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ΑΡΙΘ. 90 - ΜΑΡΤΙΟΣ 2021

Η ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ 
«ΕΛΛΗΝΟΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΝ ΙΔΡΥΜΑ»

Στις 15 Δεκεμβρίου 2020 διεξήχθη (διαδικτυακά λόγω της πανδημίας) η ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των 
μελών του Σωματείου «Ελληνοαμερικανικόν Εκπαιδευτικόν Ίδρυμα». Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα την 
έκθεση των πεπραγμένων, την οποία παρουσίασε ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου Νίκος Τσαβλίρης, και 
τον οικονομικό απολογισμό, τον οποίο παρουσίασε ο Ταμίας Αλέξης Πιλάβιος.

Μετά την ολοκλήρωση της πενταετούς θητείας του Α. Πιλάβιου στο Διοικητικό Συμβούλιο, η Γ.Σ. εξέλεξε ως 
νέο μέλος του τον απόφοιτο Κωνσταντίνο Δεληκωστόπουλο ’90. Εξέλεξε επίσης ως νέα μέλη του Σωματείου τους 
αποφοίτους Χαράλαμπο Κονιδάρη ’86, Αριστείδη Πίττα ’76 και Έλλη Φιλιπποπούλου ’88.

Κατά την πρώτη συνεδρίασή του το Διοικητικό Συμβούλιο του ΕΕΙ συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής: Αννίκα 
Παπαντωνίου, Πρόεδρος ·  Αλέξανδρος Φυλακτόπουλος, Αντιπρόεδρος ·  Βασίλης Νειάδας, Γενικός Γραμματέας · 
Σέργιος Αμπαριώτης, Ταμίας ·  Γεράσιμος Αλιβιζάτος, Δαμιανός Αμπακούμκιν, Ήρα Βαλσαμάκη-Ράλλη, Κωνσταν- 
τίνος Δεληκωστόπουλος, Νικηφόρος Διαμαντούρος, Αλέξανδρος Καμαρινός, Νίκος Τσαβλίρης, μέλη.

Η Α. Παπαντωνίου (Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. κατά την περίοδο 2018-2021) διαδέχεται ως Πρόεδρος του Δ.Σ. 
τον Νίκο Τσαβλίρη, ο οποίος αποχώρησε από την θέση αυτή με την ολοκλήρωση της θητείας του, έχοντας διατε-
λέσει στο παρελθόν Αντιπρόεδρος και Ταμίας.

Το Δ.Σ. εξέφρασε θερμές ευχαριστίες στον Ν. Τσαβλίρη για την πολυσήμαντη προσφορά του και, μάλιστα, σε 
δύσκολους καιρούς.

Η ΑΝΝΙΚΑ ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ, ΝΕΑ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΟΥ Ε.Ε.Ι.

Η Αννίκα Παπαντωνίου γεννήθηκε στην Αθήνα το 1957 και αποφοίτησε από το Abbots Hill School στο Hertfordshire 
της Βρετανίας. Είναι κάτοχος Πτυχίου Οικονομικών και Διοίκησης Επιχειρήσεων του Αμερικανικού Κολλεγίου Ελλάδος-
Deree. 

Είναι Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. της A.M. Nomikos Transworld Maritime Agencies SA, οικογενειακής επιχείρησης ιδιό-
κτητων και υπό διαχείριση ποντοπόρων πλοίων.

Ως σύζυγος και μητέρα αποφοίτων του Κολλεγίου και σήμερα ως γιαγιά μαθητριών του, συνδέεται άρρηκτα με το 
Σχολείο. Επί πολλά χρόνια είναι ενεργό μέλος της Κολλεγιακής οικογένειας με σημαντική προσφορά από διάφορες θέσεις 
ευθύνης.

Η Κολλεγιακή δραστηριότητά της άρχισε το 1989 από τον Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων Κολλεγίου Ψυχικού, του 
οποίου διετέλεσε Πρόεδρος (1992-1995), και συνεχίσθηκε στον Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων Κολλεγίου Αθηνών, του 
οποίου επίσης διετέλεσε Πρόεδρος (1996-1999).

Από το 2000 είναι μέλος του Σωματείου «Ελληνοαμερικανικόν Εκπαιδευτικόν Ίδρυμα». Το 2005 εξελέγη μέλος του 
Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΕΙ, στο οποίο έχει διατελέσει Γενική Γραμματέας (2010-2018) και Αντιπρόεδρος (2018-
2021).

Από το 2010 είναι Ταμίας του Δ.Σ. του Κοινωφελούς Ιδρύματος Γεωργίου & Μάρης Βεργωτή. 
Σύζυγός της είναι ο απόφοιτος του Κολλεγίου Νίκος Παπαντωνίου ’70, MD, PhD,  Ομότιμος Καθηγητής Μαιευτικής - 

Γυναικολογίας - Εμβρυομητρικής Ιατρικής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Έχουν τρία παιδιά, 
αποφοίτους του Κολλεγίου (Αντώνη ’00, Τάσο ’02, Αγγελική ’03).
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Οκτώβριος

l 19
Εορτασμός της καθιερωμένης «Ημέρας των Ιδρυ-

τών» με εκκλησιασμό και με εκδηλώσεις σε όλες τις σχο-
λικές μονάδες του Κολλεγίου, τις οποίες –λόγω της παν-
δημίας– οι μαθητές παρακολούθησαν από τις αίθουσες 
διδασκαλίας διαδικτυακά.

l 23
Τελετή Εγκατάστασης του νέου Διευθυντή/President 

του Κολλεγίου Ακαδημαϊκού-Καθηγητή Κώστα Συνολάκη 
(βλ. σελ. 10-11).

Νοέμβριος

l 13
Πρώτη διαδι-

κτυακή συναυλία 
του Τμήματος Μου-
σικής του Κολλεγί-
ου για το ακαδη-
μαϊκό έτος 2020-
2021.

Δεκέμβριος

l 7
Έκδοση της Ετήσιας Έκθεσης του Δ.Σ. του ΕΕΙ (βλ. 

σελ. 4).

l 15
Η Ετήσια Γενική Συνέλευση των μελών του Σωματείου 

«Ελληνοαμερικανικόν Εκπαιδευτικόν Ίδρυμα»: Εκλογή 
νέου μέλους του Δ.Σ. και νέων μελών του ΕΕΙ (βλ. σελ. 1).

l 18
Έκδοση του βιβλίου-λευκώ-

ματος του Δημήτρη Καραμάνου 
«Κολλέγιο Αθηνών: Από τα 
Χρόνια του Μεσοπολέμου στον 
Εικοστό Πρώτο Αιώνα – Σταθ-
μοί και Ορόσημα» (βλ. «Ενημέ-
ρωση», τεύχος 89, σελ. 12).

l 25
Θέση σε λειτουργία του νέου ιστοτόπου και της πύλης 

προσωποποιημένης πληροφόρησης του Κολλεγίου Αθη-
νών (www.athenscollege.edu.gr).

Ιανουάριος

l 7
Συγκρότηση σε σώμα του νέου Διοικητικού Συμβου-

λίου του Ελληνοαμερικανικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος 
(βλ. σελ. 1).

Η Μ Ε Ρ Ο Λ Ο Γ Ι Ο  Γ Ε Γ Ο Ν Ο Τ Ω Ν
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2020 - ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2021

Σύσταση νέων διοικητικών υπηρεσιών στο Κολ-
λέγιο: Διεύθυνση Κοινωνικής Πρόνοιας και Διαφορε-
τικότητας, Γραφείο Πληροφορικής και Ψηφιακής Εκ-
παίδευσης, Γραφείο Διαχείρισης Κρίσεων (σελ. 12-14).
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ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΝΕΑ

o Στο πλαίσιο των διαλέξεων για μαθητές του, το Κολλέ-
γιο πραγματοποίησε πρόσφατα, μέσω διαδικτύου, λόγω 
της πανδημίας, τις εξής ομιλίες:
– Του Π. Γαργαλιάνου-Κακολύρη, παθολόγου-λοιμωξιο-
λόγου, Διευθυντή της Παθολογικής Λοιμωξιολογικής Κλι-
νικής στο Ιατρικό Κέντρο Αθηνών, Προέδρου της Ελληνι-
κής Εταιρείας Λοιμώξεων, μέλους της Εθνικής Επιτροπής 
Εμπειρογνωμόνων για την πανδημία Covid-19, με τίτλο 
«Νόσος Covid-19: Ποιες είναι οι συνέπειες για το σχο-
λείο και την κοινωνία και τι μας επιφυλάσσει το μέλλον;»  
(3 Νοεμβρίου). 
– Του Β. Οικονόμου, Διευθυντή Πληροφορικής και Ψη-
φιακής Εκπαίδευσης του Κολλεγίου, με θέμα «Ασφάλεια 
στο Διαδίκτυο: Μπορώ να γυρίσω τον χρόνο πίσω; Ενη-
μέρωση, κανόνες, μα πάνω από όλα Μέτρον Άριστον» 
(19 Νοεμβρίου). 

o Για ένατη χρονιά συνεχίζονται τα μαθήματα της σειράς 
Teachers Training Teachers διαδικτυακά, λόγω της παν-
δημίας, με αυξημένο ενδιαφέρον παρακολούθησης από 

όλες τις περιοχές της Ελλάδος. Κατά το πρώτο τετράμηνο 
(Σεπτέμβριος 2020-Ιανουάριος 2021) δίδαξαν μαθήματα 
οι εκπαιδευτικοί και ψυχολόγοι του Κολλεγίου Π. Βλοντά-
κη, Ευτ. Γερονικολού, Π. Τσίγκου, Η. Τζαβιδόπουλος, Π. 
Σιαπέρας, Μ. Αλιβιζάτου, Α. Φυτά. (Οι εισηγητές καταθέ-
τουν την αποζημίωσή τους στο Ταμείο Υποτροφιών του 
Κολλεγίου).

o Συνεχίζονται διαδικτυακά τα μαθήματα του διετούς 
Προγράμματος Παιδαγωγικής Κατάρτισης (150 ωρών). 
Τα παρακολουθούν 27 εκπαιδευτικοί από όλες τις σχολι-
κές μονάδες του ΕΕΙ.

INTERNATIONAL BACCALAUREATE 
PROGRAMMES

o Στις 23 και 24 Οκτωβρίου πραγματοποιήθηκε διαδι-
κτυακή επίσκεψη της PYP Συμβούλου του Οργανισμού ΙΒ 
στο Δημοτικό Κολλεγίου Ψυχικού. Η επίσκεψη αυτή είχε 
αρχικά προγραμματισθεί για τις 9 και 10 Απριλίου της  
προηγούμενης σχολικής χρονιάς, αλλά αναβλήθηκε λό-

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ Ε.Ε.Ι.

o Με πρωτοβουλία της Μαριάννας Βαρδινογιάννη, Πρέσβειρας Καλής Θελήσεως της UNESCO και Προέδρου του 
Συλλόγου Φίλων Παιδιών με Καρκίνο «Ελπίδα», πραγματοποιήθηκε, τον Δεκέμβριο 2020, διεθνής διαδικτυακή 
συνάντηση με θέμα «Covid-19 and Childhood Cancer». 

Επίσης, η Μ. Βαρδινογιάννη:
– Ανέλαβε την πραγματοποίηση μελέτης για τη δημιουργία Αρχαιολογικού Μουσείου Ερμιονίδας.
– Ήταν ομιλήτρια σε διαδικτυακή εκδήλωση στο πλαίσιο της Ελληνικής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρώπης 
(17 Νοεμβρίου 2020).
– Ήταν Πρόεδρος της Τιμητικής Κοσμητείας του Επετειακού Έτους «Θερμοπύλες-Σαλαμίνα 2020».

o Με πρωτοβουλία της Μαριάννας Λάτση δημιουργείται στη Θεσσαλονίκη Μονάδα Ημερήσιας Νοσηλείας  
«Νίκος Κούρκουλος», η οποία θα λειτουργήσει εντός του 2021.

o Στο πλαίσιο της 17ης διοργάνωσης των Ελληνικών Ναυτιλιακών Βραβείων της Lloyd’s List, απονεμήθηκε  
στον Θανάση Μαρτίνο το «Βραβείο Επιτεύγματος Ζωής» των Lloyd’s List/Propeller Club. 

o Στο πλαίσιο της ίδιας διοργάνωσης, η Άννα Αγγελικούση τιμήθηκε με το «Βραβείο Ελληνικής Ναυτιλιακής 
Προσωπικότητας της Χρονιάς 2020».

o «Myocardial preservation: Translational research and clinical applications» είναι ο τίτλος βιβλίου του Καθηγητή 
Διονύση Κόκκινου.

o Στο τεύχος Ιουλίου-Σεπτεμβρίου 2020 του περιοδικού του ΣΑΚΑ «Ερμής», αφιερωμένο στα 200 χρόνια από το 
1821, περιλαμβάνεται συνέντευξη του Νικηφόρου Διαμαντούρου με θέμα «Φιλελεύθερος Ευρωπαϊκός Προσανα-
τολισμός και Πολιτισμικός Δυϊσμός: Η διττή παρακαταθήκη του ’21». 

Επίσης, στο ίδιο τεύχος, στο πλαίσιο μιας αναδρομής στα 60 χρόνια του περιοδικού (1960-2020), περιέχονται 
κείμενα του Γιώργου Ζαμπίκου και του Δημήτρη Καραμάνου, οι οποίοι είχαν διατελέσει Πρόεδροι του ΣΑΚΑ και 
Διευθυντές Σύνταξης του «Ερμή».
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γω της προσωρινής αναστολής λειτουργίας του Σχολείου 
εκείνη την περίοδο. H ανατροφοδότηση, όπως αποτυπώ-
θηκε στην αναφορά που το Σχολείο έλαβε, ήταν εξαιρετικά 
θετική και διασφαλίζει και στο Δημοτικό Κολλεγίου Ψυχι-
κού την απρόσκοπτη συνέχιση της διαδικασίας πιστοποί-
ησης σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα που έχει τεθεί.

o Στις 21 και 28 Σεπτεμβρίου αντίστοιχα πραγματοποι-
ήθηκαν διαδικτυακές ενημερωτικές συναντήσεις γονέων 
μαθητών IB DP Year 1 και Υear 2. Οι γονείς είχαν την ευ-
καιρία να ενημερωθούν αναλυτικά για το διετές πρόγραμ-
μα σπουδών του IB DP και να συζητήσουν άλλα επίκαιρα 
θέματα, όπως αναπροσαρμογές του προγράμματος λόγω 
της πανδημίας και ενδεχόμενες επιπτώσεις της Συμφωνί-
ας για την αποχώρηση της Βρετανίας και της Βόρειας Ιρ-
λανδίας από την Ευρωπαϊκή Ένωση στις επιλογές Πανε-
πιστημίων. Αναλυτικές ενημερώσεις για τα προγράμματα 
ΙΒ PYP και ΙΒ ΜΥΡ εντάχθηκαν στις τακτικές ενημερωτικές 
συναντήσεις γονέων των αντίστοιχων βαθμίδων όλων των 
σχολικών μονάδων. 

o Συνοπτική παρουσίαση των Προγραμμάτων IB σε νεο-
προσληφθέντες εκπαιδευτικούς: Στο πλαίσιο της εισαγω-
γικής ενημερωτικής συνάντησης, που πραγματοποιήθηκε 
για τους νεοπροσληφθέντες εκπαιδευτικούς σχολικής 
χρονιάς 2020-2021, έγινε συνοπτική παρουσίαση των 
προγραμμάτων IB του Κολλεγίου από την IB Programmes 
Director Ελένη Βασιλείου.

o Παγκόσμιο Συνέδριο IB 2020 (IB Virtual Conference 
2020) 8-12 Δεκεμβρίου 2020: Λόγω της ιδιαίτερης συγ- 
κυρίας, το Παγκόσμιο Συνέδριο IB 2020 διεξήχθη διαδι-
κτυακά. Στελέχη του Σχολείου μας, ταυτόχρονα με περισ-
σότερα από 4.500 στελέχη και εκπαιδευτικούς από 110 χώ-
ρες παγκοσμίως, είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν 
επιμορφωτικά εργαστήρια και ομιλίες σχετικά με επίκαιρα 
θέματα και γενικότερα με το μέλλον της εκπαίδευσης.

ΜΑΘΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ

o Στο Τουρνουά Debate Fall Deree Invitational LX, που 
πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά στις 21 και 22 Νοεμβρίου 
2020, με συμμετοχή 64 ομάδων από σχολεία της Αθήνας 
και της Θεσσαλονίκης, το Σχολείο μας εκπροσώπησαν 48 
μαθητές Γυμνασίων και Λυκείων Κολλεγίου Αθηνών και 
Κολλεγίου Ψυχικού, κερδίζοντας σημαντικές ομαδικές και 
ατομικές διακρίσεις:

Ομαδικές Διακρίσεις:
– Novice Champions: Μ. Αλευράς και Λ. Μαρινόπουλος 
(Γ΄ Γυμνασίου Κολλεγίου Ψυχικού)
– Open Semi-finalists: Γ. Κυριακόπουλος και Μ. Χίσσα 
(ΙΒ1), Λ. Λεντζάκη και Α. Φράγκος (ΙΒ1)
– Novice Finalists: Α. Μπαζακίδου και Β.  Μπένου (Α΄ Λυ-
κείου Κολλεγίου Ψυχικού), Σ.-Α. Οικονομίδη και Ι. Περ-
ρωτή (Α΄ Λυκείου Κολλεγίου Αθηνών)
– Novice Finals Reserve / Honorable Mention: Δ. Ανα-
στασόπουλος και Α. Μποχώρης (Γ΄ Γυμνασίου Κολλεγίου 
Ψυχικού)

Ατομικές Διακρίσεις: 
– Top 10 Open Speakers: Α. Φράγκος (5η θέση), Γ. Κυρια-
κόπουλος και Στ. Στενού – IB1(8η θέση)
– Τοp 10 Novice Speakers: Μ. Αλευράς (2η θέση), Α. 
Μπαζακίδου και Σ.-Α. Οικονομίδη (3η θέση), Β. Μπένου 
(6η θέση), Ειρ. Γκρίτζαλη – Γ΄ Γυμνασίου Κολλεγίου Ψυχι-
κού (7η θέση), Λ. Μαρινόπουλος (10η θέση).

o Στο τουρνουά St Catherine’s Debate Cup, που πραγμα-
τοποιήθηκε διαδικτυακά (16-18 Οκτωβρίου 2020) με τη 
συμμετοχή 80 ομιλητών από σχολεία της Αθήνας και της 
Θεσσαλονίκης, το Σχολείο μας εκπροσώπησαν 16 μαθη-
τές των Λυκείων του Κολλεγίου Αθηνών και του Κολλεγίου 
Ψυχικού, διακριθέντες ως εξής: 

Ομαδικές Διακρίσεις:
– Open Finalists: Χ. Μωραϊτάκη (Β΄ Λυκείου Κολλεγίου 
Ψυχικού) και Στ. Στενού (ΙΒ1)
– Open Semifinalists: Λ. Λεντζάκη και Γ. Κυριακόπουλος (ΙΒ1)
– Open Honorable Mention / Reserve Team: Ν. Μακρίδης 
και Μ. Μονεμβασιώτη (ΙΒ1)
– Novice Finalists: Α. Γερουλάνου και Α. Στράτου (Α΄ Λυ-
κείου Κολλεγίου Ψυχικού), Η. Μαύρου και M.-Κ. Ρόκκα 
(Α΄ Λυκείου Κολλεγίου Αθηνών), Ι. Μουρίκη και Λ. Τσα-
ούσης (Α΄ Λυκείου Κολλεγίου Ψυχικού)

Ατομικές Διακρίσεις:
– Best Novice Speaker Award: Ι. Μουρίκη, M.-Κ. Ρόκκα.
– Top 10 Open Speakers: Μ. Μονεμβασιώτη, Στ. Στενού 
(8η θέση)
– Top 5 Novice Speaker: Λ. Τσαούσης (3η θέση), Α. Στρά-
του (4η θέση).

o Στο Eurasian Schools Debating Championship 2021, 

Η ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ Ε.Ε.Ι. 

Τον Δεκέμβριο εκδόθηκε η Ετήσια 
Έκθεση 2019-2020 του Ελληνοαμερικα-
νικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος. Περιέχει 
παρουσίαση των δραστηριοτήτων του 
Ιδρύματος σε όλους τους τομείς κατά το 
παρελθόν έτος (με έμφαση στο εκπαι-
δευτικό και στο παιδαγωγικό έργο του 
Κολλεγίου Αθηνών, του Κολλεγίου Ψυχι-
κού και του Νηπιαγωγείου «Ιωάννης Μ. 
Καρράς»), τον οικονομικό απολογισμό 

2019-2020 και τον προϋπολογισμό 2020-2021.
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το οποίο διοργάνωσε το Robert College της Κωνσταντι-
νούπολης (30 Ιανουαρίου-3 Φεβρουαρίου) και πραγ-
ματοποιήθηκε διαδικτυακά, με συμμετοχή 98 ομάδων 
με περισσότερους από 400 ομιλητές από 20 και πλέον 
χώρες, έλαβαν μέρος 18 μαθητές των Λυκείων Κολλεγίου 
Αθηνών και Κολλεγίου Ψυχικού με σημαντικές διακρίσεις: 
– Η Στ. Στενού (ΙΒ1), με την Team Greece, την πενταμελή 
Εθνική Ομάδα Σχολικού Debate, της οποία είναι μέλος, 
κατέλαβε την 1η θέση στη συνολική κατάταξη των ομάδων 
στους προκριματικούς γύρους, προκρίθηκε στους επό-
μενους γύρους της διοργάνωσης, και έφθασε μέχρι τον 
προημιτελικό. 
– Οι μαθητές Α. Φράγκος (ΙΒ1) και Χ. Μωραϊτάκη (B΄ 
Λυκείου Κολλεγίου Ψυχικού) συμμετείχαν στον διαγωνι-
σμό με τη διασχολική αποστολή του Panhellenic Forensics 
Association, ως μέλη του φετινού Development Team 
Greece. Οι ομάδες και των δύο μαθητών νίκησαν 4 από 
τους προκριματικούς γύρους τους, και κατατάχθηκαν 
ομαδικά και ατομικά στο πρώτο 1/3 των ομάδων.
– Οι μαθητές από το Advanced Debate Track, Π. Βακιρ-
τζής (ΙΒ2) και Γ. Κυριακόπουλος, Λ. Λεντζάκη, Μ. Μονεμ-
βασιώτη, Μ. Χίσσα (ΙΒ1), κέρδισαν επίσης 4 από τους 
προκριματικούς γύρους τους και κατατάχθηκαν αντίστοι-
χα στο πρώτο 1/3 των ομάδων. 
– Στην κατηγορία Intermediate Debate Track:
• Η ομάδα των Π. Γερογιάννη, Α. Κορδελλίδου (ΙΒ1), Ι. 
Μουρίκη, Λ. Τσαούση, Κ. Τζωάννου (Α΄ Λυκείου Κολλε-
γίου Ψυχικού) ολοκλήρωσε τους προκριματικούς γύρους 
με 3 νίκες. 
• Η ομάδα των Σ. Βουδούρη, Α. Γερουλάνου (Α΄ Λυκείου 
Κολλεγίου Ψυχικού) και Σ.-Α. Οικονομίδη, Ι. Περρωτή και 
Α. Τσομώκου (Α΄ Λυκείου Κολλεγίου Αθηνών) ολοκλή-
ρωσε τους προκριματικούς γύρους με 2 νίκες.

o Η μαθήτρια του ΙΒ1 Στ. Στενού, επελέγη ως μέλος της 
Team Greece, της πενταμελούς ομάδας που θα εκπρο-
σωπήσει την Ελλάδα σε διεθνή πρωταθλήματα debate  
και στο Παγκόσμιο Σχολικό Πρωτάθλημα Debate (World 
Schools Debating Championship) που θα πραγματοποιη-
θεί διαδικτυακά τον Ιούλιο 2021 με συμμετοχή μαθητών 
από 70 χώρες.

o Οι μαθητές του Ομίλου Σχολικής Εφημερίδας του Δη-
μοτικού Κολλεγίου Ψυχικού έλαβαν Έπαινο για τη συμ-
μετοχή τους στον Πανελλαδικό Μαθητικό Διαγωνισμό 
«Σεβασμός στο ΟΛΛΑ Δικαίωμα», για το σχολικό έτος 
2019-2020 του Μη Κερδοσκοπικού Σωματείου «Ορί-
ζοντες», που αφορά την έκδοση φύλλου σχολικής εφη-
μερίδας αφιερωμένου στη Δημοκρατία, στην κοινωνική 
ισότητα και στην κοινωνική δικαιοσύνη. 

o Στον Πανελλήνιο Διαγωνισμό Ζωγραφικής «Εγώ είμαι 
εγώ, Ευζωνάκι γοργό», που συνδιοργανώθηκε (το σχολι-

κό έτος 2019-2020) από το Μουσείο Ελληνικής Παιδικής 
Τέχνης και τον Όμιλο Ανάδειξης και Διάδοσης της Πολι-
τιστικής-Καλλιτεχνικής Εθνικής Κληρονομιάς «Φέρμελη», 
διακρίθηκαν, μεταξύ 1.237 συμμετοχών, έργα των μαθη-
τριών των Ομίλων Κοσμήματος και Σκηνογραφίας του 
Δημοτικού Κολλεγίου Ψυχικού Δ. Αμπαζή, Ρ. Γκούφα, Μ.-
Μ. Καπίτη, Κ. Καφέζα, Αιμ. Πασπαλιάρη, Ε. Ρίτσιου, ενώ 
απονεμήθηκε Βραβείο στην Ε. Μελά και Έπαινος στην Ε. 
Κάτσουνα.

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΡΑΣΗ

o Οι Μαθητικές Κοινότητες των Λυκείων Κολλεγίου Αθη-
νών και Κολλεγίου Ψυχικού ενίσχυσαν το Ταμείο Υποτρο-
φιών του Κολλεγίου με ποσό που συγκεντρώθηκε από την 

ΜΑΘΗΤΙΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ

ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Λύκειο
Μ.-Δ. Μητσοτάκη, Πρόεδρος ·  Σ.-Κ. Μυλωνογιάν-
νης, Αντιπρόεδρος ·  Μ. Μολυνδρή, Γραμματέας ·  Φ. 
Μιχαήλ, Οικονομικός Υπεύθυνος ·  Ν.-Α. Αναγνω-
στοπούλου, Α.-Ρ. Βαρβαρίγος, Κ.-Α. Βεκρή, Α.-Ε. 
Καραΐνδρου, Α.-Π. Κοντολέων, Ν. Κυλικά, Ε. Μαχαί-
ρα, Χ. Μπόγας, Ε.-Μ. Πεϊμανίδη , Μ.-Κ. Ρόκκα, Φ. 
Χατζής, μέλη.

Γυμνάσιο
Δ. Πατέρας, Πρόεδρος ·  Ι. Τσιμπρέ, Αντιπρόεδρος · 
Κ. Πατέρα, Γραμματέας ·  Α. Βαρελά, Ταμίας ·  Α. Ευ-
σταθίου, Α. Ζήβα, Αικ. Κωνσταντίνου, Χ. Κωνστα-
ντίνου, Δ.-Κ. Λιβανού, Γ. Μπακούλας, Δ. Νικολο-
πούλου, Ι. Πανόπουλος, Δ. Παπαδημητρίου, Ειρ. 
Πατέρα, Ε. Ρέβελας, μέλη.

ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΨΥΧΙΚΟΥ
Λύκειο
Α.-Ι. Αναστασάκος, Πρόεδρος ·  Λ. Πανδή, Αντιπρόε-
δρος ·  Κ. Μαθιός, Γραμματέας· Α. Βαμβακάς, Υπεύ-
θυνος Οικονομικών ·  Δ. Ζαφειράκης, Ι.-Μ. Ιωάννου, 
Ε. Κέρτσικωφ, Μ. Κοντοπούλου, Ι. Κυριακόπουλος, 
Σ. Λάσκαρης, Μ. Λιάρου, Α. Μαθιός, Μ. Μπίλλη, Α. 
Μωραΐτης, Γ. Στάθης, μέλη.

Γυμνάσιο
Λ. Μαρούτσης, Πρόεδρος· Θ. Καμπάνη, Αντιπρόε-
δρος, Ε. Αλευράς, Γραμματέας· Γ. Κολλίντζας, Ταμίας · 
Ζ. Ζhou, Γ.-Α.-Μ. Άντριους-Μαργαρίτης, Σ.-Λ. Βαρ-
βιτσιώτη, Γ. Καβούκας, Σ. Καμπάνης, Ε. Μαρινάκη, 
Α. Μπαμπασίδης, Μ. Νέγκα, Α. Παπαγεωργίου, Α. 
Παπασταύρου, Κ. Παππάς, μέλη. 
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συμμετοχή του Σχολείου στον Εικονικό (Virtual) Κολλεγια- 
κό Μαραθώνιο 2020.

o Η Μαθητική Κοινότητα Λυκείου Κολλεγίου Αθηνών 
πραγματοποίησε επισκέψεις αγάπης και ενίσχυσε τα 
κοινωνικά συσσίτια του Ιερού Ναού Αγίου Νικολάου Φι-
λοπάππου και του Ιερού Ναού Αγίου Σπυρίδωνος Νέας 
Ιωνίας. 

o Στο πλαίσιο του Service αs Action (Εθελοντικές Δρά-
σεις Αλληλεγγύης) του MYP, οι μαθητές του Λυκείου 
Κολλεγίου Ψυχικού έλαβαν μέρος σε δράσεις όπως η 
ενημέρωση μικρών μαθητών για τη σωστή χρήση μά-
σκας μέσω δημιουργίας βίντεο, η συλλογή παιχνιδιών και 
γραφικής ύλης για οργανισμούς και ιδρύματα, η συλλογή 
δεδομένων σχετικά με το οικολογικό αποτύπωμα και η 
ευαισθητοποίηση των μαθητών στην πρόληψη κατανάλω-
σης πλαστικών και δράση σχετική με τα αδέσποτα ζώα σε 
συνεργασία με Φιλοζωική Οργάνωση.

o 400 περίπου θρανία του Γυμνασίου Κολλεγίου Αθηνών 
διετέθησαν σε δημόσια σχολεία μέσω της ΜΚΟ «Δεσμός».

