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ΑΡΙΘ. 89 - ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2020

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΠΑΝΔΗΜΙΑ

Το ΕΕΙ έχει αντιμετωπίσει την απειλή της πανδημίας του Covid-19 με σειρά ενεργειών σε όλα τα πεδία της λει-
τουργίας του και σε κάθε «πτυχή» της Κολλεγιακής ζωής για την προστασία των μαθητών και του προσωπικού, αλ-
λά και για την αποτελεσματική συνέχιση του έργου του –τηρώντας αυστηρά τις οδηγίες και τα μέτρα της Πολιτείας: 
Κατά την περίοδο προ του lockdown και κατά τη διάρκειά του μέχρι τον Μάιο, κατά τους μήνες επαναλειτουργίας 
του Σχολείου και στο ξεκίνημα της νέας σχολικής χρονιάς.

Σε όλο αυτό το διάστημα υποδειγματική ήταν η λειτουργία των εκπαιδευτικών και όλων των εργαζομένων του 
Σχολείου, καθώς επίσης η συνεργασία με τους μαθητές και τους γονείς, καθοριστική δε η πολύπλευρη συμβολή 
της Ιατρικής Υπηρεσίας.

o Το Κολλέγιο ανέστειλε αμέσως τη λειτουργία των σχολικών μονάδων του και των άλλων εγκαταστάσεων και 
γραφείων στο campus Ψυχικού και στο Campus Κάντζας. 
• Η προστασία της υγείας των μαθητών, των εκπαιδευτικών και των άλλων εργαζομένων, μετά το τέλος του 
lockdown, αλλά και από την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς, αποτέλεσε πρώτιστη προτεραιότητα. Στενή ήταν η 
συνεργασία σε όλες τις φάσεις της κρίσης με τα αρμόδια Υπουργεία και τον ΕΟΔΥ.
• Για όλα τα σχετικά με την πανδημία θέματα έχει γίνει και γίνεται συστηματική ενημέρωση των γονέων και του 
προσωπικού από τον ιατρό του ΕΕΙ και από τη σχολική Διεύθυνση.
• Πριν από την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς διενεργήθηκε προληπτικός μοριακός έλεγχος, υποχρεωτικός για 
περίπου 800 εργαζόμενους και προαιρετικός για περίπου 1.800 μαθητές, από συνεργαζόμενο ίδρυμα, στον χώρο 
του Κολλεγίου. Η συνεργασία αυτή συνεχίζεται.
• Δημιουργήθηκαν υγειονομικά πρωτόκολλα για τη διεξαγωγή εκδηλώσεων (π.χ. Commencement 2020).
• Συνεχής ήταν/είναι η ενημέρωση-καθοδήγηση των μαθητών, των γονέων, του προσωπικού.

o Στο Κολλέγιο τέθηκε αμέσως σε εφαρμογή το σύστημα της Εξ Αποστάσεως Διδασκαλίας (ΕΑΔ). «Επιστρατεύ-
θηκαν» οι ήδη διαθέσιμες ηλεκτρονικές πλατφόρμες ασύγχρονης επικοινωνίας μαθητών - εκπαιδευτικών (CMS, 
Managebac, e-Quizzes) και ακολούθησε η σύγχρονη επικοινωνία μαθητών - εκπαιδευτικών σε όλες τις βαθμίδες.

Το κύριο, καθαρώς εκπαιδευτικό έργο της ΕΑΔ συμπληρώθηκε και με άλλες δραστηριότητες (της Βιβλιοθή-
κης, του Τμήματος Μουσικής, του Τμήματος Φυσικής Αγωγής, των Ειδικών Προγραμμάτων, του Προγράμματος 
Επιμόρφωσης Ενηλίκων, του Γραφείου Υποτροφιών, του Development Office κ.ά.). Επίσης συνεχίσθηκαν κοινωνι-
κές δράσεις της Μαθητικής Κοινότητας και πολλοί διαδικτυακοί διαγωνισμοί.

*
Μετά την επαναλειτουργία του Σχολείου τον Μάιο, η επιτέλεση του εκπαιδευτικού έργου συνεχίσθηκε με από-

λυτη τήρηση των κανόνων-μέτρων που έχει αποφασίσει η Πολιτεία. 

o Καθ’ όλη τη διάρκεια του lockdown οι υπηρεσίες του ΕΕΙ λειτούργησαν ηλεκτρονικά, με το διοικητικό προσωπι-
κό να ανταποκρίνεται αποτελεσματικά στις ανάγκες κάθε τομέα.

o Λαμβάνοντας υπ’ όψη όλα τα δεδομένα της κρίσης και τις οικονομικές επιπτώσεις, το Δ.Σ. –αμέσως μετά την 
έναρξη του lockdown τον Μάρτιο– αποφάσισε, μεταξύ άλλων, και τα εξής: 
– Για το προσωπικό 
• Την κανονική μισθοδοσία του για το διοικητικό και εργατοτεχνικό προσωπικό. t
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Φεβρουάριος

l 22
Συναυλία του Συλλόγου «Ελπίδα» με συμμετοχή της 

College Symphony Orchestra, της Χορωδίας Γυμνασίων-
Λυκείων Κολλεγίου Αθηνών και Κολλεγίου Ψυχικού και 
του Quintet TANGartO.

l 25
Εκδήλωση με τίτλο «Βραδιά του Ευχαριστώ» της Ορ-

γάνωσης «Make-a-Wish» Ελλάδος, στο Θέατρο του Κολ-
λεγίου.

Μάρτιος

l 11
Lockdown του Σχολείου λόγω της πανδημίας του 

Covid-19 – Έναρξη λειτουργίας της Εξ Αποστάσεως Δι-
δασκαλίας σε όλες τις σχολικές βαθμίδες (βλ. σελ. 1).

Μάιος 

l 11
Επαναλειτουργία του Σχολείου μετά την άρση του 

lockdown.

Ιούνιος

l 18
Μετάδοση, διαδικτυακά, μαγνητοσκοπημένης εκδή-

λωσης της αποφοίτησης των μαθητών της Γ΄ Γυμνασίου 
Κολλεγίου Ψυχικού.

l 22
Μετάδοση, διαδικτυακά, μαγνητοσκοπημένης εκδήλωσης 
της αποφοίτησης των μαθητών της Γ΄ Γυμνασίου Κολλε-
γίου Αθηνών.

l 24
Αποχαιρετιστήρια γιορτή των μαθητών της 6ης Δημοτι-
κού Κολλεγίου Ψυχικού. 

l 25
Αποχαιρετιστήρια γιορτή των μαθητών της 6ης Δη-

μοτικού Κολλεγίου Αθηνών.

Ιούλιος

l 9
– Η 91η Τελετή Commencement (βλ. σελ. 5-8).
– Απονομή του «President’s Award» (βλ. σελ. 6).

l 13
Ανάληψη καθηκόντων του νέου Διευθυντή/

President, Ακαδημαϊκού-Καθηγητή Κώστα Συνο-
λάκη (βλ. επίσης σελ. 1 του τεύχους 88 της «Ε»).

Αύγουστος 

l 28
Ανακοίνωση των βάσεων των Πανελλαδικών Εξετά-

σεων, σύμφωνα με τις οποίες τα αποτελέσματα για τους 
αποφοίτους του Κολλεγίου είναι εξαιρετικά (βλ. σελ. 3).

Σεπτέμβριος

l 3
Εναρκτήρια συνεδρίαση των εκπαιδευτικών των σχο-

λικών μονάδων του Ελληνοαμερικανικού Εκπαιδευτικού 
Ιδρύματος (διαδικτυακά).

l 14
Αγιασμός-Τελετή έναρ-

ξης της νέας σχολικής χρο-
νιάς στα Δημοτικά (Κάντζα), 
στα Γυμνάσια, Λύκεια του 
Κολλεγίου και στο Νηπια-
γωγείο του ΕΕΙ (Ψυχικό), 
την οποία οι μαθητές παρα-
κολούθησαν από τις τάξεις 
τους, σε απευθείας μετάδοση 
μέσω του CMS.

Η Μ Ε Ρ Ο Λ Ο Γ Ι Ο  Γ Ε Γ Ο Ν Ο Τ Ω Ν
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2020

– Για τους γονείς
• Ταμειακή διευκόλυνση των γονέων με μετάθεση της καταβολής της τρίτης δόσης των διδάκτρων του τρέχοντος 

έτους κατά δύο περίπου μήνες και μετάθεση της προκαταβολής για τα δίδακτρα του επομένου σχολικού έτους.
• Δημιουργία Ειδικού Ταμείου για την ενίσχυση γονέων πληττομένων από την πανδημία.
• Παροχή, υπό μορφή δανεισμού, 150 φορητών υπολογιστών tablet σε οικογένειες μαθητών που έχουν ανάγκη. 

Σημειώνεται επίσης ότι, με απόφαση της Πολιτείας (σχετική απόφαση είχε λάβει το Δ.Σ. του ΕΕΙ πριν από την έκ-
δοσή της κρατικής οδηγίας) έγινε επιστροφή/συμψηφισμός της αναλογίας των υπηρεσιών μεταφοράς, σίτισης, εκδρο-
μών και απογευματινών δραστηριοτήτων που δεν προσφέρθηκαν κατά το διάστημα που το Σχολείο παρέμεινε κλειστό. 

Όλες οι αποφάσεις του Δ.Σ. ελήφθησαν με κύριο γνώμονα την οικονομική διευκόλυνση-ενίσχυση των γονέων, 
σταθμίζοντας, όμως, τις επιπτώσεις στην οικονομική κατάσταση και ομαλή λειτουργία του Σχολείου.

(Πληρέστερη αναφορά στο θέμα αυτό θα περιλαμβάνεται στην Ετήσια Έκθεση 2019-2020 του ΕΕΙ).

t
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ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΝΕΑ

o Καθήκοντα Προϊσταμένων και Συντονιστών Ακαδημαϊ-
κών Τμημάτων Κολλεγίου Αθηνών-Κολλεγίου Ψυχικού για 
το σχολικό έτος 2020-2021 θα ασκούν οι εξής εκπαιδευ-
τικοί:

• Διασχολικά Ακαδημαϊκά Τμήματα
– Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού: Β. Μόσχος (Προϊστά-
μενος), Α. Λαζανά (Συντονίστρια Δημοτικού), Β. Μακρής 
(Συντονιστής Γυμνασίου), Αικ. Κατσίκη (Συντονίστρια Λυ-
κείου), Θ. Γραμματικόπουλος (Υπεύθυνος Αντιπροσωπευ-
τικών Ομάδων), Θ. Χατζάτογλου (Υπεύθυνη Αθλητικών 
Ειδικών Προγραμμάτων)
– Μουσικής: Στ. Τσοκάκης (Προϊστάμενος)
• Συντονίστριες Γυμνασίων-Λυκείων
– Γαλλικών: Μ. Κατσαούνη
– Γερμανικών: Κ.-Ε. Αλεβιζοπούλου 
• Ακαδημαϊκά Τμήματα Κολλεγίου Αθηνών
Γυμνασίου-Λυκείου
– Ελληνικής Γλώσσας: Γ. Καραμπάτης (Προϊστάμενος), 
Α. Νταβαρίνου (Συντονίστρια Αρχαίων Ελληνικών), Ειρ. 
Μπασιά (Συντονίστρια Νέων Ελληνικών)
– Αγγλικών: Π. Μπασιάκου (Προϊσταμένη Λυκείου),  
Κ. Ιωάννου (Προϊσταμένη Γυμνασίου) 
– Ιστορίας και Κοινωνικών Σπουδών: Λ. Ζήση (Προϊστα-
μένη), Ν. Παλάντζας (Συντονιστής)
– Μαθηματικών: Α. Μαναρίδης (Προϊστάμενος), Ε. Ζαφεί-
ρης (Συντονιστής) 
– Φυσικών Επιστημών: Κ. Αρβανίτης (Προϊστάμενος),  

Σ. Νικολαΐδου (Συντονίστρια)
– Πληροφορικής: Μ. Κωτσογιάννη (Προϊσταμένη)
Δημοτικού
– Αγγλικών: Φ. Καφετζοπούλου (Προϊσταμένη), Β. Καρα-
στάθης (Συντονιστής 1ης-2ης-Δημιουργικών Δραστηριο-
τήτων)
– Γαλλικών: Ν. Βουζούκου-Βουζιούκου (Συντονίστρια)
– Γερμανικών: Α. Φαραού-Παπασταματέλου (Συντονίστρια)
• Ακαδημαϊκά Τμήματα Κολλεγίου Ψυχικού
Γυμνασίου-Λυκείου
– Ελληνικής Γλώσσας: Β. Βουβονίκος (Προϊστάμενος),  
Μ. Κωνσταντίνου (Συντονίστρια Αρχαίων Ελληνικών),  
Α. Γιαλελή (Συντονίστρια Νέων Ελληνικών) 
– Αγγλικών: Ε. Λάσκαρη (Προϊσταμένη Λυκείου), Α.-Λ. 
Πελεκάνου (Προϊσταμένη Γυμνασίου) 
– Ιστορίας και Κοινωνικών Σπουδών: Β. Παπαδημάτου  
(Προϊσταμένη), Ι. Παπαδόπουλος (Συντονιστής) 
– Μαθηματικών: Π. Κωστούλας (Προϊστάμενος), Φ. Σο-
φιανού (Συντονίστρια) 
– Φυσικών Επιστημών: Μ. Γαλερός (Προϊστάμενος),  
Γ. Διπλάρης (Συντονιστής)  
– Πληροφορικής: Γ. Νικολουδάκης (Προϊστάμενος) 
Δημοτικού
– Αγγλικών: J. Nelson (Προϊσταμένη), Ε. Μαρινοπούλου 
(Συντονίστρια 1ης-2ης-Δημιουργικών Δραστηριοτήτων)
– Γαλλικών: Κ. Λαμπροπούλου (Συντονίστρια)
– Γερμανικών: Κ. Ντούλια (Συντονίστρια)
International Baccalaureate Diploma Programme
– Subject Area Coordinators: Ε. Χατζηθεοδώρου (Modern 
Greek), Μ.-Ε. Φωκά (English), Γ. Δούκας (Social Sciences), 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ: 
ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΜΕΓΑΛΩΝ ΕΠΙΤΥΧΙΩΝ ΤΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΜΑΣ

Στις 28 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 2020 του Γενικού Λυκείου Κολλεγίου Αθηνών και του Γενικού Λυκείου Κολλεγίου 
Ψυχικού ήταν, για μία ακόμη χρονιά, πολύ υψηλό: 
• 98,6 % των αποφοίτων Γενικού Λυκείου του Κολλεγίου, που επιδίωξαν την εισαγωγή σε ελληνικά Ιδρύματα 
Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης. (Οι περισσότεροι απόφοιτοί μας εισάγονται σε σχολές της πρώτης επιλογής τους).
• 100% των αποφοίτων Γενικού Λυκείου και ΙΒ, που επιδίωξαν την εισαγωγή σε ξένα Πανεπιστήμια. (Οι περισσό-
τεροι σε Πανεπιστήμια της πρώτης επιλογής τους).

Ενδεικτικά αναφέρονται μερικά από τα Πανεπιστήμια του εξωτερικού, στα οποία εισήχθησαν απόφοιτοί μας 
του 2020: Columbia University, MIT, Stanford University, Johns Hopkins University, Brown University, Vanderbilt 
University, Cornell University, UCLA, Georgetown University, Williams College, Pomona College, Davidson College, 
κ.ά. (ΗΠΑ), University of Cambridge, 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, κ.ά. (Βρετανία).

Αναλυτική παρουσίαση των αποτελεσμάτων, με πληρέστερη επί μέρους πληροφόρηση σχετικά με την εισαγωγή 
των αποφοίτων 2020 του Κολλεγίου στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, θα περιλαμβάνεται στην Ετήσια Έκθεση του 
Ελληνοαμερικανικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος 2019-2020.
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Η ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 
ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΟΥ Ε.Ε.Ι. 

2020-2021

Όπως ανακοινώθηκε, η σύνθεση της Διεύθυν-
σης των σχολικών μονάδων του ΕΕΙ για το σχολικό 
έτος 2020-2021 είναι η ακόλουθη:

ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ-ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΨΥΧΙΚΟΥ
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ «ΙΩΑΝΝΗΣ Μ. ΚΑΡΡΑΣ»

Διευθυντής/President: Κώστας Εμμανουήλ Συνολάκης
Γενικός Συντονιστής Σχολικών Μονάδων ΕΕΙ: 

Χρήστος Παπανικολάου

ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Λύκειο

Διευθυντής: Χρίστος Κωνσταντόπουλος
Αναπλ. Διευθυντής: Νικόλαος Καλογεράς
Υποδιευθύντρια: Νεκταρία Παπαϊωάννου

Γυμνάσιο
Διευθύντρια: Βασιλική Τλα

Αναπλ. Διευθύντρια: Βασιλική Μουμτζή
Υποδιευθύντρια-Συντονίστρια ΜΥΡ: Αντωνία Γαϊτάνη

Δημοτικό
Διευθυντής: Λουκάς Ζάχος

Αναπλ. Διευθύντρια-PYP Coordinator: Γεωργία Μέγα
Υποδιευθυντής: Παντελεήμων Αντωνίου

Υποδιευθυντής: Σταύρος Καλλιμάνης

ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΨΥΧΙΚΟΥ
Λύκειο

Διευθυντής: Παναγιώτης Γιαννουλάτος
Αναπλ. Διευθυντής: Αθανάσιος Παναγιωτόπουλος

Υποδιευθύντρια: Αθανασία Αναγνώστου
IB Coordinator: Αντώνιος Αποστόλου

Deputy IB Coordinator: Εύβοια Καϊναδά
Γυμνάσιο

Διευθύντρια-Συντονίστρια MYP: Nικολέτα Κανελλή
Αναπλ. Διευθυντής: Λεωνίδας Καίσαρης
Υποδιευθύντρια: Παναγιώτα Πριοβόλου

Δημοτικό
Διευθυντής: Δημήτριος Σιαμόπουλος
Αναπλ. Διευθυντής-PYP Coordinator: 

Βασίλειος Ζώσης
Υποδιευθυντής: Παναγιώτης Δέδες

Υποδιευθύντρια: Κωνσταντίνα Ψωμά-Καλοφορίδου

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ «ΙΩΑΝΝΗΣ Μ. ΚΑΡΡΑΣ»
Προϊσταμένη: Τατιάνα Γκούσκου

Αναπλ. Προϊσταμένη-PYP Coordinator:  
Ζωή Λουσίδου

Director of IB Programmes (PYP-MYP-DP): 
Eλένη Βασιλείου

Π. Οικονομόπουλος  (Mathematics), Π. Καλπαξής (Natu-
ral Sciences), Β. Καρβούνη (Art) 
– Advisors: Ε. Τζάρου (Head of year 1), Ν. Βελεγράκης 
(Head of year 2), R. Scilipotti (Approaches to Learning 
Coordinator), Κ. Γεωργακοπούλου (Core Advisor), Θ. 
Γραμμένος (Advisor on Academic Integrity), J. Potter, Σ. 
Τσάλη (CAS Coordinators). 

o Διαδικτυακό σεμινάριο με θέμα «Creating an Optimal 
Learning Environment through Engaging Lesson Planning 
and Strong Classroom Management» πραγματοποιήθηκε 
για τους νεοπροσληφθέντες εκπαιδευτικούς, στις 25 και 
26 Σεπτεμβρίου, σε συνεργασία με το College of Educa-
tion and Human Development του University of Dela-
ware. Εισηγητές του σεμιναρίου ήταν οι Dr. Jacquelyn O. 
Wilson, Assistant Professor in the School of Education 
and Director, Dr. Sharon Brittingham, Senior Associ-
ate Director, και Dr. David W. Santore, Associate, Sen-
ior Leadership Specialist, Delaware Academy for School 
Leadership.

I.B. PROGRAMMES

o Στις 16 & 17 Φεβρουαρίου και 25 & 26 Φεβρουαρί-
ου 2020 αντίστοιχα, πραγματοποιήθηκαν επισκέψεις των 
PYP Συμβούλων του Οργανισμού ΙΒ στο Δημοτικό Κολλε-
γίου Αθηνών και το Νηπιαγωγείο «Ιωάννης Μ. Καρράς».  
Στόχος των IB PYP Consultation visits ήταν η δια ζώσης 
συνεργασία και ανταλλαγή σκέψεων και απόψεων με τις 
Διευθύνσεις και τους εκπαιδευτικούς των αντίστοιχων 
Σχολικών Μονάδων, καθώς και με εκπροσώπους της ευ-
ρύτερης σχολικής κοινότητας για την πορεία εφαρμογής 
του ΡΥΡ. H εξαιρετικά θετική ανατροφοδότηση που έλα-
βαν οι Σχολικές Μονάδες, για τις οποίες κατέστη δυνατή η 
επίσκεψη, διασφαλίζει την απρόσκοπτη συνέχιση της δια-
δικασίας πιστοποίησης σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα 
που έχει τεθεί.

