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ΑΡΙΘ. 92 - ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2021

ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΜΑ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ

Στις 13 Σεπτεμβρίου ξεκίνησε η νέα σχολική χρονιά 2021-2022. Στο Κολλέγιο ο Αγιασμός και η Τελετή Έναρ-
ξης πραγματοποιήθηκαν σε δύο «φάσεις» (Ψυχικό-Κάντζα), με ελάχιστους παρισταμένους, λόγω της πανδημίας, 
και μεταδόθηκαν απ’ ευθείας διαδικτυακά στις σχολικές αίθουσες. Μετά το πέρας των τελετών, έγινε Αγιασμός στις 
σχολικές αίθουσες.

Από τον ιερέα του Σχολείου π. Ιωάννη το πρωί ο Αγιασμός τελέσθηκε στο Θέατρο Χωρέμη, στο Ψυχικό, για το 
Νηπιαγωγείο «Ιωάννης Μ. Καρράς», τα Γυμνάσια και τα Λύκεια του Κολλεγίου Αθηνών και του Κολλεγίου Ψυχικού, 
και το μεσημέρι, στο αίθριο του Λατσείου Διδακτηρίου, για τα δύο Δημοτικά στην Κάντζα. 

Στους μαθητές αναγνώσθηκε μήνυμα του Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος Ιερωνύμου.
Χαιρετισμούς απηύθυναν η Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΕΙ Αννίκα Παπαντωνίου, ο Διευθυν-

τής/President του Κολλεγίου Καθηγητής Κώστας Συνολάκης και ο Γενικός Συντονιστής Σχολικών Μονάδων του ΕΕΙ 
Χρήστος Παπανικολάου.

Εκ μέρους της Περιφέρειας Αττικής, το δικό της μήνυμα για την έναρξη της σχολικής χρονιάς απηύθυνε η 
Περιφερειακή Σύμβουλος Πολυτίμη Λεονάρδου, η οποία μετέφερε και μήνυμα του Περιφερειάρχη Αττικής Γιώργου 
Πατούλη προς τους μαθητές του Κολλεγίου. 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ:  
ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΜΕΓΑΛΩΝ ΕΠΙΤΥΧΙΩΝ ΤΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΜΑΣ

Στις 27 Αυγούστου δημοσιεύθηκαν από το Υπουργείο Παιδείας οι βαθμολογικές βάσεις των Πανελλαδικών 
Εξετάσεων στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση. Όπως προκύπτει από την επεξεργασία των στοιχείων αυτών, το πο-
σοστό επιτυχίας των αποφοίτων 2021 του Γενικού Λυκείου Κολλεγίου Αθηνών και του Γενικού Λυκείου Κολλεγίου 
Ψυχικού ήταν, για μία ακόμη χρονιά, πολύ υψηλό: 99 % των αποφοίτων Γενικού Λυκείου του Κολλεγίου, που επιδί-
ωξαν την εισαγωγή σε ελληνικά Ιδρύματα Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης. (Οι περισσότεροι απόφοιτοί μας εισήχθησαν 
σε σχολές της πρώτης επιλογής τους). 

Αντίστοιχα πολύ υψηλά ήταν τα ποσοστά επιτυχίας του IB Diploma Programme, όπως αυτά ανακοινώθηκαν 
στις 5 Ιουλίου: To ποσοστό επιτυχίας των αποφοίτων Γενικού Λυκείου και IB DP, που επιδίωξαν την εισαγωγή σε 
Πανεπιστήμια εξωτερικού (οι περισσότεροι σε Πανεπιστήμια της πρώτης επιλογής τους), ανέρχεται στο 100%. 

Ενδεικτικά αναφέρονται μερικά από τα Πανεπιστήμια του εξωτερικού, στα οποία εισήχθησαν απόφοιτοί μας 
του 2021: Columbia University, MIT, Princeton University, Boston University, Yale University, Johns Hopkins 
University, Brown University, Vanderbilt University, Cornell University, UCLA, Georgetown University, University 
of Pennsylvania, New York University, Davidson College, κ.ά. (ΗΠΑ), University of Oxford, St Andrews University, 
Loughborough University, Durham University, University of Bath, Imperial College London, King’s College London, 
London School of Economics and Political Science, University College London, University of Bristol, University of 
Warwick, University of Manchester κ.ά. (Βρετανία), Leiden University, University of Amsterdam, Utrecht University, TU 
Eindhoven (Ολλανδία), Ecole Hoteliere de Lausanne (Ελβετία), Bocconi University, Humanitas University (Ιταλία) κ.ά. 
Αναλυτική παρουσίαση των αποτελεσμάτων, με πληρέστερη επί μέρους πληροφόρηση σχετικά με την εισαγωγή 
των αποφοίτων 2021 του Κολλεγίου στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, θα περιλαμβάνεται στην Ετήσια Έκθεση του 
Ελληνοαμερικανικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος 2020-2021.
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Ιούνιος

l 9
Τελετή Αποφοιτήσεως των μαθητών της Γ΄ Γυμνασί-

ου Κολλεγίου Ψυχικού, σε ειδικά διαμορφωμένο υπαίθριο 
χώρο στο campus Ψυχικού.

l 10
Τελετή Αποφοιτήσεως των μαθητών της Γ΄ Γυμνασίου  

Κολλεγίου Αθηνών, σε ειδικά διαμορφωμένο υπαίθριο 
χώρο στο campus Ψυχικού.

l 16-17
Εορτές Αποφοιτήσεως (διαδικτυακά) των μαθητών 

του Νηπιαγωγείου «Ιωάννης Μ. Καρράς».

l 17-18
Πανελλήνιο Συμπόσιο για εκπαιδευτικούς πρωτοβάθ-

μιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με διοργανωτή το 
Κολλέγιο υπό την αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας (βλ. 
σελ. 4).

l 28
Τελετή Αποφοιτήσεως των μαθητών της 6ης Δημο-

τικού Κολλεγίου Ψυχικού, στο δάσος του σχολείου στην 
Κάντζα.

l 29 
Τελετή Αποφοιτήσεως των μαθητών της 6ης Δημο-

τικού Κολλεγίου Αθηνών στο δάσος του σχολείου στην 
Κάντζα.

Ιούλιος

l 13
Διανομή του βιβλίου «Κολλέγιο Αθηνών: Από τα 

Xρόνια του Μεσοπολέμου στον Εικοστό Πρώτο Αιώνα – 
Σταθμοί και Ορόσημα» (έκδοση ΕΕΙ) στους τελειοφοίτους 
του Λυκείου Κολλεγίου Αθηνών και Κολλεγίου Ψυχικού.

l 14
Η 92η Τελετή Αποφοιτήσεως-Commencement με 

προσκεκλημένο ομιλητή τον Καθηγητή Σωτήριο Τσιόδρα  

(βλ. σελ. 5) και απονομή του «President’s Award» (βλ. 
σελ. 4).

Σεπτέμβριος

l 13
Αγιασμός-Τελετή έναρξης σχολικού έτους 2021-2022 

στο Ψυχικό και στην Κάντζα (βλ. σελ. 1).

Η Μ Ε Ρ Ο Λ Ο Γ Ι Ο  Γ Ε Γ Ο Ν Ο Τ Ω Ν
ΙΟΥΝΙΟΣ 2021 - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2021

ΤΟ ΚΟΛΛΕΓΙΑΚΟ ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΤΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2021-2022 

«ΠΑΡΑΔΟΣΗ - ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ: ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΟΙ ΣΥΝΟΔΟΙΠΟΡΟΙ, ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΙ 
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΣΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ-ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ»



3

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΝΕΑ

o Καθήκοντα Προϊσταμένων και Συντονιστών Ακαδημαϊ-
κών Τμημάτων Κολλεγίου Αθηνών-Κολλεγίου Ψυχικού για 
το σχολικό έτος 2021-2022 θα ασκούν οι εξής εκπαιδευτικοί:
• Διασχολικά Ακαδημαϊκά Τμήματα
– Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού: Β. Μόσχος (Προϊστά-
μενος), Α. Λαζανά (Συντονίστρια Δημοτικών), Β. Μακρής 
(Συντονιστής Γυμνασίων), Αικ. Κατσίκη (Συντονίστρια 
Λυκείων και IBDP), Θ. Γραμματικόπουλος (Συντονιστής 
Εξωσχολικού Αγωνιστικού Προγράμματος)
– Μουσικής: Στ. Τσοκάκης (Προϊστάμενος) 
– Γαλλικών: Μ. Χρηστίδου (Συντονίστρια Γυμνασίων, Λυ-
κείων)
– Γερμανικών: Κ.-Ε. Αλεβιζοπούλου (Συντονίστρια Γυμνα-
σίων, Λυκείων)
– Εικαστικών: Δ. Μιχάλαρος (Συντονιστής Γυμνασίων 
Κολλεγίου Αθηνών και Κολλεγίου Ψυχικού). 

• Ακαδημαϊκά Τμήματα Κολλεγίου Αθηνών 

Γυμνασίου-Λυκείου 
– Ελληνικής Γλώσσας: Μ. Βενετάκη (Προϊσταμένη),  

Α. Νταβαρίνου (Συντονίστρια Αρχαίων Ελληνικών Γυμνα- 
σίου), Ειρ. Μπασιά (Συντονίστρια Νέων Ελληνικών Γυμνα-
σίου) 
– Αγγλικών: Π. Μπασιάκου (Προϊσταμένη Λυκείου),  
Κ. Ιωάννου (Προϊσταμένη Γυμνασίου) 
– Ιστορίας και Κοινωνικών Σπουδών: Λ. Ζήση (Προϊστα-
μένη), Ν. Παλάντζας (Συντονιστής Λυκείου) 
– Μαθηματικών: Α. Μαναρίδης (Προϊστάμενος), Ε. Ζαφεί-
ρης (Συντονιστής Γυμνασίου) 
– Φυσικών Επιστημών: Κ. Αρβανίτης (Προϊστάμενος),  
Σ. Νικολαΐδου (Συντονίστρια Γυμνασίου) 
– Πληροφορικής: Μ. Κωτσογιάννη (Προϊσταμένη) 

Middle Years Programme (MYP)
– Approaches to Learning Coordinator: Σ. Σπανού
– Service as Action Coordinator: Ευτ. Γερονικολού
– Personal Project Coordinator: Β.-Ι. Φωτακίδου

Δημοτικού 
– Αγγλικών: Φ. Καφετζοπούλου (Προϊσταμένη), Β. Καρα-
στάθης (Συντονιστής 1ης - 2ας - Δημιουργικών Δραστη-
ριοτήτων) 
– Γαλλικών: Α. Βουζούκου-Βουζιούκου (Συντονίστρια) 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ-ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ Ε.Ε.Ι.

o Η Μαριάννα Βαρδινογιάννη, Πρέσβειρα Καλής Θελήσεως της UNESCO και Πρόεδρος της Διεθνούς Τιμητικής 
Κοσμητείας του Επετειακού Έτους «Θερμοπύλες-Σαλαμίνα 2020», ανακηρύχθηκε Επίτιμη Δημότης Σαλαμίνας.

Επίσης, ήταν ομιλήτρια στην επίσημη απονομή των Βραβείων Πολιτισμού «Μαριάννα Β. Βαρδινογιάννη» στην 
Ερμιόνη παρουσία της Προέδρου της Δημοκρατίας Κατερίνας Σακελλαροπούλου.

o Ο Ραφαήλ Μωυσής τιμήθηκε με το «President’s Award 2021» (βλ. σελ. 4).

o Στο τεύχος Απριλίου-Ιουνίου 2021 του «Ερμή», περιοδικού του ΣΑΚΑ, αφιερωμένου στην συμπλήρωση 40 ετών 
από την ένταξη της Ελλάδος στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα, περιλαμβάνεται και κείμενο του Νικηφόρου Διαμαντού-
ρου, ο οποίος διετέλεσε Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής κατά την περίοδο 2003-2013.

o Τιμώντας τη μνήμη του Θεόδωρου Παπαλεξόπουλου, κορυφαίας προσωπικότητας στην σύγχρονη ιστορία της 
ελληνικής βιομηχανίας, το Ίδρυμα Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών (ΙΟΒΕ) παρήγαγε ντοκυμαντέρ, στο 
οποίο «σκιαγραφείται» το έργο του εκλιπόντος, η μακρόχρονη ουσιαστική συμβολή του στην οικονομική ανάπτυξη 
της χώρας μας, η ευρύτερη προσφορά του στην κοινωνία, στην παιδεία, στον πολιτισμό. 

Το σενάριο, το κείμενο και η αφήγηση είναι του Δημήτρη Καραμάνου, ενώ μεταξύ των σχολιαστών, οι οποίοι  
«παρεμβαίνουν» στην αφήγηση, αναφερόμενοι σε ιδιαίτερες πτυχές της προσωπικότητας και του έργου του  
Θ. Παπαλεξόπουλου, είναι ο Ραφαήλ Μωυσής και ο Βασίλης Φουρλής.

o Σε διαδικτυακό συνέδριο «e-check in» του ΣΑΚΑ, με θέμα «Η κοινωνία μετά την Covid-19» (συνδιοργανωτές 
ο Αριστείδης Πίττας, που ήταν και συντονιστής της συζήτητης, και ο Βασίλης Φουρλής), μετείχε και ο Αλέξιος 
Παπασταύρου ως ομιλητής.

o Εκτενής παρουσίαση του βιβλίου του Δημήτρη Καραμάνου «Κολλέγιο Αθηνών: Από τα χρόνια του Μεσοπολέμου 
στον Εικοστό Πρώτο Αιώνα – Σταθμοί και Ορόσημα» γίνεται στο τεύχος Απριλίου-Ιουνίου 2021 του περιοδικού του 
ΣΑΚΑ «Ερμής». (Το βιβλίο δόθηκε στους 411 τελειοφοίτους του Κολλεγίου, την παραμονή του Commencement).
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– Γερμανικών: Α. Φαραού-Παπασταματέλου (Συντονί-
στρια) 
– Συντονιστές PYP: Μ. Γκάφα (1ης), Υ. Μουράτογλου 
(2ας), Σ. Καλλιμάνης (3ης), Π. Μπόζνου (4ης), Χ. Λευτε-
ράτος (5ης), Αικ. Καράτζιου (6ης)

• Ακαδημαϊκά Τμήματα Κολλεγίου Ψυχικού 
Γυμνασίου-Λυκείου 
– Ελληνικής Γλώσσας: Β. Βουβονίκος (Προϊστάμενος), 
Μ. Κωνσταντίνου (Συντονίστρια Αρχαίων Ελληνικών Γυ-
μνασίου), Α. Παπαλέξης (Συντονστής Νέων Ελληνικών 
Γυμνασίου) 
– Αγγλικών: Ε.-M. Λάσκαρη (Προϊσταμένη Λυκείου),  
Α. Πελεκάνου (Προϊσταμένη Γυμνασίου) 
– Ιστορίας και Κοινωνικών Σπουδών: Α. Γιαλελή (Προϊ-
σταμένη), Ι. Παπαδόπουλος (Συντονιστής Γυμνασίου) 
– Μαθηματικών: Π. Κωστούλας (Προϊστάμενος), Δ.-Ι. Πα-
γώνη (Συντονίστρια Γυμνασίου) 
– Φυσικών Επιστημών: Μ. Γαλερός (Προϊστάμενος),  
Γ. Διπλάρης (Συντονιστής Λυκείου) 
– Πληροφορικής: Γ. Νικολουδάκης (Προϊστάμενος) 

Middle Years Programme (MYP)
– Approaches to Learning Coordinator: Σ. Φράγκου
– Service as Action Coordinator: Μ. Ποτετσιανάκη
– Personal Project Coordinator: Ι. Γρίβας

Δημοτικού 
– Αγγλικών: J. Nelson (Προϊσταμένη), Ε. Μαρινοπούλου 
(Συντονίστρια 1ης - 2ας - Δημιουργικών Δραστηριοτήτων) 
– Γαλλικών: Κ. Λαμπροπούλου (Συντονίστρια) 

– Γερμανικών: Κ. Ντούλια (Συντονίστρια) 
– Συντονιστές PYP: Μ. Δημοπούλου (1ης), Ν. Ρεκαΐτη 
(2ας), Ευ. Κρίκας (3ης), Μ. Αποστολάκη (4ης), Β. Καρκά-
ση (5ης), Ευ. Νικολοπούλου (6ης)

International Baccalaureate Diploma Programme 
– Deputy IB DP Coordinator: Ευ. Καϊναδά
– Heads of Year: Κ. Χριστοδούλου (Head of Year 1), Ε. Τζά-
ρου (Head of Year 2)
– Advisors: R. Scilipoti (Approaches to Learning Coor-
dinator), Κ. Γεωργακοπούλου (Core Advisor), Θ. Γραμ-
μένος (Academic Integrity Advisor), J. Potter, Στ. Τσάλη,  
Κ. Βαΐτση (CAS Coordinators)
– Subject Group Coordinators: Ε. Χατζηθεοδώρου 
(Modern Greek A), Μ.-Ε. Φωκά (English A & B, French B, 
German B), Γ. Δούκας (Individuals and Societies), Π. Οι-
κονομόπουλος (Mathematics), Π, Καλπαξής (Sciences), 
Β. Καρβούνη (The Arts).

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

Το Κολλέγιο Αθηνών, σε συνεργασία με την επιστη-
μονική ομάδα «Out of Eden Learn» του Οργανισμού 
Project Zero της Παιδαγωγικής Σχολής του Πανεπιστημί-
ου Harvard, διοργάνωσε (17-18 Ιουνίου 2021) διαδικτυα-
κό, υπό την αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας, Πανελλήνιο 
Συμπόσιο για εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας και δευτε-
ροβάθμιας εκπαίδευσης με τίτλο «Παίρνοντας χρόνο για 
ανταλλαγή αφηγήσεων και παγκόσμιων διασυνδέσεων - 
Διδασκαλία και μάθηση μέσω του Προγράμματος “Out 
of Eden Learn”».

Τους συνέδρους καλωσόρισαν ο Διευθυντής/Presi-
dent του Κολλεγίου Καθηγητής Κώστας Συνολάκης, ο Γε-
νικός Συντονιστής Σχολικών Μονάδων του ΕΕΙ Xρήστος 
Παπανικολάου και η Πολυάνθη Τσίγκου, Σύμβουλος του 
Διευθυντή/President.

Χαιρετισμούς απηύθυναν η Υπουργός Παιδείας Νίκη 
Κεραμέως, η Κυριακή Μέλλιου, Συντονίστρια Εκπαιδευτι-
κού Έργου ΠΕ60 του 6ου ΠΕΚΕΣ Αττικής και Ambassador 
του Προγράμματος «Out of Eden Learn», η Θεοδώρα-
Ντορέττα Αστέρη, Σύμβουλος Α΄ Ειδικής Παιδαγωγικής 
στο Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής, ο Συμεών Ρε-
τάλης, Καθηγητής στο Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων του 
Πανεπιστημίου Πειραιά, και ο Θαρρενός Μπράτιτσης, 
Καθηγητής στο Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών του 
Πανεπιστημίου Δ. Μακεδονίας.

