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ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ  
ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΟΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ

Στις 31 Μαρτίου διεξήχθη (διαδικτυακά) Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μελών του Σωματείου «Ελληνοαμερι-
κανικόν Εκπαιδευτικόν Ίδρυμα» με δύο θέματα:

o Αποδοχή ή απόρριψη της δωρεάς του Δημήτρη Δασκαλόπουλου για τη δημιουργία στο campus Ψυχικού Art 
Hub (Κτιρίου Τεχνών). Το Δ.Σ. είχε εγκρίνει τη σκοπιμότητα του έργου κατά πλειοψηφία τον Ιούλιο 2020 και το 
έργο αυτό καθαυτό κατά πλειοψηφία τον Νοέμβριο 2020.

Για το υπό δημιουργία έργο και τη δωρεά μίλησαν ο Διευθυντής/President Καθηγητής Κώστας Συνολάκης, ο 
δωρητής, παλαιός μαθητής (x76) του Κολλεγίου, και η συνεργάτις του Ελίνα Κουντούρη. Όπως ανέφεραν, σκοπός 
του Κτιρίου Τεχνών είναι να παράσχει «παγκόσμιας κλάσης, συμπεριληπτική και διεπιστημονική πρόσβαση στην 
καλλιτεχνική εκπαίδευση», λειτουργώντας ως χώρος για μάθηση, δημιουργία και συζήτηση για γνωριμία και πει-
ραματισμό με τις εικαστικές τέχνες. 

Ακολούθως, ο νομικός σύμβουλος του ΕΕΙ Αλέξιος Παπασταύρου παρουσίασε σχετική νομική γνωμοδότηση. 
Μετά από ερωταπαντήσεις επί διαφόρων «πτυχών» του ζητήματος, η Έκτακτη Γενική Συνέλευση ενέκρινε κατά 

πλειοψηφία την πρόταση δωρεάς.

o Εκλογή τριών τακτικών μελών και ενός αναπληρωματικού μέλους της Επιτροπής Επιλογής Υποψηφίων νέων 
μελών του Σωματείου (Nominating Committee).

Η Γενική Συνέλευση επανεξέλεξε ως τακτικά μέλη τους Μιχαήλ Αθανάσογλου, Νικόλαο Νανόπουλο, Δημήτριο 
Παπαλεξόπουλο και εξέλεξε ως νέο αναπληρωματικό μέλος τον Αλέξανδρο Σαμαρά.

ΑΡΙΘ. 91 - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2021

ΚΟΛΛΕΓΙΑΚΟ ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2021-2022

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

Το 2012 το Δ.Σ. –μετά από εισήγηση του Δημήτρη Καραμάνου, μέλους του ΕΕΙ– αποφάσισε την αφιέρωση κάθε σχο-
λικής χρονιάς σε γεγονότα-ορόσημα ή προσωπικότητες της Κολλεγιακής ιστορίας με επετειακή ή ευρύτερη συγκυριακή 
σύνδεση. 

Για το σχολικό έτος 2021-2022 το Δ.Σ. –με εισήγηση του Δ. Καραμάνου– επέλεξε ως θέμα-αφιέρωμα «Παράδοση –  
καινοτομία: Διαχρονικοί συνοδοιπόροι, αλλά και δημιουργικοί συντελεστές στο εκπαιδευτικό-παιδαγωγικό έργο του 
Κολλεγίου».

Στην εισήγηση σημειώνονται τα εξής: «Πριν από 90 χρόνια, στις αρχές της δεκαετίας του ’30, ξεκίνησε η εφαρμογή του 
πρωτοποριακού Επταετούς Προγράμματος (Seven-Year Plan) του Κολλεγίου, που αποτέλεσε την αφετηρία της μακρόχρο-
νης παράδοσης εκπαιδευτικών-παιδαγωγικών καινοτομιών του Σχολείου μας. Ταυτόχρονα “σηματοδότησε” την αδιάλειπτη 
επί δεκαετίες σύζευξη-σύμπραξη της παράδοσης (των διαχρονικών αξιών - αρχών, των εμπειριών και επιτεύξεων του 
παρελθόντος) και της καινοτομίας (σειράς καινοτόμων πρωτοβουλιών σε πολλούς τομείς) που συνέβαλαν και συνεχίζουν 
να συμβάλλουν στη λειτουργία και καταξίωση του Κολλεγίου ως Κέντρου και Φάρου Πνευματικής Αριστείας και Κοινωνικής 
Προσφοράς». 
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Φεβρουάριος

l 11-12
Πανελλήνιο Μαθητικό Συνέδριο με τίτλο «Διάλογος ή 

σύγκρουση πολιτισμών» στο Κολλέγιο (σελ. 16-17).

Μάρτιος

l 17
Career Day για μαθητές του Λυκείου.

l 20
«SΑΚΑ & Athens College get close and personal» 

(σελ. 25).

l 31
Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μελών του ΕΕΙ (σελ. 1).

Απρίλιος

l 2
Α΄ Συνέδριο Νέων Ηγετών των Special Olympics με 

συμμετοχή του Κολλεγίου (σελ. 19-20).

l 7
University Day για μαθητές του Λυκείου.

l 12 
Επιστροφή στο σχολείο των μαθητών του Λυκείου με-

τά την άρση του lockdown.

l 21
Συνέδριο με τίτλο «Κολλέγιο Αθηνών – Special 

Olympics: Συνύπαρξη-Διαφορετικότητα» (σελ. 20).

l 22
Έκθεση έργων των τελειοφοίτων του IBDP (σελ. 4).

Μάιος

l 8
Εισαγωγικές εξετάσεις για την Α΄ Γυμνασίου, την Α΄ 

Λυκείου και το ΙΒ1 του Κολλεγίου.

l 10
Επιστροφή στο σχολείο των μαθητών του Δημοτικού 

και του Γυμνασίου μετά την άρση του lockdown.

l 26
Διαδικτυακός διάλογος, που διοργανώθηκε από το 

Parents Fund Drive, με θέμα «Ο εθελοντισμός ως εφόδιο 
για εμάς και τα παιδιά μας – Οι δεξιότητες ζωής που ανα-
πτύσσει – Building your life narrative» (σελ. 18).

Η Μ Ε Ρ Ο Λ Ο Γ Ι Ο  
Γ Ε Γ Ο Ν Ο Τ Ω Ν

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2021 - ΜΑΪΟΣ 2021

Η ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 
ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΟΥ Ε.Ε.Ι. 

2021-2022

ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ – ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΨΥΧΙΚΟΥ 
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ «ΙΩΑΝΝΗΣ Μ. ΚΑΡΡΑΣ»
Διευθυντής/President: Κώστας Συνολάκης
Γενικός Συντονιστής Σχολικών Μονάδων: 

Χρήστος Παπανικολάου

ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Συντονιστής Κολλεγίου Αθηνών:  

Χρίστος Κωνσταντόπουλος
Λύκειο

Διευθυντής: Χρίστος Κωνσταντόπουλος
Αναπλ. Διευθύντρια: Νεκταρία Παπαϊωάννου

Υποδιευθυντής: Γεώργιος Καραμπάτης
Γυμνάσιο

Διευθύντρια: Βασιλική Τλα
Αναπλ. Διευθύντρια: Βασιλική Μουμτζή

Υποδιευθύντρια-Συντονίστρια ΜΥΡ: Αντωνία Γαϊτάνη
Δημοτικό

Διευθυντής: Λουκάς Ζάχος
Αναπλ. Διευθύντρια-Συντονίστρια PYP: Γεωργία Μέγα

Υποδιευθυντής: Παναγιώτης Φινές
Υποδιευθύντρια: Ελένη Μαππούρα-Φωτάκη

ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΨΥΧΙΚΟΥ
Συντονιστής Κολλεγίου Ψυχικού:  

Παναγιώτης Γιαννουλάτος
Λύκειο

Διευθυντής: Παναγιώτης Γιαννουλάτος
Αναπλ. Διευθυντής: Αθανάσιος Παναγιωτόπουλος

Υποδιευθύντρια: Αθανασία Αναγνώστου
IBDP

IBDP Head-IB Programmes Director: Ελένη Βασιλείου
IBDP Coordinator: Αντώνης Αποστόλου

Γυμνάσιο
Διευθύντρια: Nικολέτα Κανελλή

Αναπλ. Διευθυντής: Λεωνίδας Καίσαρης
Υποδιευθύντρια - Συντονίστρια ΜΥΡ: 

Παναγιώτα Πριοβόλου
Δημοτικό

Διευθυντής: Δημήτριος Σιαμόπουλος
Αναπλ. Διευθυντής: Άγγελος Βλάχος

Υποδιευθυντής - Συντονιστής PYP: Παναγιώτης Δέδες
Υποδιευθύντρια: Αικατερίνη Ρεκούμη

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ «ΙΩΑΝΝΗΣ Μ. ΚΑΡΡΑΣ»
Προϊσταμένη: Τατιάνα Γκούσκου

Αναπλ. Προϊσταμένη-Συντονίστρια PYP: Ζωή Λουσίδου
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ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ - ΟΜΙΛΙΕΣ

o Συνεχίζοντας τον κύκλο διαλέξεων προσωπικοτήτων 
από την Ελλάδα και το εξωτερικό, το Κολλέγιο έδωσε, 
τους τελευταίους μήνες, την ευκαιρία στους μαθητές του, 
αλλά και στους εργαζομένους, στους γονείς και στους 
αποφοίτους, να παρακολουθήσουν, μέσω διαδικτύου, λό-
γω της πανδημίας, τους εξής ομιλητές: 
– Τον Ομότιμο Καθηγητή Πολιτικής Ιστορίας του Εθνικού 
και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών Θάνο Βερέ-
μη με θέμα «Η μεταμόρφωση μιας Επανάστασης»
– Την Karla Ruiz Cofino, Digital Strategist & Social Media 

Specialist, με θέμα «Digital Citizenship, Leadership & 
Collective Knowledge».
– Τον Επίκουρο Καθηγητή Διπλωματίας και Διεθνούς 
Οργάνωσης του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου Αντώνη 
Κλάψη με θέμα «Η Ελληνική Επανάσταση και η ευρωπαϊ-
κή διπλωματία».
– Τον τέως Πρόεδρο της Δημοκρατίας Προκόπη Παυλό-
πουλο, με θέμα «Το νόημα της Εθνεγερσίας του 1821».
– Την ειδικό στην ανάπτυξη του παιδιού και σε θέματα 
συμπεριφοράς Betsy Brown Braun με θέμα: «Parenting 
in a Pandemic»
– Τον κλινικό ψυχολόγο-ψυχοθεραπευτή Αλέξη Μορντώ 
με θέμα «Σεξουαλική παρενόχληση & κακοποίηση στην 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ Ε.Ε.Ι.

o Η Μαριάννα Βαρδινογιάννη, Πρέσβειρα Καλής Θελήσεως της UNESCO:
• Ως Πρόεδρος της Τιμητικής Κοσμητείας του Επετειακού Έτους «Θερμοπύλες-Σαλαμίνα 2020», ήταν ομιλήτρια 
σε σειρά εκδηλώσεων στο πλαίσιο της Επετείου:
– «Θερμοπύλες-Σαλαμίνα – Αποτιμώντας τη σημασία τους στον σύγχρονο κόσμο» (Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα 
Σταύρος Νιάρχος).
– «Οι πολλοί και οι λίγοι, πλήθος και αρετή» (Πανεπιστήμιο Αθηνών).
– «Διάλογος ή σύγκρουση πολιτισμών; Με αφορμή το ορόσημο των 2.500 χρόνων από τη μάχη των Θερμοπυλών 
και τη ναυμαχία της Σαλαμίνας» (βλ. σελ. 16-17).
• Ήταν ομιλήτρια στο 20ό High Level Meeting του Nizami Ganjavi International Center με θέμα την ανάλυση των 
επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής στη ζωή και στην πολιτιστική κληρονομιά της Μεσογείου.
• Με πρωτοβουλία της:
– Δημιουργήθηκε νέα πτέρυγα του Κέντρου Υγείας της Σαλαμίνας (δωρεά του Σωματείου «Ελπίδα – Σύλλογος 
Φίλων Παιδιών με Καρκίνο» και του Ιδρύματος «Μαριάννα Β. Βαρδινογιάννη».
– Πραγματοποιήθηκε ψηφιακή εκδήλωση με τίτλο «Οι ήρωες των ΜΕΘ – Ήρωες της καρδιάς μας».

o Στο Delphi Economic Forum (12-16 Μαΐου 2021) έλαβαν μέρος η Μαριάννα Βαρδινογιάννη, ο Νικηφόρος Δια-
μαντούρος, ο Νότης Μπερνίτσας, ο Αλέξης Φυλακτόπουλος και ο Θανάσης Μαρτίνος.

o Ο Διονύσης Κόκκινος, Πρόεδρος της European Association of Professors Emeriti, είναι editor του βιβλίου «The 
Capital of Knowledge – Proceedings of the First International Congress».

o Στην εφημερίδα «Τα Νέα» δημοσιεύεται σειρά άρθρων του Ραφαήλ Μωυσή, με θέματα που αφορούν την οικο-
νομία, την ενέργεια, το περιβάλλον κ.ά. 

o Μεταξύ των ανθρώπων με τη μεγαλύτερη επιρροή στην παγκόσμια ναυτιλία (κατάταξη 2020 του Lloyd’s List) 
είναι η Άννα Αγγελικούση και ο Γιώργος Προκοπίου.

o Στο τεύχος Ιανουαρίου-Μαρτίου 2021 του περιοδικού του ΣΑΚΑ «Ερμής», με κεντρικό θέμα τον Τουρισμό, 
περιέχεται και κείμενο του Ανδρέα Ποταμιάνου.

o Συμβολή –με φωτογραφικό και άλλο υλικό από το προσωπικό αρχείο του– είχε ο Δημήτρης Καραμάνος στο 
αφιέρωμα-ψηφιακή έκθεση-περιήγηση «1971-2021: Η πορεία προς το Wembley» της διακεκριμένης μουσειολόγου 
Έλιας Βλάχου. Αναφέρεται στην (ιστορική για το ελληνικά αθλητικά δεδομένα) πορεία του Παναθηναϊκού προς τον 
τελικό αγώνα του Ευρωπαϊκού Κυπέλλου Πρωταθλητριών Ομάδων Ποδοσφαίρου 1971 στο γήπεδο Wembley του 
Λονδίνου με αντίπαλο την ολλανδική ομάδα Ajax. Το αφιέρωμα περιλαμβάνει γενικότερα και αναφορές στο πο-
λιτικό, κοινωνικό, οικονομικό, καλλιτεχνικό περιβάλλον της περιόδου 1970-71 με σπάνιο οπτικοακουστικό υλικό. 
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εφηβική ηλικία - Πρόληψη & αντιμετώπιση».
– Την νευροψυχολόγο Ελισσάβετ Κάλμπαρη με θέμα «Αν-
θεκτικότητα: Ένα βασικό εφόδιο για την επιστροφή στη 
σχολική κανονικότητα».
– Την Καθηγήτρια Παιδιατρικής - Λοιμωξιολογίας ΕΚΠΑ, 
Διευθύντρια Γ΄ Πανεπιστημιακής Παιδιατρικής Κλινικής 
ΓΠΝ «Αττικόν», μέλος της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων 
για τον νέο κορωνοϊό, και της Εθνικής Επιτροπής Εμβο-
λιασμών Βάνα Παπαευαγγέλου με θέμα «Covid-19: Ένας 
χρόνος πανδημίας – Τι γνωρίζουμε και τι μπορούμε να 
προβλέψουμε; Η λειτουργία των σχολείων – Η πρόληψη 
μέσω των εμβολίων».

o Με πρωτοβουλία των Συλλόγων Γονέων Κολλεγίου 
Αθηνών-Κολλεγίου Ψυχικού διοργανώθηκαν οι εξής δια-
δικτυακές εκδηλώσεις:
• 13 Απριλίου - Ομιλία της Βάνας Παπαευαγγέλου, Κα-
θηγήτριας Παιδιατρικής – Λοιμωξιολογίας ΕΚΠΑ, Διευ-
θύντριας Γ’ Πανεπιστημιακής Παιδιατρικής Κλινικής ΓΠΝ 
«Αττικόν», μέλους της Εθνικής Επιτροπής Εμβολιασμών, 
με θέμα  «Covid-19: Ένας χρόνος πανδημίας – Τί γνωρί-
ζουμε και τί μπορούμε να προβλέψουμε; Η λειτουργία των 
σχολείων – Η πρόληψη μέσω των εμβολίων».

Χαιρετισμούς απηύθυναν ο Καθηγητής Κώστας Συνο-
λάκης, Διευθυντής/President του Κολλεγίου, και η Ελένη 
Σαραντίτη–Πατσέα, Πρόεδρος του Συλλόγου Γονέων Δη-
μοτικού Κολλεγίου Ψυχικού.

Ακολούθησε συζήτηση με τον Αντώνη Μακρή, Υπεύ-
θυνο της Ιατρικής Υπηρεσίας του Κολλεγίου.
• 19 Μαΐου – Διάλεξη του Φώτη Παπαθανασίου, Αναπλ. 
Καθηγητή στο Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος, τ. Αναπλ. 
Καθηγητή της Ανωτάτης Σχολής Διεθνών Σπουδών Πα-
ρισίων και Γενικού Διευθυντή του Ιδρύματος Εικαστικών 
Τεχνών και Μουσικής Β. & Μ. Θεοχαράκη, με θέμα «Η 
συμβολή των Γονέων στην Παλιγγενεσία της Ελλάδος». 

Προσφώνησαν ο Καθηγητής Άγγελος Συρίγος, Υφυ-
πουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων και ο Χρήστος Πα-
πανικολάου, Γενικός Συντονιστής Σχολικών Μονάδων ΕΕΙ. 

Την εκδήλωση έκλεισε ο Ιωάννης Μάνος, Σύμβουλος 
της Εθνικής Τραπέζης επί θεμάτων Πολιτισμού και Συντο-
νιστής της «Πρωτοβουλίας 1821-2021».

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΝΕΑ

o Πιστοποιητικό Παιδαγωγικής Κατάρτισης: Ολοκληρώ-
θηκαν τα μαθήματα «Διδακτική μαθημάτων ειδικότητας» 
(Φυσικές Επιστήμες., Ελληνική Γλώσσα, Γαλλική Γλώσσα, 
Τεκμηριωμένες Πρωτοβουλίες Βελτίωσης της Διδασκαλί-
ας Διαφορετικών Ειδικοτήτων), «Ηλεκτρονική Μάθηση: 
Αρχές και σχεδιασμοί στην πράξη» και «Ειδική Αγωγή» 
του δεύτερου έτους του Προγράμματος Παιδαγωγικής 
Κατάρτισης, που παρακολουθούν 28 εκπαιδευτικοί από 

όλες τις σχολικές μονάδες. Με τα μαθήματα αυτά ολοκλη-
ρώθηκε το διετές πρόγραμμα.

o Συνεχίσθηκαν τα μαθήματα της σειράς «Teachers 
Training Teachers» διαδικτυακά λόγω της πανδημίας. Κατά 
το δεύτερο τετράμηνο του σχολικού έτος 2020-21, δίδαξαν 
μαθήματα οι: Παναγιώτης Σιαπέρας, Νεονείλα Παπαδο-
πούλου, Αλεξία Καζακάκου, Μαρία Κοκκινιώτη. Στασινή 
Φράγκου, Φιλήμων Διαμαντίδης, Γεωργία Μέγα, Σωτήρης 
Δημητριάδης, Τάνια Νησιώτη, Πολυάνθη Τσίγκου, Νικο-
λάι Μανωλικάκης, Παύλος Κουτσολιάκος, Βασίλης Οικο-
νόμου, Μαρία Μαυράκη, Τζένια Νικολοπούλου, Βασιλική 
Σπύρου, Βασίλης Ζώσης, Έλενα Παρασχοπούλου. Κατά το 
σχολικό έτος 2020-21 πραγματοποιήθηκαν 950 εγγραφές. 

INTERNATIONAL BACCALAUREATE 
PROGRAMMES

o Στις 22 Απριλίου πραγματοποιήθηκε η διαδικτυακή 
εικονική παρουσίαση των έργων των τελειοφοίτων του 
International Baccalaureate Diploma Programme, που εκ- 
πονήθηκαν στο πλαίσιο των μαθημάτων Εικαστικών Τε-
χνών και Θεάτρου.

Τους συμμετέχοντες καλωσόρισε ο Διευθυντής του 
Λυκείου Κολλεγίου Ψυχικού Παναγιώτης Γιαννουλάτος.

Προλόγισαν ο Διευθυντής/President Καθηγητής Κώ-
στας Συνολάκης, η IB Programmes Director Ελένη Βασι-
λείου και ο IB DP Coordinator Αντώνης Αποστόλου.

Τους μαθητές παρουσίασαν η ΙΒ DP Arts Coordinator 
καθηγήτρια Εικαστικών Τεχνών και Φιλμ Βικτωρία Καρ-
βούνη και η καθηγήτρια Θεάτρου Αμαλία Αρσένη. 

Οι μαθητές παρουσίασαν τα έργα τους και εξήγησαν 
πώς προσέγγισαν τη θεματική τους με την απαιτούμενη 
από το ΙΒ ενδοσκοπική διάθεση και σχεδιαστική αντίληψη 
δομικά και εννοιολογικά. 

(Η έκθεση των έργων των μαθητών είναι στη διάθεση 
του ευρύτερου κοινού μέσω της ιστοσελίδας https://www.
athenscollege.edu.gr/academics/highschool/international-
baccalaureate/visual-arts-yr2-virtual-exhibitions/).

ΜΑΘΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ

o Νικητές των φετινών Ρητορικών Διαγωνισμών του 
Κολλεγίου αναδείχθηκαν οι εξής μαθητές των Λυκείων 
Κολλεγίου Αθηνών και Κολλεγίου Ψυχικού:
Γ΄ Λυκείου:
• Χάουλαντ: Α.-Ε. Καραΐνδρου (Κολλεγίου Αθηνών), Ε. 
Πετροπουλιάδη (ΙΒ2)
• Δέλτα: Α.-Α.-Μ. Τσόπελα (Κολλεγίου Αθηνών), Ν. Νίκα 
(ΙΒ2)

https://www.athenscollege.edu.gr/academics/highschool/international-baccalaureate/visual-arts-yr2-virtual-exhibitions
https://www.athenscollege.edu.gr/academics/highschool/international-baccalaureate/visual-arts-yr2-virtual-exhibitions
https://www.athenscollege.edu.gr/academics/highschool/international-baccalaureate/visual-arts-yr2-virtual-exhibitions
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Β΄ Λυκείου
• 25ης Μαρτίου: Ι.-Ε. Παππά (Κολλεγίου Αθηνών), Μ.-Η. 
Χατζηδημητρίου (Κολλεγίου Ψυχικού)
Α΄ Λυκείου
• Τριών Ιεραρχών: Ά.-Π. Τσομώκος (Κολλεγίου Αθηνών), 
Γ. Βέργου (Κολλεγίου Ψυχικού)

o Δώδεκα μαθητές του Γυμνασίου και 14 μαθητές του 
Λυκείου Κολλεγίου Αθηνών, 3 μαθητές του Γυμνασίου και 
4 του Λυκείου Κολλεγίου Ψυχικού προκρίθηκαν από την 
1η στη 2η φάση του 33ου Πανελλήνιου Διαγωνισμού Πλη-
ροφορικής, που διοργάνωσε η Ελληνική Εταιρεία Επιστη-
μόνων και Επαγγελματιών Πληροφορικής και Επικοινωνι-
ών, υπό την αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας.

