνυμάτων των έργων τους και η δημιουργική 
προσέγγισή τους. Στο πρόγραμμα οι μαθητές 
ασχολήθηκαν με πρωτοπόρους καλλιτέχνες, όπως 
τον Βίνσεντ Βαν Γκογκ, τον Ντεγκά και τη Φρίντα 
Κάλο μέσα από συγκεκριμένα βιβλία. 
Αφού γνώρισαν τους προαναφερόμενους καλλιτέχνες 
και το έργο τους, πήραν μέρος σε εικαστικές 
δραστηριότητες που αφορούσαν το έργο τους και 
μυήθηκαν στα μυστικά της Τέχνης. 

Δημοτικό - Φιλαναγνωσία

www.mandoulides.edu.gr
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Με σύμμαχο τον καλό καιρό και τη θετική διάθεση όλων, τα 
Εκπαιδευτήρια Ε. Μαντουλίδη άνοιξαν τις πύλες τους στο κοινό το 
Σάββατο, 21 Μαΐου 2022 και υποδέχθηκαν στο Πανηγύρι, μετά από 
δύο χρόνια απουσίας, μικρούς και μεγάλους, μαθητές και γονείς, 
από όλη τη Θεσσαλονίκη.
Η πολύ μεγάλη προσέλευση επιβεβαίωσε περίτρανα την ανάγκη 
όλων μας να ξαναβρούμε τους ρυθμούς ζωής που η πανδημία, με 
τις ιδιαίτερες συνθήκες που αυτή δημιούργησε, μας στέρησε τα 
τελευταία δύο χρόνια.
Μαθητές όλων των ηλικιών με αμείωτο κέφι συμμετείχαν σε μια 
γιορτή γεμάτη χαρά, γέλιο και ξεγνοιασιά, στη διάρκεια της οποίας 
πήραν μέρος σε ποικιλία δραστηριοτήτων με κεντρικό θέμα την 
εκπαιδευτική ρομποτική. Στον αύλειο χώρο του Δημοτικού Σχολείου 
και στο κλειστό Γυμναστήριο τα παιδιά διασκέδασαν με ευφάνταστα 
επιδαπέδια παιχνίδια, δοκίμασαν τις γνώσεις τους σε ειδικά 
διαμορφωμένα κουίζ, δημιούργησαν τις δικές τους κατασκευές από 
ανακυκλώσιμα υλικά, περιπλανήθηκαν σε κατάλληλα σχεδιασμένα 
escape rooms. Ήταν μια ξεχωριστή εμπειρία που ήρθε να 
ολοκληρώσει με τον πιο εντυπωσιακό τρόπο μια δύσκολη σχολική 
χρονιά και να προαναγγείλει την αρχή του καλοκαιριού.
Γονείς, παιδιά και φίλοι των Εκπαιδευτηρίων ανανέωσαν το 
ραντεβού τους για τον Σεπτέμβριο σε ένα σχολείο ανοιχτό για 
όλους!

Γέλια, παιχνίδια και τραγούδια στο Πανηγύρι
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Η μπουγάδα της ευτυχίας απλώθηκε 
στο Δημοτικό Σχολείο
Στο πλαίσιο του προγράμματος «Μιλάμε για Μας» και της 
ενασχόλησής μας με τα ανθρώπινα συναισθήματα, οι μαθητές 
των τριών μικρών τάξεων του Δημοτικού Σχολείου παρουσίασαν 
με έναν πρωτότυπο τρόπο όλα αυτά που τους κάνουν να νιώθουν 
ευτυχισμένοι. Με κεντρικό σύνθημα «Ευτυχία είναι…» τα παιδιά 
σε άσπρα φανελάκια αποτύπωσαν με λόγια ή σχέδια τι αποτελεί 
για το καθένα ευτυχία, με συμβολικό στόχο να ανάψει μέσα σε 
όσους δουν τις φανελίτσες τους το φως που θα τους βοηθήσει 
να διακρίνουν ότι η ευτυχία υπάρχει σε πράγματα απλά και 
καθημερινά, σε όλα αυτά που βρίσκονται κοντά μας ή γύρω μας. 

Οι μικροί «μπακαλόγατοι»
της Β’ Δημοτικού!

Με μεγάλη επιτυχία για άλλη μια χρονιά ολοκληρώθηκε από 
τους μαθητές της Β’ Δημοτικού το πρωτοποριακό πρόγραμμα 
«Financial Literacy και Επιχειρηματικότητα», στο πλαίσιο 
του οποίου τα παιδιά ήρθαν σε επαφή με το Ευρώ και τις 
υποδιαιρέσεις του, φιλοτέχνησαν νομίσματα του Ευρώ και 
εξοικειώθηκαν με Ευρώ- συναλλαγές. 
Μετά από μία σύντομη ιστορική αναδρομή στην εξέλιξη των 
νομισμάτων μέσα στον χρόνο, οι μαθητές, συνδυάζοντας 
τις γνώσεις τους από την αντίστοιχη θεματική ενότητα των 
Μαθηματικών, προχώρησαν με επιδέξιο τρόπο σε εμπορικές 
συναλλαγές. 
Στο μπακάλικο που έχει στηθεί σε μια γωνιά του σχολείου, 
τα «δευτεράκια» ως έμπειροι έμποροι προχώρησαν σε 
αγοραπωλησίες, ενώ έκαναν συναλλαγές ακόμη και με 
αυτοσχέδια νομίσματα του Ευρώ, που τα ίδια έφτιαξαν. 
Η χαρά των μαθητών ήταν απερίγραπτη όπως και η ικανοποίηση 
των εκπαιδευτικών, καθώς για άλλη μια φορά έγινε κατανοητή 
η αναγκαιότητα ανάλογων βιωματικών εκπαιδευτικών δράσεων, 
που βοηθούν τα παιδιά να μαθαίνουν παίζοντας και να 
απολαμβάνουν τις νέες γνώσεις. 

Το πρόγραμμα «Μιλάμε για Μας» αποτελεί μια καινοτόμο 
δράση των Εκπαιδευτηρίων για τους μαθητές όλων των τάξεων 
του Δημοτικού Σχολείου, στη διάρκεια της οποίας γίνεται 
προσπάθεια να ενδυναμώσουμε τις σχέσεις εμπιστοσύνης και 
ειλικρίνειας μεταξύ δασκάλου - μαθητή, με απώτερο σκοπό 
την καλύτερη προσέγγιση των μαθητών κάθε ηλικίας, αλλά 
και την αναζήτηση υγιών τρόπων για την παρέμβαση ή τη 
διαμεσολάβηση των εκπαιδευτικών στις διαφορές μεταξύ των 
παιδιών. Η συγκεκριμένη πρωτοβουλία αισιοδοξεί όχι μόνο για 
την υγιή αλληλεπίδραση μεταξύ των παιδιών και την ψυχική 
τους εκτόνωση, αλλά και τον επαναπροσδιορισμό του ρόλου του 
δασκάλου σε ένα σύγχρονο σχολείο, καθώς ο εκπαιδευτικός από 
απλός μεταδότης γνώσεων γίνεται φίλος και συνεργάτης των 
παιδιών, ο άνθρωπος που αφουγκράζεται τα όποια παράπονα 
ή προβλήματά τους, τα συμβουλεύει, τα καθοδηγεί, τα στηρίζει 
και τα αγαπά. Τα αγαπά τίμια και δίκαια χωρίς διακρίσεις ή 
προκαταλήψεις και που με απόλυτη διακριτικότητα ψάχνει 
λύσεις στα όποια προβλήματα μπορεί να εμφανιστούν. 

«Μιλάμε για Mας»
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Μέσω του Εκπαιδευτικού Προγράμματος «Συνεργάζομαι, 
αισθάνομαι, μετρώ… ακονίζω το μυαλό!» συντελείται μια 
καινοτόμα προσέγγιση των μαθηματικών. Παύουν πια τα 
μαθηματικά να αποτελούνται μόνο από αριθμούς και πράξεις και 
μετατρέπονται σε παιχνίδι, βοηθούν στη διερεύνηση του κόσμου 
που μας περιβάλλει στον χώρο του σχολείου και έξω από αυτό. 
Οι ίδιοι οι μαθητές ως μικροί εξερευνητές προβληματίζονται, 
αναζητούν, ερευνούν, θέτουν ερωτήματα και προσεγγίζουν τη 
γνώση βιωματικά. Με εργαλεία την περιέργεια, τη φιλομάθεια 
και τα διδάγματα μεγάλων Μαθηματικών όπως ο Αρχιμήδης, ο 
Gauss, ο Pascal και με μέσα το μέτρο, τον χάρακα, το ψαλίδι, τα 
καλαμάκια, τον διαβήτη και τον γνώμονα «ακονίζουν το μυαλό 
τους», κατακτούν και εμβαθύνουν τη μαθηματική τους σκέψη. 

«Συνεργάζομαι, αισθάνομαι, μετρώ… 
ακονίζω το μυαλό!»

«Mission X: Train like an astronaut»:
Η αποστολή ξεκινά!

Πρώτη στάση: ο Διεθνής Διαστημικός Σταθμός... από Lego.
Στο πλαίσιο του μαθήματος STREAM STEPS οι μαθητές της Α΄ 
Δημοτικού ξεκίνησαν το project με τίτλο «Mission X: Train Like 
an Astronaut». Πρώτος μας σταθμός ήταν η γνωριμία με τον 
Διεθνή Διαστημικό Σταθμό και η συλλογή όλων των απαραίτητων 
πληροφοριών μέσα από την παρακολούθηση σχετικών βίντεο. 
Στο δεύτερο μέρος του μαθήματος τα παιδιά χωρίστηκαν σε 
ομάδες. Με τη βοήθεια των παιχνιδιών LEGO και με όχημα τη 
φαντασία τους κατασκεύασαν τον δικό τους LEGO Διαστημικό 
Σταθμό. Με διασκεδαστικό τρόπο συνεργάστηκαν αρμονικά 
και εφάρμοσαν τις γνώσεις που αφομοίωσαν, έγιναν μικροί 
επιστήμονες και αντάλλαξαν απόψεις, δημιουργώντας ξεχωριστά 
LEGO μοντέλα διαστημικών σταθμών. 
Το ταξίδι των μικρών αστροναυτών της Α’ Δημοτικού στον 
φανταστικό κόσμο του Διαστήματος ξεκίνησε με τον καλύτερο 
τρόπο!

Οι μαθητές των τριών μικρών τάξεων του Δημοτικού Σχολείου 
συμμετείχαν στο καινοτόμο πρόγραμμα Αγωγής Υγείας «Νεράιδα 
των πρώτων βοηθειών», που αποτελεί ένα ολοκληρωμένο και 
εξειδικευμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα πρώτων βοηθειών, 
κατάλληλα διαμορφωμένο για παιδιά. Με σύμμαχο την 
υψηλή τεχνολογία και την τελευταία γενιά animations, αλλά 
και με πλήθος από διαδραστικά στοιχεία, όπως θεατρικές 
πράξεις και μουσικά δρώμενα, το πρόγραμμα μονοπώλησε 
εύκολα την προσοχή και το ενδιαφέρον των μελλοντικών 
μικρών διασωστών, ενώ συγχρόνως βοήθησε τα μικρά παιδιά 
να αφομοιώσουν αβίαστα τη γνώση γύρω από θέματα που 
αντιμετωπίζουμε στην καθημερινότητά μας. Η «Νεράιδα των 
Πρώτων Βοηθειών» πέρασε στα παιδιά μέσα από απλά και 
κατανοητά μουσικοκινητικά δρώμενα όλους τους διασωστικούς 
χειρισμούς, καλύπτοντας ένα ευρύ φάσμα που περιλαμβάνει από 
τραυματισμούς μέχρι και παθολογικά περιστατικά. 
Η συγκεκριμένη δράση επιβεβαίωσε για ακόμη μια φορά την 
αξία και τη σημασία της βιωματικής εκπαίδευσης και του 
παιχνιδιού ως διδακτικό εργαλείο στα μικρά παιδιά. 

 H «Νεράιδα των Πρώτων Βοηθειών» 
κοντά στους μαθητές μας!
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Μέσω του εκπαιδευτικού προγράμματος «Teddy Bear 
Hospital», οι μαθητές και οι μαθήτριες της Α’ Δημοτικού των 
Εκπαιδευτηρίων Ε. Μαντουλίδη ανακάλυψαν τον κόσμο της 
ιατρικής και της υγείας. Σε συνεργασία με το τμήμα της Ιατρικής 
του ΑΠΘ με υπεύθυνη την κ. Παναγοπούλου, τα πρωτάκια μας 
μετατράπηκαν σε μικρούς γιατρούς!
Συνόδευσαν τα αγαπημένα τους αρκουδάκια στον γιατρό και 
περιέγραψαν τα συμπτώματα της ασθένειάς τους. Δοκίμασαν 
τις δεξιότητές τους και βοήθησαν τον γιατρό να θεραπεύσει 
το αρκουδάκι τους. Μέσα σε ένα κλίμα συνεργασίας και 
ψυχαγωγίας οι μικροί μας μαθητές κατανόησαν καλύτερα τις 
υγιεινές συνήθειες και έμαθαν πώς να διαχειρίζονται τους 
όποιους φόβους ή ανησυχίες που μπορεί να έχουν, όταν 
επισκέπτονται έναν γιατρό. 

Τα πρωτάκια στο
«Teddy Bear Hospital»

Κάρτες γιορτινές, μαγικές και 
φωτεινές!

Με αφορμή τον πολυπόθητο ερχομό των Χριστουγέννων, οι 
μαθητές της Γ’ Δημοτικού είχαν την ευκαιρία να επιμεληθούν 
τις δικές τους μοναδικές χριστουγεννιάτικες κάρτες. Αρχικά, 
τα παιδιά έβαλαν χρώμα και φαντασία σχεδιάζοντας υπέροχες, 
γιορτινές κάρτες. Έπειτα θέλησαν να τις εμπλουτίσουν μ’ 
ένα στοιχείο που θα τις έκανε μοναδικές κι αξέχαστες! 
Αξιοποιώντας τις δυνατότητες του προγράμματος STREAM, τα 
παιδιά διδάχθηκαν την έννοια του ηλεκτρικού κυκλώματος και 
ενθουσιασμένα ανακάλυψαν πως θα μπορούσαν να φτιάξουν το 
δικό τους κύκλωμα στις κάρτες τους. Με την καθοδήγηση των 
εκπαιδευτικών της Γ’ Δημοτικού, τα παιδιά ολοκλήρωσαν τις 
δημιουργίες τους, παίρνοντας μαζί τους κάρτες κι αναμνήσεις 
που θα τους συντροφεύουν για πάντα! 

Ο κορονοϊός στην... τάξη!
Μαθητές… Germ - Busters

Οι μαθητές της Β’ Δημοτικού εγκαινίασαν το πρόγραμμα Stream 
Steps για τη νέα σχολική χρονιά, συμμετέχοντας δυναμικά στη 
δράση: «Μικρόβια… φυλαχτείτε! Germ - Busters εν δράσει». 
Στο πλαίσιο της συγκεκριμένης δράσης οι μικροί μαθητές, 
αφού αρχικά ενημερώθηκαν για τον μικρόκοσμο και το 
πλήθος των μικροβίων, των ιών και των βακτηρίων που μας 
περιβάλλουν, κατανόησαν βιωματικά τους τρόπους μετάδοσης 
αυτών των μικροοργανισμών στον άνθρωπο. Με ανάλαφρο 
και διασκεδαστικό τρόπο, μέσα από τις καλλιτεχνικές 
τους δημιουργίες κατάλαβαν πόσο αναγκαία είναι σήμερα, 
περισσότερο από κάθε άλλη φορά, η ανάγκη για τη λήψη 
προστατευτικών μέτρων, που θα ανακόπτουν τη διάδοση 
των μικροβίων. Απόλυτα προσαρμοσμένο στα σύγχρονα 
επιδημιολογικά δεδομένα το συγκεκριμένο πρόγραμμα έδωσε 
την ευκαιρία στα μικρά παιδιά όχι μόνο να αξιοποιήσουν 
ευχάριστα και δημιουργικά τον χρόνο τους, αλλά και να 
αφομοιώσουν γνώσεις χρήσιμες στην καθημερινότητά τους. 
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Στο μάθημα της Ιστορίας, οι μαθητές και οι μαθήτριες της
Γ’ Δημοτικού ασχολήθηκαν εκτεταμένα κατά το προηγούμενο 
χρονικό διάστημα με τους άθλους του Ηρακλή. Στη συνέχεια, 
αποφάσισαν να αξιοποιήσουν την εφαρμογή «Stop Motion» και 
στο πλαίσιο του προγράμματος STREAM να δημιουργήσουν τη 
δική τους ταινία animation. Tα παιδιά κάθε τμήματος διάλεξαν 
έναν άθλο, έπλασαν τους χαρακτήρες, διαμόρφωσαν τα σκηνικά 
και, κινώντας τα αντικείμενα και φωτογραφίζοντας την κίνησή 
τους σε ξεχωριστά καρέ, δημιούργησαν τις δικές τους ταινίες 
μικρού μήκους, τις οποίες έντυσαν με τις φωνές τους. 

Οι άθλοι του Ηρακλή
σε ταινία μικρού μήκους!

Oι μαθητές της ΣΤ΄ Δημοτικού παρακολούθησαν διαδικτυακά 
το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Οργανούληδες», που 
συνδιοργανώνουν ο Εθνικός Οργανισμός Μεταμοσχεύσεων 
(ΕΟΜ) και το Ίδρυμα Ωνάση και είναι αφιερωμένο στη δωρεά 
οργάνων. 
Οι «Οργανούληδες» ήρθαν, για να βοηθήσουν τους μαθητές να 
κατανοήσουν με εύκολο και διασκεδαστικό τρόπο την αξία της 
δωρεάς οργάνων και της μεταμόσχευσης, η οποία πολύ συχνά 
αποβαίνει σωτήρια για πολλούς ανθρώπους γύρω μας. 
Κατά τη διάρκεια του προγράμματος, οι μαθητές έμαθαν για τη 
λειτουργία των οργάνων, έκαναν βιωματικές δραστηριότητες, 
ενώ κλήθηκαν να απαντήσουν σε ειδικά προσαρμοσμένο στην 
ηλικία τους quiz γνώσεων. 
Έτσι, περισσότερο ή λιγότερο γνωστές έννοιες και όροι, 
από το σώμα και τα συμπαγή όργανα μέχρι την έννοια της 
μεταμόσχευσης και την έλλειψη οργάνων, παρουσιάστηκαν 
με τρόπο απλό και κατανοητό και με τη βοήθεια των 
«Οργανούληδων» έγιναν κτήμα των μαθητών. 

Στηρίζουμε τη Δωρεά Οργάνων

Χαρτογράφοι στο λεπτό, 
με το ArcGIS Online βοηθό!

Πολλοί από εμάς, όταν ακούμε τη λέξη «Γεωγραφία», 
σκεφτόμαστε μια ανιαρή αποστήθιση νομών και πρωτευουσών, 
βουνών, πεδιάδων και λιμνών. Για τους μαθητές και τις μαθήτριες 
της Ε΄ Δημοτικού, όμως, η Γεωγραφία είναι πολύ διαφορετική! 
Είναι γεμάτη δράση, δημιουργία και συνεργασία! 
Τα Εκπαιδευτήρια σε συνεργασία με τον καθηγητή Γεωγραφίας 
του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης ΑΠΘ, κ. 
Λαμπρινό Νικόλαο,  έχουν εντάξει στη διδασκαλία του μαθήματος 
της Γεωγραφίας το Σύστημα Γεωγραφικών Πληροφοριών ArcGIS 
Online. 
Κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς, οι μαθητές και οι 
μαθήτριες της Ε΄ Δημοτικού έγιναν μικροί χαρτογράφοι! 
Δημιούργησαν μόνοι τους ψηφιακά γεωγραφικά δεδομένα, τα 
οργάνωσαν, τα επεξεργάστηκαν και τα οπτικοποίησαν μέσω 
της δημιουργίας ψηφιακών διαδραστικών χαρτών! Το τελικό 
αποτέλεσμα; Ένας υπέροχος και πλήρης ψηφιακός διαδραστικός 
χάρτης της Ελλάδας με νομούς, πρωτεύουσες, λίμνες, 
βουνά, αξιοθέατα, αθλητικά στοιχεία και τοπικά φαγητά! Μια 
συναρπαστική εμπειρία για τους μαθητές μας γεμάτη συνεργασία, 
αλληλεπίδραση, δημιουργία, κέφι και μεράκι!
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Πώς μετατρέπεται η επανάληψη σε παιχνίδι και οικοδόμηση 
γνώσης; Στο πλαίσιο του εκπαιδευτικού προγράμματος «Όταν 
η Ιστορία γίνεται… παιχνίδι!», τα παιδιά της Γ’ Δημοτικού 
συμμετείχαν στην πιο διασκεδαστική αλλά και ουσιώδη 
επανάληψη πριν από το διαγώνισμα μυθολογίας. Παίρνοντας 
ιδέες από κλασικά επιτραπέζια παιχνίδια που γνωρίζουν και 
απολαμβάνουν να παίζουν, δημιούργησαν δικές τους ερωτήσεις 
και απαντήσεις, σχεδίασαν ταμπλό, ζωγράφισαν υπέροχες 
φιγούρες και απόλαυσαν μια διδακτική και άκρως ψυχαγωγική 
εμπειρία. Παιχνίδια όπως το «Taboo», το «Φιδάκι της 
Μυθολογίας» και «Στο κεφάλι το’χω!» ενθουσίασαν τα παιδιά, 
που περίμεναν με ανυπομονησία τη σειρά τους, για να παίξουν 
στις τάξεις τους. Οι φωτογραφίες που ακολουθούν αδιάψευστοι 
μάρτυρες!

Επιτραπέζια παιχνίδια
πριν από το διαγώνισμα!

Παίζουμε προπαίδεια;

Μπορεί η προπαίδεια και ο πολλαπλασιασμός να γίνουν παιχνίδι; 
Αναγνωρίζοντας πόσο σημαντικό είναι να κατανοήσουν οι 
μαθητές την έννοια και τη λειτουργία του πολλαπλασιασμού, 
αλλά και κατανοώντας τις αντικειμενικές δυσκολίες των μαθητών 
στην προσπάθειά τους να απομνημονεύσουν την προπαίδεια, οι 
εκπαιδευτικοί της Γ΄ Δημοτικού. Μετέτρεψαν τη διδασκαλία σε 
παιχνίδι. Αρχικά με κινητικά κι έπειτα με επιτραπέζια παιχνίδια 
μαθητές και μαθήτριες επιδόθηκαν στον αγώνα κατάκτησης της 
προπαίδειας και το σίγουρο είναι ότι τα πήγαν περίφημα!

Το σχολείο… αλλιώς!

Μία νέα πραγματικότητα έχει πια δημιουργηθεί τον τελευταίο 
καιρό στη σχολική ζωή των Εκπαιδευτηρίων. Καθημερινά μικροί 
και μεγαλύτεροι μαθητές του Νηπιαγωγείου και του Δημοτικού 
Σχολείου συνεχίζουν τα μαθήματά τους έξω από τις αίθουσες, 
στις υπαίθριες τάξεις Bubbles, σε κατάλληλα διαμορφωμένους 
εξωτερικούς χώρους του σχολείου, δίνοντας μια άλλη διάσταση 
στην εκπαιδευτική διαδικασία. Δραματοποιήσεις μύθων, 
συζητήσεις, ποικίλα μαθήματα αποκτούν μια άλλη διάσταση, 
καθώς συνδυάζονται με έναν πιο βιωματικό τρόπο μάθησης, 
που έρχεται να απογειώσει την εκπαιδευτική διαδικασία και 
να κεντρίσει το ενδιαφέρον των παιδιών, χαρίζοντας γνώσεις, 
εμπειρίες και χαμόγελα!
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Μια ξεχωριστή εμπειρία απόλαυσαν οι μαθητές της Α’ και 
της Β΄ Δημοτικού παρέα με την Τέλα και τον Σπάγγο, τους δύο 
δαιμόνιους γάτους, τους αριστοτέχνες της βιβλιοδεσίας. Λίγες 
μέρες πριν από τα Χριστούγεννα και την Πρωτοχρονιά οι μαθητές 
κατασκεύασαν το δικό τους πρωτότυπο επιτραπέζιο παιχνίδι 
μέσα στις αίθουσες του Δημοτικού Σχολείου. 
Ακολουθώντας βήμα βήμα τις οδηγίες και τις υποδείξεις των 
δύο έμπειρων βιβλιοδετών και υπό τη στενή παρακολούθησή 
τους, τα παιδιά συμμετείχαν ενεργά σε όλα τα στάδια 
δημιουργίας του παιχνιδιού, από τον σχεδιασμό του ως τη 
διατύπωση των κανόνων και τη διακόσμησή του. 
Το μοτίβο του παιχνιδιού είναι εμπνευσμένο από τον 
πρωταγωνιστή των γιορτών, το περήφανο χριστουγεννιάτικο 
έλατο. Η φαντασία και η όρεξη των παιδιών συνδυάστηκαν με την 
καλλιτεχνική ευαισθησία και τη δημιουργικότητα των δαιμόνιων 
γατών και το τελικό αποτέλεσμα μάς άφησε όλους… άφωνους!

Περιμένοντας τα Χριστούγεννα
με την Τέλα και τον Σπάγγο

Ποιος είπε ότι η εκμάθηση της Γεωγραφίας είναι δύσκολη 
υπόθεση;
Ειδικά με το σύστημα Γεωγραφικών Πληροφοριών «ArcGIS 
Online» γίνεται παιχνιδάκι. Οι μαθητές της Ε’ Δημοτικού έχουν 
την ευκαιρία να ανακαλύψουν την Ελλάδα, δημιουργώντας τους 
δικούς τους ψηφιακούς χάρτες, να μάθουν νομούς, βουνά, 
λίμνες, ποτάμια, μαγευτικά μνημεία της φύσης, ήθη, έθιμα και 
αγαπημένα φαγητά. 
Με τον τρόπο αυτό οι μαθητές παρασύρονται σε ένα μοναδικό 
ταξίδι γνώσης, ενώ στο τέλος της χρονιάς με ψηφιακούς χάρτες, 
πυξίδα και… αστείρευτη διάθεση έχουν ως τελευταίο προορισμό 
του «ταξιδιού» τους τον ενδοσχολικό διαγωνισμό Γεωγραφίας. 
Ενώνοντας τις δυνάμεις τους, αποκαλύπτουν τις γνώσεις που 
αποκόμισαν στο πλαίσιο του διαθεματικού εκπαιδευτικού 
προγράμματος «Χάρτες, πυξίδα… Φύγαμε!». 

Χάρτες, πυξίδα… Φύγαμε!

«Πολύβιος… ο ανιστόρητος»

Ποιος δεν θέλει να μαθαίνει παίζοντας; Τι πιο ευχάριστο από 
το να μαθαίνουμε την πολύπλοκη Βυζαντινή Ιστορία μέσα από 
παιχνίδι; Για άλλη μια χρονιά εκπονήθηκε για τους μαθητές της 
Ε’ Δημοτικού ο ενδοσχολικός Διαγωνισμός Ιστορίας «Πολύβιος... 
ο ανιστόρητος», που δίνει στους μαθητές την ευκαιρία μέσα από 
ειδικά διαμορφωμένες ερωτήσεις και με παιχνιδιάρικη διάθεση 
να αποκαλύπτουν τις γνώσεις τους. 
Ο διαγωνισμός χαρίζει σημαντικό κίνητρο στους μαθητές της
Ε’ Δημοτικού, ώστε να εμπλακούν εποικοδομητικά στο μάθημα 
της Ιστορίας, να συμμετέχουν ενεργά στη διαδικασία μάθησης, να 
κατανοήσουν και να αφομοιώσουν γεγονότα - σταθμούς για την 
ανθρώπινη ιστορία και τον πολιτισμό από τη ρωμαϊκή κατάκτηση 
της Ελλάδας, τον 2ο αιώνα π.Χ. έως τα χρόνια της Βυζαντινής 
Αυτοκρατορίας. 
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Στο πλαίσιο της 8ης Πανελλήνιας Ημέρας Αθλητισμού 
πραγματοποιήθηκαν ποικίλες αθλητικές δράσεις στις 
εγκαταστάσεις του Δημοτικού Σχολείου. Στόχος ήταν λίγες μέρες 
μετά την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς η συμμετοχή όλων 
των παιδιών σε κατάλληλα σχεδιασμένες και προσαρμοσμένες 
στην ηλικία και τις δεξιότητές τους δράσεις. Όλοι οι μαθητές 
από Α’ έως και ΣΤ’ Δημοτικού πήραν μέρος σε ποδηλατοδρομίες, 
διαδρομές ταχύτητας, σκυταλοδρομίες με μπάλες και μπάλες 
καγκουρό, εμπόδια και στόχους, ενώ παράλληλα γνώρισαν από 
κοντά ομαδικά αθλήματα, καλλιεργώντας με τον τρόπο αυτό ένα 
πνεύμα φιλίας, συνεργασίας και ομαδικότητας. 

8η Πανελλήνια Ημέρα Αθλητισμού
στο Δημοτικό Σχολείο 

Ο κόσμος θα ήταν καλύτερος, αν…

Η Παγκόσμια Ημέρα των Δικαιωμάτων του Παιδιού στάθηκε 
απλώς η αφορμή για ποικίλες δράσεις από τους μαθητές 
όλων των τάξεων του Δημοτικού Σχολείου. Με συνέπεια και 
υποδειγματική υπευθυνότητα μικροί και μεγαλύτεροι μαθητές 
προσέγγισαν το θέμα, καταγράφοντας τις σκέψεις, τις ανησυχίες, 
τους προβληματισμούς τους, αλλά και τα συναισθήματα που τους 
δημιουργεί η κατάφορη παραβίαση των παιδικών δικαιωμάτων 
σε πολλές χώρες του κόσμου ακόμη και σήμερα. Ταυτόχρονα, 
με διακριτικότητα οι μαθητές μας πρότειναν εφαρμόσιμες 
λύσεις για τη θωράκιση των παιδιών όλου του κόσμου από 
τις αυθαιρεσίες των μεγάλων. Οι εργασίες τους, ενδεικτικές 
της ευαισθησίας που φωλιάζει στις παιδικές καρδιές, 
επιβεβαιώνουν για άλλη μια φορά ότι ο κόσμος μας θα ήταν πολύ 
πιο δίκαιος και όμορφος, αν είχαν τον έλεγχο στα χέρια τους 
τα ίδια τα παιδιά. Η άδολη και γεμάτη ευαισθησία ματιά τους 
αποτελεί εγγύηση για το μέλλον ότι… υπάρχει ελπίδα!

Η αποταμίευση στην πράξη!

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Αποταμίευσης, οι μαθητές 
και οι μαθήτριες της Γ’ Δημοτικού ανακάλυψαν τον κόσμο 
της οικονομίας και υιοθέτησαν έναν δικό τους μοναδικό 
τρόπο για την εξοικονόμηση χρημάτων. Μέσα από την 
κατασκευή «Κουμπαράς - Γουρουνάκι», την προβολή βίντεο 
για την αποταμίευση και την ανάγνωση του παραμυθιού «Η 
τσεπούλα και ο κουμπαράκος» τα παιδιά είχαν την ευκαιρία να 
αποκομίσουν πολύτιμες γνώσεις για την αξία και τη σημασία 
της αποταμίευσης. Πρωταρχικός σκοπός τους ήταν να αρχίσουν 
να αποταμιεύουν καθημερινά στους δικούς τους αυτοσχέδιους 
κουμπαράδες. 

Παιχνίδια από παλιά

Οι μαθητές των μικρών τάξεων είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν 
πολλά παιδικά παιχνίδια και συλλογές παλαιότερων χρόνων. 
Αφού ρώτησαν τους γονείς και τους παππούδες τους, έψαξαν και 
βρήκαν πολλά παιχνίδια που παίζονταν παλαιότερα (όπως παλιές 
πορσελάνινες κούκλες, ηλεκτρονικές κονσόλες, επιτραπέζια 
παιχνίδια), όπως επίσης και διάφορες συλλογές μελών των 
οικογενειών τους (όπως συλλογές με γραμματόσημα, τηλεκάρτες, 
φακέλους αλληλογραφίας, δίσκους, κοχύλια, νομίσματα διάφορων 
χωρών). Στη συνέχεια φωτογράφισαν το πλούσιο υλικό τους και 
το παρουσίασαν στην τάξη. Από αυτό το φωτογραφικό υλικό 
δημιούργησαν το δικό τους κολάζ από παλιά παιδικά παιχνίδια και 
συλλογές!
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Η Ομάδα Εθελοντισμού του Γυμνασίου - Λυκείου, οι μαθητές του 
προγράμματος Studies Abroad καθώς και η Παιδική Χορωδία 
του Δημοτικού των Εκπαιδευτηρίων Ε. Μαντουλίδη έλαβαν 
μέρος τραγουδώντας χριστουγεννιάτικα τραγούδια και κάλαντα 
στην εκδήλωση για τα Παιδιά Ιδιαίτερης Φροντίδας, η οποία 
πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη, 22 Δεκεμβρίου 2021, στην 
Κεντρική Αίθουσα Τελετών του ΑΠΘ.
Στο πλαίσιο αυτής της εκδήλωσης, οι μαθητές μας ενίσχυσαν το 
πρόγραμμα «Home Care» της Γ΄ Πανεπιστημιακής Παιδιατρικής 
Κλινικής του Ιπποκράτειου Νοσοκομείου με τα βιβλία και τα 
παιχνίδια που συγκέντρωσαν.
Η εμπειρία αυτή χαράχθηκε στην καρδιά των παιδιών μας, γιατί ο 
εθελοντισμός καλλιεργεί στην πράξη τις αξίες της αλληλεγγύης 
και της ανθρωπιάς και φέρνει κοντά τους ανθρώπους.
Aς μη μας καταβάλλει το αρνητικό κλίμα της εποχής που ζούμε 
και ας προσφέρουμε ελπίδα, χαρά και αγάπη σε όποιον τη 
χρειάζεται!

 Χριστουγεννιάτικη Εκδήλωση για τα 
Παιδιά Ιδιαίτερης Φροντίδας

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Τρίτης Hλικίας, το ενδιαφέρον 
όλων μας επικεντρώνεται στους παππούδες και στις γιαγιάδες 
μας, σε αυτούς που χωρίς να ζητάνε ανταλλάγματα, έχουν 
αφιερώσει το μεγαλύτερο μέρος της καθημερινότητάς τους 
στη δική μας ζωή. Έτσι και τα πρωτάκια μας με διάφορους 
τρόπους έδειξαν την αγάπη που έχουν για τις γιαγιάδες και τους 
παππούδες τους! Οι μικροί μας μαθητές ανέφεραν τις βόλτες 
με τη γιαγιά, τα παιχνίδια με τον παππού, την αγάπη και τη 
φροντίδα και των δύο! Με τον δικό τους ξεχωριστό τρόπο ένωσαν 
τις φωνές τους, για να ευχαριστήσουν τα δύο αυτά σημαντικά 
πρόσωπα στις ζωές όλων μας! Χρόνια πολλά, γιαγιά και παππού! 
Σας ευχαριστούμε για την απέραντη αγάπη που μας προσφέρετε 
καθημερινά! Σας αγαπάμε πολύ!

Γιορτάζει ο παππούς και η γιαγιά… και 
σήμερα και αύριο και κάθε μέρα!

Στη Μανούλα που γιορτάζει!

Οι μαθητές όλων των τάξεων των Εκπαιδευτηρίων στέλνουν 
τις πιο ζεστές τους ευχές και την αγάπη τους στο πιο γλυκό 
πλάσμα του κόσμου! Οι μαθητές των μικρών τάξεων με 
απλά και καθημερινά υλικά φιλοτέχνησαν έργα μοναδικής 
συναισθηματικής αξίας, που τα αφιέρωσαν με ειλικρινή αγάπη 
στο πρόσωπο που ο καθένας μας αγαπά περισσότερο από όλα 
στη ζωή. Οι μαθητές των μεγαλύτερων τάξεων, αξιοποιώντας 
τις δυνατότητες της σύγχρονης τεχνολογίας, ευχήθηκαν από 
καρδιάς στον άνθρωπο που διαρκώς στέκεται στο πλάι μας, που 
μας ακούει, που αφουγκράζεται τις σκέψεις και τις ανησυχίες 
μας, που μας στηρίζει και μας ενισχύει σε κάθε βήμα μας. Μικρά 
και μεγαλύτερα παιδιά προσπάθησαν με ποικίλους τρόπους να 
εκφράσουν την αγάπη και τον σεβασμό τους στο πρόσωπο που 
δίνει πνοή στα όνειρά μας και που μας βοηθά καθημερινά να 
γινόμαστε καλύτεροι άνθρωποι! Μπορεί τα λόγια να είναι φτωχά 
μπροστά σε όλα όσα η μαμά μάς προσφέρει καθημερινά, αλλά 
η αγάπη μας για αυτήν είναι βαθιά, ειλικρινής και παντοτινή. 
Μανούλα, σε αγαπώ πολύ! Χρόνια Πολλά, Μαμά!
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STREAM Μικροί ζωγράφοι - μεγάλοι δημιουργοί

ΕπιτραπαίζουμεΔημιουργώ με φαντασία και πηλό

Δημιουργικές κατασκευές με φαντασία Τα παιδιά κάτι μαγειρεύουν

Χορεύοντας με την παράδοση

Δημοτικό • CLUBS Α’- Β’
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Mini golf

Μπάσκετ

Ποδόσφαιρο

Τένις Μοντέρνος χορός

Δημοτικό • CLUBS Α’- Β’
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Δημοτικό • CLUBS Γ’- Δ’

Γρίφοι και μαθηματικά παιχνίδια Οι μάγοι της μπάλας - ποδόσφαιρο 

Καλάθια και τρίποντα 

Διασκεδάστε παίζοντας μίνι γκολφ 

Δρω για το περιβάλλον 
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Προγραμματίζοντας το μέλλον Οι κατακτητές της σκακιέρας 

Επιτραπέζια παιχνίδια σκέψης 

Παραδοσιακοί χοροί 

Παραδοσιακά παιχνίδια Μικροί ρεπόρτερ 

Δημοτικό • CLUBS Γ’- Δ’
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Δημοτικό • ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ - ΕΞΟΡΜΗΣΕΙΣ

Η Α’ και Β’ Δημοτικού στο MOMUS

Όλο το Δημοτικό στο Φράγμα Θέρμης Η Α’ Δημοτικού στα Πλατανάκια

Η Β’ Δημοτικού στο Δασικό Ινστιτούτο Η Ε' Δημοτικού στο Robotics Lab

Η Γ' Δημοτικού στην Eduact.Η Γ' Δημοτικού στους Μικρούς Ήρωες
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Η Μαρία Ρουσάκη (και η Χριστίνα Φλαμπούρη) με τη Β’ Δημοτικού

Η Μαρία Ρουσάκη και η Χριστίνα Φλαμπούρη (στην οθόνη) με τη Β’ Δημοτικού

Η Μαρία Κοτσανοπούλου με την Α’ Δημοτικού Η Έλενα Ανδρεάδη με τη Β’ Δημοτικού

Η Γεωργία Λάττα με την Γ’ Δημοτικού

Δημοτικό • ΒΙΒΛΙΟΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ
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Γιορτή Α΄ Δημοτικού
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Γιορτή Β΄ Δημοτικού
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Γιορτή Γ΄ Δημοτικού
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Γιορτή Δ΄ Δημοτικού
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Γιορτή Ε΄ Δημοτικού
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Αποφοίτηση ΣΤ΄ Δημοτικού
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Εξωσχολικά Προγράμματα

Εξωσχολικά Προγράμματα & Ακαδημίες 
Αθλητισμού

Εξωσχολικά Προγράμματα
• ARKKI (School of Architecture for Children and Youth)
• BEE (Bilingual Experience &Entertainment)
• FLL (First Lego League)
• FREE (French Experience &Entertainment)
• GEE (German Experience &Entertainment)
• GREE (Greek Experience &Entertainment)

Η παιδεία αποτελεί μια αδιάκοπη διαδικασία για τη διαμόρφωση ολοκληρωμένων προσωπικοτήτων. Με γνώμονα αυτή την αρχή, 
τα Εκπαιδευτήρια, πέρα από την παροχή άρτιας εκπαίδευσης, προσφέρουν και τη δυνατότητα παρακολούθησης Εξωσχολικών 
Προγραμμάτων και Ακαδημιών Αθλητισμού σε μαθητές των Εκπαιδευτηρίων αλλά και όλης της πόλης. Σε χώρους εξοπλισμένους 
με άριστη υλικοτεχνική υποδομή και απόλυτα ασφαλείς, με την καθοδήγηση αυστηρά επιλεγμένων και πλήρως καταρτισμένων 
εκπαιδευτών και προπονητών, οι μαθητές καλλιεργούν τις κλίσεις τους και τις δεξιότητές τους, αναδεικνύουν τα ταλέντα τους, 
μορφώνονται, ψυχαγωγούνται, κοινωνικοποιούνται, διαμορφώνουν χαρακτήρα με ήθος και πίστη σε ιδανικά και αξίες. 
Υπάρχει η δυνατότητα παρακολούθησης περισσοτέρων του ενός προγραμμάτων. Η μετακίνηση πραγματοποιείται με τα σύγχρονα 
και ασφαλή σχολικά λεωφορεία, όταν το πρόγραμμα το επιτρέπει. 

Ακαδημίες Αθλητισμού
• Βόλεϊ
• Κολύμβηση
• Μπάσκετ
• Ποδόσφαιρο
• Τένις
• Tae Kwon Do

• Ζωγραφική
• Θεατρικό Εργαστήρι
• Μοντέρνος Χορός
• Μπαλέτο
• Πληροφορική
• Ρομποτική
• Σκάκι
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Εξωσχολικά Προγράμματα

5th GRADE LINK 1 5th GRADE LINK 2

After school link & bilingual

After school link
• Απευθύνεται σε μαθητές προνηπιακής ηλικίας έως και 

ΣΤ΄ Δημοτικού. 
• Τα τμήματα είναι ολιγομελή. 
• Τα παιδιά μαθαίνουν να χρησιμοποιούν την ξένη γλώσσα 

και να επικοινωνούν μέσα από διάφορες δράσεις, όπως 
ομαδικά projects, θεατρικές παραστάσεις τραγούδια και 
παιχνίδια. 

• Ταυτόχρονα, τους δίνεται η δυνατότητα να γνωρίσουν την 
κουλτούρα, τα ήθη και τα έθιμα των χωρών. 

Η εκμάθηση ξένων γλωσσών αποτελεί αδήριτη αναγκαιότητα για τον σύγχρονο κόσμο και απαραίτητο εφόδιο, για να αντιμετωπίσουν 
οι νέοι τις προκλήσεις της σημερινής εποχής. Η γνώση της αγγλικής γλώσσας αποτελεί την κύρια προτεραιότητα. Τα Εκπαιδευτήρια, 
με την εξαίρετη ομάδα των native speakers εκπαιδευτικών, προσφέρουν ένα πρόγραμμα εμπλουτισμένο με δράσεις και 
δραστηριότητες, που αποσκοπούν πρώτιστα στην καλλιέργεια της αγάπης για την εκμάθηση της ξένης γλώσσας, στην κατάκτηση 
της προφορικής ευχέρειας και στη γνωριμία των παιδιών με τον πολιτισμό των αγγλόφωνων χωρών. 

After School Bilingual
Απευθύνεται σε μαθητές
• Των οποίων ο ένας ή και οι δύο γονείς έχουν ως μητρική 

γλώσσα την ξένη γλώσσα, την οποία χρησιμοποιούν εκτενώς 
στο σπίτι. 

• Που γεννήθηκαν ή μεγάλωσαν σε ξένη χώρα. 
• Που φοίτησαν σε ξενόγλωσσο σχολείο. 
• Που μιλούν σχεδόν σαν μητρική τους γλώσσα την ξένη γλώσσα. 
Το πρόγραμμα λειτουργεί για μαθητές Α΄ Δημοτικού έως και 
ΣΤ΄ Δημοτικού. 

arkki

After 

school 
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Εξωσχολικά Προγράμματα

After 

school 

After 

school 
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Εξωσχολικά Προγράμματα

After 

school 

After 

school 
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Εξωσχολικά Προγράμματα

After 

school 

After 

school 

Ρομποτική

πληροφορική
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Εξωσχολικά Προγράμματα

Ρομποτική

Ζωγραφική

μπαλέτο
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Εξωσχολικά Προγράμματα

μπαλέτο

μοντέρνος

χορός
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Εξωσχολικά Προγράμματα

ΜΠΑΛΕΤΟ

ΑΝΟΙΧΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΜΠΑΛΕΤΟΥ
ΚΑΙ ΜΟΝΤΕΡΝΟΥ ΧΟΡΟΥ
Μετά από δύο χρόνια σιγής, τα φώτα άναψαν, η μουσική απλώθηκε παντού και οι μαθήτριες των τμημάτων Μπαλέτου και Μοντέρνου 
Χορού χάρισαν στα αγαπημένα τους πρόσωπα στιγμές των μαθημάτων τους. Γεμάτες χαρά ξεδίπλωσαν το ταλέντο, τη χάρη και 
την αγάπη τους για τον χορό και απέσπασαν το πιο θερμό χειροκρότημα τόσο για την προσπάθεια
όσο και για την υπομονή και την επιμονή τους. 



 www.mandoulides.edu.gr

Τα Εκπαιδευτήρια E. Μαντουλίδη εφαρµόζουν το πρόγραµµα  
«Flipped Classroom. Η τάξη αλλάζει…», µε µαθήµατα µαθηµατικών, 
φυσικής, χηµείας και βιολογίας για τους µαθητές της B΄ και  Γ΄ Γυµνασίου.

Οι µαθητές θα έχουν 
τη δυνατότητα:

e-mandoulides

• να παρακολουθούν την παράδοση 
online µια µέρα νωρίτερα στο σπίτι 
ή στη βιβλιοθήκη του σχολείου,  
από τους καθηγητές τους 

• να µη χάνουν την παράδοση, 
όταν απουσιάζουν

• να βλέπουν το video µε τον δικό 
τους τρόπο: να το σταµατούν,  
να το ξαναβλέπουν, να ακούν  

την παράδοση όσες φορές θέλουν 
αλλά και να προχωρούν στην ύλη 
µε τον ρυθµό που επιθυµούν

• να απαντούν σε ερωτήσεις 
κατανόησης (quiz) 

• να κατανοούν, να εµπεδώνουν 
την παράδοση και να 
αναλαµβάνουν πρωταγωνιστικό 
ρόλο στην τάξη

Flipped ClassroomΗ τάξη 
αλλάζει…

Ο δάσκαλος πρωταγωνιστής Ο µαθητής πρωταγωνιστής

video 

7
λεπτών

• να διαθέτουν χρόνο σε περισσότερα παραδείγµατα 

• να αφιερώνουν περισσότερη ώρα στην τάξη,  
για να απαντούν στις απορίες των µαθητών

• να ασχολούνται κυρίως µε την κατανόηση και 
εµπέδωση της ύλης καθώς και τη συνεργασία  
και καθοδήγηση των µαθητών

• να γνωρίζουν αν οι µαθητές  
έχουν παρακολουθήσει  
το µάθηµα και έχουν κατανοήσει 
τη θεωρία και τα παραδείγµατα

• να έχουν δωρεάν επιπλέον 
βοήθεια στο σπίτι

• να παρακολουθούν την 
πρόοδο των παιδιών τους

Οι καθηγητές θα είναι σε θέση:

Οι γονείς θα µπορούν:

Πέτυχε;
Τι είναι το 
Flipped 
Classroom;

Το µοντέλο Flipped Classroom 
επιτρέπει στους µαθητές να 
παρακολουθούν την παράδοση 
online µια µέρα νωρίτερα στο 
σπίτι και στους καθηγητές να 
αφιερώνουν περισσότερο χρόνο 
σε επιπλέον ασκήσεις και σε 
καλύτερη συνεργασία στην τάξη. 

Η αρχή έγινε από τον Salman 
Khan. Τα διαδραστικά online 
µαθήµατα του «Khan Academy» 
οδήγησαν σχολεία των ΗΠΑ  
στο να αντιστρέψουν την τάξη. 
Ο Bill Gates, ο ιδρυτής της  
Microsoft, το υποστήριξε ως 
το µέλλον της σύγχρονης 
εκπαίδευσης.

Οι έρευνες σε σχολεία
των ΗΠΑ έδειξαν:

Πριν το
Flipped Classroom

Μετά το
Flipped Classroom

+50%
της Γ’ Γυµνασίου

πέτυχε στη
γλώσσα

81%
της Γ’ Γυµνασίου

πέτυχε στη
γλώσσα

56%
της Γ’ Γυµνασίου

πέτυχε στα
Mαθηµατικά

87%
της Γ’ Γυµνασίου

πέτυχε στα
Mαθηµατικά

?

Παραδοσιακή Τάξη Flipped Classroom 
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Γυμνάσιο
Λύκειο

02
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Α Γυμνασίου

M. Αθάνατος, Ζ. Ακριβοπούλου, Δ. Αλεξανδρής, Κ. Αλεξανδρίδης, Ι. Ανδριολάτος, Φ. - Ι. Άντο - Ασκαρίδου, Ν. Αρβανίτης, Ο. Αρώνης, 
Μ. - Σ. Βαρετιμίδης, Ε. Βασιλείου - Αυγουστόγλου, Ο. Βασσάρας, Ε. Γάλλου, Ν. Γαντάς, Ν. Γιανδικίδης, Δ. Γιαννακίδης, Ι. Γινοπούλου, 
Β. - Χ. Γιουβανούλης, Α. Γκόλνα, Ε. Γωγάκου, Α. - Γ. Δεδέογλου, Χ. - Ε. Δουλούδη, Σ. Εξαρχόπουλος, Α. Ζερβουδάκη, Σ. Ιορδανίδου, 
Μ. Ιωάννου, Ν. Καβάκα, Λ. - Ά. Κακαλέτσης, Σ. Καλαμπούκας, Δ. Κάντας, Σ. Καραβασίλης, Ν. Καραγώγος, Σ. Καρακουλάκη, Μ. Καραμάνη, 
Κ. Καραπάντσιου, Ι. - Ά. Καραπατσάς, Κ. Καρασμάνης, Α. Καρατζόγλου, Σ. Καρολίδης, Δ. Καρρά, Ε. Κασαλιά, Α. Καφετζόπουλος, 
Ι. Κεσόγλου, Ρ. Κόλα, Α. Κολιάκος, Μ. Κονδελίδου, Τ. - Γ. Κοπατσάρης, Α. Κουδρόγλου, Χ. - Μ. Κουρούμαλη, Μ. - Ά. Κουτσουράς, 
Α. Κρονιάλε, Α. Κωνσταντινίδη, Ε. Κωστηκίδου, Δ. Λεβέντης, Ε. Μακέδου, Α. Μαλλιάρης, Γ. - Χ. Μαρτινίδη, Β. Ματζιάρης, Ε. Μαυρίδης, 
Ά. Μεϊμάρης, Φ. - Γ. Μεταξάς, Ι. Μηναίος, Δ. Μίλης, Α. Μοντγκόμερι, Ν. Μούρατι, Α. Μουρατίδου, Ι. Μπαλάρης, Ν. Μπανάβας, 
Σ. Μπαρμπέρης, Α. Μπατά, Μ. Μπαχαράκη, Ι. - Μ. Μπερμπερίδου, Χ. Μποτσιφάρας, Α. Μπόττα, Δ. - Ά. Μπουρνάζου, Χ. Μπουτάρη, 
Δ. Μυλωνάς, Ο. - Δ. Μυλωνάς, Ν. Νέστωρα, Α. Νικοπούλου, Σ. Νικοπούλου, Τ. Νοβάκοβιτς, Ά. - Μ. Ξηροκώστα, Λ. Παμπόρη, Γ. Παν, 
Σ. Παναγιωτίδου, Χ. Παντελακάκης, Ι. Παπαγεωργίου, Α. Παπαδημητρίου, Γ. - Α. Παπαδόπουλος, Λ. Παπαδοπούλου, Λ. - Α. Παπαδοπούλου, 
Ε. - Ε. Παπαπαύλου, Ά. Παρόγλου, Σ. Πατσανάς, Δ. Πενλίδης, Δ. Πόνιας, Μ. Ραφαηλίδου, Χ. Ρογκότης, Α. - Ε. Ροδακινιά, Α. Σαμαράς, 
Μ. - Η. Σαμόζι - Καλλιγκάτση, Μ. - Ρ. Σαχπατζίδου, Σ. Σεραφειμίδης, Χ. - Γ. Σι, Ά. Σιδηράς, Ε. Σικαλίδου, Σ. Σιμάρα, Χ. - Τ. Σονγκ, 
Π. Στέφος, Γ. Στρίβας, Θ. Τερζιάδης, Ν. Τζιάκα, Ε. Τζιγκαλίδης, Ζ. Τοπτσή, Γ. - Γ. Του , Α. Τουπλικιώτης, Δ. - Ε. Τριανταφυλλίδου, 
Α. Τσαγγάλη, Ε. Τσαμπουσιάδη, Π. Τσεπελίδης, Γ. Τσίμπας, Μ. - Ε. Τσιοπούλου, Ι. Τσίρης, Ε. Τσιφουντούδη, Σ. Τσοχατζίδου, 
Δ. Φαναροπούλου, Φ. Φάσσας, Χ. Φουτσιτζής, Σ. Φραντζανάς, Γ. - Δ. Χαλκείδη, Κ. Χατζηγεωργίου, Ν. - Ι. Χατζηγεωργίου, Δ. Χατζηφωτίου, 
Φ. Χατζηχριστοδούλου, Μ. Χατζοπούλου, Φ. Χρυσίδου, Ε. Χωρινού, Δ. - Ε. Ψηλογένη, Γ. Ψυχόπουλος
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Μ. Αθανασά, Ν. Αθάνατος, Χ. Ακριτίδης, Σ. - Μ. Αλεξανδρής, Ν. Αλμαλόγλου, Γ. Αμανατίδης, M. - Α. Αρτοποιού, Α. Αρώνη, Χ. Βαρελάς,
Α. Βασιλοπούλου, Ν. Βοϊβόδας, Κ. Γεωργαντάς, Α. - Θ. Γεωργιάδης, Μ. Γεωργιάδης, Η. Γεωργοπούλου, Α. Γιαννακόπουλος, Α. Γιαννόπουλος, 
Γ. Γιαννόπουλος, Δ. Γκέκας, Ν. Γκινής, Φ. Γκλαβάκης, Χ. Γκρίτσιος, Μ. - Ε. Δεβλιώτη, A. Δημητριάδου, Φ. Δημογιώργης, Γ. Διδασκάλου, 
Θ. Ζάπρης, Α. - Α. Ζαχαρούδη, Α. - Ι. Ζάχος, Ι. Ζάχου, Α. Ζερβουδάκη, Λ. Ισαακίδου, Μ. Καλώτας, Α. Καμαλακίδου, Π. Καμπερίδης, 
Ά. Κανακάρης, Α. Καπλάνης, Δ. Καπούλας, Λ. Καπρούτσος, Α. - Γ. Καραγιάννης, Μ. Καραπαναγιωτίδης, Μ. Κάρκος, Α. Καρούσης, 
Ά. Καρρά, Μ. Καστανίδου, Ε. Καφφές, Σ. Κισόγλου, Μ. - Π. Κληματσίδα, Σ. Κολλάρας - Τάγιας, Β. Κόλτση, Α. - Τ. Κονδύλη, Σ. Κούβελας, 
Φ. Κυράτσου, Π. Κυριακίδης, Χ. Κωνσταντέλλος, Ι. Κωνσταντινίδης, Θ. Κώτσια, Α. Λάλλος, Φ. - Ι. Λίτσιου, Μ. Λύτου, Γ. - Γ. Μα, 
I. Μάγκλαρης, Α. Μακέδου, Ε. - Α. Μάμαλη, Β. Μαντζουράνη, Α. Μαντζουράνης, Δ. - Μ. Μαρέλας, Σ. Ματάς, Ά. Μενέκος, Θ. Μιλτιάδου, 
Α. Μιχαλάκη, Μ. - Φ. Μοσέρ, Θ. Μπαλάνος, Α. Μπαλάρης, Δ. - Ο. Μπαλίδης, Χ. Μπαμπάτσης, Γ. Μπαρμπετάκης, Α. Μπάτσαρης, 
Ε. Μπουντζιούκα, Τ. - Σ. Μυλωνά, Α. Ναούμ, Γ. Νάστος, Α. Νικηφορίδου, Α. Νικολαΐδης, Μ. - Ρ. Ξια, Ι. Παγώνης, Θ. Παπαγιωτόπουλος, 
Ι. Παπαδόπουλος, Ν. Παπάζογλου, Μ. Παπαϊωάννου, Χ. Παπαλέτσου, Φ. Παπασπύρου, Ε. Παπούλια, Ε. Παυλίδης, Χ. Πηλείδης, 
Α. Πολυχρονίδης, Γ. Πολυχρονίδης, Γ. Πρώϊου, Σ. Ρακιντζή, Α. Ρόβα, Σ. - Φ. Ροδακινιάς, Σ. Ροδακινιάς, Α. Σαλιακέλλη, Χ. - Ά. Σαμαρά, 
Δ. Σαρδέλης, Γ. Σογκ, Χ. Σοφιός, Ε. Στεργιοπούλου, Α. Στεφανίδης, Σ. Στίνη, Α. Τάκου, Α. Ταλίπης, Α. Ταμπός, Α. - Ξ. Ταυρίδου, Α. Ταψή, 
Ι. Τζάρας, Ι. Τζιοβάρα, Κ. - Σ. Του, Χ. Τουμανίδης, Ε. Τοψίδου, Γ. Τρανού, Δ. Τσάκος, Α. Τσάκου, Μ. Τσαταλμπάσογλου, Α. Τσέλλιου, 
Μ. Τσερβένη, Χ. Τσιαντούλας, Χ. Τσιότρας, Ά. Τσόπουλος, Α. Φραντζανά, Σ. Χατζηκαλλίας, Τ. Χατζηρήγα, Μ. Χατζησωτηρίου, Ε. Χουρδάκη, 
Κ. Χουχουλιδάκης, Α. - Ε. Χρυσάφης, Γ. Ψαθάς
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Α. Αδάμος, Α. Αθανασιάδου, Α. Ανγελόβσκιι, Φ. Ανδρονικίδη, Ε. Αραμπατζή, Α. Αρβανίτη, Γ. Αρώνης, Α. Ασλανίδου, Α. - Π. Βαρετιμίδης, 
Σ. - Δ. Βαρλάμη, Ά. Βασιλείου - Αυγουστόγλου, Ά. Βλάχου, Α. Βρεττού, Θ. Γεωργιάδης, Ι. Γεωργιάδης, Μ. Γιαννακίδου, Ι. Γιουβανούλη, 
Λ. Γκανάτσα, Π. - Ν. Γκέσιου, Κ. Γουέγκ, Μ. - Μ. Ζαγορίτσης, Α. Ζαμπούνη, Α. Ημιονίδου, Χ. Ηπειρώτης, Δ. Θάνος, Δ. Ιγνατιάδης, 
Θ. Καγιάρας, Α. Καϊμάκης, Χ. Καμπισιούλης, Α. Καπλάνης, Δ. Καραπάντσιος, Σ. Καρασμάνης, Α. Κατσικαρίδη, Κ. Κατσιούλας, 
Π. Καφετζοπούλου, Α. Καψόλης, Ε. Κόμπη, Α. Κουζούνης, Ν. Κουκούδας, Ε. Κουμπούρα, Ι. Κουνδουρά, Α. Κουνδουράς, Ι. Κουτσοβίτης, 
Γ. Κουτσώνας, Α. Κυπάρος, Η. Κυπιρτίδου, Α. Κυριάκου, Τ. Κωνσταντινίδης, Ε. Κωνσταντινίδου, Γ. - Π. Λαζαρίδης, Σ. Λαχανούδη, 
Λ. - Τ. Μα, Χ. Μαυρίδου, Ν. - Α. Μερτζιμέκη, Κ. Μήτρου, Ι. Μπαλίδης, Μ. Μπανάβα, Π. - Π. Μπάρα, Γ. Μπόττας, Ρ. - Ε. Μπουρσινού, 
Ν. Νεοχωρλή, Π. - Π. Νίκου, Ε. Ουσταμπασίδου, Κ. Πανταλίδης, Χ. Παπαγιάννης, Β. Παπαδοπούλου, Ι. Πατεράκης, Δ. Πατσανάς, 
Ν. Πενλίδη, Π. Πετσανάς, Α. Πηλιανίδου, Λ. Πιτένης, Ν. Πολυζούλη, Ό. Πούλα, Μ. Πουρνάρη, Α. - Μ. Προφυλλίδης, Θ. Ρήγα, Μ. Σάββας, 
Π. Σάγγος, Ε. Σαράντου, Ά. Σβαρνογιάννη, Μ. - Μ. Σενέκη, Χ. - Τ. Σενέκης, Χ. - Τ. Σι, Π. Στασινόπουλος, Ε. Στεφανίδου, Ι. Τακιανός, 
Ε. Ταμπουρή, Α. Τάνης, Κ. Τάνης, Λ. Τάνους - Νατάλ, Π. Τέγου, Ε. Τεπέ, Ν. - Α. Τζιβοπούλου - Βιδάλη, Γ. - Ι. Τόλη, Ο. Τοπτσή, Ά. Τοπτσί, 
Δ. Τούλης, Δ. Τουπλικιώτης, Δ. Τραγιαννίδης, Π. Τριανταφυλλίδου, Τ. Τσεν, Κ. Τσούμας, Λ. Φραγκούδης, Ε. Χαλίδης, Ε. Χατζηπολύζης, 
Σ. Χόνδρος, Μ. Χόνδρου, Ε. Χριστέλη
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Γ. Αγγέλης, Α. Αθανασιάδου, Ε. - Μ. Αθανασιάδου, Δ. Αλεμδάρ, Χ. Αλτίνογλου, Γ. - Σ. Αναστασιάδης, Γ. Ανδρεάδη, Γ. Ανδρονικίδης, 
Μ. Αρσλάνογλου, Ε. Αρτοποιός, Μ. Αρχίπωβ, Α. Βαγγέλης, Κ. - Α. Βεζυργιάννη, Γ. Βλαχονάσιος, Δ. Βόγιας, Γ. Βοϊβόδας, Β. Γαϊτανίδης, 
Β. - Κ. Γενίτσαρη, Ι. Γεωργίου, Ε. Γεωργιτσέλη, Ε. Γεωργιτσέλη, Κ. Γιάνγκ, Ά. Γιαννάκης, Δ. Γιάτση, Ι. Γκένος, Μ. Γκοτζαμανίδης, 
Α. Γκουτζαμάνης, Π. Γουέγκ, Ε. - Α. Γουλίδου, Ν. Γούσιος, Π. Δαμιανίδης, Ι. Δαραβίγκα, Α. Δέλλιου, Γ. Δημοσθενίδης, Ε. Διαμέλα, 
Ι. Διδασκάλου, Χ. Διδασκάλου, Ε. Επαμεινώνδας, Α. - Χ. Ζαμπίτη, Μ. Ζαραγουλίδης, Θ. Ζάτκα, Ρ. Ζαχαράκη, Ε. Ζλάτου, Β. Ζολοτάρυοβα, 
Α. Θεοδοσάκης, Μ. Ιωαννίδης, Β. Ιωσηφίδου, Π. Ιωσηφίδου, Π. Καγιάρας, Γ. Καϊμάκη, Δ. Καμπερίδου, Σ. Καπρούτσου, Κ. Καραγιώργος, 
Π. Καραγιώργος, Ε. Καραγιώργου, Γ. Καραμάνη, Έ. - Μ. Καραμήτσιου, Π. Καραπαναγιωτίδης, Δ. Κάρκος, Σ. Καστανίδου, Α. Κατίκης, 
Α. Κατράνη, Δ. Κατσιμαγκλής, Α. Κελεκτσόγλου, Ι. - Ε. Κενανίδης, Ν. Κιζιρίδης, Μ. Κοκέρη, Ε. Κόλα, Μ. Κολυμπιανάκης, Α. Κότελης, 
Ε. Κουγιανός, Ά. Κουμάνη, Χ. Κυριακίδης, Α. Κωνσταντινίδης, Β. Κωνσταντινίδης, Α. - Ε. Κωστούλη, Κ. Κώτσιας, Α. Λαζαρίδου, Ι. Λαΐνα, 
Π. - Ω. Λάλλου, Θ. Λεβέντη, Γ. Μακρίδης, Π. Μαργιόλα, Δ. - Α. - Ρ. Μαυροματίδης, Ε. Μεγρέμη, Λ. Μητσόπουλος, Γ. Μιχαλάκης, 
Α. - Χ. Μοσχίδης, Ι. - Ε. Μουσούρη, Π. Μπαλούκας, Β. Μπανάκα, Μ. Μπαρμπετάκη, Ν. Μπίκος, Κ. Μπρόβα, Α. - Μ. Νάτσιος, Ν. Ξιντάρης, 
Α. Οικονόμου, Α. - Β. Οικονόμου, Ι. Οικονόμου, Κ. Ουζούνη, Α. Παναγόπουλος, Ε. Πανικίδης, Μ. Παπαβασιλείου, Θ. Παπαβραμίδης, 
Ι. Παπαδόπουλος, Κ. Παπαδόπουλος, Χ. Παπαδόπουλος, Α. Παπαδοπούλου, Μ. - Σ. Παπαπαύλου, Κ. Παπασπύρου, Α. Πασματζής, 
Χ. Πατσίκας, Γ. Παυλής, Φ. Παυλίδου, Α. Πενλίδη, Χ. - Μ. Πηλείδης, Δ. Πηλιανίδης, Χ. Πουρνάρα, Β. Πρασσά, Γ. Ρούφος, Γ. - Μ. Σαρασίδου, 
Δ. Σαρηγιάννης, Ν. Σερίφοβιτς, Ν. - Θ. - Δ. Σιάμπαλη, Ε. Σιδέρη, Χ. Σταφυλάς, Κ. - Μ. Στεργιόπουλος, Κ. Στεφανίδου, Ε. Στίνη, Δ. Ταμπού, 
Α. Τανίδου, Μ. Τζάρα, Ι. Τζιγκαλίδης, Α. - Ν. Τοπτσή, Ε. - Σ. Τοσουνίδη, Ν. Τούμα, Α. Τριανταφυλλίδης, Ν. - Μ. Τσάκου, Β. Τσακούμης, 
Σ. Τσανακτσίδης, Β. Τσαφώνης, Μ. Τσουχνένκο, Ι. Τυράσκη, Λ. - Θ. Φιλοξενίδου, Π. Φουντούλης, Π. Φωλίδης, Ε. Χαλβατζόγλου, 
Κ. Χαλβατζόγλου, Κ. Χαλίδη, Ε. - Δ. Χατζηκωνσταντίνου, Ε. Χατζηλίας, Α. Χατζηρήγα, Γ. Χατζησωτηρίου, Έ. - Ν. Χουρδάκη, Α. Χουσιάδα, 
Κ. Χρυσικός - Κωνσταντουδάκης, Γ. - Μ. Ψωμάς
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Γ. Αβραμίδης, Α. Αγιανίδη, Σ. - Ρ. Αθανασίου, Α. Αλμπανίδου, Μ. Αργυροπούλου, Γ. Αστεριάδης, Χ. - Ν. Αστεριάδου, Μ. - Σ. Βαρελά, 
Α. Βαρσάμης - Κυρατλίδης, Σ. Βασιλειάδης, Ι. Βασιλείου, Ά. - Ι. Βλαχονάσιου, Α. Βλάχου, Α. Γιαννακούλας, Α. Γιαννοπούλου, Μ. Γκανάτσα, 
Δ. Γκανάτσας, Χ. Γκινή, Φ. - Μ. Δάπη, Α. Δημάκα, Δ. - Μ. Δημηρόπουλος, Α. Διαμέλας, Γ. Δραζιώτης, Σ. Ζάπρης, Π. Ζερδελής, Χ. Ζερδελής, 
Α. - Ε. Ζυμωνοπούλου, Μ. Ηλιάδη, Π. Θάνου, Δ. Θεοδωρακόπουλος, Γ. Ιακωβίδης, Ν. Ιωαννίδης, Α. - Ε. Καζάκης, Α. Καλπαδάκης, 
Ν. Καμαλακίδης, Δ. Καραβασίλης, Κ. Καραγκίτση, Γ. Καραπαναγιώτη, Λ. Καραπατσά, Λ. Καρασαββίδης, Α. Καραφυλλιάς, Ν. Καραχάλιος, 
Δ. Καρτσωνάκης, Ό. Κεραμέως, Ν. Κληματσίδας, Β. Κολιοφούτης, Δ. Κόλτσης, Ι. Κουμάνης, Ε. Κούσκουρα, Ά. Κουφόπουλος, 
Μ. Κρυστάλλης, Φ. Κυρατζή, Κ. Κωνσταντινίδης, Ο. Κωνσταντινίδης, Π. Λιάμπας, Λ. Λιόλιος, Δ. Λυσίτσα, Σ. Μάμαλης, Α. Μανάκου, 
Α. Μανασίδης, Ι. Μαξιμιάδης, Α. Μαρμαρίδου, Π. Μαρμαρίδου, Χ. Μασούτης, Α. Ματάς, Μ. Μουρατίδου, Ε. - Ν. Μπαμίδης, Κ. Μπανάκα, 
Κ. - Ρ. - Α. Μπάρεζελ - Μπόφινγκερ, Α. Μπάτσαρης, Μ. Μπέλλης, Ε. - Μ. Μπεσδεμιώτη, Α. Μπιάλας, Γ. Μοτζώρης, Ι. Ναστογιάννη, 
Ι. Νικολαΐδου, Μ. - Μ. Ντόντουλου, Α. Ξενοπούλου, Α. - Μ. Παμπόρη, Ε. Πάντος, Β. Παπαβραμίδου, Ι. Παπαδημητρίου, Α. Παπαδόπουλος, 
Α. Παπαδοπούλου, Γ. Παπαζιώγας, Μ. Παπάζογλου, Σ. Παπαθανασίου, Δ. Παπαθανασόπουλος, Μ. Παπαλέτσος, Ι. Παπαντίνα, 
Α. Παπαστεργίου, Ι. Πασσιά, Μ. Πολυζούλη, Β. Πράττης, Γ. Ραΐδης, Γ. Σάγου, Μ. Σαλαγκούδη, Μ. - Λ. Σαμόζι - Καλλιγκάτση, Κ. Σαχταρίδου, 
Λ. - Κ. Σέσε, Δ. Σιάγκρη, Κ. Σιδηρόπουλος, Δ. Σιδηροπούλου, Ν. Σπαχίου, Σ. - Θ. Σπυρόπουλος, Ε. Σταγκίδη, Μ. Ταμπού, Α. Ταμπουρής, 
Ε. Τρανού, Κ. Τσαπάρας, Ι. Τσαταλμπάσογλου, Μ. Τσέλλιου, Μ. - Ά. Τσερβένης, Α. Τσιορβάς, Ρ. Τσιορβάς, Α. Τσολακίδης, Ν. Τυμπανίδης, 
Α. Φιλιππάς, Θ. Χασιώτης, Μ. Χατζηγεωργίου, Α. Χατζηιωακειμίδη, Π. Χατζηκαλλίας, Ι. - Σ. Χατζησωτηρίου, Κ. Χατζοπούλου, 
Ν. - Ι. Χιτικούδης, Χ. Ψυχοπούλου
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ΒΑΦΕΙΑΔΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ 
Μία κοπέλα που κερδίζει τη συμπάθεια όλων 
με το γέλιο και τον χαρακτήρα της. Ελισάβετ, οι 
ιστορίες σου από τα ταξίδια και οι γνώσεις σου 
για τον κόσμο μάς αποκάλυψαν το πραγματικό 
νόημα της λέξης «τουρίστας». Άλλωστε, αυτή 
σου η ενέργεια και η κοινωνικότητα, μαζί με την 
καλοσύνη που σε διέπει θα σε αναδείξουν στην 
πορεία σου στο εξωτερικό. Συνέχισε πάντα να 
ονειρεύεσαι και να ταξιδεύεις! 

ΓΚΕΣΙΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ 
Χάρη στις αξιοθαύμαστες ιστορικές του γνώσεις, 
στις ιδιόρρυθμες μουσικές του προτιμήσεις και 
στο αστείρευτο χιούμορ του, οι - ασταμάτητες- 
παρεμβάσεις του δημιουργούσαν πάντα 
ξεχωριστό και ευχάριστο κλίμα. Δικαίως, λοιπόν, 
κερδίζει τον (αυτο)χαρακτηρισμό του «πιο 
ωραίου της τάξης». Άρη, ευχόμαστε με τη δράση 
σου να κάνεις τον κόσμο όπως τον ονειρεύεσαι!

ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 
Έχοντας ενσαρκώσει το πνεύμα του Δημοσθένη 
και του Χιώτη, ο Μπίλι μάς γέμιζε άγχος με τις 
περίεργες απορίες του αλλά και μετέτρεπε το 
μάθημα σε παλιό ελληνικό κινηματογράφο. Η θετική 
διάθεση, η ευγένεια, η καλοσύνη και το μοντγκόμερί 
του έγιναν σήμα κατατεθέν της τάξης και είμαστε 
σίγουροι ότι σε λίγο θα γίνουν και των δικαστηρίων! 
Βασίλη, οι πύλες της Νομικής σε περιμένουν!

ΔΑΚΟΥΡΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 
Μικρό το κείμενο αυτό, για να τον περιγράψουμε. 
Μια πολύπλευρη προσωπικότητα με πολλά αγνά 
στοιχεία, άσχετα αν ορισμένες φορές προσπαθεί 
να τα κρύψει. Ηθικός, τίμιος και δίκαιος, ακόμη 
κι όταν άλλοι θα επέλεγαν τον εύκολο δρόμο. Όλα 
αυτά συνθέτουν έναν σπουδαίο φίλο και άνθρωπο. 
Αντώνη, πιστεύουμε ακράδαντα ότι όσα θα 
πετύχεις θα είναι τόσο ξεχωριστά όσο και εσύ!

ΘΕΟΧΑΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
Η προσωπικότητα και το χιούμορ του Τέο 
κερδίζουν όποιον συναναστρέφεται μαζί 
του. Η μικρή μας τάξη «γέμιζε» με τη δική 
του παρουσία. Γιώργο, αν και ήδη σου 
ευχόμαστε να πετύχεις όλους τους στόχους 
σου, ξέρουμε πως, αν βάλεις κάτι στο μυαλό 
σου, το καταφέρνεις με τον έναν ή τον άλλον 
τρόπο!

ΚΑΛΟΥΔΗ ΣΟΦΙΑ 
Χωρίς καμία αμφιβολία, η Σοφία είναι ένας 
υπέροχος άνθρωπος, που κατάφερε μέσα 
σε σύντομο χρονικό διάστημα να γίνει η 
ψυχή της τάξης μέσω του χαρακτηριστικού 
χιούμορ της και της ιδιαίτερης 
προσωπικότητάς της. Σοφία, σου ευχόμαστε 
να βρεις την ευτυχία στη ζωή και να 
πραγματοποιήσεις όλες τις επιθυμίες σου!

ΖΟΥΡΝΑΤΣΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ 
Η Έλενα σίγουρα έκανε εντύπωση για την αγάπη 
της για τα βιβλία αλλά και την έντονη προθυμία 
της να βοηθά τους άλλους σε οποιοδήποτε 
πρόβλημα τους απασχολούσε. Με πείσμα και 
μεράκι πάντοτε προσπαθεί για το καλύτερο. 
Έλενα, σου ευχόμαστε κάθε επιτυχία σε όποιον 
δρόμο κι αν ακολουθήσεις. Μην δειλιάζεις 
μπροστά σε τίποτα, «το ‘χεις»! 

Γ1 ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ ΕΛΕΝΗ - 
ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΟΥ 
Με τη ρητορική της δεινότητα η Ελένη κατάφερε 
να καταπλήξει όσους την γνώρισαν στην τάξη 
και στα συνέδρια. Η έντονη προσωπικότητά της 
εξάλλου εκφράζεται και από τη ροκ μουσική που 
τόσο πολύ αγαπά.  Ελένη, είμαστε σίγουροι ότι 
θα κατακτήσεις όλους σου τους στόχους και θα 
χτίσεις μία υπέροχη ζωή!
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ΛΑΚΚΟΥ ΣΟΦΙΑ 
Η Σοφία ήταν πάντα με το χαμόγελο στα χείλη.
Οι ζωγραφιές της ομόρφαιναν πάντα την τάξη και 
την καθημερινότητά μας. Η ειλικρίνειά της και οι 
εύστοχες πάντα συμβουλές της είναι σωτηρία για 
τους αγαπημένους της. Σοφία, αγαπημένη μας 
ποιήτρια, σου στέλνουμε την αγάπη μας και είμαστε 
σίγουροι ότι οι κόποι σου θα ανταμειφθούν και θα 
εκπληρώσεις όλες τις φιλοδοξίες σου!

ΜΗΤΡΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ 
Ένας καλός φίλος με ιδιαίτερη 
προσωπικότητα. Μοιραζόταν με την τάξη 
την αγάπη του για το τραγούδι και ιστορίες 
από το αγαπημένο του χωριό. Το χιούμορ 
του βοηθούσε να περάσουν ακόμη και οι πιο 
μονότονες ώρες της ημέρας. Στάθη, να έχεις 
ό,τι επιθυμείς και να μείνεις πάντα ο ίδιος!

ΣΤΟΥΡΝΑ ΕΥΡΥΔΙΚΗ 
Η Ευρυδίκη είναι ένας χαρούμενος άνθρωπος 
με δυναμικό χαρακτήρα, αυτοπεποίθηση και 
ενδιαφέρον για τους υπόλοιπους. Συχνά τραβούσε 
την προσοχή μας με το πλέξιμό της καθώς και 
με τις απόψεις της, τις οποίες υπερασπιζόταν με 
εκρηκτικότητα αλλά και με επιχειρηματολογία που 
δύσκολα θα αντέκρουε κανείς. Σου ευχόμαστε
ό,τι καλύτερο στη ζωή και τη σταδιοδρομία σου!

ΣΤΡΥΒΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
Μία από τις πιο ξεχωριστές προσωπικότητες 
της τάξης. Ευφυΐα, ισχυρογνωμοσύνη, τιμιότητα 
και εργατικότητα είναι μόνο μερικά από τα 
χαρακτηριστικά του Γιάννη. Το χιούμορ και η 
αυθεντικότητά του γεννούν αμέσως συμπάθεια, 
ενώ τα αμέτρητα μαρκαδοράκια του έδιναν χρώμα 
στην καθημερινότητά μας. «Στρυβ», σε αγαπάμε 
και ευχόμαστε να πετύχεις όλα σου τα όνειρα!

ΤΖΕΛΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 
Ένας εξαιρετικός φίλος, μία ήρεμη δύναμη. 
Λακωνικός, με ουσιώδεις τοποθετήσεις, οι 
οποίες πάντοτε καθηλώνουν την κοινή γνώμη. Το 
έντονο χιούμορ του έχει καταφέρει να παρασύρει 
ακόμα και τους πιο συγκρατημένους, ενώ θα 
μπορούσε να πει κανείς πως αποτελεί την ψυχή 
της παρέας. «Τζε», σου ευχόμαστε κάθε επιτυχία 
στους στόχους σου και είμαστε σίγουροι για την 
επιτυχία σου!

ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ 
Αναπόσπαστο κομμάτι της τάξης μας, η 
γνωστή σε εμάς «Έλσα», μάς κέρδισε από την 
πρώτη στιγμή με τον αυθορμητισμό και την 
πληθωρικότητά της. Είναι ένας ευαίσθητος και 
ταυτόχρονα δυναμικός χαρακτήρας, που αφήνει 
ανεξίτηλες εντυπώσεις με την παρουσία της. 
Ελισάβετ, είμαστε σίγουροι πως θα πετύχεις
ό,τι κι αν βάλεις στόχο!

ΤΡΙΑΡΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ 
Δυναμική και ανοιχτόμυαλη, με πρωτοποριακές 
απόψεις, η Ελένη δεν έπαυε ποτέ να 
επικρίνει τα κείμενα των λατινικών και να 
μας ευαισθητοποιεί για σημαντικά ζητήματα. 
Συγχρόνως, η αγάπη της για το θέατρο και τον 
κινηματογράφο την έκαναν -κυριολεκτικά- 
πρωταγωνίστρια σε όλες τις σχολικές δράσεις. 
Έλα «Τρι», ένα Όσκαρ σε περιμένει!

ΣΙΔΕΡΗ ΠΑΝΤΕΛΙΑ 
Μια μοναδική προσωπικότητα που ξεχωρίζει 
για το καυστικό της χιούμορ και την 
αγάπη της για τον κινηματογράφο και την 
κουλτούρα, γενικότερα. Είναι πάντα εκεί, 
όταν τη χρειάζεσαι, προσφέροντας απλόχερα 
τη βοήθεια και την υποστήριξή της. Μία 
πραγματική φίλη! Παντελία, κερδίζεις τη 
χρυσή σφαίρα της καρδιάς μας!

ΜΑΝΤΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 
Μία εκρηκτική παρουσία, γεμάτη καλοσύνη 
και ζωντάνια. Οι φοβερές ατάκες της μας 
έχουν προσφέρει ατελείωτες στιγμές γέλιου, 
ενώ οι ενδιαφέρουσες ιστορίες της θα 
μπορούσαν κάλλιστα να αποτελέσουν βιβλίο 
best seller! Αναστασία, σου ευχόμαστε να 
πραγματοποιήσεις όλα τα όνειρά σου!
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ΒΑΡΔΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΥΣΗ 
Παρότι ήρθε στο Λύκειο, η Χρύσα 
ενσωματώθηκε γρήγορα στην τάξη. 
Συνεπής και πολύ δυνατή μαθήτρια, είχε τις 
γνώσεις να συμμετάσχει σε συζητήσεις με 
πειστικότητα και πυγμή. Γλυκιά παρουσία 
με μια μόνιμη καλοσύνη προς όλους μας. 
Χρύσα, θα καταφέρεις ό,τι και να βάλεις στο 
μυαλό σου. 

ΓΚΑΓΚΑΝΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 
Το «παράδειγμα» της τάξης, η αδυναμία 
των καθηγητών και όλων μας. Η Χριστίνα 
είναι η καλύτερη μαθήτρια της τάξης, αλλά 
δεν παύει να μας εντυπωσιάζει με τις 
κοινωνικές της δεξιότητες και το αστείρευτο 
χαμόγελο που έχει ζωγραφισμένο στα χείλη. 
Χριστίνα, ευχόμαστε επιτυχία σε όλα, αν και 
ξέρουμε ότι θα την έχεις. 

ΧΡΗΣΤΙΔΗ ΜΑΡΙΑ - ΑΝΘΟΥΣΑ 
Έμπιστη φίλη και αθόρυβη -αλλά ανίκητη- δύναμη, 
η Μαριάννα κέρδισε εύκολα την αγάπη όλων. Αν και 
πιστή του θεωρητικού προσανατολισμού, διακρινόταν 
σε μαθηματικούς διαγωνισμούς, χωρίς να χάνει ποτέ 
τη μετριοφροσύνη και την εργατικότητά της. Από 
τον πολυδιάστατο χαρακτήρα της ξεχώρισε, βέβαια, 
το πάθος για το μπάσκετ, απ΄ όπου προέκυψε και η 
ιδιότητα του «κόουτς». Μαριάννα, σου ευχόμαστε πάντα 
τα καλύτερα!

ΚΑΡΑΚΑΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
Πάντα ευδιάθετος και χαμογελαστός, 
ο Νικόλας υπήρξε τόσο ένας καλός κι 
έμπιστος φίλος όσο και ένα στήριγμα για 
όλους μας. Ο αυθορμητισμός του είναι 
αυτό που κάνει τον καθένα να τον αγαπήσει 
από την πρώτη κιόλας στιγμή. Νικόλα, σου 
ευχόμαστε τα καλύτερα. 

ΘΕΟΔΩΡΙΔΟΥ ΙΖΟΛΔΗ 
Ο δυναμικός της χαρακτήρας και η ανεξάρτητη 
προσωπικότητά της ξεχωρίζουν την Ιζόλδη. 
Το πάθος και η ενεργητικότητά της σε ό,τι έκανε 
ήταν σταθερά γνωρίσματα του χαρακτήρα της. 
Ποτέ όμως δεν παρέλειψε να στηρίζει τους 
φίλους της και με την ειλικρίνειά της να τους 
υπερασπίζεται και στις πιο δύσκολες καταστάσεις. 
Ίζυ, είμαστε σίγουροι ότι θα ξεπεράσεις όλα τα 
εμπόδια, για να εκπληρώσεις τα όνειρά σου. 

ΚΙΣΟΓΛΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 
Ο Θοδωρής είχε πάντα καλή διάθεση και μας 
βοηθούσε όλους στη δύσκολη φετινή χρονιά. 
Κατάφερνε να συνδυάζει τα μαθήματα με 
τη μεγάλη του αγάπη, το μπάσκετ, ενώ ήταν 
πρόθυμος να συμμετάσχει σε συζητήσεις με 
ήπιο και ευγενικό τρόπο. Θοδωρή, να ζήσεις 
την πορεία που ονειρεύεσαι. 

ΦΡΑΓΚΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ - ΖΑΦΕΙΡΙΟΣ 
Ένα παιδί που τον κατακλύζει η ειλικρίνεια και ο 
αυθορμητισμός. Το πάθος του και το ανταγωνιστικό 
του πνεύμα τον κάνουν να ξεχωρίζει. Βασικό του 
προτέρημα η πίστη τόσο στους φίλους του όσο και 
στα όνειρά του. Ζαφείρη, να κυνηγάς ασταμάτητα 
τους στόχους σου και να έχεις εμπιστοσύνη στις 
δυνάμεις σου. Είμαστε σίγουροι ότι θα πετύχεις!

Γ2
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ΜΠΑΜΠΟΥΚΛΗΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ - ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 
Αν και τον γνωρίσαμε τα τελευταία χρόνια, 
εντάχθηκε αμέσως στην όμορφη παρέα της 
τάξης. Με φοβερή αίσθηση του χιούμορ 
και την καλή του διάθεση έβρισκε πάντα 
τον τρόπο να μειώσει το άγχος μας για τα 
μαθήματα. Θανάση, μακάρι να δεις τα όνειρά 
σου πραγματικότητα. 

ΜΠΟΥΡΣΙΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 
Ένα ξεχωριστό άτομο, με ιδιαίτερες 
ικανότητες και έξυπνο χιούμορ. Κέρδιζε 
την παρέα με τη μόνιμα καλή του διάθεση, 
αλλά ήταν και προσηλωμένος στους στόχους 
του και στην αγάπη του για τις θετικές 
επιστήμες. Θανάση, είμαστε σίγουροι ότι θα 
διαπρέψεις στη ζωή σου, οτιδήποτε κι αν 
κάνεις. 

ΠΑΝΤΑΛΙΔΗΣ ΑΒΡΑΑΜ 
Πάντα ήρεμος και ψύχραιμος, ήταν ένας 
έμπιστος φίλος που μπορούσες να του 
εκμυστηρευτείς τα πάντα. Γεμάτος ζωή και 
δίπλα μας σε κάθε δύσκολη στιγμή, είχε τα 
δικά του όνειρα και βλέψεις για το μέλλον. 
Αβραάμ, σου ευχόμαστε να πετύχεις τους 
στόχους σου, γιατί το αξίζεις. 

ΜΠΑΛΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
Πολύ καλός μαθητής, εξαιρετικά 
καλοσυνάτος και ευθύς χαρακτήρας. 
Ψυχή της παρέας, αξέχαστη παρουσία με 
δυσεύρετη ειλικρίνεια και μόνιμη διάθεση 
για αστεία και φάρσες. Πάντα ψύχραιμος 
και στα πιο δύσκολα θέματα. Γιώργο, σου 
ευχόμαστε ό,τι καλύτερο για τα όνειρά σου. 

ΜΕΛΦΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
Ένα πολύ ξεχωριστό παιδί που δεν περνούσε 
απαρατήρητο. Αγαπητός σε όλους τόσο για 
το ιδιαίτερο χιούμορ του όσο και για τον 
ξεχωριστό χαρακτήρα του. Με τις εύστοχες 
παρεμβάσεις του και τα έξυπνα σχόλιά του, 
πάντα μας έφτιαχνε τη διάθεση. Γιάννη, αν 
και η επιτυχία σου είναι αναμενόμενη, σου 
ευχόμαστε τα καλύτερα. 

ΜΕΓΡΕΜΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 
Η Αλεξάνδρα μπορεί να φαινόταν ντροπαλή 
στην τάξη, αλλά ήταν μια έντονη και 
αυθόρμητη προσωπικότητα με ευαισθησίες. 
Το χιούμορ και η ευχάριστη παρουσία της 
αρκούσαν, για να σου φτιάξουν τη διάθεση. 
Πάντα ευγενική και φιλική με όλους. Άλια, 
ευχόμαστε να περατώσεις τους στόχους σου 
και να πετύχεις στη ζωή σου. 

ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 
Ο Αλέξανδρος αποτελούσε μια αισθητή παρουσία 
στην τάξη. Τόσο το πηγαίο χιούμορ του όσο και 
τα συνεχή του σχόλια στο μάθημα προκαλούσαν 
το γέλιο όλων. Ένα παιδί που ξεχώριζε για την 
ενεργητικότητα και την αισιοδοξία του, αλλά, 
φυσικά, και για το ταλέντο του στο ποδόσφαιρο. 
Αλέκο, σου ευχόμαστε η επιτυχία και το χαμόγελό 
σου να σε συνοδεύουν πάντα στη ζωή σου. 

ΤΑΛΑΤΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 
Ο Παναγιώτης, παρόλο που ήταν ένας 
ήσυχος μαθητής, πάντα πήγαινε κόντρα 
στο κατεστημένο με το επαναστατικό του 
πνεύμα. Ένα παιδί με έντονο και αυθόρμητο 
χαρακτήρα που σε κέρδιζε με το χιούμορ και 
το γέλιο του. Παναγιώτη, σου ευχόμαστε να 
κάνεις κάθε όνειρό σου πραγματικότητα. 

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 
Ο Θανάσης αναμφίβολα ξεχώριζε για 
το κοφτερό μυαλό του και τις άφταστες 
επιδόσεις του. Η ήρεμη παρουσία του 
κρύβει απίστευτη ευγένεια και ήθος. Είναι 
πάντα εκεί να στηρίζει τους φίλους και να 
φέρνει το χαμόγελο στα χείλη. Θανάση, θα 
φτάσεις στην κορυφή!
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ΧΟΥΣΙΑΔΑ ΑΝΝΑ 
Η Άννα ξεχώριζε πάντα για την καλοσύνη και τη 
συνέπειά της στο μάθημα. Μία δυνατή μαθήτρια, 
πάντα πρόθυμη να βοηθήσει, που εντυπωσίαζε με 
το ήθος και την εργατικότητά της. Πίσω όμως από 
αυτό κρυβόταν ένα γλυκό και δραστήριο άτομο 
με απίστευτες γυμναστικές ικανότητες. Άννα, 
σου ευχόμαστε να πραγματοποιήσεις όλα σου τα 
όνειρα και τις επιθυμίες. 

ΖΑΝΓΚ (ZHANG) ΕΝΓΚΟΥΑΝΓΚ
(ENGUANG) 
Ήρεμος χαρακτήρας, με πειθαρχία και 
αυτοσυγκράτηση, μια ιδιαίτερη και 
πολύπλευρη προσωπικότητα. Με την 
ευγένεια και το αίσθημα δικαίου που τον 
διακρίνει, κέρδισε την εκτίμησή μας. Πάολο, 
σου ευχόμαστε να έχεις μια ζωή, όπως εσύ 
την ονειρεύεσαι!

ΕΦΡΑΙΜΙΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ - ΟΛΓΑ 
Υποστηρικτική, αισιόδοξη και με καλλιτεχνική 
φλέβα, προσέφερε πάντα τη βοήθειά της, 
αποτελώντας σημαντικό κομμάτι της τάξης 
μας. Ο δυναμισμός και η χαρά αποτυπώνονταν 
πάντοτε στα σχέδιά της που αναδείκνυαν την 
ξεχωριστή προσωπικότητά της και, φυσικά, το 
ταλέντο της. Αναστασία, σου ευχόμαστε κάθε 
επιτυχία!

ΦΑΣΑΚΗΣ ΑΛΕΞΙΟΣ 
Μόνιμα ευγενικός και ήρεμος, κατάφερε να 
μπει στις καρδιές μας με την καλοσύνη και 
τη γενναιοδωρία του. Ήταν φιλομαθής και 
τίμιος, ενώ κάθε αντίδρασή του διακρινόταν 
από ευγένεια και αυθεντικότητα. Αλέξη, 
σε συνοδεύουν οι ευχές όλων, για να 
εκπληρώσεις κάθε όνειρό σου. 

ΤΣΙΡΑΝΙΔΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 
Ήταν η ήρεμη δύναμη της τάξης και μας 
βοηθούσε να ξεχνιόμαστε με το μοναδικό του 
χιούμορ. Κυνηγά τους στόχους του με επιμονή 
και πάθος, χωρίς ποτέ να χάσει την ευγενική και 
καλοσυνάτη συμπεριφορά του. Ευφυής και πάντα 
ενημερωμένος για την επικαιρότητα, είχε πειστική 
άποψη για πολλά σημαντικά ζητήματα. Σωτήρη, 
ξέρουμε ότι οι φιλοδοξίες σου είναι πολλές και 
ότι μπορείς να υλοποιήσεις καθεμιά από αυτές. 

ΔΙΓΚΤΣΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ - ΜΙΧΑΕΛΑ 
Με σιγουριά και αποφασιστικότητα, ξεχώρισε 
για την καλοσύνη και την αυθεντικότητα 
του χαρακτήρα της. Συμπονετική και πάντα 
χαμογελαστή, είχε έναν καλό λόγο για τον 
καθένα, γεγονός που την καθιστούσε ιδιαίτερα 
αγαπητή στους γύρω της. Αναστασία, σου 
ευχόμαστε να διαπρέψεις στη ζωή και να 
καταφέρεις ό,τι ονειρευτείς!

ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΑΝΝΑ 
Αναμφισβήτητα μια ήρεμη και συνεσταλμένη 
προσωπικότητα αλλά, ταυτόχρονα, ευφυής 
και δυναμική. Η Άννα είναι ένα άτομο 
που πάντα εντοπίζει τη θετική πλευρά 
των πραγμάτων και η οξυδέρκεια και η 
ειλικρίνειά της, της εξασφαλίζουν ιδιαίτερη 
συμπάθεια και εκτίμηση από όλους. Άννα, 
σου ευχόμαστε κάθε επιτυχία στη ζωή σου!

ΤΑΥΡΙΔΗΣ ΣΥΜΕΩΝ 
Δύσκολα συναντάει κανείς πιο έμπιστο και 
καλοσυνάτο παιδί από τον Σίμο. Άριστος 
στα μαθήματα και το σημαντικότερο, 
ένας μοναδικός φίλος. Το χιούμορ του σε 
συνδυασμό με τον σπάνιο χαρακτήρα του
μας στήριξαν στις πιο δύσκολες στιγμές. 
Σίμο, η επιτυχία σου είναι δεδομένη. 

Γ3
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ΜΑΚΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
Χαμηλών τόνων άνθρωπος αλλά με ωραίο 
χιούμορ, που πάντα μας ανέβαζε τη 
διάθεση. Συμπαθής στους συμμαθητές 
του και άριστος φίλος. Οι σταθερές και 
κατασταλαγμένες απόψεις του ήταν το 
μεγάλο του προσόν. Γιώργο, σου ευχόμαστε 
η ζωή σου να είναι γεμάτη από χαμόγελα και 
επιτυχίες, γιατί το αξίζεις!

ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ ΜΑΡΙΑ 
Μια ήρεμη και ευγενική παρουσία η Μαρία 
είναι πάντα ψύχραιμη και ικανή να αντεπεξέλθει 
στις δύσκολες και πιεστικές καταστάσεις. Με 
κατανόηση και υπομονή στέκεται δίπλα στους 
φίλους της εμψυχώνοντας και υποστηρίζοντας 
όποιον το έχει ανάγκη. Μαρία, μην χάσεις ποτέ τον 
ξεχωριστό σου χαρακτήρα και συνέχισε να κάνεις 
όλα αυτά που σε κάνουν χαρούμενη!

ΜΠΟΝΑΡΟΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ 
Ήσυχη και γαλήνια προσωπικότητα. 
Ο Στράτος είναι από τα άτομα που σε 
κερδίζουν αμέσως με την προθυμία και την 
καλοσύνη του. Ένας αυθεντικός χαρακτήρας 
και ένας πραγματικά υπέροχος φίλος. 
Στράτο, σου ευχόμαστε κάθε όνειρό σου να 
γίνει πραγματικότητα!

ΠΑΠΑΟΝΗΣΙΦΟΡΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ 
Ήπιων τόνων και ακέραιος χαρακτήρας. 
Μια διακριτική παρουσία, ο οποίος παρά 
το ήσυχο παρουσιαστικό του, ήταν πάντα 
πρόθυμος και δυναμικός, για να βοηθήσει 
τους φίλους του. Στάθη, σου ευχόμαστε κάθε 
όνειρό σου να βγει αληθινό!

ΜΠΡΟΥΖΙΩΤΗΣ 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ - ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 
Ένας μαθητής με έντονη προσωπικότητα 
που υποστήριζε με θέρμη τις απόψεις του 
στην τάξη. Έκανε αισθητή την παρουσία του 
στις διάφορες συζητήσεις υποστηρίζοντας 
την άποψή του με παρρησία. Κωστή, μέσα 
από την καρδιά μας σου ευχόμαστε κάθε 
επιτυχία!

ΤΑΝΑΚΙΔΗΣ ΝΕΣΤΟΡΑΣ 
Τι να πρωτοπεί κανείς για τον Νέστορα! 
Καταλάβαινες πάντοτε την παρουσία του, με 
το ταμπεραμέντο του και τον αυθορμητισμό 
του! Πάντα πρώτος στην παρέα και πάντα 
ευδιάθετος! Ευχάριστος και δυναμικός, με 
αφοπλιστικό χιούμορ. Να είσαι πάντα καλά 
και ευτυχισμένος!

ΚΟΥΔΡΟΓΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
Ένας από τους γίγαντες του σχολείου, με μια 
γιγάντια επίσης καρδιά. Μεγάλη του αγάπη το 
μπάσκετ, στο οποίο διακρινόταν, χωρίς όμως 
να παραμελεί τις υποχρεώσεις του στο σχολείο. 
Σοβαρός, μετρημένος και πρόθυμος να βοηθήσει, 
είχε την ικανότητα να κερδίζει την αγάπη και τη 
συμπάθεια όλων. Γιώργο, μην χάσεις ποτέ όλα αυτά 
που σε κάνουν τόσο ξεχωριστό άνθρωπο και φίλο!

ΤΖΗΡΙΝΗ ΑΡΓΥΡΩ 
Πάντα ευδιάθετη, αισιόδοξη και δραστήρια 
παρουσία! Γεμάτη ζωντάνια, ενέργεια και 
πειθαρχία, επηρέαζε θετικά όλους τους 
γύρω της και με το χιούμορ της έκανε κάθε 
στιγμή αξέχαστη. Αργυρώ, σου ευχόμαστε 
πολλές επιτυχίες στο μπάσκετ και ακόμα 
περισσότερες στη ζωή!

ΤΖΑΡΤΖΗ ΠΕΤΡΟΥΛΑ 
Ο φιλικός και υποστηρικτικός της 
χαρακτήρας ομόρφαινε την καθημερινότητά 
μας. Με την προθυμία, την ευφυΐα και τον 
δυναμισμό της, αποτέλεσε σημαντικό άτομο 
στη ζωή μας. Μια πραγματικά ξεχωριστή 
και φωτεινή προσωπικότητα! Πετρούλα, σου 
ευχόμαστε να πραγματοποιήσεις όλα σου τα 
όνειρα!
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ΑΜΟΙΡΙΔΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 
Μια από τις πιο ενδιαφέρουσες προσωπικότητες 
του σχολείου. Η Αλεξάνδρα είναι μια υπέροχη 
φίλη και πάντα πρόθυμη να βοηθήσει τους γύρω 
της με υπομονή και κατανόηση. Με τον δυναμικό 
της χαρακτήρα μπορεί να υπερασπίζεται τις 
απόψεις της και να κερδίζει τον θαυμασμό των 
συμμαθητών της. Αλεξάνδρα, σου ευχόμαστε 
καλή τύχη στη ζωή σου!

ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ 
Σοβαρή και μετρημένη παρουσία με 
απαράμιλλη ευγένεια. Ήρεμος, μεθοδικός 
και εξαιρετικός στα σχολικά του καθήκοντα, 
ο Αστέριος πάντα προσπαθούσε να 
αγωνίζεται για το καλύτερο, φανερώνοντας 
πάντα την πιο φωτεινή πλευρά του 
χαρακτήρα του. Αστέριε, σου ευχόμαστε τα 
καλύτερα!

ΧΑΤΖΗΣΩΤΗΡΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
Ήπιων τόνων, ευγενικός και μετρημένος, 
με ιδιαίτερη και ξεχωριστή διάθεση να 
πετύχει τους στόχους του. Ένας πολύ καλός 
ακροατής στην παρέα, στοιχείο που τον 
έκανε αγαπητό στους υπόλοιπους. Γιώργο, 
το μέλλον είναι μπροστά σου!

ΦΟΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
Ο Δημήτρης κατάφερε αμέσως να μπει στην 
παρέα με το ευρηματικό του χιούμορ και την 
καλοσύνη του. Έκανε τους πάντες να γελάνε 
με τα αστεία του και να εκτιμάνε τον πηγαίο 
αυθορμητισμό του. Σου ευχόμαστε επιτυχία 
σε ό,τι κι αν κάνεις!

ΓΚΙΒΙΣΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 
Με άριστες επιδόσεις στο μπάσκετ, 
γεγονός που αποδεικνύεται καθημερινά, 
ο Αλέξανδρος με το χαμόγελο πάντα 
ζωγραφισμένο στο πρόσωπό του και το 
απίστευτο χιούμορ του κάνει πάντα την 
παρουσία του στην τάξη αισθητή. Αλέξανδρε, 
ευχόμαστε να αγωνίζεσαι στη ζωή σου με το 
ίδιο πάθος που αγωνίζεσαι στα γήπεδα!

ΓΚΟΥΤΖΑΜΑΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
Ευχάριστη παρουσία και έμπιστος φίλος. 
Προσηλωμένος στους στόχους του, γνήσιος 
και ειλικρινής. Στην παρέα ήταν πάντα μια 
ευχάριστη νότα, ένα χαμογελαστό πρόσωπο 
με άπλετο χιούμορ και αυθορμητισμό! Νίκο, 
σου ευχόμαστε να πραγματοποιήσεις κάθε 
σου στόχο!

ΒΑΚΑΛΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
Αν και ήρθε στο Λύκειο στο σχολείο 
μας, κατάφερε να αφήσει πολύ καλές 
εντυπώσεις. Ευχάριστος και εξωστρεφής, 
με τρομερή προσωπικότητα και αδαμάντινο 
χαρακτήρα. Με ιδιαίτερα έξυπνο χιούμορ 
και τάση για αυτοσαρκασμό, κατόρθωνε 
να διατηρεί ένα ιδιαίτερο κλίμα σε κάθε 
συζήτηση. Γιάννη, σου ευχόμαστε
να διαπρέψεις στη ζωή!
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ΗΠΕΙΡΩΤΗ ΜΑΡΙΑ 
Ήσυχη και γαλήνια προσωπικότητα. Η 
Μαρία είναι από τα άτομα που σε κερδίζουν 
αμέσως με την προθυμία και την καλοσύνη 
της. Ένας αυθεντικός χαρακτήρας και 
μια πραγματικά υπέροχη φίλη. Μαρία, 
σου ευχόμαστε κάθε σου όνειρο να γίνει 
πραγματικότητα!

ΖΑΧΑΡΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 
Επιβλητική και ευδιάκριτη προσωπικότητα, 
τον χαρακτηρίζει η κοινωνικότητα και η 
σιγουριά. Δραστήριος και ενθουσιώδης, 
πάντα εξέπληττε όποιον τον γνώριζε. 
Η φιλικότητα και η ομιλητικότητα τον 
συνοδεύουν παντού. Βασίλη, καλή επιτυχία 
στη ζωή σου!

ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 
Με τον χαρακτήρα του, τον αυθορμητισμό 
του και τη δυναμικότητά του κέρδιζε την 
προσοχή όλων. Με σαφείς και ξεκάθαρους 
στόχους στον χώρο των θετικών επιστημών, 
διακρινόταν για τις επιδόσεις του στα 
μαθήματα. Αλέξανδρε, ευχόμαστε να 
υλοποιήσεις κάθε σου όνειρο, γιατί το 
αξίζεις!

ΚΑΤΣΑΤΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 
Ισχυρή προσωπικότητα, με αυτοπεποίθηση 
και αισιοδοξία! Ο Θάνος έχει την ικανότητα 
να σε βοηθήσει να αντιμετωπίσεις τα 
προβλήματά σου με έναν αξιοθαύμαστο 
τρόπο. Εξαιρετικά κοινωνικός και αγαπητός 
αλλά, ταυτόχρονα, αφοσιωμένος και 
αληθινός φίλος. Θάνο, συνέχισε έτσι και η 
επιτυχία στους στόχους σου είναι σίγουρη!

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ ΜΙΧΑΕΛΑ 
Ένα πολύ ξεχωριστό παιδί που δεν περνούσε 
απαρατήρητο. Απόλυτα συνειδητοποιημένη με 
επιτυχίες σε όλους τους τομείς. Η ευθυκρισία 
και οι εμπεριστατωμένες τοποθετήσεις της, που 
απολαμβάναμε μέσα από τις εύστοχες παρεμβάσεις 
της, σε συνδυασμό με τη μοναδικότητα του 
χαρακτήρα της, την καθιστούσαν πολύτιμη για 
όλους. Μιχαέλα, σου ευχόμαστε να πετύχεις
σε όλους σου τους στόχους!

ΚΩΣΤΟΥΛΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 
Δυναμική και συνάμα ευγενική προσωπικότητα. 
Η Αγγελική υποστηρίζει ένθερμα τις απόψεις 
και τις αξίες της, επιδεικνύοντας μια άρτια 
και ώριμη προσωπικότητα, με αυτοπεποίθηση 
και αυτοσεβασμό. Με οξύνοια και δυναμισμό, 
διαθέτει τα θεμέλια για μια λαμπρή πορεία. 
Αγγελική, σου ευχόμαστε κάθε καινούρια μέρα 
να είναι ένα σκαλοπάτι για πρόοδο!

ΜΑΜΩΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 
Ήπιων τόνων και ακέραιος χαρακτήρας. Μια 
διακριτική παρουσία με πηγαία αισιοδοξία. 
Παρά το ήσυχο παρουσιαστικό του, ήταν 
πάντα πρόθυμος, για να βοηθήσει τους 
φίλους του. Παναγιώτη, σου ευχόμαστε κάθε 
όνειρό σου να βγει αληθινό!

ΛΑΚΚΟΥ ΜΑΡΙΑ 
Η καλοσύνη και η γλυκύτητα τη χαρακτήριζαν 
πάντα, το γέλιο της μοναδικό. Αυθόρμητη και 
ευαίσθητη, πάντα δίπλα σου να βοηθήσει με 
τον καλό της λόγο και το αισιόδοξο πνεύμα της. 
Ξεχώριζε για την ευγένεια και τη ζωντάνια της. 
Μαρία, σου ευχόμαστε να πραγματοποιήσεις όλα 
σου τα όνειρα και να διατηρήσεις την καλοσύνη 
σου και την ευγένεια που σε διακρίνει!

ΜΙΚΟΥ ΑΘΗΝΑ 
Η καλλιτέχνης της παρέας! Ιδιαίτερα 
ενθουσιώδης και αυθόρμητη, δίνει μια 
ξεχωριστή νότα στην παρέα, χρωματίζοντας 
την καθημερινότητά μας. Γλυκιά και 
εντυπωσιακή, γίνεται εύκολα συμπαθής. 
Είναι ειλικρινής με τα άτομα και έχει γύρω 
της μόνο τους ανθρώπους που πραγματικά 
νοιάζεται. Αθηνά, σου ευχόμαστε
να υλοποιήσεις κάθε όνειρο και στόχο σου!
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ΠΑΤΣΙΚΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 
Καλοπροαίρετη, χαμογελαστή και εργατική 
αποτελούσε μία από τις πιο ευχάριστες 
παρουσίες του σχολείου. Η αγάπη της 
για τη ζωή και τη φιλία συνθέτουν μια 
δυσεύρετη προσωπικότητα, η οποία θα μας 
λείψει. Κατερίνα, σου ευχόμαστε να είσαι 
ευτυχισμένη και να δεις κάθε σου στόχο να 
εκπληρώνεται!

ΣΤΑΜΠΟΥΛΙΔΗΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ 
Μία από τις πιο δυναμικές προσωπικότητες του 
σχολείου. Έκανε πάντα αισθητή την παρουσία 
του τόσο με τις εξαιρετικές του επιδόσεις όσο 
και με τον τρόπο διεκδίκησης των απόψεων και 
των στόχων του. Πάντα ευδιάθετος, γεμάτος 
ειλικρίνεια και αυθορμητισμό. Ιορδάνη, είμαστε 
σίγουροι ότι η αυτοπεποίθηση και ο ζήλος που 
έχεις δείξει μέχρι τώρα θα σε ακολουθούν
σε κάθε επιτυχία της ζωής σου!

ΣΑΝΙΩΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 
H προσωποποίηση του πάθους και της 
προσήλωσης στην ιδέα του αθλητισμού! 
Ευγενικό και σεμνό παιδί, με ήπιους τόνους 
στη διεκδίκηση των απόψεών του αλλά, 
ταυτόχρονα, ικανός αθλητής με αξιόλογες 
επιδόσεις. Βασίλη, σου ευχόμαστε να 
ευτυχήσεις στη ζωή σου!

ΧΑΛΚΕΙΔΗ ΑΝΝΑ - ΜΑΡΙΑ 
Παρά την εξαιρετικά ήρεμη παρουσία της, 
η πρωτοτυπία της σκέψης της δεν πέρασε 
απαρατήρητη. Ετοιμόλογη και ταλαντούχα 
κατάφερε να μας εντυπωσιάσει με τον 
πολυδιάστατο χαρακτήρα της. Ένα ξεχωριστό 
άτομο που θα διαπρέψει στη ζωή της. 
Άννα - Μαρία, σου ευχόμαστε κάθε επιτυχία!

ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ 
Φιλικός, πρόσχαρος, ομιλητικός και πάντα 
χαμογελαστός, δεν έχανε την αισιοδοξία 
του ούτε στις πιο δύσκολες στιγμές. 
Προσηλωμένος στον στόχο του και πολύ 
εργατικός. Γιάννη, σου ευχόμαστε να 
επιτύχεις όλους σου τους στόχους στη ζωή 
σου!

ΣΟΥΛΤΑΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
Ήρεμος χαρακτήρας, με πειθαρχία και 
αυτοσυγκράτηση, μια ιδιαίτερη και 
πολύπλευρη προσωπικότητα. Με τη θετική 
του αύρα και το αίσθημα δικαίου που τον 
διακρίνει, κέρδισε την εκτίμησή μας. Γιάννη, 
σου ευχόμαστε να έχεις μια ζωή, όπως εσύ 
την ονειρεύεσαι!

ΜΠΑΛΛΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 
Θετική παρουσία, ώριμος και πάντα 
συνειδητοποιημένος με στοχευμένη 
προσπάθεια και επιμονή, χωρίς να 
απουσιάζει το κέφι και το χαμόγελο. 
Κοινωνικός, με διάθεση να βοηθήσει και 
να ενταχθεί σε νέες παρέες. Βαγγέλη, σου 
ευχόμαστε οι κόποι σου να ανταμειφθούν!

ΜΠΟΝΑΡΟΥ ΕΙΡΗΝΗ - ΦΙΛΙΠΠΙΑ 
Παρόλο που ήρθε αργότερα στο σχολείο, 
πέτυχε να τους κερδίσει όλους με τον 
ευγενικό χαρακτήρα της. Διακριτική και 
μετρημένη, καταφέρνει να κερδίζει τους 
πάντες με την καλοσύνη της. Πιστή και 
ειλικρινής φίλη που δεν εγκαταλείπει 
κανέναν. Φιλίππα, σου ευχόμαστε ολόψυχα 
να κάνεις πράξη τα όνειρά σου!

ΜΟΣΕΡ ΝΕΪΘΑΝ - ΚΥΡΙΑΚΟΣ 
Μία ήρεμη παρουσία με σημαντικές 
δυνατότητες. Από την πρώτη κιόλας μέρα 
έδειξε το πόσο ευγενικός και καλόβουλος 
άνθρωπος ήταν. Πάντα συμμετείχε στο 
μάθημα, έχοντας μάλιστα αρκετά καλές 
επιδόσεις σε όλη τη διάρκεια της χρονιάς. 
Νέιθαν, καλή επιτυχία σε ό,τι επιλέξεις να 
ακολουθήσεις!



Λύκειο
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ Ε. ΜΑΝΤΟΥΛΙΔΗ 2021 - 2022

104

ΧΗΡΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ - ΑΝΝΑ 
Αναμφισβήτητα μια ήρεμη και συνεσταλμένη 
προσωπικότητα αλλά, ταυτόχρονα, ευφυής 
και δυναμική. Η Χριστιάνα είναι ένα άτομο 
που πάντα εντοπίζει τη θετική πλευρά των 
πραγμάτων, ενώ η οξυδέρκεια και η ειλικρίνειά 
της της εξασφαλίζουν ιδιαίτερη συμπάθεια και 
εκτίμηση από όλους. Χριστιάνα, σου ευχόμαστε 
κάθε επιτυχία στη ζωή σου!

ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ - ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 
Ξεχώριζε πάντα για το αθλητικό του προφίλ 
και την αγάπη του για το μπάσκετ. Η εύθυμη 
διάθεσή του και οι ατάκες του έκαναν το 
οκτάωρο λίγο πιο εύκολο. Σε συνδυασμό με την 
επιβλητική του παρουσία στην τάξη, αποτελούσε 
μια από τις πιο ισχυρές προσωπικότητες του 
σχολείου. Γιώργο, κυνήγησε τα όνειρά σου,
το μέλλον σού ανήκει!

ΔΟΥΡΟΣ ΜΑΡΙΟΣ 
Αναμφίβολα από τις πιο εμβληματικές 
προσωπικότητες του σχολείου. Η ζωντάνια 
του, η δημιουργικότητά του, σε συνδυασμό 
με τον επαναστατικό χαρακτήρα του τον 
καθιστούσαν αγαπητό σε όλο το σχολείο. 
Μάριε, η επιτυχία είναι βέβαιη!

ΓΚΑΤΖΙΟΥΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
Ο Κώστας ήταν πάντα χαμηλών τόνων αλλά 
υψηλών επιδόσεων. Κατάφερε να μαγέψει 
στο παρκέ και να κερδίσει την εκτίμηση 
και τον σεβασμό όλων μας. Κωστή, είμαστε 
βέβαιοι ότι θα διακριθείς στη μεγάλη σου 
αγάπη, το μπάσκετ. 

ΓΙΟΥΒΤΣΕΝΚΟ (YUVCHENKO)
ΑΡΙΝΑ (ARINA) 
Η Αρίνα, μια ήσυχη παρουσία την ώρα του 
μαθήματος, ήταν μια δυναμική και εκρηκτική 
προσωπικότητα. Προσηλωμένη στον στόχο 
της και πάντα με το χιούμορ της και τη 
θετική της διάθεση. Αρίνα, σου ευχόμαστε να 
πετύχεις κάθε επιθυμία σου σε όλους τους 
δρόμους που θα ακολουθήσεις!

ΒΑΚΟΥΦΤΣΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ 
Μια από τις πιο έντονες και ιδιαίτερες 
παρουσίες του σχολείου! Τα εύστοχα αστεία 
του και σχόλια μέσα στην τάξη πάντα μας 
έκαναν να γελάμε. Η μεγάλη του αγάπη 
ήταν το μπάσκετ και πάντα ξεχώριζε για τις 
επιδόσεις του καθώς και για τη σκληρή του 
δουλειά. Ο Λάμπρος πάντα έκανε μεγάλα 
σχέδια και ελπίζουμε να τα πετύχει όλα!

Γ5



Λύκειο
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ Ε. ΜΑΝΤΟΥΛΙΔΗ 2021 - 2022

105

ΙΩΑΝΝΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 
Ο Απόστολος ξεχώριζε πάντα για τις 
αθλητικές του επιδόσεις στο αγαπημένο του 
άθλημα, το μπάσκετ. Πέρα από αυτό, όμως, 
ο Τόλης πάντα έδινε ένα διαφορετικό χρώμα 
στην τάξη, αφού με το χιούμορ του και τις 
απίστευτες ιδέες του μας ανέβαζε συνεχώς 
τη διάθεση. Τόλη, στόχευε ψηλά και μην 
ξεχνάς, μοναδική θέση είναι μόνο
η κορυφή για εσένα. 

ΚΑΛΑΜΑΝΤΗΣ 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ - ΡΑΦΑΗΛ 
Μία από τις προσωπικότητες που δεν 
περνούσε απαρατήρητη. Πάντα έλεγε τη 
γνώμη του και δεν συμβιβαζόταν με το μέτριο, 
καθώς κυνηγούσε το κάτι παραπάνω. Με τις 
εξαιρετικές γνώσεις του στην πληροφορική 
ήταν πρόθυμος πάντα να βοηθήσει τους 
συμμαθητές του. Δημήτρη μας,
σου ευχόμαστε καλή σταδιοδρομία!

ΚΩΝΣΤΑΝΤΕΛΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
Η «ήρεμη δύναμη» της παρέας. 
Ο Κωνσταντίνος ήταν ο ορισμός του αληθινού 
ανθρώπου και αληθινού φίλου. Έμενε 
πάντα πιστός και στήριζε τις απόψεις του. 
Κατάφερνε να κερδίζει τη συμπάθεια όλων 
μας λόγω της καλοσύνης και της ειλικρίνειάς 
του. Σου ευχόμαστε να διαπρέψεις σε ό,τι και 
αν επιλέξεις στη ζωή σου! 

ΛΑΣΚΑΡΙΔΗΣ 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ - ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
Η ήρεμη δύναμη της τάξης, άριστος σε 
όλους τους τομείς, σίγουρα μια ξεχωριστή 
προσωπικότητα. Ήταν πάντα αισιόδοξος, 
αντιμετώπιζε κάθε δυσκολία με ψυχραιμία και 
χιούμορ. Ο Δημήτρης είναι αγαπητός σε όλους 
μας, πιστός φίλος και πρόθυμος να βοηθήσει. 
Δημήτρη, σου ευχόμαστε να πετύχεις 
σε ό,τι κι αν κάνεις στη ζωή σου. 

ΛΙΟΥ (LIU) ΣΑΡΑ (SARA) 
Η ήρεμη δύναμη της τάξης! Ένα από τα 
καλύτερα παιδιά του σχολείου, που ξεχώριζε 
για την ευγένεια, το απαράμιλλο ήθος και τη 
δημιουργικότητά της. Πάντα αγωνιζόταν για 
το καλύτερο, γι’ αυτό και είμαστε σίγουροι 
ότι θα πετύχει τους στόχους της. Σάρα, σου 
ευχόμαστε να διαπρέψεις, όποιον δρόμο και 
αν επιλέξεις!

ΚΟΥΪΜΤΖΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
Μια χαρισματική και κοινωνική 
προσωπικότητα, που πάντα διακρινόταν τόσο 
για το χιούμορ όσο και για την ευγένειά του. 
Ένα άτομο που παθιάζεται με ό,τι ασχολείται 
και εργάζεται σκληρά και γι΄ αυτό είμαστε 
σίγουροι ότι θα πετύχει. Νικόλα, σου 
ευχόμαστε να έχεις μια ευτυχισμένη ζωή! 

ΚΑΤΣΑΟΥΝΗ  ΧΡΙΣΤΙΝΑ - ΒΑΡΒΑΡΑ 
Τι να πρωτοπεί κανείς για τη Χριστίνα! 
Καλλιτεχνικό και ανήσυχο πνεύμα, με 
ιδιαίτερη κλίση στην τέχνη. Κοινωνική, 
πρόσχαρη αλλά και αυθεντική η Χριστίνα 
αποτελούσε αυτό που λέμε «η ψυχή της 
παρέας». Έμπιστη φίλη που μπορούσες να 
δεθείς μαζί της. Χριστίνα, συνέχισε έτσι και η 
επιτυχία είναι δεδομένη!   
 

ΚΗΠΟΥΡΟΥ ΕΛΕΝΗ 
Ένα κορίτσι χαμογελαστό, χαρούμενο, με μια 
καρδιά γεμάτη αγάπη για τους ανθρώπους 
γύρω της. Μια κοινωνική και ενθουσιώδης 
προσωπικότητα, αγαπητή πάντα σε όλους 
αλλά πάνω απ΄ όλα μια καλή φίλη. Μια ζωή 
μόνο χαρά, αγάπη, ευτυχία και επιτυχία σε 
κάθε στόχο μπορούμε μόνο να ευχηθούμε σε 
αυτόν τον μοναδικό άνθρωπο.  

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
Σοβαρή και μετρημένη παρουσία με 
απαράμιλλη ευγένεια! Ήρεμος και 
μεθοδικός, πάντα προσπαθούσε να 
αγωνίζεται για το καλύτερο. Έδινε τα πάντα 
για τη μεγαλύτερή του αγάπη, το μπάσκετ. 
Κωστή, σου ευχόμαστε να πετύχεις τους 
στόχους σου και να γίνουν όλα σου τα όνειρα 
πραγματικότητα! 
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ΜΕΤΑΞΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
Σοβαρός, χαμογελαστός και πάντα σε 
ετοιμότητα. Τα καυστικά του σχόλια σε 
συνδυασμό με το σπάνιο ταλέντο του στο 
ποδόσφαιρο τραβούσαν όλα τα βλέμματα! 
Έμπιστος φίλος, που ήταν δίπλα σου 
στα δύσκολα και στα εύκολα. Γιάννη, 
σου ευχόμαστε να κάνεις τα όνειρά σου 
πραγματικότητα!

ΜΟΥΤΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 
Αναμφίβολα από τις πιο ζωντανές, 
δυναμικές και αποφασιστικές μορφές της 
τάξης. Πάντα ξεχώριζε για την αίσθηση του 
χιούμορ που είχε και για τις ξεκαρδιστικές 
ατάκες που τον έκαναν ιδιαίτερα αγαπητό 
στην παρέα. Θοδωρή, μην χάσεις ποτέ 
όλα αυτά που σε κάνουν τόσο ξεχωριστό 
άνθρωπο και φίλο!

ΞΙΝΤΑΡΗΣ ΒΛΑΔΙΜΗΡΟΣ 
Μια «ήρεμη δύναμη» που δεν φοβόταν 
να πει τη γνώμη του. Πάντα ήταν εκεί, για 
να βοηθήσει τους συμμαθητές του και 
για να τους χαρίσει αξέχαστες στιγμές 
χαράς και γέλιου. Βλαδίμηρε, να είσαι 
πάντα χαμογελαστός και σου ευχόμαστε να 
πετύχεις όλους σου τους στόχους.  

ΤΖΙ (JI) ΤΖΟΥΛΙΑ (JULIA)
Η Τζούλια δεν δυσκολεύτηκε να 
προσαρμοστεί στο σχολείο μας. Με το 
χαμόγελό της μας κέρδισε από την αρχή και, 
σίγουρα, κατέχει μία ξεχωριστή θέση στην 
καρδιά όλων. Τζούλια, καλή τύχη σε ό,τι κι 
αν κάνεις στη ζωή σου!

ΣΕΙΡΑΔΑΚΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
Η ευγένεια της ψυχής του και ο καλοσυνάτος 
χαρακτήρας του δεν πέρασαν απαρατήρητα. 
Από την αρχή της σχολικής χρονιάς, 
ο Γρηγόρης έδειξε πόσο εξέχουσα 
προσωπικότητα είναι και κέρδισε την 
εκτίμηση του συνόλου. Γρηγόρη, είμαστε 
σίγουροι ότι στην Αμερική θα διαπρέψεις!

ΡΟΥΚΟΥΝΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
Ο Βαγγέλης ήρθε στο σχολείο μας και 
αμέσως κέρδισε τις εντυπώσεις με την 
αμεσότητα και την αυθεντικότητα του 
χαρακτήρα του. Βαγγέλη, μείνε όπως είσαι 
και η επιτυχία θεωρείται δεδομένη!

ΠΡΑΣΙΝΗΣ ΦΩΤΙΟΣ
Το ιδιαίτερο χιούμορ του, η δυναμική του 
προσωπικότητα, η σκληρή δουλειά και το 
γνήσιο ενδιαφέρον του για την πληροφορική 
τον έκαναν να ξεχωρίσει από την πρώτη 
στιγμή. Ένα άτομο που δεν διστάζει να 
εκφράσει και να υποστηρίξει τις απόψεις του 
μέχρι το τέλος! Φώτη, σου ευχόμαστε όλα σου 
τα όνειρα να γίνουν πραγματικότητα! 

ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Με τις εύστοχες παρατηρήσεις του αλλά 
και την καλοσύνη του, ο Γιάννης κατάφερνε 
να κερδίσει την εκτίμηση και τον σεβασμό 
όλων. Σοβαρός και μετρημένος, ήταν εκεί 
για όλους του τους φίλους και αποτελούσε 
εγγύηση ο λόγος του. Γιάννη μας, άνοιξε τα 
φτερά σου και πέτα ψηλά!

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΒΡΑΑΜ
Ο Αβραάμ υπήρξε μια ξεχωριστή μορφή 
του σχολείου. Λάτρης της τεχνολογίας, 
επιχειρηματικό μυαλό με έντονη διάθεση 
να βοηθάει όλους τους φίλους του. Οι 
καλλιτεχνικές του αναζητήσεις γύρω από 
το λαϊκό τραγούδι και την κιθάρα μάς έχουν 
καταπλήξει πολλές φορές. Είμαστε σίγουροι 
ότι θα πετύχεις όλους τους στόχους σου! 
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ΤΖΩΝΑΣ ΑΡΙΣΤΟΔΗΜΟΣ - ΧΡΗΣΤΟΣ
Εξαιρετικά κοινωνικός και δημοφιλής, σε 
όποια παρέα κι αν βρεθεί, καταφέρνει να γίνει 
το επίκεντρό της. Ένα ιδιαίτερα πρόσχαρο και 
φιλικό άτομο που καταφέρνει να βοηθήσει 
αποτελεσματικά όποιον τον χρειάζεται. Άρη, 
σου ευχόμαστε κάθε καινούρια μέρα να είναι 
και ένα ακόμα σκαλοπάτι προς την επίτευξη 
των στόχων σου! 

ΤΟΥΜΑΖΟΥ ΧΡΥΣΩ
Η Χρυσώ ήταν από το Γυμνάσιο μια ήρεμη 
δύναμη. Εργατική και πρόθυμη να βοηθήσει 
τους συμμαθητές της, ήταν αγαπητή σε όλους. 
Είμαστε σίγουροι, Χρυσώ, ότι θα διαπρέψεις 
στη ζωή σου και θα πετύχεις όλους τους 
στόχους που έχεις θέσει!

ΧΑΒΑΛΕΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
Αναμφίβολα από τις πιο ζωντανές και ευχάριστες 
προσωπικότητες της τάξης. Οι στιγμές που 
μας χάρισε και το γέλιο που προκαλούσε 
τον καθιστούν μια από τις πιο αξιαγάπητες 
παρουσίες. Χαμογελαστός, δημιουργικός και 
ευγενικός απέναντι στους συμμαθητές και στους 
καθηγητές του, λάτρευε το μπάσκετ. Στέλιο, σου 
ευχόμαστε να πραγματοποιήσεις
τους στόχους σου! 

ΤΣΑΚΝΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ
Ο Σωτήρης ήταν αναμφίβολα η «ψυχή της 
παρέας». Η ξεχωριστή προσωπικότητά του 
σε συνδυασμό με το απίστευτο χιούμορ του 
κέρδιζε τα βλέμματα όλων. Ένας εξαίρετος 
χαρακτήρας, με πολλές φιλοδοξίες, όνειρα και 
αγάπη για την καλή ζωή. Σωτήρη, διατήρησε 
τον αυθορμητισμό σου, καλλιέργησε όλα σου τα 
ταλέντα και σίγουρα θα πετύχεις! 
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Ο Νίκος Ζήσης, πρώην διεθνής καλαθοσφαιριστής με καριέρα 21 ετών, αγωνίστηκε σε 
9 συλλόγους στα σημαντικότερα πρωταθλήματα της Ευρώπης, κερδίζοντας συνολικά 25 
τίτλους. Η πρώτη του μεγάλη εμπειρία, όπως ο ίδιος αναφέρει, ήταν η κατάκτηση του 
Χρυσού Μεταλλίου στο Παγκόσμιο Σχολικό Πρωτάθλημα Καλαθοσφαίρισης Λυκείου με τη 
σχολική ομάδα των Εκπαιδευτηρίων E. Μαντουλίδη, στο Ισραήλ το 1999. Στη συνέντευξη 
που παραχώρησε αναφέρεται στον ιδρυτή του σχολείου, Ευάγγελο Μαντουλίδη, «που τον 
χαρακτήριζε το ήθος», όπως τονίζει ο ίδιος, στα μαθητικά του χρόνια, στη σύζυγό του 
Φανή Σκούφη, την οποία γνώρισε σ΄ ένα παγκάκι του Γυμνασίου των Εκπαιδευτηρίων, 
στις σημαντικότερες στιγμές της καριέρας του και στις διαφορές ανάμεσα στον 
αθλητισμό στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Εξηγεί τους λόγους που οδήγησαν τον ίδιο και 
τη σύζυγό του να εμπιστευτούν τα τέσσερα παιδιά τους στο σχολείο, στο οποίο υπήρξαν 
και οι ίδιοι μαθητές, και δίνει συμβουλές στα νέα παιδιά που θέλουν να ασχοληθούν με 
το μπάσκετ. 
«… Ο αείμνηστος Ευάγγελος Μαντουλίδης θεωρώ ότι ήταν ένας πολύ φιλόδοξος άνθρωπος. 
Θα τον χαρακτήριζα πολύ συμπονετικό, οραματιστή. Μια σπουδαία προσωπικότητα. Είχε 
τεράστια αγάπη για το μπάσκετ και ήταν ένας από τους πρωτοπόρους της ιδέας να έρθουν στο σχολείο καλοί αθλητές στο μπάσκετ, δίνοντάς 
τους ταυτόχρονα την ευκαιρία να φοιτούν στο σχολείο και να αγωνίζονται στη σχολική ομάδα. Έχω τις καλύτερες αναμνήσεις, ακόμα και 
όταν έφυγα από το σχολείο. Κάποια καλοκαίρια που ερχόμουν και έκανα προπόνηση στο γήπεδο των Εκπαιδευτηρίων, μου τηλεφωνούσε, 
με στήριζε, με συνέχαιρε για τις επιτυχίες μου και πάντα μου έδειχνε σεβασμό, τον οποίο είχα και εγώ πάντα στο πρόσωπό του. Θα τον 
έχουμε πάντα στο μυαλό μας ως έναν σπουδαίο άνθρωπο που συνέβαλε τα μέγιστα στην πρόοδο και στην εξέλιξη των Εκπαιδευτηρίων 
Ε. Μαντουλίδη, αλλά και αναφορικά με το μπάσκετ έδωσε πάρα πολλά και στην ακαδημία και στη σχολική ομάδα. Επίσης, τον Ευάγγελο 
Μαντουλίδη τον χαρακτήριζε το ήθος. Ο τρόπος που ζούσε και συμπεριφερόταν έδειχνε έναν άνθρωπο με ηθική και ηθικές αξίες. Και 
αυτό τον κάνει ακόμα πιο σπουδαίο. Η παρακαταθήκη που άφησε εν τέλει είναι σπουδαία και θα μνημονεύεται για πάρα πολλά χρόνια. Για 
κάποιον άνθρωπο που φεύγει από τη ζωή αυτό είναι μία σπουδαία τιμή.»

Ο Δρ. Ευθύμιος Παπατζίκης, Αν. Καθηγητής Ανάπτυξης Εγκεφάλου Νεογνών στο 
Μητροπολιτικό Πανεπιστήμιο του Όσλο της Νορβηγίας, ως μαθητής των Εκπαιδευτηρίων 
Ε. Μαντουλίδη ονειρευόταν να κάνει καριέρα μουσικού, επαγγελματία βιολιστή. Όταν 
όμως ολοκλήρωσε τις μουσικές του σπουδές στο εξωτερικό, στην ηλικία των 20 ετών, 
αποφάσισε να αλλάξει πλεύση και να ασχοληθεί με την έρευνα. Έκανε μεταπτυχιακό στη 
Μουσική Ψυχολογία, συνέχισε με διδακτορικό στη Μουσική Εκπαίδευση και Αναπτυξιακή 
Ψυχολογία, στην Αγγλία. Συνέχισε την έρευνά του και εξειδικεύτηκε στη Νευροεπιστήμη 
της Μουσικής. Ολοκλήρωσε τρία μεταδιδακτορικά, στην Αγγλία, στην Αμερική και στην 
Ελβετία όσον αφορά την Ανάπτυξη και Νευροαπεικόνιση του Εγκεφάλου και τα τελευταία 
δέκα χρόνια ασχολείται με έρευνες για την Ανάπτυξη των Εγκεφάλων των Νεογνών μέσα 
από τον Ήχο και τη Μουσική. Γι’ αυτήν την εντυπωσιακή επιστημονική και επαγγελματική 
του διαδρομή τα Εκπαιδευτήρια Ε. Μαντουλίδη έπαιξαν καθοριστικό ρόλο, όπως ο ίδιος 
αναφέρει στη συνέντευξη που μας παραχώρησε. 
«… Για μένα το σχολείο, και αυτό τώρα μπορώ να το εξηγήσω καλύτερα, όντας κι εγώ εκπαιδευτικός, δεν ήταν μόνο οι βάσεις που μου 
έδωσε στα μαθήματα. Εννοείται ότι ήταν κάτι πολύ σημαντικό και παίρναμε πολλές και γερές βάσεις μέσα από τα μαθήματα και από 
τον τρόπο που γινόταν η σχολική πράξη. Αλλά ήταν και η προσωπική υποστήριξη που είχα από τους καθηγητές μου. Προσπαθούσαν να 
καταλάβουν και να ενισχύσουν αυτό που έκανα λόγω και των σκέψεων που είχα τότε σχετικά με το επάγγελμα που ήθελα να ακολουθήσω. Τα 
χρόνια εκείνα το να είσαι μουσικός, να κάνεις συναυλίες ανά τον κόσμο, να ταξιδεύεις αρκετά για τον λόγο αυτό και να μην παρακολουθείς 
κάποια μαθήματα λόγω αυτής της ιδιαιτερότητας ήταν λίγο έξω από τα δεδομένα της εποχής. Πέρα από τους καθηγητές όμως και το ίδιο 
το σχολείο, με τις υποδομές του, τη φιλοσοφία του, με το ότι με άφηνε ελεύθερο να κάνω πράγματα, αφουγκραζόταν αυτά που ήθελα να 
κάνω και με υποστήριζε, με βοήθησε πάρα πολύ στο να αναπτύξω ακόμα περισσότερο τις σκέψεις μου. Όταν έκανα λάθη, με βοήθησε να τα 
ξεπεράσω, με ενθάρρυνε σε νέα βήματα που πιθανότατα ούτε εγώ ούτε οι γονείς μου ήξεραν και συνολικά ήταν δίπλα μου και προχωρήσαμε 
μαζί. Και έφτασα στο σημείο να ανοίξω τα φτερά μου λόγω αυτής της έμμεσης και άμεσης υποστήριξης που είχα μέσα από το σχολείο.»

«Η κατάκτηση του Χρυσού Μεταλλίου στο Παγκόσμιο Σχολικό Πρωτάθλημα με την 
ομάδα των Εκπαιδευτηρίων Ε. Μαντουλίδη το 1999 στο Ισραήλ, η πρώτη μου μεγάλη 
εμπειρία»

«Το σχολείο μου μπόρεσε να αφουγκραστεί αυτό που ήθελα»

Οι απόφοιτοι… μιλούν για το σχολείο τους!

Νίκος Ζήσης

Δρ. Ευθύμιος Παπατζίκης ΄96

Απόφοιτοι
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Ο Μιχάλης Μούτσελος, απόφοιτος των Εκπαιδευτηρίων Ε. Μαντουλίδη το 2003, θεωρεί ότι οφείλει ένα 
σημαντικό κομμάτι των σπουδών του στο εξωτερικό και της ακαδημαϊκής του πορείας στον τομέα των 
Πολιτικών Επιστημών στα εφόδια που πήρε από τα σχολικά χρόνια στα Εκπαιδευτήρια Ε. Μαντουλίδη. 
Ο Μιχάλης μετά την ολοκλήρωση της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης έκανε το προπτυχιακό του στο 
Χάρβαρντ, στη Βοστώνη των ΗΠΑ. Ολοκλήρωσε το διδακτορικό του στις Πολιτικές Επιστήμες στο 
Πανεπιστήμιο Πρίνστον το 2016 και είναι κάτοχος M. Phil. στη Συγκριτική Πολιτική στο Πανεπιστήμιο 
της Οξφόρδης. Εδώ και ένα χρόνο είναι Λέκτορας Συγκριτικής Πολιτικής στο Τμήμα Κοινωνικών και 
Πολιτικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κύπρου. 
«… Όταν πήγα στην Αμερική, κατάλαβα ότι το σχολείο μού είχε δώσει σημαντικά εφόδια γι’ αυτήν την 
εμπειρία. Έχω μιλήσει ήδη για τη σημασία των ξένων γλωσσών, για την επαφή με το εξωτερικό μέσα 
από προγράμματα και διαγωνισμούς. Θα έλεγα μάλιστα ότι στη δική μου την περίπτωση, μ’ ένα πολύ 
βασικό τρόπο, το σχολείο με προετοίμασε για την εισαγωγή μου στα αμερικανικά πανεπιστήμια. Θα έλεγα 
ότι στην ουσία με πήρε από το χέρι στη διαδικασία των αιτήσεων που για μένα και την οικογένειά μου έμοιαζε κάτι αρκετά άπιαστο και 
θεωρητικό. Τώρα βέβαια το σχολείο έχει χτίσει μια παράδοση δεκαετιών, τότε βρισκόταν ακόμα στην αρχή αυτής της διαδικασίας. Αλλά 
είχαν τη διορατικότητα οι άνθρωποι των Εκπαιδευτηρίων να συνεργαστούν με τους σωστούς ανθρώπους και να μας προετοιμάσουν.»

«Το σχολείο με πήρε από το χέρι και με οδήγησε στην ακαδημαϊκή μου καριέρα»

Μιχάλης Μούτσελος ’03

Ο Φαίδων Μηλιάδης, απόφοιτος του 2005, σήμερα είναι μέλος της Κρατικής Ορχήστρας Αθηνών 
στην οποία ανέλαβε χρέη εξάρχοντα. Μετά την αποφοίτησή του από τα Εκπαιδευτήρια Ε. Μαντουλίδη 
σπούδασε μουσική για τέσσερα χρόνια στο Λονδίνο, στο Royal College of Music απ’ όπου απέκτησε 
Bachelor στο βιολί και συνέχισε το Master στις Βρυξέλλες. Επέστρεψε στην Ελλάδα και εγκαταστάθηκε 
στην Αθήνα, όπου εργάστηκε στη Λυρική Σκηνή για τρία χρόνια, και από το 2017 είναι στην Κρατική 
Ορχήστρα Αθηνών. Ο Φαίδων Μηλιάδης στη συνέντευξη που μας παραχώρησε στη σειρά «Χρυσές 
αναμνήσεις από το σχολείο», μοιράστηκε μαζί μας μνήμες του από το σχολείο, στο οποίο φοίτησε από 
το Νηπιαγωγείο έως την ολοκλήρωση της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, θυμήθηκε τους καθηγητές του 
και αυτά που τον καθόρισαν στη μετέπειτα ακαδημαϊκή και επαγγελματική του πορεία. 
«… Αυτό που πήρα από το σχολείο ήταν ένας τρόπος δουλειάς, τρόπος επικοινωνίας με τους γύρω μου, που σίγουρα λείπει από τα 
περισσότερα σχολεία στην Ελλάδα. Δηλαδή βρέθηκα σε ένα ξένο πανεπιστήμιο με απαιτήσεις, προθεσμίες, εργασίες, κάποια ακαδημαϊκά 
στάνταρτ στα οποία είναι δύσκολο για κάποιον 18χρονο να ανταποκριθεί. Αλλά στάθηκα αρκετά καλά. Και σίγουρα βοήθησε η αγγλική 
γλώσσα. Δεν χρειάστηκε να κάνω ποτέ μαθήματα, φροντιστήρια, για να έχω αυτά τα πτυχία που απαιτούνταν στα πανεπιστήμια του 
εξωτερικού.»

«Το σχολείο μας υπερέβαινε τα στερεότυπα»

Φαίδων Μηλιάδης ΄05

O απόφοιτος του 2002 των Εκπαιδευτηρίων Ε. Μαντουλίδη Κωνσταντίνος Στυλιανού, Καθηγητής της 
Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου του Leeds του Ηνωμένου Βασιλείου σήμερα, στη συνέντευξη που 
μας παραχώρησε θυμάται το σχολείο του, τους καθηγητές του, αυτά που τον ενέπνευσαν, τον σημάδεψαν 
και τον καθόρισαν στη μετέπειτα ακαδημαϊκή και επαγγελματική του πορεία. Δηλώνει γέννημα 
θρέμμα των Εκπαιδευτηρίων Ε. Μαντουλίδη, αφού πέρασε εκεί τα χρόνια της πρωτοβάθμιας και 
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσής του. Τελειώνοντας το Λύκειο πέρασε και ολοκλήρωσε τις προπτυχιακές 
σπουδές του στη Νομική του ΑΠΘ, όπου έκανε και το πρώτο του μεταπτυχιακό. Ως μαθητής όμως είχε 
τη σκέψη, «λόγω της ώθησης που του έδωσαν τα Εκπαιδευτήρια Ε. Μαντουλίδη», όπως ο ίδιος λέει, να 
συνεχίσει τις σπουδές του στο εξωτερικό και ειδικότερα στην Αμερική. Ολοκλήρωσε ένα μεταπτυχιακό 
στο Harvard και συνέχισε το διδακτορικό του στο UPenn. Έμεινε έξι χρόνια στην Αμερική. Στη συνέχεια 
εργάστηκε για λίγο στη Βραζιλία και επέστρεψε στην Ευρώπη, για να διδάξει ως καθηγητής Νομικής σε 
ένα από τα καλύτερα πανεπιστήμια του Ηνωμένου Βασιλείου, το Leeds. 
«… Με τους δασκάλους μου είχα πολύ καλή σχέση. Αφενός ήμουν εύκολο παιδί, ήμουν από τους καλούς - υποτίθεται - μαθητές, οπότε 
γενικά δεν τους δημιουργούσα πρόβλημα.  Αυτό που με ενθουσίαζε στο σχολείο, στα 12 χρόνια που πέρασα εκεί, ήταν η τεράστια ποικιλία 
των δασκάλων με τους οποίους συναναστράφηκα. Πέρασα από όλα τα στάδια, από τους πολύ αυστηρούς και παλαιάς σχολής δασκάλους 
μέχρι τους πιο χαλαρούς και φιλικούς. Από τους πολύ νεαρούς έως τους πολύ ηλικιωμένους. Ήταν ολόκληρη η γκάμα. Με κάποιους 
τα πήγαινα λίγο καλύτερα, με κάποιους άλλους λίγο χειρότερα, αλλά ήταν πολύ χρήσιμο που συναναστρεφόμουν με πολύ διαφορετικά 
άτομα, προσπαθώντας φυσικά να έχω με όλους μία καλή επαφή. Η εκπαιδευτική επαφή με τους δασκάλους ήταν πολύ ικανοποιητική και 
ενδιαφέρουσα.»

«Χρυσές αναμνήσεις από το σχολείο»

Κωνσταντίνος Στυλιανού  ΄02

Απόφοιτοι
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Studies Abroad Προετοιμασία για το πρόγραμμα

Επιτυχίες μαθητών σε θερινά διαδικτυακά προγράμματα στο εξωτερικό
Μαθητές των Εκπαιδευτηρίων έγιναν δεκτοί σε πανεπιστήμια του εξωτερικού, για να παρακολουθήσουν  θερινά εκπαιδευτικά προγράμματα. 
Οι μαθητές θα έχουν την ευκαιρία να εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους σε αντικείμενα ανάλογα με τα ενδιαφέροντά τους, να διευρύνουν 
τους γνωστικούς τους ορίζοντες και να έρθουν σε επαφή με μαθητές από όλο τον κόσμο. 
Οι μαθητές που έγιναν δεκτοί στα θερινά προγράμματα είναι:

Ενημερώσεις από εκπροσώπους πανεπιστημίων του εξωτερικού (online)

Τα Εκπαιδευτήρια E. Μαντουλίδη προετοιμάζουν τους μαθητές τους παράλληλα για σπουδές στο εσωτερικό και στο εξωτερικό, 
διευρύνοντας έτσι τις επιλογές τους και στηρίζοντας τις προσπάθειές τους. Χωρίς να διαθέτουν πρόγραμμα International Baccalaureate 
(IB), παρουσιάζουν κάθε χρόνο εξαιρετικές επιτυχίες σε κορυφαία πανεπιστήμια του εξωτερικού, ανάλογες εκείνων στα ελληνικά 
πανεπιστήμια. Η προετοιμασία στο πρόγραμμα Studies Abroad των Εκπαιδευτηρίων ξεκινά από την Α΄ Λυκείου, συνεχίζεται στη 
Β΄ Λυκείου και ολοκληρώνεται στη Γ΄ Λυκείου με την αποστολή των αιτήσεων στα πανεπιστήμια. 

ΗΠΑ
Lawrence University: Ms Marcy O’Malley
Worcester Polytechnic Institute (WPI): Ms Julie Loveless
Trinity College: Ms. Isthier Chaudhury
Lynn University: Ms. BiancaSimboli
Fordham University: Ms. Monica Esser
Washington & Lee University: Ms. Nicole More
The College of Wooster: Ms. Reon Sines-Sheaff
Brandeis University: Mr. Sean Ragan
Albion College: Ms. Lauren Perry
Wabash College: Mr. Chip Timmons
Pace University: Ms. Carly Corbett-Frank
Beloit College, Centre College, Gettysburg College, Illinois Wesleyan 

University and Muhlenberg College: Admissions Office
Franklin & Marshall University: Ms. Hannah Walborn
St. John’s University: Mr. Shawn Slon
Bard College Berlin: Ms. Salome Vacheishvili
Bennington College: Ms. Fran Edwards

ΚΑΝΑΔΑΣ
University of British Columbia: Ms Katrina Luvancigh
Bishop’s University, Concordia University, Dalhousie 
University, Queen’s University, 
Ryerson University: Admissions Office

Les Roches
Les Roches International School of Hotel Management, 
Eλβετία (on campus) Hospitality Management: 
Μ. - Μ. Ντόντουλου (Α΄ Λυκείου)

Eλβετία

Stanford
Pre - Collegiate Stanford Summer Institutes, 
ΗΠΑ (online)
Artificial Intelligence:
Θ. Παπαβραμίδης (Α΄ Λυκείου)

Johns Hopkins
ΗΠΑ (online)
Explore Engineering Innovation:
Θ. Παπαβραμίδης (Α΄ Λυκείου)

Columbia 
ΗΠΑ (online)
Introduction to Finance and 
Investment Management:
Κ. Μπάρεζελ - Μπόφινγκερ
(Β΄ Λυκείου)

Αμερική

Bocconi
Bocconi Summer School, Iταλία (on campus) 
Machine Learning and Artificial Intelligence - 
Computer Coding:
Δ. Σιδηροπούλου (Β΄Λυκείου)

Bocconi
Bocconi Summer School, Iταλία (on campus)
Finance - Game Theory:
Ι. - Ε. Μουσούρη (Α΄ Λυκείου)

Ιταλία

Γυμνάσιο - Λύκειο • STUDIES ABROAD
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Επίσκεψη αποφοίτων στο πλαίσιο του 
προγράμματος Studies Abroad

Ενημέρωση από τον απόφοιτο Όθωνα 
Τζαμτζή ’17 για τα ξένα πανεπιστήμια

Μηνύματα από φοιτητές
του εξωτερικού

Αργυρώ Χαριζώνα (Bocconi University)

Ονομάζομαι Αργυρώ Χαριζώνα και ήμουν μαθήτρια στα Εκπαιδευτήρια για 12 χρόνια. Φέτος 
είναι η πρώτη μου χρονιά στο Μιλάνο, όπου σπουδάζω Οικονομικά και Χρηματοοικονομικά 
στο Bocconi. Προτού έρθω στο Bocconi, έδωσα πανελλήνιες, όπου έγραψα 19.507 μόρια και 
είχα γίνει αποδεκτή σε κορυφαία πανεπιστήμια της Αγγλίας, όπως το King’s College. Ένας 
από τους λόγους που επέλεξα την Ιταλία ήταν διότι, κατά τη γνώμη μου, είναι η πιο κατάλληλη 
χώρα για τη μετάβαση ενός νεαρού ατόμου στην ενηλικίωση, ώστε να ανεξαρτητοποιηθεί. 
Το μεσογειακό κλίμα, το φιλικό περιβάλλον και ο τρόπος ζωής των Ιταλών μου θυμίζουν την 
Ελλάδα, ενώ η ξένη γλώσσα δεν είναι μεγάλο εμπόδιο, καθώς στο Μιλάνο οι περισσότεροι 
μιλάνε Αγγλικά και είναι πρόθυμοι να με βοηθήσουν. Όσον αφορά το ακαδημαϊκό επίπεδο, 
το Bocconi, όπως και άλλα ιταλικά πανεπιστήμια, είναι γνωστό παγκοσμίως, γεγονός που 
επαληθεύεται και από τις κορυφαίες κατατάξεις του στον τομέα των κοινωνικών επιστημών. 
Αυτό που με εντυπωσιάζει, όμως, είναι η πληθώρα των ευκαιριών που μου προσφέρει, καθώς 
από το πρώτο έτος κιόλας μπορώ να κάνω πρακτική σε πολυεθνικές εταιρίες, να συμμετέχω 
σε παγκόσμιους διαγωνισμούς και να γίνω μέλος διάφορων φοιτητικών οργανισμών. Θα 
συνιστούσα ανεπιφύλακτα την Ιταλία και συγκεκριμένα το Bocconi στους μαθητές που θέλουν 
να αξιοποιήσουν τα ταλέντα τους σε νεαρή ηλικία και να αδράξουν νέες ευκαιρίες. 

Ο απόφοιτος Τάσος Γωγάκος ’06  επισκέφτηκε τα Εκπαιδευτήρια 
και συνομίλησε με τους μαθητές της Β΄ Λυκείου του 
προγράμματος Studies Abroad. Στη διάρκεια της συζήτησης 
αναφέρθηκε στη διαδικασία προετοιμασίας της αίτησής τους 
για τα πανεπιστήμια της Αμερικής καθώς και στις σπουδές και 
στις προοπτικές που ανοίγονται στα καλύτερα πανεπιστήμια 
του κόσμου. 

Ο απόφοιτος Όθωνας Τζαμτζής ’17 επισκέφτηκε τα 
Εκπαιδευτήρια και συνομίλησε με τους μαθητές της Α’ Λυκείου 
του προγράμματος Studies Abroad. 
Στη διάρκεια της συζήτησης αναφέρθηκε στη διαδικασία 
προετοιμασίας της αίτησής τους για τα πανεπιστήμια της 
Αμερικής καθώς και στις σπουδές του. Ο Όθωνας σπουδάζει 
Φυσική και Μαθηματικά στο Drexel University στην Philadelphia 
των ΗΠΑ. 

Ενημέρωση μαθητών από 
εκπρόσωπο ξένου Πανεπιστημίου

Ο εκπρόσωπος του New York University Abu Dhabi,
κ. Justin Van Dyke ενημέρωσε τους μαθητές της Β΄ Λυκείου 
που παρακολουθούν το πρόγραμμα Studies Abroad για 
το πανεπιστήμιο NYUAD και αναφέρθηκε στη διαδικασία 
προετοιμασίας της αίτησής τους για τα πανεπιστήμια της 
Αμερικής καθώς και στις σπουδές τους. 

Γυμνάσιο - Λύκειο • STUDIES ABROAD
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01
ΜΑΘΗΤΡΙΑ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΩΝ ΔΕΚΤΗ 
ΣΤΟ IMPERIAL COLLEGE ΟF LONDON
(Μ. ΒΡΕΤΑΝΙΑ)

Η μαθήτρια Π. Τζάρτζη 
(Γ΄Λυκείου) έγινε δεκτή 
στο Imperial College of 
London, ένα από τα κορυφαία 
πανεπιστήμια της Αγγλίας 
(3o σε κατάταξη), και 
συγκεκριμένα στο Τμήμα 
Electrical and Electronic 
Engineering. Παράλληλα, 
έγινε δεκτή μέχρι σήμερα 
και στα πανεπιστήμια της 
Μ. Βρετανίας: University 
of Bristol, Newcastle 
University και University of 
Southampton. Η Πετρούλα 

φοιτά στα Εκπαιδευτήρια με υποτροφία από την Α΄ Γυμνασίου. 
Διακρινόταν από τα πρώτα της βήματα στο Γυμνάσιο τόσο στα 
μαθήματα όσο και στις δραστηριότητες, στα προγράμματα 
και στους διαγωνισμούς, πανελλήνιους και διεθνείς, που 
συμμετείχε. Πιο συγκεκριμένα, η Πετρούλα κατέκτησε δυο 
φορές, το 2019 και το 2022, χάλκινο μετάλλιο στην Εθνική 
Μαθηματική Ολυμπιάδα (Αρχιμήδης) και επιλέχθηκε, πρώτη 
από τα κορίτσια, να συμμετάσχει στον Ευρωπαϊκό Διαγωνισμό 
Κοριτσιών 2022. 

04
ΧΑΛΚΙΝΟ ΜΕΤΑΛΛΙΟ ΣΤΗΝ 38η ΒΑΛΚΑΝΙΚΗ 
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ

Ο μαθητής των 
Εκπαιδευτηρίων
Ι. Δημουλιός, απόφοιτος 
του 2021 και φοιτητής του 
τμήματος Ηλεκτρολόγων 
Μηχανικών και Μηχανικών 
Υπολογιστών Θεσσαλονίκης, 
κατέκτησε το χάλκινο 
μετάλλιο στην 38η Βαλκανική 
Μαθηματική Ολυμπιάδα 
(BMO 2021), η οποία 
διοργανώθηκε διαδικτυακά 
από την Κυπριακή 
Μαθηματική Εταιρεία και την 

Μαθηματική Εταιρεία της Νοτιοανατολικής Ευρώπης. 

02
14η ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑΣ - 
ΑΣΤΡΟΦΥΣΙΚΗΣ

O μαθητής των 
Εκπαιδευτηρίων Π. Λιάμπας 
(Β΄ Λυκείου) κατέκτησε 
χάλκινο Μετάλλιο στη 14η
Διεθνή Ολυμπιάδα 
Αστρονομίας - 
Αστροφυσικής, που, 
λόγω της πανδημίας, 
πραγματοποιήθηκε
διαδικτυακά.
Ο Π. Λιάμπας είχε 
κατακτήσει τη δεύτερη θέση 
στην 3η φάση του 26ου 
Πανελλήνιου Διαγωνισμού 

Αστρονομίας και Διαστημικής «ΠΤΟΛΕΜΑΙΟΣ» για μαθητές 
Λυκείου, που πραγματοποιήθηκε από το Πανεπιστήμιο 
Θεσσαλίας στον Βόλο. Η μαθήτρια Χ. Καραφυλλιά (Γ' Λυκείου) 
και μαθητής Ο. Κωνσταντινίδης (Α' Λυκείου) είχαν κατακτήσει 
τον 6ο και τον 8ο έπαινο στην κατηγορία μαθητών Λυκείου και 
ο μαθητής Τ. Κωνσταντινίδης (Β΄ Γυμνασίου) τον 6ο έπαινο 
στην κατηγορία μαθητών Γυμνασίου.

05
29η ΒΑΛΚΑΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

O μαθητής των 
Εκπαιδευτηρίων Π. Λιάμπας 
(Β΄ Λυκείου) διακρίθηκε 
και απέσπασε Εύφημη στην 
29η Βαλκανική Ολυμπιάδα 
Πληροφορικής (BOI 2021), 
που διεξήχθη εξ αποστάσεως 
λόγω της πανδημίας. 

Ο μαθητής των Εκπαιδευτηρίων Π. Λιάμπας (Β΄ Λυκείου) 
κατέκτησε το αργυρό μετάλλιο στην 39η Βαλκανική 
Μαθηματική Ολυμπιάδα (BMO 2022), η οποία διοργανώθηκε 
με φυσική παρουσία από την Κυπριακή Μαθηματική Εταιρεία 
και τη Μαθηματική Εταιρεία της Νοτιοανατολικής Ευρώπης 
στην πόλη Αγρός της Κύπρου, με τη συμμετοχή μαθητών από 
16 χώρες (Ρουμανία, Ελλάδα, Βουλγαρία, Σαουδική Αραβία, 
Ιταλία, Μολδαβία, Βόρεια Μακεδονία, Καζακστάν, Σερβία, 
Αζερμπαϊτζάν, Ηνωμένο Βασίλειο, Βοσνία - Ερζεγοβίνη, 
Κύπρος, Κύπρος Β, Αλβανία, Μαυροβούνιο). Αξίζει να 
σημειωθεί ότι ο μαθητής κατέκτησε την 8η καλύτερη 
βαθμολογία μεταξύ των συμμετεχόντων. 
Οι μαθητές Π. Λιάμπας και Κ. Κωνσταντινίδης (Β΄ Λυκείου) θα 
στελεχώσουν την 6μελή Εθνική Ομάδα που θα εκπροσωπήσει 
τη χώρα μας στην 63η Διεθνή Μαθηματική Ολυμπιάδα (IMO 
2022), στο Όσλο, στη Νορβηγία. 

03
39η ΒΑΛΚΑΝΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ 
ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ (BMO 2022)
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08
39η ΕΘΝΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ 
«ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ» 2022

9 μαθητές του Γυμνασίου - Λυκείου των Εκπαιδευτηρίων 
κατέκτησαν 9 μετάλλια, 1 χρυσό, 5 αργυρά και 3 χάλκινα στην 
τελική φάση «Αρχιμήδης» της 39ης Εθνικής Μαθηματικής 
Ολυμπιάδας της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρείας (ΕΜΕ), 
κατατάσσοντας τα Εκπαιδευτήρια στην 1η θέση πανελλήνια. 
Πιο συγκεκριμένα, διακρίθηκαν οι παρακάτω μαθητές:
1η θέση - Χρυσό μετάλλιο: Π. Λιάμπας (Β΄Λυκείου)
2η θέση - Αργυρό μετάλλιο: Κ. Κωνσταντινίδης, Δ. Κόλτσης, 
Α. Βαρσάμης - Κυρατλίδης (Β΄ Λυκείου), Τ. Κωνσταντινίδης, 
Π. - Π. Νίκου (Γ΄ Γυμνασίου)
3η θέση - Χάλκινο μετάλλιο: Π. Τζάρτζη (Γ΄ Λυκείου), 
Α. Τσιορβάς (Β΄ Λυκείου), Δ. Ιγνατιάδης (Γ΄ Γυμνασίου)
Η μαθήτρια Π. Τζάρτζη θα στελεχώσει την ομάδα που θα 
εκπροσωπήσει τη χώρα μας στον Ευρωπαϊκό Διαγωνισμό 
Κοριτσιών 2022, που θα διεξαχθεί υβριδικά στην Ουγγαρία. 

09
ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ AMC 8 ΤΗΣ 
ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 
(ΜΑΑ)

5 μαθητές των Εκπαιδευτηρίων κατέκτησαν σημαντικές 
διακρίσεις στον Διεθνή Μαθηματικό Διαγωνισμό AMC 
8 της Αμερικανικής Μαθηματικής Εταιρείας (MAA). Πιο 
συγκεκριμένα, οι μαθητές που διακρίθηκαν είναι:
1ο Βραβείο: Ε. Μπουντζιούκα (Β΄ Γυμνασίου), Σ. Τσοχατζίδου 
(Α΄ Γυμνασίου), 2ο Βραβείο: Χ. Τουμανίδης (Β΄ Γυμνασίου), 
3ο Βραβείο: Χ. Γκρίτσιος (Β΄ Γυμνασίου), 
Φ. Χατζηχριστοδούλου (Α΄ Γυμνασίου). Στον διαγωνισμό 
συμμετείχαν 48 μαθητές της Α΄ και Β΄ Γυμνασίου. 
Τα Εκπαιδευτήρια Ε. Μαντουλίδη συμμετείχαν φέτος για 11η 
συνεχή χρονιά σε διαγωνισμό της MAA. 

Η μαθήτρια των 
Εκπαιδευτηρίων
Μ. Κωνσταντινίδου
(Γ΄ Λυκείου) κατέκτησε 
την 3η θέση στην 
τελική φάση του 18ου 
Πανελλήνιου Διαγωνισμού 
Βιολογίας (ΠΔΒ), που 
πραγματοποιήθηκε στα 
Εργαστήρια του Τμήματος 
Βιολογίας του ΕΚΠΑ. 
Η Μιχαέλα θα στελεχώσει 

την τετραμελή Εθνική Ολυμπιακή Ομάδα Βιολογίας και θα 
εκπροσωπήσει την Ελλάδα στην 32η Διεθνή Ολυμπιάδα 
Βιολογίας (ΙΒΟ), τον Ιούλιο στο Werevan της Αρμενίας. Είναι 
αξιοσημείωτο ότι η Μ. Κωνσταντινίδου αποτελεί το τρίτο παιδί 
της ίδιας οικογένειας που εκπροσωπεί τη χώρα μας στην 
ΙΒΟ. Οι αδελφές της, Ειρήνη και Νεφέλη, επίσης μαθήτριες 
των Εκπαιδευτηρίων, συμμετείχαν στην Ολυμπιάδα το 2013 
και 2019, αποσπώντας εύφημη μνεία και χάλκινο μετάλλιο 
αντίστοιχα. 

07
18ος ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 
ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗ ΔΙΕΘΝΗ 
ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ

06
ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΚΑΙ ΒΑΛΚΑΝΙΑΔΑ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 2022

3 μαθητές των Εκπαιδευτηρίων διακρίθηκαν στον 34ο 
Πανελλήνιο Διαγωνισμό Πληροφορικής και, σύμφωνα με 
τα αποτελέσματα που προέκυψαν από τις 3 Διαγωνιστικές 
Φάσεις και το Camp προετοιμασίας, προκρίθηκαν, για 
να εκπροσωπήσουν τη χώρα μας με τη συμμετοχή τους 
στις Εθνικές Ομάδες Πληροφορικής για το έτος 2022. Πιο 
συγκεκριμένα:
Ο μαθητής Π. Λιάμπας (Β΄ Λυκείου) προκρίθηκε, για να 
στελεχώσει την Εθνική Ομάδα Πληροφορικής 2022, που 
θα εκπροσωπήσει τη χώρα μας στη Διεθνή Ολυμπιάδα 
Πληροφορικής (International Olympiad Informatics - 
IOI) και στη Διεθνή Βαλκανιάδα Πληροφορικής (Balkan 
Olympiad Informatics - BOI) 2021. Ο μαθητής Π. - Π. Νίκου 
(Γ΄ Γυμνασίου) προκρίθηκε, για να στελεχώσει την Εθνική 
Ομάδα Πληροφορικής 2022, που θα εκπροσωπήσει τη χώρα 
μας στη Διεθνή Βαλκανική Ολυμπιάδα Πληροφορικής Νέων 
(Junior Balkan Olympiad Informatics - JBOI) και στη Διεθνή 
Ευρωπαϊκή Ολυμπιάδα Πληροφορικής Νέων (European 
Olympiad Informatics - EJOI). Η μαθήτρια Μ. - Ε. Τσιοπούλου 
(Α΄ Γυμνασίου) προκρίθηκε, για να στελεχώσει την Εθνική 
Ομάδα Πληροφορικής 2022, που θα εκπροσωπήσει τη χώρα 
μας στη Διεθνή Ευρωπαϊκή Ολυμπιάδα Πληροφορικής 
Κορασίδων (EGOI European Girls Olympiad Informatics).
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10
ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - 
AMC 10 Α ΚΑΙ AMC 12 Α

6 μαθητές της Γ΄ Γυμνασίου, της Α΄ και Β΄ Λυκείου των 
Εκπαιδευτηρίων διακρίθηκαν στους Διεθνείς Διαγωνισμούς 
AMC 10 Α και AMC 12 Α της Αμερικανικής Μαθηματικής 
Εταιρείας (MAA). Στον διαγωνισμό AMC 10 Α έλαβαν μέρος 23 
μαθητές της Γ΄ Γυμνασίου και Α΄ Λυκείου και στον διαγωνισμό 
AMC 12 Α συμμετείχαν 12 μαθητές της Β΄ και Γ΄ Λυκείου. 
Πιο συγκεκριμένα, διακρίθηκαν οι εξής μαθητές:
AMC 10Α
1ο Βραβείο: Π. - Π. Νίκου (Γ΄ Γυμνασίου)
2ο Βραβείο: Ι. - Ε. Κενανίδης (Α΄ Λυκείου)
3ο Βραβείο: Δ. Τούλης (Γ΄ Γυμνασίου)
AMC 12Α 
1ο Βραβείο: Κ. Κωνσταντινίδης (Β΄ Λυκείου)
2ο Βραβείο: Α. Βαρσάμης - Κυρατλίδης (Β΄ Λυκείου)
3ο Βραβείο: Α. Αργυρόπουλος (Γ΄ Λυκείου)

13
15ος ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ «ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΚΑΙ 
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ»

18 μαθητές των Εκπαιδευτηρίων από την Α΄ Γυμνασίου  
διακρίθηκαν στον 15ο Διαγωνισμό «Παιχνίδι και Μαθηματικά» 
που διοργανώθηκε από την Ελληνική Μαθηματική Εταιρεία. 
Οι μαθητές που διακρίθηκαν είναι: 
Μ. Αθάνατος,  Ζ. Ακριβοπούλου, Ε. Βασιλείου - Αυγουστόγλου,  
Ο. Βασσάρας, Ν. Γιανδικίδης, Α. Γκόλνα, Κ. Καραπάντσιου, 
Ι. Κεσόγλου, Δ. Λεβέντης, Φ. - Γ. Μεταξάς, Σ. Μπαρμπέρης, 
Χ. Μποτσιφάρας, Δ. Πόνιας, Α. - Ε. Ροδακινιά, Ε. Σικαλίδου, 
Μ. - Ε. Τσιοπούλου, Φ. Χατζηχριστοδούλου, Φ. Χρυσίδου. 

12
12η ΔΙΕΘΝΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ

Οι μαθητές των Εκπαιδευτηρίων Δ. Ιγνατιάδης,
Τ. Κωνσταντινίδης, Π. - Π. Νίκου (Γ΄ Γυμνασίου) και ο μαθητής 
Α. Βαρσάμης - Κυρατλίδης (Β΄ Λυκείου) συμμετείχαν στη 
12η Διεθνή Μαθηματική Εβδομάδα, που διοργανώθηκε 
από το Παράρτημα Κεντρικής Μακεδονίας της Ελληνικής 
Μαθηματικής Εταιρείας στο Συνεδριακό Κέντρο Ν. Γερμανός 
(Helexpo). Οι μαθητές της Γ΄ Γυμνασίου παρουσίασαν την 
εργασία με τίτλο «Συχνά λάθη μαθητών» και ο μαθητής της
Β΄ Λυκείου την εργασία με τίτλο «Ανακάλυψη μιας αλγεβρικής 
ανισότητας». 

11
ΔΙΕΘΝΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 
AMERICAN SCHOLASTIC MATHEMATICS 
CONTEST ΤΗΣ AMERICAN SCHOLASTIC 
MATHEMATICS ASSOCIATION (ASMA)

Τα Εκπαιδευτήρια κατέλαβαν την πρώτη θέση μεταξύ 
των σχολείων που συμμετείχαν στον Διεθνή Μαθηματικό 
Διαγωνισμό «American Scholastic Mathematics Contest», 
ο οποίος διοργανώνεται από την American Scholastic 
Mathematics Association (ASMA) τόσο στην κατηγορία των 
Γυμνασίων όσο και στην κατηγορία των Λυκείων. Μεταξύ 
των μαθητών του Γυμνασίου που συμμετείχαν την υψηλότερη 
συνολική βαθμολογία συγκέντρωσε ο μαθητής Π. - Π. Νίκου 
(Γ΄ Γυμνασίου) και μεταξύ των μαθητών του Λυκείου η 
μαθήτρια Π. Τζάρτζη (Γ΄ Λυκείου). 
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17
ΒΡΑΒΕΥΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΦΥΣΙΚΗΣ ΤΗΣ ΕΕΦ 
ΓΙΑ ΤΟ 2021 ΣΤΟ ΝΟΗΣΙΣ

H βράβευση των μαθητών - μαθητριών που διακρίθηκαν 
στον 9ο Πανελλήνιο Μαθητικό Διαγωνισμό Φυσικής της ΕΕΦ 
Γυμνασίου 2021 και τον 31ο Πανελλήνιο Μαθητικό Διαγωνισμό 
Φυσικής της ΕΕΦ Λυκείου 2021πραγματοποιήθηκε στο 
Νόησις. 
Από τα Εκπαιδευτήρια Ε. Μαντουλίδη βραβεύτηκαν:
Γυμνάσιο:
1ο βραβείο: Θ. Παπαγιωτόπουλος (Α΄ Γυμνασίου), 
Α. Γιαννάκης (Γ΄ Γυμνασίου), Θ. Παπαβραμίδης (Γ΄ Γυμνασίου)
2ο βραβείο: Ι. Μάγκλαρης (Α΄ Γυμνασίου), Ι. Ζάχου 
(Α΄ Γυμνασίου), Ε. Κωνσταντινίδου (Β΄ Γυμνασίου)
3ο βραβείο: Δ. Ιγνατιάδης, Α. Καϊμάκης, Δ. Τούλης 
(Β΄ Γυμνασίου)
Λύκειο:
4ο βραβείο: Α. Αργυρόπουλος (Β΄ Λυκείου)
9ο βραβείο: Γ. Ιακωβίδης, Κ. Κωνσταντινίδης (Α΄ Λυκείου), 
Β. Παπαγεωργίου (Γ΄ Λυκείου)
12ο βραβείο: Β. Πράττης, Α. Τσιορβάς (Α΄ Λυκείου), 
Ι. Δημουλιός (Γ΄ Λυκείου)
14ο βραβείο: Ο. Κωνσταντινίδης (Α΄ Λυκείου)
18ο βραβείο: Π. Τζάρτζη (Β΄ Λυκείου)
24ο βραβείο: Δ. Κόλτσης (Α΄ Λυκείου)
25ο βραβείο: Χ. Καραφυλλιά (Γ΄ Λυκείου)
28ο βραβείο: Μ. Σαλαγκούδη (Α΄ Λυκείου)
37ο βραβείο: Δ. Γκανάτσας (Α΄ Λυκείου)
Έπαινος: 
Μ. Γκανάτσα (Α΄ Λυκείου)

16
34ος ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ 
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

7 μαθητές των Εκπαιδευτηρίων προκρίθηκαν στην τελική 
φάση του 34ου Πανελλήνιου Μαθητικού Διαγωνισμού 
Πληροφορικής για μαθητές Γυμνασίων και Λυκείων. Οι 
μαθητές θα παρακολουθήσουν το Camp προετοιμασίας για 
τη συγκρότηση των Εθνικών Oμάδων Πληροφορικής, που θα 
εκπροσωπήσουν τη χώρα μας στις Διεθνείς διοργανώσεις. Οι 
μαθητές που προκρίθηκαν στο Camp προετοιμασίας εθνικών 
ομάδων είναι: Π. Λιάμπας, Α. Τσιορβάς (Β΄ Λυκείου), 
Δ. Ιγνατιάδης, Π. - Π. Νίκου, Δ. Τούλης (Γ΄ Γυμνασίου), 
Χ. Γκρίτσιος (Β΄ Γυμνασίου), Μ. - Ε. Τσιοπούλου (Α΄ Γυμνασίου)

15
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ 
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ «ΘΑΛΗΣ» ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ 
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Τα Εκπαιδευτήρια είναι το πρώτο σχολείο στη Θεσσαλονίκη σε 
αριθμό επιτυχόντων και το 2ο στην Ελλάδα με 41 επιτυχόντες 
στον Πανελλήνιο Μαθηματικό Διαγωνισμό «Θαλής» της 
Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρείας (ΕΜΕ). 
Οι μαθητές που διακρίθηκαν είναι:
Β΄ Γυμνασίου:
Α. Βασιλοπούλου, Ι. Ζάχου, Σ. Κολλάρας - Τάγιας, Β. Κόλτση, 
Ι. Μάγκλαρης, Θ. Παπαγιωτόπουλος, Σ. - Φ. Ροδακινιάς, 
Χ. Τουμανίδης, Μ. - Ε. Τσιοπούλου
Γ΄ Γυμνασίου:
Α. Αδάμος, Ε. Αραμπατζή, Λ. Γκανάτσα, Α. Ζαμπούνη, 
Δ. Ιγνατιάδης, Α. Καϊμάκης, Τ. Κωνσταντινίδης, 
Ε. Κωνσταντινίδου, Π. - Π. Νίκου, Α. Πηλιανίδου, Ε. Τεπέ, 
Δ. Τούλης, Δ. Τραγιαννίδης, Ε. Χαλίδης 
Α΄ Λυκείου:
Α. Γιαννάκης, Μ. Ζαρογουλίδης, Γ. Καϊμάκη, 
Ι. - Ε. Κενανίδης, Β. Μπανάκα, Θ. Παπαβραμίδης 
Β΄ Λυκείου:
Α. Βαρσάμης - Κυρατλίδης, Μ. Γκανάτσα, Γ. Ιακωβίδης, 
Δ. Κόλτσης, Κ. Κωνσταντινίδης, Ο. Κωνσταντινίδης, 
Π. Λιάμπας, Κ. Μπανάκα, Α. Παπαδόπουλος, Α. Τσιορβάς, 
Ρ. Τσιορβάς 
Γ΄ Λυκείου:
Π. Τζάρτζη

14
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 
«ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ» ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ 
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ (ΕΜΕ)

89 μαθητές των Εκπαιδευτηρίων διακρίθηκαν στον 
Μαθηματικό Διαγωνισμό «Πυθαγόρας», της Ελληνικής 
Μαθηματικής Εταιρείας (ΕΜΕ) που πραγματοποιήθηκε 
διαδικτυακά. Πιο συγκεκριμένα, διακρίθηκαν οι μαθητές:
Α΄ Γυμνασίου
Ν. Γιανδικίδης, Δ. Γιαννακίδης, Σ. Καλαμπούκα, Ε. Μακέδου, 
Σ. Μπαρμπέρης, Χ. Μποτσιφάρας, Δ. - Α. Μπουρνάζου, 
Ε. Σικαλίδου, Μ. - Ε. Τσιοπούλου, Κ. Χατζηγεωργίου
Β΄ Γυμνασίου
Ι. Ζάχου, Σ. Κολλάρας - Τάγιας, Β. Κόλτση, Θ. Μιλτιάδου, 
Α. Σαλιακέλλη, Χ. Τουμανίδης
Γ΄ Γυμνασίου
Α. Αδάμος, Ε. Ταμπουρή
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20
5ος ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΤΗ 
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ

6 ομάδες μαθητών του Γυμνασίου και του Λυκείου των 
Εκπαιδευτηρίων προκρίθηκαν στο 2ο στάδιο του 5ου 
Πανελλήνιου Διαγωνισμού στη Στατιστική. Σκοπός του 
διαγωνισμού είναι να προσελκύσει το ενδιαφέρον των μαθητών 
για τη στατιστική επιστήμη, την παραγωγή των επίσημων 
στατιστικών και τη χρήση τους στην καθημερινότητα, αλλά 
και να αναδείξει την αξία των επίσημων στατιστικών και σε 
άλλους τομείς, όπως στην οικονομία και τη χάραξη πολιτικής. 
Στο δεύτερο στάδιο του διαγωνισμού προκρίθηκαν 2 ομάδες 
μαθητών του Γυμνασίου και 4 ομάδες μαθητών του Λυκείου 
των Εκπαιδευτηρίων, οι οποίες αποτελούνται από 16 μαθητές. 
Οι ομάδες μαθητών των Εκπαιδευτηρίων που προκρίθηκαν 
είναι:
• Γ΄ Γυμνασίου Ομάδα «ΕΚΠ. ΜΑΝΤ6»:
Α. Αδάμος, Δ. Ιγνατιάδης, Π. - Π. Νίκου
Ομάδα «ΕΚΠ. ΜΑΝΤ12»:
Ε. Κωνσταντινίδου, Β. Παπαδοπούλου, Ε. Ταμπουρή
• Α΄ Λυκείου Ομάδα «ΕΚΠ. ΜΑΝΤ17»:
Ι. - Ε. Κενανίδης, Θ. Παπαβραμίδης, Δ. Πηλιανίδης
Ομάδα «ΕΚΠ. ΜΑΝΤ23»:
Ρ. Ζαχαράκη, Ε. - Ν. Χουρδάκη
• Β΄ Λυκείου Ομάδα «ΕΚΠ. ΜΑΝΤ26»:
Κ. Κωνσταντινίδης, Α. Τσιορβάς, Ρ. Τσιορβάς
Ομάδα «ΕΚΠ. ΜΑΝΤ28»:
Α. Βαρσάμης - Κυρατλίδης, Α. Φιλιππάς

19
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
«Ο ΜΙΚΡΟΣ ΘΑΛΗΣ»

15 μαθητές των Εκπαιδευτηρίων διακρίθηκαν στον 
Μαθηματικό Διαγωνισμό «Ο Μικρός Θαλής», που 
πραγματοποιήθηκε από το Παράρτημα Κεντρικής Μακεδονίας 
της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρείας για μαθητές της 
Α΄ Γυμνασίου. 
Πιο συγκεκριμένα, διακρίθηκαν οι παρακάτω μαθητές:
1ο βραβείο: Ε. Μπουντζιούκα, Ι. Μάγκλαρης
2ο βραβείο: Α. - Γ. Καραγιάννης
3ο βραβείο: Σ. - Φ. Ροδακινιάς, Χ. Τουμανίδης
Έπαινος: Α. Σαλιακέλλη, Γ. Γιαννόπουλος, Χ. Σοφιός, 
Χ. Ακριτίδης, Χ. Πηλείδης, Δ. Σαρδέλης, Σ. Στίνη, Α. Ταλίπης, 
Α. Φραντζανά

18
42η ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΔΙΑΣΚΕΨΗ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΝΕΩΝ 
ΕΛΛΑΔΑΣ

2 μαθήτριες των Εκπαιδευτηρίων απέσπασαν διακρίσεις 
στην 42η Εθνική Συνδιάσκεψη Επιλογής του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου Νέων Ελλάδας που πραγματοποιήθηκε στη 
Θεσσαλονίκη. Πιο συγκεκριμένα, η μαθήτρια Κ. Καραγκίτση 
(Β΄ Λυκείου) προκρίθηκε στην πενταμελή ομάδα που θα 
συμμετέχει στη Διεθνή Σύνοδο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
Νέων και η μαθήτρια Μ. - Λ. Σαμόζι - Καλλιγκάτση
(Β΄ Λυκείου) κατατάχθηκε 2η επιλαχούσα. Στη Σύνοδο 
συμμετείχαν 113 μαθητές Λυκείου από τις Περιφέρειες 
Μακεδονίας, Ηπείρου, Θεσσαλίας και Θράκης. 

21
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ «HELLENIC YOUNG 
NATURALISTS’ TOURNAMENT 2022»
ΤΗΣ ΕΕΦ

6 μαθητές της Α΄ Λυκείου κατέκτησαν το χρυσό μετάλλιο 
στον Διαγωνισμό της Ένωσης Ελλήνων Φυσικών (ΕΕΦ) 
«Hellenic Young Naturalists’ Tournament 2022», ο οποίος 
πραγματοποιήθηκε στη Θεσσαλονίκη. Οι μαθητές, σε αυτόν τον 
πολύ απαιτητικό διαγωνισμό, κλήθηκαν να μελετήσουν μεγάλο 
αριθμό προβλημάτων θετικών επιστημών. Στη συνέχεια, 
παρουσίασαν την έρευνά τους, τις εργαστηριακές μεθόδους 
που χρησιμοποίησαν και τα πειραματικά τους αποτελέσματα 
και υπερασπίστηκαν, παράλληλα, την επιστημονική τους 
ορθότητα σε debate. Οι μαθητές που αποτελούσαν την ομάδα 
«La Grands» ήταν: Σ. Αρτοποιός, Γ. Βλαχονάσιος, 
Θ. Παπαβραμίδης, Φ. Παυλίδου, N. Σερίφοβιτς, Α. Χουσιάδα. 
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24
6η ΜΑΘΗΤΙΚΗ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΤΟΥ ΟΗΕ ΓΙΑ 
ΤΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ «ΜΑΘΗΤΕΣ ΣΕ 
ΡΟΛΟ ΔΙΠΛΩΜΑΤΗ»

89 μαθητές και μαθήτριες, Γυμνασίου και Λυκείου, των 
Εκπαιδευτηρίων συμμετείχαν ως διπλωμάτες στην 6η 
Πανελλήνια Μαθητική Προσομοίωση του Οργανισμού 
Ηνωμένων Εθνών για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα «Μαθητές 
σε Ρόλο Διπλωμάτη», που διοργάνωσε η Κοινωνική 
Συνεταιριστική Επιχείρηση ΡΟΗ. Η προσομοίωση 
πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά, λόγω των έκτακτων 
επιδημιολογικών δεδομένων. Οι μαθητές - διπλωμάτες 
διαπραγματεύτηκαν θέματα που αφορούν την προστασία 
και προάσπιση των δικαιωμάτων του ανθρώπου και 
εξοικειώθηκαν με ζητήματα εφαρμογής των σχετικών Διεθνών 
Συμβάσεων του ΟΗΕ. 
Οι διακρίσεις των μαθητών μας ήταν οι εξής:
Βραβείο Καλύτερου Εμπειρογνώμονα: Ε. Γεωργιτσέλη 
(Α΄ Λυκείου), Δ. Καραβασίλης (Β΄ Λυκείου), Α. - Ε. Κωστούλη 
(Α΄ Λυκείου), Ν. - Θ. - Δ. Σιάμπαλη(Α΄ Λυκείου)
Βραβείο Μελλοντικού Διπλωμάτη: Γ. Καϊμάκη (Α΄ Λυκείου), 
Ο. Κωνσταντινίδης (Β΄ Λυκείου), Α.  Κωστούλη (Γ΄ Λυκείου), 
Α. Παπαδόπουλος (Β΄ Λυκείου)
1η Εύφημη Μνεία: Ι. Ζάχου (Β΄ Γυμνασίου), Α. Καϊμάκης 
(Γ΄ Γυμνασίου), Σ. Καρασμάνης (Γ΄ Γυμνασίου), 
Ε. Κωνσταντινίδου (Γ΄ Γυμνασίου), Ε. Μπουντζιούκα 
(Β΄ Γυμνασίου), Α. - Β. Οικονόμου (Α΄ Λυκείου), 
Β. Παπαδοπούλου (Γ΄ Γυμνασίου), 
Μ. - Λ. Σαμόζι - Καλλιγκάτση (Β΄ Λυκείου)
2η Εύφημη Μνεία: Β. Ιωσηφίδου (Α΄ Λυκείου), 
Σ. Καραβασίλης (Α΄ Γυμνασίου), Δ. Σιάγκρη (Β΄ Λυκείου)
3η Εύφημη Μνεία: Κ. - Α. Βεζυργιάννη (Α΄ Λυκείου), 
Δ. Καραπάντσιος (Γ΄ Γυμνασίου), Α. Κατράνη (Α΄ Λυκείου), 
Φ. Παυλίδου (Α΄ Λυκείου), Ε. Ταμπουρή (Γ΄ Γυμνασίου)

2 μαθητές απέσπασαν εύφημη μνεία στον 
Διαγωνισμό της Πανελλήνιας Ένωσης 
Forensics, ο οποίος πραγματοποιήθηκε 
φέτος, λόγω των επιδημιολογικών δεδομένων, 
διαδικτυακά. Στο τουρνουά συμμετείχαν οι 

μαθητές του ομίλου Forensics, οι οποίοι επιλέχθηκαν για 
τον σχηματισμό της φετινής ομάδας. Οι μαθητές απέσπασαν 
πολύ καλές βαθμολογίες σε σύνολο 430 μαθητών από 18 
αγγλόφωνα και ελληνόφωνα ιδιωτικά σχολεία της Αθήνας και 
της Θεσσαλονίκης: ACS - American Community Schools, 
AFS - American Farm School, Anatolia College, Arsakeia - 
Tositseia Schools of Athens, Byron College, Campion School, 
Εkpedeftiki Anagennisi, Ekpedeftiria Mpakogianni Larisa, 
Geitonas School, HAEF - Hellenic - American Educational 
Foundation, I. M. Panagiotopoulos School, Ionios School, 
Mandoulides Schools, The Moraitis School, PIERCE - The 
American College of Greece, Pinewood International School, 
St Catherine's British School, St Lawrence College. 
Συγκεκριμένα, η μαθήτρια Π. Τριανταφυλλίδου (Γ΄Γυμνασίου) 
απέσπασε «Honorable Mention - Εύφημη Μνεία» στο 
«Original Oratory - Προτρεπτικό Λόγο» και ο μαθητής 
Α. Θεοδοσάκης (Α΄Λυκείου) διακρίθηκε, επίσης, με 
«Honorable Mention - Εύφημη Μνεία» στο αγώνισμα 
«Monologue Dramatic - Δραματικό Μονόλογο». 

25
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ FORENSICS

23
95η ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ 
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΝΕΩΝ

Οι μαθήτριες Κ. Καραγκίτση και Μ. - Λ. Σαμόζι - Καλλιγκάτση 
(Β΄Λυκείου) συμμετείχαν στην 95η Διεθνή Σύνοδο του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Νέων, που πραγματοποιήθηκε στο 
Νόβι Σαντ της Σερβίας, με τη συμμετοχή 300 νέων από 40 
διαφορετικές χώρες. Οι μαθήτριες ήταν μέλη της ελληνικής 
αποστολής που συγκροτήθηκε μετά την Εθνική Συνδιάσκεψη 
Επιλογής, η οποία διοργανώθηκε τον Δεκέμβριο του 2021 
στη Θεσσαλονίκη. Το θέμα της συνεδρίασης ήταν «Bridging 
The Culture Gap» και οι συμμετέχοντες ασχολήθηκαν με 
την ανεύρεση τρόπων που θα βοηθήσουν την προώθηση της 
ενότητας εντός και εκτός της ΕΕ. Τα ψηφίσματα στα οποία 
κατέληξαν οι συμμετέχοντες στάλθηκαν στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο ως το τελικό αποτέλεσμα της 95ης Διεθνούς 
Συνόδου, με στόχο να δώσουν μια εικόνα για την οπτική των 
νέων για φλέγοντα παγκόσμια ζητήματα. 

22
ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ MICROSOFT 
IMAGINE CUP JUNIOR 2022

14 μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου των Εκπαιδευτηρίων 
συμμετείχαν στον Παγκόσμιο Διαγωνισμό Τεχνητής 
Νοημοσύνης (AI for Good) Imagine Cup Junior 2022 
της Microsoft.  Υλοποίησαν συνολικά έξι εργασίες, όπου 
πρότειναν ιδέες βελτίωσης του κόσμου μέσω εφαρμογών 
τεχνητής νοημοσύνης. Οι εργασίες αφορούσαν τους τομείς 
της Προσβασιμότητας (AI for Accessibility), της Υγείας (AI for 
Good) και της βελτίωσης της ποιότητας ζωής των ανθρώπων 
(AI for Good). Οι μαθητές που συμμετείχαν στον Διαγωνισμό 
Imagine Cup Junior 2022 ήταν:
( Α΄ Γυμνασίου) Ο. Βασσάρας, Ν. Γιανδικίδης, Δ. Γιαννακίδης, 
Σ. Καλαμπούκα, Μ. Κονδελίδου,  Τ. - Γ. Κοπατσάρης, 
Ε. Κωστηκίδου, Δ. Λεβέντης, Ε. Μαυρίδης, Α. Μοντγκόμερι 
(Β΄ Γυμνασίου) Α. Ναούμ, (Α΄ Λυκείου) Λ. Λεβέντη (Β΄ Λυκείου) 
Α. Τσιορβάς, Ρ. Τσιορβάς 



Γυμνάσιο - Λύκειο • ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ Ε. ΜΑΝΤΟΥΛΙΔΗ 2021 - 2022

119

2 μαθητές των 
Εκπαιδευτηρίων, 
ο Δ. Καραβασίλης και 
η Ο. Κεραμέως 
(Β΄ Λυκείου) 
κατέκτησαν τη 2η και 
3η θέση αντίστοιχα 
στην τελική φάση του 
11ου Πανελλαδικού 

Μαθητικού Διαγωνισμού Φιλοσοφικού Δοκιμίου, που 
διοργανώνεται από το Πανεπιστήμιο της Πάτρας με την 
υποστήριξη του Κέντρου Ελληνικών Σπουδών (Ελλάδος) του 
Πανεπιστημίου Χάρβαρντ (ΚΕΣ) καθώς και της Πανελλήνιας 
Ένωσης Φιλολόγων (ΠΕΦ). 
Η μαθήτρια Ό. Κεραμέως, θα εκπροσωπήσει τη χώρα 
μας στη Διεθνή Ολυμπιάδα Φιλοσοφίας. Επιλέχθηκε από 
την επιτροπή του Πανελλαδικού Μαθητικού Διαγωνισμού 
Φιλοσοφικού Δοκιμίου με κριτήριο την ξένη γλώσσα ως 1η 
συμμετέχουσα και ως 1ος επιλαχών επιλέχθηκε ο μαθητής 
Δ. Καραβασίλης. Επιπλέον, το Κέντρο Ελληνικών Σπουδών 
Ελλάδας του Πανεπιστημίου Harvard προσφέρει από τη 
φετινή χρονιά, πέραν των βιβλίων που δίδονται στους νικητές 
και σε όλους τους συμμετέχοντες μαθητές του τελικού, ως 
ειδικό έπαθλο στη μαθήτρια Ό. Κεραμέως που προκρίθηκε 
πρώτη στην ελληνική αντιπροσωπεία για τη Διεθνή Ολυμπιάδα 
Φιλοσοφίας, υποτροφία για μια θέση στο θερινό πρόγραμμα 
για μαθητές Λυκείου, «High School Summer Program – 
HSSP», που διοργανώνει κάθε χρόνο στο Ναύπλιο. 

27
11ος ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ 
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΟΥ ΔΟΚΙΜΙΟΥ

26
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 
ΔΟΚΙΜΙΟΥ

Η μαθήτρια Ε. Αθανασιάδου (Γ΄ Λυκείου) απέσπασε το 
πρώτο βραβείο στον 2ο Πανελλήνιο Μαθητικό Διαγωνισμό 
Δοκιμίου «Ελευθέριος Βενιζέλος» με θέμα: «Η επέμβαση 
της Ελλάδας στη Μικρά Ασία», που προκήρυξε το Εθνικό 
Ίδρυμα Ερευνών και Μελετών «Ελευθέριος Κ. Βενιζέλος» 
για το σχολικό έτος 2021 - 2022. Το βραβείο απονεμήθηκε 
στη μαθήτρια από τον βουλευτή Χανίων Μανούσο Βολουδάκη 
στο Εθνικό Ίδρυμα «Ελευθέριος Κ. Βενιζέλος» στη Χαλέπα. 
Την εκδήλωση διοργάνωσε το Εθνικό Ίδρυμα «Ελευθέριος Κ. 
Βενιζέλος» και τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας 
και Θρησκευμάτων. Χορηγός του βραβείου ήταν η Οικογένεια 
Καλογερή, στη μνήμη του Καπετάν Γιάννη Καλογερή. Την 
Κυβέρνηση εκπροσώπησε στις εκδηλώσεις ο Υφυπουργός 
Εθνικής Άμυνας Νίκος Χαρδαλιάς. 

28
Δ΄ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 
ΕΙΚΟΝΙΚΩΝ ΔΙΚΩΝ «ΠΡΩΤΑΓΟΡΑΣ»

9 μαθητές του Λυκείου διακρίθηκαν και κατέκτησαν την πρώτη 
και δεύτερη θέση με τις ομάδες τους «Λόγου Χάρη» και 
«Ρηξικέλευθοι» στον Δ' Πανελλήνιο Διαγωνισμό Εικονικών 
Δικών «Πρωταγόρας», που πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά. 
Στον διαγωνισμό συμμετείχαν 54 ομάδες από 20 Λύκεια 
όλης της Ελλάδας, δημόσια, ιδιωτικά και πρότυπα. Οι δύο 
ομάδες έφτασαν στους ημιτελικούς συγκεντρώνοντας υψηλές 
βαθμολογίες και στον τελικό διαγωνίστηκαν μεταξύ τους. 
Καλύτερος ομιλητής του τελικού αναδείχθηκε ο μαθητής 
Δ. Καραβασίλης (Β΄ Λυκείου), ο οποίος διατηρεί τον 
συγκεκριμένο τίτλο για 2η συνεχόμενη χρονιά. Επίσης στους 
προκριματικούς αγώνες οι 3 καλύτεροι ομιλητές ήταν όλοι 
μαθητές των Εκπαιδευτηρίων. 
Δ. Καραβασίλης (Β΄ Λυκείου): 1ος καλύτερος ομιλητής
Ε. - Χ. Αθανασιάδου (Γ΄ Λυκείου): 2η καλύτερη ομιλήτρια
Ε. Τριαρίδου (Γ΄ Λυκείου): 3η καλύτερη ομιλήτρια 
Οι ομάδες που διακρίθηκαν αποτελούνταν από τους μαθητές:
«Λόγου Χάρη»: Ε. - Χ. Αθανασιάδου (Γ΄ Λυκείου), 
Δ. Καραβασίλης (Β΄ Λυκείου), Α. Παπαδόπουλος (Β΄ Λυκείου), 
Ε. Τριαρίδου (Γ΄ Λυκείου). 
«Ρηξικέλευθοι»: Ε. Γεωργιτσέλη (Α΄ Λυκείου), Θ. Ζάτκα 
(Α΄ Λυκείου), Α. - Β. Οικονόμου (Α΄ Λυκείου), Φ. Παυλίδου 
(Α΄ Λυκείου), Ν. Σιάμπαλη (Α΄ Λυκείου). 

29
9η ΜΑΘΗΤΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 
ΛΟΓΟΥ ΣΤΑ ΓΑΛΛΙΚΑ - «CONSEIL DES 
JEUNES CITOYENS»

3 μαθητές κατέκτησαν σημαντικές διακρίσεις στην 9η 
Μαθητική Συνάντηση Δημόσιου Λόγου στα γαλλικά, Conseil 
des Jeunes Citoyens. Πιο συγκεκριμένα, οι μαθητές 
κατέκτησαν την 1η θέση (Βραβείο JeuneCitoyen): 
Φ. Παυλίδου (Α΄ Λυκείου - École ), Α. Βρεττού (Γ΄ Γυμνασίου - 
Société) και την 3η θέση (Βραβείο Prix de Mérite): 
Χ. Διδασκάλου (Α΄ Λυκείου - Amisetfamille) στους τελικούς 
της κατηγορίας του Προσχεδιασμένου - Αυθόρμητου 
Μονόλογου. Ο διαγωνισμός που διεξήχθη εξ ολοκλήρου στη 
γαλλική γλώσσα διοργανώθηκε από το Κολέγιο Δελασάλ 
με τη συμμετοχή 150 μαθητών δημοσίων και ιδιωτικών 
σχολείων από όλη την Ελλάδα (Κολέγιο Δελασάλ, Αρσάκειο 
Γυμνάσιο Θεσσαλονίκης, Αρσάκειο Λύκειο Πάτρας, Κολέγιο 
Αθηνών, Σχολή Μωραΐτη,  Ελληνογαλλική σχολή Saint - Paul 
Πειραιά, Ελληνογαλλική Σχολή Ουρσουλινών, Ελληνογαλλική 
Σχολή Καλαμαρί, Βαμβακάρειος Σχολή Σύρου, Σχολή 
Καραβάνα Λάρισας κ.ά. ) Στον διαγωνισμό πήρε μέρος μία 
ομάδα 7 μαθητών από το Γυμνάσιο - Λύκειο και οι μαθητές 
αγωνίστηκαν στα αγωνίσματα του Προσχεδιασμένου - 
Αυθόρμητου και Διττού Λόγου στα γαλλικά και απέσπασαν 
εξαιρετικές βαθμολογίες. 
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32
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 
«ΜΝΗΜΕΣ ΜΙΚΡΑΣ ΑΣΙΑΣ»

Οι μαθητές των Εκπαιδευτηρίων Α. Ασλανίδου, Ι. Κουτσοβίτης 
και Μ. Μπανάβα (Γ΄ Γυμνασίου) απέσπασαν το δεύτερο 
βραβείο στον Πανελλήνιο Μαθητικό Διαγωνισμό Βίντεο με 
θέμα «Μνήμες Μικράς Ασίας», που διοργάνωσαν το Υπουργείο 
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και η Ειδική Συνοδική 
Πολιτιστικής Ταυτότητας. Οι μαθητές βραβεύτηκαν από την 
Υφυπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, κ. Ζέττα Μακρή. 
Νωρίτερα οι μαθητές συναντήθηκαν με τον Μακαριώτατο 
Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ. κ. Ιερώνυμο και 
συμμετείχαν στην εκπαιδευτική επίσκεψη στο Πήλιο. 

31
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 
ΛΗΜΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ - ΙΔΡΥΜΑ ΩΝΑΣΗ

14 μαθητές της Α΄ Λυκείου προκρίθηκαν στην τελική φάση 
του Πανελλήνιου Μαθητικού Διαγωνισμού λημματογράφησης, 
με θέμα την Ελληνική Επανάσταση του 1821 «Γίνε ένας 
σύγχρονος εγκυκλοπαιδιστής», που διοργανώνει το Ίδρυμα 
Ωνάση και η Ωνάσειος Βιβλιοθήκη σε συνεργασία με τα Γενικά 
Αρχεία του Κράτους, την Εταιρεία Ελεύθερου Λογισμικού / 
Λογισμικού Ανοικτού Κώδικα, την εταιρεία Post Scriptum, 
τον Σύλλογο Σχολείων Κοινότητας Βικιπαίδειας Ελλάδας 
και με την υποστήριξη του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης 
και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου (ΕΚΤ), με την έγκριση του 
Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και υπό την αιγίδα 
της Γενικής Γραμματείας Απόδημου Ελληνισμού και Δημόσιας 
Διπλωματίας του Υπουργείου Εξωτερικών. 
Η συνεισφορά των μαθητών στη Wikipedia στην πρώτη φάση 
του διαγωνισμού ήταν η δημιουργία νέου λήμματος. 
Οι μαθητές που προκρίθηκαν είναι: Β. Γαϊτανίδης, Ν. Γούσιος, 
Α. Ζαμπίτη, Ε. Ζλάτου, Β. Λάλλου, Λ. Λεβέντη, Γ. Μιχαλάκης, 
Α. Μοσχίδης, Α. Παναγόπουλος, Γ. Ρούφος, Ν. Σιάμπαλη, 
Κ. Στεργιόπουλος, Ν. Τούμα και Κ. Χρυσικός. 

33
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 
«ΚΥΠΡΟΣ, ΕΛΛΑΔΑ, ΟΜΟΓΕΝΕΙΑ: 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΓΕΦΥΡΕΣ»

6 μαθητές της Β΄ Λυκείου μαθητές απέσπασαν το 1ο βραβείο 
και την πρώτη θέση στον Πανελλήνιο Μαθητικό Διαγωνισμό 
«Κύπρος, Ελλάδα, Ομογένεια: εκπαιδευτικές γέφυρες», στην 
κατηγορία Σποτ σε συνεργασία με τα σχολεία ΕΕΕΕΚ Αγίου 
Νικολάου και 2ο Γυμνάσιο Αγίου Νικολάου Κρήτης. 
Οι μαθητές που διακρίθηκαν είναι: Κ. Αλμπανίδου, 
Ν. Αστεριάδου, Δ. Θεοδωρακόπουλος, Α. Μπιάλας, 
Α. Παπαδόπουλος και Π. Χατζηκαλλίας. 

