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ΑΡΙΘ. 88 - ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2020

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

Στις 27 Νοεμβρίου 2019 διεξήχθη η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μελών του Σωματείου «Ελληνοαμε-
ρικανικόν Εκπαιδευτικόν Ίδρυμα». 

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα την έκθεση πεπραγμένων και τον οικονομικό απολογισμό του Διοικη-
τικού Συμβουλίου. 

Μετά την ολοκλήρωση της πενταετούς θητείας της Τιτίνας Δασκαλάκη-Βασιλείου και του Κωνσταντίνου Κανελ-

Ο ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΣ-ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ κ. ΚΩΣΤΑΣ ΣΥΝΟΛΑΚΗΣ,  
ΝΕΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ/PRESIDENT ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΤΟΥ Ε.Ε.Ι.

To Διοικητικό Συμβούλιο του Ελληνοαμερικανικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Κολλέγιο Αθηνών, 
Κολλέγιο Ψυχικού, International Baccalaureate, Νηπιαγωγείο Ι. Μ. Καρράς) και το Συμβούλιο των Επι-
τρόπων της Νέας Υόρκης (Board of Trustees) έχουν την χαρά και την τιμή να ανακοινώσουν ότι από 
την 1η Σεπτεμβρίου 2020, ο Ακαδημαϊκός-Καθηγητής κ. Κώστας Εμμανουήλ Συνολάκης αναλαμβάνει τα 
καθήκοντα του Διευθυντή/President των Σχολείων του ΕΕΙ. Ο κ. K. Συνολάκης διαδέχεται τον κ. Richard 
Jackson, η θητεία του οποίου ολοκληρώνεται ευδοκίμως την 31η Αυγούστου 2020.

Ο κ. Κ. Συνολάκης, μετά την αποφοίτησή του από το Κολλέγιο Αθηνών το 1975, συνέχισε τις σπουδές 
του στο California Institute of Technology (Caltech) από όπου έλαβε τα πτυχία Bachelor of Science (B.Sc.) 
in Engineering and Applied Science το 1978, Master of Science (M.Sc.) in Civil Engineering το 1979 και 
Doctor of Philosophy (Ph.D.) στο ίδιο αντικείμενο το 1986.

Ο νέος Διευθυντής/President του Κολλεγίου εξελέγη τακτικό μέλος της Ακαδημίας Αθηνών το 2016 και είναι 
Γραμματέας της Τάξης Θετικών Επιστημών της Ακαδημίας. Από το 1985 είναι Καθηγητής Civil, Environmental and 
Aerospace Engineering στο Viterbi School of Engineering του University of Southern California (USC), ενώ το 1996 
ίδρυσε το πρώτο Κέντρο Έρευνας Τσουνάμι στο USC. Υπηρέτησε ως Πρόεδρος του Ελληνικού Κέντρου Θαλασσίων 
Ερευνών, κατόπιν επιλογής του από το Εθνικό Συμβούλιο Έρευνας και Τεχνολογίας, και ως Καθηγητής Φυσικών 
Καταστροφών και Περιβαλλοντικής Υδρομηχανικής στο Πολυτεχνείο Κρήτης. Το 2019 επελέγη ως άμισθος Πρόε-
δρος της Ειδικής Επιστημονικής Επιτροπής για την Αντιμετώπιση της Κλιματικής Αλλαγής στην Ελλάδα.

Το ερευνητικό και το συγγραφικό του έργο είναι ευρύτατο. Έχει συγγράψει μεγάλο αριθμό δημοσιεύσεων, 
μελετών και άρθρων σε επιστημονικά περιοδικά. Έχει διευθύνει δεκάδες αποστολές πεδίου σε όλο τον κόσμο, ενώ 
παράλληλα έχει τύχει πολλών ακαδημαϊκών και λοιπών διακρίσεων στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Ενδεικτικά το 
1989 του απενεμήθη από τον Πρόεδρο των ΗΠΑ George Bush το Presidential Young Investigator Award και το 
2019 έλαβε το κορυφαίο βραβείο της Αμερικανικής Εταιρείας Πολιτικών Μηχανικών (ASCE) στην ακτομηχανική. 
Είναι εμπειρογνώμων διεθνούς κύρους σε θέματα Tsunami και σε άλλα φαινόμενα φυσικών καταστροφών.

Η σχέση του κ. Κ. Συνολάκη με το Κολλέγιο είναι στενή, αφού, πέραν της ιδιότητάς του ως αποφοίτου, είναι και 
γονέας μαθήτριας του Σχολείου.

Η οικογένεια του Κολλεγίου καλωσορίζει τον κ. Κώστα Συνολάκη και τη σύζυγό του κ. Αικατερίνη-Λευκοθέα 
Κονιδάρη (LL.B., Νομική Σχολή Αθηνών, LL.M. Harvard Law School), δικηγόρο/εταίρο της δικηγορικής εταιρίας 
Theo V. Sioufas & Co. Law Offices. Επίσης εκφράζει τις θερμές της ευχαριστίες στον κ. R. Jackson για τις σημαντικές 
υπηρεσίες που προσέφερε με την ευχή να παραμείνει πάντα κοντά στο Σχολείο μας με το ίδιο ενδιαφέρον.
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Οκτώβριος

l 9
Εκδήλωση του Ιδρύματος  «Μαριάννα Β. Βαρδινο-

γιάννη» και της Axion Hellas, με συμμετοχή του Κολλεγί-
ου, για το Πρόγραμμα «Λέμε την Αλήθεια στην Εξουσία» 
(βλ. σελ. 15).

l 18
Εορτασμός της καθιερωμένης «Ημέρας των Ιδρυ-

τών» με εκκλησιασμό και με εκδηλώσεις σε όλες τις σχο-
λικές μονάδες του Κολλεγίου.

l 19
Πρώτη συναυλία του Τμήματος Μουσικής και του 

Ωδείου του Κολλεγίου, στο πλαίσιο του αφιερώματος για 
τα 250 χρόνια από τη γέννηση του Μπετόβεν.

l 20
Η Ετήσια Γενική Συνέλευση των μελών του Συλλόγου 

των Αποφοίτων Κολλεγίου Αθηνών-Κολλεγίου Ψυχικού 
και εκλογή νέου Δ.Σ. (βλ. σελ. 21).

Νοέμβριος

l 4
Εκδήλωση των Συλλόγων Γονέων όλων των σχολικών 

μονάδων του Κολλεγίου, με κεντρικό ομιλητή τον απόφοι-
το Δημήτρη Καραμάνο (βλ. σελ. 17).

l 10
Κολλεγιακή συμμετοχή στον 37ο Αυθεντικό Μαραθώ-

νιο της Αθήνας (βλ. σελ. 20).

l 21
Κοινή Συνεδρίαση του Δ.Σ. του ΕΕΙ και του Board of 

Trustees στη Νέα Υόρκη (βλ. σελ. 3).

l 23
Δεύτερη συναυλία-αφιέρωμα στον Μπετόβεν.

l 25
Πραγματοποίηση «Thanksgiving Dinner» προς τιμήν 

των δωρητών του Κολλεγίου (βλ. σελ. 16).

l 27
– Η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μελών του Σω-
ματείου «Ελληνοαμερικανικόν Εκπαιδευτικόν Ίδρυμα» 
(βλ. σελ. 1-2)
– Ημερίδα του Junior Achievement Greece στο Κολλέγιο 
(βλ. σελ. 11).

Δεκέμβριος

l 7-8
– Το Χριστουγεννιάτικο Μπαζάρ του Κολλεγίου.
– Διασχολικό Καλλιτεχνικό Πρόγραμμα στο πλαίσιο του 
Χριστουγεννιάτικου Μπαζάρ.

Ιανουάριος

l 15
Κοπή της Πρωτοχρονιά-

τικης Πίτας του προσωπικού 
του ΕΕΙ.

l 17
Υπογραφή Συμφώνου Συνεργασίας Κολλεγίου Αθη-

νών - Ιδρύματος «Μαριάννα Β. Βαρδινογιάννη», στο πλαί- 
σιο του Επετειακού Έτους «Σαλαμίνα - Θερμοπύλες 2020 
(βλ. σελ. 9).

l 23-24
Πανελλήνιο Μαθητικό Συνέδριο «Κωστής Παλαμάς - 

160 χρόνια από τη γέννησή του» στο campus Ψυχικού 
(βλ. σελ. 13).

l 29
Η ετήσια εκδήλωση του Κολλεγίου «Τιμώντας τον Δά-

σκαλο» στην Κάντζα (βλ. σελ. 4).

Η Μ Ε Ρ Ο Λ Ο Γ Ι Ο  Γ Ε Γ Ο Ν Ο Τ Ω Ν
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2019 - ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2020

λόπουλου, την επανεκλογή του Νικολάου Τσαβλίρη και της Αννίκας Παπαντωνίου και την εκλογή, ως νέων μελών, 
του Γεράσιμου Αλιβιζάτου και του Σέργιου Αμπαριώτη, το Διοικητικό Συμβούλιο του Ε.Ε.Ι. συγκροτήθηκε σε σώμα 
ως εξής: 

Νικόλαος Τσαβλίρης, Πρόεδρος ·  Αννίκα Παπαντωνίου, Αντιπρόεδρος ·  Βασίλειος Νειάδας, Γενικός Γραμματέ-
ας ·  Αλέξιος Πιλάβιος, Ταμίας ·  Γεράσιμος Αλιβιζάτος, Δαμιανός Αμπακούμκιν, Σέργιος Αμπαριώτης, Ήρα Βαλσα-
μάκη-Ράλλη, Νικηφόρος Διαμαντούρος, Αλέξανδρος Καμαρινός, Αλέξανδρος Φυλακτόπουλος, μέλη. 

Κατά τη Γενική Συνέλευση εξελέγησαν ως νέα μέλη του Σωματείου οι απόφοιτοι Δημήτριος Κεραμεύς ’95, 
Γεώργιος Κούτσης ’90, Αναστασία Μανιά-Μουσαμά ’88 και Βασίλειος Φουρλής ’79.

t     συνέχεια από σελ. 1
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ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΝΕΑ

o Συνεχίζεται και τη φετινή σχολική χρονιά στο campus 
Ψυχικού το «School Project», το εκπαιδευτικό πρόγραμ-
μα για παιδιά-ασυνόδευτους πρόσφυγες, οι οποίοι τα 
πρωινά του Σαββάτου εκπαιδεύονται από εθελοντές κα-
θηγητές του Κολλεγίου και κάθε ένας από αυτούς έχει για 
συμμαθητή του ένα μαθητή του Σχολείου μας αντίστοιχης 
ηλικίας και φύλου. 

Τη φετινή χρονιά, πέραν του τμήματος αγοριών και 
του τμήματος κοριτσιών για μαθητές/μαθήτριες από την 
Γ΄ Γυμνασίου, λειτουργεί και ένα μικτό τμήμα με μαθητές/
μαθήτριες Δημοτικού.

Στο πρόγραμμα συμμετέχουν 13 εκπαιδευτικοί, 30 
ασυνόδευτοι πρόσφυγες 9 έως 19 ετών και διπλάσιος 
αριθμός μαθητών του Σχολείου μας. Τα μαθήματα που 
διδάσκονται είναι Ελληνικά, Μαθηματικά, Αγγλικά, Μου-
σική, Καλλιτεχνικά, Φυσική Αγωγή.

o Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο με θέμα «Προ-
γράμματα Σπουδών σε έναν κόσμο που συνεχώς αλλά-
ζει» διοργανώθηκε στο Κολλέγιο (1-3 Νοεμβρίου 2019) 
από την Πανελλήνια Παιδαγωγική Εταιρεία Δευτερο-
βάθμιας Εκπαίδευσης, το Παιδαγωγικό Τμήμα Δευτερο-
βάθμιας Εκπαίδευσης της Φιλοσοφικής Σχολής του Πα-
νεπιστημίου Αθηνών, το Τμήμα Κοινωνικής και Εκπαι-
δευτικής Πολιτικής του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου 

και τα Λύκεια του Ελληνοαμερικανικού Εκπαιδευτικού 
Ιδρύματος. 

o Το Κολλέγιο –στο πλαίσιο των διαλέξεων προσωπικο-
τήτων από την Ελλάδα και το εξωτερικό– σε συγκεντρώ-
σεις μαθητών του– φιλοξένησε τους τελευταίους μήνες 
και τους εξής ομιλητές:
– Τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Νέας Ιωνίας και Φιλα-
δελφείας Γαβριήλ
– Τον συγγραφέα-δημοσιογράφο Nicholas Gage (Ν. Γκα-
τζογιάννη)
– Τον απόφοιτο Κωνσταντίνο Μαγκλάρα, Κοσμήτορα του 
Columbia Business School
– Τον Εμμανουήλ Σφακιανάκη, Αντιστράτηγο ε.α., Ειδικό 
Ερευνητή-Αναλυτή Ηλεκτρονικών Συστημάτων
– Τον απόφοιτο Αλέξανδρο Πούλια, ιδρυτή του Poulias 
Foundation, που λειτουργεί στην Ελλάδα και στη Γουατε-
μάλα, παρέχοντας σε παιδιά ηλικίας 4-18 ετών περίθαλψη 
και κάλυψη των δαπανών εκπαίδευσής τους.

o Το Δημοτικό Κολλεγίου Ψυχικού συμμετέχει και φέτος 
στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα eTwinning και στο πρόγραμ-
μα National eTwinning. Στο πλαίσιο των προγραμμάτων 
αυτών οι τάξεις 5η και 6η συνεργάζονται με σχολεία της 
Σπάρτης και του Ναυπλίου αντίστοιχα, σε εκπαιδευτικές 
δράσεις συνδεδεμένες και με τις προγραμματισμένες Κολ-
λεγιακές Βιωματικές Εξορμήσεις του Σχολείου στη Σπάρτη 
και στον Μυστρά (5η τάξη) και στο Ναύπλιο (6η τάξη).

ΚΟΙΝΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΟΥ Ε.Ε.Ι. ΚΑΙ ΤΟΥ ΒοΤ ΣΤΗ ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ

«Την Πέμπτη, 21 Νοεμβρίου 2019 πραγματοποιήθηκε η κοινή συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του 
Ελληνοαμερικανικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος και του Συμβουλίου των Επιτρόπων (Board of Trustees) του Κολ-
λεγίου Αθηνών στη Νέα Υόρκη. Σε κλίμα ενότητας και συνεργασίας, συζητήθηκε η πρόοδος που επετεύχθη κατά 
το περασμένο ακαδημαϊκό έτος και ετέθησαν οι στρατηγικοί στόχοι για το μέλλον. Στη συνεδρίαση συμμετείχαν ο 
Διευθυντής/President του Κολλεγίου Αθηνών Richard Jackson, η Executive Director of Development Μαίρη-Ειρήνη 
Τριανταφύλλου και η Director of Communications, Marketing and Public Relations Αλεξάνδρα Αϊβαλιώτη που 
παρουσίασαν τον απολογισμό των πεπραγμένων στους τομείς της αρμοδιότητάς τους.

Παράλληλα, την Τετάρτη, 20 και την Πέμπτη, 21 Νοεμβρίου, διοργανώθηκαν από το Σχολείο, τα δύο Συμβού-
λια, τον Σύλλογο Αποφοίτων Κολλεγίου Αθηνών-Κολλεγίου Ψυχικού και το παράρτημα του Συλλόγου στις ΗΠΑ 
(SAKA USA) δύο εκδηλώσεις με στόχο τη δραστηριοποίηση της κοινότητας των αποφοίτων, ως πρεσβευτών του 
Σχολείου στις ΗΠΑ, αλλά και τη σύσφιγξη των σχέσεων των μελών του SAKA USA με το Σχολείο και της μεταξύ τους 
συνεργασίας. Οι εκδηλώσεις πραγματοποιήθηκαν με ευρεία συμμετοχή αποφοίτων και υποστηρικτών του Σχολείου 
που διαμένουν, δραστηριοποιούνται και διακρίνονται στις Ηνωμένες Πολιτείες, παρουσία μελών της Διοίκησης, 
καθώς και του Νομικού Συμβούλου του Κολλεγίου Αθηνών Αλεξίου Παπασταύρου, του Προέδρου Δ.Σ. του ΣΑΚΑ 
Κωνσταντίνου Παπαδιαμάντη, του υπευθύνου του SAKA USA Δημήτρη Αβράσογλου και των λοιπών μελών της 
οργανωτικής επιτροπής του παραρτήματος. 

Ο R. Jackson, η Μ. Τριανταφύλλου και η Α. Αϊβαλιώτη είχαν κατ’ ιδίαν συναντήσεις με αποφοίτους του Σχολείου 
στη Νέα Υόρκη, ενώ ο Διευθυντής/President μετέβη για επιμέρους συναντήσεις στη Βοστώνη. Οι απόφοιτοι –επι-
στήμονες διεθνούς βεληνεκούς, καινοτόμοι ηγέτες του επιχειρηματικού κόσμου και διαπρεπείς ακαδημαϊκοί– εξέ-
φρασαν τη δέσμευση και την προθυμία τους να στηρίξουν το όραμα και την αποστολή του Σχολείου». 

(Από το Communications, Marketing & Public Relations Office και το Development Office)
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o Η 6η τάξη του Δημοτικού Κολλεγίου Αθηνών συμ-
μετείχε, σε συνεργασία με το Δημοτικό Σχολείο Αρχαίας 
Ολυμπίας, στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα eTwinning και στο 
National eTwinning. Το θέμα της συνεργασίας ήταν «Πο-
λιτιστικές Αξίες», η οποία κορυφώθηκε κατά τη διάρκεια 
της βιωματικής εκπαιδευτικής εξόρμησης στην Αρχαία 
Ολυμπία, οπότε οι μαθήτριες και οι μαθητές της τάξης 
επισκέφτηκαν το Δημοτικό Σχολείο της Αρχαίας Ολυμπί-
ας (4-6 και 11-13 Οκτωβρίου 2019) και παρουσίασαν 
από κοινού δρώμενα που είχαν προετοιμάσει.

o Η 5η τάξη του Δημοτικού Κολλεγίου Αθηνών συμμετεί-
χε στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα eTwinning και στο National 
eTwinning με θέμα «Υιοθετώντας ένα πλοίο». Στο πλαίσιο 
του προγράμματος αναπτύχθηκε συνεργασία με το Δημο-
τικό Σχολείο Σπετσών, η οποία δεν ολοκληρώθηκε λόγω 
της διακοπής λειτουργίας του Σχολείου. Στο πλαίσιο της 
συνεργασίας αυτής είχε ενταχθεί η Βιωματική Εξόρμηση 
της 5ης τάξης στις Σπέτσες (8-9 Μαΐου 2020).

o Το Δημοτικό Κολλεγίου Ψυχικού συμμετέχει στο πρό-
γραμμα E-COOL: Entrepreneurial and Intrapreneurial 
Mindset in Young People through the Dynamisation of 
Competences, Teaching Methodologies and Entrepre-
neurial Ecosystem, το οποίο αποτελεί μέρος του προ-
γράμματος Interreg Europe, με στόχο τη βελτίωση της 
αποτελεσματικότητας των περιφερειακών πολιτικών στην 
προώθηση του επιχειρηματικού πνεύματος στους νέους. 
Στο πλαίσιο του E-COOL, το Σχολείο μας παρουσίασε 
-σε συνάντηση των εταίρων στο Start-up City του Hanze 
University και στο Alfa College του Groningen της Ολ-
λανδίας, το πρόγραμμα Νεανικής Επιχειρηματικότητας 
που υλοποιείται από το 2014 και επελέγη από το Περι-
φερειακό Ταμείο Ανάπτυξης της Περιφέρειας Αττικής ως 
η μοναδική «καλή πρακτική» από την Ελλάδα για αυτή 
την ηλικία.

o Σεμινάριο επιμόρφωσης για τους εκπαιδευτικούς όλων 
των σχολικών μονάδων του ΕΕΙ, που προσελήφθησαν 
από τον Σεπτέμβριο 2019, πραγματοποιήθηκε στις 10-
11 Ιανουαρίου, στο Κολλέγιο, με θέμα «Interpersonal & 
Pedagogical Skill Building». Εισηγητές ήταν η Dr. Sharon 
Brittingham, Senior Associate Director στην Delaware 
Academy for School Leadership του Delaware University, 
και ο Dr. David W. Santore, Associate, Educational Leader-
ship Specialist, Researcher στο Delaware University.

o Συνεχίζεται και κατά το σχολικό έτος 2019-2020 η 
σειρά σεμιναρίων Teachers Training Teachers του Προ-
γράμματος Educate the Educators με σκοπό τη διαρκή 
επαγγελματική ανάπτυξη και μάθηση των εκπαιδευτικών. 
Κατά το πρώτο τετράμηνο δίδαξαν μαθήματα έντεκα εκ-
παιδευτικοί και ψυχολόγοι του Σχολείου μας.