Εξ αυτών, προκρίθηκαν για την επόμενη φάση οι μα-
θητές του Κολλεγίου Αθηνών Σ.-Ν. Αντωνιάδης, Ε. Ράλλης, 
Β. Τρικκαλίδης (Β΄ Γυμνασίου), Λ. Γεροντάκης-Ρωμανός, 
Χ. Μούρτζινος, Α. Παυλόπουλος Β. Περρωτής, Δ. Τουρ-
νάκης (Γ΄ Γυμνασίου), Μ.-Β. Αλεξοπούλου, Λ. Βουρνάς,  
Π. Ρεφενέ, Α.-Χ. Τουτζιαρίδη, Α.-Ι. Τουτζιαρίδη, Σ. Φι-
λοσίδης, Ι. Φούρλας, Ο. Χατζηαποστόλου (Α΄ Λυκείου),  
Β. Κοκοτάκης, Γ. Τουρνάκης (Β΄ Λυκείου), Κ. Πολυχρο-
νόπουλος (Γ΄ Λυκείου) και του Κολλεγίου Ψυχικού Π. 
Μπρεζάτης (Β΄ Γυμνασίου), Β. Μπένου, Α. Μωραΐτης (Α΄ 
Λυκείου), Χ. Μωραϊτάκη, Ε. Χατζηγεωργίου (Β΄ Λυκείου).

Στην 3η φάση διακρίθηκαν και έλαβαν μέρος σε camp 
προετοιμασίας για τη συγκρότηση των Εθνικών Ομάδων 
Πληροφορικής 2021, που θα εκπροσωπήσουν τη χώρα 
μας σε διεθνείς διοργανώσεις, οι εξής μαθητές:
– Στην Κατηγορία Μαθητών Γυμνασίου ο Β. Τρικκαλίδης 
και ο Ε. Ράλλης.
– Στην Κατηγορία Μαθητών Λυκείου ο Κ. Πολυχρονόπου-
λος και η Χ. Μωραϊτάκη. 

o Οι μαθήτριες Α.-Χ. Τουτζιαρίδη (Α΄ Λυκείου Κολλε-
γίου Αθηνών) και Χ. Μωραϊτάκη (Β΄ Λυκείου Κολλεγίου 
Ψυχικού), σύμφωνα με τα αποτελέσματα που προέκυψαν 
από τις τρεις διαγωνιστικές φάσεις του 33ου Πανελλήνιου 

Διαγωνισμού Πληροφορικής, τον κανονισμό του Διαγω-
νισμού και το camp προετοιμασίας, θα εκπροσωπήσουν 
τη χώρα μας στη Διεθνή Ευρωπαϊκή Ολυμπιάδα Πλη-
ροφορικής Κορασίδων (EGOI European Girls Olympiad 
Informatics), ένα νέο διαγωνισμό προγραμματισμού μόνο 
για κορίτσια. 

o Στην 1η φάση του 81ου Πανελλήνιου Μαθητικού Διαγω-
νισμού της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρείας «Ο Θαλής» 
οι μαθητές του Κολλεγίου Αθηνών Π. Δημακόπουλος,  
Ν. Σκεύης (Β΄ Γυμνασίου), Α. Βαρελά, Γ. Μπακούλας, Δ. 
Τουμπεζόγλου, Χ. Χατζηδάκης (Γ΄ Γυμνασίου), Ι. Ρούσ-
σος-Παπαδάτος (Β΄ Λυκείου), Κ. Πολυχρονόπουλος (Γ΄ 
Λυκείου) και του Κολλεγίου Ψυχικού Π. Μπρεζάτης (Β΄ 
Γυμνασίου), Β. Κόκκαλη, Μ.-Α. Παπαϊωαννίδης (Γ΄ Γυ-
μνασίου), Χ. Πραπιάδης, Κ. Τζοάννου, Δ. Χαντζής, (Α΄ 
Λυκείου), Ε. Χατζηγεωργίου (Β΄ Λυκείου), Ε. Γιοκρούση 
(ΙΒ1), Δ. Μηνάγιας, Δ. Τζώρτζης, Ν. Τσακίρης (Γ΄ Λυκεί-
ου), προκρίθηκαν για την επόμενη φάση «Αρχιμήδης».

Στην τελική αυτή φάση του Διαγωνισμού (Εθνική 
Μαθηματική Ολυμπιάδα) διακρίθηκε ιδιαίτερα ο μαθητής 
του Γυμνασίου Κολλεγίου Αθηνών Π. Δημακόπουλος (3ο 
Βραβείο).

Σημειώνεται ότι, με απόφαση του Δ.Σ της Ελληνικής 
Μαθηματικής Εταιρείας, η 2η φάση του διαγωνισμού «Ευ-
κλείδης» ματαιώθηκε, λόγω των δύσκολων συνθηκών για 
τη διενέργεια εξετάσεων εξαιτίας της πανδημίας. Έτσι, οι 
επιτυχόντες μαθητές στον «Θαλή» προκρίθηκαν για να 
συμμετάσχουν απευθείας στην Εθνική Μαθηματική Ολυ-
μπιάδα «Αρχιμήδης».

o Στον Μαθητικό Διαγωνισμό της Ελληνικής Μαθηματι-
κής Εταιρείας «Πυθαγόρας» διακρίθηκαν 82 μαθητές του 
Δημοτικού Κολλεγίου Αθηνών και 37 μαθητές του Γυμνα-
σίου Κολλεγίου Αθηνών.

o Στον Διεθνή Μαθηματικό Διαγωνισμό «Καγκουρό 
2021», που για δεύτερη συνεχή χρονιά διεξήχθη ηλε-

ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ  
ΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ/PRESIDENT, ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΚΩΣΤΑ ΣΥΝΟΛΑΚΗ

Κατά το διάστημα Φεβρουαρίου-Μαΐου 2021 ο Διευθυντής/President του Κολλεγίου Καθηγητής Κώστας Συνο-
λάκης, Πρόεδρος της Ειδικής Επιστημονικής Επιτροπής για την Κλιματική Αλλαγή στην Ελλάδα, συμμετέσχε:
• Μαζί με τον Χρήστο Ζερεφό, Ακαδημαϊκό-Καθηγητή Φυσικής της Ατμόσφαιρας, στην εκπομπή «Στα Άκρα» της 
δημοσιογράφου Βίκυς Φλέσσα (ΕΤ2) για την κλιματική αλλαγή (17 και 24 Φεβρουαρίου).
• Σε συζήτηση στο Οικονομικό Forum των Δελφών (12 Μαΐου) με θέμα «Climate change and national disasters-
Transformation policies for a sustainable future».
• Μαζί με άλλους επιστήμονες και ειδικούς διαχειριστές κρίσεων, με αφορμή τη συμπλήρωση 10 ετών από τον 
καταστροφικό σεισμό στο Τοχόκου της Ιαπωνίας και το επακόλουθο τσουνάμι, σε διαδικτυακό αφιέρωμα (11 
Μαρτίου).



6

κτρονικά, διακρίθηκαν 26 μαθητές του Δημοτικού, 13 του 
Γυμνασίου και 2 του Λυκείου Κολλεγίου Αθηνών, 13 του 
Γυμνασίου και 3 του Λυκείου Κολλεγίου Ψυχικού. 

o Στον Πανελλήνιο Διαγωνισμό Φυσικής «Αριστοτέλης 
2021», που διοργάνωσαν το Τμήμα Φυσικής του Πανε-
πι¬στημίου Αθηνών και η Ελληνική Εταιρεία Φυσικής για 
την Επιστήμη και την Εκπαίδευση, διακρίθηκαν οι μαθη-
τές του Κολλεγίου ως εξής:
– Οι μαθητές της Γ΄ Λυκείου Κ. Πολυχρονόπουλος (Κολ-
λεγίου Αθηνών) και Ν. Τσακίρης (Κολλεγίου Ψυχικού) τι-
μήθηκαν με Αριστείο, ο Ν. Κομιανός (Κολλεγίου Αθηνών) 
με Βραβείο και ο Δ. Φιλιππίδης (Κολλεγίου Αθηνών) με 
Εύφημο Μνεία.
– Δεκατέσσερις μαθητές της Α΄, 1 της Β΄ και 4 της Γ΄ 
Γυμνασίου, 3 της Α΄ και 1 της Β΄ Λυκείου του Κολλεγίου 
Αθηνών, και 4 μαθητές της Α΄ και 6 της Β΄ Λυκείου Κολ-
λεγίου Ψυχικού τιμήθηκαν με Έπαινο.
– Τέσσερις μαθητές της Α΄, 20 μαθητές της Β΄ και 17 της 
Γ΄ Γυμνασίου, 24 μαθητές της Α΄ και 1 της Β΄ Λυκείου 
του Κολλεγίου Αθηνών, 3 της Α΄ και 1 της Β΄ Γυμνασίου, 
6 της Α΄ και 1 της Β΄ Λυκείου Κολλεγίου Ψυχικού τιμή-
θηκαν με Εύφημο Μνεία.

o Ομάδα μαθητών της Α΄ Λυκείου Κολλεγίου Αθηνών 
έλαβε μέρος στην 1η Ελληνική Οικονομική Ολυμπιάδα, 
που διοργανώθηκε με την έγκριση του Υπουργείου Παι-
δείας, την υποστήριξη της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας 
Διπλωματίας και Απόδημου Ελληνισμού του Υπουργείου 
Εξωτερικών και της Τράπεζας της Ελλάδος. Σύμφωνα με 
τα αποτελέσματα της 1ης φάσης του διαγωνισμού, στον 
οποίο συμμετείχαν περισσότερα από 100 Λύκεια από όλη 
τη χώρα, 25 από τους μαθητές μας προκρίθηκαν στον 2ο 
Περιφερειακό Γύρο. Από αυτούς, οι μαθητές Α. Αίσωπος, 
Δ. Αίσωπος, Ε. Αμιράλη, Α. Βαΐρης, Α. Παπαγιάννης, Ε.-
Φ. Παπακυριακού, Γ. Ε. Πολίτης, Α.-Ι. Τουτζιαρίδης, Α.-Π. 
Τσομώκος προκρίθηκαν στην τελική φάση της Ελληνικής 
Οικονομικής Ολυμπιάδας. Τους μαθητές προετοίμασε ο 
καθηγητής Οικονομικών Α. Ιωάννου.

o Στον Διαγωνισμό STEM Stars Greece, που διοργανώ-
θηκε από την Πρεσβεία των ΗΠΑ στην Αθήνα, σε συνερ-
γασία με τον Μη Κερδοσκοπικό Οργανισμό SciCo-Science 
Communication και εντάσσεται στη σειρά προγραμμάτων 
που υποστηρίζει η Πρεσβεία για τον εορτασμό των 200 
Χρόνων Φιλίας μεταξύ της Ελλάδας και των ΗΠΑ, έλαβαν 
μέρος μαθητές του Λυκείου Κολλεγίου Αθηνών και Κολλεγί-
ου Ψυχικού. Ο διαγωνισμός (υπό την αιγίδα του Υπουργεί-
ου Παιδείας) είχε σκοπό να αναδείξει και να επιβραβεύσει 
μαθητές 14 έως 18 ετών με ενδιαφέρον στις φυσικές επι-
στήμες, στην τεχνολογία, στη μηχανική ή στα μαθηματικά.

Την πρώτη θέση στον τελικό του διαγωνισμού κατέ-
λαβαν οι μαθήτριες της Α΄ Λυκείου Κολλεγίου Αθηνών 

Μ.-Β. Αλεξοπούλου, Π. Ρεφενέ και Α.-Χ. Τουτζιαρίδη με 
την ομαδική εργασία «Mood Diary: An application to 
improve our mood and mental health», προκριθείσες να 
συμμετάσχουν, εκπροσωπώντας την Ελλάδα, στις δράσεις 
του Regeneron International Science and Engineering Fair, 
διαδικτυακά στην Washington D.C.

Τη δεύτερη θέση στον τελικό του διαγωνισμού κατέ-
λαβαν οι μαθήτριες της Β΄ Λυκείου Κολλεγίου Ψυχικού 
Μ.-Ε. Μπατατούδη και Χ. Μωραϊτάκη. με την ομαδική ερ-
γασία «Ηλιακό Πάρκο με Φωτοβολταϊκά 3D εκτυπωμένα 
δέντρα: Η φύση συνοδοιπόρος της τεχνολογίας για ένα 
Πράσινο Μέλλον». 

o Στον διεθνή διαγωνισμό International Science and 
Engineering Fair (ISEF) 2021, τον μεγαλύτερο διαγωνι-
σμό Επιστήμης και Μηχανικής για μαθητές και φοιτητές 
παγκοσμίως, που διεξήχθη μέσω τηλεδιάσκεψης (3-6 
Μαΐου), οι μαθήτριες της Β΄ Λυκείου Κολλεγίου Ψυχικού 
Μ.-Ε. Μπατατούδη και Χ. Μωραϊτάκη έλαβαν μέρος με 
εργασία τους («Solar Park with Photovoltaic 3D-printed 
trees: Technology allies with nature») και κατέκτησαν τα 
εξής Βραβεία (Special Awards): 
• Edison International: Second Award 
• King Abdul-Aziz & his Companions Foundation for Gift-
edness and Creativity: 

– On-line Mawhiba Universal Enrichment Program 
– Award 

• Ricoh USA, Inc: Ricoh Sustainable Development Award 

o Σημαντικές επιτυχίες σημείωσαν οι μαθητές του Κολ-
λεγίου στο Πανελλήνιο Τουρνουά Forensics (Panhellenic 
Forensics Association Tournament), που πραγματοποι-
ήθηκε διαδικτυακά (1-4 Απριλίου). Στο Τουρνουά συμ-
μετείχαν περισσότεροι από 300 μαθητές από 15 σχολεία 
της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης. Το Σχολείο μας, που 
συμμετείχε στον διαγωνισμό με 38 μαθητές, κατέλαβε την 
1η θέση στη συνολική κατάταξη (Sweepstakes Cup), 3 
Honorable Mentions και την 1η θέση στο Original Oratory 
& Group Discussion.

Συγκεκριμένα, διακρίθηκαν οι εξής μαθητές:
– Κολλεγίου Αθηνών – Α΄ Λυκείου: Μ.-Κ. Ρόκκα 
(Honorable Mention - Original Oratory), Α.-Π. Τσομώκος 
(Finalist - Comic Oral Interpretation), Μ.-Ε. Πετροπού-
λου-Μπότσιου (First Among Equals - Group Discussion), 
Ρ.-Α. Μπετροσιάν (Finalist - Group Discussion), Β. Παπα-
βασιλειου (Finalist - Group Discussion)
– Κολλεγίου Ψυχικού – Α΄ Λυκείου: Α.-Ι. Αχουριώτη 
(Finalist – Dramatic Oral Interpretation), Χρ. Κοκκάλη 
(Finalist - Comic Monologues), Β΄ Λυκείου: Χ. Μωραϊτά-
κη (Finalist - Original Oratory, 2nd Best Speaker-Debate), 
IB1: Γ. Κυριακόπουλος (First Among Equals - Original 
Oratory), Σ. Στενού (Finalist - Original Oratory, 3rd best 
speaker - Debate), Ε. Ζησιμάτου (Honorable Mention 
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- Original Oratory), Αχ. Φράγκος (7th best speaker - 
Debate), ΙΒ2: Ιλ. Φιλιπποπούλου (Honorable Mention - 
Dramatic Monologues).

o Στο Συνέδριο Προσομοίωσης των Συλλογικών Θεσμών 
της Κυβέρνησης των ΗΠΑ και Διεθνών Οργανισμών 
(Harvard Model Congress Europe 2021), το οποίο διεξή-
χθη διαδικτυακά, μαθητές του Λυκείου Κολλεγίου Ψυχι-
κού διακρίθηκαν ως εξής: 
– Βest Τeam (Supreme Court): Αχ. Φράγκος, Μ. Μονεμ-
βασιώτη, Αικ. Σκλαβενίτη (ΙΒ1) 
– Honorable Mention: M. Ιωσηφίδου (Α΄ Λυκείου) 

o Στο 10ο PSMUN (προσομοίωση των Ηνωμένων Εθνών 
-Model United Nations), που διοργανώθηκε από τα Εκ-
παιδευτήρια «Ο Πλάτων» διαδικτυακά, οι μαθητές της 
Γ΄ Γυμνασίου Κολλεγίου Αθηνών Α. Παπαναστασίου,  
Ν. Ξανθοπούλου-Σισίνη και Φ. Εμμανουήλ-Κεφαλογιάν-
νης τιμήθηκαν με «Honorable Mention Award» 

o Ο Α. Παπαναστασίου (Γ΄ Γυμνασίου Κολλεγίου Αθη-
νών) τιμήθηκε με «Honorable Mention Award» στο 4o Συ-
νέδριο ACGMUN) του Αμερικανικού Κολλεγίου Ελλάδος.

o Στον διαγωνισμό Debate Deree Invitational LXI, που 
πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά (8 - 9 Μαΐου) με συμμε-
τοχή 40 ομάδων από όλη την Ελλάδα, το Σχολείο μας εκ-
προσώπησαν 19 μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου Κολλεγί-
ου Αθηνών και Κολλεγίου Ψυχικού, διακριθέντες ως εξής: 
– Novice Winning Team: Ι. Δαυίδ, Κ. Γερογιάννης (Γ΄ Γυ-
μνασίου Κολλεγίου Ψυχικού) 
– Open Semi-Finalists: Λ. Μαρινόπουλος, Μ. Παπαϊωαννί-
δης (Γ΄ Γυμνασίου Κολλεγίου Ψυχικού) 
– Novice Top 10 Speakers: Κ. Γερογιάννης (6η θέση), Α. 
Μποχώρης (7η θέση), Ι. Δαυίδ (9η θέση) – Γ΄ Γυμνασίου 
Κολλεγίου Ψυχικού, Ν. Σφακιανούδης και Α. Δάψη (10η 
θέση) – Γ΄ Γυμνασίου Κολλεγίου Αθηνών.

o Οι μαθήτριες της Β΄ Λυκείου Κολλεγίου Ψυχικού Ε. Λι- 

βιεράτου και Μ. Κοντογιάννη έλαβαν μέρος στον 10ο Πα-
νελλαδικό Μαθητικό Διαγωνισμό Φιλοσοφικού Δοκιμίου, 
που προκηρύχθηκε από το Τμήμα Φιλοσοφίας του Πανε-
πιστημίου Πατρών με την υποστήριξη του Κέντρου Ελλη-
νικών Σπουδών (Ελλάδος) του Πανεπιστημίου Harvard, 
και της Πανελλήνιας Ένωσης Φιλολόγων, καταλαμβάνο-
ντας τη δεύτερη και την όγδοη θέση αντίστοιχα. 

Η Ε. Λιβιεράτου εκπροσώπησε την Ελλάδα στην 29η 
Διεθνή Ολυμπιάδα Φιλοσοφίας 2021, πέρασε στον 2ο γύ-
ρο της Διεθνούς Ολυμπιάδας και τιμήθηκε με «Honor-
able Mention».

o Οι μαθήτριες του Κολλεγίου Ψυχικού Χ. Μωραΐτάκη 
(Β΄ Λυκείου) και Σ. Στενού (ΙΒ1) κατέλαβαν την 1η θέ-
ση στον Ελληνικό Προκριματικό Διαγωνισμό (Cambridge 
Schools – Greek Round) –που συνδιοργανώθηκε από 
την Panhellenic Forensics Association και την Cambridge 
Union– του Διεθνούς Μαθητικού Διαγωνισμού Debate 
Cambridge Schools (που πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά 
από την Cambridge Union) προκριθείσες στον διεθνή τε-
λικό του διαγωνισμού.

Οι μαθήτριες είχαν σημαντικές διακρίσεις και σε ατο-
μικό επίπεδο: Η Σ. Στενού κέρδισε το Best Speaker Award  
και η Χ. Μωραϊτάκη ήταν 3η στη συνολική κατάταξη. 

Στον ίδιο διαγωνισμό, σε ατομικό επίπεδο, ο Α. Φρά-
γκος (ΙΒ1) ήταν μεταξύ των πρώτων 10 ομιλητών της δι-
οργάνωσης (8η θέση) και στην ομαδική κατάταξη κατέλα-
βε μαζί με την Μ. Χίσσα (ΙΒ1) την 5η θέση.

o Στο International Competition for Young Debaters – 
Greek Round 2021, που πραγματοποιήθηκε με συμμετοχή 
43 ομάδων μαθητών κάτω των 16 ετών από την Αθήνα και 
τη Θεσσαλονίκη, διακρίθηκαν και προκρίθηκαν να συμ-
μετάσχουν στο International Finals Day 4 ομάδες, εκ των 
οποίων οι 3 αποτελούνται από μαθητές του Γυμνασίου  
και Λυκείου Κολλεγίου Ψυχικού: Ε. Αλευρά (Γ΄ Γυμνασί-
ου) και Ε. Χριστοδούλου (Α΄ Λυκείου) E. Γκρίτζαλη και  
Α. Παπαγεωργίου (Γ΄ Γυμνασίου), Λ. Μαρινόπουλο και Μ. 
Παπαϊωαννίδη (Γ΄ Γυμνασίου).

ΝΕΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΕΣ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΝΕΑΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Οι μαθητές του Ομίλου Νεανικής Επιχειρηματικότητας του Λυκείου Κολλεγίου Ψυχικού με την εικονική επιχεί-
ρησή τους Pet Link κατέκτησαν για δεύτερη συνεχή χρονιά την 1η θέση στον Πανελλήνιο Διαγωνισμό Κοινωνικής 
Καινοτομίας (Social Innovation Relay) που διοργάνωσε το Junior Achievement Greece διαδικτυακά τον Μάιο. H Pet 
Link είναι μια διαδικτυακή πλατφόρμα που "επιλέγει" για τον κάθε φιλόζωο τον ιδανικό κατοικίδιο "σύντροφο" και 
προτείνει εναλλακτικές μορφές υιοθεσίας.

Στη συνέχεια η Pet Link εκπροσώπησε τη χώρα μας στον Παγκόσμιο Τελικό που πραγματοποιήθηκε διαδικτυα-
κά στις 22 Ιουνίου 2021 και αναδείχθηκε για δεύτερη συνεχή χρονιά ανάμεσα στις 3 κορυφαίες ομάδες!