30
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ 
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ«HACK THE MAP: 
ΦΑΝΤΑΣΤΙΚΟΙ ΚΟΣΜΟΙ»

15 μαθητές του Λυκείου προκρίθηκαν στην τελική φάση 
του Πανελλήνιου Μαθητικού Διαγωνισμού «Hack the Map: 
Φανταστικοί Κόσμοι» που διοργανώνει το Ίδρυμα Ωνάση 
και η Ωνάσειος Βιβλιοθήκη σε συνεργασία με τα Γενικά 
Αρχεία του Κράτους, το Αρχείο Χαρτογραφικής Κληρονομιάς 
- Ιστορικό Αρχείο Μακεδονίας και το Τμήμα Γεωγραφίας 
του Χαροκόπειου Πανεπιστημίου, με την υποστήριξη του 
Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και υπό την αιγίδα 
της Γενικής Γραμματείας Απόδημου Ελληνισμού και Δημόσιας 
Διπλωματίας του Υπουργείου Εξωτερικών. 
Οι μαθητές που προκρίθηκαν είναι: Κ. Αλμπανίδου, 
Ν. Αστεριάδου, Δ. Θεοδωρακόπουλος, Δ. Καραβασίλης, 
Α. Μπιάλας, Κ. Μπάρεζελ - Μπόφινγκερ, Ι. Νικολαΐδου, 
Μ. Ντόντουλου, Α. Παπαδόπουλος, Μ. Παπάζογλου, 
Μ. Ταμπού, Κ. Τσαπάρας, Π. Χατζηκαλλίας, Χ. Ψυχοπούλου 
(Β΄ Λυκείου) και Ν. Σιάμπαλη (Α΄ Λυκείου). 
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Ο μαθητής των 
Εκπαιδευτηρίων Θ. Κυπάρος 
(Γ΄ Γυμνασίου) κατέκτησε 
σημαντικές διακρίσεις στο 
βιολί. Πιο συγκεκριμένα:
• Το GRAND PRIZE στον 
Διεθνή Μουσικό Διαγωνισμό 
«USA CLASSICAL 
HOBBYISTS International 

Youth Music Competition», Atlanta, USA, λαμβάνοντας 
συνολική βαθμολογία 100% στην κατηγορία Senior 14 - 18 
ετών, και αποσπώντας εξαιρετικές κριτικές από τα μέλη της 
κριτικής επιτροπής. • Το πρώτο βραβείο καθώς και το «Gold 
Medal Absolute Award» στον Διεθνή Μουσικό Διαγωνισμό 
«Artists of the Year 2021» - International Youth Music 
Competition, Atlanta, USA, λαμβάνοντας την υψηλότερη 
βαθμολογία στην κατηγορία Strings - Senior, 14 - 18 ετών. 
Στον διαγωνισμό έλαβαν μέρος μουσικοί από 42 κράτη, όλοι 
βραβευθέντες σε διαγωνισμούς του «International Youth 
Music Competition» κατά το έτος 2021. • Το πρώτο βραβείο 
στον Διεθνή Μουσικό Διαγωνισμό «Golden Classical Music 
Awards», August 2021 International Competition, USA, 
στην ηλικιακή κατηγορία 13 - 15 ετών, και προσκλήθηκε 
να συμμετάσχει για δεύτερη φορά ως σολίστ στη συναυλία 
επιλεγμένων νικητών του διαγωνισμού και τελετή απονομής 
των βραβείων, στη διάσημη αίθουσα Weill Recital Hall του 
Carnegie Hall στη Νέα Υόρκη. • Το δεύτερο βραβείο στον 
Διεθνή Μουσικό Διαγωνισμό «London Classical Music 
Competition», στην κατηγορία Junior Artist, 14 - 15 ετών.

37
ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΜΑΘΗΤΗ ΣΤΟ ΒΙΟΛΙ

Η μαθήτρια των 
εκπαιδευτηρίων
Δ. Καμπερίδου (Α' Λυκείου) 
κατέκτησε την πρώτη και 
τη δεύτερη Πανελλήνια 
Θέση στην καλαθοσφαίριση, 
ως βασική παίκτρια των 
Κορασίδων και Νεανίδων 
αντίστοιχα της ομάδας του 
Παναθλητικού Συκεών. 

Επίσης, κατά τη διάρκεια των Πανελλήνιων Πρωταθλημάτων 
επιλέχθηκε για την ομάδα της Εθνικής Ελλάδας των 
Κορασίδων. Όμως ένας πολύ σοβαρός τραυματισμός κατά 
τη διάρκεια των αγώνων δεν επέτρεψε στη μαθήτρια να 
ενσωματωθεί στην Εθνική Ελλάδας. 

39
ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΜΑΘΗΤΡΙΑΣ ΣΤΟ ΜΠΑΣΚΕΤ

34
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ CONVOY 
77 - «ΤΟ ΟΛΟΚΑΥΤΩΜΑ ΚΑΙ ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ 
ΕΒΡΑΙΟΙ»

6 μαθητές της Β΄ Λυκείου απέσπασαν τιμητικό έπαινο στον 
8ο Μαθητικό Διαγωνισμό Δημιουργίας Ταινίας Μικρού 
Μήκους με θέμα: «Το Ολοκαύτωμα και οι Έλληνες Εβραίοι», 
που διοργανώνει η Γενική Γραμματεία Θρησκευμάτων του 
Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και το Εβραϊκό 
Μουσείο Ελλάδος και θα επισκεφθούν στις αρχές Ιουλίου το 
Κρατικό Μουσείο Άουσβιτς - Μπιρκενάου στην Πολωνία. 
Οι μαθητές που διακρίθηκαν είναι: 
Δ. Καραβασίλης,  Ό. Κεραμέως, Α. Μαρμαρίδου, 
Π. Μαρμαρίδου, Α. Παπαδόπουλος και Π. Χατζηκαλλίας. 

Η μαθήτρια των Εκπαιδευτηρίων 
Φ. Κυρατζή (Β΄ Λυκείου) κέρδισε 
το πρώτο βραβείο στον διαγωνισμό 
International Portfolio Challenge 
που διοργάνωσε το IE University 
(Ισπανία). Οι συμμετέχοντες 
παρακολούθησαν ένα διαδικτυακό 
workshop σχετικά με τον τρόπο 
δημιουργίας portfolio και στη 

συνέχεια υπέβαλαν τα έργα τους. Η βράβευση της μαθήτριας 
συνοδεύεται από υποτροφία 30% σε περίπτωση που 
αποφασίσει να σπουδάσει σε τμήματα του IE University. 

35
ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΜΑΘΗΤΡΙΑΣ ΣΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ 
ΤΟΥ IE UNIVERSITY, SPAIN

Η μαθήτρια των 
Εκπαιδευτηρίων Χ. Μαυρίδου 
(Γ΄ Γυμνασίου), σπουδάστρια 
βιολιού του Κρατικού Ωδείου 
Θεσσαλονίκης, απέσπασε 
το 2o βραβείο στον Διεθνή 
Διαγωνισμό Σύνθεσης 
«USA Music Composition 
International, Competition 
2021 IYMC» στην κατηγορία 
14 - 18 για τη νέα της σύνθεση 
«String Quartet Νο 2». 

38
ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΜΑΘΗΤΡΙΑΣ ΣΕ ΔΙΕΘΝΗ 
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΜΟΥΣΙΚΗΣ

36
2η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ

6 μαθητές των Εκπαιδευτηρίων από τη Β΄ Λυκείου 
προκρίθηκαν στον πρώτο Σχολικό Γύρο της 2ης Ελληνικής 
Οικονομικής Ολυμπιάδας. Πιο συγκεκριμένα, προκρίθηκαν οι 
μαθητές: Π. Χατζηκαλλίας (2η υψηλότερη βαθμολογία), 
Δ. Θεοδωρακόπουλος, Σ. Μπιάλας, Ι. Νικολαΐδου, 
Α. Παπαδόπουλος, Μ. Ταμπού. Ο πρώτος Σχολικός Γύρος 
της 2ης Ελληνικής Οικονομικής Ολυμπιάδας διεξήχθη 
διαδικτυακά. Η Οικονομική Ολυμπιάδα διοργανώνεται με την 
έγκριση του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, την 
υποστήριξη της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Διπλωματίας 
και Απόδημου Ελληνισμού του Υπουργείου Εξωτερικών της 
Ελλάδος και την υποστήριξη της Τράπεζας της Ελλάδος. Στον 
Διαγωνισμό συμμετείχαν 174 σχολεία από όλη τη χώρα. 
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40
ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΜΑΘΗΤΡΙΑΣ ΣΤΟ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ 
ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ CHEERLEADING 2021

Η μαθήτρια των Εκπαιδευτηρίων Ά. Διδασκάλου (Γ΄ Λυκείου), 
συμμετείχε με την ομάδα Senior Cheer Jazz του Ελληνικού 
Αστεριού στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Cheerleading 2021 
εκπροσωπώντας την Ελλάδα και κατέκτησε την 5η θέση. 
Επίσης, συμμετείχε με την ομάδα Cheerleading All Girls 
Elite κατακτώντας την 7η θέση και στην κατηγορία Ζευγάρι 
Cheer Hip Hop κατέκτησε την 11η θέση, με μόλις 1,20 
βαθμούς διαφορά από το ζευγάρι του Καναδά της τελικής 
10άδας. Το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Cheerleading 2021 
πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά, μέσω ειδικά διαμορφωμένης 
εφαρμογής από την Παγκόσμια Ομοσπονδία Cheerleading. 
Οι αγώνες προβλήθηκαν από το Ολυμπιακό Κανάλι σε όλο τον 
κόσμο, με την ελληνική αποστολή να ανοίγει την παρέλαση των 
ομάδων. 

Ο μαθητής των 
Εκπαιδευτηρίων 
Λ. Μητσόπουλος (Α΄ Λυκείου) 
κατέκτησε την πρώτη θέση 
στο αγώνισμα του άλματος σε 
μήκος στους Πανελλήνιους 
Σχολικούς Αγώνες Α΄ Φάσης 
Κλασικού Αθλητισμού, που 
πραγματοποιήθηκαν στο 
Καυταντζόγλειο Στάδιο. 

H μαθήτρια των 
Εκπαιδευτηρίων
Κ. Γενίτσαρη (Α΄ Λυκείου) 
κατέκτησε την πρώτη 
θέση στο αγώνισμα 
της τοξοβολίας και, 
πιο συγκεκριμένα, στο 
ομαδικό Νεανίδων στο 5ο 
Afrodite Mediterranean 
Cup 2021, που 
πραγματοποιήθηκε στην 
Κύπρο. 

41
ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΜΑΘΗΤΗ ΣΤΟΥΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥΣ 
ΣΧΟΛΙΚΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ Α΄ ΦΑΣΗΣ ΚΛΑΣΙΚΟΥ 
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

43
ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΜΑΘΗΤΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΤΟΞΟΒΟΛΙΑ

2 μαθητές των Εκπαιδευτηρίων κατέκτησαν σημαντικές 
διακρίσεις στους Περιφερειακούς Αγώνες Ενόργανης 
Γυμναστικής Γ΄ Κατηγορίας (Παίδων). Πιο συγκεκριμένα, 
ο μαθητής Σ. Πατσανάς (Α΄ Γυμνασίου) απέσπασε 7 μετάλλια: 
2 χρυσά, 3 ασημένια και 2 χάλκινα. Επίσης, ο μαθητής 
Δ. Πατσανάς (Γ΄ Γυμνασίου) απέσπασε 8 μετάλλια: 1 χρυσό, 
3 ασημένια και 4 χάλκινα. Οι αγώνες πραγματοποιήθηκαν στο 
Ε. Γ. Μίκρας

44
ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΝΟΡΓΑΝΗ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ

Η μαθήτρια των 
Εκπαιδευτηρίων 
Ν. Μερτζιμέκη (Γ΄ Γυμνασίου) 
κατέκτησε τη δεύτερη θέση 
και το αργυρό μετάλλιο στο 
Χειμερινό Πρωτάθλημα 
Κολύμβησης Β. Ελλάδας στην 
κατηγορία Kορασίδων. Πιο 
συγκεκριμένα, σε ατομικό 
επίπεδο κατέκτησετη δεύτερη 

θέση και το αργυρό μετάλλιο στην κατηγορία της στα 100 μέτρα 
ελεύθερο και τη δεύτερη θέση και το αργυρό μετάλλιο στα 50 
μέτρα ελεύθερο. Επίσης, σε ομαδικό επίπεδο κατέκτησε την 
πρώτη θέση και το χρυσό μετάλλιο στην Ομαδική Κορασίδων 
στα 4 επί 200 μέτρα ελεύθερο, την πρώτη θέση και το χρυσό 
μετάλλιο στην Ομαδική Κορασίδων στα 4 επί 100 μέτρα 
ελεύθερο και τη δεύτερη θέση και το ασημένιο μετάλλιο στη 
Μικτή Ομαδική Κορασίδων στα 4 επί 100. 

42
ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΣΤΟ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ 
ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ

Ο μαθητής των Εκπαιδευτηρίων  Α. Πολυχρονίδης 
(Β' Γυμνασίου) κατέκτησε το ασημένιο μετάλλιο στην 
κατηγορία 46kg στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα JudoΠαίδων 
- Κορασίδων Α’ Παίδων - Κορασίδων Β’ που διεξήχθη στο 
Λουτράκι. 

45
ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΣΤΟ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ
ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ JUDO
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O μαθητήςτων 
Εκπαιδευτηρίων
Χ. Μποτσιφάρας 
(Α΄ Γυμνασίου) κατέκτησε
την πρώτη θέση στο Κύπελλο 
Καράτε Έγχρωμων και 
Μαύρων Ζωνών και, πιο 
συγκεκριμένα, στο Kumite 
Παίδων 12 ετών (-42 κιλά).
Οι αγώνες πραγματοποιήθηκαν 
στο Φιλίππειο Δημοτικό 
Κλειστό Γυμναστήριο Βέροιας. 
Επίσης, κατέκτησε την 
τρίτη θέση και το χάλκινο 

μετάλλιο στην κατηγορία kumite παίδων 12 ετών - 47kg στο 
Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Παίδων - Κορασίδων της Ελληνικής 
Ομοσπονδίας Καράτε, που διεξήχθη στην Αθήνα στις 9 - 10 
Απριλίου 2022. Στο πρωτάθλημα συμμετείχαν περίπου 800 
αθλητές από 110 Σωματεία. 

46
ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΜΑΘΗΤΗ ΣΤΟ ΚΑΡΑΤΕ

Ο μαθητής των 
Εκπαιδευτηρίων 
Γ. Πολυχρονίδης
(Β΄ Γυμνασίου) κατέκτησε την 
πρώτη θέση στο Πανελλήνιο 
Πρωτάθλημα Tae Kwon Do 
Παίδων/Κορασίδων που 
πραγματοποιήθηκε στο 
Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης. 
Με αυτές τις διακρίσεις ο 
μαθητής αποτελεί πλέον μέλος 
της Εθνικής Ομάδας Παίδων 
και θα αντιπροσωπεύσει την 
Ελλάδα στο Πανευρωπαϊκό 
Πρωτάθλημα Tae Kwon Do. 

47
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ TAE KWON DO 
ΠΑΙΔΩΝ/ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ

Η μαθήτρια των 
Εκπαιδευτηρίων 
Π. - Ω. Λάλλου (Α΄ Λυκείου) 
κατέκτησε την τρίτη θέση 
στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα 
Εφήβων /Νεανίδων Tae Kwon 
Do, στην κατηγορία - 55Kgr. 
Οι αγώνες διοργανώθηκαν 
από την Ελληνική 
Ομοσπονδία Tae Kwon Do 
και πραγματοποιήθηκαν στη 
Χαλκίδα. 

49
ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΜΑΘΗΤΡΙΑΣ ΣΤΟ TAE KWON DO

Ο μαθητής των Εκπαιδευτηρίων Ι. Τακιανός (Γ΄ Γυμνασίου) 
κατέκτησε τη δεύτερη θέση και το ασημένιο μετάλλιο στο 
Πανελλήνιο Πρωτάθλημα ΑΟΤΕ/TAE KWON DO, που διεξήχθη 
στη Θεσσαλονίκη, στην κατηγορία Παίδων 2007 - 2008. 

50
ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΜΑΘΗΤΗ ΣΤΟ TAE KWON DO

Η μαθήτρια των 
Εκπαιδευτηρίων Ε. Χωρινού 
(Α΄ Γυμνασίου) συμμετείχε 
στον «Πανελλήνιο Διαγωνισμό 
Ζωγραφικής 2021», που 
συνδιοργάνωσε το Ίδρυμα 
Μαριάννα Β. Βαρδινογιάννη 
και η Παιδική Πινακοθήκη 
Ελλάδας, αφιερωμένο στον 
Νέλσον Μαντέλα με θέμα 
«Αν υπάρχουν όνειρα, τότε 
υπάρχουν και οι δρόμοι που 
οδηγούν στον στόχο τους». 
Το έργο της πέρασε στο τελικό 
στάδιο του διαγωνισμού και 
συμπεριλήφθηκε στο λεύκωμα 
που εξέδωσε το Ίδρυμα, 
πλαισιώνοντας τις σοφές 

ρήσεις του Νέλσον Μαντέλα και ταξιδεύοντας σε πολλές 
χώρες της Γης βρέθηκε στα χέρια πολλών προσωπικοτήτων 
από την Ελλάδα και το εξωτερικό. 

51
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΜΑΘΗΤΡΙΑΣ ΣΤΟΝ 
«ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ 
2021»

Ο μαθητής των Εκπαιδευτηρίων Μ. Αρχίπωβ (Α΄ Λυκείου) 
διακρίθηκε με δύο χάλκινα μετάλλια στο Πανευρωπαϊκό 
Πρωτάθλημα Tae kwon Do ITF Παίδων/Κορασίδων, Εφήβων/
Νεανίδων, Ανδρών/Γυναικών και Βετεράνων, το οποίο 
πραγματοποιήθηκε στο Ηράκλειο της Κρήτης. Αναλυτικά, 
απέσπασε χάλκινο μετάλλιο στις Ομαδικές Μάχες Εφήβων 
14 - 15 χρονών και χάλκινο μετάλλιο στο αγώνισμα Ομαδικά 
Τουλ Εφήβων 14 - 15 χρονών. 

48
ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΜΑΘΗΤΗ ΣΤΟ TAE KWON DO
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ΔΡΑΣΕΙΣ

Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Erasmus+ 

Στο πλαίσιο του προγράμματος ERASMUS+ «FuturEU 
Students as Transmitters of Cultural Heritage» μαθητές των 
Εκπαιδευτηρίων έλαβαν μέρος σε διαδικτυακή συνάντηση με 
την ομάδα των εταίρων καθηγητών και μαθητών της Κύπρου, 
της Λιθουανίας και της Ρουμανίας. Η Κύπρος, ως χώρα 
υποδοχής, τους καλωσόρισε διαδικτυακά και τους ξενάγησε 
τόσο στο σχολείο όσο και στην πόλη της Λευκωσίας. Οι χώρες 
που συμμετείχαν στο πρόγραμμα παρουσίασαν δείγματα της 
παραδοσιακής μουσικής του τόπου τους και συζήτησαν τις 

ομοιότητες και τις διαφορές που εντόπισαν στον ρυθμό, τους 
ήχους και τα μουσικά όργανα. Έμαθαν επίσης τη βιογραφία 
σημαντικών μουσικών δημιουργών, οι οποίοι συνέθεσαν 
μουσικές που αποτυπώνουν την ιδιαίτερη παράδοση της 
κάθε χώρας. Στο πλαίσιο της παρουσίασης της ελληνικής 
παραδοσιακής μουσικής δυο μαθητές μας με τη συνοδεία 
του καθηγητή μαθηματικών κ. Ηλία Κατσόγιαννη έπαιξαν και 
τραγούδησαν ζωντανά αντιπροσωπευτικά τραγούδια του τόπου 
μας. 

Διαδικτυακή συνάντηση του προγράμματος ERASMUS+
«FuturEU Students as Transmitters of Cultural Heritage»
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«Παγκόσμια Ημέρα Ποίησης»
στο Βιβλιοπωλείο Κωνσταντινίδης

Με αφορμή την «Παγκόσμια Ημέρα Ποίησης», μαθητές των 
Εκπαιδευτηρίων είχαν τη χαρά να διαβάσουν αγαπημένα τους 
ποιήματα στην εκδήλωση «Έλα να διαβάσεις το αγαπημένο 
σου ποίημα» που πραγματοποιήθηκε στο βιβλιοπωλείο 
Κωνσταντινίδης. Σε μία παρουσίαση γεμάτη συγκίνηση 
μαθητές της Α΄ Λυκείου διάβασαν αγαπημένα τους ποιήματα 
των: W. H. Auden, Αριστοτέλη Βαλαωρίτη, Heinrich Karl 
Bukowski, Νίκου Γκάτσου, Κατερίνας Γώγου, Emily Dickinson, 
Κ.Π. Καβάφη, Κώστα Καρυωτάκη, Τάσου Λειβαδίτη, Federico 
García Lorca και Γιάννη Ρίτσου. Την εκδήλωση συντόνισε και 
παρουσίασε η συγγραφέας Θέδα Καϊδόγλου. 

Ο μαθητής των Εκπαιδευτηρίων Θάνος Κυπάρος 
(Γ΄ Γυμνασίου) συμμετείχε σε μία πρωτότυπη υβριδική συναυλία 
πανευρωπαϊκής μουσικής συνεργασίας, στο πλαίσιο ενός 
καινοτόμου Διεθνούς Εκπαιδευτικού Προγράμματος, που φέρει 
την ονομασία «Make MusiCoviT!», υπό την καθοδήγηση και τη 
διεύθυνση των εμπνευστών και ιδρυτών του, Γεώργιου Εμμανουήλ 
Λαζαρίδη και Safira Antzus Ramos. Η συναυλία αυτή αποτέλεσε 
το μουσικό μέρος μιας σημαντικής εκδήλωσης, της Τελετής 
Απονομής του βραβείου «Αυτοκράτειρα Θεοφανώ», το οποίο φέτος απονεμήθηκε στο ζευγάρι των ερευνητών - επιστημόνων που 
ανέπτυξε το πρώτο εμβόλιο ενάντια στον κορονοϊό. Έλαβε χώρα στο εμβληματικό μνημείο της Ροτόντας, παρουσία της Προέδρου της 
Δημοκρατίας, πρώην Προέδρων ευρωπαϊκών κρατών και σπουδαίων προσωπικοτήτων από τον χώρο της πολιτικής, της επιστήμης, 
του πολιτισμού και των επιχειρήσεων. 
Σύμπραξη μαθητή ως σολίστ στην ετήσια συναυλία της Συμφωνικής Ορχήστρας του Κρατικού Ωδείου Θεσσαλονίκης
Ο μαθητής και σπουδαστής βιολιού του Κρατικού Ωδείου Θεσσαλονίκης Θ. Κυπάρος (Γ΄ Γυμνασίου) συνέπραξε ως σολίστ με τη 
Συμφωνική Ορχήστρα του Κρατικού Ωδείου Θεσσαλονίκης στην ετήσια συναυλία της, ερμηνεύοντας το έργο του W. A. Mozart: 
Κοντσέρτο για βιολί αρ. 3 σε σολ μείζονα, Κ. 216 (1ο μέρος). Η συναυλία διεξήχθη στην Αίθουσα Τελετών του Αριστοτέλειου 
Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης και η επιλογή των σολίστ έγινε κατόπιν διενέργειας εσωτερικού διαγωνισμού Κονσέρτου, μεταξύ 
αριστούχων σπουδαστών του Κρατικού Ωδείου Θεσσαλονίκης. 

Πρωτότυπη υβριδική συναυλία 
πανευρωπαϊκής μουσικής συνεργασίας 
στην Τελετή Απονομής του βραβείου 
«Αυτοκράτειρα Θεοφανώ»

Πρόγραμμα φιλαναγνωσίας
«Τα παιδιά προτείνουν… βιβλία»

Στο πλαίσιο του «Προγράμματος Φιλαναγνωσίας», 
πραγματοποιήθηκε για πρώτη χρονιά φέτος η καινοτόμος δράση 
«Τα παιδιά προτείνουν… βιβλία». Πρόκειται για μια ιδέα που 
γεννήθηκε μέσα στους χώρους της σχολικής μας βιβλιοθήκης, 
με σκοπό να ξαναζωντανέψει ο δανεισμός λογοτεχνικών βιβλίων. 
Φέτος, λοιπόν, παρουσιάστηκαν 17 αγαπημένα βιβλία από 
μαθητές και μαθήτριες των τριών τάξεων του Γυμνασίου, με 
σκοπό να προτρέψουν τους συμμαθητές τους να ανακαλύψουν 
τον θαυμαστό κόσμο της λογοτεχνίας μέσα στο καλοκαίρι. 
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Επίκαιρος Λόγος:
«Ten Steps To Personal Success»

Στo πλαίσιο του προγράμματος του Επίκαιρου Λόγου 
πραγματοποιήθηκε ομιλία του Professor και Director MBA 
City College, University of York, Europe Campus, κ. Leslie 
Szamosi, με τίτλο «Ten Steps to Personal Success - Δέκα 
βήματα προς την προσωπική επιτυχία» και του Καθηγητή 
και Υπεύθυνου Επαγγελματικής Ανάπτυξης στο πρόγραμμα 
Pan-European Executive MBA του CITY College, University 
of York, Europe Campus κ. Νικόλαου Λαμπρίδη, με τίτλο 
«Η συναισθηματική νοημοσύνη είναι το βήμα σου στην 
επιτυχία!». 

Στο πλαίσιο του προγράμματος του 
Επίκαιρου Λόγου, πραγματοποιήθηκε 
ομιλία του κ. Χρήστου Τσαγγάλη, Τακτικού 
Καθηγητή Αρχαίας Ελληνικής Φιλολογίας 
στο Τμήμα Φιλολογίας του ΑΠΘ, με τίτλο 
«Ξαναδιαβάζοντας μια αρχαία πανδημία: 
Τι μπορούμε να μάθουμε από τον λοιμό 
στην Αθήνα του 5ου αι. π. Χ.». Την ομιλία 
ακολούθησε ενδιαφέρουσα συζήτηση του
κ. Χ. Τσαγγάλη με μαθητές της Α΄ και Β΄ 
Λυκείου αναφορικά με τις ομοιότητες των δύο ιστορικών περιόδων, τα μαθήματα που μπορούμε
να αντλήσουμε μελετώντας την ιστορία και την αξία των ανθρωπιστικών σπουδών. 

Επίκαιρος Λόγος: 
«Ξαναδιαβάζοντας μια 
αρχαία πανδημία…»

Oι μαθητές της Ομάδας Ανθρωπιστικών Σπουδών της 
Γ΄ Λυκείου και επιλεγμένοι μαθητές της Β΄ Λυκείου 
επισκέφτηκαν το Οχυρό Ρούπελ, στο πλαίσιο της συμμετοχής 
τους στον 6ο Πανελλήνιο Μαθητικό Διαγωνισμό: «Η Μάχη των 
Οχυρών». Στο οχυρό, που λειτουργεί ως επισκέψιμο ιστορικό 
μνημείο, οι μαθητές ξεναγήθηκαν στις δαιδαλώδεις υπόγειες 
στοές του και στο οργανωμένο μουσείο με σημαντικά εκθέματα. 
Επίσης, συνδύασαν την Ιστορία με το φανταστικό θέαμα των 
αργυροπελεκάνων στη λίμνη Κερκίνη. 

Επίσκεψη της Ομάδας Ανθρωπιστικών 
Σπουδών στο Οχυρό Ρούπελ
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Με μεγάλη συμμετοχή πραγματοποιήθηκε στους χώρους 
του Δημοτικού σχολείου των Εκπαιδευτηρίων εθελοντική 
αιμοδοσία εργαζομένων και γονέων των Εκπαιδευτηρίων. Τα 
Εκπαιδευτήρια πιστεύουν ότι η αιμοδοσία αποτελεί ανεκτίμητη 
κοινωνική προσφορά και επειδή γνωρίζουν ότι οι ανάγκες για 
αίμα είναι διαρκώς αυξανόμενες ίδρυσαν Τράπεζα Αίματος, 
στην οποία αιμοδότες είναι εθελοντές τόσο από το διδακτικό, 
το διοικητικό και το βοηθητικό προσωπικό των Εκπαιδευτηρίων 
όσο και από τους γονείς και κηδεμόνες των μαθητών μας. 

Εθελοντική αιμοδοσία εργαζομένων 
και γονέων των Εκπαιδευτηρίων

Περιβαλλοντικές δράσεις 

Οι περιβαλλοντικές δράσεις που πραγματοποιήθηκαν είναι οι παρακάτω:
• 2 φωτοβολταϊκοί σταθμοί στα Εκπαιδευτήρια Ε. Μαντουλίδη, «Το πράσινο σχολείο».
• Παράκτιος καθαρισμός με την Περιβαλλοντική Οργάνωση iSea - Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Μείωσης Αποβλήτων
• Περιβαλλοντικός περίπατος στο Φράγμα της Θέρμης.
• Περιβαλλοντικό πρόγραμμα «Βάζω στόχους, μαθαίνω από τα λάθη μου και συνεργάζομαι ομαδικά». 

• Δωρεά αναπηρικού αμαξιδίου στο Νοσοκομείο 
«Γ. Παπανικολάου».

• Προσφορά ειδών διατροφής, ατομικής υγιεινής και οικιακής 
χρήσης στο «Χαμόγελο του Παιδιού».

• Επίσκεψη στο Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης ΑμεΑ 
«Δράση για το κάτι άλλο» και προσφορά καθαριστικών ειδών, 
τροφίμων μακράς διάρκειας και συμβολή χρημάτων στην 
αγορά τεχνολογικού εξοπλισμού.

• Επίσκεψη στον Σύλλογο Συμπαράστασης σε Άτομα με 
Προβλήματα Εθισμού «Αρωγή 12+», προσφορά ειδών πρώτης 
ανάγκης και συμβολή χρημάτων στην ενίσχυση υπηρεσιών και προσωπικού.

• Επίσκεψη στον Σύλλογο Γονέων Ατόμων με Διαταραχές Όρασης και Πρόσθετες Αναπηρίες «ΣΥΖΩΗ» και προσφορά ειδών 
προστασίας και απολύμανσης, μασκών και αντισηπτικών. 

• Επίσκεψη στο Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης ΑμεΑ «Ο ΣΩΤΗΡ» και προσφορά προϊόντων άμεσης ανάλωσης, τροφίμων και 
ειδών ατομικής υγιεινής. 

• Πώληση στους μαθητές και στο προσωπικό των Εκπαιδευτηρίων πασχαλινών λαμπάδων για την ενίσχυση του Συλλόγου Γονέων 
Ατόμων με Διαταραχές Όρασης και Πρόσθετες Αναπηρίες «ΣΥΖΩΗ». 

• Χριστουγεννιάτικη Εκδήλωση για τα Παιδιά Ιδιαίτερης Φροντίδας και ενίσχυση του προγράμματος «HomeCare» της 
Γ΄ Πανεπιστημιακής Παιδιατρικής Κλινικής του Ιπποκράτειου Νοσοκομείου με συγκέντρωση βιβλίων και παιχνιδιών. 

• Συγκέντρωση ειδών πρώτης ανάγκης για τους πρόσφυγες της Ουκρανίας. 
• Συναυλία Αγάπης της «Μέριμνας».

Δράσεις της Ομάδας Εθελοντισμού 
του Γυμνασίου - Λυκείου
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Στο πλαίσιο των εξωσχολικών δραστηριοτήτων μαθητές των Εκπαιδευτηρίων Ε. Μαντουλίδη συμμετείχαν σε μαθητικά συνέδρια και 
εκπαιδευτικά ταξίδια που πραγματοποιήθηκαν κατά το σχολικό έτος 2021 - 2022. 

Συνέδρια - Εκπαιδευτικές επισκέψεις 

«Πανδημία COVID-19. Απειλή ή ευκαιρία;»: Ένα πολυθεματικό συνέδριο 24o Διεθνές Συνέδριο Μοντέλου Ηνωμένων Εθνών - «DSAMUN»

22ο Διαδικτυακό Συνέδριο Μοντέλου Ηνωμένων Εθνών (Μodel United Nations 
Development Programme) τoυ σχολείου Κοç της Κωνσταντινούπολης - Koç School 
MUNDP

53ο Διαδικτυακό Συνέδριο Μοντέλου Ηνωμένων Εθνών της Χάγης - «THIMUN»

14ο Μαθητικό Συνέδριο Πληροφορικής στο ΝΟΗΣΙΣΔιαδικτυακή συνάντηση - Πρόγραμμα «History and Culture Day 2022»

9o Διεθνές Διαδικτυακό Συνέδριο Μοντέλλου Ηνωμένων Εθνών- MilanMUN 2022 

Γυμνάσιο - Λύκειο • ΣΥΝΕΔΡΙΑ



Γυμνάσιο - Λύκειο • ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ Ε. ΜΑΝΤΟΥΛΙΔΗ 2021 - 2022

129

Η μαθήτρια Δ. Σιάγκρη (Β΄ Λυκείου) συμμετείχε στη λήψη 
διαφημιστικού βίντεο για το Noesis Science Center υπό 
την αιγίδα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, σε μια 
παραγωγή Fig Leaf Media Production SA, σε σενάριο και 
σκηνοθεσία του Παναγιώτη Κουντουρά, στο οποίο πρωταγωνιστεί 
επίσης ο ηθοποιός του ΚΘΒΕ Σπύρος Σαραφιανός. Το βίντεο 
έχει ως θέμα τον ψηφιακό γραμματισμό στην τρίτη ηλικία, 
προσκαλώντας τον κόσμο να συμμετάσχει στο συγκεκριμένο 
πρόγραμμα που έχει δημιουργήσει το Noesis γι΄ αυτόν τον 
σκοπό. Στο βίντεο παρουσιάζεται με χιουμοριστικό τρόπο ένας 
παππούς με την εγγονή του, ο οποίος φαίνεται να έχει παραπάνω 
γνώσεις για τον «ψηφιακό τρόπο ζωής» από την εγγονή του και 
την παροτρύνει να λάβει μέρος στο συγκεκριμένο πρόγραμμα. 

Συμμετοχή μαθήτριας σε βίντεο
για τον «ψηφιακό γραμματισμό» 

Μαθητές της Γ΄ Γυμνασίου, Α΄ και Β΄ Λυκείου σε συνεργασία 
με την «ELSA Thessaloniki - European Law Students’ 
Association» και την υποστήριξη της Νομικής Σχολής του 
ΑΠΘ συμμετείχαν σε δράσεις σχετικά με την προάσπιση 
των ανθρώπινων δικαιωμάτων. Φετινό θέμα ήταν «Η 
Ιδιωτικότητα στην Ψηφιακή Εποχή». Πιο συγκεκριμένα, οι 
μαθητές συμμετείχαν σε Workshops - Εργαστήρια, τα οποία 
πραγματοποιήθηκαν στα Εκπαιδευτήρια. 

Δράσεις από τους φοιτητές της Νομικής 
Σχολής του ΑΠΘ

Τα Εργαστήρια Δεξιοτήτων και 
η διδασκαλία της Σεξουαλικής 
Διαπαιδαγώγησης στη Β΄ Γυμνασίου
σε συνεργασία με τη HelMSIC

Ολοκληρώθηκε με επιτυχία ο πρώτος κύκλος εργαστηρίων 
της θεματικής ενότητας «Γνωρίζω το Σώμα μου - Σεξουαλική 
Διαπαιδαγώγηση» (Εργαστήρια Δεξιοτήτων, Β΄ Γυμνασίου) σε 
συνεργασία με την επιτροπή HelMSIC. Η HelMSIC - Hellenic 
Medical Students’ International Committee (Ελληνική Επιτροπή 
Διεθνών Σχέσεων Φοιτητών Ιατρικής) είναι ένα ανεξάρτητο 
σωματείο μη κυβερνητικού, μη κερδοσκοπικού, μη κομματικού 
χαρακτήρα. Το πρόγραμμα αποτελείται από 5 εκπαιδευτικά 
βιωματικά σεμινάρια Σεξουαλικής Διαπαιδαγώγησης, τα οποία 
πραγματοποιούνται από εκπαιδευμένα μέλη της HelMSIC 
πάνω στη Σεξουαλική και Αναπαραγωγική Υγεία και τα οποία 
απευθύνονται σε εφήβους γυμνασιακής ηλικίας. Η ομάδα των 
εκπαιδευτών της HelMSIC αποτελείται από τους εθελοντές 
φοιτητές Ιατρικής του ΑΠΘ: Β. Αρβανιτάκο, Ε. Κολυμπιανάκη, 
Λ. Σουμάκη. Αξίζει να σημειωθεί ότι η Ε. Κολυμπιανάκη είναι 
επίσης απόφοιτη των Εκπαιδευτηρίων Ε. Μαντουλίδη (2019). 
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Οι μαθητές της Α΄ Λυκείου που απαρτίζουν την ομάδα της 
Εικονικής Επιχείρησης «SafeLY» είχαν την ευκαιρία να 
συναντηθούν με εκπρόσωπο του ΕΚΑΒ, τον κ. Δαλακάκη. 
Παρουσίασαν το προϊόν της Εικονικής τους Επιχείρησης καθώς 
και τη σχετική εφαρμογή. Ο κύριος Δαλακάκης άκουσε με 
ιδιαίτερο ενδιαφέρον τους μαθητές. Από την εποικοδομητική 
συζήτηση που ακολούθησε οι μαθητές πήραν χρήσιμες 
πληροφορίες και συμβουλές για τη μελλοντική επικαιροποίηση 

της εφαρμογής τους. Η εταιρεία «SafeLY» έχει ως στόχο την άμεση προσφορά βοήθειας σε όσους τη χρειάζονται. Για να το πετύχουν 
αυτό οι μαθητές μας, δημιούργησαν μια εφαρμογή με την οποία, όταν κάποιος νιώσει κίνδυνο, με εύκολο και απλό τρόπο να 
μπορεί να αποστείλει μήνυμα σε αυτούς που επιθυμεί (ΕΚΑΒ, προσωπικό γιατρό, συγγενείς). Το μήνυμα φτάνει στα κέντρα, όπου οι 
υπάλληλοι το προωθούν με ασφάλεια και σεβασμό στα προσωπικά δεδομένα. Ταυτόχρονα, με την premium έκδοση, γίνεται ακόμα 
ευκολότερη η ειδοποίηση, καθώς θα προσφέρουν ένα ειδικά σχεδιασμένο κουμπί, το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί παντού, χωρίς 
την ανάγκη κάποιας ηλεκτρονικής συσκευής και χωρίς κάποια ιδιαίτερη γνώση στη χρήση των τεχνολογιών. 

Παρουσίαση της εταιρείας «SafeLY» - 
Εικονική Επιχείρηση - Εκπαιδευτήρια 
Ε. Μαντουλίδη

«Ασφαλής Πλοήγηση στο Διαδίκτυο» 
για τη Β΄ Γυμνασίου - Εργαστήρια 
Δεξιοτήτων

Οι μαθητές της Β΄ Γυμνασίου συμμετείχαν στο εκπαιδευτικό 
πρόγραμμα διαδραστικού κινηματογράφου «Ασφαλής 
Πλοήγηση στο Διαδίκτυο». Το πρόγραμμα υλοποιείται από 
τον εκπαιδευτικό οργανισμό «Φωτόγραμμα» και εντάσσεται 
στο πλαίσιο της διδασκαλίας του νέου μαθήματος των 
Εργαστηρίων Δεξιοτήτων. Ειδικότερα αφορά τη Θεματική 
Ενότητα «Ζω Καλύτερα - Ευ Ζην». Το πρόγραμμα υλοποιήθηκε 
σε τρεις φάσεις. Συντονιστές - παρουσιαστές ήταν οι γνωστοί 
ηθοποιοί Άκης Σακελλαρίου και Μυρτώ Αλικάκη. 

Διαδικτυακό βιωματικό εργαστήριο πραγματοποιήθηκε 
στα Εκπαιδευτήρια που οργανώθηκε από το Ευρωπαϊκό 
Πανεπιστήμιο Κύπρου και το Start Up Center powered by 
Microsoft. Κατά τη διάρκεια του εργαστηρίου μαθητές Α΄ και 
Β΄ Λυκείου των Εκπαιδευτηρίων συζήτησαν για τις start up 
επιχειρήσεις, τα πλεονεκτήματα ενός επιχειρηματία, καθώς και 
τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει. Επιπλέον, κλήθηκαν να επινοήσουν μια καινοτόμα επιχειρηματική ιδέα που θα διευκολύνει την 
καθημερινότητα τόσο των γονέων όσο και των παιδιών. Τέλος, απάντησαν Kahoot με ερωτήσεις σχετιζόμενες με όσα αναφέρθηκαν. 

Διαδικτυακό βιωματικό εργαστήριο 
από το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο 
Κύπρου και το Start Up Center 
powered by Microsoft
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Πρόβα σεισμού στο Γυμνάσιο - ΛύκειοΓιορτή Γυμνασίου - Λυκείου για την Εθνική Επέτειο της 28ης Οκτωβρίου – 

Αρτοκλασία

Πολιτιστική εξόρμηση στο «ΝΟΗΣΙΣ» για το Γυμνάσιο και την Α΄ Λυκείου

Ημέρα γνωριμίας Α΄ Γυμνασίου Ενημέρωση για το Σύστημα Εισαγωγής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση - 

Πρόγραμμα Studies Abroad

Έναρξη σχολικής χρονιάς - Αγιασμός
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Παιχνίδι Γνώσεων Ορθογραφίας «Ευγένιος ο Γραμματικός» Ημέρα Αθλητισμού

Εξετάσεις Υποτροφιών Α΄ Γυμνασίου Παράσταση από την Ομάδα Εν Δυνάμει στα Εκπαιδευτήρια

Εκδρομές Γυμνασίου - Λυκείου - «Το σχολείο αλλιώς!» Παιχνίδι Γνώσεων Ιστορίας «Πολύβιος ο Ανιστόρητος»

Ημέρα Ευάγγελου Μαντουλίδη Mαθητική παρέλαση για την Εθνική Επέτειο της 25ης Μαρτίου
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Ακαδημία Tae Kwon Do

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ: 
Α. Νικολαΐδης
(Αργυρός Ολυμπιονίκης 
Αθήνα 2004 και Πεκίνο 2008)
 
ΠΡΟΠΟΝΗΤΕΣ: 
Π. Παπαδοπούλου
Α. Νασιούδης

ΠΡΟΝΗΠΙΑ - ΝΗΠΙΑ
Ρ. Βάνκιν
Ι. Γαλημάτη
Φ. - Π. Γεωργίου
Χ. Γιαννόπουλος
Μ. - Ε. Ζιώγα 
Ε. Καλαντζής
Σ. Καραβίδα
Α. Κάσπαρης
Φ. Κολσούζογλου
Σ. Κόχειλας
Γ. Μακαρόνας - 
Παπαδόπουλος
Λ. Μιχαλοπούλου
Α. Μπάρμπα
Δ. Μποζατζίδης
Σ. Μωραϊτίδου
Σ. Νοβάκοβιτς
Ζ. Ορφανουδάκη
Γ. Παπαδάκης
Ν. Παπαδιαμάντης
Α. Πασχαλίδης
Μ. Ρήγας
Λ. Σαλαπασίδη Χαΐνογλου
Θ. Σαμαντζίδης
Ρ. Σιφνιού
Ε. - Ι. Σωτηριάδης
Β. Τραϊανός
Α. Τσαβαλάκογλου
Κ. Τσαλίκη
Ν. Χατζηδημητρίου

Α΄, Β΄, Γ΄, Δ΄, Ε, ΣΤ΄ 
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
Α. Αδάμ
Σ. Ανδρεαδάκη
Μ. Αποστόλου
Κ. Αργυρόπουλος
Ν. Αρετούλης
Γ. Βογιατζής
Β. Γιορμάνη
Μ. - Χ. Ευθυμιάδου
Χ. Ζαχαρόπουλος
Κ. Ισαακίδης
Ν. Καγγελίδης
Γ. Κούρφαλης
Γ. Κουτσουρίδης
Γ. Κόχειλας
Μ. Κυριακίδης
Δ. Λιλλής
Σ. Μαυρίδου
Α. Μιχαλόπουλος
Μ. Μούδιου
Φ. Νικολής
Α. Παλιούρα
Α. Παπανικολάου
Π. Ποτάποβα
Α. Ρήγας
Κ. Σαββίδου
Χ. Σιμάρα
Χ. Σιφνιός
Ε. Τρυπάνη
Β. Τσακούμης
Μ. Τσακούμης
Τ. Τσαλίκης
Χ. Φούκα
Φ. Χάλτσιος
Ι. Χίγκας
Μ. - Ι. Χριστοφορίδη

ΠΡΟΝΗΠΙΑ - ΝΗΠΙΑ

Α΄- ΣΤ΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

Α΄- ΣΤ΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

Α΄- ΣΤ΄ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

Τα Εκπαιδευτήρια τα τελευταία χρόνια έχουν εμπιστευτεί την πορεία της Ακαδημίας Tae Kwon Do στον δύο φορές ασημένιο Ολυμπιονίκη 
Αλέξανδρο Νικολαΐδη και την προπονητική του ομάδα. Η αγάπη, ο ζήλος και η γνώση των προπονητών για το άθλημα μεταλαμπαδεύονται 
στους μαθητές των Εκπαιδευτηρίων με αγάπη και υπομονή. Στην Ακαδημία οι μαθητές εξασκούν και αναπτύσσουν τις σωματικές 
τους ικανότητες και τις κινητικές τους δεξιότητες, ενώ  συγχρόνως καλλιεργούν την πειθαρχία, την αυτοπειθαρχία, τον σεβασμό, την 
ευγένεια, τη μετριοφροσύνη, την υπομονή και την επιμονή, στοιχεία που αποτελούν εφόδια όχι μόνο για τον αθλητικό στίβο αλλά και 
για τη μελλοντική ζωή τους. 
Η Ακαδημία δραστηριοποιείται στις ειδικές αίθουσες Tae Kwon Do των Εκπαιδευτηρίων και απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας 4 έως 12 ετών. 
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Ενισχυμένη πλέον και με μικρής ηλικίας αθλήτριες, συνεχίζει την πορεία της η Ακαδημία Volleyball των Εκπαιδευτηρίων, βάζοντας 
θεμέλια για μια πορεία αναδημιουργίας, με σταθερό πάντα οδηγό της τον πρώην διεθνή παίκτη Alexey Diaz - Louis. Στις υπερσύγχρονες 
αθλητικές εγκαταστάσεις των Εκπαιδευτηρίων οι αθλήτριες της Ακαδημίας βελτιώνουν τη φυσική τους κατάσταση, διδάσκονται 
στοιχεία τεχνικής και τακτικής του αθλήματος, καλλιεργούν τη συνεργασία και το ομαδικό πνεύμα, μαθαίνουν να θέτουν στόχους 
και να τους πραγματοποιούν. Η Ακαδημία απευθύνεται σε μαθήτριες ηλικίας 6 έως 17 χρονών. 

Mandoulides Volleyball 
Girls Academy (MGVA)

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ: 

A. Diaz - Luis

 

ΠΡΟΠΟΝΗΤΕΣ: 

A. Diaz - Luis

Α. Θεοδώσης

 

ΔΗΜΟΤΙΚΟ

Ν. Αναστασιάδη

Ε. Γκαρμπάλι

Ξ. Γκαρμπάλι

Σ. Γρηγορίου

Ε. Δεσποινιάδου

Ε. Διδασκάλου

Α. Διονυσίου

Ε. Ιωακειμίδου

Μ. Ιωαννίδου

Σ. Καραντάλη

Α. - Ω. Κογκαλίδου

Ν. Κούβελα

Α. Μαραγκού

Σ. Παπαβραμίδου

Μ. Παπατάρκα

Ε. Παππά

Π. Πρωτογεροπούλου

Ε. Ράπτη

Α. Σαρρή

Β. Σαχπατζίδου

Ί. Σέζερ

Α. Σλάβκοβα

Α. Σπανού

Β. Τσιμογιάννη

Κ. Φιδάνη

Γ. - Ζ. Χαλβατζόγλου

Α΄- Β' - Γ' ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

Δ΄- Ε' - ΣΤ' ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
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Ακαδημία Basketball MBA
Η Ακαδημία Μπάσκετ των Εκπαιδευτηρίων, με αφετηρία τη μεγάλη αγάπη για το άθλημα 
του Μπάσκετ αλλά και με σεβασμό στη μέχρι τώρα ιστορία της, συνεχίζει την πορεία της, 
έχοντας πάντα ως καθοδηγητή τον μεγάλο «δάσκαλο» του αθλήματος κ. Δημήτρη Νικολαΐδη. 
Ο καταξιωμένος coach, σε συνεργασία με μια εξαίρετη ομάδα προπονητών, καθημερινά 
και αδιάκοπα με τον ίδιο ζήλο, μεταδίδουν την αγάπη και τη γνώση τους για το άθλημα, 
καλλιεργώντας το σώμα, το πνεύμα και την ψυχή των αθλητών της Ακαδημίας. 

Η Ακαδημία δραστηριοποιείται στις υπερσύγχρονες αθλητικές εγκαταστάσεις των 
Εκπαιδευτηρίων και απευθύνεται σε μαθητές και μαθήτριες νηπιακής έως εφηβικής ηλικίας. 
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TEAM HAWKS

Α. Αθανασόπουλος

Κ. Αλμπάνης

Δ. Δεσινιώτη

Δ. Διονυσίου

Π. Ιωακειμίδης

Δ. Καργιώτης 

Φ. Μλαντένοβ

Θ. Μολασιώτης

Ν. - Π. Παραλής

Α. Τσακμάκης

Π. - Μ. Τσακπίνης

Α. Χαλκίδης

Δ. - Μ. Χατζούδη 

TEAM EAGLES

Φ. Γαροφάλλου

Χ. Γήτας

Ο. - Λ. Γκίλοου

Σ. Δεϊρμεντζίδης

Ε. Δημητρακούδης

Γ. Δίγκας

Η. Κατσιμπρής

Ν. - Γ. Κλεισαρχάκης 

Ν. Κορόσογλου

Σ. Κουλτούκης

Δ. Κωτούλας

Σ. - Ε. Μαρκοπούλου

Α. - Γ. Μηλιώτης

Ι. - Ε. Μουσούρης

Ι. Παλαιστής

Α. Παναγιωτίδης

Π. Παπαδόπουλος

Ι. Πετούσης - Μαργιούλας

Π. Πισσαρίδης

Σ. Χατζηβασιλείου

TEAM BEARS

Α. Αλεξιάδης

Ε. Αποστολίδης - 

Καλλιδόπουλος

Ε. Αράπογλου

Α. Βασιλειάδης

Ν. Βλαδίκας

Σ. Γιορμάνης

Α. Γκορόχωβ

Π. Ερμίδης

Ι. Ζαβλανός

Μ. Ζήσης

Ι. Καλαντζής

Α. Κούβελας

Μ. - Α. Ντόνατι

Α. Παλιούρας

Χ. Παπάς

Α. Παπατάρκας

Α. Σφήκα

Ν. Τσακούμης

Ε. Τσιμογιάννης

Π. Χαραλαμπίδης

Ν. Χρυσικόπουλος 

TEAM BUCKS

Κ. Αργυρίου

Κ. Βαβούσκου

Π. Βούλτσος

Φ. Δημόπουλος

Μ. Ζήσης

Γ. Ιντζέογλου

Α. Κατσιμπρής

Δ. Λυγούδης

Α. Μεταξίδης

Γ. Μυλωνάς

Φ. Νικάκης

Ε. Νικηφορίδης

Ν. Νικολής

Α. - Α. Παπαδόπουλος

Γ. Παπαστεργίου

Δ. Πενλίδης

Ι. Τσαλής

Π. Χατζηαντωνίου

Σ. Χοϊδάς 

TEAM BLUE

Μ. Καφφές

Δ. - Τ. Μουσούρης

Β. Μπάρας

Κ. Παπαδόπουλος

Δ. Φιλιππόπουλος

Γ. Χαλκείδης

Ι. Χατζηισαάκ

Ε. Χατζόπουλος

Mandoulides Basketball Academy (MBA)
YΠΕΥΘΥΝΟΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ: Δ. Νικολαΐδης

ΠΡΟΠΟΝΗΤΕΣ: Ι. Γάκης, Ε. Βαρέλα, Δ. Κωνσταντινίδης, 
Β. Ντολόπουλος, Ι. - Ν. Τάκης

TEAM BUCKS

TEAM EAGLES

TEAM HAWKS

TEAM BEARS

TEAM BLUE & FEVER
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TEAM U13 I

TEAM U15 III

TEAM U15 II

TEAM U15 I

TEAM FEVER

Σ. Αρσένης

Γ. Γεωργιάδης

Ε. Γιαννακούλας

Ν. Γκουδέλης

Α. Ζήσης

Ν. Ζιάκας

Γ. Παπαπέτρου

Α. Παπούδης

Γ. Σιδηρόπουλος

Ι. Σκαρλής

Α. Τζιαμπίρης

Η. - Μ. Χασιώτης

Ι. Χατζηαντωνίου

Θ. Χρυσοχού

Δ. Ψάρρας

TEAM U13 I

Σ. Αρσένης

Ε. - Κ. Βλαχονάσιος

Α. Ζήσης

Δ. Καλαϊτζής

Φ. Καλαϊτζής

Δ. Κάντας

Μ. - Γ. Κεφάλας

Ν. Κώστας

Α. Μαλλιάρης

Α. Μάντζιαρης

Ν. Μάντζιαρης

Ο. - Δ. Μυλωνάς

Β. Παπαχρήστος

Γ. Σακκοράφας

Α. Σιδηράς

Γ. Σκοτίδας

Σ. Τσαλταφερίδης

Γ. Ψυχόπουλος

TEAM U15 III

Α. Αραμπατζής

Μ. Αρσένης

Ν. Βέρρας

Φ. Γκλαβάκης

Π. Καμπερίδης

Α. Μαλλιάρης

Ν. Μάντζιαρης

Α. Παναγιωτίδης

Γ. Παυλίδης

Π. Πέντζος

Χ. Πηλείδης

Γ. Σακκοράφας

Α. Σιδηράς

Α. - Μ. Σπανός

Ν. Τιτόπουλος

Δ. Τσάκος

Σ. Τσαλταφερίδης

Α. Τσέρνος

Α. Τσίκος

Χ. Τσιότρας

TEAM U15 II

Α. Αδάμος

Μ. Γεωργιάδης

Δ. Γκέκας

Ν. Δαιμονάκος

Μ. Καλώτας

Λ. Καπρούτσος

Ε. Καφφές

Α. Κουνδουράς

Α. Λάλλος

Θ. Μιλτιάδου

Χ. - Τ. Σενέκης 

Α. Χατζηνικολάου

TEAM U15 I

Ι. Ασημακόπουλος

Σ. Βέρρας

Μ. - Κ. Βολογιάννης

Δ. Γκέκας

Φ. Γκλαβάκης

Γ. Δημτσίκος

Λ. Κοιλανίτης

Ε. Παπαβασιλείου

Π. Πέντζος

Γ. Τσουχνικάς
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Ακαδημία Ποδοσφαίρου
Mandoulides Soccer Academy

Η ανάγκη για άθληση και η μεγάλη αγάπη για το δημοφιλέστερο άθλημα, το ποδόσφαιρο, οδηγούν μαθητές και μαθήτριες των 
Εκπαιδευτηρίων, και όχι μόνο, στη μεγάλη αγκαλιά της Ακαδημίας Ποδοσφαίρου. Μια έμπειρη ομάδα άριστα καταρτισμένων 
προπονητών αναλαμβάνει να διδάξει τις βασικές τεχνικές, την τακτική και τους κανονισμούς του αθλήματος, να βελτιώσει τις φυσικές 
ικανότητες και τις κινητικές δεξιότητες και συγχρόνως να καλλιεργήσει το πνεύμα και την ψυχή των μικρών και μεγάλων αθλητών. 
Η Ακαδημία δραστηριοποιείται στις σύγχρονες αθλητικές εγκαταστάσεις των γηπέδων «ΤΖΙΟΛΑΣ». Απευθύνεται σε μαθητές και 
μαθήτριες ηλικίας 3 έως 17 ετών. 
Υπεύθυνος Ακαδημίας: Γεώργιος Δεληγιάννης
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ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ - 

ΠΡΟΝΗΠΙΑ

Δ. Αβραμίδης

Β. Αγγελόπουλος

Γ. Άθυρος

Ο. Αξιώτης

Γ. Γανίτης

Χ. Γεραντίδης

Ι. Γεωρνταμιλής

Ν. Γιακομίδης

Π. Γιαμούκης

Ν. Γιαννίκης

Κ. Γιαννόπουλος

Γ. - Π. Γίτσος

Ε. - Μ. Γίτσος

Σ. - Ρ. Ζαχαράκης

Ν. Ζάχος

Ε. Καλαντζής

Κ. Καπινάς

Ι. Κομισόπουλος

Δ. Μαλικουτσάκης - Ξόνογλου

Ν. Μαρνά

Σ. Ματόπουλος

Θ. Μπάτσος

Μ. Μπάτσου

Λ. - Ζ. Παπαμιχαήλ

Α. Παραλής

Ε. Σαββίδης

Α. Σαραφίδης

Φ. Τουρούντσης

Α. Τσαβαλάκογλου

Μ. Τσαχιρίδης

Ν. Χατζηδημητρίου

ΝΗΠΙΑ

Α. Βαφειάδης

Χ. Γιαννόπουλος

Ν. Γίτσας

Ι. Καϊάφας

Δ. Καραγεωργάκης

Μ. Καραμπίνης

Α. Κάσπαρης

Ν. Κισνιαρίδης

Ι. Κούρφαλης

Α. Ματτάς

Β. - Δ. Πάντος

Α. Πασχαλίδης

Κ. Ράπτης

Γ. Σαατσόγλου

Θ. Σαμαντζίδης

Κ. Στήκας

Γ. Σύλελης

Ο. Τραντίδης

Ν. Τσακμακίδης

Κ. Φωτίου

Χ. Χατζηαντωνίου

Σ. Χίγκας

Κ7 Α΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

Α. Αδάμ

Α. Αλμαλόγλου

Α. Καλέσης

Σ. Κομισόπουλος

Θ. - Ι. Μουλαΐδης

Ι. - Ε. Μουσούρης

Κ. Μπλιόσκας

Π. Νώτας

Γ. Σαατσόγλου

Α. Σιάμπαλης

Α. - Ν. Σπαθάρας

Σ. Σφέτσας

Ι. Χατζημπούγιας

Θ. Χονδροδήμος

Κ8 Β΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

Β. - Ε. Αρώνης

Α. Γερομανώλης

Α. Γιαννόπουλος

Ε. Δημηστός

Ν. Ελγκέντι

Θ. Καραγκούνης

Π. Καραμπίνης

Π. Κιρκιλιανίδης

Λ. Κισνιαρίδης

Μ. Κοκονέσης

Ι. Κουφάκης

Ρ. Κρονιάλε

Β. - Π. Κυριακόπουλος

Θ. Κώτσης

Φ. Ντζιαχρήστος

Γ. Ορφανός

Φ. Πανταζής

Ι. Σπυριδόπουλος

Ι. Σφόρτσας

Μandoulides Soccer Academy (MSA)
YΠΕΥΘΥΝΟΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ: Γ. Δεληγιάννης

ΠΡΟΠΟΝΗΤΕΣ: Δ. Βλαχοκώστας, Γ. Δεληγιάννης, Σ. Ζιώγας, 
Π. Παπαδόπουλος

(ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ -  ΠΡΟΝΗΠΙΑ)

ΝΗΠΙΑ

Κ7 Α΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

Κ8 Β΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

Κ8 Β΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
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Η. Τάκος

Α. Τανούσης

Δ. Τσακμακίδης

Θ. Τσαλής

Θ. Χρηστίδης

Κ9 Γ΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

Π. Βεζυργιάννης

Ε. Βέργος

Α. Γεωρνταμιλής

Α. Γίτσας

Δ. Ευθυμιάδης

Γ. Καϊτατζής

Μ. Καλαμπούκας

Χ. Κολιός

Ο. Κουμιώτης 

Τ. Ματζιόρε

Γ. Νάστος

Ι. Ντάτσιος

Ο. - Κ. Παπαβέντσης

Π. Πασχαλίδης

Α. Πάτσης

Α. Σκλάβος

Α. Τσακμακίδης

Μ. Τσουβαλάς

Π. Χατζόπουλος

Κ10 Δ΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

Ν. Αρετούλης 

Ι. - Τ. Βαρετιμίδης

Ν. Δαλκίδης

Α. - Α. Δεβλιώτης

Ε. - Η. Δεδέογλου

Δ. Δημηστός

Ι. Διαμαντίδης

Θ. Ζάγκα

Δ. Ηρακλής

Α. Κατρακαλίδης

Π. Λαμπανάρης

Α. Ντίνου

Φ. Ρόκκας

Σ. Σαμοθρακίτης

Δ. Σαρμής

Χ. Σιφνιός

Δ. Σταφυλάς

Ν. Στρακαλής 

Δ. Σφέτσας

Α. Τασούλας

Κ. Τζιάκας

Α. - Μ. Τραντίδης

Τ. Τσαλίκης

Χ. Τσορμπατζής

Β. Χονδροδήμος

Κ11 Ε΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

Κ. Αναγνωστόπουλος

Γ. Βελκόβσκι

Σ. Ιωσηφίδης

Ε. - Ι. Κοπατσάρης

Ι. Κουμιώτης

Δ. Κουνδουράς

Κ. Κωνσταντινίδης

Ν. Λυσίτσας

Α. - Κ. Μασκαλίδης

Φ. Μούδιος

Δ. - Τ. Μουσούρης

Δ. Μπρόβας

Σ. Ντάτσιος

Κ. Στασινόπουλος

Σ. Ταρακτσόγλου

Γ. - Ε. Χασιώτης

Κ. Χουρδάκης

Κ12 ΣΤ΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

Σ. Ακριτίδης

Α. Βέρνερ

Ο. Γκρίτσιος

Ι. Δείνας

Κ. Δημοσθενίδης

Γ. Δίγκας

Ι. Ευσταθιάδης

Ι. Καρπέτας

Α. Νεδελτσίδης

Χ. Παπαθανασόπουλος

Γ. - Μ. Παπαποστόλου

Π. Παυλίδης

Μ. - Σ. Πεχτελίδης

Σ. - Ε. Πριτσής

Ε. Σωτηριάδης

Σ. Χατζής 

ΓΥΜΝΑΣΙΟ

Χ. Ακριτίδης

Ο. Αρώνης

Γ. Διδασκάλου

Σ. - Χ. Εμμανουηλίδης

Α. Κανακάρης

Ρ. Κόλα

Τ. - Γ. Κοπατσάρης

Α. Κρονιάλε

Δ. Λεβέντης

Π. - Δ. Μανώλογλου

Σ. Ματάς

Δ. Ντζιαχρήστος

Σ. Παυλίδης

Ν. Πεσματζόγλου

Α. Τσόπουλος

Δ. Χατζηφωτίου

Κ10 Δ΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

Κ11 Ε΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

Κ12 ΣΤ΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

ΓΥΜΝΑΣΙΟ

Κ9 Γ΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
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Με την καθοδήγηση των κορυφαίων ομοσπονδιακών προπονητών 
Χρυσάφη Βαγγελακάκη και Ιωάννη Νάτσιου και της προπονητικής 
τους ομάδας, η Ακαδημία Κολύμβησης των Εκπαιδευτηρίων συνεχίζει 
την επιτυχημένη πορεία της. Στις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις 
του κολυμβητικού κέντρου StarPoolCenter η επίλεκτη ομάδα 
προπονητών αναλαμβάνει την ευθύνη να εξοικειώσει τους μαθητές 
με το υγρό στοιχείο από την ηλικία των 4 ετών, να μεταδώσει την 
αγάπη για την κολύμβηση, να διδάξει την τεχνική των διαφόρων στυλ 
κολύμβησης, να ετοιμάσει τους αυριανούς αθλητές. 
Οι προπονήσεις πραγματοποιούνται σε πισίνα 25 μέτρων, με 5 
διαδρομές και βάθος 1, 40 μέτρα. Η απολύμανση γίνεται αποκλειστικά 
με όζον και η ρύθμιση του PH γίνεται με τη χρήση ηλεκτρονικού 
υπολογιστή. 
Η Ακαδημία απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας 4 έως 12 ετών. 

Υπεύθυνη Ακαδημίας: Έφη Μαυρίκου
Υπεύθυνοι προπονητών: Χρυσάφης Βαγγελακάκης, Γιάννης Νάτσιος

Οι αθλητές της Ακαδημίας Τένις των Εκπαιδευτηρίων συνεχίζουν την 
πολύ ωραία προσπάθεια στις πλέον σύγχρονες εγκαταστάσεις του 
«Les Raquettes Tennis Club». Υπό την καθοδήγηση και τη συνεχή 
επίβλεψη της προπονητικής ομάδας οι μικροί αθλητές διδάσκονται 
στοιχεία τεχνικής, τακτικής και τους κανονισμούς του αγαπημένου 
τους αθλήματος, βελτιώνουν τη φυσική κατάστασή τους, τη μυϊκή 
συναρμογή και την κριτική σκέψη τους, την αυτοπεποίθησή τους και 
την αποφασιστικότητά τους. 
Η Ακαδημία απευθύνεται σε μαθητές ηλικίας 5 έως 12 ετών. 

Υπεύθυνος Ακαδημίας: Ανδρέας Ζουριδάκης

Ακαδημία Κολύμβησης

Ακαδημία Τένις
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ΜΑΣ ΜΑΝΤΟΥΛΙΔΗΣ

Μορφωτικός Αθλητικός Σύλλογος 
«Ευάγγελος Μαντουλίδης» 

ΕΦΗΒΙΚΗ

Γ. Αβραμίδης

Λ. Βακουφτσής

Ι. Βασιλείου

Ν. Καμαλακίδης

Γ. Κιοσκέρογλου

Θ. Κισόγλου

Ι. Μαξιμιάδης

Α. Μπάρας

Ε. Μπέτος

Γ. Μποτζώρης

Β. Σανιώτης

Ι. Στρυβάκης

Κ. Τσαπάρας

Ν. Τυμπανίδης

Α. Φιλιππάς

Σ. - Ν. Χατζηνικολάου

ΠΑΙΔΙΚΗ

ΕΦΗΒΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΔΡΙΚΗ

ΠΑΙΔΙΚΗ

Α. Αραμπατζής

Α. Γκιουλέκας

Μ. Γκοτζαμανίδης

Ν. Γούσιος

Π. Δαμιανίδης

Π. Καγιάρας

Φ. Καρακουλάκης

Δ. Κατσιμαγκλής

Λ. Κοιλανίτης

Χ. Κυριακίδης

Α. Κωνσταντινίδης

Φ. Λιάτσης

Α. Παναγόπουλος

Χ. Πηλείδης

Κ. Στεργιόπουλος

Ι. Τακιανός

ΓΕΝΙΚΟΣ ΑΡΧΗΓΟΣ: Ε. Χασιώτης
ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: Δ. Νικολαΐδης 

ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ ΕΦΗΒΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ
Δ. Νικολαΐδης 

ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ
Ι. - Ν. Τάκης

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΣ - ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΓΗΠΕΔΟΥ
Κ. Κοζλόφ
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Yπό την αιγίδα
του Οικουμενικού Πατριαρχείου

Παρακολουθήστε µας στο
https://www.livemedia.gr/logoallios21

«Η λογοτεχνία αλλιώς» 
1η ΔΙΕΘΝΗΣ ΜΑΘΗΤΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ

Η 1η Διεθνής Μαθητική Συνάντηση Λογοτεχνίας με τον τίτλο «Η λογοτεχνία αλλιώς», η οποία 
συνδιοργανώθηκε από τα Εκπαιδευτήρια Ε. Μαντουλίδη και το Ζωγράφειο Λύκειο Κωνσταντινούπολης 
υπό την αιγίδα του Οικουμενικού Πατριαρχείου, πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά στις 15 και 
16 Απριλίου 2021. Η συμμετοχή των συνέδρων ήταν εντυπωσιακή. Εκατόν εβδομήντα μαθητές 
από είκοσι δύο σχολεία της Ελλάδας, της Κωνσταντινούπολης, της Ίμβρου, της Λευκωσίας, της 
Νέας Υόρκης και του Γιοχάνεσμπουργκ, σαράντα έξι εκπαιδευτικοί της δευτεροβάθμιας και της 
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και πενήντα εκλεκτοί εκπρόσωποι των γραμμάτων και των τεχνών είχαν 
την ευκαιρία να ανταλλάξουν σκέψεις, ερωτήσεις και προβληματισμούς σχετικά με τη διδασκαλία 
της λογοτεχνίας σήμερα.
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Ήταν ένα διήμερο γεμάτο συζητήσεις για τις πολλαπλές όψεις της 
λογοτεχνίας και τη σχέση με τη νέα γενιά, με πρωταγωνιστές πάντα τους 
εκατοντάδες μαθητές που συμμετείχαν, οι οποίοι μοιράστηκαν τους 
προβληματισμούς τους και είχαν την ευκαιρία να ανταλλάξουν σκέψεις, 
ερωτήσεις με καθηγητές της δευτεροβάθμιας και της τριτοβάθμιας 
εκπαίδευσης και ανθρώπους των γραμμάτων και των τεχνών.
«Απ’ τες εννιά», όπως θα έλεγε και ο Κ.Π. Καβάφης, ξεκίνησε 
διαδικτυακά η 1η Διεθνής Μαθητική Συνάντηση Λογοτεχνίας με 
τον ευφάνταστο τίτλο «Η λογοτεχνία αλλιώς», όπως χαρακτηριστικά 
ανέφερε ο κ. Κώστας Γιαβής. Την έναρξη των εργασιών της Συνάντησης 
κήρυξε η ΑΘΠ ο Οικουμενικός Πατριάρχης κ. κ. Βαρθολομαίος.
Στην πρώτη συνεδρία «Η διδασκαλία της λογοτεχνίας στο Λύκειο 
σήμερα» η μαθήτρια Χριστίνα Τσακλόγλου τόνισε την ανάγκη να στραφεί 
η διδασκαλία και σε πιο «φωτεινά» κείμενα, ενώ ο κ. Σπύρος Κιοσσές 
έκανε λόγο για την αναγκαιότητα μιας πιο ελεύθερης επιλογής κειμένων, 
έξω από τα σχολικά συγγράμματα, άποψη που υιοθετήθηκε από πολλούς 
μαθητές που τόνισαν τα «δικαιώματά» τους σ’ αυτή την επιλογή και 
η κ. Ελένη Πριοβόλου τόνισε τον ρόλο του φωτισμένου δάσκαλου. Η 
κ. Βενετία Αποστολίδου αναφέρθηκε στην ευρύτερη προσέγγιση της 
λογοτεχνίας πέρα από την τάξη, ενώ ιδιαίτερη εντύπωση έκανε και η 
τοποθέτηση της μαθήτριας Έλενας Αγουρίδου για μια πιο σύγχρονη 
προσέγγιση μέσω της δραματοποίησης ακόμα και στις μεγαλύτερες 
τάξεις του Λυκείου, στη δεύτερη συνεδρία με τίτλο: «Το ιδανικό μάθημα 
λογοτεχνίας - Προτάσεις για τη διδασκαλία και την ανάγνωση». Πολύς 

λόγος έγινε, επίσης, για τον δάσκαλο της λογοτεχνίας που καλείται 
σήμερα να υποδυθεί διάφορους ρόλους… από ηθοποιός, όπως είπε 
η μαθήτρια Κωνσταντίνα Γιαννοπούλου, μέχρι και σκηνοθέτης, όπως 
πρόσθεσε ο κ. Κώστας Ακρίβος. Τη σκυτάλη πήρε η συνεδρία με τον 
τίτλο «Διδάσκεται η ποίηση;», όπου οι μαθητές αναφέρθηκαν στη 
σπουδαιότητα της ποίησης σε εποχές αντιποιητικές και στις δυσκολίες 
της διδασκαλίας της, ενώ δεν δίστασαν να διαβάσουν ποιήματα κυρίως 
του Γιάννη Ρίτσου και του Γιώργου Σεφέρη, αλλά και να τραγουδήσουν με 
φρεσκάδα και χάρη ακόμη και ποίημα του Κωστή Παλαμά! Συμμετείχαν 
οι ποιητές Ευτυχία Παναγιώτου, Γιάννης Πάσχος, Γιώργος Χουλιάρας 
και τον συντονισμό είχε ο δημοσιογράφος Γιάννης Μπασκόζος.
Ακολούθησε η συνεδρία με τον τίτλο «Ο ρόλος του αναγνώστη, ο ρόλος 
του συγγραφέα, ο ρόλος του δασκάλου της λογοτεχνίας», στην οποία η κ. 
Λίλα Κονομάρα επεσήμανε ότι η απόφαση να γίνεις συγγραφέας πρέπει 
να πηγάζει από μεγάλη θέληση, καθώς δεν μπορεί κανείς σήμερα να 
βιοποριστεί από τη συγγραφική εργασία, ενώ ο κ. Γιώργος Αντρειωμένος 
εστίασε στη συμβολή της τεχνολογίας στο μάθημα της λογοτεχνίας και 
τη διασύνδεση του μαθήματος με άλλα γνωστικά αντικείμενα για μια 
πιο ελκυστική προσέγγιση για μαθητές και καθηγητές. Η πρώτη μέρα 
έκλεισε με τη συζήτηση που στηρίχτηκε στο ερώτημα «Δημιουργική 
γραφή ή έκθεση;», στην οποία οι μαθητές επικεντρώθηκαν κυρίως 
στον βαθμοθηρικό και χρησιμοθηρικό χαρακτήρα του μαθήματος της 
έκθεσης και τόνισαν την ελευθερία σκέψης που διέπει τη δημιουργική 
γραφή και την ανάγκη ένταξής της στο ωρολόγιο πρόγραμμα του 
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σχολείου, ενώ η κ. Σοφία Νικολαΐδου έκανε λόγο για το ψυχωφελές 
της δημιουργικής γραφής σε ένα «κλειστό» εκπαιδευτικό σύστημα, 
όπως το ελληνικό. Από την πλευρά του ο κ. Κώστας Αγγελάκος τόνισε 
ότι όλο και περισσότερο το τελευταίο διάστημα οι δύο πλευρές, μετά 
τις αλλαγές στο μάθημα, συγκλίνουν και δεν υπάρχουν μανιχαϊστικές 
λογικές. 
Τη δεύτερη μέρα η συνάντηση ξεκίνησε με τη συζήτηση με θέμα «Οι 
λογοτέχνες αλλιώς: οι ξένοι κλασικοί, η επιστημονική φαντασία, τα 
κόμικς». Οι μαθητές ανέφεραν πως η ξένη λογοτεχνία και ειδικά η 
λογοτεχνία του φανταστικού ανοίγει νέους ορίζοντες, νέα παράθυρα 
στον κόσμο, είτε αυτός είναι ο πραγματικός κόσμος είτε ο κόσμος 
της φαντασίας, ενώ η κ. Φραγκίσκη Αμπατζοπούλου σχετικά με 
τη διδασκαλία της λογοτεχνίας και του φανταστικού στα σχολεία 
ανέφερε ότι το μεγάλο πρόβλημα στη διδασκαλία γενικότερα της 
λογοτεχνίας είναι ότι πρέπει στο σύγχρονο σχολείο να εκλογικεύσουμε 
το συγκεκριμένο μάθημα, ο ορθολογισμός όμως δεν απαντάει σε 
όλα τα ερωτήματα, στον φόβο, στο άγνωστο… τα συνήθη λόγια δεν 
αρκούν, γι’ αυτό και πρέπει να γίνεται λόγος και για τη λογοτεχνία 
του φανταστικού στο εκπαιδευτικό μας σύστημα. Στη συνέχεια η 
συζήτηση επικεντρώθηκε στο ερώτημα «Πώς αντιστέκεται το βιβλίο 
στη φαντασμαγορία των νέων τεχνολογιών;», την οποία συντόνισε 
ο δημοσιογράφος Κώστας Μπλιάτκας και ο κ. Δημήτρης Αθηνάκης 
έκανε λόγο για την αξία της ίδιας της αναγνωστικής διαδικασίας 
ανεξάρτητα από το μέσο με το οποίο αυτή πραγματοποιείται, μιας 
και το ουσιώδες είναι πρωτίστως να διαβάζουμε λογοτεχνία, ενώ η 
μαθήτρια Φαίδρα Δανηλάτου αναρωτήθηκε μήπως τελικά δεν είναι 
η τεχνολογία αυτή που απομακρύνει τον μαθητή από το βιβλίο αλλά 
τα σχολικά εγχειρίδια που απωθούν τους νέους από τη φιλαναγνωσία 
γενικότερα και ειδικότερα από την ανάγνωση λογοτεχνικών βιβλίων. 
Εξάλλου, όπως τόνισε και η κ. Παυλίνα Μάρβιν, και το βιβλίο ήταν 
κάποτε μία νέα τεχνολογία. Η επόμενη συνεδρίαση ασχολήθηκε με 
«Σύγχρονες Οδύσσειες και απαγορευμένα κείμενα». Ο κ. Δημήτρης 
Τζιόβας στην εισήγησή του εστίασε στις σύγχρονες τάσεις, ιδιαίτερα στο 
εξωτερικό, όπου πληθαίνουν συνεχώς οι φωνές κριτικής σε κλασικά 
κείμενα λογοτεχνίας, όπως τα ομηρικά έπη ή τα έργα του Σαίξπηρ, 
μίας κίνησης που «κατηγορεί» τα κείμενα αυτά για βία, μισογυνισμό 
και ρατσισμό. Από την πλευρά του ο κ. Χρήστος Χωμενίδης τόνισε ότι 
τέτοιες αντιδράσεις που δεν ευσταθούν μάλλον ενισχύουν την αξία 
των κλασικών κειμένων παρά τη μειώνουν, μάλιστα τόνισε ότι η όποια 
απαγόρευσή τους θα στρέψει περισσότερους στην ανάγνωσή τους, ενώ 
η κ. Κατερίνα Σχινά αποφάνθηκε ότι τέτοια κινήματα δεν βρήκαν τελικά 
μεγάλη ανταπόκριση και καλό είναι να μην ερμηνεύουμε τα κείμενα των 
παλαιότερων ετών με τα μέτρα και τον τρόπο που αντιλαμβανόμαστε 
τον κόσμο σήμερα. Τη συζήτηση συντόνισε ο δημοσιογράφος Παύλος 
Τσίμας. Στη συνέχεια, η συζήτηση στράφηκε στο θέμα «Λογοτέχνες 

εξομολογούνται: επιλογές, δύσκολες στιγμές, χαρές και αδιέξοδα». 
Στην ερώτηση των μαθητών τι είδους άνθρωπος είναι ο συγγραφέας 
και ποιος είναι ο ρόλος του η κ. Κάλλια Παπαδάκη ανέφερε ότι ο 
συγγραφέας προσπαθεί να δει πέρα από το πρωτοφανές, είναι αυτός 
που επιδιώκει να κατανικήσει αυτό που τον φθείρει, ενώ ο κ. Γιάννης 
Πάσχος διατύπωσε την άποψη ότι η λογοτεχνία είναι μία μορφή 
αντίστασης και καλό είναι ο συγγραφέας να αντιστέκεται. Η επόμενη 
συζήτηση «Η λογοτεχνία στο πανί και στη σκηνή» στράφηκε στη σχέση 
της λογοτεχνίας με τον κινηματογράφο και το θέατρο. Στο ερώτημα της 
μαθήτριας Μαριάνας Γιοχάλα τι προσφέρουν οι λογοτεχνικές μεταφορές 
στον κινηματογράφο και στο θέατρο ο κ. Τάσος Μπουλμέτης ανέφερε 
ότι στη λογοτεχνία τη φαντασία τη βάζει ο αναγνώστης, ενώ στον 
κινηματογράφο ο σκηνοθέτης που έχει οραματιστεί έναν ολόκληρο 
κόσμο και τον μεταφέρει στον θεατή, ο κ. Στέλιος Μάινας επισήμανε 
ότι, ενώ η ανάγνωση ενός λογοτεχνικού κειμένου είναι μια προσωπική 
υπόθεση, στο θέατρο μοιράζεσαι αυτή την εμπειρία με άλλους 
ανθρώπους, ενώ από την πλευρά του ο κ. Μιχάλης Σπέγγος τόνισε ότι 
κάθε μεταφορά ενός λογοτεχνικού κειμένου είτε στο θέατρο είτε στον 
κινηματογράφο αποτελεί ουσιαστικά μία νέα καλλιτεχνική δημιουργία. 
Ο κύκλος εργασιών έκλεισε με τη συζήτηση με τον τίτλο «Η λογοτεχνία 
και η αναζήτηση νοήματος». Σχετικά, λοιπόν, με τον ρόλο της ποίησης 
στη ζωή των ανθρώπων ο κ. Τόλης Νικηφόρου υποστήριξε ότι μέσω 
της ποίησης αποκαλύπτεται η ιδιαιτερότητα του καθενός, είναι η 
προσωπική του φωνή, η κ. Δήμητρα Χριστοδούλου είπε ότι η ποίηση 
είναι δώρο ζωής σε μια εποχή που απουσιάζει η επικοινωνία των 
ανθρώπων και οι κοινωνίες γίνονται όλο και περισσότερο χαοτικές, η 
κ. Φραγκίσκη Αμπατζοπούλου ανέφερε ότι η ποίηση δίνει νόημα στα 
βιώματα τα ανέκφραστα, είναι η μεγαλύτερη δύναμη που συνδέεται με 
το άφθαστο, το θείο, ό, τι πολυτιμότερο, ενώ η μαθήτρια Αικατερίνη 
- Ελένη Καραΐνδρου διαπίστωσε ότι η ποίηση αλλά και γενικότερα η 
λογοτεχνία είναι ένας μετατροπέας του πόνου σε ελπίδα. Με αυτή την 
ελπίδα περιμένουμε τη 2η Διεθνή Μαθητική Συνάντηση Λογοτεχνίας 
«Η λογοτεχνία αλλιώς». Μέχρι τότε, όπως είπε και η μαθήτρια Μαρία 
- Ελπίδα Λιάκου, ας κρατάμε τη λογοτεχνία από το χέρι…
Η Συνάντηση ολοκληρώθηκε με τις ένθερμες ευχαριστίες προς 
τους συμμετέχοντες, από την Άσπα Χασιώτη Δρ. Φιλολογίας, Γενική 
Διευθύντρια των Εκπαιδευτηρίων Μαντουλίδη και τον Γιάννη 
Δεμιρτζόγλου, Διευθυντή του Ζωγράφειου Λυκείου Κωνσταντινούπολης, 
οι οποίοι εμπνεύστηκαν και υλοποίησαν την 1η Διεθνή Μαθητική 
Συνάντηση Λογοτεχνίας «Η λογοτεχνία αλλιώς», με την ευχή να 
πραγματοποιηθεί το 2022 στην Πόλη των πόλεων.
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Με μία συγκινητική, ασυνήθιστη αλλά και λαμπρή γιορτή οι μαθητές της Γ' Λυκείου του 2020 των Εκπαιδευτηρίων Ε. Μαντουλίδη, 
ως φοιτητές και φοιτήτριες πλέον, αποχαιρέτησαν τη σχολική ζωή ένα χρόνο μετά την προγραμματισμένη αλλά ματαιωθείσα λόγω 
κορονοϊού τελετή αποφοίτησης.
Ήταν μια γιορτή γεμάτη αναμνήσεις, ευχές, μουσική, φιλμ από τη μαθητική ζωή και συγκινητικές ομιλίες.
Κεντρικός ομιλητής της εκδήλωσης ήταν ο κ. Αδάμ Παπαδαμάκης, Καθηγητής Ποινικού Δικαίου της Νομικής Σχολής ΑΠΘ.
Τον αποχαιρετιστήριο λόγο προς τους αποφοίτους εκφώνησε η Πρόεδρος των Εκπαιδευτηρίων Ε. Μαντουλίδη, κ. Αικατερίνη 
Μαντουλίδου.
Η Γενική Διευθύντρια - Διευθύντρια του Λυκείου των Εκπαιδευτηρίων, Δρ. Άσπα Χασιώτη, που είχε την επιμέλεια της εκδήλωσης 
καλωσόρισε τους παρευρισκόμενους.
Στην εκδήλωση δόθηκαν βραβεία διακρίσεων σε αποφοίτους που έγιναν δεκτοί σε κορυφαία πανεπιστήμια της Αμερικής και της 
Ευρώπης, απέσπασαν διακρίσεις σε διεθνείς και πανελλήνιους διαγωνισμούς στα μαθηματικά, τη φυσική, τη χημεία και τη βιολογία 
και σημείωσαν υψηλές επιδόσεις στην πληροφορική, στα Forensics, σε συνέδρια του εξωτερικού, στην ελληνική γλώσσα, στη 
μουσική, στο θέατρο, στον χορό, στη ζωγραφική και, φυσικά, στον αθλητισμό.
Το βραβείο «Ευάγγελος Μαντουλίδης» απονεμήθηκε στην απόφοιτη Νεφέλη Κωνσταντινίδου, ενώ τον αποχαιρετιστήριο λόγο εκ 
μέρους των φετινών αποφοίτων εκφώνησαν οι απόφοιτοι Ζωή Καμοπούλου και Στέργιος Μάστορης. Τους αποφοίτους καλωσόρισε 
στον Σύλλογο Αποφοίτων των Εκπαιδευτηρίων, η Πρόεδρος του Συλλόγου κ. Χριστίνα - Διονυσία Σαραντίδου. 
Στην τελετή αποφοίτησης, στην οποία τηρήθηκαν όλα τα μέτρα προστασίας για την προστασία από τον κορονοϊό, παραβρέθηκαν 
γονείς, συγγενείς των αποφοίτων, εκπαιδευτικοί.

Τα Εκπαιδευτήρια E. Μαντουλίδη αποχαιρέτησαν τους αποφοίτους
της σχολικής χρονιάς 2019 - 2020

Λαμπρή
Τελετή Aποφοίτησης
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Αξιότιμη κ. Μαντουλίδου, Κυρίες και Κύριοι, Αγαπητές και Αγαπητοί 
απόφοιτοι των «Εκπαιδευτηρίων Μαντουλίδη» της τάξης του 2020!
Με πολλή χαρά και συγκίνηση αποδέχθηκα την ευγενική πρόσκληση 
της Διεύθυνσης των «Εκπαιδευτηρίων Μαντουλίδη» να απευθυνθώ 
ως κεντρικός ομιλητής στου αποφοίτους της τάξης του 2020, για 
χάρη των οποίων και με την επιβαλλόμενη τιμή, διοργανώνεται 
η σημερινή τελετή αποφοίτησης. Η χαρά μου οφείλεται στο ότι 
μοιράζομαι μια ωραία και μοναδική στιγμή με τους περσινούς 
αποφοίτους, οι οποίοι είναι ήδη φοιτητές, και ως πανεπιστημιακός 
δάσκαλος έχω μια αφορμή, στη δύσκολη αυτή συγκυρία, να τους 
μεταφέρω μήνυμα αισιοδοξίας και αυτοπεποίθησης. Η συγκίνησή 
μου, εξάλλου, προέρχεται από το ότι βρίσκομαι σε οικείο (για 
πολλούς λόγους) σχολείο, που οραματίστηκε και ανέδειξε ο 
Ευάγγελος Μαντουλίδης, ο οποίος υπήρξε καθηγητής μου, όταν 
προσέφερε τις υπηρεσίες του σε φροντιστήριο της πόλης μας. Το 
σχολείο συνεχίζει και αναπτύσσεται, παρέχοντας υψηλού επιπέδου 
μόρφωση και παιδεία και είναι σε καλά χέρια, της Αικατερίνης 
Μαντουλίδου, συζύγου του αλησμόνητου Ευάγγελου Μαντουλίδη. 
Η κληρονομιά ήταν βαριά αλλά και η αίσθηση ευθύνης δεδομένη. 
Λένε ότι κάποιος ξέρει πού βαδίζει, όταν θυμάται από πού έρχεται. 
Και σεις, αγαπητοί απόφοιτοι, περάσατε και προέρχεστε από ένα 
σχολείο που πορεύεται μέσα από σκληρή και αδιάκοπη δουλειά, 
από άρτια καταρτισμένους δασκάλους, μακριά από εύκολες 
αγοραίες παιδαγωγικές πρακτικές, με γνώμονα τη γερή μόρφωση, 
την αυτοπειθαρχία και τη στιβαρότητα του παιδαγωγικού λόγου.
Με τόσα και τέτοια εφόδια διανύατε πέρυσι το τελευταίο έτος του 
σχολικού σας βίου, έτοιμοι να κατακτήσετε τις ποθητές θέσεις στην 
τριτοβάθμια εκπαίδευση. Όμως, όπως όλοι μας, ήρθατε αντιμέτωποι 
με μια πρωτόγνωρη πανδημία, η οποία προκάλεσε ανατροπές 
σε σχεδιασμούς και προσπάθειες και εκτροπές στην ίδια μας τη 
ζωή. Στη δίνη αυτής της πανδημίας βρεθήκατε, όταν ακριβώς 
επιχειρήσατε να καλύψετε τα τελευταία μέτρα της κοπιώδους 
διαδρομής σας για τις εισαγωγικές εξετάσεις. Σταθήκατε, ωστόσο, 
όρθιοι και με τον μόχθο και την επιμέλεια πετύχατε λαμπρό 
αποτέλεσμα. Στο μεταξύ άλλαξε άρδην η εκπαιδευτική διαδικασία. 
Υιοθετείται η τηλεκπαίδευση, η οποία ως λύση ανάγκης είναι 
ασφαλώς καλοδεχούμενη, στερεί ωστόσο από τη διδασκαλία τη 
διαδραστική της πνοή και την ανεκτίμητη αμεσότητα. Μεταφέροντας 
πάντως προσωπικά μου βιώματα από την «εξ αποστάσεως» 
διδασκαλία και με διάθεση μάλλον εξομολογητική, θα έλεγα ότι η 
νέα γενιά, οι φοιτητές μας μπόρεσαν να ξεπεράσουν τις εγγενείς 
δυσχέρειες της παιδευτικής και εκπαιδευτικής διαδικασίας και 
κατάφεραν να μετουσιώσουν την, από πρώτη άποψη «άβολη» και 
«αμήχανη» «εξ αποστάσεως» διδασκαλία σε ενδιαφέρουσα και 
αποτελεσματική παιδαγωγική διαδικασία. 
Και εδώ είναι ακριβώς που αυθόρμητα προέκυψε μια θαυμαστή 
σχέση ακαδημαϊκής αλληλεγγύης. Θα προσπαθήσω να εξηγήσω 

Αδάμ Παπαδαμάκης, 
Καθηγητής Ποινικού Δικαίου
της Νομικής Σχολής ΑΠΘ

σύντομα τι εννοώ. Εκείνο λοιπόν που χαρακτήρισε την «εξ 
αποστάσεως διδασκαλία», με τις όποιες αδυναμίες και ελλείψεις, 
ήταν ότι εμείς οι δάσκαλοι «βάλαμε» τους φοιτητές μας στο σπίτι 
μας και οι φοιτητές μάς δέχθηκαν στο δικό τους σπίτι. Πρόκειται για 
μια γόνιμη και ωφέλιμη επικοινωνία μεταξύ δασκάλου και μαθητή, 
η οποία προϋποθέτει τη διαλογική αμοιβαιότητα και αποκαλύπτει 
ψυχοκοινωνική ισορροπία αλλά κυρίως αμοιβαίο σεβασμό και 
κατανόηση ρόλων και αξιών. Στη γενιά αυτή συγκαταλέγεστε και 
εσείς, αγαπητοί απόφοιτοι, αγαπητοί φοιτητές. Υπάρχει βεβαίως ένα 
παράδοξο, το οποίο όμως καταξιώνει την ευγενή προσπάθειά σας 
και δεν την υπονομεύει. 
Και εξηγούμαι: αποφοιτήσατε από το σχολείο, αλλά δεν 
αποχωρήσατε με το καθιερωμένο γιορτινό κατευόδιο. Μπήκατε 
στη σχολή της προτίμησής σας, αλλά δεν περάσατε το κατώφλι του 
πολύβοου κτιρίου της Σχολής σας, δεν σφίξατε το χέρι κάποιου 
συμφοιτητή σας, δεν βιώσατε το κλίμα του αμφιθεάτρου στις 
πανεπιστημιακές παραδόσεις. Από την τηλεκπαίδευση του σχολείου 
περάσατε στην «εξ αποστάσεως» διδασκαλία του πανεπιστημίου. 
Ωστόσο, η γενιά σας δεν είναι χαμένη. Απεναντίας είναι μια γενιά 
προϊδεασμένη και ασκημένη στην αντιμετώπιση προκλήσεων, έτσι 
ώστε να μπορεί και να στήνει γέφυρες για το ομαλό πέρασμα από 
την ασφάλεια του προβλέψιμου στην ανασφάλεια του απρόβλεπτου, 
όπως την τελευταία μάς την δίδαξε και - θα έλεγα - την επέβαλε 
η πανδημία. Μια τέτοια στάση και κοσμοαντίληψη δεν προδίδει 
ανιστόρητη αθωότητα, αλλά αποκαλύπτει κοινωνική ωριμότητα, 
ατομική συνείδηση και καλλιεργήσιμη παιδεία. Με τους όρους 
αυτούς η σημερινή τελετή αποφοίτησης εμπεριέχει και ένα ισχυρό 
συμβολισμό: συνιστά την επανεκκίνηση, την καλή ελπίδα, η οποία 
συναιρεί το αμήχανο και καταθλιπτικό 2020 με το αισιόδοξο και 
στοχαστικό 2021, ενώ σηματοδοτεί κατ΄ανάγκη ετερόχρονα - το 
ανυπόκριτο κατευόδιο του σχολείου σας στην ακαδημαϊκή ζωή, στην 
κοινωνική προκοπή και καταξίωση, και εν τέλει στην ίδια τη ζωή.
Κλείνοντας, σκέφτομαι ότι ο παραινετικός λόγος (ιδίως στους νέους) 
προκαλεί δίκαιη δυσφορία. Ίσως ακόμα και η «Προς Δημόνικο» 
επιστολή χρηστομάθειας του Ισοκράτη σήμερα να μην φαίνεται τόσο 
ελκυστική. 
Άρχισα από τόσο μακριά, για να δείξω ότι οι νέοι δεν χρειάζονται 
τόσο παραινέσεις όσο πρότυπα και παραδείγματα, έτσι ώστε, μέσω 
της ενάρετης παιδείας, να ανοίγουν δρόμο στο μυαλό και στις 
αισθήσεις. Γιατί πιστεύω ότι μόνο μέσα από μια τέτοια απαιτητική 
διάθεση στη διάπλαση και διαμόρφωση της σχέσης μας με τους 
νέους διασφαλίζεται και το χρέος της κάθε γενιάς να αφήνει το 
δημιουργικό της αποτύπωμα για μια τίμια και δίκαιη κοινωνία.
Σας εύχομαι καλή συνέχεια στις σπουδές και κάθε επιτυχία στη 
μελλοντική σας σταδιοδρομία. Ευχαριστώ.
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Αξιότιμη κυρία Μαντουλίδου, Αξιότιμη κ. Χασιώτη,
Αξιότιμοι προσκεκλημένοι, αγαπημένες μας καθηγήτριες, 
αγαπημένοι μας καθηγητές, γονείς, και, φυσικά, αγαπημένες μας 
συμμαθήτριες και αγαπημένοι μας συμμαθητές,
Η σημερινή μέρα είναι ξεχωριστή για όλους μας: δεδομένων των 
εξαιρετικά ειδικών και δυσμενών περιστάσεων, αποτελούμε την 
πρώτη - κι ελπίζουμε και την τελευταία - γενιά αποφοίτων που 
γιορτάζει το τέλος της σχολικής της πορείας έναν ολόκληρο χρόνο 
μετά την πραγματική λήξη της. Η παρουσία σας απόψε εδώ μας 
γεμίζει μεγάλη χαρά, αφού μας δίνει τη δυνατότητα να κλείσουμε 
αυτόν τον πολύ σημαντικό κύκλο της ζωής μας όπως μας αξίζει, 
παρέα με αγαπημένα μας πρόσωπα. Στη σημερινή μας τελετή 
αποφοίτησης, σε αντίθεση με τις προηγούμενες και τις επόμενες, 
δεν μπορούμε να κάνουμε λόγο για την καινούρια περίοδο της ζωής 
μας που ανοίγεται μπροστά μας, καθώς οι περισσότεροι από εμάς 
έχουμε ήδη γευτεί κάτι που μοιάζει με τα φοιτητικά χρόνια που 
όλοι αναμέναμε. Κι αυτό είναι που καθιστά τη σημερινή εκδήλωση 
τόσο ξεχωριστή: εκτός από τη συμβολική σήμανση της λήξης της 
σχολικής μας ζωής, αποτελεί και τον καλύτερο τρόπο επανένωσης 
με τους συμμαθητές και τους καθηγητές μας.

Η Ζωή κι εγώ είμαστε επιπλέον χαρούμενοι και συγκινημένοι 
σήμερα, γιατί έχουμε αναλάβει να εκπροσωπήσουμε το σύνολο των 
συμμαθητών μας: ένα σύνολο ανθρώπων με συχνά διαφορετικό 
τρόπο σκέψης, ποικίλους φόβους και όνειρα, που όμως όλους 
μας ενώνει μια κοινή πορεία πολλών ετών στα Εκπαιδευτήρια 
Μαντουλίδη. Την αγάπη για το σχολείο μας, όλα όσα ζήσαμε και 
όλα όσα μάθαμε σε αυτό θα θέλαμε να μοιραστούμε μαζί σας στα 
επόμενα λεπτά.
Το σχολείο αποτελεί αναμφίβολα προθάλαμο για τη μετέπειτα ζωή 
του κάθε ανθρώπου, καθώς αποτελεί περιβάλλον πνευματικής 
και προσωπικής ανάπτυξης. Τα Εκπαιδευτήρια Μαντουλίδη 
συνέβαλαν ριζικά στο ποιοι είμαστε σήμερα, καθώς ήδη από τις 
πρώτες τάξεις του γυμνασίου το σχολείο μάς έδωσε την ευκαιρία να 
έρθουμε σε επαφή με ποικίλες δραστηριότητες και προγράμματα, 
επιτρέποντάς μας μέσα από αυτά να εκφράσουμε τις ιδιαιτερότητες 
της προσωπικότητάς μας και να καλλιεργήσουμε τις κλίσεις μας. 
Οι αγώνες μας να ξεπεράσουμε τον εαυτό μας, οι στιγμές που 
πετύχαμε τους στόχους μας, αλλά και αυτές που απογοητευτήκαμε 
από τις επιδόσεις μας, μας έφεραν ένα βήμα πιο κοντά στο να 
ανακαλύψουμε ποιοι πραγματικά είμαστε και πώς επιθυμούμε να 
συνεισφέρουμε στην κοινωνία γύρω μας. 

Ζωή - Μαρία Καμοπούλου, 
Φοιτήτρια στη Νομική Σχολή του Université 
Paris 1 Panthéon Sorbonne

Στέργιος Μάστορης, 
Φοιτητής στο Bocconi University
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SMART EDUCATION

Ημερίδα για εκπαιδευτικούς με θέμα:
«Εκπαίδευση στο επιχειρείν»
Εκπαιδευτικοί της πρωτοβάθμιας και της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 
από τη Θεσσαλονίκη και την ευρύτερη περιοχή παρακολούθησαν 
την 4η ημερίδα που διοργανώθηκε διαδικτυακά, λόγω των έκτακτων 
επιδημιολογικών συνθηκών, στα Εκπαιδευτήρια Ε. Μαντουλίδη. Το 
θέμα της ημερίδας ήταν «Εκπαίδευση στο επιχειρείν» και αφορά 
την προώθηση της επιχειρηματικότητας σε όλες τις βαθμίδες της 
εκπαίδευσης. Εντάχθηκε στο πλαίσιο των γενικότερων δράσεων των 
Εκπαιδευτηρίων ως Microsoft Show case School, σε αναγνώριση 
των καινοτόμων δράσεων και των εκπαιδευτικών προγραμμάτων 
που εφαρμόζονται εδώ και χρόνια, με έμφαση στη χρήση των νέων 
τεχνολογιών τόσο στην εκπαίδευση όσο και στη διοίκηση.

Στην ημερίδα συμμετείχαν ως ομιλητές μεταξύ άλλων η κ. Βανέσσα 
Αντωνιάδου, Teacher Engagement Manager, Microsoft Greece 
- Cyprus - Malta, ο κ. Μάρκος Βερέμης, Upstream Co-founder 
and Executive Chairman of the Board, η κ. Μαρία Γιαννιού, 
Empowerment & Leadership Coach - Corporate Trainer, ο κ. 
Γρηγόρης Ζαριφόπουλος, Υφυπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, ο κ. 
Κυριάκος Λουφάκης, Πρόεδρος Αλεξάνδρειας Ζώνης Καινοτομίας, ο κ. 
Δημήτρης Μαντουλίδης, Αντιπρόεδρος Εκπαιδευτηρίων Ε. Μαντουλίδη 

AE, ο κ. Σπύρος Πρωτοψάλτης, Διοικητής ΟΑΕΔ, ο κ. Τάσος Τζήκας, 
Πρόεδρος ΔΕΘ - HELEXPO και ο κ. Γιάννης Χατζηδημητρίου, π. 
Πρύτανης Πανεπιστημίου Μακεδονίας.

Στο πλαίσιο της ημερίδας οι συμμετέχοντες ενημερώθηκαν από 
καθηγητές πανεπιστημίου, εκπροσώπους της Microsoft, άλλων 
καινοτόμων εταιρειών και οργανισμών, ερευνητές και εκπαιδευτικούς 
για την αναγκαιότητα της εκπαίδευσης στο επιχειρείν, τις καινοτόμες 
μεθόδους και πρακτικές ανάπτυξης της επιχειρηματικότητας στο 
σχολείο, την καλλιέργεια δεξιοτήτων ζωής και τεχνολογίας, τον ρόλο 
των νέων τεχνολογιών στην επιχειρηματική εκπαίδευση, τα εργαλεία 
της Microsoft και την εξ αποστάσεως εκπαίδευση.

Στην εκδήλωση χαιρετισμό απηύθυνε η Πρόεδρος των Εκπαιδευτηρίων, 
Αικατερίνη Μαντουλίδου, η Δρ. Ασπασία Χασιώτη, Γενική Διευθύντρια 
των Εκπαιδευτηρίων, ο  κ. Ιγνάτιος Καϊτεζίδης, Δήμαρχος Πυλαίας 
- Χορτιάτη, ο κ. Θεόδωρος Παπαδόπουλος, Δήμαρχος Θέρμης και ο 
κ. Αλέξανδρος Κόπτσης, Περιφερειακός Διευθυντής Εκπαίδευσης 
Κεντρικής Μακεδονίας και η κ. Dina Ghobashy, Senior Manager, 
Education Leadership at Microsoft.

Καινοτομία
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MICROSOFT SHOW CASE SCHOOL

Τα Εκπαιδευτήρια ως «Microsoft Showcase School» αποτελούν 
πρότυπο για το σύνολο των υπόλοιπων σχολείων της κοινότητας που 
ανήκουν και σκοπός τους είναι το όραμα του έξυπνου και σύγχρονου 
σχολείου να γίνει πραγματικότητα για όλα τα σχολεία.