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

o Στις 18 Οκτωβρίου 2019 εορτάσθηκε σε όλες τις σχο-
λικές μονάδες του Κολλεγίου η καθιερωμένη «Ημέρα των 
Ιδρυτών».

Η επιμνημόσυνη δέηση εψάλη στον Ιερό Ναό των 
Παμμεγίστων Ταξιαρχών (campus Ψυχικού). Ο Πρόεδρος 
του Δ.Σ. του ΕΕΙ Νίκος Τσαβλίρης μίλησε στους μαθητές 
για τη σημασία της «Ημέρας των Ιδρυτών», για τους δη-
μιουργούς, τους ευεργέτες και τους μεγάλους δωρητές-
χορηγούς του Κολλεγίου. 

o Η ετήσια εκδήλωση των Δημοτικών Σχολείων του Κολ-
λεγίου «Τιμώντας τον Δάσκαλο» –αφιερωμένη στην εορ-
τή των Τριών Ιεραρχών– πραγματοποιήθηκε φέτος στο 
Μποδοσάκειο Διδακτήριο (29 Ιανουαρίου) με ομιλητή τον 
Ακαδημαϊκό Χρήστο Ζερεφό. Θέμα της ομιλίας του ήταν 
«Το Περιβάλλον και ο Δάσκαλος». 

Την εκδήλωση άνοιξε ο Διευθυντής του Δημοτικού 
Κολλεγίου Αθηνών Λουκάς Ζάχος. Χαιρετισμούς απηύ-
θυναν ο Πρόεδρος του Δ.Σ. του ΕΕΙ Νίκος Τσαβλίρης, ο 
Διευθυντής/President του Κολλεγίου Richard Jackson και 
ο Συνδιευθυντής του Κολλεγίου Αθηνών και Συντονιστής 
Σχολικών Μονάδων του ΕΕΙ Απόστολος Αθανασόπουλος.

Ακολούθησε η καθιερωμένη απονομή αναμνηστικών 
στα μέλη του προσωπικού του ΕΕΙ που συνταξιοδοτήθη-
καν το παρελθόν έτος: Ελισάβετ Στραβολαίμου, Αρετή-Ευ-
τυχία Τσικρά και Ιωάννη Χρυσόβουλο (εκπαιδευτικούς), 
Αρτέμιο Χάλαρη (εργατοτεχνίτη).

Η εκδήλωση έκλεισε με μουσικό πρόγραμμα από το 
Athens College Ensemble. 

o Στο Κολλέγιο πραγματοποιήθηκαν ομιλίες σε γονείς 
μαθητών του: 
– Του Ι. Αβραμίδη, Person Centred Counselor & 
Supervisor, MSC University of Strathclyde (30 Οκτωβρί-
ου) με θέμα «Πρόληψη κατά των ναρκωτικών: Πότε μπο-
ρώ να μιλήσω στο παιδί μου;» 
– Της Karla Ruiz Confino, Digital Stratigist & Social Media 
Expert (15 Ιανουαρίου) με θέμα «Digital awareness».

INTERNATIONAL BACCALAUREATE 
PROGRAMMES

o Το Παγκόσμιο Συνέδριο IB (IB Global Conference) 
2019, που διεξήχθη στο Άμπου Ντάμπι των Ηνωμένων 
Αραβικών Εμιράτων (24-26 Οκτωβρίου), παρακολούθη-
σαν στελέχη του Σχολείου μας. Συγκεκριμένα, στο Συνέ-
δριο έλαβαν μέρος η Διευθύντρια IB Programmes Ελένη 
Βασιλείου, η Υποδιευθύντρια και Συντονίστρια MYP του 
Γυμνασίου Κολλεγίου Ψυχικού Νικολέτα Κανελλή και οι 
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ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ - ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ Ε.Ε.Ι.

o Η Μαριάννα Βαρδινογιάννη, Πρέσβειρα Καλής Θελήσεως της UNESCO:
– Τιμήθηκε από τον Διευθυντή της Βιβλιοθήκης της Αλεξάνδρειας Μ. El Feki, στο πλαίσιο εορτασμού της 10ετηρί-
δας του εκεί Κέντρου Ελληνιστικών Σπουδών, του οποίου είναι ιδρύτρια και Επίτιμη Πρόεδρος.
– Είναι Πρόεδρος της Τιμητικής Κοσμητείας για το Επετειακό Έτος «Θερμοπύλες-Σαλαμίνα 2020» και το πρώτο 
επίτιμο μέλος της Διεθνούς Ένωσης Φίλων της Αρχιεπισκοπής Θυατείρων & Μεγάλης Βρετανίας.
– Ήταν ομιλήτρια στο διεθνές Athens Democracy Forum (9-11 Οκτωβρίου) και στην Ιταλική Βουλή στο πλαίσιο του 
ΧΙΧ High Level Meeting που διοργάνωσε το Nizami Ganjavi International Center τον Νοέμβριο. 

o Ο Γιώργος Προκοπίου τιμήθηκε με το βραβείο «Capital Link Greek Shipping Leadership Awards» σε αναγνώριση 
«της μακροχρόνιας συμβολής του και των επιτευγμάτων του στη ναυτιλία της Ελλάδος και σε παγκόσμιο επίπεδο». 

Επίσης, καταλέγεται μεταξύ των 100 ισχυρότερων παραγόντων της παγκόσμιας ναυτιλίας στην ετήσια επιθε-
ώρηση Lloyd’s List 2019.

o O Ανδρέας Ποταμιάνος τιμήθηκε από το Propeller Club Πειραιώς για τη διαχρονική, σημαντική προσφορά του 
στη ναυτιλία.

o Στις 7 Νοεμβρίου έγινε –στην Πτέρυγα Μακρυγιάννη της Γενναδείου Βιβλιοθήκης– η παρουσίαση του βιβλίου 
του τ. Προέδρου του Δ.Σ. του ΕΕΙ, αρχιτέκτονα Αλέξανδρου Σαμαρά «Bridging Traditions», «πλαισιωμένη» από 
έκθεση φωτογραφιών, σχεδίων κ.λ. που περιέχονται στο βιβλίο αυτό.

o «Θα γίνει της… Δεής» (Εκδόσεις Καπόν) είναι ο τίτλος νέου βιβλίου του Ραφαήλ Μωυσή.

o Σε εκδήλωση, που οργάνωσαν οι έξι Σύλλογοι Γονέων των σχολικών μονάδων του ΕΕΙ με αφορμή την 95ετηρίδα 
του Κολλεγίου (Θέατρο Κολλεγίου, 4 Νοεμβρίου), κεντρικός ομιλητής ήταν ο Δημήτρης Καραμάνος (θέμα: «Μια 
ζωή Κολλέγιο: Ένα ταξίδι –και κάτι ακόμα»).

o Έργα της Αλεξάνδρας Αθανασιάδη περιελάμβανε η έκθεση «Παιχνίδια» στην Γκαλερί Ζουμπουλάκη, τον Δε-
κέμβριο.

o Ο Νίκος Ριτσώνης κατέλαβε την 1η θέση στα 5.000μ. (κατηγορία 65-69), στο πλαίσιο του 37ου Αυθεντικού 
Μαραθωνίου της Αθήνας.

Συντονιστές PYP των δύο Δημοτικών Σχολείων Γεωργία 
Μέγα (Κολλέγιο Αθηνών) και Βασίλης Ζώσης (Κολλέγιο 
Ψυχικού). Οι εκπαιδευτικοί μας παρακολούθησαν επι-
μορφωτικές ομιλίες σχετικά με τις παγκόσμιες τάσεις 
στην εκπαίδευση και συμμετείχαν σε ομάδες εργασίας με 
εκπαιδευτικούς ΙΒ σχολείων από όλο τον κόσμο.

o Στις 2 και 3 Νοεμβρίου διοργανώθηκαν επιμορφωτικά 
σεμινάρια ΙΒ PYP με τίτλο «Making the PYP happen in 
the classroom», που απευθύνονταν στο σύνολο των εκ-
παιδευτικών του Νηπιαγωγείου «Ιωάννης Μ. Καρράς» και 
του Δημοτικού Σχολείου Κολλεγίου Αθηνών. Εισηγητές 
των σεμιναρίων ήταν πιστοπoιημένοι επιμορφωτές του 
Οργανισμού ΙΒ, εξειδικευμένοι αντίστοιχα στην Προσχολι-
κή Εκπαίδευση (PYP Early Years) και στην Πρωτοβάθμια 
Εκπαίδευση (PYP). Οι συμμετέχοντες εκπαιδευτικοί ανά 
σχολική μονάδα είχαν την ευκαιρία να εντρυφήσουν στην 
παιδαγωγική φιλοσοφία του ΙΒ ΡΥΡ μέσω συνεργατικών 

και βιωματικών δραστηριοτήτων, αλληλένδετων με τις 
στρατηγικές διδασκαλίας που καλούνται να εφαρμόσουν 
στις αντίστοιχες βαθμίδες. 

o Στις 7 Δεκεμβρίου, οι αρμόδιοι του Tμήματος ΙΤ, στε-
λέχη και εκπαιδευτικοί όλων των σχολικών μονάδων του 
Κολλεγίου επιμορφώθηκαν στη διαχείριση της πλατφόρ-
μας ΜanageBac. Προκειμένου να καλυφθούν οι εξατο-
μικευμένες ανάγκες επιμόρφωσης των συμμετεχόντων, 
πραγματοποιήθηκαν ξεχωριστές ενημερωτικές συνεδρίες 
για τους εκπροσώπους του IT Administration, του ΙΒ PYP, 
ΙΒ MYP και ΙΒ DP. Εισηγητής ήταν εκπρόσωπος της Faria 
Εducation Group (London Office), ο οποίος παρουσίασε 
τα εργαλεία και τις δυνατότητες χρήσης της πλατφόρμας 
και απάντησε σε ερωτήσεις. 

o Στις 18 Ιανουαρίου πραγματοποιήθηκε για πρώτη φορά 
«Hμέρα Γνωριμίας» για μαθητές ελληνικών και ξενόγλωσ-
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σων σχολείων που ενδιαφέρονται να εγγραφούν στο πρό-
γραμμα ΙΒ Diploma του Κολλεγίου. Περιελάμβανε ξενάγηση 
στις εγκαταστάσεις του Κολλεγίου από εθελοντές-μαθητές, 
και παρουσιάσεις στην αγγλική γλώσσα από τη Διευθύντρι-
α των IB Programmes Ελένη Βασιλείου, τη συντονίστρια του 
IB Diploma Programme Σοφία Αρδιτζόγλου και δέκα μα-
θητές του ΙΒ2, που εκπροσωπούσαν διαφορετικές μαθησι-
ακές περιοχές του Προγράμματος. Οι συμμετέχοντες στην 
εκδήλωση μαθητές (και γονείς τους) είχαν την ευκαιρία να 
ενημερωθούν για τη φιλοσοφία και τις κατευθυντήριες αρ-
χές των προγραμμάτων ΙΒ και τον τρόπο, με τον οποίο το 
Diploma Programme εφαρμόζεται στο Κολλέγιο. 

ΜΑΘΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ

o Νικητές του φετινού Ρητορικού Διαγωνισμού των Τρι-
ών Ιεραρχών αναδείχθηκαν οι μαθητές της Α΄ Λυκείου 
Μ.-Ν. Νασοπούλου (Κολλέγιο Αθηνών) και Α. Μπαμπινι-
ώτη (Κολλέγιο Ψυχικού).

o Στην πρώτη φάση του 80ού Πανελλήνιου Μαθητικού 
Διαγωνισμού της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρείας «Ο 
Θαλής» προκρίθηκαν 56 μαθητές του Γυμνασίου και 31 
μαθητές του Λυκείου Κολλεγίου Αθηνών, 49 μαθητές του 
Γυμνασίου και 36 μαθητές του Λυκείου Κολλεγίου Ψυχι-
κού, προκριθέντες στην επόμενη φάση του Διαγωνισμού 
«Ο Ευκλείδης».

o Στο Fall Deree Invitational Debate Tournament 2019, 
που πραγματοποιήθηκε με συμμετοχή άνω των 140 ομι-
λητών (μαθητών και φοιτητών) από την Αθήνα, τη Θεσ-
σαλονίκη και την Πάτρα, διακρίθηκαν η μαθήτρια της 
Α΄ Λυκείου Κολλεγίου Αθηνών Μ. Μονεμβασιώτη (9th 
Novice Speaker) και οι μαθήτριες του ΙΒ2 Ι. Ζερβάκη 
(Best Speaker Award, 1η στη συνολική κατάταξη μεταξύ 
144 ομιλητών και Finalist) και Αικ. Λουπασάκη-Χρυσο-
στόμου (4th Speaker και Finalist).

o Ο μαθητής της Β΄ Λυκείου Κολλεγίου Αθηνών Γ.-Α. Με-
λισσινός διακρίθηκε στον Διαγωνισμό για το Πρόγραμμα 
Euroscola, καταλαμβάνοντας την 6η θέση, και εκπροσώ-
πησε την Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Αττικής 
στην ημερίδα Euroscola, που διεξήχθη στο Στρασβούργο.

o Στον Διαγωνισμό Πληροφορικής και Υπολογιστικής 
Σκέψης Κάστορας - BEBRAS 2019-2020 (στην κατηγορία 
μαθητών Α΄και Β΄ Λυκείου), ο μαθητής της Β΄ Λυκείου 
Κολλεγίου Αθηνών Κ. Πολυχρονόπουλος κατέλαβε την 8η 
θέση μεταξύ 1.827 μαθητών.

o Ο μαθητής της Α΄ Λυκείου Κολλεγίου Αθηνών Ε. Αξιώ-
της τιμήθηκε με το 1ο Βραβείο στον Διαγωνισμό Εικαστι-

κών της Αγγλικανικής Εκκλησίας της Ελλάδος με θέμα 
«Christmas Card Design», στην κατηγορία 11-18 ετών. 

o Στον καλλιτεχνικό διαγωνισμό «Shankar On-the-Spot 
Drawing and Painting Competition», που διοργάνωσε η 
Πρεσβεία της Ινδίας στην Ελλάδα, μαθητές του Κολλεγίου 
διακρίθηκαν, στην ηλικιακή κατηγορία τους, ως εξής: 
– Α. Λι (ΙΒ), πρώτη θέση (κατηγορία 14-16 ετών) 
– Τ. Βερναρδάκης, Γ. Ντούλης (Δημοτικό Κολλεγίου Αθη-
νών), δεύτερη θέση και τιμητική διάκριση, αντίστοιχα (κα-
τηγορία 8-10 ετών)
– Γ. Χαρατσής (Δημοτικό Κολλεγίου Ψυχικού), τρίτη θέ-
ση (κατηγορία 8-10 ετών). Διακρίθηκε επίσης η Λ. Κόση 
(κατηγορία 5-7 ετών).

o Στο 1ο Συνέδριο Θαλασσοφυλάκων του μη-κερδο-
σκοπικού Οργανισμού Safe Water Sports, το Δημοτικό 
Κολλεγίου Αθηνών βραβεύθηκε ως ένα από τα σχολεία που 
πραγματοποίησαν τις περισσότερες δράσεις, στο πλαίσιο 
του εκπαιδευτικού προγράμματος Safe Water Sports. 

o Το Δημοτικό Κολλεγίου Αθηνών βραβεύθηκε από την 
Οργάνωση Make a Wish με το 2ο Βραβείο Μεγαλύτερης 
Συμμετοχής για τη δράση «Αστέρι της Ευχής» το σχολικό 
έτος 2018 - 2019.

o Το Δημοτικό Κολλεγίου Αθηνών βραβεύθηκε για τη συμ-
μετοχή του στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Adopt a Ship».

o Οι μαθητές του 6ε Δημοτικού Κολλεγίου Αθηνών της 
περυσινής σχολικής χρονιάς και οι δάσκαλοί τους Γ. Τρυ-
φιάτης και Π. Λέλη, βραβεύθηκαν από την Ευρωπαϊκή 
Ένωση Εκπαιδευτικών, στο πλαίσιο του 38ου Πανελλήνιου / 
66ου Πανευρωπαϊκού Μαθητικού Διαγωνισμού της Επι-
τροπής Europe at School.

o Στον 3ο Πανελλήνιο Μαθητικό Διαγωνισμό Αστρονομί-
ας και Διαστημικής 2019 ο μαθητής της 6ης Δημοτικού 
Κολλεγίου Ψυχικού Π. Χατζηγεωργίου έλαβε το 3ο Βραβείο. 

o Στον διαγωνισμό ζωγραφικής Χριστουγεννιάτικης κάρ-
τας, που διοργάνωσε η Αγγλικανική Εκκλησία Αγίου Παύ-
λου (St. Paul’s Church of England) στην Ελλάδα βραβεύ-
θηκαν, στην ηλικιακή ομάδα 6-11 χρόνων, οι μαθητές του 
Δημοτικού Κολλεγίου Ψυχικού Τ. Πάσσα (1ο Βραβείο), Γ. 
Καπάταης (2ο Βραβείο), Ή. Ασίκογλου (3ο Βραβείο).