Λόγω lockdown και του ευρύτερου περιορισμού 
των μετακινήσεων, η αντίστοιχη προγραμματισμένη για 
τις 9 & 10 Απριλίου επίσκεψη στο Δημοτικό Κολλεγίου 
Ψυχικού αναβλήθηκε για την έναρξη της νέας σχολικής 
χρονιάς. 

o Στις 18 Ιανουαρίου, πραγματοποιήθηκε Hμέρα Γνω-
ριμίας για μαθητές ελληνικών και ξενόγλωσσων σχο-
λείων που ενδιαφέρονται να εγγραφούν στο ΙΒ Diploma 
Programme του Κολλεγίου. Περιελάμβανε ξενάγηση στις 
εγκαταστάσεις του Κολλεγίου, την οποία πραγματοποίη-
σαν εθελοντές-μαθητές και ακολούθησαν παρουσιάσεις 
στην αγγλική γλώσσα. Οι μαθητές και οι γονείς τους είχαν 
την ευκαιρία να ενημερωθούν για τη φιλοσοφία και τις 
κατευθυντήριες αρχές των προγραμμάτων ΙΒ, τον τρόπο, 
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με τον οποίο το Diploma Programme εφαρμόζεται στο 
Κολλέγιο, και να θέσουν ερωτήσεις. 

o Στις 6 Ιουλίου 2020 διεξήχθησαν για πρώτη φορά στο 
Κολλέγιο εξ αποστάσεως εισαγωγικές εξετάσεις για το ΙΒ 
Diploma Programme. Οι εξετάσεις αυτές απευθύνονταν 
σε επαναπατριζόμενους Έλληνες, σε μη ελληνόφωνους 
υποψηφίους με άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας κα-
θώς και σε μαθητές εγγεγραμμένους σε ξενόγλωσσα σχο-
λεία, που φιλοδοξούν να ακολουθήσουν πανεπιστημιακές 
σπουδές στο εξωτερικό και επιθυμούν να ολοκληρώσουν 
τα τελευταία δύο χρόνια της σχολικής φοίτησής τους στο 
IB DP του Κολλεγίου. Στις εξετάσεις συμμετείχαν υποψή-
φιοι εντός και εκτός Ελλάδος και από διαφορετικές ζώνες 
ωρών. Για την απρόσκοπτη διεξαγωγή τους αξιοποιή-
θηκαν πλήρως οι υπάρχουσες ψηφιακές υποδομές του 
Σχολείου, στις οποίες ενσωματώθηκε σύστημα εξ αποστά-
σεως επιτήρησης των υποψηφίων με χρήση εφαρμογών 
τεχνητής νοημοσύνης.

o Επιδεικνύοντας ερευνητικό πνεύμα, ευρηματικότητα 
και δημιουργικότητα, το σύνολο σχεδόν των μαθητών 
της Α΄ Λυκείου ολοκλήρωσε με επιτυχία το ΜΥΡ Personal 

Project υπό την επίβλεψη των συμβούλων-καθηγητών 
τους και των MYP Personal Project Coordinators. 

o Το Κολλέγιο Αθηνών και το Κολλέγιο Ψυχικού, όπως 
προβλέπεται για όλα τα ΜΥΡ σχολεία που εκπονούν το 
MYP Personal Project, υπέβαλαν στον Οργανισμό ΙΒ δείγ-
ματα των εργασιών στην ελληνική και αγγλική γλώσσα 
προς αξιολόγηση. Με την ολοκλήρωση της εκπόνησης 
των ατομικών ερευνητικών εργασιών, προγραμματίσθηκε 
Έκθεση (ΜΥΡ Personal Project Exhibition), που λόγω του 
lockdown, έγινε εικονικά αξιοποιώντας σύγχρονα ψηφια-
κά εργαλεία (βλ. σελ. 14). 

COMMENCEMENT 2020

o Στις 9 Ιουλίου πραγματοποιήθηκε η 91η Τελετής Απο-
φοιτήσεως-Commencement των μαθητών και μαθητριών 
του Λυκείου Κολλεγίου Αθηνών και Κολλεγίου Ψυχικού. 
Για τους μαθητές, τους εκπαιδευτικούς και τους γονείς εί-
χαν ληφθεί όλα τα αναγκαία μέτρα (ως προς τις χωροτα-
ξικές ρυθμίσεις και ειδικά προστατευτικά μέσα), σύμφωνα 
με τις οδηγίες των αρμοδίων κρατικών αρχών, στο πλαί-

ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ-ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ Ε.Ε.Ι.

o Με κορυφαίες διεθνείς και εθνικές διακρίσεις τιμήθηκε η Μαριάννα Βαρδινογιάννη, Πρέσβειρα Καλής Θελήσε-
ως της UNESCO και Πρόεδρος των Συλλόγων «Ελπίδα» και « Όραμα Ελπίδας»: 
– Στις 17 Ιουλίου της απονεμήθηκε από τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ το «Βραβείο Νέλσον Μαντέλα 2020» για τη 
δράση της υπέρ των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, την πολύπλευρη κοινωνική προσφορά της και ιδιαίτερα τη συμβο-
λή της στην προστασία της υγείας των παιδιών.
– Στις 9 Σεπτεμβρίου τιμήθηκε από την Πρόεδρο της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελλαροπούλου με τον Μεγαλό-
σταυρο του Τάγματος της Ευποιίας για το σπουδαίο κοινωνικό και πολιτιστικό έργο της.

o Στον Θανάση Μαρτίνο απονεμήθηκε το President’s Award 2020 για για τη μακρόχρονη προσφορά του στο 
Σχολείο μας.

Επίσης, ο Θ. Μαρτίνος αναγορεύθηκε Επίτιμος Δημότης Κέας για την πολύτιμη διαχρονική προσφορά του στο 
νησί.

o Ο Δημήτρης Παπαλεξόπουλος εξελέγη Πρόεδρος του Δ.Σ. του Συνδέσμου Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών (ΣΕΒ). 

o Μέλος του Γενικού Συμβουλίου του ΣΕΒ εξελέγη ο Βασίλης Νειάδας, Γενικός Γραμματέας του Δ.Σ. του ΕΕΙ.

o Ο Διονύσης Κόκκινος, Πρόεδρος της European Association of Professors Emeriti, είναι Editor του τόμου «The 
capital of knowledge – Proceedings of the First International Congress» της ΕΑΡΙ.

o «Κολλέγιο Αθηνών: Από τα χρόνια του Μεσοπολέμου στον Εικοστό Πρώτο Αιώνα – Σταθμοί και Ορόσημα» είναι 
ο τίτλος νέου βιβλίου του Δημήτρη Καραμάνου (βλ. σελ. 12).

o Στο τεύχος Ιανουαρίου-Μαρτίου 2020 του περιοδικού του ΣΑΚΑ «Ερμής» –αφιερωμένο στη στενή σχέση Κολ-
λεγίου Αθηνών-Fulbright– περιλαμβάνεται έρευνα του Δ. Καραμάνου (η οποία αναφέρεται στην πολύπλευρη, δια-
χρονική αυτή σχέση), καθώς και κείμενο της Ήρας Βαλσαμάκη-Ράλλη, πρώην Προέδρου του Συλλόγου Υποτρό-
φων Fulbright στην Ελλάδα.
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σιο προληπτικής αντιμετώπισης της υγειονομικής απει-
λής του Covid-19. Η Τελετή μεταδόθηκε ζωντανά μέσω 
του Ιστότοπου του Σχολείου.

Τους αποφοίτους αποχαιρέτισαν ο Διευθυντής/
President Richard Jackson και ο Συνδιευθυντής Κολλεγίου 
Αθηνών και Συντονιστής των Σχολικών Μονάδων του ΕΕΙ 
Απόστολος Αθανασόπουλος, στην κορυφαία στιγμή της 
σχολικής διαδρομής τους. 

Κεντρικός ομιλητής ήταν ο Πρέσβυς των ΗΠΑ 
Geoffrey Pyatt (μαγνητοσκοπημένη ομιλία).

Χαιρετισμό απηύθυνε και ο Ακαδημαϊκός-Καθηγητής 
Κώστας Συνολάκης, ο οποίος θα διεδέχετο τον απερ-
χόμενο μετά τριετή θητεία R. Jackson, ως Διευθυντής/
President, στις 13 Ιουλίου.

Κατά τη διάρκεια της Τελετής έγινε η απονομή του 
President’s Award στον Θανάση Μαρτίνο.

(Λόγω της πανδημίας δεν πραγματοποιήθηκαν η κα-
θιερωμένη παρέλαση των παλαιών αποφοίτων διαφορετι-
κών γενεών και το παραδοσιακό δείπνο στη Bookis Plaza).

o Κατά την Τελετή Αποφοιτήσεως τιμήθηκαν (με βραβεία 
και άλλες διακρίσεις) οι εξής μαθητές και μαθήτριες της 
τάξης 2020:

ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Μαρία-Ιωάννα Αγγελούση (Μετ’ επαίνου, Έπαινος Αρ-
χαίων Ελληνικών), Λάμπρος Αθανασίου (Μετά πολλού 
επαίνου, Έπαινος Αθλητικών), Νεφέλη Αισώπου (Μετά 
πολλού επαίνου, Έπαινος Αγγλικών), Αναστάσιος Αναστα-
σιάδης (Έπαινος Μουσικής), Ερατώ-Γεωργία Ανδρουλά-
κη (Μετ’ επαίνου), Ναταλία Αποστολίδου (Μετά πολλού 
επαίνου), Γεώργιος Αποστόλου (Μετ’ επαίνου, Έπαινος 
Αθλητικών), ∆ημήτριος Βάθης (Μετ’ επαίνου), Ανδρέας 
Βαρβαρίγος (Μετά πολλού επαίνου, Βραβείο Μαθηµατι-
κών –εις µνήµην Στεφάνου ∆ηµητρακόπουλου), Γεώργι-

ος-Αλέξανδρος Βασιλακόπουλος (Μετ’ επαίνου, Έπαι-
νος Πληροφορικής), Κωνσταντίνος-Μιχαήλ Βάσιος (Μετ’ 
επαίνου), Μαρία-Αλεξάνδρα Βλαχογιάννη (Μετά πολλού 
επαίνου, Έπαινος Μαθηµατικών), Μαρίλια Βλάχου (Μετ’ 
επαίνου), Αναστασία Γαλερού (Μετά πολλού επαίνου), 
Άγγελος-Ταξιάρχης Γεωργακόπουλος (Μετά πολλού 
επαίνου), Παρασκευή Γιόξα (Μετ’ επαίνου), Χριστίνα 
Γκιουνέσογλου (Μετ’ επαίνου), Ιλένα-Ελένη Γκόβα-Φρά-
γκου (Μετ’ επαίνου), Έλλη-Ευτυχία Δεληγιάννη (Μετ’ 
επαίνου, Αθλητικό Βραβείο –εις µνήµην Μιχαήλ Μάγκου), 
Μάρθα Δημητράτου (Μετά πολλού επαίνου), Έλλη Ευ-
αγγελοπούλου (Μετά πολλού επαίνου), Πέτρος Κακλαμά-
νης (Salutatorian, Μετά πολλού επαίνου, Έπαθλο ∆έλτα, 
Βραβείο Ιστορίας και Κοινωνικών Επιστηµών –εις µνήµην 
Εµµανουήλ Μπενάκη, Βραβείο Αγγλικών –εις µνήµην 
Edward Capps, Έπαινος Νέων Ελληνικών), Διαλεκτή Καλ-
παξή (Μετά πολλού επαίνου), ∆ωροθέα Καλτσά (Μετ’ 
επαίνου), Αντώνιος Καπίρης (Μετ’ επαίνου, Έπαινος 
Ιστορίας και Κοινωνικών Επιστηµών), Ασημίνα Καράμπε-
λα (Μετ’ επαίνου), Μαριάννα Καραντώνη (Μετ’ επαίνου), 
Αιμιλία Κεχαγιά (Μετά πολλού επαίνου, Έπαθλο Homer 
Davis, Βραβείο Νέων Ελληνικών –εις µνήµην Πηνελόπης 
∆έλτα, Έπαινος Ιστορίας και Κοινωνικών Επιστηµών, Έπαι-
νος Αγγλικών, Έπαινος Μουσικής), Ευάγγελος Κόλλιας 
(Μετ’ επαίνου), Χριστιάννα Κορνέλου (Μετά πολλού επαί-
νου), Παύλος Κορωνάκης (Μετά πολλού επαίνου), Ελένη 
Κοτσανοπούλου (Μετά πολλού επαίνου), Ειρήνη Κοτσώ-
λη (Μετ’ επαίνου), Χρήστος-Κωνσταντίνος Κουτσούκος 
(Μετ’ επαίνου), ∆ημήτριος Κριεζής (Valedictorian, Με-
τά πλείστου επαίνου, Βραβείο Φυσικών Επιστηµών –εις 
µνήµην Ιωάννη Βάκη, Έπαινος Μαθηµατικών, Έπαινος 
Πληροφορικής), Αθανάσιος Κυριακόπουλος (Μετά πολ-
λού επαίνου, Έπαινος Φυσικών Επιστηµών), Άννα-Μαρία 
Κωνσταντάκη (Έπαινος Αρχαίων Ελληνικών), Πέτρος Λο-
βέρδος (Μετ’ επαίνου), Γεώργιος Λύρας (Μετά πολλού 
επαίνου, Έπαινος Αρχαίων Ελληνικών), Ιωάννης Λύρας 
(Μετά πολλού επαίνου, Έπαινος Φυσικών Επιστηµών), 
Σταύρος Μαρκουλάκης (Μετά πολλού επαίνου), Ευθύμι-
ος-Ιωάννης Μιχαλάκης (Μετ’ επαίνου, Έπαινος Ιστορίας 
και Κοινωνικών Επιστηµών, Έπαινος Αγγλικών), Φανού-
ριος Μιχαλάκης (Μετά πολλού επαίνου), Αθηνά Μιχαλο-
πούλου (Μετ’ επαίνου), ∆ιονύσιος Μουζάκης (Έπαινος 
Μαθηµατικών), Μιχαήλ Μπακόλας (Μετά πολλού επαί-
νου, Έπαινος Αρχαίων Ελληνικών, Έπαινος Ιστορίας και 
Κοινωνικών Επιστηµών), Ελένη Μπαμπαγιούρη (Έπαινος 
Αθλητικών), Ανδρέας Μπούλιος (Μετά πολλού επαίνου, 
Έπαινος Φυσικών Επιστηµών, Έπαινος Μαθηµατικών, 
Έπαινος Πληροφορικής), Μερόπη Μυλωνογιάννη (Μετ’ 
επαίνου), Μαρία Νίκολη (Μετά πολλού επαίνου), Μιχα-
ήλ Νίνος (Μετ’ επαίνου), Γαληνός Οικονομίδης (Έπαινος 
Μουσικής), Παρασκευή-Μαρία Παληογιάννη (Μετ’ επαί-
νου), Αλεξία Παπαγεωργίου (Μετ’ επαίνου), Άννα-Στεφα-
νία Παπανικολάου (Μετά πολλού επαίνου), Μιχαήλ Πατε-

ΑΠΟΝΟΜΗ ΤΟΥ «PRESIDENT’S AWARD»

Κατά τη διάρκεια της Τελετής Αποφοιτήσεως-
Commencement (9 Ιουλίου) έγινε από τον Διευθυν-
τή/President Richard Jackson η απονομή του Βρα-

βείου «President’s Award» στον 
Θανάση Μαρτίνο, απόφοιτο της 
τάξης ’68, μέλος του ΕΕΙ, ευεργέ-
τη του Κολλεγίου, για τη μακρό-
χρονη, πολύτιμη προσφορά του 
στο Σχολείο μας. Στην προσφορά 
αυτή, στο γενικότερο κοινωφελές 
έργο και στην προσωπικότητα 
του βραβευθέντος αναφέρθηκε  

–σε προσφώνησή του– ο Πρόεδρος του Δ.Σ. Νίκος 
Τσαβλίρης. 
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ράκης (Μετά πολλού επαίνου, Έπαινος Μουσικής), Νικό-
λαος Πραστάκος (Μετ’ επαίνου), Εμμανουήλ Πρωτόγερος 
(Μετ’ επαίνου), Γεωργία-Χριστίνα Σιμάτου (Μετά πολλού 
επαίνου), Νικήτας-Τίτι Σκάγιαννης-Λαμπράκης (Μετά 
πολλού επαίνου,  Έπαθλο Alexander Petrellis Perry, Βρα-
βείο Μουσικής –εις µνήµην Μίνου ∆ούνια, Έπαινος Νέων 
Ελληνικών),  Αικατερίνη Σπανού (Μετά πολλού επαίνου, 
Έπαινος Νέων Ελληνικών, Έπαινος Φυσικών Επιστηµών), 
Μαρία Σταϊκοπούλου (Μετ’ επαίνου), Ναταλία Στάμου 
(Μετά πολλού επαίνου, Έπαινος Αρχαίων Ελληνικών), 
Ηλιάνα-Μαρία Σωτηρίου (Μετ’ επαίνου), Αικατερίνη Σω-
τηροπούλου (Μετά πολλού επαίνου, Έπαθλο Howland, 
Βραβείο Αρχαίων Ελληνικών –εις µνήµην ∆ηµητρίου Γε-
ωργακάκη, Έπαινος Νέων Ελληνικών, Έπαινος Ιστορίας 
και Κοινωνικών Επιστηµών), Ιωάννης Ταμβίσκος (Μετ’ 
επαίνου), Αθανάσιος Ταπραντζής (Μετά πολλού επαίνου, 
Βραβείο Πληροφορικής –εις µνήµην Μιχαήλ ∆ερτούζου), 
Ζήσης Τζιαμούρτας (Έπαινος Αθλητικών), Κωνσταντί-
νος Τζιτζικώστας (Μετ’ επαίνου), ∆ήμητρα Τροβιά (Μετ’ 
επαίνου), Κασσιανή-Μαρία Τσακαγιάννη (Μετ’ επαίνου), 
Ιούλιος Τσιμπός (Μετά πολλού επαίνου), Ανδρέας Τσολ-
μεκτσόγλου (Μετά πολλού επαίνου, Έπαινος Νέων Ελλη-
νικών, Έπαινος Φυσικών Επιστηµών, Έπαινος Μουσικής), 
Ιωάννης Φράγκος (Μετ’ επαίνου), Ευάγγελος Χατζηαν-
δρέου (Μετά πολλού επαίνου, Έπαινος Μαθηµατικών). 

ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΨΥΧΙΚΟΥ 
ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ

Αναστασία Αδαμοπούλου (Μετ’ επαίνου), Περικλής Ανα-
στασίου (Μετ’ επαίνου), Άννα-Μαρία Άννινου (Μετ’ 
επαίνου), Μαρία-Ειρήνη Βάρσου (Μετά πολλού επαίνου), 
Ιωάννα Βόγια (Μετά πολλού επαίνου), Μαριάννα Γενερά-
λη (Μετ’ επαίνου), Σύλβια Γιάγκου (Μετά πολλού επαί-
νου), Φώτιος Γιάνναρης (Μετ’ επαίνου), Άννα-Νικολέτα 
Γρίβα (Μετά πολλού επαίνου, Βραβείο Νέων Ελληνικών 
–εις µνήµην Πηνελόπης ∆έλτα, Έπαινος Ιστορίας και Κοι-
νωνικών Επιστηµών), Αλεξάνδρα Δαλιάνη (Μετ’ επαίνου), 
Γεωργία Δανιήλ (Μετά πολλού επαίνου, Έπαινος Αρχαίων 
Ελληνικών), Ελένη Δερβεντζή (Μετ’ επαίνου), Νάντια-Ελ-
πίς Δουρίδα (Μετ’ επαίνου, Έπαθλο Howland, Έπαινος 
Αρχαίων Ελληνικών, Έπαινος Ιστορίας και Κοινωνικών 
Επιστηµών), Αλεξάνδρα-Μαρία Ζουπάνου (Βραβείο Μου-
σικής –εις µνήµην Μίνου ∆ούνια), Ελένη-Θεοδώρα Ιωαν-
νίδη (Μετά πολλού επαίνου), Ελένη-Στεφανία Καλλίτση 
(Μετά πολλού επαίνου, Έπαινος Μουσικής), Γεώργιος 
Καλόφωνος (Valedictorian, Μετά πολλού επαίνου, Βρα-
βείο Μαθηµατικών –εις µνήµην Στεφάνου ∆ηµητρακό-
πουλου, Βραβείο Αγγλικών –εις µνήµην Edward Capps, 
Έπαινος Φυσικών Επιστηµών), Αλέξανδρος Καπαγιαννί-
δης (Μετά πολλού επαίνου, Έπαινος Αθλητικών), Αμαλία-
Χρύσα Κοκκίδου (Μετά πολλού επαίνου), Ισμήνη Κούλα 
(Μετ’ επαίνου), Ειρηλένα Κυριάκου-Δαδιώτου (Μετ’ επαί-
νου), Αναστασία Λιαδή (Μετά πολλού επαίνου, Έπαθλο 

Alexander Petrellis Perry, Έπαινος Φυσικών Επιστηµών), 
Αίγλη-Αγάπη Λουκατζίκου (Μετά πολλού επαίνου), Ανα-
στασία Λυκοβάρδη (Μετά πολλού επαίνου), Ελένη-Ζωή-
Αγγελική Μάνεση (Μετά πολλού επαίνου), Μαγδαληνή 
Μαρινοπούλου (Μετά πολλού επαίνου), Αγγελική Μαρκέ-
του (Μετ’ επαίνου), Βασιλική Μαρμαρίδου (Μετά πολλού 
επαίνου, Έπαινος Μαθηµατικών), Παρέσσα Μαρμαρίδου 
(Μετά πολλού επαίνου), Μαρίνα-Δήμητρα Μασούρα 
(Μετ’ επαίνου), Μαρία Μπαλάφα (Μετά πολλού επαίνου, 
Βραβείο Αρχαίων Ελληνικών –εις µνήµην ∆ηµητρίου Γεωρ-
γακάκη, Βραβείο Ιστορίας και Κοινωνικών Επιστηµών –εις 
µνήµην Εµµανουήλ Μπενάκη, Έπαινος Νέων Ελληνικών), 
Ελένη-Μαρία Μποχλογύρου (Μετά πλείστου επαίνου, 
Έπαινος Μαθηµατικών), Μαρία-Χριστίνα Νάκου (Με-
τά πολλού επαίνου), Ειρήνη-Ιωάννα Νικοπούλου (Μετά 
πολλού επαίνου, Έπαινος Πληροφορικής), Σπυρίδων Πα-
γκούτσος (Μετά πολλού επαίνου), Ελεάννα Παπαγεωργί-
ου (Μετά πολλού επαίνου), Νίκη Παπαθανασίου (Μετά 
πολλού επαίνου, Βραβείο Φυσικών Επιστηµών –εις µνήµην 
Ιωάννη Βάκη, Έπαινος Νέων Ελληνικών), Ελένη-Άννα 
Παππά (Μετά πολλού επαίνου), Νίκη Παρασκευοπούλου 
(Salutatorian, Μετά πολλού επαίνου, Έπαινος Αγγλικών), 
Δήμητρα Σιατοπούλου (Μετ’ επαίνου), Νίκη Σούρα (Με-
τά πολλού επαίνου, Έπαινος Αρχαίων Ελληνικών, Έπαινος 
Αγγλικών), Θεοδώρα-Δανάη Σταυρακάκη (Μετά πολλού 
επαίνου), Αγγελική Τζήμα (Μετά πολλού επαίνου), Άννα-
Ελένη Τζήμα (Μετ’ επαίνου, Έπαινος Αθλητικών), Λεωνί-
δας Τσιγκουνάκης (Μετά πολλού επαίνου), Ξένη Φλώρου 

ΑΠΟΝΟΜΗ ΤΩΝ ΒΡΑΒΕΙΩΝ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ 
ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ ΜΠΟΔΟΣΑΚΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗ 

ΚΑΙ ΙΩΑΝΝΗ ΛΑΤΣΗ

Στο πλαίσιο των εκδηλώσεων Αποφοίτησης 
των μαθητών-μαθητριών του Γυμνασίου Κολλεγίου 
Αθηνών και Κολλεγίου Ψυχικού, έγινε η απονομή 
των Βραβείων Αριστείας εις μνήμην των Μεγάλων 
Ευεργετών του Κολλεγίου Μποδοσάκη Αθανασιάδη 
και Ιωάννη Λάτση.

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

Κάτοχοι των δύο Βραβείων Αριστείας του σχο-
λικού έτους 2019-2020 είναι οι μαθητές:
– Μαρία-Καρολίνα Ρόκκα (Βραβείο «Μποδοσάκης 
Αθανασιάδης» Κολλεγίου Αθηνών)
– Σωφρονία-Ευφροσύνη Βουδούρη (Βραβείο «Ιωάν-
νη Λάτση» Κολλεγίου Ψυχικού).
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(Μετά πολλού επαίνου), Νικολέτα Φούλη (Μετ’ επαίνου), 
Αννέτα Φουρναράκη (Μετά πολλού επαίνου), Αγάπη 
Φρονίστα (Μετά πολλού επαίνου), Χαράλαμπος-Νικό-
λαος Χαρατσίδης (Μετ’ επαίνου, Έπαινος Αθλητικών), 
Ευθαλία-Εμμανουέλα Χρυσοφού (Μετά πολλού επαίνου). 

I.B. DIPLOMA PROGRAMME
Αδαμαντία Αλευρά (Μετά πλείστου επαίνου, Έπαθλο 
Homer Davis, Έπαινος Νέων Ελληνικών, Έπαινος Μα-
θηµατικών), Βίκτωρ Αμπακούμκιν (Έπαινος Αθλητικών), 
Δημήτριος Ανδριτσογιάννης (Έπαινος Καλλιτεχνικών), Φι-
λίππα-Μελανία Βαρότση (Μετά πολλού επαίνου), Τατιά-
να-Σκαϊδρα Γερουλάνου (Έπαινος Καλλιτεχνικών), Γεώρ-
γιος-Έκτωρας Γεωργούλης (Μετά πολλού επαίνου), Ελένη 
Δαλακούρα (Μετ’ επαίνου), Μικαέλα Ζαφέτ (Μετά πολλού 
επαίνου), Φωτεινή-Διονυσία Ζαφέτ (Μετά πολλού επαίνου, 
Έπαινος Ιστορίας και Κοινωνικών Επιστηµών), Μαρία-Φι-
λομένη Ζέπου (Μετ’ επαίνου), Ιωάννα Καμπαράκη (Έπαι-
νος Καλλιτεχνικών), Μαρία-Θηρεσία Καραμαϊλή (Έπαινος 
Μουσικής), Αθηνά Λορεντζιάδη (Μετά πολλού επαίνου, 
Βραβείο Ιστορίας και Κοινωνικών Επιστηµών –εις µνήµην 
Εµµανουήλ Μπενάκη, Βραβείο Αγγλικών –εις µνήµην 
Edward Capps), Αικατερίνη Λουπασάκη-Χρυσοστόμου 
(Salutatorian, Μετά πλείστου επαίνου, Έπαινος Φυσικών 
Επιστηµών, Έπαινος Αγγλικών), Γεώργιος-Εμμανουήλ 
Μπεράχας (Μετά πολλού επαίνου), Κωνσταντίνα-Αλκμή-
νη Νικολαΐδου (Μετ’ επαίνου), Ειρήνη Παπαδογιαννάκη 
(Μετά πολλού επαίνου), Μαρκέλλα-Καλλιόπη Παπανδρέ-
ου (Αθλητικό Βραβείο –εις µνήµην Μιχαήλ Μάγκου), Αχιλ-
λεύς-Χεϋλάπ Σαββίδης (Valedictorian, Μετά πολλού επαί-
νου, Έπαθλο ∆έλτα, Βραβείο Νέων Ελληνικών –εις µνήµην 
Πηνελόπης ∆έλτα, Βραβείο Φυσικών Επιστηµών –εις 
µνήµην Ιωάννη Βάκη, Βραβείο Μαθηµατικών –εις µνήµην 
Στεφάνου ∆ηµητρακόπουλου), Φιλίππα Σαμέλλα (Μετά 
πολλού επαίνου, Έπαινος Φυσικών Επιστηµών, Έπαινος 
Μαθηµατικών), Ιωάννα-Φερενίκη Σκούφαλου (Έπαινος 
Νέων Ελληνικών), Παναγιώτης Στενός (Έπαινος Μουσι-
κής), Γεώργιος-Θάνος Στουραΐτης (Έπαινος Μουσικής), 
Αγγελική Τανισκίδη (Μετ’ επαίνου), Μαρία-Αναστασία Φι-
λαρέτου (Έπαινος Καλλιτεχνικών), Σπυριδούλα-Αναστασία 
Φλωροπούλου (Μετά πολλού επαίνου), Θάλεια Φουρλή 
(Μετ’ επαίνου, Βραβείο Καλλιτεχνικών –εις µνήµην Νικο-
λάου Καρτσωνάκη-Νάκη, Έπαινος Μουσικής), Βησσαρίων 
Χριστοδούλου (Μετά πολλού επαίνου).

o Απονεμήθηκε επίσης το Έπαθλο Συλλόγων Γονέων (σε 
αποφοίτους του 2019):
– Ιωάννη Ρέκκα, Μαρία Αγγέλικα-Νικήτα – Κολλέγιο  
Αθηνών
– Ιωάννη Μαρκόπουλο, Πέτρο Μαρκόπουλο – Κολλέγιο 
Ψυχικού/Γενικό Λύκειο
– Γεώργιο Θωμάκο, Μαρία Μαρούδα – Κολλέγιο Ψυχι-
κού/IB DP.

ΜΑΘΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ

o Νικητές των φετινών Ρητορικών Διαγωνισμών του 
Κολλεγίου αναδείχθηκαν οι εξής μαθητές των Λυκείων 
Κολλεγίου Αθηνών και Κολλεγίου Ψυχικού:

Γ΄ Λυκείου: 
• Χάουλαντ: Αικατερίνη Σωτηροπούλου (Κολλεγίου Αθη-
νών), Νάντια-Ελπίς Δουρίδα (Κολλεγίου Ψυχικού)
• Δέλτα: Πέτρος Κακλαμάνης (Κολλεγίου Αθηνών) και 
Αχιλλεύς-Χεϋλάπ Σαββίδης (Κολλεγίου Ψυχικού)

Β΄ Λυκείου
• 25ης Μαρτίου: Αιμιλία-Αμαλία-Ματθίλδη Τσόπελα 
(Κολλεγίου Αθηνών), Ανδρέας Ροδόπουλος (Κολλεγίου 
Ψυχικού)

Α΄ Λυκείου
• Τριών Ιεραρχών: Μαρία-Νεφέλη Νασοπούλου (Κολλε-
γίου Αθηνών), Αθηνά Μπαμπινιώτη (Κολλεγίου Ψυχικού)

o Στον Μαθητικό Διαγωνισμό της Ελληνικής Μαθηματι-
κής Εταιρείας «Πυθαγόρας» διακρίθηκαν 60 μαθητές του 
Δημοτικού, 41 μαθητές του Γυμνασίου Κολλεγίου Αθηνών, 
44 μαθητές του Δημοτικού και 19 του Γυμνασίου Κολλε-
γίου Ψυχικού. 

o Στη δεύτερη φάση του 80ού Διαγωνισμού της Ελληνικής 
Μαθηματικής Εταιρείας «Ο Ευκλείδης» οι μαθητές του 
Κολλεγίου Αθηνών Α. Παυλόπουλος, Δ. Τουμπεζόγλου, Χ. 
Χατζηγάκης (Β΄ Γυμνασίου), Ι.-Ρούσσος-Παπαδάτος (Α΄ 
Λυκείου), Α.-Ρ. Βαρβαρίγος, Σ. Γεωργίου, Μ. Γιατράκος, 
Α. Κουβελά, Γ. Παπαδοπούλου, Κ. Πολυχρονόπουλος (Β΄ 
Λυκείου), Α. Βαρβαρίγος (Γ΄ Λυκείου) και του Κολλεγίου 
Ψυχικού Ι. Μαραγκάκης, Α. Μποχώρης, Α. Τσαούση (Β΄ 
Γυμνασίου), Δ. Χαντζής (Γ΄ Γυμνασίου), Χ. Τσακλόγλου, Ε. 
Χατζηγεωργίου (Α΄ Λυκείου), Δ.-Σ. Κουτρουμπάς, Δ. Μη-
νάγιας, Σ. Στεφάνου, Δ. Τζώρτζης, Ν. Τσακίρης (Β΄ Λυκεί-
ου), προκρίθηκαν για την επόμενη φάση «Ο Αρχιμήδης». 

Βραβεύθηκαν –ανά τάξη– οι μαθητές του Κολλεγί-
ου Αθηνών Ι. Ρούσσος-Παπαδάτος (3ο Βραβείο), Α.-Ρ. 
Βαρβαρίγος (2ο Βραβείο), Σ. Γεωργίου, Α. Κουβελά (3ο 

Βραβείο), Α. Βαρβαρίγος (1ο Βραβείο) και του Κολλεγίου 
Ψυχικού Δ. Μηνάγιας, Ν. Τσακίρης (1ο Βραβείο), Ε. Χα-
τζηγεωργίου, Σ. Στεφάνου (2ο Βραβείο).

Στην τελική φάση του Διαγωνισμού «Ο Αρχιμήδης» 
(Εθνική Μαθηματική Ολυμπιάδα) βραβεύθηκαν οι εξής 
μαθητές μας:
– Λύκειο Κολλεγίου Αθηνών: Α. Βαρβαρίγος (2ο Βραβείο)
– Λύκειο Κολλεγίου Ψυχικού: Δ. Μηνάγιας (3ο Βραβείο) 

o Στον Διεθνή Μαθηματικό Διαγωνισμό «Καγκουρό 
2020», που φέτος διεξήχθη ηλεκτρονικά, διακρίθηκαν 
26 μαθητές του Δημοτικού, 18 του Γυμνασίου και 5 του 
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Λυκείου Κολλεγίου Αθηνών, 26 μαθητές του Δημοτικού, 
15 του Γυμνασίου και 4 του Λυκείου Κολλεγίου Ψυχικού.

o Δεκαεπτά μαθητές του Γυμνασίου και 13 μαθητές του 
Λυκείου Κολλεγίου Αθηνών, και 11 μαθητές του Λυκείου 
Κολλεγίου Ψυχικού προκρίθηκαν από την 1η στη 2η φάση 
του 32ου Πανελλήνιου Διαγωνισμού Πληροφορικής, που 
διοργάνωσε η Ελληνική Εταιρεία Επιστημόνων και Επαγ-
γελματιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών, υπό την αι-
γίδα του Υπουργείου Παιδείας.

Εξ αυτών, προκρίθηκαν για την επόμενη φάση οι μα-
θητές του Κολλεγίου Αθηνών Β. Τρικκαλίδης (Α΄ Γυμνα-
σίου), Λ. Γεροντάκης-Ρωμανός, Β. Περρωτής, Ν. Σφακια-
νούδης (Β΄ Γυμνασίου), Μ.-Β. Αλεξοπούλου, Α. Βαΐρης, 
Λ. Βουρνάς, Α. Ζαχαράκης, Α.Τουτζιαρίδη, Σ. Φιλοσίδης, 
Ι. Φούρλας (Γ΄ Γυμνασίου) και Β. Κοκοτάκης, Μ.-Χ. Μή-
τσαινας, Γ. Τουρνάκης (Α΄ Λυκείου), Δ. Παπακυριακού, 
Κ. Πολυχρονόπουλος (Β΄ Λυκείου), Γ. Βασιλακόπουλος, 
Δ. Κριεζής, Α. Μπούλιος, Α. Ταπραντζής (Γ΄ Λυκείου).

Στην 3η φάση διακρίθηκαν και έλαβαν μέρος σε 
camp προετοιμασίας για τη συγκρότηση των Εθνικών 
Ομάδων Πληροφορικής 2020 οι εξής μαθητές του Κολ-
λεγίου Αθηνών:

Στην Κατηγορία Μαθητών Γυμνασίου ο Λ. Βουρνάς. 
Στην Κατηγορία Μαθητών Λυκείου ο Κ. Πολυχρονό-

πουλος και ο Α. Ταπραντζής.
Ο Α. Ταπραντζής επελέγη ως μέλος της Εθνικής Ομά-

δας Πληροφορικής 2020 και εκπροσώπησε την Ελλάδα 

στη Διεθνή Ολυμπιάδα Πληροφορικής (International 
Olympiad in Informatics – IOI 2020).

o Το έργο μαθητών του Δημοτικού Κολλεγίου Αθηνών «Ba-
sic Instructions on how to keep one’s personal logbook» θα 
εκπροσωπήσει τη χώρα μας στα Διεθνή βραβεία UIA Archi-
tecture & Children Golden Cubes Awards, στην κατηγορία 
School Awards. Το έργο αυτό είναι προϊόν της δράσης 
«Αρχιτεκτονική στο Σχολείο», η οποία πραγματοποιείται 
στην 5η τάξη σε συνεργασία με Αρχιτέκτονες – γονείς του 
Σχολείου μας.

o Η Ευρωπαϊκή Ένωση βράβευσε το Δημοτικό Κολλε-
γίου Αθηνών με το Certificate of Excellence in Coding 
Literacy, για τη συμμετοχή του στις δράσεις της «Εβδο-
μάδας Κώδικα».

o Τον Φεβρουάριο πραγματοποιήθηκε στο Μποδοσά-
κειο Διδακτήριο ρητορικός διαγωνισμός με τίτλο «Μικροί 
Ρήτορες». Ο διαγωνισμός απευθυνόταν σε μαθητές της 
6ης τάξης και τελούσε υπό την αιγίδα της Συντονίστριας 
Εκπαιδευτικού Έργου του 5ου ΠΕΚΕΣ Αττικής, Γεωργίας 
Ρογάρη και της Διεύθυνσης του Δημοτικού Κολλεγίου 
Αθηνών. Στον διαγωνισμό αυτό το Δημοτικό συμμετείχε με 
δύο ομάδες. Η ομάδα του 6γ κατέλαβε τη δεύτερη θέση.

o Μαθητές του Γυμνασίου Κολλεγίου Αθηνών συμμετείχαν 
σε μαθητικούς διαγωνισμούς και διακρίθηκαν ως εξής:

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΝΕΩΝ

o Μετά τη μεγάλη περυσινή επιτυχία του Ομίλου Νεανικής Επιχειρηματικότητας του Λυκείου Κολλεγίου Ψυχικού 
(1ο Βραβείο στον Πανελλήνιο Διαγωνισμό ΣΕΝ), η νέα μαθητική επιχείρηση του Ομίλου «Medinow» προκρίθηκε 
και πάλι στις 10 καλύτερες Μαθητικές «Εικονικές Επιχειρήσεις» και διαγωνίσθηκε στον 15ο Πανελλήνιο Δια-
γωνισμό «Καλύτερη Μαθητική Εικονική Επιχείρηση 2020» (8 Μαΐου 2020). Η εφαρμογή «Medinow» ξεχώρισε 
ανάμεσα στις συμμετοχές 100 σχολείων, Γυμνασίων και Λυκείων όλης της χώρας, εστιάζοντας στο πρόβλημα της 
περιορισμένης πρόσβασης των πολιτών σε δομές ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης, ειδικά στην περιφέρεια. Το 
«Medinow» συνδέει άμεσα τον χρήστη με τον ιατρό και απευθύνεται τόσο σε επισκέπτες που κάνουν τις διακοπές 
τους στην Ελλάδα όσο και σε μόνιμους κατοίκους της χώρας μειώνοντας τον χρόνο αντιμετώπισης επειγόντων 
περιστατικών, ο οποίος αποτελεί τον πιο κρίσιμο ίσως παράγοντα για τη θετική έκβασή τους. Λόγω της πανδημίας 
του κορωνοϊού, η τελική φάση του Διαγωνισμού πραγματοποιήθηκε εξ αποστάσεως, με συνδέσεις από τα σπίτια 
των μαθητών «επιχειρηματιών» και των κριτών. 

o Την 1η θέση στον Πανελλαδικό Διαγωνισμό Κοινωνικής Καινοτομίας 2020 (SIR-Social Innovation Relay), που 
διοργανώνεται από το Σωματείο Επιχειρηματικότητας Νέων (Junior Achievement Greece), κατέκτησε ο Όμιλος 
Νεανικής Επιχειρηματικότητας του Λυκείου Κολλεγίου Ψυχικού (15 Μαΐου 2020), ανάμεσα σε 70 ομάδες που δια-
γωνίσθηκαν από όλη την Ελλάδα. Ο Διαγωνισμός Κοινωνικής Καινοτομίας-Social Innovation Relay (SIR) αποτελεί 
ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα που διεξάγεται μέσω του Διαδικτύου και απευθύνεται σε μαθητές δευτεροβάθμιας 
εκπαίδευσης (15-18 ετών). Η επιχείρηση «Medinow» εκπροσώπησε τη χώρα μας στον Παγκόσμιο Διαδικτυακό Δι-
αγωνισμό του SIR τον Ιούνιο του 2020 και αναδείχθηκε ανάμεσα στις τρεις καλύτερες επιχειρήσεις. Ο Διαγωνισμός 
πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά με τη συμμετοχή 10.000 μαθητών από όλον τον κόσμο. 
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– Η Α. Δάψη (Β΄ Γυμνασίου) κατέλαβε την 7η θέση στον 
1ο Πανελλήνιο Διαγωνισμό Γλώσσας-Ετυμολογίας-Ορθο-
γραφίας «Παίζοντας με τις λέξεις», που διοργάνωσαν τα 
Εκπαιδευτήρια Νέα Γενιά Ζηρίδη.  
– Η Μ. Φρέντζου (Α΄ Γυμνασίου) βραβεύθηκε στον 3ο Πα-
νελλήνιο Μαθητικό Διαγωνισμό Συγγραφής Παραμυθιού.
– Ο Π. Παπαδημητρίου (Γ΄ Γυμνασίου) τιμήθηκε με το 2ο 
Βραβείο στον ΙΗ΄ Πανελλήνιο Μαθητικό Διαγωνισμό του 
Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών και Μελετών «Ελευθέριος Κ. 
Βενιζέλος», με θέμα «Η διεθνής απήχηση της εξωτερικής 
πολιτικής του Ελευθερίου Βενιζέλου και η Συνθήκη των 
Σεβρών (1920)».
– Ο Δ. Κωτσοβίλης (Γ΄ Γυμνασίου) προκρίθηκε στην τε-
λική φάση του Πανελλήνιου Διαγωνισμού Ιστορίας «Ελ-
ληνική Επανάσταση (1821-1827)» που διοργάνωσαν τα 
Εκπαιδευτήρια «Νέα Γενιά Ζηρίδη».