Οι μαθητές που εκπροσώπησαν την Pet Link ήταν οι Λ. Ευαγγελάτου, Β. Κουλουμέντας, Α. Μαθιός και Κ. Μα-
θιός. Οι καθηγητές - σύμβουλοι του Ομίλου Νεανικής Επιχειρηματικότητας του Λυκείου Κολλεγίου Ψυχικού είναι 
οι Α. Καραμήτσας, Ε. Μαρκοπούλου και Π. Στατήρης.
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Σε ατομικό επίπεδο αναγνωρίσθηκαν μεταξύ των 10 
καλύτερων ομιλητών της διοργάνωσης οι εξής: 

Ε. Αλευράς (2η θέση), Ε. Χριστοδούλου (3η θέση), Μ. 
Παπαϊωαννίδης (4η θέση), Λ. Μαρινόπουλος (7η θέση), 
Ι. Περρωτή, Α΄ Λυκείου Κολλεγίου Αθηνών (10η θέση).

o Στον ενδοσχολικό διαγωνισμό Junior Forensics Online 
Tournament 2021, στον οποίο συμμετείχαν 97 μαθητές 
της Α΄ και Β΄ Γυμνασίου Κολλεγίου Αθηνών και Κολλεγί-
ου Ψυχικού, διακρίθηκαν (ανά κατηγορία) οι εξής:
– Duet Acting – First Place: Μ. Μπαμπάτσικου, Σ. Μίλη 
(Α΄ Γυμνασίου Κολλεγίου Ψυχικού) 
– Oral Interpretation of Literature – First Place: Α. Κιτσο-
πάνου (Α΄ Γυμνασίου Κολλεγίου Αθηνών)
– Original Oratory – First Place: Ε.-Ζ. Δρίτσα (Α΄ Γυμνα-
σίου Κολλεγίου Αθηνών)
– Impromptu Speaking – First Place: Γ.-Α.-Μ. Άντριους-
Μαργαρίτης (Α΄ Γυμνασίου Κολλεγίου Ψυχικού)
– 5th Best Debate Speaker: Ε. Δεληγιάννης (Α΄ Γυμνασίου 
Κολλεγίου Ψυχικού)
– 4th Best Debate Speaker: Κ.-Σ. Βρέντζου (Β΄ Γυμνασίου 
Κολλεγίου Ψυχικού)
– 2nd Best Debate Speakers (Tied): Μ. Μιχαλοπούλου (Α΄ 
Γυμνασίου Κολλεγίου Ψυχικού), Ι. Ζαγλανάκη (Β΄ Γυμνα-
σίου Κολλεγίου Αθηνών)
– Best Debate Speaker: E. Μαρινάκη (Α΄ Γυμνασίου Κολ-
λεγίου Ψυχικού)
– Debate Runners-Up: Team Darbishire House – Α. Αλε-
ξανδράτου (Α΄ Γυμνασίου Κολλεγίου Αθηνών), Ε. Μαρι-
νάκη, Μ. Μιχαλοπούλου (Α΄ Γυμνασίου Κολλεγίου Ψυ-
χικού)
– Debate Champions: Team Marjorie House – Ι. Ζαγλανί-
κη, Ρ. Καρασσαβίδου (Β΄ Γυμνασίου Κολλεγίου Αθηνών), 
Σ. Χισκάκη (Β΄ Γυμνασίου Κολλεγίου Ψυχικού).

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

o Στον εσωτερικό εικαστικό διαγωνισμό με θέμα «Η Καθ’ 
ημάς Ανατολή», στον οποίο συμμετείχαν μαθητές της Γ΄ 
Γυμνασίου Κολλεγίου Αθηνών και Κολλεγίου Ψυχικού, 
βραβεύθηκαν οι μαθητές του Γυμνασίου Κολλεγίου Αθη-
νών Μ.-Α. Τσοχαντάρη (1ο βραβείο), Μ. Καντιδάκη (2ο 
βραβείο), Ν. Σωτηριάδης (3ο βραβείο), Δ. Παπαδημητρίου  
(Εύφημος Μνεία ).

o Η ομάδα Ρομποτικής του Δημοτικού Κολλεγίου Ψυ-
χικού (αποτελούμενη από τους μαθητές της 6ης Κ.-Μ. 

Αθανασιάδη, Δ. Αναγνωσταρά, Ι. Αναστασοπούλου, Δ. 
Βρογγιστινό, Ν. Γιαννάκη Γ. Κρασσά), κατέλαβε την πρώ-
τη θέση (ανάμεσα σε 87 συμμετοχές σχολείων από όλη 
την Ελλάδα) στον Πανελλήνιο Διαγωνισμό Ρομποτικής 
Scratch Advanced, που διοργάνωσε ο μη κερδοσκοπι-
κός οργανισμός Εκπαιδευτικής Ρομποτικής & Επιστήμης 
WRO Hellas. 

o Στον 8ο Πανελλήνιο Διαγωνισμό Ζωγραφικής, που δι-
οργάνωσε το Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης με θέμα «Κα-
θημερινοί Ήρωες», ο μαθητής του Δημοτικού Κολλεγίου 
Ψυχικού Α. Κορτέσης έλαβε το πρώτο βραβείο για μαθη-
τές 4ης Δημοτικού. 

Στον ίδιο διαγωνισμό διακρίθηκαν ο Δ. Αράπογλου 
(3η Δημοτικού Κολλεγίου Αθηνών) και οι μαθητές του 
Κολλεγίου Ψυχικού Κ. Μάρκου και Ο.-Κ. Λαμπρόπουλος 
(1ης Δημοτικού), Λ. Παπαϊωάννου και Κ. Μουτσάτσου 
(2ας Δημοτικού), Ν.-Κ. Δερνίκας (3ης Δημοτικού), Αικ. 
Μανάφα (4ης Δημοτικού), Έ. Καββαθά (5ης Δημοτικού). 

Ο διαγωνισμός είχε 6.000 συμμετοχές από την Ελλά-
δα και το εξωτερικό και ανέδειξε 36 νικητές και 96 δια-
κριθέντες.

o Τριάντα πέντε μαθητές της 5ης και της 6ης Δημοτικού 
Κολλεγίου Αθηνών διακρίθηκαν στον 8ο Πανελλήνιο Δια-
γωνισμό Φυσικής «Αριστοτέλης». 

o Είκοσι πέντε μαθητές του Δημοτικού Κολλεγίου Αθη-
νών διακρίθηκαν στον 15ο Πανελλήνιο Διαγωνισμό της 
Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρείας «Μαθηματικά και Παι-
χνίδι».

o Η μαθήτρια της Α΄ Λυκείου Κολλεγίου Ψυχικού Α.-Ι. 
Αχουριώτη κατέκτησε το 2ο Βραβείο στον 22ο Πανελλήνιο 
Μαθητικό Διαγωνισμό Ποίησης και Διηγήματος της Πα-
νελλήνιας Ένωσης Λογοτεχνών με το έργο της «Κέρκυρα 
427 π.Χ.». 

o Στον 9ο Λογοτεχνικό Διαγωνισμό Εφηβικού Διηγήμα-
τος και Ποίησης «Γρηγόρης Πεντζίκης» (που διοργανώ-
θηκε από τον Επιστημονικό και Πολιτιστικό Σύλλογο «Εκ-
παιδευτικός Κύκλος», σε συνεργασία με το Περιφερεια- 
κό Κέντρο Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού Ανατολικής Μακε-
δονίας και Θράκης και υλοποιήθηκε με την έγκριση του 
Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής) στη μαθήτρια της 
Α΄ Λυκείου Κολλεγίου Αθηνών Α. Γκιόκα απονεμήθηκε το 
3ο Βραβείο για το έργο της «Το τρένο», στην κατηγορία 
Επίπεδο Λυκείου-Πεζογράφημα.

o Στον Διαγωνισμό Ψηφιακής Φωτογραφίας με θέμα 
«200 χρόνια ελεύθερου μπλε... Θάλασσα: ο δρόμος για 
την Ελευθερία», που διοργάνωσε η Μαθητική Κοινότητα 
του Λυκείου Κολλεγίου Αθηνών, στο πλαίσιο της επετείου 
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των 200 χρόνων από την Ελληνική Επανάσταση, διακρί-
θηκαν οι φωτογραφίες των μαθητών Α.-Ε. Καραΐνδρου, 
Μ.-Χ. Μήτσαινα και Β.-Ε. Παναγιωτοπούλου.

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΡΑΣΗ

o Η Μαθητική Κοινότητα του Λυκείου Κολλεγίου Ψυχικού 
τη Μεγάλη Εβδομάδα προσέφερε τρόφιμα στη «Στέγη Κα-
τακοίτων Γερόντων Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών».

o Η Μαθητική Κοινότητα του Λυκείου Κολλεγίου Αθηνών 
συγκέντρωσε και απέστειλε είδη προσωπικής φροντίδας 
στο Κέντρο Στήριξης Παιδιού και Οικογένειας Αμαρουσίου.

o Οι μαθητές όλων των σχολικών μονάδων Κολλεγίου 
Αθηνών και Κολλεγίου Ψυχικού συμμετείχαν στη δρά-
ση, «Ζωγραφίζουμε-Συνυπάρχουμε» (βλ. σελ. 19), που 
υλοποιήθηκε με την καθοδήγηση των καθηγητών εικα-
στικών του Σχολείου και στόχευε στην ευαισθητοποίηση 
της Κολλεγιακής Κοινότητας για τους αθλητές των Special 
Olympics, μέσα στο πλαίσιο της αποδοχής της διαφορετι-
κότητας και της συνύπαρξης.

Έλαβαν επίσης μέρος σε διαδικτυακό συνέδριο με 
τίτλο «Κολλέγιο Αθηνών – Special Olympics, Συνύπαρξη-
Διαφορετικότητα» (βλ. σελ. 19-20).

o Οι μαθητές του Δημοτικού του Κολλεγίου Αθηνών έλα-
βαν μέρος στη Δράση «Επαναχρησιμοποίηση-Ανακύκλω-
ση» (βλ. σελ. 21-22).

o Οι μαθητές ενός τμήματος της 3ης και όλοι οι μαθητές 
της 4ης και της 5ης του Δημοτικού Κολλεγίου Αθηνών 
συμμετείχαν στον διαγωνισμό ζωγραφικής «Δίνω αίμα – 
Σώζω ζωές» (βλ. σελ. 22). 

o Η Μαθητική Κοινότητα του Γυμνασίου Κολλεγίου Αθη-
νών συγκέντρωσε πλαστικά καπάκια, τα οποία προωθή-
θηκαν, μέσω του Δήμου Φιλοθέης-Ψυχικού, στον φορέα 
«Ατυχήματα» - Πανελλήνιος Σύλλογος Πρόληψης και Συ-
μπαράστασης Ανηλίκων Θυμάτων Τροχαίων Ατυχημάτων 

για την προσφορά αναπηρικών αμαξιδίων σε παιδιά με 
κινητικά προβλήματα.

o Στο πλαίσιο του Προγράμματος Εθελοντικών Δράσεων 
Αλληλεγγύης - Μ.Υ.Ρ. Service as Action, οι μαθητές του 
Γυμνασίου Κολλεγίου Ψυχικού, καθώς δεν ήταν δυνατή η 
διά ζώσης επίσκεψη σε Ιδρύματα και οργανισμούς λόγω 
της πανδημίας, υλοποίησαν τις εξής δράσεις την περίοδο 
του Πάσχα: – Δημιούργησαν και προσέφεραν ηλεκτρο-
νικά ευχετήριες πασχαλινές κάρτες στα παιδιά και στους 
εργαζόμενους των Παιδικών Χωριών SOS, στη Βάρη – 
Ετοίμασαν ευχετήριες πασχαλινές κάρτες και τις προσέ-
φεραν ηλεκτρονικά στη Μονάδα Φροντίδας Ηλικιωμένων 
ΙΡΙΔΑ, στο Χαλάνδρι.

o Όλοι οι μαθητές του Κολλεγίου συμμετείχαν σε σειρά 
δράσεων και παρακολούθησαν παρουσιάσεις με στόχο 
την ενημέρωση, την ευαισθητοποίηση, αλλά και την κινη-
τοποίησή τους ενάντια σε κάθε μορφής bullying. 

o Πληροφορίες για κοινωνικές δράσεις περιέχονται και 
στις σελίδες 19-22.

ΔΙΑΣΧΟΛΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

o Αντιπροσωπευτικές ομάδες μαθητών Γυμνασίου και 
Λυκείου του Κολλεγίου Αθηνών και του Κολλεγίου Ψυ-
χικού, μελών του Ομίλου MUN, συμμετείχαν διαδικτυακά 
στο ετήσιο Συνέδριο Προσομοίωσης του ΟΗΕ (PSMUN 
2021), που διοργανώθηκε από τα Εκπαιδευτήρια «Πλά-
των» (5-7 Μαρτίου). 

o Αντιπροσωπευτικές ομάδες Γυμνασίου και Λυκείου 
Κολλεγίου Αθηνών, μέλη του Ομίλου MUN, συμμετείχαν 
διαδικτυακά στο Μαθητικό Συνέδριο Προσομοίωσης του 
ΟΗΕ (ACGMUN 2021), που διοργάνωσε το Αμερικανικό 
Κολλέγιο Ελλάδος - Pierce College (19-21 Μαρτίου). 

o Οι μαθητές της Γ΄ Λυκείου Κολλεγίου Αθηνών Ε. Μα-
χαίρα και Γ.-Α. Μελισσινός παρακολούθησαν τις εργασίες 

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

Το πρόγραμμα VolunΤeens, στο οποίο συμμετείχε για δύο συνεχείς σχολικές χρονιές (2018-19 & 2019-20) το 
Γυμνάσιο Κολλεγίου Αθηνών, σε συνεργασία με τον Σύλλογο Γονέων Γυμνασίου και τον Φιλανθρωπικό Οργανισμό 
Μake-A-Wish Ελλάδος), βραβεύθηκε παγκοσμίως από τον οργανισμό Make-A-Wish International ως μία από 
τις πρωτοπόρες πρωτοβουλίες για το 2019 (Fundraising Innovation Award). Στόχος του προγράμματος είναι οι 
μαθητές –στο πνεύμα του εθελοντισμού και της κοινωνικής προσφοράς– να σχεδιάσουν το ταξίδι της ευχής ενός 
παιδιού που νοσεί, καθώς και να σκεφτούν δημιουργικά για το πώς η εμπειρία αυτή θα μείνει αξέχαστη. 

Στο πρόγραμμα συμμετείχαν συνολικά 56 μαθητές της Β΄ και Γ΄ Γυμνασίου και 4 εκπαιδευτικοί, ενώ σχεδιά-
σθηκαν 6 δράσεις για την εκπλήρωση ευχών παιδιών με σοβαρές ασθένειες.
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διαδικτυακού Συνεδρίου του Ελληνοαμερικανικού Εμπο-
ρικού Επιμελητηρίου με θέμα «Extraordinary Leadership 
– Going the extra mile and adding value to society» (18 
Μαρτίου).

o Οκτώ μαθητές και μαθήτριες του Λυκείου Κολλεγίου 
Αθηνών και επτά μαθήτριες του Λυκείου Κολλεγίου Ψυ-
χικού συμμετείχαν στην 1η Διεθνή Μαθητική Συνάντηση 
Λογοτεχνίας με θέμα «Η λογοτεχνία αλλιώς», που διορ-
γάνωσαν το Ζωγράφειο Λύκειο Κωνσταντινούπολης και 
τα Εκπαιδευτήρια Ε. Μαντουλίδη Θεσσαλονίκης, υπό την 
αιγίδα του Οικουμενικού Πατριαρχείου και πραγματο-
ποιήθηκε διαδικτυακά (15-16 Απριλίου) με τη συμμετοχή 
22 ελληνικών σχολείων και σχολείων της Κωνσταντινού-
πολης. 

o Αντιπροσωπευτικές ομάδες των Ομίλων UNESCO Γυ-
μνασίων Κολλεγίου Αθηνών και Κολλεγίου Ψυχικού συμ-
μετείχαν στο 6ο Συμπόσιο Γυμνασίων Aspnet UNESCO 
Αττικής (16 Απριλίου) με θέμα «H ανάδυση της Τεχνητής 
Νοημοσύνης», το οποίο διοργανώθηκε διαδικτυακά από 
το Υπουργείο Παιδείας, την Ελληνική Εθνική Επιτροπή για 
την UNESCO και το Γυμνάσιο της Λεοντείου Σχολής. 

Στο πλαίσιο της προετοιμασίας, οι μαθητές μας πα-
ρακολούθησαν ημερίδα για την Τεχνητή Νοημοσύνη με 
ομιλητές καθηγητές Πανεπιστημίου από την Ελλάδα και 
τις ΗΠΑ. 

o Αντιπροσωπευτικές ομάδες μαθητών Γυμνασίου και 
Λυκείου Κολλεγίου Αθηνών και Κολλεγίου Ψυχικού, συμ-
μετείχαν διαδικτυακά στο 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Νέων 
Ηγετών Special Olympics Hellas (βλ. σελ. 19-20).

ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ

o Εξωσχολικές διακρίσεις μαθητών μας:
– Στο Διασυλλογικό Πρωτάθλημα Στίβου Σύνθετων Αγω-
νισμάτων Κ18, στο Σχηματάρι, η μαθήτρια της Β΄ Λυκείου 
Κολλεγίου Ψυχικού Χ. Καλδή, μέλος της αθλητικής ομά-
δας του ΣΑΚΑ, κατέλαβε την 2η θέση στο έπταθλο. 
– Ο μαθητής της Γ΄ Γυμνασίου του Κολλεγίου Ψυχικού 
Ε. Αλευράς, μέλος της Εθνικής Ομάδας Θαλάσσιου Σκι, 
κατέλαβε την 1η θέση στην Πανελλήνια Κατάταξη, την 6η 
θέση στην Πανευρωπαϊκή Κατάταξη, στο σλάλομ, και την 
13η θέση στην Παγκόσμια Κατάταξη, στο σλάλομ, στην κα-
τηγορία U14 Ανδρών
– Η μαθήτρια της Γ΄ Γυμνασίου Κολλεγίου Αθηνών Σ.-Ε. 
Μαγκαφώση, μέλος της Εθνικής Ομάδας Θαλασσίου Σκι, 
κατέλαβε την 1η θέση στην Πανελλήνια Κατάταξη, την 4η 
θέση στην Πανευρωπαϊκή Κατάταξη, στις φιγούρες, και τη 
12η θέση στην Παγκόσμια Κατάταξη, στις φιγούρες, στην 
κατηγορία U14 Γυναικών. 

– Στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Wake Board, που διεξή-
χθη στην Λίμνη Στράτου στο Αγρίνιο, ο Σ. Δημόπουλος 
(Α΄ Λυκείου Κολλεγίου Αθηνών) κατέλαβε την 1η θέση 
στην κατηγορία νέων Ανδρών και η Σ. Ζησοπούλου (Α΄ 
Λυκείου Κολλεγίου Ψυχικού) την 1η θέση στην κατηγορία 
νέων Γυναικών και τη 2η θέση στην κατηγορία U12 κορι-
τσιών.
– Στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ιππικής δεξιοτεχνίας, στο 
Ολυμπιακό Κέντρο Ιππασίας, η Ε. Ντιμιτρίγιεβιτς (Γ΄ Λυ-
κείου Κολλεγίου Αθηνών) κατέλαβε τη 2η θέση στην Κατη-
γορία Νέων Ιππέων Ιππικής Δεξιοτεχνίας.
– Στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Υπερπήδησης Εμποδίων, 
στο Ολυμπιακό Κέντρο Ιππασίας, η Ε.-Μ. Πεϊμανίδη (Γ΄ 
Λυκείου Κολλεγίου Αθηνών) κατέλαβε την 1η θέση στην 
κατηγορία εφήβων.
– Η μαθήτρια της Γ΄ Λυκείου Κολλεγίου Ψυχικού Μ.-Ε. 
Κωνσταντέλλη είχε τις εξής διακρίσεις: 
• Στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Καλλιτεχνικής (Συγχρονι-
σμένης) Κολύμβησης, κατηγορίας OPEN, κατέλαβε την 1η 
θέση στο αγώνισμα Free Combination και στο αγώνισμα 
Highlight.
• Στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Καλλιτεχνικής (Συγχρονι-
σμένης) Κολύμβησης Νεανίδων κατέλαβε την 1η θέση στο 
αγώνισμα Τεχνικού Ομαδικού, την 1η θέση στο αγώνισμα 
Ελεύθερου Ομαδικού και τη 2η θέση στο αγώνισμα Free 
Combination.
– Στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Αντισφαίρισης Juniors U16 
(κατ MU16Δ) ο μαθητής της Β΄ Λυκείου Κολλεγίου Αθη-
νών Γ. Χαϊδεμένος κατέλαβε την 1η θέση στα μικτά U16. 

Επίσης, στο 4ο Ε1 Πανελλαδικό Πρωτάθλημα Τένις, 
στην Αριδαία, κατέλαβε την 1η θέση στα διπλά και τη 2η 
θέση στα μονά στην κατηγορία Α16. 