o Στο πλαίσιο του Service αs Action (Εθελοντικές Δρά-
σεις Αλληλεγγύης) του MYP, μαθητές του Γυμνασίου Κολ-
λεγίου Ψυχικού πραγματοποίησαν τις εξής δράσεις: 
– Στις 21 Δεκεμβρίου, σε συνεργασία με τον Σύλλογο 
Γονέων, διαδικτυακή Χριστουγεννιάτικη εκδήλωση για 
το Εργαστήρι Ειδικής Αγωγής «Μαργαρίτα» (καθηγητές-
σύμβουλοι: Ι. Μίχου, Ν. Γκόρλας).
– Τον Δεκέμβριο, δημιουργία και αποστολή ηχητικού 
μηνύματος με κάλαντα και τραγούδια για τη μονάδα 
φροντίδας ηλικιωμένων «Παναγία η Ελεούσα» της Ιεράς 
Μητροπόλεως Ν. Ιωνίας και Φιλαδελφείας (καθηγήτριες-
σύμβουλοι: Γ. Παναγιωτοπούλου, Ηλ. Φράγκου). 
– Τον Δεκέμβριο, σε συνεργασία με το Ινστιτούτο «Pro-
lepsis», δημιουργία και αποστολή Χριστουγεννιάτικων 
καρτών σε μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων (καθηγήτρι-
ες-σύμβουλοι: Π. Αλιβιζάτου, Β. Μαυρίκα). 

o Στο πλαίσιο της Χριστουγεννιάτικης δράσης αλληλεγ-
γύης, οι μαθητές του Δημοτικού Κολλεγίου Αθηνών ετοί-
μασαν 100 Breakfast boxes, τα οποία πρόσφεραν στην 
Ένωση «Μαζί για το Παιδί».

o Τα χρήματα που εξοικονομήθηκαν από το λιτό γεύμα 
του Οκτωβρίου του Δημοτικού Κολλεγίου Αθηνών προ-
σφέρθηκαν στο Ινστιτούτο «Prolepsis» για το Πρόγραμμα 
«Διατροφή».

o Στο πλαίσιο της έμπρακτης ένδειξης αλληλεγγύης σε 
ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό που δοκιμάζεται λό-
γω της πανδημίας, η Μαθητική Κοινότητα του Δημοτικού 

Κολλεγίου Αθηνών συμμετείχε στη δράση του Υπουργείου  
Παιδείας «Τα σχολεία στέλνουν μήνυμα αγάπης». Η Χρι-
στουγεννιάτικη κάρτα με μηνύματα ευγνωμοσύνης αναρ-
τήθηκε στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του Πανελλήνιου 
Σχολικού Δικτύου (https://gallery.sch.gr/kartes) και εστά-
λη ταχυδρομικά σε 15 Νοσοκομεία της Ελλάδος (από τον 
Έβρο μέχρι και την Κρήτη). 

o Η Μαθητική Κοινότητα του Δημοτικού Κολλεγίου Αθη-
νών ενίσχυσε το Πρόγραμμα Υποτροφιών του Σχολείου.

o Το Δημοτικό Σχολείου Κολλεγίου Αθηνών συμμετέσχε 
δυναμικά, και τη φετινή χρονιά, στη δράση «Αστέρι της 
Ευχής» της οργάνωσης «Make a Wish» Ελλάδος.

o Το Δημοτικό Σχολείο Κολλεγίου Αθηνών συμμετέχει 
στη διασχολική δράση ανακύκλωσης, που οργανώνει η 
Διεύθυνση Κοινωνικής Πρόνοιας και Διαφορετικότητας, 
βοηθώντας ενεργά στην υλοποίηση project του μαθητή 
Λυκείου Γ. Χαϊδεμένου. Η Μαθητική Κοινότητα του Σχο-
λείου έχει αναλάβει τη διάδοση του μηνύματος για ένα 
«Πράσινο» σχολείο. 

o Στο πλαίσιο εορτασμού της Παγκόσμιας Ημέρας Εθε-
λοντικού Καθαρισμού Ακτών, που οργανώνει η HELMEPA, 
οι μαθητές της 6ης Δημοτικού Κολλεγίου Ψυχικού συμμε-
τείχαν, τον Οκτώβριο, σε συνεργασία με τον Δήμο Βάρης-
Βούλας-Βουλιαγμένης, στον εθελοντικό καθαρισμό της 
ανατολικής ακτής της Βάρκιζας.  

o Η Μαθητική Κοινότητα του Δημοτικού Κολλεγίου Ψυ-
χικού οργάνωσε δράση αλληλεγγύης που αφορούσε συγ- 
κέντρωση ειδών πρώτης ανάγκης για το «Χαμόγελο του 
Παιδιού». Συνολικά συγκεντρώθηκαν 80 κούτες με είδη 
διατροφής και προσωπικής φροντίδας.

o Στο πλαίσιο της Αξίας του Μήνα Δεκεμβρίου «Αλλη-
λεγγύη, Εθελοντισμός, Συνεργασία», η Μαθητική Κοινότη-
τα του Δημοτικού Κολλεγίου Ψυχικού διοργάνωσε έρανο 
με σκοπό να βοηθήσει, για μία ακόμη χρονιά, το Προ-
ξενείο της Ακτής Ελεφαντοστού και την Ελληνική Δράση 
Αφρικής. Οι μαθητές, στο πλαίσιο της δράσης «τσάντα 
αλληλεγγύης», συγκέντρωσαν 34 κούτες με παιχνίδια 
για τα παιδιά που φιλοξενούνται στο ορφανοτροφείο της 
Ακτής Ελεφαντοστού με την επωνυμία «Ελλάς». Αξίζει να 
σημειωθεί ότι μία πτέρυγα ενός από τα σχολεία στην Ακτή 
Ελεφαντοστού έχει επονομασθεί «Κολλέγιο Ψυχικού», ως 
αναγνώριση της σταθερής βοήθειας που προσφέρει το 
σχολείο μας. 

(Αναφορά σε άλλες σημαντικές κοινωνικές δράσεις 
της Μαθητικής Κοινότητας του Κολλεγίου γίνεται και στις 
σελίδες 12-13).
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ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΔΙΑΣΧΟΛΙΚΕΣ  
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

o Δέκα μαθητές του Γυμνασίου και είκοσι μαθητές του 
Λυκείου Κολλεγίου Αθηνών, μέλη του Ομίλου MUN, συμ-
μετείχαν στο 15ο Συνέδριο Προσομοίωσης του Οργανισμού 
Ηνωμένων Εθνών (CGSMUN), το οποίο διοργανώθηκε δια-
δικτυακά από τα Εκπαιδευτήρια Κωστέα-Γείτονα (11-13 Δε-
κεμβρίου). Ο Ambassador της αποστολής του Γυμνασίου Α. 
Παπαναστασίου (Γ΄ Γυμνασίου) διακρίθηκε για τη συνολική 
παρουσία του και έλαβε «Honorable Mention» Award. 

o Αντιπροσωπευτικές ομάδες μαθητών των Ομίλων 
MUN των Λυκείων Κολλεγίου Αθηνών και Κολλεγίου Ψυ-
χικού συμμετείχαν διαδικτυακά στο 23ο Συνέδριο Προσο-
μοίωσης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (DSAMUN), 
που διοργανώθηκε από την Γερμανική Σχολή Αθηνών 
(16-18 Οκτωβρίου).  

o Επτά μαθητές της Γ΄ Λυκείου Κολλεγίου Αθηνών συμ-
μετείχαν διαδικτυακά στο Συνέδριο που διοργάνωσε το 
Ιστορικό Αρχείο του Πολιτιστικού Ιδρύματος Ομίλου Πει-
ραιώς στο πλαίσιο εκπαιδευτικού προγράμματος. 

o Αντιπροσωπευτικές ομάδες μαθητών των Ομίλων 
MUN των Λυκείων Κολλεγίου Αθηνών και Κολλεγίου Ψυ-
χικού συμμετείχαν διαδικτυακά στο 53ο Διεθνές Συνέδριο 
Προσομοίωσης Ηνωμένων Εθνών THIMUN της Χάγης 
(25-29 Ιανουαρίου). 

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΑΣ

o Στο πλαίσιο των επιμορφωτικών δράσεων για τους 
γονείς των μαθητών του Νηπιαγωγείου, πραγματοποι-
ήθηκαν, προσαρμοσμένες στις νέες συνθήκες, μέσω MS 
Teams, ομιλίες-συζητήσεις ως εξής: «Η σημασία της αυ-
τονόμησης των παιδιών και στον καιρό της πανδημίας», 
«Συναισθηματική νοημοσύνη και ψυχική ανθεκτικότητα 

σε περίοδο κρίσης», «Η ενίσχυση της ολόπλευρης ανά-
πτυξης των παιδιών μέσα από καθημερινές δραστηριό-
τητες: Αντιμετωπίζοντας τις προκλήσεις του lockdown», 
«Προστασία και όρια: Αναζητώντας τις ισορροπίες»,  
«Δεξιότητες παιχνιδιού-δεξιότητες ζωής».

o Μέσα από δίγλωσσες βιωματικές δραστηριότητες, οι 
μαθητές του Προνηπίου και του Νηπίου ερεύνησαν αντί-
στοιχα τις Διαθεματικές Ενότητες Έρευνας «Ποιοι είμα-
στε; Πώς μοιραζόμαστε τον πλανήτη;» και «Ποιοι είμαστε; 
Πώς λειτουργεί ο κόσμος;».

o Σε κάθε τμήμα το Νηπιαγωγείου πραγματοποιήθηκε η 
δραστηριότητα «Show and Tell», στο πλαίσιο της οποίας 
κάθε μαθητής παρουσίασε στους συμμαθητές του ηλε-
κτρονικά τα αγαπημένα του αντικείμενα (βιβλία ή παιχνί-
δια) και φωτογραφίες ή video από τη ζωή του.

o Στο πλαίσιο του εορτασμού της 28ης Οκτωβρίου, 
ένα τμήμα του Νηπιαγωγείου έλαβε μέρος σε μουσικο-
θεατρική δράση, βασισμένη στο βιβλίο του Cali Davide  
«Ο εχθρός», την οποία παρακολούθησαν βιντεοσκοπημένη 
από τις τάξεις τους οι υπόλοιποι μαθητές του Νηπιαγωγείου.

o Πραγματοποιήθηκε μέσω MS Teams, για τα Νήπια και 
τα Προνήπια, η πρώτη διαδικτυακή ατομική συνάντηση 
γονέων με τους εκπαιδευτικούς της τάξης, οι οποίοι τους 
ενημέρωσαν για την πρόοδο των παιδιών. 

o Λόγω της πανδημίας, ο δανεισμός βιβλίων για όλα τα 
τμήματα του Νηπιαγωγείου, οι δράσεις φιλαναγνωσίας, 
καθώς και το μάθημα της πληροφοριακής παιδείας πραγ-
ματοποιούνται στις τάξεις. Ακολουθώντας τις συστάσεις 
της Ένωσης Ελλήνων Βιβλιοθηκονόμων Ελλάδος, ανα-
φορικά με τον Covid-19, βασισμένες στα διεθνή πρότυπα 
που συγκέντρωσε ο οργανισμός International Federation 
of Libraries Associations and Institutions, οι μαθητές δα-
νείζονται βιβλία αυστηρά και μόνο με την ειδική ατομική 
υφασμάτινη τσάντα και εφαρμόζεται διάρκεια καραντίνας 
72 ωρών για τα βιβλία που δανείζονται.

ΑΠΟΝΟΜΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΒΡΑΒΕΙΟΥ 
ΣΤΟΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ/PRESIDENT ΤΟΥ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΚΩΣΤΑ ΣΥΝΟΛΑΚΗ

Ο Διευθυντής/President του Κολλεγίου Αθηνών Ακαδημαϊκός- Καθηγητής Κώστας Συνολάκης τιμήθηκε με το 
Βραβείο Hamaguchi από τη Διεθνή Επιτροπή για το Τσουνάμι/Τεχνολογία Ανθεκτικότητας σε Παράκτιες Καταστρο-
φές από το Τσουνάμι. Η Τελετή Απονομής έγινε τον Νοέμβριο 2020 στο Τόκιο. Λόγω των ιδιαιτέρων συνθηκών, ο 
Κ. Συνολάκης συμμετέσχε με βιντεοσκοπημένο χαιρετισμό. 

Το Βραβείο Hamaguchi απονέμεται σε άτομα ή οργανισμούς, που με επιστημονική έρευνα και ρεαλιστικές 
πρακτικές έχουν συμβάλει σημαντικά στην ενίσχυση της αντοχής των ακτών στα παλιρροϊκά κύματα (τσουνάμι), 
στις καταιγίδες και σε άλλες παράκτιες καταστροφές, καθώς και στην ενημέρωση και την ανθεκτικότητα των αν-
θρώπων στις φυσικές καταστροφές. 
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o Η Χριστουγεννιάτικη δράση των μαθητών του Νηπιαγω-
γείου, αφιερωμένη στον Άγιο Βασίλη, πραγματοποιήθηκε 
διαδικτυακά. Τα Νήπια έψαξαν, βρήκαν και απάντησαν 
σε ερωτήσεις που αποκάλυπταν «Τα μυστικά του Άγιου 
Βασίλη», τραγούδησαν και έπαιξαν με αυτοσχέδια όργανα 
Χριστουγεννιάτικα τραγούδια, και τα Προνήπια ξεδίπλω-
σαν τη φαντασία τους αποκαλύπτοντας «Τί θα ψιθύριζαν 
στο αυτί του Άγιου Βασίλη». Αρωγοί στη διαδικτυακή αυ-
τή προσπάθεια ήταν οι γονείς: Βιντεοσκόπησαν τις σκέ-
ψεις των παιδιών τους, οι οποίες, μετά από επεξεργασία, 
πήραν την τελική ηλεκτρονική οπτικοακουστική μορφή. 

ΑΛΛΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΖΩΗ

o Το Δημοτικό Σχολείο Κολλεγίου Αθηνών συνεργάζεται 
με το Δημοτικό Σχολείο Ριζίων Έβρου σε περιβαλλοντικό 
project με θέμα τα αρωματικά φυτά και τη σπορά τους 
μέσα σε ένα θερμοκήπιο.

o Στο πλαίσιο της «Ευρωπαϊκής Ημέρας Γλωσσών», που 
εορτάζεται από το 2001 με πρωτοβουλία του Συμβουλίου 
της Ευρώπης, οι μαθητές του Τμήματος Γερμανικών του 
Δημοτικού Κολλεγίου Ψυχικού πραγματοποίησαν εορτα-
στική εκδήλωση με παιχνίδια και θέμα: «Τα χρώματα». 

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ

o Στην Κεντρική Βιβλιοθήκη ξεκίνησαν οι ερευνητικές ερ-
γασίες της Α΄, Β΄ και Γ΄ Γυμνασίου ελληνικών και αγγλι- 
κών τμημάτων και των δύο σχολείων, μέσω των οποίων οι 
μαθητές μυούνται στη μεθοδολογία έρευνας, στην τεκμη-
ρίωση των πηγών και στην αποφυγή της λογοκλοπής. Τα 
μαθήματα συνεχίσθηκαν μετά τις 18 Νοεμβρίου διαδικτυ-
ακά μέσω σύγχρονης διδασκαλίας. 

o Έκθεση εικαστικών έργων των μαθητών του IB1 Visual 
Arts με θέμα «Paterns in Nature» πραγματοποιείται στη 
Βιβλιοθήκη από την 1η Οκτωβρίου. 

o Μεγάλο αριθμό βιβλίων δώρισαν στη Βιβλιοθήκη του 
Κολλεγίου ο Μάρκος Νομικός και η Ήρα Βαλσαμάκη-
Ράλλη.

o Δραστηριότητες Βιβλιοθηκών Δημοτικών Σχολείων και 
Νηπιαγωγείου:

Με την έναρξη της σχολικής χρονιάς ξεκίνησαν και 
στις Βιβλιοθήκες του Σχολείου μας η υλοποίηση του προ-
γράμματος PYP, με τα επιλεγμένα βιβλία του Προγράμ-
ματος Φιλαναγνωσίας, καθώς και οι δραστηριότητες της 
Πληροφοριακής Παιδείας. Τα προγράμματα συνεχίσθη-
καν μέσω της εξ αποστάσεως σύγχρονης διδασκαλίας και 

επανήλθαν στον χώρο της Βιβλιοθήκης με την επιστροφή 
των μαθητών στο σχολείο. 