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΡΑΣΗ

o Με πρωτοβουλία μαθητριών των Λυκείων Κολλεγίου 
Αθηνών και Κολλεγίου Ψυχικού και τη βοήθεια εθελοντών 
μαθητών των δύο Σχολείων, οι μη κερδοσκοπικές οργα-
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νώσεις Make a Difference και Home Project πραγματο-
ποίησαν από κοινού bake sale στο ισόγειο του Μπενακεί-
ου (11 Οκτωβρίου) για την ενίσχυση του Home Project.

o Ευρύτατη ήταν και κατά τους τελευταίους μήνες η κοι-
νωνική δραστηριότητα της Μαθητικής Κοινότητας του 
Κολλεγίου. Μεταξύ άλλων, βοήθεια προσφέρθηκε στο 
Ταμείο Υποτροφιών του Κολλεγίου, σε ιδρύματα και ορ-
γανισμούς όπως το «Χαμόγελο του Παιδιού», ο φιλαν-
θρωπικός Σύλλογος « Άγιος Αλέξιος ο Άνθρωπος του 
Θεού», το «Κοινωνικό Παντοπωλείο του Δήμου Φιλοθέης 
- Ψυχικού», ο Παιδικός Σταθμός «Παναγία η Βρεφοκρα-
τούσα Β΄» της Ιεράς Μητρόπολης Νέας Ιωνίας και Φιλα-
δελφείας, η Ελληνική Εταιρεία Προστασίας και Αποκατά-
στασης Αναπήρων Παίδων, το Γηροκομείο «Γαλήνη» της 
Εστίας Νέας Σμύρνης, οι Παιδικές Στέγες και ο Παιδικός 
Σταθμός του Σωματείου «Οι φίλοι του Παιδιού», το Χα-
τζηπατέρειο Ίδρυμα, ο Σύλλογος για την Προστασία της 
Θαλάσσιας Χελώνας «Αρχέλλων».

o Μαθητές του Λυκείου Κολλεγίου Αθηνών συμμετείχαν 
στην αγορά και διανομή τροφίμων στα συσσίτια του Ιερού 
Ναού Αγίου Σπυρίδωνος Νέας Ιωνίας και Αγίου Νικο-
λάου Φιλοππάπου, και μαθητές του Λυκείου Κολλεγίου 
Ψυχικού συμμετείχαν στην αγορά και διανομή τροφίμων 
στα συσσίτια της Ιεράς Μητρόπολης Νέας Ιωνίας και 
Φιλαδελφείας, της Αρχιεπισκοπής Αθηνών στο Κέντρο 
Αστέγων του Δήμου Αθηναίων και στα συσσίτια του Ιερού 
Ναού Αγίου Νικολάου Φιλοπάππου. 

o Ομάδα μαθητών του Λυκείου Κολλεγίου Αθηνών συμ-
μετείχε σε εθελοντική δράση καθαρισμού της «Γέφυρας 
Παιδιών - Γέφυρας Πεζών», που πραγματοποίησε το Κολ-
λέγιο σε συνεργασία με την Περιφέρεια Αττικής.

o Ομάδες μαθητών του Λυκείου Κολλεγίου Αθηνών επι-
σκέφθηκαν το Αναρρωτήριο Πεντέλης, όπου παρέδωσαν 
είδη πρώτης ανάγκης και απασχόλησαν δημιουργικά τα 
παιδιά που φιλοξενούνται εκεί, και τον Ιερό Ναό Αγίου 
Νικολάου Φιλοπάππου, όπου παρέδωσαν δέματα αγάπης 
σε οικογένειες. 

o Η Μαθητική Κοινότητα του Γυμνασίου Κολλεγίου Αθη-
νών διοργάνωσε, για μία ακόμη χρονιά, την «Ημέρα 
Αλληλεγγύης». Οι μαθητές επισκέφθηκαν και ενίσχυσαν 
16 ευαγή ιδρύματα και ευπαθείς ομάδες προσφέροντας 
υλική στήριξη και στέλνοντας ένα μήνυμα κοινωνικής ευ-
ποιίας.

o Αφιερωμένες στο Service as Action του MYP, με κύριους 
άξονες τον εθελοντισμό και την αλληλεγγύη, ήταν οι επι-
σκέψεις του Γυμνασίου Κολλεγίου Ψυχικού σε ιδρύματα, 
εθελοντικές οργανώσεις και περιβαλλοντικές οργανώσεις.

o Για δεύτερη χρονιά υλοποιείται το πρόγραμμα «Volun-
teens» με συνεργασία του Γυμνασίου Κολλεγίου Αθηνών, 
του Συλλόγου Γονέων Γυμνασίου και του Φιλανθρωπικού 
Οργανισμού Μake A Wish. Στόχος του προγράμματος εί-
ναι οι μαθητές να σχεδιάσουν το ταξίδι της ευχής ενός 
παιδιού που νοσεί.

o Ο Όμιλος Οικολογικών Δράσεων του Γυμνασίου Κολ-
λεγίου Αθηνών διοργάνωσε, με τη συμμετοχή μαθητών, 
εκπαιδευτικών και γονέων, εθελοντική δράση στον Μα-
ραθώνα για τον καθαρισμό της παραλίας και του δάσους. 

o Το Γυμνάσιο του Κολλεγίου Αθηνών, μέσω της Μη Κερ-
δοσκοπικής Οργάνωσης «Δεσμός», διέθεσε 400 θρανία 
σε δημόσια σχολεία.

ΜΑΘΗΤΙΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ

ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Λύκειο
Π. Μανιάς, Πρόεδρος ·  Ζ. Τζιαμούρτας, Αντιπρό-
εδρος ·  Α. Γαλερού, Γραμματέας ·  Ν. Πραστάκος, 
Οικονομικός Υπεύθυνος ·  Α.-Ρ. Βαρβαρίγος, Κ.-Μ. 
Βάσιος, Ν. Δούσης, Α. Καραΐνδρου, Λ. Καφούνης, 
Α.-Π. Κοντολέων, Δ. Κριεζής, Ε. Κωνσταντινίδης, 
Μ.-Δ. Μητσοτάκη, Ν. Παλαιολόγος, Ε.-Μ. Πεϊμανί-
δη, μέλη. 

Γυμνάσιο
Δ. Αίσωπος, Πρόεδρος ·  Ελ. Ροδοπούλου, Αντιπρό-
εδρος. Μ. Λαιμός, Γραμματέας ·  Αλ. Αίσωπος, Τα-
μίας ·  Ντ. Αναγνωστοπούλου, Αλ. Βαρελά, Π. Βασι-
λαράς, Κ. Βεκρή, Αθ. Ευσταθίου, Ι. Καβουλάκου, Ν. 
Κόλλιας, Γ.-Ν. Μαραβέγιας, Κ. Πατέρα, Μ.-Κ. Ρόκκα,  
Ν. Ταβερναράκης, μέλη.

ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΨΥΧΙΚΟΥ
Λύκειο
Π.-Α. Αργυρόπουλος, Πρόεδρος ·  Κ. Σαραντόπου-
λος, Αντιπρόεδρος ·  Α.-Ι. Αναστασάκος, Γραμμα-
τέας ·  Φ. Πίκουλας, Υπεύθυνος Οικονομικών ·  Αδ. 
Αλευρά, Δ. Γιόκαρης, Κ. Γκιόκας, Ε. Δήμου, Αλ. 
Καβαλιεράτος, Ι. Κυριακόπουλος, Α. Μαθιός, Κ. Μα-
θιός, Μ.-Δ. Μασούρα, Λ. Πανδή, Ε.-Α. Παππά, μέλη.

Γυμνάσιο
Μ. Κοντοπούλου, Πρόεδρος ·  Κ. Σαραντόπουλος, 
Γραμματέας ·  Αν. Μωραΐτης, Ταμίας ·  Σ. Θ. Βαρβι-
τσιώτη, Κ. Βιτσικάνος, Α.-Μ. Ίβιτς, Σ. Καλαντζάκου, 
Θ. Καμπάνη, Ι. Κανδαλέπα, Λ. Μαρούτσης, Α. Μπα-
μπασίδης, Κ. Παμούκογλου, Κ. Παππάς, Β. Τοπάλο-
γλου, Π. Ψαθά, μέλη. 
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o Τα χρήματα που εξοικονομήθηκαν από τα λιτά γεύμα-
τα του Δημοτικού Κολλεγίου Αθηνών προσφέρθηκαν στον 
Σύλλογο Γονέων, Κηδεμόνων & Φίλων Αυτιστικών Ατό-
μων « Άγιος Νικόλαος» και στην Εταιρεία Περιφερειακής 
Ανάπτυξης και Ψυχικής Υγείας, στον Ξενώνα Εφήβων 
«Τηλέμαχος», καθώς και στους «Φίλους του Ερυθρού 
Σταυρού». 

Επίσης, τα χρήματα που εξοικονομήθηκαν από τα λι-
τά γεύματα του Δημοτικού Κολλεγίου Ψυχικού προσφέρ-
θηκαν, με τη μορφή τροφίμων, στο Κέντρο Ειδικών Ατό-
μων «Η Χαρά» και στον Μη Κερδοσκοπικό Οργανισμό 
«Prolepsis» για το Πρόγραμμα «Διατροφή».

o Η Μαθητική Κοινότητα του Δημοτικού Κολλεγίου Ψυ-
χικού, μετά από έρανο που διοργάνωσε, προκειμένου 
να στηρίξει την προσπάθεια του Προξενείου της Ακτής 
Ελεφαντοστού και της ΜΚΟ «Ελληνική Δράση Αφρικής», 
για ανθρωπιστική βοήθεια προς όλες τις χώρες της αφρι-
κανικής ηπείρου, συγκέντρωσε παιχνίδια σε «τσάντες 
αλληλεγγύης», τις οποίες προσέφερε στο ορφανοτροφείο 
«Ελλάς» στην Τανζανία.

o Στο πλαίσιο δράσεων ανακύκλωσης, οι μαθητές του Δη-
μοτικού Κολλεγίου Αθηνών συνέλεξαν 400 κιλά πλαστικά 
καπάκια και τα έδωσαν στο ίδρυμα « Ένα παιδί μετράει τα 
άστρα» και πλαστικά μπουκάλια, τα οποία δόθηκαν στο 
Κέντρο Ανταποδοτικής Ανακύκλωσης στο Πάρκο Τρίτση.

o Μέλη του Μαθητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Κολ-
λεγίου Αθηνών επισκέφθηκαν την αποθήκη τροφίμων της 
Ένωσης «Μαζί για το Παιδί» και συνέβαλαν στην οργά-
νωσή της. 

o Οι εκπαιδευτικοί του Δημοτικού Κολλεγίου Αθηνών 
συγκέντρωσαν φάρμακα και τα παρέδωσαν στο Κοινωνι-
κό Φαρμακείο του Δήμου Παλλήνης.

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΜΑΘΗΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ

o Δύο εξαμελείς αντιπροσωπείες των Λυκείων Κολλε-
γίου Αθηνών και Κολλεγίου Ψυχικού –αποτελούμενες 
από τους μαθητές Κ. Αναγνωστόπουλο, Α.-Ρ. Βαρβαρίγο, 
Ι. Κοντό, Δ. Κοτταρίδη, Ε. Μαχαίρα και Α. Στρατηγόπου-
λο (Κολλεγίου Αθηνών) και Η.-Α. Γαλανού, Ι. Ντρίζο, Κ. 
Παπαπολύζου, Ε. Τομάζου. Μ. Τομάζου, Κ. Φαμελιάρη 
(Κολλεγίου Ψυχικού)– συμμετείχαν στο 6ο Μαθητικό 
Ευρωπαϊκό Συνέδριο, που συνδιοργάνωσαν η Ελληνική 
Εθνική Επιτροπή για την UNESCO, το Ελληνικό Ίδρυμα 
Πολιτισμού, το Ελληνικό Ίδρυμα Πολιτισμού Ιταλίας και 
η Association Europeenne Des Enseignants (AEDE), με 
θέμα «Η Ιστορία συναντά τις Τέχνες, τα Γράμματα και την 
Τεχνολογία: Ο Άνθρωπος και η διαδρομή του από την 
Αναγέννηση στον σύγχρονο πολιτισμένο κόσμο» (Βενετία, 
28 Νοεμβρίου-1 Δεκεμβρίου). Τους μαθητές συνόδευσαν 
οι εκπαιδευτικοί Γ. Καραμπάτης, Ι. Τσιλιγιάννη (Κολλεγίου 
Αθηνών), Ν. Τζανακάκης, Κ. Γεωργακοπούλου (Κολλεγίου 
Ψυχικού).

o Αντιπροσωπευτικές ομάδες μαθητών των Ομίλων 
Model United Nations των Λυκείων Κολλεγίου Αθηνών 
και Κολλεγίου Ψυχικού έλαβαν μέρος στο 22ο Μαθητικό 
Συνέδριο Προσομοίωσης του Οργανισμού Ηνωμένων 
Εθνών (DSAMUN 2019), το οποίο διοργάνωσε η Γερμα-
νική Σχολή Αθηνών (18-20 Οκτωβρίου). Τους μαθητές 
συνόδευσαν οι εκπαιδευτικοί Τ. Ασημακοπούλου, Ν. Πα-
λάντζας, Μ. Σεϊτανίδη (Κολλεγίου Αθηνών), Α. Βλάχου, Δ. 
Ροζάκης, Α. Μπακογιάννης (Κολλεγίου Ψυχικού).

o Δεκαπέντε μαθητές του Ομίλου MUN του Λυκεί-
ου Κολλεγίου Ψυχικού έλαβαν μέρος στο 38th Annual 
Royal Russell School International Model United Nations 
Conference 2019, που πραγματοποιήθηκε στο Croydon 
της Βρετανίας (18-22 Οκτωβρίου). Τους μαθητές συνό-
δευσαν οι εκπαιδευτικοί Α. Πελεκάνου, Α. Κατσαρού, Β. 
Δημόπουλος.

o Δεκαέξι μαθητές του Ομίλου MUN του Λυκείου Κολλε-
γίου Ψυχικού έλαβαν μέρος στο Συνέδριο του DSTMUN 
2019, που διοργάνωσε η Γερμανική Σχολή Θεσσαλονίκης 
(8-10 Νοεμβρίου). Τους μαθητές συνόδευσαν οι εκπαι-
δευτικοί Α. Βλάχου και Δ. Ροζάκης.

o Αντιπροσωπευτικές ομάδες των Ομίλων MUN των Λυ-
κείων Κολλεγίου Αθηνών και Κολλεγίου Ψυχικού συμμε-
τείχαν στο 14ο Συνέδριο Προσομοίωσης του Οργανισμού 
Ηνωμένων Εθνών (CGSMUN 2019), το οποίο διοργάνωσαν 
τα Εκπαιδευτήρια Κωστέα-Γείτονα (6-8 Δεκεμβρίου). Τους 
μαθητές συνόδευσαν οι εκπαιδευτικοί Τ. Ασημακοπούλου, 
Ν. Παλάντζας, Μ. Σεϊτανίδη (Κολλεγίου Αθηνών) και Α. 

Η ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ Ε.Ε.Ι.  
ΚΑΙ ΤΟ PRESIDENT’S REPORT 2018-2019

Τον Νοέμβριο εκδόθηκε η Ετήσια Έκθεση 
2018-2019 του Ελληνοαμερικανικού Εκπαιδευτικού 
Ιδρύματος. Περιέχει παρουσίαση των δραστηριοτή-
των του Ιδρύματος σε όλους τους τομείς κατά το 
παρελθόν έτος (με έμφαση στο εκπαιδευτικό και στο 
παιδαγωγικό έργο του Κολλεγίου Αθηνών, του Κολ-
λεγίου Ψυχικού και του Νηπιαγωγείου «Ιωάννης Μ. 
Καρράς»), τον οικονομικό απολογισμό 2018-2019 
και τον προϋπολογισμό 2019-2020. 

Εκδόθηκε επίσης και το αγγλόγλωσσο «Presi-
dent’s Report 2018-2019».
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Βλάχου, A. Κατσαρού, Δ. Ροζάκης (Κολλεγίου Ψυχικού).

o Αντιπροσωπευτικές ομάδες των Ομίλων MUN των Λυ-
κείων Κολλεγίου Αθηνών και Κολλεγίου Ψυχικού συμμε-
τείχαν στο 52ο Διεθνές Συνέδριο Προσομοίωσης Ηνωμέ-
νων Εθνών THIMUN στη Χάγη (27-31 Ιανουαρίου). Τους 
μαθητές συνόδευσαν οι εκπαιδευτικοί T. Ασημακοπούλου, 
Θ. Γραμματικόπουλος (Κολλεγίου Αθηνών), Α. Βλάχου, Δ. 
Ροζάκης (Κολλεγίου Ψυχικού).

ΜΟΡΦΩΤΙΚΑ ΤΑΞΙΔΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ

o Ομάδα 25 μαθητών του Λυκείου Κολλεγίου Αθηνών, 
μελών του Ομίλου Leadership in Communities επισκέ-
φθηκε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Οι μαθητές συνα-
ντήθηκαν και συνομίλησαν με Έλληνες Ευρωβουλευτές, 
με μέλη της Commission και της European Economic 
and Social Committee στις Βρυξέλλες (30 Ιανουαρίου- 
2 Φεβρουαρίου). Πραγματοποιήθηκε επίσης ολοήμερη 
επίσκεψη στην Οστάνδη, στη Μπρυζ και στη Γάνδη. Τους 
μαθητές συνόδευσαν οι εκπαιδευτικοί Δ. Αλεξάκη, Δ. Κο-
λυβάς, Φ. Τακόπουλος. 

o Μαθητές της Β΄ Λυκείου Κολλεγίου Αθηνών επισκέ-
φθηκαν το Ιστορικό Αρχείο του Πολιτιστικού Ιδρύματος 
Ομίλου Πειραιώς. Τους μαθητές συνόδευσε η εκπαιδευ-
τικός Λ. Ζήση.

o Αντιπροσωπευτική ομάδα του Ομίλου UNESCO του Γυ-
μνασίου Κολλεγίου Ψυχικού πραγματοποίησε εκπαιδευτι-
κή επίσκεψη στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στο Στρασβούργο 
(16-18 Ιανουαρίου). Τους μαθητές συνόδευσαν οι εκπαι-
δευτικοί Π. Αλιβιζάτου, Φ. Διαμαντίδης, Φ. Σοφιανού.

o Τον Οκτώβριο πραγματοποιήθηκε, για δεύτερη χρονιά, 
η εκπαιδευτική εξόρμηση της 4ης Δημοτικού Κολλεγίου 
Αθηνών στη Διώρυγα της Κορίνθου και στο Αρχαιολογικό 
Μουσείο της Αρχαίας Κορίνθου.

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ

o Στο πλαίσιο του παγκόσμιου εορτασμού των 250 ετών 
από τη γέννηση του Ludwig van Beethoven, πραγματοποι-
είται από το Τμήμα Μουσικής και το Ωδείο του Κολλεγίου 
αφιερωματικό Φεστιβάλ Κλασικής Μουσικής.

Διακεκριμένοι Έλληνες σολίστ, καθηγητές Μουσικής 
του Σχολείου και του Ωδείου, μαθητές και απόφοιτοι ερμή-
νευσαν έργα του Beethoven στις δύο πρώτες από τις τέσ-
σερις προγραμματισμένες συναυλίες του Φεστιβάλ (Θέα-
τρο Κολλεγίου, 19 Οκτωβρίου, Χωρέμειο, 23 Νοεμβρίου).