• Tα Εκπαιδευτήρια  επιλέχθηκαν να συμμετάσχουν στην 
επιτυχημένη συμπαραγωγή της Microsoft και του ΣΚΑΪ με 
τίτλο «Synthesis», γιατί ξεχώρισαν για την ευελιξία, την 
προσαρμοστικότητα και την ετοιμότητα που επέδειξαν την 
εποχή της πανδημίας.  Η τιμή αλλά και η αναγνώριση για τα 
Εκπαιδευτήρια είναι πολύ μεγάλη. Στο 1ο επεισόδιο «Envisioning 
the future», που προβλήθηκε στον τηλεοπτικό σταθμό ΣΚΑΪ, 
συμμετείχε η Δρ. Ασπασία Χασιώτη, Γενική Διευθύντρια των 
Εκπαιδευτηρίων Ε. Μαντουλίδη, Διευθύντρια Λυκείου.

• Για 5η συνεχόμενη χρονιά τα Εκπαιδευτήρια αναδείχθηκαν 
από τη Microsoft ως Showcase School 2020 - 2021, λόγω των 
βέλτιστων πρακτικών που χρησιμοποιούν για την αξιοποίηση 
της τεχνολογίας στην εκπαιδευτική διαδικασία. Ταυτόχρονα 
μοιράστηκαν την πολύτιμη εμπειρία τους στον τομέα αυτό με 
σχολεία και εκπαιδευτικούς ανά τον κόσμο μέσα από μια σειρά 
Webinars.

• 83 εκπαιδευτικοί των Εκπαιδευτηρίων αναδείχτηκαν από τη 
Microsoft ως Microsoft Innovative Educator Experts για τη 
σχολική χρονιά 2020 - 2021. Συνολικά 210 εκπαιδευτικοί από 
όλη την Ελλάδα διακρίθηκαν ως ΜΙΕ Εxperts. Επιπλέον 10 
εκπαιδευτικοί μας έχουν κατακτήσει τον τίτλο MIE trainer και 30 
MCE (Microsoft Certified Educator).

• Η κ. Μαρία Παπαδοπούλου, Υποδιευθύντρια Δημοτικού και 
Υπεύθυνη Νέων Τεχνολογιών του Δημοτικού, και ο κ. Παύλος 
Κομιανός, Φιλόλογος, αναγνωρίστηκαν από τη Microsoft ως 
Microsoft Innovative Educator (MIE) Fellows. Αυτή είναι η 
ανώτερη αναγνώριση που μπορεί να λάβει ένας εκπαιδευτικός 
από τη Microsoft για το έργο του. 

• Μαθητές των Εκπαιδευτηρίων έλαβαν μέρος στο Global Learning 
Connection, στην ετήσια εκδήλωση της Microsoft, στην οποία 
συμμετέχουν μαθητές και εκπαιδευτικοί από όλο τον κόσμο. Στο 
πλαίσιο της εκδήλωσης αυτής οι μαθητές μας είχαν την ευκαιρία 
να συνομιλήσουν με τον κ. Anthony Salcito, Aντιπρόεδρο της 
Microsoft, υπεύθυνο για την εκπαίδευση σε παγκόσμιο επίπεδο, 
και τον κ. Θεοδόση Μιχαλόπουλο, Διευθύνοντα Σύμβουλο της 
Microsoft για την Ελλάδα, την Κύπρο και τη Μάλτα.
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 Στα Εκπαιδευτήρια Ε. Μαντουλίδη, παρακολουθώντας 
πρωτοποριακά εκπαιδευτικά προγράμματα και 
καινοτόμες μεθόδους διδασκαλίας, οι μαθητές μας 
πρωταγωνιστούν με τις επιτυχίες τους στα σημαντικότερα 
πανεπιστήμια της Ελλάδας, της Ευρώπης και της 
Αμερικής καθώς και σε πλήθος διεθνών διαγωνισμών. 
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Oι μαθητές παρακολούθησαν το πρόγραμμα των 
Εκπαιδευτηρίων «Studies Abroad», το οποίο τους προετοιμάζει 
για την εισαγωγή τους σε πανεπιστήμια του εξωτερικού, 
χωρίς International Baccalaureate (IB).
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Οι μαθητές της Γ΄ Γυμνασίου και της Α΄ και Β΄ Λυκείου των 
Εκπαιδευτηρίων παρακολούθησαν την ημερίδα Βιωματικού Σχολικού 
Επαγγελματικού Προσανατολισμού με τίτλο «Success Stories», η οποία 
πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά.

Ο κ. Νίκος Καπραβέλος, Διευθυντής Β΄ Μονάδας Εντατικής Θεραπείας 
του Νοσοκομείου Παπανικολάου, ο κ. Βασίλης Λώλος, Συνιδρυτής και 
Τεχνικός Διευθυντής της εταιρείας Schoox και ο κ. Νίκος Παπαπέτρου 
’97, Γενικός Διευθυντής Τομέα Ανάπτυξης Ανανεώσιμων Πηγών και 
Αποθήκευσης Ενέργειας της εταιρείας My tilineos μίλησαν στους 
μαθητές, με στόχο να γνωρίσουν τον κόσμο των επιχειρήσεων και 
να συνδέσουν την αγορά εργασίας με τη γνώση, το σχολείο και το 
πανεπιστήμιο.

Έτσι, οι μαθητές κατάφεραν να διαμορφώσουν μια δική τους 
ολοκληρωμένη εικόνα για το σύγχρονο τοπίο του πανεπιστημίου και 
του επιχειρείν καθώς και του ενδεδειγμένου επαγγελματικού τους 
προσανατολισμού, όπως αυτός εφαρμόζεται στα Εκπαιδευτήρια 
(Προγράμματα Επιχειρηματικότητας, 100 Mentors, Τριήμερο Σχολικού 
Επαγγελματικού Προσανατολισμού, Εικονική Επιχείρηση).

Οι ομιλητές έδωσαν πολύτιμες συμβουλές στους μαθητές για τη 
μελλοντική επαγγελματική τους πορεία.

Τη συζήτηση συντόνισε ο δημοσιογράφος κ. Χρήστος Μάτης.

SUCCESS STORIES

Ημερίδα Βιωματικού Σχολικού
Επαγγελματικού Προσανατολισμού

Επαγγελματικός Προσανατολισμός
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Διαδικτυακά σεμινάρια
Webinar: Μαθηματική Σκέψη και Λογική
Τη σχολική χρονιά 2020 - 2021 το πρόγραμμα της Μαθηματικής Σκέψης 
και Λογικής, το οποίο διοργανώνεται στα Εκπαιδευτήρια εδώ και 16 
χρόνια και ήταν μία ιδέα του ιδρυτή των Εκπαιδευτηρίων, Ευάγγελου 
Μαντουλίδη, πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά, μέσω της εφαρμογής 
Microsoft Teams, λόγω των έκτακτων επιδημιολογικών δεδομένων. 
Επίσης, στο πλαίσιο των καινοτόμων προγραμμάτων Art&ScienceDays, 
πραγματοποιήθηκαν μέσω της εφαρμογής Microsoft Teams, τα 
εκπαιδευτικά προγράμματα «Μαθηματικά Παιχνίδια» και «Εισαγωγή 
στη Μαθηματική Σκέψη και Λογική». Στο πρόγραμμα «Μαθηματικά 
Παιχνίδια» συμμετείχαν μαθητές της Ε΄ και ΣΤ΄ Δημοτικού και στο 
πρόγραμμα «Εισαγωγή στη Μαθηματική Σκέψη και Λογική» μαθητές 
της Α΄ Γυμνασίου.

Webinar Προγραμματιστικής Σκέψης και Αλγοριθμικής Λογικής
Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε το Webinar Προγραμματιστικής 
Σκέψης και Αλγοριθμικής Λογικής, το οποίο ήταν αφιερωμένο στον 
Alan Turing, τον «Πατέρα της Τεχνητής Νοημοσύνης». Οι μαθητές 
γνώρισαν τη ζωή και το έργο του σπουδαίου αυτού επιστήμονα και 
την τεράστια συμβολή του στην επιτυχή έκβαση του Β΄ Παγκοσμίου 
Πολέμου. Οι μεγαλύτεροι μαθητές εξερεύνησαν τον κόσμο της 

Τεχνητής Νοημοσύνης μέσα από το Minecraft Education Edition της 
Microsoft, όπου κλήθηκαν να προγραμματίσουν ευφυείς πράκτορες 
και εικονικά ρομπότ. 

Webinar - Σχολές Γονέων: Τηλεκπαίδευση, μια νέα πραγματικότητα 
για μαθητές, γονείς και εκπαιδευτικούς
Πραγματοποιήθηκε διαδικτυακό σεμινάριο Webinar, με θέμα: 
«Τηλεκπαίδευση, μια νέα πραγματικότητα για μαθητές, γονείς 
και εκπαιδευτικούς». Στόχος του σεμιναρίου ήταν να έχουν τη 
δυνατότητα οι γονείς να κουβεντιάσουν τις αγωνίες τους με ειδικούς, 
να πάρουν κατευθυντήριες οδηγίες για το πώς θα διαχειριστούν 
τη δύσκολη αυτή περίοδο τη σχέση τους με τα παιδιά τους και να 
αποκομίσουν όλοι περισσότερα οφέλη από τη νέα πραγματικότητα. 
Το Webinar πραγματοποιήθηκε μέσω της εφαρμογής Microsoft 
Teams και περιελάμβανετους εξής ομιλητές: Αλέξανδρος Κόπτσης, 
Περιφερειακός Διευθυντής Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας, 
Βασίλης Οικονόμου, Διευθυντής Πληροφορικής και Ψηφιακής 
Εκπαίδευσης Κολλεγίου Αθηνών | Ελληνο - Αμερικανικό Εκπαιδευτικό 
Ίδρυμα Κολλέγιο, MIE Expert, MIE Fellow, MIE Trainer, Εύα Γιαννούλη, 
Ειδικός Ψυχικής Υγείας, NLP Coach, BSc Ψυχολογία, MRes Κοινωνική 
Έρευνα, Μέλος Βρετανών Ψυχολόγων (MBPsS)

Webinars
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5η θέση πανελλήνια στον Διαδικτυακό Διαγωνισμό
«Kαλύτερο Promo Video Mαθητικών
Εικονικών Επιχειρήσεων 2021»
Μαθητές της Α΄Λυκείου ίδρυσαν τη δική τους εικονική επιχείρηση 
«Wastefree» για τη διαχείριση των αποβλήτων και την προστασία 
του περιβάλλοντος. Κατάφεραν να προκριθούν στον τελικό του 
«1ου Πανελλήνιου Διαγωνισμού Επιχειρηματικότητας Νέων με 
Προσανατολισμό στην Αειφόρο Ανάπτυξη» που διοργανώθηκε από 
την Envolve Greece, καθώς επίσης κατέκτησαν την 5η θέση στον 
Διαδικτυακό Διαγωνισμό «Kαλύτερο Promo Video Mαθητικών 
Εικονικών Επιχειρήσεων 2021» του Σωματείου Επιχειρηματικότητας 
Νέων/Junior A chievement Greece. Η Wastefree έρχεται να δώσει 
λύση στις δυσκολίες που η Ελλάδα αντιμετωπίζει αναφορικά με τη 
διαχείριση των πολύ τοξικών υγρών αποβλήτων που δημιουργούνται 
από την παραγωγή και τυποποίηση της ελιάς, η οποία αποτελεί βασικό 
ελληνικό εξαγώγιμο προϊόν με σημαντική εγχώρια παραγωγή, ιδιαίτερα 
στη Χαλκιδική. Οι μαθητές που συμμετείχαν ήταν: Γ. Αστεριάδης, 
Ι. Βλαχονάσιου, Α. Διαμέλας, Δ. Καραβασίλης, Α. Κουφόπουλος, 
Α. Μπάτσαρης, Ε. Μπεσδεμιώτη, Ι. Παπαδημητρίου, Α. Παπαδοπούλου, 
Α. Ταμπουρής, Α. Τσιορβάς, Ρ. Τσιορβάς. 

Συνάντηση του κ. Καλαφάτη με μαθητές της Α΄Λυκείου που ίδρυσαν 
την εικονική επιχείρηση Wastefree
2 μαθητές της Α΄ Λυκείου με τη συνοδεία της Γενικής Διευθύντριας 

των Εκπαιδευτηρίων, Δρ. Α. Χασιώτη, συναντήθηκαν με τον Υφυπουργό 
Εσωτερικών αρμόδιο για θέματα Μακεδονίας - Θράκης, κ. Σταύρο 
Καλαφάτη. Πιο συγκεκριμένα, οι μαθητές Δ. Καραβασίλης και Α. 
Τσιορβάς, συνάντησαν τον κ. Καλαφάτη και μίλησαν μαζί του για την 
εικονική επιχείρηση καθαρισμού αποβλήτων που είχαν ιδρύσει σε 
μια 12 μελή ομάδα, με καινοτόμες και πράσινες μεθόδους. Μίλησαν 
με αγάπη και πάθος για την εικονική επιχείρηση καθαρισμού 
αποβλήτων που ίδρυσαν, η οποία στηρίζεται στην ηλεκτροκροκίδωση, 
μια καινοτόμο μέθοδο επεξεργασίας αποβλήτων, για την οποία 
χρησιμοποιούνται ανακυκλώσιμα υλικά. Με τηλεδιασκέψεις, μέσα στην 
πανδημία, ήρθαν σε επαφή με καταξιωμένους επιστήμονες, βρήκαν τα 
κατάλληλα υλικά, σύγκριναν τιμές και δημιούργησαν μια εταιρεία με 
σημαντικές εγχώριες και ευρωπαϊκές προοπτικές! Εξήγησαν, επίσης, 
πώς η εταιρία αυτή μπορεί να βοηθήσει εταιρείες της Χαλκιδικής που 
παράγουν λάδι ή συσκευάζουν ελιές. Ο κ. Καλαφάτης τους εξήγησε 
ότι η κυβέρνηση δίνει έμφαση στο επιχειρείν, την πράσινη ανάπτυξη, 
την κυκλική οικονομία και την κοινωνική ευθύνη των εταιρειών. Όλα 
αυτά, δηλαδή, που η εικονική εταιρεία τους υλοποιεί. Η ιδέα τους 
εφαρμόστηκε χάρη σε ψηφιακές τεχνολογίες.

Εικονική Επιχείρηση
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Στο πλαίσιο της εκδήλωσης «Μιλάμε για το ΄21» στις ψηφιακές τους 
τάξεις οι μαθητές όλων των βαθμίδων των Εκπαιδευτηρίων Μαντουλίδη 
συναντήθηκαν διαδικτυακά με γνωστούς Έλληνες συγγραφείς, 
ιστορικούς αλλά και απογόνους των αγωνιστών του 1821. Μαζί τους 
μοιράστηκαν σκέψεις και προβληματισμούς γύρω από την Ελληνική 
Επανάσταση, έριξαν φως σε άγνωστες πτυχές της, ενώ ξαναζωντάνεψαν 
πρόσωπα, που με τις πράξεις και τα πιστεύω τους σημάδεψαν 
καθοριστικά την πορεία της πατρίδας μας. Παράλληλα, είχαν την 
ευκαιρία να περιηγηθούν σε ψηφιακά  μουσεία και να ξεναγηθούν 
σε επετειακές εκθέσεις, να ερευνήσουν, να  δημιουργήσουν, να 
γιορτάσουν, κάνοντας  την ιστορία βίωμα και πράξη.

Καθ’ όλη τη διάρκεια της διαθεματικής εβδομάδας που ήταν 
αφιερωμένη εξ ολοκλήρου στην Επανάσταση του 1821 οι μαθητές 
του Νηπιαγωγείου, του Δημοτικού Σχολείου, του Γυμνασίου και 
της Α’ Λυκείου συνομίλησαν και αντάλλαξαν απόψεις με πολλούς 
καταξιωμένους συγγραφείς Μέσα από όλες αυτές τις συναντήσεις τα 
παιδιά μπόρεσαν να συλλάβουν ξεκάθαρα το θαύμα που έλαβε χώρα 
στον τόπο μας 200 χρόνια πριν. Με τις εύστοχες ερωτήσεις τους αλλά 
και με τις αυθόρμητες απορίες και σκέψεις τους οι ψηφιακές τάξεις 
ζωντάνεψαν για άλλη μια φορά, επιβεβαιώνοντας ότι η τεχνολογία και 
η καλή διάθεση μαθητών και εκπαιδευτικών μπορούν να κάμψουν τα 
εμπόδια, φέρνοντας κοντά τους μαθητές με ανθρώπους που μέσα από 
το έργο τους διδάσκουν και προβληματίζουν.

Τον Χρήστο Δημόπουλο υποδέχθηκαν οι μαθητές του Νηπιαγωγείου 
και  της Α΄ Δημοτικού. Με τον δικό του μοναδικό τρόπο ο συγγραφέας 
παρουσίασε το βιβλίο του «Πώς να τη βγάλεις καθαρή στην Ελλάδα 
της επανάστασης του 1821», από τις εκδόσεις Ψυχογιός, ενώ με 
αμεσότητα και παραστατικότητα φρόντισε να ζωντανέψει σκηνές από 
την καθημερινότητα των Ελλήνων εκείνη την περίοδο.

Οι μαθητές της Β΄ και της Γ΄ Δημοτικού συναντήθηκαν με τη συγγραφέα 
Ελένη Σβορώνου, η οποία παρουσίασε αποσπάσματα από το βιβλίο της 
«Για να ζούμε ελεύθεροι» των εκδόσεων Μεταίχμιο. Με παιχνιδιάρικη 
διάθεση και με σεβασμό στην εθνική μας ιστορία, η κ. Σβορώνου έριξε 
φως σε γεγονότα του παρελθόντος, που σημάδεψαν τη μοίρα και την 

πορεία του τόπου μας, ενώ απάντησε σε ερωτήματα των μαθητών.
Με τη συγγραφέα Ελένη Ζαραμπούκα είχαν την ευκαιρία να 
συνομιλήσουν οι μαθητές της Δ΄ Δημοτικού. Αφορμή στάθηκε το 
βιβλίο της «Επανάσταση 1821» των εκδόσεων Πατάκη, γύρω από 
το περιεχόμενο του οποίου οι μαθητές διατύπωσαν ερωτήματα και 
προβληματισμούς.

Οι μαθητές της Ε΄ Δημοτικού συνομίλησαν διαδικτυακά με τους 
συγγραφείς του βιβλίου «Τα πρόσωπα της Επανάστασης του 1821» 
Βασιλική Μαρκάκη και Ζήνωνα Ζαμπακίδη. Μαζί τους αντάλλαξαν 
απόψεις για τα πρόσωπα εκείνα που με τη δράση και τα έργα τους  - 
πολεμικά ή πνευματικά - καθόρισαν την εξέλιξη του αγώνα κατά των 
Τούρκων και άνοιξαν τον δρόμο για την απελευθέρωση της πατρίδας 
μας.

Με τη συγγραφέα του βιβλίου «Το όνειρο του Ιωάννη» από τις εκδόσεις 
Καλειδοσκόπιο Έλσα Μυρογιάννη συναντήθηκαν διαδικτυακά οι 
μαθητές της ΣΤ΄ Δημοτικού και συνομίλησαν για το όραμα του 
Καποδίστρια και τις ενέργειές του μετά την ανάληψη των καθηκόντων 
του ως πρώτου κυβερνήτη του νέου ελληνικού κράτους.
Με τη συγγραφέα του βιβλίου «Έντεκα μέρες του Απρίλη 1826», Λίλη 
Λαμπρέλλη, συναντήθηκαν διαδικτυακά οι μαθητές της Α΄ Γυμνασίου 
και συνομίλησαν για τα γεγονότα των εννέα ημερών πριν και μετά την 
Έξοδο του Μεσολογγίου, όπως αυτά αποτυπώνονται μέσα από τα μάτια 
ενός παραμυθά και ενός εφήβου

Οι μαθητές της Β΄ Γυμνασίου συζήτησαν με τη συγγραφέα, κριτικό 
βιβλίων και εκπαιδευτικό, Μαρίζα Ντεκάστρο με αφορμή το βιβλίο 
της «Ένας κόσμος σε κίνηση».

Με τη ζωγράφο και συγγραφέα του βιβλίου «Μια ιστορία για τον 
Διονύσιο Σολωμό», από τις εκδόσεις Καλειδοσκόπιο, Μάρια Μπαχά 
συναντήθηκαν διαδικτυακά οι μαθητές της Γ΄ Γυμνασίου, ενώ οι μαθητές 
της Α΄ Λυκείου είχαν την ευκαιρία να συνομιλήσουν με τη συγγραφέα του 
βιβλίου «Το πικρό ποτήρι», από τις εκδόσεις Πατάκη, κ. Λένα Διβάνη. 
Μοναδικής σημασίας ήταν η διαδικτυακή συνάντηση των μαθητών με 
τον απόγονο του Νικηταρά, κ. Νικήτα Σταματελόπουλο. Στη συνάντηση 

«Μιλάμε για το ΄21»
200 ΧΡΟΝΙΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ 1821 - 2021

Επέτειος: 200 Χρόνια μετά την Επανάσταση 1821 - 2021
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έλαβε μέρος και ο Επίκουρος Καθηγητής του Τμήματος Φιλολογίας, κ. 
Κώστας Γιαβής. Μέσα από τη συζήτηση φωτίστηκαν άγνωστες πτυχές 
της ζωής του ήρωα, που η ιστορία τον έχει κατατάξει στους κορυφαίους 
Έλληνες αγωνιστές.

Συγχρόνως, κατά το ίδιο χρονικό διάστημα και στο πλαίσιο της 
διαθεματικής εβδομάδας μέσα από προβολές ιστορικών ντοκιμαντέρ 
χύθηκε άπλετο φως σε λιγότερο ή περισσότερο γνωστές πτυχές 
της ζωής σημαντικών μορφών, που σημάδευσαν την πορεία του 
νεοσύστατου ελληνικού κράτους, όπως του Ιωάννη Καποδίστρια
Αξίζει να αναφερθεί ότι μαθητές του Γυμνασίου και της Α’ Λυκείου 
συνεργάστηκαν ανά τμήματα και παρουσίασαν στην τάξη τους 
σπουδαίους Έλληνες λογοτέχνες που δόξασαν τη χώρα μας στα πέρατα 
του κόσμου, όπως τον Κωστή Παλαμά, τον Νικηφόρο Βρεττάκο  την Άλκη 
Ζέη, τον Κ.Π. Καβάφη, τον Αντώνη Σαμαράκη  τον Άγγελο Σικελιανό, τον 
Διονύσιο Σολωμό, τον Γιώργο Σεφέρη, τον Γιάννη Ρίτσο,  τον Αλέξανδρο 
Παπαδιαμάντη, τον Οδυσσέα Ελύτη και τον Νίκο Καζαντζάκη. Κοινό 
χαρακτηριστικό όλων τους η γνήσια αγάπη για την Ελλάδα. Αν και ο 
καθένας τους ανήκει σε διαφορετική γενιά και αποτυπώνει τις μύχιες 
σκέψεις και τα συναισθήματά του με έναν καθαρά προσωπικό τρόπο, 
όλοι στο σύνολό τους  μέσα από το έργο τους εξήραν το «θαύμα» που 
έλαβε χώρα το 1821 και τους πρωτεργάτες αυτού.

Συγχρόνως, οι μεγαλύτεροι  μαθητές των Εκπαιδευτηρίων μέσα από 
στοχευμένες εργασίες στα μαθήματα της Μουσικής, των Εικαστικών, 
της Οικιακής Οικονομίας και των Θρησκευτικών αναζήτησαν σε κείμενα 
και έργα τέχνης εκείνης της εποχής ποικίλες πληροφορίες, ικανές 
να συνθέσουν το κλίμα εκείνων των χρόνων. Πιο συγκεκριμένα, μέσα 
από τους ζωγράφους, τους ποιητές και τους μουσουργούς αυτής της 
περιόδου, που τραγούδησαν για πρώτη φορά με λόγιο τρόπο τον πόθο για 
την ελευθερία, αναζήτησαν και εντόπισαν τη δίψα για αξιοπρέπεια και 
την αγάπη των μαχόμενων Ελλήνων για τη ζωή. Δεν έλλειψαν, βέβαια, 
οι αναφορές στον ρόλο της Εκκλησίας και του κλήρου(επίσκοποι, 
κληρικοί και μοναχοί) που ίδρυσαν σχολεία, τόνωσαν την πίστη και 
αφύπνισαν πνευματικά το υπόδουλο γένος από τα πρώτα χρόνια μετά 
την Άλωση αλλά και καθ΄ όλη τη διάρκεια της Τουρκοκρατίας, μέχρι 
την Επανάσταση του 1821.

Βέβαια, εξίσου σημαντικές πληροφορίες αποκόμισαν οι μαθητές όλων 
των τάξεων μέσα από τις εικονικές περιηγήσεις σε μουσεία, όπως στο 
Ίδρυμα Ωνάση.

Η παρουσίαση πραγματοποιήθηκε από την υπεύθυνη της βιβλιοθήκης 
του Ιδρύματος Ωνάση, κ. Βίκυ Γεροντοπούλου, η οποία αναφέρθηκε 
στην ιστορία της τυπογραφίας από τον 15ο έως τον 19ο αιώνα, σε 

Έλληνες της Διασποράς, στα ελληνικά τυπογραφεία και στη σημασία της 
εφεύρεσης της τυπογραφίας για την ελληνική επανάσταση. Επιπλέον, 
έγινε αναφορά σε σημαντικές εκδόσεις της προεπαναστατικής εποχής, 
όπως η Ελληνική Νομαρχία (Ανώνυμος Έλλην), Νεωτερική Γεωγραφία 
(Δανιήλ Φιλιππίδης και Γρηγόριος Κωνσταντάς), και στη Χάρτα της 
Ελλάδος του Ρήγα Βελεστινλή. Η διαδικτυακή ξενάγηση στην έκθεση 
«Η εικόνα της Ελληνικής Επανάστασης σε χαρακτικά και διακοσμήσεις 
χρηστικών αντικειμένων στη Γαλλία του 19ου αιώνα» έδωσε στους 
μαθητές την ευκαιρία να παρακολουθήσουν τον τρόπο με τον οποίο οι 
Γάλλοι χαράκτες αποτύπωσαν τον Αγώνα των Ελλήνων για την ελευθερία. 
Οι εικόνες των αντικειμένων, εμπνευσμένες είτε από τη φιλελληνική 
λογοτεχνία και ποίηση είτε από τις αναφορές των εφημερίδων ή τη 
σύγχρονη ζωή, δεν άφησαν κανέναν ασυγκίνητο.

Μία εβδομάδα συζητήσεων, παρουσιάσεων, προβληματισμών, μία 
εβδομάδα μνήμης και περηφάνιας για το ένδοξο παρελθόν της 
χώρας μας. Οι μαθητές κατάφεραν να «κοινωνήσουν» το μήνυμα που 
έστειλε αυτός ο ευλογημένος τόπος 200 χρόνια πριν: ένα μήνυμα 
ελευθεροφροσύνης, αξιοπρέπειας, γενναιοψυχίας. Ακόμα και μέσα από 
τις οθόνες μας καταφέραμε να έρθουμε κοντά τόσο με ξεχωριστούς 
ανθρώπους όσο και με τον ιστορικό αγώνα που έδωσαν οι πρόγονοί μας. 
Είμαστε πολύ χαρούμενοι που μαθητές και εκπαιδευτικοί δούλεψαν 
από κοινού, για να προκύψει αυτό το υπέροχο αποτέλεσμα. Η αρχή, 
λοιπόν, έγινε και η εβδομάδα που πέρασε αποτελεί μόνο την αρχή για 
μια χρονιά δημιουργίας, συγκίνησης και ανακάλυψης όσων μας δένουν 
με τους προγόνους μας.

Επέτειος: 200 Χρόνια μετά την Επανάσταση 1821 - 2021
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ΜΟΥΣΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΕΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ 

με τον Διονύση Σαββόπουλο
και την Ευανθία Ρεμπούτσικα

Δύο «μαγικές» διαδικτυακές μουσικές συναντήσεις πραγματοποιήθηκαν 
κατά τη διάρκεια της καραντίνας με τη συμμετοχή δύο σημαντικών 
προσωπικοτήτων από τον χώρο της τέχνης, τον Διονύση Σαββόπουλο 
και την Ευανθία Ρεμπούτσικα.

«Άνοιξη για πάντα, παιδιά!»
Την άνοιξη, αν δεν τη βρεις, τη φτιάχνεις, λέει ο ποιητής.
Παλιά και νέα μέλη της χορωδίας και της ορχήστρας, μαθητές και 
απόφοιτοι των Εκπαιδευτηρίων συναντήθηκαν διαδικτυακά και 
«έφτιαξαν» τη δική τους άνοιξη, τραγουδώντας με τον αγαπημένο 
τους τραγουδοποιό Διονύση Σαββόπουλο το εμβληματικό τραγούδι 
«Μη μιλάς άλλο για αγάπη».
Ο Διονύσης Σαββόπουλος, οι εξαίσιες μουσικές του και τα χαρισματικά 

παιδιά των Εκπαιδευτηρίων έφεραν την άνοιξη στις καρδιές μας, 
γέμισαν νιάτα τις μέρες μας, φως και ελπίδα τη ζωή μας.

«Με την πλάτη»
Παλιά και νέα μέλη της χορωδίας και της ορχήστρας, μαθητές και 
απόφοιτοι των Εκπαιδευτηρίων καθώς και μαθητές του Ζωγραφείου 
Λυκείου συναντήθηκαν διαδικτυακά με την αγαπημένη τους συνθέτρια 
Ευανθία Ρεμπούτσικα, για να τραγουδήσουν με τη συνοδεία των 
εξαίσιων μουσικών της το τραγούδι «Με την πλάτη», σε στίχους Λίνας 
Νικολακοπούλου και να μας ευχηθούν «η ανάσα μας να συνορέψει με 
ό,τι αξίζει στη ζωή».

Μουσική Διαδικτυακή Συνάντηση
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ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΙ

Μαθητικοί Αγώνες Τέχνης
Με μεγάλη επιτυχία και με τη συμμετοχή 11 σχολείων, ιδιωτικών και 
δημόσιων, της Ελλάδας και της Ομογένειας, πραγματοποιήθηκαν στα 
Εκπαιδευτήρια για έβδομη χρονιά οι Πανελλήνιοι Μαθητικοί Αγώνες 
Τέχνης.
Τη φετινή χρονιά λόγω των έκτακτων επιδημιολογικών δεδομένων οι 
μαθητές διαγωνίστηκαν μόνο στις κατηγορίες ποίηση, ζωγραφική, 
φωτογραφία και βίντεο. Το θέμα της φετινής διοργάνωσης ήταν η 
ατομική ευθύνη, όπως αυτή παρουσιάζεται από τον Νίκο Καζαντζάκη 
στην Ασκητική: «Ν’ αγαπάς την ευθύνη. Να λες: Εγώ, εγώ μονάχος μου 
έχω χρέος να σώσω τη γης. Αν δε σωθεί, εγώ φταίω».
Οι Αγώνες Τέχνης αποτελούν από το 2015 ένα νεανικό καλλιτεχνικό 
βήμα και μια μεγάλη γιορτή εκπαίδευσης και πολιτισμού. Στόχος 
τους δεν είναι τόσο το έπαθλο όσο η προσπάθεια, ο αγώνας και η 
δημιουργική συνάντηση, η συνύπαρξη με τους συνομηλίκους, ο γόνιμος 
προβληματισμός και η καλλιτεχνική έκφραση. 
Η κριτική επιτροπή της κάθε κατηγορίας, που αποτελούνταν και φέτος 
από καταξιωμένες προσωπικότητες από τον χώρο της τέχνης, εξέφρασε 
την ικανοποίηση και τον ενθουσιασμό της για το επίπεδο των μαθητικών 
δημιουργιών, την προσπάθεια των μαθητών και το ταλέντο τους.

Κατηγορία: Ποίηση
1ο βραβείο: Σ. Πατσιούρα, «Πυρωμένη μου νιότη»,
Εκπαιδευτήρια Ν. Μπακογιάννη
2ο βραβείο: Χ. Παπαγεωργίου, «Όταν ευθύνεσαι – αγαπάς...»,
Εκπαιδευτήρια Ν. Μπακογιάννη
Π. Ιωσηφίδου, «Ευθύνομαι»,
Εκπαιδευτήρια Ε. Μαντουλίδη
3ο βραβείο: Γ. Φωτίου, «Ο λύχνος υπό τον μόδιον»,
Μουσικό Σχολείο Λάρισας
Ι. Καραγκούνη, «Το χρέος μου»,
Ζωγράφειο Λύκειο Κωνσταντινούπολης
Εύφημη Μνεία: Ά. Νικολάου, «Ο κόσμος και ο άνθρωπος»,
1ο ΕΠΑΛ Αριδαίας

Κατηγορία: Ζωγραφική (Λύκειο)
1ο βραβείο: Λ. – Ε. Μυλωνά, Εκπαιδευτήρια Ν. Μπακογιάννη

2ο βραβείο: Μ. Μεταξά, 2ο ΓΕΛ Αμπελοκήπων
3ο βραβείο: Α. Μπουρσαλιόγλου, Ζωγράφειο Λύκειο, Κωνσταντινούπολη
Εύφημη Μνεία: Κ. Νεοχωρίτου, Ζωγράφειο Λύκειο, Κωνσταντινούπολη

Κατηγορία: Ζωγραφική (Γυμνάσιο)
1ο βραβείο: Ε. Γιαλουρή, Γυμνάσιο Λιβαδοχωρίου Λήμνου
2ο βραβείο: Α. Μάρκου, Εκπαιδευτήρια Ν. Μπακογιάννη
Γ. Καϊμάκη, Εκπαιδευτήρια Ε. Μαντουλίδη
3ο βραβείο: Ε. Ιγνατίου, 2ο Γυμνάσιο Καλυβίων
Εύφημη Μνεία: Α. Μακέδου, Εκπαιδευτήρια Ε. Μαντουλίδη

Κατηγορία: Φωτογραφία
1ο βραβείο: Ν. Χαβούτσογλου, Ζωγράφειο Λύκειο, Κωνσταντινούπολη
2ο βραβείο: Ε. Τριανταφύλλου, Εκπαιδευτήρια Ν. Μπακογιάννη
Δ. Σοφιανός, 1ο ΕΠΑΛ Αριδαίας «ΝΙΚΑΝΔΡΟΣ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ»
3ο βραβείο: Δ. - Γ. Ζαρογιαννοπούλου - Ρούσσου
Εύφημη Μνεία: Χ. Σταύρου, Ιδιωτικά Σχολεία ΑΞΙΟΝ

Κατηγορία: Φωτογραφία (Γυμνάσιο)
1ο βραβείο: Ε. Καραθανάση, Εκπαιδευτήρια Ν. Μπακογιάννη
2ο βραβείο: Ρ. Παλάντζα, Εκπαιδευτήρια Ν. Μπακογιάννη
Έ. Μανουάχ, Εκπαιδευτήρια Ν. Μπακογιάννη
3ο βραβείο: Ι. Φράγκος, Γυμνάσιο Λιβαδοχωρίου Λήμνου
Δ. Δήμου, Γυμνάσιο Λιβαδοχωρίου Λήμνου

Κατηγορία: Βίντεο
1ο βραβείο: «Savetheplanet», Ιδιωτικά Σχολεία ΑΞΙΟΝ
2ο βραβείο: «Εγώ, εγώ μονάχος μου έχω χρέος να σώσω τη γη. Αν δε 
σωθεί εγώ φταίω.», Εκπαιδευτήρια Ν. Μπακογιάννη
«Προ των ευθυνών», Γυμνάσιο Λιβαδοχωρίου Λήμνου
3ο βραβείο: «Η γη εκμπέμπει SOS», Εκπαιδευτήρια Ε. Μαντουλίδη

Αγώνες Τέχνης
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Χριστούγεννα με ιστορίες ξεχωριστές… 
για τους μαθητές των Εκπαιδευτηρίων και
των ομογενειακών σχολείων
Νηπιαγωγείο
Αν η μισή ιστορία είναι του συγγραφέα, η άλλη μισή λέγεται ότι είναι 
του μικρού παιδιού που τη διαβάζει! Το βιβλίο είναι ένας καλός 
φίλος που μας συντροφεύει για μια ολόκληρη ζωή. Με αφορμή τον 
ερχομό των Χριστουγέννων αποφασίσαμε να καλωσορίσουμε στις 
διαδικτυακές μας τάξεις εκλεκτούς καλεσμένους, τους δημιουργούς 
των όμορφων ιστοριών που μας ταξιδεύουν! Οι μαθητές των Προνηπίων 
και των Blossoms είχαν την ευκαιρία να συναντήσουν διαδικτυακά 
τους συγγραφείς Χρήστο Δημόπουλο και να ακούσουν την ιστορία 
μιας ξεχωριστής γοργόνας, από το βιβλίο του «Η γοργόνα Ελισσώ» 
(εκδόσεις Ψυχογιός) και Γιώργο Λεμπέση, ο οποίος αφηγήθηκε το 
χριστουγεννιάτικο παραμύθι του «Βυθούγεννα» (εκδόσεις Ψυχογιός).
Τις διαδικτυακές τάξεις των Νηπίων και των Beatles επισκέφτηκε ο 
συγγραφέας Βαγγέλης Ηλιόπουλος, ο οποίος αφηγήθηκε το παραμύθι 
του «Μα πού πήγαν τα Χριστούγεννα;» (εκδόσεις Πατάκη).  Σε αυτό το 
μαγικό ταξίδι είχαμε συνοδοιπόρους φίλους των Εκπαιδευτηρίων από 
ομογενειακά σχολεία της Ίμβρου και της Κωνσταντινούπολης. Μαζί 
με τους μαθητές από το Νηπιαγωγείο της Ίμβρου και το Δημιουργικό 
Εργαστήρι Αγίας Τριάδας «ρουφήξαμε» τις ιστορίες των συγγραφέων 
και ευχηθήκαμε η νέα χρονιά να έχει μόνο χαμόγελα και αγκαλιές!

Δημοτικό
Στο πλαίσιο της εκδήλωσης «Χριστούγεννα με ιστορίες ξεχωριστές…» οι 
μαθητές μέσα στις ψηφιακές τους τάξεις συνάντησαν γνωστούς Έλληνες 
συγγραφείς που τους αφηγήθηκαν με τον δικό τους ιδιαίτερο τρόπο τις 
ιστορίες τους, απάντησαν στα ερωτήματά τους και μοιράστηκαν μαζί 
τους σκέψεις και ευχές για τη νέα χρονιά. Τα παιδιά με αφοπλιστική 
σοβαρότητα - ως έμπειροι δημοσιογράφοι -διατύπωσαν ερωτήματα 
που προβλημάτισαν τους συγγραφείς. Συγχρόνως, οι αυθόρμητες και 
ειλικρινείς ευχές τους για μια ήρεμη νέα χρονιά με υγεία και χαμόγελα 
άγγιξαν τις καρδιές όλων μας, μικρών και μεγάλων, καθώς αποτύπωναν 
ξεκάθαρα όλα όσα αυτά σκέφτονται, ελπίζουν και προσδοκούν. Στο 
πλαίσιο της εκδήλωσης οι μαθητές της Α΄ Δημοτικού συνομίλησαν με τη 
συγγραφέα Λότη Πέτροβιτς - Ανδριτσοπούλου, η οποία παρουσίασε το 
βιβλίο της «Νύχτες Χριστουγέννων και Πρωτοχρονιάς» (εκδόσεις Σαΐτη) 
ενώ οι μαθητές της Β΄ Δημοτικού συνάντησαν διαδικτυακά τη Μαρία 
Παπαγιάννη και με αφορμή το βιβλίο της «Εκείνα τα Χριστούγεννα 

ήρθαν τα κάτω πάνω» (εκδόσεις Πατάκη). Οι μαθητές της Γ΄ Δημοτικού 
είχαν την ευκαιρία να συναντήσουν στις ψηφιακές τους τάξεις τη 
Σοφία Μαντουβάλου και να συζητήσουν γύρω από το βιβλίο της «Τη 
νύχτα που γεννήθηκε η αγάπη»(εκδόσεις Μεταίχμιο).  Τους μαθητές 
της Δ΄ Δημοτικού επισκέφτηκε ο συγγραφέας  Στέλιος Πελασγός, 
ο οποίος τους παρουσίασε το νέο του βιβλίο Καλικαντζαρολογία 
- Καλικαντζαροδιωκτική (εκδόσεις Πατάκη) και οι μαθητές της 
Ε΄ Δημοτικού υποδέχθηκαν τη Σοφία Ζαραμπούκα, με την οποία 
συνομίλησαν γύρω από το θαύμα των Χριστουγέννων. Τέλος με τον 
συγγραφέα Βασίλη Παπαθεοδώρου συνομίλησαν οι μαθητές της 
ΣΤ΄ Δημοτικού σχετικά με το βιβλίο του «Ναι, Βιρτζίνια, υπάρχει Αϊ-
Βασίλης» (εκδόσεις Καστανιώτη)  
Ομογενειακά Σχολεία
Την εκδήλωση παρακολούθησαν και οι φίλοι των Εκπαιδευτηρίων από 
τα Ομογενειακά Σχολεία της Ίμβρου και της Κωνσταντινούπολης. Πιο 
συγκεκριμένα, κοντά μας ήταν μαθητές από:
• το Δημοτικό Σχολείο της Ίμβρου
• το Δημοτικό Σχολείο του Ζαππείου
• το Δημοτικό Σχολείο της Πριγκήπου
• το Γυμνάσιο - Λύκειο του Ζωγραφείου
• το Γυμνάσιο - Λύκειο της Πατριαρχικής Μεγάλης του Γένους Σχολής.
Όλα τα παιδιά από τα Ομογενειακά Σχολεία «ρούφηξαν» τις ιστορίες 
των συγγραφέων και τα διδάγματά τους, ονειρεύτηκαν και ταξίδεψαν 
μαζί μας, με την ευχή η νέα χρονιά να είναι ήρεμη και δημιουργική.

Γυμνάσιο - Λύκειο
…Ένα πρωτοποριακό πρόγραμμα γνωριμίας και αλληλεπίδρασης των 
μαθητών και μαθητριών του Γυμνασίου μας και της Α’ Λυκείου με 
σημαντικούς Έλληνες συγγραφείς, όπως η Στέλλα Κάσδαγλη, ο Μάνος 
Κοντολέων και η Ελένη Πριοβόλου.
…Γίναμε μια μεγάλη παρέα, εμείς, οι καθηγητές μας, οι συμμαθητές 
μας από τα σχολεία της Πόλης και οι συγγραφείς… και διαβάσαμε 
αποσπάσματα Χριστουγεννιάτικων ιστοριών, προβληματιστήκαμε, 
γελάσαμε και δείξαμε πόσο κοντά - ακόμα κι αν είμαστε τόσο μακριά 
- μπορεί να μας φέρει η λογοτεχνία…
…και επειδή δεν χορτάσαμε, ανανεώσαμε το ραντεβού μας για το 2021… 

Λογοτεχνικό Πρόγραμμα
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«Τέχνη και παιδί»

Στο πλαίσιο του προγράμματος «Τέχνη και παιδί», οι μαθητές των 
Προνηπίων και των Blossoms γνώρισαν τους καλλιτέχνες Joan Miro 
και Bruce Gray. Παρατήρησαν διάφορα έργα τους, γνώρισαν τις 
τεχνικές τους και έμαθαν για τη ζωή τους. Τέλος, μεταμορφώθηκαν 
οι ίδιοι σε μικρούς καλλιτέχνες και δημιούργησαν τα δικά τους έργα. 
Προσπάθησαν να αποτυπώσουν, όσο πιο πιστά γινόταν, τους πίνακες 
«Το σώμα μου» του Joan Miro και «Οι κύκλοι» του Bruce Gray. 
Ετοιμαστείτε να εκπλαγείτε από το αποτέλεσμα!

«Βήματα στη ζωή» 

Για μια ακόμη χρονιά τα Νήπια συμμετείχαν στο πρωτοποριακό 
πρόγραμμα «Βήματα στη Ζωή». Κατά τη διάρκεια του προγράμματος 
μάθαμε τα «σωστά βήματα», για να είμαστε πιο ανεξάρτητοι, 
να λύνουμε με τον σωστό τρόπο τις διαφορές μας, να παίζουμε 
καλύτερα με τους φίλους μας και γενικά να γνωρίσουμε 
περισσότερα πράγματα για τον εαυτό μας και τους άλλους. Στην 
πορεία διακοσμήσαμε την αφίσα του προγράμματος, δημιουργήσαμε 
το δικό μας «μονοπάτι» στη ζωή, ενώ στη συνέχεια συντάξαμε το 
«Συμβόλαιο της τάξης μας» με κανόνες σωστής συμπεριφοράς. 
Ακόμα, φτιάξαμε και το «Γλυκοβαζάκι της ευγένειας» και με 
αφορμή την κουκλοθεατρική παράσταση που παρακολουθήσαμε, 
συζητήσαμε για την έννοια του «περισπασμού» και σκεφτήκαμε 
τρόπους με τους οποίους θα μπορέσουμε να «αγνοήσουμε» τους 
περισπασμούς και να ακούσουμε στο μέλλον προσεκτικά κάποιον 
συνομιλητή μας. 

«Μέσα από τα μάτια των καλλιτεχνών» 

Στo πλαίσιο του εκπαιδευτικού προγράμματος «Μέσα από τα 
μάτια των καλλιτεχνών», οι μαθητές των Νηπίων γνώρισαν 
αντιπροσωπευτικά έργα σπουδαίων ζωγράφων και προσέγγισαν 
με ποικίλους τρόπους διάφορα καλλιτεχνικά ρεύματα, όπως 
τον κυβισμό, τον εξπρεσιονισμό, τον σουρεαλισμό. Τα παιδιά, 
εμπνευσμένα από τα έργα που γνώρισαν, δημιούργησαν δικές 
τους πρωτότυπες εικαστικές κατασκευές. Κύβοι βαμμένοι 
με ασπρόμαυρα γεωμετρικά σχήματα έγιναν η βάση για ένα 
διαφορετικό παζλ, που στολίζει πλέον τον χώρο του Νηπιαγωγείου 
μας. Η ενασχόληση με την τέχνη συνεχίστηκε και στη σύγχρονη 
εξ αποστάσεως εκπαίδευση, η οποία αποκτάει καλλιτεχνικό 
χαρακτήρα. Στο πλαίσιο του προγράμματος τα Νήπια, μέσα από 
την οθόνη του υπολογιστή τους, γνώρισαν τον σπουδαίο Έλληνα 
ζωγράφο και γλύπτη Γιάννη Γαϊτη. Εμπνεύστηκαν από τους 
ξεχωριστούς πίνακές του, μεταμορφώθηκαν σε μικρούς καλλιτέχνες 
και ζωγράφισαν τα δικά τους μοναδικά ασπρόμαυρα ανθρωπάκια.
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«Μαθαίνω να ζω υγιεινά» 

Στο πλαίσιο του διαδικτυακού μας μαθήματος μιλήσαμε με τους 
μικρούς μαθητές του Παιδικού Σταθμού για τη στοματική υγιεινή και 
για την απαραίτητη καθημερινή φροντίδα των δοντιών. Μιλήσαμε 
για τις τροφές που πρέπει να καταναλώνουμε καθημερινά, 
έτσι ώστε να διατηρούμε τα δόντια μας υγιή. Με τη βοήθεια 
κατάλληλου εποπτικού υλικού και μέσω παιχνιδιών κατανοήσαμε 
πόσο σημαντική είναι η  σωστή φροντίδα των δοντιών. Τέλος, 
αφού δείξαμε τον σωστό τρόπο βουρτσίσματος των δοντιών, 
δημιουργήσαμε ένα στοματάκι με δοντάκια από πλαστελίνη και, 
αφού το επεξεργαστήκαμε, υποδυθήκαμε ότι μιλάμε μαζί του. 

«Το κουκί και το ρεβίθι»

Στο πλαίσιο του πρωτοποριακού προγράμματος «Το κουκί 
και το ρεβίθι», οι μικροί μαθητές του Παιδικού Σταθμού των 
Εκπαιδευτηρίων Ε. Μαντουλίδη, μεταφέρθηκαν στον υπέροχο κόσμο 
του βιβλίου. Μέσα από δραστηριότητες, παρασύρθηκαν από τη 
μαγεία του. Απέκτησαν γνώσεις, μέσα από βιωματικά ερεθίσματα, 
και εμπλούτισαν τη φαντασία τους με την ανάγνωση βιβλίων. 
Τέλος, δημιούργησαν το «Βιβλίο της τάξης». Πήραν τον ρόλο του 
συγγραφέα και του εικονογράφου και «έγραψαν» το δικό τους 
βιβλίο. 
Ενθουσιασμένοι από τη διαδικασία της συγγραφής, θαυμάσαμε το 
αποτέλεσμα και περήφανοι σας παρουσιάζουμε τη δουλειά μας!

«Mission X»

Γιατί έχουμε μέρα και νύχτα; Γιατί το φεγγάρι δεν έχει πάντα ίδιο 
σχήμα και είναι γεμάτο τρύπες; Πώς γίνεται να γυρίζει η Γη κι εμείς 
να μην κουνιόμαστε; Τι άλλο υπάρχει στο Διάστημα; 
Για να απαντήσουμε σ’ αυτές τις ερωτήσεις, συγκεντρώσαμε 
πληροφορίες από το διαδίκτυο και σχετικά βιβλία, κάναμε 
πειράματα, αναπαραστήσαμε βιωματικά την κίνηση της Γης 
και της Σελήνης γύρω από τον Ήλιο, φτιάξαμε τις δικές μας 
«φεγγαρόπετρες». Ενθουσιασμένοι από όσα μαθαίναμε και 
καθώς οι απορίες μας για το Διάστημα και το σύμπαν αυξάνονταν, 
αποφασίσαμε να δεχτούμε την πρόσκληση που μας έγινε από 
την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Διαστήματος (ESA) και να πάρουμε 
μέρος στο πρόγραμμα «Mission X – Train like an astronaut», 
για να γνωρίσουμε περισσότερα για τον κόσμο του Διαστήματος 
και να μπορέσουμε να προετοιμαστούμε όπως ένας πραγματικός 
αστροναύτης. Για να τα καταφέρουμε, χρειάστηκε να αναλάβουμε 
και να πραγματοποιήσουμε πολλές αποστολές, γιατί, για να πετύχει 
κανείς κάτι τέτοιο, δεν αρκούν μόνο οι επιστημονικές γνώσεις. 
Χρειάζονται σωστή διατροφή, καλή φυσική κατάσταση αλλά και, 
κοινωνικές δεξιότητες. Πρώτη μας αποστολή ήταν η δημιουργία 
διαστημικού σταθμού στην τάξη. Πύραυλοι, τηλεσκόπια και γωνιές 
παρατήρησης πλαισίωσαν τους διαστημικούς μας σταθμούς.
Επόμενη αποστολή η απόκτηση τέλειας φυσικής κατάστασης. 
«Αναρρίχηση στον Άρη», «βόλτα στο Διάστημα», «ασκήσεις 
ισορροπίας» ήταν μόνο η αρχή...
Η επιτυχία κάθε αποστολής μας επιβραβεύτηκε με «πόντους» που 
μας βοήθησαν να αποφοιτήσουμε με «Άριστα» από τη «Σχολή του 
Διαστήματος».
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«Ημέρα Αθλητισμού» 

 «Ημέρα Αθλητισμού» στο Νηπιαγωγείο, το English Garden και 
τον Παιδικό Σταθμό των Εκπαιδευτηρίων σημαίνει αυλές γεμάτες 
παιδικές φωνές και χαμόγελα! Οι μικροί μας μαθητές, από τα 
Juniors μέχρι και τα Νήπια, στήθηκαν στις γραμμές εκκίνησης των 
γηπέδων και, ακούγοντας το σύνθημα του προπονητή, έβαλαν τα 
δυνατά τους, διαγωνιζόμενοι στην ταχύτητα. Ακόμη, αγωνίστηκαν 
σε σκυταλοδρομίες, σε κράτημα και ρίψη μπάλας και δοκίμασαν τις 
δυνάμεις τους σε διαδρομές περιπέτειας με σχοινιά, στεφάνια και 
κώνους, ασκώντας όλα τα μέρη του σώματός τους. 
 Το σημαντικότερο όμως απ’ όλα είναι ότι έμαθαν την αξία της 
άθλησης, του συναγωνισμού και της ευγενούς άμιλλας αλλά και τη 
δύναμη της προσπάθειας και της επιμονής σε στόχους και σκοπούς, 
αντίστοιχους με την ηλικία και τις δυνατότητές μας. Ραντεβού στα 
γήπεδα, λοιπόν, όποιο άθλημα κι αν φιλοξενούν αυτά!

«Βιβλιοπαρέες» 

Στο πλαίσιο του Λογοτεχνικού Προγράμματος «Βιβλιοπαρέες», τα 
Προνήπια και τα Blossoms υποδέχτηκαν στις διαδικτυακές τους 
τάξεις τη συγγραφέα Ρένα Ρώσση - Ζαΐρη. Έχοντας διαβάσει το 
παιδικό βιβλίο «Είμαι θυμωμένη!», της παρουσίασαν τις εργασίες 
και τα παιχνίδια που δημιούργησαν, καθώς κι ένα σύντομο 
βιογραφικό που ετοίμασαν με τον δικό τους, ιδιαίτερο, τρόπο. Η 
συγγραφέας μίλησε στα παιδιά για τις ξεχωριστές ιστορίες της, τους 
διάβασε ένα καινούριο παραμύθι και απάντησε με χαρά σε όλες 
τους τις ερωτήσεις.
Επίσης, οι μαθητές των Νηπίων αφού διάβασαν το βιβλίο του 
συγγραφέα κ. Γιώργου Κατσέλη, «Στον πλανήτη της φαντασίας» 
είχαν την ευκαιρία να τον γνωρίσουν διαδικτυακά. Ο συγγραφέας 
μίλησε στα παιδιά για την πηγή της έμπνευσής του και τον τρόπο 
που γράφει τα βιβλία του, απάντησε με χαρά σε όλες τις ερωτήσεις 
τους, άκουσε τις εντυπώσεις τους και έλυσε τις απορίες τους. 
Συζήτησε μαζί τους για την ομορφιά των βιβλίων, τις γνώσεις που 
μας παρέχουν και τους μαγευτικούς κόσμους στους οποίους μας 
μεταφέρουν. Η συνάντηση ολοκληρώθηκε, αφού με τη βοήθεια των 
μικρών αναγνωστών ετοιμάστηκε η «μαγική συνταγή».
Τα Νήπια μας έδωσαν υπόσχεση να ξανασυναντηθούν μαζί του μέσα 
στους φανταστικούς κόσμους των βιβλίων του. 

«Μίλα τώρα!» 
Τα Νήπια των Εκπαιδευτηρίων μας, με αφορμή την Πανελλήνια 
Ημέρα κατά της σχολικής βίας και του εκφοβισμού, έστειλαν το δικό 
τους μήνυμα με κεντρικό σύνθημα «Μίλα τώρα!». 
Μέσα στις ψηφιακές μας τάξεις διαβάσαμε παραμύθια, ακούσαμε 
τραγούδια, παρακολουθήσαμε σχετικά video, συζητήσαμε τις 
λανθασμένες συμπεριφορές, σχολιάσαμε και σκεφτήκαμε διάφορες 
προτάσεις, για να αλλάξουμε την έκβαση μιας ιστορίας. Μιλήσαμε 
για τα συναισθήματα που νιώθει το παιδί που πέφτει θύμα σχολικού 
εκφοβισμού, αλλά και γι΄αυτά που νιώθει το παιδί θύτης που ασκεί 
εκφοβισμό. Αποφασίσαμε ότι δεν θα αφήσουμε κανέναν να μας 
κάνει να αισθανθούμε άσχημα και πως, αν συμβεί κάτι ανάλογο σε 
εμάς ή σε κάποιο άλλο παιδί, θα «ΜΙΛΗΣΟΥΜΕ ΤΩΡΑ».

Παιδικός Σταθμός - Νηπιαγωγείο • ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
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MANDOULIDES 
ENGLISH 
GA R D E N

Autumn Nature Walk

Mission XBooktime

Platanakia Natura

25th March Online CelebrationOnline Christmas CraftsWriting a Letter to Santa

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε μαθητές 3 - 6 χρονών, που η αγγλική 
είναι η μητρική τους γλώσσα ή θέλουν να τη γνωρίσουν τόσο καλά 
όσο την ελληνική.
Στο Mandoulides English Garden οι μαθητές παράλληλα με την 
ελληνική γλώσσα, ιστορία και παράδοση, με την καθοδήγηση 
έμπειρων εκπαιδευτικών, native speakers, γνωρίζουν την αγγλική 
γλώσσα, ταξιδεύουν στον μαγικό της κόσμο με παραμύθια, 
θρύλους και παραδόσεις, ήθη και έθιμα, μουσική και τραγούδια 
και μαθαίνουν να την αγαπούν μέσα από το θεατρικό και ομαδικό 
παιχνίδι, τη μουσική, τη ζωγραφική, την πληροφορική, τη 
γυμναστική και άλλες δραστηριότητες.

Παιδικός Σταθμός - Νηπιαγωγείο • ENGLISH GARDEN
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"The Beatles Learn About Friendship" 
It is a widespread belief that good friendships help children 
develop emotionally and morally. In addition, they teach us 
basic life skills such as how to communicate, cooperate and 
solve problems! Thus, the Beatles were reminded of how good 
friends treat each other with respect, kindness and generosity 
through role-playing, storytelling and making fun crafts!

"Easter Egg Hunt" 
Just before Easter the English Garden students had a wonderful 
time with many Easter crafts, songs, games and Stream 
experiments. Although our annual Easter Egg Hunt could not take 
place at school, the Easter bunny visited our students individually 
and hid eggs in each student’s house! They were given clues and 
searched for the delicious chocolate eggs hidden! It is definite 
that this was an Easter Egg Hunt that will be remembered.

The English Garden Ηalloween
The students of the English Garden particularly enjoy celebrating 
Halloween every year! Once again, this year our students made 
their baskets, put on their costumes and went trick or treating to 
their neighboring classrooms where the teachers placed treats 
in their bags. Our day ended with a big Halloween party. We sang, 
danced, played fun games and even watched the carving of the 
Jack o’ Lantern!

"Making an Anatomy Apron" 
Who is not amazed by the anatomy of the human body? The 
Blossoms having learnt the main body parts, enriched their 
knowledge by learning about the functions of vital organs. They 
took turns attaching the heart, liver, intestine and other vital 
organs on the velcro anatomy apron. The highlight of this theme 
was when they made their own apron! 

"Mandoulides' Vegetable Garden"
The Seeds took a stroll to the Mandoulides' vegetable garden 
and observed the various vegetables that have been planted by 
students. We compared them in terms of size, shape and color. 
We were so excited that when we returned to our class, we 
planted our own lentil seeds! We couldn’t wait to watch them 
grow!

Παιδικός Σταθμός - Νηπιαγωγείο • ENGLISH GARDEN
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Παιδικός Σταθμός - Νηπιαγωγείο • ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ - ΕΞΟΡΜΗΣΕΙΣ

Κυκλοφοριακή αγωγή «Μαρτάκια»

Καθαρά Δευτέρα

Επίσκεψη Παιδιάτρου Μαθαίνοντας τα φθινοπωρινά φρούτα

Περίπατος στο Φράγμα της Θέρμης «Χελιδονίσματα»: Τα κάλαντα της Άνοιξης

Μαθηματικά παιχνίδια

Διαδικτυακός εορτασμός 25ης Μαρτίου

Διαδικτυακός εορτασμός Αποκριάς
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Παιδικός Σταθμός - Νηπιαγωγείο • ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ - ΕΞΟΡΜΗΣΕΙΣ

Μπαίνοντας στον κινηματογράφο

Εορτασμός 28ης Οκτωβρίου

Βάφοντας κόκκινα αυγά «Λαζαράκια»

Φτιάχνοντας σπιτική πλαστελίνη

Μαθαίνοντας για τους δεινόσαυρους

Παγκόσμια ημέρα των ζώων
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Αποφοίτηση Νηπίων - Beatles

Παιδικός Σταθμός - Νηπιαγωγείο • ΑΠΟΧΑΙΡΕΤΙΣΤΗΡΙΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

Οι γιορτές των άλλων τάξεων του Παιδικού Σταθμού - Προνηπίων δεν πραγματοποιήθηκαν λόγω των έκτακτων 
επιδημιολογικών δεδομένων.
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Η Επανάσταση του 1821
μέσα από τα μάτια των παιδιών

Φως σε γνωστά ή άγνωστα γεγονότα και πρόσωπα της Εθνικής μας 
ιστορίας έριξαν οι μαθητές της ΣΤ’ Δημοτικού των Εκπαιδευτηρίων 
Μαντουλίδη μέσα από ομαδικές παρουσιάσεις Sway. Καθ΄ όλη τη 
διάρκεια της διαθεματικής εβδομάδας «Μιλάμε για το 1821», που 
ήταν αφιερωμένη στα 200 χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση του 
1821, οι μαθητές εργάστηκαν ομαδικά, επιδεικνύοντας εξαιρετική 
ωριμότητα και δημιουργικό ζήλο που θα τον ζήλευαν ακόμη και 
επαγγελματίες. Μετά από συντονισμένη έρευνα συγκέντρωσαν και 
παρουσίασαν πλούσιο υλικό από την ιστορία του τόπου μας, εστιάζοντας 
την προσοχή και το ενδιαφέρον τους όχι μόνο σε γνωστές μάχες ή σε 
ιδιαίτερα προβεβλημένα πρόσωπα αλλά και στην καθημερινότητα 

των Ελλήνων εκείνης της εποχής καθώς και στον ρόλο των απλών 
ανθρώπων για την αποτίναξη του τουρκικού ζυγού. Το αποτέλεσμα 
της δουλειάς τους είναι εντυπωσιακό, ενδεικτικό των δυνατοτήτων 
των παιδιών, κάθε φορά που συνεργάζονται αρμονικά, συνδυάζοντας 
τις γνώσεις τους, το κέφι και τη διάθεσή τους για δημιουργία με τις 
πολλαπλές δυνατότητες της σύγχρονης τεχνολογίας.
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Δημοτικό • ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ

01
ΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΩΝ ΣΤΙΣ 
«ΓΕΙΤΟΝΙΕΣ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ» 

Το Μουσείο και η Ακαδημία Παιδικής Τέχνης διοργάνωσαν 
την 9η BIENNALE Παιδικής Τέχνης για τα έτη 2020 - 2021. 
Αν και βιώνουμε όλοι μας, ομολογουμένως, μια δύσκολη 
περίοδο, 5000 παιδιά από όλη την Ελλάδα πήραν μέρος στον 
διαγωνισμό. Οι μαθητές μας ζωγράφισαν τα έργα τους πριν 
από την πανδημία και το κλείσιμο των σχολείων, στις αρχές 
του 2020. Το θέμα του διαγωνισμού που ενέπνευσε τους 
μαθητές μας ήταν: «Οι γειτονιές του κόσμου».
Η τελετή βράβευσης των διακριθέντων μαθητών έγινε 
διαδικτυακά στα μέσα Ιουνίου, Μπορείτε να απολαύσετε έργα 
του διαγωνισμού στη διαδικτυακή έκθεση, ακολουθώντας το 
παρακάτω link: https://bit.ly/3wkENan
Διακρίθηκαν οι παρακάτω μαθητές των Εκπαιδευτηρίων
Ε. Μαντουλίδη. 
1ο Βραβείο:
Α. Αντωνιάδου (Β΄ Δημοτικού), Ό. Γαλάνη (Δ΄ Δημοτικού),
Θ. Γίτσα (Δ΄ Δημοτικού), Α. Γκόλνα (ΣΤ΄ Δημοτικού),
Β. Ευσταθιάδου (Ε΄ Δημοτικού), Λ. Ζίγι (Ε΄ Δημοτικού),
Κ. Καμπάνης (Δ΄ Δημοτικού), Δ. Καρρά (ΣΤ΄ Δημοτικού),
Δ. Καρυπίδου (Δ΄ Δημοτικού), Α. Κασιμάτη (Ε΄ Δημοτικού),
Α. Καφετζόπουλος (ΣΤ΄ Δημοτικού), Θ. Κώτσια
(ΣΤ΄ Δημοτικού), Λ. Λι (Α΄ Γυμνασίου), Ά. Ρ. Λώλου
(Ε΄ Δημοτικού), Δ. Σάκκου (Δ΄ Δημοτικού), Β. - Κ. Σάμου
(ΣΤ΄ Δημοτικού), Μ. Σαρδέλη (Ε΄ Δημοτικού), Ε. Τζιγκαλίδης 
(ΣΤ΄ Δημοτικού), Α. Τουπλικιώτης (ΣΤ΄ Δημοτικού), Α. Τσάκου 
(Ε΄ Δημοτικού)
2ο Βραβείο
Ζ. - Χ. Αλμαλόγλου (Δ΄ Δημοτικού), Ε. Βασιλείου -
Αυγουστόγλου (ΣΤ΄ Δημοτικού), Ε. Καραγιάννη (Δ΄ Δημοτικού), 
Ν. Καραγώγος (ΣΤ΄ Δημοτικού), Μ. Κασιμάτη (ΣΤ΄ Δημοτικού),
Μ. - Π. Κληματσίδα (Α΄ Γυμνασίου), Α. Κολιάκος 
(ΣΤ΄ Δημοτικού), Ν. Κοτσιφύτης (Δ΄ Δημοτικού),
Ε. Κωστηκίδου (ΣΤ΄ Δημοτικού), Κ. Λάλλου (Ε΄ Δημοτικού ),
Κ. - Ά. Μαρέλα (Δ΄ Δημοτικού), Ι. Α. Μεντζέλου 
(Δ΄ Δημοτικού), Α. Μερτζάνη (Δ΄ Δημοτικού), Ά. Μπακαΐμη 
(Ε΄ Δημοτικού), Μ. - Χ. Μπακάλη (Δ΄ Δημοτικού), 
Ζ. Μπεχλιβάνη (Ε΄ Δημοτικού ), Κ. Πανταζή (Ε΄ Δημοτικού), 
Η. Ε. Παπαδοπούλου (Δ΄ Δημοτικού), Α. Σβαρνογιάννη 
(Δ΄ Δημοτικού), Θ. Στασινοπούλου (Ε΄ Δημοτικού), Α. Τζήμκα 
(Δ΄ Δημοτικού), Φανγκ Ά. (Α΄ Γυμνασίου), Λ. Α. Φιλοξενίδου 
(Δ΄ Δημοτικού), Ε. Χατζόπουλος (Δ’ Δημοτικού), Σελίνα Ge
(Δ’ Δημοτικού)
3ο Βραβείο
Α. Αβδελιώτη (Ε΄ Δημοτικού), Σ. Βλάγκα (Ε΄ Δημοτικού),
Α. Γεωργίου (Ε΄ Δημοτικού), Σ. Ισάκου (Δ΄ Δημοτικού),
Ε. Κάρκου (Δ΄ Δημοτικού), Μ. Κονδελίδου (ΣΤ΄ Δημοτικού),
Σ. Κουλτούκης (Δ΄ Δημοτικού), Ν. Κυριάκου (Ε΄ Δημοτικού),
Ε. Μαραγκόζη (Δ΄ Δημοτικού), Θ. Μεταξίδου (Δ΄ Δημοτικού), 
Ν. - Τ. Μπρίτζες (Ε΄ Δημοτικού), Δ. Παναγιωτοπούλου
(Δ΄ Δημοτικού), Μ. Πηλείδη (Ε΄ Δημοτικού), Κ. Σαββίδη
(Ε΄ Δημοτικού), Ρ. Σελβίδη (ΣΤ΄ Δημοτικού), Δ. Φαναροπούλου 
(ΣΤ΄ Δημοτικού), Ν. Φεσατίδου (Ε΄ Δημοτικού).

02
ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ 
«ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ»

03
ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ 
«ΚΑΓΚΟΥΡΟ 2021»

98 μαθητές των Εκπαιδευτηρίων διακρίθηκαν στον 
Μαθηματικό Διαγωνισμό «Πυθαγόρας», της Ελληνικής 
Μαθηματικής Εταιρείας (ΕΜΕ), που πραγματοποιήθηκε 
διαδικτυακά το Σάββατο, 3 Απριλίου 2021:
Β΄ Δημοτικού
Κ. Αναστασιάδης, Σ. Ανδρεαδάκη, Α. Αντωνιάδου, Ε. Βέργος, 
Β. Τζίν, M. Γεωργιάδης, Α. Γεωρνταμιλής, Α. Γίτσας, 
Μ. Γκαγκάλης, Μ. Γκαράγκου, Ι. Δεβές, Ε. Διαμαντοπούλου, 
Ε. - Λ. Ζιάκα, Κ. Ιωαννίδης, Γ. Καϊτατζής, Μ. Καλαμπούκας, 
Ε. Καραμπάση, Α. Κατσιμπρής, Α. Κιρκοριάν, Μ. Κόζυβα, 
Μ. Κομιανού, Ε. - Μ. Λαζαρίδου, Σ. Μετεμτζής, Α. Μπεκιάρη, 
Π. Μπερμπερίδης, Ν. Νικολής, Φ. - Ι. Παπαδάκης - Στάικος, 
Α. Παπαρίδου, Γ. Παπαστεργίου, Μ. Πατανού, Α. Πάτσης, 
Δ. Πενλίδης, Α. - Ν. Σαπίδου, Ε. Σιδηρά, Α. Σκλάβος, 
Α. - Π. Τζελέπης, Ε. - Μ. Τριανταφυλλίδου, Ρ. Τσιλώνη, 
Β. Τσιμογιάννη, Κ. Χαλκιά, Π. Χατζηαντωνίου, Ρ. Χατζοπούλου
Γ΄ Δημοτικού
Ι. Γραβαλάς, Α. - Α. Δεβλιώτης, Θ. Διαμαντίδης, Μ. Δουραλής, 
Μ. Κιρκαλά, Ι. Μάτσος, Μ. Νινιού, Α. - Α. Παπαδόπουλος, 
Α. Σακαρέλλος, Β. Σαλιακέλλη, Ν. Στρακαλής, Τ. Τσαλίκης, 
Ι. - Σ. Τσουκνίδα
Δ΄ Δημοτικού
Ά. - Λ. Κλόστερς, Κ. Αργυρόπουλος, Ε. Γκόλνα, Ν. Γκουδέλης, 
Ε. Κάρκου, Δ. Καρυπίδου, Α. Λαγουμάκη, Ε. Λασκαρίδη, 
Α. - Κ. Μασκαλίδης, Σ. Τσουλφά, Π. Φωκά, Ι. Χατζηαντωνίου
Ε΄ Δημοτικού
Τ. Γραβαλάς, Ν. Ζιάκας, Ι. Καρπέτας, Χ. Μπαντής, Κ. Πανταζή, 
Ε. Σικαλίδου, Α. Σκλάβου, Ι. Στεφάνου, Ά. Τσακανιάς
ΣΤ΄ Δημοτικού
Λ. Αικατερινάρη, Ε. Βασιλείου - Αυγουστόγλου, 
Σ. Καλαμπούκας, Α. Καφετζόπουλος, Ε. Μακέδου, 
Σ. Μπαρμπέρης, Δ. - Α. Μπουρνάζου, Ε. - Ε. Παπαπαύλου, 
Ε. Σικαλίδου, Φ. Φάσσας, Δ. Ψαρούλης

Μαθητές των Εκπαιδευτηρίων και άλλων ιδιωτικών και 
δημόσιων σχολείων της πόλης, των τάξεων Β΄  έως και 
ΣΤ’ Δημοτικού , έλαβαν μέρος στον Διεθνή Μαθηματικό 
Διαγωνισμό «Καγκουρό».
Οι μαθητές που διακρίθηκαν είναι:
Β΄ Δημοτικού: Α. Αντωνιάδου, Μ. Αργυροπούλου, 
Μ. Γεωργιάδης, Μ. Γκαγκάλης, Κ. Ιωαννίδης, Ε. Καραμπάση, 
Γ. Μακέδου, Α. Μπεκιάρη, Α. - Ν. Σαπίδου, Α. Σκλάβος, 
Β. - Μ. Τογκαρίδου, Ρ. Χατζοπούλου.
Γ΄ Δημοτικού: Ι. Γραβαλάς, Ι. Μάτσος, Σ. Μποτσιφάρα, 
Β. Σαλιακέλλη, Δ. Σταφυλάς.
Δ΄ Δημοτικού: Κ. Αργυρόπουλος, Ν. Γεωργακαράκου, 
Δ. Καρυπίδου, Ι. Μπακαχαράκη, Σ. Μπαχαράκη, Δ. Ραβανός, 
Κ. Σπανός, Σ. Τσουλφά, Π. Φωκά.
Ε΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ: Τ. Γραβαλάς, Β. Δελής, Γ. Δελής, Σ. Μαυρίδου, 
Ε. Σικαλίδου, Α. Σκλάβου, Ι. Στεφάνου, Ι. - Α. Χριστοφορίδης
ΣΤ΄ Δημοτικού: Λ. Αικατερινάρη, Ε. Βασιλείου - Αυγουστόγλου, 
Ο. Βασσάρας, Ε. Γωγάκου, Σ. Καλαμπούκας, Σ. Μπαρμπέρης, 
Μ. Μπαχαράκη, Χ. Μποτσιφάρας, Ε. Σικαλίδου, 
Ε. Τσιφουντούδη, Δ. Χατζηφωτίου, Δ. Ψαρούλης
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Παιχνίδια ορθογραφίας στην αυλή! 
Καθημερινή ορθογραφία στην αυλή κι ο ενθουσιασμός καλά 
κρατεί! Καθώς βαδίζουμε προς την ολοκλήρωση του σχολικού 
έτους, οι εξωτερικοί χώροι του σχολείου αξιοποιούνται στο 
έπακρο! Έτσι, το πρόγραμμα «Παιχνίδια ορθογραφίας στην 
αυλή» έδωσε τη δυνατότητα στους μαθητές και τις μαθήτριες 
της Γ’ Δημοτικού να ψυχαγωγηθούν και να διδαχθούν παίζοντας 
με συνώνυμα, οικογένειες λέξεων, καταλήξεις ρημάτων, μέρη 
του λόγου και πολλά άλλα! Οι χώροι του σχολείου μετατράπηκαν 
σε νησιά, θάλασσες, κάστρα και καράβια, ενώ το «σκηνικό» 
περιλάμβανε μεταξύ άλλων δίχτυα, ψάρια, origami καραβάκια, 
κοχύλια, γοργόνες και αστερίες! Οι ομάδες έβαλαν τα δυνατά 
τους και η χαρά της συμμετοχής και του παιχνιδιού φώτισε τα 
πρόσωπα των παιδιών! 

Με απόλυτη επιτυχία ολοκληρώθηκε από τους μαθητές της Β’ 
Δημοτικού το πρωτοποριακό πρόγραμμα «Financial Literacy και 
Επιχειρηματικότητα», στο πλαίσιο του οποίου τα παιδιά ήρθαν σε 
επαφή με το Ευρώ και τις υποδιαιρέσεις του και εξοικειώθηκαν 
με ευρώ - συναλλαγές. Κατά τη διάρκεια του προγράμματος, 
αφού επιχειρήθηκε μια ιστορική αναδρομή στην εξέλιξη των 
νομισμάτων μέσα στον χρόνο, οι μαθητές αποκόμισαν πλήθος 
πληροφοριών για την ενιαία ευρωπαϊκή νομισματική μονάδα, 
γνώρισαν όρους, όπως Ευρωπαϊκή Ένωση και Οικονομική 
Ευρωπαϊκή Ένωση, ενώ, συνδυάζοντας τις γνώσεις τους 
από το μάθημα των Μαθηματικών, προχώρησαν με επιδέξιο 
τρόπο σε εμπορικές συναλλαγές. Στο υπέροχο μπακάλικο που 
στήθηκε σε μια γωνιά του σχολείου, που διακόσμησαν τα παιδιά 
μαζί με τις δασκάλες τους με άδειες συσκευασίες τροφίμων 
που έφεραν από το σπίτι τους, τα «δευτεράκια» ως έμπειροι 
έμποροι προχώρησαν στην κοστολόγηση των προϊόντων και 
σε αγοραπωλησίες, ενώ έκαναν συναλλαγές ακόμη και με 
αυτοσχέδια νομίσματα του Ευρώ, που τα ίδια έφτιαξαν.
Τα παιδιά ευχαριστήθηκαν με τη ενεργή συμμετοχή τους σε 
όλα τα στάδια δημιουργίας του εμπορικού μαγαζιού και με τις 
εμπορικές συναλλαγές που έλαβαν χώρα σε αυτό.
Η χαρά των μαθητών ήταν απερίγραπτη όπως και η ικανοποίηση 
των εκπαιδευτικών, καθώς για άλλη μια φορά έγινε κατανοητή 
η αναγκαιότητα ανάλογων βιωματικών εκπαιδευτικών δράσεων, 
που βοηθούν τα παιδιά να μαθαίνουν παίζοντας και να 
απολαμβάνουν τις νέες γνώσεις.

Euro - Financial Literacy - Οι μικροί 
«μπακαλόγατοι» της Β’ Δημοτικού 

Τα πρόσφατα επιδημιολογικά δεδομένα δημιούργησαν μια 
νέα πραγματικότητα στη σχολική ζωή των Εκπαιδευτηρίων. 
Καθημερινά, και για όσο διάστημα το επιτρέπουν οι καιρικές 
συνθήκες, μικροί και μεγαλύτεροι μαθητές του Νηπιαγωγείου 
και του Δημοτικού Σχολείου συνεχίζουν τα μαθήματά τους 
έξω από τις αίθουσες, στις υπαίθριες τάξεις Bubbles, σε 
κατάλληλα διαμορφωμένους εξωτερικούς χώρους του σχολείου. 
Μαθηματικά παιχνίδια, δραματοποιήσεις μύθων, συζητήσεις, 
μαθήματα αγγλικών, μουσικής ή καλλιτεχνικών αποκτούν μια 
άλλη διάσταση, καθώς συνδυάζονται με έναν πιο βιωματικό 
τρόπο μάθησης, που έρχεται να απογειώσει την εκπαιδευτική 
διαδικασία και να κεντρίσει το ενδιαφέρον των παιδιών. Με 
τον τρόπο αυτό η αυλή του σχολείου αξιοποιείται όχι μόνο στις 
ώρες των διαλειμμάτων, αλλά λειτουργεί ως ένα μικρό υπαίθριο 
σχολείο που εντυπωσιάζει τα παιδιά. Απόδειξη; Το κέφι και τα 
χαμόγελα στα πρόσωπα των μικρών μας ηρώων.

Bubbles - Τα μαθήματα… αλλιώς
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Τα Εκπαιδευτήρια Ε. Μαντουλίδη, πρωτοπορώντας για άλλη 
μια φορά, διοργάνωσαν το event «First Lego League School 
Edition». Για 2η συνεχόμενη χρονιά η ΣΤ΄ Δημοτικού των 
Εκπαιδευτηρίων υλοποίησε το πρόγραμμα «FIRST LEGO 
League (FLL) School Edition». Πρόκειται για τον γνωστό Διεθνή 
Διαγωνισμό Ρομποτικής και Καινοτομίας FLL, προσαρμοσμένο 
για διεξαγωγή σε σχολικό περιβάλλον. Η προετοιμασία γινόταν 
σε εβδομαδιαία βάση κατά τη 2η ώρα του μαθήματος της 
Πληροφορικής με συμμετοχή όλων των μαθητών της τάξης.
Ο διαγωνισμός περιλαμβάνει την κατασκευή ενός ρομπότ για 
την επίλυση αποστολών επάνω σε μία πίστα, τον εντοπισμό ενός 
προβλήματος που σχετίζεται με τη θεματολογία του διαγωνισμού 
(City Shaper), την ανάπτυξη μίας καινοτόμου λύσης, παράλληλα 
με την τήρηση θεμελιωδών αξιών, όπως η ομαδικότητα, η 
ένταξη, ο αντίκτυπος, η ανακάλυψη, η διασκέδαση.
Τα Εκπαιδευτήρια Ε. Μαντουλίδη είναι το πρώτο σχολείο στην 
Ελλάδα που υλοποιεί αυτό το πρόγραμμα.
Την Τρίτη, 22 Ιουνίου από τις 9:00 έως τις 13:00, στον αύλειο 
χώρο του Δημοτικού, μέσα σε γιορτινό κλίμα, πραγματοποιήθηκε 
ο διαγωνισμός, στον οποίο συμμετείχαν 17 ομάδες, 
αποτελούμενες από όλους τους μαθητές της ΣΤ΄ Δημοτικού.
Οι μαθητές διαγωνίστηκαν στο Robot Game καθώς και στα 
Core Values κατά το πρότυπο του διαγωνισμού. Κρίθηκαν και ξεχώρισαν για την κατασκευή του ρομπότ, τον προγραμματισμό του και 
για το project τους, αποκτώντας σημαντικές για το μέλλον τους δεξιότητες, όπως η συνεργασία, η υπολογιστική σκέψη, η επίλυση 
προβλημάτων και γενικά η δημιουργικότητα και η καινοτομία. 
Την εκδήλωση παρακολούθησαν οι μαθητές της Ε΄ Δημοτικού μέσω Teams.
Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης πραγματοποιήθηκε η απονομή των μεταλλίων, των διπλωμάτων και των κυπέλλων των δύο 
ομάδων των Εκπαιδευτηρίων, που βραβεύτηκαν στον Πανελλήνιο Διαγωνισμό Ρομποτικής και Καινοτομίας FIRST LEGO League 
Greece «RePlay». Οι 3 ομάδες των Εκπαιδευτηρίων «SMARTies», «A.T.O.M.S», «OMG» πραγματοποίησαν εξαιρετικές εμφανίσεις 
και υψηλές επιδόσεις στον διαγωνισμό. Μάλιστα, οι 2 πρώτες βραβεύτηκαν και με το Rising All Stars Award και το Engineering 
Excellence Award, αντίστοιχα.

Μια ξεχωριστή εμπειρία είχαν την ευκαιρία να απολαύσουν οι 
μαθητές της Β’ Δημοτικού. Παρέα με τους φίλους τους βρήκαν 
τρόπο να απολαύσουν με την ψυχή τους όλα όσα το σχολείο μάς 
προσφέρει και όλα εκείνα που στερηθήκαμε για πολύ καιρό 
λόγω της πανδημίας.
Με αμείωτο κέφι, καλή διάθεση και με την αισιόδοξη πεποίθηση 
ότι οι «γκρίζες» μέρες ανήκουν πια οριστικά στο παρελθόν, 
αφιέρωσαν μια μέρα από το σχολικό τους πρόγραμμα σε δράσεις 
και παιχνίδια στην αυλή του σχολείου, κάθε γωνιά της οποίας 
πλημμύρισε από τα γέλια και τις χαρούμενες φωνές τους. 
Έξυπνα σχεδιασμένες γυμναστικές δραστηριότητες, αυθόρμητα 
θεατρικά δρώμενα, εξάσκηση γνώσεων μέσα από πρωτότυπα 
επιδαπέδια παραδοσιακά παιχνίδια έδωσαν μια διαφορετική 
νότα στην καθημερινότητά μας. 

«First Lego League School Edition»

Γέλια, παιχνίδια και χαρές για τους 
μαθητές της Β’ Δημοτικού
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Αρχαιολόγος από… σπίτι!

Ιστορικοί του κορονοϊού από τους 
μαθητές της Ε΄ Δημοτικού 

Μπορεί τα μουσεία και οι αρχαιολογικοί χώροι να μας έλειψαν 
κατά τη διάρκεια της καραντίνας, όμως οι μαθητές και οι 
μαθήτριες της Γ’ Δημοτικού επέστρεψαν στα θρανία με ένα 
δικό τους ψηφιακό μουσείο! Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα 
Μουσείων, τα παιδιά έγιναν εξερευνητές στα σπίτια τους, για 
να ανακαλύψουν το πιο παλιό και ιστορικό αντικείμενο με 
σκοπό τη δημιουργία ενός Λαογραφικού Ψηφιακού Μουσείου. 
Αφού το εντόπισαν, πήραν συνέντευξη από τους γονείς τους, 
ώστε να καταγράψουν σημαντικές πληροφορίες σχετικά με 
την προέλευση, τη χρησιμότητα, την αξία και την καταγωγή 
του αντικειμένου. Τα ευρήματα αυτά συγκεντρώθηκαν και 
παρουσιάστηκαν στο Ψηφιακό Λαογραφικό Μουσείο της 
Γ’ Δημοτικού.

Αντλώντας έμπνευση από τις ιστορικές πηγές για το Βυζάντιο, 
οι μαθητές και οι μαθήτριες της Ε’ Δημοτικού μετέτρεψαν τις 
δυσκολίες τους σε δημιουργία. 
Σταδιακά άρχισαν να καταγράφουν «ως μικροί ιστορικοί» τις 
εμπειρίες που απέκτησαν κατά τη διάρκεια της πανδημίας, 
με σκοπό να αφήσουν πολύτιμο υλικό για τους μελλοντικούς 
ερευνητές. 

Τα ψηφιακά βιβλία που δημιούργησαν ξεκίνησαν ήδη το ταξίδι τους στον χρόνο. Τα παραδίδουν στο μέλλον, με την ελπίδα ότι θα 
βρουν την ανταπόκριση που τους αξίζει.

Στο πλαίσιο του προγράμματος «Mission X: Train like an 
astronaut», μιλήσαμε για την πυραμίδα της υγιεινής διατροφής 
και την αξία που έχει για τον οργανισμό μας η υιοθέτηση ενός 
υγιεινού τρόπου ζωής, που να συνδυάζει την υγιεινή διατροφή 
με την άσκηση. Τα παιδιά έμαθαν ποιες είναι οι έξι ομάδες 
τροφίμων και ποια τρόφιμα ανήκουν στην καθεμιά. Στη συνέχεια 
δημιούργησαν το δικό τους υγιεινό γεύμα και κατέγραψαν την κατηγορία στην οποία ανήκει κάθε τρόφιμο του πιάτου τους. Το 
αποτέλεσμα ήταν μοναδικό! Ευφάνταστα πιάτα, γεμάτα χρώματα και βιταμίνες! Τα παιδιά μοιράστηκαν, μέσω φωτογραφιών, τα 
πιάτα τους με τους συμμαθητές τους κι έτσι πήραμε όλοι ποικίλες ιδέες, για να φτιάξει και να απολαύσει ο καθένας από μας ακόμα 
περισσότερα υγιεινά γεύματα. Στόχος μας να «χτίσουμε» έναν γερό και δυνατό οργανισμό, όπως ακριβώς κι οι αστροναύτες!

«Mission X»: 
Τα πρωτάκια... αστροναύτες

Ένα βιβλίο είναι σίγουρα κάτι παραπάνω από πολύχρωμες 
εικόνες, γράμματα και λέξεις. Είναι ο χρόνος που αφιερώνουμε, 
για να το κάνουμε κτήμα μας. Είναι η ξεκούρασή μας μετά από 
μια γεμάτη μέρα με μαθήματα. Είναι η χαρά της εξερεύνησης 
ενός διαφορετικού κόσμου. Είναι οι φανταστικοί φίλοι που 
αποκτούμε μέσα από τις σελίδες του. Είναι το προσωπικό μας 
καταφύγιο. Είναι οι γνώσεις που αποκτούμε. Είναι οι στιγμές 
που μοιραζόμαστε με τη μαμά και τον μπαμπά τα βράδια, 
καθώς ξεφυλλίζουμε τις σελίδες του. Επειδή ένα βιβλίο είναι πραγματικά ένας αληθινός φίλος και ένας ανεκτίμητος θησαυρός, οι 
μαθητές τoυ Δημοτικού ανήμερα της Παγκόσμιας Ημέρας Παιδικού Βιβλίου παρουσίασαν τα αγαπημένα τους βιβλία και ζωγράφισαν 
χαρακτηριστικές σκηνές από αυτά. Με παραδειγματική ωριμότητα φρόντισαν να αιτιολογήσουν τις επιλογές τους, παρουσιάζοντας 
βασικά στοιχεία γύρω από την ταυτότητα κάθε βιβλίου. 

Επειδή ένα βιβλίο σημαίνει πολλά…

Δημοτικό • ΔΡΑΣΕΙΣ
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Δημοτικό • ΔΡΑΣΕΙΣ

Ένα μοναδικό ταξίδι στο παρελθόν είχαν την ευκαιρία να 
απολαύσουν οι μαθητές της Β’ και Γ’ Δημοτικού με τη 
διαδικτυακή τους επίσκεψη στο Μουσείο Ελληνικής Παιδείας. 
Λόγω των σύγχρονων επιδημιολογικών δεδομένων οι μαθητές 
ξεναγήθηκαν μέσα από τις ψηφιακές τους τάξεις σε αίθουσες 
του Μουσείου και ήρθαν σε επαφή με περισσότερο ή λιγότερο 
γνωστές πτυχές από το ελληνικό παρελθόν.
Πιο συγκεκριμένα, οι μαθητές της Γ’ Δημοτικού πήραν μέρος στο 
Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα «Η πλάκα, το κονδύλι, η πένα και το 
μελάνι». Τα παιδιά επισκέφτηκαν διαδικτυακά μια τάξη από τα 
παλιά, ανακάλυψαν και γνώρισαν το παλιό σχολείο, τον δάσκαλο, 
τον μαθητή. Μέσα από εικόνες, βίντεο, βιωματικές δράσεις, 
παιχνίδια, σχολικά βιβλία και αντικείμενα μιας αλλοτινής 
σχολικής ζωής, έμαθαν τον τρόπο διδασκαλίας σαν τον παλιό εκείνο τον καιρό!
Αντίστοιχα, οι μαθητές της Β΄ Δημοτικού παρακολούθησαν τη θεματική ενότητα «Μύθοι του Αισώπου» και αντάλλαξαν τις σκέψεις 
και τους προβληματισμούς τους γύρω από τις διαχρονικές αυτές ιστορίες. Στο πλαίσιο της περιήγησής τους τα παιδιά άκουσαν 
γνωστούς μύθους του μεγάλου παραμυθά, γνώρισαν τους κύριους πρωταγωνιστές τους, συζήτησαν για τα διδάγματα των ιστοριών και 
προβληματίστηκαν γύρω από τα πάντα επίκαιρα μηνύματά τους. Μέσα από βιωματικές δράσεις και παιχνίδια οι μαθητές μπόρεσαν 
να αντιληφθούν τον πλούτο της ελληνικής ιστορίας και παράδοσης και να εκτιμήσουν το μεγαλείο του ελληνικού πολιτισμού.

Πάμε σαν άλλοτε…

Μια ξεχωριστή εμπειρία απόλαυσαν οι μαθητές της
Β΄ Δημοτικού παρέα με την Τέλα και τον Σπάγγο, τους δύο 
δαιμόνιους γάτους, τους αριστοτέχνες της βιβλιοδεσίας. 
Στο πλαίσιο του προγράμματος «Mission X» οι μαθητές 
κατασκεύασαν το δικό τους πρωτότυπο επιτραπέζιο παιχνίδι 
σε κατάλληλα διαμορφωμένο χώρο στην αυλή του Δημοτικού 
Σχολείου.
Ακολουθώντας βήμα βήμα τις οδηγίες και τις υποδείξεις των 
δύο έμπειρων βιβλιοδετών και υπό τη στενή παρακολούθησή 
τους, τα παιδιά συμμετείχαν ενεργά σε όλα τα στάδια 
δημιουργίας του παιχνιδιού, από τον σχεδιασμό του ως τη 
διατύπωση των κανόνων και τη σχεδίασή του.
Το μοτίβο του παιχνιδιού δεν είναι άλλο από το ηλιακό 
σύστημα, στο οποίο είναι εμφανή τα αστέρια, οι πλανήτες 
και οι αστερισμοί, σε μία πανδαισία χρωμάτων και απόλυτα 
εναρμονισμένο με το θέμα ενασχόλησης των μαθητών τις 
τελευταίες εβδομάδες στο διαστημικό πρόγραμμα «Mission X».

Πάμε μια βόλτα στο φεγγάρι!

Πάμε μια βόλτα στο Μουσείο!

Οι μαθητές της Β΄ Δημοτικού είχαν την ευκαιρία να περιηγηθούν 
στο ψηφιακό μουσείο της τάξης τους και να παρατηρήσουν έργα 
τέχνης με θέμα την Επανάσταση του 1821.
Μέσα από επιλεγμένους πίνακες ζωγραφικής Ελλήνων και 
ξένων καλλιτεχνών τα παιδιά ήρθαν σε επαφή με πρόσωπα και 
γεγονότα που σημάδευσαν την εθνική μας ιστορία και καθόρισαν 
την πορεία του τόπου μας στο παγκόσμιο σκηνικό. Σκηνές από 
το πεδίο των μαχών και από την καθημερινότητα των ανθρώπων 
εκείνων των χρόνων ζωντάνευσαν μπροστά στα έκπληκτα μάτια 
των μαθητών, οι οποίοι εκτίμησαν  τη μοναδική αξία των έργων 
τέχνης εκείνης της εποχής, καθώς λειτουργούν ως μάρτυρες 
των συνθηκών που επικρατούσαν σε αλλοτινές εποχές.
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Το σχολείο αλλιώς…

Πρωτότυπα παιχνίδια γνώσεων στην Ιστορία και τη Γεωγραφία 
πραγματοποιήθηκαν στο προαύλιο του Δημοτικού Σχολείου. 
Τα παιδιά των δύο μεγάλων τάξεων, με κέφι και ενθουσιασμό, 
έβαλαν τα δυνατά τους, για να αναδείξουν το τμήμα τους πρώτο, 
σε ένα πλαίσιο ευγενούς συναγωνισμού και ανταλλαγής γνώσεων.
Μέσα από το παιχνίδι γνώσεων «Πολύβιος ο Ανιστόρητος» οι 
μαθητές της Ε΄ Δημοτικού ταξίδεψαν στα ρωμαϊκά και βυζαντινά 
χρόνια, ενώ ένα νοερό ταξίδι από την Αναγέννηση και τον 
Διαφωτισμό ως την Ελληνική Επανάσταση, τον Μακεδονικό 
Αγώνα και τον Α΄ Παγκόσμιο Πόλεμο επιχείρησαν οι μαθητές της 
ΣΤ΄ Δημοτικού.
Αντίστοιχα, με το παιχνίδι «Χάρτες, πυξίδα…φύγαμε!», οι 
μαθητές της Ε΄ Δημοτικού περιηγήθηκαν σε λιγότερο ή 
περισσότερο γνωστές γωνιές της πατρίδας μας, την ίδια στιγμή 
που οι μαθητές της ΣΤ΄ Δημοτικού, ακολουθώντας την πορεία 
της γης γύρω από τον εαυτό της και τον ήλιο, ταξίδεψαν στο 
πλανητικό μας σύστημα, συνάντησαν ωκεανούς και ηπείρους, 
οροσειρές και πεδιάδες και περιηγήθηκαν στις χώρες της 
Ευρώπης και τις πρωτεύουσές τους.
Το κυριότερο, όμως, ήταν πως πάνω από όλα διασκέδασαν, 
μαθαίνοντας!

Δημοτικό • ΔΡΑΣΕΙΣ

Λίγο πριν από τη λήξη της σχολικής χρονιάς το θέατρο μάγεψε τα 
παιδιά της Γ΄ Δημοτικού. Καθ’ όλη τη διάρκεια της διαθεματικής 
εβδομάδας καταπιάστηκαν με διαφορετικά θεατρικά είδη, με 
αποκορύφωμα το ανέβασμα των δικών τους παραστάσεων! Η 
παντομίμα, το θέατρο σκιών και το κουκλοθέατρο με γαντόκουκλες 
και μαριονέτες παρουσιάστηκαν στα υπόλοιπα παιδιά. Παράλληλα, 
οι μαθητές έγραψαν το δικό τους σενάριο, ανέλαβαν τη διανομή 
ρόλων και παρουσίασαν τα έργα τους στους συμμαθητές και 
τις συμμαθήτριές τους. Επίσης, έγινε εκτενές αφιέρωμα στη γέννηση του θεάτρου στην Αρχαία Ελλάδα, στην αρχιτεκτονική των 
αρχαίων ελληνικών θεάτρων καθώς και στα προσωπεία! Φυσικά, το θεατρικό παιχνίδι και οι κατασκευές δεν θα μπορούσαν να 
απουσιάζουν από το πρόγραμμα. Η αυλή αξιοποιήθηκε στο έπακρο, τα παιδιά έπαιξαν επιτραπέζιο παιχνίδι σκιών, έφτιαξαν τα δικά 
τους προσωπεία, κατασκεύασαν υπέροχες φιγούρες για τις ανάγκες των παραστάσεων καθώς και αφίσες, τις οποίες έδειξαν στα 
υπόλοιπα τμήματα. Το κέφι, ο ενθουσιασμός και το χαμόγελο των παιδιών ήταν το ιδανικό κλείσιμο αυτής της υπέροχης εβδομάδας!

Σκηνή μας η τάξη, θέατρο στην πράξη!

Η πρώτη εκδρομή για το 2021 είναι γεγονός!
Ο ενθουσιασμός των μικρών μαθητών αλλά και των δασκάλων 
τους ήταν ολοφάνερος στα χαμογελαστά τους μάτια! Με αφορμή 
το πρόγραμμα «Περπατώντας την ιστορία… μαθαίνω για την πόλη 
μου», οι μαθητές της Α΄ Δημοτικού επιβιβάστηκαν στα σχολικά 
λεωφορεία και, ως σωστοί εξερευνητές, περιηγήθηκαν στα 
μνημεία της πόλης μας.
Με πολλά τραγούδια και γέλια, ξεκίνησαν από το σχολείο για 
μια υπέροχη διαδρομή με προορισμό την Άνω Πόλη, τον Άγιο 
Δημήτριο, τη Ροτόντα, την Καμάρα, την Πλατεία Αριστοτέλους 
και τον Λευκό Πύργο. Η μεγάλη στιγμή της εκδρομής, ωστόσο, 
ήταν, όταν έφτασαν στο άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου και 
θαύμασαν τον μεγαλοπρεπή καβαλάρη πάνω στον Βουκεφάλα. 
Οι μικροί μαθητές έμαθαν πολλές πληροφορίες για τη 
Θεσσαλονίκη, διασκέδασαν και αποτύπωσαν τις όμορφες αυτές 
εικόνες στη φωτογραφική μηχανή που κατασκεύασαν αλλά, 
κυρίως, στην καρδιά τους!
Ανυπομονούμε και για άλλες τέτοιες όμορφες στιγμές!