Μποδοσάκειο
• Στη Βιβλιοθήκη του Μποδοσακείου έγινε διαδικτυακή 
παρουσίαση του βιβλίου «Τα παπούτσια των άλλων» από 
τη συγγραφέα του Α. Χαλικιά.
• Με αφορμή τις διακοπές των Χριστουγέννων η Βιβλι-
οθήκη ετοίμασε ένα Newsletter με προτάσεις για έντυπα 
βιβλία, e-books, θεατρικές παραστάσεις, βίντεο με ανα-
γνώσεις βιβλίων από τους ίδιους τους συγγραφείς τους, 
αλλά και από γνωστούς ηθοποιούς, συνταγές, ψηφιακές 
περιηγήσεις σε μουσεία και διάφορες εκπαιδευτικές δρα-
στηριότητες, τις οποίες μπορούσαν να πραγματοποιήσουν 
οι μαθητές μέσω των βάσεων δεδομένων των βιβλιο- 
θηκών του Σχολείου. 

Λάτσειο
• Πραγματοποιήθηκαν παρουσιάσεις στους μαθητές των 
εξής βιβλίων:
– «Ο παππούς που δε γνώρισα», για τον πόλεμο και τον 
εορτασμό της 28ης Οκτωβρίου, από τη συγγραφέα Κ. Σέρβη.
– «Το ημερολόγιο ενός εξερευνητή», στο πλαίσιο της θε-
ματικής ενότητας του ΡΥΡ «Το φυσικό περιβάλλον επηρε-
άζει τις ανθρώπινες κοινωνίες με διάφορους τρόπους», 
από τη συγγραφέα Τζ. Κουτσοδημητροπούλου.
– «Ποιος θα σώσει τον Άλφονς», για το θέμα της Φιλίας,  
από τη θεατρολόγο Α. Παπαφίγκου.
• Έγινε παρουσίαση του εκπαιδευτικού προγράμματος 
«Ο Μικρός Φρανκ αρχιτέκτονας», για τη θεματική Ενό-
τητα Συνοικία, από την εκδότρια Α.-Μ. Βλάσση για τους 
μαθητές της 2ας Δημοτικού.
• Για τα Χριστούγεννα η Βιβλιοθήκη δημιούργησε ένα Ad-
vent Calendar με επιλογές λογοτεχνικών αποσπασμάτων, 
εθίμων και παιδικών ταινιών για τις ημέρες των εορτών.

Νηπιαγωγείο
Η Βιβλιοθήκη «Χαράλαμπος Βελλής» του Νηπιαγωγείου 
«Ιωάννης Μ. Καρράς», κατά το διάστημα της εξ αποστάσε-
ως εκπαίδευσης, υποστήριξε ηλεκτρονικά τους μαθητές και 
την εκπαιδευτική κοινότητα. Συγκεκριμένα, όλες οι διδακτι-
κές ώρες της βιβλιοθήκης εν μέσω lockdown πραγματοποι-
ήθηκαν σε ψηφιακό περιβάλλον, εστάλησαν σχετικοί βιβλι-
ογραφικοί κατάλογοι όπου υπήρξε ανάγκη, σε εκπαιδευτι-
κούς και σε γονείς. Το υπόλοιπο διάστημα η βιβλιοθήκη 
λειτούργησε κανονικά για μαθητές και προσωπικό, πραγμα-
τοποιήθηκαν δανεισμοί καθώς και δράσεις φιλαναγνωσίας. 

UNIVERSITY APPLICATIONS  
COUNCELING OFFICE

o Η Σύμβουλος για τα Πανεπιστήμια των ΗΠΑ και του 
Καναδά Λ. Αγαπαλίδου έλαβε μέρος σε εικονικές συνεδρι-
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άσεις συμβούλων που διοργανώθηκαν τον Σεπτέμβριο, 
Οκτώβριο και Νοέμβριο από ξένα πανεπιστήμια.

o Ο Σύμβουλος για τα Πανεπιστήμια Βρετανίας-Ευρώπης 
Α. Ζαφειρέλης παρακολούθησε διαδικτυακά σεμινάρια 
που διοργανώθηκαν από τα Πανεπιστημιακά Ιδρύματα: IE 
Spain, ESADE Spain, Trinity College, University of Bath, 
University of Essex - Europe information session.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΤΟΥ Ε.Ε.Ι.

DEVELOPMENT OFFICE
• «Ενίσχυση της κουλτούρας προσφοράς: Στο πλαίσιο 
της ενίσχυσης της κουλτούρας της αλληλεγγύης και της 
προσφοράς στο Σχολείο, πραγματοποιούνται συστηματικά 
παρουσιάσεις σε διαφορετικές ομάδες σε στενή συνεργασία 
με τον Γενικό Συντονιστή Σχολικών Μονάδων ΕΕΙ. Παράλ-
ληλα, επικαιροποιούνται και ενισχύονται οι πολιτικές και 
διαδικασίες, ενημερώνεται και εξελίσσεται η βάση δεδομέ-
νων του Σχολείου για πιο στοχευμένη επικοινωνία με τα 
μέλη της Κολλεγιακής οικογένειας. Στη νέα ιστοσελίδα του 
Σχολείου έχει αναρτηθεί αναλυτική πληροφόρηση για τις 
προτεραιότητές μας, επιλογές δωρεών, λόγους και τρόπους 
στήριξης, τη δράση των εθελοντών μας και τρόπους συμμε-
τοχής στην ενότητα «Στηρίξτε μας». Η ενότητα αυτή επικαι-
ροποιείται και εμπλουτίζεται συνεχώς. (Δείτε περισσότερα 
στον ακόλουθο σύνδεσμο www.athenscollege. edu.gr/give).
• Επικοινωνία με (δυνητικούς) δωρητές: Συνεχίζεται η 
συστηματική σύγχρονη και ασύγχρονη επικοινωνία με 
(δυνητικούς) δωρητές για τη στήριξη του Προγράμματος 
Υποτροφιών, εκπαιδευτικών προγραμμάτων και νέων πρω-
τοβουλιών, έργων υποδομής και του endowment.
• Ετήσια Έκθεση Δωρεών: Προετοιμάζεται η έκθεση για 
το οικονομικό έτος 2019-2020 που θα διανέμεται έντυπα 
και ηλεκτρονικά. 
• Annual Fund 2020-2021: Με στόχο να κινητοποιήσουμε 
την Κολλεγιακή οικογένεια για να συμμετέχει στο Annual 
Fund και στη στήριξη του Προγράμματος Υποτροφιών για 
την οικονομική ενίσχυση μαθητών και των οικογενειών 
τους, πραγματοποιήθηκαν για άλλη μία χρονιά δύο διαδο-
χικές καμπάνιες, που κοινοποιήθηκαν στα ελληνικά και στα 
αγγλικά: η καμπάνια για τον Κολλεγιακό Μαραθώνιο και η 
εορταστική καμπάνια Annual Fund 2020.

– 10 χρόνια Κολλεγιακός Μαραθώνιος: 
Φέτος ο επετειακός Κολλεγιακός Μαρα-
θώνιος εορτάστηκε διαφορετικά: Οι Κολ-
λεγιακοί δρομείς συμμετείχαν στον Virtual 
Μαραθώνιο Αθήνας 2020. Έτρεξαν χωρι-
στά –τηρώντας τα οριζόμενα από την Πο-
λιτεία μέτρα ασφαλείας– αλλά ενωμένοι σε 

μια «διαδικτυακή» ομάδα με τα χρώματα του Σχολείου μας 
για το Πρόγραμμα Υποτροφιών. 
– Annual Fund Holiday 2020: Τιμώντας την παρακαταθήκη 
και το πνεύμα προσφοράς του καθιερωμένου Χριστουγεν-
νιάτικου Bazaar του Σχολείου μας, η εορταστική καμπά-
νια για τη στήριξη του Annual Fund πραγματοποιήθηκε με 
σύνθημα «A Singular School, A Collective Effort – Make 
someday… Today» σε τρία στάδια (calls to action/e-
appeals) με στοχευμένες κοινοποιήσεις στα ελληνικά και 
στα αγγλικά, ολιστική οπτική ταυτότητα και ειδική φόρμα 
δωρεάς. Μία από αυτές συνοδευόταν από βιντεοσκοπημέ-
νο μήνυμα του Διευθυντή/President Κώστα Συνολάκη ’75. 

Η συμμετοχή της Κολλεγιακής οικογένειας ήταν συ-
γκινητική. Μέσα σε ένα μήνα, συγκεντρώθηκαν πάνω από 
€100.000 από 600 δωρητές που εξασφάλισαν την παροχή 
οικονομικής ενίσχυσης σε 14 μαθητές. Οι 12 από αυτούς, 
τελειόφοιτοι, θα «κατεβούν τα σκαλιά του Μπενακείου» 
στην Τελετή Αποφοίτησης 2021 και οι 2 μαθητές μας θα 
συνεχίσουν τις σπουδές τους στο Κολλέγιο. Πολύτιμη ήταν 
η στήριξη των εθελοντών μας (Fund Drives) αποφοίτων, 
γονέων, γονέων αποφοίτων, καθώς και του ΣΑΚΑ για την 
προώθηση των μηνυμάτων στήριξης. Η συμμετοχή και η 
συνεισφορά όλων αναγνωρίστηκε με βάση τη συγκατά-
θεσή τους στον πρώτο ψηφιακό «τοίχο» των δωρητών 
του εορταστικού Annual Fund 2020. Ο ψηφιακός «τοί-
χος» θα παραμείνει ενεργός αναγνωρίζοντας δωρεές στο 
Annual Fund καθ’ όλη τη διάρκεια του οικονομικού έτους 
2020-2021. (Δείτε περισσότερα στον ακόλουθο σύνδεσμο  
www.athenscollege.edu.gr/give/priorities/annualfund).
• Corporate Holiday e-appeal: Στοχευμένη επικοινω-
νία συνοδευόμενη από αναλυτική πρόταση στήριξης του 
Προγράμματος Υποτροφιών για την οικονομική ενίσχυση 
μαθητών εστάλη σε ελληνικά ή αγγλικά ανάλογα σε πάνω 
από 300 (δυνητικά) μέλη του Προγράμματος Επιχειρημα-
τικών Εταίρων του Κολλεγίου. Η επικοινωνία περιελάμβανε 
δυνατότητα στήριξης μέσα από τη δωρεά συγκεκριμένου 
τεχνολογικού εξοπλισμού που χρειάζεται το Σχολείο για τη 
συνεχή παροχή πρωτοποριακής εκπαίδευσης. 
• Επιτροπές Εθελοντών/Fund Drives: Με στόχο τη μεγι-
στοποίηση της συλλογικής συμμετοχής στο Annual Fund με 
εθελοντικό έργο και δωρεές, πραγματοποιούνται ενημερωτι-
κές παρουσιάσεις στους εθελοντές μας, προγραμματίζεται η 
καταγραφή διαδικασιών και εκπονούνται εγχειρίδια δράσης 
με τη συνεργασία τους, σχεδιάζεται συγκεκριμένο πλάνο επι-
κοινωνίας και συνέργειες μεταξύ των Fund Drives, με τους 
Συλλόγους Γονέων και τον ΣΑΚΑ για την υλοποίηση πρωτο-
βουλιών. Μεταξύ αυτών η συνυπογραφή με τους Συλλόγους 
Γονέων επιστολής στήριξης του εορταστικού Annual Fund 
2020, η αναβίωση από το Parents Fund Drive του θεσμού 
του εκπροσώπου τάξης με τους Parents Class Ambassadors, 
οι παρουσιάσεις σε μαθητές μέσω των συμβούλων τάξεων 
την ώρα της Κοινωνικής Ζωής και η επικαιροποίηση στοι-
χείων επικοινωνίας αποφοίτων και γονέων αποφοίτων». (σ
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Η ΤΕΛΕΤΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ/PRESIDENT ΤΟΥ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ 
ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ-ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΚΩΣΤΑ ΣΥΝΟΛΑΚΗ

Στις 23 Οκτωβρίου 2020 πραγματοποιήθηκε στο προαύλιο του Μπενακείου Διδακτηρίου η Τελετή Εγκατάστασης του 
νέου Διευθυντή/President του Κολλεγίου Αθηνών Ακαδημαϊκού-Καθηγητή Κώστα Συνολάκη. Η εκδήλωση μεταδόθηκε 
ζωντανά μέσω του ιστοτόπου και των σελίδων κοινωνικής δικτύωσης του Σχολείου. 

Η τελετή ήταν λιτή, χωρίς τη φυσική παρουσία προσκεκλημένων και θεατών λόγω των ιδιαιτέρων συνθηκών που έχει 
επιφέρει η πανδημία. Ταυτόχρονα, όμως –όπως αναφέρθηκε– «είχε τη μεγαλοπρέπεια που αρμόζει στο Κολλέγιο, συνε-

χίζοντας την παράδοση της τελετής ανάληψης καθηκόντων 
του Διευθυντή/President που έγινε για πρώτη φορά τον 
Οκτώβριο του 1960, όταν ο President Homer Davis παρέ-
δωσε τη Διεύθυνση και τη σφραγίδα του Κολλεγίου Αθηνών 
στον Charles M. Rice, που τον διαδέχθηκε». 

Την τελετή τίμησε με την παρουσία του ο Μητροπολί-
της Νέας Ιωνίας, Φιλαδελφείας, Ηρακλείου και Χαλκηδόνος 
Γαβριήλ. 

Χαιρετισμούς απηύθυναν η τότε υφυπουργός Παιδείας 
και Θρησκευμάτων Σοφία Ζαχαράκη, ο τότε Πρόεδρος του 
Ελληνοαμερικανικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Νικόλαος 
Τσαβλίρης και ο Πρόεδρος του Συμβουλίου των Επιτρόπων 
Αλέξανδρος Μίχας μέσω βιντεοσκοπημένου μηνύματος. 

Μίλησαν επίσης οι απόφοιτοι 
Γεράσιμος Αλιβιζάτος,  μέλος του 
Δ.Σ. του ΕΕΙ, συμμαθητής του Κ. 
Συνολάκη στο Κολλέγιο, Δημήτρης 
Γόντικας, μέλος του Συμβουλίου 
των Επιτρόπων, Κωνσταντίνος 
Παπαδιαμάντης, Πρόεδρος του 
Συλλόγου Αποφοίτων Κολλεγίου 
Αθηνών-Κολλεγίου Ψυχικού, και 
Χρήστος Παπανικολάου, Γενικός Συντονιστής Σχολικών 
Μονάδων του ΕΕΙ. 