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΑΣ

o Στο πλαίσιο της επιμόρφωσης των γονέων πραγματο-
ποιήθηκαν ομιλίες με θέματα: «Αυτονομώντας το παιδί 
στην καθημερινότητά του», «Συναισθηματική νοημοσύνη 
και ψυχική ανθεκτικότητα στη ζωή του παιδιού και του 
αυριανού ενήλικα», «Τα όρια στη ζωή του παιδιού», «Σε-
ξουαλική ανάπτυξη: απαντώντας στις δύσκολες ερωτή-
σεις των παιδιών», «Από την αναγνώριση συναισθημάτων 
στη διαχείριση συγκρούσεων. Bullying στην προσχολική 
ηλικία;», «Δεξιότητες παιχνιδιού - δεξιότητες ζωής», «Η 
προετοιμασία από το Νηπιαγωγείο στο Δημοτικό». 

o Η σχολική χρονιά 2019-2020 είναι αφιερωμένη στο 
περιβάλλον και το θέμα που απασχολεί τους μαθητές 
του Νηπιαγωγείου μας στο πρόγραμμα «Καλλιτέχνης του 
Μήνα» είναι «Τα φυσικά αποθέματα είναι ευθύνη όλων 
μας». Στο πλαίσιο του Προγράμματος αυτού μίλησαν στα 
παιδιά ο φωτογράφος-δύτης Στέφανος Κόντος, η ζωγρά-
φος Μαρία Φιλοπούλου και η Όλγα Θανοπούλου, μητέρα 
μαθητού του Σχολείου μας. 

o Τον Δεκέμβριο οι μαθητές του Νηπιαγωγείου παρα-
κολούθησαν Χριστουγεννιάτικη συναυλία της College 
Symphony Orchestra.

o Στο πλαίσιο επεξεργασίας του προγράμματος Honor 

ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ Ε.Ε.Ι.  
ΣΤΟΝ ΕΟΡΤΑΣΜΟ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ  

«ΘΕΡΜΟΠΥΛΕΣ-ΣΑΛΑΜΙΝΑ 2020»

Στο πλαίσιο του Επετειακού Έτους «Θερμοπύ-
λες - Σαλαμίνα 2020» (2.500 χρόνια μετά τα ιστορικά 
εκείνα γεγονότα) υπεγράφη (17 Ιανουαρίου) σύμφω-
νο συνεργασίας μεταξύ του Ιδρύματος «Μαριάννα 
Β. Βαρδινογιάννη» και του Ελληνοαμερικανικού Εκ-
παιδευτικού Ιδρύματος. Το σύμφωνο –το οποίο υπέ-
γραψαν η Πρόεδρος της Τιμητικής Κοσμητείας για το 
Επετειακό Έτος Μαριάννα Βαρδινογιάννη, ο Πρό-
εδρος του Δ.Σ. του ΕΕΙ Νίκος Τσαβλίρης και ο Δι-
ευθυντής/President του Κολλεγίου Αθηνών Richard 
Jackson– περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, και τη διορ-
γάνωση πανελλαδικού μαθητικού συνεδρίου το πρώ-
το τετράμηνο του σχολικού έτους 2020-2021. Θέμα 
του συνεδρίου –στο οποίο θα συμμετέχουν μαθητές 
από όλη την Ελλάδα και παιδιά της Ομογένειας– θα 
είναι «Διάλογος ή σύγκρουση των πολιτισμών; Με 
αφορμή το ορόσημο των 2.500 χρόνων από τη Μάχη 
των Θερμοπυλών και τη Ναυμαχία της Σαλαμίνας».
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Code οι μαθητές γνώρισαν τον χρυσό παραολυμπιονίκη 
Che Jon Fernandes, σφαιροβόλο της ελληνικής ομάδας 
στίβου, που επισκέφθηκε το Νηπιαγωγείο και τους μίλησε 
για τις αρετές του αθλητισμού.

o Κάθε Παρασκευή ένας μαθητής από κάθε τμήμα του 
Νηπιαγωγείου φιλοξενεί στο σπίτι του για το Σαββατοκύ-
ριακο τη μασκότ του τμήματός του. 

o Στο πλαίσιο λειτουργίας του PYP το Νηπιαγωγείο ορ-
γάνωσε δύο φιλανθρωπικές δράσεις προκειμένου οι μα-
θητές να γίνουν « Άνθρωποι με αρχές» και « Άνθρωποι 
που νοιάζονται»:
• Η φιλανθρωπική δράση των νηπίων ενίσχυσε την «Τρά-
πεζα Τροφίμων» –κοινωφελές ίδρυμα που συγκεντρώνει 
τρόφιμα και τα προσφέρει σε ιδρύματα (γηροκομεία, ορ-
φανοτροφεία, κέντρα ατόμων με ειδικές ανάγκες κ.ά.) σε 
όλη την Αττική. 
• Η φιλανθρωπική δράση των προνηπίων στήριξε το 
«Ανοικτό Κέντρο για την ψυχοκοινωνική και εκπαιδευτική 
φροντίδα παιδιών - εφήβων και οικογενειών ευάλωτων 
πληθυσμών» των Γιατρών του Κόσμου, μέσω του Μη Κερ-
δοσκοπικού Σωματείου «ΔΕΣΜΟΣ». 

o Στις 18 και 19 Δεκεμβρίου 2019 πραγματοποιήθηκαν 
οι Χριστουγεννιάτικες γιορτές με τίτλο  «Χριστουγεννιάτι-
κα Παιχνιδίσματα».  

o Στο CMS όλων των τμημάτων αναρτήθηκε «Εφημερι-
δάκι», που παρουσιάζει την πορεία της διαθεματικής ενό-
τητας «Η συμπεριφορά και οι επιλογές μας επηρεάζουν 
τις σχέσεις μας» για τα νήπια και «Ανακαλύπτοντας τον 
εαυτό μας εξελισσόμαστε» για τα προνήπια.

o Τις Διαθεματικές Ενότητες Έρευνας «Μοιραζόμαστε 
τον Πλανήτη» (με κεντρική ιδέα «Τα δικαιώματα και η 
ευθύνη που έχουμε στη σωστή διαχείριση των φυσικών 
πόρων») και «Πώς εκφραζόμαστε» (με κεντρική ιδέα 
«Το δημιουργικό παιχνίδι μάς παρέχει ευκαιρίες να εκ-
φραστούμε») επεξεργάσθηκαν τον Δεκέμβριο οι εκπαι-
δευτικοί με τους μαθητές του Νηπιαγωγείου. 

o Για έκτη συνεχή χρονιά το Νηπαγωγείο στηρίζει τη 
δράση Bookwave του μη κερδοσκοπικού οργανισμού 
«Library 4 all», με στόχο τη συγκέντρωση και προσφο-
ρά παιδικών βιβλίων σε δημόσια νηπιαγωγεία όλης της 
Ελλάδας. 

o Οι μαθητές του Νηπιαγωγείου:
• Φύτεψαν λαχανικά στους λαχανόκηπους των τμημάτων, 
ανέλαβαν τη φροντίδα και τη συντήρησή τους και έμαθαν 
για την αξία της υγιεινής διατροφής.
• Συγκέντρωσαν πλαστικά καπάκια, συμβάλλοντας ενερ-

γά στην προσπάθεια του Πανελλήνιου Συλλόγου Παρα-
πληγικών για την αγορά αναπηρικών αμαξιδίων.

ΑΛΛΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΖΩΗ

o Οι μαθητές του Ομίλου Περιβάλλοντος του Δημο-
τικού Κολλεγίου Αθηνών παρουσίασαν τη συμμετοχή 
τους στο δίκτυο «Νέοι Δημοσιογράφοι για το Περιβάλ-
λον» στο πλαίσιο του Διεθνούς Φεστιβάλ Ντοκυμαντέρ 
«Kinderdocs».

o Την πολυήμερη εκδρομή τους πραγματοποίησαν οι 
μαθητές της Γ΄ Λυκείου Κολλεγίου Αθηνών στη Θεσσα-
λονίκη, της Γ΄ Γενικού Λυκείου Κολλεγίου Ψυχικού στο 
Βουκουρέστι και οι μαθητές του ΙΒ2 στην Καλαμάτα.

o Δεκαπενταμελείς αντιπροσωπευτικές ομάδες μαθητών 
των Λυκείων Κολλεγίου Αθηνών και Κολλεγίου Ψυχικού 
παρακολούθησαν τις εργασίες του Συνεδρίου Leadership 
Forum 2019 του Ελληνοαμερικανικού Εμπορικού Επιμε-
λητηρίου με θέμα «Συζητώντας με τους νέους για επαγ-
γελματικές ευκαιρίες και επιχειρηματικότητα» (23 Οκτω-
βρίου). Τους μαθητές συνόδευσαν οι εκπαιδευτικοί Α. 
Ιωάννου (Κολλεγίου Αθηνών) και Π. Στατήρης (Κολλεγίου 
Ψυχικού). 

o Εικοσιπέντε μαθητές του Λυκείου Κολλεγίου Αθηνών, 
εικοσιπέντε του Γενικού Λυκείου και εικοσιπέντε του Προ-
γράμματος ΙΒ Κολλεγίου Ψυχικού, συμμετείχαν στην εκ-
δήλωση του Ιδρύματος Λαμπράκη «Singularity University 
Youth Event», στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. Τους μα-
θητές συνόδευσαν οι εκπαιδευτικοί Α. Καράμπελας και Α. 
Πρωτόπαπας (Κολλεγίου Αθηνών), Χ. Ζήκος, Ν. Τζανα-
κάκης, Γ. Δούκας, Ε. Καϊναδά (Κολλεγίου Ψυχικού).

o Δεκαοκτώ μαθητές του Λυκείου Κολλεγίου Αθηνών και 
το 15μελές Μαθητικό Συμβούλιο του Γυμνασίου Κολλεγί-
ου Ψυχικού εκπροσώπησαν το Κολλέγιο σε εκδήλωση της 
οργάνωσης «Το Χαμόγελο του Παιδιού» στο Υπουργείο 
Παιδείας (20 Νοεμβρίου 2019), στο πλαίσιο της συμπλή-
ρωσης τριάντα ετών από την υπογραφή της Σύμβασης 
Δικαιωμάτων του Παιδιού των Ηνωμένων Εθνών. Τους 
μαθητές συνόδευσαν ο Διευθυντής του Γυμνασίου Κολ-
λεγίου Ψυχικού Π. Γιαννουλάτος και οι εκπαιδευτικοί Β. 
Γκαβέρας (Κολλεγίου Αθηνών) και Α. Παπαλέξης (Κολλε-
γίου Ψυχικού). 

o Στο πλαίσιο της δράσης «TeamBuilding» για μαθητές 
της Α΄ Γυμνασίου Κολλεγίου Αθηνών διοργανώθηκε διή-
μερη εξόρμηση στον Εθνικό Δρυμό της Πάρνηθας (1-2 
Νοεμβρίου) με στόχο τη σύσφιγξη των σχέσεων μεταξύ 
των μαθητών και την περιβαλλοντική τους εκπαίδευση και 
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ευαισθητοποίηση. Τους μαθητές συνόδευσαν οι εκπαιδευ-
τικοί Β. Κάρας, Σ. Λάβδας, Μ. Βρανοπούλου. 

o Τα μέλη του Ομίλου «Ζώντας στη Γη της Ελιάς» συ-
νέλεξαν τους καρπούς των ελαιόδεντρων που βρίσκονται 
στο campus Ψυχικού (42 κιλά) προς ελαιοτρίβηση. 

o Το Δημοτικό Κολλεγίου Αθηνών συμμετέσχε για 12η 
χρονιά στην εθελοντική δράση «Αστέρι της Ευχής» της 
οργάνωσης «Make a Wish Ελλάδας».

o Στο πλαίσιο του εορτασμού της Παγκόσμιας Ημέρας 
Ατόμων με Αναπηρία, αθλητές ΑΜΕΑ και προπονητές του 
Σωματείου «Ιωνάς» επισκέφθηκαν το Δημοτικό Κολλεγί-
ου Αθηνών και μίλησαν στους μαθητές για την αξία του 
αθλητισμού. Οι μαθητές είχαν την ευκαιρία να χρησιμο-
ποιήσουν το ειδικό αθλητικό υλικό που είχαν φέρει μαζί 
τους τα μέλη του Σωματείου.

Επίσης, ο Νίκος Παπαγγελής, πρωταθλητής ποδηλα-
σίας για άτομα με αναπηρία, πραγματοποίησε ομιλία στο 
Θέατρο του Δημοτικού Κολλεγίου Ψυχικού.

o Ενταγμένη στο πρόγραμμα της 5ης Δημοτικού Κολλε-
γίου Αθηνών με θέμα τη διαφορετικότητα, ήταν η συνά-

ντηση και συνομιλία των μαθητών με την Ιωάννα-Μαρία 
Γκέρτσου, Πρόεδρο της ΜΚΟ Lara - Ελληνική Σχολή Σκύ-
λων Οδηγών Τυφλών, για να γνωρίσουν τις δράσεις της 
οργάνωσης αυτής.

o Τον Δεκέμβριο οι μαθητές-μέλη των Χορωδιών και 
της Ορχήστρας του Δημοτικού Κολλεγίου Αθηνών επι-
σκέφθηκαν την ΕΡΤ και έλαβαν μέρος στις πρόβες της 
Χορωδίας της ΕΡΤ.

o Στο πλαίσιο του εορτασμού της Παγκόσμιας Ημέρας 
Ευρωπαϊκών Γλωσσών, οι καθηγητές του Γαλλικού και του  
Γερμανικού Τμήματος των Δημοτικών Κολλεγίου Αθηνών  
και Κολλεγίου Ψυχικού διοργάνωσαν δράσεις για τους 
μαθητές της 5ης και της 6ης. 

o Το έργο που φιλοτέχνησαν οι μαθητές της 4ης Δημοτι-
κού Κολλεγίου Ψυχικού (2018-2019) με θέμα «Δημιουρ-
γώ το δικό μου μωσαϊκό στο ρυθμό του Α. Gaudi», στο 
πλαίσιο του προγράμματος PYP με κεντρική ιδέα «Πώς 
η ανθρώπινη δραστηριότητα επηρεάζει τη ζωή μας», κο-
σμεί, από τον Δεκέμβριο του 2019, το γραφείο της Γενικής 
Γραμματέως Ενέργειας και Ορυκτών Πρώτων Υλών Αλε-
ξάνδρας Σδούκου.

ΗΜΕΡΙΔΑ ΤΟΥ JUNIOR ACHIEVEMENT GREECE ΣΤΟ ΚΟΛΛΕΓΙΟ 

Στις 27 Νοεμβρίου 2019 πραγματοποιήθηκε στο Θέατρο του Κολλεγίου –παρουσία της Υπουργού Παιδείας 
Νίκης Κεραμέως– Ημερίδα που διοργάνωσε το Σωματείο Junior Achievement Greece με θέμα «Εκπαίδευση και 
επιχειρηματικότητα». Στην Ημερίδα παρουσιάσθηκαν τα αποτελέσματα της πρώτης έρευνας, που διενεργήθηκε 
από το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο σε Λύκεια της χώρας, για τα οφέλη του Προγράμματος «Μαθητική Εικονική 
Επιχείρηση» του Junior Achievement. Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, 72% των μαθητών που συμμετείχαν στο 
Πρόγραμμα «Εικονική Επιχείρηση» θεωρούν ότι μέσα από αυτό έμαθαν να ερευνούν και να αξιολογούν νέες ιδέες, 
76% ότι το Πρόγραμμα τούς βοήθησε πολύ ή απόλυτα να μάθουν να συνεργάζονται στο πλαίσιο ομάδας και 62% 
ότι άλλαξε πολύ ή απόλυτα η αντίληψή τους για τον επιχειρηματία και την επιχειρηματικότητα.

Η Υπουργός Παιδείας συνεχάρη τους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς για την προσπάθειά τους, σημειώνοντας 
ότι εξετάζεται η εισαγωγή σχετικής θεματικής στο αναλυτικό πρόγραμμα του Υπουργείου.

Ο Διευθυντής/President του Κολλεγίου Richard Jackson αναφέρθηκε στις επιτυχίες που είχε το Σχολείο μας με την 
κατάκτηση της 1ης θέσης στον Πανελλήνιο Διαγωνισμό Junior Achievement από τον Όμιλο Νεανικής Επιχειρηματι-
κότητας του Λυκείου Κολλεγίου Ψυχικού. O Όμιλος αυτός διακρίθηκε και σε Ευρωπαϊκό Διαγωνισμό αποσπώντας 
το βραβείο «Excellence in IT Award», ενώ το Λύκειο Κολλεγίου Ψυχικού κατέκτησε και τον τίτλο του «Επιχειρη-
ματικού Σχολείου» μαζί με άλλα σχολεία από 20 Ευρωπαϊκές χώρες. Τιμήθηκαν επίσης από τον οργανισμό Junior 
Achievement Europe οι καθηγητές του Κολλεγίου Αθανάσιος Καραμήτσας και Ελένη Μαρκοπούλου για την εξαιρετική 
δουλειά τους στην υλοποίηση του προγράμματος «The Company Programme – Μαθητική Εικονική Επιχείρηση».

Χαιρετισμό στην εκδήλωση απηύθυναν οι Υφυπουργοί Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη και Βασίλης Διγαλάκης, ο 
Συνδιευθυντής Κολλεγίου Αθηνών και Συντονιστής Σχολικών Μονάδων ΕΕΙ Απόστολος Αθανασόπουλος, η Διευθύ-
ντρια του Λυκείου Κολλεγίου Ψυχικού Αναστασία Παπακωστοπούλου, ο Πρόεδρος του Junior Achievement Greece 
Μάρκος Βερέμης και ο Γενικός Διευθυντής και Πρόεδρος του Εκτελεστικού Συμβουλίου του Junior Achievement 
Europe Αργύρης Τζικόπουλος, o Κοσμήτωρ της Σχολής Επιστημών Αγωγής του Πανεπιστημίου Αθηνών Θωμάς 
Μπαμπάλης, ο Πρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπστημίου Οδυσσέας Ζώρας, η 
Υπεύθυνη του Προγράμματος «Εικονική Επιχείρηση» του Junior Achievement Greece Ελένη Χελιώτη κ.ά.
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ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ

o Η νέα σύνθεση του Προεδρείου «Α» Association είναι 
η εξής: Κ. Γκιόκας, Πρόεδρος ·  Ζ. Τζιαμούρτας, Αντιπρό-
εδρος ·  Β. Αμπακούμκιν, Γεν. Γραμματέας ·  Σ. Σαρσέντη, 
Ταμίας ·  Λ. Καφούνης, Α. Φραγκάκης, Α. Αναστασιάδης, 
μέλη.

o Στο πλαίσιο της διοργάνωσης του Αυθεντικού Μαρα-
θωνίου, το Δημοτικό Κολλεγίου Αθηνών και το Τμήμα 
Φυσικής Αγωγής διοργάνωσαν από κοινού την αναπαρά-
σταση του Μαραθωνίου Δρόμου, με στόχο να παρακινή-
σουν τους μαθητές να συμμετέχουν ως υποστηρικτές των 
Κολλεγιακών δρομέων.

o Στο πλαίσιο εορτασμού της Ευρωπαϊκής Ημέρας Σχο-
λικού Αθλητισμού:
• Το Τμήμα Φυσικής Αγωγής του Δημοτικού Κολλεγίου 
Αθηνών διοργάνωσε αθλητικές δράσεις μεταξύ των μα-
θητών του Σχολείου μας και του 5ου Δημοτικού Σχολείου 
Βριλησσίων.
• Το Τμήμα Φυσικής Αγωγής του Δημοτικού Κολλεγίου 
Ψυχικού διοργάνωσε αθλητικό δρώμενο αφιερωμένο 
στην ιστορία, στις αξίες και στα οφέλη του Μαραθωνίου 
δρόμου με τίτλο «Στα βήματα του Σπύρου Λούη» και ανα-
παράσταση του Μαραθωνίου Δρόμου, όπου συμμετέσχε 
όλο το Σχολείο.

o Πολλές και σημαντικές ήταν οι διακρίσεις των αντι-
προσωπευτικών μας ομάδων σε αθλητικές διοργανώσεις.
• Σε αγώνες ΑΣΙΣ (Αθλητικές Συναντήσεις Ιδιωτικών Σχο-
λείων):
– Στην κολύμβηση Γυμνασίων και Λυκείων, η ομάδα του 
Κολλεγίου κατετάγη 2η στη Γενική Βαθμολογία μαθητών-
μαθητριών Γυμνασίου και 3η στη Γενική Βαθμολογία μα-
θητών-μαθητριών Λυκείου, καταλαμβάνοντας 7 πρώτες, 
7 δεύτερες και 8 τρίτες θέσεις.
– Στο βόλλεϋ, η ομάδα μαθητών Λυκείου κατέκτησε τη 
2η θέση. 
– Στους αγώνες δρόμου σε ανώμαλο έδαφος των Δημοτι-
κών Σχολείων, οι μαθητές και οι μαθήτριες του Κολλεγίου 
κατέλαβαν 3 πρώτες, 5 δεύτερες και 2 τρίτες θέσεις.
– Στο μπάσκετ, η ομάδα μαθητριών Λυκείου κατέλαβε την 
3η θέση.
• Στο ετήσιο Αθλητικό Τουρνουά «Αιγαίο», που διοργα-
νώνεται κάθε χρόνο από το Anatolia College στη Θεσσα-
λονίκη για μαθητές Λυκείου, οι ομάδες μας είχαν σημαντι-
κές διακρίσεις. Συγκεκριμένα κατέλαβαν: 
– Στο μπάσκετ μαθητριών, την 1η θέση.
– Στο ποδόσφαιρο μαθητών, την 1η θέση.
– Στο βόλλεϋ μαθητών, την 1η θέση.
– Στο μπάσκετ μαθητών, την 3η θέση.

o Με επιτυχία πραγματοποιήθηκαν και φέτος οι εσωτε-
ρικοί αγώνες δρόμου σε ανώμαλο έδαφος, στο campus 
της Κάντζας για τα Δημοτικά Σχολεία (3η-6η τάξη) και 
στο campus του Ψυχικού για τα Γυμνάσια και τα Λύκεια 
του Κολλεγίου. 

o Στο πλαίσιο του εκπαιδευτικού παγκόσμιου προγράμ-
ματος του Σωματείου Special Olympics Hellas «Παίζουμε 
Μαζί, Μαθαίνουμε Μαζί», διοργανώθηκαν (15 Οκτωβρί-
ου) αγώνες unified στίβου σε σκυταλοδρομία 8x50, άλμα 
εις μήκος σε ζευγάρια και ρίψη βόρτεξ σε ζευγάρια με τη 
συμμετοχή μαθητών των Γυμνασίων του Κολλεγίου. 

o Στο πλαίσιο του εκπαιδευτικού προγράμματος «Play 
unified» και της 16ης Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Μπάσκετ 
Special Olympics, οι Special Olympics διοργάνωσαν (27 
Νοεμβρίου), στο Κολλέγιο, αγώνες μπάσκετ 3x3 μικτών 
ομάδων αθλητών των Special Olympics, του 5ου Λυκείου 
Κορυδαλλού, της Αθλητικής Ένωσης Αστυνομικών Ελ-
λάδος, του Ενιαίου Επαγγελματικού Γυμνασίου-Λυκείου 
Κορωπίου, του Σωματείου Αποκατάστασης και Ειδικής 
Αγωγής ΑΜΕΑ «Παναγία Ευαγγελίστρια» και των Αντι-
προσωπευτικών Ομάδων Λυκείων Κολλεγίου Αθηνών-
Κολλεγίου Ψυχικού.