Τα Πρωτάκια εξερευνούν και 
μαθαίνουν… για τη Θεσσαλονίκη
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Αποφοίτηση ΣΤ΄ Δημοτικού
Οι γιορτές των άλλων τάξεων του Δημοτικού δεν πραγματοποιήθηκαν λόγω των έκτακτων επιδημιολογικών 
δεδομένων.
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ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ
∆ΙΕΘΝΗΣ ΟΛΥΜΠΙΑ∆Α
Αργυρό: Χ. - Α. Μαντουλίδης (Μεξικό 2006) Ηλεκτρολόγων 
Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών ΕΜΠ, Stanford University - 
ΗΠΑ, Ι. Τσουκαλίδης (Φινλανδία 2001) ΜΙΤ - ΗΠΑ 
Χάλκινο:  Χ. - Α. Μαντουλίδης (Κροατία 2007), Ι. Τσουκαλίδης 
(Κίνα 2000, Πορτογαλία 1998)

ΒΑΛΚΑΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑ∆Α
Αργυρό: Χ. - Α. Μαντουλίδης (Μολδαβία 2007), Ι. Τσουκαλίδης 
(ΠΓ∆Μ 2000, Ελλάς 1999) 
Χάλκινο: Ρ. Κετσετσίδης (Κύπρος 2016), Χ. - Α. Μαντουλίδης 
(Κύπρος 2006, Ελλάς 2005)
Εύφημη Μνεία: Π. Λιάμπας (Διαδικτυακά 2021)

ΒΑΛΚΑΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑ∆Α ΝΕΩΝ 
Χάλκινο: Γ. Βενιζέλος (Βουλγαρία 2013)

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ (ΕΠΥ)
1η θέση: Π. Λιάμπας (2021), Ρ. Κετσετσίδης (2013), 
Χ. - Α. Μαντουλίδης (2007, 2006, 2005), Θ. Αθανασάκης (2004), 
Ι. Τσουκαλίδης (2001, 1999)
2η θέση: Γ. Βενιζέλος (2016), Κ. Στεφανίδης (2014) 
3η θέση: Π. - Π. Νίκου (2022), Α. Τσιορβάς (2021), Ο. Πλοιαρίδης 
(2019, 2017), Γ. Μιχαηλίδης (2016), Ρ. Κετσετσίδης (2012), 
A. Γαϊτανίδης (2009, 2007), Ε. Κατσίβελος (2004), Ι. Τσουκαλίδης 
(2000, 1998, 1997)

ΦΥΣΙΚΗ
∆ΙΕΘΝΗΣ ΟΛΥΜΠΙΑ∆Α
Εύφημη μνεία: Γ. Σκολιανός, (Ισπανία 2005) Ηλεκτρολόγων 
Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών Θεσσαλονίκης

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ (EEΦ)
1η θέση: Α. Γιαννάκης (2021), Θ. Παπαβραμίδης (2021), 
Θ. Παπαγιωτόπουλος (2021), Β. Γεωργιάδης (2016), 
Π. Κουτσογεώργος (2015), Σ. Μαγκιριάδου (2003) 
2η θέση: Ι. Ζάχου (2021), Ε. Κωνσταντινίδου (2021), 
Ι. Μάγκλαρης (2021), Σ. Θωμάρεϊς (2012)
3η θέση: Δ. Ιγνατιάδης (2021), Α. Καϊμάκης (2021), Δ. Τούλης 
(2021), Φ. - I. Συτιλίδης (2014), Γ. Σκολιανός (2005)

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
∆ΙΕΘΝΗΣ ΟΛΥΜΠΙΑ∆Α
Χρυσό: Β. Γεωργιάδης (Βραζιλία 2017) Ηλεκτρολόγων 
Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών Θεσσαλονίκης 
Αργυρό: Ρ. Τσιάμης (Βραζιλία 2017) Mathematics, Harvard 
University - ΗΠΑ, Ε. Ταρατόρης (Καζακστάν 2010) Ηλεκτρολόγων 
Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών ΕΜΠ, ΜΙΤ - ΗΠΑ

Χάλκινο: Ρ. Τσιάμης (Χονγκ Κονγκ 2016) 
Εύφημη Μνεία: Ι. Δημουλιός (Διαδικτυακά 2020) Ηλεκτρολόγων Μηχανικών 
και Μηχανικών Υπολογιστών Θεσσαλονίκης, Ρ. Τσιάμης (Ρουμανία 2018), 
Β. Γεωργιάδης (Χονγκ Κονγκ 2016), Α. Παναγιωτόπουλος (Ταϊλάνδη 2015) 
Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών Θεσσαλονίκης, 
Ε. Ταρατόρης (Γερμανία 2009)

ΒΑΛΚΑΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑ∆Α
Χρυσό: Β. Γεωργιάδης (ΠΓ∆Μ 2017)
Αργυρό: Π. Λιάμπας (Κύπρος 2022), Ρ. Τσιάμης (Σερβία 2018, ΠΓ∆Μ 2017, 
Αλβανία 2016), Ε. Ταρατόρης (Μολδαβία 2010)
Χάλκινο: Ι. Δημουλιός (Κύπρος - Διαδικτυακά 2021), Β. Γεωργιάδης (Αλβανία 
2016), Γ. Βενιζέλος (Ελλάς 2015), Ρ. Κετσετσίδης (Ελλάς 2015), 
Α. Παναγιωτόπουλος (Ελλάς 2015), Ε. Ταρατόρης (Σερβία 2009)

ΒΑΛΚΑΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑ∆Α ΝΕΩΝ
Χρυσό: Κ. Κωνσταντινίδης (Διαδικτυακά 2020), Ρ. Τσιάμης (Σερβία 2015)
Αργυρό: Π. Λιάμπας (Διαδικτυακά 2020), Μ. Κωνσταντινίδου (Κύπρος 2019), 
Ρ. Τσιάμης (ΠΓ∆Μ 2014)
Χάλκινο: Μ. Ζαρογουλίδης (Μολδαβία - Διαδικτυακά 2021), Κ. Κωνσταντινίδης 
(Κύπρος 2019), Ο. Πλοιαρίδης (Ρουμανία 2016), Π. Κουτσογεώργος (ΠΓ∆Μ 
2014), Γ. Βενιζέλος (Τουρκία 2013), Ν. Καλοσίδης (Τουρκία 2013)

ΕΘΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑ∆Α «ΑΡΧΙΜΗ∆ΗΣ» (ΕΜΕ)
Χρυσό: Π. Λιάμπας (2022), Ι. Δημουλιός (2021), Μ. Ζαρογουλίδης (2021), 
K. Κωνσταντινίδης (2019), Ρ. Τσιάμης (2018, 2016, 2015, 2014), Β. Γεωργιάδης 
(2017, 2016), Ο. Πλοιαρίδης (2016), Α. Παναγιωτόπουλος (2015), 
Π. Κουτσογεώργος (2014), Γ. Βενιζέλος (2013), Ρ. Κετσετσίδης (2013), 
Ε. Ταρατόρης (2010) 
Αργυρό: Α. Βαρσάμης - Κυρατλίδης (2022), Δ. Κόλτσης (2022), 
Κ. Κωνσταντινίδης (2022, 2021, 2020), Τ. Κωνσταντινίδης (2022), Π. - Π. Νίκου 
(2022), A. Γιαννάκης (2021, 2020, 2019), Γ. Ιακωβίδης (2021), Α. Τσιορβάς 
(2021), Ι. Δημουλιός (2020), Π. Λιάμπας (2020), M. Κωνσταντινίδου (2019), 
Σ. Μάστορης (2019, 2017), O. Πλοιαρίδης (2019), Χ. Αλβανός (2017), 
Ν. Κωνσταντινίδου (2017), Α. - Χ. Σάββα (2017), Ρ. Τσιάμης (2017), Θ. Χάρης 
(2017), Γ. Βενιζέλος (2016), Ρ. Κετσετσίδης (2016), Κ. Κουτρούλης (2016), 
Ι. Χαρισιάδης (2016), Π. Κουτσογεώργος (2016, 2015, 2013), Φ. - I. Συτιλίδης 
(2016, 2015), I. Κάουαρντ - Αμβροσιάδης (2013, 2012), Ν. Καλοσίδης (2013), 
Γ. Μπατζόλης (2013), Π. Καλμούκος (2012), Ε. Μάστορης (2010), K. Σαμαράς - 
Τσακίρης (2009), Ε. Ταρατόρης (2009), ∆. Βαλσαμής (2008), Γ. - Α. Σταυρινός 
(2008), Α. Φωτιάδης (2008), Χ. - Α. Μαντουλίδης (2007), Γ. Σκολιανός (2005), 
Z. Χατζηδημητριάδου (2004), Κ. Κτενίδης (2002), I. Kωνσταντινίδης (2002), 
Ι. Γραμματικοπούλου (1997)
Χάλκινο: Δ. Ιγνατιάδης (2022), Π. Τζάρτζη (2022, 2019), Α. Τσιορβάς (2022), 
Ι. - Ε. Κενανίδης (2021, 2020), Α. Κόλτσης (2021), Θ. Παπαβραμίδης (2021), 
Χ. Αλβανός (2020, 2018), X. Καραφυλλιά (2020, 2018), Α. Καραβασίλη (2019), 
Α. - Χ. Σάββα (2019), Α. Γεωργιάδης (2018),  Ι. ∆ημουλιός (2018), Σ. Ρωμανού - 
Πύλλη (2017) , Ν. Καλοσίδης (2016, 2015, 2014), Θ. Χάρης (2016, 2014), 
Γ. Βενιζέλος (2015), Ι. Γηρούσης (2015), Ρ. Κετσετσίδης (2015), Γ. Μπατζόλης 
(2015, 2014), Ο. Πλοιαρίδης (2015), Α. Παναγιωτόπουλος (2014), 
Χ. Καραθόδωρος (2013), Γ. Κοτζάμπασης (2011), Ε. Μάστορης (2011), 

Κ. Μαυρομάτη (2011), Ε. Φριλίγκου (2011, 2010), ∆. Λαζαρίδης 
(2007, 2006, 2005), B. Παράσχου (2007), Χ. - Α. Μαντουλίδης (2006, 
2004), ∆. Γραμματικοπούλου (2005, 2002), Γ. Σκολιανός (2004), 
Ν. Μπιτζέλη (2003), Α. ∆ημάρατος (1997)

«ΛΕΥΚΟΠΟΥΛΕΙΟΣ» ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΩΝ (ΕΣΙ) 
1η θέση: Χ. - Α. Μαντουλίδης (2007) 
2η θέση: Χ. - Α. Μαντουλίδης (2006)

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑ∆Α ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ 
3η θέση: Α. - Χ. Σάββα (Ουκρανία 2019)

ΒΙΟΛΟΓΙΑ
∆ΙΕΘΝΗΣ ΟΛΥΜΠΙΑ∆Α
Χάλκινο: Ν. Κωνσταντινίδου (Ουγγαρία 2019) Ιατρικής 
Θεσσαλονίκης, Κ. Σαμαράς - Τσακίρης (Σιγκαπούρη 2012) 
Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών 
Θεσσαλονίκης
Εύφημη Μνεία: Ε. Κωνσταντινίδου (Ελβετία 2013) Ιατρικής 
Θεσσαλονίκης

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ (ΕΕΒ)
1η θέση: Κ. Σαμαράς - Τσακίρης (2012)
3η θέση: Μ. Κωνσταντινίδου (2022), Ν. Κωνσταντινίδου (2019), 
Ε. Κωνσταντινίδου (2013, 2012)

ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑ & ΑΣΤΡΟΦΥΣΙΚΗ ∆ΙΕΘΝΗΣ ΟΛΥΜΠΙΑ∆Α
Χάλκινο: Π. Λιάμπας (Κολομβία - Διαδικτυακά 2021), 
Γ. Παπαχατζάκης (Ινδία 2016) Φυσικής Θεσσαλονίκης
Εύφημη Μνεία: Ρ. Τσιάμης (Ταϊλάνδη 2017), Γ. Παπαχατζάκης 
(Ινδονησία 2015), Ε. Τσαπράζη (Ρουμανία 2014) Φυσικής 
Θεσσαλονίκης, Α. Παλάσκος (Ελλάς 2013) Ηλεκτρολόγων 
Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών Θεσσαλονίκης

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑΣ & 
∆ΙΑΣΤΗΜΙΚΗΣ
1η θέση: Γ. Παπαχατζάκης (2016), Ρ. Τσιάμης (2015) 
2η θέση: Π. Λιάμπας (2021, 2020), Γ. Παπαχατζάκης (2015), 
Ε. Τσαπράζη (2014), Χ. Τσερτσενές (2013)
3η θέση: Κ. Κωνσταντινίδης (2020), Ρ. Τσιάμης (2017, 2016), 
Α. Παλάσκος (2014)

ΧΗΜΕΙΑ
∆ΙΕΘΝΗΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΝΩΣΕΩΝ 
1η θέση: Π. Καλμούκος (Ολλανδία 2013) Ιατρικής Θεσσαλονίκης

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ (ΕΕΧ) 
1η θέση: Π. Καλμούκος (2012)
2η Θέση: Α. Αργυρόπουλος (2021)
3η θέση: Ο. Κωνσταντινίδης (2021), ∆. Γραμματικοπούλου (2005)

Oι επιτυχίες των µαθητών µας κάθε χρόνο στα µαθήµατα 
θετικής κατεύθυνσης, σε πανελλήνιους και διεθνείς 
διαγωνισµούς, στις πανελλαδικές εξετάσεις και στα 

κορυφαία πανεπιστήµια του εξωτερικού, φανερώνουν ένα 
σχολείο που δεν κάνει πειραµατισµούς, βάζει γερά θεµέλια 

και θέλει τους µαθητές του πρωταγωνιστές. 

Ε=mc2

Ένα µεγάλο σχολείο µε µαθητές 
υψηλών επιδόσεων!

Βάζουµε θεµέλια γερά, σκεφτόµαστε... «θετικά».
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ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ 
Μία από τις πιο δυναμικές προσωπικότητες 
της τάξης! Πάντοτε πρόθυμος να συμμετάσχει 
σε κάθε είδους συζήτηση - αντλώντας, συχνά, 
παραδείγματα από τον χώρο του αθλητισμού - 
δεν δίσταζε να αποδεχθεί προτάσεις αντίθετες 
με τις δικές του. Το εύστοχο χιούμορ του και 
η αφοσίωσή του στους φίλους του ανήκουν 
στα πολλά προτερήματά του. Κυριάκο, σου 
ευχόμαστε κάθε επιτυχία στη ζωή σου!

ΒΑΝΤΟΥΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
Ο Νικόλας, αν και ήρθε αργότερα στο σχολείο 
μας, κατάφερε να μας κερδίσει όλους με 
το αφοπλιστικό του χαμόγελο και την καλή 
του διάθεση. Με χαρακτηριστικά του τη 
συνέπεια, την ειλικρίνεια, την υπομονή και 
τη διακριτικότητα δεν εγκαταλείπει, ως 
εξαιρετικός αθλητής, την προσπάθεια, μέχρι 
να πετύχει τους στόχους του. Νικόλα, σου 
ευχόμαστε κάθε επιτυχία!

ΓΕΩΡΓΙΣΟΥΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 
Ο Βασίλης είναι ένα πολύ ξεχωριστό παιδί, τόσο 
εντός όσο και εκτός σχολείου. Τον χαρακτηρίζουν 
η ευστροφία, το χιούμορ, η ευγένεια και η 
σοβαρότητα, ενώ ξεχωρίζει για το ακέραιο ήθος 
του. Ως φίλος βρίσκεται πάντα δίπλα μας, όταν τον 
χρειαστούμε, γεγονός που τον καθιστά πολύτιμο. 
Βασίλη, σου ευχόμαστε να πετύχεις όλους τους 
στόχους σου, γιατί πραγματικά το αξίζεις!

ΓΕΡΟΘΑΝΑΣΗ ΜΑΡΙΑ
Κάποιος που δεν την γνωρίζει θα έλεγε πως 
είναι χαμηλών τόνων παρουσία, όμως στην 
πραγματικότητα είναι η ψυχή της παρέας! 
Ξεχωρίζει για την πρόσχαρη διάθεσή της, ενώ 
όπλο της έχει το υπέροχο χαμόγελό της. Μια 
πραγματική φίλη, πάντα πρόθυμη να προσφέρει 
στήριξη στις δύσκολες στιγμές. Μαράκι μας, 
σου ευχόμαστε να είσαι ευτυχισμένη και να 
υλοποιήσεις κάθε σου επιδίωξη!

ΖΑΦΕΙΡΙΑΔΟΥ ΑΘΗΝΑ
Με την ευγένεια και τη γλυκύτητά της η 
Αθηνά είναι μια πολύτιμη φίλη, πρόθυμη 
να βοηθήσει όσους την συναναστρέφονται. 
Έχει ξεχωρίσει για τη δυναμική παρουσία 
της στα forensics και στο θέατρο και πάντα 
κυνηγάει τα όνειρά της με χαμόγελο. Αθηνά, 
είμαστε σίγουροι ότι ο ακέραιος χαρακτήρας 
σου και η ευφυΐα σου θα σε οδηγήσουν στην 
επίτευξη όλων των στόχων σου!

ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Ένας ξεχωριστός άνθρωπος, με πολυδιάστατη 
προσωπικότητα. Συνδυάζει τον αυθορμητισμό και 
την ειλικρίνεια ενός μικρού παιδιού με την ώριμη 
αντιμετώπιση και την αξιοπιστία ενός ενήλικα. Το 
ευρηματικό χιούμορ του αποτελεί χαρακτηριστικό 
του και τον καθιστά την ψυχή της παρέας. Νικολή, 
μην σταματήσεις ποτέ να είσαι ο εαυτός σου και 
να παλεύεις για τα όνειρά σου. Σου ευχόμαστε να 
έχεις μόνο επιτυχίες στη ζωή σου!

ΓΚΕΛΕΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Ρεαλιστής και «υποκειμενικά» αντικειμενικός, ο 
Δημήτρης χρησιμοποιούσε την ειρωνεία ως όπλο 
της σκέψης και της αναζήτησης. Οι γνώσεις του 
στην ιστορία και τη στατιστική προσέλκυσαν και 
το ενδιαφέρον ξένων πανεπιστημίων που τον 
διεκδίκησαν και τον … κέρδισαν. Κοσμοπολίτης, 
με καυστικό χιούμορ, ήταν ένας καλός 
συνομιλητής και αξιόπιστος φίλος. Δημήτρη, 
συνέχισε να εξελίσσεσαι.

Γ1 ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΝΙΚΗ 
Με βασικό χαρακτηριστικό της το πάθος για τις 
τέχνες, έγινε από την πρώτη στιγμή η αγαπημένη 
στις καρδιές μας. Ο δυναμισμός της, η προσήλωσή 
της στις ανθρωπιστικές αρχές και το ιδιαίτερο 
χιούμορ της την ξεχωρίζουν σε κάθε περίπτωση. 
Νίκη, αναντικατάστατη φίλη και αδερφή μας, 
ευχόμαστε να απολαμβάνεις πάντα στο έπακρο το 
χειροκρότημα που σου αξίζει!
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ΚΑΖΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
Ο Αντώνης είναι ένα παιδί που κερδίζει τον 
καθένα, από την πρώτη στιγμή που θα τον 
γνωρίσει. Συνηθίζει να μας αφήνει άναυδους με 
το χαρακτηριστικό του χιούμορ και τα πετυχημένα 
σχόλιά του. Διαρκώς γεμάτος ενέργεια και κέφι 
αποτελεί παρουσία που σίγουρα δεν περνά 
απαρατήρητη. Αντώνη, σου ευχόμαστε να πετύχεις 
ό,τι επιθυμείς και να παραμείνεις ο ξεχωριστός 
άνθρωπος που είσαι τώρα!

ΚΟΥΤΣΟΓΕΩΡΓΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ
Η αγαπημένη μας «δίδυμη» αδερφή 
κρύβει κάτω από τη δυναμικότητα και την 
κοινωνικότητά της μια ευαίσθητη, ανιδιοτελή 
καρδιά. Ο «Νους» της λέσχης των γρήγορων 
και έξυπνων, η Δήμητρα, είναι πάντα 
εκεί για όλους. Η αιώνια «πρόεδρος της 
τάξης», υπερασπίζεται με σθένος το δίκαιο. 
Δημητρούλα, συνειδητοποίησε πόσα έχεις ήδη 
καταφέρει και κατάκτησε νέες κορυφές!

ΜΕΛΚΟΝΙΑΝ ΒΑΛΕΡΙΑ
Μια εύθυμη προσωπικότητα που, με το ιδιαίτερο 
χιούμορ της και τις αξέχαστες ατάκες της, χάρισε 
εύθυμες στιγμές στην τάξη. Η γλυκύτητα που 
πηγάζει μέσα από τη Βαλέρια μπορεί να κάνει 
την καρδιά του καθενός να λιώσει. Ξεχωρίζει 
για τις κοινωνικές ευαισθησίες της και για τις 
προσδοκίες της για έναν καλύτερο κόσμο! Βαλερί, 
αναμένουμε να σε δούμε να κατακτάς την κορυφή!

ΜΗΚΕΡΟΖΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Μια ευγενική φυσιογνωμία, μια έντονη και, 
παράλληλα, αυθεντική προσωπικότητα, που συχνά 
πήγαινε «κόντρα στο ρεύμα» της εποχής. Είναι ο 
ορισμός του πνευματικού φίλου, που με προθυμία 
στηρίζει τους γύρω του σε κάθε δυσκολία τους. 
Κωνσταντίνε, να έχεις μια ζωή, επαγγελματική 
και προσωπική, ευτυχισμένη και να περιβάλλεσαι 
πάντα από ανθρώπους που εκτιμούν τον ακέραιο 
χαρακτήρα σου και αγαπούν τη μοναδικότητά σου.

ΜΗΤΣΙΚΑΡΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 
Λάτρευε την ιστορία και το παρασκήνιο των 
μεγάλων γεγονότων και συμμετείχε με πάθος 
στο μάθημα, με ορθή κρίση και λόγο που 
αποδείκνυαν την ωριμότητά του. Συνεπής στις 
αρχές του, δεν θυσιάζει τα πιστεύω του, για 
να ακολουθήσει τον συρμό. Γι’ αυτό, άλλωστε, 
απολαμβάνει την εκτίμηση και τον σεβασμό 
όλων. Τάσο, να ξέρεις ότι στην πορεία σου σε 
συνοδεύουν οι καλύτερες ευχές μας!

ΝΤΑΒΙΝΤΕΑΝΟΥ ΑΛΕΞΑΝΤΡΟΥ
Ένας μοναδικός άνθρωπος και μια ξεχωριστή 
παρουσία στην τάξη. Φαινομενικά απρόσιτος για 
όσους δεν τον γνώριζαν, ζεστός και εύθυμος 
για τους οικείους του, αντιμετώπιζε με καλή 
προαίρεση και ηρεμία τις δύσκολες καταστάσεις. 
Θωρακισμένος με υπομονή και επιμονή, 
προετοιμάζει την επίτευξη των στόχων του. 
Αλέξανδρε, σου ευχόμαστε να παραμείνεις πάντα 
δυνατός και να εκπληρώσεις τα όνειρά σου!

ΠΑΝΑΓΟΥΛΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ
Με την έντονη προσωπικότητά της και τον 
αυθορμητισμό που τη χαρακτηρίζει δεν μπορεί 
να περάσει απαρατήρητη. Είναι πάντα η ψυχή της 
παρέας και οδηγείται σε επιτυχίες διατηρώντας 
την αισιόδοξη στάση της και την προσήλωση 
στους στόχους της. Ντέπυ, έχουμε «καταγράψει» 
κάθε όμορφη στιγμή μαζί σου και είμαστε 
σίγουροι ότι θα αποκτήσεις στη ζωή σου όλα όσα 
ονειρεύεσαι!

ΛΑΣΠΙΔΟΥ ΙΩΑΝΝΑ
Ακολουθώντας τη μακρόχρονη οικογενειακή της 
παράδοση στο σχολείο, ξεχωρίζει για την ευγένεια 
και την προθυμία της. Ο ευδιάθετος χαρακτήρας 
της βελτιώνει πάντα την ψυχολογία των ανθρώπων 
γύρω της, ενώ η εργατικότητα, η μεθοδικότητα 
και η αντίληψή της εγγυώνται την επιτυχία της. 
Τζο, σου ευχόμαστε να αντιμετωπίζεις όλες τις 
καταστάσεις με την ίδια ηρεμία και το φωτεινό 
χαμόγελό σου!

ΚΑΛΑΪΤΖΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
Αναμφισβήτητα, ένα από τα παιδιά που δεν 
ξεχνά κάποιος εύκολα. Τον χαρακτηρίζουν 
η μεγάλη του αγάπη για το μπάσκετ και 
η προσήλωσή του στο άθλημα αυτό, που 
αναδεικνύει έναν άνθρωπο ευδιάθετο, μαχητικό 
και ψύχραιμο. Με όπλα του την αταραξία και την 
αισιοδοξία χτίζει την επερχόμενη επιτυχία του. 
Αλέξανδρε, τα γήπεδα του μπάσκετ και της ζωής 
σε περιμένουν να τα κατακτήσεις!
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ΧΑΤΖΗΣΩΤΗΡΙΟΥ ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ
Η Κλεοπάτρα ξεχωρίζει για το ήθος, την 
αισιοδοξία και τη δοτικότητά της. Με θετική 
ενέργεια και χιούμορ είναι πάντα δίπλα σε 
όλους, για να ομορφύνει τη διάθεσή τους, και 
ποτέ δεν σταματά να ονειρεύεται και να κυνηγά 
με επιμέλεια και εξυπνάδα τους στόχους της. 
Κλεοπάτρα, σου ευχόμαστε να παραμείνεις 
χαμογελαστή και να πετύχεις σε όλους τους 
τομείς της ζωής σου!

ΤΖΙΚΟΥ ΟΛΓΑ
Η Όλγα, αν και ήρθε φέτος στο σχολείο μας, 
κατόρθωσε πολύ γρήγορα να κερδίσει τη 
θέση της στην καρδιά μας! Ένας άνθρωπος 
επικοινωνιακός, προσιτός και πάντα με ένα 
λαμπερό χαμόγελο. Αυτό που την κάνει να 
ξεχωρίζει είναι η προθυμία της να ακούσει 
και να συμβουλεύσει όποιον την έχει ανάγκη. 
Όλγα, σου ευχόμαστε να γίνεις μία εξαιρετική 
ψυχολόγος, όπως ονειρεύεσαι! 

ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Ο Δημήτρης διακρίνεται για την 
αποφασιστική του προσωπικότητα παρά τη 
φαινομενική ηρεμία. Εξαιρετικός φίλος, 
είχε τη συμπάθεια και την εκτίμηση όλων. 
Πρόκειται σίγουρα για την «ήρεμη δύναμη» 
της τάξης! Δημήτρη, σου ευχόμαστε τα 
καλύτερα!

ΤΣΙΟΥΜΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
Χαριτωμένη και ευγενική, η Χριστίνα φώτιζε με 
το χαμόγελό της την τάξη μας. Σαν τους ήρωες 
των ιστοριών της, είναι αντικειμενική, γενναία, 
πανέξυπνη και υποστηρικτική. Συνδυάζοντας 
λογική και ήρεμη δύναμη, κατευνάζει τα 
πνεύματα και εργάζεται σκληρά για τα όνειρά της, 
εμπνέοντας τον θαυμασμό με τις ικανότητες και 
τη μετριοφροσύνη της. Γλυκιά μας Χριστίνα, δεν 
υπάρχει τίποτα που δεν μπορείς να καταφέρεις!

ΒΑΓΓΕΛΗ ΙΟΡΔΑΝΑ

Σεμνή παρουσία με απόψεις ώριμες για 
όλα τα θέματα. Δείχνει συνεσταλμένη, αλλά 
στην πραγματικότητα είναι πολύ δυναμικός 
χαρακτήρας. Κάθε άνθρωπος θα χαιρόταν να 
σε είχε δίπλα του και να συναναστρέφεται 
μαζί σου. Σου ευχόμαστε καλή σταδιοδρομία 
στη ζωή σου!

ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΙΔΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ – ΑΝΝΑ
Με τον συνδυασμό της σοβαρότητας αλλά 
και της υποστήριξης των ανθρώπων που την 
περιβάλλουν, ξεχωρίζει για την αρχοντιά και 
την ευαισθησία της. Η καλλιτεχνική φύση της, 
ο διάχυτος σαρκασμός της και οι στοχευμένες 
συμβουλές της αναδεικνύουν τη μοναδική 
προσωπικότητά της. Έλλη, η επίτευξη των 
στόχων σου και η μελλοντική πρόοδος σου είναι 
δεδομένες! 

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΜΥΡΣΙΝΗ
Ήρεμη δύναμη, καλόψυχη και υποστηρικτική 
η Μυρσίνη είναι πάντα δίπλα μας, πρόθυμη να 
βοηθήσει όποιον τη χρειάζεται. Τα εμβόλιμα 
σχόλιά της και το έξυπνο χιούμορ της την 
καθιστούν αναπόσπαστο και πολύτιμο πρόσωπο 
της καθημερινότητάς μας. Πέλι, να κατακτήσεις 
την επιτυχία, είτε στην Ελλάδα είτε στην Ολλανδία, 
να παραμείνεις μια τόσο γλυκιά παρουσία και να 
μην σταματήσεις να ονειρεύεσαι! 

Γ2
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ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Πάντα με καλή διάθεση και αυθόρμητος 
χαρακτήρας ο Γιώργος διακρινόταν για την 
ειλικρίνειά του. Γνωστός για το πάθος του με 
την ποδηλασία, μπορεί να σου απογειώσει 
τη διάθεση με το χιούμορ του. Γιώργο, σου 
ευχόμαστε κάθε επιτυχία!

ΔΟΥΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Μια ήρεμη παρουσία μέσα στην τάξη με 
χιουμοριστική διάθεση και εύστοχα σχόλια. 
Είναι ήσυχος και πνευματώδης και γι΄ 
αυτόν τον λόγο τον συμπαθούν μαθητές 
και καθηγητές. Γιάννη, σου ευχόμαστε τα 
καλύτερα και μόνο επιτυχίες στη ζωή σου!

ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ
Ενθουσιώδης και δυναμικός, σχεδόν 
αεικίνητος, ο Λάζαρος αναδείχθηκε στην 
«ψυχή της παρέας». Με αγάπη για την 
κολύμβηση και τα μαθηματικά, γέμιζε με 
το χαμόγελο και τα πειράγματά του ακόμα 
και τις πιο άδειες μέρες της καραντίνας. 
Λάζαρε, να συνεχίσεις να είσαι τόσο θετικός 
και να είσαι σίγουρος ότι θα γευτείς πολλές 
χαρές!

ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Με χαρακτηριστικότερα στοιχεία του το χιούμορ 
και τη δοτικότητα, ο Κωστής κατόρθωσε να 
κερδίσει με το σπαθί του την εκτίμηση και την 
αγάπη όλων μας. Αναμφίβολα, ένας σταθερός 
φίλος που ήταν πάντοτε πρόθυμος να βοηθήσει 
τους γύρω του. Κωστή, είμαστε βέβαιοι ότι θα 
σκοράρεις πολλούς πόντους στον αγώνα της 
ζωής!

ΓΚΑΓΚΑΝΟΥ ΕΥΑΝΘΙΑ
Μια από τις πιο γλυκές και μοναδικές 
προσωπικότητες! Ευαίσθητη κι ευγενική, 
αλλά συνάμα επίμονη, εργατική και 
μεθοδική, προσηλωμένη στους στόχους της 
μέχρι το τέλος. Εύα, είμαστε σίγουροι ότι 
τίποτα δεν μπορεί να σε εμποδίσει, ώστε να 
φτάσεις στην κορυφή. 

ΓΕΡΟΘΑΝΑΣΗ ΕΛΕΝΗ
Η Ελένη ήταν η «ήρεμη δύναμη» της τάξης. 
Ωστόσο, μπορεί να ξεγελά με την ήσυχη 
φύση της, αφού γρήγορα ξεδιπλώνει τις 
αμέτρητες δεξιότητές της. Μια υπέροχη 
και ευγενική κοπέλα, που είμαστε σίγουροι 
ότι θα κερδίζει διαρκώς την εκτίμηση και 
τον σεβασμό των συνανθρώπων της. Ελένη, 
καλή επιτυχία σε ό,τι κάνεις!

ΛΑΪΝΑ ΗΛΙΑΝΑ
Όταν έβαζε έναν στόχο, πάντα τον πετύχαινε! 
Συγκροτημένη προσωπικότητα, αποτελούσε πάντα 
τη «φωνή της λογικής» και ήταν εκεί, για να 
βοηθήσει και να στηρίξει όλους τους συμμαθητές 
της. Είμαστε σίγουροι ότι με τις ικανότητες και το 
ήθος σου θα κατακτήσεις τον κόσμο, Ηλιάνα!

ΜΠΑΡΠΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Ο Δημήτρης, ένας από τους ευγενικότερους 
και περισσότερο αλληλέγγυους συμμαθητές 
μας, κέρδισε μια ξεχωριστή θέση στην καρδιά 
μας. Ένας πολύτιμος φίλος, με γνήσιο κι 
αληθινό ενδιαφέρον για τον συνάνθρωπό 
του, που έβαζε καθημερινά τη δική του 
πινελιά στον πολύχρωμο καμβά του τμήματος. 
Δημήτρη, σου ευχόμαστε να κατακτήσεις 
όλους τους στόχους σου, γιατί το αξίζεις!

ΚΟΥΝΔΟΥΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Ο γνήσιος χαρακτήρας του, σε συνδυασμό με 
τις αξέχαστες ατάκες του, τον κατέστησαν 
αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητάς 
μας. Οι ενδυματολογικές του επιλογές θα 
μείνουν στην ιστορία τόσο για την πρωτοτυπία 
τους όσο και για την υψηλή αισθητική τους. 
«Κούντου», μακάρι να μην αλλάξεις τίποτα από 
τον υπέροχο χαρακτήρα σου!
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ΣΙΦΝΑΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ
Μια από τις πιο καλοσυνάτες ψυχές του 
σχολείου. Μια εχέμυθη και υποστηρικτική 
φίλη, μια ευγενική ύπαρξη, που είναι πάντα 
δίπλα σου, όταν την χρειάζεσαι, χωρίς να 
γκρινιάζει και να δυσανασχετεί. Δήμητρα, 
σου ευχόμαστε επιτυχία σε ό,τι κι αν κάνεις! 

ΣΥΜΕΩΝΙΔΟΥ ΙΩΑΝΝΑ
Η Ιωάννα, αν και ήσυχη κατά τη διάρκεια 
του μαθήματος, ήταν πάντοτε μια έντονη 
προσωπικότητα. Η προσήλωση και η 
εργατικότητα για την επίτευξη των στόχων 
της ήταν φανερή. Έμπιστη και αληθινή φίλη, 
βρισκόταν δίπλα σε όποιον τη χρειαζόταν. 
Ιωάννα, σου ευχόμαστε μια ζωή γεμάτη 
χαμόγελα και επιτυχίες!

ΤΣΑΝΙ ΛΟΥΙΝΤ (CaniLuid)
Ένας ιδιαίτερος χαρακτήρας, ώριμος, 
ήρεμος, συνεργάσιμος και ευγενικός. Πάντα 
ενεργός και υποστηρικτικός στην παρέα. 
Αυτό που λέμε ένας καλός φίλος! Λούι, 
σου ευχόμαστε όλα τα όνειρά σου να γίνουν 
πραγματικότητα.

ΧΡΙΣΤΕΛΗΣ ΑΝΔΡΙΑΝΟΣ
Ο Ανδριανός ήταν ένα παιδί που μας κέρδισε 
από την πρώτη στιγμή. Έκανε αισθητή 
την παρουσία του με τα χιουμοριστικά 
διαλείμματα που μας πρόσφερε στα δια 
ζώσης μαθήματα και τις υπέροχες μελωδίες 
που μοιραζόταν μαζί μας στα διαδικτυακά. 
Ανδριανέ, σου ευχόμαστε ό,τι καλύτερο και 
να εκπληρώσεις όλα σου τα όνειρα!

ΧΑΡΙΣΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
Δεν μπορούμε να σκεφτούμε πώς θα ήταν 
η ζωή μας χωρίς εσένα στην τάξη! Σε όλο 
το διάστημα που ήμασταν μαζί ξεχώριζες 
για την ειλικρίνεια και την αυθεντικότητά 
σου. Με τον μοναδικό χαρακτήρα που έχεις, 
Βασίλη, είμαστε σίγουροι ότι θα κατακτήσεις 
την κορυφή!

ΣΑΜΑΡΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ – 
ΑΣΤΕΡΙΟΣ
Το πρώτο πράγμα που θα σκεφτόταν κανείς 
για τον Αλέξανδρο είναι πως ακόμα και στις 
δυσκολότερες στιγμές δεν χάνει ποτέ την 
ψυχραιμία του. Παιδί χαμηλών τόνων στην 
τάξη, αλλά «πειραχτήρι» στις παρέες του, 
ιδιαίτερα όταν βρίσκει την αφορμή. «Σάμι», 
ευχόμαστε ό,τι επιθυμείς να το κατακτήσεις

ΝΤΟΝΤΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Ένα εξαιρετικά καλοσυνάτο και αγνό παιδί, 
με ιδιαίτερα «όπλα» στη φαρέτρα του τη 
συνέπεια και την ευσυνειδησία. Ο Δημήτρης 
έχει το προνόμιο όχι μόνο να εντάσσεται, 
αλλά και να κατακτά τις εντυπώσεις κάθε 
παρέας όσο ετερόκλητη κι αν είναι αυτή. 
Δημήτρη, σου ευχόμαστε από καρδιάς να 
πετύχεις τα όνειρά σου!

ΝΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
Αν υπάρχει κάποιος που να ξέρει από 
έξυπνες ιδέες και καυστικά αστεία, 
αυτός είναι ο Βασίλης. Λάτρης της 
καλαθοσφαίρισης αλλά, κυριότατα, θιασώτης 
της ευγενούς άμιλλας και της δικαιοσύνης. 
Η σταδιοδρομία που διαγράφεται μπροστά 
σου, αν είναι αντίστοιχη του ήθους σου, θα 
είναι μακρά και υπέροχη. Καλή τύχη, Billy!
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ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Ευφυής και εργατικός μαθητής, πράος και 
αυθεντικός χαρακτήρας, γενναιόδωρος και 
ειλικρινής άνθρωπος, αλλά πάνω απ’ όλα 
άριστος φίλος. Είναι πάντα διαθέσιμος, ολημερίς 
και ολονυχτίς, εκτός από τα κυριακάτικα 
απογεύματα, αφού τότε παρακολουθεί Formula 
1, τροφοδοτώντας το ασίγαστο πάθος του για τον 
μηχανοκίνητο αθλητισμό. Θανάση, είμαστε βέβαιοι 
ότι θα πραγματώσεις κάθε όνειρό σου! 

ΔΗΜΟΥΛΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Αν κάτι χαρακτηρίζει τον Γιάννη είναι οι 
ξεχωριστές δεξιότητές του στα μαθηματικά, 
η ευφυΐα και το αστείρευτο χιούμορ του. 
Παρά τις διεθνείς επιτυχίες του παραμένει 
πάντα προσγειωμένος. Πάντα ήρεμος, 
καλοσυνάτος και γεμάτος αυτοπεποίθηση. 
Γιάννη, ευχόμαστε από καρδιάς κάθε όνειρό 
σου να γίνει πραγματικότητα!

ΔΟΥΛΓΚΕΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Ξεχωριστή παρουσία στην τάξη και την 
παρέα, γεμάτος ενέργεια και πάθος για τα 
αθλητικά. Πάντα πρόσφερε άφθονο γέλιο 
και έδινε μια ιδιαίτερη χροιά σε κάθε 
στιγμή. Δημήτρη, σου ευχόμαστε να είσαι 
πάντα χαρούμενος και να πετύχεις τους 
υψηλούς στόχους σου, αφού έχεις όλες τις 
δυνατότητες!

ΚΑΡΑΦΥΛΛΙΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
Η Χριστίνα είχε πάντα την υπομονή να ακούει τη 
γνώμη των άλλων και, ταυτόχρονα, εντυπωσίαζε 
με τις ισχυρές και πειστικές απόψεις της. 
Δυναμική και ιδιαίτερα ευφυής, έβρισκε πάντα τον 
χρόνο να συνδυάζει τα πολλαπλά ενδιαφέροντά 
της με τις πολύ υψηλές επιδόσεις στα μαθήματα. 
Χριστίνα, αξίζεις κάθε επιτυχία στους υψηλούς 
στόχους σου!

ΚΕΡΜΑΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Ένας πολυδιάστατος χαρακτήρας με 
ιδιαίτερη κλίση στη μουσική. Η καλλιτεχνική 
του φλέβα, η δημιουργικότητα και η 
φαντασία του τον καθιστούν αναπόσπατο 
κομμάτι μας παρέας μας. Γιάννη, σου 
ευχόμαστε να διαπρέψεις στον χώρο της 
μουσικής και όχι μόνο!

ΚΙΚΗ ΡΑΦΑΗΛΙΑ
Μην ξεγελαστείτε από τη φαινομενική ηρεμία της, 
αφού η Ραφαέλα είναι η ψυχή της παρέας! Για την 
ακρίβεια, εδώ και τρία χρόνια δεν έχει πάψει να 
μας εκπλήσσει με το φλογερό ταμπεραμέντο της, 
το πηγαίο χιούμορ της, την αποφασιστικότητά της 
και το απολαυστικά καυστικό ύφος της. Ραφαέλα, 
συνέχισε να μας εμπνέεις με τον δυναμισμό σου 
και την προσήλωσή σου σε όσα αγαπάς!

ΑΝΔΡΕΑΔΗ ΑΝΝΑ
Όλοι συμφωνούν ότι η Άννα είναι άριστη 
μαθήτρια, γνωστή για τις εύστοχες ερωτήσεις 
της και τον ευγενικό της χαρακτήρα. Όσοι, 
όμως, τη γνωρίζουμε καλύτερα συμπληρώνουμε 
ότι αποτελεί και πολύτιμη φίλη, με την οποία 
η κουβέντα επί οποιουδήποτε θέματος γίνεται 
συναρπαστική. Άννα μας, το σίγουρο είναι ότι με 
την ωριμότητά σου θα θριαμβεύσεις στην ιατρική 
και στη ζωή

ΓΕΡΟΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ
Καταδεκτική και ιδιαίτερα αυθόρμητη, η Μάγδα 
ξέρει να κερδίζει εντυπώσεις. Όντας η ίδια πάντα 
χαμογελαστή, προσπαθεί να μεταδώσει τη θετική 
της ενέργεια και στον περίγυρό της, ενώ πρόθυμα 
αφουγκράζεται τις ανησυχίες των φίλων της. 
Πρόκειται, τέλος, για άτομο πειθαρχημένο, που 
γνωρίζει τι θέλει και το διεκδικεί. Μάγδα, στόχευε 
στο φεγγάρι! Ακόμα κι αν αστοχήσεις, θα βρεθείς 
ανάμεσα στ’ αστέρια!

Γ3
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ΠΑΠΑΖΙΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Ιδιαίτερη προσωπικότητα με πολλά 
ταλέντα. Δυναμικός χαρακτήρας, γεμάτος 
ηγετικές ικανότητες. Με έφεση στις 
θετικές επιστήμες ήταν πάντα πρόθυμος να 
βοηθήσει φίλους και συμμαθητές. Θανάση, 
σου ευχόμαστε να πετύχεις σε ό,τι και αν 
κάνεις.

ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ
Μια ήρεμη αλλά ταυτόχρονα δυναμική 
παρουσία. Άριστος μαθητής με εξαιρετική 
μεθοδικότητα, υπομονή και επιμονή που 
αγωνίζεται πάντα για τους στόχους του. Ηλία, 
η επιτυχία σου είναι σίγουρη, αφού έχεις το 
πείσμα και τη διάθεση που απαιτείται! 

ΠΗΛΙΑΝΙΔΗΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ
Εργατικότητα, σοβαρότητα, ήθος είναι τα 
στοιχεία που συνθέτουν την προσωπικότητά 
του. Άριστος μαθητής με λαμπρές επιδόσεις 
και διακρίσεις στις θετικές επιστήμες. 
Χρυσόστομε, η ιατρική σε περιμένει και 
εμείς είμαστε σίγουροι για την επιτυχία σου.

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΔΑΝΑΗ
Κορυφαίες αθλητικές, ακαδημαϊκές αλλά και 
καλλιτεχνικές επιδόσεις! Τέτοια… «τρίποντα» 
μόνο η Δανάη ξέρει να πετυχαίνει! Μαθήτρια 
ευρυμαθής με σπάνια ωριμότητα - την οποία 
εν μέρει οφείλει στη θητεία της στην Εθνική 
Μπάσκετ - μαγεύει την παρέα της, όποτε 
διηγείται τις εμπειρίες της από πολυάριθμα 
ταξίδια. Δανάη, μην βάλεις ποτέ φραγμούς 
στα όνειρά σου!

ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΙΚΤΩΡΙΑ
Σπάνια συναντάς άνθρωπο τόσο προσιτό, 
έμπιστο και γλυκό. Παρότι πολυάσχολη, 
η Βικτώρια βρίσκει πάντα χρόνο για τους 
φίλους της και παρέχει αφειδώς τη βοήθειά 
της σε όποιον τη ζητήσει. Σήματα κατατεθέν 
της: η κοινωνικότητά της, η ευστροφία της 
αλλά και ο δυναμικός της χαρακτήρας, που 
τη θωρακίζει απέναντι σε κάθε πρόκληση. 
Ψυχούλα μας, τα καλύτερα τώρα αρχίζουν!

ΝΤΑΟΥΝΤΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
Οι άλλοι θα τον χαρακτήριζαν ένα ιδιαίτερα 
κοινωνικά άτομο, εμείς, οι φίλοι του...Μάνο! 
Πρόκειται για άτομο «έξω καρδιά», το οποίο 
συνδυάζει άψογα μία πετυχημένη ακαδημαϊκή 
πορεία με την έντονη κοινωνική ζωή. Οι φίλοι 
του προστρέχουν σε αυτόν για συμβουλές, καθώς 
η επιμονή, η αυτοπεποίθηση και η εξυπνάδα του 
μπορεί να λύσει κάθε πρόβλημα. Μάνο, είσαι 
ήδη έτοιμος για υψηλούς στόχους!

ΜΠΑΚΗ ΕΥΑΝΘΙΑ
Η Εύα είναι από τα άτομα που σε κερδίζουν 
αμέσως με τον αυθορμητισμό και την 
ευγένειά της. Ένα κορίτσι ευαίσθητο, 
καλοσυνάτο και γεμάτο αισιοδοξία. Άριστη 
μαθήτρια που προσπαθεί ιδιαίτερα για 
την κατάκτηση των στόχων της. Εύα, 
σου ευχόμαστε μόνο επιτυχίες στη ζωή 
σου, αν και είμαστε βέβαιοι ότι θα μας 
εντυπωσιάσεις.

ΜΥΤΙΛΗΝΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Αν και ήρθε στο σχολείο στη Γ΄ Λυκείου, μας 
κέρδισε όλους με την ήρεμη προσωπικότητά 
του. Όντας χαμηλών τόνων και λιγομίλητος, 
φρόντιζε ο λόγος του να έχει βαρύτητα και 
πειστικότητα. Το στοιχείο, ωστόσο, που τον 
διακρίνει είναι ο παθιασμένος φίλαθλος 
μέσα του που δεν φοβάται να αποκαλύψει. 
Δημήτρη, να είσαι πάντα ο εαυτός σου και να 
κυνηγάς τα όνειρά σου! 

ΚΛΑΜΠΑΤΣΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Ένας συναρπαστικός χαρακτήρας που δεν 
φοβάται να τροφοδοτήσει τους πιο έντονους 
διαλόγους εντός και εκτός τάξης. Είναι 
πάντα ανοικτός σε κάθε είδους συζήτηση 
και φιλοσοφική αναζήτηση, δικαιώνοντας 
το ανήσυχο πνεύμα του. Κώστα, είμαστε 
σίγουροι ότι με τις απαντήσεις σου θα 
κατακτήσεις τον κόσμο! 
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ΤΣΑΡΟΥΧΑΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ
Παρόλο που ήρθε στο σχολείο στη Γ’ Λυκείου, 
ο Διονύσης γρήγορα προσαρμόστηκε και έγινε 
μία από τις πιο ευχάριστες παρουσίες στην τάξη 
χάρη στο χαμόγελο και την κοινωνικότητά του. 
Προσηλωμένος στους στόχους του ξεχωρίζει για 
την ευγένεια και την οξύνοιά του. Διονύση, σου 
ευχόμαστε ολόψυχα να γίνει κάθε όνειρό σου 
πηγή πραγματικής ευτυχίας! 

ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
Ο Μιχάλης είναι ένας σπουδαίος χαρακτήρας, 
ήρεμος και ώριμος, διαλλακτικός και 
συνεργάσιμος. Πρόκειται για ένα χαρισματικό 
άτομο με έφεση στο σκάκι και στις βαθυστόχαστες 
ατάκες, ενώ καταφέρνει πάντα να κερδίζει τις 
εντυπώσεις με την ευθυμία του και το έξυπνο 
χιούμορ του. Μιχάλη, σου ευχόμαστε μια ζωή 
γεμάτη μοναδικές εμπειρίες και επιτυχίες!

ΤΡΑΝΟΥ ΜΑΡΙΑΝΝΑ
Η Μαριάνα ήταν μια από μας πιο ευχάριστες 
παρουσίες στο σχολείο! Φιλότιμη, 
ευαίσθητη, έμπιστη φίλη, πάντα πρόθυμη 
να βοηθήσει. Ήρεμη δύναμη με εξαιρετικές 
επιδόσεις που εντυπωσίαζαν μαθητές και 
καθηγητές. Μαριάννα, σου ευχόμαστε να 
διαπρέψεις στον κόσμο της ιατρικής!

ΣΤΕΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
Ήρεμη δύναμη! Πάντα κατάφερνε να κάνει 
αισθητή την παρουσία του με το χιούμορ και 
τις εύστοχες παρεμβάσεις του. Με την παρέα 
του οι ώρες κυλάνε ευχάριστα, ενώ συχνά 
κατάφερνε να εντυπωσιάζει με τις ποικίλες 
γνώσεις του. Παναγιώτη, σου ευχόμαστε κάθε 
ευτυχία στη ζωή σου!

ΤΟΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
Δυναμική αν και όχι πάντα εκδηλωτική, 
η Αναστασία συχνά μας καθήλωνε με 
την άποψή της και την ακρίβεια των 
επιχειρημάτων της. Πολυάσχολη και 
κοινωνική, έβρισκε πάντα τη διάθεση να 
βοηθήσει όποιον είχε ανάγκη. Αναστασία, 
κάθε όνειρό σου να γίνει πράξη, γιατί το 
αξίζεις με το παραπάνω! 

ΣΤΑΜΠΟΥΛΙΔΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
Γλυκιά και καλοσυνάτη παρουσία, με 
ευαισθησίες αλλά ταυτόχρονα δυναμική 
και πεισματάρα. Πολύ καλή μαθήτρια, που 
επέδειξε ιδιαίτερο ζήλο στην κατάκτηση των 
στόχων της. Κατερίνα, σου ευχόμαστε όλοι οι 
στόχοι σου να πραγματοποιηθούν.
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Γ4 ΚΑΡΑΜΑΝΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
Ισχυρή προσωπικότητα, με αυτοπεποίθηση και 
αισιοδοξία! Πάντα με το χαμόγελο στα χείλη 
ο Αντώνης είναι έτοιμος να αποδεχθεί κάθε 
πρόκληση. Ένας δοτικός και χαρισματικός 
άνθρωπος με πάθος, ταλαντούχος και ευφυής, 
έμπιστος και ειλικρινής φίλος, που θα μείνει για 
πάντα στην καρδιά μας. Αντώνη, σου ευχόμαστε 
ολόψυχα να διαπρέψεις στη Google, αν και 
είμαστε σίγουροι ότι θα τα καταφέρεις! 

ΚΑΤΣΙΟΥΛΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
Γλυκιά έκρηξη αυθορμητισμού και 
δημιουργικότητας! Ίσως ευθύνεται η 
ακαταμάχητη γοητεία της, ίσως πάλι η 
προσήνεια και οι αφοπλιστικές ατάκες της. 
Ίνδαλμα μόδας και φωτογραφικό ταλέντο, 
φημίζεται για τον δυναμισμό της. Πρόσω 
ολοταχώς για τα όνειρά σου, πολυαγαπημένη 
μας Γιώτα!

ΠΑΝΙΚΙΔΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
Το χαμόγελό του, το έξυπνο χιούμορ του και 
ο ρυθμός του ήταν αυτά που αποτελούσαν 
την κινητήρια δύναμη μέσα στη ρουτίνα της 
εκπαιδευτικής διαδικασίας. Ο Απόστολος, 
μια χαρισματική προσωπικότητα, ήταν πάντα 
πρόθυμος να μας βοηθάει και να μας στηρίζει, 
όχι μόνο στις χαρές αλλά και στις όποιες λύπες. 
Αποστόλη μας, σου ευχόμαστε ο δρόμος της 
ζωής σου να είναι πάντοτε λαμπρός και ευθύς!

ΠΡΑΣΣΑ ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ – ΜΑΡΙΑ
Πιστή φίλη, η οποία πάντα έδινε το «παρών» σε 
όλα τα προβλήματα των φίλων της. Η λαμπερή 
προσωπικότητα της Ιφιγένειας σε συνδυασμό 
με την ξεχωριστή παρουσία της, είναι αυτά τα 
στοιχεία που σε μαγνητίζουν. Ο δυναμισμός 
της, ο οποίος είναι πάντα αισθητός αλλά και 
η αυθεντικότητά της αποτελούν αναπόσπαστα 
κομμάτια του χαρακτήρα της. «Ίφι», σου 
ευχόμαστε να πραγματοποιήσεις τα όνειρά σου!

ΞΕΝΟΥ ΜΑΡΙΑ
Η ηρεμία και η ταπεινότητά της αποτελούσε 
παράδειγμα προς μίμηση για όλους. Το 
χαμόγελό της, ήταν αυτό που μας έδινε 
θάρρος. Μαράκι, σου ευχόμαστε όλοι οι 
στόχοι σου να υλοποιηθούν και τα όνειρά 
σου να γίνουν πραγματικότητα.

ΜΠΑΚΟΓΛΙΔΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ – ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Το ήθος και οι αρχές του έκαναν τον Άκη έναν 
από τους πιο αγαπητούς συμμαθητές μας. Ήταν 
πάντα κοντά μας, ώστε να δημιουργεί ένα κλίμα 
αγάπης και καλής διάθεσης. Η καλοσύνη, η 
εργατικότητα, η ευγένεια και το τρομερό χιούμορ 
του, τον βοήθησαν να καταγράψει μία αξιόλογη 
ακαδημαϊκή πορεία. Άκη, είμαστε σίγουροι 
ότι ο δρόμος μπροστά σου είναι στρωμένος με 
ροδοπέταλα!

ΜΠΡΟΥΖΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Σοβαρός και μετρημένος ο Γιώργος, βάζει 
στόχους και αγωνίζεται γι΄αυτούς. Η φωνή 
της λογικής και της ισορροπίας. Ιδιαίτερα 
ευφυής και ικανός, με ωριμότητα που 
αφοπλίζει. Γιώργο, είμαστε σίγουροι πως θα 
φτάσεις ψηλά!

ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΙΑΣΟΝΑΣ
Ένας από τους πιο εργατικούς μαθητές, ο 
Ιάσονας είναι μία ξεχωριστή προσωπικότητα, 
που θα παραμείνει αξέχαστος στις 
αναμνήσεις μας. Χαρακτηριστικό 
παράδειγμα ανθρώπου που θα λύσει 
οποιοδήποτε πρόβλημα βρεθεί μπροστά του, 
σχετικό με την τεχνολογία. Καλή επιτυχία 
«Jayce» στους στόχους σου και συνέχισε να 
μας κάνεις να χαμογελάμε.
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ΣΙΑ ΓΙΟΥΝΧΑΝ (XIA YUNHAN)
Μία γλυκιά και ήρεμη παρουσία της τάξης 
με προσωπικότητα και ήθος. Πάντα με το 
χαμόγελο και τον καλό της λόγο είναι μια 
έμπιστη φίλη, που μας κέρδισε από την 
πρώτη στιγμή με την καλοσύνη και την 
ευγένειά της. Γιουνχάν, σου ευχόμαστε όλα 
σου τα όνειρα να πραγματοποιηθούν!

ΣΟΡΤΙΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Ο Νίκος είναι μία ήρεμη προσωπικότητα, 
την οποία ο κάθε άνθρωπος θα θέλει να 
την έχει στη ζωή του. Καλός άνθρωπος, με 
εξαιρετική ικανότητα στο μπάσκετ και χόμπι 
τη μουσική, λίγα από τα πράγματα τα οποία 
τον χαρακτηρίζουν. Σόρτιξ, σου ευχόμαστε 
να παραμείνεις ένας ξεχωριστός άνθρωπος, 
καθώς κυνηγάς τα όνειρά σου!

ΡΙΤΣΕΡ ΜΑΡΙΟΣ
Το καλύτερο παιδί με όλη τη σημασία της 
λέξης, ο Μάριος είναι γνωστός για το πάθος 
του για το μπάσκετ και μία από τις πιο καλές 
καρδιές που έχουν περάσει από το σχολείο 
μας. Καλή επιτυχία στην Αγγλία και να 
καταφέρεις ό,τι επιθυμείς στην ζωή σου!

ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ
Μια από τις πιο έντονες και δημοφιλείς 
παρουσίες! Αποφόρτιζε την καθημερινότητά μας 
και μας έκανε να γελάμε με τα εύστοχα αστεία 
και τις πανέξυπνεςατάκες του. Ο Γιάννης είναι 
μια δυναμική παρουσία που διαρκώς ξεχώριζε 
για την κοινωνικότητα και τον αυθορμητισμό του. 
Η ευστροφία και η προθυμία που διαθέτει του 
επιτρέπουν να πετύχει σε ό,τι και αν επιλέξει. 
«Χάτζη» σου ευχόμαστε να πετύχεις κάθε στόχο!

ΤΗΛΙΑΒΕΡΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Μία ήρεμη παρουσία στην τάξη αλλά παρ' όλα 
αυτά πάντα ευχάριστος και ευδιάθετος. Ο Νίκος 
ήταν αναμφίβολα μία από τις πιο ευχάριστες 
παρουσίες στην τάξη αλλά ταυτόχρονα και ένα 
από τα πιο ευγενικά άτομα. Έμπιστος και πάντα 
δίπλα στους άλλους, όταν τον χρειάζονταν, ήταν 
πραγματικός φίλος. Νίκο, σου ευχόμαστε τα 
καλύτερα και να πετύχεις όλους τους στόχους σου!

ΧΑΡΙΖΩΝΑ ΑΡΓΥΡΩ
Με ευδιάθετη φύση, καλοσύνη και υπέροχο 
χαμόγελο η Ηρώ κέρδισε από τον πρώτη στιγμή 
μια θέση στις καρδιές όλων μας. Διατηρεί 
πάντα μια αξιοθαύμαστη ισορροπία μεταξύ 
της αφοσίωσης στους φίλους της και της 
εργατικότητας για την επίτευξη των στόχων της. 
Ηρώ, είμαστε σίγουροι ότι το ελεύθερο πνεύμα 
και ο δυναμισμός σου θα σε οδηγήσουν στην 
πραγματοποίηση όλων των ονείρων σου!

ΣΤΕΦΑΝΙΔΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 
Πολυτάλαντη με ιδιαίτερη ευστροφία και 
δυναμισμό, η Ελευθερία έχει έναν σπάνιο και 
μοναδικό χαρακτήρα που σε εντυπωσιάζει. Το 
πηγαίο χιούμορ και η εξαιρετική της ειλικρίνεια 
την καθιστούν ευχάριστη παρέα και πραγματική 
φίλη. Μια μεγάλη καρδιά, ένα ζεστό χαμόγελο, 
μια πανέμορφη παρουσία με μάτια που σε 
καθηλώνουν αμέσως. Μέσα από την καρδιά μας 
σου ευχόμαστε καλή τύχη.
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Γ5
ΚΟΥΚΟΥΔΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Εξαιρετικός χαρακτήρας και αδαμάντινη 
προσωπικότητα. Ο Δημήτρης είναι ο φίλος 
που όλοι θέλουμε, πολύτιμος στις δύσκολες 
στιγμές. Συμπαραστάτης στους δικούς 
του ανθρώπους, με απαράμιλλο ήθος και 
ευγένεια. Δημήτρη μας, σου ευχόμαστε τα 
καλύτερα, γιατί τα αξίζεις.

ΚΟΡΟΚΥΘΑΚΗΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ
Ο Μίλτος ήταν η ψυχή της τάξης. Κατάφερνε 
με τον έναν ή με τον άλλον τρόπο να κερδίζει 
τη συμπάθεια και την εκτίμηση όλων. Μίλτο, 
να μείνεις όπως είσαι και είναι σίγουρο ότι 
θα διαπρέψεις σε όλους τους τομείς.

ΚΕΡΑΜΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ – 
ΣΩΤΗΡΗΣ
Εξαιρετικός αθλητής και εξαιρετικό παιδί, 
ένας μαθητής που τον εκτιμούσαν και τον 
συμπαθούσαν όλοι. Ο Γιάννης, με το πηγαίο 
χιούμορ του, ήταν η ψυχή της ομάδας 
μπάσκετ αλλά και της τάξης. Γιαννάκο, 
είμαστε σίγουροι ότι θα επιτύχεις όποιον 
στόχο και να θέσεις στη ζωή σου. 

ΑΛΤΙΝΟΓΛΟΥ ΛΕΩΝΙΔΑΣ
Ο Λεωνίδας με τον χαρακτήρα και την 
προσωπικότητά του ήταν από τα παιδιά 
που σε κέρδιζαν αμέσως. Εργατικός και 
συνεπής, φέρνει εις πέρας κάθε στόχο που 
θα θέσει. Λεωνίδα, σου ευχόμαστε να έχεις 
ένα λαμπρό μέλλον! 

ΑΓΓΕΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Η «ήρεμη δύναμη» της τάξης, ο Θανάσης 
είναι ένα παιδί που λατρεύει, πραγματικά, το 
μπάσκετ. Καλοσυνάτος και χαμογελαστός, 
ήταν πάντα πρόθυμος να βοηθήσει τους 
γύρω του. Θανάση, σου ευχόμαστε από την 
ψυχή μας καλή επιτυχία, γιατί την αξίζεις.

ΠΑΓΩΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Μεθοδικός και συνετός ο Θανάσης 
κατάφερνε να συνδυάζει σχολικές επιδόσεις 
και μπάσκετ με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. 
Υπόδειγμα αθλητή και πρότυπο μαθητή. 
Θανάση, σου ευχόμαστε ό,τι επιθυμείς να το 
κατακτήσεις.

ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Ευγενική φυσιογνωμία ο Γιώργος, ήταν από 
τα παιδικά μας χρόνια πρώτος στο παιχνίδι 
και στην παρέα. Ένα παιδί με ανεπιτήδευτη 
ευγένεια, ο Γιώργος κέρδιζε αμέσως την 
εκτίμηση όλων. Γιώργη, να πετύχεις όλα όσα 
ονειρεύεσαι, γιατί αξίζεις μία ζωή γεμάτη 
επιτυχίες και χαρές.

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
Το πιο καλοπροαίρετο και καλόκαρδο παιδί 
του σχολείου ο Βαγγέλης, ήταν πάντοτε 
χαμηλών τόνων αλλά υψηλών επιδόσεων. 
Βαγγέλη μας, σου ευχόμαστε μια ζωή 
γεμάτη επιτυχίες, γιατί το δικαιούσαι!
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ΦΙΛΟΞΕΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Από τα πλέον καλά παιδιά της τάξης, 
χαμογελαστός και προσιτός, κέρδιζε τον 
σεβασμό όλων. Αθλητισμός και επιδόσεις 
συνδυάζονταν με τον καλύτερο τρόπο και 
είναι βέβαιο ότι ο Γιάννης δεν θα έχει 
προβλήματα, για να διακριθεί στον στίβο της 
ζωής. Καλή τύχη!

ΦΙΛΟΞΕΝΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Ένα από τα μεγαλύτερα μπασκετικά ταλέντα, 
ο Κωστής κατάφερνε να έχει ξεχωριστές 
επιδόσεις και στα μαθήματα. Κωστή, σε 
αγαπάμε πολύ και να ξέρεις ότι μία ημέρα 
θα φτάσεις πολύ ψηλά!

ΧΑΣΑΠΗΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ
Ο αγαθός γίγαντας της τάξης! Από την ώρα 
που ήρθε στο σχολείο μας, για να πλαισιώσει 
την ομάδα μπάσκετ, κέρδισε τις καρδιές 
όλων. Αστέρη, καλή επιτυχία σε οτιδήποτε 
κάνεις στη ζωή σου.

ΣΙΑΜΠΑΛΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ – ΚΙΜΩΝ
Το ευφυές χιούμορ του και οι εύστοχες 
ατάκες του έδιναν άλλο τόνο στο μάθημα. Ο 
Άγγελος ήταν αγαπητός στους συμμαθητές 
του και τους καθηγητές του από το Γυμνάσιο 
μέχρι σήμερα. Η προσπάθειά του να πετύχει 
τους στόχους του είναι άξια θαυμασμού. 
Άγγελε, σου αξίζουν τα καλύτερα!

ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΒΑΪΟΣ
Ο Βάιος ήταν από τα παιδικά μας χρόνια 
μέχρι και σήμερα μία από τις πιο αγνές 
ψυχές του σχολείου. Δραστήριος και 
μαχητικός, υπερασπιζόταν με πάθος τις 
θέσεις και τις απόψεις του. Βάιε, σου 
ευχόμαστε να επιτύχεις όλους τους στόχους 
της ζωής σου.

ΣΕΣΕ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Ο Κωνσταντίνος ήταν από μικρός το ζιζάνιο 
και το πειραχτήρι της τάξης. Το χαμόγελο 
και η καλή του η καρδιά ήταν τα βασικά 
χαρακτηριστικά του, που τον έκαναν να 
έχει μια ξεχωριστή θέση στην καρδιά μας. 
Κωνσταντίνε, σου ευχόμαστε κάθε πρόοδο 
στη ζωή σου.

ΣΙΩΚΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
Ο Θοδωρής λάτρευε τη μουσική και με 
το ιδιαίτερο στιλ του είχε καταφέρει να 
γίνει αγαπητός από όλους. Ξεχωριστή 
προσωπικότητα, ήταν ιδιαίτερα αγαπητός 
από συμμαθητές και καθηγητές. Θοδωρή 
μας, να είσαι πάντοτε χαμογελαστός και 
ευτυχισμένος στη ζωή σου!

ΑΔΑΜΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
Ο Αμερικάνος μας, ένα από τα καλύτερα 
παιδιά και ένας από τους καλύτερους 
χαρακτήρες της τάξης. Σίγουρα, του αξίζουν 
συγχαρητήρια, γιατί κατέβαλε μεγάλη 
προσπάθεια, όταν πρωτοήρθε στο σχολείο 
και στη χώρα. Αντώνη, σου ευχόμαστε τα 
καλύτερα μέσα από την ψυχή μας!

ΨΑΛΤΟΓΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Ο Μιμάκος ήταν ισχυρή προσωπικότητα και, 
συνάμα, πολύ αγαπητός σε όλους. Δαιμόνιος 
και ανήσυχος, ήταν ίσως το πιο χαμογελαστό 
παιδί σε όλο το Λύκειο. Μίμη, είμαστε 
βέβαιοι ότι θα πετύχεις σπουδαία πράγματα 
στη ζωή σου. 

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Ο Γιώργος ήταν πάντοτε εξαιρετικός, τόσο 
εντός τάξης όσο και εντός παρκέ. Συνδύαζε 
με τον καλύτερο τρόπο τις υποχρεώσεις του 
σχολείου και τις επιδόσεις στον αθλητισμό. 
Γιώργο μας, να είσαι πάντα γερός και να 
πετυχαίνεις τους στόχους σου.
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Σύλλογος Αποφοίτων

Το Διοικητικό Συμβούλιο
Πρόεδρος: Σαραντίδου Χριστίνα - Διονυσία
Α΄ Αντιπρόεδρος: Παπαδοπούλου Ιωάννα - Ίρις 
Β’ Αντιπρόεδρος: Καραρίζου Φωτεινή
Γενική Γραμματέας: Γιωγιού Άλκηστις
Ειδική Γραμματέας: Γεωργίου Φανή
Ταμίας: Τζιώγας Χαράλαμπος
Μέλος: Πλουμιστού Άννυ
Μέλος: Τσερτσενές Χρήστος
Μέλος: Παπάς Βαγγέλης
Αναπληρωματικό Μέλος: Μενεξόπουλος Γιώργος
Αναπληρωματικό Μέλος: Ασλάνης Χρήστος
Αναπληρωματικό Μέλος: Σιββάς Κωνσταντίνος

Δράσεις του Συλλόγου Αποφοίτων

Webinar «Digital Youth Work:  Opportunities and Challenges»
Εισήγηση της Προέδρου του Συλλόγου Αποφοίτων σε σεμινάριο

Η Πρόεδρος του Συλλόγου Αποφοίτων των Εκπαιδευτηρίων Χριστίνα 
- Διονυσία Σαραντίδου ήταν εισηγήτρια σε σεμινάριο με θέμα 
«Digital Youth Work: Opportunities and Challenges», το οποίο 
πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά. Το σεμινάριο διοργανώθηκε από το 
διεθνές δίκτυο οργανισμών «CONNECT International», που εδρεύει 
στις Βρυξέλλες και είχε ως σκοπό τη διοργάνωση καινοτόμων 
ευρωπαϊκών προγραμμάτων σε σχέση με τα ψηφιακά δικαιώματα 
και το ψηφιακό θεματολόγιο.

Ενημέρωση από την περιβαλλοντική 
οργάνωση iSea
Στο πλαίσιο της εκπαίδευσης των μαθητών για ζητήματα του 
περιβάλλοντος, εκπρόσωποι της περιβαλλοντικής οργάνωσης iSea 
επισκέφτηκαν τα Εκπαιδευτήρια και ενημέρωσαν τους μαθητές του 
Γυμνασίου για το ζήτημα των απορριμμάτων, τις επιπτώσεις τους 
στα υδάτινα οικοσυστήματα, στους θαλάσσιους οργανισμούς και 
στην ανθρώπινη υγεία, καθώς και για ορθές πρακτικές μείωσης 
των απορριμμάτων μέσα από την επαναχρησιμοποίηση και τις 
ενσυνείδητες καταναλωτικές επιλογές. Οι μαθητές εκδήλωσαν 
ιδιαίτερο ενδιαφέρον και συζήτησαν με τα μέλη της οργάνωσης για 
θέματα που τους απασχολούν, καταθέτοντας τις απορίες και τους 
προβληματισμούς τους. Στόχος ήταν μέσα από αυτόν τον διάλογο 
να ευαισθητοποιηθούν και να κατανοήσουν τις επιπτώσεις της 
ρύπανσης από πλαστικά, την έννοια των μικροπλαστικών και να 
υιοθετήσουν καλές πρακτικές μείωσης των απορριμμάτων μέσα από 
την κατάργηση των πλαστικών μιας χρήσης. 
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Studies Abroad Προετοιμασία για το πρόγραμμα

Επιτυχίες μαθητών σε θερινά εκπαιδευτικά προγράμματα
πανεπιστημίων εξωτερικού
Οι μαθητές που παρακολούθησαν θερινά εκπαιδευτικά προγράμματα κύρους στην Ευρώπη και στην Αμερική είχαν την ευκαιρία να 
εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους σε αντικείμενα ανάλογα με τα ενδιαφέροντά τους και να διευρύνουν τους ορίζοντές τους σε κοινωνικό 
και πολιτισμικό επίπεδο, ερχόμενοι σε επαφή με μαθητές από όλο τον κόσμο. 
Οι μαθητές που έγιναν δεκτοί σε θερινά προγράμματα είναι:

Ενημέρωση για πανεπιστήμια στις ΗΠΑ
από απόφοιτους των Εκπαιδευτηρίων

Columbia 
Introduction to Business,
Finance and Economics: 
Θ. Παπαβραμίδης

Georgetown 
Entrepreneurship Academy, Business 
Academy, Business and Leadership: 
Θ. Παπαβραμίδης

Harvard
Harvard Crimson- Journalism Academy: 
Κ. Καραγκίτση

Northwestern 
Innovative Problem Solving Through 
Design Thinking and Communication: 
Θ. Παπαβραμίδης

Oxford Scholastica Academy
Law: Μ. - Α. Χρηστίδη

University of Amsterdam
Pre-University Honours Programme: International Relations: Α. Τζέλλος

Αμερική

Μ. Βρετανία

Ολλανδία

Οι απόφοιτοι των Εκπαιδευτηρίων Όθωνας Τζαμτζής και 
Θεμιστοκλής Χάρης ενημέρωσαν τους μαθητές της Α΄ και Β΄ 
Λυκείου που συμμετέχουν στο πρόγραμμα Studies Abroad. Οι 
απόφοιτοι ενημέρωσαν τους μαθητές για τη διαδικασία υποβολής 
αιτήσεων στα πανεπιστήμια της Αμερικής και παρουσίασαν τα 
πανεπιστήμια στα οποία φοιτούν, και, συγκεκριμένα, το Dartmouth 
College και το Drexel University. 

Τα Εκπαιδευτήρια E. Μαντουλίδη προετοιμάζουν τους μαθητές 
τους παράλληλα για σπουδές στο εσωτερικό και στο εξωτερικό, 
διευρύνοντας έτσι τις επιλογές τους και στηρίζοντας τις προσπάθειές 
τους. 
Χωρίς να διαθέτουν πρόγραμμα International Baccalaureate (IB), 
παρουσιάζουν κάθε χρόνο εξαιρετικές επιτυχίες σε κορυφαία 
πανεπιστήμια του εξωτερικού, ανάλογες εκείνων στα ελληνικά 
πανεπιστήμια. 
Η προετοιμασία στο πρόγραμμα Studies Abroad των Εκπαιδευτηρίων 
ξεκινά από την Α’ Λυκείου, συνεχίζεται στη Β’ Λυκείου και 
ολοκληρώνεται στη Γ’ Λυκείου με την αποστολή των αιτήσεων στα 
πανεπιστήμια.

Το πρόγραμμα Studies Abroad παρέχει:

 • Τμήματα προετοιμασίας για τις εξετάσεις εισαγωγής σε
     πανεπιστημιακά ιδρύματα του εξωτερικού (PSAT, SAT I,
     SAT II,   ACT, TOEFL, IELTS) 
 • Συμβουλευτική 
 ¾ Αίτηση προς το πανεπιστήμιο 
 ¾ Βιογραφικό με συμμετοχή & διακρίσεις σε Συνέδρια,  
      Διαγωνισμούς και Εξωσχολικές δραστηριότητες 
 ¾ Αίτηση για οικονομική βοήθεια 
 • Προετοιμασία για συνέντευξη
 • Συμμετοχή στα Προγράμματα Επιχειρηματικότητας
 • Προετοιμασία αιτήσεων για θερινά προγράμματα εξωτερικού
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Ενημερωτικές Συναντήσεις για τους 
μαθητές της Γ΄ Γυμνασίου και της 
Α΄Λυκείου σχετικά με το πρόγραμμα 
«Studies Abroad»

Μηνύματα από τους φοιτητές 
του εξωτερικού

Ζωή - Μαρία Καμοπούλου (Université Paris 1 Panthéon Sorbonne)

Φέτος ολοκλήρωσα το πρώτο έτος της Νομικής Σχολής στο πανεπιστήμιο Paris 1 Panthéon Sorbonne, σε μία περίοδο διαρκούς 
απομόνωσης και αποπνικτικής απαγόρευσης κυκλοφορίας, κατά την οποία οι υπόλοιποι συμφοιτητές μου κι εγώ κληθήκαμε να 
προσαρμοστούμε στα δεδομένα του Πανεπιστημίου και να ανταποκριθούμε στις νέες απαιτήσεις του. Είχα την τύχη να προλάβω να 
βιώσω τη φυσική παρουσία στις διαλέξεις και τα εργαστήρια της σχολής μου τον πρώτο μήνα του χειμερινού εξαμήνου, κάτι που 
με βοήθησε επίσης να βελτιωθώ στην κατανόηση και τη χρήση των Γαλλικών. Τόσο η γλώσσα, όσο και τα αντικείμενα που μελέτησα 
στο πρώτο έτος - σε συνδυασμό πάντα με την ψυχρή διαδικτυακή παρακολούθηση των μαθημάτων - με δυσκόλεψαν, ειδικά στην 
αρχή. Σταδιακά όμως, χάρη στη στήριξη που προσέφερε το ίδιο το Πανεπιστήμιο αλλά κι οι συμφοιτητές, οι φίλοι κι η οικογένειά 
μου, κατάφερα να συνηθίσω τον ακαδημαϊκό τρόπο εργασίας και εκμάθησης και να βελτιώσω τις επιδόσεις μου. Ανυπομονώ - και 
ελπίζω - η νέα ακαδημαϊκή χρονιά να ξεκινήσει, αλλά και να ολοκληρωθεί απρόσκοπτα, ώστε να απολαύσω τόσο τις σπουδές μου 
όσο και τη ζωή σε μία τόσο όμορφη πόλη!

Στέργιος Μάστορης (Bocconi University)

Έχοντας ολοκληρώσει το πρώτο έτος σπουδών μου στο Πανεπιστήμιο Bocconi στο Μιλάνο της Ιταλίας, το μόνο που αισθάνομαι 
είναι ακόμα περισσότερος ενθουσιασμός για τα επόμενα 2 χρόνια! Τo Bocconi, ως ένα πανεπιστήμιο με έμφαση στον κόσμο των 
οικονομικών και των επιχειρήσεων, παρέχει στους φοιτητές του ένα πρόγραμμα σπουδών που τους επιτρέπει να γνωρίσουν σε 
βάθος το αντικείμενο του πτυχίου τους, αλλά ταυτόχρονα να αποκτήσουν όλα τα εργαλεία που χρειάζονται, για να πετύχουν στη 
σημερινή αγορά εργασίας, μέσω μαθημάτων πληροφορικής, μαθηματικών, δικαίου, οικονομικής ιστορίας και άλλων σεμιναρίων. 
Παράλληλα, ο διεθνής χαρακτήρας της πλειονότητας τμημάτων που υπάρχουν συνεπάγεται ένα σύνολο φοιτητών από κάθε γωνιά 
του πλανήτη, με διαφορετικές συνήθειες, τρόπους σκέψης και ανησυχίες. Τέλος, το πανεπιστήμιο διοργανώνει μια σειρά από 
εκδηλώσεις και συνέδρια με καταξιωμένα πρόσωπα από τον χώρο της πολιτικής και της οικονομίας, προκειμένου να έρθουμε σε 
επαφή με τα σύγχρονα θέματα που απασχολούν τη διεθνή κοινότητα.

Οι μαθητές της Γ΄ Γυμνασίου και της Α΄ Λυκείου είχαν την ευκαιρία 
να ενημερωθούν σχετικά με το πρόγραμμα «Studies Abroad» από 
το Τμήμα Συμβουλευτικής των Εκπαιδευτηρίων για τη φοίτηση 
στην τριτοβάθμια εκπαίδευση σε πανεπιστήμια του εξωτερικού. 
Την παρουσίαση επιμελήθηκε και συντόνισε η Διευθύντρια του 
προγράμματος «Studies Abroad» και Διευθύντρια του Γυμνασίου, 
κ. Φ. Μπαθρέλλου. Τους μαθητές ενημέρωσαν για τους στόχους 
και τα οφέλη του προγράμματος οι σύμβουλοι και υπεύθυνες 
καθηγήτριες, κ. Ε. Μιχαλακοπούλου για τα πανεπιστήμια των ΗΠΑ 
και του Καναδά, η κ. Σ. Νικολουδάκη για τα πανεπιστήμια της Μ. 
Βρετανίας και η κ. Ο. Δάντση για τα πανεπιστήμια της Ευρώπης. 
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Ο μαθητής των 
Εκπαιδευτηρίων
Ι. Δημουλιός
(Γ΄ Λυκείου) απέσπασε 
εύφημη μνεία στην 61η Διεθνή 
Μαθηματική Ολυμπιάδα (IMO 
2020), η οποία διοργανώθηκε 
διαδικτυακά από τη Ρωσία. 
Επιπλέον, ο μαθητής 
επιλέχθηκε να στελεχώσει 
την Εθνική Ομάδα και 
εκπροσώπησε τη χώρα μας 

στην 37η Βαλκανική Μαθηματική Ολυμπιάδα (BMO 2020). 
Η επιλογή των μαθητών που στελέχωσαν την EθνικήOμάδα 
έγινε μετά την άθροιση των βαθμών των δεκατεσσάρων (14) 
διαγωνιζόμενων μαθητών στους διαγωνισμούς Αρχιμήδη, 
Προκριματικό και Διεθνή Μαθηματική Ολυμπιάδα (IMO 2020).

01
ΠΡΟΚΡΙΣΗ ΣΤΗΝ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ 
(2019 -2020)

04
25η ΒΑΛΚΑΝΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ 
ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΝΕΩΝ

05
61η ΔΙΕΘΝΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ

Η μαθήτρια των 
Εκπαιδευτηρίων 
Ν.Κωνσταντινίδου
(Β΄ Λυκείου) κατέκτησε την 
τρίτη θέση και το Χάλκινο 
Μετάλλιο στην 30ή Διεθνή 
Ολυμπιάδα Βιολογίας (30th 
International Biology 
Olympiad, IBO). Η μαθήτρια 
είχε κερδίσει το δικαίωμα 
συμμετοχής στην ελληνική 
Εθνική Ομάδα, καθώς είχε 

καταταχθεί τρίτη στον Πανελλήνιο Διαγωνισμό Βιολογίας κατά 
το προηγούμενο σχολικό έτος, ανταγωνιζόμενη μαθητές της
Β΄ και κυρίως της Γ΄ Λυκείου.

O μαθητής των Εκπαιδευτηρίων
Μ. Ζαρογουλίδης (Γ΄ Γυμνασίου) 
κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο 
στην 25η Βαλκανική Μαθηματική 
Ολυμπιάδα Νέων (JBMO) 2021, που 
διεξήχθη διαδικτυακά με έδρα τη 
Μολδαβία.

02
Α΄ ΦΑΣΗ 18ης ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑΣ 
ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ «EUSO 2020»

03
24η ΒΑΛΚΑΝΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ 
ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΝΕΩΝ 

Οι μαθητές των Εκπαιδευτηρίων Ι. Δημουλιός, Χ. Καραφυλλιά 
και Ε. Νταουντάκης (Β΄ Λυκείου) κατέκτησαν τη δεύτερη 
θέση στο μάθημα της Φυσικής και της Χημείας στον Τοπικό 
Διαγωνισμό Πειραμάτων - EUSO 2020 ανάμεσα στα σχολεία 
του Ε.Κ.Φ.Ε. Τούμπας της πόλης μας. Ο τοπικός διαγωνισμός 
αποτελεί την Α΄ Φάση της 18ης Ευρωπαϊκής Ολυμπιάδας 
Φυσικών Επιστημών - EUSO 2020. 

2 μαθητές των Εκπαιδευτηρίων κατέλαβαν εξαιρετικές 
διακρίσεις στην 24η Βαλκανική Μαθηματική Ολυμπιάδα 
Νέων 2020, που διεξήχθη διαδικτυακά. Πιο συγκεκριμένα, 
κατέλαβαν την: 1η θέση και το χρυσό μετάλλιο:
Κ. Κωνσταντινίδης (Α΄ Λυκείου) και τη 2η θέση και το 
αργυρό μετάλλιο: Π. Λιάμπας (Α΄ Λυκείου). Στην 24η 
Βαλκανική Μαθηματική Ολυμπιάδα Νέων συμμετείχαν δέκα 
χώρες της περιοχής της Νοτιοανατολικής Ευρώπης και 
οκτώ ακόμη φιλοξενούμενες χώρες από Ασία και Ευρώπη. 
Πραγματοποιήθηκε για πρώτη φορά διαδικτυακά. Κάθε μια 
από τις συμμετέχουσες χώρες διαγωνίστηκε στην έδρα της 
ακολουθώντας ειδικούς αυστηρούς κανόνες για το αδιάβλητο 
του διαγωνισμού. 
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Ο μαθητής των 
Εκπαιδευτηρίων Ι. Δημουλιός 
(Γ΄ Λυκείου) απέσπασε εύφημη 
μνεία στην 37η Βαλκανική 
Μαθηματική Ολυμπιάδα(BMO 
2020), η οποία διοργανώθηκε 
διαδικτυακά από τη Ρουμανία. 
Επισημαίνεται ότι η 37η 
Βαλκανική Μαθηματική 
Ολυμπιάδα διεξήχθη 
διαδικτυακά, όπως αποφάσισε 
η Βαλκανική Συμβουλευτική 

Επιτροπή (ΒMO Advisory Board).

Ο μαθητής των 
Εκπαιδευτηρίων Π. Λιάμπας 
(Α΄ Λυκείου) κατέκτησε το τρίτο 
βραβείο στο «9ο Ευρωπαϊκό 
Μαθηματικό Κύπελλο» (9th 
European Mathematical 
Cup - EMC) στην κατηγορία 
Junior, το οποίο διοργανώνεται 
κάθε χρόνο από την Κροατική 
Ένωση «Νέων Ταλαντούχων 
Μαθηματικών Marin Getaldić». 
Στην κατηγορία junior 

συμμετείχαν 21 μαθητές των Εκπαιδευτηρίων και 3 στην 
κατηγορία Senior. Στον διαγωνισμό συμμετείχαν μαθητές από 
25 χώρες. Λόγω των έκτακτων επιδημιολογικών δεδομένων ο 
διαγωνισμός πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά.

06
37η ΒΑΛΚΑΝΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ 
ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ

07
9ο ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟ ΚΥΠΕΛΛΟ

08
38η ΕΘΝΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ 
«ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ» 2021

9 μαθητές του Γυμνασίου - Λυκείου των Εκπαιδευτηρίων 
κατέκτησαν 9 μετάλλια, 2 χρυσά, 4 αργυρά και 3 χάλκινα στην 
τελική φάση «Αρχιμήδης» της 38ης Εθνικής Μαθηματικής 
Ολυμπιάδας της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρείας (ΕΜΕ). 
Πιο συγκεκριμένα διακρίθηκαν οι παρακάτω μαθητές:
1η θέση - Χρυσό μετάλλιο: Ι. Δημουλιός (Γ΄Λυκείου),
Μ. Ζαρογουλίδης (Γ΄ Γυμνασίου)
2η θέση - Αργυρό μετάλλιο: Γ. Ιακωβίδης (Α΄ Λυκείου),
Κ. Κωνσταντινίδης (Α΄ Λυκείου), Α. Τσιορβάς (Α΄ Λυκείου),
Α. Γιαννάκης (Γ΄ Γυμνασίου)
3η θέση - Χάλκινο μετάλλιο: Δ. Κόλτσης (Α΄ Λυκείου),
Ι. - Ε. Κενανίδης (Γ΄ Γυμνασίου), Θ. Παπαβραμίδης
(Γ΄ Γυμνασίου).

09
ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ AMC 8 ΤΗΣ 
ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 
(ΜΑΑ) 2021

4 μαθητές των Εκπαιδευτηρίων διακρίθηκαν στον Διαγωνισμό 
AMC 8 της Αμερικάνικης Μαθηματικής Εταιρείας (MAA).
Πιο συγκεκριμένα, την πρώτη θέση κατέλαβε ο μαθητής
Π. - Π. Νίκου (Β΄ Γυμνασίου), τη δεύτερη θέση η μαθήτρια
Ε. Κωνσταντινίδου (Β΄ Γυμνασίου) και την τρίτη θέση οι 
μαθητές Τ. Κωνσταντινίδης (Β΄ Γυμνασίου) και
Δ. - Μ. Μαρέλας (Α΄ Γυμνασίου). Ο συγκεκριμένος 
διαγωνισμός, στον οποίο τα Εκπαιδευτήρια συμμετείχαν 
για 10η συνεχόμενη χρονιά, πραγματοποιήθηκε λόγω των 
έκτακτων επιδημιολογικών δεδομένων, διαδικτυακά. Στον 
διαγωνισμό συμμετείχαν 37 μαθητές της Α΄ και Β΄ Γυμνασίου. 

10
ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
AMC 10B - AMC 12B, 2021

24 μαθητές της Γ΄ Γυμνασίου και Α΄ Λυκείου έλαβαν μέρος 
στον διαγωνισμό AMC 10B και 6 μαθητές της Β΄ Λυκείου 
και Γ΄ Λυκείου στον διαγωνισμό AMC 12B της Αμερικάνικης 
Μαθηματικής Εταιρείας (MAA).
Πιο συγκεκριμένα, διακρίθηκαν οι εξής μαθητές:
AMC 10B
1η θέση: Π. Λιάμπας (Α΄ Λυκείου)
2η θέση: Κ. Κωνσταντινίδης (Α΄ Λυκείου)
3η θέση: Α. Γιαννάκης (Γ΄ Γυμνασίου)
AMC 12B
1η θέση: Χ. Καραφυλλιά (Γ΄ Λυκείου)
2η θέση: Α. Αργυρόπουλος (Β΄ Λυκείου) 
3η θέση: Π. Τζάρτζη (Β΄ Λυκείου)
Ο μαθητής Π. Λιάμπας προκρίθηκε στην επόμενη φάση 
του διαγωνισμού, American Invitational Mathematics 
Examination ΙΙ (AIME ΙΙ), διότι κατατάχθηκε στο top 5% των 
συμμετεχόντων παγκοσμίως.
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12
ΔΙΕΘΝΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 
«ΚΑΓΚΟΥΡΟ» 2021

Μαθητές των Εκπαιδευτηρίων και άλλων ιδιωτικών και 
δημόσιων σχολείων της πόλης, των τάξεων Β΄ Δημοτικού 
έως και Β΄ Λυκείου, έλαβαν μέρος στον Διεθνή Μαθηματικό 
Διαγωνισμό «Καγκουρό».
Οι μαθητές που διακρίθηκαν είναι:
Α΄ Γυμνασίου: Ι. Ζάχου, Α. Βασιλοπούλου,
Θ. Παπαγιωτόπουλος, Σ. - Φ. Ροδακινιάς, Χ. Τουμανίδης,
Δ. Τσάκος
Β΄ Γυμνασίου: Α. - Ε. Ιόργκα, Λ. Γκανάτσα, Α. Καϊμάκης,
Χ. Καμπισιούλης, Π. - Π. Νίκου, Δ. Τούλης, Δ. Τραγιαννίδης
Γ΄ Γυμνασίου: Γ. Καϊμάκη, Ι. - Ε. Κενανίδης, Ά. Κουμάνη,
Θ. Παπαβραμίδης, Δ. Πηλιανίδης
Α΄ Λυκείου: Μ. Γκανάτσα, Ι. Κουμάνης, Κ. Κωνσταντινίδης,
Β. Πράττης

13
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 
«ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ»

Μαθητές των Εκπαιδευτηρίων και άλλων σχολείων της 
πόλης όλων των τάξεων του Γυμνασίου έλαβαν μέρος 
στον Μαθηματικό Διαγωνισμό «Πυθαγόρας», ο οποίος 
διοργανώθηκε από την Ελληνική Μαθηματική Εταιρεία (ΕΜΕ) 
διαδικτυακά.
Οι μαθητές που διακρίθηκαν είναι:
Α΄ Γυμνασίου
Α. Βασιλοπούλου, Φ. Γκλαβάκης, Σ. Κολλάρας - Τάγιας,
Α. Μακέδου, Α. Σαλιακέλλη, Δ. Τσάκος
Β΄ Γυμνασίου
Α. Αδάμος, Π. - Π. Νίκου, Ε. Ταμπουρή
Γ΄ Γυμνασίου
Γ. Καϊμάκη, Ν. - Μ. Τσάκου

11
ΔΙΑΚΡΙΣΗ 87 ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΤΟΥΣ 
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ 
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ (ΕΜΕ)

87 μαθητές των Εκπαιδευτηρίων διακρίθηκαν στους 
μαθηματικούς διαγωνισμούς της Ελληνικής Μαθηματικής 
Εταιρείας (ΕΜΕ) «Θαλής», «Ευκλείδης» και «Αρχιμήδης» 
κατά το σχολικό έτος 2019 - 2020.
Οι μαθητές που διακρίθηκαν είναι:

Β΄ Γυμνασίου
1ο Βραβείο: Α. Γιαννάκης, Ι. - Ε. Κενανίδης,
Τ. Κωνσταντινίδης, Μ. Ζαρογουλίδης, Π. - Π. Νίκου,
Α. Καϊμάκης, Θ. Παπαβραμίδης, Γ. Καϊμάκη,
Ε. Κωνσταντινίδου, Ν. - Μ. Τσάκου
2ο Βραβείο: Β. Μπανάκα, Γ. Ανδρεάδη, Ε. Ζλάτου
3ο Βραβείο: Δ. Ιγνατιάδης, Δ. Πηλιανίδης, Δ. Κάρκος, Χ. 
Καμπισιούλης, Α. Πηλιανίδου,
Κ. Χρυσικός - Κωνσταντουδάκης, Κ. Παπασπύρου,
Π. Φουντούλης, Α. Γκουτζαμάνης, Ε. Ταμπουρή,
Κ. - Μ. Στεργιόπουλος
Έπαινος: Α. Κουμάνη, Α. Παναγόπουλος, Δ. Τούλης,
Μ. - Σ. Κολέττα, Ε. Αδάμου, Α. - Ε. Ιόργκα, Λ. Γκανάτσα,
Λ. Μητσόπουλος, Δ. Μαυροματίδης, Χ. Πηλείδης, Α. Αδάμος, 
Ε. Γεωργιτσέλη, Γ. Βλαχονάσιος

Γ΄ Γυμνασίου
1ο Βραβείο: Κ. Κωνσταντινίδης, Π. Λιάμπας, Σ. Μάμαλης,
Α. Τσιορβάς, Γ. Ιακωβίδης, Ρ. Τσιορβάς, Ο. Κωνσταντινίδης,
Σ. Παπαθανασίου, Κ. Μπανάκα, Α. Παπαδόπουλος,
Μ. Μπέλλης, Α. Καραφυλλιάς, Μ. Ταμπού, Μ. Γκανάτσα,
Μ. Πολυζούλη, Α. Ταμπουρής, Δ. Γκανάτσας, Α. - Μ. Παμπόρη, 
Χ. Μασούτης, Κ. Καραγκίτση, Α. Φιλιππάς
2ο Βραβείο: Α. Παπαδοπούλου, Α. Γιαννακούλας, Ι. Κουμάνης, 
Κ. Σαχταρίδου
3ο Βραβείο: Γ. Καραπαναγιώτη, Σ. Σπυρόπουλος

Α΄ Λυκείου
1ο Βραβείο: Π. Τζάρτζη, Α. Παπαδόπουλος, Α. Αργυρόπουλος, 
Μ. Κωνσταντινίδου, Α. Μπουρσινός
3ο Βραβείο: Α. - Ό. Εφραιμίδου, Ν. Γκουτζαμάνης
Έπαινος: Μ. - Α. Χρηστίδη, Χ. Βαρδοπούλου, Ι. Σταμπουλίδης, 
Σ. Τσιρανίδης, Γ. Χατζησωτηρίου, Ε. - Χ. Αθανασιάδου

Β΄Λυκείου
1ο Βραβείο: Ι. Δημουλιός, Χ. Καραφυλλιά, Α. Γεωργιάδης
Έπαινος: Β. Παπαγεωργίου, Α. Χαριζώνα, Α. Παπαζίκος,
Γ. Μπρουζιώτης

Γ΄ Λυκείου
1ο Βραβείο: Χ. Αλβανός, Σ. Μάστορης
3ο Βραβείο: Γ. Κάπαλης – Προύσαλης



Γυμνάσιο - Λύκειο • ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ Ε. ΜΑΝΤΟΥΛΙΔΗ 2020 - 2021

198

14
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ 
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ «ΘΑΛΗΣ» ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ 
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ (ΕΜΕ)

Τα Εκπαιδευτήρια είναι το πρώτο ιδιωτικό σχολείο στη χώρα 
σε αριθμό επιτυχόντων και το πρώτο στη Θεσσαλονίκη με 
31 επιτυχόντες στον Πανελλήνιο Μαθηματικό Διαγωνισμό 
«Θαλής» της ΕΜΕ. Οι μαθητές που διακρίθηκαν είναι:
Β΄ Γυμνασίου:
Ε. Αραμπατζή, Ι. Ζάχου, Δ. Ιγνατιάδης, Α. - Ε. Ιόργκα,
Α. Καϊμάκης, Χ. Καμπισιούλης, Τ. Κωνσταντινίδης,
Ε. Κωνσταντινίδου, Π. - Π. Νίκου, Θ. Παπαγιωτόπουλος,
Α. Πηλιανίδου, Δ. Τραγιαννίδης, Ε. Χαλίδης.
Γ΄ Γυμνασίου:
Α. Γιαννάκης, Μ. Ζαρογουλίδης, Ι. - Ε. Κενανίδης,
Β. Μπανάκα, Θ. Παπαβραμίδης.
Α΄ Λυκείου:
Γ. Ιακωβίδης, Δ. Κόλτσης, Κ. Κωνσταντινίδης, Π. Λιάμπας,
Α. Παπαδόπουλος, Α. Τσιορβάς, Ρ. Τσιορβάς.
Β΄ Λυκείου:
Α. Αργυρόπουλος, Α. Παπαδόπουλος, Π. Τζάρτζη.
Γ΄ Λυκείου:
Α. Γεωργιάδης, Ι. Δημουλιός, Χ. Καραφυλλιά.

16
1ο ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟ ΜΑΘΗΤΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟ 
ΦΕΣΤΙΒΑΛ

Ο μαθητής των Εκπαιδευτηρίων Μ. Μπέλλης (Α΄ Λυκείου) 
κατέκτησε Αριστείο Διάκρισης στον Διαγωνισμό Μαθηματικών 
Γρίφων του 1ου Διαδικτυακού Μαθητικού Μαθηματικού 
Φεστιβάλ. Το 1ο Μαθητικό Μαθηματικό Φεστιβάλ 
πραγματοποιήθηκε φέτος για πρώτη φορά διαδικτυακά και 
ξεπέρασε κάθε προσδοκία όσον αφορά τις συμμετοχές. 
Αξίζει να αναφερθεί ότι στην επίλυση μαθηματικών γρίφων 
συμμετείχαν περίπου 20.000 μαθητές και, συγκεκριμένα, στην 
Α΄ Λυκείου 3.000. Αξίζει να αναφερθεί ότι ανάμεσα στους 
ομιλητές του Φεστιβάλ ήταν ο κ. Κωνσταντίνος Δασκαλάκης, 
καθηγητής του ΜΙΤ και ο κ. Αθανάσιος Φωκάς, καθηγητής του 
Πανεπιστημίου του Cambridge.

15
ΠΡΩΤΗ ΘΕΣΗ ΣΤΟ AMERICAN SCHOLASTIC 
MATHEMATICS CONTEST ΤΗΣ AMERICAN 
SCHOLASTIC MATHEMATICS ASSOCIATION 
(ASMA)

45 μαθητές του Γυμνασίου και 23 μαθητές του Λυκείου 
συμμετείχαν στον Διεθνή Μαθηματικό Διαγωνισμό «American 
Scholastic Mathematics Contest» και κατέλαβαν την πρώτη 
θέση. Ο διαγωνισμός διοργανώνεται από την American 
Scholastic Mathematics Association (ASMA), τόσο στην 
κατηγορία των Γυμνασίων όσο και στην κατηγορία των 
Λυκείων. Μεταξύ των μαθητών του Γυμνασίου που συμμετείχαν 
την υψηλότερη συνολική βαθμολογία συγκέντρωσε ο μαθητής 
Α. Γιαννάκης (Γ΄ Γυμνασίου) και μεταξύ των μαθητών του 
Λυκείου ο μαθητής Π. Λιάμπας (Α΄ Λυκείου). Ο διαγωνισμός 
πραγματοποιήθηκε 6 φορές κατά τη διάρκεια της σχολικής 
χρονιάς. Λόγω των έκτακτων επιδημιολογικών δεδομένων 
και της αναστολής λειτουργίας των σχολείων σχεδόν όλες τις 
φορές πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά.

Η ομάδα των μαθητών 
της Α΄ Λυκείου των 
Εκπαιδευτηρίων, 
αποτελούμενη από 
τους Γ. Ιακωβίδη,
Α. Τσιορβά και
Ρ. Τσιορβά, κατέλαβε 
τη δεύτερη θέση 
μεταξύ των ομάδων 
των Λυκείων που 

συμμετείχαν στον 4ο Πανελλήνιο Διαγωνισμό Στατιστικής, που 
διοργανώθηκε από την Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ).
Η κατάταξη αυτή προέκυψε από την αξιολόγηση των εργασιών 
των μαθητών του πρώτου και δεύτερου σταδίου. Οι ομάδες 
που κατέλαβαν τις πρώτες πέντε θέσεις στον 4ο Πανελλήνιο 
Διαγωνισμό Στατιστικής θα διεκδικήσουν τη συμμετοχή 
τους στον Ευρωπαϊκό Διαγωνισμό Στατιστικής, όπου θα 
ανταγωνιστούν ομάδες από άλλα κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης.

17
4ος ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ
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22
5η ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΜΑΘΗΤΙΚΗ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ 
ΤΟΥ ΟΗΕ ΓΙΑ ΤΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 
«ΜΑΘΗΤΕΣ ΣΕ ΡΟΛΟ ΔΙΠΛΩΜΑΤΗ»

37 μαθητές και μαθήτριες, Γυμνασίου και Λυκείου, των 
Εκπαιδευτηρίων Ε. Μαντουλίδη συμμετείχαν ως διπλωμάτες 
στην 5η Πανελλήνια Μαθητική Προσομοίωση του Οργανισμού 
Ηνωμένων Εθνών για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα «Μαθητές 
σε Ρόλο Διπλωμάτη», που διοργάνωσε η Κοινωνική 
Συνεταιριστική Επιχείρηση ΡΟΗ. Η προσομοίωση 
πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά, λόγω των έκτακτων 
επιδημιολογικών δεδομένων. Οι μαθητές - διπλωμάτες 
διαπραγματεύτηκαν θέματα που αφορούν την προστασία και 
προάσπιση των δικαιωμάτων του ανθρώπου και εξοικειώθηκαν 
με ζητήματα εφαρμογής των σχετικών Διεθνών Συμβάσεων 
του ΟΗΕ. Την τελευταία ημέρα του Συνεδρίου καταγράφηκαν 
οι αποφάσεις των Επιτροπών και βραβεύτηκαν οι καλύτεροι 
διπλωμάτες.
Οι διακρίσεις των μαθητών ήταν οι εξής:
Βραβείο Καλύτερου Εμπειρογνώμονα: Ε. - Χ. Αθανασιάδου
(Β΄ Λυκείου), Ε. Κηπουρού (Β΄ Λυκείου), Δ. Σιάγκρη
(Α΄ Λυκείου), Ε. Τριαρίδου (Β΄ Λυκείου), Μ. Τσέλλιου
(Α΄ Λυκείου)
Βραβείο Μελλοντικού Διπλωμάτη: Β. Ιωσηφίδου
(Γ΄ Γυμνασίου), Κ. Καραγκίτση (Α΄ Λυκείου), Ό. Κεραμέως 
(Α΄ Λυκείου), Σ. Παπαθανασίου (Α΄ Λυκείου),
Μ. - Λ. Σαμόζι - Καλλιγκάτση (Α΄ Λυκείου, σε αγγλόφωνη 
επιτροπή), Ρ. Τσιορβάς (Α΄ Λυκείου)
1η Εύφημος Μνεία: Π. Μαρμαρίδου (Α΄ Λυκείου), Ε. Μήτρου 
(Β΄ Λυκείου), Δ. Σιδηροπούλου (Α΄ Λυκείου), Ε. Ταμπουρή
(Β΄ Γυμνασίου), Α. Τζέλλος (Β΄ Λυκείου)
2η Εύφημος Μνεία: Ε. Γεωργιτσέλη (Γ΄ Γυμνασίου),
Δ. Καραβασίλης (Α΄ Λυκείου), Α. Κωστούλη (B΄ Λυκείου),
Α. Μαρμαρίδου (Α΄ Λυκείου)
3η Εύφημος Μνεία: Μ. Γκανάτσα (Α΄ Λυκείου), Ε. Στούρνα
(Β΄ Λυκείου)

Η μαθήτρια των 
Εκπαιδευτηρίων Η. Χαριζώνα 
(Γ΄ Λυκείου) κατέλαβε 
την τρίτη θέση στον 2ο 
Πανελλήνιο Μαθητικό 
Διαγωνισμό στα Οικονομικά 
«Ερμής», που διοργανώθηκε 
από το Οικονομικό 
Πανεπιστήμιο Αθηνών σε 
συνεργασία με το Οικονομικό 
Επιμελητήριο Ελλάδος και 
την Ένωση Οικονομολόγων 
Εκπαιδευτικών 
Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης και αφορούσε 
μαθητές Γ΄ Λυκείου ΓΕΛ και 
ΕΠΑΛ.