o Στον Παιδικό Διαγωνισμό Ζωγραφικής 2020 του Μου-
σείου Κυκλαδικής Τέχνης με θέμα «Είμαι… Πώς βλέπω 
τον εαυτό μου» διακρίθηκαν, ανάμεσα σε 26.500 συμμε-
τέχοντες, οι μαθήτριες Ν. Αναγνωστοπούλου (Γ΄ Γυμνα-
σίου Κολλεγίου Αθηνών) και Θ. Καμπάνη (Α΄ Γυμνασίου 
Κολλεγίου Ψυχικού).

o Στον Εσωτερικό Εικαστικό Διαγωνισμό «Καθ’ημάς 
Ανατολή 2020» με θέμα «Μικρά Ασία, Κωνσταντινού-
πολη, Πόντος: Αστικό και Πολιτιστικό Περιβάλλον» που 
πραγματοποιήθηκε τον Φεβρουάριο για μαθητές Γ΄ Γυ-
μνασίου και Α΄ Λυκείου βραβεύθηκαν οι εξής μαθητές: 
– Γυμνασίου Κολλεγίου Αθηνών: Σ Καραπάνου (1ο Βρα-
βείο), Σ. Καμπέρου ( Έπαινος) 
Γυμνασίου Κολλεγίου Ψυχικού: Π. Σαμπατακάκης, Φ.-Π. 
Σοπικιώτη (2ο Βραβείο)
– Λυκείου Κολλεγίου Αθηνών: Μ.-Α. Τσοχαντάρη (1ο Βρα-
βείο), Ε.-Η. Κανελλοπούλου (3ο Βραβείο), Χ. Κλητοράκη, 
Α. Λουρίδας, Ι. Χλωρού, ( Έπαινος)
– Λυκείου Κολλεγίου Ψυχικού: Ι. Μέντζου (2ο Βραβείο)

o Μαθητές του Δημοτικού Κολλεγίου Αθηνών συμμετεί-
χαν σε μαθητικούς διαγωνισμούς και διακρίθηκαν ως εξής:
– Η Ν. Φλαμπούρη (4η Δημοτικού) τιμήθηκε με το 2ο 
βραβείο σε διαγωνισμό ζωγραφικής της Παιδικής Πινα-
κοθήκης Ελλάδας, ενώ τιμητική διάκριση έλαβαν έργα 
των Κλ. Πριοβόλου (4ης Δημοτικού), Π. Κωνσταντοπύλου 
και Δ. Μπελιώτη (6ης Δημοτικού), Μ. Ζαμπίκου (5ης Δη-
μοτικού). 
– Η Χρ. Τσάκωνα και ο Γ. Τσάκωνας (2α και 4η Δημο-
τικού αντίστοιχα) κατέκτησαν τη 2η θέση σε Παιδικό Δι-
αγωνισμό Ταινίας Μικρού Μήκους, που διοργάνωσε το 
Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης.

o Ο μαθητής της Β΄ Λυκείου Κολλεγίου Ψυχικού Ν. Τσα-
κίρης έλαβε μέρος ως μέλος της Εθνικής Ομάδας στην 52η 

Ολυμπιάδα Χημείας, που πραγματοποιήθηκε το περασμέ-
νο καλοκαίρι διαδικτυακά, και τιμήθηκε με Εύφημο Μνεία.

o Στον 16ο Πανελλήνιο Διαγωνισμό Βιολογίας που πραγ-
ματοποιήθηκε τον Φεβρουάριο μαθητές του Κολλεγίου δι-
ακρίθηκαν ως εξής:
– Α΄ Λυκείου Κολλεγίου Ψυχικού: Ι. Κατσικοπούλου (2η 
θέση)
– Β΄ Λυκείου Κολλεγίου Αθηνών: Κ. Ζαΐμης (6η θέση)
– Β΄ Λυκείου Κολλεγίου Ψυχικού: Ν. Τσακίρης (4η θέση), 
Γ. Τσιμάρας (6η θέση).

Οι μαθητές της Β΄ Λυκείου προκρίθηκαν και θα 
συμμετάσχουν στη 2η φάση του αντίστοιχου Πανελλήνιου 
Διαγωνισμού για την Γ΄ Λυκείου το 2021, από την οποία 
θα προκύψει η Ελληνική ομάδα που θα εκπροσωπήσει τη 
χώρα μας στη Διεθνή Ολυμπιάδα Βιολογίας.

o Oι μαθητές Α. Μπούλιος και Α. Ταπραντζής (Γ΄ Λυ-
κείου Κολλεγίου Αθηνών) διακρίθηκαν στον Καναδι-
κό Διαγωνισμό Πληροφορικής (Canadian Computing 
Competition) στην κατηγορία «Senior» (ανήκουν στο 
25% των καλύτερων συμμετοχών μεταξύ 2.827 μαθητών 
που έλαβαν μέρος στην ίδια κατηγορία).

o Στον Διαγωνισμό «International Competition for 
Young Debaters – Athens Round 2020», που πραγματο-
ποιήθηκε διαδικτυακά με τη συμμετοχή 36 ομάδων από 
σχολεία της Αθήνας, ο μαθητής της Α΄ Λυκείου Κολλεγίου 
Αθηνών Ν.-Α. Μακρίδης κατέλαβε την 7η θέση στην κατη-
γορία Top 10 Speakers. Ο ίδιος και η μαθήτρια επίσης της 
Α΄ Λυκείου Κολλεγίου Αθηνών Μ. Μονεμβασιώτη προκρί-
θηκαν και εκπροσώπησαν την Ελλάδα στον Διεθνή Τελικό 
που έγινε διαδικτυακά στις 2-3 Μαΐου 2020 στην Οξφόρ-
δη, καταλαμβάνοντας την 17η θέση, μεταξύ 59 ομάδων.

o Στον Διεθνή Διαγωνισμό Debate «6th Oldham Cup 
– Senior Category», που διοργανώθηκε διαδικτυακά 
(Απρίλιος-Μάιος 2020) από το Anglo Chinese School της 
Σιγκαπούρης και συμμετείχαν 9 μαθητές των Λυκείων 
Κολλεγίου Αθηνών και Κολλεγίου Ψυχικού, διακρίθηκαν 
οι μαθητές της Α΄ Λυκείου Κολλεγίου Αθηνών Β. Λε-
ντζάκη, Σ. Στενού, Ν.-Α. Μακρίδης και Μ. Μονεμβασιώτη 
(Quarter Finals Runners-up). 

o Στο Spring Deree Invitational 2020 που πραγματοποι-
ήθηκε διαδικτυακά (15-17 Μαΐου) και έλαβαν μέρος 12 
μαθητές των Γυμνασίων και Λυκείων Κολλεγίου Αθηνών 
και Κολλεγίου Ψυχικού διακρίθηκε ο μαθητής της Α΄ 
Λυκείου Κολλεγίου Αθηνών Α. Φράγκος (Semifinalist, 9th 
Best Speaker).

o Οι μαθητές της Α΄ Λυκείου Κολλεγίου Αθηνών Δ. Κα-
σμάς και Γ. Κοντοδίνας διακρίθηκαν στον Μαθητικό Διαγω-
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νισμό Δημιουργίας Ταινίας Μικρού Μήκους με θέμα «Το 
Ολοκαύτωμα και οι Έλληνες Εβραίοι» με το έργο «Το Τρι-
αντάφυλλο» και τους απονεμήθηκε «Τιμητικός Έπαινος». 

o Η Ν. Αποστολίδου (Γ΄ Λυκείου Κολλεγίου Αθηνών) 
διακρίθηκε με Έπαινο στον Ευρωπαϊκό Διαγωνισμό Με-
τάφρασης Γαλλικών Juvenes Translatores, που πραγματο-
ποιήθηκε διαδικτυακά.

o Στον Διεθνή Λογοτεχνικό Διαγωνισμό Wilbur Smith 
Adventure Writing Prize η Α. Παπαγεωργίου (Β΄ Γυ-
μνασίου Κολλεγίου Ψυχικού) διακρίθηκε, ως μία από τις 
δέκα καλύτερες συμμετοχές, με το Βραβείο Authors of 
Tomorrow – «Συγγραφείς του αύριο του 2020» για το 
διήγημά της «A Trail in Time».

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΡΑΣΗ

o Ευρεία ήταν τους προηγούμενους μήνες η κοινωνική 
δραστηριότητα της Μαθητικής Κοινότητας του Κολλεγίου. 
Μεταξύ άλλων, βοήθεια προσφέρθηκε σε μη κερδοσκο-
πικά ιδρύματα και φιλανθρωπικές οργανώσεις, όπως: 
«Make-A-Wish/Κάνε-Μια-Ευχή Ελλάδος», «Ινστιτούτο Pro-
lepsis», «Θεόφιλος», «Κιβωτός του Κόσμου», «Ελληνική 
Δράση Αφρικής», «Η Χαρά», «Μπορούμε», «Action Aid 
Ελλάς», « Ένα παιδί - Ένας κόσμος», «Tο Χαμόγελο του 
Παιδιού», κ.ά., στο κοινωνικό παντοπωλείο του Δήμου 
Ψυχικού, στο Μερόπειο Ίδρυμα Αγίας Σοφίας Ακροπό-
λεως, στον Σύλλογο Γονέων & Κηδεμόνων Παιδιών με 
Νεοπλασματικές Παθήσεις, στην Ύπατη Αρμοστεία του 
ΟΗΕ κ.ά.

o Η Μαθητική Κοινότητα του Γυμνασίου Κολλεγίου Αθη-
νών διέθεσε τα χρήματα από τα ταμεία της για την ενίσχυ-
ση του Ταμείου Υποτροφιών του Κολλεγίου.

o Κατά την περίοδο 12 Απριλίου - 10 Μαΐου 2020, εν 
μέσω πανδημίας και lockdown στην Ελλάδα, οι Μαθητι-
κές Κοινότητες Κολλεγίου Αθηνών και Κολλεγίου Ψυχι-
κού, συμμετέχοντας στην εκστρατεία του EEI «Students 
against Cοvid-19», δραστηριοποιήθηκαν για να στηρίξουν 
νεογνά, παιδιά και τις μητέρες τους που πλήττονται από 
τον Cοvid-19, εκφράζοντας παράλληλα τη συμπαράσταση 
και την ευγνωμοσύνη τους προς όλους όσοι αγωνίζον- 
ται καθημερινά για την προστασία της υγείας μας. Η δι-
αδικτυακή καμπάνια τους είχε στόχο την ενίσχυση της 
Μονάδας Εντατικής Νοσηλείας Νεογνών της Γ΄ Παιδια-
τρικής Κλινικής του ΠΓΝ «Αττικόν». 

Οι μαθητές κινητοποίησαν την Κολλεγιακή οικο-
γένεια και με τη στήριξη όλων μπόρεσαν να καλύψουν 
τις ανάγκες και άλλων Παιδιατρικών Κλινικών. Συνολικά 
συγκεντρώθηκαν €47.500 με την πολύτιμη συνεισφορά 
πλέον των 350 δωρητών, καθώς και όλων των Μαθητικών 
Κοινοτήτων του Κολλεγίου. Με το ποσό αυτό ενισχύθηκαν 
σημαντικά οι Πανεπιστημιακές Παιδιατρικές Κλινικές της 
Αττικής (Γ΄ Παιδιατρική Κλινική του Πανεπιστημιακού 
Γενικού Νοσοκομείου «Αττικόν», Β΄ Παιδιατρική Κλινική 
του Νοσοκομείου Παίδων «Παναγιώτης και Αγλαΐα Κυ-
ριακού» και Α΄ Παιδιατρική Κλινική του Νοσοκομείου 
Παίδων «Η Αγία Σοφία») για την αγορά εξοπλισμού προς 
κάλυψη αναγκών που δημιουργεί η πανδημία. 

o Στο πλαίσιο λειτουργίας της «Εξόρμησης» η Μαθητική 
Κοινότητα του Λυκείου Κολλεγίου Αθηνών προσέφερε βι-
βλία και ψηφιακό εξοπλισμό στους μαθητές του 3ου ΓΕΛ 
και του 2ου Γυμνασίου Ξάνθης, παρά το γεγονός ότι δεν 
πραγματοποίησε –λόγω της πανδημίας– την προγραμμα-
τισμένη επίσκεψή της εκεί.

o Οι μαθητές του Δημοτικού Κολλεγίου Αθηνών συμμε-
τείχαν, για μία ακόμη χρονιά, στη δράση Bookwave της 
οργάνωσης Library4all, συγκεντρώνοντας και προσφέ- 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΙΤΤΑΣ  
1928-2020

Τον Απρίλιο 2020 απεβίωσε ο Ιωάννης Πίττας, επί σειρά ετών μέλος του Ελληνοαμερικανικού Εκπαιδευτικού 
Ιδρύματος. Είχε γεννηθεί στην Αθήνα το 1928. Μετά την αποφοίτησή του από το Κολλέγιο το 1947 συνέχισε τις 
σπουδές του στη Βρετανία (Durham University, Marine Engineering & Naval Archtecture – University of Newcastle 
upon Tyne, Μηχανικός Ναυπηγός). 

Επαγγελματικά ασχολήθηκε με τη ναυτιλία, ως Superintendent Engineer και Chief Engineer και διευθυντικό 
στέλεχος μεγάλων ναυτιλιακών εταιριών. 

Σημαντική ήταν η κοινωνική δράση του, εστιασμένη στο πλαίσιο κυρίως του ΕΕΙ, του οποίου ήταν μέλος από το 
1981, και του ΣΑΚΑ. Διετέλεσε class agent του Alumni Fund Drive, μέλος πολλών Επιτροπών του ΕΕΙ με ουσιαστική 
συμβολή στο έργο του Κολλεγίου. Πολύπλευρη ήταν η προσφορά του στη φυσική αγωγή και στον αθλητισμό του 
Σχολείου μας, μεταξύ άλλων, ως μέλους επί πολλά χρόνια της Αθλητικής Συμβουλευτικής Επιτροπής. Το 2010 ήταν 
ο πρώτος των τιμηθέντων με το Κολλεγιακό Βραβείο «Διά Βίου Άσκησης-Άθλησης». 
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ροντας περισσότερα από 1.000 βιβλία σε μαθητές νηπια-
γωγείων.

o Με πρωτοβουλία των εκπαιδευτικών του Δημοτικού 
Κολλεγίου Ψυχικού, οι μαθητές συγκέντρωσαν τρόφιμα 
και είδη πρώτης ανάγκης για τη Δομή Μαλακάσας.

o Το Δημοτικό Κολλεγίου Ψυχικού, συμμετέχοντας στη 
δράση «Look To The Stars», παρέδωσε αναπηρικά αμα-
ξίδια σε συμπολίτες μας που είχαν ανάγκη, συγκεντρώ-
νοντας 28 σακούλες κήπου με πλαστικά καπάκια. Για την 
ενέργειά τους αυτή τιμήθηκαν με Πιστοποιητικό Επιβρά-
βευσης από την Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση 
« Ένα παιδί μετράει τ’ άστρα».

o Τα χρήματα, που εξοικονομήθηκαν από το λιτό γεύ-
μα του Φεβρουαρίου του Δημοτικού Κολλεγίου Αθηνών,  
προσφέρθηκαν στο Σωματείο «Οι φίλοι του Παιδιού». 

o Το περίσσευμα τροφίμων από τον Αποκριάτικο Χορό 
των Δημοτικών, που διοργανώνει η Επιτροπή Γονέων για 
το Πρόγραμμα Υποτροφιών, προσφέρθηκε στον Ιερό Ναό 
της Παναγίας των Βλαχερνών, στην Παλλήνη, προς ενί-
σχυση του συσσιτίου που οργανώνει.

o Στο πλαίσιο του αφιερώματος την περυσινής σχολικής 
χρονιάς στην Προστασία του Περιβάλλοντος, τα Δημοτικά 
Κολλεγίου Αθηνών και Κολλεγίου Ψυχικού συμμετείχαν, 
με όλους τους μαθητές τους, σε δενδροφύτευση στην 
τοποθεσία «Αστέρι» του Υμηττού, σε συνεργασία με τον 
Δήμο Παιανίας και τον Σύνδεσμο Προστασίας και Ανά-
πτυξης Υμηττού.

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΔΙΑΣΧΟΛΙΚΕΣ  
ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

o Έξι μαθητές του Ομίλου Model United Nations (MUN) 
του Γυμνασίου Κολλεγίου Αθηνών συμμετείχαν στη 15η 
ετήσια προσομοίωση των Ηνωμένων Εθνών (AC MUN), 
που πραγματοποιήθηκε στο «Κολλέγιο Ανατόλια» της 
Θεσσαλονίκης (14-16 Φεβρουαρίου 2020) με θέμα 
«Αντιμετώπιση του κινδύνου για τη διεθνή ασφάλεια που 
προκύπτει από την εξάντληση του τροπικού δάσους». 
Τους μαθητές συνόδευσαν οι καθηγήτριες Μ. Ηλιάδου και 
Η. Μότσιου.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ - ΜΟΡΦΩΤΙΚΑ ΤΑΞΙΔΙΑ 

o Είκοσι τρεις μαθητές της Β΄ Λυκείου Κολλεγίου Αθηνών 
συμμετείχαν σε προσκυνηματική και εκπαιδευτική επίσκε-

«ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ:  
ΑΠΟ ΤΑ ΧΡΟΝΙΑ ΤΟΥ ΜΕΣΟΠΟΛΕΜΟΥ  

ΣΤΟΝ ΕΙΚΟΣΤΟ ΠΡΩΤΟ ΑΙΩΝΑ –  
ΣΤΑΘΜΟΙ ΚΑΙ ΟΡΟΣΗΜΑ»

«Κολλέγιο Αθηνών: Από τα χρόνια του Μεσο-
πολέμου στον Εικοστό Πρώτο Αιώνα – Σταθμοί και 
Ορόσημα» είναι ο τίτλος νέου βιβλίου του αποφοί-
του Δημήτρη Καραμάνου. Πρόκειται για εμπλου-
τισμένη-επικαιροποιημένη «εκδοχή» του βιβλίου 
(2001) «Κολλέγιον Αθηνών, 1925-2000: Σταθμοί 
και Ορόσημα» ( Έκδοση ΕΕΙ). 

Το βιβλίο καλύπτει την 95χρονη περίοδο από 
το 1925 (έτος ίδρυσης του Κολλεγίου) μέχρι το τέ-
λος του ημερολογιακού έτους 2019. 

Το βιβλίο-λεύκωμα –πρωτότυπο στη σχεδίαση 
και δομή του– παρουσιάζει τη διαδρομή του Κολλε-
γίου από το ξεκίνημά του, τις προσπάθειες, τις περι-
πέτειες, τα επιτεύγματα, που συνθέτουν την ιστορία 
του, τα κυριότερα γεγονότα και τους σημαντικότε-
ρους παράγοντες (πρωτίστως τον παράγοντα «άν-
θρωπος»), που διαμόρφωσαν και «σημάδεψαν» 
την 95χρονη πορεία του. Οι σταθμοί και τα ορό-
σημα, που καταγράφονται στο βιβλίο, έχουν επιλε-
γεί έτσι ώστε –μαζί με τα σπουδαία συμβάντα– να 
συνυπάρχουν και άλλα, μικρότερης σπουδαιότητας, 
αλλά χαρακτηριστικά του «κλίματος» κάθε χρονι-
κής περιόδου και αντιπροσωπευτικά αυτού που 
αποκαλείται «πνεύμα του Κολλεγίου». Ιδιαίτερα εν-
διαφέρουσα είναι η εικονογράφηση του βιβλίου: Οι 
εκατοντάδες φωτογραφίες –πολλές από τις οποίες 
δημοσιεύονται για πρώτη φορά– λειτουργούν ως 
εικαστικό συμπλήρωμα του κειμένου.

Μέσα από τις 184 σελίδες του βιβλίου αναδύε-
ται η ξεχωριστή φυσιογνωμία του Κολλεγίου, η μα-
κρά παράδοση εκπαιδευτικών-παιδαγωγικών και-
νοτομιών και πολύπλευρης συνεισφοράς του στην 
παιδεία, στην κοινωνία, στην πρόοδο του τόπου 
μας: με το έργο του, με το παράδειγμά του, με τους 
αποφοίτους του, οι οποίοι διαπρέπουν σε διάφο-
ρους τομείς επαγγελματικής δραστηριότητας στην 
Ελλάδα και ανά τον κόσμο, αλλά και στον δημόσιο 
βίο και στον χώρο της κοινωνικής ευποιίας. 