Στην εκδήλωση παρευρέθησαν ο Πρόεδρος των 
Special Olympics Πρέσβης ε. τ. Διονύσιος Κοδέλλας, ο Δι-
ευθυντής/President του Κολλεγίου Richard Jackson και ο 
Γενικός Γραμματέας της Αθλητικής Ένωσης Αστυνομικών 
Ελλάδος Ανθυπαστυνόμος Ρήγας Ουσταπασίδης.

o Εξωσχολικές διακρίσεις μαθητών μας:
• Δύο μαθήτριες του Κολλεγίου Ψυχικού συμμετείχαν με 
την Εθνική Ομάδα στη Διεθνή Συνάντηση Στίβου Ελλά-
δας-Κύπρου στον Βόλο. Η Μ.-Κ. Παπανδρέου κέρδισε το 
χρυσό μετάλλιο στον Δρόμο 4x100 και η Β. Κουλουμέντα 
κέρδισε το ασημένιο μετάλλιο στο άλμα εις ύψος.
• Στο Φεστιβάλ Ολυμπιακής Νεότητας που πραγματοποι-
ήθηκε στο Αζερμπαϊτζάν, δύο μαθήτριες του Κολλεγίου, 
μέλη της Εθνικής Ομάδας, διακρίθηκαν ως εξής: η Μ. Πα-
πανδρέου κέρδισε το ασημένιο μετάλλιο στη σκυταλοδρο-
μία 4x100, 200, 300, 400 και κατέλαβε την 22η θέση στον 
δρόμο 200μ. και η Ε.-Ε. Δεληγιάννη (Κολλέγιο Αθηνών) 
κατέλαβε την 11η θέση στον δρόμο 800μ. 
• Στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Drone Racing κατηγορίας 
F9U-FAT, που διοργάνωσε η Ελληνική Αεραθλητική Ομο-
σπονδία τον Δεκέμβριο 2019 στη Θήβα, ο μαθητής της 
Α΄ Λυκείου Κολλεγίου Αθηνών Κ. Κύρκος κατέλαβε την 
1η θέση.
• Ο μαθητής του Κολλεγίου Ψυχικού Ν. Κοντονής (Β΄ 
Λυκείου) βραβεύθηκε ως πρώτος σκόρερ στο Διεθνές 
Τουρνουά Υδατοσφαίρισης, black and white days 2020, 
στο Βελιγράδι.
• Η μαθήτρια του Κολλεγίου Ψυχικού Σ. Ζησοπούλου (Γ΄ 
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Γυμνασίου) κατέλαβε την 1η θέση στο Πανελλήνιο Πρω-
τάθλημα Wake Board (κατηγορία Junior), στη Λίμνη Τρι-
χωνίδα.
• Στο Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Jiu Jitsu στο Ηράκλειο 
Κρήτης, ο μαθητής της Β΄ Λυκείου Κολλεγίου Αθηνών Δ. 
Παπασταύρου κατέκτησε ασημένιο μετάλλιο στην κατηγο-
ρία Duo show ανδρών -21 ετών και χάλκινα μετάλλια στις 
κατηγορίες Duo ανδρών -21 ετών και Fighting εφήβων 
-18 ετών και -60 κιλά.
• Στο Παγκόσμιο Κύπελλο και στο Βαλκανικό Πρωτάθλη-
μα Jiu Jitsu στο Βουκουρέστι της Ρουμανίας συμμετείχαν, 
με την Εθνική Ομάδα, δύο μαθητές του Δημοτικού Κολ-
λεγίου Ψυχικού: η Τ. Πάσσα (4η Δημοτικού), η οποία κα-
τέκτησε το χάλκινο μετάλλιο στην κατηγορία Duo System, 
και ο Κ. Πάσσας (6η Δημοτικού), ο οποίος επίσης διακρί-
θηκε στην κατηγορία Ne Waza.
• Στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Θαλασσίου Σκι ο μαθη-
τής 6ης Δημοτικού Κολλεγίου Ψυχικού Α. Περδικάρης 
κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στο αγώνισμα Σλάλομ Παί-
δων -12 ετών.
• Η μαθήτρια της 4ης Δημοτικού Κολλεγίου Ψυχικού Στ. 
Ζησοπούλου κατέλαβε την 1η θέση στην κατηγορία Under 
9 Girls στο 10ο Trichonian Cup, την 1η θέση στην ίδια 
κατηγορία στο National Championship Wakeboard 2019. 

• Στην αθλητική διοργάνωση «Spetses Μini Marathon 
2019», οι μαθήτριες Δημοτικού Κολλεγίου Ψυχικού Λ. 
Παπασπυρίδη και Α. Δαλακούρα, κατέλαβαν αντίστοιχα 
τη 2η θέση και 3η θέση στην κολύμβηση ανοιχτής θάλασ-
σας 150μ. και στον αγώνα δρόμου 1.000 μ., στην κατηγο-
ρία για παιδιά 5ης Δημοτικού. 
• Στους 72ους Πανελλήνιους Αγώνες Ιππασίας η μαθήτρια 
της 5ης Δημοτικού Κολλεγίου Ψυχικού Εμ. Οικονομοπού-
λου κατέλαβε τη 2η θέση στο αγώνισμα Ιππικής Δεξιοτε-
χνίας στην κατηγορία Ε1 αρχαρίων.

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ

o Με τη συμμετοχή μαθητών του Κολλεγίου συνεχίσθη-
καν τα μουσικά διαλείμματα της Τρίτης στην Κεντρική Βι-
βλιοθήκη του Κολλεγίου στο Ψυχικό.

o  Έκθεση εικαστικών έργων μαθητών του ΙΒ1 και του ΙΒ2 
Visual Arts πραγματοποιήθηκε στη Βιβλιοθήκη. 

o Στο πλαίσιο εορτασμού της Ημέρας Μνήμης του Ολο-
καυτώματος, η Κεντρική Βιβλιοθήκη στο Ψυχικό και οι 
Βιβλιοθήκες των Δημοτικών Κολλεγίου Αθηνών και Κολ-

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΜΑΘΗΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ 
«ΚΩΣΤΗΣ ΠΑΛΑΜΑΣ - 160 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΗ ΓΕΝΝΗΣΗ ΤΟΥ»

Με συμμετοχή εκατοντάδων μαθητών διεξήχθη, στο Θέατρο του Κολλεγίου Αθηνών, το διήμερο Πανελλήνιο 
Μαθητικό Συνέδριο «Κωστής Παλαμάς - 160 χρόνια από τη γέννησή του» (23-24 Ιανουαρίου 2020). Το Συνέδριο 
συνδιοργάνωσαν το Ίδρυμα Κωστή Παλαμά, το Γυμνάσιο και το Γενικό Λύκειο του Κολλεγίου Αθηνών και το Γυμνά-
σιο και το Γενικό Λύκειο του Κολλεγίου Ψυχικού, υπό την αιγίδα της Διεύθυνσης Δ.Ε. Β΄ Αθήνας, στο πλαίσιο του 
εορτασμού των 160 χρόνων από τη γέννηση του μεγάλου ποιητή και των 60 χρόνων από τη σύσταση του Ιδρύματος 
Κωστή Παλαμά. Η πρώτη ημέρα του Συνεδρίου ήταν αφιερωμένη στην παρουσίαση των εργασιών των Λυκείων και 
η δεύτερη στην παρουσίαση των εργασιών των Γυμνασίων.

Έλαβαν μέρος με εισηγήσεις 16 Λύκεια και 13 Γυμνάσια και ως παρατηρητές 4 Γυμνάσια και 2 Λύκεια από την 
Ελλάδα, την Κύπρο και την Κωνσταντινούπολη.

Κατά την έναρξη των εργασιών του Συνεδρίου χαιρετισμό απηύθυναν η Υφυπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχα-
ράκη, ο Ομότιμος Καθηγητής Νεοελληνικής Φιλολογίας και Γενικός Γραμματέας του Ιδρύματος Κωστή Παλαμά 
Κωνσταντίνος Κασίνης (ο οποίος έκανε και την εναρκτήρια ομιλία), ο Διευθυντής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Β΄ 
Αθήνας Αθανάσιος Φαλούκας, η Πρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Φιλολόγων Τασούλα Καραγεωργίου και, εκ 
μέρους του Κολλεγίου, ο Διευθυντής/President Richard Jackson και ο Απόστολος Αθανασόπουλος, Συνδιευθυντής 
του Κολλεγίου Αθηνών και Συντονιστής Σχολικών Μονάδων του ΕΕΙ. 

Τις εισηγήσεις «πλαισίωσαν» μουσικό πρόγραμμα με μαθητές του Κολλεγίου σε ερμηνεία μελοποιημένου 
ποιήματος του Κ. Παλαμά (διδασκαλία: Στέφανος Τσοκάκης), απαγγελία ποιημάτων και διάφορα καλλιτεχνικά 
δρώμενα, αναφερόμενα σε ποικίλες πτυχές του βίου και του έργου του μεγάλου Έλληνα ποιητή.

Συντονίστρια ήταν η Πολυάνθη Τσίγκου, Σύμβουλος του Διευθυντή/President. Η Π. Τσίγκου, η Δέσποινα Δού-
κα (εκ μέρους του Ιδρύματος Κωστή Παλαμά) και η Μαρία Κουτούση (εκ μέρους της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης Β’ Αθήνας) ήταν υπεύθυνες διοργάνωσης του Συνεδρίου. Στην επιτυχία του συνέβαλαν η Ρούλα Πρω-
τοπαπαδάκη και η Ευγενία Οικονόμου (από το Κολλέγιο), η Θώμη Νικολή (από τη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης Β’ Αθήνας) και η Παναγιώτα Ιονέσκου (από το Ίδρυμα Κωστή Παλαμά).
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λεγίου Ψυχικού στην Κάντζα οργάνωσαν έκθεση βιβλίων 
από τη συλλογή τους με θέμα το Ολοκαύτωμα.

o Μεγάλο αριθμό βιβλίων δώρισε στη Βιβλιοθήκη του 
Κολλεγίου η Παναγιώτα Μπελίτση-Αυδή.

o Πολύπλευρη ήταν η δραστηριότητα των βιβλιοθηκών 
των Δημοτικών Σχολείων και του Νηπιαγωγείου μας:

Μποδοσάκειο:
– Πραγματοποιήθηκαν παρουσιάσεις βιβλίων από τους 
συγγραφείς Αυγή Βάγια, Μαρία Ρουσάκη, Χριστίνα Απο-
στολίδη, Ιωάννα Κυρίτση, Κατερίνα Μαρκαδάκη 
– Η μαθήτρια του σχολείου Ε. Βασιλείου παρουσίασε σε 
μαθητές της 2ας Δημοτικού το βιβλίο της «Η Έλλη τα-
ξιδεύει».
– Ο ηθοποιός Γιάννης Βουράκης παρουσίασε θεατρικά 
δύο βιβλία του σε μαθητές της 2ας και της 4ης Δημοτικού.
– Η εκπαιδευτικός Χαρά Κατσιαρή και η εμψυχώτρια Έφη 
Λιάγγα, με αφορμή ένα βιβλίο, μίλησαν για τη γλώσσα και 
την κουλτούρα του φαγητού που ενώνει ανθρώπους και 
πολιτισμούς. 

Λάτσειο:
– Πραγματοποιήθηκαν παρουσιάσεις βιβλίων από τους 
συγγραφείς Τζένη Κουτσοδημητροπούλου, Χριστίνα Απο-
στολίδη, Φίλιππο Φωτιάδη, Άννα Παπαφίγκου, Κώστα  
Στοφόρο, Ευτυχία Γιαννάκη, Νάντια Δρακούλα, Γρηγόρη 
Χαλιακόπουλο, και την εκδότρια Άννα-Μαρία Βλάσση. 
– Όλα τα τμήματα της 2ας τάξης παρακολούθησαν το εκ-
παιδευτικό πρόγραμμα «Ο μικρός Φρανκ αρχιτέκτονας» 
από την εκδότρια Άννα-Μαρία Βλάσση. 
– Μαθητές της 1ης και 2ας Δημοτικού έλαβαν μέρος σε 
θεατρικό παιχνίδι, με αφορμή δύο βιβλία που παρουσίασε 
ο ηθοποιός Γιάννης Βουράκης.
– Οι ηθοποιοί Γιάννης Βουράκης και Γόνη Λουκά παρου-
σίασαν θεατρικά δύο βιβλία για τα Χριστούγεννα.
– Όλα τα τμήματα Γαλλικών παρακολούθησαν αφήγηση 
γαλλικού παραμυθιού από την εκπαιδευτικό Π. Μπου-
ρουνσούζ.
– Η δημοσιογράφος Κρίστη Περρή, η εκπαιδευτικός Χα-
ρά Κατσιαρή και η εμψυχώτρια Έφη Λιάγγα, με αφορμή 
ένα βιβλίο, μίλησαν στους μαθητές για τη γλώσσα και την 
κουλτούρα του φαγητού που ενώνει ανθρώπους και πο-
λιτισμούς. 
– Το τμήμα Γαλλικών, με τη συμβολή της Βιβλιοθήκης, δι-
οργάνωσε για πρώτη χρονιά «Atelier Lecture»-Εβδομάδα 
Ανάγνωσης, για τους μαθητές της 5ης, οι οποίοι ήλθαν σε 
επαφή με τη γαλλική λογοτεχνία και εξάσκησαν την ανα-
γνωστική τους ικανότητα με διασκεδαστικό τρόπο μέσω 
της ενεργητικής ακρόασης, της συμμετοχικής δράσης και 
αλληλεπίδρασης. 

Νηπιαγωγείο:
– Η Βιβλιοθήκη του Νηπιαγωγείου «Ιωάννης Μ. Καρράς» 
μετονομάσθηκε σε Βιβλιοθήκη «Χαράλαμπος Βελλής», 
εις μνήμην του πρώην Προέδρου του Διοικητικού Συμ-
βουλίου του ΕΕΙ. 
– Τον Οκτώβριο όλοι οι μαθητές του Νηπιαγωγείου ξεκί-
νησαν τη χρήση της δανειστικής βιβλιοθήκης. Η εμπλουτι-
σμένη συλλογή ελληνικών και αγγλικών τίτλων έδωσε και 
δίνει την ευκαιρία στους μαθητές να έρχονται σε επαφή με 
το ελεύθερο ανάγνωσμα και καλλιεργεί την υπευθυνότητα 
και τη συνέπεια.
– Βιβλία τους παρουσίασαν οι συγγραφείς Α. Βάγια, Ι. Κυ-
ρίτση-Τζιώτη, 
– Επίσης, βιβλία παρουσίασαν οι εμψυχώτριες Γ. Σουβα-
τζή και Κ. Χαραλαμπάκη, ο παιδίατρος Σ. Μαζάνης μαζί 
με την εικονογράφο Μ. Κουτρουμπά, και η ηθοποιός Γ. 
Λούκα με την Α. Παπαφίγκου.
– Στο πλαίσιο μελέτης της διαθεματικής ενότητας «Ανή-
κουμε σε μία κοινότητα», τμήματα προνηπίων επισκέφθη-
καν την Κεντρική Βιβλιοθήκη, συζήτησαν για τις υπηρεσί-
ες και τους ανθρώπους που απαρτίζουν τη σχολική κοι-
νότητα και εστίασαν στον τρόπο συνεργασίας των μελών 
της Βιβλιοθήκης. 
– Τμήματα νηπίων πραγματοποίησαν παιχνίδι έρευνας 
στην Κεντρική Βιβλιοθήκη με θέμα «Περιβάλλον και Εκ-
παίδευση στην Αειφόρο Ανάπτυξη», εστιάζοντας στη χρη-
σιμότητα του νερού. 