Στη διάρκεια του Συμποσίου 250 εκπαιδευτικοί από 
την ηπειρωτική και νησιωτική Ελλάδα εξερεύνησαν τις 
παιδαγωγικές πρακτικές του Out of Eden Learn (OOEL) 
με την επιστημονική ομάδα του Project Zero: Liz Dawes 
Duraisingh, Carrie James, Shari Tishman, Sarah Sheya, 
Christina Smiraglia και Madison Sorel.

ΑΠΟΝΟΜΗ ΤΟΥ «PRESIDENT’S AWARD»

Κατά τη διάρκεια της Τελετής Αποφοιτήσεως 
Commencement (14 Ιουλίου) έγινε –από τον Διευ- 
θυντή/President Καθηγητή Κώστα Συνολάκη– η 
απονομή του Βραβείου «President’s Award» στον 
Ραφαήλ Μωυσή, παλαιό μαθητή της τάξης ’52, μέ-
λος του ΕΕΙ, για τη μακρόχρονη, πολύτιμη προσφο-
ρά του στο Κολλέγιο. 
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Το Συμπόσιο περιελάμβανε επίσης διαδραστικά ερ-
γαστήρια, στα οποία συμμετέχοντες από όλες τις βαθ-
μίδες εκπαίδευσης είχαν την ευκαιρία να εξοικειωθούν 
με τις μαθησιακές αρχές και τα καινοτόμα «εργαλεία» 
του προγράμματος OOEL, το οποίο είναι επίσης οργα-
νικά ενταγμένο στην Πλατφόρμα 21+ των Εργαστηρίων 
Δεξιοτήτων. Υπεύθυνοι των εργαστηρίων ήταν οι Κυριακή 
Μέλλιου, η Angela Salmon, η Αναπληρώτρια Διευθύντρια 
του Δημοτικού Κολλεγίου Αθηνών Γεωργία Μέγα και 19 
εκπαιδευτικοί από όλη την Ελλάδα, μεταξύ των οποίων 
και 4 του Κολλεγίου. 

Οι συμμετέχοντες είχαν επίσης την ευκαιρία μέσω 
των εργαλείων διαλόγου του προγράμματος να εμπλα-
κούν ενεργά σε εικονική έκθεση, που περιελάμβανε έργα 
μαθητών και διδακτικές πρακτικές που έχουν αναπτυχθεί 
από εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων που έχουν κατά 
καιρούς υλοποιήσει το πρόγραμμα OOEL.

Την καταληκτική συζήτηση, στην οποία απαντήθηκαν 
οι ερωτήσεις των συμμετεχόντων συντόνισε η Π. Τσίγκου.

Συντονίστριες του Πανελλήνιου Συμποσίου ήταν η Π. 
Τσίγκου, η Κ. Μέλλιου, η S. Sara και η Γ. Μέγα.

(Η γλώσσα εργασίας του Συμποσίου –το οποίο πραγ-
ματοποιήθηκε με την υποστήριξη του Germanacos Foun-
dation– ήταν τα αγγλικά, με επιλεγμένες παράλληλες συ-
νεδρίες στα ελληνικά).

IB PROGRAMMES

IB Primary Years Programme (PYP) 

• Επιτυχής Υποβολή της Αίτησης Πιστοποίησης (Applica-
tion for Authorization) 

Το 2020-2021 ήταν σημαντική χρονιά για το Σχολείο 
μας, καθώς ολοκληρώθηκε η περίοδος υποψηφιότητας 
(consultancy period) για το ΙΒ PYP του Νηπιαγωγείου 
«Ιωάννης Μ. Καρράς», του Δημοτικού Κολλεγίου Αθηνών 
και του Δημοτικού Κολλεγίου Ψυχικού.

Σε συνέχεια της διαδικασίας, τον Αύγουστο 2021, και 
οι τρεις σχολικές μονάδες υπέβαλαν επιτυχώς την αίτηση 
πιστοποίησης (Application for Authorization), ενώ εντός 
του ακαδημαϊκού έτους 2021-2022, θα δρομολογηθούν οι 
αντίστοιχες επισκέψεις αξιολόγησης στελεχών του Οργα-
νισμού ΙΒ (PYP verification visits). 

IB Middle Years Programme (MYP)

• Αποτελέσματα Personal Project 2021
Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, οι μαθητές της Α΄ 

Λυκείου (ΜΥΡ Υear 5) εκπόνησαν με προσήλωση και 
δημιουργική διάθεση το ΜΥΡ Personal Project. Δείγματα 
της συγκεκριμένης εκτεταμένης προσωπικής ερευνητικής 
εργασίας υποβάλλονται στον Οργανισμό IB για εξωτερική 
αξιολόγηση (moderation) και τελική επικύρωση της εσω-

τερικής βαθμολογίας. Αξίζει να σημειωθεί ότι, συγκριτι-
κά με την προηγούμενη σχολική χρονιά, οι βαθμοί από 
τον Οργανισμό ΙΒ για το σχολικό έτος 2020-21 ήταν κατά 
έναν βαθμό υψηλότεροι. Οι εξαιρετικά πρωτότυπες και 
ενδιαφέρουσες ερευνητικές εργασίες των μαθητών μας 
παρουσιάσθηκαν σε διαδικτυακή εικονική έκθεση (Virtual 
ΜΥΡ Ρersonal Project Exhibition).

IB Diploma Programme (IB DP)

• Αποτελέσματα Τελειοφοίτων 2021
Εξαιρετικές ήταν και οι επιδόσεις των αποφοίτων μας 

του ΙΒ Diploma Programme: 100% απέκτησαν το Διεθνές 
Απολυτήριο (ΙΒ Diploma) και 4 μαθητές μας έλαβαν την 
υψηλότερη δυνατή βαθμολογία 45/45. Οι απόφοιτοί μας 
έγιναν δεκτοί σε Πανεπιστήμια των ΗΠΑ, του Καναδά, 
της Βρετανίας και άλλων χωρών, όπως της Ελβετίας, της 
Ισπανίας, της Ιταλίας, της Ολλανδίας, της Σουηδίας κ.ά. 
(βλ. σελ. 1).

COMMENCEMENT 2021

o Την Τετάρτη, 14 Ιουλίου 2021 πραγματοποιήθηκε η 
92η Τελετή Αποφοιτήσεως-Commencement με περιορι-
σμένο αριθμό παρευρισκομένων λόγω της πανδημίας. 
Την Τελετή τίμησε με την παρουσία του ο Πρωθυπουργός 
Κυριάκος Μητσοτάκης και η σύζυγός του των οποίων η 
κόρη αποφοιτούσε.

ΑΠΟΝΟΜΗ ΤΩΝ ΒΡΑΒΕΙΩΝ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ  
ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ ΜΠΟΔΟΣΑΚΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗ  

ΚΑΙ ΙΩΑΝΝΗ ΛΑΤΣΗ

Τον Ιούνιο πραγματοποιήθηκε η απονομή των 
Βραβείων Αριστείας εις μνήμην των Μεγάλων Ευ-
εργετών του Κολλεγίου Μποδοσάκη Αθανασιάδη και  
Ιωάννη Λάτση, στους τελειοφοίτους, αντίστοιχα, του 
Γυμνασίου Κολλεγίου Αθηνών και Κολλεγίου Ψυχικού.

Τα Βραβεία –τα οποία θεσμοθετήθηκαν το 
2013 από το Δ.Σ. του ΕΕΙ– απονέμονται σε τελειο-
φοίτους των Γυμνασίων, που συνδυάζουν την υψη-
λή ακαδημαϊκή επίδοση με το ήθος, την πολύπλευ-
ρη δραστηριότητα και την πολυμερή ανάπτυξη της 
προσωπικότητάς τους. 

Κάτοχοι των δύο Βραβείων Αριστείας του σχο-
λικού έτους 2020-2021 είναι οι μαθητές:
– Ανδρέας Παυλόπουλος (Βραβείο «Μποδοσάκης 
Αθανασιάδης» Κολλεγίου Αθηνών)
– Ειρήνη Γκρίτζαλη (Βραβείο «Ιωάννης Λάτσης» 
Κολλεγίου Ψυχικού).
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Η εκδήλωση άρχισε με την παρέλαση αποφοίτων. 
Χαιρετισμούς απηύθυναν η Πρόεδρος του Δ.Σ. του 

Ελληνοαμερικανικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Αννίκα Πα-
παντωνίου και ο Διευθυντής/President Καθηγητής Κώστας 
Συνολάκης, ο οποίος απένειμε και το President’s Award 
στον Ραφαήλ Μωυσή (βλ. σελ. 4). 

O Διευθυντής/President τόνισε ότι το Κολλέγιο είναι 
υπερήφανο για τους αποφοίτους του, που διαπρέπουν σε 
όλους τους τομείς διεθνώς. Όπως είπε χαρακτηριστικά, 
πέντε από αυτούς έγιναν Πρωθυπουργοί της Ελλάδας 
και τουλάχιστον είκοσι είναι ενεργά μέλη της Ακαδημίας 
Αθηνών και της Εθνικής Ακαδημίας Επιστημών, Μηχανι-
κής και Ιατρικής των Ηνωμένων Πολιτειών. Αναφέρθηκε 
ακόμη, στον ρόλο που θα έχουν να διαδραματίσουν οι 
τελειόφοιτοι στην ενήλικη ζωή τους για την αντιμετώπιση 
κρίσιμων ζητημάτων της εποχής μας, ανάμεσα στα οποία 
είναι και το φαινόμενο της κλιματικής αλλαγής. 

Προσκεκλημένος ομιλητής της Τελετής Αποφοιτήσε-
ως ήταν ο Καθηγητής Λοιμωξιολογίας-Παθολογίας της 
Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών Σωτήριος 
Τσιόδρας, ο οποίος αναφέρθηκε στην ελευθερία αλλά και 
στην ευθύνη που πρέπει να συμβαδίζουν στη ζωή μας. 
Ευχήθηκε στους τελειοφοίτους να ζήσουν την ελευθερία 
τους υπεύθυνα, αναγνωρίζοντας και τη μοναδικότητα της 

ελευθερίας των άλλων.
Ο Σ. Τσιόδρας στη συνέχεια επέστρε-

ψε σε αθλητές του Κολλεγίου τα μετάλλια 
και τους παπύρους που είχαν κερδίσει σε 
Πανελλαδικούς Αγώνες και που του είχαν 
αφιερώσει για το δύσκολο έργο του στην 
αντιμετώπιση της πανδημίας, σημειώνοντας 
ότι τα μετάλλια και οι πάπυροι ανήκουν στα 
παιδιά και πως ο ίδιος κρατά ως ενθύμιο 

την επιστολή τους.
Η Τελετή Αποφοιτήσεως ολοκληρώθηκε με ειδική 

φωταγώγηση του Μπενακείου Διδακτηρίου και ολιγόλε-
πτο αφιέρωμα στα 200 χρόνια από την έναρξη της Ελλη-
νικής Επανάστασης του 1821. 

o Κατά την Τελετή Αποφοιτήσεως τιμήθηκαν (με βραβεία 
και άλλες διακρίσεις) οι εξής μαθητές και μαθήτριες της 
τάξης 2021:

ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Ανδριάνα Αγγέλου (Μετά πολλού επαίνου), Φοίβη Αλγι-
αννάκη (Μετ’ επαίνου), Κίμων Αναγνωστόπουλος (Μετά 
πολλού επαίνου), Στυλιανή Αναστασιάδη (Μετά πολλού 
επαίνου), Χριστιάνα Αντωνοπούλου (Μετά πολλού επαί-
νου), Αναστάσιος-Ρωμανός Βαρβαρίγος (Μετά πολλού 
επαίνου, Έπαθλο Alexander Petrellis Perry, Έπαινος 
Μαθηματικών), Εμμανουήλ Γάτος (Μετ’ επαίνου), Σοφία 
Γεωργίου (Μετά πολλού επαίνου, Έπαινος Μαθηματι-

κών), Γεώργιος Γκίνης (Μετ’ επαίνου), Παναγιώτα-Χαρά 
Γκολέμη (Μετ’ επαίνου, Έπαινος Ιστορίας και Κοινωνικών 
Επιστημών), Κωνσταντίνα Δίπλα (Μετά πολλού επαίνου), 
Κωνσταντίνος Ζαΐμης (Μετά πλείστου επαίνου, Βραβείο 
Φυσικών Επιστημών, Έπαινος Νέων Ελληνικών), Ραφαήλ 
Ζαφειρέλης (Μετ’ επαίνου), Εμμανουήλ Κακέπης (Μετά 
πολλού επαίνου), Χριστιάνα Καλλιμάνη (Μετά πολλού 
επαίνου), Δανάη-Παρασκευή Καλύβα (Μετά πολλού 
επαίνου), Αικατερίνη-Ελένη Καραΐνδρου (Valedictorian, 
Μετά πλείστου επαίνου, Έπαθλο Howland, Βραβείο Νέων 
Ελληνικών, Βραβείο Αγγλικών, Έπαινος Ιστορίας και Κοι-
νωνικών Επιστημών), Βασίλειος-Προκόπιος Καραντώνης 
(Μετ’ επαίνου), Αικατερίνη Κεφάλα (Μετά πολλού επαί-
νου), Νικόλαος Κομιανός (Μετά πολλού επαίνου, Έπαι-
νος Φυσικών Επιστημών), Ισίδωρος Κοντός (Μετά πολλού 
επαίνου), Δημήτριος Κοτταρίδης (Μετά πολλού επαίνου), 
Αγγελική Κουβελά (Μετ’ επαίνου, Έπαινος Μαθηματι-
κών), Άννα Κουνάδη (Μετ’ επαίνου), Ιωάννης Λιάτσος 
(Μετά πολλού επαίνου), Δημοσθένης Μαγκλάρας (Μετά 
πολλού επαίνου), Άννα Ματσιώτα (Μετ’ επαίνου), Μαρία-
Τζέμα Ματσιώτα (Μετά πολλού επαίνου, Έπαινος Αθλητι-
κών), Ελισάβετ Μαχαίρα (Μετά πλείστου επαίνου, Έπαθλο 
Δόλασικ, Έπαινος Νέων Ελληνικών, Έπαινος Ιστορίας 
και Κοινωνικών Επιστημών, Έπαινος Πληροφορικής, 
Έπαινος Αγγλικών), Διονύσιος-Ιωάννης Μαχαίρας (Με-
τά πολλού επαίνου), Γεώργιος-Αλέξανδρος Μελισσινός 
(Μετά πολλού επαίνου, Έπαινος Πληροφορικής, Έπαινος 
Μουσικής), Χάρις-Αλεξάνδρα Μητρέλια (Μετά πολλού 
επαίνου, Έπαινος Αρχαίων Ελληνικών), Μίλτα-Βασιλική 
Μητροπούλου (Μετά πολλού επαίνου, Έπαινος Αρχαίων 
Ελληνικών), Μαρία-Δάφνη Μητσοτάκη (Μετά πολλού 
επαίνου, Έπαθλο Homer Davis), Ανδριάνα Μιγάδη (Μετά 
πολλού επαίνου), Φίλιππος Μιχαήλ (Μετά πολλού επαί-
νου), Άγγελος Μιχαλόπουλος (Μετ’ επαίνου), Μαριάννα 
Μολυνδρή (Μετά πολλού επαίνου), Αλέξανδρος Μουγνάι 
(Μετά πολλού επαίνου), Αναστασία Μούζουλα (Έπαινος 
Αρχαίων Ελληνικών), Αριάδνη Μουκάνη (Μετ’ επαίνου, 
Έπαινος Νέων Ελληνικών), Φοίβη Μουστάκα (Μετά πολ-
λού επαίνου), Βασιλική Μπακόλα (Μετά πολλού επαίνου), 
Βασίλειος Μπίλης (Μετ’ επαίνου), Άννα Μπούρα (Μετά 
πολλού επαίνου, Βραβείο Αρχαίων Ελληνικών, Έπαινος 
Ιστορίας και Κοινωνικών Επιστημών), Αναστασία Μπού-
σκου (Μετ’ επαίνου), Έλλη Μπράβου (Έπαινος Μουσι-
κής), Ειρήνη Ντιμιτρίγιεβιτς (Έπαινος Αγγλικών, Έπαινος 
Αθλητικών, Έπαινος Μουσικής), Φίλιππος-Εμμανουήλ 
Ξενάκης (Μετά πολλού επαίνου, Έπαινος Μαθηματικών), 
Μάρθα Ξυπνητού (Μετά πολλού επαίνου), Δέσποινα Πα-
ντελέων (Μετά πολλού επαίνου, Έπαινος Μουσικής), Μα-
ρία-Άννα Παπαδάτου (Μετ’ επαίνου), Δημήτριος Παπα-
δημητρίου (Μετ’ επαίνου), Ίων-Θωμάς Παπαδόπουλος 
(Μετά πολλού επαίνου), Γεωργία Παπαδοπούλου (Μετά 
πολλού επαίνου, Έπαινος Μαθηματικών), Μυρτώ Παπα-
δοπούλου (Βραβείο Ιστορίας και Κοινωνικών Επιστημών, 
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Έπαινος Νέων Ελληνικών), Δημήτριος-Φραγκίσκος Πα-
πακυριακού (Μετ’ επαίνου, Έπαινος Πληροφορικής), 
Χαρά Παπαρά (Μετά πολλού επαίνου), Βασιλική Παπαρ-
ρηγοπούλου (Μετά πολλού επαίνου, Βραβείο Μουσικής, 
Έπαινος Αρχαίων Ελληνικών), Δημήτριος Παπασταύρου 
(Έπαινος Αθλητικών), Ελένη-Μελίνα Πεϊμανίδη (Έπαινος 
Αθλητικών), Ιωάννης Πεπόνης (Μετά πολλού επαίνου), 
Καλλιόπη Πλαμαντούρα (Μετ’ επαίνου), Γεώργιος Πνευ-
ματικός (Μετ’ επαίνου), Κωνσταντίνος Πολυχρονόπουλος 
(Μετά πολλού επαίνου, Βραβείο Μαθηματικών, Βραβείο 
Πληροφορικής, Έπαινος Φυσικών Επιστημών), Σταυρού-
λα-Ευτυχία Ρισκάκη (Μετ’ επαίνου), Γεωργία Ρούστα (Μετ’ 
επαίνου, Έπαινος Αρχαίων Ελληνικών), Μυρτώ Σιάρκου 
(Μετά πολλού επαίνου), Ελένη-Ινώ Σιδέρη (Μετ’ επαί-
νου, Έπαινος Αθλητικών), Φίλιππος Σπανουδάκης (Μετ’ 
επαίνου), Διονύσιος Σπινέλλης (Μετ’ επαίνου, Έπαινος 
Πληροφορικής), Φίλιππος Σταυριανός (Μετ’ επαίνου), 
Αναστασία Σταυροπούλου (Μετά πολλού επαίνου), Αν-
δρέας Στρατηγόπουλος (Salutatorian, Μετά πολλού 
επαίνου, Έπαινος Νέων Ελληνικών, Έπαινος Ιστορίας και 
Κοινωνικών Επιστημών, Έπαινος Αγγλικών), Αθηνά-Μαρία  
Τζιαμούρτα (Μετά πολλού επαίνου, Αθλητικό Βραβείο, 
Έπαινος Αγγλικών, Έπαινος Μουσικής), Εμμανουήλ Τό-
λιας (Μετά πολλού επαίνου), Αιμιλία-Αμαλία-Ματθίλδη 
Τσόπελα (Μετά πολλού επαίνου, Έπαθλο Δέλτα, Έπαθλο 
25ης Μαρτίου, Έπαινος Αγγλικών), Δημήτριος Φωτεινά-
κης (Μετ’ επαίνου), Βασίλειος Χαραλαμπόπουλος (Μετ’ 
επαίνου), Αθηνά Χατζηελευθεριάδου (Μετ’ επαίνου), Φί-
λιππος Χατζής (Μετά πολλού επαίνου), Αργυρώ Ψαρου-
λάκη (Μετά πολλού επαίνου).

ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΨΥΧΙΚΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ

Κωνσταντίνος Αναγνώστου (Μετ’ επαίνου), Κωνσταντίνα 
Ανδρικοπούλου (Μετά πολλού επαίνου, Έπαινος Μουσι-
κής), Βαρβάρα Αντζουλάτου (Μετ’ επαίνου), Ευσταθία- 
Νίκη Αντωνιάδη (Μετ’ επαίνου), Μαρία Βέργου (Μετά 
πολλού επαίνου), Αλέξανδρος Βλάχος (Μετ’ επαίνου), 
Νικόλαος-Ιωάννης Βογιατζάκης (Μετ’ επαίνου, Έπαινος 
Μουσικής), Ήβη-Άννα Γαλανού (Μετά πολλού επαίνου), 
Χρυσάνθη-Χρυσούλα Γεραμάνη (Μετά πολλού επαίνου, 
Βραβείο Ιστορίας και Κοινωνικών Επιστημών, Έπαινος 
Αρχαίων Ελληνικών), Αναστασία Γιαννακοπούλου (Μετ’ 
επαίνου), Στυλιανή Γιάνναρη (Μετά πολλού επαίνου), 
Γεώργιος Γίγκλας (Μετ’ επαίνου), Γαλήνη Γκούντχεντ 
(Μετά πολλού επαίνου), Κωνσταντίνος Δημητρίου (Με-
τά πολλού επαίνου), Ιωάννα Δημητροπούλου (Μετά 
πολλού επαίνου), Διονυσία Δωρή (Μετά πολλού επαί-
νου), Δημήτριος Ζαφειράκης (Έπαινος Αθλητικών), Δα-
νάη Θεοδώρου (Μετά πολλού επαίνου), Μαρία-Καμήλα 
Θεοχάρη (Μετά πολλού επαίνου), Χρύσα Καραγιαννίδου 
(Μετ’ επαίνου), Ελένη Καρόκη-Μαυρίκου (Μετά πολλού 

επαίνου, Βραβείο Νέων Ελληνικών, Βραβείο Αρχαίων Ελ-
ληνικών, Έπαινος Ιστορίας και Κοινωνικών Επιστημών, 
Έπαινος Αγγλικών, Έπαινος Μουσικής), Άρτεμις Κα-
φέζα (Μετά πολλού επαίνου), Δανάη-Δήμητρα Καφτά-
νη (Μετά πολλού επαίνου), Αριστέα Κολυμπίρη (Μετά 
πολλού επαίνου), Νικόλαος Κοντονής (Μετά πολλού 
επαίνου), Δημήτριος Κοντός (Μετά πολλού επαίνου), 
Σπυριδούλα Κοντού (Μετά πολλού επαίνου), Δημήτριος- 
Σταύρος Κουτρουμπάς (Μετά πολλού επαίνου), Διονυ-
σία Κούφαλη (Μετ’ επαίνου), Άννα-Πολυτίμη Κυριακο-
πούλου (Μετά πολλού επαίνου, Έπαινος Αθλητικών), 
Μαρία-Ευαγγελία Κωνσταντέλλη (Μετά πολλού επαί-
νου, Έπαινος Αθλητικών), Αλέξανδρος Κωνσταντέλλης 
(Μετ’ επαίνου), Άννα-Θεοδώρα Λεοντάρη (Μετ’ επαί-
νου), Αλίκη Λιγνού (Μετ’ επαίνου), Αθανάσιος Λινάτσας 
(Μετά πολλού επαίνου), Αλέξιος-Δημήτριος Λώλης 
(Μετά πολλού επαίνου), Αριστοτέλης Μαντέλλος (Μετ’ 
επαίνου), Δημήτριος Μηνάγιας (Μετά πολλού επαί-
νου, Έπαθλο Homer Davis, Έπαινος Νέων Ελληνικών, 
Έπαινος Ιστορίας και Κοινωνικών Επιστημών, Έπαινος 
Μαθηματικών), Διονύσιος-Παναγιώτης Μητρόπουλος 
(Μετά πολλού επαίνου), Βασίλειος Μιχανετζής (Μετά 
πολλού επαίνου), Ιωάννης Ντρίζος (Salutatorian, Μετά 
πολλού επαίνου, Βραβείο Αγγλικών, Έπαινος Φυσικών 
Επιστημών, Έπαινος Μαθηματικών), Λυδία Πανδή (Με-
τά πολλού επαίνου), Χρήστος Παπακριβόπουλος (Μετά 
πολλού επαίνου, Βραβείο Πληροφορικής), Γεώργιος Πα-
πανικολάου (Αθλητικό Βραβείο), Ιωάννης Ροκόφυλλος 
(Μετά πολλού επαίνου), Φλώρα Σανιώτη (Μετά πολλού 
επαίνου), Αικατερίνη Σαράντη (Μετ’ επαίνου), Βασίλειος 
Σερεμέτης (Μετά πολλού επαίνου, Έπαινος Αθλητικών), 
Ελευθερία Σκούταρη (Μετ’ επαίνου, Έπαινος Αρχαίων 
Ελληνικών), Ιωάννα Σουλαντίκα (Μετά πολλού επαίνου), 
Απόστολος-Ορφέας Σταματόπουλος (Μετ’ επαίνου), 
Αθανάσιος Σταυρόπουλος (Μετά πολλού επαίνου), 
Μάριος Στεφανάκης (Μετά πολλού επαίνου), Στυλιανή 
Στεφάνου (Μετά πλείστου επαίνου, Έπαινος Φυσικών 
Επιστημών), Ματθαίος Συρίγος (Μετά πολλού επαίνου), 
Δημήτριος Τζώρτζης (Μετά πολλού επαίνου), Παύλος 
Τόγκας (Μετ’ επαίνου), Ηρώ Τόμπρου (Μετ’ επαίνου), 
Κωνσταντίνος Τριανταφύλλου (Μετά πολλού επαίνου), 
Νικόλαος Τσακίρης (Valedictorian, Μετά πολλού επαί-
νου, Βραβείο Φυσικών Επιστημών, Βραβείο Μαθηματι-
κών, Έπαινος Πληροφορικής), Ιωάννης Τσατόπουλος 
(Μετ’ επαίνου), Γεράσιμος Τσιμάρας (Μετά πολλού 
επαίνου), Ερμής-Ιωάννης Τσώλος (Μετ’ επαίνου), Κων-
σταντίνα Φαμελιάρη (Μετά πολλού επαίνου, Έπαινος 
Νέων Ελληνικών, Έπαινος Μουσικής), Ιωάννης Φρα-
ντζεσκάκης (Μετά πολλού επαίνου, Βραβείο Μουσικής), 
Γεώργιος Χαλκιάς (Μετ’ επαίνου, Έπαινος Αθλητικών), 
Κοραλία-Αθηνά Χατζηγιαννάκη (Μετά πολλού επαίνου), 
Ιωσήφ Χατζημιχάλης (Μετά πολλού επαίνου, Έπαινος 
Πληροφορικής).
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Νικολέτα Αβραμίδου (Μετά πλείστου επαίνου, Βραβείο 
Αγγλικών, Έπαινος Πληροφορικής), Ειρήνη Αθανασίου 
(Μετά πολλού επαίνου), Χρυσούλα Αρμόνη (Μετ’ επαί-
νου), Παναγιώτης Βακιρτζής (Μετ’ επαίνου), Έλλη Βα-
σιλείου (Μετά πολλού επαίνου), Ευαγγελία Βεβελογιάννη 
(Μετά πολλού επαίνου), Ελισάβετ-Μαρία Βεκρή (Μετά 
πολλού επαίνου), Ιωάννης Βελισσαρίου (Μετ’ επαίνου), 
Βασίλειος Βερροιόπουλος (Μετά πολλού επαίνου), Κων-
σταντίνος Βερροιόπουλος (Μετ’ επαίνου), Βασιλική-Φι-
λομήλα Γέρου (Μετά πολλού επαίνου), Φίλιππος-Φώτιος  
Γεωργόπουλος (Μετά πολλού επαίνου), Αλεξάνδρα-Βασι-
λική Γουγουλάκη (Μετά πολλού επαίνου, Έπαινος Νέων 
Ελληνικών, Έπαινος Πληροφορικής), Δημήτριος Δασκα-
λόπουλος (Μετ’ επαίνου), Ελένη Ευθυμιάδη (Μετά πολ-
λού επαίνου), Αλέξανδρος Ζαγοριανάκος (Μετ’ επαίνου), 
Αμαλία-Μαρία Καραΐνδρου (Μετά πολλού επαίνου, Έπαι-
νος Μαθηματικών), Βασιλική Καρατζιά (Μετά πολλού 
επαίνου), Γεωργία Κεκλίκογλου (Μετ’ επαίνου), Θεοδώρα-
Ηλέκτρα Κονταξή (Μετά πολλού επαίνου, Έπαινος Φυσι-
κών Επιστημών, Έπαινος Μουσικής), Φωτούλα Κοροπού-
λη (Μετ’ επαίνου), Στέλλα-Αλεξία Κοροσίδη (Μετά πολ-
λού επαίνου), Ελβίρα Κουτεντάκη (Μετ’ επαίνου), Δέσποι-
να Λαιμού (Μετ’ επαίνου), Αθηνά Λι (Valedictorian, Μετά 
πολλού επαίνου, Βραβείο Καλλιτεχνικών, Έπαινος Αγγλι-
κών), Νικόλαος Μαδιανός (Μετ’ επαίνου), Σταύρος Μι-
χάλοβιτς (Μετά πολλού επαίνου, Βραβείο Πληροφορικής, 
Έπαινος Μαθηματικών), Μαργαρίτα Μπίλλη (Μετ’ επαί-
νου), Δέσποινα-Νταίζη Νίκα (Έπαθλο Δέλτα), Κυριακή 
Παπαπολύζου (Μετά πολλού επαίνου), Γεωργία Πασπάτη 
(Μετά πολλού επαίνου), Ελένη-Κλειώ Πατρικίου (Έπαινος 
Καλλιτεχνικών), Φίλιππος-Ιωάννης Πάτσης (Μετά πολλού 
επαίνου), Ειρήνη Πετροπουλιάδη (Μετ’ επαίνου, Έπαθλο 
Howland, Βραβείο Νέων Ελληνικών, Έπαινος Αγγλικών), 
Αικατερίνη-Ευαγγελία Ρεφενέ (Μετά πολλού επαίνου), Σο-
φία-Φαίδρα Ριζοπούλου (Μετά πολλού επαίνου), Ανδρέας 
Ροδόπουλος (Μετά πολλού επαίνου, Έπαθλο 25ης Μαρ-
τίου, Βραβείο Ιστορίας και Κοινωνικών Επιστημών), Ευαγ-
γελία-Μαρία Σφακιανάκη (Μετά πολλού επαίνου), Ειρήνη 
Τάσση (Μετ’ επαίνου, Έπαινος Καλλιτεχνικών), Ελεονόρα 
Τομάζου (Salutatorian, Μετά πολλού επαίνου, Βραβείο 
Μαθηματικών, Έπαινος Ιστορίας και Κοινωνικών Επιστη-
μών, Έπαινος Φυσικών Επιστημών), Μαριάννα Τομάζου 
(Μετά πολλού επαίνου, Έπαινος Ιστορίας και Κοινωνικών 
Επιστημών), Αθανάσιος Τριανταφύλλου (Μετά πολλού 
επαίνου), Πωλέττα Φάκα (Μετά πολλού επαίνου), Αγάπη 
Φάλτα (Έπαθλο Alexander Petrellis Perry), Μαρία-Ελένη 
Φαφούτη (Μετά πολλού επαίνου, Βραβείο Φυσικών Επι-
στημών, Έπαινος Νέων Ελληνικών).

o Απονεμήθηκε επίσης το Έπαθλο Συλλόγων Γονέων (σε 
αποφοίτους του 2020):

– Ανδρέα Βαρβαρίγο, Έλλη-Ευτυχία Δεληγιάννη, Δημήτριο  
Κριεζή, Αικατερίνη Σωτηροπούλου – Κολλέγιο Αθηνών
– Μαρία Μπαλάφα, Ελένη-Μαρία Μποχλογύρου – Κολλέ-
γιο Ψυχικού/Γενικό Λύκειο
– Αικατερίνη Λουπασάκη-Χρυσοστόμου, Αχχιλέα-Χεϋλάπ 
Σαββίδη – Κολλέγιο Ψυχικού/ΙΒ DP

ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ

o Στην 38η Εθνική Μαθηματική Ολυμπιάδα «Αρχιμή-
δης», που διεξήχθη τον Ιούνιο, ο Ν. Τσακίρης (Γ΄ Λυ-
κείου Κολλεγίου Ψυχικού) έλαβε το Αργυρό Μετάλλιο. Ο 
μαθητής έχει ήδη επιλεγεί ως αναπληρωματικό μέλος της 
Εθνικής ομάδας για τη Διεθνή Μαθηματική Ολυμπιάδα.

o Η μαθήτρια της Β΄ Λυκείου Κολλεγίου Ψυχικού Ειρ. 
Λιβιεράτου κατέλαβε τη δεύτερη θέση στον 10ο Πανελλα-
δικό Μαθητικό Διαγωνισμό Φιλοσοφικού Δοκιμίου. Στη 
συνέχεια εκπροσώπησε την Ελλάδα στην 29η Διεθνή Ολυ-
μπιάδα Φιλοσοφίας, την οργάνωση της οποίας είχε ανα-
λάβει η Σλοβενία, και τιμήθηκε με «Honorable Mention». 

o Δύο ομάδες μαθητών του Γυμνασίου Κολλεγίου Ψυ-
χικού συμμετείχαν στον 3ο Πανελλήνιο Μαθητικό Διαγω-
νισμό Τρισδιάστατης Σχεδίασης & Εκτύπωσης - ST3dM 
2021, που διοργανώθηκε από την ερευνητική ομάδα 
ST3dM του Τμήματος Φυσικής του Αριστοτελείου Πανεπι-
στημίου Θεσσαλονίκης, κατόπιν έγκρισης του Υπουργείου 
Παιδείας. Οι μαθητές, με συντονιστή τον καθηγητή Τεχνο-
λογίας Φ. Διαμαντίδη, βραβεύθηκαν για τον ευρηματικό 
σχεδιασμό που ανέπτυξαν στην προσπάθεια δημιουργίας 
του τεντωτήρα και των πλούσιων δράσεων γύρω του. Η 
Ομάδα 2, αποτελούμενη από τους Χ. Αντζουλάτο, Α. Μπο-
χώρη, Η. Γεωργοπούλου, Κ. Ιατρόπουλο, Μ. Νέγκα, Έ. 
Σούρλη, Θ. Καμπάνη, τιμήθηκε με το Πρώτο Βραβείο, και 
η Ομάδα 1, αποτελούμενη από τους Γ. Κουτσά, Κ. Μαρκό-
πουλο, Γ. Παπακυριακόπουλο, Ι. Κατσούλη, Σ. Καμπάνη, 
Β.-Ε. Σπύρου, με το Δεύτερο Βραβείο.

o Ομάδα μαθητών του Ομίλου Νεανικής Επιχειρηματι-
κότητας του Λυκείου Κολλεγίου Ψυχικού κατέκτησε την 
1η θέση στον τελικό Διαγωνισμού του Social Innovation 
Relay (SIR) με την εικονική επιχείρηση “Pet-Link” και εκ-
προσώπησε τη χώρα μας στον Παγκόσμιο Διαδικτυακό 
Διαγωνισμό του SIR, στον οποίο αναδείχθηκε για δεύτερη 
συνεχή χρονιά στις τρεις κορυφαίες ομάδες. Οι μαθητές 
που εκπροσώπησαν την Pet - Link ήταν οι: Λ. Ευαγγελάτου 
(ΙΒ1), Β. Κουλουμέντας (Β΄ Λυκείου) και Α. Μαθιός (ΙΒ1). 

o Η μαθήτρια του Λυκείου Κολλεγίου Αθηνών Β.- Ρ. Σε-
ρέπα συμμετείχε στις εργασίες της ΚΕ΄ Συνόδου της Βου-
λής των Εφήβων τον Ιούλιο.
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o Ομάδα μαθητών της Γ΄ Γυμνασίου Κολλεγίου Αθηνών, 
υπό την καθοδήγηση των φιλολόγων Λ. Ζήση, A. Σταθού-
λια, Α. Στριπέλη, κατέκτησε την 1η θέση στον Πανελλήνιο 
Μαθητικό Διαγωνισμό με θέμα «Ο Φιλελληνισμός και η 
συμβολή του στην απελευθέρωση της Ελλάδος και στην 
Ευρωπαϊκή Ενοποίηση», που διοργάνωσαν η Εταιρεία για 
τον Ελληνισμό και τον Φιλελληνισμό και το Μουσείο Φι-
λελληνισμού, στο πλαίσιο του εορτασμού για τα 200 χρό-
νια από την Επανάσταση του 1821.

o Στον Πανελλήνιο Διαγωνισμό Φυσικής που διοργάνω-
σε η Ένωση Ελλήνων Φυσικών την άνοιξη του 2021, ο 
μαθητής Ν.-Ε. Σκεύης (Β΄ Γυμνασίου Κολλεγίου Αθηνών) 
έλαβε το 1ο Βραβείο κατακτώντας την 4η θέση μεταξύ των 
διαγωνιζομένων από όλα τα σχολεία της χώρας. Στον ίδιο 
διαγωνισμό ο μαθητής Μ.-Ν. Μεγαλοοικονόμος (Α΄ Γυ-
μνασίου) έλαβε το 3ο Βραβείο καταλαμβάνοντας την 63η 
θέση μεταξύ των διαγωνιζομένων.