Η παραγωγή του βιβλίου είναι του αποφοίτου 
του Κολλεγίου Ντίμη Καρρά. 

Τα συγγραφικά δικαιώματα και η όλη εργασία 
εκπόνησης του έργου (έρευνα-σχεδίαση-επιμέλεια) 
είναι προσφορά του Δ. Καραμάνου στο Πρόγραμμα 
Υποτροφιών του Κολλεγίου, το οποίο θα ενισχύσουν 
και τα έσοδα από τη διάθεση του βιβλίου.
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ψη στο Άγιον Όρος (27 Φεβρουαρίου - 1 Μαρτίου), στο 
πλαίσιο εγκεκριμένου Πολιτιστικού Προγράμματος. 

Οι μαθητές φιλοξενήθηκαν στις Ιερές Μονές Καρα-
κάλλου και Ιβήρων και επισκέφθηκαν τις Καρυές, την 
Ιερά Μονή Κουτλουμουσίου, την Ιερά Μονή Φιλοθέου 
και το Κελί του Αγίου Παϊσίου, ενώ είχαν την ευκαιρία να 
προσκυνήσουν παλαιές και μοναδικές παγκοσμίως Βυζα-
ντινές εικόνες, να δουν από κοντά μεγάλης αξίας χειρό-
γραφα και παλαίτυπα βιβλία, να παρακολουθήσουν από 
κοντά τη λατρευτική ζωή των μοναχών και να σταθούν σε 
χώρους που επί χίλια χρόνια λειτουργούν συνεχώς. 

Συνοδοί ήταν οι εκπαιδευτικοί Φ. Τακόπουλος και  
Κ. Τσιώρης.

ΑΛΛΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΖΩΗ

o Διευρύνοντας τον κύκλο διαλέξεων προσωπικοτήτων 
–σε συγκεντρώσεις μαθητών του– το Κολλέγιο φιλοξένη-
σε τους τελευταίους μήνες τους εξής ομιλητές:
– Τον Επίτιμο Διευθυντή του Ευγενιδείου Πλανηταρίου  
Δ. Σιμόπουλο με θέμα «Οι γνώσεις μας για το Σύμπαν»
– Την Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Κοινωνικής Αντισει-
σμικής Άμυνας του Οργανισμού Αντισεισμικού Σχεδια-
σμού και Προστασίας Ασημίνας Κούρου με θέμα «Διαχεί-
ριση του σεισμικού κινδύνου»
– Τον Καθηγητή Θάνο Βερέμη με θέμα «Η Ελληνική Επα-
νάσταση και η Ανατολή», στο πλαίσιο εκδήλωσης για την 
«Καθ’ ημάς Ανατολή»
– Τον Διευθυντή του περιοδικού αυτοκινήτου «Drive» 
Μιχάλη Γεωργιάδη με ομιλία-σεμινάριο Κυκλοφοριακής 
Αγωγής.

o Για 18η συνεχή χρονιά πραγματοποιήθηκε (6-7 Φε-
βρουαρίου) η Ενδοσχολική Συνάντηση Ομίλων UNESCO 
όλων των σχολικών μονάδων του Κολλεγίου. Θέμα της 
Συνάντησης ήταν «Μαθαίνω, δρω για την κλιματική αλ-
λαγή».

o Η ετήσια καθιερωμένη Ημέρα Επαγγελματικής Ενημέ-
ρωσης (Career Day) για τους μαθητές του Κολλεγίου της 
Α΄ και της Β΄ Λυκείου και του ΙΒ1 πραγματοποιήθηκε (18 
Φεβρουαρίου) με ομιλητές διακεκριμένους εκπροσώπους 
διαφόρων επαγγελματικών κλάδων.

o Στο πλαίσιο εορτασμού της Ευρωπαϊκής Ημέρας Γλωσ-
σών, τα τμήματα Γαλλικών και Γερμανικών του Δημοτικού 
Κολλεγίου Αθηνών συμμετείχαν σε κοινό πρόγραμμα.

o Οι μαθητές της Γ΄ Λυκείου Κολλεγίου Αθηνών που 
παρακολουθούν το μάθημα Επιλογής «Γερμανικά» ενη-
μερώθηκαν από εκπρόσωπο το Ενημερωτικού Κέντρου 
της Γερμανικής Υπηρεσίας Ακαδημαϊκών Ανταλλαγών 
(DAAD) για τις σπουδές στη Γερμανία.

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ 

o Στο Θέατρο Χωρέμη πραγματοποιήθηκε (1 Φεβρουα-
ρίου) η τρίτη συναυλία στο πλαίσιο του αφιερώματος του 
Μουσικού Τμήματος και του Ωδείου του Κολλεγίου στον 
Ludwig van Beethoven. Συμμετείχαν ο καθηγητής μουσι-
κής του Σχολείου Σωτήρης Δημητριάδης (πιάνο) και ο 
βιολοντσελίστας της Κρατικής Ορχήστρας Αθηνών Αστέ-
ριος Πούφτης, συνοδευόμενος στο πιάνο από τη Θάλεια 
Αθανίτη. Την παρουσίαση και μουσικολογική ανάλυση 

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΧΟΪΔΑΣ 
1945-2020

Τον Μάιο 2020 απεβίωσε ο Θεόδωρος Χοϊδάς, επί σειρά ετών μέλος του Ελληνοαμερικανικού Εκπαιδευτικού 
Ιδρύματος. Είχε γεννηθεί στην Αθήνα το 1945. Μετά την αποφοίτησή του από το Κολλέγιο το 1963 συνέχισε τις 
σπουδές του στη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών και στο Λονδίνο.

Επαγγελματικά άσκησε τη δικηγορία στην Ελλάδα, συνεχίζοντας μια μακρά, εξαίρετη οικογενειακή παράδοση. 
Υπήρξε νομικός σύμβουλος μεγάλων επιχειρήσεων, εστιάζοντας, όμως, τη δραστηριότητά του και στον χώρο της 
παιδείας ως νομικός συνεργάτης γνωστών εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, με επίκεντρό της το Κολλέγιο.

Παράλληλα με τις επαγγελματικές επιδόσεις του ασχολήθηκε συστηματικά με τη μουσική, ιδιαίτερα με την 
ανάδειξη του έργου της αείμνηστης μητέρας του Ρένας Κυριακού, η οποία υπήρξε διακεκριμένη σολίστ του πιάνου, 
αλλά και σπουδαία –καίτοι λιγότερο γνωστή– μουσουργός.

Η κοινωνική δραστηριότητά του ήταν συνυφασμένη κυρίως με το ΕΕΙ, του οποίου ήταν μέλος από το 1984. 
Ως Νομικός Σύμβουλός του συνέβαλε καθοριστικά στην αντιμετώπιση πολλών, κρίσιμων προβλημάτων που αντι-
μετώπισε το ΕΕΙ, ενώ, χάρη στη βαθειά, ευρύτατη γνώση του για τον χώρο της παιδείας, είχε –πέραν των καθαρά 
νομικών θεμάτων– σημαντική συμβολή στην προαγωγή του εκπαιδευτικού, παιδαγωγικού και κοινωνικού έργου 
του Κολλεγίου. 
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των έργων έκανε ο καθηγητής Μουσικής-απόφοιτος Μι-
χάλης Εμπέογλου.

o Στο Θέατρο του Κολλεγίου πραγματοποιήθηκε (22 
Φεβρουαρίου) συναυλία με συμμετοχή της College Sym-
phony Orchestra, της Χορωδίας του Κολλεγίου (υπό τη 
διεύθυνση του Δημήτρη Παπαγιαννάκι) και του Quinteto 
TANGartO, για τη στήριξη του Συλλόγου Φίλων Παιδιών 
με Καρκίνο «Ελπίδα». Τη σημασία της εκδήλωσης υπο-
γράμμισε η Μαριάννα Βαρδινογιάννη, η οποία απένειμε 
τιμητική πλακέτα στον Πρόεδρο του Δ.Σ. του ΕΕΙ Νίκο 
Τσαβλίρη ως έκφραση ευγνωμοσύνης προς το Κολλέγιο 
για τη διαχρονική ενίσχυση των σκοπών της «Ελπίδας».

o Σε εκδήλωση στο Θέατρο του Κολλεγίου (24 Φεβρουα-
ρίου), έγινε η Βράβευση μαθητών Γυμνασίου και Λυκείου 
του Κολλεγίου, που διακρίθηκαν στον Δεύτερο Εικαστικό 
Διαγωνισμό με θέμα την «Καθ’ ημάς Ανατολή», μια πρω-
τοβουλία των αποφοίτων τη τάξης ’63.

o Ψηφιακή έκθεση με τίτλο «Stay at Home and Re-Create 
a Masterpiece» δημιούργησαν οι μαθητές Γυμνασίου και 
Λυκείου του Κολλεγίου Αθηνών και του Κολλεγίου Ψυχι-
κού κατά το διάστημα που το Σχολείο παρέμεινε κλειστό 
λόγω του Covid-19. Οι κλήθηκαν να κάνουν μια εικονική 
περιήγηση σε ένα μεγάλο μουσείο ή μια γκαλερί τέχνης, 
να εμπνευστούν από κάποιο έργο της επιλογής τους και 
να το μετασχηματίσουν εικαστικά για να εκφράσουν τις 
ιδέες τους. Ήταν ελεύθεροι να επιλέξουν το μέσον, το 
μέγεθος και την τεχνική που επιθυμούν για τα έργα τους, 
«ανα-δημιουργώντας έτσι το δικό τους αριστούργημα».

o Λόγω των ιδιαίτερων συνθηκών των τελευταίων μηνών 
δεν πραγματοποιήθηκε η έκθεση έργων των μαθητών 
του Personal Project του Λυκείου Κολλεγίου Αθηνών και 
Κολλεγίου Ψυχικού στον χώρο του Σχολείου. Η παρου-
σίασή τους έγινε με τη μορφή «Virtual Personal Project 
Exhibition» στην πλατφόρμα του Σχολείου (CMS). Η έκ-
θεση προβλήθηκε σε ειδικό αφιέρωμα του Οργανισμού 
του ΙΒ με έργα των μαθητών του MYP από σχολεία διε-
θνώς. 

ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ

o Οι αντιπροσωπευτικές ομάδες των μαθητών του ΕΕΙ, 
συνέχισαν την αγωνιστική τους δραστηριότητα, με κοινή 
ομάδα του Κολλεγίου Αθηνών και του Κολλεγίου Ψυχικού 
στα Πρωταθλήματα των ΑΣΙΣ (Αθλητικές Συναντήσεις Ιδι-
ωτικών Σχολείων) μέχρι και τον Φεβρουάριο 2020.  
– Στους Αγώνες Δρόμου σε Ανώμαλο Έδαφος Γυμνα-
σίων-Λυκείων, που διοργάνωσαν τα Εκπαιδευτήρια Αυ-
γουλέα-Λιναρδάτου στο Οικολογικό Πάρκο στο Ίλιον, 

οι μαθητές και οι μαθήτριες του Κολλεγίου κατέλαβαν 3 
πρώτες θέσεις, 8 δεύτερες και 4 τρίτες. To Κολλέγιο κα-
τέκτησε την 1η θέση στις Ομαδικές Βαθμολογίες μαθητών 
Λυκείου, μαθητών Α΄, Β΄, Γ΄ Γυμνασίου και μαθητριών 
Α΄, Β΄ και Γ΄ Γυμνασίου.
– Στο πρωτάθλημα μπάσκετ μαθητών Γυμνασίου, που 
συνδιοργάνωσαν τα Εκπαιδευτήρια «Ο Πλάτων» και η 
Ιόνιος Σχολή η ομάδα του ΕΕΙ κατέκτησε την 3η θέση.

o Δεν πραγματοποιήθηκαν ή δεν ολοκληρώθηκαν οι 
αγώνες Γυμνασίου στίβου, ποδοσφαίρου, βόλλεϋ και οι 
παρουσιάσεις των Προγραμμάτων Ελληνικών Παραδοσι-
ακών Χορών και Γενικής Γυμναστικής και δεν πραγματο-
ποιήθηκαν τα πρωταθλήματα των Δημοτικών Σχολείων 
μπάσκετ, χάντμπωλ, ποδοσφαίρου, και οι παρουσιάσεις 
των προγραμμάτων Ελληνικών Παραδοσιακών Χορών 
και Γενικής Γυμναστικής, οι αγώνες στίβου και κολύμ-
βησης.

o Σημαντικές ήταν οι επιτυχίες μαθητών και μαθητρι-
ών του Κολλεγίου, ως μελών των αθλητικών ομάδων του 
ΣΑΚΑ: 
– Στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ανωμάλου Δρόμου οι 
ομάδες Γυναικών Κ18 και Κ20 κατέλαβαν την 1η θέση, οι 
ομάδες Ανδρών και Γυναικών Κ16 τη 2η θέση, η ομάδα 
Ανδρών Κ20 την 3η θέση και η ομάδα Ανδρών Κ18 την 
4η θέση.
– Στο Πανελλήνιο Χειμερινό Πρωτάθλημα Κολύμβησης 
Παμπαίδων – Παγκορασίδων Α΄, Β΄, η ομάδα του Κολ-
λεγίου κατέκτησε τη 15η θέση στη γενική βαθμολογία. 
Συγκεκριμένα διακρίθηκαν οι μαθητές του Κολλεγίου ως 
εξής: 
• Οι Χ. Χατζηγάκης, Ν. Σούτος, Α. Σμυρνιού, Α. Καρα-
γιαννίδου (Β΄ Γυμνασίου) κατέλαβαν την 2η θέση στους 
αγώνες 4x100μ. ελεύθερο mixed 
• Η Α. Σμυρνιού την 1η θέση στα 50μ. πεταλούδα και στα 
100μ. ελεύθερο
• Η Χ. Δοξιάδη (Β΄ Γυμνασίου Κολλεγίου Αθηνών) την 
1η θέση στα 4x100μ. ελεύθερο, την 2η θέση στα 4x200μ. 
ελεύθερο, την 3η θέση στα 4x100μ. μικτή ομαδική 
• Η Ε. Αρχοντίδη (Α΄ Γυμνασίου Κολλεγίου Αθηνών) 
την 1η θέση στα 4x100μ. ελεύθερο mixed, τη 2η θέση 
στα 4x100μ. ελεύθερο, στα 4x100μ. μικτή ομαδική, στα 
4x100μ. μικτή ομαδική mixed, την 3η θέση στα 4x200μ. 
ελεύθερο
• Η Α. Σταθάκη (Α΄ Γυμνασίου Κολλεγίου Αθηνών) τη 2η 
θέση στα 4x100μ. ελεύθερο, στα 4x100μ. μικτή ομαδική, 
την 3η θέση στα 4x200μ. ελεύθερο, την 3η θέση στα 200μ. 
πρόσθιο
• Ο Α. Δημητριάδης (Β΄ Γυμνασίου Κολλεγίου Αθηνών) 
την 3η θέση στα 50μ. ύπτιο.
– Στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Στίβου Κ16, η ομάδα μα-
θητών και η ομάδα μαθητριών του Κολλεγίου κατέλαβαν 
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ΜΑΝΩΛΗΣ ΝΕΙΑΔΑΣ 
1922-2020

Τον Μάιο 2020 απεβίωσε ο Μανώλης Νειάδας, επί σειρά ετών μέλος του Ελληνοαμερικανικού Εκπαιδευτικού 
Ιδρύματος.

Είχε γεννηθεί το 1922 στην Αθήνα. Μετά την αποφοίτησή του από τη Βαρβάκειο Σχολή συνέχισε τις σπουδές 
του στο Πανεπιστήμιο Αθηνών (Χημικός) και στην ΑΣΟΕΕ, ακολούθως δε στο Πανεπιστήμιο Παρισίων-Σορβόννη 
(Διδάκτωρ Βιολογικών Επιστημών).

Επαγγελματικά δραστηριοποιήθηκε στους τομείς της βιομηχανίας και των εξαγωγών (Συνιδρυτής και Διευθύ-
νων Σύμβουλος της Βιομηχανίας Φαρμακευτικών Ειδών Βασ. Νειάδας & Υιοί Α.Ε., συνιδρυτής και διαχειριστής της 
Εταιρίας RAN ΕΠΕ-Εξαγωγές Φαρμάκων, κ.ά.).

Ευρύτατη με –διεθνή εμβέλεια– ήταν η ενασχόλησή του με τα κοινά του επαγγελματικού χώρου του. Διετέλεσε 
Πρόεδρος του Διεθνούς Εμπορικού Επιμελητηρίου-Ελλάς, Πρόεδρος του Εμπορικού & Βιομηχανικού Επιμελητη-
ρίου Πειραιώς, Πρόεδρος της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος, Πρόεδρος της Ενώσεως Επιμελητηρίων 
Μεσογειακών Χωρών, ιδρυτικό μέλος και Πρόεδρος του Αραβο-Ελληνικού Επιμελητηρίου, ιδρυτικό μέλος και 
Πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας Διοικήσεως Επιχειρήσεων, Πρόεδρος του Ελληνικού Τμήματος της Διεθνούς 
Ενώσεως Προστασίας Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας, Αντιπρόεδρος του Συνδέσμου Ελληνικών Βιομηχανιών, ιδρυτικό 
μέλος και Αντιπρόεδρος του Συνδέσμου Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδος, κ.ά.

Σημαντική, επίσης, ήταν η κοινωνική δράση του, επικεντρωμένη κυρίως, στον χώρο του πολιτισμού: Υπήρξε, 
μεταξύ άλλων, Πρόεδρος της Ένωσης Φίλων της Ακρόπολης και μέλος του Δ.Σ. του Ταμείου Αρχαιολογικών 
Πόρων και Απαλλοτριώσεων.

Ιδιαίτερο ήταν το ενεργό ενδιαφέρον του για την παιδεία, στο πλαίσιο του οποίου δραστηριοποιήθηκε ως μέ-
λος του ΕΕΙ από το 1984, συμβάλλοντας ουσιαστικά στο μορφωτικό και παιδαγωγικό έργο του Κολλεγίου.

Για την επιστημονική και γενικότερη προσφορά του τιμήθηκε, το 1988, με τη διάκριση «Officier de l' Ordre 
National de la Légion d' Honneur de la République Française». 

τις 1ες θέσεις στη γενική βαθμολογία. Συγκεκριμένα δια-
κρίθηκαν οι μαθητές του Κολλεγίου ως εξής:
• Στον Δρόμο 3x1.200μ. οι Γ. Μπακούλας, Θ. Ευσταθίου 
και Κ. Σαραντόπουλος (Β΄ και Γ΄ Γυμνασίου Κ. Α. – Κ. Ψ.) 
την 1η θέση 
• Στον Δρόμο 3x1.200μ. οι Α.-Μ. Ίβιτς, Α. Γκιόκα, Ε. Ρο-
δοπούλου (Γ΄ Γυμνασίου Κ.Α. – Κ.Ψ.) την 1η θέση
• Στον Δρόμο 4x80μ. οι Α. Κοτταρίδης, Δ. Πατέρας,  
Ν. Κυρκιλής, Ν. Δημητριάδης την 2η θέση
• Στον Δρόμο 4x80μ. οι Ε. Χίσσα, Η. Μαύρου, Ι. Περρω-
τή, Χ. Κεφάλα τη 2η θέση
• Στον Δρόμο 2.000μ. με φυσικά εμπόδια ο Κ. Σαραντό-
πουλος (Γ΄ Γυμνασίου Κ.Ψ.) την 1η θέση, ο Θ. Ευσταθίου 
(Γ΄ Γυμνασίου Κ.Ψ.) την 2η και ο Γ. Μπακούλας της 3η.
Επίσης:
• Ο Α. Κοτταρίδης κατέλαβε την 1η θέση στον Δρόμο 
100μ. με εμπόδια
• Ο Δ. Πατέρας την 3η θέση στον Δρόμο 100μ. με εμπό-
δια και στον Δρόμο 150μ.
• Η Κ. Πατέρα τη 2η θέση στον Δρόμο 1.200μ.
• Ο Δ. Χρονόπουλος την 3η θέση στη Δισκοβολία
• Η Λ. Ρέγγα την 3η θέση στη Σφαιροβολία 
– Στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Στίβου Κ18, η ομάδα 
μαθητών κατέλαβε την 3η θέση στην Κατηγορία Ανδρών 
Κ18. Επίσης, στον Δρόμο 4x100μ. οι Γ. Καμπίτσης, Π. 