UNIVERSITY APPLICATIONS  
COUNCELING OFFICE

o Τους τελευταίους μήνες επισκέφθηκαν το Κολλέγιο και 
ενημέρωσαν τους μαθητές εκπρόσωποι από τα εξής Πα-
νεπιστήμια:
– ΗΠΑ/Καναδάς: Boston College, Boston University, 
Davidson, Emerson, Johnson & Wales, Kalamazoo, Loyola 
Chicago, NYU AD, Roger Williams, SCAD, Suffolk, U Akron, 
U Calgary, Widener, Duke, Georgetown, Northwestern, 
Princeton, Vanderbilt 
– Βρετανίας: University of Nottingham, University of Reading, 
Lancaster University, University of Southampton, University 
of Essex, City, University of London, LSE, UCL, King’s College, 
Imperial College London, University of Warwick 
– Γαλλίας: ESSEC Business School
– Ιταλίας: Italian Educational Institute

o Οι Counselors του University Applications Counseling 
Office πραγματοποίησαν, τον Οκτώβριο, ενημερωτική εκ-
δήλωση-παρουσίαση για τους γονείς των μαθητών της Γ΄ 
Γυμνασίου, όλων των τάξεων των Γενικών Λυκείων και 
του ΙΒ, σχετικά με τις διαδικασίες εισαγωγής σε πανεπι-
στήμια του εξωτερικού. 
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ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΛΕΜΕ ΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΞΟΥΣΙΑ»

o Στις 9 Οκτωβρίου 2019 μαθητές του Κολλεγίου –μαζί με συμμαθητές τους από το Γυμνάσιο και το Λύκειο του 
Καστελορίζου και δύο μαθητές με καταγωγή από το Αφγανιστάν και το Πακιστάν που φιλοξενούνται από το The 
Home Project– πραγματοποίησαν διαδραστική παρουσίαση του Εκπαιδευτικού Προγράμματος «Λέμε την αλήθεια 
στην Εξουσία» σε εκδήλωση που διοργάνωσε το « Ίδρυμα Μαριάννα Β. Βαρδινογιάννη» και η Axion Hellas, στο 
Μουσείο Μπενάκη Ισλαμικής Τέχνης. Ο Διευθυντής/President του Κολλεγίου Richard Jackson μίλησε για την εφαρ-
μογή του Προγράμματος από το 2017 στο Σχολείο μας και για τη συνεργασία με το The Home Project, και στη 
συνέχεια οι μαθητές μας, υπό την καθοδήγηση του καθηγητή και συντονιστή Κοινωνικών Επιστημών του Κολλεγίου 
Ψυχικού Ιορδάνη Παπαδόπουλου, παρουσίασαν αναλυτικά τις δράσεις τους, στο πλαίσιο του «Λέμε την αλήθεια 
στην Εξουσία». Τους συμμετέχοντες στην εκδήλωση υποδέχθηκε η Πρέσβειρα Καλής Θελήσεως της UNESCO και 
Πρόεδρος του ομώνυμου Ιδρύματος Μαριάννα Βαρδινογιάννη, η οποία υπογράμμισε τη σημασία της συνεργασίας 
με το Κολλέγιο και την Axion Hellas. Από την πλευρά της η Kerry Kennedy, Πρόεδρος του Ιδρύματος «Robert F. 
Kennedy Human Rights», ευχαρίστησε την M. Βαρδινογιάννη για την έμπρακτη στήριξή της στο Πρόγραμμα και 
την Axion Hellas, που «μεταφέρει τις αξίες και τα ιδανικά του Προγράμματος στις πιο απομακρυσμένες γωνιές της 
πατρίδας μας». 

Μίλησαν, επίσης, ο Πρόεδρος της Axion Hellas Βασίλειος Πατέρας, ο Σύμβουλος Διοίκησης πρίγκιπας Νι-
κόλαος και η Εκτελεστική Διευθύντρια του United Nations Democracy Fund Annika Savill. Το Πρόγραμμα «Λέμε 
την αλήθεια στην Εξουσία» είναι ένα πρωτοποριακό πρόγραμμα του Ιδρύματος Robert F. Kennedy Human Rights 
που διδάσκεται σε εκατομμύρια μαθητές σε ολόκληρο τον κόσμο. Στην Ελλάδα διδάσκεται με πρωτοβουλία της 
Μαριάννας Βαρδινογιάννη για τέταρτη συνεχή χρονιά σε περισσότερα από 150 σχολεία. 

o Στις 25 Νοεμβρίου 2019 οι μαθητές του Λυκείου Κολλεγίου Ψυχικού που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα «Λέμε 
την αλήθεια στην Εξουσία», συνοδευόμενοι από τον καθηγητή τους Ιορδάνη Παπαδόπουλο, παρακολούθησαν τις 
εργασίες του 8ου Επιμορφωτικού Σεμιναρίου Εκπαιδευτικών του Προγράμματος, που διοργανώθηκε από το Ίδρυ-
μα «Μαριάννα Β. Βαρδινογιάννη». Στο σεμινάριο έγινε παρουσίαση του τρόπου εφαρμογής του Προγράμματος 
στο Γυμνάσιο και Γενικό Λύκειο του Κολλεγίου Ψυχικού. Ακολούθησαν παρουσιάσεις από τους μαθητές και τους 
καθηγητές του Ειδικού Λυκείου Κωφών και Βαρήκοων Αγίας Παρασκευής, των Εκπαιδευτηρίων Κωστέα-Γείτονα, 
του Πειραματικού Λυκείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και του 1ου Γυμνασίου Καισαριανής.

o Το Γραφείο Συμβουλευτικής για σπουδές σε Πα-
νεπιστήμια της Βρετανίας διοργάνωσε το Biomedical 
Admissions Test (BMAT), το Physics Aptitude Test (PAT), 
το Mathematics Aptitude Test (MAT) και το Thinking 
Skills Assessment Test (TSA) για την εισαγωγή μαθητών 
στο Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης. Επίσης διεξήγαγε το 
Engineering Admissions Assessment (ENGAA), το Natural 
Science Admissions Assessment (NSAA) καθώς και το 
Mathematics Test for University Admission (TMUA) για 
την εισαγωγή μαθητών στο Πανεπιστήμιο του Cambridge.

o Οι College Counselors για σπουδές στις ΗΠΑ και στον 
Καναδά Λ. Αγαπαλίδου και Γ. Δαρειώτης παρέστησαν σε 
εκδήλωση της Αμερικανικής Πρεσβείας στην Ελλάδα με 
θέμα την εισδοχή σε Πανεπιστήμια.

ΕΙΔΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

o Στο πλαίσιο του φετινού Κολλεγιακού αφιερώματος 
στην προστασία του περιβάλλοντος και την ενεργό οικο-
λογική αντίληψη, τα Ειδικά Προγράμματα διοργάνωσαν 

την «Ημέρα Καθαρισμού Βυθού» στην παραλία Μαύρο 
Λιθάρι, στην Ανάβυσσο (30 Νοεμβρίου - 1 Δεκεμβρίου). 

Οι μαθητές που συμμετείχαν, αφού πρώτα ολοκλή-
ρωσαν τη βασική εκπαίδευση αυτόνομης κατάδυσης 
(scubadiving), βούτηξαν στην παραλία της Αναβύσσου με 
πλήρη καταδυτικό εξοπλισμό συγκεντρώνοντας πλαστικά 
και άλλα άχρηστα αντικείμενα.  

o Οι εξορμήσεις των «Μικρών Εξερευνητών» πραγματο-
ποιήθηκαν στο Τατόι (12 Οκτωβρίου) και στη Μαλακάσα 
(29 Νοεμβρίου), δίνοντας την ευκαιρία στους μαθητές 
μας να γνωρίσουν τη φύση μέσα από ευχάριστες και δη-
μιουργικές δραστηριότητες.

o Στο πλαίσιο των καθιερωμένων μορφωτικών επισκέ-
ψεων για όλη την οικογένεια με τίτλο «Συντροφιά μαζί την 
Κυριακή», πραγματοποιήθηκαν οι εξής περιηγήσεις:  
– «Πλάκα, η μακροβιότερη συνοικία της Αθήνας»
– «Από την Ομόνοια και τις συνοικίες του Κεραμεικού και 
του Μεταξουργείου ώς την Ακαδημία Πλάτωνος»
– «Περιδιαβαίνοντας την Ερμού, την Αιόλου, την Αθηνάς 
και τη Βαρβάκειο».
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o Στο πλαίσιο λειτουργίας του Ωδείου, πραγματοποιήθη-
καν, τον Δεκέμβριο, 8 μαθητικές συναυλίες στο Χωρέμειο 
και στην Αίθουσα Μουσικής του Μπενακείου. Συμμετείχαν 
σπουδαστές του Ωδείου και ακούσθηκαν έργα από την 
ευρύτερη φιλολογία της Μουσικής.

o Οι καθηγητές του Ωδείου έπαιξαν για τα παιδιά που 
νοσηλεύονται στην Ογκολογική Μονάδα «Μαριάννα Β. 
Βαρδινογιάννη» - Ελπίδα.

o Οι μαθητές του Ωδείου, που έλαβαν μέρος στις εξετά-
σεις οργάνων του διεθνώς αναγνωρισμένου Βρετανικού 
συστήματος μουσικών σπουδών του Associated Board of 
the Royal Schools of Music (ABRSM), είχαν μεγάλη επιτυχία.

o Στις 28 Ιανουαρίου 2020 διενεργήθηκαν απολυτήριες-
πτυχιακές εξετάσεις του Ωδείου από επιτροπή του Υπουρ-
γείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, στο Θέατρο Κολλεγίου 
και στην Αίθουσα Χωρέμη. Έλαβαν μέρος οι σπουδαστές:
– Ν. -Τ. Σκάγιαννης-Λαμπράκης, πτυχίο πιάνου (με βαθ-
μό « Άριστα»)
– Ε. Παπαδόπουλος, πτυχίο βιολιού (με βαθμό «Λίαν Κα-
λώς»).

DEVELOPMENT OFFICE

o «Στο πλαίσιο του Προγράμματος Υποτροφιών, εξασφα-
λίστηκαν τρεις νέες Περιφερειακές Υποτροφίες Αριστείας-
Οικονομικής Ανάγκης με σκοπό να στηρίξουν τη φοίτηση 
στο Κολλέγιο κατά το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 μαθη-
τών/τριών που κατάγονται από και διαμένουν στο Πήλιο 
(Υποτροφία «Κωνσταντίνου και Ρέας Νανόπουλου» για 
έναν μαθητή), τη Λήμνο ή τον Άγιο Ευστράτιο (Υποτρο-
φίες «Μαρία Κονταρίδη και Βασίλης Κωνσταντέλλης» και 
«Ιωάννα Παλαιολόγου» για έναν μαθητή η καθεμία). 

o Στο πλαίσιο του Προγράμματος Υποτροφιών Θερινών 
Προγραμμάτων στο Εξωτερικό που εγκαινιάστηκε πέρυσι, 
θεσπίστηκε endowment Κωνσταντίνου Κουλουβάτου ’77 
στη μνήμη του αδερφού του Αλέξη Κουλουβάτου ’84 με στό-
χο τη στήριξη της φοίτησης μαθητών για σύντομο χρονικό 
διάστημα σε Σχολείο ξένης χώρας. Το Πρόγραμμα δίνει την 
ευκαιρία στους μαθητές να γνωρίσουν νέους τόπους, ήθη 
και έθιμα αλλά και διαφορετικά μοντέλα εκπαίδευσης, να 
συναναστραφούν και να δημιουργήσουν φιλίες με παιδιά 
της ηλικίας τους από άλλες χώρες, να αποκτήσουν διεθνή 
και πολυπολιτισμική συνείδηση, αλλά και να αναπτύξουν 
σημαντικές δεξιότητες και να εμπνευστούν για τις σπουδές 
και την επαγγελματική πορεία που θα ακολουθήσουν.

o Με ένα γιορτινό μήνυμα ευγνωμοσύνης και προσφο-
ράς “Tis the Season to Give & Make an Impact!” κινητο-

ποιήθηκαν τα μέλη της Κολλεγιακής οικογένειας για τη 
στήριξη του Annual Fund 2019-2020. Δωρεές στο Annual 
Fund στηρίζουν το Πρόγραμμα Οικονομικής Ενίσχυσης 
μαθητών, στις περιπτώσεις που υπάρχει ανάγκη. 

(Περισσότερες πληροφορίες για δυνατότητες δωρε-
ών και τρόπους στήριξης είναι διαθέσιμες στον σύνδεσμο  
www.haef.gr/give).

o Με αφορμή την Ημέρα των Ευχαριστιών, παρατέθη-
κε στις 25 Νοεμβρίου, σε συνεργασία με το Διασχολικό 
Τμήμα Αγγλικών, δείπνο προς τιμήν ευεργετών και με-
γάλων δωρητών του Κολλεγίου. Τους παρευρισκόμενους 
καλωσόρισαν και ευχαρίστησαν για τη στήριξή τους ο Δι-
ευθυντής/President Richard Jackson και ο Προέδρος του 
Διοικητικού Συμβουλίου Νικόλαος Τσαβλίρης, ενώ την 
εμπειρία τους από το Κολλέγιο μοιράστηκαν μία Υπότρο-
φος Αριστείας και ένας Fulbright Fellow. Την εκδήλωση 
πλαισίωσε μουσικά το Athens College Ensemble. Πα-
ρουσιάστηκαν αποσπάσματα από τους εορτασμούς της 
Ημέρας των Ευχαριστιών στο Σχολείο, ενώ μαθητές και 
μαθήτριες της 3ης Δημοτικού Κολλεγίου Ψυχικού ετοί-
μασαν σελιδοδείκτες με μηνύματα ευχαριστιών για τους 
προσκεκλημένους υποστηρικτές.  

o Επιτροπές Fund Drive

Επιτροπή Αποφοίτων 
Για τον θεσμό και τον πολύπλευρο ρόλο των Class 

Agents, αποφοίτων που εκπροσωπούν τις τάξεις τους, 
αποτελώντας συνδετικό κρίκο και κινητοποιώντας την 
προσφορά των συναποφοίτων τους στο Annual Fund, μί-
λησαν στους μαθητές Λυκείου, ο Πρόεδρος της Επιτροπής 
Δημήτρης Βαμβακόπουλος, ο σύμβουλος του προέδρου 
Στέλιος Χαρτζίδης και η Class Agent Δάφνη Φιλιππάκη. 

Επιτροπές Γονέων και Γονέων Αποφοίτων 
Εννέα εκδηλώσεις πραγματοποιήθηκαν από τις Επι-

τροπές Γονέων και Γονέων Αποφοίτων με την πολύτιμη 
συμβολή εκατοντάδων εθελοντών και εταιρικών υποστη-
ρικτών. 

Συγκεκριμένα, από την Επιτροπή Γονέων: 
• Με τη στήριξη θεατρικών ομάδων, θιάσων και θεα-
τρικών σκηνών, οι θεατρικές παραστάσεις «Συρανό ντε 
Μπερζεράκ» (στην παιδική σκηνή του Θεάτρου Κάππα), 
«Ωνάσης - Τα θέλω όλα» (στο Θέατρο Παλλάς), «Κι από 
Σμύρνη… Σαλονίκη» (στο Κέντρο Πολιτισμού «Ελληνικός 
Κόσμος»), «Αρχιμάστορας Σόλνες» (στο Θέατρο Ιλίσια). 
• Χριστουγεννιάτικο Bazaar (7-8 Δεκεμβρίου 2019) στο 
Μπενάκειο Διδακτήριο σε συνεργασία με την Επιτροπή 
Γονέων Αποφοίτων με 20 διαφορετικά εργαστήρια, τμή-
ματα και δραστηριότητες, εκατοντάδες πρωτότυπες χειρο-
ποίητες δημιουργίες και 4.000 επισκέπτες με τη συμβολή 
πάνω από 250 εθελοντών και 600 υποστηρικτών.
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Από την Επιτροπή Γονέων Αποφοίτων: 
• Εκδρομή στην Κίνα (23 Οκτωβρίου-2 Νοεμβρίου 2019).

(Περισσότερες πληροφορίες για τις Επιτροπές που 
στηρίζουν με τις δράσεις τους το Πρόγραμμα Υποτροφι-
ών είναι διαθέσιμες στο www.haef.gr/give/getinvolved)».

COMMUNICATIONS, MARKETING & P.R.

o Στις 17 Ιανουαρίου πραγματοποιήθηκε στο Θέατρο 
του Κολλεγίου ομιλία του αποφοίτου-Κοσμήτορα του 
Columbia Business School Κωστή Μαγκλάρα σε μαθητές 
του Λυκείου. Ο ομιλητής «μοιράστηκε» με τους μαθητές 
αναμνήσεις και εμπειρίες του από τα σχολικά χρόνια του 
στο Κολλέγιο και από την επαγγελματική-ακαδημαϊκή 
πορεία του μέχρι σήμερα. Ακολούθησε συζήτηση με τους 
μαθητές, που του απηύθυναν ερωτήσεις.

Η ομιλία μεταδόθηκε απευθείας από την επίσημη σελί-
δα του Σχολείου στο facebook (@AthensPsychicoCollege), 
δίνοντας τη δυνατότητα στη διαδικτυακή οικογένεια του 
Κολλεγίου να την παρακολουθήσει. 

Είχε προηγηθεί συνάντηση του Κ. Μαγκλάρα με την 
Αντιπρόεδρο του Δ.Σ. του ΕΕΙ Αννίκα Παπαντωνίου, τον 
Διευθυντή/President του Κολλεγίου Richard Jackson, τον 
Συνδιευθυντή και Συντονιστή Σχολικών Μονάδων Από-
στολο Αθανασόπουλο, τη Διευθύντρια Communications & 
Marketing Αλεξάνδρα Αϊβαλιώτη, και με καθηγητές του 
Σχολείου.

o Με συνδιοργανωτές το Κολλέγιο και τον Σύλλογο 
Αποφοίτων, πραγματοποιήθηκε εκδήλωση στο Θέατρο 
Χωρέμη (12 Νοεμβρίου) με θέμα την Επιστροφή των 
Γλυπτών του Παρθενώνα. Την προβολή ταινίας με τίτ-
λο «Λαχταρώντας το φως του Αιγαίου» (σε σκηνοθεσία 

«ΜΙΑ ΖΩΗ ΚΟΛΛΕΓΙΟ: ΕΝΑ ΤΑΞΙΔΙ -ΚΑΙ ΚΑΤΙ ΑΚΟΜΑ» 

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΜΕ ΑΦΟΡΜΗ ΤΑ 95 ΧΡΟΝΙΑ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΜΑΣ

Με επετειακή αφορμή τα 95 χρόνια του Κολλεγίου, οι έξι Σύλλογοι Γονέων των σχολικών μονάδων του Ελλη-
νοαμερικανικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος οργάνωσαν εκδήλωση (Θέατρο Κολλεγίου, 4 Νοεμβρίου) με κεντρικό 
ομιλητή τον επί 35 χρόνια επικεφαλής του Προγράμματος Υποτροφιών και του τομέα Δημοσίων Σχέσεων & Επικοι-
νωνίας Δημήτρη Καραμάνο, απόφοιτο της τάξης ’59, μέλος του ΕΕΙ, παλαιό Πρόεδρο του ΣΑΚΑ. Θέμα της ομιλίας 
του: «Μια ζωή Κολλέγιο: Ένα ταξίδι –και κάτι ακόμα».

Τον ομιλητή παρουσίασαν εκ μέρους των Συλλόγων Γονέων η Εβελίνα Κόκκου και η Φανή Λεβέντη και εκ 
μέρους της σχολικής κοινότητας ο Απόστολος Αθανασόπουλος, Συνδιευθυντής του Κολλεγίου Αθηνών και Συντονι-
στής Σχολικών Μονάδων του ΕΕΙ, τονίζοντας τη μακρόχρονη προσφορά του από διάφορες Κολλεγιακές «επάλξεις» 
και την ευρύτερη κοινωνική δραστηριότητά του. Ειδικότερα αναφέρθηκαν στον χαρακτηρισμό του Δ. Καραμάνου 
–κατά πρόσφατη βράβευσή του– ως «ψυχής και συνείδησης του Κολλεγίου» και –σε άλλη περίσταση, από εκπαι-
δευτικούς του Σχολείου– ως «πνευματικού και ψυχικού πυλώνα για όλους εμάς στο Κολλέγιο».