o Στον Μαθητικό Διαγωνισμό της Ελληνικής Μαθημα-
τικής Εταιρείας «Πυθαγόρας» διακρίθηκαν 70 μαθητές 
του Δημοτικού και 26 μαθητές του Γυμνασίου Κολλεγίου 
Ψυχικού.

o Δεκατρείς μαθητές του Δημοτικού Κολλεγίου Ψυχικού 
διακρίθηκαν στον 2ο Πανελλήνιο Μαθητικό Διαγωνισμό 
Ελληνικής Γλώσσας «Κλείταρχος και Βερενίκη», με το 
επετειακό θέμα: «Ο Κλείταρχος και η Βερενίκη γιορτάζουν 
τα 200 χρόνια από την έναρξη της Ελληνικής Επανάστα-
σης», που διοργανώθηκε από το Παιδαγωγικό Τμήμα 
Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Αθηνών, σε 
συνεργασία με την Παιδαγωγική Εταιρεία Ελλάδος, υπό 
την αιγίδα του ΕΚΠΑ και της Επιτροπής του για τα «200 
χρόνια από την Επανάσταση του 1821». 

o Στον Διεθνή Διαδικτυακό Διαγωνισμό Ζωγραφικής, 
που διοργάνωσε το Ελληνικό Ίδρυμα Πολιτισμού, σε 
συνεργασία με το Μουσείο Ελληνικής Παιδικής Τέχνης 
και την υποστήριξη του Υπουργείου Παιδείας, με τίτλο 
«Παιδιά και έφηβοι αποτυπώνουν εικαστικά το νόημα του 
αγώνα του 1821», διακρίθηκαν οι μαθητές του Δημοτικού 
Κολλεγίου Ψυχικού Χ. Νικολάου (Βραβείο) και Σ. Κρον-
Χάνσεν ( Έπαινος). 

o 24 μαθητές του Δημοτικού Κολλεγίου Ψυχικού διακρί-
θηκαν στον Διεθνή Μαθηματικό Διαγωνισμό «Καγκουρό».

o Στον διαγωνισμό Ζωγραφικής και Κόμικ «Οι Νέοι 
για τους Πρόσφυγες», που πραγματοποιήθηκε υπό την 
αιγίδα της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ (UNHCR The 
UN Refugee Agency), με θέμα «Μαζί για τον αθλητισμό», 
συμμετείχε η μαθήτρια του Δημοτικού Κολλεγίου Αθηνών 
Μ.-Π. Ζαραμπούκα. Το έργο της με τίτλο «Συμφιλιωμένες 
Κοινότητες» απέσπασε ειδική διάκριση.

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΡΑΣΗ

o Στο πλαίσιο της συνεχούς προσφοράς και αλληλεγ- 
γύης, οι Μαθητικές Κοινότητες του Κολλεγίου Αθηνών και 
του Κολλεγίου Ψυχικού, σε συνεργασία με τη Διεύθυνση 
Κοινωνικής Πρόνοιας και Διαφορετικότητας και το Γρα-
φείο Διαχείρισης Κρίσεων, οργάνωσαν δράση με σκοπό 
την επαναχρησιμοποίηση ή την ανακύκλωση σχολικών 
ειδών. Από τους μαθητές ζητήθηκε να φέρουν στο Σχο-
λείο μη χρησιμοποιούμενα σχολικά βιβλία, τετράδια και 
έντυπη γραφική ύλη, τα οποία μπορούν είτε να επαναχρη-
σιμοποιηθούν είτε να ανακυκλωθούν. 

Κολλεγιακή συμμετοχή στο World Schools Debating Championship 2021

Η μαθήτρια του ΙΒ1 Στ. Στενού συμμετέσχε, ως μέλος της πενταμελούς Ελληνικής ομάδας, στο Παγκόσμιο 
Πρωτάθλημα Σχολικού Debate 2021 (World Schools Debating Championship), που διοργανώθηκε διαδικτυακά 
από το Macau English Debate Association, με την υποστήριξη των Debating Society Germany e.V. και Qatar Debate 
(25 Ιουλίου - 5 Αυγούστου).

Η μαθήτρια του Σχολείου μας επελέγη να συμμετάσχει στην ομάδα μέσω ανταγωνιστικής διαδικασίας μεταξύ 
των πιο καταξιωμένων στο debate μαθητών στην Ελλάδα. Ακολούθως έλαβε μέρος σε εντατικό πρόγραμμα προ-
πονήσεων και διεθνών τουρνουά κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς αλλά και με αυξημένη συχνότητα κατά 
τους καλοκαιρινούς μήνες. Εβδομήντα τέσσερις χώρες μετείχαν στον φετινό διαγωνισμό, τον μεγαλύτερο WSDC 
στην τριακονταετή ιστορία του θεσμού. Η Ελληνική ομάδα αντιμετώπισε ομάδες από όλο τον κόσμο, όπως της 
Ολλανδίας, της Χιλής, του Ισραήλ, της Δανίας και του Κατάρ, και σημείωσε σημαντικές νίκες. 

Την Εθνική Ομάδα προπόνησε φέτος για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα η Debate & Forensics Head Coach του 
Κολλεγίου, απόφοιτος Καλλίνα Μπασλή, μαζί με τον προπονητή Debate του Pierce College Θέμη Μαρκίδη. Ο προ-
πονητής Forensics του Σχολείου μας απόφοιτος Θοδωρής Ντουνιάς, ήταν μέλος του 10μελούς παγκόσμιου Chief 
Adjudicators’ Panel του διαγωνισμού και ένας εκ των κριτών του Grand Final του διαγωνισμού. 
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ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ

o Ο Δραματικός Όμιλος του Λυκείου Κολλεγίου Ψυχι-
κού –λόγω της πανδημίας– οδηγήθηκε σε μια διαφορετι-
κή, εναλλακτική, «έκφανση» της δραστηριότητάς του: το 
ραδιοφωνικό θέατρο. Οι μαθητές-ηθοποιοί παρουσίασαν, 
σε μια παραγωγή ραδιοφωνικού θεάτρου, διασκευασμέ-
να τρία σημαντικά έργα: την «Παρεξήγηση» του Albert 
Camus, «Το εσωτερικό» του Maurice Maeterlinck, τον 
«Γυάλινο κόσμο» του Tennessee Williams. 

o Αντιπροσωπευτική ομάδα του Θεατρικού Ομίλου Γυ-
μνασίου Κολλεγίου Ψυχικού, αποτελούμενη από τους Φ. 
Βαλέττα, Α. Γαϊτάνη, Δ. Κωνσταντινίδη, Ό. Λιβερίου. Μ. 
Μιχελάκη, Δ. Μπολιώτη, Α. Παντελόπουλο, Λ. Παπαχρι-
στοδούλου, Ν. Πασσά, Α. Σταυροπούλου, και συντονιστή 
τον Θεατρολόγο Κολλεγίου Ψυχικού Χ. Γαλίτη, έλαβε μέ-
ρος στη διημερίδα «Διαδικτυακό Μαθητικό Φεστιβάλ», 
που διοργανώθηκε από το Υπουργείο Παιδείας με θέμα 
το σχολικό θέατρο και τίτλο «Με το σακίδιο του Θεάτρου» 
(11-12 Ιουνίου). Ο Θεατρικός Όμιλος συμμετέσχε με τη 
διασκευή του έργου του Luigi Pirandello «6 πρόσωπα 
ζητούν συγγραφέα». Οι μαθητές αυτοσχεδίασαν και συ-
νέγραψαν το δικό τους κείμενο. Το αποτέλεσμα ήταν η 
παραγωγή του έργου σε ραδιοφωνική μορφή. Παράλλη-
λα, ηχογραφήθηκε και το μοναδικό σωζόμενο Σατυρικό 
Δράμα του Ευριπίδη «Κύκλωψ» με τη συμμετοχή της ίδιας 
ομάδας.

ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ

o Σημαντικές ήταν οι επιτυχίες μαθητών και μαθητριών 
του Κολλεγίου, ως μελών των αθλητικών ομάδων του ΣΑΚΑ: 
• Στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Στίβου Κ16, στο οποίο 
η ομάδα των μαθητών και μαθητριών του Σχολείου κα-
τέλαβε την 1η θέση στη γενική βαθμολογία, 12 μαθητές 
Γυμνασίου του Κολλεγίου διακρίθηκαν ως εξής:
– Δ. Πατέρας (Κολλέγιο Αθηνών), 2η θέση στα 100 μ. 
εμπόδια
– Ι. Μπιτούνης, Γ.-Α. Ζαχαριάς, Γ. Μπακούλας (Κολλέγιο 
Αθηνών), 1η θέση στον δρόμο 3x1200μ.
– Γ.-Σ. Λαγκαδιανός, Α. Γκατσώνη (Κολλέγιο Αθηνών), 
Αιμ. Ιωαννίδης, Ε. Χίσσα (Κολλέγιο Ψυχικού) 4η θέση 
στον δρόμο 4x200μ. (μικτή)
– Χ.-Ε. Χριστοδούλου (Κολλέγιο Ψυχικού), 1η θέση στα 
200μ. εμπόδια
– Ειρ. Πατέρα (Κολλέγιο Αθηνών), Μ.-Ε. Σπανού, Α. Σα-
ραντοπούλου (Κολλέγιο Ψυχικού), 1η θέση στον δρόμο 
3x1200μ. 
• Στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Στίβου Κ20, 7 μαθητές 
Λυκείου του Κολλεγίου διακρίθηκαν ως εξής: 

– Ελ. Ροδοπούλου, Ά. Γκιόκα (Κολλέγιο Αθηνών). Α.-Μ. 
Ίβιτς (Κολλέγιο Ψυχικού) και η απόφοιτος Ε.-Ε. Δεληγιάν-
νη, 1η θέση στον δρόμο 4x400μ.
– Γ. Καμπίτσης (Κολλέγιο Ψυχικού), 2η θέση στον δρόμο 
100μ., προκριθείς για το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κ20 
στον δρόμο 4x100μ.
– Α. Κοτταρίδης, Ν. Κυρκιλής, Τ. Χατζητσάκος (Κολλέγιο 
Αθηνών), Γ. Καμπίτσης (Κολλέγιο Ψυχικού), 3η θέση στον 
δρόμο 4x100μ.
• Στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Στίβου Κ18, όπου η ομά-
δα γυναικών Κ18 κατέλαβε την 1η θέση και η ομάδα αν-
δρών Κ18 την 4η, διακρίθηκαν οι μαθητές Λυκείου του 
Κολλεγίου ως εξής:
– Α. Κοτταρίδης (Κολλέγιο Αθηνών), 2η θέση στα 110μ. 
εμπόδια
– Μ. Μπαδογιαννάκη, Ε. Ροδοπούλου, Α. Γκιόκα, Α.-Μ. 
Ίβιτς (Κολλέγιο Ψυχικού), 1η θέση στον δρόμο 4x400μ.
– Α.-Μ. Ζυγούρης (Κολλέγιο Ψυχικού), 2η θέση στον δρό-
μο 1.500μ.
– Α.-Μ. Ίβιτς (Κολλέγιο Ψυχικού), 2η θέση στον δρόμο 
400μ.
– Σ. Χατζηγεωργίου (Κολλέγιο Αθηνών), Π.-Γ. Ζυγούρης, 
Κ. Σαραντόπουλος, Α.-Μ. Ζυγούρης, (Κολλέγιο Ψυχικού), 
3η θέση στον δρόμο 4x400μ.
– Β. Κουλουμέντα (Κολλέγιο Ψυχικού), 3η θέση στο άλμα 
εις ύψος.
• Στη Διεθνή Αθλητική Συνάντηση Στίβου Ελλάδας-Κύ-
πρου, στη Λεμεσό, προσκλήθηκαν από την Εθνική Ομά-
δα να συμμετάσχουν οι εξής μαθητές και μαθήτριες του 
Κολλεγίου: 
– Α.-Μ. Ζυγούρης (δρόμος 1.500μ.)
– Α. Κοτταρίδης (δρόμος 110μ. με εμπόδια)
– Ά.-Μ. Ίβιτς (δρόμος 400μ.)
– Χ. Καλδή (έπταθλο)
– Ο Α.-Μ. Ζυγούρης κατέλαβε την 1η θέση, η Α.-Μ. Ίβιτς 
την 2η και ο Α. Κοτταρίδης την 3η θέση.
• Στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου Κ20, στο Ταλίν της 
Εσθονίας, ο μαθητής του Κολλεγίου Ψυχικού Γ. Καμπί-
τσης, μέλος της Εθνικής Ομάδας, κατέλαβε την 8η θέση 
στον δρόμο 4x100.
• Στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Κολύμβησης στο ΟΑΚΑ 
(ηλικίες 14-19), 5 μαθητές του Κολλεγίου διακρίθηκαν ως 
εξής:
– Χ. Χατζηγάκης, Α. Σμυρνιού (Κολλέγιο Αθηνών), Ν. Σού-
τος, Ζ.-Ν. Τζανέτου (Κολλέγιο Ψυχικού), 4η θέση στο 
4x100μ. ελεύθερο mixed.
– Α. Σμυρνιού (Κολλέγιο Αθηνών), 5η θέση στα 50μ. πε-
ταλούδα.
– Ν. Σούτος (Κολλέγιο Ψυχικού), 3η θέση στα 100μ. ελεύ-
θερο.
– Ν. Στρογγύλη (Κολλέγιο Ψυχικού), 3η θέση στα 200μ. 
πρόσθιο.
• Στο Βαλκανικό Πρωτάθλημα Στίβου Κ18 στη Σερβία ο 
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Α.-Μ. Ζυγούρης, μέλος της Εθνικής Ομάδας, κατέλαβε 
την 4η θέση στον δρόμο 1.500μ. 
• Στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Στίβου Κ20 στο Ναϊρόμπι, 
ο μαθητής του Κολλεγίου Ψυχικού Γ. Καμπίτσης, (αν και 
ανήκει ηλικιακά στην κατηγορία των Παίδων) συμμετέσχε 
ως αναπληρωματικό μέλος της Εθνικής Ομάδας σκυταλο-
δρομίας 4x100μ, που κατετάγη 6η στον τελικό της διοργά-
νωσης με νέο πανελλήνιο ρεκόρ εφήβων.

o Στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Υδατοσφαίρισης Κορασί-
δων Κ15, συμμετέχοντας με τις ομάδες τους, διακρίθηκαν 
οι μαθήτριες Α.-Μ. Τσούπη –1η θέση (Κολλέγιο Αθηνών), 
Μ. Παπανικολάου –2η θέση, Ε. Αρμενάκη –3η θέση (Κολ-
λέγιο Ψυχικού).

o Στο Εθνικό Πρωτάθλημα Υδατοσφαίρισης Παίδων Κ15 
οι μαθητές Ευ. Κεφαλογιάννης (Κολλεγίου Αθηνών) και 
Α. Ζαγοραίος (Κολλεγίου Ψυχικού), συμμετέχοντας με την 
ομάδα τους, κατέλαβαν την 1η θέση.

o Στο 4ο Juniors Open τουρνουά του Πανελληνίου Πρω-
ταθλήματος beach volley (U19), οι μαθήτριες του Κολλε-
γίο Ψυχικού Χ. Αρμόνη και Χρ. Αρμόνη κατέλαβαν τη 2η 
θέση.

o Η μαθήτρια του Κολλεγίου Αθηνών Ν.-Π. Πιοβάν, συμ-
μετέχοντας με την ομάδα της, κατέλαβε την 2η θέση στο 
Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Υδατοσφαίρισης Νεανίδων Κ17 
2021 και την 3η θέση στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Υδα-
τοσφαίρισης Νέων Γυναικών Κ19 2021.

Επίσης συμμετέσχε με την Εθνική Ομάδα Υδατο-
σφαίρισης Κορασίδων Κ17 στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλη-
μα Κορασίδων «European Women’s U15 Water Polo 
Championships» στην Ουγγαρία και κατέλαβε την 4η θέση.

o Στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Τοξοβολίας 2021 Α΄ 
Αγωνιστικής Κατηγορίας Νέων Ανδρών - Νέων Γυναικών 
και Εφήβων - Νεανίδων, Ολυμπιακού και Σύνθετου Τόξου 
ο μαθητής του Κολλεγίου Ψυχικού Δ. Αναστασόπουλος 
συμμετέσχε στο Πρωτάθλημα Τοξοβολίας για Νέους Άν-
δρες (Ολυμπιακός Γύρος ομαδικός), με Ολυμπιακό Τόξο 
(Recurve) και κατέλαβε την 1η θέση. 

o Στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Αντισφαίρισης Εφήβων -  
Νεανίδων η μαθήτρια του Κολλεγίου Αθηνών Ν. Νίκολη 
κατέλαβε την 3η θέση στα διπλά. 

o Στο 87ο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Κωπηλασίας στην 
Καστοριά ο Εμ. Καπετανάκης (Κολλέγιο Αθηνών), συμμε-
τέχοντας με την ομάδα του στο τετραπλό σκιφ (4x) παί-
δων, κατέλαβε την 3η θέση.

o O Α. Παπαγεωργίου (Κολλέγιο Αθηνών), συμμετέχο-

ντας με την ομάδα του, κατέλαβε την 3η θέση στο Πανελ-
λήνιο Πρωτάθλημα Υδατοσφαίρισης Νέων Ανδρών, και 
την 2η θέση στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Υδατοσφαίρι-
σης Εφήβων. 

o Η Κ. Αντωνάτου (Κολλέγιο Ψυχικού), μέλος της Εθνι-
κής Ομάδας Θαλάσσιου Σκι, είχε τις εξής διακρίσεις:
– Στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ανδρών - Γυναικών κατέ-
λαβε την 6η θέση στο σλάλομ Γυναικών.
– Στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Νέων - Νεανίδων (Under 
17) κατέλαβε την 3η θέση στο σλάλομ και τη 2η θέση στις 
φιγούρες στην κατηγορία Νεανίδων.

o Ο Γ. Αντωνάτος (Κολλέγιο Ψυχικού), μέλος της Εθνι-
κής Ομάδας Θαλάσσιου Σκι, είχε τις εξής διακρίσεις:
– Στο «Nicol Verikiou Cup» κατέκτησε την 1η θέση στο σλά-
λομ και στις φιγούρες στην κατηγορία Εφήβων (Under 17).
– Στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ανδρών - Γυναικών κα-
τέκτησε την 2η θέση στις φιγούρες και την 5η θέση στο 
σλάλομ Ανδρών.
– Στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Νέων (Under 17) κα-
τέκτησε την 2η θέση στο σλάλομ και στις φιγούρες στην 
κατηγορία Εφήβων.
– Στο Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Νέων - Νεανίδων 
(Under17) στην Ισπανία, κατέκτησε την 10η θέση στις φι-
γούρες στην κατηγορία Εφήβων.

o Στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Θαλασσίου Σκι (Under 
10) διακρίθηκαν δύο μαθητές του Δημοτικού Κολλεγίου 
Ψυχικού: 
– Ο Φ. Σιλβέστρος, 1η θέση στο σλάλομ και 2η θέση στις 
φιγούρες
– Ο Ι. Μιχαηλίδης, 1η θέση στις φιγούρες και 2η θέση στο 
σλάλομ.

o Στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Θαλασσίου Σκι U14, 
U17, U21, (Σεσένα Ισπανίας) ο μαθητής του Κολλεγίου 
Ψυχικού Εμ. Αλευράς, μέλος της Εθνικής Ομάδας, κατέ-
λαβε την 6η θέση στο σλάλομ.

o Στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Τζούντο Εφήβων-Νεανί-
δων οι μαθητές του Κολλεγίου Αθηνών Κ. Τσαπάρας και 
Μ. Τσαπάρα κατέλαβαν την 1η και τη 2η θέση στην κατη-
γορία των -50 και -52 κιλών αντίστοιχα.