Τζωνός, Ν. Δημητριάδης, Κ. Τριανταφύλλου κατέλαβαν 
την 2η θέση.
– Στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Κολύμβησης Ε-Ν Π-Κ 
ΠΠ-ΠΚ Α-Β, μαθητές του Κολλεγίου διακρίθηκαν ως εξής:
• Οι Χ. Χατζηγάκης, Ν. Σούτος, Α. Σμυρνιού, Α. Καρα-
γιαννίδου (Β΄ Γυμνασίου) την 1η θέση στα 4x100μ. Ελεύ-
θερο mixed 
• Ο Ν. Σούτος τη 2η θέση στα 100μ. ελεύθερο 
• Η Α. Σμυρνιού τη 2η θέση στα 50μ. πεταλούδα και την 
3η θέση στα 50μ. ελεύθερο
• Η Μ. Κεφαλογιάννη (Α΄ Λυκείου Κολλεγίου Αθηνών) 
την 3η θέση στα 50μ. πρόσθιο
• Η Χ. Δοξιάδη (Β΄ Γυμνασίου Κολλεγίου Αθηνών)την 3η 
θέση στα 4x200μ. ελεύθερο
– Στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Στίβου Ανδρών-Γυναικών 
Κ20, η ομάδα μαθητριών του Κολλεγίου κατέλαβε την 3η 
θέση στην Κατηγορία Γυναικών Κ20. Στους αγώνες η Ε.-Ε. 
Δεληγιάννη (Γ΄ Λυκείου Κολλεγίου Αθηνών) κατέλαβε την 
1η θέση στον Δρόμο 800μ. και η Μ.-Κ. Παπανδρέου (ΙΒ2) 
την 3η θέση στον Δρόμο 100μ. 
– Στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Στίβου Ανδρών-Γυναι-
κών, η Ε.-Ε. Δεληγιάννη κατέλαβε τη 2η θέση στον Δρόμο 
800μ.
– Στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Στίβου Γυναικών Κ23, η 
Ε.-Ε. Δεληγιάννη κατέλαβε τη 1η θέση στον Δρόμο 800μ.
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– Στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Στίβου Συνθέτων Αγωνι-
σμάτων Κ18, η Χ. Καλδή (Α΄ Λυκείου Κολλεγίου Ψυχικού) 
κατέλαβε την 4η θέση στο έπταθλο.

o Εξωσχολικές διακρίσεις μαθητών μας:
– Στο Βαλκανικό Πρωτάθλημα Κ20 διακρίθηκαν δύο μα-
θήτριες του Κολλεγίου. Η Ε.-Ε. Δεληγιάννη (Γ΄ Λυκείου 
Κολλεγίου Αθηνών) κατέλαβε την 2η θέση στον Δρόμο 
800μ. και η Μ.-Κ. Παπανδρέου (ΙΒ2) την 9η θέση στον 
Δρόμο 60μ.
– Στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Υδατοσφαίρισης Νεανί-
δων η Ν. Πιοβάν (Β΄ Γυμνασίου Κολλεγίου Αθηνών) κα-
τέκτησε την 1η θέση.
– Ο μαθητής Λυκείου Κολλεγίου Αθηνών Γ. Πνευματικός 
έλαβε μέρος στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ποδηλασίας 
Εφήβων και κατέκτησε την 1η θέση στην ατομική χρονο-
μέτρηση.
– Ο Α. Παπαγεωργίου (Α΄ Λυκείου Κολλεγίου Αθηνών) 
κατέκτησε με την ομάδα του την 1η θέση στο Πανελλήνιο 
Πρωτάθλημα Υδατοσφαίρισης Νέων Ανδρών και την 3η θέ-
ση στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Υδατοσφαίρισης Εφήβων.
– Στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Αντισφαίρισης Juniors 
U16 (κατηγορία. M U16 Δ), ο Γ. Χαϊδεμένος (Α΄ Λυκείου 
Κολλεγίου Αθηνών) κατέκτησε την 1η θέση στα μικτά U16, 
ενώ στο 4ο Ε1 Πανελλαδικό Πρωτάθλημα, στην κατηγορία 
Α16, κατέκτησε την 1η θέση στα διπλά και 2η θέση στα 
μονά.
– Στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Καλλιτεχνικής (Συγχρονι-
σμένης) Κολύμβησης κατηγορίας OPEN η Μ.-Ε. Κωνστα-
ντέλλη (Β΄ Λυκείου Κολλεγίου Ψυχικού) κατέκτησε την 
1η θέση στο αγώνισμα του Free Combination και την 1η 
θέση στο αγώνισμα του Highlight. Επίσης στο Πανελλήνιο 
Πρωτάθλημα Καλλιτεχνικής (Συγχρονισμένης) Κολύμβη-
σης Νεανίδων κατέκτησε την 1η θέση στο αγώνισμα του 
Τεχνικού Ομαδικού, την 1η θέση στο αγώνισμα του Ελεύ-
θερου Ομαδικού καθώς και την 2η θέση στο αγώνισμα 
του Free Combination. 
– Οι μαθητές του Λυκείου Κολλεγίου Ψυχικού Δ. Ζαφει-
ράκης και Α. Σφαέλος-Παπαϊωάννου, αθλητές της ομάδας 
Χειροσφαίρισης της ΑΕΚ, κατέλαβαν με την ομάδα τους 
την 1η θέση στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Χειροσφαίρι-
σης Εφήβων και τη 2η θέση στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα 
Χειροσφαίρισης Νέων.

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ

o Καθ’ όλη τη διάρκεια του lockdown, οι βιβλιοθηκονόμοι 
που εργάζονται στις Βιβλιοθήκες του Κολλεγίου κράτησαν 
την επαφή του με τους μαθητές και τις οικογένειές τους. 
Μέσω της ασύγχρονης εκπαίδευσης προώθησαν ποικίλο 
υλικό από τις συνδρομητικές βάσεις δεδομένων καθώς 
και προτάσεις για e-books, θεατρικές παραστάσεις, βίντεο 

με αναγνώσεις βιβλίων. Πρότειναν ψηφιακές περιηγήσεις 
σε μουσεία καθώς και διάφορες εκπαιδευτικές δραστηρι-
ότητες. Στη συνέχεια πέρασαν στη σύγχρονη εκπαίδευση 
και ανέπτυξαν δράσεις φιλαναγνωσίας βασισμένες σε επι-
λεγμένα βιβλία καθώς και σε δράσεις του μόνιμου προ-
γράμματος πληροφοριακής παιδείας των βιβλιοθηκών. 

o Στην Κεντρική βιβλιοθήκη, και τη φετινή σχολική χρο-
νιά, εκπονήθηκαν (και ολοκληρώθηκαν διαδικτυακά) οι 
ερευνητικές εργασίες της Α΄ και Β΄ Λυκείου και των δύο 
σχολείων, στη διάρκεια των οποίων οι μαθητές μυήθηκαν  
στη μεθοδολογία έρευνας και στην Πληροφοριακή Παι-
δεία με αφορμή τα εξής θέματα:

Κολλέγιο Αθηνών 
Α΄ Λυκείου: «Η καθημερινή ζωή στην Αρχαία Ελ-

λάδα», «Ο πόλεμος στην αρχαιότητα», «Η καθημερι-
νή ζωή στη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία», «Η αρχιτεκτονική 
στην Αρχαία Ελλάδα», «Το αρχαίο θέατρο και η αναβί-
ωσή του», «Athletics», «Media & Communications», 
«Remarkable Figures of the 20th Century», «Technology 
& Sustainability», «The Natural World».

Β΄ Λυκείου: «Ποια είναι η ιδέα της Ευρωπαϊκής Ενο-
ποίησης και ποιοι θεσμοί σήμερα την υπηρετούν;», «Πο-
λιτεύματα και πολιτικά καθεστώτα», «Η βιομηχανία στην 
Ελλάδα στις απαρχές του 20ου αιώνα», «Ο Μικρασιατικός 
ελληνισμός», «Βυζαντινά μνημεία στον Ελλαδικό χώρο», 
«Δύο μέτρα και δύο σταθμά: από τη μετρολογική εξουσία 
στην καθιέρωση του παγκόσμιου συστήματος μέτρησης», 
«Το φάσμα του χρόνου: από την κλεψύδρα στο ατομικό 
ρολόι», «Οι συνέπειες της εξέλιξης των ΤΠΕ στην κοινω-
νία, την οικονομία, την εκπαίδευση και τον πολιτισμό». 

Κολλέγιο Ψυχικού
Α΄ Λυκείου: «Η Μεσόγειος, σταυροδρόμι πολιτισμών», 

«Τα ρεύματα στη ζωγραφική και οι εκπρόσωποί τους», 
«Το φάσμα του χρόνου: από την κλεψύδρα στο ατομικό 
ρολόι», «Το νερό», «Βιομηχανίες στην Ελλάδα του 20ου 
αιώνα», «Μητροπολιτικά μουσεία του κόσμου και επιφα-
νείς καλλιτέχνες», «Η φύση μέσα από τους ζωγράφους και 
τα ζωγραφικά ρεύματα», «Ηγέτες», «Επιστήμονες και τα 
επιτεύγματά τους από την αρχαιότητα έως τον 20ον αιώ-
να», «Κλιματική αλλαγή – φυσικές καταστροφές».

Β΄ Λυκείου: «Τα δικαιώματα του ανθρώπου: ποια 
είναι η ιστορική εξέλιξή τους;», «Αρχιτεκτονήματα, αρχι-
τέκτονες και αρχιτεκτονικά κινήματα», «Ιστορία του κινη-
ματογράφου», «Ασθένειες», «Διαφήμιση και κοινωνία», 
«Η εξέλιξη της επικοινωνίας από την αρχαιότητα έως 
σήμερα».

Επίσης, ερευνητικές εργασίες πραγματοποιήθηκαν 
και σε πολλά μαθήματα, όπως γεωγραφία, θρησκευτικά,  
νέα ελληνικά, οικιακή οικονομία, σχολικό επαγγελματικό 
προσανατολισμό και αγγλικά. 
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o Οι βιβλιοθηκονόμοι υποστήριξαν και το personal 
project που ξεκίνησε τη σχολική χρονιά 2019-2020 για 
τους μαθητές της Α΄ Λυκείου και των δύο σχολείων. 

o Η Βιβλιοθήκη οργάνωσε πλατφόρμα για την κατάθεση 
εμπειριών από μαθητές, γονείς, εκπαιδευτικούς και διοι-
κητικό προσωπικό κατά τη διάρκεια του lockdown. 

o Μεγάλο αριθμό βιβλίων δώρισαν στη Βιβλιοθήκη του 
Κολλεγίου η Ήρα Βαλσαμάκη-Ράλλη, η Βασιλική Κυριαζή 
και ο Richard Lee Jackson.

o Δραστηριότητες βιβλιοθηκών Δημοτικών Σχολείων και 
Νηπιαγωγείου:

Μποδοσάκειο
– Βιβλία τους παρουσίασαν οι συγγραφείς Τζ. Κουτσοδη-
μητροπούλου, Β. Κουτσιαρής, Β. Ηλιόπουλος, η εκδότρια 
Μ. Ψύχαλου και η συγγραφέας-ηθοποιός Α. Θεοχάρη. 

Λάτσειο
– Βιβλία παρουσιάσθηκαν από την θεατρολόγο Α. Παπα-
φίγκου, τον εκπαιδευτικό-συγγραφέα Γ. Παπασαράντο και 
την ζωγράφο Ε. Τοπούζογλου. 
– Ο δημοσιογράφος Γ. Χαλιακόπουλος παρουσίασε πρό-
γραμμα του PYP με θέμα «Προσφυγιά και Μετανάστευση».
– Η θεατρολόγος Ά. Παπαφίγκου και οι ηθοποιοί Δ. 
Σκιάδη και Ν. Παπαγιάννης παρουσίασαν εκπαιδευτικό 
πρόγραμμα του PYP για τα θέματα «Παραμύθι» και «Βι-
βλία».

Νηπιαγωγείο
Η Βιβλιοθήκη του Νηπιαγωγείου, κατά τη διάρκεια 

της πανδημίας, στάθηκε κοντά σε μαθητές, γονείς και 
προσωπικό με διάφορες δράσεις. Συγκέντρωνε εβδομα-
διαία και έστελνε στους μαθητές υλικό για δημιουργική 
αξιοποίηση στο σπίτι. Πρότεινε online περιηγήσεις σε χώ-
ρους εκπαιδευτικού ενδιαφέροντος και σε ιστοσελίδες κα-
ταξιωμένων ανθρώπων του βιβλίου, ψηφιακές αφηγήσεις 
ελληνικών και αγγλικών ιστοριών, καθώς και ελληνικά και 
αγγλικά e-Books με ελεύθερη πρόσβαση στο διαδίκτυο. 
Επιπλέον εβδομαδιαία στέλνονταν δύο βίντεο διάρκειας 
δεκαοχτώ με είκοσι λεπτών το κάθε ένα, στο πρόγραμμα 

Microsoft Teams σε νήπια και προνήπια με αφήγηση ιστο-
ρίας από τη βιβλιοθηκονόμο και δημιουργική δραστηρι-
ότητα για καθένα από αυτά. Υποστηρίχθηκαν οι εκπαι-
δευτικοί με ψηφιακό υλικό και με ψηφιοποιημένα βιβλία 
για τις ανάγκες της εκπαιδευτικής διαδικασίας και γονείς, 
που ζήτησαν εξατομικευμένα βοήθεια, με βιβλιογραφικούς 
καταλόγους, προκειμένου να καλύψουν πληροφοριακές 
ανάγκες των παιδιών.

UNIVERSITY APPLICATIONS  
COUNCELING OFFICE

o Οι Σύμβουλοι για τα Πανεπιστήμια της Αμερικής πα-
ρακολούθησαν τον Φεβρουάριο Post-Christmas Panel με 
αποφοίτους του Σχολείου μας που φοιτούν σε Πανεπιστή-
μια της Αμερικής.

Παρακολούθησαν, επίσης, εικονικά εργαστήρια καθ’ 
όλη τη διάρκεια του lockdown, και το Διεθνές Εικονι-
κό Συνέδριο ACAC (Association for College Admission 
Counseling).

o Τους τελευταίους μήνες επισκέφθηκαν το Κολλέγιο και 
ενημέρωσαν τους μαθητές εκπρόσωποι από τα εξής πα-
νεπιστήμια:

Καναδάς: University of Calgary – ΗΠΑ: Richmond – 
Βρετανία: Suffolk – Ιταλία: John Cabot – Ελβετία: Franklin.

o Η Σύμβουλος για τα Πανεπιστήμια της Βρετανίας 
και της Ευρώπης Μ. Πιτταρά παρακολούθησε, τον Φε-
βρουάριο, το World Class Study in London International 
Counsellor’s Conference, που πραγματοποιήθηκε στο 
London School of Economics. 

Τον ίδιο μήνα ξεναγήθηκε στα Πανεπιστήμια LSE, 
UCL, Imperial College, King’s College, SOAS και University 
of the Arts London (Central St. Martin’s).

o Ο Σύμβουλος για τα Πανεπιστήμια της Βρετανίας και 
της Ευρώπης Α. Ζαφειρέλης παρακολούθησε το Counse-
lors Networking Evening, που διοργανώθηκε τον Σεπτέμ-
βριο από το Ecole Atelier de Lausanne. 

ΚΟΛΛΕΓΙΑΚΟ ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020-2021

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

Για το σχολικό έτος 2020-2021 το Δ.Σ. έχει επιλέξει ως θέμα-αφιέρωμα (συνδεόμενο με τον μεγάλο εθνικό 
επετειακό εορτασμό των 200 ετών από την Επανάσταση 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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ΕΙΔΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

o Με μεγάλη συμμετοχή παιδιών ξεκίνησαν και τη φετινή 
σχολική χρονιά τα μαθήματα των Ειδικών Προγραμμά-
των, τα οποία πραγματοποιούνται σύμφωνα πάντα με τις 
οδηγίες της Πολιτείας και με αυστηρούς κανόνες για την 
ασφάλεια των μαθητών.

o Η σπουδάστρια του Ωδείου Τατιάνα Αναστασοπούλου 
έλαβε μέρος σε απολυτήριες εξετάσεις για την απόκτηση 
διπλώματος πιάνου, που διενεργήθηκαν από Επιτροπή 
του Υπουργείου Πολιτισμού, και της απονεμήθηκε ο τίτ-
λος με βαθμό « Άριστα».

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΑΣ

o Στο πλαίσιο λειτουργίας της εξ αποστάσεως διδασκα-
λίας, κατά τη διάρκεια του lockdown:
– Oι εκπαιδευτικοί αναρτούσαν καθημερινά στην πλατ-
φόρμα IC365 δύο δραστηριότητες. Μία με στόχους από 
το Ελληνικό Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών και μία 
σύμφωνα με τους στόχους που το Αγγλικό Πρόγραμμα 
Σπουδών του Νηπιαγωγείου επιθυμούσε να καλύψει. Οι 
δραστηριότητες συνδυάζονταν και με όσα οι μαθητές δι-
δάσκονταν στη διαδικτυακή τους τάξη/teams. Οι μαθητές 
έστελναν τις εργασίες τους και οι εκπαιδευτικοί απαντού-
σαν άμεσα.
– Δημιουργήθηκαν δύο ζώνες στο εκπαιδευτικό πρό-
γραμμα του Νηπιαγωγείο: το Βασικό/Σύγχρονη Τάξη και 
το Διευρυμένο/Ασύγχρονη Τάξη για όλους τους μαθητές. 
Ένα πρόγραμμα online τάξης με την Ελληνόφωνη και 
την Αγγλόφωνη Εκπαιδευτικό, με στόχο να καλυφθούν οι 
εξατομικευμένες ανάγκες των μαθητών και τους δοθεί ο 
χρόνος που χρειάζονται για να εκφρασθούν και να επι-
κοινωνήσουν.

o Στο πλαίσιο των επιμορφωτικών δράσεων για τους 
γονείς των μαθητών του Νηπιαγωγείου, που διοργανώνο-
νται από την ψυχοπαιδαγωγική ομάδα του Νηπιαγωγείου, 
πραγματοποιήθηκε ομιλία με θέμα «Προκλήσεις στις οι-
κογενειακές σχέσεις μέσα στη σημερινή πραγματικότητα». 

o Οι μαθητές του Νηπιαγωγείου, στο πλαίσιο του έτους 
αφιερωμένου στην Αρχιτεκτονική, σε συνεργασία με γο-
νείς-αρχιτέκτονες και με τους παιδαγωγούς τους, σχεδία-
σαν και κατασκεύασαν, με βάση το STEAM, μακέτα-πόλη 
με το ατομικό σπίτι που έφτιαξε κάθε μαθητής. Στη συ-
νέχεια έφτιαξαν το ατομικό τους STEAM book, παρουσι-
άζοντας τη διαδικασία και το αποτέλεσμα της δουλειάς 
τους, με το οποίο συμμετείχαν στα Διεθνή Βραβεία UIA 
Architecture & Children Golden Cubes Awards. Το έργο 

τους «An Architectural Design created by Kindergarten 
students» επελέγη στην κατηγορία Witten Media Award 
για να εκπροσωπήσει τη χώρα μας στη β΄ φάση, το φθι-
νόπωρο στο Παρίσι.

Η συμμετοχή των μαθητών θα παρουσιασθεί σε ειδική 
έκθεση στο 27ο Παγκόσμιο Συνέδριο της Διεθνούς Έκθε-
σης Αρχιτεκτόνων με θέμα «All the worlds. Just one world. 
Architecture 21», το καλοκαίρι του 2021 στη Βραζιλία. 

o Κάθε Παρασκευή, μέσω του IC365, οι μαθητές του 
Νηπιαγωγείου είχαν την ευκαιρία να ακούσουν μία μα-
γνητοφωνημένη ραδιοφωνική εκπομπή από τους εκπαι-
δευτικούς ειδικοτήτων του Νηπιαγωγείου με αφήγηση 
παραμυθιού, γρίφους, τα νέα της εβδομάδος, κ.ά.).

o Το Νηπιαγωγείο συμμετείχε, για μία ακόμη χρονιά, 
στον παιδικό διαγωνισμό ζωγραφικής του Μουσείου Κυ-
κλαδικής Τέχνης «ΕΙΜΑΙ... Πώς βλέπω τον εαυτό μου». 
Το Μουσείο προσκάλεσε παιδιά ηλικίας 4-15 ετών να 
εμπνευστούν από έναν χάλκινο καθρέφτη από την Κύπρο, 
που χρονολογείται από το 1200-1050 π.Χ. Η Χ. Στάμου-
Δαγκλή του τμήματος «Ξιφίας», κέρδισε τη δεύτερη θέση 
ανάμεσα σε 26.500 συμμετοχές από όλη την Ελλάδα. 

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

o Εν μέσω κορωνοϊού, όπου τα δεδομένα για τη λει-
τουργία των σχολείων άλλαξαν, το Τμήμα Επικοινωνίας 
ανέλαβε την παραγωγή οπτικοακουστικού υλικού για την 
πραγματοποίηση δράσεων και εκδηλώσεων του Σχολείου 
ψηφιακά. 