Η ομιλία του Δ. Καραμάνου περιελάμβανε μια αναδρομή στις δεκαετίες του Κολλεγιακού «ταξιδιού» του από 
το 1949 μέχρι σήμερα, επικεντρωμένη σε ορόσημα συσχετισμένα με προσωπικές αναμνήσεις και εμπειρίες του, 
και, ακολούθως, τη διατύπωση κάποιων γενικότερων σκέψεών του. (Ορισμένα από τα υπο-θέματα της ομιλίας: 
Παράδοση-καινοτομία – Παιδεία, γλώσσα, επικοινωνία – Αριστείας (και αποτυχίας) εγκώμιο – Από την Τεχνητή 
Νοημοσύνη στην Τεχνητή Ψυχή; – Υποτροφίες: Κορυφαίος Κολλεγιακός θεσμός – Με συνταξιδιώτη την Τέχνη – 
Από το Προχθές στο Μεθαύριο – Ο παράγων « Άνθρωπος»).

Την ομιλία «διάνθισαν» η παρουσίαση σπάνιου οπτικοακουστικού «υλικού» και μουσικά δρώμενα επί σκηνής 
από τον συνθέτη Γιώργο Κατσαρό, το College Ensemble (Στ. Τσοκάκης, Δ. Παπαγιαννάκις, Δ. Μούσουρας, I. Ρω-
μανός, Φρ. Γλύτσου), την καθηγήτρια Μουσικής του Κολλεγίου Ελ. Βορριά κ.ά. 

Κλείνοντας την ομιλία του, o Δ. Καραμάνος τόνισε τα εξής: «Ό,τι είναι, ό,τι έχει επιτύχει το Κολλέγιο, από τη 
δημιουργία του, την ανάπτυξή του και την επιβίωσή του σε δύσκολους καιρούς μέχρι την ανάδειξη και καταξίωσή του 
ως διεθνούς κύρους Κέντρο και Φάρο Εκπαιδευτικής, Παιδαγωγικής, Πνευματικής Αριστείας και Κοινωνικής Προ-
σφοράς, είναι έργο ανθρώπων –κάθε γενιάς, κάθε ειδικότητας ·  κάτω από διαφορετικές συνθήκες, αλλά με τον ίδιο 
πάντα σκοπό, με το ίδιο πάντα πνεύμα. Με “πυξίδα” το όραμα και τις αξίες των ιδρυτών του. Με ψυχή Ελλάδα-Με 
βλέμμα Οικουμένη».

Σημαντική συμβολή στην επιτυχία της εκδήλωσης είχε η έκθεση, στο φουαγιέ του Θεάτρου, μιας προσωπικής 
συλλογής του Δ. Καραμάνου «ψηγμάτων υψηλής, αλλά και ταπεινής σοφίας, σοβαρού και χιουμοριστικού λόγου» 
με τίτλο Περί Πάντων και Άλλων Τινών, την οποία ιδιαίτερα απήλαυσαν οι εκατοντάδες «περιηγητές» της μετά την 
ομιλία. 
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Gary Grenier) ακολούθησε ομιλία του Ομοτίμου Καθηγη-
τή του Πανεπιστημίου της Γενεύης Dusan Sidjanski, Προ-
έδρου της Ελβετικής Επιτροπής για την Επανένωση των 
Γλυπτών του Παρθενώνα, με θέμα «Reunification of the 
Sculptures of the Parthenon: A gift to the International 
Youth».

Μία μέρα νωρίτερα, ο D. Sidjanski είχε μιλήσει με το 
ίδιο θέμα σε μαθητές του Λυκείου του Κολλεγίου.

ΕΚΔΟΣΕΙΣ

o «7 χρόνια President στο Κολλέγιο, 2010-2017» είναι ο 
τίτλος βιβλίου του τ. Διευθυντή/President του Κολλεγίου 
Σπύρου Πολλάλη (Εκδόσεις Καστανιώτη).

o Κυκλοφόρησε το νέο βιβλίο του καθηγητή Μαθηματι-
κών του Κολλεγίου Αθηνών Τεύκρου Μιχαηλίδη με τίτλο 
«Φονικό στη μεγάλη εκκλησία» (Εκδόσεις Πόλις).

o «Βήματα στο φως» (ποιητικά και πεζά κείμενα) είναι ο 
τίτλος βιβλίου του παλαιού εκπαιδευτικού του Κολλεγίου 
Δημήτρη Καραχάλιου (Εκδόσεις Λειμών).

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ

o Το πρόγραμμα περιόδου 2019-2020 του Προγράμμα-
τος Επιμόρφωσης Ενηλίκων περιλαμβάνει πάνω από 80 
διαφορετικά μαθήματα στους κύκλους σπουδών: Ξένες 
Γλώσσες, Προσωπική Ανάπτυξη, Επιστήμες–Πολιτισμός, 
Καλλιτεχνικά Εργαστήρια. Πληροφορίες στην ηλεκτρονική 
διεύθυνση haef.gr/Προγράμματα Ενηλίκων καθώς και στα 
τηλέφωνα 210-6748160, 210-6748153.

ΘΕΑΤΡΟ

o Πολλές ενδιαφέρουσες εκδηλώσεις πραγματοποιήθη-
καν στο Θέατρο του Κολλεγίου (Ψυχικό), κατά το διά-
στημα Οκτωβρίου 2019 - Ιανουαρίου 2020, μεταξύ των 
οποίων και οι εξής:
– Πανελλήνιο Μαθητικό Συνέδριο «Κωστής Παλαμάς: 160 
χρόνια από τη γέννησή του»
– Παιδιατρικό Συνέδριο Νοσοκομείου «Π. & Α. Κυριακού».
– Η πρώτη συναυλία στο πλαίσιο των εκδηλώσεων του 
«Beethoven –250 Years Anniversary» (Οργάνωση: Δια-
σχολικό Τμήμα Μουσικής & Ωδείο Κολλεγίου)
– Εκδήλωση των Συλλόγων Γονέων των έξι σχολικών μο-
νάδων του ΕΕΙ για τα 95 χρόνια του Κολλεγίου με ομιλητή 
τον απόφοιτο Δημήτρη Καραμάνο και θέμα ομιλίας «Μια 
ζωή Κολλέγιο: Ένα ταξίδι –και κάτι ακόμη» (βλ. σελ. 17).
– Τελετή «Ονομασίας των Προσκόπων του Έθνους» με 
παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας Π. Παυλόπου-
λου (Οργάνωση: Σώμα Ελλήνων Προσκόπων).
– Γκαλά χορού «Fete de la Dance» της Πανελλήνιας 
Ένωσης Αναγνωρισμένων Σχολών Χορού.
– Διασχολική καλλιτεχνική εκδήλωση στο πλαίσιο του 
Χριστουγεννιάτικου Μπαζάρ.
– Μουσική εκδήλωση «Τα παιδιά στην Ελλάδα τραγου-
δούν» με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα του Παιδιού 
(Οργάνωση: ΑΜΚΕ «Καρκινάκι»).
– Ημερίδα του Junior Achievement Greece με θέμα «Εκ-
παίδευση και Επιχειρηματικότητα».
– Μεγάλη καλλιτεχνική εκδήλωση του Γενικού Επιτελείου 
Ναυτικού με τίτλο «Τιμούμε τους ανθρώπους μας» και με 
συμμετοχή της Μπάντας του Πολεμικού Ναυτικού.
– Βραδιές Ελληνικών Παραδοσιακών Χορών (Οργάνωση: 
Χορευτικό Εργαστήρι και Χορευτικός Όμιλος Ηρακλείου 
Αττικής «Ειρήνη»)
– Ενημερωτικές συγκεντρώσεις για γονείς μαθητών του 
Κολλεγίου.

Η ΦΕΤΙΝΗ ΑΠΟΝΟΜΗ ΤΟΥ «ΒΡΑΒΕΙΟΥ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΓΚΑΤΣΟΣ»

Στις 26 Ιανουαρίου 2020, στην αίθουσα εκδηλώσεων του «Πειραϊκού Συνδέσμου» πραγματοποιήθηκε η φετινή 
τελετή απονομής του «Βραβείου Αριστείας Απόστολος Γκάτσος», παρουσία της Πρόεδρου της Ακαδημίας Αθηνών 
Άννας Ψαρούδα-Μπενάκη (η οποία επέδωσε το βραβείο), της Πρέσβειρας Καλής Θελήσεως της UNESCO Μαριάν-
νας Β. Βαρδινογιάννη, των Δημοτικών Αρχών της Ερμιονίδος, εκπροσώπων των τοπικών συλλόγων κ.ά. Κάτοχος 
του Βραβείου ανεκηρύχθη ο ιατρός-διαβητολόγος, Διδάκτωρ της Ιατρικής Κωνσταντίνος Μπαλαμπάνης.

Ο Απόστολος Γκάτσος υπήρξε καθηγητής-φιλόλογος στο Κολλέγιο Αθηνών για 30 χρόνια (1947-1977) και 
μέλος της Διευθύνσεώς του, με πρωταγωνιστική συμβολή –όπως τονίσθηκε στην εκδήλωση– στην ανάδειξη του 
Σχολείου μας σε εκπαιδευτικό ίδρυμα που δεν στόχευε να προσφέρει μόνο γνώση στους μαθητές του, αλλά και 
να καλλιεργήσει στην ψυχή τους ήθος και ιδανικά. Ήταν μεγάλος ευεργέτης της ιδιαίτερης πατρίδας του, της 
Ερμιόνης, η οποία τον έχει τιμήσει δίνοντας το όνομά του στην Δημοτική Βιβλιοθήκη της. Προς τιμήν του επίσης 
έχει θεσπισθεί το «Βραβείο Αριστείας Απόστολος Γκάτσος»: Απονέμεται κάθε χρόνο σε νέο επιστήμονα από την 
Ερμιονίδα, ο οποίος «πρώτευσε στην απόκτηση μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών».
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 ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ  
ΤΟΥ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ

o Ο διοικητικός υπάλληλος Κ. Μπουτσιούλης, ως μέ-
λος της Κοινότητας της MSP Country Leader for Greece 
Cyprus & Malta, ανακηρύχθηκε MSP-Gold. To MSP Gold 
είναι η ανώτερη βαθμίδα για τους Microsoft Student 
Partners. Συνολικά επελέγησαν 48 partners από όλο τον 
κόσμο για τον τίτλο MSP Gold. O Κ. Μπουτσιούλης είναι 
ο μοναδικός για την Ελλάδα, τη Μάλτα και την Κύπρο και 
ένας εκ των 16 στο Region Europe - Africa.

ΠΕΝΘΗ

n Παναγιώτης Παπαχρήστου: Απεβίωσε τον Οκτώβριο 
2019. Είχε γεννηθεί στο Αίγιο το 1943. Μετά την ολοκλή-
ρωση των σπουδών του στο Πανεπιστήμιο Αθηνών (στο 
Φυσικό Τμήμα της Φυσικομαθηματικής Σχολής και στο 
Μαθηματικό Τμήμα της ίδιας Σχολής) εργάσθηκε σε διά-
φορα αθηναϊκά φροντιστήρια και ως βοηθός στην έδρα 
Πυρηνικής Φυσικής του Πανεπιστημίου Αθηνών. Το 1985 
παρακολούθησε διετή κύκλο μαθημάτων πληροφορικής 
στο ΕΛΚΕΠΑ και πήρε δίπλωμα προγραμματιστή-ανα-
λυτή. Στο Κολλέγιο προσελήφθη το 1973 ως καθηγητής 
Φυσικής και το 1991 ανέλαβε Προϊστάμενος του Ακα-
δημαϊκού Τμήματος Φυσικών Επιστημών. Αποχώρησε 
συνταξιοδοτηθείς το 2000. Ακολούθως προσέφερε τις 
υπηρεσίες του ως σύμβουλος Φυσικών Επιστημών στο 
σχολείο Ι. Μ. Παναγιωτόπουλου. Συνέγραψε πολλά βιβλία, 
μεταξύ των οποίων και το «Φυσική Γ΄ Λυκείου» (έκδοση 

Κολλεγίου Αθηνών), ενώ ιδιαίτερα σημαντικό ήταν και το 
μεταφραστικό έργο του σε συνεργασία με τους εκδοτικούς 
οίκους Κέδρος και Καστανιώτη. Το 2016 εγκρίθηκε από 
το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο εργασία του με σκοπό τη δια-
δραστική διδασκαλία της Φυσικής στο Λύκειο μέσω Η/Υ. 
Διετέλεσε Αντιπρόεδρος της Ένωσης Ελλήνων Φυσικών, 
και αρχισυντάκτης περιοδικών και άλλων εκδόσεων της 
ΕΕΦ (όπως «Φυσικός Κόσμος») και ήταν οργανωτής συ-
νεδριακών εκδηλώσεων και εισηγητής σε πολλά σεμινά-
ρια της ΕΕΦ.

n Ελευθερία Ευαγγελίδου-Τσόλη: Απεβίωσε τον Οκτώ-
βριο 2019. Είχε γεννηθεί στην Αθήνα το 1939. Μετά την 
ολοκλήρωση των σπουδών της (Πτυχίο Χημείας – Πα-
νεπιστήμιο Αθηνών / Master’s και PhD – Πανεπιστήμια 
Κάνσας και Μασσαχουσέτης) εργάσθηκε σε Πανεπιστήμια 
των ΗΠΑ και στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, ως ερευνήτρια 
σε ιδιωτικές αμερικανικές εταιρίες και ως Ειδικός Επι-
στημονικός Συνεργάτης στα Υπουργεία Συντονισμού και 
Πολιτισμού & Επιστημών. Στο Κολλέγιο προσελήφθη το 
1978 ως χημικός και αποχώρησε συνταξιοδοτηθείσα το 
1999. Σημαντικό ήταν το ερευνητικό και το συγγραφικό 
έργο της εστιασμένο κυρίως σε επιστημονικά θέματα της 
ειδικότητάς της. 

n Γεωργία Μπίκου: Απεβίωσε τον Δεκέμβριο 2019. Εί-
χε γεννηθεί το 1942 στην Ανάβρα Αλμυρού Μαγνησίας. 
Προσελήφθη στο Κολλέγιο το 1962 ως μέλος του διοι-
κητικού προσωπικού και διετέλεσε, μεταξύ άλλων, Γραμ-
ματέας του Διευθυντού Δημοτικού και του Διευθυντού 
Γυμνασίου Κολλεγίου Αθηνών. Αποχώρησε το 2001 συ-
νταξιοδοτηθείσα.

ΚΟΛΛΕΓΙΑΚΟ ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020-2021

ΕΝΑ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΙΜΑ ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΠΑΤΡΙΔΑΣ ΤΟΥ  
• ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ-ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΟ ΦΡΟΝΗΜΑ: ΘΕΜΕΛΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

Το 2012, το Δ.Σ. αποφάσισε την αφιέρωση κάθε σχολικής χρονιάς σε γεγονότα-ορόσημα ή προσωπικότητες 
της Κολλεγιακής ιστορίας με επετειακή ή ευρύτερη συγκυριακή σύνδεση.

Πρώτο αφιέρωμα (2012-2013) ήταν «Η σχέση του Κολλεγίου με τον Ελληνισμό της Διασποράς». Ακολούθησαν 
αφιερώματα με θέμα «Στέφανος Δέλτα – 150 χρόνια από τη γέννησή του» (2013-2014), «Η πολιτιστική-καλλιτε-
χνική παράδοση και προσφορά του Κολλεγίου» (2014-2015), «90 χρόνια Κολλέγιο» (2015-2016), «Η μακρόχρονη 
παράδοση και προσφορά του Κολλεγίου στον Αθλητισμό και στη Φυσική Αγωγή» (2016-2017), «Κοινωνική ευποιία 
και συλλογικός εθελοντισμός στο πλαίσιο του εορτασμού της 50ετηρίδας του Κολλεγιακού θεσμού Fund Drive» 
(2017-2018), «Το Βιβλίο, ζωτικό στοιχείο της μακρόχρονης Κολλεγιακής πνευματικής-μορφωτικής παράδοσης» 
(2018-2019) και «Προστασία του περιβάλλοντος - Ενεργός οικολογική αντίληψη: Διαχρονική Κολλεγιακή παρά-
δοση» (2019-2020).

Για το επόμενο σχολικό έτος (2020-2021) –με εισήγηση του Δ. Καραμάνου, μέλους του ΕΕΙ–  το Δ.Σ. επέλεξε 
ως θέμα-αφιέρωμα –συνδεόμενο με τον μεγάλο επετειακό εορτασμό των 200 ετών από την Εθνεγερσία του 1821 – 
« 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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Μαζική ήταν η συμμετοχή μελών της Κολλεγια-
κής κοινότητας και στον 37ο Αυθεντικό Μαραθώνιο 
της Αθήνας (10 Νοεμβρίου 2019).

Χαρακτηριστικά της επιτυχούς –και αυτή τη φο-
ρά– συμμετοχής μας στον Μαραθώνιο (και στους 
«παράλληλους» δρόμους 10.000μ., 5.000μ. και 
1.200μ. για παιδιά) είναι και τα εξής στοιχεία:

• Την ομάδα μας αποτέλεσαν 700 μέλη ολό-
κληρης της Κολλεγιακής οικογένειας: μαθητές Δη-
μοτικού, Γυμνασίου, Λυκείου, εκπαιδευτικοί, μέλη 
του διοικητικού προσωπικού, μέλη του Δ.Σ. και 
άλλα μέλη του ΕΕΙ, γονείς, απόφοιτοι διαφόρων ηλι-
κιών και φίλοι του Κολλεγίου.

• Σημαντική ήταν η συμβολή μαθητών-εθελον- 
τών στην οργάνωση του Μαραθωνίου.

• Ευρεία πάλι ήταν η ανταπόκριση της Κολλεγι-
ακής οικογένειας στον κοινωνικό –πέραν του αθλητι-
κού– σκοπό της συμμετοχής στον Μαραθώνιο: με με-
γάλο αριθμό δωρεών (επ’ ονόματι δρομέων) για την 
ενίσχυση του Ταμείου Υποτροφιών του Σχολείου μας.

ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΔΡΟΜΕΩΝ ΤΟΥ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΕΙΚΟΣΙ ΠΡΩΤΩΝ  
(κατά ηλικιακή κατηγορία)

Μαραθώνιος

Κατηγορία 50-54
Γ. Μακρίδης, 13η θέση, απόφοιτος

Κατηγορία >75
Γ. Τσιγάρας, 19η θέση, απόφοιτος

10.000μ.

Κατηγορία <15
Λ. Πέτσα, 13η θέση, μαθήτρια

Κατηγορία 15-18
Ε.-Ι. Σιδέρη, 18η θέση, μαθήτρια

Κατηγορία 45-49
Ε. Μακρίδη, 6η θέση, προσωπικό

Κατηγορία 55-59
Φ. Χατζής, 18η θέση, γονέας

Κατηγορία 65-69
Ν. Ριτσώνης, 14η θέση, απόφοιτος

5.000μ.