Συμμετείχαν, επίσης, με την Εθνική Ομάδα Τζούντο, 
στο Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Τζούντο Εφήβων - Νεα-
νίδων, στη Ρίγα της Λετονίας, όπου ο Κ. Τσαπάρας κατέ-
λαβε την 7η θέση στην κατηγορία των -50 κιλών.

o Στην τελική φάση του Πανελλήνιου Πρωταθλήματος 
Καλαθοσφαίρισης Παίδων, ο Ο. Βλάσσης (Κολλέγιο Αθη-
νών) συμμετέσxε στην ομάδα του, που κατέλαβε την 4η 
θέση.
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o Στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ιστιοπλοΐας με σκάφη 
τύπου Optimist (under 13), η Ε. Αλχανάτη (Κολλέγιο Αθη-
νών) κατέλαβε την 1η θέση. 

o Η Α. Κοναξή (Κολλέγιο Ψυχικού) είχε τις εξής διακρί-
σεις σε αγώνες σκοποβολής:
– Στους Πανελλήνιους Αγώνες Νεανίδων, Σταθερού Στόχου, 
με Αεροβόλο Πιστόλι κατέλαβε την 13η θέση στο ατομικό.
– Στους Πανελλήνιους Αγώνες mixed Εφήβων/Νεανίδων 
Σταθερού Στόχου, με Αεροβόλο Πιστόλι κατέλαβε 6η θέση 
στο ομαδικό.
– Στους Πανελλήνιους Αγώνες με πιστόλι Σπορ Νεανί-
δων, κατέλαβε την 8η θέση.

o Στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Υδατοσφαίρισης Μίνι 
Κορασίδων Κ13, η Μ.-Ε. Ντούλη (Κολλέγιο Αθηνών), συμ-
μετέχοντας με την ομάδα της, κατέλαβε την 1η θέση.

o Στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Υδατοσφαίρισης Μίνι 
Παίδων-Κ13 οι μαθητές του Κολλεγίου Ψυχικού Κ. Πα-
πανικολάου, Π. Βάγιας, Ν. Γεωργιάδης, συμμετέχοντας με 
την ομάδα τους, κατέλαβαν την 3η θέση.

o Στο Βαλκανικό Πρωτάθλημα Ιππικής Δεξιοτεχνίας που 
πραγματοποιήθηκε το Σεπτέμβριο του 2021 η Χ. Ρέτσου 
(Κολλέγιο Αθηνών) κατέλαβε την 1η θέση στο ομαδικό, 1η 
θέση στο ατομικό, 2η θέση στον προκριματικό και 2η θέση 
στον τελικό.

ΑΛΛΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΖΩΗ

o Στις 24 Σεπτεμβρίου το Δημοτικό Κολλεγίου Ψυχικού 
εόρτασε την Ευρωπαϊκή Ημέρα Σχολικού Αθλητισμού 
2021 και την 8η Πανελλήνια Ημέρα Σχολικού Αθλητισμού. 
Με κοινό σύνθημα: «Το Σχολείο σε Κίνηση - Αθλούμαστε 
δημιουργικά», οι μαθητές γυμνάστηκαν και διασκέδασαν 
με πολλές αθλητικές δράσεις και παιγνίδια.

o Στο πλαίσιο προώθησης της ζωοφιλίας ως βασικής 
αξίας ζωής, η Μαθητική Κοινότητα του Δημοτικού Κολ-
λεγίου Ψυχικού, σε συνεργασία με τον Φιλοζωικό Όμι-
λο Καλαμάτας, προχώρησε στην υιοθεσία μιας ημίαιμης 
σκυλίτσας, η οποία θα συντροφεύει τον σκύλο που ήδη 
υπάρχει στο Σχολείο μας. Την φροντίδα τους ανέλαβε εξ 
ολοκλήρου η Μαθητική Κοινότητα.

UNIVERSITY APPLICATIONS  
COUNCELING OFFICE

o Ο Σύμβουλος για τα Πανεπιστήμια της Βρετανίας και 
της Ευρώπης Α. Ζαφειρέλης συμμετέσχε:

– Σε Webinar που διοργανώθηκε από το University 
College Dublin για την εισαγωγή σε Πανεπιστήμια στην 
Ιρλανδία. 
– Σε Massive Open Online Course, που διοργανώθηκε 
από το Βρετανικό Συμβούλιο με θέμα: «Study UK: a guide 
for education agents and Counsellors».
– Ως προσκεκλημένος στην ανταλλαγή απόψεων (Con-
sultation Session) που ζητήθηκε από το UCAS για την επι-
κείμενη αναδιάρθρωση του συστήματος εισαγωγής στα 
Πανεπιστήμια της Βρετανίας, από το 2025, οπότε και οι 
αιτήσεις θα εξετάζονται «post qualification».

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΤΟΥ Ε.Ε.Ι.

DEVELOPMENT OFFICE
«Στις 31 Αυγούστου 2021, ολοκληρώθηκε το οικονομικό 
έτος του Κολλεγίου. Παρά τις προκλήσεις της πανδημίας, 
καταφέραμε να ξεπεράσουμε τον στόχο μας για το οικονο-
μικό έτος 2020-2021 με τη συμμετοχή περισσότερων από 
1.200 μελών της Κολλεγιακής οικογένειας. Σημειώνουμε ότι 
λόγω της πανδημίας δεν πραγματοποιήθηκαν ειδικές εκδη-
λώσεις (special events), όπως το Χριστουγεννιάτικο Bazaar 
και ο Αποκριάτικος Χορός των Δημοτικών Σχολείων καθώς 
και τα επετειακά και άλλα reunions τάξεων. Αναβλήθηκε 
επίσης για δεύτερη χρονιά η ετήσια εκδήλωση προς τιμήν 
Δωρητών, Εθελοντών και Υποστηρικτών του Κολλεγίου. 

Ο αντίκτυπος της προσφοράς, έμπρακτα: Αναπτύ-
ξαμε ένα πλαίσιο βιώσιμης στήριξης του Προγράμματος 
Υποτροφιών, κινητοποιώντας μακροχρόνιες δεσμεύσεις 
δωρητών (για 3, 6 ή περισσότερα χρόνια) για την υποστή-
ριξη συνολικά πάνω από 80 υποτρόφων για το σχολικό 
έτος 2020-2021 και πάνω από 100 υποτρόφων για το σχο-
λικό έτος 2021-2022. Από τους 80 υποτρόφους, που κατά 
το σχολικό έτος 2020-2021 φοιτούσαν στο Γυμνάσιο και 
στο Λύκειο (Γενικό/ΙΒ), 23 συγκαταλέχθηκαν στον ετήσιο 
Πίνακα Ακαδημαϊκής Επίδοσης 2020-2021 του Διευθυντή/
President που επιβραβεύει το 5% των μαθητών με τις υψη-
λότερες ακαδημαϊκές επιδόσεις στην τάξη τους σε συνδυ-
ασμό με άμεμπτη διαγωγή, 1 έλαβε το έπαθλο «Δόλασικ» 
που απονέμεται σε μαθητή της 2ας Λυκείου ως επιβρά-
βευση για τη συγκέντρωση της μεγαλύτερης βαθμολογίας 
στην τάξη συνολικά για τα δύο τελευταία έτη. Παράλληλα 2 
από τους 5 τελειόφοιτους υποτρόφους που «κατέβηκαν τα 
σκαλιά του Μπενακείου» στη φετινή Τελετή Αποφοιτήσεως 
2021, έλαβαν τα έπαθλα «Alexander Petrellis Perry» και 
«Ιωάννης Βάκης». 

Annual Fund 2020-2021: Το Annual Fund με σύνθημα 
«Η συλλογική συμμετοχή είναι η δύναμή μας – Κάθε δω-
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ρεά είναι μία πράξη αισιοδοξίας» στηρίζει το Πρόγραμμα 
Υποτροφιών για την οικονομική ενίσχυση των μαθητών του 
Σχολείου μας, στις περιπτώσεις που υπάρχει ανάγκη.

Η καλοκαιρινή πρόσκληση για συμμετοχή στο Annual 
Fund (Summer 2021 e-appeal) βασίστηκε στην ανάδειξη 
του αντικτύπου της προσφοράς. Μέσα από αριθμούς, 
«φωνές» (quotes) υποτρόφων και βίντεο-ανασκόπηση της 
Τελετής Αποφοιτήσεως 2021 με έμφαση στα συγκινητικά 
μηνύματα αφοσίωσης και αλληλεγγύης δια στόματος των 
τελειοφοίτων αλλά και της Διεύθυνσης του Σχολείου, τονί-
σαμε τη σημασία της συλλογικής συμμετοχής και της κάθε 
δωρεάς, ανεξαρτήτως ποσού. Η συμμετοχή των μελών της 
Κολλεγιακής οικογένειας στο Annual Fund 2020-2021 καθ’ 
όλη τη διάρκεια του χρόνου ήταν συγκινητική. Από το σύ-
νολο των 1.200 δωρητών, περισσότεροι από 840 ανταπο-
κρίθηκαν στην καμπάνια του Annual Fund συνεισφέροντας 

πάνω από €170.000. Καθολική ήταν η συμμετοχή των με-
λών συντονιστικών ομάδων εθελοντών (Fund Drives) απο-
φοίτων Class Agents, γονέων και γονέων αποφοίτων του 
Σχολείου μας (ποσοστό 100%). 

Κολλεγιακός Μαραθώνιος και άλλες εκδηλώσεις. 
Στις 13-14 Νοεμβρίου 2021, για 11η συνεχή χρονιά, τρέ-
χουμε στον Μαραθώνιο Αθήνας, τον Αυθεντικό με τα 
«χρώματα» του Σχολείου μας. Με τη συμμετοχή στον «δικό 
μας Μαραθώνιο» –ως δρομείς, υποστηρικτές δρομέων– 
συμβάλλουμε στη διάδοση του αθλητικού ιδεώδους και 
υποστηρίζουμε το Πρόγραμμα Υποτροφιών του Σχολείου 
μας, διαχέοντας το Κολλεγιακό πνεύμα και αναδεικνύοντας 
έμπρακτα τις αξίες του εθελοντισμού, της κοινωνικής προ-
σφοράς και της αλληλεγγύης. Στηρίζουμε τους δρομείς μας 
στον σύνδεσμο www.athenscollege.edu.gr/give/givenow.

ΜΝΗΜΗ ΜΙΚΗ ΘΕΟΔΩΡΑΚΗ
Η ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥ ΜΕ ΤΟ ΘΕΑΤΡΟ ΤΟΥ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ

Ο θάνατος του Μίκη Θεοδωράκη έφερε στη μνήμη κάποιες σημαντικές στιγμές συνεργασίας του με το Θέατρό 
μας –και με το Κολλέγιο γενικότερα.

Ήδη στη σελίδα του Κολλεγίου στο Facebook έγινε αναφορά σε εκδηλώσεις-συναυλίες του Σχολείου μας  
για/με τον Θεοδωράκη:
• Μία, η οποία πραγματοποιήθηκε από το Γυμνάσιο του Κολλεγίου Αθηνών (26 Απριλίου 1996), και ήταν 

αφιερωμένη στα 70χρονα του Μ. Θεοδωράκη (που συμπίπτουν με τα 70χρονα του Κολλεγίου)
• Δύο συναυλίες (21 και 22 Μαρτίου 2006), αφιερωμένες στα 80χρονά του.
Στη συναυλία του 1996 –με εμπνευστή τον καθηγητή Γαλλικών του Κολλεγίου Δημήτρη Αναγνωστόπουλο, 

που ήταν και οργανωτής της, σε συνεργασία με τον εκπαιδευτικό-απόφοιτο Ανδρέα Μωρίκη και με 
συμβολή του αποφοίτου Δημήτρη Καραμάνου– μετείχαν Μαθητική Χορωδία (διδασκαλία Νόρας 
Ξύδα) και εκπαιδευτικοί, μαθητές και απόφοιτοι του Κολλεγίου ως μέλη της ορχήστρας και τρα-
γουδιστές.

Κορυφαίο «σημείο» της συναυλίας ήταν η επί σκηνής «σύμπραξη» του ίδιου του Θεοδωράκη, 
ο οποίος ερμήνευσε τραγούδια του μαζί με την Κολλεγιακή μουσική συντροφιά, εκφράζοντας στο 
τέλος ευχαριστίες για την εκδήλωση και θαυμασμό για τις μουσικές επιδόσεις των εκπαιδευτικών 
και μαθητών του Σχολείου.

Οι δύο συναυλίες του 2006 –παρουσία του Μίκη Θεοδωράκη– με συμμετοχή του Γιώργου 
Νταλάρα (προσφορά του), του ηθοποιού Κρατερού Κατσούλη, της Χορωδίας της Τερψιχόρης Πα-
παστεφάνου και της Μαθητικής Χορωδίας του Κολλεγίου, πραγματοποιήθηκαν (καθώς και η συ-
ναυλία του 1996) προς ενίσχυση του Προγράμματος Υποτροφιών του Κολλεγίου.

Όπως, όμως, θυμίζει (διά της «Ε») η επί 27 χρόνια (1994-2021) Διευθύντρια του Θεάτρου μας Μαργαρίτα 
Σωτηρίου, η σχέση-συνεργασία του Μίκη Θεοδωράκη με το Θέατρο του Κολλεγίου (κατ’ επέκταση με το ίδιο το 
Κολλέγιο) ήταν και χρονικά και ουσιαστικά ευρύτερη: Συγκεκριμένα –εκτός από τις προαναφερθείσες τρεις Κολλε-
γιακές συναυλίες – στο Θέατρό μας πραγματοποιήθηκαν:
• Πρώτη παγκόσμια παρουσίαση του έργου του Θεοδωράκη «Requiem – Εις Κεκοιμημένους» (1985) 
• Συναυλία με κύκλους τραγουδιών του (1987) με διευθυντή ορχήστρας τον ίδιο 
• Παρουσίαση του έργου του «Επιφάνεια Αβέρωφ» (1991): Αφήγηση-απαγγελία: Νίκος Κούρκουλος – Ερμη-

νεία: Αντώνης Καλογιάννης
• Συναυλία - παρουσίαση του έργου του «Μαουτχάουζεν» σε ενορχήστρωση-επεξεργασία Δημήτρη Μηνα-

κάκη, με την ορχήστρα Κολλεγίου Αθηνών-Κολλεγίου Ψυχικού, τα έγχορδα της Κρατικής Ορχήστρας Αθηνών και 
σύνολο πνευστών, τη Χορωδία του Κολλεγίου και τη Χορωδία «Διαφωνία» (2003).

http://www.athenscollege.edu.gr/give/givenow
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Προς ενίσχυση του Προγράμματος Υποτροφιών του 
Σχολείου μας, διατέθηκαν τα έσοδα από την ατομική έκ-
θεση της εικαστικού και εκπαιδευτικού εικαστικών τεχνών 
στο Κολλέγιο Αθηνών Βασιλικής Σπύρου που πραγματο-
ποιήθηκε από τις 2 έως τις 9 Σεπτεμβρίου 2021 στον Χώρο 
Τέχνης Βρυσάκι στην Πλάκα.

Επικοινωνία με δωρητές: Συστηματική είναι η επικοι-
νωνία, σύγχρονη και ασύγχρονη, με δωρητές και δυνητι-
κούς υποστηρικτές για τη διασφάλιση της βιωσιμότητας 
αλλά και την ανάπτυξη του Προγράμματος Υποτροφιών, 
έργων υποδομής, εκπαιδευτικών προγραμμάτων και νέων 
πρωτοβουλιών και του endowment του Σχολείου μας. Στο 
πλαίσιο αυτό, η υποστήριξη εταιριών, μέσα από τα προ-
γράμματα ΕΚΕ αλλά και ευρύτερα, είναι πολύτιμη τόσο για 
τη διαμόρφωση μιας ποικιλόμορφης μαθητικής κοινότητας 
όσο και για τη διασφάλιση τεχνολογικού εξοπλισμού που 
χρειάζεται το Σχολείο για να συνεχίσει να παρέχει υψηλών 
προδιαγραφών πρωτοποριακή εκπαίδευση. 

Αναγνώριση δωρητών: Αναγνωρίζουμε τη συνεισφορά 
των δωρητών μας –ανεξαρτήτως ποσού– στον ψηφιακό 
«τοίχο» δωρητών του Annual Fund και –με βάση το συνο-
λικό ποσό των δωρεών τους– σε Giving Societies (Honor 
Roll of Donors) στην Ετήσια Έκθεση Δωρεών, με αναγρα-
φή της αδιάλειπτης προσφοράς τους για 5 και 10 έτη. Ο 
ψηφιακός «τοίχος» είναι διαθέσιμος στην ιστοσελίδα του 
Σχολείου και η Έκθεση Δωρεών διανέμεται ηλεκτρονικά 
και έντυπα. Οι έντυπες εκδόσεις των Ετήσιων Εκθέσεων 
Δωρεών 2018-2019 και/ή 2019-2020, συνοδευόμενες από 
ευχαριστήρια κάρτα του Διευθυντή/ President, εστάλησαν 
σε όλους τους δωρητές και υποστηρικτές που αναφέρονται 
εντός. 

Το επιτηβέννιο που δημιουργήθηκε για πρώτη φορά 
με την ευκαιρία της 92ης Τελετής Αποφοιτήσεως προς τι-
μήν της αποφοιτούσας τάξης καθώς και του εορτασμού 
των 200 ετών από την Ελληνική Επανάσταση, εστάλη στους 
Lifetime Benefactors και στους δωρητές με μακροχρόνιες 
δεσμεύσεις, σε ένδειξη ευγνωμοσύνης για τη στήριξή τους 
στο Σχολείο. Οι παραλήπτες ανταποκρίθηκαν με θέρμη και 
ενθουσιασμό. 