Ο απερχόμενος Διευθυντής/President Richard L. 
Jackson προέβη σε ένα σύντομο απολογισμό της τριετούς 

θητείας του και ευχαρίστησε όλη την οικογένεια του Κολλεγίου για τη γόνιμη συνεργασία. 
Για την προσφορά του αυτά τα χρόνια στο Σχολείο, οι Ν. Τσαβλίρης και Δ. Γόντικας του 
απένειμαν τιμητικές πλακέτες.

Κατά το τελετουργικό μέρος της εκδήλωσης, ο Κώστας Συνολάκης παρέλαβε από 
τον προκάτοχό του τη σφραγίδα του Σχολείου και έδωσε την «Υπόσχεση» του Διευθυντή/
President του Κολλεγίου –όπως καθιέρωσε ο Homer Davis το 1960– με απαγγελία ενός 
τμήματός της και στη συνέχεια παράφραση του Όρκου των Αθηναίων Εφήβων. Στην 

Κ. Συνολάκης

Ν. Τσαβλίρης

Δ. Γόντικας

R. Jackson

Κ. Παπαδιαμάντης

Α. Μίχας

Γ. Αλιβιζάτος

Χ. Παπανικολάου



11

ομιλία του, ο Κ. Συνολάκης ανέπτυξε το όραμά του για το Κολλέγιο και δεσμεύθηκε να αφιερώσει όλες του τις δυνάμεις, 
ώστε να παραμείνει το Σχολείο πρωτοπόρος της εκπαίδευσης στην Ελλάδα και στον κόσμο.

Κεντρικοί ομιλητές της εκδήλωσης ήταν οι απόφοιτοι Ραφαήλ Μωϋσής, μέλος του ΕΕΙ, Έλλη Ανδριοπούλου, Πρόε-
δρος και Διευθύνουσα Σύμβουλος του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, και Μαίρη Κατράντζου, διεθνώς 
αναγνωρισμένη σχεδιάστρια μόδας. Και οι τρεις αναφέρθηκαν στα μαθητικά τους χρόνια και στα διδάγματα που πήραν 
από το Κολλέγιο για τη ζωή και και την επαγγελματική πορεία τους. 

Η τελετή περιλάμβανε την προβολή βίντεο-αφιερωμάτων που δημι-
ουργήθηκαν ειδικά για τον θεσμό του Διευθυντή/President, για τον απερ-
χόμενο και τον νέο Διευθυντή/President, καθώς και για τις Ε. Ανδριοπού-
λου και Μ. Κατράντζου, τα οποία πλαισίωσαν τις ομιλίες.

Ξεχωριστό σημείο της τελετής, ήταν η παρουσίαση βίντεο με τους 
συμμαθητές του Κ. Συνολάκη (της τάξης ’75) να τον καλωσορίζουν στην 
νέα του θέση και να του τραγουδούν «When Costas Comes Marching 
Home Again», παραφράζοντας το γνωστό τραγούδι, που διδάσκονταν ως 
μαθητές στο Κολλέγιο υπό την καθοδήγηση του αγαπημένου τους καθη-
γητή Μουσικής Μάρκου Δραγούμη.

Σ. Ζαχαράκη Ε. ΑνδριοπούλουΡ. Μωϋσής Μ. Κατράντζου

R. Jackson - Κ. Συνολάκης
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ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
«Τα Χριστούγεννα του 2020 τέθηκε σε λειτουργία ο 

νέος υπερσύγχρονης τεχνολογίας ιστότοπος και η πύλη 
προσωποποιημένης πληροφόρησης του Κολλεγίου Αθη-
νών (www.athenscollege.edu.gr), έργο που είχε αναλάβει 
το Τμήμα Επικοινωνίας. 

Στο Χριστουγεννιάτικο μήνυμά του, ο Διευθυντής/
President του Κολλεγίου Αθηνών Καθηγητής Κώστας Συνο-
λάκης παρουσίασε τον νέο ιστότοπο και την πύλη προσω-
ποποιημένης πληροφόρησης, τονίζοντας ότι αναδεικνύουν 
την αποστολή, τις αρχές, τις αξίες και την ακτινοβολία του 
Κολλεγίου και σηματοδοτούν ένα νέο ξεκίνημα για το Σχο-
λείο.

Οι «πολύχρωμες» σελίδες του ιστοτόπου προσφέρουν 
στους χρήστες μια μοναδική εμπειρία πλοήγησης. Σε αυτές, 
μεταξύ άλλων, περιλαμβάνονται όλα τα τελευταία νέα για 
τις δραστηριότητες του Ελληνοαμερικανικού Εκπαιδευτι-
κού Ιδρύματος, πλούσιο οπτικοακουστικό υλικό, εικονική 
περιήγηση στις εγκαταστάσεις του Σχολείου, αποκλειστικές 
συνεντεύξεις, αλλά και ομιλίες διακεκριμένων προσωπικο-
τήτων στο Κολλέγιο.

Ο νέος ιστότοπος αποτελεί σημαντικό εργαλείο ενημέ-
ρωσης και επικοινωνίας για όλα τα μέλη της Κολλεγιακής 
κοινότητας και έχει ήδη λάβει διθυραμβικές κριτικές. Εί-
ναι σχεδιασμένος πάνω σε μια σύγχρονη πλατφόρμα που 
επιτρέπει αυτόματη προσαρμογή του σε όλες τις συσκευές 
(υπολογιστή, ταμπλέτα, κινητό) και παρέχει δυνατότητα 
αυτοματισμού και προσωποποίησης λειτουργιών για κά-
θε χρήστη της πύλης προσωποποιημένης πληροφόρησης 
(γονέα, εργαζόμενο, μαθητή). Αναλυτικές οδηγίες για την 
πύλη προσωποποιημένης πληροφόρησης εστάλησαν με 
επιστολή σε όλους τους γονείς και τους εργαζομένους.

Σημειώνεται ότι το έργο του νέου ιστοτόπου άρχισε τον 
Μάρτιο του 2019. Πρόεδρος της Επιτροπής Δημιουργίας 
Έργου ήταν ο Αλέξανδρος Καμαρινός, μέλος του Διοι-
κητικού Συμβουλίου του ΕΕΙ. Μέλη της Επιτροπής ήταν 

οι: Σέργιος Αμπαριώτης, Ταμίας του Δ.Σ. του ΕΕΙ, Γεώρ-
γιος Τσόπελας, μέλος του ΕΕΙ, Richard Jackson, τέως Δι-
ευθυντής/President του Κολλεγίου Αθηνών, Παναγιώτης 
Γιαννουλάτος, Διευθυντής Λυκείου Κολλεγίου Ψυχικού, 
Βασιλική Τλα, Διευθύντρια Γυμνασίου Κολλεγίου Αθηνών, 
Αλεξάνδρα Αϊβαλιώτη, Διευθύντρια Επικοινωνίας, Τάσος 
Αναστασίου, Προϊστάμενος Υπηρεσίας Τεχνολογιών Πλη-
ροφορικής & Επικοινωνιών, και Μάρκος Βερέμης. 

Ακολούθησε η διεξαγωγή διαγωνισμού μεταξύ των 12 
καλύτερων εταιρειών στον χώρο για την ανάληψη του έργου. 

Για τον σχεδιασμό του νέου ιστοτόπου διεξήχθησαν 
πάνω από 40 συναντήσεις μεταξύ του Τμήματος Επικοι-
νωνίας και των Διευθυντών των σχολικών μονάδων, των 
επικεφαλής των τομέων δραστηριότητας του ΕΕΙ, εκπρο-
σώπων των Συλλόγων Γονέων, των Επιτροπών Fund Drive, 
μαθητών, αλλά και αποφοίτων, για την καταγραφή όλων 
των αναγκών. 

Το Τμήμα Επικοινωνίας ανέλαβε στη συνέχεια τη δημι-
ουργία και την επιμέλεια όλων των κειμένων και του οπτι-
κοακουστικού υλικού του νέου ιστοτόπου. 

Ειδικά καταρτισμένη ομάδα φροντίζει για τον καθημε-
ρινό εμπλουτισμό και την ανανέωση του περιεχομένου του. 

Υπεύθυνοι του έργου είναι η Διευθύντρια Επικοινωνίας 
Α. Αϊβαλιώτη και ο Διευθυντής Πληροφορικής και Ψηφια-
κής Εκπαίδευσης Βασίλειος Οικονόμου».

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ  
ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

«Η νεοσύστατη Διεύθυνση Κοινωνικής Πρόνοιας και 
Διαφορετικότητας στόχο έχει την ενίσχυση του πνεύματος 
φιλανθρωπίας και κοινωνικής προσφοράς, την ευαισθητο-
ποίηση και δραστηριοποίηση των μαθητών στα θέματα της 
διαφορετικότητας, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της 
κοινωνικής δικαιοσύνης. Ο Διευθυντής Χρυσόστομος Συ-
μεωνίδης, δρ Θεολογίας - Νομικός, και η συνεργάτιδά του 

Οι Μαθητικές Κοινότητες του Κολλεγίου συγκέντρωσαν είδη πρώτης ανάγκης για τους κατοίκους Φαρσάλων και Μουζακίου.
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Λένια Πασαλίδου διοργανώνουν σεμινάρια, παρουσιάσεις, 
ομιλίες, επισκέψεις και συμβουλευτικές συναντήσεις για 
τους μαθητές σχετικά με τα ανωτέρω θέματα και συντονί-
ζουν όλες τις δράσεις κοινωνικής προσφοράς του Σχολείου 
σε συνεργασία με τις Διευθύνσεις των σχολικών μονάδων 
και του Ψυχοπαιδαγωγικού Τμήματος.

Στο πλαίσιο αυτό, τον περασμένο Οκτώβριο, οι Μαθητι-
κές Κοινότητες Δημοτικών, Γυμνασίων και Λυκείων συγκέν- 
τρωσαν πάνω από 300 δέματα με είδη πρώτης ανάγκης 
για τους κατοίκους των Φαρσάλων και του Μουζακίου που 
επλήγησαν από καταστροφικές πλημμύρες. Τα δέματα πα-
ρέδωσε στην Περιφερειακή Ενότητα Καρδίτσας ο Χρ. Συ-
μεωνίδης στις 4 Νοεμβρίου. 

Παράλληλα, διοργανώθηκε η αποστολή βοήθειας 
στους κατοίκους και τα σχολεία της Σάμου που επλήγησαν 
από τον καταστροφικό σεισμό της 30ής Οκτωβρίου. Οι 
μαθητές του Νηπιαγωγείου «Ι.Μ. Καρράς» και των Δημοτι-
κών Κολλεγίου Αθηνών και Κολλεγίου Ψυχικού συγκέντρω-
σαν περίπου 250 δέματα με είδη πρώτης ανάγκης για την 
ενίσχυση των σεισμόπληκτων του νησιού. 

Οι Μαθητικές Κοινότητες Γυμνασίων και Λυκείων 

συγκέντρωσαν επίσης χρήματα για την αγορά σύγχρο-
νων διαδραστικών πινάκων (smartboards) για τα σχολεία 
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στο Καρλόβασι και το Βαθύ 
της Σάμου. Με τη συμβολή και του Κολλεγίου, αγοράσθη-
καν πέντε διαδραστικοί πίνακες συνολικής αξίας περίπου 
€12.500. Οι πίνακες, μαζί με πέντε υπολογιστές, που απο-
τελούν επιπρόσθετη δωρεά, παραδόθηκαν στους αρμό-
διους φορείς του νησιού στις 13 Ιανουαρίου. Εκ μέρους 
του Σχολείου, στο νησί μετέβησαν ο Διευθυντής/President 
Καθηγητής Κώστας Συνολάκης, ο Χρ. Συμεωνίδης και ο 
Υπεύθυνος Διαχείρισης Κρίσεων Βασίλης Σκαναβής.

ΑΝΔΡΕΑΣ ΔΕΒΛΕΤΟΓΛΟΥ 
1926-2020

Τον Οκτώβριο 2020 απεβίωσε ο Ανδρέας Δεβλέτογλου, ένας εκ των σημαντικότερων δωρητών και ευρύτερα 
υποστηρικτών του Κολλεγίου. Είχε γεννηθεί στην Αθήνα το 1926. Μετά την αποφοίτησή του από το Κολλέγιο (1945) 
συνέχισε τις σπουδές του στο Ε.Μ. Πολυτεχνείο και στις ΗΠΑ (Worcester Polytechnic Institute, BSc, MSc και 
PhD – Communications Engineering). Επί σειρά ετών συνεργάσθηκε με μεγάλες εταιρίες, όπως η Bell Telephone 
Laboratories, η Ammann & Whitney, η Frank Basil, και το 1964 ίδρυσε τη δική του επιχείρηση (Α. Δεβλέτογλου – 
Τεχνικές Αντιπροσωπείες Α.Ε.), την οποία διηύθυνε μέχρι τη συνταξιοδότησή του. Πολυσήμαντη ήταν –παράλληλα 
με τις επαγγελματικές επιδόσεις του– η κοινωνική δραστηριότητά του, επικεντρωμένη κυρίως στο Κολλέγιο και 
στον Δήμο Ψυχικού, όπου κατοικούσε επί πολλά χρόνια με τη σύζυγό του Joyce.

Στο Κολλέγιο –πέραν της αδιάλειπτης συμβολής του στην ενίσχυση του Προγράμματος Υποτροφιών, το οποίο 
θεωρούσε κορυφαίο Κολλεγιακό και κοινωνικό θεσμό, με τη χορήγηση ειδικών πλήρων υποτροφιών αλλά και με 
ετήσιες δωρεές– ήταν μόνιμος class agent του Fund Drive. Παράλληλα, επί σειρά ετών, με διάφορους τρόπους, 
στήριζε το έργο της Βιβλιοθήκης γενναιόδωρα και πολύπλευρα. Στις 19 Απριλίου 2018, το Κολλέγιο τίμησε τον Α. 
Δεβλέτογλου σε ειδική εκδήλωση, κατά την οποία εγκαινιάσθηκε μία state-of-the-art αίθουσα ηλεκτρονικών υπο-
λογιστών με την ονομασία «Αίθουσα Ανδρέα Ε. Δεβλέτογλου». Έκφραση ιδιαίτερη της αγάπης του για το Σχολείο 
του αποτελεί και η δωρεά οικίας του στο Κολλέγιο.

Σημαντική ήταν και η προσφορά του ως χορηγού-πρωτεργάτη της ίδρυσης «Δημοτικής Βιβλιοθήκης Ψυχι-
κού» (το 2005), την οποία συνέχισε να στηρίζει ανελλιπώς. Το 2018 βραβεύθηκε από τον Δήμαρχο Ψυχικού ως 
ένας εκ των εξαίρετων πολιτών του Ψυχικού. 

Αφήγησή του για την εμπειρία του, ως μαθητή του Κολλεγίου, αλλά και για τις περιπέτειες που βίωσε, 17χρο-
νος, την περίοδο μετά την Κατοχή, περιλαμβάνεται στην ταινία-ντοκυμαντέρ του Γιώργου Πετρίτση με τίτλο «Κολ-
λέγιο Αθηνών, ένα σχολείο στα δύσκολα χρόνια του Σαράντα».

