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Ψυχικό, 25 Φεβρουαρίου 2021 

 

Αγαπητοί γονείς, 

 

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι έχουμε τη χαρά να φιλοξενήσουμε, διαδικτυακά, ομιλία 

του συγγραφέα Βασίλη Παπαθεοδώρου, κατά τη διάρκεια της Κοινωνικής Ζωής (14:20-

15:00), τη Δευτέρα, 1 Μαρτίου 2021.  

Ο κ. Βασίλης Παπαθεοδώρου θα μιλήσει στους μαθητές της Α’ Γυμνασίου για το 

περιεχόμενο του βιβλίου του Σχολική Παράσταση, το οποίο μελετούν οι μαθητές στο πλαίσιο 

των Λογοτεχνικών Διαδρομών.  

Ο Βασίλης Παπαθεοδώρου γεννήθηκε το 1967 στην Αθήνα. Τελείωσε τη Γερμανική Σχολή 

Αθηνών και σπούδασε μεταλλουργός και χημικός μηχανικός στο ΕΜΠ, ενώ έκανε 

μεταπτυχιακά στη Διοίκηση Επιχειρήσεων. Έχει κυκλοφορήσει έως τώρα δέκα νεανικά και 

εφηβικά μυθιστορήματα, πέντε από τα οποία ("Το μήνυμα", "Οι Εννέα Καίσαρες", "Χνότα στο 

τζάμι", "Στη διαπασών", "Το μεγάλο ταξίδι της κινέζικης πάπιας") διδάσκονται στο 

Πανεπιστήμιο Αιγαίου, στο Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, σε μετεκπαιδευόμενους 

δασκάλους. Έχει τιμηθεί δύο φορές με το Κρατικό Βραβείο Παιδικής Λογοτεχνίας και δύο 

φορές με το Βραβείο του περιοδικού "Διαβάζω" (2008, 2010) για τα βιβλία του "Χνότα στο 

τζαμί" και "Στη διαπασών". Επίσης έχει αποσπάσει άλλα έξι λογοτεχνικά βραβεία για διάφορα 

έργα του από τον Κύκλο Ελληνικού Παιδικού Βιβλίου, τη Γυναικεία Λογοτεχνική Συντροφιά και 

τον Κυπριακό Σύνδεσμο Παιδικού και Νεανικού Βιβλίου. (Πηγή: 

https://biblionet.gr/%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%83%CF%89%CF%80%CE%BF/?personid=3253

0) 

Οι μαθητές θα συνδεθούν, μέσω της πλατφόρμας MS Teams, με τους καθηγητές- 

συμβούλους την ώρα της Κοινωνικής Ζωής. Κατά την πραγματοποίηση της δράσης αυτής, 

μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας, δε θα φαίνεται η εικόνα του μαθητή και δε θα είναι 

ενεργοποιημένο το μικρόφωνό του. Σημειώνεται ότι η δράση δεν θα καταγραφεί και ότι κατά 

τη διάρκεια διεξαγωγής της, δεν επιτρέπεται η φωτογράφιση ή βιντεοσκόπηση αυτής από 

οποιονδήποτε συμμετέχοντα ή τρίτο. 

 

Με εκτίμηση, 

Νικολέτα Κανελλή 

Διευθύντρια Ιδιωτικού Γυμνασίου – Κολλέγιο Ψυχικού 

http://www.athenscollege.edu.gr/
https://biblionet.gr/%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%83%CF%89%CF%80%CE%BF/?personid=32530
https://biblionet.gr/%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%83%CF%89%CF%80%CE%BF/?personid=32530