Επιτροπές εθελοντών/Fund Drives: Με στόχο τη με-
γιστοποίηση της συλλογικής συμμετοχής στο Annual Fund 
με εθελοντικό έργο και δωρεές, πραγματοποιήθηκαν οι 
ακόλουθες ενέργειες: 
• H Επιτροπή Αποφοίτων – Alumni Fund Drive 
(AFD) δημιούργησε Συντονιστική Ομάδα από ενεργούς 
Class Agents από όλες τις δεκαετίες και τα δύο Σχολεία (για  
τους νεότερους αποφοίτους) με στόχο να εκπροσωπεί με 
τον βέλτιστο και τον πιο αντιπροσωπευτικό τρόπο όλους του  
Class Agents, καθώς και να υποστηρίζει και να διευκολύνει 
το έργο τους. Μια πρώτη συνάντηση πραγματοποιήθηκε 

στα μέσα Ιουλίου και η επόμενη θα ακολουθήσει σύντομα. 
Για το σχολικό έτος 2021-2022, επικεφαλής παραμένουν ο 
Δημήτρης Βαμβακόπουλος ’64 στη θέση του Προέδρου και 
ο Στέλιος Χαρτζίδης ’93γ στη θέση του Συμβούλου Προέ-
δρου. Τα στοιχεία των μελών της Συντονιστικής Ομάδας 
θα αναρτηθούν στον σύνδεσμο www.athenscollege.edu.
gr/give/volunteers/alumni-fund-drive, στον οποίο όλοι οι 
απόφοιτοι μπορούν ελεύθερα να δηλώνουν συμμετοχή ως 
Class Agents. 
• Η Επιτροπή Γονέων – Parents Fund Drive (PFD) 
πραγματοποίησε εκλογές για την αντικατάσταση μελών της 
Κεντρικής Επιτροπής των οποίων έληξε η θητεία. Οι εκλο-
γές πραγματοποιήθηκαν διαδικτυακά. Για το σχολικό έτος 
2021-2022 επικεφαλής παραμένουν η Λένα Παπαγγελάκη-
Μπεράχα στη θέση της Προέδρου και η Λένα Κωσταρίδη-
Μαχαίρα ’91γ στη θέση της Αντιπροέδρου. (Δείτε τα μέλη 
της Κεντρικής Επιτροπής 2021-2022 στον σύνδεσμο www.
athenscollege.edu.gr/give/volunteers/parents-fund-drive). 
• Η Επιτροπή Γονέων Αποφοίτων – Alumni Parents 
Fund Drive (APFD) καλωσόρισε στην ομάδα τους νέους 
γονείς αποφοίτων 2021. Για το σχολικό έτος 2021-2022 επι-
κεφαλής παραμένει η Έπη Δούμα στη θέση της Προέδρου.  
(Δείτε περισσότερα στον σύνδεσμο www.athenscollege.
edu.gr/give/volunteers/alumni-parents-fund-drive)».

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
«Τους τελευταίους μήνες το Τμήμα Επικοινωνίας:
• Υποστήριξε όλα τα τμήματα του Σχολείου με την κάλυψη 
και την προβολή των δράσεών τους στον ιστότοπο, στις 
σελίδες κοινωνικής δικτύωσης και σε ενημερωτικά έντυπα. 
• Συνδιοργάνωσε σε συνεργασία με τις Διευθύνσεις των 
Γυμνασίων και όλα τα αρμόδια τμήματα τις Αποφοιτήσεις 
Γυμνασίων, οι οποίες για πρώτη φορά, λόγω της πανδημίας, 
πραγματοποιήθηκαν σε εξωτερικό χώρο του campus Ψυ-
χικού παρουσία μόνο των μαθητών. Συγκεκριμένα, ανέλαβε 
και συντόνισε τη ροή των εκδηλώσεων, το πρόγραμμα και 
τη σκηνοθεσία, τον σχεδιασμό των διπλωμάτων, τη φωτο-
γραφική κάλυψη των εκδηλώσεων και την απευθείας μετά-
δοσή τους. 
• Ανέλαβε τον συντονισμό και τη διοργάνωση της 92ης  

Τελετής Αποφοιτήσεως – Commencement. Μεταξύ άλλων:
– Εφάρμοσε σημαντικές καινοτομίες, οι οποίες θα απο-
τελέσουν πολύτιμο οδηγό για το μέλλον, όπως η τοποθέ-
τηση ειδικής εξέδρας, η δημιουργία πλήρως εξοπλισμέ-
νων HelpDesks για την άρτια εξυπηρέτηση των θεατών, η 
χρήση ηλεκτρονικού συστήματος ταξιθεσίας και ελέγχου 
εισιτηρίων στις πύλες εισόδου (Eventora), η αλφαβητική 
ταξιθεσία, η εγκατάσταση οθονών τελευταίας τεχνολογίας 
για πλήρη ορατότητα, οι τήβεννοι που φορούσαν τα μέλη 
της Διοίκησης και της Διεύθυνσης, οι επετειακές διακο-
σμητικές ταινίες/επιτηβέννια που φορούσαν οι τελειόφοι-
τοι κ.ά.

http://www.athenscollege.edu.gr/give/volunteers/alumni-fund-drive
http://www.athenscollege.edu.gr/give/volunteers/alumni-fund-drive
http://www.athenscollege.edu.gr/give/volunteers/parents-fund-drive
http://www.athenscollege.edu.gr/give/volunteers/parents-fund-drive
http://www.athenscollege.edu.gr/give/volunteers/alumni-parents-fund-drive
http://www.athenscollege.edu.gr/give/volunteers/alumni-parents-fund-drive
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– Διοργάνωσε συναντήσεις με όλα τα αρμόδια τμήματα του 
Σχολείου για τον συντονισμό της εκδήλωσης. 
– Απέστειλε ηλεκτρονικά τις προσκλήσεις και συντόνισε 
όλη την επικοινωνία με τους γονείς (επιστολές, email, τη-
λέφωνα). 
– Σε συνεργασία με την Ιατρική Υπηρεσία, συντόνισε τη 
συλλογή απαραίτητων ιατρικών δικαιολογητικών από τους 
προσκεκλημένους. 
– Οργάνωσε και υλοποίησε την ταξιθεσία. 
– Ανέλαβε όλη την επικοινωνία και τον συντονισμό με 
τον κεντρικό ομιλητή της εκδήλωσης Καθηγητή Σωτήριο  
Τσιόδρα. 
– Προετοίμασε την τιμητική πλακέτα του President’s Award 
και ανέλαβε όλη την επικοινωνία με τον Ραφαήλ Μωυσή.
– Προετοίμασε την ενημέρωση των υποψηφίων εταιριών 
και ηγήθηκε της Επιτροπής Έργου για την επιλογή εξωτε-
ρικού συνεργάτη για την οπτικοακουστική κάλυψη της εκ-
δήλωσης. Μαζί με τον εξωτερικό συνεργάτη, συντόνισε την 
εγκατάσταση οθονών υψηλής ευκρίνειας στον χώρο καθώς 
και του απαραίτητου οπτικοακουστικού εξοπλισμού για την 
απευθείας μετάδοση της Τελετής και τη φαντασμαγορική 
φωταγώγηση του Μπενακείου Διδακτηρίου στο τέλος. 
– Απέστειλε επιστολές σχετικά με την Τελετή Αποφοιτήσε-
ως στην Κολλεγιακή οικογένεια. 
– Πρότεινε και υλοποίησε εντυπωσιακό αφιέρωμα για τα 
200 χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση κατά την Τελετή 
Αποφοιτήσεως (διακόσμηση Μπενακείου Διδακτηρίου αλ-
λά και του campus Ψυχικού με ειδικά posters, φαντασμα-
γορική φωτογράφιση του Μπενακείου Διδακτηρίου στα 

χρώματα της γαλανόλευκης με σχετικό αφιέρωμα, σχεδια-
σμός διακοσμητικών ταινιών/επιτηβεννίων για τους μαθη-
τές). Οι διακοσμητικές ταινίες/επιτηβέννια προσφέρθηκαν 
στους μαθητές και σε μεγάλους δωρητές ως αναμνηστικό 
της εκδήλωσης.
– Ανέλαβε την αποστολή αναμνηστικών φωτογραφιών από 
την Τελετή Αποφοιτήσεως ηλεκτρονικά σε όλους τους τε-
λειοφοίτους, που εφέτος προσφέρθηκαν από το Σχολείο.
• Κάλυψε βιντεοσκοπικά την Εναρκτήρια Συνεδρίαση των 
Εκπαιδευτικών, καθώς και τις Τελετές Αγιασμού των Σχο-
λικών Μονάδων του Ελληνοαμερικανικού Εκπαιδευτικού 
Ιδρύματος κατά την έναρξη του νέου ακαδημαϊκού έτους. 
• Πραγματοποίησε συνέντευξη με την απόφοιτο Τερέζα 
Φαρμάκη, η οποία θα συμπεριληφθεί στην ενότητα «Από-
φοιτοι και Φίλοι στο Βήμα του Κολλεγίου Αθηνών» του 
ιστότοπου του Σχολείου. Η Τ. Φαρμάκη θα συνομιλήσει με 
μαθητές του Κολλεγίου, στο πλαίσιο σειράς συναντήσεων 
σε μικρές ομάδες μεταξύ μαθητών και αποφοίτων, που 
πραγματοποιούνται με πρωτοβουλία του Τμήματος Επικοι-
νωνίας και υλοποιούνται σε συνεργασία με τη Διεύθυνση 
Κοινωνικής Πρόνοιας και Διαφορετικότητας. (Έχει προη-
γηθεί η ομιλία της Έλλης Ανδριοπούλου)». 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ  
ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Εκπαίδευση Εκπαιδευτικών
«Με στόχο την όσο το δυνατό καλύτερη κατάρτιση των 
Εκπαιδευτικών μας στη διαχείριση της εξ αποστάσεως εκ-
παίδευσης και την αξιοποίηση ψηφιακών εκπαιδευτικών 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗ ΓΕΝΕΥΗ

Επί 27 χρόνια μια ομάδα Ελλήνων θεατρόφιλων της Γενεύης δίνει το «παρών» στα καλλιτε-
χνικά δρώμενα της Ελβετίας –με προέκταση της δραστηριότητάς της και στην Ελλάδα!

Ο ερασιτεχνικός Όμιλος «Théâtre Grec de Genève - Θέατρο Ελλήνων Γενεύης» –που 
δημιουργήθηκε το 1994 με συνιδρυτή και εκ των πρωτεργατών και πρωταγωνιστών του τον 
απόφοιτο του Κολλεγίου, αρχιτέκτονα Δημήτρη Δημητριάδη ’66– έχει στο ενεργητικό του ση-

μαντικές παραστάσεις. Σε αυτές περιλαμβάνονται έργα, όπως «Τα δένδρα πεθαίνουν όρθια», 
«Με δύναμη από την Κηφισιά», «Η Φαύστα», «Iphigénie d’Euripide», κ.ά.

Στις παραστάσεις του Ομίλου ο Δ. Δημητριάδης έχει συμβάλει ως ηθοποιός και ως σκηνογράφος, ενώ σε 
ορισμένες από αυτές τη μουσική «επένδυση» έχει επιμεληθεί ο επίσης απόφοιτος-διαπρεπής μουσικός Τάσος 
Δημητριάδης ’73.

Υπενθυμίζεται ότι, το 2007, το «Θέατρο Ελλήνων Γενεύης» παρουσίασε από τη σκηνή του Θεάτρου μας (σε δύο 
βραδιές, 21 & 22 Οκτωβρίου) το έργο του Ιάκωβου Καμπανέλλη «Η αυλή των θαυμάτων». Τα έσοδα από τις πα-
ραστάσεις διετέθησαν για βοήθεια στους πυρόπληκτους του καλοκαιριού εκείνης της χρονιάς και για την ενίσχυση 
του Ταμείου Υποτροφιών του Κολλεγίου.

Τώρα, το «Θέατρο Ελλήνων Γενεύης», συμμετέχοντας στον εορτασμό των 200 ετών από την Επανάσταση του 
1821, «ανέβασε» το έργο «Ιωάννης Καποδίστριας: Δόξα και μοναξιά» (27, 28, 29 Σεπτεμβρίου - Sale Centrale de la 
Madeleine). Όπως πληροφόρησε ο Δ. Δημητριάδης («Καποδίστριας» της παράστασης) την Μαργαρίτα Σωτηρίου 
(πρώην Διευθύντρια του Θεάτρου μας), επιθυμία του ίδιου και των συνεργατών του είναι να παρουσιάσουν το έργο 
αυτό και στην Ελλάδα –ει δυνατόν στο Κολλέγιο.
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εργαλείων και στην αίθουσα διδασκαλίας, πραγματοποιή-
θηκαν στην αρχή του χρόνου περισσότερα από δέκα δίωρα 
σεμινάρια σε θεματικές ομάδες.

Στο πλαίσιο αυτό οργανώσαμε ειδικό σεμινάριο για την 
εξοικείωση των νεοπροσληφθέντων Εκπαιδευτικών με την 
πλατφόρμα διαχείρισης της εκπαίδευσης που αξιοποιούμε. 

Νέα εφαρμογή Γραφείου Κίνησης
Ολοκληρώθηκε από τμήμα μεταφοράς σε συνεργασία η 
νέα εφαρμογή ψηφιακής διαχείρισης των εργασιών του 
Γραφείου Κίνησης. Η εφαρμογή προβλέπει ψηφιοποίηση 
διαδικασιών από την αρχική αίτηση του Γονέα, τον υπολο-
γισμό βέλτιστης διαδρομής δρομολογίου όπου απαιτείται, 
την αίτηση άδειας εξόδου, τα παρουσιολόγια μαθητών στο 
σχολικό όχημα, μέχρι την παρακολούθηση του Δρομολο-
γίου του σχολικού οχήματος που επιβαίνει ο/η Μαθητής/
τρια, από το γονιό. 

Νέα εφαρμογή αποστολής και διαχείρισης Συγκα-
ταθέσεων Γονέων
Αναπτύχθηκε νέα εφαρμογή με στόχο την αυτοματοποίηση 
αποστολής φορμών συγκατάθεσης προς τους Γονείς των 
Μαθητών μας. Η εφαρμογή αυτή είναι απόλυτα συμβατή 
με τις επιταγές του Κανονισμού προσωπικών δεδομένων 
(GDPR) δίνοντας στους Γονείς τη δυνατότητα να αρχειοθε-
τούν τις συγκαταθέσεις που έχουν δώσει στον προσωπικό 
ασφαλή τους χώρο. 

Ψηφιοποίηση Διασχολικού κεντρικού Ημερολογίου
Υλοποιήθηκε εφαρμογή με δυνατότητα καταχώρησης των 
Διασχολικών Δράσεων, στην οποία έχουν πρόσβαση όλοι οι 
εργαζόμενοι του Κολλεγίου με τρεις τρόπους: Από το Δια-
σχολικό πλέον δυναμικό ημερολόγιο στο portal του Κολλεγί-
ου. Από την σχετική ομάδα «Εφαρμογές» στο TEAMS. Από 
αντίστοιχο App που μπορεί να εγκατασταθεί σε οποιαδήπο-
τε κινητή συσκευή. Μία ενημέρωση αρκεί ώστε να φτάνει 
άμεσα η πληροφορία προς όλους τους ενδιαφερόμενους, οι 
οποίοι έχουν στη διάθεσή τους ειδικά σχεδιασμένα φίλτρα 
για την εξιδείκευση της παρουσίασης των δράσεων για τις 
οποίες ενδιαφέρονται (ή όλες) στο ημερολόγιο αυτό». 

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΑΣ

o Τον Ιούνιο πραγματοποιήθηκε το Portfolio Day από 
τους μαθητές του Προνηπίου και του Νηπίου. Οι μαθητές, 
που βρίσκονταν στο σχολείο, παρουσίασαν διαδικτυακά 
στους γονείς τους τις εργασίες που είχαν ετοιμάσει στη 
διάρκεια της χρονιάς.

o Όλοι οι μαθητές μαζί με τους δασκάλους τους καλωσό-
ρισαν, τον Ιούνιο, το καλοκαίρι κάνοντας ένα πάρτι στον 
κήπο του Νηπιαγωγείου με πολλά παιχνίδια στο νερό. 

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ

Και οι τέσσερις βιβλιοθήκες του Κολλεγίου απασχολήθη-
καν κατά τους μήνες Ιούνιο-Σεπτέμβριο με τη μεταφορά 
του αρχειακού υλικού των ιστοσελίδων τους στον νέο 
ιστότοπο του οργανισμού και με την οργάνωση και ενα-
πόθεση του εκπαιδευτικού υλικού τους στην πλατφόρμα 
MS TEAMS. 

Κεντρική Βιβλιοθήκη

o Συνεχίσθηκε ο εμπλουτισμός του ψηφιακού αποθετη-
ρίου του Κολλεγίου με τίτλο «DSpace», που έχει ως σκοπό 
τη συγκέντρωση, οργάνωση, καταλογογράφηση και δια-
τήρηση του ψηφιακού υλικού που δημιουργείται από την 
Κολλεγιακή Κοινότητα και τα μέλη της καθώς και την ψη-
φιοποίηση παλαιότερου με απώτερο στόχο τη διατήρηση 
της ιστορίας του σχολείου.

o Οι βιβλιοθηκονόμοι/καταλογογράφοι συνέχισαν να 
εντάσσουν στον ηλεκτρονικό κατάλογο μεγάλο αριθμό 
παλαιότερου βιβλιακού υλικού που ήταν καταχωρισμένο 
σε μορφή δελτίων στον δελτιοκατάλογο, καθώς και νέα 
αποκτήματα. Η συλλογή της Βιβλιοθήκης εμπλουτίσθηκε 
με 1.414 νέες εισαγωγές τεκμηρίων, (βιβλίων, περιοδικών 
και οπτικοακουστικού υλικού –DVD, CD κ.ά. ) και διαθέ-
τει συνολικά 89.988 τεκμήρια. 

o Στο πλαίσιο του προγράμματος καλοκαιρινής απα-
σχόλησης μαθητών του Σχολείου μας, η Βιβλιοθήκη απα-
σχόλησε και φέτος έναν μαθητή του Λυκείου Κολλεγίου 
Αθηνών.

o Μεγάλο αριθμό βιβλίων δώρισε στη Βιβλιοθήκη του 
Κολλεγίου ο Νίκος Πολίτης. 

o Δραστηριότητες Βιβλιοθηκών Δημοτικών Σχολείων και 
Νηπιαγωγείου κατά την περίοδο Ιου-νίου-Σεπτεμβρίου:

Μποδοσάκειο
Η Βιβλιοθήκη του Μποδοσακείου ασχολήθηκε με τα ορ-
γανωτικά της συλλογής: καταλογογράφηση, αποσύρσεις 
υλικού, ταξιθέτηση της συλλογής και έλεγχο δανεισμού. 
Ταυτόχρονα έγινε επεξεργασία των προγραμμάτων έρευ-
νας και φιλαναγνωσίας και δημιουργία νέου υλικού, όπου 
αυτό ήταν απαραίτητο. 