Το 2013 ο Α. Δεβλέτογλου ήταν ένας εκ των αποφοίτων-μελών των τάξεων 1941, 1942, 1943, 1944, 1945, οι 
οποίοι έλαβαν το «απολυτήριό» τους κατά τη διάρκεια «προσομοίωσης Commencement» που πραγματοποιή-
θηκε στα προπύλαια του Μπενακείου. Οι απόφοιτοι των τάξεων αυτών –λόγω του Πολέμου, της Κατοχής και της 
επιτάξεως του Μπενακείου από τις δυνάμεις Κατοχής– είχαν στερηθεί της δυνατότητας συμμετοχής σε κανονικό 
Commencement.
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Αναλυτικά η δράση της Διεύθυνσης Κοινωνικής Πρό-
νοιας και Διαφορετικότητας:
• Πραγματοποιεί σεμινάρια και παρουσιάσεις. 
• Διοργανώνει δράσεις ανάλογα με την ηλικία των μαθητών. 
• Πραγματοποιεί συμβουλευτική μαθητών σε εκπαιδευτικό 
επίπεδο.
• Πραγματοποιεί επισκέψεις των μαθητών σε φορείς, ορ-
γανισμούς και ιδρύματα.
• Παρουσιάζει σύντομα εκπαιδευτικά βίντεο που παρακινούν 
τα παιδιά σε ενδεδειγμένες και επιθυμητές συμπεριφορές.

Οι παρουσιάσεις και τα σεμινάρια γίνονται από τον Δι-
ευθυντή σε 12 διδακτικές περιόδους την εβδομάδα, με δύο 
τμήματα ανά διδακτική περίοδο. 

Παράλληλα, η Διεύθυνση Κοινωνικής Πρόνοιας συνερ-
γάζεται με τις Διευθύνσεις των σχολικών μονάδων του ΕΕΙ 
και το Ψυχοπαιδαγωγικό Τμήμα για να:
• Οργανώνει συνέδρια, ημερίδες ή σεμινάρια.
• Προσκαλεί διακεκριμένους ομιλητές (για μαθητές, εκπαι-
δευτικούς και γονείς) και υλοποιεί συνεργασίες με εξωτε-
ρικούς φορείς σχετικούς με τα θέματα αρμοδιότητάς του.
• Προτείνει δράσεις κοινωνικού και φιλανθρωπικού χαρα-
κτήρα.
• Έχει συναντήσεις με μαθητές και γονείς, σε συνεργασία 
και με τους συμβούλους των τμημάτων.

Κάθε σχολική μονάδα έχει ορίσει έναν εκπαιδευτικό 
και έναν ψυχολόγο, οι οποίοι αποτελούν Ομάδα Εργασίας. 
Ο Διευθυντής Κοινωνικής Πρόνοιας και Διαφορετικότητας 
συνεργάζεται με μέλη της ομάδας, για να οργανώσουν τις 
δράσεις των σχολικών τους μονάδων».

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ  
ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

«Η νέα εποχή, και κυρίως οι πρωτόγνωρες συνθήκες 
που βιώνουμε, λόγω της πανδημίας, καθιστούν απαραίτητη 
την ενσωμάτωση της ψηφιακής τεχνολογίας στην εκπαίδευ-
ση. Το νεοσύστατο Γραφείο Πληροφορικής και Ψηφιακής 
Εκπαίδευσης έχει αναλάβει την τεχνολογική αναβάθμιση 
του Κολλεγίου και την υιοθέτηση νέων προσεγγίσεων δι-
δασκαλίας και μάθησης μέσω της σύγχρονης τεχνολογίας, 
που αποτελούν στρατηγικό στόχο του Σχολείου. 

Ο Διευθυντής Πληροφορικής και Ψηφιακής Εκπαίδευ-
σης Βασίλης Οικονόμου ασχολείται με: 
• την υιοθέτηση νέων σύγχρονων τεχνολογιών για την ανα-
βάθμιση λειτουργιών και δραστηριοτήτων του Κολλεγίου

• την ομαλή ενσωμάτωση της τεχνολογίας στη μαθησιακή 
διαδικασία
• τη δημιουργία ψηφιακού πολυμεσικού διαδραστικού 
υλικού
• τη διαρκή εκπαίδευση των εκπαιδευτικών σε ψηφιακές 
δεξιότητες
• την αξιοποίηση της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης
• την ανάπτυξη ψηφιακής κουλτούρας των μαθητών μέσα 
από ενημέρωση, εκπαίδευση και δράσεις

Στις 19 Νοεμβρίου ο Β. Οικονόμου πραγματοποίησε 
ομιλία με θέμα την ασφάλεια στο Διαδίκτυο, η οποία με-
ταδόθηκε απευθείας μέσω του ιστοτόπου του Κολλεγίου  
και της επίσημης σελίδας του Σχολείου στο facebook 
(AthensPsychicoCollege)».

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΡΙΣΕΩΝ
«Στο ξεκίνημα της νέας ακαδημαϊκής χρονιάς, συγ-

κροτήθηκε Επιτροπή Διαχείρισης Κρίσεων και συστάθηκε 
Γραφείο Διαχείρισης Κρίσεων με υπεύθυνο τον Βασίλη 
Σκαναβή, απόφοιτο του Κολλεγίου (’08) για τον συντονισμό 
όλων των μέτρων που λαμβάνονται στο Σχολείο με στόχο 
τον περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού. 

Το Γραφείο Διαχείρισης Κρίσεων συνεργάζεται με την 
Ιατρική, τη Νομική και την Τεχνική Υπηρεσία του Σχολείου, 
το Γραφείο Μεταφοράς, τις Διευθύνσεις των σχολικών μο-
νάδων, το Ψυχοπαιδαγωγικό Τμήμα, το Τμήμα Επικοινωνί-
ας και όλους τους τομείς δραστηριοτήτων του ΕΕΙ. Μεταξύ 
άλλων, έχει:
• Δημιουργήσει ερωτηματολόγιο διαπίστωσης αναγκών
• Πραγματοποιήσει ερωτηματολόγια στους γονείς
• Οργανώσει τη διεξαγωγή διαγνωστικών ελέγχων στο προ-
σωπικό και τα συνεργαζόμενα συνεργεία και προαιρετικό 
διαγνωστικό έλεγχο σε μαθητές 
• Καθιερώσει διαδικασία θερμομέτρησης σε όλους τους 
εισερχομένους στις εγκαταστάσεις του Σχολείου, με ειδικά 
διαμορφωμένους χώρους, αλλά και πριν από την επιβίβα-
ση των μαθητών στα σχολικά λεωφορεία
• Δημιουργήσει βίντεο σχετικό με τον στιγματισμό που 
συνδέεται με τη νόσο Covid-19
• Ορίσει το αυστηρό πλαίσιο λειτουργίας των Σταθμών 
Πρώτων Βοηθειών του Σχολείου και τις αρχές διαχείρισης 
ύποπτων ή επιβεβαιωμένων περιστατικών
• Δημιουργήσει την ειδική ενότητα Keeping Athens College 
Safe στον ιστότοπο του Κολλεγίου με όλα τα μέτρα που 

ΚΟΛΛΕΓΙΑΚΟ ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020-2021

«ΕΝΑ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΙΜΑ ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΠΑΤΡΙΔΑΣ ΤΟΥ»

Για το σχολικό έτος 2020-2021 θέμα-αφιέρωμα (συνδεόμενο με τον μεγάλο εθνικό επετειακό εορτασμό των 200 
ετών από την Επανάσταση του 1821) είναι: « Ένα ιστορικό Ελληνικό Σχολείο τιμά την Ιστορία της Πατρίδας του – 
Εθνική συνείδηση – Πατριωτικό φρόνημα: Θεμέλιο παιδείας - “Πυξίδα” διαχρονικής προσφοράς του Κολλεγίου».
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λαμβάνονται στο Σχολείο και απαραίτητες πληροφορίες 
σχετικά με τη νόσο Covid-19».

ΙΑΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
«Στο πλαίσιο της εκστρατείας συνεχούς ενημέρωσης 

της Κολλεγιακής κοινότητας για την πανδημία, η Ιατρική 
Υπηρεσία του Σχολείου, σε συνεργασία με το Τμήμα Επι-
κοινωνίας, διοργάνωσε δύο ομιλίες με μέλη της Εθνικής 
Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων με θέμα την εξέλιξη της 
νόσου και τη νέα πραγματικότητα που έχει επιφέρει στον 
χώρο των σχολείων: 
• Ομιλία της Καθηγήτριας Παιδιατρικής-Λοιμωξιολογίας 
του ΕΚΠΑ Βάνας Παπαευαγγέλου 
• Ομιλία του Προέδρου της Ελληνικής Εταιρείας Λοιμώ- 
ξεων Παναγιώτη Γαργαλιάνου 

Οι ομιλίες μεταδόθηκαν απευθείας μέσω της ιστο-
σελίδας του Κολλεγίου και της σελίδας του Σχολείου στο 
facebook. 

Χαιρετισμό απηύθυνε ο Διευθυντής/President του Κολ-
λεγίου Καθηγητής Κώστας Συνολάκης. 

Στη συνέχεια, οι ομιλητές συζήτησαν με τον Υπεύθυνο 
της Ιατρικής Υπηρεσίας του Κολλεγίου Αντώνιο Μακρή και 
έδωσαν απαντήσεις σε όλα τα ερωτήματα και τους προβλη-
ματισμούς των Συλλόγων Γονέων και των Διευθύνσεων του 
Κολλεγίου για τον νέο κορωνοϊό».  

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ

o Λόγω της έξαρσης της πανδημίας Covid-19, τα μα-
θήματα της Α΄ περιόδου 2020-2021 του Προγράμματος 
Επιμόρφωσης Ενηλίκων πραγματοποιήθηκαν διαδικτυα-
κά μέσω της εφαρμογής Microsoft Teams.  

Προσφέρονται πάνω από 35 διαφορετικά μαθήματα 
στους τομείς Επιστήμες-Πολιτισμός, Ξένες Γλώσσες και 
Προσωπική Ανάπτυξη. 

(Πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής στο ΠΕΕ, 
στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.athencollege.edu.gr/
adult-learning, καθώς και στα τηλέφωνα 210-6748160, 
210-6748153.)

o To πρόγραμμα Άσκηση-Άθληση δεν λειτούργησε λόγω 
της πανδημίας. 

Στις 19 Δεκεμβρίου 2020 –στο ραδιοφωνικό Γ΄ 
Πρόγραμμα της ΕΡΤ– παρουσιάσθηκαν παραδοσι-
ακά Χριστουγεννιάτικα Κάλαντα σε μουσική επεξερ-
γασία του Δημήτρη Μηνακάκη, παλαιού καθηγητή 
- τ. Διευθυντή του Ωδείου του Κολλεγίου.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΥΛΟΥΒΑΤΟΣ 
1958-2020

Τον Οκτώβριο 2020 απεβίωσε ο Κωνσταντίνος Κουλουβάτος, διακεκριμένο μέλος της Κολλεγιακής οικογένειας,  
εκ των σημαντικών διαχρονικά υποστηρικτών του Σχολείου μας.

Απεφοίτησε από το Κολλέγιο το 1977 και ολοκλήρωσε τις σπουδές του στα οικονομικά στο Hamilton College 
της Νέας Υόρκης το 1980. Ακολούθως δραστηριοποιήθηκε επαγγελματικά στον ξενοδοχειακό και ευρύτερο τουρι-
στικό τομέα στις ΗΠΑ και μετά στην Ελλάδα. Ήταν άξιος συνεχιστής μιας εξαίρετης οικογενειακής επιχειρηματικής 
παράδοσης, βάζοντας και ο ίδιος την προσωπική «σφραγίδα» του στην ανάπτυξη και διεθνή προβολή των εμβλη-
ματικών ξενοδοχείων «Αμαλία» στην Αθήνα, στο Ναύπλιο, στην Ολυμπία, στους Δελφούς και στην Καλαμπάκα. 
Πολύτιμη ήταν η συμβολή του στα κοινά, στον κλάδο του ελληνικού τουρισμού, ιδιαίτερα μέσω του Συνδέσμου 
Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΣΕΤΕ), του οποίου υπήρξε ιδρυτικό μέλος και, για πολλά χρόνια, μέλος 
του Διοικητικού Συμβουλίου.

Όπως τόνισε ο Υπουργός Τουρισμού Χ. Θεοχάρης, «ο Κωνσταντίνος Κουλουβάτος ήταν ένας άνθρωπος βαθιά 
συνδεδεμένος με τον ελληνικό τουρισμό και ένας επιχειρηματίας που αφήνει σπουδαίο έργο ως παρακαταθήκη».

Παράλληλα με τις επαγγελματικές επιδόσεις του, πολυσήμαντη ήταν και η κοινωνική προσφορά του. Κεντρικό 
πυλώνα της αποτελούσε το Σχολείο του, το Κολλέγιο. Υποστήριζε εκδηλώσεις, ενίσχυε τον Σύλλογο Αποφοίτων 
(ΣΑΚΑ), του οποίου ήταν δωρητής στο έργο ανακαίνισης της Λέσχης του, και ήταν σταθερός υποστηρικτής του 
Προγράμματος Υποτροφιών και άλλων δραστηριοτήτων του Κολλεγίου. Το 2019 δημιούργησε fund για τη θέσπιση 
Υποτροφιών Θερινών Προγραμμάτων στο Εξωτερικό (Summer Study Abroad Scholarships) στη μνήμη του αδελ-
φού του Αλέξη Κουλουβάτου ’84. Το Πρόγραμμα δίνει την ευκαιρία κάθε χρόνο σε μαθητές της Α΄ και Β΄ Λυκείου 
να φοιτήσουν για σύντομο χρονικό διάστημα σε σχολείο ξένης χώρας, να γνωρίσουν νέους τόπους, ήθη και έθιμα, 
να συναναστραφούν με παιδιά της ηλικίας τους από άλλες χώρες, να αποκτήσουν διεθνή και πολυπολιτισμική 
συνείδηση. Το Πρόγραμμα στηρίζει τα παιδιά στις κρίσιμες αποφάσεις που καλούνται να πάρουν για τις μετασχο-
λικές σπουδές και για το μέλλον τους. 
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o Μετά τον ανασχηματισμό της 4ης Ιανουαρίου 2021 
από τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη ’86, στην Κυ-
βέρνηση μετέχουν και οι εξής απόφοιτοι: 
• Υπουργοί: 
– Νίκος Δένδιας ’78 (Εξωτερικών) 
– Νίκος Παναγιωτόπουλος ’84 (Εθνικής Άμυνας)
– Νίκη Κεραμέως ’98 (Παιδείας και Θρησκευμάτων)
– Μάκης Βορίδης ’83 (Εσωτερικών)
– Κώστας Καραμανλής ’92 (Υποδομών και Μεταφορών)
– Σπήλιος Λιβανός ’86 (Αγροτικής Ανάπτυξης και Τρο-
φίμων)
• Αναπληρωτής Υπουργός:
– Μιλτιάδης Βαρβιτσιώτης ’87 (Εξωτερικών, Αρμόδιος για 
Ευρωπαϊκά Θέματα)
• Υφυπουργοί:
– Χρίστος Δήμας ’98 (Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Αρμό-
διος για την Έρευνα και Τεχνολογία)
– Δόμνα Μιχαηλίδου ’05 (Εργασίας και Κοινωνικών Υπο-
θέσεων, Αρμόδια για Θέματα Πρόνοιας και Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης).

o Ο πρέσβης ε.τ. Παύλος Αποστολίδης ’60 είναι επικεφα-
λής της ελληνικής διπλωματικής ομάδας στις διερευνητι-
κές επαφές Ελλάδας-Τουρκίας. 