20
2ος ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ 
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ «ΕΡΜΗΣ»

21
ΒΑΛΚΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΝΕΩΝ

Ο μαθητής των Εκπαιδευτηρίων 
Α. Τσιορβάς (Γ΄ Γυμνασίου) 
κατέκτησε σημαντική διάκριση 
στο Camp Πληροφορικής 2020. 
Κατακτώντας την τέταρτη θέση 
στον Διαγωνισμό Μαθητών 
Γυμνασίου, θα στελεχώσει την 
Εθνική Ομάδα Πληροφορικής 
2020 και θα λάβει μέρος στη 
Διεθνή Βαλκανική Ολυμπιάδα 
Πληροφορικής Νέων (Junior 
Balkan Olympiad Informatics 
- JBOI) και στη Διεθνή 

Ευρωπαϊκή Ολυμπιάδα Πληροφορικής Νέων (European 
Junior Olympiad Informatics - EJOI) 2020.

18
26ος ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 
ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΤΗΜΙΚΗΣ

Ο μαθητής των 
Εκπαιδευτηρίων Π. Λιάμπας 
(Α΄ Λυκείου) κατέκτησε 
τη δεύτερη θέση στην 3η 
φάση του 26ου Πανελλήνιου 
Διαγωνισμού Αστρονομίας και 
Διαστημικής «ΠΤΟΛΕΜΑΙΟΣ» 
για μαθητές Λυκείου, που 
πραγματοποιήθηκε από το 
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας στον 
Βόλο.

19
34ος ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 
ΧΗΜΕΙΑΣ

Οι μαθητές των Εκπαιδευτηρίων Α. Αργυρόπουλος
(Β΄ Λυκείου) και Ο. Κωνσταντινίδης (Α΄ Λυκείου) κατέλαβαν 
τη δεύτερη και τρίτη θέση αντίστοιχα στον 34ο Πανελλήνιο 
Διαγωνισμό Χημείας. Ο διαγωνισμός
πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά λόγω των έκτακτων 
επιδημιολογικών συνθηκών.
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Στο πλαίσιο του προγράμματος 
«Βουλή των Εφήβων - Βήματα 
Δημοκρατίας: Κάνοντας πράξη τη 
συμμετοχή», ο μαθητής
Δ. Καραβασίλης (Α΄ Λυκείου), 
εκπροσώπησε το σχολείο 
ως τακτικό μέλος στις 
εργασίες της ΚΕ΄ Συνόδου, 
που πραγματοποιήθηκε εξ 
αποστάσεως. Ο μαθητής 
αναδείχθηκε πρώτος στην 
ψηφοφορία και επελέγη από την 
Ομάδα Συμμετοχικής Δράσης, 

στην οποία συμμετείχαν και εργάστηκαν είκοσι συνολικά 
μαθητές και μαθήτριες της Α΄ και Β΄ Λυκείου καθ΄ όλη τη 
διάρκεια της σχολικής χρονιάς. Το πρόγραμμα στο οποίο 
συμμετείχε ο μαθητής είναι ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα 
που διοργανώνεται σε ετήσια βάση από το Ίδρυμα της Βουλής 
των Ελλήνων για τον Κοινοβουλευτισμό και τη Δημοκρατία, 
σε συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και 
Θρησκευμάτων και αποσκοπεί στην καλλιέργεια της ιδιότητας 
του ενεργού πολίτη στην πράξη και στην ομαδοσυνεργατική, 
βιωματική, ερευνητική και ολιστική προσέγγιση.

23
ΚΕ΄ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΦΗΒΩΝ

24
5ος ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΓΡΑΦΗΣ

3 μαθήτριες των Εκπαιδευτηρίων πέτυχαν εξαιρετικές 
διακρίσεις στον 5ο Διαγωνισμό Δημιουργικής Γραφής 
(Ποίησης - Διηγήματος) με θέμα: «Εγώ ο ξένος», που 
διοργάνωσε το 2ο Πρότυπο Πειραματικό Γενικό Λύκειο 
Θεσσαλονίκης και συμμετείχαν Λύκεια από τον Νομό 
Θεσσαλονίκης.
Πιο συγκεκριμένα, οι μαθήτριες απέσπασαν τα παρακάτω 
βραβεία: 
1ο βραβείο διηγήματος: Χ. Τσιούμα (Β΄ Λυκείου)
2ο βραβείο διηγήματος: Μ. - Ε. Παπαγιάννη (Γ΄ Λυκείου)
3ο βραβείο διηγήματος: Ν. Αγγελοπούλου (Β΄ Λυκείου)

25
ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΣΤΟΝ ΤΕΛΙΚΟ ΤΗΣ «ΕΙΚΟΝΙΚΗΣ 
ΔΙΚΗΣ» 2021

Τη δεύτερη θέση στον Τελικό Γύρο του Γ΄ Πανελλήνιου 
Διαγωνισμού Εικονικών Δικών «Πρωταγόρας» κατέκτησαν
η ομάδα του Λυκείου και του Γυμνασίου. Επίσης, τον τίτλο του 
1ου Καλύτερου Ομιλητή κατέκτησε στον ίδιο γύρο
ο Δ. Καραβασίλης (Α΄ Λυκείου). Πιο συγκεκριμένα, η 
ομάδα «Υπέρ Αδύνατου» του Λυκείου προκρίθηκε 1η στην 
κατάταξη στον Τελικό Γύρο και η ομάδα του Γυμνασίου 
«Οι Ακριβοδίκαιοι» προκρίθηκε 3η στην κατάταξη για την 
τελευταία μέρα των αγώνων. Σ΄αυτήν την κατάταξη ο μαθητής 
Δ. Καραβασίλης (Α΄Λυκείου) αναδείχτηκε 1ος Καλύτερος 
Ομιλητής και η μαθήτρια Έ. Σπυρίδου (Γ΄ Γυμνασίου) 
3η Καλύτερη Ομιλήτρια. Αξίζει να σημειωθεί πως ο μαθητής 
Δ. Καραβασίλης κατέκτησε συνεχόμενα τον τίτλο του 
1ου Καλύτερου Ομιλητή σε όλους τους γύρους αυτού του 
διαγωνισμού. Ο Γ’ Πανελλήνιος Διαγωνισμός Εικονικών Δικών 
«Πρωταγόρας» πραγματοποιήθηκε φέτος διαδικτυακά λόγω 
των έκτακτων επιδημιολογικών συνθηκών. Συμμετείχαν 46 
ομάδες από 23 ιδιωτικά και δημόσια Λύκεια της χώρας και 32 
ομάδες από 12 ιδιωτικά και δημόσια Γυμνάσια αντίστοιχα.
Οι μαθητές που αποτελούσαν τις ομάδες των Εκπαιδευτηρίων 
ήταν:
Λύκειο:
Ε. - Χ. Αθανασιάδου, Δ. Καραβασίλης, Α. Μανάκου, 
Ι. Στρυβάκης, Ε. Τριαρίδου

Γυμνάσιο:
Α.- Χ. Ζαμπίτη, Γ. Μιχαλάκης, Θ. Παπαβραμίδης, 
Ν.- Θ.- Δ. Σιάμπαλη, Έ. Σπυρίδου.
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ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΝΤΕΧΝΟΥ 
ΡΗΤΟΡΙΚΟΥ ΛΟΓΟΥ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ 
ΓΛΩΣΣΑ – «PANHELLENIC FORENSICS 
ASSOCIATION TOURNAMENT 2020»

Ο Διαγωνισμός της Πανελλήνιας Ένωσης Forensics 
πραγματοποιήθηκε φέτος, λόγω των επιδημιολογικών 
δεδομένων, διαδικτυακά μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας 
«Zoom». Τη διοργάνωση ανέλαβε φέτος το Διοικητικό 
Συμβούλιο της Πανελλήνιας Ένωσης. Στο τουρνουά 
συμμετείχαν οι μαθητές του ομίλου Forensics, οι οποίοι 
επιλέχθηκαν για τον σχηματισμό της φετινής ομάδας. 
Οιμαθητές απέσπασαν υψηλές βαθμολογίες σε σύνολο 
280 μαθητών από 15 αγγλόφωνα και ελληνόφωνα ιδιωτικά 
σχολεία της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης: ACS - American 
Community Schools, AFS - American Farm School, 
Anatolia College, Arsakeia - Tositseia Schools of Athens, 
Campion School, Εkpedeftiki Anagennisi, Geitonas School, 
HAEF - Hellenic-American Educational Foundation, I.M. 
Panagiotopoulos School, Ionios School, Mandoulides 
Schools, The Moraitis School, PIERCE - The American 
College of Greece, St Catherine's British School, 
St Lawrence College.
Πιο συγκεκριμένα, ο μαθητής Ν. Μόσερ (Β΄Λυκείου) απέσπασε 
το 1ο βραβείο «First among Equals Award - Πρώτος Μεταξύ 
Ίσων» και την τιμητική πλακέτα, ενώ ήταν «φιναλίστ» στο 
«Monologue Comic - Κωμικό Μονόλογο». Επιπλέον, ο 
μαθητής Α. Θεοδοσάκης (Γ΄ Γυμνασίου) διακρίθηκε με 
«Honorable Mention - Εύφημη Μνεία» στο αγώνισμα «Oral 
Interpretation of Literature Comic - Εκφραστική Ανάγνωση 
Κωμικού Λογοτεχνικού Κειμένου».

26
ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΡΗΤΟΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ 
ΛΥΚΕΙΩΝ

Μαθητές του Λυκείου των Εκπαιδευτηρίων συμμετείχαν 
στους Διαδικτυακούς Αγώνες Ρητορικής Τέχνης Λυκείων, που 
διοργάνωσαν τα Εκπαιδευτήρια Αυγουλέα - Λιναρδάτου και το 
ΓΕΛ Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης Ευόσμου. Στην κατάταξη 
του Προτρεπτικού Λόγου ο Σ. - Θ. Σπυρόπουλος (Α΄ Λυκείου) 
κατέλαβε την πρώτη θέση και συμμετείχε στον τελικό,
ο Δ. Καραβασίλης (Α΄ Λυκείου) την έκτη θέση και ο
Χ. Ζερδελής (Α΄Λυκείου) την ένατη θέση.
Στο αγώνισμα των Διττών Λόγων η Ν. Αγγελοπούλου
(Β΄ Λυκείου) αναδείχθηκε πέμπτη καλύτερη ομιλήτρια και ο
Δ. Καραβασίλης (Α΄ Λυκείου) έκτος καλύτερος ομιλητής.

27
1ο ONLINE SUMMER DEBATE CAMP, PFA ΚΑΙ 
LIX ONLINE DEREE DEBATE TOURNAMENT

Μαθητές του μεταμεσημβρινού προγράμματος Debate του 
Γυμνασίου και του Λυκείου των Εκπαιδευτηρίων συμμετείχαν 
στο 1ο Καλοκαιρινό Online Debate Camp της Πανελλήνιας 
Ένωσης Forensics, που πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά. Οι 
μαθητές είχαν την ευκαιρία να ενημερωθούν σχετικά με τη 
συμμετοχή της Ελληνικής ομάδας στο Online World Debate 
Tournament, παρακολούθησαν workshops και webinars, 
ανέλυσαν θέματα παγκόσμιου ενδιαφέροντος και αγωνίστηκαν 
στο αγώνισμα του αγγλικού διττού λόγου με εξαιρετικά 
αποτελέσματα. Συγκεκριμένα, οι μαθήτριες Κ. Καραγκίτση 
και Ό. Κεραμέως (Γ΄ Γυμνασίου) κατέκτησαν την τρίτη και έκτη 
θέση αντίστοιχα, ως καλύτερες ομιλήτριες, ενώ η διασχολική 
ομάδα Διττού Λόγου, στην οποία συμμετείχε η μαθήτρια 
Έ. Σπυρίδου (Β΄ Γυμνασίου) έφτασε στους τελικούς και 
κατατάχτηκε στη δεύτερη θέση. 

Μαθητές της
Γ΄ Γυμνασίου και 
της Α΄ Λυκείου των 
Εκπαιδευτηρίων που 
ήδη παρακολουθούν το 
Τμήμα Προετοιμασίας 
Debate πήραν 
μέρος στον «Διεθνή 
Διαγωνισμό 

Cambridge Schools Debating», καθώς και στον «Διεθνή 
Διαγωνισμό για νέους «Debaters - International Competition 
for Young Debaters (ICYD)» της «Cambridge Union Society». 
Την ευθύνη της διοργάνωσης είχε το Cambridge Union 
Society του Πανεπιστημίου Cambridge και συμμετείχαν 
σχολεία - μέλη της Πανελλήνιας Ένωσης Forensics. Οι 
συμμετέχοντες μαθητές των Εκπαιδευτηρίων απέσπασαν και 
πάλι υψηλές βαθμολογίες, ενώ η ομάδα διττού λόγου του 
Μ. Αρχίπωβ (Γ΄ Γυμνασίου) και της Μ. Τσέλλιου (Α΄ Λυκείου) 
πέρασε για άλλη μια φορά στην ημιτελική φάση του 
διαγωνισμού. Επιπλέον ο μαθητής Μ. Αρχίπωβ κατατάχτηκε 
4ος Καλύτερος Ομιλητής και η μαθήτρια Μ. Τσέλλιου, 10η, σε 
σύνολο 88 μαθητών.

29
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΙΣ 
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥΣ DEBATE ΤΟΥ CAMBRIDGE
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ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 
«ΚΥΠΡΟΣ, ΕΛΛΑΔΑ, ΟΜΟΓΕΝΕΙΑ: 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΓΕΦΥΡΕΣ»

Οι μαθητές των Εκπαιδευτηρίων Ε. Γεωργιτσέλη,
Π. Ιωσηφίδου και Γ. Μιχαλάκης (Γ΄ Γυμνασίου) απέσπασαν την 
πρώτη θέση στον Πανελλήνιο Μαθητικό Διαγωνισμό «Κύπρος, 
Ελλάδα, Ομογένεια: εκπαιδευτικές γέφυρες» στην κατηγορία 
Σποτ σε συνεργασία με το σχολείο Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. Αγίου Νικολάου.

30
7ος ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΚΦΡΑΣΤΙΚΗΣ - 
ΘΕΑΤΡΙΚΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ ΣΤΑ ΓΑΛΛΙΚΑ

5 μαθητές του Δημοτικού, Γυμνασίου και του Λυκείου των 
Εκπαιδευτηρίων απέσπασαν εξαιρετικές διακρίσεις στον 
7ο Διαγωνισμό Εκφραστικής - Θεατρικής Ανάγνωσης στα 
Γαλλικά, που πραγματοποιήθηκε με την υποβολή videos 
στην Ελληνογαλλική σχολή Καλαμαρί. Οι μαθητές μας 
διαγωνίστηκαν σε τρεις ηλικιακές κατηγορίες στο αγώνισμα 
της Εκφραστικής Ανάγνωσης και σε μία ηλικιακή κατηγορία 
στο αγώνισμα της Θεατρικής Ανάγνωσης και απέσπασαν 
συνολικά 5 βραβεία.

Εκφραστική ανάγνωση
1η κατηγορία (ΣΤ΄ Δημοτικού - Α΄ Γυμνασίου)
1η θέση: Ε. Γιαβή
2η θέση: Λ. Αικατερινάρη
2η κατηγορία (Β΄ Γυμνασίου - Γ΄ Γυμνασίου)
1η θέση: Α. Ιόργκα
3η κατηγορία (Λύκειο)
2η θέση: Μ. Γκανάτσα

Θεατρική ανάγνωση
3η κατηγορία (Λύκειο)
1η θέση: Σ. Παπαθανασίου

Αξίζει να σημειωθεί ότι η μαθήτρια Ε. Γιαβή απέσπασε την 
1η καλύτερη βαθμολογία (58/60) και ο μαθητής Α. Ιόργκα 
απέσπασε τη 2η καλύτερη βαθμολογία (57/60) ανάμεσα σε 
όλους τους συμμετέχοντες του φετινού διαγωνισμού. Την 
ομάδα των Εκπαιδευτηρίων πλαισίωναν και οι παρακάτω 
μαθητές που κατέκτησαν τις επόμενες θέσεις στην τελική 
κατάταξη στις κατηγορίες που αγωνίστηκαν:
Α. Ζερβουδάκη (4η Θέση), Γ. Καϊμάκη (4η θέση), Α. Καϊμάκης 
(6η θέση), Α. Ταψή (6η θέση) και Χ. Διδασκάλου (7η θέση)

31
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ «HACK 
THE MAP: Η ΧΑΡΤΑ ΤΟΥ ΡΗΓΑ ΒΕΛΕΣΤΙΝΛΗ»

Η σχολική ομάδα των Εκπαιδευτηρίων απέσπασε τιμητικό 
έπαινο στον Πανελλήνιο Μαθητικό Διαγωνισμό δημιουργίας 
ψηφιακών έργων «Hack the Map: Η Χάρτα του Ρήγα 
Βελεστινλή» στην κατηγορία Digital Storytelling με το 
ψηφιακό έργο: « Όποιος ελεύθερα συλλογάται, συλλογάται 
καλά». Η ομάδα αποτελούνταν από τους μαθητές Κ. Γενίτσαρη, 
Σ. Καπρούτσου, Μ. Μπαρμπετάκη, Χ. Πουρνάρα 
(Γ΄ Γυμνασίου), Α. Γιαννοπούλου, Π. Θάνου, Δ. Καραβασίλη, 
Μ. Ντόντουλου, Α. Παπαδόπουλο, Σ. Παπαθανασίου, 
Δ. Σιάγκρη, Α. Τσιορβά, Ρ. Τσιορβά και Χ. Ψυχοπούλου 
(Α΄ Λυκείου). Ο διαγωνισμός διοργανώθηκε από το Ίδρυμα 
Ωνάση και την Ωνάσειο Βιβλιοθήκη, με αφορμή τα 200 χρόνια 
από την κήρυξη της Ελληνικής Επανάστασης, σε συνεργασία 
με το Αρχείο Χαρτογραφικής Κληρονομιάς των Γενικών 
Αρχείων του Κράτους / Ιστορικό Αρχείο Μακεδονίας και το 
Τμήμα Γεωγραφίας του Χαροκόπειου Πανεπιστημίου.
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Ο μαθητής των Εκπαιδευτηρίων
Θ. Κυπάρος (Β΄ Γυμνασίου) 
κατέκτησε εξαιρετικές διακρίσεις 
σε Διεθνείς και Πανελλήνιους 
Διαγωνισμούς Μουσικής, παίζοντας 
βιολί. Πιο συγκεκριμένα:
• Στον Διεθνή Διαγωνισμό 
«QUEBEC» International Music 
Competition (5th Edition), Canada, 

το Platinum Medal στο βιολί (ηλικιακή ομάδα 13 ετών).
• Στον Διεθνή Μουσικό Διαγωνισμό «GRAND PRIZE 
VIRTUOSO», Bonn, Germany, το πρώτο βραβείο στην 
ηλικιακή κατηγορία των 13 - 15 ετών. Για τη διάκρισή του 
αυτή ο μαθητής προσκλήθηκε να συμμετάσχει ως σολίστ 
στη συναυλία επιλεγμένων νικητών, στην τελετή βράβευσης 
και απονομής των βραβείων του διαγωνισμού, η οποία θα 
διεξαχθεί στο Beethoven House (Bonn, Germany), στο 
πλαίσιο των εορτασμών της επετείου των 250 χρόνων από 
τη γέννηση του σπουδαίου Γερμανού συνθέτη. • Στον Διεθνή 
Διαγωνισμό «International Youth Music Competition» Atlanta 
U.S.A., το πρώτο βραβείο (96/100) στην ηλικιακή ομάδα 10 - 
13 ετών. • Στον Διεθνή Διαγωνισμό «Online Wave» Fiestalonia 
Milenio International Contest, Spain, το πρώτο βραβείο 
(97/100) στην κατηγορία «Instrumental Music» στην ηλικιακή 
ομάδα 13 - 15 ετών. • Στον Διεθνή Διαγωνισμό «Spring in 
London» First International Competition of Music and 
Arts, United Kingdom, το Grand Prix στην ηλικιακή ομάδα 
13 - 15 ετών. • Στον Διεθνή Διαγωνισμό «World Art Games» 
Fiestalonia Milenio International Contest, Spain, το Grand 
Prize (Platinum Diploma) στην κατηγορία «Instrumental 
Music» (ηλικιακή ομάδα 13 - 15 ετών), λαμβάνοντας συνολική 
βαθμολογία 100/100. Παράλληλα, κέρδισε μια πλήρη 
υποτροφία για τη διαμονή και τη συμμετοχή του στον διεθνή 
διαγωνισμό «Sea SunFestival». • Στον Διεθνή Διαγωνισμό 
«All Colours of Art» International Online Festival & Contest, 
Italy, το πρώτο βραβείο στην κατηγορία των εγχόρδων, στην 
ηλικιακή ομάδα των 12-13 ετών. • Στον Διεθνή Διαγωνισμό 
«OPUS» International Music Competition, Krakow, Poland, 
το δεύτερο βραβείο στην κατηγορία «B΄ - Section II - Violin», 
(ηλικιακή ομάδα 11 - 15 ετών. • Στον Διεθνή Μουσικό 
Διαγωνισμό «International Moscow Music Competition», 
Russia, το δεύτερο βραβείο στην κατηγορία «Strings», στην 
ηλικιακή ομάδα των 10-13 ετών. • Στον Διεθνή Διαγωνισμό 
«Talents of Europe» International Art Festival & Contest, 
Spain, το δεύτερο βραβείο στην κατηγορία «Instrumental 
Music», στην ηλικιακή ομάδα των 13 - 15 ετών. • Στον 4ο 
Πανελλήνιο Διαγωνισμό «Orpheus Soloists 2021» κατέκτησε 
το πρώτο βραβείο στο βιολί, στην ηλικιακή κατηγορία 14 - 
17 ετών, τo Βραβείο «Orpheus Soloists Grand Prix 2021», 
που απονέμεται σε έναν διαγωνιζόμενο για την καλύτερη 
καλλιτεχνική ερμηνεία, μεταξύ όλων των οργάνων και 
όλων των ηλικιακών κατηγοριών και τo Βραβείο Κοινού 
«Orpheus Soloists Audience Prize 2021». Ως νικητής του 
Βραβείου «Orpheus Soloists Grand Prix 2021», ο μαθητής 
θα συμπράξει με το μουσικό σχήμα Orpheus Soloists σε 
προγραμματισμένη συναυλία, ενώ για την κατάκτηση του Α΄ 
Βραβείου θα συμμετάσχει σε συναυλία των Α΄ Βραβείων, που 
θα πραγματοποιηθεί στο Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης 
σε συνεργασία με τον Σύνδεσμο Αποφοίτων Ωδείων 
Θεσσαλονίκης. Εξαιρετική τιμή αποδόθηκε στον μαθητή 
μας από το περιοδικό τέχνης και πολιτισμού «MATAROA», 
με το αφιέρωμα στις επιτυχίες του νεαρού Θάνου και στην 
πορεία του μέχρι τώρα. Είναι χαρακτηριστική η αναφορά 
στη συμμετοχή του στην ορχήστρα των Εκπαιδευτηρίων 
«Ηχοχρώματα» και στον διευθυντή της κ. Ιωάννη Πολυμενέρη.

33
11ος ΔΙΕΘΝΗΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 
ΤΑΙΝΙΩΝ ΜΙΚΡΟΥ ΜΗΚΟΥΣ

Οι μαθητές των Εκπαιδευτηρίων Ε. Γεωργιτσέλη,
Π. Ιωσηφίδου και Γ. Μιχαλάκης (Γ΄ Γυμνασίου) απέσπασαν τη 
δεύτερη θέση στον 11ο Διεθνή Μαθητικό Διαγωνισμό Ταινιών 
Μικρού Μήκους στην κατηγορία ταινιών τεκμηρίωσης με τη 
δημιουργία τους «Lacharmante Evanthie». Επίσης, με την 
ίδια ταινία απέσπασαν τιμητικό έπαινο στον 3o Πανελλήνιο 
Μαθητικό Διαγωνισμό Δημιουργίας Ταινίας Μικρού Μήκους 
(σχολικού έτους 2020-2021), με θέμα «Διακόσια χρόνια από το 
1821».

35
ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΜΑΘΗΤΗ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΚΑΙ 
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ

34
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 
ΑΦΙΣΑΣ - ΖΩΓΡΑΦΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ

Το έργο του μαθητή Α. Καρούση (Α' Γυμνασίου) έλαβε την 
τιμητική διάκριση για την αποτύπωση της επικαιρότητας 
υπό μορφή κόμικ, στο πλαίσιο του Πανελλήνιου Μαθητικού 
Διαγωνισμού Δημιουργίας Αφίσας - ζωγραφικού έργου, 
με τίτλο «Η άσκηση είναι φάρμακο» του Εθνικού Κέντρου 
«Η ΑΣΚΗΣΗ ΕΙΝΑΙ ΦΑΡΜΑΚΟ - ΕΛΛΑΣ». Ο διαγωνισμός 
αφορούσε μαθητές της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 
(Γυμνασίων - Λυκείων) σε πανελλήνια κλίμακα, οι οποίοι 
κλήθηκαν να εμπνευστούν από τα οφέλη της άσκησης στην 
υγεία (σωματική, ψυχική, πνευματική) και να δημιουργήσουν 
μία αφίσα, με σκοπό την ευαισθητοποίηση των συνομηλίκων 
τους και την προτροπή τους προς τη συστηματική σωματική 
δραστηριότητα.
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37
ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΜΑΘΗΤΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ

Η μαθήτρια των 
Εκπαιδευτηρίων
Ν. Μερτζιμέκη (Β΄ Γυμνασίου) 
κατέκτησε εξαιρετικές 
διακρίσεις στο Πανελλήνιο 
Πρωτάθλημα Κολύμβησης 
στην κατηγορία Παγκορασίδων 
Β΄, που διεξήχθη στο 
Ποσειδώνιο Αθλητικό 
Κέντρο Θεσσαλονίκης. Πιο 
συγκεκριμένα, κατέκτησε το 
χρυσό μετάλλιο και την πρώτη 
θέση σε ατομικό επίπεδο στην 
κατηγορία της πανελληνίως 
στα 100 μέτρα ελεύθερο, το 
χάλκινο μετάλλιο και την τρίτη 
θέση στα 50 μέτρα ελεύθερο 
και την πέμπτη θέση στα 200 
μέτρα ελεύθερο.

Η μαθήτρια των 
Εκπαιδευτηρίων
Χ. Μαυρίδου
(Β΄ Γυμνασίου) 
κατέκτησε εξαιρετικές 
διακρίσεις σε 
Διεθνείς Μουσικούς 
Διαγωνισμούς. 
Πιο συγκεκριμένα, 
κατέκτησε:
• Το πρώτο βραβείο 
στον Διεθνή 
Διαγωνισμό Κλασικής 
Μουσικής «USA 
Classical Music 
International 
Competition IYMC» 

στην κατηγορία 14 -18 (97/100), αποσπώντας εξαιρετικές 
κριτικές για την ερμηνεία της στο βιολί από την κριτική 
επιτροπή.
• Το δεύτερο βραβείο σύνθεσης με το έργο της «String 
quartet No.1» στον Διεθνή Διαγωνισμό «Elite Musicians 
International Competition» στην κατηγορία Composition 
Professional 14 - 16. 
• Το Χρυσό βραβείο στον Διεθνή Μουσικό Διαγωνισμό 
«Music@e-Contest» στην κατηγορία Solo Violin 12-14. Η 
Χριστίνα είναι σπουδάστρια βιολιού του Κρατικού Ωδείου 
Θεσσαλονίκης από την ηλικία των 8 ετών. Παράλληλα με 
τις σπουδές βιολιού ασχολείται συστηματικά και με τη 
σύνθεση. Τα έργα της είναι κυρίως για σύνολα εγχόρδων, 
καπρίτσια και κοντσέρτα για σόλο βιολί και πιάνο καθώς και 
κινηματογραφικά. Κάποια από αυτά έχουν εκτελεστεί από 
μουσικά σύνολα που συμμετέχει η ίδια. Από το 2020 είναι 
υπό την καθοδήγηση της διεθνούς φήμης συνθέτριας και 
καθηγήτριας του Πανεπιστημίου Μακεδονίας Λίνας Τόνια.

36
ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΜΑΘΗΤΡΙΑΣ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΙΣ 
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ

Η μαθήτρια Ι. Συμεωνίδου
(Γ΄ Λυκείου) κατέλαβε την 
πρώτη θέση στο 4ο Πανελλήνιο 
Πρωτάθλημα «Cheerleading 
2020» (κατηγορία SeniorCheer 
Free StylePomDoubles). Το 
4ο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα 
«Cheerleading 2020» 
πραγματοποιήθηκε από 
την Ελληνική Ομοσπονδία 

Cheerleading, λόγω των ειδικών συνθηκών, «On Tour» σε 4 
πόλεις της Ελλάδας και τα video των αγώνων στάλθηκαν στην 
Αμερική, όπου και αποφασίστηκαν τα τελικά αποτελέσματα 
από διεθνούς φήμης κριτές της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας.

39
4ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ 
«CHEERLEADING 2020»

38
ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΣΕ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥΣ ΧΟΡΟΥ

Η μαθήτρια των Εκπαιδευτηρίων Γ. Καραπαναγιώτη 
(Α΄ Λυκείου) συμμετείχε με τη σχολή χορού ALL STAR 
DANCE ACADEMY σε τρεις διαγωνισμούς χορού, όπου 
και απέσπασε τις παρακάτω διακρίσεις: 1η Θέση στην 
κατηγορία HiphopsoloAdvance στον διαγωνισμό «SERBIAN 
CHEERLEADING AND CHEER DANCE FEDERATION - 
Srpska Cheer Liga», 2η θέση στην κατηγορία Street Dance 
SOLO ONLY (Beginners) Upto 16 στον διαγωνισμό «3nd IDTA 
Greek Area Online Dance Competition» και 3η θέση στην 
κατηγορία Solo Cheer Hip Hop στον διαγωνισμό«CHEER 
ESCAPE COMPETITION 2021». Οι διαγωνισμοί διεξήχθησαν 
διαδικτυακά, λόγω των έκτακτων επιδημιολογικών συνθηκών.
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250 μαθητές και καθηγητές από την Πορτογαλία, την Ισπανία, 
τη Ρουμανία, την Τουρκία και την Ελλάδα παρακολούθησαν με 
ενθουσιασμό τις διαδικτυακές ξεναγήσεις στο Αρχαιολογικό 
Μουσείο Θεσσαλονίκης, στο Μουσείο Κινηματογράφου 
Θεσσαλονίκης, στη Βιβλιοθήκη του Ιδρύματος Ωνάση, στη 
Βίλα Καπαντζή του Μορφωτικού Ιδρύματος της Εθνικής 
Τράπεζας, στο Μουσείο Οίνου του κτήματος Γεροβασιλείου και 
στο ζαχαροπλαστείο «Αβέρωφ». Συμμετείχαν σε διαδικτυακά 
εργαστήρια μοντάζ και δημιουργίας padlet, ενώ παρουσίασαν 
ζωντανά τις εργασίες τους για τον πολιτισμό της χώρας τους. Οι 

εκδηλώσεις ξεκίνησαν με σύντομους χαιρετισμούς από τη Διευθύντρια του Γυμνασίου των Εκπαιδευτηρίων, κ. Φ. Μπαθρέλλου και 
τους προξένους στη Θεσσαλονίκη της Πορτογαλίας και της Τουρκίας, ενώ συμμετείχε και το Γυμνάσιο - Λύκειο Ολύμπου Καρπάθου, 
που χόρεψε ζωντανά από την κεντρική πλατεία του χωριού.

Στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+ ΚΑ 229, «FuturEU Students as 
Transmitters of Cultural Heritage» πραγματοποιήθηκε διαδικτυακή συνάντηση 
τωνκαθηγητών που συμμετέχουν στο συγκεκριμένο πρόγραμμα. Οι υγειονομικοί 
περιορισμοί που επιβλήθηκαν λόγω της πανδημίας ανάγκασαν τους συμμετέχοντες 
- καθηγητές να συναντηθούν μέσω της πλατφόρμας Google Meet. H δράση αποτελεί 
σύμπραξη ανάμεσα στα σχολεία: Terra Santa College (Κύπρος), Alytaus Panemunes 
Pagrindine Mokykla (Λιθουανία), Scoala Gimnaziala Pietroasa (Ρουμανία) και των 
Εκπαιδευτηρίων Ε. Μαντουλίδη. Το σχολείο της Ρουμανίας ήταν ο διοργανωτής. Κατά 
τη διάρκεια των συναντήσεων παρουσιάστηκαν ήθη και έθιμα της Ρουμανίας και 
αναζητήθηκαν κοινά χαρακτηριστικά στις παραδόσεις των υπόλοιπων εταίρων. Οι 
καθηγητές του σχολείου της Λιθουανίας πραγματοποίησαν ένα διαδικτυακό εργαστήρι 
κατασκευής παραδοσιακών παιγνιδιών και η Κυπριακή αποστολή έκανε παρουσίαση 
του εθνικοαπελευθερωτικού αγώνα του Κυπριακού λαού. Τέλος με αφορμή του 
εορτασμού των 200 χρόνων από την Ελληνική Επανάσταση του 1821, έγινε παρουσίαση των γεγονότων της ιστορικής περιόδου, του 
αντίκτυπού της στο παγκόσμιο γίγνεσθαι καθώς και έθιμα του εορτασμού της εθνικής μας εορτής.

Το Erasmus+ είναι το πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για 
την εκπαίδευση, την κατάρτιση, τη νεολαία και τον αθλητισμό, που 
στοχεύει στην ενίσχυση των δεξιοτήτων και στον εκσυγχρονισμό 
των συστημάτων εκπαίδευσης και καλλιεργεί την ανεκτικότητα και 
τη διαπολιτισμική ευαισθησία στους μαθητές.
Τα ευρωπαϊκά προγράμματα Erasmus+ σχολικών συμπράξεων για 
την ανταλλαγή καλών πρακτικών, με τίτλο «Futur EU Students as 

Transmitters of Cultural Heritage» και «Education for heritage, 
heritage for education» συνεχίστηκαν στα Εκπαιδευτήρια τις 
χρονιές 2020 - 2021 με σκοπό την ανάπτυξη της διαπολιτισμικής 
ευαισθησίας στους μαθητές μας, προκειμένου να συνυπάρξουν μέσα 
και έξω από το σχολείο με παιδιά από διαφορετικά πολιτισμικά 
περιβάλλοντα.

ΔΡΑΣΕΙΣ

Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Erasmus+ 

5η Διαδικτυακή συνάντηση του προγράμματος Erasmus+ KA229

Διαδικτυακή συνάντηση εταίρων του προγράμματος ERASMUS+KA 229 
«Futur EU Students as Transmitters of Cultural Heritage»
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Η μαθήτρια Χριστίνα Μαυρίδου επιλέχθηκε για ένα online 
master class με τον διάσημο βιολονίστα Maxim Vengerov. 
Πρόκειται για τον διασημότερο και έναν από τους κορυφαίους 
βιολονίστες στον κόσμο και αυτό από μόνο του αποτελεί 
σπουδαίο γεγονός για τη συγκεκριμένη μαθήτρια. Το 
masterclass πραγματοποιήθηκε με σύνδεση από το Μέγαρο 
Μουσικής Θεσσαλονίκης με το Μονακό και η διδασκαλία 
βιντεοσκοπήθηκε, με σκοπό να είναι διαθέσιμη σε μία 
πλατφόρμα, που αναφέρεται παρακάτω. Είναι αξιοσημείωτο πως 
στο βίντεο γίνεται λόγος για όλη την πορεία της μαθήτριας στον 
μουσικό χώρο αλλά και για τη φοίτησή της στα Εκπαιδευτήρια.

Συμμετοχή της Χριστίνας Μαυρίδου 
σε online master class με διάσημο 
βιολονίστα

Ο μαθητής Θάνος Κυπάρος συμμετείχε ως σολίστ στο βιολί στη 
συναυλία των νικητών και στην Τελετή Απονομής των Bραβείων 
του Διεθνούς Μουσικού Διαγωνισμού «Grand Prize Virtuoso 
International Music Competition». Η συναυλία διεξήχθη στη 
διάσημη αίθουσα Wiener Saal Mozarteum, στο Salzburg 
της Αυστρίας, με τη συμμετοχή επιλεγμένων νικητών του 
διαγωνισμού. Στη συναυλία ο Θάνος ερμήνευσε τη «Sonata IV in 
D minor Alemande - Corrente» του Johann Sebastian Bach.

Ο Θάνος Κυπάρος σολίστ στο Wiener 
Saal Mozarteum, Salzburg, Αυστρίας

Σημαντική διάκριση κατέκτησε ο μαθητής Θ. Κυπάρος (Β΄ 
Γυμνασίου) σε διεθνή μουσικό διαγωνισμό. Πιο συγκεκριμένα, 
ο μαθητής κατέκτησε το 1ο Βραβείο στον Διεθνή Μουσικό 
Διαγωνισμό «GRAND PRIZE VIRTUOSO», Bonn, Germany, στην 
ηλικιακή κατηγορία των 13 - 15 ετών. Για τη διάκρισή του αυτή ο 
μαθητής προσκλήθηκε και συμμετείχε ως σολίστ στη συναυλία 
επιλεγμένων νικητών, στην τελετή βράβευσης και απονομής των 
βραβείων του διαγωνισμού, η οποία διεξήχθη στο Beethoven 
House (Bonn, Germany) στις 13 Αυγούστου 2021, στο πλαίσιο 
των εορτασμών της επετείου των 250 χρόνων από τη γέννηση του 
σπουδαίου Γερμανού συνθέτη.

1ο Βραβείο στον Διεθνή Μουσικό 
Διαγωνισμό 
«GRAND PRIZE VIRTUOSO», Γερμανία
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Τεχνητή Νοημοσύνη και τα Ανθρώπινα 
Δικαιώματα: Δράσεις από τους 
φοιτητές της Νομικής Σχολής του ΑΠΘ

Μαθητές της Α΄ και Β΄ Λυκείου σε συνεργασία με την «ELSA 
Thessaloniki - European Law Students’ Association» και 
την υποστήριξη της Νομικής Σχολής του ΑΠΘ συμμετείχαν 
σε δράσεις σχετικά με την προάσπιση των ανθρώπινων 
δικαιωμάτων και την τεχνητή νοημοσύνη. Πιο συγκεκριμένα, 
συμμετείχαν σε Workshop - Εργαστήρι το οποίο μέσω της 
διαδικτυακής πλατφόρμας «Ζoom», με αφορμή την ημέρα 
που ήταν αφιερωμένη στην προάσπιση και προώθηση των 
θεμελιωδών ανθρώπινων δικαιωμάτων σε σχέση με την 
τεχνητή νοημοσύνη (ΑΙ). Επίσης, πήραν μέρος στην 1η Δημόσια 
Διαβούλευση για την Τεχνητή Νοημοσύνη και τα Ανθρώπινα 
Δικαιώματα, η οποία πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά.

Ημέρα Ασφαλούς Διαδικτύου 2021

Στο πλαίσιο της Παγκόσμιας Ημέρας Ασφαλούς Διαδικτύου, 
μαθητές Γυμνασίου παρακολούθησαν ενημερωτική διαδικτυακή 
εκδήλωση με τίτλο: «Ημέρα Ασφαλούς Διαδικτύου 2021 - 
Μια μεγάλη γιορτή», με κεντρικό μήνυμα: «Όλοι μαζί για ένα 
καλύτερο διαδίκτυο». Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης αυτής, 
έγιναν ομιλίες και παρουσιάσεις στους μαθητές Γυμνασίου 
σχετικά με την ασφαλή πλοήγηση στο διαδίκτυο. Οι μαθητές 
γνώρισαν τους κινδύνους που μπορεί να συναντήσουν στο 
διαδίκτυο και πώς μπορούν να προστατευτούν από αυτούς.

Τα Εκπαιδευτήρια Ε. Μαντουλίδη συμμετείχαν στο εκπαιδευτικό 
πρόγραμμα του Ιδρύματος TOLI, υλοποιώντας εκπαιδευτικές 
δραστηριότητες για το Ολοκαύτωμα, που εμπλέκουν ενεργά τους 
μαθητές και τους ενθαρρύνουν να δρουν ενάντια στα στερεότυπα, 
τις προκαταλήψεις και τις διακρίσεις γύρω τους. Στο πλαίσιο 
αυτό οι μαθήτριες Μ. Ντόντουλου, Δ. Σιάγκρη και Χ. Ψυχοπούλου 
(Α΄ Λυκείου) δημιούργησαν την ταινία τεκμηρίωσης «Οι πέντε 
καμινάδες».

Οι πέντε καμινάδες
Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα του 
Ιδρύματος TOLI
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Το αίμα είναι η ζωή. Μόνο ο άνθρωπος μπορεί να το προσφέρει 
σε άλλον άνθρωπο. Τα Εκπαιδευτήριά μας πραγματοποίησαν 
στις εγκαταστάσεις του Γυμνασίου - Λυκείου Εθελοντική 
Αιμοδοσία με μεγάλη επιτυχία! Στην προσπάθεια αυτή 
συμμετείχε το εκπαιδευτικό και διοικητικό προσωπικό των 
Εκπαιδευτηρίων μας, καθώς και πολλοί γονείς και κηδεμόνες 
των μαθητών μας. 

ΑΣ ΚΑΝΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΡΑΞΗ ΤΡΟΠΟ ΖΩΗΣ!

«Δίνουμε το αίμα μας, 
γιατί περισσεύει η αγάπη»

Eθελοντισμός

Δωρεά 8.000 ιατρικών μασκών μιας χρήσης στα 
Εκπαιδευτήρια από την EUROLAMP ΑΒΕΕ
Σε δωρεά 8.000 ιατρικών μασκών μιας χρήσης προχώρησε η 
εταιρεία EUROLAMP ΑΒΕΕ προς τα Εκπαιδευτήρια
Ε. Μαντουλίδη για την προστασία της υγείας μαθητών και 
εκπαιδευτικών. Η παράδοση έγινε με την παρουσία της Γενικής 
Διευθύντριας των Εκπαιδευτηρίων, κ. Άσπας Χασιώτη, η οποία 
τόνισε πόσο σημαντική είναι η κίνηση αυτή και έδωσε την 
ευχή να παραμείνουμε όλοι υγιείς! Την EUROLAMP ΑΒΕΕ 
εκπροσώπησε ο κ. Γεώργιος Ημιονίδης '19, μέλος του Δ.Σ. της 
EUROLAMP ΑΒΕΕ και απόφοιτος των Εκπαιδευτηρίων. 

Τα Εκπαιδευτήρια Ε. Μαντουλίδη (Microsoft Show case School) σε συνεργασία με το Ζωγράφειο Λύκειο συμμετείχαν στον Διεθνή 
Διαγωνισμό «Tech for Good», που διοργάνωσε η Microsoft, στο πλαίσιο του Διεθνούς Συνεδρίου «Ε2 Education Exchange». 
Μαθητές της Α΄ Δημοτικού και του Γυμνασίου των Εκπαιδευτηρίων και του Ζωγραφείου Λυκείου ένωσαν τις δυνάμεις τους στην 
υλοποίηση του project «Βόσπορος - Θερμαϊκός: Περιβάλλον, Ιστορία, Πολιτισμός». Στόχος του διαγωνισμού ήταν οι μαθητές να 
χρησιμοποιήσουν την τεχνολογία, για να προσφέρουν στην κοινότητά τους μέσω της εκπαιδευτικής πρακτικής «Service Learning». 
Σύμφωνα με αυτή την εκπαιδευτική προσέγγιση οι μαθησιακοί στόχοι συνδυάζονται με το κοινωνικό όφελος. Οι μαθητές ερευνούν 
και βρίσκουν λύσεις σε υπαρκτά προβλήματα. Αξιοποιώντας τις δυνατότητες που τους δίνει η τεχνολογία, οι μαθητές ήρθαν σε 
επαφή με την ιστορία και τον πολιτισμό των κοινών θαλασσών και δημιούργησαν δεσμούς μεταξύ τους μέσα από τη συνεργασία. 
Έτσι, γνώρισαν την ιστορία των δύο κόλπων, αλλά ταυτόχρονα μελέτησαν την τοπική χλωρίδα και την πανίδα, τις αιτίες της μόλυνσής 
τους, ενώ στη συνέχεια απευθύνθηκαν στους κατοίκους και σε περιβαλλοντικούς οργανισμούς, για να ευαισθητοποιήσουν την τοπική 
κοινωνία, ώστε να αναλάβει δράση. Μέσα από το project επικεντρώθηκαν σε δύο στόχους για τη βιώσιμη ανάπτυξη, όπως τους 
έχει ορίσει ο Ο.Η.Ε., Νο7 «Καθαρό Νερό» και Νο14 «Ζωή στο νερό». Ένας σημαντικός άξονας της μελέτης τους ήταν και η ίδια η 
πανδημία και πώς αυτή έχει επηρεάσει θετικά ή αρνητικά το περιβάλλον. 

Διεθνής Διαγωνισμός Microsoft «Tech for Good»
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Στο πλαίσιο των εξωσχολικών δραστηριοτήτων μαθητές των Εκπαιδευτηρίων Ε. Μαντουλίδη συμμετείχαν σε μαθητικά συνέδρια και 
εκπαιδευτικά ταξίδια που πραγματοποιήθηκαν κατά το σχολικό έτος 2020 - 2021.

Συνέδρια - Εκπαιδευτικές επισκέψεις 

Διαδικτυακό Συνέδριο του Ευρωκοινοβουλίου Νέων Φινλανδίας: Jyväskylä 2020 60o Online Deree Debate Tournament PFA

12o Online Debate Cup της Σχολής Μωραΐτη 53ο Διαδικτυακό Συνέδριο Μοντέλου Ηνωμένων Εθνών (THIMUN) 

Διαδικτυακό Συνέδριο του Ευρωκοινοβουλίου Νέων Κοσόβου Διαδικτυακή 42η Εθνική Συνδιάσκεψη Επιλογής από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Νέων 
Ελλάδος (Pre - Event)

Πανελλήνιο Μαθητικό Συνέδριο «Διάλογος ή σύγκρουση πολιτισμών; Με αφορμή το ορόσημο των 
2.500 χρόνων από τη Μάχη των Θερμοπυλών και τη Ναυμαχία της Σαλαμίνας», Κολέγια Αθηνών

60o Online Deree Debate Tournament PFA 

1η Φιλική Διαδικτυακή Συνάντηση Ρητορικής

Γυμνάσιο - Λύκειο • ΣΥΝΕΔΡΙΑ
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Στο πλαίσιο της επετείου των 40 χρόνων από την ένταξη της 
Ελλάδας στην ΕΕ και με αφορμή την έναρξη της Διάσκεψης 
για το Μέλλον της Ευρώπης, οι μαθητές της Α΄ Λυκείου 
συμμετείχαν σε τηλεδιάσκεψη με την ευρωβουλευτή κ. Α. - 
Μ. Ασημακοπούλου. Η κ. Ασημακοπούλου αναφέρθηκε στους 
θεσμούς και τα όργανα της ΕΕ, στον ρόλο των ευρωβουλευτών 
και στην αξία και αναγκαιότητα της συμμετοχικής δημοκρατίας 
κάνοντας ιδιαίτερη μνεία στη σημασία της διεξαγωγής της 
Διάσκεψης για το μέλλον της Ευρώπης. Στη συνέχεια ο κ. 
Γ. Στυλιανού, υπεύθυνος της Υπηρεσίας ξεναγήσεων του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ξενάγησε διαδικτυακά τους μαθητές 
στους χώρους του Κοινοβουλίου. Ακολούθησε συζήτηση με τους 
μαθητές.

Τηλεδιάσκεψη με την Ευρωβουλευτή
κ. Α. - Μ. Ασημακοπούλου 
Διαδικτυακή περιήγηση στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο

Οι μαθητές του τμήματος Γ5 Γυμνασίου των Εκπαιδευτηρίων 
συμμετείχαν στη δράση «Αλφαβητισμός του Μέλλοντος», η 
οποία πραγματοποιήθηκε υπό την αιγίδα της Έδρας UNESCO για 
την Έρευνα και το Μέλλον. Οι διοργανωτές, κ.κ. Επαμεινώνδας 
Χριστοφιλόπουλος και Ανδρονίκη Παπατέρπου, εισήγαγαν 
τα παιδιά σε βασικές έννοιες και τεχνικές που σχετίζονται 
με το αντικείμενό τους, μίλησαν για τον τρόπο με τον οποίο 
διερευνώνται πιθανές εκδοχές του μέλλοντος και, τέλος, 
παρουσίασαν συνοπτικά τη μέθοδο διαχείρισης απρόοπτων 
συμβάντων, όπως η πανδημία του κορονοϊού. Στο δεύτερο 
σκέλος της δράσης οι μαθητές κλήθηκαν να χρησιμοποιήσουν τη 
φαντασία τους, για να παρουσιάσουν τη δική τους εκδοχή για το 
μέλλον.

«Αλφαβητισμός του Μέλλοντος»

Συνομιλίες
40 χρόνια Ελλάδα - ΕΕ

Στο πλαίσιο του προγράμματος «Σχολεία - Πρέσβεις Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου» και με αφορμή τον εορτασμό των 40 χρόνων από 
την ένταξη της Ελλάδας στην ΕΕ τα Εκπαιδευτήρια εγκαινίασαν 
μία σειρά συνεντεύξεων «Συνομιλίες», όπου εκλεκτοί 
εκπρόσωποι της πολιτείας και των γραμμάτων συνομίλησαν 
με μαθητές για την πορεία της Ελλάδας στην ΕΕ, τα οφέλη 
και τις προοπτικές. Είχαν, λοιπόν, τη μεγάλη τιμή και χαρά να 
συναντηθούν διαδικτυακά, να συζητήσουν και να αξιοποιήσουν 
την πολύτιμη εμπειρία τους με τον Ευρωβουλευτή κ. Γιώργο 
Κύρτσο και με το πρ. Στέλεχος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και πρ. Επικεφαλής του Γραφείου Ενημέρωσης του ΕΚ στην 
Ελλάδα κ. Λεωνίδα Αντωνακόπουλο, οι οποίοι φώτισαν με τις 
απαντήσεις τους γνωστές και άγνωστες πτυχές της πορείας της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και της χώρας μας 40 χρόνια μετά την 
ένταξή της σε αυτή.
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Νεανική Επιχειρηματικότητα στα 
Εκπαιδευτήρια - Club Γυμνασίου 
«Junior Achievement»

Το πρόγραμμα «Junior Achievement» στοχεύει στην 
κατανόηση επιχειρηματικών εννοιών και, παράλληλα, εστιάζει 
στην ανάπτυξη κοινωνικών δεξιοτήτων των μαθητών (soft 
- skills). Μέσα από ποικιλία πρακτικών δραστηριοτήτων, 
ειδικά σχεδιασμένων για την υποστήριξη διαφορετικών 
τρόπων μάθησης, οι μαθητές μαθαίνουν να χρησιμοποιούν 
κριτική σκέψη, να δουλεύουν σε ομάδες και να αναλαμβάνουν 
πρωτοβουλίες. Το πρόγραμμα βοηθά τους μαθητές να 
αξιολογήσουν τις προσωπικές τους ικανότητες και τα 
ενδιαφέροντα, να διερευνήσουν επιλογές για τη σταδιοδρομία 
τους και να αποκτήσουν ικανότητες, χρήσιμες για τη μετέπειτα 
εύρεση εργασίας. Μαθαίνουν την έννοια του προϋπολογισμού, 
την οικογενειακή και ατομική διαχείριση των χρημάτων και 
αποκτούν βασικές αρχές χρηματοοικονομικής γνώσης. 

Mandoulides Internet Games Design 
School: Κατασκευή παιχνιδιών σε 
γλώσσα Python από μαθητές Γυμνασίου

Οι μαθητές του Γυμνασίου, κατά τη διάρκεια των μαθημάτων της 
Πληροφορικής, αφού διδάχθηκαν μέσα από μια εκπαιδευτική 
πλατφόρμα τις βασικές εντολές της γλώσσας προγραμματισμού 
Python και έμαθαν τις βασικές δομές του δομημένου 
προγραμματισμού (δομή ακολουθίας, δομή επιλογής και 
δομή επανάληψης) κλήθηκαν να δημιουργήσουν ένα παιχνίδι. 
Συνδυάζοντας τις γνώσεις που πήραν από τον προγραμματισμό 
σε Python με τη φαντασία τους δημιούργησαν εξαιρετικά 
παιχνίδια, τα οποία έπαιξαν με τους συμμαθητές τους.

Όλοι οι μαθητές του Γυμνασίου, στο πλαίσιο των μαθημάτων της 
Πληροφορικής, κατασκεύασαν επαγγελματικές ιστοσελίδες με 
διαφορετική θεματολογία, τις ανάρτησαν ζωντανά στο διαδίκτυο 
και τις παρουσίασαν σε όλους τους συμμαθητές τους. Πιο 
συγκεκριμένα, μέσω ενός ολοκληρωμένου πρότζεκτ, που είχε 
διάρκεια τρεις μήνες, κάθε μαθητής Γυμνασίου εκπαιδεύτηκε, 
μέσα από τρία παραδοτέα, στο πώς πρέπει να είναι στημένη μια 
ιστοσελίδα, για να είναι λειτουργική και ορθά εμφανίσιμη και 
κατασκεύασε τη δική του ιστοσελίδα.

Mandoulides Website Design School:
Κατασκευή επαγγελματικών 
ιστοσελίδων από μαθητές Γυμνασίου



Γυμνάσιο - Λύκειο • ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ - ΕΞΟΡΜΗΣΕΙΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ Ε. ΜΑΝΤΟΥΛΙΔΗ 2020 - 2021

212

Ενημέρωση για το Πρόγραμμα Σπουδών του Λυκείου

Ημέρα γνωριμίας Α΄ Γυμνασίου Ενημέρωση των μαθητών του Γυμνασίου για τον Covid -19

Επιστροφή στα θρανία για τους μαθητές Γυμνασίου – Λυκείου Παρουσίαση Προσομοίωσης «Εικονικής Δίκης»
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Γυμνάσιο - Λύκειο
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Τελετή Αποφοίτησης 2018 - 2019

Μια όμορφη τελετή για τον αποχαιρετισμό των αποφοίτων της Γ΄ Λυκείου 2018 - 2019 οργάνωσαν τα Εκπαιδευτήρια, με την παρουσία 
γονέων, συγγενών, φίλων, εκπαιδευτικών και της διοίκησης των Εκπαιδευτηρίων. Η εκδήλωση περιλάμβανε μουσική, χορό, προβολή 
«στιγμών» της σχολικής ζωής, ομιλίες και βραβεύσεις. 
Κεντρικός ομιλητής της εκδήλωσης ήταν ο κ. Θάνος Βερέμης, Ομότιμος Καθηγητής Πολιτικής Ιστορίας του Εθνικού και 
Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Ο κ. Βερέμης ανέφερε πως δεν νοσταλγεί αυτήν την περίοδο των μαθητικών του χρόνων 
λόγω του άγχους των εξετάσεων, θεωρεί όμως πως πρόκειται για μια περίοδο στην οποία οι απόφοιτοι θα γνωρίσουν τις καλύτερες 
στιγμές τους. Οι απόφοιτοι, είπε, πρόκειται να αγωνιστούν σε ένα «νέο γήπεδο», ελεύθεροι πλέον από τους καταναγκασμούς των 
μαθητικών σπουδών. Τους συμβούλευσε να ακολουθήσουν το παράδειγμα του ιδρυτή των Εκπαιδευτηρίων, να αποφεύγουν τα μεγάλα 
λόγια και να είναι αληθινοί με τον εαυτό τους, όπως λέει ο πατέρας στον γιο του στον «Άμλετ» του Σαίξπηρ. Τους ευχήθηκε να 
ζήσουν πολλές ευχάριστες στιγμές στη ζωή τους και να κάνουν καλή επιλογή επαγγέλματος αλλά και συντρόφου, να αγαπήσουν και 
να αγκαλιάσουν την επιλογή τους αυτή, γιατί μ΄ αυτήν θα πορευτούν τα υπόλοιπα χρόνια.
Τον αποχαιρετιστήριο λόγο προς τους αποφοίτους εκφώνησε η Πρόεδρος των Εκπαιδευτηρίων Ε. Μαντουλίδη, κ. Αικατερίνη 
Μαντουλίδου. 
Η Γενική Διευθύντρια και Διευθύντρια Λυκείου δρ. Άσπα Χασιώτη αποχαιρέτησε με τα εξής γεμάτα συγκίνηση λόγια: «Θα λείψετε 
από όλους, αγαπητά μου παιδιά, ήρθε όμως η ώρα να κοιτάξετε μπροστά, να γίνετε ό,τι ζητάει η ευτυχία του κόσμου, αλλά και να 
φτιάξετε την ευτυχία του κόσμου».
Χαιρετισμό απηύθυνε η κ. Εύα Τσουκαλίδου - Κούβελα, απόφοιτη '98, δικηγόρος - οικονομολόγος, πτυχιούχος του Harvard 
University, κάτοχος μεταπτυχιακού στο Δημόσιο Δίκαιο και διδακτορικού στο Συνταγματικό Δίκαιο. Μίλησε για το πρόγραμμα 
STUDIES ABROAD και την εμπειρία της από τη φοίτησή της στο πανεπιστήμιο Harvard, ως η πρώτη απόφοιτη των Εκπαιδευτηρίων 
που έγινε δεκτή στο κορυφαίο αυτό πανεπιστήμιο.
Επιπλέον, δόθηκαν βραβεία διακρίσεων σε αποφοίτους που έγιναν δεκτοί σε κορυφαία πανεπιστήμια της Αμερικής και της 
Ευρώπης, απέσπασαν διακρίσεις σε διεθνείς και πανελλήνιους διαγωνισμούς στα μαθηματικά, στη φυσική, στην πληροφορική, στο 
«F1 in Schools» και σημείωσαν υψηλές επιδόσεις στα Forensics, σε συνέδρια του εξωτερικού, στην ελληνική γλώσσα, στη μουσική, 
στο θέατρο, στον χορό, στη ζωγραφική και, φυσικά, στον αθλητισμό. 
Το βραβείο «Ευάγγελος Μαντουλίδης» απονεμήθηκε στον απόφοιτο Γεώργιο Γκύζη, ο οποίος εκφώνησε και τον αποχαιρετιστήριο 
λόγο εκ μέρους των αποφοίτων. Τους αποφοίτους καλωσόρισε στον Σύλλογο Αποφοίτων των Εκπαιδευτηρίων η Πρόεδρος του 
Συλλόγου, κ. Χριστίνα Σαραντίδου. 
Παράλληλα, προβλήθηκε βιογραφικό ντοκιμαντέρ για τη ζωή, το όραμα και το έργο του ιδρυτή των Εκπαιδευτηρίων Ευάγγελου 
Μαντουλίδη, που επιμελήθηκε ο Κωνσταντίνος Μπλιάτκας.
Στο καλλιτεχνικό μέρος της εκδήλωσης έπαιξε η ορχήστρα και η χορωδία των Εκπαιδευτηρίων Ε. Μαντουλίδη υπό τη διεύθυνση του 
κ. Γιάννη Πολυμενέρη και της κ. Ελένης Θεοδωρίδου. 
Στην τελετή αποφοίτησης, η οποία πραγματοποιήθηκε σε ατμόσφαιρα συγκίνησης, παραβρέθηκαν γονείς, συγγενείς των αποφοίτων, 
εκπαιδευτικοί αλλά και εκπρόσωποι του πνευματικού και πολιτικού κόσμου, όπως και της τοπικής αυτοδιοίκησης. 

Τα Εκπαιδευτήρια E. Μαντουλίδη αποχαιρέτησαν τους αποφοίτους
της σχολικής χρονιάς 2018 - 2019 

Λαμπρή
Τελετή Aποφοίτησης
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Ευχαριστώ τα Εκπαιδευτήρια και την κα Χασιώτη για την ευγενική 
πρόσκληση σ’ αυτήν την πολύ σημαντική στιγμή όλων σας, «κυρίες 
και κύριοι». Κερδίσατε επάξια τον τίτλο των «κυρίων και κυριών» 
και από εδώ και πέρα θα τον τιμήσετε και εσείς, όπως σας τιμά και 
αυτός σήμερα.

Πρέπει να πω ότι δεν νοσταλγώ την ηλικία που περάσατε, καθόλου 
μάλιστα. Πολλές φορές ξυπνάω μέσα στη νύχτα με εφιάλτες ότι 
έχω να δώσω εξετάσεις στην Ευκλείδεια Γεωμετρία, όπου ήμουν 
κόπανος, δεν καταλάβαινα τίποτα. Ακόμα το θυμάμαι και λέω 
«Ευτυχώς που πέρασαν αυτά τα χρόνια». Έχετε μπροστά σας τα 
καλύτερα, αυτό μπορώ να σας το επιβεβαιώσω. Τα καλύτερα είναι 
μπροστά σας!
Κακά τα ψέματα, όσο καλό και αν είναι ένα σχολείο, όση αγάπη και 
αν έχουν οι δάσκαλοι για τους μαθητές, είναι ένας καταναγκασμός. 
Ένα σχολείο είναι ένας καταναγκασμός, γιατί σε αναγκάζει να 
διαβάζεις, να σκοτώνεσαι για πράγματα που δεν σε ενδιαφέρουν 
ιδιαίτερα, άλλα σε ενδιαφέρουν και άλλα λιγότερο.

Τώρα προχωράτε σ’ ένα νέο γήπεδο. Η ζωή είναι γεμάτη από 
μεταβάσεις σε γήπεδα, αυτό να το ξέρετε, στο οποίο θα παίξετε 
το παιχνίδι που θέλετε εσείς. Αυτό είναι το ενδιαφέρον. Είσαστε 
πια ελεύθεροι και αυτό είναι μεγάλη υπόθεση. Σήμερα γιορτάζετε 
την ελευθερία σας. Βγαίνετε στον κόσμο ελεύθεροι από τους 
καταναγκασμούς των μαθητικών σπουδών.

Όπως σας έλεγα, σε πλήρη ειλικρίνεια, νοσταλγώ τους φίλους, 
νοσταλγώ τις παρέες, νοσταλγώ την ηλικία αναμφίβολα, αλλά δεν 
νοσταλγώ τον καταναγκασμό του σχολείου, γιατί, κακά τα ψέματα, 
είναι ένα στάδιο που πρέπει κανείς να περάσει και καλό είναι να το 
περάσει, όσο καλύτερα μπορεί βέβαια, για να έχει βάσεις, ακόμα 
και γι’ αυτό που αγαπάει. 

Με την ευκαιρία αυτή να σας πω ότι συμπάθησα πάρα πολύ τον 
κ. Μαντουλίδη, τον οποίο δεν γνώριζα, αλλά από το γεγονός ότι 
ανέβηκε εδώ και είπε τρία λόγια και όχι δέκα, αυτό και μόνο τον 
συνιστά. Να αποφεύγετε τα μεγάλα λόγια. Γενικά τα μεγάλα λόγια 
είναι φτώχεια. Όπως είπε ο Σαίξπηρ στον Άμλετ - πολύ μεγάλη 
στιγμή, βέβαια ο Σαίξπηρ ξέρετε είναι όλο μεγάλες στιγμές και σας 
συνιστώ να τον διαβάζετε καμιά φορά, κάνει καλό ξέρετε, κάνει 
καλό στην υγεία. Λέει, λοιπόν, κάπου στον Άμλετ «και πάνω από 
όλα παιδί» λέει ένας πατέρας στον γιο του, « να είσαι αληθινός 
στον εαυτό σου». «Στον εαυτό σου να είσαι αληθινός», αυτή είναι 
καλύτερη ευχή που μπορεί να δώσει ένα γονέας στο παιδί του. 

Ποτέ μην κοροϊδέψετε τον εαυτό σας, με ψεύτικες, όπως λέει 
ο Καβάφης, με ψεύτικες ελπίδες και ψεύτικες διαβεβαιώσεις. 
Στο «Απολείπειν ο Θεός Αντώνιον», λέει «Να χαιρετήσεις την 

Αλεξάνδρεια που έζησες, ήταν τόσο ωραία, αλλά μην απατηθείς με 
την εντύπωση ή με την παρηγοριά ότι δεν υπήρξε ποτέ, ότι ήταν έργο 
της φαντασίας σου», αυτό να αποφεύγετε.

Να είστε μεγαλόψυχοι. Η μεγαλοψυχία επιστρέφει στον 
μεγαλοψυχούντα. Κάνει καλό σίγουρα, να μην είσαστε συνεπώς 
μικρόψυχοι. Η μικροψυχία είναι το χειρότερο στοιχείο στη ζωή μας 
και, δυστυχώς, μας συμβαίνει ενίοτε να είμαστε μικρόψυχοι. Κάνει 
κακό, όχι μόνο στους άλλους, αλλά κυρίως στον εαυτό μας. Γι’ αυτό 
λέω ότι πρέπει να είμαστε ειλικρινείς πρώτα απ’ όλα στον εαυτό 
μας.  Και ένα άλλο που είπε ο Σαίξπηρ, επίσης πάρα πολύ όμορφο. 
«Στην τρικυμία του», γεμάτος από τέτοιες πολύ όμορφες και 
ανθρώπινες ιδέες, είπε «είμαστε φτιαγμένοι από το υλικό που πάνω 
του χτίζονται τα όνειρα και η σύντομη ζωή μας περιτριγυρίζεται από 
έναν ύπνο, αλλά αυτός ο ύπνος είναι δημιουργικός. είναι γεμάτος 
όνειρα, γεμάτος ιδέες, γεμάτος πράγματα». 

Σας βεβαιώνω, όπως είπα και στην αρχή της ομιλίας, ότι τα 
καλύτερα είναι μπροστά. Βέβαια και αυτά που ζήσατε είναι 
σπουδαία και είναι η βάση, για να πιστεύετε ότι τα καλύτερα είναι 
μπροστά. Γιατί ένας άνθρωπος που δεν έζησε τα πρώτα καλά δεν 
ελπίζει στα μελλοντικά. Η ζωή είναι γεμάτη εκπλήξεις ευχάριστες, 
κατά τη γνώμη μου, και δυσάρεστες, αλλά επιζούν οι ευχάριστες. 
Αυτές μας ακολουθούν, αυτές μας δημιουργούν, αυτές μας οδηγούν. 
Γι’ αυτό σας εύχομαι από την ψυχή μου μέσα, πολλές ευχάριστες 
εκπλήξεις και καλή επιλογή επαγγέλματος. 

Η επιλογή του επαγγέλματος είναι σαν την επιλογή της συμβίας 
σας ή του συζύγου. Σύζυγος, καλή λέξη, κουβαλάτε τον ίδιο ζυγό 
μαζί. Είναι εξίσου σημαντική, γιατί θα ζήσετε πολλά χρόνια με την 
επιλογή σας. Αγαπήστε την, λοιπόν, αγκαλιάστε την, καλλιεργήστε 
την και φροντίστε να ζήσετε πολλές ευτυχισμένες στιγμές μ’ αυτήν 
την επιλογή, η οποία θα σας πάει και άλλωστε πολύ περισσότερο, 
γιατί θα είναι κάτι κοντά σε σας, κοντά σ’ αυτό που είσαστε και που 
ξέρετε καλύτερα από κάθε άλλον. Μην αφήσετε κανέναν να σας πει 
τι να κάνετε, γιατί εσείς ξέρετε καλύτερα τι θα κάνετε και τι είσαστε.
Κυρίως όμως, όπως σας είπα, επαναλαμβάνω, να είσαστε αληθινοί 
στον εαυτό σας. Γιατί μπορεί να φοράτε ένα προσωπείο για τους 
άλλους, αλλά τον εαυτό σας δεν μπορείτε να τον γελάσετε ό, τι 
και να κάνετε. Θα είσαστε πάντα ενώπιον ενός καθρέπτη και θα 
βλέπετε τον εαυτό σας, όπως είναι. Συνεπώς, καλό είναι να αγαπάτε 
τον εαυτό σας, γιατί, αν δεν τον αγαπάτε, δεν θα σας αγαπήσει και 
αυτός. 

Ευχαριστώ πολύ για την υπομονή σας.

Θάνος Βερέμης, 
Καθηγητής Πολιτικής Ιστορίας 
στο τμήμα Πολιτικής Επιστήμης 
και Δημόσιας Διοίκησης
του Πανεπιστημίου Αθηνών.
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Τελετή Αποφοίτησης 2018 - 2019

Αγαπητή κ. Μαντουλίδου, αγαπητή κ. Χασιώτη, αξιότιμοι 
καθηγητές και προσκεκλημένοι, φίλοι συμμαθητές,

Είναι ιδιαίτερη τιμή και χαρά για μένα να στέκομαι εδώ, 
απέναντί σας σε μια τόσο ξεχωριστή στιγμή της ζωής όλων 
μας. Η τελετή αποφοίτησης σηματοδοτεί το τέλος της σχολικής 
ζωής και οριοθετεί την αρχή μιας καινούριας περιπέτειας, της 
ενήλικης ζωής μας. 

Στην κ. Μαντουλίδου, που εκπροσωπεί και στηρίζει τα 
Εκπαιδευτήρια, θα ήθελα να απευθύνω ένα μεγάλο ευχαριστώ, 
γιατί κατάφερε με τη βοήθεια των καθηγητών να μεταμορφώσει 
το 6χρονο αυτό ταξίδι στα Εκπαιδευτήρια Ευάγγελου 
Μαντουλίδη σε μία αξέχαστη εμπειρία ζωής. Ερχόμενοι στο 
Γυμνάσιο δεν πιστεύαμε ποτέ ότι μέσα από την πορεία μας θα 
ανακαλύπταμε τις αμέτρητες αυτές δυνατότητες που απλόχερα 
μας προσφέρθηκαν. Τα συνέδρια, οι διαγωνισμοί, ο αθλητισμός, 
η ενασχόληση με τις τέχνες μάς μετέτρεψαν όλους σε ενεργούς 
κυνηγούς των ονείρων μας. 

Είναι δύσκολο να περιγράψει κάποιος τα συναισθήματά του, 
όταν αφήνει πίσω του μία τόσο υποστηρικτική και δεμένη 
οικογένεια, μία οικογένεια που ξεφεύγει από το πλαίσιο της 
μαθητικής κοινότητας και μας επιτρέπει να συνεχίσουμε την 
πορεία μας βασιζόμενοι σε αρχές και αξίες. Μια οικογένεια που 
στο ταξίδι αυτό μάς έμαθε να θέτουμε υψηλούς στόχους και να 
πασχίζουμε, για να τους κατακτήσουμε.

Νιώθω ευγνώμων που αποτέλεσα μέλος αυτής της οικογένειας 
και ιδιαίτερα συγκινημένος για το ύψιστο αυτό βραβείο που μου 
απονέμεται και που φέρει το όνομα του Ευάγγελου Μαντουλίδη. 
Ένα βραβείο που περικλείει μέσα του την πορεία που είχα στα 
Εκπαιδευτήρια, από τους πρώτους διαγωνισμούς στις τάξεις 
του Γυμνασίου μέχρι τους αγώνες μπάσκετ στο συγκεκριμένο 
γήπεδο και που χαράζει ανεξίτηλα στη μνήμη μου τη συμβολή 
όλων των παρευρισκομένων στη ζωή μου.

Γεώργιος Γκύζης, 
Τμήμα Ηλεκτρολόγων 
Μηχανικών και 
Μηχανικών Υπολογιστών 
Θεσσαλονίκης,
Bocconi University
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Καινοτομία

Eκπαιδευτικοί από τη Θεσσαλονίκη και την ευρύτερη περιοχή 
συμμετείχαν στην 3η Ημερίδα «Smart Education», που διοργάνωσαν 
τα Εκπαιδευτήρια Ε. Μαντουλίδη, με τον τίτλο «Smart Education - 
Gamification & Εκπαίδευση». Η Ημερίδα «Smart Education», που είχε 
θέμα το Gamification στην Εκπαίδευση καθώς και την ενσωμάτωση 
των Νέων Τεχνολογιών στην εκπαιδευτική διαδικασία, εντάχθηκε 
στο πλαίσιο των δράσεων των Εκπαιδευτηρίων ως 1 από τα 3 σχολεία 
στην Ελλάδα  που έχουν επιλεγεί από τη Microsoft ως «Microsoft 
Showcase School», σε αναγνώριση των καινοτόμων δράσεων και των 
εκπαιδευτικών προγραμμάτων που εφαρμόζονται εδώ και χρόνια, με 
έμφαση στη χρήση των νέων τεχνολογιών τόσο στην εκπαίδευση όσο 
και στη διοίκηση.
Στο πλαίσιο της ημερίδας οι συμμετέχοντες ενημερώθηκαν από 
ειδικούς, καθηγητές πανεπιστημίου, εκπροσώπους καινοτόμων 
εταιρειών, ερευνητές και εκπαιδευτικούς για το Gamification 
στην Εκπαίδευση, για την ενσωμάτωση των νέων τεχνολογιών στην 
εκπαιδευτική διαδικασία, την αξία του προγραμματισμού στη ζωή 
μας, τη ρομποτική στο σχολείο, την ασφάλεια στο διαδίκτυο και τα 
εργαλεία της Microsoft.

Στην ημερίδα συμμετείχαν ως ομιλητές, μεταξύ άλλων οι: Μαρία 
Παπαδοπούλου, Διευθύντρια Νέων Τεχνολογιών Εκπαιδευτηρίων 
Ε. Μαντουλίδη, Νικόλαος Φαχαντίδης, Αναπληρωτής Καθηγητής 
Πληροφορικής και Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης στο Τμήμα 
Εκπαιδευτικής & Κοινωνικής Πολιτικής του Πανεπιστημίου 
Μακεδονίας, Νικόλαος Λαμπρινός, Καθηγητής της Διδασκαλίας της 
Γεωγραφίας και Διευθυντής του Τομέα Θετικών Επιστημών και Νέων 
Τεχνολογιών του ΠΤΔΕ του ΑΠΘ, Πρόεδρος του Κέντρου Ψηφιακής 
Γεωγραφικής Εκπαίδευσης, Χρήστος Μαλλιαράκης, Δρ. Πληροφορικής, 
Συγγραφέας, Μάνος Σφακιανάκης, Αντιστράτηγος ε.α. ΕΛ.ΑΣ., Ειδικός 
Ερευνητής - Αναλυτής Ηλεκτρονικών Εγκλημάτων, Βασίλης Οικονόμου, 
Υπεύθυνος Πληροφορικής και Ψηφιακής Εκπαίδευσης, MIE Fellow, 
Ιωάννης Σουδίας, Δάσκαλος, MIE.
Στην εκδήλωση χαιρετισμό απηύθυνε η Πρόεδρος των Εκπαιδευτηρίων, 
Αικατερίνη Μαντουλίδου, η Δρ. Ασπασία Χασιώτη, Γενική Διευθύντρια 
των Εκπαιδευτηρίων, ο κ. Ιγνάτιος Καϊτεζίδης, Δήμαρχος Πυλαίας - 
Χορτιάτη, ο κ. Θεόδωρος Παπαδόπουλος, Δήμαρχος Θέρμης και ο 
κ. Αλέξανδρος Κόπτσης, Περιφερειακός Διευθυντής Εκπαίδευσης 
Κεντρικής Μακεδονίας.

SMART EDUCATION - GAMIFICATION & ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 2019

Ημερίδα για εκπαιδευτικούς για την
ενσωμάτωση της τεχνολογίας και της 
καινοτομίας στην εκπαίδευση
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αξία
Σταθερή εκπαιδευτική 

με... μαθηματική ακρίβεια

Οι αριθμοί επιβεβαιώνουν ότι οι μαθητές μας 
γράφουν καθημερινά ιστορίες επιτυχίας σε 
πανελλήνιο και παγκόσμιο επίπεδο.

Στα Εκπαιδευτήρια Ε. Μαντουλίδη, παρακολουθώντας 
πρωτοποριακά εκπαιδευτικά προγράμματα και 
καινοτόμες μεθόδους διδασκαλίας, οι μαθητές μας 
πρωταγωνιστούν με τις επιτυχίες τους στα σημαντικότερα 
πανεπιστήμια της Ελλάδας, της Ευρώπης και της 
Αμερικής καθώς και σε πλήθος διεθνών διαγωνισμών. 

12
ΜΑΘΗΤΕΣ

27
ΜΑΘΗΤΕΣ

28
ΜΑΘΗΤΕΣ

13
ΜΑΘΗΤΕΣ

26
ΜΑΘΗΤΕΣ

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 
ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 
2019

106
27
ΜΑΘΗΤEΣ ΣΕ ΣΧΟΛΕΣ
ΥΨΗΛΗΣ ΖΗΤΗΣΗΣ

ΜΑΘΗΤEΣ ΣΤΙΣ 
10 ΠΡΩΤΕΣ ΘΕΣΕΙΣ

ΕΠΙΤΥΧΙΕΣ ΣΕ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ 
ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 2019

4

σε πανεπιστήμια 
των ΗΠΑ

ΜΑΘΗΤΕΣ

17

σε πανεπιστήμια 
της Μ. Βρετανίας

ΜΑΘΗΤΕΣ

10

σε πανεπιστήμια 
της Ολλανδίας

ΜΑΘΗΤΕΣ

1

σε πανεπιστήμιo 
του Καναδά

ΜΑΘΗΤΗΣ

1

σε πανεπιστήμιο 
της Ιταλίας

ΜΑΘΗΤΗΣ

1

σε πανεπιστήμια
της Γαλλίας

ΜΑΘΗΤΗΣ

Oι μαθητές παρακολούθησαν το πρόγραμμα των 
Εκπαιδευτηρίων «Studies Abroad», το οποίο τους προετοιμάζει 
για την εισαγωγή τους σε πανεπιστήμια του εξωτερικού, 
χωρίς International Baccalaureate (IB).

30ή Διεθνής Ολυμπιάδα 
Βιολογίας (IBO)
ΟΥΓΓΑΡΙΑ, 2019
Χάλκινο Μετάλλιο
Νεφέλη Κωνσταντινίδου 
(Β΄ Λυκείου)

23η Βαλκανική Μαθηματική 
Ολυμπιάδα Νέων (JBMO)
ΚΥΠΡΟΣ, 2019
Αργυρό Μετάλλιο 
Μιχαέλα Κωνσταντινίδου 
(Γ΄ Γυμνασίου)
Χάλκινο Μετάλλιο
Κωνσταντίνος Κωνσταντινίδης 
(Β΄ Γυμνασίου)

Παγκόσμιο Πρωτάθλημα 
Ρομποτικής, Έρευνας και 
Καινοτομίας (FLL)
ΛΙΒΑΝΟΣ, 2019
2η Θέση στο Robot Game
2η Θέση στο Knockout Cup
2η Θέση στην κατηγορία  
του Robot Design

Ευρωπαϊκή 
Ολυμπιάδα
Φυσικών Επιστημών 
(EUSO)
ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ, 2019
Χάλκινο Μετάλλιο

ISF Παγκόσμιο 
Σχολικό Πρωτάθλημα 
Καλαθοσφαίρισης 
Αγοριών Λυκείου
ΕΛΛΑΔΑ, 2019
5η Θέση
Παγκόσμια

Πανελλήνιο Σχολικό 
Πρωτάθλημα
Καλαθοσφαίρισης 
Αγοριών Λυκείου 
ΕΛΛΑΔΑ, 2019
1η Θέση
Πανελλήνια

Ιατρικές Σχολές

Πολυτεχνικές Σχολές

Θετικές Επιστήμες

Οικονομικές Επιστήμες

Ανθρωπιστικές, Νομικές 
και Κοινωνικές Επιστήμες

1ος  ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
2ος ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧ. & ΜΗΧ. ΥΠΟΛ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
2ος ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

1η  ΝΟΜΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
2η ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

   4:51 PM

www.mandoulides.edu.gr
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 Επιχειρηματικότητα

Με εξαιρετική επιτυχία ολοκληρώθηκαν τα «Προγράμματα 
Επιχειρηματικότητας» για το 2019. Πρόκειται για ένα καινοτόμο 
πρόγραμμα βιωματικού επαγγελματικού προσανατολισμού, που 
υλοποιείται για τρίτη συνεχή χρονιά από τα Εκπαιδευτήρια Ε. 
Μαντουλίδη. Τα «Προγράμματα Επιχειρηματικότητας» στοχεύουν 
στην καλύτερη κατανόηση των επιστημών μέσω της εφαρμογής 
τους στην πράξη και, ταυτόχρονα, δίνουν τη δυνατότητα στους 
συμμετέχοντες μαθητές να εξερευνήσουν τα ενδιαφέροντά τους, ώστε 
να επιλέξουν έναν κλάδο σπουδών συναφή με αυτά. Στα «Προγράμματα 
Επιχειρηματικότητας» συμμετείχαν επτά μαθητές Λυκείου. Κατά τη 
διάρκειά τους, οι μαθητές παρακολούθησαν για δύο εβδομάδες την 
καθημερινή λειτουργία και οργάνωση καινοτόμων επιχειρήσεων, 
γνωρίζοντας από κοντά κορυφαία στελέχη και καταξιωμένους 
επαγγελματίες. Ταυτόχρονα, οι συμμετέχοντες μαθητές υλοποίησαν 
ειδικά σχεδιασμένα εκπαιδευτικά πρότζεκτ, προσαρμοσμένα πάνω στο 

αντικείμενο της κάθε εταιρείας, με αποτέλεσμα την εξοικείωσή τους με 
το εύρος και τη φύση των δραστηριοτήτων της εκάστοτε επιχείρησης. 
Εμπιστεύτηκαν τα Εκπαιδευτήρια Ε. Μαντουλίδη και συμμετείχαν με 
αξιοσημείωτο ενδιαφέρον στα «Προγράμματα Επιχειρηματικότητας» 
οι παρακάτω καινοτόμες επιχειρήσεις της Βόρειας Ελλάδας: 
EpsilonNet 
Link
Νομική εταιρεία Aktius
Σαμαράς & Συνεργάτες
DotSoft

Προγράμματα
Επιχειρηματικότητας 2019



ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ Ε. ΜΑΝΤΟΥΛΙΔΗ 2019 - 2020

220

Προσομοίωση Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Τα Εκπαιδευτήρια μετατράπηκαν σε αίθουσα Ολομέλειας του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τις ανάγκες της 4ης Προσομοίωσης 
Συνεδρίασης Ολομέλειας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, χαρίζοντας 
μοναδικές στιγμές δημιουργικότητας και καλής συνεργασίας σε 
περισσότερους από 200 μαθητές της Α΄ και Β΄ Λυκείου από 13 σχολεία, 
ιδιωτικά και δημόσια, της Ελλάδας και της Ομογένειας.
Οι εκδηλώσεις είχαν την υποστήριξη της Αντιπροσωπείας της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα, του Γραφείου του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου στην Ελλάδα, του Κέντρου Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης 
Europe Direct - ΚΕΔΗΘ και την έγκριση του Υπουργείου Παιδείας και 
Θρησκευμάτων.
Κατά τη διάρκεια των εργασιών της Ολομέλειας οι μαθητές χωρίστηκαν 
σε οκτώ επιτροπές και με την καθοδήγηση και τις υποδείξεις των 
Προέδρων και με τη βοήθεια και τη συμβολή των Αντιπροέδρων είχαν 

τη μοναδική ευκαιρία να ενημερωθούν, να ανταλλάξουν απόψεις, να 
προβληματιστούν, να εισηγηθούν ψηφίσματα και να προτείνουν λύσεις 
επίκαιρων ζητημάτων, παγκόσμιου ενδιαφέροντος. 
Κατά τη διάρκεια των εργασιών της Προσομοίωσης, μίλησαν στους 
μαθητές ο κ. Χάρης Κούντουρος, Υπεύθυνος Δημοσίων Σχέσεων του 
Γραφείου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Ελλάδα και η 
κ. Χρύσα Αντωνίου, Υπεύθυνη του Κέντρου Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης 
Europe Direct - ΚΕΔΗΘ.
Μετά την ολοκλήρωση των εργασιών απονεμήθηκαν βραβεία στους 
μαθητές που διακρίθηκαν. Τα βραβεία απένειμαν, αφού μίλησαν στους 
μαθητές, ο κ. Σταύρος Καλαφάτης, Bουλευτής Θεσσαλονίκης και 
Γενικός Γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας, ο κ. Δημήτρης Κούβελας, 
Bουλευτής Θεσσαλονίκης, η κ. Ιωάννα Σπανού, Εκπρόσωπος του 
Δημάρχου Θεσσαλονίκης και ο κ. Γιάννης Δεμιρτζόγλου, Διευθυντής 

4η Προσομοίωση
Συνεδρίασης Ολομέλειας Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου 2020
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Ζωγραφείου Λυκείου Κωνσταντινούπολης.
Οι μαθητές που διακρίθηκαν θα συμμετάσχουν με πρωτοβουλία του 
Γραφείου Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στη σύνοδο της EUROSCOLA, 
που πραγματοποιείται στο Στρασβούργο, τον Μάιο του 2020, με τη 
συμμετοχή 9.000 μαθητών της Ευρώπης.
Τα σχολεία που συμμετείχαν στην Προσομοίωση ήταν:
1ο ΓΕΛ Καβάλας
1ο ΓΕΛ Κατερίνης
2ο ΓΕΛ Γιαννιτσών «Άννα Κομνηνή»
2ο ΓΕΛ Θέρμης «Γιώργος Ιωάννου»
3ο ΓΕΛ Αλεξανδρούπολης
5ο ΓΕΛ Καβάλας
Πειραματικό ΓΕΛ Αγ. Αναργύρων
Εκπαιδευτήρια Αθηνά
Εκπαιδευτήρια Άξιον
Εκπαιδευτήρια Αυγουλέα - Λιναρδάτου
Εκπαιδευτήρια Ε. Μαντουλίδη
Εκπαιδευτήρια Ν. Μπακογιάννη
Ζωγράφειο Λύκειο Κωνσταντινούπολης
 
Στους μαθητές που διακρίθηκαν δόθηκαν τα εξής βραβεία:
Βραβείο Καλύτερου Αγορητή:
Ξηρομερίτης Θεόδωρος, Εκπαιδευτήρια Ν. Μπακογιάννη 
Βραβείο Καλύτερου Αγορητή Υπεράσπισης:
Κηπουρού Ελένη, Εκπαιδευτήρια Ε. Μαντουλίδη 

Βραβείο Καλύτερου Αγορητή Αντίκρουσης:
Καραγιώργη Εβελίνα, Εκπαιδευτήρια Αυγουλέα - Λιναρδάτου 
Βραβείο Καλύτερης Επιτροπής:
Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών 
Υποθέσεων
Βραβείο Καλύτερου Ευρωβουλευτή (ανά επιτροπή): 
Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας Τροφίμων:
Γιωτίτσας Αναστάσιος, Εκπαιδευτήρια Αυγουλέα - Λιναρδάτου
Επιτροπή Πολιτισμού και Παιδείας:
Τολιόπουλος Φίλιππος, Ζωγράφειο Λύκειο
Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων:
Κωνσταντέλλος Κωνσταντίνος, Εκπαιδευτήρια Ε. Μαντουλίδη
Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών 
Υποθέσεων:
Δάφνη Αλεξάνδρα, 1ο ΓΕΛ Κατερίνης
Επιτροπή για τα Δικαιώματα των Γυναικών και την Ισότητα των Δύο 
Φύλων:
Καρτάλη Αγλαΐα, 5ο ΓΕΛ Καβάλας
Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού:
Πολυδώρου Ευσταθία, Πειραματικό ΓΕΛ Αγ. Αναργύρων
Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ανάπτυξης:
Στεφανοπούλου Μαρία, Εκπαιδευτήρια Άξιον
Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων:
Βουρβούλια Δωροθέα - Μαρία, 2ο ΓΕΛ Θέρμης «Γιώργος Ιωάννου»



ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ Ε. ΜΑΝΤΟΥΛΙΔΗ 2019 - 2020

222

Αγώνες Τέχνης

ΑΓΏΝΕΣ ΤΕΧΝΗΣ 2020

Τέχνη, παιδεία και πολιτισμός 
Με μεγάλη επιτυχία και με τη συμμετοχή 49 σχολείων, ιδιωτικών και 
δημόσιων της Ελλάδας και της Ομογένειας, και περισσότερων από 700 
μαθητών πραγματοποιήθηκαν στα Εκπαιδευτήρια για έκτη χρονιά οι 
Πανελλήνιοι Μαθητικοί Αγώνες Τέχνης.

Οι Αγώνες Τέχνης απευθύνονται σε μαθητές Γυμνασίου - Λυκείου της 
Ελλάδας και της Ομογένειας. Αφορούν τις κατηγορίες: θέατρο, ποίηση, 
μουσική (μουσικά και χορωδιακά σύνολα), ζωγραφική, φωτογραφία 
και αποτελούν ένα νεανικό καλλιτεχνικό βήμα και μια μεγάλη γιορτή 
εκπαίδευσης και πολιτισμού. Στόχος των Αγώνων Τέχνης δεν είναι τόσο 
το έπαθλο όσο η προσπάθεια, ο αγώνας και η δημιουργική συνάντηση, 
η συνύπαρξη με τους συνομηλίκους, ο γόνιμος προβληματισμός και 
η καλλιτεχνική έκφραση.

Την τελευταία ημέρα της διοργάνωσης πραγματοποιήθηκε η απονομή 
βραβείων στους συμμετέχοντες, ενώ το κοινό παρακολούθησε το 
ντοκιμαντέρ «Ζωγράφειο», σε σκηνοθεσία του Γιώργου Μουτεβελή.

Κατηγορία: Ποίηση
1ο Βραβείο: Χ. Καραφυλλιά, «Σονέτο για δυο ξένους σε λα μινόρε», 
Εκπαιδευτήρια Ε. Μαντουλίδη
2o Βραβείο: Σ. Ευφραιμίδης, «Πορίσματα εν βάδην», 1ο ΓΕΛ Ξάνθης 
Α. - Χ. Οζκουρκούτη, «Πραγματικά Είμαστε Μόνοι», Ζωγράφειο Λύκειο 
Γ. Φωτίου, «Επιφανειακόν», Μουσικό Σχολείο Λάρισας
3o Βραβείο: Χ. Αλβανός, «Φυγή», Εκπαιδευτήρια Ε. Μαντουλίδη 
Κ. Κλαμπάτσας, «Λίγη έχει σημασία», Εκπαιδευτήρια Ε. Μαντουλίδη 
Π. Τραμουντάνη, «Ο ανώνυμος ένοικος», 1ο Γυμνάσιο Λιβαδοχωρίου
Εύφημη Μνεία: Ι. Δημουλιός, «Ερρίφθη», Εκπαιδευτήρια Ε. Μαντουλιδη
Α. Παπαδόπουλος, «Η κλέφτρα», Εκπαιδευτήρια Γείτονα
Κατηγορία: Ζωγραφική (Λύκειο)
1ο Βραβείο: Μ. Δομνίδου, 1ο ΓΕΛ Ξάνθης
2ο Βραβείο: Α. Βαλιράκη, Εκπαιδευτική Αναγέννηση - Εκπαιδευτήρια 
Αντωνοπούλου
Σ. Μπελιμπασάκη, Ελληνογαλλική Σχολή «Άγιος Ιωσήφ»
3o Βραβείο: Α. Χαριζάνη, 1ο ΓΕΛ Θερμαϊκού
Βραβείο Κοινού: Κ. - Ι. Κουλάκη, Γυμνάσιο - Λύκειο Νισύρου
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Κατηγορία: Ζωγραφική (Γυμνάσιο)
1o Βραβείο: Ε. Ιγνατίου, 2ο Γυμνάσιο Καλυβίων
2o Βραβείο: Α. Βλαβιανού, Εκπαιδευτήρια Γείτονα
3o Βραβείο: Μ. Βοσυνιώτη, Εκπαιδευτική Αναγέννηση - Εκπαιδευτήρια 
Αντωνοπούλου
Εύφημη Μνεία: Γ. Σακελαρίδη, Γυμνάσιο Καρυάς
Σ. Χάσκα, Εκπαιδευτήρια «ΠΝΟΗ ΑΓΑΠΗΣ»
Κατηγορία: Φωτογραφία
1o Βραβείο: Α. - Χ. Οζκουρκούτη, Ζωγράφειο Λύκειο
2o Βραβείο: Χ. Γαϊτάνης, 1ο ΕΠΑΛ Υμηττού Παπαστράτειος
Ε. Κολιοπάνου, Εκπαιδευτήρια Γείτονα
3o Βραβείο: Ν. Δήμου, 1ο Γυμνάσιο Λιβαδοχωρίου
Ε. Τριαρίδου, Εκπαιδευτήρια Ε. Μαντουλίδη
Βραβείο Κοινού: Ά. Εφραιμίδου, 1ο ΓΕΛ Θερμαϊκού
Εύφημη Μνεία: Α. Ογλού, Ιδιωτικά Σχολεία ΑΞΙΟΝ
Γ. Θεοδοσιάδης, Ειδικό Επαγγελματικό Γυμνάσιο & Λύκειο Κατερίνης
Π. Χριστακάκη, 5ο Γυμνάσιο Ξάνθης
Κατηγορία: Μουσική 
1o Βραβείο: Μουσικό Σχολείο Λάρισας
Μουσικό Σχολείο Θεσσαλονίκης
2o Βραβείο: 1ο ΓΕΛ Ξάνθης
Εκπαιδευτήρια Ε. Μαντουλίδη
3o Βραβείο: Πειραματικό Μουσικό Γυμνάσιο & Λύκειο Παλλήνης
Μουσικό Σχολείο Βόλου

Βραβείο Κοινού: ΓΕΛ Ν. Καλλικράτειας  
Έπαινος πρωτοεμφανιζόμενου σχολείου δυσπρόσιτης περιοχής: 
1ο Γυμνάσιο Λιβαδοχωρίου
Έπαινος δυναμικής διαδραστικής ενέργειας: Μουσικό Σχολείο Σιάτιστας
Κατηγορία: Θέατρο 
Βραβείο Ευάγγελου Μαντουλίδη: Έ. Κανάκη, 5ο ΓΕΛ Καβάλας - 
7ο Γυμνάσιο Καβάλας, «Annie»
1o Βραβείο: 1ο ΓΕΛ Θερμαϊκού, «Οι Ηλίθιοι»
2o Βραβείο: Εκπαιδευτήρια Ε. Μαντουλίδη, «Οικογένεια Νώε»
3o Βραβείο: Εκπαιδευτήρια Ν. Μπακογιάννη, «Ο Ρινόκερος»
Βραβείο Ερμηνείας: Ν. Χαλβατζάς, Εκπαιδευτήρια Ν. Μπακογιάννη, 
«Ο Ρινόκερος»
Κ. Τρώντσιος, 3ο ΓΕΛ Ευόσμου «Ποιος ήταν ο Κύριος;»
Ν. Αστεριάδου, Εκπαιδευτήρια Ε. Μαντουλίδη, «Οικογένεια Νώε»
Βραβείο Πρωτοτυπίας (Διασκευής/Δραματουργικής Επεξεργασίας): 
2ο Γυμνάσιο Τυρνάβου, «Περσέπολις»
Βραβείο Καλύτερης Ομάδας: 1ο ΓΕΛ Θερμαϊκού, «Οι Ηλίθιοι»
Βραβείο Σκηνογραφίας: 3ο ΓΕΛ Καβάλας, «Himmelweg»
Έπαινος Σκηνοθεσίας: 1ο ΓΕΛ Θερμαϊκού, «Οι Ηλίθιοι»
Έπαινος Αυτοσχεδιασμού: ΓΕΛ Ν. Μαρμαρά, «Αυτοσχεδιάζοντας με 
τον Σαίξπηρ»
Εύφημη Μνεία: 5ο ΓΕΛ Καβάλας - 7ο Γυμνάσιο Καβάλας, «Annie»
Βραβείο Κοινού: Γυμνάσιο - Λύκειο Νισύρου, «Όνειρο Καλοκαιρινής 
Νύχτας»
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Σε κλίμα συγκίνησης, νοσταλγίας αλλά και χαράς πραγματοποιήθηκε 
η συνάντηση των αποφοίτων των Εκπαιδευτηρίων Ε. Μαντουλίδη, 
στο πλαίσιο των εκδηλώσεων για τη συμπλήρωση των 40 χρόνων από 
την ίδρυση του σχολείου από τον αείμνηστο φιλόλογο και παιδαγωγό 
Ευάγγελο Μαντουλίδη.

Ήταν μια βραδιά τιμής, μνήμης αλλά και σύσφιξης των σχέσεων των 
μαθητών και των μαθητριών της τελευταίας 40ετίας.

Στη διάρκεια της εκδήλωσης τιμήθηκαν αγαπημένοι δάσκαλοι που 
υπηρέτησαν με ζήλο το παιδαγωγικό και εκπαιδευτικό έργο τους στο 
σχολείο, ενώ όλοι θυμήθηκαν αξέχαστες στιγμές της σχολικής ζωής.

40 ΧΡΟΝΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ Ε. ΜΑΝΤΟΥΛΙΔΗ 

Οι απόφοιτοι των Εκπαιδευτηρίων τίμησαν τους 
αγαπημένους δασκάλους τους

40 χρόνια Εκπαιδευτήρια Ε. Μαντουλίδη
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ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΟ

Φιλανθρωπικό Bazaar 2019
Με τη συμμετοχή πλήθους μαθητών, γονέων, εκπαιδευτικών, αποφοίτων 
και φίλων των Εκπαιδευτηρίων, σε μια γιορτινή ατμόσφαιρα και με 
διάθεση προσφοράς προς τον συνάνθρωπο πραγματοποιήθηκε για 
ένατη συνεχόμενη χρονιά το Χριστουγεννιάτικο Φιλανθρωπικό Bazaar 
των Εκπαιδευτηρίων και του Μορφωτικού και Αθλητικού Συλλόγου 
Ευάγγελος Μαντουλίδης. 

Με τα έσοδα από τη φιλανθρωπική αγορά τα Εκπαιδευτήρια και ο 
Μορφωτικός Αθλητικός Σύλλογος ενισχύουν σωματεία, συλλόγους 
και άτομα που αντιμετωπίζουν προβλήματα. Στηρίζουν το ΖΩΓΡΑΦΕΙΟ 
ΛΥΚΕΙΟ (Κωνσταντινούπολης), τη «ΣΥΖΩΗ» (Πανελλήνιος Σύλλογος 
Γονέων, Κηδεμόνων και Φίλων Ατόμων με Προβλήματα Όρασης 
και Πρόσθετες Αναπηρίες), τη ΜΕΛΙΣΣΑ (Ορφανοτροφείο Θηλέων 
Θεσσαλονίκης), τις ΘΕΡΜΑΪΔΕΣ (Πανελλαδική Παναθηναϊκή Οργάνωση 

Γυναικών - Παράρτημα Θεσσαλονίκης), τους φίλους της ΜΕΡΙΜΝΑΣ 
Θεσσαλονίκης, την ΠΝΟΗ ΕΛΠΙΔΑΣ ( Ελληνική Οργάνωση Πρόνοιας και 
Ισότητας), τον Σύνδεσμο Φίλων Ιδρύματος Ο ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΑΣ 
«ΕΙΜΑΙ ΕΔΩ», το MAKE A WISH (Οργανισμός που πραγματοποιεί ευχές 
παιδιών 3 - 18 ετών, που πάσχουν από απειλητικές για τη ζωή τους 
ασθένειες), το Χαμόγελο του Παιδιού.

Bazaar
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ΦΕΣΤΙΒΑΛ

Παραδοσιακών Χορών
Σε μια όμορφη και συγκινητική βραδιά, αφιερωμένη στην ελληνική 
παράδοση, πραγματοποιήθηκε και φέτος το Φεστιβάλ Παραδοσιακών 
Χορών, στο Πολιτιστικό και Αθλητικό Κέντρο των Εκπαιδευτηρίων.

Η χορωδία των Εκπαιδευτηρίων και οι μαθητές των τάξεων Γ΄, Δ΄ και Ε΄ 
του Δημοτικού Σχολείου παρουσίασαν σε γονείς, συγγενείς και φίλους 
χορούς από τη Μακεδονία, τον Πόντο, τη Θράκη, την Ήπειρο και τα 
Επτάνησα και κατάφεραν να αποσπάσουν το πιο θερμό χειροκρότημα. 