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ

o Στην Κεντρική βιβλιοθήκη οι ερευνητικές εργασίες συ-
νεχίσθηκαν στις τάξεις του Γυμνασίου και Λυκείου διαδι-
κτυακά. λόγω του Covid-19, μέσω σύγχρονης διδασκα-
λίας σε πολλά μαθήματα, όπως Νέα Ελληνικά, Ιστορία, 
Θρησκευτικά, Αγγλικά, Οικιακή Οικονομία, Social Studies 
and Citizenship, με ποικίλα θέματα στο κάθε μάθημα.

o Η Ειδική Συλλογή της Βιβλιοθήκης επεκτάθηκε και το-
ποθετήθηκε σε νέες ειδικά κατασκευασμένες βιβλιοθήκες, 
καθώς προστίθενται συνεχώς νέοι τίτλοι, προερχόμενοι 
είτε από την κυρίως συλλογή της Βιβλιοθήκης είτε από 
δωρεές. Η Ειδική Συλλογή αποτελείται από σπάνιες εκ-
δόσεις, βιβλία ενυπόγραφα από συγγραφείς, ή εκδόσεις 
τέλους 19ου και αρχές του 20ού αιώνα. 

o Σε νέο χώρο εντός της Βιβλιοθήκης μεταφέρθηκε η 
Συλλογή «W. H. Auden», μέρος της προσωπικής βιβλι-
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οθήκης του Wystan Hugh Auden (1907-1973), ο οποίος 
θεωρείται από τους μεγαλύτερους Άγγλους ποιητές του 
20ού αιώνα και από τους πρωτοπόρους της μοντέρνας 
ποίησης. Περιέχει περί τα 1.000 βιβλία λογοτεχνίας και 
ειδικότερα ποίησης, φιλοσοφίας, βιβλία για τη γλώσσα και 
τις τέχνες. Η Βιβλιοθήκη του Κολλεγίου Αθηνών απέκτησε 
τη συλλογή από δωρεά του φίλου και συνεργάτη του, επί-
σης ποιητή, Chester Kallman (1921-1975). 

o Οι βάσεις δεδομένων, όπως η World Book on Line, η 
Global Issues και η νέα συνδρομή μας στην InfoBase, που 
καλύπτει ευρύ φάσμα θεμάτων (επιστήμες, λογοτεχνία, 
υγεία, γεωγραφία), αποδείχθηκαν πολύτιμα ερευνητικά 
εργαλεία και χρησιμοποιήθηκαν ευρύτατα από τους μα-
θητές για την υλοποίηση εργασιών. 

o Η δράση των Βιβλιοθηκών του Κολλεγίου παρουσιά-
σθηκε στο 26ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ακαδημαϊκών Βιβλιο- 
θηκών, που οργανώθηκε διαδικτυακά από τη Βιβλιοθήκη 
του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου. 

o Η Βιβλιοθήκη προσέφερε υποστήριξη σε προγράμματα 
MYP και στη δράση για τον Φιλελληνισμό που υλοποίησε το 
Γυμνάσιο του Κολλεγίου Αθηνών. Επίσης, στο πλαίσιο του 

μαθήματος Λογοτεχνικές Διαδρομές του Κολλεγίου Ψυχι-
κού, προσκάλεσε τους λογοτέχνες Βασίλη Παπαθεοδώρου 
και Λότη Πέτροβιτς-Ανδρουτσοπούλου που επικοινώνησαν 
διαδικτυακά με τις τάξεις Α΄ και Γ΄ Γυμνασίου αντίστοιχα.

o Μεγάλο αριθμό βιβλίων δώρισαν στη Βιβλιοθήκη η 
Μαρία Μαυράκη και η Ελένη Αναγνωστοπούλου.

o Δραστηριότητες Βιβλιοθηκών Δημοτικών Σχολείων και 
Νηπιαγωγείου:

Μποδοσάκειο
– Το διάστημα Φεβρουαρίου - Μαΐου η Βιβλιοθήκη του 
Μποδοσακείου συνέχισε το πρόγραμμά της με τους μα-
θητές μέσω της εξ αποστάσεως σύγχρονης διδασκαλίας.
– Με αφορμή τον εορτασμό των 200 χρόνων από την 
Επανάσταση του 1821 πραγματοποιήθηκαν οι εξής δρα-
στηριότητες:
• Οι βιβλιοθηκονόμοι ετοίμασαν κατάλογο με ενδιαφέ-
ρουσες προτάσεις, χωρισμένες σε κατηγορίες (έντυπες 
και ηλεκτρονικές πηγές, ανά τάξη και θέμα) που απεστά-
λη στους γονείς.
• Δημιουργήθηκε ένα Διαδραστικό Ημερολόγιο για τον 
μήνα Μάρτιο με τίτλο «Επανάσταση 1821». Κάθε ημέρα 

ΓΙΩΡΓΟΣ ΔΑΛΑΚΟΥΡΑΣ 
1938-2021

Τον Ιούλιο 2021 απεβίωσε ο Γιώργος Δαλακούρας, εκ των παλαιοτέρων μελών του Ελληνοαμερικανικού 
Εκπαιδευτικού Ιδρύματος. Είχε γεννηθεί στην Αθήνα το 1938. Μετά την αποφοίτησή του από το Κολλέγιο συνέχισε 
τις σπουδές του στην ΑΣΟΕΕ. Έκανε τα πρώτα επαγγελματικά βήματά του εργαζόμενος σε ναυτιλιακά γραφεία και 
ακολούθως δημιούργησε τη δική του εφοπλιστική εταιρία (Dalex Shipping S.A.), επεκτείνοντάς την αργότερα και 
στον τομέα του τουρισμού.

Παράλληλα ασχολήθηκε με τα κοινά του χώρου της ναυτιλίας, ως μέλος του Δ.Σ. της Ένωσης Ελλήνων Εφο-
πλιστών και της Intercargo, Πρόεδρος του Marine Club Πειραιώς και Αντιπρόεδρος της Ελληνικής Επιτροπής του 
Bureau Veritas, μέλος πολλών άλλων ελληνικών και διεθνών ναυτιλιακών οργανισμών.

Μετά τη μεταπολίτευση έστρεψε τη δραστηριότητά του και στην πολιτική: Εξελέγη βουλευτής με τη Νέα Δημο-
κρατία το 1974 και επανεξελέγη το 1977, ενώ διετέλεσε και Ευρωβουλευτής (1991).

Το 2004 διορίσθηκε Πολιτικός Διοικητής του Αγίου Όρους και παρέμεινε στη θέση αυτή έως το 2010.
Σημαντική ήταν, επίσης, η συμβολή του στην προαγωγή των Ελληνο-ισραηλινών και των Ελληνο-τουρκικών 

σχέσεων.
Η ευρύτατη κοινωνική δραστηριότητά του εστιάσθηκε σε πολιτιστικές πρωτοβουλίες (π.χ. στήριξη μοναστικών 

κοινοτήτων του Αγίου Όρους, συμβολή στην αναστήλωση της ιστορικής πρωτεύουσας-Χώρας της Πάτμου, μνη-
μείου παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO κ.ά.). 

Ιδιαίτερο ήταν το ενδιαφέρον του για την παιδεία, στο πλαίσιο του οποίου είχε ουσιαστική συμβολή στο μορ-
φωτικό και παιδαγωγικό έργο του ΕΕΙ. Ήταν επίσης –μέχρι τέλους– υποστηρικτής του Προγράμματος Υποτροφιών 
του Κολλεγίου.

Οι εθελοντικές επιδόσεις του περιελάμβαναν και συμμετοχή στο Δ.Σ. του Συλλόγου Αποφοίτων Κολλεγίου 
Αθηνών, καθώς και ενίσχυση της ΑΕΚ, της οποίας ήταν ένθερμος φίλαθλος.

Αναγνώριση της προσφοράς του στη ναυτιλία και στην κοινωνία αποτέλεσαν ελληνικές και ξένες τιμητικές 
διακρίσεις, οι οποίες του έχουν απονεμηθεί.
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αποκάλυπτε στους μαθητές γεγονότα και μάχες του Με-
γάλου Αγώνα, βιογραφίες ηρώων, ενθύμια, ποιήματα, 
ακόμη και τραγούδια. Το Διαδραστικό Ημερολόγιο δημο-
σιεύθηκε και στον ιστότοπο του Σχολείου μας.
– Μέσω της πλατφόρμας MsTeams οι μαθητές όλων των 
τάξεων παρακολούθησαν πολιτιστικό πρόγραμμα για το 
μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη, το τάγμα των Ευζώνων 
και τη σχέση του με την Ελληνική Επανάσταση (ιστορία-
ενδυμασία, συμβολισμοί). Επιπλέον, περιηγηθήκαν εικο-
νικά στον τρίτο όροφο του Μουσείου Μπενάκη και είδαν 
εκθέματα που συνδέονται με την Ελληνική Επανάσταση 
και το νεοσύστατο ελληνικό κράτος. 

Οι μαθητές της 6ης τάξης επιβεβαίωσαν και εμπλού-
τισαν τις ιστορικές τους γνώσεις μέσω ενός ηλεκτρονικού 
κουίζ με τίτλο «Στα χρόνια του 1821».
– Η Βιβλιοθήκη για να τιμήσει την Παγκόσμια Ημέρα 
Παιδικού Βιβλίου δημιούργησε ψηφιακά «Το μουσείο των 
βιβλίων» που δίνει τη δυνατότητα περιήγησης σε σελίδες 
αγαπημένων βιβλίων. Οι διαφορετικές του αίθουσες-συλ-
λογές με ιστορίες, εικόνες και μουσική, έχουν στόχο να 
αναδείξουν ξεχωριστούς τίτλους και να ευαισθητοποιή-
σουν τους μαθητές στην ανάγνωσή τους. «Το μουσείο των 
βιβλίων» αναρτήθηκε σε ιστοσελίδα του Σχολείου μας.
– Η σχεδιάστρια και εμψυχώτρια εκπαιδευτικών προ-
γραμμάτων Άννα-Μαρία Βλάσση υλοποίησε για την 4η 
τάξη εκπαιδευτικό πρόγραμμα σχετικά με το έργο της 
καλλιτέχνιδας Γιαγιόι Κουσάμα.

Λάτσειο
– Κατά το διάστημα Φεβρουαρίου - Μαΐου η Βιβλιοθήκη 
του Λατσείου λειτούργησε με διαδικτυακές συναντήσεις.
– Τα Προγράμματα Φιλαναγνωσίας και Πληροφοριακής 
Παιδείας εφαρμόσθηκαν διαδικτυακά ανά τάξη. 
– Με αφορμή τον εορτασμό των 200 χρόνων από την Επα-
νάσταση του 1821 και τον εορτασμό της 25ης Μαρτίου 
πραγματοποιήθηκε πρόγραμμα που στηρίχθηκε σε ανά-
γνωσμα και επεξεργασία λογοτεχνικού βιβλίου, και αναρ-
τήθηκε newsletter που περιλάμβανε προτάσεις βιβλίων, 
εικονικές διαδρομές και ξεναγήσεις σε μουσεία, περιγραφή 
παραδοσιακής φορεσιάς, εικαστικές δραστηριότητες, τρα-
γούδια, αποσπάσματα ταινιών, εκθέσεις και αφιερώματα 
πολιτιστικών χώρων, με σκοπό οι μαθητές μας να ευαισθη-
τοποιηθούν και να ενημερωθούν για τη συγκεκριμένη ιστο-
ρική περίοδο. To υλικό για τον εορτασμό της 25ης Μαρτίου 
δημοσιεύθηκε και στον ιστότοπο  του Σχολείου μας.
– Η Βιβλιοθήκη του Λατσείου εόρτασε διαδικτυακά την 
Παγκόσμια Ημέρα Παιδικού Βιβλίου με αφιέρωμα στον 
Χανς Κρίστιαν Άντερσεν και τους παραμυθάδες, θέμα 
το οποίο συνέπεσε χρονικά με τη θεματική του PYP, τα 
«Παραμύθια». Αναρτήθηκε στο MS Teams υλικό σε μορ-
φή newsletter με προτάσεις βιβλίων, δραστηριοτήτων, 
ταινιών βασισμένων σε λογοτεχνικά βιβλία, εικονική πε-
ριήγηση στο μουσείο του Άντερσεν στη Δανία και βίντεο 

κινουμένων σχεδίων που αναδεικνύουν την ανάγνωση και 
τους λογοτεχνικούς ήρωες. Το υλικό για την Παγκόσμια 
Ημέρα Παιδικού Βιβλίου δημοσιεύθηκε και στον ιστότοπο 
του Σχολείου μας.
– Από 10 Μαΐου το πρόγραμμα της Βιβλιοθήκης συνε-
χίσθηκε δια ζώσης με πρώτο αφιέρωμα στη γιορτή της 
Μητέρας. 

Νηπιαγωγείο
– Τα μαθήματα της Βιβλιοθήκης «Χαράλαμπος Βελλής» 
του Νηπιαγωγείου «Ιωάννης Μ. Καρράς», την περίοδο 
Φεβρουαρίου - Απριλίου πραγματοποιήθηκαν διαδικτυα-
κά μέσω της πλατφόρμας MS Teams στους μαθητές Νη-
πίου και Προνηπίου.

Στη διάρκεια των ηλεκτρονικών μαθημάτων της Βι-
βλιοθήκης κάθε τμήμα παρακολουθούσε μια προγραμμα-
τισμένη δράση φιλαναγνωσίας που συνοδευόταν από μια 
δραστηριότητα. 
– Στις 2 Απριλίου οι μαθητές γιόρτασαν την Παγκόσμια 
Ημέρα Παιδικού Βιβλίου φτιάχνοντας απλές μικρές κα-
τασκευές και «ανοίγοντας» μικρές ηλεκτρονικές βιβλιο-
εκπλήξεις. 
– Με την επιστροφή των παιδιών στο σχολείο τον Μάιο, οι 
μαθητές του Νηπίου παρακολούθησαν ηλεκτρονικά την 
παρουσίαση του βιβλίου «Το φως στη ζωή μου» από τη 
συγγραφέα Πέννυ Χατζηευστρατίου-Μιχελινάκη και προε-
τοιμάσθηκαν να γιορτάσουν την Παγκόσμια Ημέρα φωτός 
συμμετέχοντας στον σχετικό διαγωνισμό ζωγραφικής που 
διοργανώνεται υπό την αιγίδα της UNESCO. 

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΑΣ

o Συνεχίσθηκαν οι δύο ζώνες στο εκπαιδευτικό μας πρό-
γραμμα: το Βασικό/Σύγχρονη Τάξη και το Διευρυμένο/
Ασύγχρονη Τάξη για όλους τους μαθητές του νηπιαγω-
γείου. Συγκεκριμένα πραγματοποιήθηκαν διαδικτυακές 
τάξεις με την ελληνόφωνη και την αγγλόφωνη εκπαιδευτι-
κό, τις ειδικότητες καθώς και με τους εκπαιδευτικούς του 
διευρυμένου προγράμματος. 

Στόχος ήταν να καλύψουμε τις εξατομικευμένες ανά-
γκες των μαθητών μας και να τους δώσουμε τον χρόνο 
που χρειάζονται για να εκφραστούν και να επικοινωνή-
σουν μέσα από δράσεις εξελικτικά προσαρμοσμένες στις 
αναπτυξιακές ανάγκες των μαθητών. 
1. Τα μαθήματα σύγχρονης τάξης περιελάμβαναν οπτικά 
και ακουστικά ερεθίσματα, μέσα από τη χρήση των κατάλ-
ληλων ψηφιακών εργαλείων (videos, online εκπαιδευτικές 
πλατφόρμες, δημιουργία ppt από τους εκπαιδευτικούς 
προσανατολισμένα στις ανάγκες τις κάθε τάξης). 
2. Τα μαθήματα ασύγχρονης τάξης περιελάμβαναν την 
εβδομαδιαία ανάρτηση δημιουργικών ατομικών εργασιών 
(στα Αγγλικά και στα Ελληνικά) για το σπίτι σχετικές με τη 
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Διαθεματική Ενότητα Έρευνας που διαπραγματεύονταν 
οι μαθητές τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο στο διαδι-
κτυακό μάθημα, καλύπτοντας παράλληλα τους μαθησια-
κούς στόχους του προγράμματος σπουδών του Νηπιαγω-
γείου. Επιπλέον, σημαντική ήταν και η ανατροφοδότηση 
των εκπαιδευτικών προς κάθε μαθητή για τις εργασίες του 
στο τέλος κάθε εβδομάδας. Οι απαντήσεις των εκπαιδευ-
τικών είχαν ως στόχο να ενθαρρύνουν τους μαθητές να 
συνεχίσουν τις προσπάθειές τους.

o Οι «εκπαιδευτικές εμπειρίες» υλοποιήθηκαν διαδι-
κτυακά. 
1. Οι μαθητές καθημερινά βίωναν μια δίγλωσση εμπειρία 
μάθησης λαμβάνοντας ερεθίσματα και στις δυο γλώσσες 
(Ελληνικά-Αγγλικά). Μέσα από τη διαθεματική προσέγγι-
ση, η οποία βασιζόταν στις αρχές του PYP, επιχειρείτο µία 
σφαιρική, ενιαιοποιηµένη και διεπιστημονική προσέγγιση 
της γνώσης, που εναρμονιζόταν απόλυτα µε τις εμπειρίες 
και τα βιώματα της καθημερινής ζωής των παιδιών.
2. Η έρευνα στα διαδικτυακά μαθήματα πραγματοποι-
ήθηκε και σε μικρότερες ομάδες εργασίας την ώρα της 
τηλεδιάσκεψης, αυξάνοντας έτσι το κίνητρο για ομαδοσυ-
νεργατική μάθηση και προσωπική εμπλοκή στην έρευνα.

3. Σημαντική συμμετοχή είχε η εμπλοκή γονέων στην εκ-
παιδευτική διαδικασία κατά τη διάρκεια των διαδικτυακών 
μαθημάτων μέσα από την προετοιμασία παρουσιάσεων 
σχετικών με τη ενότητα έρευνας.
4. Οι μαθητές μέσα από συνεχείς παρουσιάσεις των δη-
μιουργιών τους προς την ομάδα ανέπτυξαν τις δεξιότητες 
επικοινωνίας και παρουσίασης.
5. Επίσκεψη σε ψηφιακούς χώρους ανά τον κόσμο (βιβλι-
οθήκες, μουσεία, χάρτες, θέατρα, χώροι τέχνης), χρήση 
ψηφιακών βιβλίων και εικαστικών ψηφιακών μέσων.

o Διαδικτυακές Συναντήσεις Γονέων
• Φεβρουάριος 2021: 
– «Συναισθηματική νοημοσύνη και ψυχική ανθεκτικότητα 
σε περίοδο κρίσης». Ομιλήτριες ήταν η Αγγελική Χριστο-
δούλου, παιδοψυχολόγος, υπεύθυνη της Ψυχοπαιδαγωγι-
κής Ομάδας του Νηπιαγωγείου, και η Ευδοξία Δουδωνή, 
εκπαιδευτική ψυχολόγος, Συντονίστρια η Τατιάνα Γκού-
σκου, Διευθύντρια του Νηπιαγωγείου.
– «Η Μετάβαση στην Α΄ Δημοτικού». Ομιλήτριες ήταν 
η Τ. Γκούσκου, η Μάγια Αλιβιζάτου, Διασχολική Συντονί-
στρια Ψυχοπαιδαγωγικού Τμήματος Κολλεγίου, και η Αγγ. 
Χριστοδούλου.

ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΖΑΖΗΣ 
1947-2021

Τον Ιούλιο απεβίωσε ο Ομότιμος Καθηγητής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης Ιωάννης Κα-
ζάζης, μέλος του ΕΕΙ και πρώην μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του. Είχε γεννηθεί στη Θεσσαλονίκη το 1947. 
Σπούδασε Κλασική Φιλολογία στη Φιλοσοφική Σχολή του ΑΠΘ και ακολούθως –μεταπτυχιακά (ΜΑ & PhD)– στις 
ΗΠΑ (Πανεπιστήμιο του Illinois και Yale). 

Ξεκίνησε τη σταδιοδρομία του ως ειδικός ερευνητής στο Center for Hellenic Studies του Harvard, στην Ακαδη-
μία Επιστημών της Αυστρίας και στο Λεξικογραφικό Τμήμα του Πανεπιστημίου North Dakota.

Από το 1979 ήταν Καθηγητής Κλασικής Φιλολογίας στο ΑΠΘ. Διετέλεσε επίσης: Πρόεδρος του «Σχολείου 
Νέας Ελληνικής Γλώσσας» (ΑΠΘ), Συντονιστής Έρευνας στο «Κέντρο Συντάξεως του Ιστορικού Λεξικού της Νέας 
Ελληνικής Γλώσσας» (Ακαδημία Αθηνών), Διευθυντής Μικρών Γλωσσών στον Atlas Linguarum Europae, Πρόε-
δρος του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας και Διευθυντής των Τμημάτων Λεξικογραφίας και Πιστοποίησης Ελληνομά-
θειας κ.ά. Ήταν, επίσης, Επίτιμος Καθηγητής του Κρατικού Πανεπιστημίου Κουμπάν της Ρωσίας. 

Το 2010 ανέλαβε Πρόεδρος του Εθνικού Συμβουλίου Παιδείας για την Πρωτοβάθμια και τη Δευτεροβάθμια 
Εκπαίδευση.

Το ερευνητικό και συγγραφικό έργο του ήταν εκτενές (για τη λυρική ποίηση, την ιστοριογραφία, το επίγραμμα 
κ.ά.) και πολυσήμαντη η συμβολή του στη Μεσαιωνική και Νεοελληνική Λεξικογραφία (έκδοση έξι τόμων του 
Μεσαιωνικού Λεξικού Κριαρά, του πρώτου τόμου του Modern Greek-English Dictionary του D. J. Georgacas κ.ά.).

Ευρύτατη ήταν η εκπαιδευτική-μορφωτική προσφορά του, ως μέλους επί πολλά χρόνια του ΕΕΙ και, κατά την 
περίοδο 2006-2016, μέλους του Δ.Σ. του, με καθοριστικές πρωτοβουλίες και σύμπραξη σε καινοτομίες (όπως η 
ηλεκτρονική πλατφόρμα Course Management System, που συνδυάζει την τεχνολογική πρωτοπορία με την εκπαι-
δευτική νεωτερικότητα, η ένταξη στο διεθνές πρόγραμμα Partners in Learning της Microsoft, η καθοδήγηση των 
καθηγητών του Κολλεγίου στην ψηφιακή αναδόμηση εκατό και πλέον σχολικών βιβλίων, η εισαγωγή για πρώτη 
φορά στην Ελλάδα της «ανακαλυπτικής μεθόδου διδισκαλίας», κ.ά.).

Σε συλλυπητήριο μήνυμά της η Υπουργός Παιδείας Νίκη Κεραμέως εξήρε το επιστημονικό-πνευματικό έργο 
του Ι. Καζάζη, ο οποίος «αφήνει σημαντική παρακαταθήκη στη σύγχρονη γλωσσική διδασκαλία».



14

• Απρίλιος 2021: 
– «Η ψυχοσεξουαλική ανάπτυξη στην προσχολική ηλι-
κία». Εισηγήτριες ήταν η Αγγ. Χριστοδούλου και η Ευδ. 
Δουδωνή, Συντονίστρια η Τ. Γκούσκου.

o Τον Απρίλιο 2021 όλα τα τμήματα «Αχιβάδα», «Ιππό-
καμπος», «Κοχύλι» και «Αστερίας», «Καβούρι», «Κοράλ-
λι», παρακολούθησαν την παρουσίαση του λογισμικού 
προγράμματος Eye Harp. Στόχος του προγράμματος είναι 
να επιτρέψει σε ανθρώπους με κινητικά προβλήματα, που 
αδυνατούν να παίξουν κάποιο μουσικό όργανο, να παί-
ξουν μουσική με τα μάτια τους. 

o Τον Μάρτιο στο Νηπιαγωγείο εορτάσθηκαν οι Από-
κριες. Οι μαθητές γνώρισαν ήθη και έθιμα της Αποκριάς,  
τραγούδησαν και χόρεψαν αποκριάτικα τραγούδια και δη-
μιούργησαν διάφορα αποκριάτικα εικαστικά έργα. Όλοι 
οι μαθητές φόρεσαν τις αποκριάτικες στολές τους και 
γιόρτασαν διαδικτυακά με τους συμμαθητές τους και τις 
εκπαιδευτικούς τους.

ΑΛΛΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΖΩΗ

o Για μία ακόμη χρονιά τα Λύκεια Κολλεγίου Αθηνών και 
Κολλεγίου Ψυχικού διοργάνωσαν Διαγωνισμό Ερμηνευ-
τικής Ανάγνωσης Λογοτεχνικών Κειμένων (8-9 Μαρτίου), 
διαδικτυακά αυτή τη φορά. Θέμα του Διαγωνισμού (στον 
οποίο έλαβαν μέρος 76 μαθητές από 21 δημόσια και ιδιω-
τικά σχολεία) ήταν «Η ποίηση της Κικής Δημουλά». Τα τρία 
πρώτα βραβεία του Διαγωνισμού απονεμήθηκαν στους:
– Ανθή Μάσσια (Εκπαιδευτήρια Νέα Παιδεία) 1ο Βραβείο 
– Σταματίνα Ευαγγελίδη (Αρσάκειο Ψυχικού) 2ο Βραβείο 
– Ελισσάβετ Καλογιαννίδου (Πρότυπο ΓΕΛ Ευαγγελικής 
Σχολής Σμύρνης) 3ο Βραβείο 

Επτά μαθητές έλαβαν Έπαινο: Τερέζα Δελατόλλα, 
Αναστασία Κούρτη (Ελληνογαλλική Σχολή Πειραιά Jeane 
D’ Arc), Ευθυμία Ζαφειροπούλου (Σχολή Αυγουλέα-Λι-
ναρδάτου), Χρυσή Καραγεωργίου (Β΄ Αρσάκειο Τοσίτσειο 
ΓΕΛ Εκάλης), Αντιγόνη Μαραγκάκη (Πρότυπο ΓΕΛ Ευαγγε-
λικής Σχολής Σμύρνης), Ραφαηλία Στατήρη (Πρότυπο ΓΕΛ 
Βαρβακείου), Μάριος Στεφανάκης (Κολλέγιο Ψυχικού).

o Λόγω των ιδιαίτερων συνθηκών που επιβάλλει η παν-
δημία, οι μαθητές των Θετικών Τμημάτων της Γ΄ Λυκείου 
του Κολλεγίου Αθηνών πραγματοποίησαν διαδικτυακά 
φέτος την επίσκεψή τους στο CERN. Αναλυτικότερα, στις 
16 Μαρτίου 2021 οι μαθητές μας παρακολούθησαν, σε 
ζωντανή σύνδεση, παρουσίαση για το CERN από την επί-
σημη ξεναγό και ερευνήτρια του CERΝ Δέσποινα Χατζη-
φωτιάδου. 

Η ψηφιακή ξενάγηση του Λυκείου Κολλεγίου Αθηνών 
στο CERN, διάρκειας μιας ώρας, είχε ως στόχο να ενημε-

ρωθούν οι μαθητές και οι μαθήτριές μας για την αποστο-
λή του CERN, την οργανωτική δομή του, την τεχνολογική 
εξέλιξη που έχει συντελεσθεί από τις ανακαλύψεις του 
CERN, καθώς και τα μεγάλα ερωτήματα στη Φυσική που 
έχουν ήδη απαντηθεί από τους ερευνητές. Η εκδήλωση 
ολοκληρώθηκε με την παρουσίαση των προγραμμάτων 
που είναι σε εξέλιξη στο CERN. 

o Στο πλαίσιο του εορτασμού των 200 ετών από την Επα-
νάσταση του 1821: 
– Πραγματοποιήθηκαν διαδικτυακές δράσεις σε όλες τις 
τάξεις του Δημοτικού Κολλεγίου Αθηνών και του Δημοτι-
κού Κολλεγίου Ψυχικού.
– Oι μαθητές του Γυμνασίου και του Λυκείου Κολλεγίου 
Ψυχικού παρακολούθησαν βίντεο με τίτλο « Ένα ψηφια-
κό και ιστορικό ταξίδι στο κέντρο του δημοκρατικού μας 
πολιτεύματος». Η ιστορική έρευνα, η αφήγηση, η σύνθεση 
και η επιμέλεια κειμένου ήταν του φιλολόγου του Λυκείου 
Κολλεγίου Ψυχικού Ιορδάνη Παπαδόπουλου. 
– Oμάδα μαθητών της Γ΄ Γυμνασίου Κολλεγίου Αθηνών, 
υπό την καθοδήγηση των φιλολόγων Λ. Ζήση, A. Σταθού-
λια, Α. Στριπέλη, και σε συνεργασία με τη Βιβλιοθήκη του 
Κολλεγίου, δημιούργησαν παρουσίαση/βίντεο με θέμα τον 
Φιλελληνισμό. Η παρουσίαση βασίστηκε στη μελέτη τεκ-
μηρίων σχετικά με τον Φιλελληνισμό που φυλάσσονται σε 
βιβλιοθήκες/ψηφιακά αρχεία (αποσπάσματα από βιβλία, 
αντικείμενα, προσωπογραφίες, επιστολές) και προβλήθη-
κε σε όλη τη Γ΄ Γυμνασίου. 

Την παρουσίαση ακολούθησε ομιλία του Γ. Γκέκου, 
συγγραφέα του βιβλίου «Η επιστροφή», που αναφέρεται 
στην περιπέτεια αγωνιστών του Α. Υψηλάντη, που κατέφυ-
γαν στην Ελβετία.

o Ένα τμήμα της 6ης τάξης, ένα τμήμα Γερμανικών της 
6ης τάξης και ένα τμήμα Αγγλικών της 3ης τάξης του 
Δημοτικού Κολλεγίου Αθηνών συνεργάζονται με τους μα-
θητές και τους εκπαιδευτικούς του Δημοτικού Σχολείου 
Ριζίων Έβρου σε περιβαλλοντικό project με θέμα τα αρω-
ματικά φυτά και τη σπορά τους μέσα σε ένα θερμοκήπιο.

o Με αφορμή τη Διεθνή Ημέρα Γαλλοφωνίας που καθιε-
ρώθηκε το 1998, οι μαθητές της 5ης και της 6ης Δημοτι-
κού Κολλεγίου Ψυχικού, έλαβαν μέρος σε διαδικτυακή εκ-
δήλωση με ευχάριστες και διδακτικές διαδραστικές δρα-
στηριότητες, προβολή βίντεο, παιχνίδια, κατασκευή puzzle 
online κ.λ., και στόχο την ενίσχυση της δημιουργικότητάς 
τους, την εφαρμογή των γνώσεών τους στη γαλλική γλώσ-
σα και την εξοικείωσή τους με τις αξίες της πολυγλωσσίας,  
της ελευθερίας και του σεβασμού των ανθρωπίνων δι-
καιωμάτων.

o Μαθητές του Δημοτικού Κολλεγίου Αθηνών και του 
Δημοτικού Κολλεγίου Ψυχικού συμμετείχαν στο Πανελλή-



15

νιο Μαθητικό Συνέδριο που διοργανώθηκε σε συνεργασία 
με το ίδρυμα «Μαριάννα Β. Βαρδινογιάννη», υπό την αι-
γίδα του Υπουργείου Παιδείας (βλ. σελ. 16-17).

o Στις 17 Μαρτίου πραγματοποιήθηκε η Ημέρα Επαγ-
γελματικής Ενημέρωσης (Career Day) για τους μαθητές 
της Α΄ και της Β΄ Λυκείου και του ΙΒ1. Ειδικοί επιστή-
μονες και στελέχη επιχειρήσεων και οργανισμών, πολλοί 
από τους οποίους είναι απόφοιτοι και γονείς μαθητών του 
Κολλεγίου, ενημέρωσαν τα παιδιά για τη φύση του επαγ-
γέλματός τους, για επαγγελματικές προοπτικές, καθώς 
και για τις απαιτούμενες σπουδές. 

Πραγματοποιήθηκαν, διαδικτυακά λόγω των συνθη-
κών, ομιλίες/παρουσιάσεις επαγγελματιών 36 διαφορε-
τικών κλάδων, όπως: Αρχιτεκτονικής, Ιατρικής, Θετικών 
Επιστημών, Μαθηματικών, Πολιτικών Επιστημών, Οικο-
νομικών, Επικοινωνίας και Δημοσίων Σχέσεων, Μάρκε-

τινγκ, Διεθνών Σχέσεων, Τεχνών, Τουρισμού, Ναυτιλια-
κών, Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης – Δημοσιογραφίας, 
Τραπεζών, Πληροφορικής, Ψυχολογίας, Μηχανολογίας, 
Career Planning κ.ά. 

Οι μαθητές είχαν πρόσβαση σε αυτές επί μία εβδο-
μάδα, ώστε να παρακολουθήσουν όσες τους ενδιέφεραν 
και να υποβάλουν ηλεκτρονικά σχόλια και ερωτήσεις τους 
στους ομιλητές.

o Στις 7 Απριλίου 2021 πραγματοποιήθηκε η Ημέρα 
Πανεπιστημιακής Ενημέρωσης (University Day) για τους 
μαθητές της Β΄ και της Γ΄ Λυκείου. Καθηγητές Πανεπι-
στημίων ενημέρωσαν τους μαθητές για θέματα, όπως: 
περιγραφή της Πανεπιστημιακής Σχολής που εκπροσω-
πούν, απαιτήσεις της Σχολής από όσους θα φοιτήσουν σε 
αυτή, πρόγραμμα και διάρκεια σπουδών, μεταπτυχιακές 
σπουδές στην Ελλάδα και το εξωτερικό, πιθανές προοπτι-

ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΟΤΑΜΙΑΝΟΣ 
1933-2021

Τον Ιούλιο 2021 απεβίωσε ο Ανδρέας Ποταμιάνος, επί μακρά σειρά ετών μέλος του Ελληνοαμερικανικού 
Εκπαιδευτικού Ιδρύματος.

Είχε γεννηθεί στον Πειραιά το 1933. Μετά την ολοκλήρωση των σπουδών του στο Κολλέγιο (παλαιός μαθητής 
της τάξης 1952), στο Πανεπιστήμιο Αθηνών (Νομική Σχολή) και στο London School of Economics (MSc – Ναυτικό 
Δίκαιο), άσκησε για ένα διάστημα τη δικηγορία στην Ελλάδα και στην Κύπρο (Συνταγματική Επιτροπή Κύπρου) 
και, ακολούθως, ασχολήθηκε με την οικογενειακή ναυτιλιακή επιχείρηση «Ηπειρωτική».

Πρωταγωνιστική ήταν η συμβολή του στην ανάπτυξη της δραστηριότητας της «Ηπειρωτικής» στην εγχώρια 
ακτοπλοΐα και στον ευρύτερο θαλάσσιο τουρισμό (κρουαζιέρες) τόσο στην Ελλάδα όσο και σε ανά τον κόσμο 
προορισμούς (Royal Olympic Cruises).

Παράλληλα ασχολήθηκε με τα κοινά της ελληνικής ναυτιλίας ως Πρόεδρος του Συνδέσμου Επιχειρήσεων 
Επιβατηγού Ναυτιλίας, Πρόεδρος του Ναυτικού Ομίλου Ελλάδος, μέλος του Δ.Σ. του Ναυτικού Επιμελητηρίου και 
του Ναυτικού Απομαχικού Ταμείου και μέλος άλλων ναυτιλιακών οργανισμών, ενώ εκπροσώπησε τον κλάδο του 
σε πολλούς εθνικούς οικονομικούς-αναπτυξιακούς φορείς. Ήταν επίσης ενεργό μέλος της Ελληνικής Ένωσης 
Ναυτικού Δικαίου.

Πολύπλευρη ήταν η –πέραν των επαγγελματικών επιδόσεών του– δραστηριότητα, εκτεινόμενη σε διάφορους 
τομείς: Διετέλεσε, μεταξύ άλλων, Αναπληρωτής Πρόεδρος του Κεντρικού Διοικητικού Συμβουλίου του Ελληνικού 
Ερυθρού Σταυρού, μέλος του Δ.Σ. της Helmepa, Πρόεδρος του Ελληνοκινεζικού Συνδέσμου, Πρόεδρος των Special 
Olympics Ελλάδας, μέλος της Επιτροπής Διεκδίκησης των Ολυμπιακών Αγώνων 2004, Επίτιμος Πρόξενος της 
Σενεγάλης και της Κόστα Ρίκα κ.ά. 

Κεντρική θέση στην κοινωνική δράση του είχε η συμβολή του –ως μέλους του ΕΕΙ– στην προαγωγή του εκπαι-
δευτικού-μορφωτικού έργου του Κολλεγίου Αθηνών και στη στήριξη του Προγράμματος Υποτροφιών (π.χ. με την 
προσφορά πλοίων της «Ηπειρωτικής» για εκδηλώσεις προς ενίσχυσή του). Ξεχωριστή ήταν, επίσης, η συμμετοχή 
του στις αθλητικές δραστηριότητες του Κολλεγίου (στις Αθλητικές Κολλεγιάδες, σε Κλασικούς Μαραθωνίους της 
Αθήνας, στην Αθλητική Συμβουλευτική Επιτροπή κ.ά.), που καταξιώθηκε με την απονομή, το 2010, του Βραβείου 
Διά Βίου Άθλησης-Άσκησης, του οποίου είναι ο πρώτος κάτοχος.

Ο Ανδρέας Ποταμιάνος διακρίθηκε όχι μόνο για την διεθνούς εμβέλειας επιχειρηματική δραστηριότητά του 
και την κοινωνική προσφορά του, αλλά και για την συμβολή του στην αντιμετώπιση εθνικών αναγκών με την προ-
σφορά προς τούτο πλοίων της εταιρίας του.

Για τη συνολική προσφορά του είχε τιμηθεί από την Ελληνική Πολιτεία, από τη Διεθνή Ολυμπιακή Επιτροπή, 
από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Τουρισμού, κ.ά.
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κές επαγγελμάτων με βάση το συγκεκριμένο πτυχίο.
Έγιναν, διαδικτυακά, ομιλίες Καθηγητών 22 διαφορε-

τικών σχολών και τμημάτων: Ιατρικής, Νομικής, Οικονο-
μικών Επιστημών, Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανι-
κών, Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών, Διεθνών Σχέ-
σεων, Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής, Μάρκετινγκ 
και Επικοινωνίας, Πολιτικών Επιστημών, Αρχιτεκτονικής, 
Βιολογίας, Μαθηματικών, Ναυτιλιακών Σπουδών, Πληρο-
φορικής και Τηλεπικοινωνιών, Ψυχολογίας κ.ά.

o Τον Μάιο οι μαθητές του Λυκείου Κολλεγίου Ψυχικού 
είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν μαγνητοσκο-
πημένες συνεντεύξεις που παραχώρησαν η Μαριάννα 
Βαρδινογιάννη, η Άλκηστις Πρωτοψάλτη, η Κατερίνα Πα-
ναγοπούλου και η Σοφία Μπεκατώρου σε μαθήτριες-μέλη 

των 15μελών Μαθητικών Συμβουλίων των Λυκείων Κολ-
λεγίου Αθηνών και Κολλεγίου Ψυχικού. 

o Πολλοί μαθητές του Γυμνασίου και του Λυκείου Κολ-
λεγίου Αθηνών και Κολλεγίου Ψυχικού συμμετείχαν στην 
Αθλητική Δράση της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας  
Εκπαίδευσης Β΄ Αθήνας «Εβδομαδιαίος Μαθητικός Αγώ-
νας Υγείας και Δυναμικού Βαδίσματος», για μαθητές Γυ-
μνασίων, Λυκείων, που αποσκοπούσε στην ενίσχυση της 
φυσικής δραστηριότητας των μαθητών στον ελεύθερο 
χρόνο τους μέσω βαδίσματος.

o Οι μαθητές όλων των τάξεων του Λυκείου Κολλεγίου 
Αθηνών παρακολούθησαν διαδικτυακά μια σειρά βίντεο,  
που είχαν ετοιμάσει τα Γραφεία Συμβουλευτικής των Λυ-

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΜΑΘΗΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ
Υπό την αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων

«Διάλογος ή σύγκρουση πολιτισμών;
Με αφορμή το ορόσημο των 2.500 χρόνων

από τη Mάχη των Θερμοπυλών και τη Nαυμαχία της Σαλαμίνας»

11-12 Φεβρουαρίου 2021

Με ιδιαίτερη επιτυχία πραγματοποιήθηκε το διήμερο Πανελλήνιο Μαθητικό Συνέδριο που διοργάνωσαν δια-
δικτυακά, στις 11-12 Φεβρουαρίου, υπό την αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, τα Γυμνάσια και 
τα Λύκεια Κολλεγίου Αθηνών και Κολλεγίου Ψυχικού σε συνεργασία με το « Ίδρυμα Μαριάννα Β. Βαρδινογιάννη» 
(θέμα: «Διάλογος ή σύγκρουση πολιτισμών; Με αφορμή το ορόσημο των 2.500 χρόνων από τη Μάχη των Θερμο-
πυλών και τη Ναυμαχία της Σαλαμίνας»).

Το συνέδριο ήταν ενταγμένο στις επίσημες εκδηλώσεις για το Επετειακό Έτος: «Θερμοπύλες-Σαλαμίνα 2020», 
υπό την αιγίδα της Προέδρου της Δημοκρατίας Κατερίνας Σακελλαροπούλου.

Τους συνέδρους καλωσόρισαν η Πρόεδρος του Δ.Σ. του ΕΕΙ Αννίκα Παπαντωνίου και η Πρόεδρος του Ιδρύμα-
τος «Μαριάννα Β. Βαρδινογιάννη» και Πρέσβειρα Καλής Θελήσεως της UNESCO Μαριάννα Βαρδινογιάννη. Xαι-
ρετισμούς απηύθυναν η Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κ. Σακελλαροπούλου, η Υπουργός Παιδείας Νίκη Κεραμέως, 
ο Διευθυντής/President του Κολλεγίου, Καθηγητής Κώστας Συνολάκης, ο Διευθυντής Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης Β΄ Αθήνας Ιωάννης Ψαχούλας, ο Πρόεδρος του Ελληνικού Ιδρύματος Ευρωπαϊκής & Εξωτερικής Πο-
λιτικής Λουκάς Τσούκαλης, ο Γενικός Συντονιστής Σχολικών Μονάδων του ΕΕΙ Xρήστος Παπανικολάου, η Συντο-
νίστρια του Συνεδρίου Πολυάνθη Τσίγκου και ο Iορδάνης Παπαδόπουλος, Συντονιστής Ιστορίας και Κοινωνικών 
Σπουδών του Κολλεγίου Ψυχικού.

Κεντρικοί εισηγητές –με σειρά παρουσίασης– ήταν ο Ομότιμος Καθηγητής Πολιτικής Ιστορίας του Εθνικού και 
Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών Θάνος Βερέμης, ο τέως Πρόεδρος της Δημοκρατίας Προκόπιος Παυλό-
πουλος και ο Καθηγητής Φιλοσοφίας του Τμήματος Ιστορίας και Φιλοσοφίας της Επιστήμης του Πανεπιστημίου 
Αθηνών Στέλιος Βιρβιδάκης.  

Υπό την προεδρία της Σοφίας Ανεζίρη, Αναπληρώτριας Καθηγήτριας Αρχαίας Iστορίας ΕΚΠΑ, της Αλεξάνδρας 
Ασημακοπούλου, Συντονίστριας Εκπαιδευτικού Έργου ΠΕ02, 2ου ΠΕΚΕΣ Αττικής, του Χρήστου Πατσού, Συντονι-
στή Εκπαιδευτικού Έργου Κοινωνικών Επιστημών με έδρα το 1ο ΠΕΚΕΣ Αττικής και με επιστημονική αρμοδιότητα 
για το 2ο και το 5ο ΠΕΚΕΣ Αττικής, το ΠΕΚΕΣ Κρήτης και το 2ο ΠΕΚΕΣ Ν. Αιγαίου, της Χρύσας Σπυροπούλου, Συ-
ντονίστριας Εκπαιδευτικού Έργου ΠΕ02, 2ου ΠΕΚΕΣ Αττικής, και των μελών της Διεύθυνσης του Κολλεγίου Νίκου 
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κείων Κολλεγίου Αθηνών και Κολλεγίου Ψυχικού με τα 
εξής θέματα: «Η σημασία της προσπάθειας», «Η διαχεί-
ριση της καθημερινότητας εν μέσω πανδημίας», «Διαχεί-
ριση άγχους», «Η φιλία στην περίοδο της εφηβείας», «Η 
τεχνολογία στη ζωή των εφήβων». 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΤΟΥ Ε.Ε.Ι.

DEVELOPMENT OFFICE
« • Ετήσια Έκθεση Δωρεών: H έκθεση για το οικονομικό 
έτος 2019-2020 έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Σχολεί-
ου στην ενότητα «Στηρίξτε μας» www.athenscollege.edu.

gr/give ενώ διανέμεται έντυπα και ηλεκτρονικά σε μέλη της 
Κολλεγιακής οικογένειας. 
• Annual Fund 2020-2021: Μία ηλεκτρονική κάρτα με ευ-
χές του Διευθυντή/President Καθηγητή Κώστα Συνολάκη 
για το Πάσχα εστάλη προς τα μέλη της Κολλεγιακής οικο-
γένειας, συνοδευόμενη από παρακίνηση για τη στήριξη του 
Annual Fund. Η συνεισφορά όλων –ανεξαρτήτως ποσού– 
αναγνωρίζεται με βάση τη συγκατάθεσή τους στον ψηφια-
κό «τοίχο» των δωρητών του Annual Fund 2020-2021. Η 
συλλογική συμμετοχή είναι η δύναμή μας. (Περισσότερα 
στον σύνδεσμο www.athenscollege.edu.gr/give/priori-
ties/annualfund). 
• Επικοινωνία με (δυνητικούς) δωρητές: Συνεχίζεται η 
συστηματική σύγχρονη και ασύγχρονη επικοινωνία με 
(δυνητικούς) δωρητές για τη στήριξη του Προγράμματος 

Καλογερά, Αθανασίας Αναγνώστου, Βασιλικής Μουμτζή, Λεωνίδα Καίσαρη, οι μαθητές παρουσίασαν τις εργασίες 
τους, οι οποίες ήταν κατά γενική ομολογία υψηλού επιπέδου χαρακτηριζόμενες από επιστημονικότητα, πρωτοτυπία 
και ευαισθησία.

Οι μαθητές-εισηγητές, με την καθοδήγηση των υπευθύνων καθηγητών σε κάθε σχολείο, μελέτησαν τα δύο 
εμβληματικά ιστορικά γεγονότα, που διαμόρφωσαν τον αρχαίο Έλληνα του 5ου π.Χ. αιώνα ως πολίτη μιας ορ-
γανωμένης πόλης-κράτους, αλλά και –για πρώτη φορά– ως μέλος μιας πανελλήνιας κοινότητας. Εκτός των ιστο-
ρικών γεγονότων, οι μαθητές εξέτασαν τον ρόλο της ιστορικής γνώσης και μνήμης ως βάσης για τη διαμόρφωση 
ταυτότητας και την κατανόηση της ετερότητας, τους τρόπους και τις συνθήκες διαλόγου και συνύπαρξης μεταξύ 
των πολιτισμών, καθώς και τον ρόλο των νέων για την ειρηνική και δημιουργική συνύπαρξη των λαών.

Έλαβαν μέρος 67 σχολεία από την ηπειρωτική και νησιωτική Ελλάδα, τη Γερμανία, τις ΗΠΑ, την Κύπρο, τη 
Βρετανία, την Τουρκία (23 Λύκεια/Γυμνάσια με εισήγηση, 42 Λύκεια/Γυμνάσια ως παρατηρητές και 2 Δημοτικά, το 
Δημοτικό Κολλεγίου Αθηνών και το Δημοτικό Κολλεγίου Ψυχικού, με εικαστική παρέμβαση). 