o Στον Θανάση Μαρτίνο ’68 απονεμήθηκε το «Βραβείο 
Επιτεύγματος Ζωής» των Lloyd’s List /Propeller Club.

o Νέο μέλος του Δ.Σ. του Ελληνοαμερικανικού Εκπαι-
δευτικού Ιδρύματος εξελέγη ο Κωνσταντίνος Δεληκωστό-
πουλος ’90 και νέα μέλη του ΕΕΙ εξελέγησαν οι Χαρά-
λαμπος Κονιδάρης ’86, Αριστείδης Πίττας ’76 και Έλλη 
Φιλιπποπούλου ’88.

o Ο Αλέξης Φυλακτόπουλος ’65 (Αντιπρόεδρος) και ο 
Σέργιος Αμπαριώτης ’78 (Ταμίας) είναι μέλη της νέας 
Εκτελεστικής Επιτροπής του Δ.Σ. του ΕΕΙ.

o Ο Γιάννης Παπαφιλίππου ’88 είναι (από 1.1.2021) Επι-
κεφαλής της Ομάδας Φυσικής Επιταχυντών και Δεσμών 
(Group Leader – Accelerator and Beam Physics), της Ευ-
ρωπαϊκής Οργάνωσης για τη Φυσική των Στοιχειωδών Σω-
ματιδίων (European Organization for Nuclear Research), 
γνωστής ως CERN. (Η Ομάδα αυτή είναι η μεγαλύτερη 
ερευνητική ομάδα ΑΒΡ στον κόσμο, αποτελούμενη από 
6 τμήματα με 150 επιστήμονες-μηχανικούς-ερευνητές). 
Παράλληλα, συνεχίζει να διδάσκει Φυσική των Επιτα- 
χυντών σε προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές 
ως Επισκέπτης Καθηγητής στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο  
Θεσσαλονίκης.

o Ο διακεκριμένος μουσικός Τάσος Δημητριάδης ’73 
ανέλαβε Γενικός Διευθυντής του διεθνούς εμβέλειας Φε-
στιβάλ «Musica Antica a Magnano».

o Εκδόθηκαν πρόσφατα τα εξής βιβλία: 
– Διονύση Κόκκινου ’57: «Myocardial preservation: 
Translational research and clinical applications» (Εκδό-
σεις Springer)
– Σωτήρη Λουμίδη ’62: «Καΐρι, ο αρχηγός των κεφαλοκυ-
νηγών» (αυτοέκδοση)
– Γιώργου Μαυρογορδάτου x63: «Εθνική ολοκλήρωση 
και διχόνοια: Η ελληνική περίπτωση» (Εκδόσεις Πατάκη)
– Σταύρου Τσακυράκη ’70: «Δικαιοσύνη: Η ουσία της πο-
λιτικής» (Εκδόσεις Μεταίχμιο)
– Γιάννη Μηλιού ’71: «Βενετία: Μία συνάντηση που στέ-
ριωσε απρόβλεπτα» (Εκδόσεις Αλεξάνδρεια)
– Σωτήρη Κακίση ’73: «Παλιές ιστορίες: Παραμύθια σαν 
αστεία άστρα – Μέρη που χάσανε τη μαγεία τους – Οι 
καλές γυναίκες» (Εκδόσεις Αιγαίον-Κουκίδα)
– Τάκη Θεοδωρόπουλου x73: «Τα πρώτα 200 χρόνια 
είναι δύσκολα: Δύο αιώνες νευρικής κρίσης» (Εκδόσεις 
Μεταίχμιο)
– Γιώργου Παπακωνσταντίνου ’80: «Με κάθε τίμημα – Η 
μάχη για το μέλλον της Ευρώπης» (Εκδόσεις Παπαδό-
πουλος)
– Μελέτη Μελετόπουλου ’81: «Παναγιώτης Κανελλόπου-
λος: Ο πολιτικός, ο διανοούμενος και η εποχή του» (Εκ-
δόσεις Καπόν)
– Γιώργου Τουλιάτου ’91: «Training, nutrition, supple-
mentation in bodybuilding» (Εκδόσεις Amazon)
– Αλέξανδρου Μασσαβέτα ’94: «Η Τρίτη Ρώμη – Η Μό-
σχα και ο θρόνος της Ορθοδοξίας» (Εκδόσεις Πατάκης)
– Νίκου Ερινάκη ’05: «Αυθεντικότητα και αυτονομία: Από 
τη δημιουργικότητα στην ελευθερία» (Εκδόσεις Κείμενα) 
– «Σύντομα όλα θα καίγονται και θα φωτίζουν τα μάτια 
σου» (Εκδόσεις Κείμενα).

o Ο Βασίλης Σκαναβής ’08 είναι υπεύθυνος του νεοσύ-
στατου Γραφείου Διαχείρισης Κρίσεων του Κολλεγίου.

o Στο Πρόγραμμα Young Patrons του Μουσείου Κυ-
κλαδικής Τέχνης (που ξεκίνησε το 2015 από την Αλίκη-
Μαρκάντια Λαμπροπούλου ’03) μετέχουν και οι Φίλιππος 
Τσαγκρίδης ’08, Αταλάντη Μαρτίνου ’04, Αλεξάνδρα Οι-
κονόμου ’05, Ηλέκτρα Σουτζόγλου ’06, Άρτεμις Μπαλ-
τογιάννη ’04, με νεότερους «πρεσβευτές» τη Βικτώρια 
Φασιανού ’10, τον Δημήτρη Τρύφωνα ’10, την Αλεξία 
Ρεμπουτζάκου ’09.

o Ο Ηλίας Μεσσίνας ’83 και η Υβέτ Ναχμία ’88 ανέλαβαν 

ΤΑ ΝΕΑ ΤΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ
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πρωτοβουλία –σε συνεργασία με την Εφορεία Αρχαιοτή-
των Πειραιώς και Νήσων– για την συντήρηση και προ-
στασία ψηφιδωτού της αρχαίας συναγωγής του τέταρτου 
αιώνα μ.Χ., που βρίσκεται δίπλα στο Αρχαιολογικό Μου-
σείο της Αίγινας.

o Η Αλεξάνδρα Κουδιγκέλη ’14, απόφοιτος του University 
of the Arts London, πραγματοποίησε την πρώτη ατομική 
της έκθεση (θέμα: «Αμερικανική ποίηση μέσα από τα μά-
τια μιας ζωγράφου») στην Λέσχη του ΣΑΚΑ με επιμελήτρια  
την Όλγα Λατουσάκη ’13.

o Μεγάλη επιτυχία σημείωσε (τον Δεκέμβριο – διαδικτυ-
ακά) εορταστική παράσταση stand-up comedy της Κατε-
ρίνας Βρανά ’94.

o Ο Χρήστος Μεγκουσίδης ’10 είναι ο νέος Αρχισυντά-
κτης του περιοδικού του ΣΑΚΑ «Ερμής». Διαδέχεται τον 
Ματθαίο Μήτση ’10, ο οποίος αποχώρησε έχοντας ολο-
κληρώσει ευδόκιμη «θητεία» 2,5 ετών στη θέση αυτή.

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ Σ.Α.Κ.Α.

o Στις 30 Οκτωβρίου πραγματοποιήθηκε η τελετή λήξης 
και απονομών της ΣΑΚΑ LIGA.

o Κατά το διάστημα Οκτωβρίου 2020 - Ιανουαρίου 2021 
πραγματοποιήθηκαν διαδικτυακά οι εξής, μεταξύ άλλων, 
εκδηλώσεις: 

– Σεμινάρια της KPMG:
• Στις 3 Νοεμβρίου με θέμα «How to become a CV expert»
• Στις 24 Νοεμβρίου με θέμα «How to stand out in an 
interview: Video Interviewing tips»
• Στις 16 Δεκεμβρίου με θέμα «Career speed dating 
Workshop»
• Στις 28 Ιανουαρίου με θέμα «The best LinkedIn profile-
Tips for job seekers».
– Ημερίδα Μεταπτυχιακών Φοιτητών και Ειδικευόμενων 
Επιστημών Υγείας «Post Graduate Series» του Health 
Care Club, στις 16 Δεκεμβρίου. 

ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ

n Θωμάς Κολλίτσης ’76: Απεβίωσε τον Φεβρουάριο 
2020. Είχε γεννηθεί στο Άργος Ορεστικόν το 1958. Μετά 
την αποφοίτησή του από το Κολλέγιο συνέχισε τις σπουδές 
του στη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών με με-
ταπτυχιακές σπουδές (και PhD) στο University of London/
Queen Mary College και ειδίκευση στο Εταιρικό Δίκαιο και 
Πνευματικά Δικαιώματα. Άσκησε την δικηγορία στην Ελ-
λάδα και διετέλεσε, μεταξύ άλλων, στέλεχος της εταιρίας  
Olympic DDB Holding.

n Βασίλης Πετρόπουλος ’61: Απεβίωσε τον Φεβρουά-
ριο 2020. Είχε γεννηθεί στην Αθήνα το 1942. Μετά την 
αποφοίτησή του από το Κολλέγιο συνέχισε τις σπουδές 
του στις ΗΠΑ (University of California-Berkeley, BSc-
Mechanical Engineering / University of California - Santa 

Η Κεντρική αίθουσα της ανακαινισμένης Λέσχης του ΣΑΚΑ
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Barbara, MA Economics). Σταδιοδρόμησε στην Ελλάδα ως 
τεχνικό στέλεχος της ΔΕΗ (Μηχανικός Παραγωγής, Τομε-
άρχης-Διευθυντής Προγραμματισμού, κ.ά.). 

n Γιάννης Καραχισαρίδης x74: Απεβίωσε τον Απρίλιο 
2020. Είχε γεννηθεί στην Κοζάνη το 1955. Μετά την ολο-
κλήρωση των σπουδών του στο Πανεπιστήμιο Αθηνών 
(Οικονομικό Τμήμα της Νομικής Σχολής) φοίτησε στις 
θεατρικές σχολές Πέλου Κατσέλη και Λεωνίδα Τριβιζά. 
Σκηνοθέτησε περίπου εβδομήντα θεατρικές παραστάσεις 
και έξι όπερες, στις κρατικές σκηνές, στα περισσότερα 
ΔΗΠΕΘΕ και στο ελεύθερο θέατρο, ενώ ασχολήθηκε επί-
σης με το πολιτιστικό μάνατζμεντ, διατελέσας Καλλιτεχνι-
κός Διευθυντής του Ελληνικού Φεστιβάλ και Εκτελεστικός 
Διευθυντής των Special Olympics. Από το 1976 συνεργά-
σθηκε με το Εθνικό Θέατρο, την Εθνική Λυρική Σκηνή, 
το Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, Δημοτικά Περιφερειακά 
Θέατρα και ελεύθερους θιάσους σε έργα Αριστοφάνη, 
Σαίξπηρ, Γκολντόνι, Μολιέρου, Λόρκα, Ντάριο Φο, Ξε-
νόπουλου, Κορρέ, Κορομηλά κ.ά. Το καλοκαίρι του 1977 
σκηνοθέτησε τις «Φοίνισσες» του Ευριπίδη στο αρχαίο 
Θέατρο της Επιδαύρου. Την άνοιξη του 2000 οργάνωσε 
και σκηνοθέτησε τη συμπαραγωγή της Εθνικής Λυρικής 
Σκηνής, του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος και του 
ΔΗΠΕΘΕ Βέροιας με την αγγλόφωνη παράσταση «Follow 
the fellow who follows a dream». Έγραψε σενάρια και 
σειρές και σκηνοθέτησε ντοκυμαντέρ για την τηλεόραση 
και δημοσίευσε άρθρα με θεωρητικές αναλύσεις για το 
θέατρο σε λογοτεχνικά περιοδικά.

n Θέμος Στοφορόπουλος x58: Απεβίωσε τον Μάιο 2020. 
Είχε γεννηθεί στην Αθήνα το 1940. Μετά την ολοκλήρωση 
των σπουδών του (Νομικά στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και 
Διεθνείς Σχέσεις στο London School of Economics) εισήλ-
θε στη Διπλωματική Υπηρεσία. Υπηρέτησε στη Νέα Υόρκη 
(ως Αναπληρωτής Μόνιμος Αντιπρόσωπος της Ελλάδος 
στον ΟΗΕ), στο Υπουργείο Εξωτερικών στην Αθήνα (στις 
Διευθύνσεις Διεθνών Οργανισμών Αμερικής, Διμερών 
Οικονομικών Σχέσεων, Μέσης Ανατολής, Ασίας και Αφρι-
κής) και ως Διευθυντής του Διπλωματικού Γραφείου του 
Υπουργού Εξωτερικών, υπήρξε μέλος αντιπροσωπειών 
στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ και σε Επιτροπές του 
ΝΑΤΟ. Διετέλεσε Πρέσβης της Ελλάδας στον Λίβανο, στη 
Συρία και στην Κύπρο. Παραιτήθηκε από τη διπλωματική 
υπηρεσία του 1988 λόγω διαφωνίας με την κυβερνητική 
πολιτική. Μετά την παραίτηση του, διηύθυνε επί δεκαε-
τία το Ινστιτούτο Διεθνών και Στρατηγικών Μελετών και 
αρθρογράφησε στον ελληνικό τύπο. Συνεργάσθηκε με το 
Ελληνικό Κέντρο Ευρωπαϊκών Μελετών και με το Ινστι-
τούτο Διεθνών Σχέσεων του Παντείου Πανεπιστημίου.  
Ήταν μέλος της Επιτροπής Σύνταξης του νέου Οργανι-
σμού του Υπουργείου Εξωτερικών, των διοικητικών συμ-
βουλίων της Εταιρείας Διεθνούς Δικαίου και Διεθνών 

Σχέσεων, του Ελληνικού Συμβουλίου για τους Πρόσφυ-
γες, του Συνδέσμου Ελληνοαρμενικής Φιλίας κ.ά. Του 
είχε απονεμηθεί το τίτλος του Πρέσβη επί τιμή. Υπήρξε 
συγγραφέας πολλών βιβλίων, με θέμα τις διεθνείς σχέσεις 
και την εξωτερική πολιτική, ενώ ασχολήθηκε ιδιαίτερα με 
το Κυπριακό ζήτημα. Υπήρξε μέλος του Εθνικού Συμβου-
λίου της Ελληνικής Επιτροπής για τη Διεθνή Ύφεση και 
Ειρήνη.

n Γιάννης Ευστρατίου ’75: Απεβίωσε τον Μάιο 2020. Είχε 
γεννηθεί στο Καμερούν το 1957. Μετά την αποφοίτησή 
του από το Κολλέγιο συνέχισε τις σπουδές του στην Ιατρι-
κή Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών με ειδίκευση στην 
Παθολογική Ανατομία, και στο Πανεπιστήμιο του Freiburg 
(διδακτορικός τίτλος). Εργάσθηκε ως βοηθός γιατρός 
στο Ινστιτούτο Παθολογικής Ανατομίας του Πανεπιστη-
μίου Freiburg, στο Ινστιτούτο Παθολογικής Ανατομίας 
του Νοσοκομείου Schwenningen και ως Επιμελητής και 
Αναπληρωτής Διευθυντής Παθολογικής Ανατομίας στο 
Νοσοκομείο Wolsfburg. Από το 2000 ήταν Διευθυντής 
του Παθολογοανατομικού Εργαστηρίου του Γενικού Νο-
σοκομείου Παπαγεωργίου Θεσσαλονίκης. 