Μεταξύ άλλων:
– Κάλυψε βιντεοσκοπικά Κολλεγιακές εκδηλώσεις, που 
μεταδόθηκαν απευθείας στις σχολικές αίθουσες από όπου 
τις παρακολούθησαν οι μαθητές
– Δημιούργησε βίντεο με τις Τελετές Αποφοίτησης των 
Γυμνασίων που μεταδόθηκαν στις σχολικές αίθουσες και 
μέσω CMS
– Δημιούργησε ψηφιακές καλλιτεχνικές εκθέσεις με έργα 
των μαθητών. 

o Το Τμήμα Επικοινωνίας ανέλαβε τη διοργάνωση –σε 
συνεργασία με το Δ.Σ. και τη Διεύθυνση του Σχολείου– 
της Τελετής Αποφοίτησης-Commencement, η οποία δι-
εξήχθη σύμφωνα με τις οδηγίες της Πολιτείας για τον 
περιορισμό της πανδημίας. 

Παρόντες ήταν μόνον οι τελειόφοιτοι και οι γονείς 
τους, το Δ.Σ. και μέλη του ΕΕΙ, η Διεύθυνση των σχολικών 
μονάδων, καθώς και το απαραίτητο διοικητικό προσω-
πικό. Η Τελετή, ωστόσο, μεταδόθηκε ζωντανά μέσω της 
ιστοσελίδας του Σχολείου, δίνοντας την ευκαιρία σε όλους 
να την παρακολουθήσουν. 
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Εστάλησαν ηλεκτρονικές προσκλήσεις στους γονείς, 
η ταξιθεσία έγινε με αλφαβητική σειρά, τοποθετήθηκαν 
plexiglass ανάμεσα στα καθίσματα και κατασκευάσθηκε 
ειδική εξέδρα στο προαύλιο του Μπενακείου. Παράλληλα, 
τοποθετήθηκαν στον χώρο οθόνες τελευταίας τεχνολογί-
ας, στις οποίες γινόταν προβολή της εκδήλωσης. 

o Για την καλύτερη ενημέρωση όλης της Κολλεγιακής 
κοινότητας, το Τμήμα Επικοινωνίας δημιούργησε ειδική 
ενότητα στην ιστοσελίδα του, στην οποία περιλαμβάνονται 
όλα τα μέτρα που έχουν ληφθεί από πλευράς Κολλεγίου 
για τη διαχείριση της πανδημίας. 

DEVELOPMENT OFFICE

o Στο πλαίσιο του Προγράμματος Υποτροφιών Αριστείας 
& Οικονομικής Ανάγκης εξασφαλίσθηκαν επιπρόσθετοι 
πόροι με 19 υποτρόφους να εισέρχονται κατά το σχολικό 
έτος 2020-2021. 

o Στο πλαίσιο πολλαπλών επαφών με δωρητές και δυ-
νητικούς δωρητές και υποστηρικτές, συμπεριλαμβανομέ-
νων ιδιωτών, επιχειρήσεων, οργανισμών και ιδρυμάτων, 
πραγματοποιήθηκε συνάντηση με επιχειρήσεις (10 Φε-
βρουαρίου 2020) με στόχο την ενημέρωση για τις στρα-
τηγικές προτεραιότητες του Σχολείου και τις επιλογές 
δωρεών, στην οποία συμμετείχαν ο Πρόεδρος του Δ.Σ. 
του ΕΕΙ Νίκος Τσαβλίρης, ο Διευθυντής/President Richard 
Jackson και άλλα μέλη της Διεύθυνσης του Σχολείου.

o Σε συνέχεια της διαδικτυακής καμπάνιας (e-appeal) 
των Χριστουγέννων για το Annual Fund 2019-2020, 
πραγματοποιήθηκε η καλοκαιρινή καμπάνια, η οποία 
ενισχύθηκε, ακολουθώντας μία «ολιστική προσέγγιση και 
ενιαία οπτική ταυτότητα», μέσα από σειρά συντονισμένων 
ενεργειών, μεταξύ των οποίων στοχευμένες προσκλήσεις 
για στήριξη (calls to action/e-appeals) σε ελληνικά και 
αγγλικά, δημιουργία ειδικής φόρμας δωρεάς, παραγωγή 
πρωτότυπου οπτικοακουστικού υλικού, προώθηση στην 
ιστοσελίδα και τα κοινωνικά δίκτυα του Σχολείου και του 
ΣΑΚΑ, με στόχο τη συλλογική συμμετοχή των μελών της 
ευρύτερης Κολλεγιακής οικογένειας για τη στήριξη του 
Προγράμματος Υποτροφιών Οικονομικής Ενίσχυσης. 

o Το Development Office στήριξε τη διαδικτυακή καμπά-
νια των Μαθητικών Κοινοτήτων Κολλεγίου Αθηνών και 
Κολλεγίου Ψυχικού (12 Απριλίου-10 Μαΐου) «για στήριξη 
νεογνών, παιδιών και των μητέρων τους που πλήττονται 
από τον Covid-19».

o Ο συντονισμός της λειτουργίας και των δράσεων των 
ομάδων εθελοντών αποφοίτων (AFD), γονέων (PFD) και 

γονέων αποφοίτων (APFD) εντάσσεται στον σχεδιασμό 
του Development Office με στόχο τη μεγιστοποίηση της 
συλλογικής συμμετοχής στο Annual Fund για την ενίσχυση 
του Προγράμματος Υποτροφιών. 

o Μέλη του AFD συνεργάσθηκαν με το Development 
Office για την εκπόνηση εγχειριδίου για καταγραφή πο-
λιτικών και εργαλείων προς υποστήριξη της δράσης των 
class agents και τέθηκαν οι βάσεις για εντατικοποίηση της 
συνεργασίας με τον ΣΑΚΑ προς αυτή την κατεύθυνση. 

o Διοργανώθηκε με επιτυχία από το PFD ο Αποκριάτι-
κος Χορός των Δημοτικών Σχολείων για την ενίσχυση του 
Προγράμματος Υποτροφιών, με συμμετοχή των μαθητικών 
κοινοτήτων στον σχεδιασμό του προγράμματος και τη 
συμβολή πάνω από 60 εθελοντών και 20 υποστηρικτών. 

o Συνδιοργανώθηκε από το APFD και το PFD επίδειξη 
μόδας σε συνεργασία με τον Έλληνα σχεδιαστή Vlassi 
Holeva (Hilton Athens). 

o Αναβλήθηκαν λόγω της πανδημίας τρεις προγραμματι-
σμένες καλλιτεχνικές εκδηλώσεις στο Θέατρο του Κολλεγίου.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ

o Λόγω της πανδημίας δεν πραγματοποιήθηκε η ετήσια 
Έκθεση των Σπουδαστών των Καλλιτεχνικών Εργαστηρίων.

o Τα περισσότερα μαθήματα της Α΄ περιόδου 2020-21 
του Προγράμματος Επιμόρφωσης Ενηλίκων ξεκινούν δια-
δικτυακά από τα μέσα Οκτωβρίου. Αναλυτικός κατάλογος 
σπουδών στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.haef.gr/ Προ-
γράμματα Ενηλίκων (τηλ. 210-6748160 / 210-6798191, 
9:00-17:00).

o Οι δραστηριότητες του Προγράμματος Άσκηση-Άθλη-
ση στο Κολυμβητικό Κέντρο και το Κλειστό Γυμναστήριο-
Αθλητικό Κέντρο για τους ενηλίκους δεν ξεκίνησαν τον Σε-
πτέμβριο, όπως είχε προγραμματισθεί. Η Γραμματεία του 
προγράμματος θα ενημερώσει τους ενδιαφερομένους για 
την έναρξή του σε περίπτωση που τα επιδημιολογικά δε-
δομένα το επιτρέψουν (τηλ. 210-6798321, μετά τις 17:00).

ΘΕΑΤΡΟ

o Λόγω του lockdown και των γενικότερων συνθηκών 
της πανδημίας, ο αριθμός των εξωσχολικών εκδηλώσεων 
στο Θέατρο του Κολλεγίου ήταν περιορισμένος κατά το 
διάστημα Φεβρουαρίου-Σεπτεμβρίου. Κυριότερες μεταξύ 
αυτών ήταν οι εξής:
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– Εκδήλωση του μη κερδοσκοπικού Οργανισμού «Regen-
eration» (1 Φεβρουαρίου)
– Παράσταση Stand-up-Comedy της Κατερίνας Βρανά για 
την ενίσχυση της Ένωσης «Μαζί για το παιδί» (13 Φε-
βρουαρίου)
– Συναυλία με συμμετοχή της College Symphony 
Orchestra και της Χορωδίας του Κολλεγίου, υπό τη δι-
εύθυνση του Δημήτρη Παπαγιαννάκι, και του Quinteto 
TANGartO για τη στήριξη του Συλλόγου Φίλων Παιδιών 
με Καρκίνο «Ελπίδα» (22 Φεβρουαρίου)
– Μουσική βραδιά αφιερωμένη στη στιχουργό Ευτυχία 
Παπαγιαννοπούλου (Οργάνωση: Σύλλογος Φίλων ΑμεΑ 
«Αγάπη & Φροντίδα», 24 Φεβρουαρίου)
– Εκδήλωση με τίτλο «Βραδιά του Ευχαριστώ» της οργά-
νωσης «Make-a-Wish» Ελλάδος (25 Φεβρουαρίου).

o Το Θέατρο Χωρέμη στο Μπενάκειο «φιλοξένησε» την 
τρίτη συναυλία στο πλαίσιο του αφιερώματος στον Ludwig 
van Beethoven (Οργάνωση: Διασχολικό Τμήμα Μουσικής 
και Ωδείο Κολλεγίου - 1 Φεβρουαρίου 2020, βλ. σελ. 13).

ΟΜΙΛΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ

o Στις 13 Φεβρουαρίου ο Όμιλος Συνταξιούχων έκοψε 
την Πρωτοχρονιάτικη πίτα του στη Λέσχη του ΣΑΚΑ.

o Τηλέφωνα επικοινωνίας με τον Όμιλο: 210-8067514 
(Νίκος Κεφαλογιάννης), 210-2823656 (Μαρία Σακελ-
λαρίου), 210-6716715 (Ηλίας Νέλλας), 210-6250426  
(Γιώτα Σταμίρη).

ΠΕΝΘΗ

n Κυριάκος Ντελόπουλος: Απεβίωσε τον Μάιο 2020. Εί-
χε γεννηθεί στην Κέρκυρα το 1933. Μετά την αποφοίτη-
σή του από το Κολλέγιο το 1952 (ενταγμένος στο διετές 
πρόγραμμα Point IV) σπούδασε Αγγλική Φιλολογία στο 
Πανεπιστήμιο Αθηνών και Βιβλιοθηκονομία στη Σχολή Βι-
βλιοθηκονομίας της ΧΕΝ. Προσελήφθη στο Κολλέγιο ως 
βιβλιοθηκονόμος το 1952 και το 1980 ανέλαβε Διευθυ-
ντής των Βιβλιοθηκών του ΕΕΙ, βάζοντας τη «σφραγίδα» 
της προσωπικότητάς του στην οργάνωση και ανάπτυξη 
της δραστηριότητάς της. Αποχώρησε, συνταξιοδοθηθείς, 
το 1985. Η συμβολή του στον χώρο του βιβλίου ήταν ευ-
ρύτατη. Πέραν της βιβλιοθηκονομίας, ασχολήθηκε με την 
επιμέλεια εκδόσεων, τη βιβλιογραφία, τη βιβλιοκριτική, 
τις μεταφράσεις. Σημαντικό ήταν και το συγγραφικό έργο 
του («Οδός Αρχαίων Ελλήνων», «Στραβά και Ανάποδα», 
«Κανόνες ταξιθετήσεως δελτίων καταλόγου», «Συμβολή 
στη βιβλιογραφία του Αγίου Όρους», «Οργάνωσε τη βι-

βλιοθήκη σου», «Ο Άκης και οι άλλοι», «Η βιβλιοθήκη 
στο σχολείο» κ.ά.). Βραβεύθηκε από την Ακαδημία Αθη-
νών για το ερευνητικό πόνημά του «Παιδικά και νεανικά 
βιβλία του 19ου αιώνα» το 1995 και για το βιβλίο του «Νε-
οελληνικά φιλολογικά ψευδώνυμα» το 2006. Είχε, επίσης, 
τιμηθεί με την ανώτατη διάκριση του Διεθνούς Rotary. 

n Robert Halls: Απεβίωσε τον Μάιο 2020. Είχε γεννηθεί στο 
Essex της Αγγλίας το 1935. Σπούδασε διδασκαλία Αγγλικής 
Γλώσσας και Λογοτεχνίας στο Πανεπιστήμιο του Birmingham 
και, μεταπτυχιακά, Γλωσσολογία στις ΗΠΑ. Δίδαξε στα Ανά-
βρυτα και στο Anatolia College. Προσελήφθη στο Κολλέγιο 
ως καθηγητής Αγγλικών το 1965 και, για μεγάλο χρονικό 
διάστημα, διετέλεσε Προϊστάμενος Ακαδημαϊκού Τμήμα-
τος Αγγλικών. Αποχώρησε, συνταξιοδοτηθείς, το 2000. 

n Richard Szabunka: Απεβίωσε τον Ιούλιο 2020. Είχε 
γεννηθεί στο Somerville, Mass. των ΗΠΑ το 1952. Σπού-
δασε στο Deree College (BA) –όπου βραβεύθηκε με 
President’s Award– και στο Boston State College (Master 
in Education). Εργάσθηκε ως Substitute Teacher σε σχο-
λεία του Somerville, ως Language Lab Technician και 
Teacher στο Pierce College, καθώς επίσης και ως ξεναγός 
και βοηθός προπονητή μπάσκετ μπωλ. Στο Κολλέγιο προ-
σελήφθη το 1983 ως καθηγητής Αγγλικών. Αποχώρησε, 
συνταξιοδοτηθείς, το 2013.

n Νίκος Καταζάς: Απεβίωσε τον Σεπτέμβριο 2020. Είχε 
γεννηθεί στην Αθήνα το 1933. Σπούδασε Λογιστική στη 
Σχολή Αλικάκη-Λεγάκη. Το 1953 προσελήφθη στο Κολλέ-
γιο ως Βοηθός Λογιστού και το 1974 προήχθη σε Αρχιλο-
γιστή. Αποχώρησε, συνταξιοδοτηθείς, το 2004, μετά από 
μισό και πλέον αιώνα ευδόκιμης υπηρεσίας στο Σχολείο 
μας –ένα επίτευγμα, για το οποίο τιμήθηκε σε ειδική εκ-
δήλωση από το Διοικητικό Συμβούλιο του ΕΕΙ.

«ΑΝΤΙΔΩΡΟ ΣΤΟΝ  
ΑΔΑΜΑΝΤΙΟ ΑΝΕΣΤΙΔΗ»

Τιμώντας τη μνήμη και την πολυσχιδή πνευμα-
τική προσφορά του Αδαμάντιου Ανεστίδη, παλαιού 
εκπαιδευτικού-φιλολόγου του Κολλεγίου Αθηνών, η 
Εταιρεία Μελέτης της Καθ’ ημάς Ανατολής εξέδωσε 
τόμο με τίτλο «Αδαμάντιος Στ. Ανεστίδης: Ένας Ευ-
πατρίδης των γραμμάτων». Την 400 σελίδων έκδο-
ση –η οποία περιλαμβάνει κείμενα και των παλαιών 
εκπαιδευτικών του Σχολείου μας Γιάννη Μπασλή 
(«Ο Διαμαντής Ανεστίδης ως επιμορφωτής εκπαι-
δευτικών») και Ανδρέα Μωρίκη («Για τον αγαπημέ-
νο Διαμαντή»)– προλογίζει ο Οικουμενικός Πατρι-
άρχης Βαρθολομαίος.



21

o Ο Ακαδημαϊκός-Καθηγητής Κώστας Συνολάκης ’75 
είναι ο νέος Διευθυντής/President του Κολλεγίου (βλ. 
αναλυτικό δημοσίευμα στο προηγούμενο τεύχος της «Ε», 
σελ. 1).

o Το «President’s Award» 2020 απονεμήθηκε στον Θα-
νάση Μαρτίνο ’68 (βλ. σελ. 6).

o Στο νέο Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου Επι- 
χειρήσεων και Βιομηχανιών-ΣΕΒ Πρόεδρος είναι ο  
Δημήτρης Παπαλεξόπουλος ’80, Αντιπρόεδρος ο Ιωάννης 
Γιώτης ’77, Γενικός Γραμματέας ο Αλέξανδρος Μακρίδης 
’80 και Ταμίας ο Μάρκος Α. Βερέμης ΄91. Μέλη του Δ.Σ. 
είναι και οι Κωνσταντίνος Κόκκαλης ’00, Πάνος Κυρια-
κόπουλος ’79, Γεώργιος Περιστέρης ’75 και Θεόδωρος 
Τρύφων ’81.

o Η Έλλη Ανδριοπούλου ’93 είναι η νέα Πρόεδρος και 
Διευθύνουσα Σύμβουλος του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυ-
μα Σταύρος Νιάρχος.

o Στη νέα θέση του Γενικού Συντονιστή των Σχολικών 
Μονάδων του ΕΕΙ τοποθετήθηκε ο εκπαιδευτικός του Κολ-
λεγίου Χρήστος Παπανικολάου ’85. 

o Η Εύβοια Καϊναδά ’98 ανέλαβε καθήκοντα Deputy I.B. 
Coordinator στο Κολλέγιο Ψυχικού.

o Ο Σταύρος Θωμαδάκης ’64 είναι Πρόεδρος του Inter-
national Ethics Standards Board for Accountants.

o Κυκλοφόρησαν πρόσφατα τα εξής βιβλία:
– Βασίλη Σγούτα ’53: (στα κινεζικά) «A Journey with the 
architects of the world» (Εκδόσεις jovis)
– Νίκου Δήμου ’54: «Ξένα ποιήματα» - Μεταφράσεις, 
1957-1982 (Εκδόσεις Gutemberg) – «Ειρωνικό Νεοελλη-
νικό Λεξικό» - Ένατη Έκδοση (Εκδόσεις Πατάκη).
– Φοίβου Ιωαννίδη x55: «Μια ζωή γεμάτη» (Εκδόσεις 
Καστανιώτη)
– Δημήτρη Καραμάνου ’59: «Κολλέγιο Αθηνών: Από τα 
χρόνια του Μεσοπολέμου στον Εικοστό Πρώτο Αιώνα – 
Σταθμοί και Ορόσημα» ( Έκδοση ΕΕΙ)
– Θάνου Βερέμη ’62: «Ο πόλεμος των Ελλήνων» (Εκδό-
σεις Μεταίχμιο) – «ΗΠΑ: Εποχή Τράμπ» (Εκδόσεις Πα-
παδόπουλος) – «21 ερωτήσεις και απαντήσεις για το ’21» 
(Εκδόσεις Μεταίχμιο) – «Τριπολιτσά-Μεσολόγγι: Πολιορ-
κία και άλωση» (Εκδόσεις Μεταίχμιο)
– Αριστείδη Μπαλτά ’62: «Εντός παρενθέσεως» (Εκδό-
σεις Πατάκη)
– Νέστορα Κουράκη ’66: «Ο Αίσωπος και για ενήλικες» 
(Εκδόσεις Φερενίκη)

– Τάκη Θεοδωρόπουλου x73: «Τα Ελγίνεια και τα πορ-
τοκάλια: Επίγονοι ή κληρονόμοι;» (Εκδόσεις Μεταίχμιο) 
– «Η δίκη του Σωκράτη» - Μετάφραση (Εκδόσεις Μί-
νωας)
– Κώστα Στοφόρου ’79: « Ένα κουτί θάλασσα» (Εκδόσεις 
Μίνωας)
– Αλέξανδρου Μωυσή ’80: «Νταβιτσόν Εφέντης - Ένας 
Ρωμανιώτης Πασάς στα Γιάννενα» (Εκδόσεις Καπόν)
– Χρήστου Χωμενίδη ’85: «Ο βασιλιάς της» (Εκδόσεις 
Πατάκη)
– Ευθύμιου Μικρόπουλου ’88: «Ουράνια θαύματα-Κρυμ-
μένες αλήθειες» (Εκδόσεις Bookdream) 
– Θέμη Σαρανταένα ’98: «Η εργαλειοθήκη του σύγχρονου 
επιχειρηματία» (Εκδόσεις Rosili)
– Νίκου Ερηνάκη ’05: «Αυθεντικότητα και αυτονομία: Από 
τη δημιουργικότητα στην ελευθερία» (Εκδόσεις Κείμενα).

o Ο Θάνος Παπαϊωάννου ’83 είναι Αντιπρόεδρος του 
Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού - ΑΣΕΠ.

o Ο Δημήτρης Ηλιόπουλος ’72 εξελέγη Πρόεδρος του 
Συνδέσμου Συνταξιούχων Διπλωματικών Υπαλλήλων. 
Επίσης εξελέγη μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του 
Ελληνικού Ινστιτούτου Στρατηγικών Μελετών, ενώ είναι 
και Επιστημονικός Συνεργάτης του Ελληνικού Ιδρύματος 
Ευρωπαϊκής & Εξωτερικής Πολιτικής.

o Μεγάλη επιτυχία σημείωσε η παράσταση stand-up 
comedy της Κατερίνας Βρανά ’94 στο Θέατρο του Κολλε-
γίου (13 Φεβρουαρίου 2020) για την ενίσχυση της Ένω-
σης «Μαζί για το παιδί».