Συνολικά συμμετείχαν 1.732 μαθητές (εκ των οποίων 134 εισηγητές) και εκπαιδευτικοί. Τη μετάδοση του Συ-
νεδρίου παρακολούθησαν απευθείας 2.692 άτομα (μαθητές, εκπαιδευτικοί, προσκεκλημένοι) με 1.329 μοναδικούς 
επισκέπτες.

Όπως ήδη αναφέρθηκε, λόγω των ιδιαιτέρων συνθηκών, το Συνέδριο διεξήχθη διαδικτυακά. Η πρώτη ημέρα 
συνέπεσε με την αναστολή της δια ζώσης λειτουργίας των σχολείων στην Αθήνα και σε πολλές πόλεις της Ελλάδας. 
Ως εκ τούτου, πολλοί μαθητές-εισηγητές, παρουσίασαν τις εργασίες τους από το σπίτι τους. 

Το καλλιτεχνικό πρόγραμμα περιλάμβανε εκτέλεση με βιολί δύο τραγουδιών του Μάνου Χατζιδάκι από τον  
Ιωάννη Φραντζεσκάκη, μαθητή της Γ΄ Λυκείου του Κολλεγίου Ψυχικού με επιμέλεια του Διασχολικού Προϊσταμέ-
νου Μουσικής του Κολλεγίου Στέφανου Τσοκάκη, και αποσπάσματα από την παράσταση «Πέρσες» του Αισχύλου, 
με συντελεστές μαθητές του International Baccalaureate Diploma Programme (σχολικού έτους 2019-20), σε σκη-
νοθεσία Έρης Φωκά, Συντονίστριας Αγγλικού Τμήματος, και επιμέλεια Αναστασίας Παπακωστοπούλου, φιλολόγου 
του Λυκείου Κολλεγίου Ψυχικού, και Πολυάνθης Τσίγκου, φιλολόγου. Την αφίσα του Συνεδρίου δημιούργησε η 
Αθηνά Λι, μαθήτρια του IB με καθηγήτρια-σύμβουλο τη Βικτωρία-Ζαΐρα Καρβούνη, Συντονίστρια του Τμήματος 
Τεχνών ΙΒ. Ενδιάμεσα έγιναν απαγγελίες ποιημάτων από μαθητές του Κολλεγίου.

Συντονίστρια του Πανελλήνιου Μαθητικού Συνεδρίου ήταν η Πολυάνθη Τσίγκου, Σύμβουλος του Διευθυντή/
President, και Συντονιστής του Κολλεγίου Αθηνών με το « Ίδρυμα Μαριάννα Β. Βαρδινογιάννη» ο Ιορδάνης Πα-
παδόπουλος, Συντονιστής Ιστορίας και Κοινωνικών Σπουδών του Λυκείου Κολλεγίου Ψυχικού, που είχαν και την 
ευθύνη της συνολικής διοργάνωσης. Την τεχνική οργάνωση και υποστήριξη είχαν ο Βασίλης Οικονόμου, Διευθυν-
τής Πληροφορικής και Ψηφιακής Εκπαίδευσης, ο Τάσος Αναστασίου, Προϊστάμενος Πληροφοριακών Συστημά-
των, και οι Νάσος Αργυρόπουλος, Γιώργος Γαλανάκης, Ευτέρπη Κωνσταντοπούλου, Λάμπρος Μαραλέτος, Μα- 
ριέττα Φαλλιέρου. Πολύτιμη ήταν η συνεισφορά σε όλα τα στάδια του Συνεδρίου της Λίζας Στρούτζα, υπεύθυνης για 
τη Γραμματεία του Συνεδρίου και την επικοινωνία με τα σχολεία. Η όλη προσπάθεια πλαισιώθηκε από την Ιατρική 
Υπηρεσία, τη Νομική Υπηρεσία και το Τμήμα Επικοινωνίας του Κολλεγίου Αθηνών.

http://www.athenscollege.edu.gr/give
http://www.athenscollege.edu.gr/give
https://www.athenscollege.edu.gr/give/priorities/annualfund
https://www.athenscollege.edu.gr/give/priorities/annualfund
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Υποτροφιών, εκπαιδευτικών προγραμμάτων και νέων πρω-
τοβουλιών, έργων υποδομής και του Endowment.
• Πρόγραμμα Επιχειρηματικών Εταίρων: Συνεχίζεται η 
στοχευμένη επικοινωνία με επιχειρήσεις, (δυνητικά) μέλη 
του Προγράμματος, με στόχο την οικονομική ενίσχυση των 
μαθητών μας ή/και τη δωρεά συγκεκριμένου τεχνολογικού 
εξοπλισμού που χρειάζεται το Σχολείο για τη συνεχή παρο-
χή πρωτοποριακής εκπαίδευσης. 
• Επιτροπές εθελοντών/Fund Drives: Για τη μεγιστοποίηση της 
συλλογικής συμμετοχής στο Annual Fund με εθελοντικό έργο 
και δωρεές, πραγματοποιήθηκαν οι ακόλουθες ενέργειες: 
– H Επιτροπή Αποφοίτων - Alumni Fund Drive (AFD) ανα-
νέωσε τη λίστα των μελών της, αποφοίτων που λειτουργούν 
ως Class Agents της τάξης τους. Τα στοιχεία τους είναι 
αναρτημένα στην ιστοσελίδα του Σχολείου για τη διευκόλυν-
ση της επαφής με τους συμμαθητές και συναποφοίτους ενώ 
όποιος απόφοιτος ενδιαφέρεται να συμμετέχει στο έργο του 
AFD μπορεί να δηλώσει συμμετοχή στον σύνδεσμο www.
athenscollege.edu.gr/give/getinvolved/alumni-fund-drive.
– Η Επιτροπή Γονέων - Parents Fund Drive (PFD) διορ-
γάνωσε στις 26 Μαΐου 2021 διαδικτυακό διάλογο με θέμα 
«Ο εθελοντισμός ως εφόδιο για εμάς και τα παιδιά μας 
– Οι δεξιότητες ζωής που αναπτύσσει – Building your life 
narrative». Στόχος του διαλόγου ήταν να παρουσιαστεί ο 
εθελοντισμός ως στάση ζωής και να αναδειχθεί η πολύτιμη 
συμβολή του στην προσωπική, ακαδημαϊκή και επαγγελ-
ματική ανάπτυξη. Τον διάλογο χαιρέτισαν η Πρόεδρος του 
Δ.Σ. του ΕΕΙ Αννίκα Παπαντωνίου, ο Διευθυντής/President 
του Κολλεγίου Καθηγητής Κώστας Συνολάκης, οι επικεφα-
λής του PFD Πρόεδρος Λένα Παπαγγελάκη-Μπεράχα και 
Αντιπρόεδρος Λένα Κωσταρίδη-Μαχαίρα ’91γ και υποστή-
ριξαν οι Σύλλογοι Γονέων του Κολλεγίου. Στον διάλογο, 
τον οποίο συντόνισε το μέλος του PFD Ρεβέκκα Πιτσίκα, 
Γενική Διευθύντρια People for Business, συμμετείχαν οι 
απόφοιτοι του Κολλεγίου Μάγια Αλιβιζάτου, Ψυχολόγος 
και Διασχολική Συντονίστρια Ψυχοπαιδαγωγικού Τμήματος 
του Κολλεγίου, Μυρτώ Ξανθοπούλου, Σύμβουλος Στρατη-

γικής για τη Φιλανθρωπία και την Κοινωνία των Πολιτών, 
και Ξένια Πασχοπούλου-Μήτσαινα, Σύμβουλος Επαγγελ-
ματικής Ανάπτυξης & Επιλογής Στελεχών, πιστοποιημένη 
στη Συγγραφή Βιογραφικών. Το υλικό από την εκδήλωση 
έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Σχολείου στον σύνδε-
σμο www.athenscollege.edu.gr/give/getinvolved/parents-
fund-drive». 

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
«Τους τελευταίους μήνες, το Τμήμα Επικοινωνίας:

• Συνδιοργάνωσε και προώθησε επικοινωνιακά εκδηλώ-
σεις και άλλες δράσεις του Σχολείου. 
• Υποστήριξε όλα τα τμήματα του Σχολείου με την κάλυψη 
και την προβολή των δράσεών τους στον ιστότοπο, στις σε- 
λίδες κοινωνικής δικτύωσης και σε άλλα ενημερωτικά έντυ-
πα του Κολλεγίου. 
• Δημιούργησε νέο προωθητικό υλικό για πολλές δράσεις/
εκδηλώσεις και για το Σχολείο γενικότερα. 
Ενδεικτικά:
• Δημιούργησε την ηλεκτρονική πρόσκληση, το πρόγραμ-
μα καθώς και ειδικά βίντεο για το Πανελλήνιο Μαθητικό 
Συνέδριο «Διάλογος ή σύγκρουση πολιτισμών; Με αφορμή 
το ορόσημο των 2.500 χρόνων από τη Μάχη των Θερμο-
πυλών και τη Ναυμαχία της Σαλαμίνας», που διοργανώθη-
κε από το Κολλέγιο σε συνεργασία με το Ίδρυμα Μαριάννα 
Β. Βαρδινογιάννη. 
• Έκανε ειδικά αφιερώματα στις δράσεις των σχολικών 
μονάδων για την Παγκόσμια Ημέρα κατά του Σχολικού 
Εκφοβισμού και την Παγκόσμια Ημέρα Παιδικού Βιβλίου. 
• Βιντεοσκόπησε και μετέδωσε απευθείας εκδηλώσεις, 
όπως οι τελικοί των Ρητορικών Διαγωνισμών των Λυκείων.
• Δημιούργησε ψηφιακή έκθεση με έργα των μαθητών του 
IB2 Arts.
• Ανέλαβε την ενημέρωση μέσω email των μελών της Κολ-
λεγιακής κοινότητας για εκδηλώσεις, όπως η διαδικτυακή 
ομιλία της Καθηγήτριας Παιδιατρικής-Λοιμωξιολογίας ΕΚ-
ΠΑ Βάνας Παπαευαγγέλου στις 13 Απριλίου και η ομιλία 
του Διευθυντή/ President του Κολλεγίου Αθηνών Καθηγητή 
Κώστα Συνολάκη στο 6ο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών 
στις 12 Μαΐου. 
• Συνδιοργάνωσε την εκδήλωση του Συλλόγου Αποφοίτων 
Κολλεγίου Αθηνών - Κολλεγίου Ψυχικού και των Chapters 
του στο εξωτερικό (20 Μαρτίου), στην οποία ο Διευθυν-

ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΜΕΛΟΥΣ  
ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 

Ο Κωνσταντίνος Μπουτσιούλης, μέλος του Τμή-
ματος Πληροφοριακής Τεχνολογίας του Σχολείου 
μας, έλαβε την ύψιστη διάκριση που απονέμεται σε 
εργαζόμενο εκτός Microsoft: Ανακηρύχθηκε Microsoft 
Most Valuable Professional για την κατηγορία Office 
Apps & Services με ειδίκευση στο SharePoint. 

Για το 2021 η Microsoft επέλεξε 549 Most Valu-
able Professionals σε όλο τον κόσμο σε αυτή την 
κατηγορία. Ο Κ. Μπουτσιούλης είναι ο μόνος στην 
Ελλάδα στην κατηγορία Office Apps & Services.

ΜΟΥΣΙΚΑ ΕΡΓΑ ΤΟΥ Δ. ΜΗΝΑΚΑΚΗ

Στο Youtube αναρτήθηκαν πρόσφατα δύο έρ-
γα του συνθέτη Δημήτρη Μηνακάκη, πρώην Προϊ- 
σταμένου του Μουσικού Τμήματος και Διευθυντή 
του Ωδείου του Κολλεγίου 
– «Anelixis for Chamber Orchestra»
– «Moods for Symphony Orchestra».

http://www.athenscollege.edu.gr/give/getinvolved/alumni-fund-drive
http://www.athenscollege.edu.gr/give/getinvolved/alumni-fund-drive
https://www.athenscollege.edu.gr/give/getinvolved/parents-fund-drive
https://www.athenscollege.edu.gr/give/getinvolved/parents-fund-drive


19

τής/President του Κολλεγίου Αθηνών Καθηγητής Κώστας 
Συνολάκης και ο Πρόεδρος του ΣΑΚΑ Κωνσταντίνος Πα-
παδιαμάντης συζήτησαν με συναποφοίτους τους από όλον 
τον κόσμο για το μέλλον του Σχολείου και τις διαχρονικές 
σχέσεις του με τους αποφοίτους. 
• Σε συνεργασία με την εφημερίδα «Η Καθημερινή» διορ-
γάνωσε τη δημοσίευση αφιερώματος για τις επιτυχίες του 
Κολλεγίου στα Forensics στις 18 Απριλίου, συντονίζοντας 
συνεντεύξεις με μαθητές και καθηγητές μας. 
• Συμμετείχε στην οργάνωση των Τελετών Αποφοίτησης 
Δημοτικών, Γυμνασίων και Λυκείων. 
• Σε συνεργασία με το Development Office έχει αναλά-
βει την ανανέωση της συλλογής αναμνηστικών δώρων του 
Σχολείου. 
• Έχει αναλάβει τη διοργάνωση τακτικών συναντήσεων και 
επαφών με διακεκριμένους αποφοίτους του Κολλεγίου για 
πιθανές συνεργασίες, καθώς και τις ξεναγήσεις τους στο 
Σχολείο.
• Σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Κοινωνικής Πρόνοιας 
και Διαφορετικότητας έχει διοργανώσει ομιλίες αποφοίτων 
προς τους μαθητές». 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ  
ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

o «Στις 16 Μαρτίου 2021 ξεκίνησε η δράση “Ζωγραφί-
ζουμε-Συνυπάρχουμε”, στην οποία συμμετείχαν μαθητές  
του Κολλεγίου και αθλητές των Special Olympics. Οι μα-
θητές και οι αθλητές ζωγράφισαν, συνεργάστηκαν και 
εμπνεύστηκαν από τους Παγκόσμιους Χειμερινούς Αγώνες 
Special Olympics 2022.

Η δράση αυτή είχε ως στόχο την ευαισθητοποίηση 
της Κολλεγιακής κοινότητας για τους αθλητές των Special 
Olympics, στο πλαίσιο της αποδοχής της διαφορετικότητας 
και της συνύπαρξης, αλλά και τη συνεργασία, τη γνωριμία, 
την κατανόηση του ενός μαθητή από τον άλλον.

Για την κινητοποίηση και την καθοδήγηση της Κολλε-
γιακής κοινότητας για την συγκεκριμένη δράση δημιουργή-
θηκε ένα «σποτάκι» από το Σχολείο. 

Οι τέσσερις μαθητές, Ε. Μαρινάκη, Α. Παπαγεωργίου, 
Λ. Μαρούτσης και Μ. Αλευράς, ως μέλη του 15μελούς Μα-
θητικού Συμβουλίου του Γυμνασίου Κολλεγίου Ψυχικού, οι 
οποίοι είχαν την κεντρική ιδέα της δράσης, με παρουσίαση 
που έκαναν σε όλα τα 15μελή των Σχολικών Μονάδων για 
τα Special Olympics, ευαισθητοποίησαν τους μαθητές και τις 
μαθήτριες, με αποτέλεσμα η συμμετοχή να είναι καθολική.

Στο πλαίσιο της δράσης έγιναν διαδικτυακές συναντή-
σεις ξεχωριστά κάθε σχολικής μονάδας με αθλητές των 
Special Olympics. Τα παιδιά αντάλλαξαν απόψεις, άκουσαν 
και μοιράστηκαν βιώματα και αντιλήφθηκαν ότι όλοι μας 
είμαστε ξεχωριστοί και διαφορετικοί, αλλά ίδιοι.

Σημαντική και ουσιαστική ήταν η αρωγή των καθηγη-
τών Καλλιτεχνικών-Εικαστικών, οι οποίοι συνέβαλλαν στην 

ολοκλήρωση της δράσης με επιτυχία ως προς την συλλο-
γή των έργων των μαθητών και μαθητριών. Οι καθηγη-
τές-καθηγήτριες ήταν οι Δ. Σπυρόπουλος, Δ. Μιχάλαρος,  
Ε. Γραφάκου και Ε. Δαμοπούλου.

o Κατόπιν προσκλήσεως από τα Special Olympics, ο 
Διευθυντής Κοινωνικής Πρόνοιας και Διαφορετικότητας 
(ΚΠ&Δ) Χρυσόστομος Συμεωνίδης, η συνεργάτιδα Ε. Πα-
σαλίδου και η Υποδιευθύντρια του Γυμνασίου Κολλεγίου 
Ψυχικού Μ. Πριοβόλου, ως συντονίστρια του ΓΚΨ για τις 
δράσεις με τα Special Olympics, συνόδεψαν τους 14 μαθη-
τές όλων των σχολικών μονάδων του Κολλεγίου στο πρώτο 
Συνέδριο των Νέων Ηγετών των Special Olympics, που έγι-
νε με zoom στις 2 Απριλίου.

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
SAFE WATER SPORTS

Στις 5 Απριλίου πραγματοποιήθηκε διαδικτυα-
κά αναλυτική παρουσίαση του προγράμματος Safe 
Water Sports, που έχει ως στόχο την ευαισθητο-
ποίηση και την ενημέρωση για την ασφάλεια στη 
θάλασσα. Ο ιδρυτής και πρόεδρος του Μη Κερδο-
σκοπικού Οργανισμού Safe Water Sports Παναγιώ-
της Πασχαλάκης έκανε μια σύντομη εισαγωγή για 
το πρόγραμμα και ακολούθησε παρουσίαση της 
–προς υλοποίηση– δράσης με τη δημιουργία μιας 
διαδραστικής ταινίας μικρού μήκους με 14 ιστορίες 
για την ασφάλεια στη θάλασσα. Οι μαθητές αναλαμ-
βάνουν ρόλο σεναριογράφου και καθορίζουν την 
εξέλιξη της κάθε ιστορίας, επιλέγοντας μεταξύ δύο 
διαφορετικών εκδοχών, ενώ μπορούν και να πρω-
ταγωνιστήσουν σε αυτή. Στη συνέχεια της παρου-
σίασης, τα παιδιά απαντούν σε κάποιες ερωτήσεις, 
αντίστοιχες με αυτές που καλούνται να απαντήσουν 
για τη δημιουργία της κάθε ιστορίας.

Την εκδήλωση προλόγισε ο Διευθυντής/Presi-
dent του Κολλεγίου Αθηνών Καθηγητής Κώστας Συ-
νολάκης, ο οποίος τόνισε ότι η πρόληψη είναι ο πιο 
αποτελεσματικός τρόπος για να σωθούν ανθρώπι-
νες ζωές και ενθάρρυνε τους μαθητές να συμμετά-
σχουν σε αυτή τη δράση.

Το πρόγραμμα Safe Water Sports φέρει τη 
«σφραγίδα» του Κολλεγίου, καθώς, από το ξεκίνη-
μά του το 2015, βασικοί συντελεστές του στον εκ-
παιδευτικό και στον επιστημονικό τομέα υπήρξαν 
εκπαιδευτικοί του Σχολείου μας. Σήμερα έχει εντα-
χθεί στο ωρολόγιο πρόγραμμα της Πρωτοβάθμιας 
και της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στην Ελλάδα 
και στην Κύπρο, ενώ έχει επίσης μεταφρασθεί στα 
γαλλικά και στα αγγλικά. 
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Η συμμετοχή των μαθητών του Κολλεγίου ήταν ενεργή 
και ουσιαστική. Συνεργάστηκαν και μοιράστηκαν τις από-
ψεις τους με μεγάλο ενθουσιασμό, δημιούργησαν σχέσεις 
συνύπαρξης με αθλητές των Special Olympics. Στο πλαί-
σιο αυτό, αθλητές και μαθητές χωρίστηκαν σε δεκαμελείς 
ομάδες, Σε κάθε ομάδα ήταν ένας ή δύο μαθητές του Κολ-
λεγίου. Η κάθε ομάδα δημιούργησε ένα παραμύθι, που πα-
ρουσιάστηκε στους συμμετέχοντες του συνεδρίου. Από τα 
δέκα παραμύθια, τα τρία παρουσιάστηκαν από μαθητές του 
Κολλεγίου, κατόπιν επιλογής από την ομάδα τους.

Στο περιθώριο του Συνεδρίου, οι διοργανωτές, οι εθε-
λοντές και οι εκπρόσωποι του Κολλεγίου αντάλλαξαν από-
ψεις, σκέψεις, εμπειρίες και συζήτησαν για ενδεχόμενες μελ-
λοντικές συνεργασίες των Special Olympics και του Κολλεγί-
ου Αθηνών, αλλά και άλλων σχολείων που συμμετείχαν, για 
την ευαισθητοποίηση των νέων ανθρώπων και κυρίως των 
μαθητών στα ζητήματα νοητικής στέρησης και αναπηρίας.

Οι μαθητές που συμμετείχαν στο Συνέδριο αλλά και 
στις δημιουργικές ομάδες της σύλληψης, σύνταξης και πα-
ρουσίασης των παραμυθιών είναι οι κάτωθι: 
Α. Μωραΐτη, Μ. Κοντοπούλου (Λύκειο Κολλεγίου Ψυ-
χικού), Μ. Αλευράς, Ε. Μαρινάκη, Α. Παπαγεωργίου, Λ. 
Μουρούτσης (Γυμνάσιο Κολλεγίου Ψυχικού), Α. Σάρρα 
(Δημοτικό Κολλεγίου Ψυχικού), Ν.-Α. Αναγνωστοπούλου, 
Κ.-Α. Βεκρή, Θ. Ευσταθίου (Λύκειο Κολλεγίου Αθηνών), Α.-
Ε. Διαμαντίδη, Δ. Πατέρας (Γυμνάσιο Κολλεγίου Αθηνών), 
Ι. Ρέβελας (Δημοτικό Κολλεγίου Αθηνών).

o Στο πλαίσιο της δράσης «Ζωγραφίζουμε-Συνυπάρχου-
με», πραγματοποιήθηκε με επιτυχία το διαδικτυακό Συνέ-
δριο που διοργάνωσε την Τετάρτη, 21 Απριλίου η Διεύ-
θυνση ΚΠ&Δ και το Γυμνάσιο Κολλεγίου Ψυχικού, με τίτλο: 
«Κολλέγιο Αθηνών – Special Olympics, Συνύπαρξη-Διαφο-
ρετικότητα».

Οι μαθητές των Δημοτικών, Γυμνασίων και Λυκείων 
του Σχολείου μας παρακολούθησαν ενημερωτικές ομιλίες 
και οπτικοακουστικό υλικό για το έργο και τις αξίες που 
πρεσβεύει ο οργανισμός Special Olympics. 