Λάτσειο
• Πραγματοποιήθηκαν παρουσιάσεις στους μαθητές των 
εξής βιβλίων: 
– «Κάμπινγκ», το οποίο αποτέλεσε αφόρμηση για την 
εργασία «Εναλακτικές πηγές ενέργειας», στο πλαίσιο της 
θεματικής ενότητας του PYP Sharing the planet, από την 
Ν. Δρακούλα. 
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– «Το φάντασμα του Κάντερβιλ», στο πλαίσιο του προ-
γράμματος φιλαναγνωσίας, από την εκδότρια Α.-Μ. 
Βλάσση.
– «Ο ζωγράφος με τις τρεις πατρίδες», στο πλαίσιο της 
διαθεματικής ενότητας Where we are in place and time, 
εστιάζοντας στο θέμα Προσφυγιά και Μετανάστευση, από 
τον συγγραφέα Γρ. Χαλιακόπουλο.
– «Το πρώτο όνειρο του Φώτη», από την αρχιτέκτονα/
συγγραφέα Π. Χατζηευστρατίου-Μιχελινάκη, δίνοντας την 
ευκαιρία στους μαθητές να πειραματιστούν με το φως και 
τις σκιές.
– « Όταν ο ήλιος πάει για ύπνο», στο πλαίσιο της δια-
θεματικής ενότητας του PYP Where we are in place and 
time, από την συγγραφέα Α. Πιπίνη.

• Η Βιβλιοθήκη ασχολήθηκε με την οργάνωση του υλι-
κού της (καταλογογράφηση, ταξινόμηση), τον προγραμ-
ματισμό και την επικαιροποίηση των προγραμμάτων που 
εκπονεί.

Νηπιαγωγείο
• Στην Βιβλιοθήκη «Χαράλαμπος Βελλής» πραγματο-
ποιήθηκαν βιβλιοθηκονομικές εργασίες που αφορούσαν 
προσκτήσεις νέου υλικού, καταλογογράφηση και ταξιθέ-
τηση αυτού. 

Παράλληλα, προγραμματίσθηκε το νέο πρόγραμμα 
έρευνας που θα υλοποιείται με βάση τις διαθεματικές 
ενότητες έρευνας των νηπίων. 

• Μετά την έναρξη της σχολικής χρονιάς και την επι-
στροφή των μαθητών στο σχολείο, προγραμματίσθηκε η 
λειτουργία της δανειστικής βιβλιοθήκης και οι δράσεις φι-
λαναγνωσίας νηπίων και προνηπίων να ξεκινήσουν στις 4 
Οκτωβρίου 2021. 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ

o Τα μαθήματα του Προγράμματος Επιμόρφωσης Ενη-
λίκων ξεκίνησαν στις 5 Οκτωβρίου 2021 και πραγματο-
ποιούνται πλέον δια ζώσης, καλύπτοντας ευρύ κύκλο 
θεμάτων στους εξής τομείς: Επιστήμες Πολιτισμός, Ξένες 
Γλώσσες, Καλλιτεχνικά Εργαστήρια, Προσωπική Ανάπτυξη. 
(Αναλυτικός κατάλογος σπουδών του ΠΕΕ στην ηλεκτρο-
νική διεύθυνση www.athenscollege.edu.gr/adult-learning. 
Πληροφορίες στα τηλ. 210 674 8160 / 6798191, 10:00-19:00.

o Οι δραστηριότητες του προγράμματος « Άσκηση-
Άθληση» στο Κολυμβητικό Κέντρο και στο Κλειστό Γυμνα-
στήριο-Αθλητικό Κέντρο για τους ενηλίκους ξεκίνησαν 
κανονικά, όπως είχε προγραμματισθεί. 

Στο πλαίσιο του προγράμματος:
– Το Κολυμβητικό Κέντρο στο Ψυχικό λειτουργεί κάθε Δευ-
τέρα έως Παρασκευή 17.30-21.30, Σάββατο 14.00-19.00 
– Το Κλειστό Γυμναστήριο-Αθλητικό Κέντρο στο Ψυχικό 
λειτουργεί κάθε Δευτέρα έως Παρασκευή 17.30-22.30, 
Σάββατο 14.00-19.00. 

(Πληροφορίες στο τηλ. 210 6798321).

ΠΕΝΘΗ

n Ιωάννης Βάρτσος: Απόφοιτος ’49. Παλαιός καθηγη-
τής-φιλόλογος του Κολλεγίου Αθηνών. Απεβίωσε τον Ιού-
νιο 2021. (βλ. σελ. 21).

n Παύλος Κουτσογιάννης: Απόφοιτος ’57. Καθηγητής Οι-
κονομικών στο Κολλέγιο Αθηνών την περίοδο 1990-2000 
(βλ. σελ. 21).

ΔΥΟ ΕΠΕΤΕΙΑΚΑ ΜΟΥΣΙΚΑ ΕΡΓΑ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗ ΜΗΝΑΚΑΚΗ

o Στις 7 Ιουνίου η Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ, υπό τη διεύθυνση του Στάθη Σούλη, ερμήνευσε σε πρώτη 
εκτέλεση το συμφωνικό έργο του Δημήτρη Μηνακάκη «Θερμοπύλες» (Αμφιθέατρο Σαϊνοπουλείου Ιδρύματος στη 
Σπάρτη). Ο καταξιωμένος Λάκων συνθέτης (ο οποίος διετέλεσε επί σειρά ετών Προϊστάμενος του Μουσικού Τμή-
ματος του Κολλεγίου) εμπνεύσθηκε και συνέθεσε το έργο αυτό για συμφωνική ορχήστρα, σοπράνο, μέτζο σοπράνο, 
τενόρο, βαρύτονο και αφηγητή, ειδικά για την επέτειο των 2.500 ετών από τη μάχη των Θερμοπυλών. 

Μέσα από δώδεκα σκηνές, που περιέχουν μουσική, αφήγηση και ποίηση, ξεδιπλώνονται τα ιστορικά γεγονότα 
σύμφωνα με τον Ηρόδοτο, ενώ μελωδικά αποδίδονται ποιήματα των Τυρταίου, Γεωργίου Δροσίνη, Λουκά Σταύρου 
και Κωνσταντίνου Καβάφη που περιέχουν αναφορές στις Θερμοπύλες.

o Στις 13 Σεπτεμβρίου (Δημοτικό Στάδιο Αγίου Δημητρίου) παρουσιάσθηκε ένα ακόμη νέο έργο του Δ. Μηνακάκη 
με τίτλο «1821-2021». Πρόκειται για μια Ωδή με μουσική και λόγο ελληνικό από τον 4ο π.Χ. αιώνα ώς τις μέρες 
μας, με πρωτότυπη μουσική, αλλά και επεξεργασίες παραδοσιακών τραγουδιών για ορχήστρα δωματίου και τέσ-
σερις λυρικούς καλλιτέχνες (Διευθυντής Ορχήστρας: Γιώργος Αραβίδης). 

Το έργο διατρέχει τον χώρο και τον χρόνο, ξεκινώντας από το Θούριο των αρχαίων Ελλήνων «Ω παίδες Ελλή-
νων ίτε...», τις Θερμοπύλες (ποίημα του Γεωργίου Δροσίνη) και παραδοσιακές μελωδίες για τις ηρωικές μορφές 
κλεφτών, αρματολών και αγωνιστών του 1821.

http://www.athenscollege.edu.gr/adult-learning


ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΑΠΟ ΤΑ ΧΡΟΝΙΑ ΤΟΥ ΜΕΣΟΠΟΛΕΜΟΥ

ΣΤΟΝ ΕΙΚΟΣΤΟ ΠΡΩΤΟ ΑΙΩΝΑ

ΣΤΑΘΜΟΙ ΚΑΙ ΟΡΟΣΗΜΑ

Μέσα από τις σελίδες του αναδύεται η ξεχωριστή φυσιογνωμία 
του Σχολείου μας και, με κείμενα και εκατοντάδες φωτογραφίες, 
σκιαγραφούνται οι προσπάθειες, οι περιπέτειες και τα επιτεύγ-
ματα, που συνθέτουν την ιστορία του Κολλεγίου Αθηνών, τα κυ-
ριότερα γεγονότα, οι θεσμικές καινοτομίες και οι σημαντικότεροι 
παράγοντες, που διαμόρφωσαν την πορεία του και την πολύ-
πλευρη προσφορά του στην παιδεία και στην κοινωνία από το 
ξεκίνημά του μέχρι σήμερα.

Το χρονικό της δημιουργίας και καταξίωσης του Κολλεγίου 
ως διεθνούς κύρους Κέντρου Εκπαιδευτικής και Παιδαγωγικής 
Αριστείας.
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o Δώδεκα από τα 15 μέλη του Board of Trustees είναι 
απόφοιτοι: Αλέξανδρος Μίχας ’76, Chairman, Ιωάννης 
Μανουηλίδης ’76, Secretary, Γεώργιος Αντωνιάδης ’80, 
Treasurer, Δημήτριος Γόντικας ’74, Γεώργιος Δάνγκας 
’83, Κωνσταντίνος Κανελλόπουλος ’82, Νικόλαος Μονο-
γυιός ’68, Αλέξανδρος Νεχαμάς ’64, Αλέξανδρος Πούλιας 
’91, Βασίλειος Σαλαπάτας ’55, Πέτρος Σαμπατακάκης ’65, 
Μαρία-Λίζα Φαρμακίδη ’91, μέλη.

o Στη νέα Διεύθυνση του Κολλεγίου μετέχουν ο Καθηγη-
τής Κώστας Συνολάκης ’75 (Διευθυντής/President) και ο 
Χρήστος Παπανικολάου ’85 (Γενικός Συντονιστής Σχολι-
κών Μονάδων).

o Ο Ακαδημαϊκός Αλέκος Λεβίδης ’63 τιμήθηκε από 
την Πρόεδρο της Δημοκρατίας με τον Χρυσό Σταυρό του 
Τάγματος της Τιμής.

o Στον Ραφαήλ Μωυσή x52 απονεμήθηκε το President’s 
Award 2021 (βλ. σελ. 4).

o Ο Ιωάννης Δεληκωστόπουλος ’88 εξελέγη Αναπληρω-
τής Καθηγητής της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου 
Αθηνών.

o Σε ντοκυμαντέρ του Ιδρύματος Οικονομικών και Βιο-
μηχανικών Ερευνών (ΙΟΒΕ), αφιερωμένο στη μνήμη του 
Θεόδωρου Παπαλεξόπουλου, κορυφαίας προσωπικότη-
τας της σύγχρονης ελληνικής βιομηχανίας, με μακρόχρο-
νη συμβολή στην οικονομική ανάπτυξη του τόπου, και με 
ευρύτερη προσφορά στην κοινωνία, στην παιδεία, στον 
πολιτισμό (σενάριο, κείμενο, αφήγηση: Δημήτρης Καρα-
μάνος ’59), περιέχονται «παρεμβάσεις» - σχόλια των Ρα-
φαήλ Μωυσή x52, Στέλιου Αργυρού ’64, Οδυσσέα Κυρια-
κόπουλου x71, Βασίλη Φουρλή ’79. Συμβολή στη βιντεο-
σκόπηση των «παρεμβάσεων» είχε η Αμαλία Ζαούση ’00.

o Ο Γιάννης Εμίρης ’85, Καθηγητής Πληροφορικής και 
Τηλεπικοινωνιών στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, εξελέγη 
Πρόεδρος και Γενικός Διευθυντής του Ερευνητικού Κέ-
ντρου «Αθηνά», το οποίο εστιάζει τη δραστηριότητά του 
στις τεχνολογίες πληροφοριών και επικοινωνιών.

o Η Έλλη Δεληγιάννη ’20, αθλήτρια του ΣΑΚΑ και μέλος 
της Εθνικής Ομάδας Στίβου, κατέλαβε την 1η θέση στο 
Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Στίβου Κ20 στον δρόμο 800μ., 
προκριθείσα να συμμετάσχει στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλη-
μα στο Ταλίν της Εσθονίας, όπου κατέκτησε την 4η θέση 
με νέο πανελλήνιο ρεκόρ. 

o Ο Πέτρος Φατούρος ’00, δικηγόρος-εταίρος της δι-
κηγορικής εταιρίας Phi Lambda Law Firm, εξελέγη μέλος 
του Παγκόσμιου 30μελούς Συμβουλίου Αποφοίτων του 
Boston University. Επίσης εξελέγη μέλος του Διοικητικού 
Συμβουλίου της Ειδικής Επιτροπής Οικογενειακών Εται-
ριών (Family Business) της Βρετανικής «Society of Trust 
& Estate Practitioners».

o Στην Εφημερίδα «Βραδυνή» (εκδότης ο Σταύρος Μή-
τσης ’94), Αρχισυντάκτης-Υπεύθυνος Αθλητικού είναι ο 
Αντώνης Κατσαρός ’87 και αρθρογράφος ο δημοσιογρά-
φος-βουλευτής Γιάννης Λοβέρδος ’78.

o Η Ελένη Αναγνωστοπούλου ’10 εργάζεται ως δικηγό-
ρος στη Νομική Διεύθυνση της Νέας Τηλεόρασης Α.Ε. 
(Star Channel).

o Στελέχη της ΕΡΤ, με συμμετοχή σε ενημερωτικές τηλε-
οπτικές εκπομπές, είναι οι δημοσιογράφοι Κώστας Παπα-
χλιμίντζος ’98 και Πιέρρος Τζανετάκος ’00.

o Το Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος ανα-
κοίνωσε τη συνεργασία του με τον σκηνοθέτη Γιάννη Χου-
βαρδά ’69, ο οποίος παρουσιάζει στον Θόλο του ΚΠΙΣΝ 
το θεατρικό έργο του Νορβηγού συγγραφέα Γιόν Φόσσε 
«Κάποιος θα έρθει».

o Εκδόθηκαν πρόσφατα τα εξής βιβλία:
– Βασίλη Σγούτα x53: « Ένας Αθηναίος για την πόλη του» 
(Εκδόσεις Πλέθρον)
– Θάνου Βερέμη ’62: «Ταξίδι στη Λατινική Αμερική και 
σκέψεις για τους Εθνικισμούς» (Εκδόσεις Καστανιώτη).

ΤΟ ΝΕΟ Δ.Σ. ΤΟΥ ΣΑΚΑ

Κατά την Ετήσια Γενική Συνέλευση των μελών 
του ΣΑΚΑ (17 Οκτωβρίου 2021) εξελέγη νέο Δι-
οικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου, η σύνθεση του 
οποίου είναι η εξής:

Αριστείδης Πίττας ’78, Πρόεδρος ·  Γιώργος Σα-
κελλαριάδης ’01, Α΄ Αντιπρόεδρος ·  Ελένη Αναγνω-
στοπούλου ’10, Β΄ Αντιπρόεδρος ·  Αλέξης Κομσέλης 
’92, Γενικός Γραμματέας ·  Τώνια Αρώνη ’02, Ταμίας · 
Αντώνης Βουράκης ’66, Νίκος Γκολιόπουλος ’14, Ει-
ρήνη Καπελλάκη ́ 99, Μαίρη Λω ’12, Βασίλης Μεντζε-
λόπουλος ’83, Ανδρέας Μωρίκης ’69, Σέργιος Παπα-
δόπουλος ’99, Ξένια Πασχοπούλου ’91, Κωνσταντίνος 
Στεφανάκης ’15, Βασίλης Φουρλής ’79, μέλη.

ΤΑ ΝΕΑ ΤΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ
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– Θεόδωρου Δημητρόπουλου x62: «1821 – Η ύβρις του 
αναθεωρητισμού: “Αλήθειες” και αλήθειες» ( Άμμων Εκ-
δοτική)
– Χαράλαμπου Κωνσταντινίδη ’64: « Όταν μιλούσα στο 
πηγάδι και άλλες ιστορίες» (Εκδόσεις Ελευθερουδάκης).
– Θεόδωρου Φορτσάκη ’73: «Διοικητική Δικονομία» 
(Εκδόσεις Νομικής Βιβλιοθήκης).
– Αλέξη Παπαχελά ’79: « Ένα σκοτεινό δωμάτιο» (Εκδό-
σεις Μεταίχμιο).

o «Απανεμιά» είναι ο τίτλος της νέας συλλογής τραγου-
διών του συνθέτη Νίκου Πλάτανου ’80.

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΣΑΚΑ

o Στις 24 Ιουνίου διεξήχθη διαδικτυακό συνέδριο του 
ΣΑΚΑ με θέμα «Η κοινωνία μετά την Covid-19».

o Στις 30 Ιουνίου το Health Care Club πραγματοποίησε 
εκδήλωση με θέμα «Healthcare and entrepreneurship».

ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ

n Γιώργος Δαλακούρας ’57: Απεβίωσε τον Ιούλιο 2021. 
(Εκτενές κείμενο εις μνήμην του, στο προηγούμενο τεύ-
χος της «Ε»).

n Ανδρέας Ποταμιάνος x52: Απεβίωσε τον Ιούλιο 2021. 
(Εκτενές κείμενο εις μνήμην του, στο προηγούμενο τεύ-
χος της «Ε»).

n Μένης Θεοδωρίδης ’68: Απεβίωσε τον Μάρτιο 2021. Εί-
χε γεννηθεί στην Αθήνα το 1949. Μετά την αποφοίτησή του 
από το Κολλέγιο συνέχισε τις σπουδές του στο Deree College 
(BA – Psychology & Sociology) και στο Sussex University 
της Βρετανίας. Είχε επίσης πτυχίο Σκηνοθεσίας από τη Σχο-
λή Σταυράκου. Επαγγελματικά ασχολήθηκε με τη σκηνοθε-
σία και με τη χρήση οπτικοακουστικών μέσων στην εκπαί-
δευση. Συνεργάσθηκε με την ΕΡΤ, εργάσθηκε σε ερευνητικά 
προγράμματα για την ανάπτυξη δεξιοτήτων συνεργασίας 
μέσα από δραστηριότητες αισθητικής αγωγής στην Ελλάδα 
και στη Βρετανία, και σε Προγράμματα Οπτικοακουστικής 
Παιδείας με την εποπτεία του Πανεπιστημίου Θεσσαλονί-
κης και τη συνεργασία του Ευρωπαϊκού Κέντρου Παιδικής 
Τηλεόρασης. Διετέλεσε Ειδικός Συνεργάτης του Υπουρ- 
γείου Παιδείας για τη Διεύθυνση Εκπαίδευσης Ελληνοπαί-
δων Εξωτερικού σχεδιάζοντας υλικό για τη διδασκαλία του 
μαθήματος της Ιστορίας στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. 
Δίδαξε «Θέματα οπτικοακουστικής παιδείας» στο ΠΕΚ Α- 
θήνας, στο Μαράσλειο Διδασκαλείο, σε επιμορφωτικά σε-
μινάρια του προγράμματος «Μελίνα», ήταν υπεύθυνος εκ-
παιδευτικού σχεδιασμού και συγγραφέας εντύπων για προ-
γράμματα του Υπουργείου Πολιτισμού και της Βουλής των 
Ελλήνων, μέλος της Επιτροπής του Παιδαγωγικού Ινστιτού-
του για τον σχεδιασμό προγραμμάτων σπουδών του Νέου 

Στις 4 Οκτωβρίου συμπληρώνονται 20 χρόνια από την πρώτη (εκ βάθρων) ανακαίνιση της Λέσχης του ΣΑΚΑ, 
η οποία συνδυάσθηκε με τον εορτασμό των 70 ετών από την ίδρυσή του. Την κορδέλα των εγκαινίων έκοψε ο 
«πρώτος πολίτης του Κολλεγίου» Ηλίας Ηλιάσκος ’29 μαζί με τον Πρόεδρο του Δ.Σ. του ΕΕΙ Χαράλαμπο Βελλή ’43 
και τον Πρόεδρο του ΣΑΚΑ Άρη Μανιά x57. 