Στη συνέχεια, τη σκυτάλη πήρανε οι μαθητές του Ομίλου Παραδοσιακών 
Χορών του Λυκείου, που χόρεψαν, με ιδιαίτερο ενθουσιασμό, χορούς 
από τη Θράκη. Τέλος, το χορευτικό τμήμα του Συλλόγου Αποφοίτων 
παρουσίασε χορούς από τα Επτάνησα, τη Λευκάδα και τα Κύθηρα. Άξιοι 
συνεχιστές των γενιών που πέρασαν από τα θρανία των Εκπαιδευτηρίων 

απέδειξαν μπροστά στα μάτια όλων την ιστορική συνέχεια στην 
εκμάθηση παραδοσιακών χορών αλλά και τη σύνδεση των αποφοίτων 
μας με τις δράσεις των Εκπαιδευτηρίων.

Οι μαθητές των όλων των ομίλων παραδοσιακών χορών του σχολείου 
απέδειξαν ότι η ελληνική παράδοση έχει άξιους συνεχιστές, 
επιβεβαιώνοντας έμπρακτα την αδιάρρηκτη αλυσίδα μεταξύ των γενιών 
που πέρασαν από τα θρανία των Εκπαιδευτηρίων.

Φεστιβάλ
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ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΚΑΙ ΑΣΥΓΧΡΟΝΗ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 
Μπορεί τα σχολεία να έκλεισαν, αλλά παιδιά, εκπαιδευτικοί και γονείς, έστω και εξ αποστάσεως, συνέχισαν την επικοινωνία και 
την εκπαίδευση με τη βοήθεια της τεχνολογίας. Η συνεργασία μας με τη Microsoft έδωσε τη δυνατότητα στα παιδιά μας, από τον 
Παιδικό Σταθμό μέχρι τα Νήπια, να επικοινωνούν διαδραστικά με τους συμμαθητές τους και τις εκπαιδευτικούς και μέσα από τα 
προγράμματα σύγχρονης και ασύγχρονης εκπαίδευσης να συμμετέχουν στις δραστηριότητες της τάξης τους. 
Οι μικροί μαθητές του Παιδικού Σταθμού, του Νηπιαγωγείου και του English Garden, συμμετείχαν σε Online δραστηριότητες, 
κατά τις οποίες: 
• Καλωσόρισαν την άνοιξη και γιόρτασαν την επέτειο της Επανάστασης του 1821 και τον Ευαγγελισμό της Θεοτόκου. Έφτιαξαν 

κάρτες, σημαίες, απήγγειλαν ποιήματα, γνώρισαν ήρωες του 1821, άκουσαν τραγούδια, εμβατήρια και παρέλασαν περήφανα, 
έστω και στο σπίτι. 

• Γνώρισαν την ιστορία, ήθη και έθιμα του Πάσχα μέσα από προβολές PowerPoint και έργα τέχνης σπουδαίων καλλιτεχνών, 
άκουσαν τα κάλαντα του Λαζάρου, έφτιαξαν «Λαζαράκια», πασχαλινές κάρτες, έβαψαν αυγά με διάφορες τεχνικές, έπαιξαν με 
το «Πονηρό αυγό» και έπαιξαν αυγουλοδρομίες, έλυσαν κουίζ, βρήκαν κρυμμένες λέξεις και βίωσαν ένα διαφορετικό Πάσχα. 

• Με λουλούδια, τραγούδια και πολύχρωμα στεφάνια υποδέχτηκαν τον Μάιο και χάρισαν κάρτες στη μαμά τους, για τη γιορτή 
της. 

• Διάβαζαν μαζί με τη δασκάλα τους παραμύθια, τα συζητούσαν και στην επόμενη διαδικτυακή συνάντηση παρουσίαζαν στους 
συμμαθητές τους, με ζωγραφιές, ό,τι τους είχε εντυπωσιάσει στην ιστορία που άκουσαν.

• Απέκτησαν καινούριους διαδικτυακούς φίλους, οι οποίοι δημιουργήθηκαν από τις δασκάλες τους, για να παίζουν μαζί τους 
και να θυμούνται γράμματα και αριθμούς. 

• Έγιναν μικροί δημιουργοί και ζωγράφισαν με τα δάχτυλά τους, με πινέλα, πιρούνια και σφουγγάρια και δημιούργησαν δικούς 
τους μοναδικούς πίνακες, θέλοντας να εκφράσουν τα συναισθήματα που τους δημιούργησε η νέα πραγματικότητα.

• Μέσα από προγράμματα STREAM, με μαγικές πατούσες, λουλούδια που ανθίζουν στο νερό και μπαλόνια που κάνουν 
πεταλούδες να πετούν, μεταμορφώθηκαν σε μικρούς επιστήμονες.
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«Μαθαίνω να ζω υγιεινά» 

«Προσωπικότητες που άλλαξαν
τον κόσμο» 

Το σχολείο, ως μια ολοκληρωμένη εκπαιδευτική μονάδα, έχει την 
υποχρέωση να φροντίζει τόσο για την πνευματική, συναισθηματική, 
νοητική, κοινωνική καλλιέργεια και μόρφωση του παιδιού, όσο 
και για τη σωστή σωματική του ανάπτυξη και υγεία γενικότερα. 
Στο πρόγραμμα «Μαθαίνω να ζω υγιεινά» έχουμε την ευκαιρία 
να ευαισθητοποιήσουμε και να διδάξουμε τα παιδιά σε σχέση 
με την προσωπική τους υγεία και ασφάλεια, συμπεριφορά που 
αισιοδοξούμε να ακολουθήσουν σε όλη τους τη ζωή.
Μέσα από το πρόγραμμά μας τα παιδιά γνώρισαν το σώμα τους 
και τις ανάγκες του (φαγητό - καθαριότητα - περιποίηση). 
Συνειδητοποίησαν την αξία της σωστής και ισορροπημένης 
διατροφής για τη γενικότερη υγεία του σώματος και υιοθέτησαν 
σωστές διατροφικές συνήθειες. Βελτίωσαν την ικανότητα να 
φροντίζουν τον εαυτό τους και κατανόησαν την ανάγκη για 
καθημερινή προσωπική υγιεινή. Τα παιδιά, επιπλέον, έμαθαν τα 
οφέλη της καθημερινής άσκησης. Απέκτησαν θετική στάση και 
συμπεριφορά σε θέματα φροντίδας του στόματος και των δοντιών. 
Φροντίσαμε να μάθουν να βουρτσίζουν αποτελεσματικά τα δόντια 
τους. Τέλος, γνώρισαν το επάγγελμα του οδοντιάτρου και εξέφρασαν 
τις απορίες τους.

Τα Προνήπια των Εκπαιδευτηρίων ήρθαν σε επαφή με πέντε 
εξέχουσες προσωπικότητες της Σύγχρονης Ιστορίας της 
ανθρωπότητας, στο πλαίσιο του πρωτοποριακού προγράμματος 
«Προσωπικότητες που άλλαξαν τον κόσμο». Γνώρισαν τον Μαχάτμα 
Γκάντι, τον Νέλσον Μαντέλα, τη Φρίντα Κάλο, τον Πελέ και τον 
Ρούντολφ Νουρέγιεφ, μέσα από τη ζωή, το πλούσιο έργο και τα 
επιτεύγματα των σπουδαίων αυτών ανθρώπων. 
Ανάμεσα σε ηγέτες, γιατρούς, ανθρωπιστές, καλλιτέχνες και 
εφευρέτες, υπάρχουν και πολλοί αθλητές, οι οποίοι με την τόλμη, 
την επιμονή και την ψυχική και σωματική τους δύναμη, πήγαν τον 
κόσμο ένα βήμα παραπέρα, γνωρίζοντας αποδοχή και αναγνώριση.
Με αφορμή, λοιπόν, το παραπάνω πρωτοποριακό πρόγραμμα, 
οι μικροί μας μαθητές επισκέφτηκαν το Ολυμπιακό Μουσείο 
Θεσσαλονίκης, όπου παρακολούθησαν το εκπαιδευτικό πρόγραμμα 
«Σύγχρονοι Ολυμπιακοί Αγώνες». 

«Το κουκί και το ρεβίθι»

Τα Εκπαιδευτήρια, από την τρυφερή ακόμη ηλικία του Παιδικού 
Σταθμού, προσπαθούν να μυήσουν τα παιδιά στον κόσμο του βιβλίου. 
Μέσα από ποικίλες δραστηριότητες που έχουν σχέση με τα βιβλία, 
όπως είναι η ανάγνωση βιβλίων και η λειτουργία της Δανειστικής 
Βιβλιοθήκης, τα παιδιά μαθαίνουν τη σημασία και την αξία του 
βιβλίου. 
Στο πλαίσιο του προγράμματος, οι μικροί μας μαθητές επισκέφτηκαν 
τη Δανιηλίδειο Παιδική Βιβλιοθήκη Καλαμαριάς, με σκοπό να 
γνωρίσουν τον θαυμαστό κόσμο του βιβλίου. Εκεί παρατήρησαν 
πολλά βιβλία, ενημερώθηκαν πώς αυτά τοποθετούνται στα ράφια, 
αλλά και ποια είναι η διαδικασία του δανεισμού. Έμαθαν για τις 
υποχρεώσεις τους και τη συνέπεια που πρέπει να δείχνουμε όλοι 
μας, όταν δανειζόμαστε βιβλία, και θυμήθηκαν με πόση προσοχή 
πρέπει να διαβάζουν τα βιβλία, για να διατηρούνται σε καλή 
κατάσταση και να μην καταστρέφονται. Τέλος, έγιναν εικονογράφοι 
και δημιούργησαν το δικό τους βιβλίο.
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«Μέσα από τα μάτια των καλλιτεχνών» 

«Ήπειροι και ωκεανοί» 

Με το πρωτοποριακό πρόγραμμα «Ήπειροι και ωκεανοί» οι μαθητές 
των Προνηπίων πραγματοποίησαν ένα μαγευτικό ταξίδι σε ολόκληρο 
τον κόσμο, γνωρίζοντας διαφορετικές κουλτούρες και πολιτισμούς, 
συλλέγοντας πληθώρα πληροφοριών για χώρες, πόλεις και μνημεία. 
Παράλληλα όμως ξεναγήθηκαν και στα βάθη των ωκεανών, 
μαθαίνοντας για τη ζωή των πλασμάτων τους. Ψάρια, κήτη, όστρακα 
και υδρόβια φυτά βοήθησαν τους μικρούς μαθητές να κατανοήσουν 
τη σημασία του υγρού στοιχείου στη ζωή των ανθρώπων. 
Επίσης, τα παιδιά παρακολούθησαν την εκπαιδευτική ταινία 
«Ο μαγεμένος ύφαλος» στο «NOESIS», το Κέντρο Διάδοσης 
Επιστημών και Μουσείο Τεχνολογίας. Η ταινία κινουμένων σχεδίων 
«Ο μαγεμένος ύφαλος», με ήρωες τον Άρη Πριόνη και τον Λάκη 
Λιθρίνη, κατάφερε να συναρπάσει τους μικρούς μαθητές και να τους 
εκπλήξει ευχάριστα με το περιεχόμενό της.

Σε όλη τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς, τα Νήπια συμμετείχαν στο 
εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μέσα από τα μάτια των καλλιτεχνών», 
που έχει ως στόχο τη διαμόρφωση καλλιεργημένων ανθρώπων, 
που θα μπορούν αφενός να αντλούν ευχαρίστηση από διαφορετικά 
έργα τέχνης και από την άλλη να εκφράζονται μέσα απ’ αυτήν. Τα 
παιδιά γνώρισαν τη ζωή και αντιπροσωπευτικά έργα σπουδαίων 
καλλιτεχνών, από τον χώρο της ζωγραφικής, της γλυπτικής, της 
αγιογραφίας, εμπνεύστηκαν από τις δημιουργίες τους και γίναν και 
τα ίδια δημιουργοί. Πειραματίστηκαν με διάφορα υλικά (πινέλα, 
μαρκαδόρους, δαχτυλομπογιές, πηλό, κραγιόνια κλπ.) και τεχνικές 
(ζωγραφική με πινέλο, τυπώματα με διάφορα υλικά, ψηφιδωτά) και 
καλλιέργησαν την ευφυΐα και τη δημιουργικότητά τους.
Ένα από τα έργα που ενθουσίασε μικρούς και μεγάλους ήταν 
το «βάζο με χρυσάνθεμα» του Van Gogh, το οποίο κάθε τμήμα 
απέδωσε με διαφορετικές τεχνικές και στόλισε τις τάξεις των 
Νηπίων το φθινόπωρο. Επίσης όλα τα Νήπια συνεργάστηκαν μαζί 
και έφτιαξαν μια υπέροχη δημιουργία με ζωγραφική και κολάζ με 
θέμα «Η Θεσσαλονίκη και τα μνημεία της στο ηλιοβασίλεμα». Μετά 
την επίσκεψή τους στον Άγιο Δημήτριο, δημιούργησαν τα δικά τους 
ψηφιδωτά με τη μορφή του Πολιούχου. Έμαθαν να δουλεύουν τον 
πηλό και έφτιαξαν χριστουγεννιάτικα γούρια - ρόδια, που τα χάρισαν 
στα αγαπημένα τους πρόσωπα.
Παρά τις δυσκολίες της φετινής χρονιάς η δημιουργικότητα των 
παιδιών συνεχίστηκε και από το σπίτι. Με τη δική μας καθοδήγηση 
ακόμα και από απόσταση... οι μικροί μας καλλιτέχνες έφτιαξαν 
κάρτες πασχαλινές, πίνακες ζωγραφικής με πρωτότυπα λουλούδια 
και άλλα έργα. Πιρούνια, τελίτσες και τυπώματα με διάφορα υλικά 
έδωσαν νέα πνοή στα έργα τους και φώτισαν με αισιοδοξία τις 
δύσκολες ημέρες μας!
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Ήταν λίγο πριν από τα Χριστούγεννα όταν οι μικροί μαθητές 
των Νηπίων και των Beatles έλαβαν ένα παράξενο γράμμα στο 
ταχυδρομείο της τάξης τους, από τον διεθνή διαστημικό σταθμό, 
με αποστολέα τον αστροναύτη Paolo Nespoli. Τους μιλούσε 
για τη ζωή του εκεί και τους ρωτούσε αν θέλουνε να γίνουν κι 
εκείνοι αστροναύτες. Ενθουσιάστηκαν με την πρότασή του και 
το συναρπαστικό τους ταξίδι ξεκίνησε! Γρήγορα μετέτρεψαν 
τις τάξεις τους σε διαστημικό σταθμό με διαστημόπλοια για να 
συμμετάσχουν στη διαστημική αποστολή «Mission X – Train Like 
an Astronaut». Πρώτα γνώρισαν το ηλιακό μας σύστημα και τους 
πλανήτες. Πληροφορήθηκαν για τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά 
τους και ότι πήραν τα ονόματά τους από τους θεούς των αρχαίων 
Ελλήνων, τους οποίους γνώρισαν καλύτερα στην επίσκεψή τους 
στο θεματικό πάρκο «Θεοί του Ολύμπου». Έμαθαν  για τη βαρύτητα 
και τις συνθήκες που επικρατούν στο διάστημα. Μπήκαν μέσα στο 
κινητό πλανητάριο «Starlab» και έκαναν ένα ταξίδι προσομοίωσης 
στον νυχτερινό ουρανό. Εντόπισαν στον θόλο τους αστερισμούς 
και έμαθαν για τους μύθους από τους οποίους πήραν τα ονόματά 
τους. Παρακολούθησαν την ταινία - ντοκιμαντέρ: «A Beautiful 
Planet». Φορώντας τα ειδικά γυαλιά τους θαύμασαν την υπέροχη, 
τρισδιάστατη θέα της γης από το διάστημα. Κατόπιν έμαθαν τα 
προσόντα που πρέπει να έχει κάποιος για να γίνει αστροναύτης, 
δηλαδή καλή φυσική κατάσταση, κοινωνικές δεξιότητες και 
γνώσεις. Κατανόησαν ότι έπρεπε να μάθουν να τρώνε υγιεινά και 
έκαναν πολλή γυμναστική με στόχο την ενδυνάμωση, τον συντονισμό 
τους, την αντοχή, την ισορροπία και την αντίληψη του χώρου. 
Ανέλαβαν αποστολές, τις πραγματοποίησαν και έστειλαν 
αποδεικτικά των επιτυχιών τους στη διεθνή πλατφόρμα. Κατάφεραν 
και μαζέψαν όλους τους πόντους που χρειάζονταν και ολοκλήρωσαν 
τη διαστημική τους αποστολή. Τα κατάφεραν και αποφοίτησαν με 
«Άριστα» από τη Σχολή του Διαστήματος!

«Mission X»

«Βήματα για τη ζωή»

Φέτος τα Νήπια είχαν την ευκαιρία να συμμετάσχουν στο 
πρωτοποριακό πρόγραμμα «Βήματα για τη ζωή», που κύριο μέλημά 
του είχε την ανάπτυξη των ατομικών και κοινωνικών δεξιοτήτων 
τους. Καθώς πρόκειται για ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα 
παρέμβασης, που δημιουργήθηκε λαμβάνοντας υπόψη διάφορα 
προγράμματα Δεξιοτήτων Ζωής Πανεπιστημίων και Διεθνών 
Οργανισμών, στηρίζεται στη βεβαιότητα ότι το σχολείο παίζει 
καθοριστικό ρόλο στην καλλιέργεια ικανοτήτων, όπως η ψυχική 
ανθεκτικότητα, η επινοητικότητα, η σωστή διαχείριση «δύσκολων» 
καταστάσεων και η δημιουργία υγιών διαπροσωπικών σχέσεων. 
Μέσα από πληθώρα δραστηριοτήτων τα Νήπια ανέπτυξαν τη σκέψη 
τους, οδηγήθηκαν σε ωριμότερες και πιο υπεύθυνες συμπεριφορές 
και βελτίωσαν τις δεξιότητές τους.
Με αφορμή ήρωες όπως, «Το ζαβολιάρικο βατραχάκι» και 
θεσμούς, όπως «Ο Βοηθός της εβδομάδας», συντάξανε τα Νήπια 
το «Συμβόλαιο της τάξης». Μέσα από το «Γλυκοβαζάκι της 
Ευγένειας» και εικαστικές δράσεις, οδηγήθηκαν σε μεθόδους 
καλύτερης επικοινωνίας με τους φίλους τους. Παρακολούθησαν 
κουκλοθεατρικές παραστάσεις και συμμετείχαν σε ομαδικά 
παιχνίδια, όπως «Ο Ασύρματος» και κατάλαβαν πόσο σημαντικό 
είναι να ακούνε με προσοχή τον συνομιλητή τους. Ήρθαν σε επαφή 
με εικαστικά έργα Ελλήνων και ξένων καλλιτεχνών, χρησιμοποίησαν 
γωνιές της τάξης και κατέκτησαν διάφορους τρόπους εκτόνωσης 
αρνητικών συναισθημάτων και χαλάρωσης.
Τα Νήπια, μέσα από τα «Βήματα για τη ζωή», ανέπτυξαν την 
ενσυναίσθησή τους, βελτίωσαν τη συμπεριφορά τους, γεγονός που 
είχε θετικά αποτελέσματα, τόσο στο νοητικό - γνωστικό τομέα όσο 
και στον κοινωνικο - συναισθηματικό.



ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ Ε. ΜΑΝΤΟΥΛΙΔΗ 2019 - 2020

232

«Γνωρίζω την πόλη μου» 

Με αφορμή τη γιορτή του Πολιούχου της πόλης μας, του Αγίου 
Δημητρίου, τα Νήπια έμαθαν για τη ζωή του και για την πόλη 
μας, τη Θεσσαλονίκη. Έμαθαν την ιστορία της και γνώρισαν τα 
σημαντικότερα μνημεία της. Αποφάσισαν να κάνουν μια βόλτα στην 
πόλη, για να δουν τα μνημεία αυτά από κοντά.
Έφτασε η μέρα αυτή! Πρώτη τους στάση το σημαντικότερο μνημείο 
και σύμβολο της πόλης, ο Λευκός Πύργος. Τα παιδιά εντυπωσίασε 
το σχήμα και το ύψος του. Ανακαλύψαν πως, για να φτάσουμε 
στην κορυφή του, έπρεπε να ανεβούμε 96 σκαλοπάτια. Φτάνοντας 
εκεί ψηλά, αποζημιώθηκαν για τον «κόπο» τους. Το βλέμμα 
τους ταξίδεψε από τον Όλυμπο μέχρι τα Κάστρα και τον Πύργο 
του Τριγωνίου, από το λιμάνι μέχρι το Καραμπουρνάκι. Αμέσως, 
θαύμασαν το άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου και έφυγαν για τα 
Κάστρα. Εντυπωσιάστηκαν από το μέγεθος, το ύψος και τον τρόπο 
κατασκευής των τειχών. 
Επόμενος σταθμός η εκκλησία του Αγίου Δημητρίου, μεγάλη και 
επιβλητική. Έμαθαν ότι ένα μέρος της είχε καεί και, παρατηρώντας 
το εσωτερικό του ναού, εντόπισαν και ξεχώρισαν τους κίονες 
της παλιάς εκκλησίας από τους καινούριους. Είδαν από κοντά τα 
περίφημα ψηφιδωτά και τον τόπο φυλάκισης και μαρτυρίου του 
Αγίου. 
Στον δρόμο της επιστροφής οι μικροί μας μαθητές είχαν την 
ευκαιρία να δουν από κοντά την Καμάρα και τη Ροτόντα. Τα παιδιά 
επιστρέφοντας στο σχολείο, εντυπωσιασμένα, αποφάσισαν να 
αποτυπώσουν όσα είδαν και να δημιουργήσουν μια αναπαράσταση 
της πόλης μας στο Νηπιαγωγείο, έτσι ώστε να τη βλέπουν κάθε 
μέρα. 

Στο πλαίσιο του προγράμματος «Βιβλιοπαρέες», το οποίο προάγει τη 
φιλαναγνωσία στα παιδιά του Νηπιαγωγείου, τα Προνήπια διάβασαν 
και επεξεργάστηκαν το παραμύθι «Μπροστά στην τηλεόραση» του 
συγγραφέα Μάκη Τσίτα, από τις Εκδόσεις Ψυχογιός.
Τα παιδιά, αφού διάβασαν το βιβλίο, δημιούργησαν ευφάνταστες 
κατασκευές, συζήτησαν για τη δύναμη της τηλεόρασης και τη χρήση 
της στην καθημερινότητά μας και ανέπτυξαν τον προφορικό τους 
λόγο, παίζοντας παιχνίδια σε μία αυτοσχέδια «γωνιά τηλεόρασης» 
που δημιουργήσαμε στην τάξη μας.
Η ενασχόλησή μας με το παραμύθι ολοκληρώθηκε με την επίσκεψη 
του συγγραφέα στο σχολείο μας. Οι μικροί μαθητές των Προνηπίων 
υποδέχτηκαν τον κ. Τσίτα, του παρουσίασαν με τον δικό τους 
ξεχωριστό τρόπο, μέσα από ένα θεατρικό δρώμενο, την ιστορία του 
βιβλίου και του χάρισαν μία κατασκευή που οι ίδιοι έφτιαξαν.
Ο συγγραφέας συζήτησε με τα παιδιά για την ιδέα του να γράψει τη 
συγκεκριμένη ιστορία, καθώς και για τα νοήματα του βιβλίου. 
Στο πλαίσιο του ίδιου προγράμματος και, αφού διάβασαν και 
επεξεργάστηκαν το βιβλίο «Στον πλανήτη της φαντασίας», τα Νήπια 
επικοινώνησαν μέσω SKYPE με τον συγγραφέα κ. Γιώργο Κατσέλη.
Ο συγγραφέας απάντησε σε ερωτήσεις των παιδιών και τους μίλησε 
για το συγγραφικό του έργο, την πηγή έμπνευσής του και τον τρόπο 
με τον οποίο γράφει τα βιβλία του. Όλοι μαζί συμφώνησαν ότι η 
τηλεόραση και οι υπολογιστές ωφελούν, όταν χρησιμοποιούνται 
σωστά και με μέτρο, και ότι η φαντασία είναι η καλύτερη συνταγή 
που μπορούμε να χρησιμοποιούμε, για να είμαστε δημιουργικοί και 
χαρούμενοι.

«Βιβλιοπαρέες»

Παιδικός Σταθμός - Νηπιαγωγείο • ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
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Στον Παιδικό Σταθμό και στο Νηπιαγωγείο των Εκπαιδευτηρίων οι φυσικές επιστήμες ανθίζουν! Το πρόγραμμά μας, εμπλουτισμένο 
με το καινοτόμο πρόγραμμα STREAM, προσεγγίζει θέματα που αφορούν τις φυσικές επιστήμες, την τεχνολογία, τα μαθηματικά και την 
τέχνη με τρόπο σύγχρονο και εντυπωσιακό, προσαρμοσμένο στην ηλικία των παιδιών με σκοπό την απόκτηση δεξιοτήτων και γνώσεων.
Στο πλαίσιο του προγράμματος STREAM εκπονήθηκαν και φέτος ευφάνταστες δραστηριότητες κατασκευών, μαθηματικών 
υπολογισμών και πειραμάτων, οι οποίες έδωσαν τη δυνατότητα στους «μικρούς μας επιστήμονες» να παρατηρήσουν, να διερευνήσουν, 
να ανακαλύψουν, να συνεργαστούν και τελικά να καταλήξουν σε συμπεράσματα. «Πώς πέφτει η βροχή από το σύννεφο;», «Μπορούν τα 
λουλούδια να αλλάξουν χρώμα;», «Γιατί δεν γκρεμίζεται το σπίτι από τούβλα του κλασικού παραμυθιού;», «Πώς πετάει ο χαρταετός;», 
«Μπορούμε να φτιάξουμε έναν λαβύρινθο;», «Πόσες σταγόνες χωράνε σε ένα κέρμα;». Θέτοντας ερωτήματα όπως αυτά, αφεθήκαμε 
στον υπέροχο κόσμο της επιστήμης… και είμαστε πανέτοιμοι για νέες ανακαλύψεις!

STREAM Steps
Στον Παιδικό Σταθμό και στο Νηπιαγωγείο

Παιδικός Σταθμός - Νηπιαγωγείο • STREAM Steps
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Παιδικός Σταθμός - Νηπιαγωγείο • ENGLISH GARDEN

MANDOULIDES 
ENGLISH GARDEN

Autumn Νature Walk

Human Βody Μuseum

St. Dimitrios Church

Cutting the: "Vasilopita"

War Museum

"The 12 Olympian Gods"

Daniilidios Library

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε μαθητές 3 - 6 χρονών, που η αγγλική 
είναι η μητρική τους γλώσσα ή θέλουν να τη γνωρίσουν τόσο καλά 
όσο την ελληνική.
Στο Mandoulides English Garden οι μαθητές παράλληλα με την 
ελληνική γλώσσα, ιστορία και παράδοση, με την καθοδήγηση 
έμπειρων εκπαιδευτικών, native speakers, γνωρίζουν την αγγλική 
γλώσσα, ταξιδεύουν στον μαγικό της κόσμο με παραμύθια, 
θρύλους και παραδόσεις, ήθη και έθιμα, μουσική και τραγούδια 
και μαθαίνουν να την αγαπούν μέσα από το θεατρικό και ομαδικό 
παιχνίδι, τη μουσική, τη ζωγραφική, την πληροφορική, τη 
γυμναστική και άλλες δραστηριότητες.
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"Untangling The Yarn of Emotions" 
The Blossoms having covered the thematic unit "Emotions", attended the 
program "Untangling the Yarn of Emotions" at the "Little Lyrical Planet" 
cultural house.
Through games and music, our students had fun exploring our everyday 
feelings. Pleasant feelings such as joy, love, surprise, admiration and 
tranquility, as well as unpleasant ones such as sadness, fear, hate, 
disgust and anger.
Our little participants tried to distinguish them, approach and understand 
them in depth, to see when and how they affect us and our fellow human 
beings, thus "untangled" the "yarn of our emotions".

"Odyssey" Theme Park 
The Blossoms and the Beatles visited the "Odyssey" Theme Park at Noesis 
- Thessaloniki Science Center and Technology Museum. All the adventures 
and hardships of Odysseus came alive and unfolded before the eyes of 
the visitors at this highly educational and entertaining park, which was 
transform into the scenery of ancient times.
Our young visitors took an unforgettable journey back in time. They 
interactively discovered the adventures of Odysseus and watched the 
resourceful and tireless hero struggle to take his fate in his own hands, 
dealing with gods, demigods, witches and giants. Τhey heard the secret 
words whispered by goddess Athena and all the instructions and advice that 
Tiresias, the blind prophet, gave him. Finally, they saw all the places the 
king of Ithaca visited while wandering for ten years.

The English Garden Halloween
Without a doubt one of the highlights of the year for the English Garden 
students is Halloween! They can’t wait for the spookiest holiday on October 
31st! Thus, once again on this day, we dressed up in our costumes, carved 
our festive pumpkins into "jack o’ lanterns", added a candle inside to light it 
up and placed it in or outside of our classrooms! Then we took our baskets 
and went trick or treating to our friends in the Greek program. We really 
scared them!
Throughout the day, we enjoyed listening and dancing to Halloween songs, 
playing games and snacking on our delicious treats!

"The Young Farmers" 
The Beatles had the wonderful opportunity to become young farmers 
for a day! Our students were shown a wonderful video on gardening and 
plants, where they learnt the basics of horticulture and plants! They were 
impressed by the effort it takes to grow and tend to plants. It did not end 
there but they actually got hands-on experience with gardening!
 They were very excited when they were given a gardener’s apron and hat, 
special gardening tools and taken down to the specially designed flower 
beds. There one by one they sowed, planted and watered the flowers. 
Finally, each child took his/her own flower pot home and watched it grow! 

Thanksgiving Celebration Day 
Thanksgiving, which is a very special day that serves as a reminder to give 
thanks for all the blessings we have in our lives, was celebrated by the 
students of the English Garden. The historical events that occurred on this day 
were reenacted in a very entertaining and insightful way.
The Blossoms boarded a make- believe ship, the Mayflower and travelled to 
America. The Beatles dressed up as Indians provided a warm greeting, offered 
them a friendship treaty and danced a traditional Indian dance. Of course 
our adorable Seeds dressed up as turkeys and entertained the Pilgrims and 
Indians by dancing the "Turkey Dance".

Παιδικός Σταθμός - Νηπιαγωγείο • ENGLISH GARDEN
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Παιδικός Σταθμός - Νηπιαγωγείο • ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ - ΕΞΟΡΜΗΣΕΙΣ

Υποδοχή

Πολεμικό Μουσείο Θεσσαλονίκης

Θεματικό Πάρκο «Θεοί του Ολύμπου»

Λυρικός μικρός πλανήτης

Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα «Τα παιχνίδια ζωντανεύουν»

Θεματικό Πάρκο «Οδύσσεια»
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Παιδικός Σταθμός - Νηπιαγωγείο • ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ - ΕΞΟΡΜΗΣΕΙΣ

Παράσταση θεάτρου σκιών

Εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Δάσος: το πράσινο 
εργοστάσιο»

Εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Ζωγραφική πες μου τα μυστικά 
σου»

Εορτασμός Καρναβαλιού 

Προσφορά στο «Χαμόγελο του παιδιού»

Φθινοπωρινός περίπατος 

Επίσκεψη Αγίου Βασιλείου
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Χριστουγεννιάτικη Γιορτή 
Παιδικού Σταθμού

Παιδικός Σταθμός - Νηπιαγωγείο •  ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ
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Παιδικός Σταθμός - Νηπιαγωγείο • ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

Χριστουγεννιάτικη Γιορτή 
Προνηπίων
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Χριστουγεννιάτικη Γιορτή 
Νηπίων

Παιδικός Σταθμός - Νηπιαγωγείο • ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ
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Χριστουγεννιάτικη Γιορτή
English Garden
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Βιβλίο 
και παιδί

«Βιβλιοπαρέες»
Όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος τα Εκπαιδευτήρια 
Ε. Μαντουλίδη μένουν πιστά στη συνεργασία τους 
με σπουδαίους εκδοτικούς οίκους στο πλαίσιο του 
Λογοτεχνικού Προγράμματος «Βιβλιοπαρέες», 
με στόχο την καλλιέργεια της φιλαναγνωσίας. 
Ο εκδοτικός οίκος «Ψυχογιός» υπήρξε τη 
σχολική χρονιά 2019 - 2020 συνοδοιπόρος στις 
περιπλανήσεις μας στις μαγικές χώρες των βιβλίων. 
Τα παιδιά όλων των τάξεων ερχόμενα σε επαφή με 
αξιόλογα βιβλία, ανέπτυξαν τη φαντασία τους αλλά 
και την κριτική τους σκέψη γύρω από ζητήματα, 
όπως τη φιλία, τις οικογενειακές σχέσεις και τη 
μόλυνση του περιβάλλοντος.

«Booktime»
This year all of the students of the English Garden 
and the Bilingual program thoroughly enjoyed 
participating in Mandoulides Book time program. 
All students read the books, discussed them 
and them made projects related to their books. 
Although the 6th grade class had not finished 
reading their novel in class due to Covid-19-with 
the help of technology they were able to complete 
their books in the company of their friends and 
teachers.
The first grade Basic class also enjoyed taking part 
in the program and reading about all the animals in 
the Zoo.

«Μικροί και μεγάλοι πρωτοπόροι»
Τα Εκπαιδευτήρια Ε. Μαντουλίδη εκπόνησαν 
το Εικαστικό Πρόγραμμα «Μικροί και μεγάλοι 
πρωτοπόροι» σε συνεργασία με τις εκδόσεις 
ΜΕΛΙΣΣΑ, επιθυμώντας να τονίσουν την άμεση σχέση 
της εκπαίδευσης με την τέχνη και να αναδείξουν 
τον καταλυτικό της ρόλο στη διαμόρφωση 
της προσωπικότητας των παιδιών. Στόχος του 
προγράμματος είναι η γνωριμία με τους μεγάλους 
πρωτοπόρους της τέχνης, η ανάδειξη των μηνυμάτων 
των έργων τους και η δημιουργική προσέγγισή τους. 
Συγκεκριμένα, οι μαθητές των τάξεων Γ’, Δ’, Ε’ και 
ΣΤ’ του Δημοτικού Σχολείου ασχολήθηκαν με το έργο 
ενός μεγάλου δημιουργού μέσα από εξειδικευμένα 
βιβλία.
 Στο πλαίσιο του προγράμματος, επισκέφτηκαν το 
Δημοτικό Σχολείο παιδαγωγοί από τον πολιτιστικό 
οργανισμό Opus για μια σειρά δημιουργικών 
παρουσιάσεων που πραγματοποιήθηκαν στις τάξεις. 
Στο εργαστήριο των Καλλιτεχνικών οι μαθητές μας 
μελέτησαν, μέσα από δημιουργική διαδικασία, το 
έργο των καλλιτεχνών και μεταμορφώθηκαν από 
δέκτες σε δημιουργοί. 
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«Let’s talk»

Φέτος, για ακόμη μια χρονιά, διεξήχθη 
το Τουρνουά Αγγλικού Ρητορικού λόγου 
«Let’s Talk»,το οποίο ξεκίνησε με 
πρωτοβουλία των Εκπαιδευτηρίων
Ε. Μαντουλίδη το 2013.
Οι μαθητές που παρακολούθησαν το 
μεταμεσημβρινό τμήμα προετοιμασίας 
«Let’s Talk» γνώρισαν συνομηλίκους 
τους από σχολεία της Λάρισας και 
της Θεσσαλονίκης και ανέπτυξαν 
μαζί τους επίκαιρα θέματα σε μορφή 
διττού λόγου(Debate) και διαλογικής 
συζήτησης (Group Discussion), ενώ 
διάβασαν σύντομα λογοτεχνικά κείμενα 
της επιλογής τους με εκφραστικό τρόπο 
(Oral Interpretation of Literature). Το 
μη διαγωνιστικού χαρακτήρα τουρνουά 
αποτελεί μια μοναδική ευκαιρία να 
έρθουν για πρώτη φορά οι μαθητές σε 
επαφή με τη δημόσια εκφορά του λόγου 
στα αγγλικά.

Με κύριο στόχο να αποκτήσουν οι μαθητές μας δεξιότητες ορθής και υπεύθυνης 
χρήσης της τεχνολογίας τόσο στη σχολική όσο και την υπόλοιπη ζωή τους, 
υλοποιήθηκε σε όλες τις τάξεις του Δημοτικού σχολείου το πρωτοποριακό 
πρόγραμμα «Digital Citizenship». Πρόκειται για ένα πρόγραμμα εκπαίδευσης 
γύρω από την Ασφάλεια στο Διαδίκτυο. Το πρόγραμμα συμβαδίζει με την ηλικία 
και το στάδιο ανάπτυξης των μαθητών, παρέχοντάς τους κατάλληλη εκπαίδευση 
και ταυτόχρονα συμβάλλοντας στις προσπάθειες των γονέων να διατηρούν τα 
παιδιά τους ασφαλή στο Διαδίκτυο. Στο πλαίσιο του προγράμματος οι μαθητές 
μας έμαθαν πώς συμπεριφέρεται ένας ενεργός και υπεύθυνος πολίτης του 
ψηφιακού κόσμου, πώς να πλοηγούνται με ασφάλεια στο διαδίκτυο, ποιο είναι 
το ψηφιακό μας αποτύπωμα (digital footprint), πόσο μεγάλη είναι η σημασία 
της ισορροπημένης χρήσης της τεχνολογίας (media balance) για την ευημερία 
μας, τι σημαίνει διαδικτυακός εκφοβισμός (cyberbullying) και πώς να τον 
αντιμετωπίσουμε, και τέλος τι σημαίνει ψηφιακός γραμματισμός (news and media 
literacy).

«Digital Citizenship»

Ευρωπαϊκή δράση «eTwinning»
43.369 χιλιόμετρα συνολικά κάλυψαν ταξιδεύοντας εικονικά οι 
μαθητές του Νηπιαγωγείου και του Δημοτικού σε 12 χώρες σε 
Ευρώπη, Αμερική, Ασία και Αφρική, φέρνοντας την υφήλιο μέσα 
στην τάξη και αναλαμβάνοντας τον ρόλο πολιτών του κόσμου. Μέσα 
από την ευρωπαϊκή εκπαιδευτική δράση «e Twinning» συνδέθηκαν 
και συνεργάστηκαν με συνομηλίκους τους σε όλη την Ευρώπη, 
ενώ μέσα από το παιχνίδι «Mystery Skype» έμαθαν Γεωγραφία 
παίζοντας και διασκεδάζοντας. Η μάθηση έγινε παιχνίδι, καθώς 
κλήθηκαν να ανακαλύψουν την τοποθεσία της τάξης με την οποία 
είχαν συνδεθεί μέσα από ερωτήσεις. Με τη βοήθεια της τεχνολογίας 
επισκέφτηκαν ενδιαφέροντα μέρη και άκουσαν ειδικούς να μιλούν. 
Η Γη μας έγινε μικρή, τα σύνορα καταργήθηκαν και οι μικροί 
μαθητές είχαν τη δυνατότητα να συνεργαστούν με συμμαθητές 
τους από κάθε γωνιά της Γης πάνω σε ποικίλης θεματολογίας 
σχέδια εργασίας, να ανταλλάξουν απόψεις, να γνωριστούν και να 
δημιουργήσουν δεσμούς με όραμα έναν κόσμο, όπου οι άνθρωποι 
αγαπημένοι ζουν ειρηνικά. 
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 Με στόχο την απενοχοποίηση των ορθογραφικών λαθών, μέσα 
σε ατμόσφαιρα χαράς και παιχνιδιού, οι μαθητές της
Γ΄ Δημοτικού ταξίδεψαν στον χρόνο και στον χώρο. Μέσα από 
διαδραστικά παιχνίδια και βιωματικές δραστηριότητες τόσο 
μέσα στην τάξη όσο και έξω στην αυλή, οι μαθητές κατάλαβαν 
ότι η ορθογραφία δεν είναι απλώς μια σχολική δραστηριότητα 
αλλά τρόπος ζωής.

«1,2,3... Ξεφτέρια στην ορθογραφία» 

Οι μαθητές της Α’ και Γ’ Δημοτικού συμμετείχαν και φέτος 
στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Teachers 4 Europe» που 
υλοποιήθηκε στο πλαίσιο της εκπαιδευτικής δράσης που 
οργανώθηκε από την Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 
στην Ελλάδα. Σκοπός του προγράμματος ήταν να γνωρίσουν 
οι μικροί μαθητές την Ευρωπαϊκή Ένωση, τους στόχους, τις 
αξίες και το ευρωπαϊκό ιδεώδες. Πιο συγκεκριμένα, μέσα 
από εκπαιδευτικές, βιωματικές δραστηριότητες και παιχνίδια 
τα παιδιά έμαθαν για την Ευρώπη και την Ευρωπαϊκή Ένωση, 
γνώρισαν τις χώρες που την αποτελούν, τις σημαίες τους, το 
κοινό μας νόμισμα, το ευρώ, τα μνημεία, τις ενδυμασίες και άλλα 
ιδιαίτερα πολιτισμικά χαρακτηριστικά των λαών που συνθέτουν 
το παζλ της Ε.Ε. Παράλληλα, καλλιεργήθηκαν αξίες και ιδανικά, 
όπως της συνεργασίας, της αλληλεγγύης, της διαφορετικότητας 
και της ελευθερίας, που διέπουν το οικοδόμημα της Ε.Ε., 
εφοδιάζοντας έτσι τους μικρούς μαθητές με όλα τα απαραίτητα 
στοιχεία που οφείλει να έχει ο αυριανός πολίτης της Ευρώπης.

«Teachers for Europe»

Αναγνωρίζοντας την αξία του επιτραπέζιου παιχνιδιού, το 
εντάσσουμε στην εκπαιδευτική διαδικασία, εμπλουτίζοντας το 
περιβάλλον μάθησης με παιχνίδια που δημιουργούνται από τους 
μαθητές. Η διάθεση των παιδιών για παιχνίδι, η φαντασία για τον 
σχεδιασμό με βάση τη διδαχθείσα ύλη, η διαμόρφωση μαζί με 
τους μαθητές των κανόνων κάθε αυτοσχέδιου παιχνιδιού, η χαρά 
της νίκης και η αλλαγή της οπτικής της ήττας αποτελούν ένα 
παιχνίδι πριν από το παιχνίδι. Μέσα από το παιχνίδι ο μαθητής 
μαθαίνει να αξιολογεί τον εαυτό του και τους συμπαίκτες του, να 
προσαρμόζεται σε κανόνες ενισχύοντας τις δεξιότητές του, ενώ 
συγχρόνως ξαναθυμάται όσα έχει μάθει μέσα στη σχολική τάξη. 
Παράλληλα, συνυπάρχει και καλλιεργεί την κοινωνικότητά του, 
αποκτά αυτοεκτίμηση και αυτοπειθαρχία, βρίσκει τρόπους για 
την επίλυση των συγκρούσεων.

«Όταν η ιστορία... γίνεται παιχνίδι» 

Στο πλαίσιο του Διαθεματικού Προγράμματος «Μαθαίνω χωρίς 
βιβλία» οι μαθητές των τάξεων Α’, Β’, Γ’ και Δ’ Δημοτικού 
είχαν την ευκαιρία να ζήσουν μια ξεχωριστή εμπειρία την 
εβδομάδα πριν από τις χριστουγεννιάτικες διακοπές. Οι μαθητές 
άφησαν βιβλία και τετράδια στο σπίτι και μεταμόρφωσαν τις 
τάξεις τους σε πραγματικά εργαστήρια. Έχοντας «παρέα» τους 
φίλους τους από γνωστά παραμύθια, εργάστηκαν ομαδικά και 
απέκτησαν πάρα πολλές γνώσεις παίζοντας, κατασκευάζοντας 
και δημιουργώντας. Ένιωσαν τη μαγεία και την ομορφιά 
των Χριστουγέννων με τρόπο πρωτόγνωρο και ελκυστικό. 
Αισθάνθηκαν το πνεύμα των Χριστουγέννων και βίωσαν για λίγο 
τη μαγική ατμόσφαιρα των ημερών, μια ατμόσφαιρα γεμάτη από 
πνεύμα αγάπης, προσφοράς και αλληλεγγύης.

Διαθεματική Εβδομάδα
«Μαθαίνω χωρίς βιβλία» 
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Συνεργάζομαι, αισθάνομαι, μετρώ… 
ακονίζω το μυαλό! 

Ποιος είπε ότι τα Μαθηματικά είναι μόνο πράξεις, αλγόριθμοι, 
προβλήματα και σπαζοκεφαλιές; Με το εκπαιδευτικό 
πρόγραμμα «Συνεργάζομαι, αισθάνομαι, μετρώ… ακονίζω το 
μυαλό!» οι μαθητές της Ε΄ Δημοτικού γνωρίζουν διάσημους 
Μαθηματικούς, έργα τους, σημαντικές στιγμές της ζωής τους, 
έως και… ιδιοτροπίες τους! Από τους κύκλους του Αρχιμήδη, 
τις παραξενιές και τους ευφυείς υπολογισμούς του Gauss μέχρι 
και το «τρίγωνο του Pascal» οι μαθητές γνωρίζουν έννοιες 
των Μαθηματικών στη γένεσή τους και στην ιστορική τους 
συνέχεια. Με το κυνήγι των πρώτων αριθμών στην αυλή του 
σχολείου, με την κατασκευή «πίτσας» και «σπιτικής λεμονάδας» 
κάνουν ειδικό το αφηρημένο, συνεργάζονται, καταλήγουν σε 
συμπεράσματα και γίνονται οι ίδιοι «μικροί επιστήμονες». 
‘Έτσι εγκαινιάζοντας τη Ρεαλιστική Μαθηματική Εκπαίδευση, 
συνδέουν εύστοχα την άτυπη γνώση με την τυπική, που γίνονται 
από κοινού χρήσιμο «εργαλείο» για την καθημερινότητά τους.

«Μαθηματική μαγεία» 

Στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μαθηματική μαγεία» οι μαθητές 
της Γ’ Δημοτικού μέσα από γρίφους αναπτύσσουν τη μαθηματική 
τους λογική και την κριτική τους σκέψη. Παράλληλα, μαθαίνουν 
να κάνουν δοκιμές, προκειμένου να λύσουν ένα μαθηματικό 
πρόβλημα, ανακαλύπτοντας με έναν ευφάνταστο τρόπο την 
ευχάριστη και διασκεδαστική πλευρά των μαθηματικών και 
αποκτώντας μια θετική στάση απέναντι σε αυτά.

Οι φωτεινές προσωπικότητες του πνεύματος παραμένουν στην 
αιωνιότητα ως δάσκαλοι και εμπνευστές μας. Ο Ευάγγελος 
Μαντουλίδης, ανήκοντας πλέον στην οικογένεια των Μεγάλων 
Δασκάλων, ζει κοντά μας όχι μόνο μέσα από το τεράστιο έργο 
που άφησε στον χώρο της παιδείας αλλά και με την αδιάλειπτη 
παρουσία του στην καθημερινή σχολική πράξη. Η μεγάλη 
του αγάπη για την Ετυμολογία πήρε σάρκα και οστά με το 
εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Οι λέξεις γράφουν τη δική τους 
ιστορία …», που αποτελεί πλέον θεσμό στα Εκπαιδευτήρια.

«Οι λέξεις γράφουν τη δική τους 
ιστορία…»

«Αξίες ζωής» 

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Αξίες Ζωής» εκπονήθηκε για 
άλλη μια χρονιά από τους μαθητές του Δημοτικού Σχολείου. 
Πρόκειται για ένα ενδιαφέρον πρόγραμμα, που προσφέρει στα 
παιδιά την ευκαιρία να αναπτύξουν τον προφορικό τους λόγο, 
να εκφραστούν, να γνωρίσουν καλύτερα τον εαυτό τους και τους 
άλλους και να ενασχοληθούν με ενδιαφέροντα ζητήματα, όπως η 
διαφορετικότητα, η αγάπη, η φιλία, ανταλλάσσοντας απόψεις και 
προβληματισμούς. Συγχρόνως, μπορούν να ευαισθητοποιηθούν 
και να ψυχαγωγηθούν, αποκτώντας αξίες και ιδανικά.
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«ArcGIS» 

Χαρτογράφοι εν δράσει! Οι μαθητές της ΣT΄ Δημοτικού ανέλαβαν 
να δημιουργήσουν με τη βοήθεια του λογισμικού «ArcGIS» 
έναν διαδραστικό χάρτη της Ευρώπης. Συλλέγοντας υλικό για τα 
σπουδαιότερα δημογραφικά, γεωμορφολογικά και πολιτιστικά 
χαρακτηριστικά κάθε ευρωπαϊκής χώρας, κατάφεραν να 
σχεδιάσουν έναν χάρτη που να ικανοποιεί τις ανάγκες και του πιο 
απαιτητικού ταξιδιώτη: πρωτεύουσα, πληθυσμός, πολίτευμα, βουνά, 
μνημεία, αξιοθέατα αλλά και παραδοσιακά φαγητά είναι κάποια 
μόνο από τα στοιχεία που οι μαθητές συγκέντρωσαν και τα οποία 
στη συνέχεια αξιοποίησαν στον δικό τους διαδραστικό χάρτη.

Δράσεις των Εκπαιδευτηρίων
ως Microsoft Showcase Schools 
Τα Εκπαιδευτήρια E. Μαντουλίδη αποτελούν 1 από τα 3 σχολεία 
στην Ελλάδα και 1 από τα 290 σχολεία παγκοσμίως που έχουν 
επιλεγεί από τη Microsoft ως «Microsoft Showcase School». 
Η διάκριση αυτή για τα Εκπαιδευτήρια αποτελεί αναγνώριση 
των καινοτόμων δράσεων και εκπαιδευτικών προγραμμάτων 
που εφαρμόζονται εδώ και χρόνια, με έμφαση στη χρήση των 
νέων τεχνολογιών τόσο στην εκπαίδευση όσο και στη διοίκηση. 
Εκτός από τα προγράμματα Flipped Classroom, Watch & Learn, 
Case Studies, Art & Science Days που αποτελούν βασικό μέρος 
της εκπαιδευτικής διαδικασίας κατά τη διάρκεια της σχολικής 
χρονιάς 2019 - 2020 τα Εκπαιδευτήρια οργάνωσαν ή συμμετείχαν 
σε μια πληθώρα δράσεων προσανατολισμένων στην ενσωμάτωση 
της τεχνολογίας στην εκπαιδευτική πράξη.
Ευρωπαϊκή Σύνοδος των Microsoft Showcase Schools, Ταλίν, 
Δεκέμβριος 2019
Στις 10 και 11 Δεκεμβρίου 2019 πραγματοποιήθηκε στο Ταλίν 
της Εσθονίας η Σύσκεψη Κορυφής των Ευρωπαϊκών Micro-
soft Showcase Schools. Στη σύσκεψη κεντρικοί ομιλητές ήταν 
ο Antony Salcito, Vice President of Education at Microsoft, 
καθώς και ο Andreas Scheilcher, Director for the Directorate 
of Education and Skills, OECD (ΟΟΣΑ), ο οποίος παρουσίασε 
τρόπους με τους οποίους μπορούμε να προετοιμάσουμε τους 
μαθητές μας για το μέλλον τους. Συζητήθηκαν θέματα σχετικά 
με το μέλλον της εκπαίδευσης κατά την 4η Βιομηχανική 
Επανάσταση, τις δεξιότητες που πρέπει να διδάξουμε στους 
μαθητές μας, τους τρόπους, για να εφαρμοστεί η τεχνολογία της 
Τεχνητής Νοημοσύνης στην εκπαίδευση, καθώς και τον ρόλο της 
τεχνολογίας στην εκπαίδευση γενικότερα. 

Ένα νοερό οδοιπορικό σε όλη την ελληνική επικράτεια και μια 
περιήγηση σε ήθη, έθιμα και αντιλήψεις αλλοτινών καιρών 
επιχείρησαν οι μαθητές της Β’ Δημοτικού. Μύθοι, θρύλοι 
και δοξασίες από κάθε ελληνική γωνιά ζωντάνεψαν μπροστά 
στα μάτια των παιδιών, μέσα από παρουσιάσεις, βίντεο, 
αποσπάσματα λογοτεχνικών κειμένων ή δημοτικών τραγουδιών. 
Ως σύγχρονοι λαογράφοι οι μικροί μαθητές γνώρισαν την 
ελληνική παράδοση και τα στοιχεία που τη συνθέτουν, ενώ 
άρχισαν να αντιλαμβάνονται σύνθετες έννοιες, όπως πολιτιστική 
φυσιογνωμία ενός τόπου και εθνική ταυτότητα. Κατά τη διάρκεια 
εκπόνησης του προγράμματος δόθηκε η δυνατότητα στα 
παιδιά να καταλάβουν σταδιακά τη συνέχεια της πολιτιστικής 
μας κληρονομιάς στο πέρασμα των αιώνων αλλά και την 
ανάγκη διατήρησής της στη σύγχρονη εποχή, προκειμένου να 
διαφυλαχθεί η εθνική μας ταυτότητα.

Πατρίδα μου χιλιόμορφη
στα βάθη των αιώνων
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Η Β’ Δημοτικού στο Δασικό Ινστιτούτο

Η Α’ Δημοτικού στο NOΕSIS σε διαστημική αποστολή

Η Ε’ Δημοτικού στο NOUS

Η Ε’ Δημοτικού στην Eduact Η ΣΤ’ Δημοτικού στην Eduact

Οι τάξεις Α’, Β’, Γ’ Δημοτικού στην Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης Η Β’ Δημοτικού στο Λαογραφικό Μουσείο

Η Δ’ Δημοτικού στο NOUS

Η Ε’ Δημοτικού στο OPUS
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Η Γ’ Δημοτικού στο Παιδικό Μουσείο

Η Α’ Δημοτικού στο Πολεμικό Μουσείο

H ΣΤ’ Δημοτικού στο Robotics Lab

Η Γ’ Δημοτικού στο TITAN

Η ΣΤ’ Δημοτικού στη Βίλα Μπιάνκα

Η Β’ Δημοτικού στο Παιδικό Μουσείο

Πρόγραμμα βιβλιοδεσίας για 
Β’ Δημοτικού

Η Ε’ Δημοτικού στο Robotics Lab

Η A’ Δημοτικού στο TITAN

Η Ε’ Δημοτικού στη Βίλα Μπιάνκα

Η Γ’ Δημοτικού στο Αρχαιολογικό Μουσείο
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Η Α’ Δημοτικού με τον Βαγγέλη Ηλιόπουλο

Η Β’ Δημοτικού με την Καλλιόπη Ουζούν Ανδρέου

Η Δ’ Δημοτικού στο βιβλιοπωλείο «Κωσταντινίδης»

Η Γ’ Δημοτικού με τη Νίνα Ζαφειρίου

Η Β’ Δημοτικού με τη Ρία Φελεκίδου

Η Γ’ Δημοτικού με τη Νίνα Ζαφειρίου

Χριστουγεννιάτικη βιβλιοπαρουσίαση Β’ Δημοτικού

Χριστουγεννιάτικη βιβλιοπαρουσίαση Α’ Δημοτικού
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Γιορτή Δ΄ Δημοτικού
Οι γιορτές της Α’, Β’ και Γ’ Δημοτικού δεν πραγματοποιήθηκαν λόγω των έκτακτων επιδημιολογικών 
δεδομένων.
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Γιορτή Ε΄ Δημοτικού
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Αποφοίτηση ΣΤ΄ Δημοτικού
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Γυμνάσιο
Λύκειο

02
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ΖΩΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ - ΜΑΡΙΟΣ
Κανείς δεν ξεχνά την όρεξη για γνώση, την καλή 
προαίρεση και το ζεστό χαμόγελο του Αλέξανδρου, 
ο οποίος ήταν μια από τις πιο πρόσχαρες 
παρουσίες της τάξης. Τα πολλά ενδιαφέροντά του, 
οι ικανότητές του και οι επιτυχίες του στο μπάσκετ 
έκαναν πάντα ευχάριστη και αποτελεσματική τη 
συνεργασία μαζί του. Αλέξανδρε, σου ευχόμαστε 
να πετύχεις όλους σου τους στόχους και να 
φτάσεις όσο πιο ψηλά μπορείς!

ΘΕΟΦΑΝΙΔΟΥ ΝΕΦΕΛΗ
Ο γνήσιος χαρακτήρας της σε συνδυασμό 
με το αστείρευτο χιούμορ της μας κέρδισε 
από την πρώτη στιγμή. Πρόκειται για 
μια ειλικρινή και αυθεντική φίλη που 
αγωνιζόταν για την επίτευξη των στόχων της, 
πάντα πρόθυμη να βοηθήσει τους γύρω της. 
Νεφέλη, σου ευχόμαστε ολόψυχα να κάνεις 
πράξη όλα σου τα όνειρα!

ΔΟΥΪΤΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Από τις πιο ευχάριστες παρουσίες του 
σχολείου. Μια ήρεμη φυσιογνωμία που 
πάντα έκανε αισθητή τη σεμνή παρουσία του. 
Κατάφερε να κερδίσει την εκτίμηση όλων και 
αυτό είναι που τον κάνει τόσο ξεχωριστό! Μια 
μεγάλη καρδιά, ειλικρινής και με εύστοχο 
χιούμορ. Γιάννη, σου ευχόμαστε ολόψυχα να 
πραγματοποιήσεις όλα τα όνειρά σου, γιατί 
πραγματικά το αξίζεις!

ΔΑΚΟΥΡΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
Ήρεμη παρουσία αλλά σε καμία περίπτωση 
αδιάφορη, καθώς με την πρώτη ευκαιρία 
υποστήριζε τη γνώμη του με ισχυρά 
επιχειρήματα! Ο Θοδωρής ξεχώριζε για τον 
ευγενικό του χαρακτήρα και την καλοσύνη 
του. Όνειρό του είναι μια σπουδαία 
επαγγελματική σταδιοδρομία στη δικηγορία 
και του ευχόμαστε να το εκπληρώσει!

ΔΟΛΟΠΙΚΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ
Η προσωποποίηση της ήρεμης δύναμης.
Διακριτική αλλά πάντα με έκδηλο το ενδιαφέρον 
για τους γύρω της, η Ελισάβετ, όπου και αν 
βρισκόταν, δημιουργούσε ένα κλίμα ζεστό και 
φιλικό. Μία προσωπικότητα που, χάρη στην 
αποφασιστικότητα και την ευγένεια, κατάφερνε 
πάντα να πετυχαίνει τους στόχους της. Ελισάβετ, 
συνέχισε να κυνηγάς τα όνειρά σου και το μέλλον 
θα είναι μπροστά σου!

ΔΑΟΥΛΤΖΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
Μια ισχυρή προσωπικότητα, με αφοσίωση στους 
στόχους της, ξεχωριστή τόσο για τις μαθητικές 
της επιδόσεις όσο και για την ειλικρίνεια και 
την ευθύτητά της. Ένας άνθρωπος δοτικός, με 
διάθεση να βοηθήσει τους συνανθρώπους της. 
Η ευγένεια, το ήθος αλλά και το χαμόγελό της 
προκαλούσαν τον σεβασμό και την απόλυτη 
εμπιστοσύνη όλων. Εύα, είμαστε σίγουροι πως το 
μέλλον σού υπόσχεται πολλές επιτυχίες!

Γ1 ΓΡΑΒΑΝΗ ΑΝΔΡΙΑΝΗ
Ένας υπέροχος, ευγενικός άνθρωπος, που 
πάντα φώτιζε τη δική μας μέρα με τη θετική 
της αύρα. Μία προσωπικότητα πολυάσχολη, που 
πάντα έθετε στόχους, χωρίς όμως να ξεχνάει 
την ξέγνοιαστη και αισιόδοξη πλευρά της ζωής. 
Αληθινή, κοινωνική, επίμονη, με ένα πηγαίο 
χαμόγελο, που σηματοδοτούσε την κάθε της 
στιγμή. Ευχόμαστε μια ζωή γεμάτη ευτυχία και 
πολλές επιτυχίες!

ΑΚΡΙΤΑ ΜΑΡΘΑ
Ψυχραιμία, καλοσύνη, σιγουριά. Τρεις λέξεις 
που περιγράφουν απόλυτα μια τόσο αγαπητή 
προσωπικότητα, όπως η Μάρθα. Έξυπνη και 
αθόρυβη, αναμφίβολα κατάφερνε πάντα να 
εξισορροπήσει τα μαθήματα με όλες τις ασχολίες 
στην καθημερινότητά της. Αποτελεί εγγύηση για 
όλους, καθώς είναι τόσο πιστή στους στόχους 
της όσο και στους φίλους της. Μάρθα, είμαστε 
σίγουροι πως ό,τι επιθυμείς θα το καταφέρεις!
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ΜΟΣΕΡ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ - ΡΟΥΘ
Ένα κορίτσι με επιμονή, στόχους και καλή 
διάθεση. Απ’ την πρώτη στιγμή κέρδισε τον 
θαυμασμό και τον σεβασμό των καθηγητών και 
των συμμαθητών της. Με όπλο το χαμόγελο 
και την αισιοδοξία της μας παρέσερνε και μας 
βοηθούσε να ξεπερνούμε το άγχος ευκολότερα. 
Ο ορισμός της καλοσύνης και της ευγένειας. 
Κατερίνα, μην χάσεις ποτέ την ανεμελιά και την 
παιδικότητά σου!

ΠΑΝΤΕΛΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ
Καλλιτεχνική φυσιογνωμία! Αν η μουσική 
είχε ψυχή, αυτή θα ήταν της Μαρίας. 
Αυθόρμητη, ενθουσιώδης, δυναμική, 
αρμονική, αληθινή! Μαρία, ό,τι και να κάνεις 
στη ζωή σου, δεν θα περάσεις απαρατήρητη. 
Έχεις τόσες αρετές, που σίγουρα θα δεις τα 
όνειρά σου να γίνονται πραγματικότητα!

ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
Η ωριμότητα, η εξυπνάδα και η ειλικρίνεια 
αποτελούν μοναδικά χαρακτηριστικά της 
προσωπικότητάς της. Πάντα πρόθυμη να 
προσφέρει βοήθεια σε όσους τη χρειάζονται 
και να τους στηρίξει σε μια δύσκολη περίοδο. 
Όλα αυτά υπάρχουν σε συνδυασμό με τις 
εξαιρετικές επιδόσεις και την αφοσίωση στους 
στόχους της. Κατερίνα, ευχόμαστε όλα τα όνειρά 
σου να γίνουν πραγματικότητα!

ΜΑΛΑΝΔΡΗΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ
Αναμφισβήτητα μία από τις πιο εμβληματικές 
προσωπικότητες που έχουν περάσει από το 
σχολείο! Το ταλέντο του στο μπάσκετ αποτελεί 
μόνο ένα από τα πολλά χαρίσματά του. Αυτό όμως 
που τον κάνει να ξεχωρίζει είναι το αστείρευτο 
χιούμορ, ο δυναμισμός και το πηγαίο του 
χαμόγελο. Άλλωστε έτσι κατάφερε να κερδίσει τις 
καρδιές όλων. Μίλτο, σου ευχόμαστε τα καλύτερα, 
γιατί τα αξίζεις!

ΜΑΛΛΙΔΟΥ ΘΕΟΦΑΝΙΑ
Μια ιδιαίτερη προσωπικότητα, μια ιδιαίτερη ψυχή, 
ένας ιδιαίτερος άνθρωπος. Η Φανή ξεχωρίζει 
για την αποφασιστικότητα και τον δυναμισμό της, 
όπως επίσης και για το ταλέντο της στο βόλεϊ και 
τη ζωγραφική. Αποτελεί στήριγμα για τους δικούς 
της ανθρώπους και η ίδια αντιμετωπίζει κάθε 
δυσκολία με πίστη και επιμονή. Φανούλα, σου 
ευχόμαστε κάθε επιτυχία και κάθε χαμόγελο σε 
ό,τι κι αν κάνεις στη ζωή σου!

ΚΥΠΙΡΤΙΔΟΥ ΑΡΤΕΜΙΣ
Δεν ήταν μόνο η εμφάνισή της που την έκαναν 
ξεχωριστή. Η διακριτικότητα και η εχεμύθειά 
της την καθιστούσαν ιδανική φίλη. Αυθόρμητη, 
ευαίσθητη και ειλικρινής. Άλλοτε συνεσταλμένη 
και ντροπαλή, άλλοτε δυναμική. Πάντοτε, όμως, 
πρόθυμη να σε βοηθήσει και να σε στηρίξει σε μια 
δύσκολη στιγμή. Άρτεμη, συνέχισε να ονειρεύεσαι 
και να θέτεις υψηλούς στόχους! Είμαστε σίγουροι 
ότι θα τα καταφέρεις!

ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΕΥΓΕΝΙΟΣ
Αδιαμφισβήτητα μία από τις πιο ξεχωριστές 
προσωπικότητες του σχολείου. Ο ευγενικός 
του χαρακτήρας σε συνδυασμό με το πηγαίο 
του ταλέντο στο σκάκι τού εξασφάλισαν 
γρήγορα μια θέση στην καρδιά μας. Σου 
ευχόμαστε καλή σταδιοδρομία, αν και 
είμαστε σίγουροι ότι θα κατακτήσεις την 
κορυφή με τις τόσες διακρίσεις σου!

ΚΑΡΒΟΥΓΙΑΖΗ ΚΟΡΝΗΛΙΑ
Τη γνωρίσαμε στην Α΄ Λυκείου και από την 
αρχή κέρδισε τις εντυπώσεις όλων με το 
χαμηλό της προφίλ και τη συνέπεια σε ό,τι 
κι αν αναλάμβανε. Πάνω απ΄ όλα όμως είναι 
μια καλή φίλη, πάντα εκεί, για να σε ακούσει 
και να σε συμβουλέψει με λογική και αληθινό 
ενδιαφέρον. Κορνηλία, σου ευχόμαστε 
να έχεις μια επιτυχημένη πορεία, γιατί 
πραγματικά την αξίζεις!

ΚΑΜΟΠΟΥΛΟΥ ΖΩΗ - ΜΑΡΙΑ
Η Ζωή μας, μια εξαιρετικά χαρισματική και 
πολύπλευρη προσωπικότητα, κατόρθωσε γρήγορα 
να γίνει μία από τις πιο εξέχουσες παρουσίες του 
σχολείου. Η Ζωή σημείωσε μια άριστη ακαδημαϊκή 
πορεία, ενώ, ταυτόχρονα, με το χαμόγελο, τη 
ζωντάνια, το χιούμορ και τη συναισθηματική της 
ωριμότητα, αποτελούσε τον άνθρωπο που ο καθένας 
θα ευχόταν να έχει δίπλα του! Ζωή μας, σ'αγαπάμε 
πολύ και είμαστε σίγουροι για την επιτυχία σου! 
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ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗ ΜΑΡΙΑ - 
ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ
Η Μάρσυ είναι μία αληθινή φίλη που βρίσκεται 
πάντα στο πλευρό των δικών της ανθρώπων. 
Συνηθίζει να μας αφήνει άναυδους με το ιδιαίτερο 
χιούμορ της και τα πετυχημένα σχόλιά της. 
Διαρκώς γεμάτη ενέργεια, αποτελεί μια δυναμική 
παρουσία που δεν περνά απαρατήρητη. Μάρσυ, 
άνοιξε τα φτερά σου και φτάσε στα όνειρά σου!

ΧΡΥΣΑΦΗ ΕΛΕΝΗ
Τι να πρωτοπεί κανείς για την Έλενα! Πιστή 
φίλη, άριστη μαθήτρια, από τις πιο πολυάσχολες 
προσωπικότητες του σχολείου. Πάντα αφοσιωμένη 
στους υψηλούς στόχους της και τα «θέλω» της, 
τα οποία δεν σταμάτησε στιγμή να υπερασπίζεται. 
Μία δυναμική και ταυτόχρονα ευαίσθητη 
προσωπικότητα που δύσκολα ξεχνά κανείς. Έλενά 
μας, μη σταματήσεις ποτέ να κυνηγάς τα όνειρά 
σου, γιατί σου αξίζουν!

ΣΙΔΕΡΗ ΕΛΕΝΗ
Ονειροπόλα, συμπονετική, αισιόδοξη! Κάπως 
έτσι θα περιέγραφε κάποιος την Ελένη, η οποία 
επιλέγει πάντα να βλέπει το καλύτερο στους 
ανθρώπους. Με όπλο της την καλοσύνη και το 
χιούμορ πορεύεται σε έναν σκληρό κόσμο, τον 
οποίο θέλει να βελτιώσει. Μια αισθητή παρουσία 
που εκπέμπει μόνο θετική ενέργεια. Πραγματική 
φίλη με όλη την έννοια της φράσης. Μια ρομαντική 
ψυχή, κόντρα σε μια απρόσωπη εποχή. 

ΤΡΑΝΣΒΑΛΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑΝΘΗ - 
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
Επρόκειτο για τη φίλη η οποία είναι πάντα 
υποστηρικτική και έτοιμη να βοηθήσει όποιον 
τη χρειαστεί. Εκτός από σπουδαία φίλη είναι και 
σπουδαίος άνθρωπος που εμπνέει τους γύρω 
της με την προσωπικότητα και τον δυναμικό 
χαρακτήρα της. Ποτέ δεν το βάζει κάτω, μένοντας 
πιστή στους στόχους της. Σου ευχόμαστε να 
παραμείνεις έτσι αυθεντική σε όλη σου τη ζωή.

ΠΑΥΛΙΔΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ - ΕΛΕΝΗ
Το ομορφότερο χαμόγελο της τάξης μας! 
Μία κοπέλα έξυπνη, που διακρινόταν για τις 
καλλιτεχνικές κλίσεις της και τις σταθερές 
απόψεις της. Γνήσια, ικανή, δυναμική, 
θαρραλέα και πάντα ειλικρινής, ήξερε να 
διεκδικεί τα «θέλω» της και να υπερασπίζεται 
τον εαυτό της. Μιλένα, σου ευχόμαστε να 
διατηρήσεις τη ζωντάνια, τη δοτικότητα και το 
χαμόγελό σου σε ό,τι κι αν κάνεις στη ζωή σου!

ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΝΑ - ΜΑΡΙΑ
Από τις πιο δραστήριες προσωπικότητες, με κλίση 
στη μουσική και τον αθλητισμό. Η γλυκύτητα και 
η ευγένειά της την έκαναν αγαπητή σε όλους, μια 
φίλη που ο καθένας θα ήθελε να έχει. Η «ψυχή 
της παρέας» με το κέφι και το χιούμορ της μας 
έφτιαχνε πάντοτε τη διάθεση. Άννα - Μαρία, μη 
σταματήσεις ποτέ να χαμογελάς και να βλέπεις τη 
θετική πλευρά της ζωής!

ΧΑΤΖΗΣΩΤΗΡΙΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ
Η ψυχή της παρέας! Η Θεοδώρα ξεχωρίζει για το 
χιούμορ, τη ζωντάνια και τον αυθορμητισμό της. 
Ένας άνθρωπος γεμάτος ζεστασιά, ζωηράδα και 
ενθουσιασμό για τη ζωή, που ο καθένας θα την 
ήθελε κοντά του. Η ενέργεια και τα αστεία της 
μας κρατούσαν συντροφιά όλη τη χρονιά, έτσι που 
η τάξη μας χωρίς την αγαπημένη μας Θεοδώρα 
θα έμοιαζε άδεια! Θεοδωρούλα, σου ευχόμαστε 
ολόψυχα μια ζωή γεμάτη επιτυχίες και χαμόγελα!

ΤΣΙΟΥΤΣΙΟΥΛΙΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ
Η Γεωργία, ενθουσιώδης και δυναμική 
ταυτόχρονα, είχε πάντα ξεχωριστή θέση στην 
τάξη. Με το αστείρευτο χιούμορ της και το 
διαρκές χαμόγελό της κατάφερνε να δίνει 
μια ευχάριστη νότα στο καθημερινό μάθημα 
και ταυτόχρονα να κερδίζει απευθείας 
όποιον βρισκόταν δίπλα της. Γεωργία, μη 
χάσεις ποτέ το χαμόγελο, τη θετική σου 
ενέργεια και την αισιοδοξία σου!
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ΚΑΡΑΓΚΙΤΣΗ ΜΑΡΙΑ - ΜΑΡΑΪΑ
Χαμογελαστή, πεισματάρα, με αυτοπεποίθηση 
και χιούμορ. Δεν τα παρατάει ποτέ και 
αντιμετωπίζει κάθε δυσκολία, αφού παθιάζεται 
με ό,τι αποφασίσει να ασχοληθεί. Ένα από τα 
πιο ψύχραιμα, καλοσυνάτα και κοινωνικά άτομα 
που έχουμε γνωρίσει ποτέ. Αυτή είναι η Μαράια 
που όλοι ξέρουμε και αγαπάμε! Η κορυφή σού 
ανήκει και εμείς θα είμαστε εκεί δίπλα σου, 
περήφανοι για σένα! 

ΚΙΜΠΟΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΡΜΙΟΝΗ
Δυναμική και πολύπλευρη προσωπικότητα 
που έκανε πάντα αισθητή την παρουσία της 
στην τάξη. Οι σταθερές και δίκαιες απόψεις 
της, η ισχυρή επιχειρηματολογία και το 
ενδιαφέρον της για τα κοινωνικά ζητήματα 
αποτελούν εχέγγυο ενός λαμπρού μέλλοντος. 
Ερμιόνη, σου ευχόμαστε καλή τύχη!

ΚΟΛΙΤΣΑ ΔΗΜΗΤΡΑ - ΓΕΩΡΓΙΑ
Αν και νέα παρουσία στο σχολείο μας, η 
Δήμητρα κατάφερε να γίνει αναντικατάστατη! 
Η αίσθηση του χιούμορ της αλλά και οι 
ευφάνταστες ερωτήσεις της αποτελούν 
τα αγαπημένα μας χαρακτηριστικά της. 
Ελπίζουμε η ζωή σου να είναι τόσο όμορφη 
όσο και το χαμόγελό σου!

ΑΛΒΑΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
Ο Χρήστος είναι ένα άτομο με πολλά 
ενδιαφέροντα. Διακρίνεται τόσο για το ευφυές 
χιούμορ και την εργατικότητά του όσο και για τη 
σοβαρότητά του. Αξιοσημείωτα έξυπνος τόσο 
στις μαθησιακές όσο και στις κοινωνικές του 
ασχολίες, χαρακτηρίζεται από αληθινά αισθήματα 
και ευθύτητα λόγου, στοιχεία δυσεύρετα 
στους ανθρώπους. Χρήστο, σου ευχόμαστε να 
πραγματοποιήσεις τα όνειρά σου!

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Αγαπητός σε όλους, αποτελεί τον συνδετικό κρίκο 
κάθε παρέας, δημιουργώντας πάντα ένα κλίμα 
ευφροσύνης και συντροφικότητας. Η αθωότητα, η 
ειλικρίνεια και το καυστικό χιούμορ του συνθέτουν 
μία προσωπικότητα πραγματικά αλησμόνητη. 
Αδερφικός φίλος, πιστός ακόμα και στις 
δυσκολότερες ώρες. Γιώργο, σου ευχόμαστε να 
πετύχεις κάθε σου επιδίωξη και είμαστε σίγουροι 
πως τα καλύτερα έρχονται.

ΔΗΜΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Η ειλικρίνεια και η ευθύτητα του Άκη τον 
καθιστούν αδιαμφισβήτητα μία μοναδική 
προσωπικότητα. Ευφυής, σοβαρός, μετρημένος 
και πάντα πιστός στις απόψεις του, ενώ η 
προσήλωση που δείχνει στους στόχους του 
είναι πραγματικά άξια θαυμασμού. Άκη, σου 
ευχόμαστε να πραγματοποιήσεις κάθε σου 
επιθυμία, αν και είμαστε σίγουροι πως θα τα 
καταφέρεις!

ΔΑΥΙΔ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Τι να πρωτοπεί κανείς για τον Νίκο! Ένα 
ξεχωριστό παιδί που ήταν πάντα δίπλα 
μας, έτοιμος να μας στηρίξει. Ταυτόχρονα, 
η ειλικρίνεια και το χιούμορ του είναι 
χαρακτηριστικά που είμαστε σίγουροι ότι θα 
τον συνοδεύουν και στην υπόλοιπη ζωή του. 
Νίκο, συνέχισε να μας κάνεις περήφανους 
με τα επιτεύγματα σου!

ΑΝΔΡΙΤΣΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Καλόψυχος και ευγενικός, ο Θάνος είναι από 
τις πιο δυναμικές προσωπικότητες της τάξης 
μας. Το απαράμιλλο χιούμορ του τον έκανε 
αγαπητό σε όλους τους συμμαθητές του. 
Μία παρουσία που άφηνε έντονα το στίγμα 
της, καθώς ήταν αποδεκτός από όλους. 
Θάνο, ευχόμαστε ολόψυχα να πετύχεις τους 
στόχους σου !

Γ2
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ΣΑΡΑΣΙΔΗΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ - ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ
Ένας από τους μπασκετικούς της τάξης. Η 
δυναμικότητα, το πείσμα και το πάθος για τους 
στόχους του κατάφεραν να μας κερδίσουν από 
την αρχή. Ένας πραγματικός φίλος που έκανε τα 
πάντα, για να σε βοηθήσει χωρίς να περιμένει 
τίποτα σε αντάλλαγμα. Περικλή, είμαστε σίγουροι 
ότι θα κατακτήσεις την κορυφή !

ΣΥΜΕΩΝΙΔΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
Να είσαι μαχητική και επίμονη σε κάτι που 
πιστεύεις ήταν από τα πράγματα που μας έμαθε η 
Κατερίνα. Έπειτα από πολλές συζητήσεις, πλέον, 
είναι φανερό πως αυτό το ζωντανό, ενθουσιώδες 
και χαρούμενο κορίτσι είναι χαρά να βρίσκεται στο 
καθημερινό σου περιβάλλον, προσδίδοντας κάτι 
διαφορετικό. Μια ζωή γεμάτη ευτυχία, επιτυχία 
χαρά και πολλές στιγμές γέλιου ευχόμαστε για τον 
υπέροχο αυτό άνθρωπο!

ΤΑΜΠΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
Η Χριστίνα από την πρώτη στιγμή μας καθήλωσε 
με την ομορφιά της, εσωτερική και εξωτερική. 
Η έντονη αγάπη της για τις τέχνες έγινε γρήγορα 
φανερή με τη συμμετοχή της σε καλλιτεχνικούς 
διαγωνισμούς. Εκτός από καλλιτέχνης είναι και 
εξαιρετική φίλη, πάντα πρόθυμη να ακούσει 
τους προβληματισμούς των άλλων και να τους 
συμβουλέψει. Χριστίνα, σου ευχόμαστε να 
πετύχεις όλους τους στόχους σου, γιατί το αξίζεις!

ΣΑΜΟΛΑΔΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ
Η καλύτερη φίλη που θα μπορούσε κάποιος να 
έχει! Η γλυκύτητά της, ο δυναμισμός και η επιμονή 
της την έκαναν να ξεχωρίσει. Το κορίτσι με το πιο 
ειλικρινές χαμόγελο και το πιο σικάτο ντύσιμο 
έκανε την κάθε μας μέρα αξέχαστη. Δεσποινάκι 
μας, σε ευχαριστούμε που ήσουν πάντα εδώ, όποτε 
σε είχαμε ανάγκη, σου ευχόμαστε μία ζωή γεμάτη 
χαρές, επιτυχίες και όνειρα, γιατί γι'αυτά μας 
έμαθες να προσπαθούμε !

ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΟΡΕΣΤΗΣ
Τι να πρωτογράψει κανείς για τον Ορέστη! Πάνω 
από όλα φίλος και ένα εξαιρετικό παιδί που 
χωρίς αυτόν τα οκτάωρα θα περνούσαν πολύ 
πιο δύσκολα. Ήρθε στο σχολείο μας από την Α΄ 
Λυκείου και με την μοναδική του προσωπικότητα 
κατάφερε να ξεχωρίσει αμέσως. Πρόκειται για 
έναν πολύ έξυπνο άνθρωπο που δεν έχει να 
φοβηθεί τίποτα απολύτως. Σου ευχόμαστε να 
πραγματοποιήσεις όλους τους στόχους σου!

ΜΠΟΖΙΚΑ ΜΑΡΙΑ - ΕΛΕΝΗ
Η Ελένη βρίσκεται στο πλευρό μας και μας 
στηρίζει από τα χρόνια της παιδικής μας ηλικίας. 
Με την πρώτη ευκαιρία υποστηρίζει τη γνώμη 
της με ισχυρά επιχειρήματα και δεν αποτυγχάνει 
ποτέ να μας συναρπάζει με τις σκέψεις της. Οι 
καλλιτεχνικές της δημιουργίες και το ταλέντο 
της κατορθώνουν να μας συναρπάζουν ακόμη 
περισσότερο. Ελένη, σου ευχόμαστε τα καλύτερα, 
γιατί πραγματικά το αξίζεις!

ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ
Ο Χριστόφορος ξεχώρισε με τον μοναδικό 
χαρακτήρα του από την αρχή. Μία προσωπικότητα 
που έκανε πάντα τη παρουσία του αισθητή στην 
τάξη τόσο με το ταμπεραμέντο όσο και με τον 
αυθορμητισμό του. Πάντα πρώτος στην παρέα, 
ευδιάθετος και ευχάριστος με το αφοπλιστικό 
χιούμορ που τον χαρακτήριζε. Χριστόφορε, σου 
ευχόμαστε να πετύχεις τους στόχους σου και να 
είσαι ευτυχισμένος!

ΜΠΙΛΛΑΣ ΘΩΜΑΣ - ΑΧΙΛΛΕΑΣ
Η ευστροφία και η ευρυμάθειά του είναι λίγα 
από τα χαρακτηριστικά του που τον κάνουν 
να ξεχωρίζει. Ένας φίλος που μας συνοδεύει 
από το νηπιαγωγείο και που, παρά τις 
πολλές του ασχολίες, πάντα βρίσκει χρόνο 
για τους φίλους του. Τομ, ευχόμαστε όποιον 
δρόμο κι αν επιλέξεις να είναι δρόμος 
επιτυχίας και ευτυχίας!

ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΥ ΛΟΥΚΙΑ
Δυναμική και ανεξάρτητη προσωπικότητα, 
η Λουκία έφερνε πάντα ένα χαμόγελο στα 
πρόσωπά μας. Με αγάπη για την τέχνη, χωρίς 
να υπολείπονται τα ενδιαφέροντά της για το 
ευρύτερο κοινωνικό «γίγνεσθαι», δημιουργεί 
τις πιο ενδιαφέρουσες συζητήσεις και 
συμπαραστέκεται στους φίλους της. Σου 
ευχόμαστε να παραμείνεις η ηλιαχτίδα που είσαι 
και να πετύχεις όλους σου τους στόχους.
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ΑΝΤΙΒΑΛΙΔΟΥ ΔΑΦΝΗ
Από τις πιο χαρισματικές παρουσίες, η 
Δάφνη ξεχώριζε για τον δυναμισμό και τον 
πειστικό της λόγο. Μια έμπιστη φίλη, της 
οποίας το αισιόδοξο πνεύμα και ο ειλικρινής 
χαρακτήρας την έκανε αγαπητή σε όλους. 
Το χαμόγελό της, ζεστό και μεταδοτικό, 
μαγνήτιζε τους γύρω της. Δάφνη, είμαστε 
σίγουροι ότι όλα σου τα όνειρα θα 
πραγματοποιηθούν!

ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ - 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
Στον δυναμικό χαρακτήρα του Πασχάλη 
πάντα διακρίνονται η ζωντάνια που πρόσφερε 
στην παρέα και στο μάθημα σε συνδυασμό 
με το χιούμορ του, που έκανε τη δύσκολη 
καθημερινότητα πιο ευχάριστη. Ένας πολύ 
αγαπητός και πιστός φίλος που θα είναι πάντα 
εκεί για όποιον τον χρειαστεί. Πάσχο, πιστεύουμε 
ότι θα κάνεις τα όνειρά σου πραγματικότητα!

ΧΩΡΙΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
Μια μοναδική προσωπικότητα του σχολείου! Ο 
Χρήστος πάντα φρόντιζε οι γύρω του να νιώθουν 
οικεία και να είναι διαθέσιμος για όποιον τον 
χρειαστεί. Ακτινοβολεί θετική ενέργεια και 
εκφράζει δυναμικά τις απόψεις του, διατηρώντας 
όμως την ευγένεια που τον χαρακτηρίζει. Μια 
ζωή με επιτυχίες είναι σίγουρη, οπότε εμείς σου 
ευχόμαστε στιγμές χαράς και ευτυχίας!

ΦΡΑΓΚΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
Ο Βασίλης υπήρξε αδιαμφισβήτητα μία από 
τις πιο εξέχουσες προσωπικότητες στο τμήμα. 
Πολυδιάστατη προσωπικότητα, με ιδιαίτερο 
χάρισμα στις γνώσεις του στα μαθήματα και στις 
στυλιστικές του επιλογές. Πάντα με καλή πρόθεση 
και διάθεση και έτοιμος να ανταποκριθεί σε κάθε 
νέα πρόκληση. Βασίλη, είμαστε σίγουροι ότι με 
την αγχίνοια και την επιχειρηματική σου σκέψη θα 
κατακτήσεις ό,τι ονειρευτείς!

ΤΣΑΚΑΛΙΔΟΥ ΣΟΥΣΑΝΑ 
Την πιο αισιόδοξη ματιά της ζωής μάς γνώρισε η 
Σουσάνα, αφού μέσω του αυθόρμητου χαρακτήρα 
της μας χάριζε πάντα την πιο όμορφη στιγμή της 
ημέρας. Από την αρχή ξεχώρισε η αληθινή και 
αυθεντική προσωπικότητά της, που αγαπήθηκε 
από όλους. Μόνο στιγμές χαρούμενες, υπέροχες 
σαν εκείνη με πολλές επιτυχίες μπορούμε να 
ευχηθούμε σε αυτόν τον τόσο σπάνιο άνθρωπο!

ΤΥΡΑΣΚΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ 
Μία εκρηκτική προσωπικότητα, ένας 
αυθόρμητος χαρακτήρας, που δεν δίσταζε 
ποτέ να λέει την άποψή του και να την 
υπερασπίζεται με σθένος! Λεωνίδα, σου 
ευχόμαστε να μείνεις έτσι μαχητικός και 
αγωνιστής και να είσαι οδηγός για τους 
δικούς σου ανθρώπους! Καλή επιτυχία στη 
ζωή σου!

ΤΖΕΛΛΟΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ
Ο Θέμης ήταν ένας ιδιαίτερος χαρακτήρας 
με πολύ χιούμορ. Ξεχώριζε πάντα μέσα στην 
τάξη, κυρίως λόγω της εξυπνάδας του αλλά 
και της προσωπικότητάς του. Είναι πάντα 
χαμογελαστός και έτοιμος να υπερβεί κάθε 
εμπόδιο που βρίσκεται στον δρόμο του. 
Τζέλλο, είμαστε σίγουροι πως οτιδήποτε και 
να επιλέξεις στη ζωή σου, θα το πετύχεις!

Γ3



Λύκειο
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ Ε. ΜΑΝΤΟΥΛΙΔΗ 2019 - 2020

260

ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ - ΑΣΠΑΣΙΑ
Η Χριστίνα πάντα ξεχώριζε για την ιδιαίτερη 
προσωπικότητά της αλλά και για τις 
επιδόσεις της. Ένας αισιόδοξος άνθρωπος 
με φιλοδοξίες και αποφασιστικότητα, ένας 
πιστός φίλος και μια γοητευτική ψυχή. 
Χριστίνα, σου ευχόμαστε να έχεις μια ζωή 
γεμάτη αγάπη, επιτυχίες και όμορφες 
στιγμές!

ΚΑΡΑΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
Ο Παναγιώτης είναι ένας ξεχωριστός 
άνθρωπος. Στις δύσκολες στιγμές μάς 
στήριξε με το χιούμορ του και με την 
αφοσίωσή του στη φιλία. Ο Παναγιώτης 
μάς ενθάρρυνε να μένουμε πιστοί και να 
αγαπάμε τα οράματά μας. Από τη μεριά μας, 
Παναγιώτη, σου ευχόμαστε να πετύχεις σε 
ό,τι πραγματικά αγαπάς και να το κυνηγήσεις 
με κουράγιο και δύναμη.

ΔΑΔΟΥΔΗ ΟΛΥΜΠΙΑ
Η Ολίνα έχει το μαγικό χάρισμα να φτιάχνει 
αμέσως τη διάθεση όλων των αγαπημένων 
της προσώπων. Είναι πολυτάλαντη και 
χαρισματική, αφού η αγάπη της για τις θετικές 
επιστήμες δεν την κάνει να ξεχνά το θέατρο 
και τον χορό. Είναι σίγουρο πως η δύναμη 
του χαρακτήρα της σε συνδυασμό με την 
παιχνιδιάρικη φύση της θα την οδηγήσουν να 
πετύχει όποιον στόχο και αν βάλει!

ΓΡΑΤΣΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
Μια ιδιαίτερη προσωπικότητα, ώριμος, 
σοβαρός και πάντα συνεργάσιμος και 
ευγενικός. Πολύ καλός μαθητής και 
πάντα ευχάριστος στην παρέα. Ακέραιος 
χαρακτήρας με ώριμες απόψεις για όλα 
τα θέματα. Χρήστο, σου ευχόμαστε όλα τα 
όνειρά σου να γίνουν πραγματικότητα και να 
φτάσεις πολύ ψηλά, γιατί το αξίζεις!

ΒΛΑΧΟΝΑΣΙΟΣ ΟΡΕΣΤΗΣ - 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Ο Ορέστης είναι ένα παιδί που από την 
πρώτη στιγμή κέρδισε το ενδιαφέρον 
των συμμαθητών του με την πολύπλευρη 
προσωπικότητα και το ήθος του. Ορέστη, 
συνέχισε να μας εκπλήσσεις με τις 
παγκόσμιες διακρίσεις σου, είμαστε 
σίγουροι ότι θα πετύχεις τους στόχους σου.

ΒΛΑΧΟΝΑΣΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Κοιτώντας πίσω στον χρόνο βλέπεις έναν 
σπουδαίο και πιστό φίλο που ήταν πάντα εκεί, 
στο πλάι μας. Το λαμπερό χαμόγελό του και η 
χρυσή καρδιά του μας φώτιζαν τον δρόμο σε 
όλες τις στιγμές, δύσκολες και εύκολες. Μα, 
πάνω απ’ όλα, το χιούμορ του και η ξεχωριστή 
παρέα του δεν θα σβήσουν ποτέ από τη μνήμη 
και την καρδιά μας, για να μας θυμίζουν τις 
μοναδικές περιπέτειες που ζήσαμε μαζί του.

ΒΙΤΗ ΜΑΡΙΑ
Από τις πιο ευχάριστες παρουσίες του 
σχολείου. Πάντα με διάθεση να βοηθήσει 
τους φίλους της. Διακρίνεται για το 
αισιόδοξο πνεύμα και τη γλυκύτητα του 
χαρακτήρα της. Αποτελεί ένα αναπόσπαστο 
μέρος της παρέας μας, έχοντας κερδίσει 
την εμπιστοσύνη όλων μας. Μαρία, σου 
ευχόμαστε κάθε επιτυχία στα όνειρά σου!

ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΔΙΟΓΕΝΗΣ
Διογένη, δεν θα ξεχάσει κανείς τη δυναμική 
παρουσία σου στο σχολείο! Όλα αυτά τα 
αξέχαστα χρόνια, γέμιζε την τάξη με γέλιο, 
ενθουσιασμό και… φιλοσοφία. 
Σ’ αυτό το ταξίδι ήταν ένας ταπεινός οδηγός, 
ένας θαρραλέος συνοδοιπόρος, ένας 
πραγματικός φίλος. Βάλε, λοιπόν, τώρα 
πλώρη και σάλπαρε για καινούρια ταξίδια, 
ανεπανάληπτα σαν κι αυτό!

ΑΡΧΙΠΩΒΑ ΑΝΝΑ
Η Άννα είναι ένα κορίτσι χαμογελαστό, 
έξυπνο, ταλαντούχο και κυρίως ένας υπέροχος 
άνθρωπος. Καθημερινά η παρουσία της γινόταν 
αισθητή στην τάξη με το χιούμορ της. Οι 
επιτυχίες της στον αθλητισμό σε παγκόσμιο 
επίπεδο ήταν πάρα πολλές, για τις οποίες 
είμαστε όλοι περήφανοι. Σου ευχόμαστε ακόμα 
πιο πολλές επιτυχίες, Άννα, σε όλους τους 
τομείς που είμαστε σίγουροι πως θα τις έχεις.
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ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ
Η ήρεμη δύναμη της παρέας. Ένας 
πραγματικός φίλος, τίμιος και ειλικρινής. 
Το ήθος, ο αυθορμητισμός και αίσθηση του 
χιούμορ του σε συνδυασμό με τις επιδόσεις 
του τον έκαναν αγαπητό από μαθητές και 
καθηγητές. Χρηστάρα, σου ευχόμαστε τα 
καλύτερα, γιατί το αξίζεις!

ΠΑΠΑΠΑΣΧΑΛΗΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ
Ο Πασχάλης ήταν ένας πολύ καλός μαθητής 
και πρωτίστως καλό παιδί με ήθος, χιούμορ 
και πάντοτε καλή διάθεση. Πάντοτε 
πρόθυμος να βοηθήσει τους συμμαθητές 
του, πολύ φιλικός και συμπαθής. Θα 
τον θυμόμαστε ως ένα πολύ προσιτό και 
χαρούμενο παιδί, αισιόδοξο και με πολύ 
πρακτικό μυαλό.

ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ ΜΑΡΙΑ - ΕΙΡΗΝΗ
Η Μαρία - Ειρήνη, με τη μοναδική αίσθηση 
του χιούμορ της, μας χάρισε αξέχαστες 
στιγμές γέλιου! Τα ενδιαφέροντά της 
ποικίλλουν και οι γνώσεις της ξεκινάνε από 
τη βιολογία και καταλήγουν στην ιστορία, 
στη μουσική και σε πολλούς άλλους τομείς. 
Γιατρέ, σε συνοδεύουν οι ευχές όλων μας, 
για να εκπληρώσεις κάθε όνειρό σου!

ΠΑΝΟΥΣΗ ΛΥΓΕΡΗ - ΑΘΗΝΑ
Η Λυγερή είναι η έκπληξη της φετινής χρονιάς! 
Ένα κορίτσι γεμάτο ενδιαφέροντα, αναζητήσεις και 
μεγάλα όνειρα που ήρθε στο σχολείο μας και μας 
το γέμισε με χαμόγελα. Εργατική και πρόσχαρη 
κάθε μέρα αγωνίζεται για την εκπλήρωση 
των στόχων της. Είναι πάντα μια ευχάριστη 
παρουσία με χιούμορ και αισιοδοξία. Λυγερή, 
σου ευχόμαστε να μην χάσεις ποτέ την πίστη στον 
εαυτό σου και να φτάσεις εκεί που ονειρεύεσαι.

ΜΕΛΦΟΥ ΜΥΡΤΩ
Αναμφισβήτητα μια ενδιαφέρουσα 
προσωπικότητα με αληθινή ομορφιά ψυχής 
και πάντα αισιόδοξη. Ξεχώριζε πάντα για 
την ικανότητά της να μπαίνει στη θέση του 
άλλου και να προσφέρει ανυστερόβουλα τη 
βοήθειά της. Μυρτώ, είμαστε σίγουροι ότι 
θα πραγματοποιήσεις τα όνειρά σου, γιατί το 
αξίζεις!

ΟΞΥΖΟΓΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Όλοι γνώριζαν τον Δημήτρη, αλλά λίγοι τον 
ήξεραν πραγματικά...Ήταν πάντα από τους 
πιο ευφυείς ανθρώπους που ξέραμε και 
αυτό που τον έκανε να διαφέρει ήταν τον 
πείσμα του και η αυτοπεποίθησή του. Αυτά 
τα στοιχεία να κρατήσεις, Δημήτρη, και 
είμαστε σίγουροι ότι θα πετύχεις όλους τους 
στόχους σου!

ΚΟΥΡΤΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
Το πρώτο πράγμα που θαυμάζει κάποιος 
στον Αλέξανδρο είναι η ευστροφία του. Με το 
ιδιαίτερο χιούμορ, την ευγένεια και το χαμόγελό 
του κόσμησε την τάξη μας και αποτέλεσε τον 
φίλο που στεκόταν δίπλα σου. Εκτός από τα 
μαθήματα, ξεχώρισε για τη δυναμικότητά του 
και το πάθος του για τον αθλητισμό και το 
βόλεϊ. Αλέξανδρε, σου ευχόμαστε να πετύχεις 
τους στόχους σου, γιατί το αξίζεις!

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ ΝΕΦΕΛΗ
Ένα όνομα, εκατομμύρια αστεία. Τι να 
πρωτοπεί κανείς για τη Νεφέλη! Αποτελεί 
το προτελευταίο μέλος της οικογένειας 
Κωνσταντινίδη. Αν και οι γνώσεις και η ευφυΐα 
της θα την οδηγήσουν μπροστά, εμείς θα την 
θυμόμαστε για την αίσθηση του χιούμορ της 
και τα εύστοχα σχόλια. Οι επιτυχίες της είναι 
αμέτρητες και αγγίζουν παγκόσμιο επίπεδο! 
Γιατρέ, συνέχιζε να κοιτάζεις μπροστά!

ΚΡΕΤΣΑΒΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
Τι να πρωτοπείς για αυτήν την επιβλητική 
προσωπικότητα που ξεχωρίζει χάρη στις 
αρετές της! Πάντα πρώτη, με το πλατύ της 
χαμόγελο, την ψυχική της ομορφιά και την 
αγάπη της για τους φίλους της! Έτσι να 
μείνεις, Κωνσταντίνα, σε όλη σου τη ζωή και 
θα πραγματοποιήσεις όλα σου τα όνειρα!
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Γ4 ΑΔΑΜΙΔΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ
Η ήρεμη δύναμη της τάξης, άριστος σε 
όλους τους τομείς, σίγουρα μια ξεχωριστή 
προσωπικότητα. Ήταν πάντα αισιόδοξος, 
αντιμετώπιζε κάθε δυσκολία με ψυχραιμία 
και χιούμορ. Ο Κυριάκος είναι αγαπητός 
σε όλους μας, πιστός φίλος και πρόθυμος 
να βοηθήσει. Κυριάκο, σου ευχόμαστε να 
πετύχεις σε ό,τι κι αν κάνεις στη ζωή σου.

ΒΕΝΤΟΥΖΗ ΕΥΣΤΡΑΤΙΑ
Ένα κορίτσι χαμογελαστό, χαρούμενο, με μια 
καρδιά γεμάτη αγάπη για τους ανθρώπους 
γύρω της. Μια κοινωνική και ενθουσιώδης 
προσωπικότητα, αγαπητή πάντα σε όλους 
αλλά πάνω απ΄ όλα μια καλή φίλη. Μια ζωή 
μόνο χαρά, αγάπη, ευτυχία και επιτυχία σε 
κάθε στόχο μπορούμε μόνο να ευχηθούμε σε 
αυτόν τον μοναδικό άνθρωπο.

ΧΑΣΙΩΤΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ
Η Σία είναι ένα ιδιαίτερο κορίτσι που 
ξεχώρισε καθ’ όλη τη διάρκεια των 
χρόνων για την επιμονή, την αισιοδοξία 
και την ενθαρρυντική της προσωπικότητα. 
Κατάφερε να συνδυάσει με επιτυχία το 
σχολείο με το πιάνο και απέδειξε ότι μπορεί 
να τελειοποιήσει αυτό που της αρέσει. 
Της ευχόμαστε επιτυχία και ευτυχία στη 
συνέχεια! 

ΤΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Τι να πρωτοπεί κανείς για τον Κωνσταντίνο! 
Εξαιρετικά ευγενικός, συμπαθής και πάντα 
πρόθυμος να βοηθήσει τους συμμαθητές του για 
οτιδήποτε χρειαστούν. Θα μείνει πάντα στο μυαλό 
μας για το ήθος, τις καλές επιδόσεις στο σχολείο 
αλλά και την πολύ καλή παρέα τον καιρό που 
τον γνωρίσαμε. Ένα παιδί γεμάτο αισιοδοξία και 
ζωντάνια, έτοιμο να χαράξει τον δικό του δρόμο 
στη ζωή του!

ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΣΠΑΣΙΑ - ΡΑΜΟΝΑ
Η Ασπασία - Ραμόνα είναι μια ήρεμη δύναμη 
μέσα την τάξη. Εάν βέβαια τη γνωρίσει κάποιος 
καλύτερα, θα καταλάβει ότι είναι ευγενική, 
πολυάσχολη, συγκροτημένη με μαγικό ταλέντο 
στη μουσική. Το κύριο, όμως, χαρακτηριστικό 
της είναι η πίστη και η αφοσίωση στους φίλους 
της. Είναι σίγουρο πως η εργατική της φύση σε 
συνδυασμό με τη μοναδική προσωπικότητά της θα 
τη βοηθήσουν να πραγματοποιήσει τα όνειρά της.

ΣΙΝΤΟΡΕΑΚ ΚΑΣΙΑΝΑ
Η Κασσιανή είναι μια υπέροχη κοπέλα με πάρα 
πολλά ταλέντα και χιούμορ. Το πιάνο ήταν η 
καλύτερη διαφυγή γι’ αυτήν από την κούραση της 
καθημερινότητας κι εμείς δεν χορταίναμε να την 
ακούμε. Φυσικά, ήταν άριστη μαθήτρια και πολύ 
καλή φίλη. Κάσσι, σου ευχόμαστε να πετύχεις 
όλους τους στόχους σου και να ζήσεις τη ζωή σου, 
όπως εσύ τη θέλεις! Αξίζεις πολλά, γι’ αυτό μην 
αφήσεις ποτέ κανέναν να σε αλλάξει!

ΠΕΪΤΣΙΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ - ΡΑΦΑΗΛ
Ήρθε στα Εκπαιδευτήρια ως ένα δημοφιλές 
παιδί με χιούμορ και στην πορεία απέδειξε 
οτι έχει πολλά ταλέντα, όπως η εξυπνάδα, 
η αισιοδοξία και η ομαδικότητα. Θα τον 
θυμόμαστε πάντα ως μια ξεχωριστή 
προσωπικότητα και θα του ευχόμαστε τα 
καλύτερα στην προσωπική του ζωή.

ΠΑΠΑΠΑΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 
-ΤΣΑΜΠΙΚΑ
Η Κατερίνα είχε τη δυνατότητα να συνδυάζει 
τον δυναμικό της χαρακτήρα με την πειθαρχία 
στις σχολικές υποχρεώσεις και να είναι πάντα 
συνεπής! Το πλατύ χαμόγελο και η θετική 
ενέργεια που αποπνέει έκαναν την Κατερίνα μια 
μοναδική προσωπικότητα και την ψυχή κάθε 
παρέας. Μια εξαιρετική, αισιόδοξη και αυθόρμητη 
φίλη με υψηλούς στόχους που σίγουρα θα πετύχει!
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ΛΑΓΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Ξεχώριζε πάντα για το αθλητικό του προφίλ 
και την αγάπη του για το μπάσκετ. Η εύθυμη 
διάθεσή του και οι ατάκες του έκαναν το 
οκτάωρο λίγο πιο εύκολο. Σε συνδυασμό 
με την επιβλητική του παρουσία στην 
τάξη, αποτελούσε μια από τις πιο ισχυρές 
προσωπικότητες του σχολείου. Δημήτρη, 
κυνήγησε τα όνειρά σου, το μέλλον σού 
ανήκει!

ΛΙΟΥ (LIU) ΣΟΦΙΑ (SOFIA)
Η ήρεμη δύναμη της τάξης! Ένα από τα 
καλύτερα παιδιά του σχολείου, που ξεχώριζε 
για την ευγένεια, το απαράμιλλο ήθος και τη 
δημιουργικότητά της. Πάντα αγωνιζόταν για 
το καλύτερο, γι’ αυτό και είμαστε σίγουροι 
ότι θα πετύχει τους στόχους της. Σοφία, σου 
ευχόμαστε να διαπρέψεις, όποιον δρόμο και 
αν επιλέξεις!

ΚΟΥΚΑΛΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Αναμφίβολα από τις πιο ζωντανές και 
ευχάριστες προσωπικότητες της τάξης. Οι 
στιγμές που μας χάρισε και το γέλιο που 
προκαλούσε τον καθιστούν μια από τις πιο 
αξιαγάπητες παρουσίες. Χαμογελαστός, 
δημιουργικός και ευγενικός απέναντι 
στους συμμαθητές και στους καθηγητές 
του. Κωνσταντίνε, σου ευχόμαστε να 
πραγματοποιήσεις τους στόχους σου!

ΚΕΣΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
Αναμφίβολα από τις πιο εμβληματικές 
προσωπικότητες του σχολείου. Η ζωντάνια 
του, η δημιουργικότητα αλλά και η 
αξιοζήλευτη πορεία του στον τομέα της 
τεχνολογίας τον καθιστούσαν αμέσως 
ως έναν εξαιρετικό φίλο και πολύτιμο 
συνεργάτη. Παναγιώτη, η επιτυχία είναι 
βέβαιη!

ΚΑΠΟΥΡΑΝΙ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Μια από τις πιο έντονες και ιδιαίτερες 
παρουσίες του σχολείου! Τα εύστοχα αστεία του 
και σχόλια μέσα στην τάξη πάντα μας έκαναν να 
γελάμε. Η μεγάλη του αγάπη ήταν το μπάσκετ 
και πάντα ξεχώριζε για τις επιδόσεις του καθώς 
και για τη σκληρή του δουλειά. Ο Κωνσταντίνος 
πάντα έκανε μεγάλα σχέδια και ελπίζουμε να τα 
πετύχει όλα!

ΚΑΠΑΛΗΣ ΠΡΟΥΣΑΛΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
Το ιδιαίτερο χιούμορ του, η δυναμική του 
προσωπικότητα, η σκληρή δουλειά και το 
γνήσιο ενδιαφέρον του για την πληροφορική 
τον έκαναν να ξεχωρίσει από την πρώτη στιγμή. 
Ένα άτομο που δεν διστάζει να εκφράσει και 
να υποστηρίξει τις απόψεις του μέχρι το τέλος! 
Γρηγόρη, σου ευχόμαστε όλα σου τα όνειρα να 
γίνουν πραγματικότητα!

ΗΛΙΑΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
Αν και την γνωρίζουμε μόνο δύο χρόνια, ήταν 
αρκετά, για να την λατρέψουμε. Ευαίσθητη 
και ταυτόχρονα ανέμελη, αυθόρμητη και 
διακριτική, έμπιστη και εχέμυθη φίλη, όλα 
αυτά την έκαναν να κατέχει μία σημαντική 
θέση στην καρδιά μας. Σου ευχόμαστε ό,τι 
καλύτερο στη ζωή σου, γιατί το αξίζεις.!

ΚΑΝΑΓΚΙΝΗΣ ΜΕΝΕΛΑΟΣ
Εξαιρετικά κοινωνικός και δημοφιλής, 
σε όποια παρέα κι αν βρεθεί, καταφέρνει 
να γίνει το επίκεντρό της. Ένα ιδιαίτερα 
πρόσχαρο και φιλικό άτομο που καταφέρνει 
να βοηθήσει αποτελεσματικά όποιον τον 
χρειάζεται. Μένιο, σου ευχόμαστε κάθε 
καινούρια μέρα να είναι και ένα ακόμα 
σκαλοπάτι προς την επίτευξη των στόχων 
σου!

ΒΟΥΡΤΖΟΥΜΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ - 
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
Ο Απόστολος ξεχώριζε πάντα για τις αθλητικές 
του επιδόσεις στο αγαπημένο του άθλημα, το 
μπάσκετ. Πέρα από αυτό όμως, ο Τόλης πάντα 
έδινε ένα διαφορετικό χρώμα στην τάξη, αφού 
με το χιούμορ του και τις απίστευτες ιδέες του 
μας ανέβαζε συνεχώς τη διάθεση. Απόστολε, 
στόχευε ψηλά και μην ξεχνάς, μοναδική θέση 
είναι μόνο η κορυφή για εσένα.
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ΣΑΧΤΑΡΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
Εύστροφος, με χαρακτηριστικό χιούμορ 
που λατρεύαμε όλοι και φυσικά το σήμα 
κατατεθέν του, η βροντόφωνη φωνή του, 
ήταν λίγα από εκείνα που τον έκαναν να 
ξεχωρίσει ανάμεσά μας. Αν και μας άφησε 
για λίγα χρόνια, επέστρεψε πίσω στο σχολείο 
μας στην Α’ Λυκείου και ήταν λες και δεν 
έλειψε ποτέ. Πάνο, μείνε έτσι αυθεντικός 
για πάντα!

ΣΤΑΓΚΙΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ
Η «ήρεμη δύναμη» της παρέας. Ο Στέφανος 
ήταν ο ορισμός του αληθινού ανθρώπου 
και αληθινού φίλου. Έμενε πάντα πιστός 
και στήριζε τις απόψεις του. Κατάφερνε να 
κερδίζει τη συμπάθεια όλων μας λόγω της 
καλοσύνης και της ειλικρίνειάς του. Σου 
ευχόμαστε να διαπρέψεις σε ό,τι και αν 
επιλέξεις στη ζωή σου!

ΠΕΖΑΤΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
Σοβαρός, χαμογελαστός και πάντα σε 
ετοιμότητα. Τα καυστικά του σχόλια σε 
συνδυασμό με το σπάνιο ταλέντο του στο 
ποδόσφαιρο τραβούσαν όλα τα βλέμματα! 
Έμπιστος φίλος, που ήταν δίπλα σου 
στα δύσκολα και στα εύκολα. Αντώνη, 
σου ευχόμαστε να κάνεις τα όνειρά σου 
πραγματικότητα!

ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ
Μία από τις προσωπικότητες που δεν 
περνούσε απαρατήρητη. Πάντα έλεγε τη 
γνώμη του και δεν συμβιβαζόταν με το 
μέτριο, καθώς κυνηγούσε το κάτι παραπάνω. 
Με τις εξαιρετικές γνώσεις του στην 
πληροφορική ήταν πρόθυμος πάντα να 
βοηθήσει τους συμμαθητές του. Τηλέμαχε, 
σου ευχόμαστε καλή σταδιοδρομία!

ΝΤΑΤΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
Ο Στάθης ήταν αναμφίβολα η «ψυχή της 
παρέας». Η ξεχωριστή προσωπικότητά του 
σε συνδυασμό με το απίστευτο χιούμορ του 
κέρδιζε τα βλέμματα όλων. Ένας εξαίρετος 
χαρακτήρας, με πολλές φιλοδοξίες, 
όνειρα και αγάπη για την καλή ζωή. 
Στάθη, διατήρησε τον αυθορμητισμό σου, 
καλλιέργησε όλα σου τα ταλέντα και σίγουρα 
θα πετύχεις!

ΝΑΚΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ
Η Θεοδώρα, μια ήσυχη παρουσία την ώρα 
του μαθήματος, ήταν μια δυναμική και 
εκρηκτική προσωπικότητα. Προσηλωμένη 
στον στόχο της και πάντα με το χιούμορ 
της και τη θετική της διάθεση. Θεοδώρα, 
σου ευχόμαστε να πετύχεις κάθε επιθυμία 
σου σε όλους τους δρόμους που θα 
ακολουθήσεις!

ΜΠΛΙΑΤΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Τι να πρωτοπεί κανείς για τον Δημήτρη! 
Καλλιτεχνικό και ανήσυχο πνεύμα, 
με ιδιαίτερη κλίση στην τέχνη του 
κινηματογράφου. Κοινωνικός, πρόσχαρος 
αλλά και αυθεντικός ο Δημήτρης 
αποτελούσε αυτό που λέμε «η ψυχή της 
παρέας». Έμπιστος φίλος που μπορούσες να 
δεθείς μαζί του. Δημήτρη, συνέχισε έτσι και 
η επιτυχία είναι δεδομένη!

ΜΕΝΕΞΕΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Ο Κώστας υπήρξε μια ξεχωριστή μορφή 
του σχολείου. Λάτρης της τεχνολογίας, 
επιχειρηματικό μυαλό με έντονη διάθεση 
να βοηθάει όλους τους φίλους του. Οι 
καλλιτεχνικές του αναζητήσεις γύρω από 
το λαϊκό τραγούδι και την κιθάρα μας έχουν 
καταπλήξει πολλές φορές. Είμαστε σίγουροι 
ότι θα πετύχεις όλους τους στόχους σου!

ΜΑΣΤΟΡΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ
Τι να πρωτοπεί κανείς για τον Στέργιο! Ένα παιδί 
με τόσα ενδιαφέροντα και ακόμα περισσότερα 
ταλέντα! Οι επιτυχίες του φαίνονται σε διάφορους 
τομείς, σε συνέδρια, σε μαθηματικούς 
διαγωνισμούς, προγραμματισμό και οικονομικά. 
Συνηθίζει να μας αφήνει άναυδους με το ιδιαίτερο 
χιούμορ του και τα πετυχημένα του σχόλια. 
Είμαστε σίγουροι ότι θα τα καταφέρεις, γιατί το 
αξίζεις!
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ΦΟΡΟΓΛΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ
Τι να πρωτοπεί κανείς για τον Χρήστο; Πέρα 
από τις αδιαμφισβήτητες ικανότητές του 
στο μπάσκετ ξεχώριζε τόσο για το χιούμορ 
του όσο και για την αισιοδοξία του, που 
τον καθιστούσαν από τις πιο αγαπητές 
προσωπικότητες του σχολείου. Χρήστο, 
σου ευχόμαστε τα καλύτερα, αν και είμαστε 
σίγουροι πως θα τα καταφέρεις!

ΤΣΟΥΜΕΝΗ ΜΑΡΙΑ
Αν και ήρθε πέρυσι στο σχολείο, πέτυχε 
να τους κερδίσει όλους με τον εξαιρετικό 
χαρακτήρα της. Ώριμη μαθήτρια που κέρδισε 
τόσο την εκτίμηση των καθηγητών όσο και 
των συμμαθητών της. Μαράκι, ανεξάρτητα 
με το τι θα κάνεις στη ζωή σου, η επιτυχία 
είναι σίγουρη!

ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Μια χαρισματική και κοινωνική 
προσωπικότητα, που πάντα διακρινόταν τόσο 
για το χιούμορ όσο και για την ευγένειά του. 
Ένα άτομο που παθιάζεται με ό,τι ασχολείται 
και εργάζεται σκληρά και γι΄ αυτό είμαστε 
σίγουροι ότι θα πετύχει. Κωνσταντίνε, σου 
ευχόμαστε να έχεις μια ευτυχισμένη ζωή!

ΤΖΙΑΝΓΚ ΦΡΑΝΤΣΕΣΚΟ
Σοβαρή και μετρημένη παρουσία με 
απαράμιλλη ευγένεια! Ήρεμος και 
μεθοδικός, πάντα προσπαθούσε να 
αγωνίζεται για το καλύτερο. Αν και 
εσωστρεφής, έδειχνε πάντα την ευδιάθετη 
πλευρά του χαρακτήρα του. Σου ευχόμαστε 
να πετύχεις τους στόχους σου και να γίνουν 
όλα σου τα όνειρα πραγματικότητα!

ΣΤΑΥΡΑΚΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Ο Θάνος, αν και ήρθε στο σχολείο μας στη Β’ 
Λυκείου, αμέσως ενσωματώθηκε και μέσα 
από τα αστεία του έγινε η ψυχή της παρέας. 
Παρότι είχε το μυαλό του συνέχεια στις δυο 
του αγάπες, στα ταξίδια και στο μπάσκετ, 
πάντα φρόντιζε να δηλώνει παρών μέσα 
στην τάξη με την ηχηρή παρουσία του. Θάνο, 
ακολούθησε την καρδιά σου και κάνε κάθε 
όνειρό σου πραγματικότητα!

ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
Μια «ήρεμη δύναμη» που δεν φοβόταν 
να πει τη γνώμη του. Πάντα ήταν εκεί, για 
να βοηθήσει τους συμμαθητές του και 
για να τους χαρίσει αξέχαστες στιγμές 
χαράς και γέλιου. Θοδωρή, να είσαι πάντα 
χαμογελαστός και σου ευχόμαστε να 
πετύχεις όλους σου τους στόχους.

ΣΤΡΑΓΑΛΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Αναμφίβολα από τις πιο ζωντανές, 
δυναμικές και αποφασιστικές μορφές της 
τάξης. Πάντα ξεχώριζε για την αίσθηση του 
χιούμορ που είχε και για τις ξεκαρδιστικές 
ατάκες που τον έκαναν ιδιαίτερα αγαπητό 
στην παρέα. Δημήτρη, μην χάσεις ποτέ 
όλα αυτά που σε κάνουν τόσο ξεχωριστό 
άνθρωπο και φίλο!



ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ Ε. ΜΑΝΤΟΥΛΙΔΗ 2019 - 2020

266

Studies Abroad Προετοιμασία για το πρόγραμμα

Επιτυχίες μαθητών σε θερινά εκπαιδευτικά προγράμματα
πανεπιστημίων εξωτερικού
Μαθητές των Εκπαιδευτηρίων έγιναν δεκτοί σε πανεπιστήμια του εξωτερικού και παρακολούθησαν θερινά εκπαιδευτικά προγράμματα 
κύρους στην Ευρώπη και στην Αμερική. Οι μαθητες είχαν την ευκαιρία να εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους σε αντικείμενα ανάλογα με 
τα ενδιαφέροντά τους και να διευρύνουν τους ορίζοντές τους σε κοινωνικό και πολιτισμικό επίπεδο, ερχόμενοι σε επαφή με μαθητές 
από όλο τον κόσμο. Οι μαθητές που έγιναν δεκτοί σε θερινά προγράμματα είναι:

Παρουσίαση Πανεπιστημίων ΗΠΑ και σπουδών στις ΗΠΑ από μαθητές/αποφοίτους 
των Εκπαιδευτηρίων

Ενημερώσεις από εκπροσώπους πανεπιστημίων 
του εξωτερικού

Οι μαθητές των Α΄, Β΄ και Γ΄ Λυκείου, που συμμετέχουν στο πρόγραμμα 
Studies Abroad, είχαν την ευκαιρία να ενημερωθούν για τις σπουδές 
στις ΗΠΑ από δύο αποφοίτους των Εκπαιδευτηρίων. Οι Όθων 
Τζαμτζής και Θεμιστοκλής Χάρης, που βρίσκονται στο τρίτο έτος των 
σπουδών τους στις ΗΠΑ, παρουσίασαν τα Πανεπιστήμια Drexel και 
Dartmouth αντίστοιχα, μίλησαν για τις εμπειρίες που αποκόμισαν 
έως τώρα και απάντησαν στις ερωτήσεις των μαθητών.

University of Oxford
Oxford Summer Seminar: Μ. - Α. Χρηστίδη

University of Oxford
Oxford Summer Seminar: Ι. Θεοδωρίδου

Norte Dame de Sion
Oxbridge in Paris: Ν. Αγγελοπούλου

Μ. Βρετανία Γαλλία

Γυμνάσιο - Λύκειο • STUDIES ABROAD

Επίσης, στα Εκπαιδευτήρια, στο πλαίσιο του προγράμματος Studies 
Abroad, πραγματοποιούνται κάθε χρόνο Επισκέψεις Εκπροσώπων 
Ξένων Πανεπιστημίων του εξωτερικού, οι οποίοι ενημερώνουν 
τους μαθητές για το Πρόγραμμα Σπουδών και την ακαδημαϊκή 
ζωή και απαντούν σε όλες τις πιθανές ερωτήσεις ή απορίες τους. 
Οι συναντήσεις αυτές συμβάλλουν στην πληρέστερη ενημέρωση 
των μαθητών και διασφαλίζουν την επιτυχία τους.
Worcester Polytechnic Institute: Julie Loveless
Macalester College: Sarah Schmidt
Bentley University: Karen Karidoyanes
Emerson College: Camille Bouknight

Τα Εκπαιδευτήρια E. Μαντουλίδη προετοιμάζουν τους μαθητές 
τους παράλληλα για σπουδές στο εσωτερικό και στο εξωτερικό, 
διευρύνοντας έτσι τις επιλογές τους και στηρίζοντας τις προσπάθειές 
τους. 

Χωρίς να διαθέτουν πρόγραμμα International Baccalaureate (IB), 
παρουσιάζουν κάθε χρόνο εξαιρετικές επιτυχίες σε κορυφαία 
πανεπιστήμια του εξωτερικού, ανάλογες εκείνων στα ελληνικά 
πανεπιστήμια. 

Η προετοιμασία στο πρόγραμμα Studies Abroad των Εκπαιδευτηρίων 
ξεκινά από την Α’ Λυκείου, συνεχίζεται στη Β’ Λυκείου και 
ολοκληρώνεται στη Γ’ Λυκείου με την αποστολή των αιτήσεων στα 

πανεπιστήμια.
Το πρόγραμμα Studies Abroad παρέχει:

 • Τμήματα προετοιμασίας για τις εξετάσεις εισαγωγής σε 
  πανεπιστημιακά ιδρύματα του εξωτερικού (PSAT, SAT I, SAT II, 
  ACT, TOEFL, IELTS) 
• Συμβουλευτική 
 ¾ Αίτηση προς το πανεπιστήμιο 
 ¾ Βιογραφικό με συμμετοχή & διακρίσεις σε Συνέδρια, 
  Διαγωνισμούς και Εξωσχολικές δραστηριότητες 
 ¾ Αίτηση για οικονομική βοήθεια 
• Προετοιμασία για συνέντευξη
• Συμμετοχή στα Προγράμματα Επιχειρηματικότητας
• Προετοιμασία αιτήσεων για θερινά προγράμματα εξωτερικού
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Μηνύματα από τους φοιτητές 
του εξωτερικού

Κωνσταντίνος Κουτρούλης (University of Bristol) 

Ύστερα από ένα πολύωρο ταξίδι βρέθηκα αντιμέτωπος με τις διάφορες πλατείες και τους πολυσύχναστους δρόμους του 
Bristol. Ήταν σαν μια πηγή ζωής και διασκέδασης, στην οποία ο χρόνος κυλούσε γρηγορότερα. Παράλληλα, υπήρχε 
η ανυπομονησία και ο ενθουσιασμός για το τι άτομα θα συναντήσω. Παρ΄ όλα αυτά, η φιλία που αναπτύχθηκε με τους 
συγκατοίκους μου έκανε την καθημερινότητα πιο διασκεδαστική. Επιπλέον τόσο η εστία όσο και η σχολή μου διοργάνωσαν 
δεκάδες εκδηλώσεις, με σκοπό τη γνωριμία μεταξύ των φοιτητών όλων των ετών. Έτσι ολοκληρώθηκαν οι αρχικές ήρεμες 
μέρες του Πανεπιστημίου και τις ακολούθησε η καινούρια εκπαιδευτική μου σταδιοδρομία. Γενικότερα, το πανεπιστήμιο 
του Bristol χαρακτηρίζεται από διαφορετικότητα τόσο στις σχολές όσο και στη μαθητική διαδικασία. Ο κάθε καθηγητής 
προσπαθεί να κάνει το μάθημά του δημιουργικό και πιο ουσιώδες, οργανώνοντας πρακτικά εργαστήρια και μαθήματα 
αφοσιωμένα στις ερωτήσεις μας. Γενικά, οι σπουδές μου στο πανεπιστήμιο και οι εργασίες στις οποίες συμμετείχα 
συνέβαλαν στο να δημιουργήσουν ένα ενδιαφέρον περιβάλλον, με επίκεντρο την περίπλοκη και ιδιαίτερη μηχανική. Η πορεία 
μου στο Πανεπιστήμιο ήταν επίσης δύσκολη και απαιτητική, αλλά, με το σωστό πρόγραμμα και την κατάλληλη διαχείριση 
χρόνου μου, έγινε πλούσια και αξέχαστη.

Χαράλαμπος Βαφειάδης (Bocconi University)

Πριν από λίγο καιρό αποφοίτησα από το Πανεπιστήμιο του Bocconi στο Μιλάνο, όπου ολοκλήρωσα το πτυχίο μου πάνω στο 
πεδίο του International Economics and Management. Κατά τη διάρκεια των σπουδών μου στο Μιλάνο, είχα τη δυνατότητα 
να εκτεθώ σε μια ευρεία ποικιλία μαθημάτων που περιείχαν μαθήματα οικονομικών μέχρι και μαθήματα Computer Science, 
Public και Private Law. Είχα τη δυνατότητα να γνωρίσω φοιτητές από διάφορα έθνη, παρά την πλειοψηφία των Ιταλών στο 
πανεπιστήμιο, που δηλώνει το διεθνές προφίλ του πανεπιστημίου και την έκθεση των φοιτητών σε διαφορετικές νοοτροπίες 
και κουλτούρες. Το Bocconi με βοήθησε να θέσω τα ακαδημαϊκά θεμέλια και να ανακαλύψω τον επαγγελματικό μου 
προσανατολισμό, μιας και είχα τη δυνατότητα να κάνω πρακτικές σε πολυεθνικές εταιρείες στην Αθήνα, που με βοήθησαν 
να αποκτήσω αυτή την κατεύθυνση. Αυτή τη στιγμή, πραγματοποιώ τις μεταπτυχιακές σπουδές μου στο London Business 
School, που ήταν το όνειρό μου και γνωρίζω ότι θα αποτελέσει την αφετηρία μιας πολλά υποσχόμενης καριέρας. Κατά τη 
διάρκεια των μεταπτυχιακών μου σπουδών, είχα τη δυνατότητα να γνωρίσω άτομα από κυριολεκτικά κάθε άκρη του πλανήτη 
και να εκτεθώ στην έντονη ζωή και την πολυπολιτισμική και πολυεθνική ταυτότητα του Λονδίνου. Όλες οι εμπειρίες αυτές με 
έχουν βοηθήσει να αποκτήσω μια διαφορετική προοπτική για τη ζωή και τις βασικές προτεραιότητές της!

Νίκος Χρυσικός - Κωνσταντουδάκης (Eindhoven University)

Περίπου δύο χρόνια πριν αποφοιτήσω από τα Εκπαιδευτήρια, έτυχε να επισκεφτώ το Πολυτεχνείο του Eindhoven κατά 
τη διάρκεια ενός ταξιδιού στην Ολλανδία. Τότε ήταν που πραγματικά κατάλαβα ότι η ζωή στο εξωτερικό θα ήταν πολύ 
συναρπαστική και αρκετά διαφορετική από εκείνη σε ένα πανεπιστήμιο του εσωτερικού. Έτσι, λοιπόν, αποφάσισα μέσω 
του προγράμματος Studies Abroad να κάνω αίτηση για μια θέση σε αυτό το πανεπιστήμιο. Παρόλο που τα αποτελέσματα 
των Πανελλαδικών εξετάσεων ήταν ικανοποιητικά, αφού κατάφερα να εξασφαλίσω μια θέση στο τμήμα Ηλεκτρολόγων 
Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, η ιδέα για σπουδές στο εξωτερικό είχε 
ωριμάσει τόσο πολύ μέσα μου που δεν υπήρχαν περιθώρια για δεύτερη σκέψη. Η διαφορετική κουλτούρα, οι περισσότερες 
ευκαιρίες για το μέλλον, οι νέες φιλίες αλλά και η περιπέτεια της μετεγκατάστασης στο εξωτερικό ήταν αυτά που μου 
κέντρισαν περισσότερο το ενδιαφέρον. Σχετικά με τα μαθήματα, οι ώρες διδασκαλίας δεν έχουν ως στόχο την παράδοση 
νέας ύλης, αλλά έχουν περισσότερο τη μορφή καθοδήγησης. Έτσι, λοιπόν, πρέπει να διαβάσεις μόνος αρκετές ώρες, αλλά 
και να πειραματιστείς στα εργαστήρια. Ωστόσο, αυτό δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχει ελεύθερος χρόνος για διασκέδαση και 
εκδρομές σε καινούρια μέρη. Τώρα, λίγες εβδομάδες πριν από την επίσημη λήξη του πρώτου ακαδημαϊκού έτους, μπορώ με 
βεβαιότητα να πω ότι έκανα τη σωστή επιλογή!
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Σύλλογος Αποφοίτων

Το Διοικητικό Συμβούλιο
Πρόεδρος: Σαραντίδου Χριστίνα - Διονυσία
Α΄ Αντιπρόεδρος: Παπαδοπούλου Ιωάννα - Ίρις 
Β’ Αντιπρόεδρος: Καραρίζου Φωτεινή
Γενική Γραμματέας: Γιωγιού Άλκηστις
Ειδική Γραμματέας: Γεωργίου Φανή
Ταμίας: Τζιώγας Χαράλαμπος
Μέλος: Πλουμιστού Άννυ
Μέλος: Τσερτσενές Χρήστος
Μέλος: Παπάς Βαγγέλης
Αναπληρωματικό Μέλος: Μενεξόπουλος Γιώργος
Αναπληρωματικό Μέλος: Ασλάνης Χρήστος
Αναπληρωματικό Μέλος: Σιββάς Κωνσταντίνος

Κοπή πρωτοχρονιάτικης πίτας αποφοίτων - γονέων 2020

Σε πολύ ευχάριστη και συγκινητική ατμόσφαιρα πραγματοποιήθηκε στο «Kitchen Bar» η καθιερωμένη κοπή της πρωτοχρονιάτικης 
βασιλόπιτας παλαιών αποφοίτων, των οποίων τα παιδιά φοιτούν στα Εκπαιδευτήρια.
Οι απόφοιτοι - γονείς των Εκπαιδευτηρίων είχαν την ευκαιρία να συνομιλήσουν τόσο με παλιούς όσο και σημερινούς δασκάλους, 
καθηγητές και διευθυντές των Εκπαιδευτηρίων και αποφοίτους του Δημοτικού, Γυμνασίου και Λυκείου. Μίλησαν με αγάπη και 
νοσταλγία για τα Εκπαιδευτήρια και τους δασκάλους τους και ευχήθηκαν να αποκτήσουν και τα παιδιά τους ωραίες αναμνήσεις από 
τη σχολική τους ζωή, όπως έχουν και οι ίδιοι.

Δράσεις του Συλλόγου Αποφοίτων

Ολοκλήρωση Εργαλειοθήκης Εσωτερικής και Εξωτερικής Αναδιαμόρφωσης
Internal and External Make Over Tool kit

Συμμετοχή στον 8ο Διεθνή Ημιμαραθώνιο

Συμμετοχή της χορευτικής ομάδας αποφοίτων στα 
«Δραβησκιώτικα 2019»

EXCHANGE IT- ERASMUS+ Exchange - itErasmus



Γυμνάσιο - Λύκειο • ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ
EKΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ Ε. ΜΑΝΤΟΥΛΙΔΗ 2019 - 2020

269

01
ΜΑΘΗΤΡΙΑ ΤΏΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΏΝ ΣΤΟ 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΗΣ ΣΟΡΒΟΝΝΗΣ (ΓΑΛΛΙΑ)

Η μαθήτρια 
Ζ. - Μ. Καμοπούλου 
(απόφοιτη 2020) έγινε 
δεκτή στο κορυφαίο 
πανεπιστήμιο Université 
Paris 1 Panthéon Sorbonne 
της Γαλλίας για Νομικές 
Σπουδές. Η μαθήτρια είχε 
γίνει δεκτή και σε άλλα 
κορυφαία πανεπιστήμια 
του εξωτερικού, αφού 
παρακολούθησε τα Τμήματα 

Προετοιμασίας και Συμβουλευτικής του προγράμματος Studies 
Abroad των Εκπαιδευτηρίων για σπουδές σε πανεπιστήμια 
του εξωτερικού, τα εξαιρετικά αποτελέσματα του οποίου 
συντέλεσαν καθοριστικά στην επιλογή της.

03
ΤΙΜΗΤΙΚΗ ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΣΤΟ 9o ΜΟΝΤΕΛΟ 
ΕΥΡΏΠΑΪΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΤΟΥ 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ YALE

Η μαθήτρια των Εκπαιδευτηρίων Ό. Κεραμέως (Γ΄ Γυμνασίου) 
έλαβε τιμητική διάκριση στο 9ο Μοντέλο Ευρωπαϊκής 
Διακυβέρνησης του Πανεπιστημίου Yale για την εξαιρετική της 
παρουσία ως Υπουργού Παιδείας, Νεότητας, Πολιτισμού και 
Αθλητισμού της Ιταλίας. Στο συνέδριο αυτό, που διοργάνωσε το 
Πανεπιστήμιο του Yale στη Λισαβόνα, συμμετείχαν 16 μαθητές 
των Εκπαιδευτηρίων ανάμεσα σε ένα μεγάλο σύνολο μαθητών 
από 26 σχολεία απ' όλο τον κόσμο.

Η μαθήτρια Λ. - Α. Πανούση 
(απόφοιτη 2020) έγινε δεκτή 
στο Πανεπιστήμιο Université 
Sorbonne της Γαλλίας για 
σπουδές Επιστημών και 
Μηχανικής. Η μαθήτρια είχε 
γίνει επίσης δεκτή και σε 
άλλα γαλλικά Πανεπιστήμια, 
αφού παρακολούθησε τα 
Τμήματα Προετοιμασίας 
και Συμβουλευτικής του 

προγράμματος Studies Abroad των Εκπαιδευτηρίων για 
σπουδές σε πανεπιστήμια του εξωτερικού, τα εξαιρετικά 
αποτελέσματα του οποίου συντέλεσαν καθοριστικά στην 
επιλογή της.

02
ΜΑΘΗΤΡΙΑ ΤΏΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΏΝ ΣΤΟ 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΗΣ ΣΟΡΒΟΝΝΗΣ (ΓΑΛΛΙΑ)

04
23η ΒΑΛΚΑΝΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ 
ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΝΕΏΝ

Η μαθήτρια των Εκπαιδευτηρίων Μ. Κωνσταντινίδου
(Γ΄ Γυμνασίου) και ο μαθητής Κ. Κωνσταντινίδης
(Β΄ Γυμνασίου) κατέλαβαν τη δεύτερη και την τρίτη θέση 
αντίστοιχα στην 23η Βαλκανική Μαθηματική Ολυμπιάδα Νέων 
- JBMO 2019 (23nd Junior Balkan Mathematical Olympiad), 
που πραγματοποιήθηκε στην Κύπρο.

05
ΔΙΕΘΝΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΚΑΙ 
ΒΑΛΚΑΝΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ 
ΝΕΏΝ

4 μαθητές των Εκπαιδευτηρίων κατέκτησαν εξαιρετικές 
διακρίσεις στον Προκριματικό Διαγωνισμό της Ελληνικής 
Μαθηματικής Εταιρείας που έγινε στην Αθήνα, για την επιλογή 
των Εθνικών Ομάδων εκπροσώπησαν την Ελλάδα στην 61η 
Διεθνή Μαθηματική Ολυμπιάδα (IMO) και στην 24η Βαλκανική 
Μαθηματική Ολυμπιάδα Νέων (JBMO). Πιο συγκεκριμένα, 
διακρίθηκαν οι παρακάτω μαθητές:
4η θέση: Ι. Δημουλιός (Β΄ Λυκείου),
3η θέση: K. Κωνσταντινίδης (Γ΄ Γυμνασίου)
4η θέση: Π. Λιάμπας (Γ΄ Γυμνασίου).
Ο Ι. Δημουλιός στελέχωσε την Εθνική Ομάδα, η οποία 
αποτελείται από έξι μαθητές Λυκείου και έλαβε μέρος στην 
61η Διεθνή Μαθηματική Ολυμπιάδα. Οι K. Κωνσταντινίδης 
και Π. Λιάμπας στελέχωσαν την Εθνική Ομάδα, η οποία 
αποτελείται από έξι μαθητές Γυμνασίου και έλαβαν μέρος στην 
24η Βαλκανική Μαθηματική Ολυμπιάδα Νέων.

Στον ίδιο διαγωνισμό ο μαθητής 
Α. Γιαννάκης (Β΄ Γυμνασίου) κατέλαβε 
τη δεύτερη θέση των επιλαχόντων.
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06
8ο ΕΥΡΏΠΑΪΚΟ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟ ΚΥΠΕΛΛΟ

7 μαθητές των Εκπαιδευτηρίων κατέκτησαν σημαντικές 
διακρίσεις στο 8ο Ευρωπαϊκό Μαθηματικό Κύπελλο (8th 
European Mathematical Cup), Junior και Senior κατηγορία, 
που διοργανώνεται κάθε χρόνο από την Κροατική Ένωση 
«Νέων Μαθηματικών Maria Getaldic», στο οποίο συμμετείχαν 
24 μαθητές των Εκπαιδευτηρίων. Πιο συγκεκριμένα, 
διακρίθηκαν οι παρακάτω μαθητές (Junior κατηγορία):
2ο βραβείο: I. Δημουλιός (Β΄ Λυκείου),
2ο βραβείο: Κ. Κωνσταντινίδης (Γ΄ Γυμνασίου), 
3ο βραβείο: Α. Παπαδόπουλος (Α΄ Λυκείου),
3ο βραβείο: Π. Τζάρτζη (Α΄ Λυκείου),
3ο βραβείο: Χ. Καραφυλλιά (Β΄ Λυκείου),
3ο βραβείο: Θ. Παπαβραμίδης (Β΄ Γυμνασίου),
3ο βραβείο: Ά. Γιαννάκης (Β΄ Γυμνασίου).

07
37η ΕΘΝΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ 
«ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ» 2020

8 μαθητές του Γυμνασίου - Λυκείου των Εκπαιδευτηρίων 
κατέκτησαν 8 μετάλλια, 4 αργυρά και 4 χάλκινα στην 
τελική φάση «Αρχιμήδης» της 37ης Εθνικής Μαθηματικής 
Ολυμπιάδας της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρείας (ΕΜΕ). 
Πιο συγκεκριμένα, διακρίθηκαν οι παρακάτω μαθητές:
2η θέση - Αργυρό Μετάλλιο: Ά. Γιαννάκης (Β΄ Γυμνασίου), 
Κ. Κωνσταντινίδης (Γ΄ Γυμνασίου), Π. Λιάμπας (Γ΄ Γυμνασίου), 
Ι. Δημουλιός (Β΄ Λυκείου)
3η θέση - Χάλκινο Μετάλλιο: Ι. - Ε. Κενανίδης (Β΄ Γυμνασίου), 
Χ. Καραφυλλιά (Β’ Λυκείου), Χ. Αλβανός (Γ΄ Λυκείου),
Σ. Μάστορης (Γ΄ Λυκείου).

08
ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΔΙΑΓΏΝΙΣΜΟ AMC 8 ΤΗΣ 
ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 
(ΜΑΑ) 2020

3 μαθητές των Εκπαιδευτηρίων διακρίθηκαν στον Διεθνή 
Μαθηματικό Διαγωνισμό AMC 8 της Αμερικανικής 
Μαθηματικής Εταιρείας (MAA). Πιο συγκεκριμένα, την πρώτη 
θέση κατέλαβε ο μαθητής Π. - Π. Νίκου (Α΄ Γυμνασίου), τη 
δεύτερη θέση η μαθήτρια Ε. Κωνσταντινίδου (Α΄ Γυμνασίου) & 
την τρίτη θέση ο μαθητής Τ. Κωνσταντινίδης (Α΄ Γυμνασίου). 
Αξίζει να σημειωθεί ότι ο μαθητής Π. - Π. Νίκου κατατάχθηκε 
στο top 5% των συμμετεχόντων παγκοσμίως. Στον διαγωνισμό 
έλαβαν μέρος 34 μαθητές της Α΄ και Β΄ Γυμνασίου.

09
ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
AMC 10A - AMC 12A, 2020

22 μαθητές της Γ΄ Γυμνασίου και Α΄ Λυκείου και ο μαθητής 
Π. - Π. Νίκου (Α΄ Γυμνασίου) έλαβαν μέρος στον διαγωνισμό 
AMC 10A και 6 μαθητές της Β΄ Λυκείου και Γ΄ Λυκείου 
στον διαγωνισμό AMC 12A της Αμερικάνικης Μαθηματικής 
Εταιρείας (MAA).
Πιο συγκεκριμένα, διακρίθηκαν οι εξής μαθητές:
AMC 10A
1η θέση: Α. Αργυρόπουλος (Α΄ Λυκείου)
2η θέση: Κ. Κωνσταντινίδης (Γ΄ Γυμνασίου)
3η θέση: Ο. Κωνσταντινίδης (Γ΄ Γυμνασίου),
        Π. - Π. Νίκου (Α΄ Γυμνασίου)
AMC 12Α
1η θέση: Ι. Δημουλιός (Β΄ Λυκείου)
2η θέση: Χ. Καραφυλλιά (Β΄ Λυκείου) 
3η θέση: Α. Τόλη (Β΄ Λυκείου)
Ο μαθητής Π. - Π. Νίκου (Α΄ Γυμνασίου) είχε καταταγεί στο top 
5% των συμμετεχόντων του διαγωνισμού AMC 8 παγκοσμίως.
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11
ΔΙΕΘΝΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΏΝΙΣΜΟΣ 
«ΚΑΓΚΟΥΡΟ» 2020

Μαθητές των Εκπαιδευτηρίων και άλλων ιδιωτικών και 
δημόσιων σχολείων της πόλης, των τάξεων Α΄ Γυμνασίου 
έως και Β΄ Λυκείου, έλαβαν μέρος στον Διεθνή Μαθηματικό 
Διαγωνισμό «Καγκουρό».
Οι μαθητές που διακρίθηκαν είναι:
Α΄ Γυμνασίου: Α. Αδάμος, Λ. Γκανάτσα, Δ. Ιγνατιάδης,
Α. Καϊμάκης, Χ. Καμπισιούλης, Ε. Κωνσταντινίδου,
Α. Μπουσουλέγκας, Π. - Π. Νίκου, Α. Πηλιανίδου,
Ε. Ταμπουρή, Δ. Τούλης
Β΄ Γυμνασίου: Ε. Αδάμου, Γ. Καϊμάκη, Ι. - Ε. Κενανίδης,
Ά. Κουμάνη, Θ. Παπαβραμίδης, Α. Χουσιάδα
Γ΄ Γυμνασίου: Μ. Γκανάτσα, Δ. Γκανάτσας, Γ. Καραπαναγιώτη, 
Π. Λιάμπας, Σ. Μάμαλης, Σ. Παπαθανασίου, Κ. Σαχταρίδου,
Α. Τσιορβάς, Ρ. Τσιορβάς, Α. Φιλιππάς
Α΄ Λυκείου: Α. Αργυρόπουλος, Π. Τζάρτζη

12
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΏΝΙΣΜΟΣ 
«ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ»

Μαθητές των Εκπαιδευτηρίων και άλλων σχολείων της 
πόλης όλων των τάξεων του Γυμνασίου έλαβαν μέρος 
στον Μαθηματικό Διαγωνισμό «Πυθαγόρας», ο οποίος 
διοργανώθηκε από την Ελληνική Μαθηματική Εταιρεία (ΕΜΕ) 
για πρώτη φορά σε εξεταστικά κέντρα σε όλη την επικράτεια.
Οι μαθητές που διακρίθηκαν είναι:
Α΄ Γυμνασίου
Ε. Κωνσταντινίδου, Π. - Π. Νίκου, Δ. Τούλης, Δ. Τραγιαννίδης
Β΄ Γυμνασίου
Ε. Γεωργιτσέλη, Μ. Ζαρογουλίδης, Μ. Κολυμπιανάκης,
Θ. Παπαβραμίδης, Ν. - Μ. Τσάκου
Γ΄ Γυμνασίου
Μ. Γκανάτσα, Μ. Ταμπού

10
ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
AMC 10A - AMC 12A, 2020

45 μαθητές των Εκπαιδευτηρίων πέρασαν με επιτυχία τη B΄ 
Φάση «O Ευκλείδης» του 80ου Πανελλήνιου Διαγωνισμού της 
Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρείας (ΕΜΕ), κατατάσσοντας τα 
Εκπαιδευτήρια στην πρώτη θέση στην Ελλάδα.
Οι μαθητές που προκρίθηκαν είναι:
Γυμνάσιο
Γ. Ανδρεάδη, Α. Γιαννάκης Μ. Ζαρογουλίδης, Ε. Ζλάτου,
Δ. Ιγνατιάδης, Γ. Καϊμάκη, Α. Καϊμάκης, Δ. Κάρκος,
Ι - Ε. Κενανίδης, Τ. Κωνσταντινίδης, Ε. Κωνσταντινίδου,
Β. Μπανάκα, Π - Π. Νίκου, Θ. Παπαβραμίδης, Μ. Γκανάτσα,
Δ. Γκανάτσας, Γ. Ιακωβίδης, Γ. Καραπαναγιώτη, 
Α. Καραφυλλιάς, Κ. Κωνσταντινίδης, Ο. Κωνσταντινίδης, 
Π. Λιάμπας, Σ. Μάμαλης, Κ. Μπανάκα, Μ. Μπέλλης,
Α - Μ. Παμπόρη, Α. Παπαδόπουλος, Αι. Παπαδοπούλου,
Σ. Παπαθανασίου, Δ. Πηλιανίδης, Μ. Πολυζούλη, 
Σ. Σπυρόπουλος, Μ. Ταμπού, Α. Ταμπουρής Α. Τσιορβάς,
Ρ. Τσιορβάς.

Λύκειο
Α. Αργυρόπουλος, Μ. Κωνσταντινίδου, Α. Παπαδόπουλος,
Π. Τζάρτζη, Α. Γεωργιάδης, Ι. Δημουλιός, Χ. Καραφυλλιά,
Χ. Αλβανός, Σ. Μάστορης
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13
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΏΝΙΣΜΟΣ «Ο ΜΙΚΡΟΣ 
ΘΑΛΗΣ» 2019

7 μαθητές διακρίθηκαν στον Μαθηματικό Διαγωνισμό «Ο 
Μικρός Θαλής» που πραγματοποιήθηκε από το Παράρτημα 
Κεντρικής Μακεδονίας της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρείας 
για μαθητές της Α΄ Γυμνασίου.
Πιο συγκεκριμένα, διακρίθηκαν οι παρακάτω μαθητές:
3ο βραβείο
Δ. Τραγιαννίδης, Λ. Τ. Μα, Σ. Καρασμάνης
Έπαινος
Α. Καπλάνης, Δ. - Μ. Παπαποστόλη, Α. - Μ. Προφυλλίδης, 
Α. Αθανασιάδου - Μπλετζιάν

15
Α΄ ΦΑΣΗ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΔΙΑΓΏΝΙΣΜΟΥ 
ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ

Η μαθήτρια των Εκπαιδευτηρίων Ν. Κωνσταντινίδου 
(Γ΄ Λυκείου) κατετάγη ενδέκατη στην Α΄ φάση του 16ου 
Πανελλήνιου Διαγωνισμού Βιολογίας. Στην ίδια φάση και στη 
δική του κατηγορία ο μαθητής μας Χ. Πηλιανίδης
(Β΄ Λυκείου) κατέκτησε την ένατη θέση. Κερδίζουν έτσι και οι 
δύο το δικαίωμα συμμετοχής στη Β΄ φάση του Διαγωνισμού, 
η οποία θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα. Ο Πανελλήνιος 
Διαγωνισμός Βιολογίας διοργανώθηκε από την Πανελλήνια 
Ένωση Βιοεπιστημόνων υπό την αιγίδα του Υ.ΠΑΙ.Θ.

Η μαθήτρια των 
Εκπαιδευτηρίων
Ν. Κωνσταντινίδου
(Β΄ Λυκείου), που διακρίθηκε 
με το χάλκινο μετάλλιο στη 
Διεθνή Ολυμπιάδα Βιολογίας, 
έγινε δεκτή από την Υπουργό 
Παιδείας και Θρησκευμάτων 
κ. Ν. Κεραμέως. Η Υπουργός 
υποδέχθηκε στο Υπουργείο 
τους μαθητές της Ελληνικής 
Εθνικής Αποστολής που 
μετείχαν στην 30η Διεθνή 
Ολυμπιάδα Βιολογίας, που 
διεξήχθη από 14 έως 21 

Ιουλίου 2019 στο Szeged της Ουγγαρίας και τους συνεχάρη 
θερμά για τις σημαντικές διακρίσεις που πέτυχαν. Επίσης, 
εξέφρασε τη χαρά της για το ενδιαφέρον που επέδειξαν οι 
μαθητές για τις επιστήμες, για την ανταμοιβή των κόπων τους 
και για την αριστεία τους στον τομέα των ενδιαφερόντων τους.
Η κ. Κεραμέως απέδωσε τιμητικούς επαίνους και δύο 
αναμνηστικά βιβλία στον κάθε μαθητή.

16
ΒΡΑΒΕΥΣΗ ΜΑΘΗΤΡΙΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΟΥΡΓΟ 
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΓΙΑ ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΣΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ

14
16ος ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΔΙΑΓΏΝΙΣΜΟΣ 
ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ

Ο μαθητής των 
Εκπαιδευτηρίων 
Α. Αργυρόπουλος
(Α΄ Λυκείου) κατέκτησε 
την όγδοη θέση στον 16ο 
Πανελλήνιο Διαγωνισμό 
Βιολογίας 2020. Η διάκρισή 
του συνοδεύεται και από την 
απονομή βραβείου, όπως 
προβλέπεται για τους 12 
πρώτους διαγωνιζόμενους.
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17
BΡΑΒΕΥΣΗ ΔΙΑΚΡΙΘΕΝΤΏΝ ΜΑΘΗΤΏΝ ΑΠΟ 
ΤΗΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

Οι μαθητές των Εκπαιδευτηρίων Μ. Κωνσταντινίδου
(Γ΄ Γυμνασίου), Α. - Χ. Σάββα (Γ΄ Λυκείου) και
Κ. Κωνσταντινίδης (Β΄ Γυμνασίου) έγιναν δεκτοί και 
βραβεύτηκαν από την Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων 
Νίκη Κεραμέως μαζί με τους υπόλοιπους μαθητές που 
διακρίθηκαν σε Μαθηματικές Ολυμπιάδες. Η Ηγεσία 
του Υπουργείου Παιδείας συνεχάρη τους μαθητές για τις 
σημαντικές διακρίσεις τους στους διεθνείς διαγωνισμούς και 
τους απένειμε τιμητικούς επαίνους και αναμνηστικά.

19
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΔΙΑΓΏΝΙΣΜΟΣ 
ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑΣ «ΙΠΠΑΡΧΟΣ»

6 μαθητές των Εκπαιδευτηρίων διακρίθηκαν στη 2η και 
τελική φάση του 25ου Πανελλήνιου Διαγωνισμού Αστρονομίας 
Γυμνασίων και Λυκείων «ΙΠΠΑΡΧΟΣ» πέτυχαν τις παρακάτω 
διακρίσεις:
Κατάταξη μαθητών Λυκείου:
6ος Έπαινος: Χ. Καραφυλλιά (Β΄Λυκείου)
8ος Έπαινος: Χ. Αλβανός (Γ΄ Λυκείου)
H μαθήτρια Χ. Καραφυλλιά προκρίθηκε στην 3η φάση του 
Διαγωνισμού «ΠΤΟΛΕΜΑΙΟΣ» και θα διεκδικήσει μια από 
τις πέντε θέσεις στην Ολυμπιακή Ομάδα Αστρονομίας και 
Αστροφυσικής, που θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα στη 14η 
Διεθνή Ολυμπιάδα Αστρονομίας - Αστροφυσικής.
Κατάταξη μαθητών Γυμνασίου:
2ο Βραβείο: Π. Λιάμπας (Γ΄ Γυμνασίου)
3ο Βραβείο: Κ. Κωνσταντινίδης (Γ΄ Γυμνασίου)
1ος Έπαινος: Τ. Κωνσταντινίδης (Α΄ Γυμνασίου)
9ος Έπαινος: Ο. Κωνσταντινίδης (Γ΄ Γυμνασίου)
Οι μαθητές Π. Λιάμπας, Κ. Κωνσταντινίδης και
Τ. Κωνσταντινίδης θα είναι τρία από τα πέντε μέλη της 
Εθνικής Ομάδας Νέων, που θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα 
στη 2η Διεθνή Ολυμπιάδα Νέων Αστρονομίας - Αστροφυσικής 
2021.

18
3ος ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΔΙΑΓΏΝΙΣΜΟΣ 
ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΤΗΜΙΚΗΣ

Ο μαθητής των 
Εκπαιδευτηρίων 
Τ. Κωνσταντινίδης 
(Α΄ Γυμνασίου) κατέκτησε τη 
δεύτερη θέση και το αργυρό 
μετάλλιο στον 3ο Πανελλήνιο 
Μαθητικό Διαγωνισμό 
Αστρονομίας και Διαστημικής 
για τους μαθητές Ε΄ και 
ΣΤ΄ τάξεων του Δημοτικού 
Σχολείου, που διοργανώθηκε 
από την Εταιρεία Αστρονομίας 
και Διαστήματος, με τη 
συμπαράσταση του Τμήματος 
Οικονομικών Επιστημών του 
Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. 

20
32ος ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΔΙΑΓΏΝΙΣΜΟΣ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

2 μαθητές των Εκπαιδευτηρίων διακρίθηκαν, για να 
συμμετάσχουν στο Camp Πληροφορικής, από όπου 
θα προκύψει η Εθνική Ομάδα Πληροφορικής, που θα 
εκπροσωπήσει τη χώρα μας στις διεθνείς διοργανώσεις. 
Πιο συγκεκριμένα διακρίθηκαν οι μαθητές: Α. Τσιορβάς
(Γ΄ Γυμνασίου), Δ. Τούλης (Α΄ Γυμνασίου), αφού πήραν μέρος 
στον 32ο Πανελλήνιο Διαγωνισμό Πληροφορικής, όπου 
συμμετέχουν Γυμνασίου και Λυκείου από όλη την Ελλάδα.
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21
ΒΑΛΚΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΥΡΏΠΑΪΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΝΕΏΝ

Ο μαθητής των 
Εκπαιδευτηρίων Α. Τσιορβάς 
(Γ΄ Γυμνασίου) κατέκτησε 
τη δεύτερη θέση στο Camp 
Πληροφορικής 2020, 
στον διαγωνισμό μαθητών 
Γυμνασίου. Ο μαθητής με αυτή 
τη διάκριση στελέχωσε την 
Εθνική Ομάδα Πληροφορικής 
2020 και έλαβε μέρος στη 
Διεθνή Βαλκανική Ολυμπιάδα 
Πληροφορικής Νέων 

(Junior Balkan Olympiad Informatics - JBOI) και στη Διεθνή 
Ευρωπαϊκή Ολυμπιάδα Πληροφορικής Νέων (European 
Junior Olympiad Informatics - EJOI) 2020.

24
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΏΝΙΣΜΟΣ 
«ΛΥΣΙΑΣ 2020»

2 μαθητές των Εκπαιδευτηρίων πέτυχαν σημαντικές διακρίσεις 
στην τελική φάση του Πανελλήνιου Μαθητικού Διαγωνισμού 
«Λυσίας 2020». Πιο συγκεκριμένα, η Γ. Καϊμάκη
(Β΄ Γυμνασίου) κατέκτησε την 5η θέση πανελλήνια στην 
κατηγορία της τάξης της και ο μαθητής Α. Καϊμάκης
(Α΄ Γυμνασίου) κατέλαβε επίσης την 5η θέση πανελλήνια στην 
τάξη του.

25
ΒΡΑΒΕΥΣΗ ΑΡΙΣΤΟΥΧΟΥ ΑΠΟΦΟΙΤΟΥ 
ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΠΟ ΤΗ EUROBANK

H αριστούχος απόφοιτη των Εκπαιδευτηρίων Π. Ξένου, 
που εισήχθη 1η στη Νομική Σχολή του Αριστοτελείου 
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης με 19.422 μόρια, βραβεύτηκε 
στο πλαίσιο του προγράμματος χορηγών «Η Μεγάλη Στιγμή 
για την Παιδεία», το οποίο πραγματοποιήθηκε για 17η συνεχή 
χρονιά από την Eurobank.

26
1ος ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ 
ΔΙΑΓΏΝΙΣΜΟΣ ΣΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ «ΕΡΜΗΣ»

Ο μαθητής των 
Εκπαιδευτηρίων Σ. Μάστορης 
(Γ΄ Λυκείου) κατέλαβε 
τη δεύτερη θέση στον 1ο 
Πανελλήνιο Μαθητικό 
Διαγωνισμό στα Οικονομικά 
«Ερμής», που διοργανώθηκε 
από το Οικονομικό 
Πανεπιστήμιο Αθηνών στο 
πλαίσιο του εορτασμού 
των 100 ετών από την 
ίδρυσή του. Ο διαγωνισμός 
αφορούσε τους μαθητές και 
τις μαθήτριες της Γ΄ τάξης 

των Γενικών και Επαγγελματικών Λυκείων όλης της χώρας 
και οργανώθηκε από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών 
σε συνεργασία με το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος και 
την Ένωση Οικονομολόγων Εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης.

22
ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΑΓΏΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 
«BEBRAS CHALLENGE IN GREECE»

40 μαθητές του Γυμνασίου των Εκπαιδευτηρίων διακρίθηκαν 
στον Διεθνή Διαγωνισμό Πληροφορικής «Bebras Challenge in 
Greece», καταφέρνοντας να συγκεντρώσουν βαθμολογία πάνω 
από 80/100. Η επίδοση αυτή είναι ιδιαίτερα σημαντική, καθώς 
στο σύστημα βαθμολόγησης του διαγωνισμού εφαρμόζεται 
αρνητική βαθμολογία σε περίπτωση λανθασμένης απάντησης.
Πιο συγκεκριμένα:
2 μαθητές πέτυχαν τη μέγιστη διάκριση με σκορ 100/100.
2 μαθητές συγκέντρωσαν βαθμολογία από 90/100 - 99/100.
14 μαθητές πέτυχαν σκορ πάνω από 85/100 - 90/100.
22 μαθητές είχαν σκορ μεταξύ 80/100 - 85/100.

23
100% ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΣΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΠΤΥΧΙΟΥ 
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ KEYCERT/
ACTA

Κατά τη σχολική χρονιά 2019 - 2020 ολοκληρώθηκαν 
με επιτυχία οι εξετάσεις Πιστοποίησης Πληροφορικής 
KeyCERT/ACTA. Πιο συγκεκριμένα, μαθητές της Β΄ και Γ΄ 
Γυμνασίου εξετάστηκαν στις ενότητες Word, Excel, Power 
Point και Internet. Συνολικά έδωσαν εξετάσεις σε 210 
ενότητες και είχαν 100% επιτυχία. Επιπρόσθετα, οι μαθητές 
της Γ΄ Γυμνασίου ολοκλήρωσαν τον κύκλο σπουδών, αφού 
εξετάστηκαν επιτυχώς και στις 4 ενότητες (κατά τη διάρκεια 
των 3 τάξεων του Γυμνασίου) που αναφέρθηκαν παραπάνω και 
πήραν το πτυχίο πιστοποίησης KeyCERT/ACTA.
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27
ΔΙΑΓΏΝΙΣΜΟΣ «EUROSCOLA» 2019 - 2020

Η μαθήτρια των 
Εκπαιδευτηρίων Χ. Τσιούμα 
(Β' Λυκείου) διακρίθηκε 
στον διαγωνισμό Euroscola 
2019 - 2020, κατακτώντας 
την πρώτη θέση και θα 
εκπροσωπήσει τη χώρα 
μας στην Ημερίδα της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
Οι μαθητές οι οποίοι 
συμμετείχαν στη διαδικασία 
επιλογής πήραν μέρος 
σε διαγωνισμό που 
διοργανώθηκε από την 
Περιφερειακή Διεύθυνση 
Εκπαίδευσης Κεντρικής 

Μακεδονίας και συμμετείχαν περίπου 400 μαθητές και 
μαθήτριες από δημόσια και ιδιωτικά σχολεία της Κεντρικής 
Μακεδονίας, εκ των οποίων οι 24 θα εκπροσωπήσουν τη χώρα 
μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

28
ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΜΑΘΗΤΡΙΏΝ ΣΤΟΝ ΔΙΑΓΏΝΙΣΜΟ 
«Η ΔΙΚΗ ΜΟΥ ΒΙΟΗΘΙΚΗ»

Τιμητικό έπαινο απέσπασε η ομάδα των Εκπαιδευτηρίων 
που συμμετείχε στην Τελική Φάση του Διαγωνισμού «Η Δική 
μου Βιοηθική», που πραγματοποιήθηκε στη Νομική Σχολή 
του ΑΠΘ. Στην ομάδα των Εκπαιδευτηρίων συμμετείχαν οι 
μαθήτριες Ε. Αθανασιάδου, Α. Εφραιμίδου, Α. Μίκου, 
Α. Μπαρουτούδη και Ε. Στούρνα (Β΄ Λυκείου) και 
διαγωνίστηκαν στη θεματική ενότητα «Βλαστοκύτταρα», 
παρουσιάζοντας την εργασία με θέμα «Κρατική 
χρηματοδότηση στα Ανθρώπινα Εμβρυϊκά Βλαστοκύτταρα 
(Case Study)». Αξίζει να σημειωθεί ότι οι μαθήτριες 
ξεκίνησαν να προετοιμάζονται στο συγκεκριμένο θέμα 
από πέρυσι, με αφετηρία το θέμα Case Study που είχαν 
επιλέξει στο πλαίσιο του μαθήματος Project. Ο διαγωνισμός 
διοργανώθηκε από το Εργαστήριο Ιατρικού Δικαίου και 
Βιοηθικής της Νομικής Σχολής του ΑΠΘ και την Εθνική 
Επιτροπή Βιοηθικής.

29
ΚΔ΄ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΏΝ ΕΦΗΒΏΝ

Στο πλαίσιο της 
ΚΔ΄ Συνόδου του 
προγράμματος «Βουλή 
των Εφήβων - Βήματα 
Δημοκρατίας: Κάνοντας 
πράξη τη συμμετοχή 
(2018 - 2019)», που 
διεξήχθη από τις 2 
έως τις 6 Σεπτεμβρίου 
2019, η μαθήτρια των 
Εκπαιδευτηρίων
Ε. Κιμπουροπούλου 
(Γ΄ Λυκείου) και 
έφηβοι βουλευτές 

από σχολεία της Ελλάδας και της ομογένειας συμμετείχαν 
και εργάστηκαν καθ’ όλη τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς, 
με κεντρική θεματική τα ανθρώπινα δικαιώματα. Κατά τη 
διάρκεια της Συνόδου οι μαθητές και οι μαθήτριες συζήτησαν 
σε ομάδες αλλά και σε ολομέλεια για θέματα δημοκρατίας και 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων, συνομίλησαν με εκπροσώπους του 
Κοινοβουλίου, αντάλλαξαν απόψεις και ιδέες λαμβάνοντας 
μέρος σε βιωματικά εργαστήρια προβληματισμού και 
ευαισθητοποίησης. Οι εργασίες της Συνόδου ολοκληρώθηκαν 
με την πανηγυρική συνεδρίαση της Βουλής των Εφήβων 
στην αίθουσα της Ολομέλειας, κατά την οποία οι μαθητές και 
μαθήτριες παρουσίασαν τις εργασίες των ομάδων τους. 

30
ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΣΤΗΝ «ΕΙΚΟΝΙΚΗ ΔΙΚΗ» 2020

9 μαθητές διακρίθηκαν στους προκριματικούς αγώνες της 
«Εικονικής Δίκης - Πρωταγόρας», που διοργανώθηκαν 
για πρώτη φορά στη Θεσσαλονίκη από τον οργανισμό 
Afixis και φιλοξενήθηκαν στα Εκπαιδευτήρια. Οι δύο 
πενταμελείς ομάδες του Γυμνασίου και οι δύο αντίστοιχες 
του Λυκείου προκρίθηκαν, για να συμμετάσχουν στον Τελικό, 
ο οποίος τελικά δεν πραγματοποιήθηκε λόγω των έκτακτων 
επιδημιολογικών συνθηκών. Επίσης, δόθηκαν βραβεία 
«Καλύτερου αγορητή» στους παρακάτω μαθητές:
Ν. Αγγελοπούλου, Δ. Καραβασίλης, Π. Κατσιούλα,
Ό. Κεραμέως, Π. Μαρμαρίδου, Ε. Μήτρου, Α. Παπαδόπουλος,
Σ. Παπαθανασίου, Χ. Τσιούμα. Η παρουσία και η συμμετοχή 
των μαθητών μας στους αγώνες έγινε με ιδιαίτερο 
ενθουσιασμό και ήταν αποτέλεσμα μιας προετοιμασίας, που 
κινήθηκε στο πλαίσιο της ευγενούς άμιλλας, της καλλιέργειας 
της κριτικής σκέψης και της ανάπτυξης των ρητορικών τους 
ικανοτήτων. Στο πλαίσιο της προετοιμασίας των μαθητών μας 
τους επισκέφτηκε ο κ. Δημήτρης Ζερδελής, Καθηγητής της 
Νομικής Σχολής του ΑΠΘ, ο οποίος τους έδωσε πολύτιμες 
πληροφορίες για τον τρόπο με τον οποίο μπορούν να 
αντιμετωπίσουν νομικά ζητήματα από τη θέση του δικηγόρου 
και του μάρτυρα.



Γυμνάσιο - Λύκειο • ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ
EKΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ Ε. ΜΑΝΤΟΥΛΙΔΗ 2019 - 2020

276

31
ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΔΙΑΓΏΝΙΣΜΟΙ ΜΟΥΣΙΚΗΣ

Ο μαθητής Θ. Κυπάρος (Β΄ Γυμνασίου) κατέκτησε παίζοντας 
βιολί το 1ο Βραβείο στον Διεθνή Διαγωνισμό Fiestalonia 
Milenio International «Online Wave» Contest, Spain, στην 
κατηγορία «Instrumental Music», στην ηλικιακή ομάδα των 
13 - 15 ετών. Παράλληλα, κέρδισε υποτροφία 25% για τη 
συμμετοχή του στον Διεθνή Διαγωνισμό «Sea Sun Festival». 
Επίσης, κατέκτησε παίζοντας βιολί το 2ο Βραβείο στον Διεθνή 
Διαγωνισμό «Talents of Europe» International Art Festival & 
Contest, Spain, στην κατηγορία «Instrumental Music», στην 
ηλικιακή ομάδα των 13 - 15 ετών. 

32
ΔΙΕΘΝΗΣ ΜΟΥΣΙΚΟΣ ΔΙΑΓΏΝΙΣΜΟΣ

Ο μαθητής Θ. Κυπάρος κατέκτησε το τρίτο βραβείο στον 
Διεθνή Μουσικό Διαγωνισμό «The Muse International Music 
Competition», στην κατηγορία C (12 - 14 ετών) στο βιολί. Στον 
διαγωνισμό έλαβαν μέρος ταλαντούχοι μουσικοί από 35 χώρες. 
Ο διαγωνισμός «The Muse International Music Competition» 
διεξάγεται από το έτος 2002 και από το 2014 πραγματοποιείται 
διαδικτυακά, με την αποστολή βιντεοσκοπημένων μουσικών 
έργων. Στα 19 αυτά χρόνια έχουν συμμετάσχει συνολικά 
περισσότεροι από 2500 μουσικοί από 93 χώρες και 4 
ηπείρους.

33
ΔΙΕΘΝΗΣ ΜΟΥΣΙΚΟΣ ΔΙΑΓΏΝΙΣΜΟΣ

Η μαθήτρια των Εκπαιδευτηρίων Χ. Μαυρίδου (Α΄ Γυμνασίου) 
απέσπασε το δεύτερο βραβείο στον Διεθνή Διαγωνισμό 
«International Music Competition Salztburg Grand Prize 
Virtuoso» και έπαιξε βιολί στην περίφημη αίθουσα Wiener 
Saal Salzburg του Mozarteum. Επίσης, η μαθήτρια έχει 
επιλεγεί κατόπιν ακροάσεων της Συμφωνικής Ορχήστρας 
του Δήμου Θεσσαλονίκης να εμφανιστεί ως σολίστ στις 
16 Δεκεμβρίου στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης στη 
συναυλία Little Stars in Concert υπό τη διεύθυνση του Χάρη 
Ηλιάδη.

Η μαθήτρια των 
Εκπαιδευτηρίων 
Η. Κυπιρτίδου 
(Α΄ Γυμνασίου) διακρίθηκε 
στον Παιδικό Διαγωνισμό 
Ζωγραφικής 2019 με θέμα 
«Οι Λαοί και τα Μνημεία 
τους», που διοργανώθηκε 
σε συνεργασία με την 
Παιδική Πινακοθήκη 
Ελλάδας. Η απονομή των 
Βραβείων Μαθητικού 
Διαγωνισμού Ζωγραφικής 
2019 πραγματοποιήθηκε 
με μεγάλη επιτυχία 
και με τη συμμετοχή 
δεκάδων μαθητών από 
σχολεία ολόκληρης της 
χώρας. Ο διαγωνισμός 
διοργανώνεται για πέμπτη 
συνεχή χρονιά από το 
Ίδρυμα «Μαριάννα 

Β. Βαρδινογιάννη», σε συνεργασία με την Παιδική Πινακοθήκη 
Ελλάδας και έχει ως στόχο να ευαισθητοποιήσει τη νέα 
γενιά σχετικά με την ανάγκη διαφύλαξης και προστασίας 
των Μνημείων Παγκόσμιας Κληρονομιάς. Στον διαγωνισμό 
συμμετείχαν περισσότεροι από 800 μαθητές και διακρίθηκαν 
60 έργα.

34
ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΔΙΑΓΏΝΙΣΜΟΣ ΖΏΓΡΑΦΙΚΗΣ 2019
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35
ΠΡΏΤΗ ΣΚΟΡΕΡ ΣΤΟ ΜΠΑΣΚΕΤ

Η μαθήτρια των 
Εκπαιδευτηρίων 
Δ. Παπαδοπούλου
(Β΄ Λυκείου) κατέκτησε και 
άλλο ρεκόρ στο μπάσκετ, 
στο πρωτάθλημα νεανίδων 
της ΕΚΑΣΘ, αφού έφτασε 
τους 613 πόντους και έγινε η 
πρώτη σκόρερ στην ιστορία 
των νεανίδων που πετυχαίνει 
τους περισσότερους πόντους 
με τα χρώματα της ίδιας 
ομάδας. Ρεκόρ έσπασε και 
στο πρωτάθλημα γυναικών 
της Α΄ κατηγορίας που 

συμμετέχει πετυχαίνοντας 50 πόντους σε ένα παιχνίδι. Αξίζει 
να σημειωθεί πως την έχουν καλέσει στην Εθνική Ομάδα 
Γυναικών, όπου είναι μία από τις δύο μικρότερες σε ηλικία 
παίκτριες.

37
ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΣΤΟΥΣ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥΣ ΑΓΏΝΕΣ 
ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ

Ο μαθητής των Εκπαιδευτηρίων
Λ. Ιωαννίδης (Β΄ Λυκείου) 
κατέκτησε 3 ασημένια μετάλλια 
και 1 χάλκινο στην κολύμβηση 
(ελεύθερο και ελεύθερο - σκυτάλη) 
στους Χειμερινούς Αγώνες 
Κολύμβησης Β. Ελλάδας. 

40
ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΜΑΘΗΤΡΙΑΣ ΣΕ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ 
ΠΡΏΤΑΘΛΗΜΑ TAE KWON DO

Η μαθήτρια των Εκπαιδευτηρίων Ά. Αρχίπωβα (Γ΄ Λυκείου) 
κατέκτησε την πρώτη θέση και το χρυσό μετάλλιο στις μάχες 
Νεανίδων έως 52 κιλά, 16 - 17 χρονών στο Παγκόσμιο 
Πρωτάθλημα Tae Kwon Do ITF Εφήβων - Νεανίδων, Ανδρών 
- Γυναικών και Βετεράνων. Αξίζει να σημειωθεί πως η Άννα 
κατέκτησε τη σπουδαία αυτή διάκριση σε μια κατηγορία 
ιδιαίτερα απαιτητική και ανταγωνιστική με τις 17 καλύτερες 
αθλήτριες από 12 χώρες.

38
ΠΡΏΤΙΑ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΣ ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΣΚΑΚΙ

Ο μαθητής των 
Εκπαιδευτηρίων
Ε. Ιωαννίδης (Γ΄ Λυκείου) 
κατέκτησε την πρώτη θέση 
της γενικής κατάταξης 
στο 42o Ανοικτό Διεθνές 
Τουρνουά Σκάκι «Λευκός 
Πύργος 2020».

39
ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΣΤΟ ΑΤΟΜΙΚΟ ΔΙΑΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ 
ΜΑΘΗΤΙΚΟ ΠΡΏΤΑΘΛΗΜΑ ΣΚΑΚΙ
Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

Ο μαθητής των 
Εκπαιδευτηρίων
Α. Νταβιντεάνου
(Β΄ Λυκείου) κατέλαβε την 
4η θέση στο 19ο Ατομικό 
Διανομαρχιακό Μαθητικό 
Πρωτάθλημα Σκάκι Νομών 
Θεσσαλονίκης - Χαλκιδικής. 
Η θέση αυτή του χαρίζει 
την πρόκριση στο 32ο 
Πανελλήνιο Μαθητικό 
Ατομικό Πρωτάθλημα.

36
ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ

Η μαθήτρια των Εκπαιδευτηρίων 
Ν. Μερτζιμέκη (Β΄Γυμνασίου) 
κατέκτησε εξαιρετικές 
διακρίσεις στην κολύμβηση. 
Πιο συγκεκριμένα, η μαθήτρια 
απέσπασε σε ατομικό επίπεδο 
τρία χρυσά μετάλλια στα 50 
μέτρα ελεύθερο, στα 100 
μέτρα ελεύθερο και στα 
200 μέτρα ελεύθερο στους 
κολυμβητικούς χειμερινούς 
αγώνες πρωταθλήματος Βόρειας 
Ελλάδος. Σε ομαδικό επίπεδο 
κατέκτησε δύο χάλκινα στα 4Χ100 

μέτρα ελεύθερο Παγκορασίδων Β, στα 4Χ100 μέτρα ελεύθερο 
Mix Παμπαίδων Β και ένα ασημένιο στα 4Χ100 μικτή ομαδική. 
Επίσης, στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Κολύμβησης στην 
κατηγορία Παγκορασίδων Β΄, που διεξήχθη στο Ποσειδώνιο 
Αθλητικό Κέντρο Θεσσαλονίκης, κατέκτησε χρυσό μετάλλιο 
και την πρώτη θέση σε ατομικό επίπεδο στην κατηγορία της 
πανελληνίως στα 100 μέτρα ελεύθερο, χάλκινο μετάλλιο και 
την τρίτη θέση στα 50 μέτρα ελεύθερο και, τέλος, την πέμπτη 
θέση στα 200 μέτρα ελεύθερο.
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41
ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΜΑΘΗΤΗ ΣΤΟ ΠΑΝΕΥΡΏΠΑΪΚΟ 
ΑΝΟΙΧΤΟ ΠΡΏΤΑΘΛΗΜΑ TAE KWON DO

Ο μαθητής των 
Εκπαιδευτηρίων Μ. Αρχίπωβ 
(Β΄ Γυμνασίου) διακρίθηκε 
με χρυσό μετάλλιο στο 
Πανευρωπαϊκό Ανοιχτό 
Πρωτάθλημα President's 
Cup στη Μόσχα της Ρωσίας 
στις ατομικές μάχες Παίδων 
- Κατηγορία έως 55 κιλά και 
με ασημένιο μετάλλιο στις 
TUL - Κατηγορία Παίδων 
12 - 13 χρονών, 1 Dan. H 
νίκη αυτή έρχεται μετά το 
χρυσό μετάλλιο στο αγώνισμα 
TUL - Κατηγορία Παίδων 
12 - 13 χρονών, 1 Dan στο 
πλαίσιο του Πανευρωπαϊκού 
Πρωταθλήματος King of Tae 
kwon do.

42
ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΣΕ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥΣ ΑΓΏΝΕΣ 
TAE KWON DO

Ο μαθητής των 
Εκπαιδευτηρίων Ι. Τακιανός 
(Α΄ Γυμνασίου) κατέκτησε την 
πρώτη θέση και το Χρυσό 
Μετάλλιο στους αγώνες
Tae Kwon Do για το 
Πανελλήνιο Κύπελλο της ΑΟΤΕ 
Ελλάδος, στην κατηγορία 
Παμπαίδων -52 κιλών, που 
διεξήχθησαν από την Αθλητική 
Ομοσπονδία Tae Kwon Do. 
Επίσης, ο μαθητής κατέκτησε 
το αργυρό μετάλλιο και τη 
δεύτερη νίκη στο Tae Kwon 
Do στην Κατηγορία Παμπαίδων 
2007 - 2008, -52 kg, στο 
Πανελλήνιο Πρωτάθλημα.

43
ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΣ ΤΟΥΡΝΟΥΑ
TAE KWON DO

Η μαθήτρια των 
Εκπαιδευτηρίων Α. Αρβανίτη 
(Α΄ Γυμνασίου) και αθλήτρια 
του Συλλόγου «ΕΛΠΙΔΟΣ» 
στο άθλημα του Tae Kwon Do 
κατέκτησε το αργυρό μετάλλιο 
και τη δεύτερη θέση στην 
κατηγορία των -49kg στο 
Διεθνές Τουρνουά «Albanian 
Open G1 2019» στα Τίρανα της 
Αλβανίας. Επίσης, η μαθήτρια 
κατέκτησε το αργυρό μετάλλιο 
και τη δεύτερη θέση στο 
Διεθνές Τουρνουά «7th Sofia 
Cup 2019» στην κατηγορία 
των -47 kg, που διεξήχθη στη 
Σόφια της Βουλγαρίας.

44
ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΣΤΟ TAE KWON DO

Ο μαθητής των 
Εκπαιδευτηρίων
Α. Καψόλης
(Α΄ Γυμνασίου) κατέκτησε 
το ασημένιο μετάλλιο 
και τη δεύτερη θέση στο 
Πανελλήνιο Πρωτάθλημα 
Tae Kwon Do Ιtf Παίδων 
- Κορασίδων.

45
ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΞΙΦΑΣΚΙΑ

Ο μαθητής των 
Εκπαιδευτηρίων 
Ι. Κουτσοβίτης (Α΄ Γυμνασίου), 
αθλητής της Λέσχης Ξιφασκίας 
Θεσσαλονίκης, κατέκτησε το 
χάλκινο μετάλλιο και την τρίτη 
θέση στο κύπελλο Παμπαίδων 
- Παγκορασίδων ( κύπελλο 
Ζαλόκωστας) στα Ιωάννινα. 
Ο αγώνας είναι πανελλήνιας 
εμβέλειας και κατατάσσει 
βαθμολογικά τον αθλητή στην 
τρίτη θέση. Επίσης, κατέκτησε 
την τρίτη θέση και το χάλκινο 
μετάλλιο στην κατηγορία under 
13 σε αγώνες Ξιφασκίας, 
που πραγματοποιήθηκαν στο 
Δημοτικό Στάδιο Παιανίας.

46
ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΣΤΗΝ ΑΛΠΙΚΗ ΧΙΟΝΟΔΡΟΜΙΑ

Η μαθήτρια των 
Εκπαιδευτηρίων
Δ. Γιάτση (Β' Γυμνασίου) 
κατέκτησε την τρίτη 
θέση και το χάλκινο 
μετάλλιο στο 1ο Κύπελλο 
Ελλάδας Αλπικών 
Αγωνισμάτων 2020, που 
διεξήχθη στο
Χ. Κ. Παρνασσού, στο 
αγώνισμα της Γιγαντιαίας 
Τεχνικής Κατάβασης 
στην κατηγορία Κ1 στο 
άθλημα της Αλπικής 
Χιονοδρομίας.
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Το Erasmus+ είναι το πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για 
την εκπαίδευση, την κατάρτιση, τη νεολαία και τον αθλητισμό, που 
στοχεύει στην ενίσχυση των δεξιοτήτων και στον εκσυγχρονισμό 
των συστημάτων εκπαίδευσης και καλλιεργεί την ανεκτικότητα και 
τη διαπολιτισμική ευαισθησία στους μαθητές.
Τα ευρωπαϊκά προγράμματα Erasmus+ σχολικών συμπράξεων για 
την ανταλλαγή καλών πρακτικών, με τίτλο «FuturEU Students as 
Transmitters of Cultural Heritage» και «Education for heritage, 
heritage for education» συνεχίστηκαν στα Εκπαιδευτήρια τη 
σχολική χρονιά 2019 - 2020. Είχαν ως στόχο την καλλιέργεια της 
ανεκτικότητας και της διαπολιτισμικής ευαισθησίας στους μαθητές 
μας, προκειμένου να συνυπάρξουν μέσα και έξω από το σχολείο 
με παιδιά από διαφορετικά πολιτισμικά περιβάλλοντα.
Πιο συγκεκριμένα, έγιναν οι ακόλουθες δραστηριότητες:
• Εκπαιδευτικό πρόγραμμα Erasmus+ «Education for heritage, 

heritage for education» - Ισπανία
• 4η Συνάντηση Επαγγελματικής Ανάπτυξης Εκπαιδευτικών - 

Γκιμαράες, Πορτογαλία
• Eορτασμός Erasmus Days και Ημέρας Πολυγλωσσίας 
• Εκδήλωση για τη Διεθνή Ημέρα Προγραμμάτων Erasmus+
• Εργαστήριο αγγειοπλαστικής - Erasmus + «Education 

for heritage, heritage for education» στα πλαίσια του 
προγράμματος «Education for heritage, heritage for 
Education»

• Υποδοχή ομάδας μαθητών και καθηγητών στο πλαίσιο 
του προγράμματος ERASMUS+ «FuturEU Students as 
Transmitters of Cultural Heritage» στη Θεσσαλονίκη

• Κοινωνική προσφορά και Erasmus+ - Επίσκεψη στην ΕΛΕΠΑΠ

ΔΡΑΣΕΙΣ

Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Erasmus+ 
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«Μένουμε ενεργοί, Μένουμε 
ασφαλείς...»
MOYSA - Ορχήστρα Νέων Μεγάρου 
Μουσικής Θεσσαλονίκης
Οι μαθητές Θ. Κυπάρος και η Χ. Μαυρίδου συμμετείχαν 
σε μια ομαδική δράση της MOYSA - Ορχήστρα Νέων 
Μεγάρου Μουσικής Θεσσαλονίκης, με τίτλο «Μένουμε 
ενεργοί, Μένουμε ασφαλείς...». Εξήντα μουσικοί της 
Συμφωνικής Ορχήστρας Νέων του Μεγάρου Μουσικής 
Θεσσαλονίκης - MOYSA και ο μαέστρος της ορχήστρας 
Θοδωρής Παπαδημητρίου ένωσαν τις δυνάμεις τους και 
αποχαιρέτησαν μουσικά την κατάσταση εγκλεισμού που 
βιώσαμε. Ο καθένας απ’ αυτούς βρισκόταν στο σπίτι του, 
αλλά όλοι μαζί έπαιξαν ένα έργο, με τίτλο «Κερκυραϊκός» 
(Θοδωρής Παπαδημητρίου). Απέτισαν έτσι έναν φόρο τιμής 
στη συλλογικότητα, στην ένωση και την ψυχική ανάταση 
μέσω της μουσικής αλλά και στην ίδια την τεχνολογία, 
που βοήθησε τόσο πολύ όλο το προηγούμενο διάστημα 
προσφέροντας τον κοινό χώρο που στέρησε η πανδημία.

Ο Jeff Kinney, συγγραφέας και εικονογράφος της σειράς βιβλίων 
και παγκόσμιων best sellers «Το ημερολόγιο ενός σπασίκλα - 
Diary of a Wimpy Kid», που ταξιδεύει σε όλο τον κόσμο για τα 
βιβλία του, επισκέφτηκε τα Εκπαιδευτήρια, συνομίλησε, έπαιξε 
και ζωγράφισε με τους μαθητές της Ε΄, ΣΤ΄ Δημοτικού και Α΄ 
Γυμνασίου. Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στο Πολιτιστικό και 
Αθλητικό Κέντρο των Εκπαιδευτηρίων, με την υποστήριξη των 
εκδόσεων «ΨΥΧΟΓΙΟΣ». Το απόγευμα της ίδιας μέρας μαθητές 
του Γυμνασίου συνόδευσαν τον συγγραφέα σε προγραμματισμένη 
ξενάγηση στο Επταπύργιο και στην Άνω Πόλη. 

Ο Συγγραφέας Jeff Kinney 
«Το Ημερολόγιο ενός Σπασίκλα - Diary 
of a Wimpy Kid» στα Εκπαιδευτήρια

Η Συμφωνική Ορχήστρα Νέων (MOYSA) σε σύμπραξη με 
το σύνολο εγχόρδων «Ροτόντα» παρουσίασαν στο Μέγαρο 
Μουσικής Θεσσαλονίκης, σε μια εξαιρετική συναυλία, δύο 
εμβληματικά έργα: τις «4 εποχές» του Antonio Vivaldi και τις 
«4 εποχές του Μπουένος Άϊρες» του Astor Piazzolla. Στη 
συναυλία αυτή μετείχε ως σολίστ και ο μαθητής της Α΄ Γυμνασίου 
των Εκπαιδευτηρίων Θ. Κυπάρος. Επίσης, συμμετείχε ως σολίστ 
στο βιολί σε συναυλία που διοργανώθηκε από τον Οργανισμό 
Μεγάρου Μουσικής Θεσσαλονίκης (ΟΜΜΘ), σε συνεργασία 
με τον Σύλλογο Φίλων Μουσικής Θεσσαλονίκης (ΣΦΜΘ) στο 
Μέγαρο Μουσικής. Η θεματική της συναυλίας ήταν: «Νέα 
Ταλέντα της Κλασικής Μουσικής». Ο μαθητής επελέγη και 
σ’ αυτή τη συναυλία ως σολίστ, ανάμεσα σε πολλούς άλλους 
σπουδαστές ηλικίας 6 - 30 ετών, κατόπιν αποστολής βίντεο, 
προόδου σπουδών και βιογραφικού σημειώματος. Στη συναυλία 
ερμήνευσε, με συνοδεία πιάνου, την «Άνοιξη» («Primavera 
Portena») του A. Piazzolla.

Συμμετοχή του πιο νεαρού σολίστ
σε συναυλίες



Γυμνάσιο - Λύκειο • ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ Ε. ΜΑΝΤΟΥΛΙΔΗ 2019 - 2020

281

Επίκαιρος Λόγος:
«Οι επιπτώσεις της 4ης 
Βιομηχανικής Επανάστασης»

Στο πλαίσιο του προγράμματος «Επίκαιρος Λόγος», επισκέφθηκε 
τα Εκπαιδευτήρια ο Διοικητής και Πρόεδρος του ΟΑΕΔ κ. 
Σπύρος Πρωτοψάλτης και συζήτησε με τους μαθητές της Β' και 
Γ' Λυκείου σχετικά με τις επιπτώσεις της 4ης Βιομηχανικής 
Επανάστασης στην αγορά εργασίας και τις δεξιότητες που 
απαιτούνται για την ένταξη των νέων σ' αυτήν. Ο κ. Πρωτοψάλτης 
απάντησε σε απορίες των μαθητών για τα επαγγέλματα του 
μέλλοντος, τις αλλαγές που πρέπει να συντελεστούν στην 
εκπαίδευση και, κυρίως, για τις προοπτικές εργασίας τόσο στη 
χώρα μας όσο και σε χώρες του εξωτερικού.

Πρόγραμμα
«Be Internet Awesome»

Οι εκπαιδευτικοί Δ΄, Ε΄ και ΣΤ΄ Δημοτικού και του
Γυμνασίου επιμορφώθηκαν από την ομάδα του κ. Μάνου 
Σφακιανάκη, Αντιστράτηγου ε.α. ΕΛ.ΑΣ., Ειδικού Ερευνητή 
- Αναλυτή Ηλεκτρονικών Εγκλημάτων, με υλικό που 
δημιουργήθηκε από την Google σε συνεργασία με διεθνείς 
οργανώσεις που ειδικεύονται στην ψηφιακή ασφάλεια, όπως 
το iKeepSafe, η ConnectSafely και το Family Online Safety 
Institute και έχει ήδη υλοποιηθεί με επιτυχία σε χώρες του 
εξωτερικού. Το πρόγραμμα «Be Internet Awesome (Γίνε 
Δεξιοτέχνης του Διαδικτύου)» μαθαίνει στα παιδιά βασικές 
αρχές ψηφιακής ασφάλειας και ψηφιακής ιθαγένειας, ώστε να 
μπορούν να εξερευνούν τον διαδικτυακό κόσμο με σιγουριά και 
ασφάλεια.

Μαθητές της Γ΄ Γυμνασίου επισκέφτηκαν την «Έκθεση Χαρτών» 
που φιλοξενήθηκε στον χώρο της Βιβλιοθήκης της Εταιρείας 
Μακεδονικών Σπουδών. Οι μαθητές είχαν την ευκαιρία να δουν 
διάφορους Χάρτες (ιστορικούς, στατιστικούς, γεωφυσικούς, 
πολιτικούς και ναυτικούς), περιηγητικά βιβλία και εκδόσεις 
για τη Μακεδονία. Η ξενάγηση έγινε από την κα Αδελαΐδα 
Ισμυρλιάδου, Έφορο της Βιβλιοθήκης, Δρ Ιστορίας και Επίτιμη 
Σχολική Σύμβουλο Φιλολόγων.

«Έκθεση Χαρτών» της Εταιρείας 
Μακεδονικών Σπουδών
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Το αίμα είναι η ζωή. Μόνο ο άνθρωπος μπορεί να το προσφέρει 
σε άλλον άνθρωπο. Τα Εκπαιδευτήριά μας πραγματοποίησαν 
στις εγκαταστάσεις του Γυμνασίου - Λυκείου Εθελοντική 
Αιμοδοσία με μεγάλη επιτυχία! Στην προσπάθεια αυτή 
συμμετείχε το εκπαιδευτικό και διοικητικό προσωπικό των 
Εκπαιδευτηρίων μας, καθώς και πολλοί γονείς και κηδεμόνες 
των μαθητών μας. 

ΑΣ ΚΑΝΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΡΑΞΗ ΤΡΟΠΟ ΖΏΗΣ!

«Δίνουμε το αίμα μας, 
γιατί περισσεύει η αγάπη»

Περιβαλλοντικές δράσεις 

Η Περιβαλλοντική Ομάδα του Γυμνασίου των Εκπαιδευτηρίων συμμετείχε στις παρακάτω δράσεις:
• Εξόρμηση στο Φράγμα της Θέρμης
• Εξόρμηση στο Αγρόκτημα της Γεωπονικής Σχολής του Α.Π.Θ., στο πλαίσιο του προγράμματος «Το Παιδί στον Κόσμο των Τροφίμων»
• Επίσκεψη στο Θεματικό Μελισσοκομικό Πάρκο «Anel Honey Park»

Eθελοντισμός

Η ομάδα εθελοντισμού επισκέφθηκε τον Οίκο Ευγηρίας 
«Μυρτιά», το Θεραπευτήριο χρόνιων παθήσεων Κιλκίς, την 
Παιδοογκολογική Κλινική του Ιπποκράτειου Νοσοκομείου, τους 
συλλόγους «Δράση για το κάτι άλλο», «ΕΛΕΠΑΠ», «Σωτήρ» 
και το παιδικό κέντρο ανάπτυξης κοινωνικών δεξιοτήτων «ΔΙΑ-
Δρασις». Επίσης, συμμετείχε στην παράδοση αμαξιδίου και 
μεταλλικού παραβάν στο Τμήμα Τεχνητού Νεφρού του Γενικού 
Νοσοκομείου «Γ. Παπανικολάου» και, σε συνεργασία με την 
αντιδημαρχία Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Θέρμης, 
συγκέντρωσε και πρόσφερε είδη πρώτης ανάγκης για τις 
οικογένειες των οποίων τα σπίτια υπέστησαν σοβαρές ζημιές 
στις πλημμύρες της Καρδίτσας.
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Στο πλαίσιο των εξωσχολικών δραστηριοτήτων μαθητές των Εκπαιδευτηρίων Ε. Μαντουλίδη συμμετείχαν σε μαθητικά συνέδρια και 
εκπαιδευτικά ταξίδια που πραγματοποιήθηκαν κατά το σχολικό έτος 2019 - 2020.

Συνέδρια - Εκπαιδευτικές επισκέψεις 

Γυμνάσιο - Λύκειο • ΣΥΝΕΔΡΙΑ

Πανελλήνιο Σχολικό Τουρνουά «Moraitis Debate Cup», Αθήνα

57ο Συνέδριο Μοντέλου Ηνωμένων Εθνών (NAIMUN) 
- Ουάσιγκτον, ΗΠΑ

52o Συνέδριο Μοντέλου Ηνωμένων Εθνών (THIMUN), Χάγη,
Ολλανδία

9ο Συνέδριο Μοντέλου Ευρωπαϊκής Διακυβέρνησης 
του Πανεπιστημίου Yale, Λισαβόνα, Πορτογαλία

Πανελλήνιο Μαθητικό Συνέδριο «ΚΩΣΤΗΣ ΠΑΛΑΜΑΣ 160 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΗ ΓΕΝΝΗΣΗ 
ΤΟΥ», Αθήνα

2ο Μαθητικό Συνέδριο Μαθηματικών, Αθήνα

12o Μαθητικό Συνέδριο Πληροφορικής 26 Χρόνια Θερινά Προγράμματα για την Εξάσκηση της Αγγλικής Γλώσσας στη 
Μ. Βρετανία

Συμμετοχή μαθητών των Εκπαιδευτηρίων στο 2ο Μαθητικό Θερινό Σχολείο της 
ΠΑΝ.Ε.Κ.Φ.Ε

1η Φιλική Διαδικτυακή Συνάντηση Ρητορικής

1o Online Summer Debate Camp, PFA και LIX 
Online Deree Debate Tournament

40η Εθνική Συνδιάσκεψη επιλογής
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Νέων
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WEBINAR - ΣΧΟΛΕΣ ΓΟΝΕΏΝ: 
Γονείς και παιδιά την εποχή της 
πανδημίας

Τα Εκπαιδευτήρια, για να στηρίξουν τους γονείς των 
μαθητών τους τη δύσκολη αυτή περίοδο για τη χώρα και 
την ανθρωπότητα, διοργάνωσαν διαδικτυακά σεμινάρια, 
webinar, με θέμα: «Γονείς και παιδιά την εποχή της 
πανδημίας». Στόχοι ήταν να έχουν τη δυνατότητα οι γονείς 
να κουβεντιάσουν τις αγωνίες τους με ειδικούς, να πάρουν 
κατευθυντήριες οδηγίες για το πώς θα διαχειριστούν τη 
δύσκολη αυτή περίοδο τη σχέση τους με τα παιδιά τους και 
να προετοιμάσουν τα παιδιά για την επόμενη μέρα.

Στο πλαίσιο του προγράμματος «Σχολές Γονέων», 
πραγματοποιήθηκαν τα βιωματικά εργαστήρια με τον γενικό 
τίτλο «Διαχείριση συναισθημάτων». Ειδικοί επιστήμονες και 
συνεργάτες των Εκπαιδευτηρίων συζήτησαν με τους γονείς και 
τους εκπαιδευτικούς θέματα που αφορούν την αποτελεσματική 
διαχείριση ιδιαίτερων συμπεριφορών των παιδιών και των 
εφήβων, τις σχέσεις και την επικοινωνία μέσα στην οικογένεια, 
την κοινωνικοποίηση, την ενδυνάμωση των παιδιών και των 
εφήβων με αξίες και αγαθά που θα συμβάλουν στην ομαλή 
ένταξή τους στην κοινωνία. Tα θέματα που συζητήθηκαν ήταν τα 
εξής:
«Μεγαλώνοντας συναισθηματικά ανεξάρτητα παιδιά»
«Προβλήματα συμπεριφοράς και μάθησης στο σπίτι και στο 
σχολείο».

ΣΧΟΛΕΣ ΓΟΝΕΏΝ

Οι Πανελλαδικές Εξετάσεις αποτελούν μια από τις πιο 
αγχωτικές και ψυχοφθόρες περιόδους της σχολικής ζωής. 
Γονείς και μαθητές καλούνται να αναζητήσουν τρόπους και 
συμπεριφορές, για να διαχειριστούν τη δύσκολη αυτή περίοδο. 
Με τις Πανελλαδικές Εξετάσεις, το άγχος των μαθητών για την 
επίδοσή τους και την επιτυχία τους κορυφώνεται. Ιδιαίτερα 
τη φετινή χρονιά οι μαθητές καλούνται πέρα από τις αλλαγές 
στο σύστημα εισαγωγής και την αγωνία τους για το αύριο να 
διαχειριστούν και την αβεβαιότητα που η πανδημία έφερε σε όλο 
τον κόσμο. Τα Εκπαιδευτήρια, για να στηρίξουν τους μαθητές 
της Γ΄ Λυκείου και τους γονείς τους τη σημαντική αυτή περίοδο 
της ζωής τους, διοργάνωσαν διαδικτυακά σεμινάρια, webinar, 
με θέμα: «Συζητώντας με τους μαθητές και τους γονείς για τις 
Πανελλαδικές Εξετάσεις».

WEBINAR - ΣΧΟΛΕΣ ΓΟΝΕΏΝ: 
Συζητώντας με τους μαθητές και τους 
γονείς για τις Πανελλαδικές Εξετάσεις
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Βιωματικό Εργαστήριο STEM και 
Επιχειρηματικότητας

Μαθητές του Λυκείου παρακολούθησαν Βιωματικό 
Εργαστήριο STEM και Επιχειρηματικότητας. Στόχος του 
εργαστηρίου ήταν η ενθάρρυνση των μαθητών για την 
ανάπτυξη του ενδιαφέροντός τους στους τομείς STEM 
σε συνδυασμό με τον επιχειρηματικό τρόπο σκέψης.
Επίσης, οι μαθητές ενημερώθηκαν για τις δεξιότητες και 
τα επαγγέλματα του μέλλοντος, με κύρια έμφαση στους 
τομείς STEM. Το εργαστήριο έγινε με τη συνεργασία του 
Πανεπιστημίου Κύπρου και του Microsoft Innovation 
Center.

Πρόγραμμα παρουσίασης εργαλείων 
της Microsoft»

Κατά τη διάρκεια της Προσομοίωσης Συνεδρίασης 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, πραγματοποιήθηκε παράλληλο 
πρόγραμμα που αφορούσε τα εργαλεία της Microsoft 
στην εκπαίδευση. Συγκεκριμένα, παρουσιάστηκαν από 
εκπαιδευτικούς των Εκπαιδευτηρίων χρήσιμα εργαλεία 
που εντάσσονται στη διδακτική διαδικασία. Η δημιουργία 
Sway σε συνδυασμό με την ενότητα quiz στο OneNote 
ανέδειξαν τα πολλαπλά οφέλη που παρέχει η τεχνολογία 
τόσο σε μαθητές όσο και σε εκπαιδευτικούς. Τέλος, οι 
συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν και να 
περιηγηθούν στην πλατφόρμα της Microsoft (MEC) καθώς 
και να έρθουν σε επαφή με την ομαδική μάθηση μέσω του 
Teams.

Μαθητές της Α΄ Λυκείου έλαβαν μέρος στην Εμπορική Έκθεση 
Μαθητικών Επιχειρήσεων στο Mediterranean Cosmos. Κατά 
τη διάρκεια της Έκθεσης οι μαθητές παρουσίασαν την εικονική 
επιχείρηση «Local Secret», που δημιούργησαν στο πλαίσιο του 
προγράμματος «Εικονική Επιχείρηση 2020».Η «Local Secret» 
είναι μια επιχείρηση που προσφέρει υπηρεσίες τουρισμού 
μέσω μιας εύχρηστης ιστοσελίδας. Η καινοτομία της βρίσκεται 
στο γεγονός ότι προσφέρει σε επισκέπτες της Θεσσαλονίκης 
εξατομικευμένες προτάσεις επίσκεψης σε ιστορικούς και 
αρχαιολογικούς χώρους της πόλης μας αλλά και σε χώρους 
εστίασης και διασκέδασης.

«Local Secret» στην «Εικονική 
Επιχείρηση 2020»
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Υποδοχή μαθητών Α΄ Γυμνασίου και νέων μαθητών ενδιάμεσων τάξεων 

Γυμνασίου - Λυκείου

Art & Science Days 2019 - Stream δράσεις

Συναυλία της Ορχήστρας και της Χορωδίας

στο Νοσοκομείο Παπαγεωργίου

Αγιασμός - Έναρξη Σχολικής Χρονιάς (Γυμνάσιο - Λύκειο)

Ενημερωτική συνάντηση για το Πρόγραμμα Σπουδών στο Λύκειο
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«Απλά Πες Όχι» Ημέρα Αθλητισμού Στο Γυμνάσιο - Λύκειο

Ημέρα Γνωριμίας με τις Εξετάσεις Υποτροφιών Α΄ Γυμνασίου

Ενημερωτική παρουσίαση για την «Εικονική Δίκη»

Συμμετοχή της Χορωδίας σε εκδήλωση των «Φίλων της Μέριμνας»

5o Workshop Προετοιμασίας για τον Διαγωνισμό IYNT

Μαθητική Παρέλαση 28ης Οκτωβρίου 2019
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Τα Εκπαιδευτήρια E. Μαντουλίδη 
αποτελούν 1 από τα 3 σχολεία 
στην Ελλάδα και 1 από τα 325 σχολεία 
παγκοσμίως που έχουν επιλεγεί 
από τη Microsoft ως 
Microsoft Showcase School.

Η διάκριση αυτή για τα Εκπαιδευτήρια 
αποτελεί αναγνώριση των καινοτόμων δράσεων, 
και των εκπαιδευτικών προγραμμάτων, 
με έμφαση στη χρήση των νέων τεχνολογιών.

Tα πρωτοποριακά προγράμματα
Τα καινοτόμα προγράμματα Flipped Classroom,  
Watch & Learn, Case Studies, Art & Science Days, 
Εκπαιδευτική Τεχνολογία 1:1, η ψηφιακή πλατφόρμα 
my.mandoulides, καθώς και η ενσωμάτωση των εργαλείων 
του Μ365 καθιστούν την εκπαιδευτική διαδικασία πιο 
διαδραστική και δημιουργική και εξασφαλίζουν 
την εύρυθμη λειτουργία των Εκπαιδευτηρίων. 

 
 

Οι άνθρωποι
Το εκπαιδευτικό και διοικητικό προσωπικό είναι κατάλληλα 
καταρτισμένο και ενημερωμένο στις νέες τεχνολογίες και 
στη χρήση καινοτόμων εργαλείων. 
110 MIE (Microsoft Innovative Educators)
78 MIE Experts (Microsoft Innovative Educator Experts)
31 Microsoft Certified Educators
10 MIE Trainers (Microsoft Innovative Educator Trainers)
2 MIE Fellows (Microsoft Innovative Educator Fellows)

Ο στόχος
Τα Εκπαιδευτήρια ως Microsoft Showcase School αποτελούν 
πρότυπο και σκοπός τους είναι το όραμα του έξυπνου και 
σύγχρονου σχολείου να γίνει πραγματικότητα για όλα τα σχολεία.

 www.mandoulides.edu.gr
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