n Ισαάκ Γκέρσον ’48:  Απεβίωσε τον Ιούλιο 2020. Εί-
χε γεννηθεί στην Αθήνα το 1929. Μετά την αποφοίτησή 
του από το Κολλέγιο συνέχισε τις σπουδές του στις ΗΠΑ 
(Electrical Engineering). Επαγγελματικά συνεργάσθηκε ως 
μηχανικός με αμερικανικές εταιρίες.

n Ανδρέας Μαχαίρας ’79: Απεβίωσε τον Αύγουστο 2020. 
Είχε γεννηθεί στην Αθήνα το 1960. Μετά την αποφοίτησή 
του από το Κολλέγιο συνέχισε τις σπουδές του στις ΗΠΑ 
(New York University – MBA). Επαγγελματικά δραστηρι-
οποιήθηκε ως εμπορικός αντιπρόσωπος και ως στέλεχος 
επιχειρήσεων, διατελέσας, μεταξύ άλλων, Γενικός Διευθυν- 
τής της Elan-Trading Corporation.

n Γιώργος Γούσιος ’59: Απεβίωσε τον Οκτώβριο 2020. 
Είχε γεννηθεί στην Αθήνα το 1940. Μετά την αποφοίτησή 
του από το Κολλέγιο συνέχισε τις σπουδές του στην Ια-
τρική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών και, ακολούθως, 
του Πανεπιστημίου της Στοκχόλμης. Άσκησε την ιατρική 
στη Σουηδία και, εν συνεχεία, στη Νορβηγία. Ειδικευμένος 
στις τροπικές ασθένειες, ταξίδεψε σε πολλές χώρες της 
Αφρικής και, τα τελευταία χρόνια, στη Μαλαισία και στην 
Καμπότζη.

n Κώστας Πλατής ’58: Απεβίωσε τον Νοέμβριο. Είχε 
γεννηθεί στην Αθήνα το 1939. Μετά την αποφοίτησή του 
από το Κολλέγιο συνέχισε τις σπουδές του στο Ε.Μ. Πο-
λυτεχνείο (Μηχανικός Παραγωγής) και στο Πολυτεχνείο 
του Μονάχου (Ηλεκτρολόγος-Μηχανολόγος). Διετέλεσε 
Τεχνικός Διευθυντής των Αντιπροσωπιών Mercedes-Benz 
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και Nissan, Διευθυντής εργοστασίου των εταιριών Fulgor, 
Η. Ν. Στασινόπουλος και Αθηναϊκή Ταπητουργία και ανώ-
τερο στέλεχος της ΔΕΗ.

n Κωστής Λως x70: Απεβίωσε τον Οκτώβριο 2020. Είχε 
γεννηθεί στη Νέα Υόρκη το 1951. Μετά την ολοκλήρω-
ση των πανεπιστημιακών σπουδών του στις ΗΠΑ (U.S. 
Merchant Marine Academy – Marine Transportation & 
Marine Engineering) δραστηριοποιήθηκε επαγγελματικά 
στον χώρο της ναυτιλίας, διατελέσας και Διευθυντής της 
Ionian Oil & Trading S.A. Ήταν, επίσης, μέλος της Ναυτι-
λιακής Λέσχης Πειραιώς και του Propeller Club. 

n Ανδρέας Καλοθανάσης ’81: Απεβίωσε τον Οκτώβριο 
2020. Είχε γεννηθεί στην Αθήνα το 1962. Μετά την απο-
φοίτησή του από το Κολλέγιο συνέχισε τις σπουδές του 
στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Επαγγελματικά 
δραστηριοποιήθηκε ως επιχειρηματίας στον εμπορικό 
τομέα και ως στέλεχος εταιριών (Γενικός Διευθυντής της 
Aardvark A.E. και της SuperVisor, της οποίας ήταν ιδρυ-
τής). Ασχολήθηκε, επίσης, με τον αθλητισμό, διατελέσας 
επί σειρά ετών Γενικός Γραμματέας του Δ.Σ. της Αθλητι-
κής Ένωσης Κηφισιάς.

n Κώστας Τσίπης ’53: Απεβίωσε τον Νοέμβριο 2020. Εί-
χε γεννηθεί στην Αθήνα το 1934. Μετά την αποφοίτησή 
του από το Κολλέγιο συνέχισε τις σπουδές του στις ΗΠΑ 
(Rudgers University – BSc & MSc, Μηχανολογία και Φυ-
σική– και Columbia University – PhD Φυσική). Από το 
1966 έως το 2000 ήταν Καθηγητής Φυσικής και Ερευ-
νητής στο ΜΙΤ. Εκεί ίδρυσε το Πρόγραμμα Επιστήμης & 
Τεχνολογίας για τη Διεθνή Ασφάλεια, του οποίου έγινε 
Διευθυντής το 1981. Ακολούθως δίδαξε (2015-2016) στο 
Brandeis University (Adjunct Professor – Environmental 
Studies). Η ερευνητική του δραστηριότητα, από το 1973, 
επικεντρώθηκε στις επιστημονικές και τεχνολογικές δι-
αστάσεις της στρατηγικής των πυρηνικών όπλων, στην 
προσπάθεια περιορισμού τους, καθώς και στις συνέπειες 
των πυρηνικών εκρήξεων και του πυρηνικού πολέμου. 
Είχε ασχοληθεί με την τεχνική ανάλυση νέων οπλικών 
συστημάτων, όπως η ακτίνα μορίων, laser, οι πύραυλοι 
cruise και τα συστήματα επαλήθευσης. Είχε προτείνει 
περιορισμούς στο πυρηνικό οπλοστάσιο, με στόχο μια 
ισορροπημένη αμυντική πολιτική και τον έλεγχο των εξο-
πλισμών. Συνέγραψε πέντε βιβλία και επιμελήθηκε την 
έκδοση άλλων εννέα. Διετέλεσε σύμβουλος Αμερικανών 
Γερουσιαστών σε θέματα πυρηνικού αφοπλισμού και σύμ-
βουλος της Αμερικανικής και της Ελληνικής Κυβέρνησης, 
Επιστημονικός Σύμβουλος-Διευθυντής του Stockholm 
International Peace Research Institute, καθώς επίσης και 
Πρόεδρος του Ελληνικού Ινστιτούτου Διεθνών και Στρα-
τηγικών Μελετών, του οποίου ήταν ιδρυτής. 

n Πάνος Κουμάντος ’60: Απεβίωσε τον Νοέμβριο 2020. 
Είχε γεννηθεί στα Καλάβρυτα το 1941. Ορφανός από 
πατέρα στο Ολοκαύτωμα των Καλαβρύτων, σπούδασε 
στο Κολλέγιο (ως υπότροφος στο Οικοτροφείο). Μετά 
την αποφοίτησή του συνέχισε τις σπουδές του στις ΗΠΑ 
(Yale University – Engineering & Economics, και, μετα-
πτυχιακά, Carnegie Mellon – Business Administration). 
Αφού εργάσθηκε για ένα έτος στη Νέα Υόρκη (Standard 
Oil-Esso) επέστρεψε στην Ελλάδα, όπου συνέχισε, για ένα 
διάστημα, τη συνεργασία του με την θυγατρική της Esso 
(Esso Pappas). Ακολούθως διετέλεσε υψηλόβαθμο διοικη-
τικό στέλεχος μεγάλων εταιριών (Arthur D. Little Hellas, 
Profin Αθηναϊκά Φινιριστήρια, Ξενοδοχειακή Α.Ε. Αστήρ), 
καθώς επίσης και Γενικός Διευθυντής της Ελληνικής Εται-
ρείας Διοικήσεως Επιχειρήσεων. Το 1997 ίδρυσε –μαζί με 
τον συμμαθητή του στο Κολλέγιο Κώστα Σινιώρη– την εται-
ρία « Όραμα-Vision – Σύμβουλοι Επιχειρήσεων», από την 
οποία αποχώρησε το 2002. Ολοκλήρωσε τη σταδιοδρομία 
του ως Γενικός Διευθυντής Διοίκησης του Οργανισμού 
Σιδηροδρόμων Ελλάδος. Παράλληλα, ιδιαίτερα σημαντική 
ήταν η κοινωνική δράση του, επικεντρωμένη στις δύο με-
γάλες αγάπες του: το σχολείο του, το Κολλέγιο, και τη γε-
νέτειρά του, τα Καλάβρυτα: Ήταν διαχρονικός class agent 
στην Επιτροπή Αποφοίτων για το Ταμείο Υποτροφιών του 
Κολλεγίου (Alumni Fund Drive), της οποίας διετέλεσε και 
Πρόεδρος (1980). Ήταν, επίσης, επί 15 χρόνια, Γενικός 
Γραμματέας του Δ.Σ. της Ένωσης Καλαβρυτινών Αθήνας. 

n Κωνσταντίνος Σακελλαρίου ’61: Απεβίωσε τον Νοέμ-
βριο 2020. Είχε γεννηθεί στην Αθήνα το 1942. Μετά την 
αποφοίτησή του από το Κολλέγιο και την ολοκλήρωση 
των σπουδών του, δραστηριοποιήθηκε επαγγελματικά 
στον χώρο της βιομηχανίας, διατελέσας, μεταξύ άλλων, 
διοικητικό στέλεχος επιχειρήσεων, όπως Διευθυντής Ερ-
γοστασίου της Α.Ε. Πεννιέ Ελλάς-Εριοκλωστήρια.

n Νίκος Δημητρακόπουλος ’61: Απεβίωσε τον Νοέμβριο 
2020. Είχε γεννηθεί στην Αθήνα το 1943. Μετά την απο-
φοίτησή του από το Κολλέγιο συνέχισε τις σπουδές του 
στο Πανεπιστήμιο Αθηνών (Φυσική) και μεταπτυχιακά στις 
ΗΠΑ (Worcester Polytechnic Institute – MSc Physics), με 
ειδίκευση στην πυρηνική φυσική. Ακολούθησε ακαδημαϊ- 
κή σταδιοδρομία ως Βοηθός Καθηγητής Φυσικής στο Πα-
νεπιστήμιο Αθηνών. 

n Σπύρος Κομίνης x66: Απεβίωσε τον Δεκέμβριο 2020. 
Είχε γεννηθεί στην Αθήνα το 1947. Μετά την ολοκλήρω-
ση των σπουδών του ασχολήθηκε με τη δημοσιογραφία.  
Συνεργάσθηκε με πολλές εφημερίδες («Ακρόπολις», 
« Έθνος», «Ελεύθερος Τύπος», «Ελευθεροτυπία», «Πρώ-
το Θέμα», «Πρωινή», «Η Πρώτη» κ.ά.), με την ΕΡΤ και με 
τον ιδιωτικό ραδιοφωνικό σταθμό «Ωχ FM». Ήταν, επίσης, 
μεταξύ των δημιουργών της εφημερίδας «Το Ποντίκι». 
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΕΥΧΟΣ  
ΜΑΡΤΙΟΥ 2021 ΤΗΣ «ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ»

o Για λόγους απλούστευσης του κειμένου, στο τεύχος 
αυτό:

α) Το Ελληνοαμερικανικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα αναφέ-
ρεται και ως «ΕΕΙ».

β) Το «ΒοΤ» είναι ακρωνύμιο του «Board of Trustees», 
Συμβουλίου Επιτρόπων του Κολλεγίου στις ΗΠΑ.

γ) Η λέξη «Κολλέγιο», χωρίς τη διευκρίνιση «Κολλέγιο 
Αθηνών» ή «Κολλέγιο Ψυχικού», αναφέρεται σε θέματα, 
που αφορούν από κοινού και τα δύο σχολεία του ΕΕΙ.

δ) Με τη λέξη «Σχολείο» (μας) νοείται «Κολλέγιο Αθη-
νών και Κολλέγιο Ψυχικού».

ε) Με τη λέξη «Λύκειο» νοείται –για το Κολλέγιο  
Αθηνών– «Γενικό Λύκειο». Στο Κολλέγιο Ψυχικού, 
το «Λύκειο» περιλαμβάνει το «Γενικό Λύκειο» και το 
«International Baccalaureate Diploma Programme», 
εκτός αν –σε ορισμένες περιπτώσεις– γίνεται σαφής 
διαχωρισμός των δύο.

στ) Το «ΙΒ» είναι ακρωνύμιο του «International 
Baccalaureate».

ζ) Η λέξη «μαθητές» σημαίνει «μαθητές και μαθήτριες», 
εκτός αν γίνεται διαχωρισμός/διευκρίνιση (π.χ. ομάδα 
ποδοσφαίρου μαθητών, ομάδα βόλλεϋ μαθητριών κ.ά.).

η) «ΣΑΚΑ» είναι ακρωνύμιο του «Συλλόγου Αποφοίτων 
Κολλεγίου Αθηνών και Κολλεγίου Ψυχικού».

θ) Ως «Υπουργείο Παιδείας» αναφέρεται το Υπουργείο 
Παιδείας και Θρησκευμάτων.

o Στα τεύχη της «Ενημέρωσης» περιλαμβάνονται στοι-
χεία-πληροφορίες –και σε ορισμένες περιπτώσεις αυτού-
σια τα κείμενα ή αποσπάσματά τους εντός εισαγωγικών 
(π.χ. Development Office, Τμήμα Επικοινωνίας)– όπως 
δόθηκαν από τη Διεύθυνση του Σχολείου, από τους 
υπευθύνους των τομέων δραστηριότητας του ΕΕΙ και 
από άλλους Κολλεγιακούς φορείς (π.χ. ΣΑΚΑ).

o Σε όλα τα τεύχη της «ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ» δεν περιλαμβά-
νονται πληροφορίες για επιμορφωτικές εκδηλώσεις (σεμι-
νάρια κ.λ.) και για τη συμμετοχή εκπαιδευτικών σε αυτές. 

o Το παρόν τεύχος της «Ενημέρωσης» καλύπτει την 
περίοδο Οκτωβρίου 2020-Ιανουαρίου 2021. (Η καθυ-
στέρηση έκδοσής του οφείλεται σε προβλήματα εξ αιτίας  
της πανδημίας).

o Το τεύχος αυτό «εκδίδεται» σε ηλεκτρονική μορφή. 
Όσοι επιθυμούν να το λάβουν και σε έντυπη μορφή θα 
πρέπει να ενημερώσουν με e-mail τη Συντακτική Επι-
τροπή (enimerosi@athenscollege.edu.gr) μέχρι 9 Απρι-
λίου 2021.
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ΒΙΒΛΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΚΟΛΛΕΓΙΟ

m «Μπενάκειο Διδακτήριο: Ένα χρονικό • 
Μια βιογραφία».

m «Κολλέγιο Ψυχικού, 1980-2010: Εικόνες • 
Αναμνήσεις».

m «Αγωγή Ψυχής-Τέρψη Ζωής» – Η πολιτιστική-
καλλιτεχνική παράδοση και προσφορά του Κολλε-
γίου Αθηνών από την εποχή του Καρόλου Κουν και 
του Μίνου Δούνια μέχρι σήμερα.

m «Συναισθήματα και Μηνύματα - Τα παιδιά 
δημιουργούν ανακαλύπτοντας το νεολιθικό 
μας παρελθόν» – Παρουσίαση έργων των μαθη-
τών του Δημοτικού Κολλεγίου Ψυχικού.

ΤΑ ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ

ΕΝΙΣΧΥΟΥΝ ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ

ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ-ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΨΥΧΙΚΟΥ

Πληροφορίες: Development Office
τηλ. 210-6756442