Κεντρικός ομιλητής στην επετειακή εκδήλωση ήταν ο παλαιός Πρόεδρος του ΣΑΚΑ Δημήτρης Καραμάνος ’59.
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Σχολείου κ.ά. Ευρύτατο ήταν το συγγραφικό έργο του (με-
λέτες και δημοσιεύσεις σε ελληνικά και ξένα ειδικά έντυπα).

n Γιώργος Μέης ’53: Απεβίωσε τον Μάρτιο 2021. Είχε 
γεννηθεί στην Αθήνα το 1934. Μετά την αποφοίτησή του 
από το Κολλέγιο συνέχισε τις σπουδές του στο Πανεπι-
στήμιο του Μονάχου (ηλεκτρολόγος μηχανικός). Όλη η 
επαγγελματική σταδιοδρομία του συνδέθηκε με τη ΔΕΗ, 
της οποίας υπήρξε ανώτερο τεχνικό-διοικητικό στέλεχος. 
Διατήρησε στενή σχέση με το Κολλέγιο, ήταν δε επί σειρά 
ετών μέλος της ομάδας βόλλεϋ των αποφοίτων.

n Νίκος Ζαχαριάδης ’85: Απεβίωσε τον Απρίλιο 2021. 
Είχε γεννηθεί στην Αθήνα το 1966. Μετά την αποφοίτησή 
του από το Κολλέγιο συνέχισε τις σπουδές του στο Πα-
νεπιστήμιο Αθηνών (Πολιτικές Επιστήμες). Επαγγελμα-
τικά δραστηριοποιήθηκε ως δημοσιογράφος σε πολλές 
εφημερίδες («Αυγή», «Ελεύθερος Τύπος», «Μεσημβρι-
νή», «Πρώτο Θέμα», «Athens Voice») και σε περιοδικά 
(Αρχισυντάκτης στο «Max» και στο «Nitro», συνεργάτης 
του «Downtown»). Τα τελευταία χρόνια δίδασκε και στο 
Metropolitan College «Applied Journalism».

n Ιωάννης Βάρτσος ’49: Απεβίωσε τον Ιούνιο 2021. Είχε 
γεννηθεί στην Αθήνα το 1931. Μετά την αποφοίτησή του 
από το Κολλέγιο συνέχισε τις σπουδές του στο Πανεπιστή-
μιο Αθηνών (Ιστορία, Αρχαιολογία και Φιλολογία) και στο 
University of Cincinnati (MA – Κλασσική Φιλολογία), έλα-
βε δε Διδακτορικό από το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Το 1956 
προσελήφθη ως φιλόλογος στο Κολλέγιο Αθηνών, όπου δι-
ετέλεσε και μέλος του Παιδαγωγικού Συμβουλίου του. Απο-
χώρησε το 1986. Ακολούθως εξελέγη Καθηγητής στη Φιλο-
σοφική Σχολή του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Ήταν μέλος 
πολλών επιστημονικών εταιρειών, υπήρξε δε, για μία περίο-
δο, μέλος του Δ.Σ. του Συλλόγου Αποφοίτων του Κολλεγίου.

n Νίκος Μπακόπουλος ’67: Απεβίωσε τον Ιούλιο 2021. 
Είχε γεννηθεί στην Αθήνα το 1949. Μετά την αποφοίτησή 
του από το Κολλέγιο συνέχισε τις σπουδές του στις ΗΠΑ 
(Cornell – BA in Biology/Phycology, University of Iowa – 
PhD in Pharmacology, Yale University – Pharmacology). 
Εργάσθηκε στο Dartmouth Medical School (faculty), στην 
Pfizer Inc. (Executive Director of Biology & Senior Director 
of Corporate Strategic Planning) και, ως President ή CEO, 
σε διάφορες μεγάλες βιοτεχνολογικές εταιρίες, όπως η 
OSI Pharmaceuticals, η Anaderm Research Corporation, 
η Aton Pharmaceuticals και η Mensana Pharmaceuticals 
με σημαντικές επιστημονικές επιτεύξεις. Ήταν πάντα πο-
λύ κοντά στο Κολλέγιο, με συμβολή στο έργο του και ως, 
επί σειρά ετών, μέλος του Board of Trustees στις ΗΠΑ.

n Σωτήρης Σωτηρίου ’65: Απεβίωσε τον Ιούλιο 2021. Είχε 
γεννηθεί στην Αθήνα το 1947. Μετά την αποφοίτησή του 

από το Κολλέγιο συνέχισε τις σπουδές του στη Νομική 
Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών. Άσκησε τη δικηγορία 
στην Αθήνα, διετέλεσε και νομικός σύμβουλος επιχειρήσε-
ων και συνεργάτης ασφαλιστικών εταιριών και τραπεζών. 
Ήταν εκ των εισηγητών του θεσμού της χρηματοδοτικής 
μίσθωσης (Leasing) για την ΕΤΒΑ.

n Νεφέλη Γκατσώνη ’20: Απεβίωσε τον Ιούλιο 2021. Εί-
χε γεννηθεί στην Αθήνα το 2002. Μετά την αποφοίτησή 
της από το Κολλέγιο συνέχισε τις σπουδές της στο Bristol 
University (Psychology). Έφυγε τόσο πρόωρα, τόσο ανα-
πάντεχα στο ξεκίνημα της πολλά υποσχόμενης ζωής της… 

n Παύλος Κουτσογιάννης ’57: Απεβίωσε τον Ιούλιο 2021. 
Είχε γεννηθεί στην Αθήνα το 1938. Μετά την αποφοίτησή 
του από το Κολλέγιο συνέχισε τις σπουδές του στο Πανε-
πιστήμιο Αθηνών (Νομική Σχολή και Σχολή Πολιτικών και 
Οικονομικών Επιστημών), και, σε μεταπτυχιακό επίπεδο, 
στη Βρετανία: University of York (MA – International 
Finance) και University of Warwick (PhD – Capital 
Movements – Investment Growth). Δίδαξε για ένα δι-
άστημα στο Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης (1974), στο 
Πανεπιστήμιο Αθηνών (1975) και στο Κολλέγιο Αθηνών 
(1990 - 2000). Διετέλεσε οικονομολόγος σε υψηλόβαθμες 
θέσεις στη Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών της Τράπε-
ζας της Ελλάδος (1975 - 2000). Παράλληλα, παρήγαγε 
ερευνητικό έργο στο ΚΕΠΕ, στο Υπουργείο Συντονισμού 
και σε θεσμούς της ΕΟΚ στις Βρυξέλλες. Σε θέματα συ-
ναλλαγματικής πολιτικής και διεθνούς οικονομίας εκπρο-
σώπησε την Τράπεζα της Ελλάδος σε αποστολές σε Κε-
ντρικές Τράπεζες του εξωτερικού, συμπεριλαμβανομένων 
και των διαπραγματεύσεων για την ένταξη της Ελλάδος 
στην ΕΟΚ. Ήταν Γραμματεύς-Εισηγητής της Επιτροπής 
Αντικινήτρων και μέλος της Επιτροπής και Εισηγητής του 
Επενδυτικού Νόμου 1262/82. Συνέγραψε πολλές μελέτες 
και είχε πολλές δημοσιεύσεις σε επιστημονικές εκδόσεις. 
Ασχολήθηκε επίσης με θέματα αρχαιολογικού ενδιαφέρο-
ντος, αρχαίας Ελληνικής και Βυζαντινής τέχνης, καθώς 
και κλασικής μουσικής. Για το ερευνητικό έργο του βρα-
βεύθηκε το 1993 από την Ακαδημία Αθηνών.

n Μανώλης Αθανασίου ’70: Απεβίωσε τον Αύγουστο 
2021. Είχε γεννηθεί στην Αθήνα το 1951. Μετά την απο-
φοίτησή του από το Κολλέγιο συνέχισε τις σπουδές του 
στο Πανεπιστήμιο της Γενεύης (ΒΑ - Econometrics), στο 
Indiana University (MA - Economics), και στο Πανεπιστή-
μιο Αθηνών (PhD - Economics). Δίδαξε Οικονομικά και 
Game Theory στο Πανεπιστήμιο Αθηνών (Σχολή Οικονο-
μικών και Πολιτικών Επιστημών) έως το 2017.

n Χαρά Τσέκου ’97: Απεβίωσε τον Σεπτέμβριο 2021. 
Είχε γεννηθεί στην Αθήνα το 1979. Μετά την αποφοίτη-
σή της από το Κολλέγιο συνέχισε τις σπουδές της στο 
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Royal Holloway – University of London (Psychology) 
και στο Imperial College – University of London, School 
of Medicine (MSc in Cognitive Neurosience). Έλαβε το 
Διδακτορικό της από το Πανεπιστήμιο Αθηνών (Ιατρική 
Σχολή – Τμήμα Ψυχιατρικής). Διετέλεσε επί σειρά ετών 
Επιστημονική Συνεργάτις του Πανεπιστημίου Αθηνών, 
Υπεύθυνη του Τμήματος Ψυχολογίας στο IST College 
(Αθήνα), Σύμβουλος Επαγγελματικού Προσανατολισμού 
& Ψυχοθεραπεύτρια στην Edujob (Αθήνα), συνεργάτις 
του Νοσοκομείου Ευαγγελισμός και Αιγινήτειο, του Ιν-
στιτούτου Έρευνας & Θεραπείας της Συμπεριφοράς, του 
London School of Counseling κ.ά. Συμμετέσχε σε πολλά 
Κοινοτικά Προγράμματα, δίδαξε στο Πανεπιστήμιο Αθη-
νών (Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών της Ιατρικής 
Σχολής), στο IST και στο Metropolitan College (Αθήνα) 
και είχε ευρύτατο συγγραφικό έργο (μελέτες και δημο-
σιεύσεις σε ελληνικά και ξένα επιστημονικά περιοδικά).

n Θανάσης Τεγόπουλος ’59: Απεβίωσε τον Σεπτέμβριο 
2021. Είχε γεννηθεί στην Αθήνα το 1940. Απεφοίτησε από το 
Κολλέγιο με τη διάκριση «Μετά πλείστου επαίνου», έχοντας 
–κατά τη διάρκεια της σχολικής του διαδρομής– και άλλες 
σημαντικές διακρίσεις («Ρητορικό Βραβείο Τριών Ιεραρ-
χών» και Βραβείο Ακαδημαϊκής Αριστείας «Δόλασικ»). 
Σπούδασε φιλοσοφία στις ΗΠΑ και νομικά στην Ελβετία 

και στην Ελλάδα. Επαγγελματικά άσκησε τη δικηγορία στην 
Αθήνα με ειδίκευση στο αστικό δίκαιο, διετέλεσε δε και νομι-
κός σύμβουλος μεγάλων επιχειρήσεων. Παράλληλα, υπήρξε 
–από το 2006– εκδότης της εφημερίδας «Ελευθεροτυπία».

ΑΠΟΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΣΕ ΕΝΑΝ ΑΙΩΝΟΒΙΟ ΑΠΟΦΟΙΤΟ

ΑΝΤΩΝΗΣ ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ
1920-2021

Στις 7 Σεπτεμβρίου απεβίωσε –σε ηλικία 101 ετών– ο Αντώνης Μαρινάκης, απόφοιτος της τάξης ’38. Είχε γεν-
νηθεί στην Κωνσταντινούπολη το 1920 με οικογενειακές ρίζες στη Σμύρνη και στην Πόλη. Δύο χρόνια αργότερα η 
οικογένειά του μετακόμισε στη Σύρο και το 1924 εγκαταστάθηκε στο Μαρούσι Αττικής. Όταν τελείωσε το εξατάξιο 
δημοτικό σε τοπικό σχολείο, έγινε δεκτός ως μαθητής Γυμνασίου στο Κολλέγιο Αθηνών. 

Στα σχολικά εκεί χρόνια του διακρίθηκε για τις ακαδημαϊκές επιδόσεις του, για τη θεατρική δράση του, ως 
μαθητής του Καρόλου Κουν, και ως αθλητής σε αγωνίσματα στίβου.

Μετά την αποφοίτησή του συνέχισε τις σπουδές του στη Σχολή Χημικών του Πανεπιστημίου Αθηνών. Ως έφε-
δρος αξιωματικός, πολέμησε στο Ελληνοαλβανικό μέτωπο και, μετά την αποστρατεία του, εργάσθηκε ως χημικός 
σε ελληνικές βιομηχανίες. Το 1955 δραστηριοποιήθηκε επαγγελματικά στην Αφρική (Καμερούν). Εκεί διετέλεσε, 
επί σχεδόν 20 χρόνια, Τεχνικός Διευθυντής μεγάλης βιομηχανικής επιχείρησης σαπωνοποιίας. Επέστρεψε το 1975 
στην Ελλάδα, όπου ολοκλήρωσε τη σταδιοδρομία του.

Το 1988 έλαβε μέρος, μαζί με τη σύζυγό του, στο Reunion 50ετίας της τάξης του, με το οποίο εγκαινιάσθηκε 
ο Κολλεγιακός αυτός επετειακός θεσμός. Ήταν δε πάντα παρών σε όλα τα επόμενα, κατά καιρούς, Reunions ’38.

Το 2019 είχε σχεδιασθεί να είναι ο πρώτος απόφοιτος που θα μετείχε –με προφορική μαρτυρία του– στο 
Project «Κιβωτός Ιστορικής Κολλεγιακής Μνήμης» του Δημήτρη Καραμάνου, αλλά, λόγω του lockdown της παν-
δημίας, αυτό δεν κατέστη δυνατόν.

Ο Αντώνης Μαρινάκης ήταν διαχρονικά κοντά στο Κολλέγιο, το οποίο αγαπούσε και στήριζε με κάθε τρόπο. 
Αξίζει να σημειωθεί ότι –εκφράζοντας εμπράκτως αυτή την αγάπη και την ευγνωμοσύνη του, ως υπότροφος στα 
μαθητικά του χρόνια, έκανε, λίγο πριν φύγει από τη ζωή, μεγάλη δωρεά στο Πρόγραμμα Υποτροφιών, το οποίο 
«ταύτιζε» με το ίδιο το Σχολείο του.
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o Για λόγους απλούστευσης του κειμένου στο τεύ-
χος αυτό:

α) Το Ελληνοαμερικανικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα 
αναφέρεται και ως «ΕΕΙ».

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

γ) Η λέξη «Κολλέγιο», χωρίς τη διευκρίνιση «Κολ-
λέγιο 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 
Αθηνών και Κολλέγιο Ψυχικού».

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

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

ζ) Ως «Υπουργείο Παιδείας» αναφέρεται το Υπουρ-
γείο Παιδείας και Θρησκευμάτων.

η) Η λέξη «μαθητές» σημαίνει «μαθητές και μαθή-
τριες», εκτός αν γίνεται διαχωρισμός/διευκρίνιση 

(π.χ. ομάδα ποδοσφαίρου μαθητών, ομάδα βόλλεϋ 
μαθητριών κ.ά.).

θ) «ΣΑΚΑ» είναι ακρωνύμιο του Συλλόγου των Απο-
φοίτων Κολλεγίου Αθηνών και Κολλεγίου Ψυχικού.

o Στα τεύχη της «Ενημέρωσης» περιλαμβάνονται 
στοιχεία-πληροφορίες –και σε ορισμένες περιπτώ-
σεις αυτούσια τα κείμενα ή αποσπάσματά τους εντός 
εισαγωγικών (π.χ., Development Office, Τμήμα Επι-
κοινωνίας, Διεύθυνση Πληροφορικής & Ψηφιακής 
Εκπαίδευσης)– όπως δόθηκαν από τη Διεύθυνση του 
Σχολείου, από τους υπευθύνους των τομέων δραστη-
ριότητας του ΕΕΙ και από άλλους Κολλεγιακούς φορείς 
(π.χ. ΣΑΚΑ) εντός των καθορισμένων προθεσμιών.

o Σε όλα τα τεύχη της «Ενημέρωσης» δεν περι-
λαμβάνονται πληροφορίες για τις πολυάριθμες επι-
μορφωτικές εκδηλώσεις (σεμινάρια κ.λ.) και για τη 
συμμετοχή εκπαιδευτικών σε αυτές.

o Το παρόν τεύχος καλύπτει την περίοδο Ιουνίου-
Σεπτεμβρίου 2021, με εξαίρεση ειδησεογραφικό κεί-
μενο στη σελ. 19 (εντός πλαισίου).

o Το τεύχος εκδίδεται σε ηλεκτρονική μορφή. 
Όσοι επιθυμούν να το λάβουν και σε έντυπη μορφή 
θα πρέπει να ενημερώσουν με e-mail τη Συντακτική 
Επιτροπή (enimerosi@athenscollege.edu.gr) μέχρι 
30 Νοεμβρίου 2021.

ΒΙΒΛΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΚΟΛΛΕΓΙΟ

m «Κολλέγιο Αθηνών: Από τα χρόνια του Μεσοπολέμου στον Εικοστό Πρώτο Αιώνα – Σταθμοί και 
Ορόσημα».

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

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

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

m «Συναισθήματα και Μηνύματα - Τα παιδιά δημιουργούν ανακαλύπτοντας το νεολιθικό μας παρελ-
θόν» – Παρουσίαση έργων των μαθητών του Δημοτικού Κολλεγίου Ψυχικού.
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