Χαιρετισμούς στο Συνέδριο απηύθυναν η Πρόεδρος 
του Δ.Σ. του ΕΕΙ Αννίκα Παπαντωνίου, ο Διευθυντής/
President του Κολλεγίου Καθηγητής Κώστας Συνολάκης και 
ο Γενικός Συντονιστής Σχολικών Μονάδων του ΕΕΙ Χρή-
στος Παπανικολάου. 

Παρεμβάσεις:
• Ανδρέας Ποταμιάνος, Ιδρυτικός Πρόεδρος Special 
Olympics Hellas και μέλος του ΕΕΙ (θέμα: «Ιστορική Ανα-
δρομή Ίδρυσης Special Olympics Hellas»).
• Μελίτα Τσουτρέλη, ιδρυτικό μέλος και Υπεύθυνη Δημο-
σίων Σχέσεων Special Olympics Hellas (θέμα: «Πώς μια 
ιδέα έγινε πράξη»).
• Ιωάννης Χαραλαμπάκης, Μέλος της Ομάδας Special 
Olympics Hellas, Κορέα 2011 (θέμα: «Βιωματική συνύπαρ-
ξη με αθλητές των Special Olympics»).

Κεντρικοί ομιλητές:
• Διονύσιος Κοδέλλας, Πρέσβυς επί τιμή, Πρόεδρος των 
Special Olympics Hellas (θέμα: «Η παρουσία των Special 
Olympics σε έναν κόσμο που συνεχώς αλλάζει»).
• Ε. Μαρινάκη, Α. Παπαγεωργίου, Λ. Μαρούτσης, Μ. 
Αλευράς, μαθητές του Γυμνασίου Κολλεγίου Ψυχικού (θέμα: 
«Δράση του Κολλεγίου Αθηνών με τα Special Olympics –  
Ζωγραφίζουμε-Συνυπάρχουμε»)
• Άννα Αντωνοπούλου, αθλήτρια Special Olympics (θέμα: 
«Αθλητισμός και Special Olympics»).

Το Συνέδριο προλόγισε και έκλεισε ο Χ. Συμεωνίδης, 
ενώ τις εργασίες συντόνισαν η Μ. Πριοβόλου και η Ε. Πα-
σαλίδου. 

Το Συνέδριο προέκυψε από τη δράση «Ζωγραφίζου-
με-Συνυπάρχουμε», κατά την οποία μαθητές του Κολλεγίου 
και αθλητές/αθλήτριες των Special Olympics συνεργάστη-
καν και ζωγράφισαν εμπνευσμένοι από τους Παγκόσμιους 
Χειμερινούς Αγώνες Special Olympics 2022, αλλά και από 
τις αξίες της διαφορετικότητας και της συνύπαρξης. Κατά 
τη διάρκεια του Συνεδρίου προβλήθηκαν ζωγραφιές των 
μαθητών. 

Οι συμμετέχοντες κατέδειξαν την ιστορική σχέση του 
Κολλεγίου με τα Special Olympics. Η ιστορική αυτή σχέση 
είναι βαθιά και άρρηκτα συνδεδεμένη τόσο με το πνεύμα 
των εμπνευστών και Ιδρυτών του Κολλεγίου, όσο και με το 
ιδεώδες που πρεσβεύουν όλοι όσοι αγωνίζονται, ιδιαιτέρως 
δε οι αθλητές των Special Olympics. Η ιστορική συνύπαρξη 
εκτυλίσσεται με γλαφυρές περιγραφές, λόγω της νοσταλγί-
ας και της αγάπης των ανθρώπων που είχαμε την τιμή να 
μας μιλήσουν και να ακουστούν σε 300 τμήματα του Κολλε-
γίου, δηλαδή σε 4.500 μαθητές. (Περιγραφή του συνεδρίου 
στον σύνδεσμο: https://www.athenscollege.edu.gr/news/
details/2021/04/22/special_olympics_21).

o Το Κολλέγιο, με βαθύτατο σεβασμό στις αξίες που 
πρεσβεύει, αλλά και στην παράδοσή του στην έμπρακτη 
αλληλεγγύη και μέριμνα για τους συνανθρώπους μας που 
το έχουν ανάγκη, σχεδίασε τη δράση «Ecumenical Home 
School». Παρέχει ενισχυτική διδασκαλία σε επτά προσφυ-
γόπουλα από τις δομές του The Home Project και του 
Οικουμενικού Προγράμματος Προσφύγων της Εκκλησίας 
της Ελλάδος, για να προετοιμαστούν για τις εισαγωγικές 
εξετάσεις. Οι υποψήφιοι αξιολογούνται με ακαδημαϊκά, 
κοινωνικά και ψυχολογικά κριτήρια.

Το Σχολείο μας προσφέρει την ευκαιρία σε αυτά τα 
παιδιά, που έχουν θέληση για μάθηση και έχουν ζήσει σε 
δύσκολες και επισφαλείς συνθήκες, να εισαχθούν και να 
φοιτήσουν στο Κολλέγιο, που θα τους εφοδιάσει με τις γνώ-
σεις, τις αξίες και την παιδεία, για να διεκδικήσουν ένα κα-
λύτερο μέλλον. Τους εφοδιάζει με τα εχέγγυα της μάθησης 
για να βελτιωθούν και να εξελιχθούν. Στην πορεία αυτή, 
βασικοί πρωτοστάτες είναι οι εκπαιδευτικοί μας, που με τη 
διδασκαλία τούς μεταδίδουν τα ιδεώδη αυτά και αγωνίζον-

https://www.athenscollege.edu.gr/news/details/2021/04/22/special_olympics_21
https://www.athenscollege.edu.gr/news/details/2021/04/22/special_olympics_21
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ται να αμβλύνουν τις ελλείψεις, για να γίνει εφικτή η εισα-
γωγή των προσφύγων για πρώτη φορά στο Σχολείο μας.

Η δράση «Ecumenical Home School» πραγματοποι-
είται από τη Διεύθυνση ΚΠ&Δ σε άμεση συνεργασία με το 
Ψυχοπαιδαγωγικό Τμήμα του Κολλεγίου, το The Home 
Project και το Οικουμενικό Πρόγραμμα Προσφύγων της 
Εκκλησίας της Ελλάδος. Στόχος όλων είναι η δράση αυτή 
να συμβάλει στην οικοδόμηση μιας κοινωνίας χωρίς απο-
κλεισμούς, με σεβασμό στη διαφορετικότητα και αρμονική 
συνύπαρξη.

o Το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα «Λέμε την Αλήθεια στην 
Εξουσία» βασίζεται στο βιβλίο με τίτλο «Λέμε την αλήθεια 
στην εξουσία: Υπερασπιστές των Ανθρωπίνων Δικαιωμά-
των που Αλλάζουν τον Κόσμο μας» της διεθνούς ακτιβί-
στριας και πολυβραβευμένης συγγραφέως Κerry Kennedy, 
Προέδρου του «Robert F. Kennedy Human Rights» και κό-
ρης του Robert F. Kennedy. Οι εκπαιδευτικοί του Κέντρου 
«Robert F. Kennedy Human Rights», βασισμένοι στο βιβλίο 
της K. Kennedy, δημιούργησαν εν συνεχεία ένα εκπαιδευτι-
κό βιβλίο για τη διδασκαλία του Προγράμματος «Λέμε την 
αλήθεια στην εξουσία» στα σχολεία. Το Ίδρυμα Μαριάννα 
Β. Βαρδινογιάννη ανέλαβε την ελληνική έκδοση του βιβλίου,  
ενώ τα κεφάλαια που περιλαμβάνει αυτή επελέγησαν από 
το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής του Υπουργείου Παι- 
δείας. 

Η Διεύθυνση ΚΠ&Δ, σε συνεργασία με τους καθηγητές 
Θεολογίας Γυμνασίων και Λυκείων Κολλεγίου Αθηνών και 
Κολλεγίου Ψυχικού, σχεδίασε την ένταξη του προγράμμα-
τος «Λέμε αλήθεια στην εξουσία» στη διδακτέα ύλη του 
μαθήματος των Θρησκευτικών (unit3), το οποίο διδάχτηκε 
σε 4 διδακτικές περιόδους σε όλες τις σχολικές μονάδες 
από 29 Μαρτίου έως 9 Απριλίου 2021. Το περιεχόμενο της 
ύλης, που προέκυψε σε σχέση με τις προσωπικότητες του 
βιβλίου και της ύλης των θρησκευτικών βιβλίων, απέδωσε 
αρμονικά την θεολογική γραμματεία στον σύγχρονο κόσμο, 
αλλά και την ηθική συνέπεια του σύγχρονου κόσμου προς 
την παράδοση και την ιστορικότητά του.

o Η Διεύθυνση ΚΠ&Δ συνεργάστηκε με το Ψυχοπαιδαγω-
γικό Τμήμα για την κατάρτιση του Κανονισμού «Πρόληψης 
και αντιμετώπισης περιστατικών παρενόχλησης και σεξου-
αλικής παρενόχλησης στο Κολλέγιο». Ο Κανονισμός αυτός, 
αφού ολοκληρώθηκε το πρώτο στάδιο επεξεργασίας του 
από την Μ. Αλιβιζάτου και τον Χ. Συμεωνίδη, προωθήθηκε 
στις Νομικές Υπηρεσίες, οι οποίες με τη σειρά τους το συμ-
πλήρωσαν από νομική άποψη. Εν συνεχεία βρίσκεται στο 
στάδιο της διαβούλευσης των Διευθύνσεων των σχολικών 
μονάδων. Ελπίζουμε ότι ο κανονισμός θα εφαρμοσθεί κατά 
τη νέα σχολική χρονιά. 

o Κατόπιν επιθυμίας των μαθητριών των Λυκείων Κολλε-
γίου Αθηνών και Κολλεγίου Ψυχικού να συναντήσουν δια-

δικτυακά και να πάρουν συνέντευξη από τέσσερις Ελληνί-
δες αναγνωρισμένες για την κοινωνική τους δράση και την 
πορεία τους στη ζωή, η Διεύθυνση ΚΠ&Δ, σε συνεργασία 
με τα Λύκεια Κολλεγίου Αθηνών και Κολλεγίου Ψυχικού, 
οργάνωσε τις συναντήσεις. 

Οι κυρίες Μαριάννα Βαρδινογιάννη, Κατερίνα Πανα-
γοπούλου, Σοφία Μπεκατώρου και Άλκηστις Πρωτοψάλτη 
συναντήθηκαν με τις μαθήτριες του Κολλεγίου και μοιρά-
στηκαν μαζί τους εμπειρίες και ιστορίες, τις ενέπνευσαν με 
τους στόχους τους, με τη δύναμη της ψυχής τους, αλλά και 
με την πορεία της ζωής τους.

o Η Διεύθυνση ΚΠ&Δ, σε συνεργασία με το Τμήμα Επι-
κοινωνίας, οργάνωσε διαδικτυακές συναντήσεις της Έλλης 
Ανδριοπούλου με μαθήτριες του Κολλεγίου. Η Ε. Ανδριο-
πούλου μοιράστηκε εμπειρίες, βιώματα και αποφάσεις από 
την πορεία της, απάντησε σε ερωτήσεις μαθητριών και 
έλυσε απορίες. Απώτερος στόχος των διαδικτυακών αυτών 
συναντήσεων ήταν οι μαθήτριες να έρθουν σε επικοινωνία 
με την Ε. Ανδριοπούλου, η οποία τους μίλησε με ειλικρίνεια 
και ρεαλισμό, εξηγώντας τους ότι κατά την πορεία τους οι 
άνθρωποι συναντούν πολλά εμπόδια και δυσκολίες αλλά 
και επιτυχίες. Οι συναντήσεις γίνονται σε μικρές ομάδες 
μαθητριών, για να υπάρχει η έννοια της διάδρασης. 

o Το Κολλέγιο αγόρασε και απέστειλε μεγάλο αριθμό βι-
βλίων στην Κοινότητα Ελληνοκάστρου Καρδίτσας, κατόπιν 
αιτήματος των τοπικών φορέων. Η δράση αυτή έρχεται σε 
συνέχεια της αποστολής ανθρωπιστικής βοήθειας προς 
τους πλημμυροπαθείς κατοίκους των Φαρσάλων και του 
Μουζακίου της Περιφερειακής Ενότητας Καρδίτσας από 
τις Μαθητικές Κοινότητες του Κολλεγίου, τον περασμένο 
Νοέμβριο.

Ο συντονισμός των δράσεων αλληλεγγύης προς την 
Περιφερειακή Ενότητα Καρδίτσας έγινε από τη Διεύθυνση 
ΚΠ&Δ του Σχολείου.

o Οι Διοικητικές και Οικονομικές Υπηρεσίες, σε συνεργα-
σία με τη Διεύθυνση ΚΠ&Δ, απέστειλαν στην Ιερά Μητρό-
πολη Καισαριανής, Βύρωνος και Υμηττού ρουχισμό, για να 
διανεμηθεί σε ανθρώπους που το έχουν ανάγκη. Τα δέματα 
παρελήφθησαν από τον π. Κωνσταντίνο του Ιερού Ναού 
Αγίου Γεωργίου Καρέα.

o Το Κολλέγιο, είναι ιδιαίτερα ευαισθητοποιημένο σε θέ-
ματα Περιβάλλοντος - Ανακύκλωσης. Γι’ αυτό αποφασί-
σθηκε φέτος, παρ’ όλα τα προβλήματα που προέκυψαν 
λόγω Covid-19 και lockdown, να επαναπροσδιορίσουμε 
την αξία και τη χρήση της ανακύκλωσης, στο πλαίσιο των 
Μαθητικών Κοινοτήτων. Με αφορμή την ιδέα των μαθητών 
του Λυκείου του Κολλεγίου Αθηνών Γ. Χαϊδεμένου, Δ. Λι-
βανού και Γ. Στεργίου, η Διεύθυνση Κοινωνικής Πρόνοιας 
και Διαφορετικότητας και το Γραφείο Διαχείρισης Κρίσεων 
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συνεργάστηκαν, σχεδία-
σαν και οργάνωσαν μαζί 
με τους μαθητές, αλλά και 
με την υποστήριξη όλων 
των σχολικών μονάδων –
σε επίπεδο διδασκόντων, 
αλλά και των 15μελών 
Μαθητικών Συμβουλίων– 
διάφορες δράσεις. 

Μετά από παρουσία-
ση (Θέατρο Χωρέμη) της 

ιδέας των μαθητών στον Διευθυντή/President Καθηγητή 
Κώστα Συνολάκη, στον Γενικό Συντονιστή Σχολικών Μονά-
δων Χρήστο Παπανικολάου, στον Διευθυντή Λυκείου Κολ-
λεγίου Αθηνών Χρίστο Κωνσταντόπουλο, στον Διευθυντή 
ΚΠ&Δ Χρυσόστομο Συμεωνίδη και στον Crisis Manager 
Βασίλη Σκαναβή, ανατέθηκε στη Διεύθυνση ΚΠ&Δ να κά-
νει την ευαισθητοποίηση όλων των Σχολικών Μονάδων σε 
συνεργασία με τους τρεις μαθητές, κατόπιν εγκρίσεως της 
Διασχολικής και στο Γραφείο Διαχείρισης Κρίσεων να ορ-
γανώσει και να τοποθετήσει όλη την υλικοτεχνική υποδομή 
στους εσωτερικούς και στους εξωτερικούς χώρους των δύο 
campuses.

Η Διεύθυνση ΚΠ&Δ, για να ευαισθητοποιήσει τη Μα-
θητική Κοινότητα εντός της σχολικής μονάδας για την αξία 
της ανακύκλωσης σε μια αρμονία σεβασμού Δημιουργίας 
- Φύσης - Κτήσης, ενώ το Γραφείο Διαχείρισης Κρίσεων 
στο πρακτικό και εφαρμοστικό μέρος, τόπων, σημείων και 
χωροταξικών διαβαθμίσεων ανάλογα με το είδος των ανα-
κυκλούμενων απορριμμάτων και της ουσιαστικής και δημι-
ουργικής εκμετάλλευσής τους.

Το Σχολείο μας, ως μη κερδοσκοπικός οργανισμός και 
έχοντας συνειδητοποιήσει τον ρόλο του στην κοινωνία, θα 
καταβάλει το οικονομικό όφελος που θα προκύψει από την 
ανακύκλωση στο Πρόγραμμα Υποτροφιών του Κολλεγίου.

o Η Διεύθυνση ΚΠ&Δ, σε 
συνεργασία με το Γραφείο 
Διαχείρισης Κρίσεων, οργά-
νωσε μια νέα δράση που θα 
συμβάλει στην ευαισθητο-
ποίηση της μαθητικής κοι-
νότητας για το περιβάλλον 
μέσω της ανακύκλωσης. Η 
δράση αυτή είναι αντανακλα-
στική της δράσης της Ανακύ-
κλωσης και η ιδέα προέκυ-
ψε από πρόταση των μαθητών του Κολλεγίου Αθηνών Γ. 
Χαϊδεμένου, Δ. Λιβανού και Γ. Στεργίου. Πιο συγκεκριμένα 
καλούνται όλοι οι μαθητές του Κολλεγίου να ανακυκλώσουν 
βιβλία, τετράδια και σημειώσεις που δεν χρειάζονται πλέ-
ον. Τα βιβλία που είναι σε καλή κατάσταση θα δοθούν για 
επαναχρησιμοποίηση. Τα έσοδα που θα προκύψουν θα 

κατατεθούν στο Πρόγραμμα Υποτροφιών του Κολλεγίου. 
Με slogan «Γίνε και εσύ κρίκος της αλυσίδας της ζωής των 
σχολικών βιβλίων! Ανακύκλωσε τώρα!!!», οι μαθητές και οι 
μαθήτριες του Κολλεγίου θα συμβάλουν με την ενέργειά 
τους αυτή στην προστασία του περιβάλλοντος.

o Το Κολλέγιο, αντιλαμβα-
νόμενο τη σημασία της ευαι-
σθητοποίησης της μαθητική 
κοινότητας πάνω στο θέμα 
της αιμοδοσίας συμμετείχε 
στην Πανελλήνια έκθεση ζω-
γραφικής για παιδιά, με τίτλο 
«Δίνω αίμα - Σώζω ζωή», η 
οποία διοργανώθηκε από τον 
Δήμο Χανίων, με αφορμή τον 
εορτασμό της Παγκόσμιας 
Ημέρας Εθελοντή Αιμοδότη, που έχει καθιερωθεί να εορ-
τάζεται στις 14 Ιουνίου διεθνώς, τιμώντας τον ανώνυμο εθε-
λοντή αιμοδότη για την ανιδιοτελή προσφορά του.

Η Διεύθυνση ΚΠ&Δ, σε συνεργασία με τα Δημοτικά 
Κολλεγίου Αθηνών και Κολλεγίου Ψυχικού, απέστειλαν 
ζωγραφιές των μαθητών της 4ης και 5ης Δημοτικού για 
να κοσμήσουν την ως άνω δράση. Οι ζωγραφιές αυτές 
προέκυψαν έπειτα από ευαισθητοποίηση και προβολή 
οπτικοακουστικού υλικού πάνω σε θέματα αιμοδοσίας και 
εθελοντισμού. 

*

Η Διεύθυνση Κοινωνικής Πρόνοιας και Διαφορετικότη-
τας, σεβόμενη όλους τους ενδοσχολικούς θεσμούς, πάντα 
κινήθηκε με διακριτικότητα και σεβασμό, ακολουθώντας 
πιστά και απαρέγκλιτα τις διαδικασίες του Σχολείου. Όλες 
οι δράσεις, μηδεμιάς εξαιρουμένης, εγκρίθηκαν κατόπιν 
γραπτής εισηγήσεως προς τον Γενικό Συντονιστή, ο οποί-
ος ακολούθως τις συμπεριέλαβε στην εκάστοτε ημερήσια 
διάταξη της Διασχολικής Επιτροπής, το συλλογικό όργανο 
των Διευθυντών των σχολικών μονάδων, που έλαβε όλες 
τις αποφάσεις για όλες τις δράσεις. Για το σχολικό έτος 
2020-2021 η Διεύθυνση ΚΠ&Δ συνεργάστηκε με πάνω από 
2.000 μαθητές και μαθήτριες εντός και εκτός σχολείου, με 
πάνω από 150 εκπαιδευτικούς, Διευθυντές, Υποδιευθυντές, 
Προϊσταμένους και διδάσκοντες, με τουλάχιστον 30 εξωτε-
ρικούς φορείς και με πολλούς άλλους». 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΡΙΣΕΩΝ
«Σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Κοινωνικής Πρόνοιας  

και Διαφορετικότητας, το Γραφείο Διαχείρισης Κρίσεων 
ανέλαβε τον συντονισμό δράσεων για την ευαισθητοποί-
ηση της μαθητικής κοινότητας για την ανακύκλωση. Ειδι-
κότερα:

• Ανέλαβε τον σχεδιασμό για την τοποθέτηση της υλικοτε-
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χνικής υποδομής για ανακύκλωση στους εσωτερικούς και 
τους εξωτερικούς χώρους στο campus Ψυχικού και στο 
campus Κάντζας. 

• Διοργάνωσε τη συγκέντρωση σχολικών βιβλίων, τετρα-
δίων και σημειώσεων που δεν χρειάζονται οι μαθητές, τα 
οποία θα ανακυκλώνονται ή θα δωρίζονται σε ιδρύματα για 
επαναχρησιμοποίηση. 

• Συντόνισε τη δημιουργία βίντεο για την ανακύκλωση από 
μαθητές του Λυκείου. 

• Εκπόνησε μελέτη για τις διαβαθμίσεις που προκύπτουν 
ανάλογα με το είδος των ανακυκλούμενων απορριμμάτων 
και τους τρόπους δημιουργικής εκμετάλλευσής τους στο 
Σχολείο. 

Σε συνεργασία με την Τεχνική Υπηρεσία:

• Διαμόρφωσε τον εξωτερικό χώρο πίσω από το Μπενά-
κειο Διδακτήριο, απομακρύνοντας τα containers που βρί-
σκονταν στον χώρο στάθμευσης, συγκεντρώνοντας τους 
κάδους απορριμμάτων σε ένα σημείο και καλύπτοντάς τους 
με εκτυπωμένους μουσαμάδες.

• Διοργάνωσε ασκήσεις εκκένωσης και δημιούργησε εκ-
παιδευτικό βίντεο για την ασφαλή εκκένωση σχολικού 
λεωφορείου στην περίπτωση πυρκαγιάς με τη συμμετοχή 
μαθητών του Θεατρικού Ομίλου του Δημοτικού Κολλεγίου 
Αθηνών. 

• Ανέλαβε τον σχεδιασμό και τη δημιουργία χάρτη εκκέ-
νωσης του κτιρίου του Νηπιαγωγείου σε περίπτωση πυρ-
καγιάς. Αντίστοιχοι χάρτες θα σχεδιασθούν μελλοντικά για 
όλα τα κτίρια του Σχολείου. 

• Προετοιμάζει την τοποθέτηση ειδικών μπλε κάδων ανα-
κύκλωσης σε όλους τους χώρους των δύο campus.