Κατηγορία <15
Κ.-Μ. Ρόκκα, 11η θέση, μαθήτρια
Μ. Κουκουλάρης, 12η θέση, μαθητής
Θ. Ευσταθίου, 17η θέση, μαθητής

Κατηγορία 15-18

Μ. Ματσιώτα, 9η θέση, μαθήτρια
Δ. Αντωνάτου, 13η θέση, μαθήτρια
Ζ. Τζιαμούρτας, 15η θέση, μαθητής
Β. Σκάγιαννη-Λαμπράκη, 17η θέση, απόφοιτος
Α.-Μ. Τζιαμούρτα, 18η θέση, μαθήτρια

Κατηγορία 40-44
Α. Νικολάου, 4η θέση, γονέας

Κατηγορία 45-49
Α. Προδρομίδης, 10η θέση, φίλος
Κ. Κατσιγέρα, 17η θέση, γονέας

Κατηγορία 55-59
Χ. Τσαρούχη, 20η θέση, προσωπικό

Κατηγορία 60-64
Ν. Σκάγιαννης, 6η θέση, απόφοιτος
Κ. Λαιμός, 14η θέση, απόφοιτος

Κατηγορία 65-69
Ν. Ριτσώνης, 1η θέση, απόφοιτος
Φ. Ποταμιάνου, 3η θέση, γονέας αποφοίτου

Κατηγορία 70-74
Α. Καλλέτση, 7η θέση, φίλος
Π. Τσίγκου, 12η θέση, προσωπικό
Μ. Τσαβλίρη, 13η θέση, γονέας αποφοίτου

Κατηγορία >75
Σ. Κοριτσίδης, 3η θέση, απόφοιτος

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ 
ΣΤΟΝ 37ο ΑΥΘΕΝΤΙΚΟ ΜΑΡΑΘΩΝΙΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ
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o Ο Λουκάς Παπαδήμος ’66 είναι ο νέος Πρόεδρος του 
Δ.Σ. του Ιδρύματος Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδη-
μίας Αθηνών.

o Ο Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας Απόστολος 
Τζιτζικώστας ’96 εξελέγη Πρόεδρος της Ένωσης Ευρω-
παϊκών Δήμων και Κοινοτήτων.

o Ο Γιώργος Προκοπίου x65, ο Γιώργος Οικονόμου ’72 
και ο Πέτρος Παππάς ’72 καταλέγονται μεταξύ των 100  
ισχυρότερων παραγόντων της παγκόσμιας ναυτιλίας στην 
ετήσια επιθεώρηση Lloyd’s List. Ο Γ. Προκοπίου τιμήθηκε 
με το βραβείο «Capital Link Greek Shipping Leadership 
Awards» σε αναγνώριση «της μακροχρόνιας συμβολής 
του και των επιτευγμάτων του στη ναυτιλία της Ελλάδας 
και σε παγκόσμιο επίπεδο». 

o Το Propeller Club Πειραιώς τίμησε τον Ανδρέα Ποτα-
μιάνο x52 για τη διαχρονική, σημαντική προσφορά του 
στη ναυτιλία.

o Ο Χάρης Βαφειάς ’96 είναι Πρόεδρος του Προξενικού 
Σώματος στην Ελλάδα.

o Στον Νίκο Μαρτίνο ’00 απονεμήθηκε το Βραβείο  Στε-
λέχους Νέας Γενιάς κατά την Ετήσια Εκδήλωση Βραβείων 
της Lloyd’s List.

o Ο Πρόδρομος Εμφιετζόγλου ’57 τιμήθηκε από τον Σύλ-
λογο Αποφοίτων του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσα-
λονίκης για τη μεγάλη εθνική και κοινωνική προσφορά του.

o Ο Αρίστος Δοξιάδης ’70 ορίσθηκε Αντιπρόεδρος του 
Εθνικού Συμβουλίου Έρευνας, Τεχνολογίας και Καινοτομίας.

o Ο Γιάννης Νιάρρος ’09 τιμήθηκε με το Βραβείο Ανδρι-
κής Ερμηνείας κατά την εκδήλωση «Θεατρικά Βραβεία 
Κοινού» στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών.

o Ο Γιάννης Φιλιππάκης ’85 επανεξελέγη Γραμματέας 
του Δ.Σ. της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίων Εφημερίδων 
Αθηνών.

o Ο Νίκος Μουζέλης ’57, ο Δημήτρης Γόντικας ’74, ο 
Δημήτρης Παπαϊωάννου ’83 και ο Μάρκος Βερέμης ’91 
είναι μέλη της Επιτροπής «Ελλάδα 2021».

o Σε εκδήλωση που οργάνωσαν οι έξι Σύλλογοι Γονέων 
των σχολικών μονάδων του Κολλεγίου για τα 95 χρόνια του 
Σχολείου μας (Θέατρο Κολλεγίου, 4 Νοεμβρίου), ομιλητής 
ήταν ο Δημήτρης Καραμάνος ’59, πρώην Πρόεδρος του ΣΑ-
ΚΑ (θέμα: «Μια ζωή Κολλέγιο: Ένα ταξίδι –και κάτι ακόμα».

o Κυκλοφόρησαν πρόσφατα τα εξής βιβλία:
– Ραφαήλ Μωυσή x52: «Θα γίνει της … Δεής» (Εκδόσεις 
Καπόν)
– Θάνου Βερέμη ’62: «1940-1941 - Ο Πόλεμος των Ελλή-
νων» (Εκδόσεις Μεταίχμιο)
– Γιώργου Σαββαΐδη ’64: «Ανάλεκτα ελληνικής διπλωμα-
τίας» (Εκδόσεις Παπαζήση)
– Γιώργου Μαυρογορδάτου x 63: «Αναμνήσεις ενός μο-
λυβένιου στρατιώτη» (Εκδόσεις Πατάκη).
– Απόστολου Αλλαμανή x68: «Στενό παπούτσι… κι ανη-
φόρα» (Εκδόσεις Περίπλους)
– Δημήτρη Σοφιανόπουλου ’69: «Πολλά χρόνια αργότε-
ρα» (Εκδόσεις Ποταμός)
– Τεύκρου Μιχαηλίδη ’73: «Φονικό στη μεγάλη εκκλησία» 
(Εκδόσεις Πόλις)
– Αλέξη Παπαχελά ’79: «Ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης 
με τα δικά του λόγια – Τόμος Β’, 1974-2016» (Εκδόσεις 
Παπαδόπουλος)

o Στην πρώτη συναυλία του «Φεστιβάλ Μπετόβεν», που 
πραγματοποιείται στο Κολλέγιο, μετείχε η Τατιάνα Ανα-
στασοπούλου ’16 (πιάνο) και στην δεύτερη ο Δημήτρης 
Σέμσης ’78 (βιολί). Και στις δύο ο Μιχάλης Εμπέογλου ’83 
έκανε τη μουσικολογική ανάλυση των έργων.

o Ο Αντώνης Κατσαρός ’87 έχει ενταχθεί στο δημοσιο-
γραφικό επιτελείο (αθλητικό πρόγραμμα) του επαναλει-
τουργούντος τηλεοπτικού Mega Channel.

o Ο Αδαμάντιος Πετρίτσης ’00 (σκηνοθεσία) και ο Μω-
ρίς Γκορμεζάνος x13 (φωτογραφία) είναι συντελεστές της 
νέας διαδικτυακής σειράς ντοκυμαντέρ «Ancient Greece 
Revisited». 

ΤΑ ΝΕΑ ΤΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ

ΤΟ ΝΕΟ Δ.Σ. ΤΟΥ ΣΑΚΑ

Κατά την Ετήσια Γενική Συνέλευση των μελών 
του ΣΑΚΑ (20 Οκτωβρίου 2019) εξελέγη νέο Δι-
οικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου, η σύνθεση του 
οποίου είναι η εξής:

Κωνσταντίνος Παπαδιαμάντης ’78, Πρόεδρος · 
Γιώργος Σακελλαριάδης ’01, Α’ Αντιπρόεδρος ·  Ε. 
Αναγνωστοπούλου ’10, Β’ Αντιπρόεδρος ·  Α. Κομσέ-
λης ’92, Γενικός Γραμματέας ·  Βαγγέλης Παπανδρέ-
ου ’87, Ταμίας ·  Δ. Βρέκοσις x66, Νικολίνα Γυλέκη 
’10, Ειρ. Καπελλάκη ΄99, Ματθαίος Μήτσης ’10, Αν-
δρέας Μωρίκης ’69, Μέλη Ξένου ’94, Σέργιος Πα-
παδόπουλος ’99, Ξένια Πασχοπούλου ’91, Κωνστα-
ντίνος Στεφανάκης ’15, Βασίλης Φουρλής ’79, μέλη.
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ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΣΑΚΑ

o Στις 20 Οκτωβρίου διεξήχθη η Γενική Συνέλευση του 
Συλλόγου, η οποία ανέδειξε και το νέο Δ.Σ. του (βλ. σελ. 21).

o Στη Λέσχη του ΣΑΚΑ πραγματοποιήθηκαν, κατά το διά-
στημα Οκτωβρίου 2019-Ιανουαρίου 2020, μεταξύ άλλων:
– Σεμινάρια της KPMG με θέματα: «How to become a 
CV and Linkedin expert», «Let’s have a speed dating…!» 
και «Stress at work: Seeking the power within me and 
creating connections around me».
– Εκδηλώσεις του Health Care Club: Συνέδριο φοιτητών 
επιστημών υγείας – Ομιλία του Κ. Αρζόγλου ’66 και του Φ. 
Φλαμούρη με θέμα «Drama, wine and health» – Ομιλία 
του Κ. Τσιλίκα ’90 με θέμα «ΙΣΑ: το χθες και το σήμερα».
– Εκδήλωση του Business Professional Club με ομιλητές 
τους Δ. Κατσαχνιά ’79 και Ν. Μεταξωτό ’85 (θέμα: «Η Ελ-
λάδα, ο παγκόσμιος καταναλωτής και οι νέες ευκαιρίες»).
– Το Christmas Party του Συλλόγου.

o Στο Θέατρο Χωρέμη έγιναν οι εξής εκδηλώσεις: Βρά-
βευση αθλητών και αθλητριών της Ομάδας Στίβου και 
Κολύμβησης του ΣΑΚΑ (12 Δεκεμβρίου 2019) – Σε συ-
νεργασία με το Κολλέγιο, ομιλία του Προέδρου της Ελβε-
τικής Επιτροπής για την επανένωση των Μαρμάρων του 
Παρθενώνα Dusan Sidjanski (βλ. σελ. 17) – Εκδήλωση με 
θέμα «Διάλογοι αποφοίτων διπλωματών»: Ομιλητές-συ-
ζητητές ήταν ο Παύλος Αποστολίδης ’60, ο Ηλίας Κλης 
’65 και ο Γιώργος Σαββαΐδης ’64 (23 Ιανουαρίου).

o Στο Κτίριο Capps έγινε η κοπή της πίτας του ΣΑΚΑ  
(1 Φεβρουαρίου).

o Στη Λέσχη του ΣΑΚΑ έγιναν τα Reunions των τάξεων 
’59, ’84, ’78, ’88, ’09. 

ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ

n Ματθαίος Πάλλας ’69: Απεβίωσε τον Ιούνιο 2019. Εί-
χε γεννηθεί στα Ιωάννινα το 1950. Μετά την αποφοίτη-
σή του από το Κολλέγιο συνέχισε τις σπουδές του στις 
ΗΠΑ (Architecture και Civil Engineering – Wyoming 
University). Η επαγγελματική δραστηριότητά του αναπτύ-
χθηκε στην περιοχή της γενέτειράς του, όπου, ως ελεύ-
θερος επαγγελματίας, ασχολήθηκε με μελέτες και κατα-
σκευές ιδιωτικών και δημοσίων έργων. Σημαντική ήταν η 
συμβολή του στην τοπική αυτοδιοίκηση: Διετέλεσε, μεταξύ 
άλλων, Δημοτικός Σύμβουλος και Αντιπρόεδρος της Δη-
μαρχιακής Επιτροπής Ιωαννίνων, Πρόεδρος της Ανεξάρ-
τητης Δημοκρατικής Κίνησης Μηχανικών Ιωαννίνων και 
μέλος της Διοικούσας Επιτροπής ΤΕΕ Ηπείρου.

n Πέτρος Γονέος ’87: Απεβίωσε τον Αύγουστο 2019. Εί-
χε γεννηθεί στην Αθήνα το 1968. Μετά την αποφοίτησή 
του από το Κολλέγιο συνέχισε τις σπουδές του στις ΗΠΑ 
(Union College / BA και University of Michigan / MD – 
Economics). Επαγγελματικά δραστηριοποιήθηκε στον 
χώρο της ναυτιλίας, διατελέσας, μεταξύ άλλων, Director 
of Business Development της Orion & Global Chartering 
- Shipping Agents στη Νέα Υόρκη.

n Σόλων Ισχάκης x76: Απεβίωσε τον Σεπτέμβριο 2019. 
Είχε γεννηθεί στην Αθήνα το 1957. Μετά την ολοκλή-
ρωση των σχολικών σπουδών του μετέβη στο Λονδίνο, 
όπου έλαβε πτυχία BSc Economics και ΜΒΑ από το City 
University. Ακολούθως ασχολήθηκε με τη διοίκηση επιχει-
ρήσεων, δημιούργησε δε και διηύθυνε και δική του Εται-
ρία, την Σ. Ισχάκης & Σία.

n Δημήτρης Φραγγέτης ’70: Απεβίωσε τον Σεπτέμβριο 
2019. Είχε γεννηθεί στην Αθήνα το 1951. Μετά την απο-
φοίτησή του από το Κολλέγιο συνέχισε τις σπουδές του 
στην ΑΣΟΕΕ και στο University of Essex (οικονομικά). 
Είχε διατελέσει, μεταξύ άλλων, Διευθυντικό Στέλεχος 
των Τραπεζών ΑΝΖ Grindlays, Εμπορικής, Ιονικής και 
AlphaBank, στέλεχος της Γενικής Διεύθυνσης Διεθνών 
Δραστηριοτήτων της Εθνικής Τράπεζας και, τα τελευταία 
χρόνια, μέλος της Τριμελούς Εκτελεστικής Επιτροπής του 
Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας.

n Ηλίας Στασινόπουλος ’59: Απεβίωσε τον Νοέμβριο 
2019. Είχε γεννηθεί στην Αθήνα το 1940. Μετά την απο-
φοίτησή του από το Κολλέγιο συνέχισε τις σπουδές του 
στην Αγγλία (Finance – Sheffield University). Ευρεία ήταν 
η επιχειρηματική δραστηριότητά του. Διετέλεσε, μεταξύ 
άλλων, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος πολλών 
εταιριών (Μ.Σ. Στασινόπουλος Α.Ε., Φορμάικες Ελλάδος 
Α.Ε., Beretta Ελλάς Α.Ε., Δασεμπορική-Στασινόπουλος 
Ο.Ε.), Πρόεδρος της Α.Ε. Επενδύσεις Εργασίας, ενώ πο-
λύπλευρη ήταν η ενασχόλησή του με τα κοινά του επαγ-
γελματικού του χώρου (Πρόεδρος του Πανελλήνιου Συν-
δέσμου Εισαγωγέων Ξυλείας, του Βιομηχανικού Τμήματος 
του ΕΒΕΑ, μέλος του Γενικού Συμβουλίου του Συνδέσμου 
Ελληνικών Βιομηχανιών, του Δ.Σ. του Χρηματιστηρίου 
Αθηνών, του Δ.Σ. του Ελληνοβρετανικού Επιμελητηρίου 
κ.ά.). Υπήρξε, μέχρι τέλους, σταθερός υποστηρικτής του 
Προγράμματος Υποτροφιών του Κολλεγίου.

n Ευστάθιος Μηναΐδης ’67: Απεβίωσε τον Δεκέμβριο 
2019. Είχε γεννηθεί στην Αθήνα το 1949. Μετά την απο-
φοίτησή του από το Κολλέγιο συνέχισε τις σπουδές του 
στην ΑΣΟΕΕ. Επαγγελματικά ανέπτυξε επιχειρηματική 
δραστηριότητα στον βιομηχανικό τομέα. Ασχολήθηκε και 
με τα κοινά των αποφοίτων του Κολλεγίου, διατελέσας Ει-
δικός Γραμματέας του Δ.Σ. του ΣΑΚΑ.
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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 Κολλέγι-
ο Αθηνών– «Γενικό Λύκειο». Στο Κολλέγιο Ψυχικού, 
το «Λύκειο» περιλαμβάνει το «Γενικό Λύκειο» και το 
«International Baccalaureate», 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 μαθήτρι-
ες», εκτός αν γίνεται διαχωρισμός/διευκρίνιση (π.χ. 
ομάδα ποδοσφαίρου μαθητών, ομάδα βόλλεϋ μαθητρι-
ών 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 αυ-
τούσια τα κείμενα ή αποσπάσματά τους εντός εισαγω-
γικών– όπως δόθηκαν από τη Διεύθυνση του Σχολείου, 
από τους υπευθύνους των τομέων δραστηριότητας του 
Ελληνοαμερικανικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος και από 
άλλους Κολλεγιακούς φορείς (ΣΑΚΑ κ.λ.).

o Το παρόν τεύχος της «Ενημέρωσης» καλύπτει την 
περίοδο Οκτωβρίου 2019-Ιανουαρίου 2020 (με εξαί-
ρεση την ανακοίνωση για τον νέο Διευθυντή/President 
του Κολλεγίου, σελ. 1). Η καθυστέρηση έκδοσής του 
οφείλεται σε τυποτεχνικά και άλλα προβλήματα, εξ αιτί-
ας του COVID-19.

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@haef.gr) μέχρι 30 Μαΐου 2020.
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n  Γιάννης Τσεκλένης x57: Απεβίωσε τον Ιανουάριο 2020. 
Είχε γεννηθεί στην Αθήνα το 1937. Μετά την ολοκλήρω-
ση των σπουδών του δραστηριοποιήθηκε επαγγελματικά 
ως σχεδιαστής μόδας, με επιδόσεις που τον καταξίωσαν 
μεταξύ των κορυφαίων του χώρου του στην Ελλάδα και 
σε διεθνές επίπεδο. Δημιουργίες του –οι περισσότερες 
εμπνευσμένες από τον Ελληνικό πολιτισμό– πωλήθηκαν 
σε μεγάλα καταστήματα πολλών χωρών από το 1965 και 
τις επόμενες δεκαετίες. Διετέλεσε, μεταξύ άλλων, επί-
σης, Πρόεδρος της εταιρίας «Πειραϊκή Πατραϊκή», ενώ 
ασχολήθηκε και με την αρχιτεκτονική εσωτερικών χώρων. 
Σημαντική θέση στην κοινωνική προσφορά του είχε και 
η σύμπραξή του στην δραστηριότητα του ΣΑΚΑ. Για τις 
σπουδαίες επαγγελματικές επιδόσεις του, αλλά και για τη 
συμβολή του στην παγκόσμια προβολή της χώρας μας, 
έτυχε πολλών σημαντικών τιμητικών διακρίσεων (Αργυ-
ρός Σταυρός του Τάγματος του Φοίνικος, Χρυσό Μετάλ-
λιο της Μόδας από το Ελληνικό Κέντρο Μόδας, Βραβείο 
«Δίολκος» της Ελληνικής Ακαδημίας Marketing κ.ά.). 
Πριν από λίγα χρόνια δώρισε το σύνολο των συλλογών 
του στο Πελοποννησιακό Λαογραφικό Ίδρυμα «Β. Παπα-
ντωνίου», η Πρόεδρος του οποίου Ι. Παπαντωνίου τόνισε 
ότι ο Γιάννης Τσεκλένης «είναι από εκείνους τους Έλλη-
νες που τους έχουμε ανάγκη να ζουν 200 χρόνια».

Κατά την εκτύπωση του παρόντος τεύχους της 
«Ενημέρωσης» έγινε γνωστό ότι απεβίωσαν τρία 
από τα παλαιότερα, πλέον δραστήρια, διακεκρι-
μένα μέλη του Ελληνοαμερικανικού Εκπαιδευτικού 
Ιδρύματος: Ο Μανώλης Νειάδας και οι απόφοιτοι 
Ιωάννης Πίττας ’47 και Θεόδωρος Χοϊδάς ’63.

Αναφορά στην προσωπικότητα, στο έργο και 
στην Κολλεγιακή προσφορά των εκλιπόντων θα πε-
ριληφθεί στο επόμενο τεύχος της «Ε».