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΣΑΚΑ

o Στις 3 και στις 11 Φεβρουαρίου επισκέφθηκαν τη Λέ-
σχη του ΣΑΚΑ οι τελειόφοιτοι του Κολλεγίου Αθηνών και 
του Κολλεγίου Ψυχικού.

o Στη Λέσχη του ΣΑΚΑ πραγματοποιήθηκαν, κατά το  
διάστημα Φεβρουαρίου-Σεπτεμβρίου 2020, οι εξής, μεταξύ 
άλλων, εκδηλώσεις: 
– Του Health Care Club: 
• Στις 12 Μαρτίου με θέμα «Golden Hour – Έγκυρη και 
έγκαιρη φροντίδα στο παιδιατρικό τραύμα»
• Στις 29 Ιουνίου με θέμα «The new normal problems» 
(on-line event).
– Του CET Club, στις 30 Σεπτεμβρίου, με θέμα «Απολο-
γισμός της καλοκαιρινής τουριστικής σεζόν και επόμενα 
βήματα» (virtual event).

ΤΑ ΝΕΑ ΤΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ
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ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ

n Κώστας Σοφούλης ’56: Απεβίωσε τον Ιανουάριο 2020. 
Είχε γεννηθεί στη Σάμο το 1937. Μετά την αποφοίτησή 
του από το Κολλέγιο συνέχισε τις σπουδές του στο Πανε-
πιστήμιο Αθηνών (Οικονομικές και Πολιτικές Επιστήμες) 
και στο Πάντειο Πανεπιστήμιο (Διδακτορικό). Σημαντική 
ήταν η ακαδημαϊκή δραστηριότητά του: Στο Οικονομικό 
Πανεπιστήμιο της Στοκχόλμης, στο Πανεπιστήμιο του 
Illinois και, από το 1984 (ως ιδρυτικός Πρόεδρος και Κα-
θηγητής) στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Διετέλεσε, επίσης, 
Βοηθός Γενικός Διευθυντής της Δημόσιας Επιχείρησης 
Πολεοδομίας και Στέγασης, Υποδιοικητής της Κτηματικής 
Τράπεζας και Διοικητής της ΕΤΒΑ. Το 1993 εξελέγη βου-
λευτής Σάμου με το ΠΑΣΟΚ και το 1996 ήταν Γενικός Δι-
ευθυντής του Οργανισμού Διεκδίκησης των Ολυμπιακών 
Αγώνων 2004. Το συγγραφικό έργο του περιελάμβανε 
βιβλία («Το Πανεπιστήμιο ως σχολείο», «Η επιστροφή», 
«Αναφορά στο Αρχιπέλαγος», «Το ζυμάρι») κ.ά. 

n Εμμανουήλ Κουφάκης ’68: Απεβίωσε τον Ιανουάριο 
2020. Είχε γεννηθεί στον Πειραιά το 1950. Μετά την 
αποφοίτησή του από το Κολλέγιο συνέχισε τις σπουδές 
του στο Ε. Μ. Πολυτεχνείο (Χημικός Μηχανικός), στο 
Lancaster University (MA-Business Analysis) και στο 
Imperial College (MSc-Advanced Chemical Engineering). 
Εργάσθηκε ως Scientific Officer στην εταιρία Wiggins 
Teape Research & Development (Βρετανία), στέλεχος 
στο Institute Genie Chimique (Ελβετία) και Σύμβουλος 
στις ελληνικές εταιρίες «Ελαιουργία Αργοναυπλίας» και 
«Ελαιουργίαι Μαγνησίας».

n Γεώργιος Πιτσινός x53: Απεβίωσε τον Φεβρουάριο 
2020. Είχε γεννηθεί στην Κερατέα Αττικής το 1933. Μετά 
την ολοκλήρωση των σπουδών του εργάσθηκε ως στέ-

λεχος ελληνικών επιχειρήσεων. Καθ΄όλη τη διάρκεια της 
ζωής του πολύπλευρη και συστηματική ήταν η ενασχόλη-
σή του με τον αθλητισμό. Μέσω της συμμετοχής του στις 
αθλητικές δραστηριότητες αποφοίτων τα Σαββατοκύρια-
κα διατήρησε στενότατη σχέση με το Κολλέγιο, το οποίο 
του απένειμε το Βραβείο «Διά Βίου Άθλησης-Άσκησης».

n Δημήτρης Παυλάκης ’71: Απεβίωσε τον Φεβρουάριο 
2020. Είχε γεννηθεί στην Αθήνα το 1953. Μετά την απο-
φοίτησή του από το Κολλέγιο συνέχισε τις σπουδές του 
στο Πανεπιστήμιο Dartmouth των ΗΠΑ (Πτυχίο Φυσικής 
και Μηχανολογίας και μεταπτυχιακός τίτλος Μηχανολο-
γίας και Διοίκησης Επιχειρήσεων). Επαγγελματικά δρα-
στηριοποιήθηκε στον τραπεζικό τομέα στην Ελλάδα και 
στο εξωτερικό. Διετέλεσε, μεταξύ άλλων, Αντιπρόεδρος 
της Salomon Brothers Inc. και Διευθύνων Σύμβουλος της 
ΕΤΕΒΑ, ήταν ιδρυτικό και διευθυντικό στέλεχος της Alpha 
Finance, ιδρυτικό στέλεχος και Διευθύνων Σύμβουλος της 
Ernst & Young Finance. Προσέφερε, επίσης, τις υπηρεσίες 
του σε θέσεις-«κλειδιά» μεγάλων βιομηχανικών επιχειρή-
σεων. Ήταν μέχρι τέλους υποστηρικτής του Προγράμμα-
τος Υποτροφιών του Κολλεγίου.

n Κυριάκος Ντελόπουλος ’52: Απεβίωσε τον Μάιο 2020 
(βλ. σελ. 20).

n Ιωάννης Ευστρατίου᾽75: Απεβίωσε τον Μάιο 2020. Είχε 
γεννηθεί στο Καμερούν το 1957. Σπούδασε στην Ιατρική 
Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών και ειδικεύθηκε στην 
παθολογική ανατομία. Συνέχισε τις σπουδές του στη Γερ-
μανία (διδάκτωρ Πανεπιστημίου Freiburg), όπου ειδικεύ-
θηκε στη διάγνωση όγκων σε βιοψίες και στα χειρουργικά 
παρασκευάσματα. Εργάσθηκε επί σειρά ετών ως παθο-
λόγος στο Wolfsburg και στο Überlingen της Γερμανίας. 
Tο 2000 ανέλαβε τη διεύθυνση του Παθολογοανατομικού 
Εργαστηρίου του Γενικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης 
(Παπαγεωργίου). Δημοσίευσε πολλά άρθρα ιστορικού 
ενδιαφέροντος, σχετιζόμενα με ναζιστικά ιατρικά πειρά-
ματα και άλλα συναφή θέματα. 

n Διονύσης Κοτσώνης ’50: Απεβίωσε τον Μάιο 2020. Είχε 
γεννηθεί το 1930 στον Πύργο Ηλείας. Μετά την αποφοί-
τησή του από το Κολλέγιο συνέχισε τις σπουδές του στις 
ΗΠΑ (Οικονομικές Επιστήμες: ΒΑ – Bowdoin College – 
PhD Columbia University). Ξεκίνησε την ακαδημαϊκή στα-
διοδρομία του σε αμερικανικά Πανεπιστήμια (Brooklyn 
College και Hunter College), ενώ δίδαξε και σε ελληνικά 
ΑΕΙ (Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και Οικονομικό 
Πανεπιστήμιο Πειραιώς) και στο ALBA. Δραστηριοποιή-
θηκε επίσης και σε άλλους τομείς: Ερευνητής στη Federal 
Reserve Bank of New York, σύμβουλος της Επιτροπής 
Bernstein για το Ισοζύγιο Πληρωμών των ΗΠΑ, ανώτερο 
στέλεχος της Ελληνικής Τράπεζας Επενδύσεων, της Ευ-

ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΤΗΣ ΛΕΣΧΗΣ ΤΟΥ ΣΑΚΑ

Τριάντα χρόνια από τότε που –επί Προεδρίας 
Άρη Μανιά– έγινε δραστική ανακαίνιση της Λέσχης 
του ΣΑΚΑ, το Δ.Σ. του Συλλόγου αποφάσισε να 
προχωρήσει σε νέα ανακαίνισή της, επικεντρωμέ-
νη στον εσωτερικό και εξωτερικό φωτισμό και στον 
αναβαθμισμένο οπτικοακουστικό εξοπλισμό.

Στο εγχείρημα αυτό συνέπραξε εθελοντικά ο 
Νίκος Βρατσάνος ’81, καθώς επίσης η Νάντια Κούλα 
και ο Βασίλης Κυριαζής ’87 (παροχή και εγκατάστα-
ση του οπτικοακουστικού εξοπλισμού), ενώ στην 
πραγματοποίηση του έργου συνέβαλε (με δωρεά 
του εις μνήμην της συζύγου του Μαρίας Νομικού) ο 
Γιώργος Κουμπάρος ’79.
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ρωεπενδυτικής Τράπεζας, ναυτιλιακών και άλλων επιχει-
ρήσεων. Διατήρησε σχέση με το Κολλέγιο, εκτενείς ανα-
φορές στο οποίο, με αναμνήσεις από τη σχολική του ζωή, 
περιέχει το βιβλίο του «Το ταξίδι».

n Θεόδωρος Ζουπάνος ’54: Απεβίωσε τον Μάιο 2020. Εί-
χε γεννηθεί στην Κέρκυρα το 1935. Μετά την αποφοίτησή 
του από το Κολλέγιο συνέχισε τις σπουδές του στις ΗΠΑ 
(Cornell, BA in Government & International Relations 
– Princeton, PhD in International Law & International 
Relations) και στη Γαλλία (Sorbonne, Διεθνές Δίκαιο). 
Σταδιοδρόμησε ως διπλωματικό στέλεχος, με διάφορες 
ιδιότητες έως τις ανώτατες βαθμίδες του ΟΗΕ, στη Νέα 
Υόρκη και στη Γενεύη. Υπήρξε μέλος του Diplomatic Club 
της Γενεύης, της American Society of International Law 
και της American Political Science Association.

n Σωτήρης Παπαπολίτης ’60: Απεβίωσε τον Ιούνιο 2020. 
Είχε γεννηθεί στον Πειραιά το 1941. Μετά την αποφοίτησή 
του από το Κολλέγιο με τη διάκριση «Κάτοχος του Επά-
θλου Howland») συνέχισε τις σπουδές του στη Νομική 
Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών (Πολιτικές και Οικο-
νομικές Επιστήμες) και στο Πανεπιστήμιο του Τορόντο.  
Ασχολήθηκε με την πολιτική: Διετέλεσε επί σειρά ετών 
Βουλευτής Πειραιά και Νήσων, Γενικός Γραμματέας του 
Υπουργείου Χωροταξίας και Περιβάλλοντος και, το 1990, 
ήταν υποψήφιος Δήμαρχος Πειραιώς.

n Λυκούργος Λιαρόπουλος ’63: Απεβίωσε τον Ιούνιο 
2020. Είχε γεννηθεί στη Βυτίνα Γορτυνίας το 1944. Μετά 
την αποφοίτησή του από το Κολλέγιο συνέχισε τις σπου-
δές του (Οικονομικές Επιστήμες) στις ΗΠΑ: ΒΑ-Hamilton 
College, PhD-Michigan State University. Διετέλεσε Καθη-
γητής Οργάνωσης και Οικονομικής Υγείας στο Πανεπι-
στήμιο Αθηνών. Σημαντική ήταν η ενασχόλησή του με τα 
κοινά: Υποδιοικητής του ΙΚΑ (1984-1987), Πρόεδρος-Γε-
νικός Διευθυντής του Α΄ ΠΕΣΥΠ Αττικής (2000-2003), 
εκπρόσωπος του Υπουργείου Υγείας στην Επιτροπή Υγεί-
ας του ΟΟΣΑ (1994-2014), εθνικός εκπρόσωπος στην 
Επιτροπή Υγείας για τα Δεδομένα Υγείας και Εμπειρο-
γνωμόνων Λογαριασμών Υγείας του ΟΟΣΑ (2019). Είχε 
συγγράψει πολλά βιβλία, μεταξύ των οποίων «Η σιωπή 
των θυμάτων: 70 χρόνια ψέματα» και «US Health: A failed 
system».

n Ιωάννης Καρουσάτος ’51: Απεβίωσε τον Ιούνιο 2020. 
Είχε γεννηθεί στην Αθήνα το 1930. Μετά την αποφοίτησή 
του από το Κολλέγιο και την ολοκλήρωση των σπουδών 
του ασχολήθηκε με τις εξαγωγές, τις ανακατασκευές και 
με το εμπόριο μηχανημάτων οδοποιίας. Ήταν ιδρυτής και 
διευθυντής της εταιρίας «Καρουσάτος». 

n Παναγιώτης Δράκος ’59: Απεβίωσε τον Ιούλιο 2020. 

Είχε γεννηθεί στην Αθήνα το 1941. Μετά την αποφοίτη-
σή του από το Κολλέγιο συνέχισε τις σπουδές του στις 
ΗΠΑ (Hamilton University- B.A.-Economics – Harvard 
Business School – MBA). Επί σειρά ετών ήταν ανώτατο 
διοικητικό στέλεχος της εταιρίας «Ιζόλα» και του Ομίλου 
επιχειρήσεών της. Ακολούθως διετέλεσε, μεταξύ άλλων, 
Πρόεδρος της Ένωσης Εισηγμένων Εταιριών. Σημαντική 
ήταν η δραστηριότητά του και ως μέλους του Συνδέσμου 
Ελληνικών Βιομηχανιών. Διατήρησε μέχρι τέλους στενές 
σχέσεις με το Σχολείο και με την τάξη του και ήταν σταθε-
ρός υποστηρικτής του Προγράμματος Υποτροφιών. 

n Κωνσταντίνος Κοντούλης-Δημόπουλος ’59: Απεβίωσε 
τον Ιούλιο 2020. Είχε γεννηθεί στην Αθήνα το 1939. Μετά 
την αποφοίτησή του από το Κολλέγιο συνέχισε τις σπου-
δές του στη Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθη-
νών. Επαγγελματικά δραστηριοποιήθηκε στον χώρο της 
παιδείας, προσφέροντας τις υπηρεσίες του ως φιλόλογος 
σε σχολεία της επαρχίας και της Αθήνας.

n Χαράλαμπος Βλαχούτσικος ’50: Απεβίωσε τον Αύγου-
στο 2020. Είχε γεννηθεί στην Πάτρα το 1931. Μετά την 
αποφοίτησή του από το Κολλέγιο συνέχισε τις σπουδές του 
στις ΗΠΑ (Bowdoin College, BA in Economics & Sociology 
– Harvard University, MA in Business Administration). Δι-
ετέλεσε Research Fellow στο Harvard University. Επαγγελ-
ματικά ασχολήθηκε με επιχειρήσεις («Οδυσσεύς» ΕΠΕ, 
«Χαράλαμπος Βλαχούτσικος-Εισαγωγές-Εξαγωγές» κ.ά.). 
Σημαντική ήταν η –πέραν των επιχειρηματικών επιδόσε-
ων– δραστηριότητά του ως, μεταξύ άλλων, Προέδρου 
της Ελληνικής Επιτροπής Ανατολής-Δύσης του Διεθνούς 
Εμπορικού Επιμελητηρίου και μέλους του Δ.Σ. της Ελ-
ληνικής Εταιρείας Διοικήσεως Επιχειρήσεων. Επί σειρά 
ετών είχε διατελέσει μέλος του Δ.Σ. του Ελληνοαμερικα-
νικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος, προσφέροντας σημαντι-
κές υπηρεσίες στο Κολλέγιο. Το 2010 ήταν ένας εκ των 
αφηγητών στην ταινία-ντοκυμαντέρ του Γιώργου Πετρίτση 
«Κολλέγιο Αθηνών 1950 - Η Μαθητική Κοινότητα κτίζει 
Σχολεία».

n Κυριάκος Καλκετενίδης ’79: Απεβίωσε τον Αύγουστο 
2020. Είχε γεννηθεί στην Αθήνα το 1960. Μετά την απο-
φοίτησή του από το Κολλέγιο συνέχισε τις σπουδές του 
στη Βρετανία (UCL-BSc in Civil Engineering), στις ΗΠΑ 
(Columbia University - MS in Structural Engineering) 
και στη Γαλλία (INSEAD-MBA). Εργάσθηκε ως Project 
Manager της Lehrer/McGovern Bovis (Statue of Liberty 
Restoration - Νέα Υόρκη), Fixed Income Trader της 
Goldman Sachs (Λονδίνο), Treasurer, Leveraged Buy-
Outs-Union Bank of Switzerland (Νέα Υόρκη), Business 
Development & Trading του Fruition Fund-Hedge Fund 
(Νέα Υόρκη-Αθήνα).
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n Σάββας Θεοδωρίδης x53: Απεβίωσε τον Σεπτέμβριο 
2020. Είχε γεννηθεί στην Αθήνα το 1935. Σπούδασε Φαρ-
μακευτική στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και, ακολούθως, 
στην Ολλανδία (με ειδίκευση στις βιταμίνες). Επαγγελμα-
τικά ασχολήθηκε με την οικογενειακή επιχείρηση (φαρ-
μακείο στο κέντρο της Αθήνας), ενώ, παράλληλα από το 
1954, είχε σπουδαία «διαδρομή» στον χώρο του ποδο-
σφαίρου, ως τερματοφύλακας του Ολυμπιακού και της 
Εθνικής Ομάδας με μεγάλες διακρίσεις. Το 1962 αποσύρ-
θηκε από την αγωνιστική δράση, παρέμεινε, όμως, ενερ-
γός –στις δεκαετίες που ακολούθησαν– ως στέλεχος της 
ΠΑΕ Ολυμπιακός, διατελέσας Αντιπρόεδρός της και ως 
Γενικός Αρχηγός της Ποδοσφαιρικής Ομάδας του Συλλό-
γου. Πολλές φορές έδωσε το «παρών» σε αθλητικές δρα-
στηριότητες της Κολλεγιακής οικογένειας ως μέλος της 
ομάδας ποδοσφαίρου των αποφοίτων και ως μέλος της 
La Boca, μιας ομάδας φίλων-συναποφοίτων τις δεκαετίες 
του ’60 και του ’70.

n Προκόπης Παπαγκίκας ’68: Είχε γεννηθεί στην Αθή-
να το 1949. Μετά την αποφοίτησή του από το Κολλέγιο 
συνέχισε τις σπουδές του στην ΑΣΟΕΕ, στο University of 
Wales (MSc-Banking & Financial Economics), University 
of Texas (PhD - Business Administration & Management) 
κ.ά. Επαγγελματικά δραστηριοποιήθηκε στον ακαδημαϊκό 
χώρο (Assistant Professor – University of New York, 
Τίρανα), ενώ συνεργάσθηκε και με επιχειρήσεις (Presi-
dent & CEO – Mediterranean Insurance Brokers – General 
Manager – TUV Austria Albania – Deputy General Manager 
Τράπεζα Αττικής – Petrola Int., Cost Controller – Sandi 
Arabia – Fimisco Group, Cost Controller, κ.ά. Προσέφερε 
επίσης υπηρεσίες ως ελεύθερος επαγγελματίας (Certified 
Data Protection Officer – Lead Auditor for ISO Stand-
ards). Στην κοινωνική δράση του περιλαμβάνεται και η 
επί σειρά ετών συμβολή του στο έργο του ΣΑΚΑ.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΕΥΧΟΣ  
ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2020 ΤΗΣ «ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ»

o Για λόγους απλούστευσης του κειμένου, στο τεύχος 
αυτό:

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

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

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

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

ε) Με τη λέξη «Λύκειο» νοείται –για το 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 Σε όλα τα τεύχη της «Ε» δεν περιλαμβάνονται πλη-
ροφορίες για επιμορφωτικές εκδηλώσεις (σεμινάρια 
κ.λ.) και για τη συμμετοχή εκπαιδευτικών σε αυτές. 

o Το παρόν τεύχος της «Ενημέρωσης» καλύπτει την 
περίοδο Φεβρουαρίου-Σεπτεμβρίου 2020. (Η καθυστέ-
ρηση έκδοσής του οφείλεται σε προβλήματα εξ αιτίας 
της πανδημίας).

o Το τεύχος αυτό «εκδίδεται» σε ηλεκτρονική μορφή. 
Όσοι επιθυμούν να το λάβουν και σε έντυπη μορφή θα 
πρέπει να ενημερώσουν με e-mail τη Συντακτική Επι-
τροπή (enimerosi@haef.gr) μέχρι 15 Δεκεμβρίου 2020.
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