Το Γραφείο Διαχείρισης Κρίσεων συμμετείχε επίσης 
στη διοργάνωση των Τελετών Αποφοίτησης Δημοτικών, Γυ- 
μνασίων και Λυκείων».

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ  
ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

«Τους τελευταίους μήνες, η Διεύθυνση Πληροφορικής 
και Ψηφιακής Εκπαίδευσης προχώρησε σε επανεξέταση 
και εκσυγχρονισμό των συστημάτων πληροφορικής του 
Σχολείου, αξιοποιώντας στο μέγιστο των δυνατοτήτων της 
την πλατφόρμα Microsoft Teams για τη διαχείριση της εκ-
παίδευσης. 
– Πραγματοποίησε ειδικά σεμινάρια προς τους όλους τους 
εκπαιδευτικούς του Σχολείου με αντικείμενο τη δημιουργία, 
την οργάνωση και τη διαχείριση τάξης TEAMS, τη δημι-
ουργία Forms/Quizzes, τη διαχείριση του εκπαιδευτικού 
υλικού της τάξης και των μαθητών με Class Notebook, 
Sway, κοινόχρηστα αρχεία, αποθετήριο εκπαιδευτικού υλι-
κού, αναθέσεις εργασιών και τηλεδιάσκεψης. 

Έως σήμερα έχουν δημιουργηθεί:

• Πάνω από 1000 FORM Quizzes από τους εκπαιδευτι-
κούς σε όλα σχεδόν τα μαθήματα και σε όλες τις σχολικές 
βαθμίδες. 

• Περισσότερες από 6.500 αναθέσεις Quizzes από εκπαι-
δευτικούς σε μαθητές με στόχο την αυτοαξιολόγησή τους 
αλλά και την αξιολόγηση των γνώσεων που απέκτησαν.
– Δημιούργησε διαδικτυακό χώρο με συχνές ερωτήσεις 
(FAQ) προς εκπαιδευτικούς και μαθητές, με οδηγίες σχετι-
κά με τη λειτουργία της πλατφόρμας. 
– Πραγματοποίησε την πλήρη μετάβαση των λειτουργιών 
του Νηπιαγωγείου στο Teams (από το Moodle).
– Εκπόνησε εγχειρίδιο 50 σελίδων με τίτλο «Εξ αποστά-
σεως Εκπαίδευση. Σκέψεις – Απόψεις – Βιβλιογραφικές 
αναφορές», το οποίο διανεμήθηκε στους Διευθυντές των 
σχολικών μονάδων. 
– Δημοσίευσε τρία άρθρα για την εξ αποστάσεως εκπαί-
δευση στον έντυπο και ηλεκτρονικό Τύπο: 

• «Εξ αποστάσεως σύγχρονη και ασύγχρονη διδασκαλία. 
Διευρύνοντας ακόμη περισσότερο τον ορίζοντα της εκπαί-
δευση;»

• «Ὰνάγκᾳ δ᾿ οὐδὲ θεοὶ μάχονται» (Σιμωνίδης 139 π.Χ.).

• «Συμμετέχοντας ως γονιός σε ένα διαδικτυακό μάθημα 
του παιδιού μου, εν μέσω πανδημίας». 
– Πραγματοποίησε ομιλίες για την αξιοποίηση των διαδρα-
στικών πλατφορμών διαχείρισης της εκπαίδευσης σε ημε-
ρίδες εθνικής και διεθνούς εμβέλειας (ΕΚΠΑ, Ζωγράφειο, 
Εκπαιδευτήρια Μαντουλίδη, Εκπαιδευτήρια Αυγουλέα-Λι-
ναρδάτου). 
– Εξασφάλισε συνεργασία με το ελληνικής παραγωγής εκ-
παιδευτικό διαδραστικό υλικό BRAINY για τους εκπαιδευτι-
κούς και τους μαθητές Δημοτικού, με στόχο την επέκταση 
του προγράμματος και στο Γυμνάσιο. 
– Προβαίνει σε σειρά ενεργειών για τη βελτίωση της επικοι-
νωνίας του Σχολείου με τους μαθητές, τους γονείς και τους 
εκπαιδευτικούς. 

Συγκεκριμένα: 

• Δημιουργεί κέντρα γενικής ενημέρωσης για γονείς και 
μαθητές με στόχο την άμεση ενημέρωση των εμπλεκομέ-
νων στην εκπαιδευτική διαδικασία, τη μείωση της αποστο-
λής e-mail στους γονείς και τη δημιουργία ψηφιακού δια-
δικτυακού πίνακα ανακοινώσεων ορατού από οποιαδήποτε 
συσκευή με τη δυνατότητα αποστολής ειδοποίησης. 

• Δημιούργησε ομάδες TEAMS για τους έξι Συλλόγους 
Γονέων όπου έχουν τη δυνατότητα να ανταλλάσσουν μηνύ-
ματα, ανακοινώσεις και να διενεργούν διαδικτυακές συνα-
ντήσεις και ομιλίες μεταξύ τους.

• Διανέμει ερωτηματολόγιο γνώμης σε γονείς και μαθητές 
σε σχέση με την εξ αποστάσεως διδασκαλία με στόχο τη 
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διαρκή βελτίωση των διαδικασιών και των υπηρεσιών του 
Σχολείου. 

Επίσης, στο πλαίσιο του εκσυγχρονισμού των υποδο-
μών του Σχολείου: 

• Δημιουργήθηκαν για πρώτη φορά 5.500 και πλέον ηλε-
κτρονικές διευθύνσεις του Σχολείου για τους μαθητές από 
το Προνήπιο έως το IBDP, καθώς και έντυπο κανόνων αξι-
οποίησης αυτού του e-mail. 

• «Ανέβηκαν» στο Cloud τα 900 και πλέον e-mail του προ-
σωπικού του ΕΕΙ, αξιοποιώντας την ασφάλεια των δεδομέ-
νων, την παροχή διαθεσίμου χώρου, την προσβασιμότητα 
από όλες τις συσκευές, καθώς και τη δυνατότητα ελέγχων 
που παρέχει το Exchange Online (M365)».

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ

o Στο τέλος Μαΐου ολοκληρώθηκαν τα μαθήματα της Β΄ 
Περιόδου 2020-21 του Προγράμματος Επιμόρφωσης Ενη-
λίκων που, λόγω της πανδημίας COVID-19, έγιναν δια- 
δικτυακά μέσω της εφαρμογής Microsoft Teams. 

Το νέο πρόγραμμα μαθημάτων για το ακαδημαϊκό 
έτος 2021-22 έχει αναρτηθεί στο site μας και περιλαμβά-
νει θέματα σε όλους τους τομείς: Επιστήμες-Πολιτισμός, 
Ξένες Γλώσσες και Πολιτισμός, Καλλιτεχνικά Εργαστήρια 
και Προσωπική Ανάπτυξη. 

(Πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής στην ηλε-
κτρονική μας διεύθυνση www.athenscollege.edu.gr/adult-
learning καθώς και στα τηλέφωνα 2106748160, 6748153).

Για την επομένη χρονιά προγραμματίζονται πάλι οι 
δραστηριότητες του προγράμματος Άσκηση-Άθληση:

• Κολυμβητικό Κέντρο: Δευτέρα-Παρασκευή 17.30-21.30, 
Σάββατο 14.00-19.00 

• Γυμναστήριο: Δευτέρα έως Παρασκευή 17.30-22.30, 
Σάββατο 14.00-19.00 
(Πληροφορίες: τηλ. 210 6798321).

ΠΕΝΘΗ

n Αριστέα Τσιάπα: Απεβίωσε τον Ιανουάριο 2021. Είχε 
γεννηθεί στην Αθήνα το 1946. Σπούδασε στην Αρσάκειο 
Παιδαγωγική Ακαδημία και μετεκπαιδεύθηκε (μεταπτυ-
χιακές σπουδές) στο Μαράσλειο Διδασκαλείο Δημοτικής 
Εκπαίδευσης. Το 1973 προσελήφθη ως δασκάλα στο 
Δημοτικό του Κολλεγίου Αθηνών. Αποχώρησε συνταξι-
οδοτηθείσα το 2002. Ιδιαίτερα σημαντική ήταν η κοινω-
νική δραστηριότητά της: Πρωτοστάτησε στην ίδρυση του 
Συλλόγου Εθελοντών-Εθελοντριών «Αγαπώ-Προσφέρω» 
(για τη στήριξη παιδιών), του οποίου διετέλεσε επί μακρά 

σειρά ετών Πρόεδρος. Ήταν επίσης ενταγμένη στην ομά-
δα εθελοντριών του Ιδρύματος ΠΙΚΠΑ Πεντέλης, υπήρξε 
μέλος του Εθνικού Κέντρου Βιβλίου, υπεύθυνη στο Τμήμα 
«Ιστορία για παιδιά», εκδίδοντας ειδικό δελτίο με τίτλο 
«Αρχαιότητα και Ιστορία για Παιδιά», και είχε συμμετά-
σχει σε πολλά συνέδρια με θέμα τον εθελοντισμό. Τιμήθη-
κε από το Πανεπιστήμιο Αιγαίου για τη συμβολή της στην 
ανάπτυξη του μεταπτυχιακού προγράμματος και για τις 
υποτροφίες σε αριστούχους φοιτητές και φοιτήτριες στη 
μνήμη του γιου της Ηλία και από τους Δήμους Πεντέλης, 
Κέρκυρας και Αμαρουσίου για την πολυσχιδή φιλανθρω-
πική προσφορά της.

n Ευτύχιος Τωμαδάκης: Απεβίωσε τον Απρίλιο 2021. Είχε 
γεννηθεί στη Σκάφη Χανίων το 1940. Σπούδασε Ιστορία-
Αρχαιολογία στη Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστημίου 
Αθηνών και –μεταπτυχιακά– στο Πανεπιστήμιο Ρώμης 
(Ελληνική Παλαιογραφία και Βυζαντινή Φιλολογία και 
Ιστορία) και αναγορεύθηκε Διδάκτωρ από το Πανεπι-
στήμιο Αθηνών. Το 1975 προσελήφθη ως φιλόλογος στο 
Κολλέγιο Αθηνών και, κατά την περίοδο 1988-1992, διε- 
τέλεσε Διευθυντής του Γυμνασίου. Αποχώρησε το 1997 
για να αναλάβει καθήκοντα Αναπληρωτή Καθηγητή Βυζα-
ντινής Φιλολογίας στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Ευρύ ήταν 
το συγγραφικό έργο του και σημαντική η κοινωνική δρα-
στηριότητά του.

n Κωνσταντίνος Πολυχρονόπουλος: Απεβίωσε τον Μάιο  
2021. Είχε γεννηθεί στο Μάτεσι Ολυμπίας το 1935. 
Σπούδασε στη Μαράσλειο Παιδαγωγική Ακαδημία και, 
αργότερα, στην Πάντειο Ανωτάτη Σχολή Πολιτικών Επι-
στημών. Το 1965 προσελήφθη ως δάσκαλος στο Δημο-
τικό Κολλεγίου Αθηνών, όπου διετέλεσε Υποδιευθυντής 
(1983-1988) και Αναπληρωτής Διευθυντής (1993-2000). 
Επί σειρά ετών ήταν μέλος της Επιτροπής Υποτροφιών 
του Κολλεγίου Αθηνών. Αποχώρησε συνταξιοδοτηθείς το 
2000.

n Κωνσταντίνος Νάσιος: Απεβίωσε τον Μάιο 2021. Εί-
χε γεννηθεί στο Κάιρο το 1947. Σπούδασε στη Θεολογι-
κή Σχολή και στη Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστημίου 
Αθηνών. Το 1977 προσελήφθη ως θεολόγος του Γυμνα-
σίου Κολλεγίου Αθηνών. Αποχώρησε συνταξιοδοτηθείς το 
2006.

n Ελένη Καραγιάννη: Απεβίωσε τον Μάιο 2021. Είχε γεν-
νηθεί στην Κωνστάντζα Ρουμανίας το 1935. Αποφοίτησε 
από το Ινστιτούτο Αγγλικών Σπουδών Αθηνών και τη Φι-
λοσοφική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών (Ελληνική 
και Αγγλική Φιλολογία). Το 1960 προσελήφθη ως καθη-
γήτρια Αγγλικών στο Δημοτικό του Κολλεγίου Αθηνών. 
Αποχώρησε συνταξιοδοτηθείσα το 1996.

http://athenscollege.edu.gr/adult-learning
http://athenscollege.edu.gr/adult-learning
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SAKA & ATHENS COLLEGE GET CLOSE AND PERSONAL

Στις 20 Μαρτίου, εκατοντάδες απόφοιτοι από όλο τον κόσμο παρακολούθησαν διαδικτυακά τη συνομιλία του 
Προέδρου του ΣΑΚΑ Κωνσταντίνου Παπαδιαμάντη ’78 με τον Διευθυντή/President του Κολλεγίου Καθηγητή Κώστα 
Συνολάκη ’75, και στη συνέχεια είχαν την ευκαιρία να διατυπώσουν και οι ίδιοι απόψεις και ερωτήσεις τους. Η συμ-
μετοχή από όλα τα ΣΑΚΑ Chapters (USA Chapter, UK Chapter, Benelux Chapter, Middle East Chapter & Germany 
Chapter), καθώς και από χώρες όπου ακόμα δεν έχει συσταθεί ΣΑΚΑ Chapter, αποτελεί –όπως σημείωσε η Ελένη 
Αναγνωστοπούλου ’10, Β΄ Αντιπρόεδρος του ΣΑΚΑ και συντονίστρια Chapters– «απόδειξη ότι, όσα χιλιόμετρα και 
αν μας χωρίζουν, η ανάγκη μας για επικοινωνία με τους συναποφοίτους και συμμαθητές μας δεν μειώνεται, αλλά 
αντιθέτως ισχυροποιείται».

Αναφερόμενος στην εκδήλωση αυτή, ο Κ. Συνολάκης τόνισε, μεταξύ άλλων: 
«Γνωρίζω πόσο σημαντική είναι η επικοινωνία σας με την Κολλεγιακή κοινότητα, ιδιαίτερα για όσους ζουν και 

εργάζονται εκτός Ελλάδας. Έχοντας ο ίδιος ζήσει το μεγαλύτερο μέρος της ζωής μου στο εξωτερικό, μακριά από 
τη χώρα μας και το Σχολείο μας, γνωρίζω πόσο πολύτιμη είναι η σύνδεση με συναποφοίτους σε όλο τον κόσμο και 
πόσο αναντικατάστατος είναι για εμάς αυτός ο ιδιαίτερος δεσμός μεταξύ συμμαθητών. Αλλά και η επικοινωνία του 
Σχολείου με τους αποφοίτους του όλων των ηλικιών είναι εξίσου σημαντική. Είστε οι πρεσβευτές του Σχολείου μας και 
συμβάλλετε πολύ στη δημόσια εικόνα του. Τα επιτεύγματά σας και ο ρόλος σας ως πολιτών της Ελλάδας και του κό-
σμου τοποθετούν το Κολλέγιο ανάμεσα στα καλύ-
τερα εκπαιδευτικά ιδρύματα παγκοσμίως. Καθώς 
πλησιάζει η εκατονταετηρίδα του Σχολείου μας το 
2025, χρειαζόμαστε τη συνεργασία σας, ώστε να 
εξασφαλίσουμε ότι η Alma Mater μας θα παραμεί-
νει και στον 21ο αιώνα κέντρο και φάρος αριστείας 
της ελληνικής και της διεθνούς εκπαίδευσης, όπως 
υπήρξε και στον 20ό αιώνα».

Τη σημασία της πρωτοβουλίας αυτής εξήρε 
και ο Κ. Παπαδιαμάντης, υπογραμμίζοντας: 

«Τι πιο αυτονόητο από μια τέτοια εκδήλωση; 
Μιλάμε για το Σχολείο και το μέλλον του, για τα 
προβλήματά του και τις δυσκολίες που συνάντη-
σε –διότι κακά τα ψέμματα τα προβλήματα είναι 
παρόντα και οι δυσκολίες, ποικίλης προελεύσεως– 
και για το πώς μπορούμε να στηρίξουμε. Πώς να 
βοηθήσουμε όμως, εάν δεν τα πούμε ανοικτά μεταξύ μας; Κι αυτό κάναμε, μιλήσαμε Κολλεγιακά, δηλαδή με σεβασμό 
στην άποψη του άλλου και με επιχειρήματα. Αλλά και στενότερα Σακικά, η εκδήλωση ήταν σημαντική, σημαδιακή: 
Ξεκίνησε με πρωτοβουλία των αποφοίτων του εξωτερικού, που δραστηριοποιούνται μέσω των chapters, μάλιστα δε 
των δύο παλαιοτέρων, των ΗΠΑ και του Ηνωμένου Βασιλείου (που μας έδωσαν και τους δύο συντονιστές, τον Μιχάλη 
Κοσμίδη ’78 από το Λονδίνο και την Μυσιρλένα Εγκολφοπούλου ’09 από την Νέα Υόρκη). Στοιχηθήκαμε όλοι στην 
πρωτοβουλία αυτή κι από κοινού δημιουργήσαμε την εκδήλωση, δείχνοντας πως όπου κι εάν βρισκόμαστε συνεργα-
ζόμαστε μέσω του ΣΑΚΑ».

Η ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ 

ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ-ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΨΥΧΙΚΟΥ 

ΘΑ ΔΙΕΞΑΧΘΕΙ ΣΤΙΣ 17 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2021

(ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΑΚΑ, ΤΗΛ. 210-6722067)
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o Ο Παύλος Αλιβιζάτος x78, Καθηγητής Νανοεπιστημών 
και Νανοτεχνολογίας του Berkeley University της Καλι-
φόρνιας, επελέγη ως President του University of Chicago.

o Ο Άρης Ροζάκης ’75, Καθηγητής Αεροναυπηγικής και 
Μηχανολογίας στο Ινστιτούτο Τεχνολογίας της Καλιφόρ-
νιας (Caltech), τιμήθηκε με το Μετάλλιο «Horace Mann», 
το οποίο απονέμεται κάθε χρόνο από το Πανεπιστήμιο 
Brown σε μεταπτυχιακό απόφοιτό του για σημαντική συ-
νεισφορά στο επιστημονικό πεδίο του.

o Μεταξύ των εφοπλιστών με τη μεγαλύτερη επιρροή 
στην παγκόσμια ναυτιλία (κατάταξη 2020 του Lloyd’s List) 
είναι και οι Γιώργος Προκοπίου x65, Γιώργος Οικονόμου 
’72 και Πέτρος Παππάς ’72.

o Ο Σπύρος Καπράλος x74, μέλος της Διεθνούς Ολυ-
μπιακής Επιτροπής, εξελέγη Πρόεδρος ΕΟΕ (Ευρωπαϊκές 
Ολυμπιακές Επιτροπές).

o Ο Ανδρέας Γεωργίου ’79 εξελέγη από το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο μέλος της Ανεξάρτητης Αρχής που εποπτεύει 
το Ευρωπαϊκό Στατιστικό Σύστημα (European Statistical 
Governance Advisory Board).

o Στο πλαίσιο του κύκλου συναυλιών στο Μέγαρο Μου-
σικής Αθηνών με τίτλο «Ο επαναπατρισμός της Διασπο-
ράς», με έργα σύγχρονων Ελλήνων συνθετών Ελληνικής 

καταγωγής που δραστηριοποιούνται καλλιτεχνικά στο 
εξωτερικό, παρουσιάσθηκε –σε πρώτη παγκόσμια εκτέ-
λεση– ο «Αίας» του Στρατή Μηνακάκη ’98, μέρος του 
κύκλου «Σκιαγραφίες IV για βιολί, βιολοντσέλο, φλάουτο, 
κλαρινέτο και πιάνο».

o Ο Χρήστος Παπασιδέρης ’84, αγγειοχειρουργός, δια-
πιστευμένος διαμεσολαβητής, πραγματογνώμων σε νομι-
κές υποθέσεις, έλαβε και πτυχίο από τη Νομική Σχολή του 
Πανεπιστημίου Αθηνών. Ως ιατρός συνεργάζεται με τα 
χειρουργεία μεγάλων ιδιωτικών νοσοκομείων και παρέχει 
υπηρεσίες σε ασθενείς στα ιατρεία του σε βόρεια και νό-
τια προάστια της Αθήνας. Είναι Γεν. Γραμματέας του Δ.Σ. 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΣΤΟ DELPHI ECONOMIC FORUM 2021

Ευρεία ήταν η συμμετοχή αποφοίτων του Κολλεγίου στο Delphi Economic Forum (12-16 Μαΐου 2021):

• Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης ’86,
• Μέλη της Κυβέρνησης: Νίκος Δένδιας ’78, Υπουργός Εξωτερικών, Νίκος Παναγιωτόπουλος ’84, Υπουργός Εθνι-
κής Άμυνας, Νίκη Κεραμέως ’98, Υπουργός Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, Μάκης Βορίδης ’83, Υπουργός 
Εσωτερικών, Κώστας Καραμανλής ’92, Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Σπήλιος Λιβανός ’86, Υπουργός 
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Μιλτιάδης Βαρβιτσιώτης ’87, Αναπληρωτής Υπουργός Εξωτερικών, αρμόδιος 
για Ευρωπαϊκά Θέματα, Χρίστος Δήμας ’98, Υφυπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, αρμόδιος για την Έρευνα 
και Τεχνολογία, Δόμνα Μιχαηλίδου ’05, Υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, αρμοδία για θέματα 
Πρόνοιας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης), 
• Άλλοι απόφοιτοι: Ελένη Βαρβιτσιώτη ’99, Θάνος Βερέμης ’62, Μάρκος Βερέμης ’91, Νικηφόρος Διαμαντού-
ρος ’61, Αρίστος Δοξιάδης ’70, Νίκος Ερηνάκης ’05, Χρυσόστομος Καβουνίδης ’94, Γιώργος Καμίνης ’73, Όλγα 
Κεφαλογιάννη ’92, Κωνσταντίνος Κόκκαλης ’00, Δημήτρης Κοτταρίδης ’90, Γιάννης Μανουηλίδης ’76, Θανάσης 
Μαρτίνος ’68, Γιώργος Μαυρογορδάτος x63, Δημήτρης Μαύρος ’62, Γιώργος Μουρούτης ’90, Κώστας Μπακογιάν-
νης ’00, Νότης Μπερνίτσας ’67, Δημήτρης Μπερτσιμάς ’81, Γιάννης Παλαιολόγος ’97, Γιώργος Παπακωνσταντίνου 
’80, Δημήτρης Παπαλεξόπουλος ’80, Γιώργος Παπανδρέου x71, Αλέξης Παπαχελάς ’79, Γιώργος Πρεβελάκης ’68, 
Μιχάλης Στασινόπουλος ’85, Κώστας Συνολάκης ’75, Γιώργος Τανισκίδης ’80, Δημήτρης Τρυφωνόπουλος ’91, 
Αλέξης Φυλακτόπουλος ’65, Χρήστος Χωμενίδης ’85. 

ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ-ΜΕΛΗ  
ΤΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ

Ο Αλέκος Λεβίδης ’63 εξελέγη Τακτικό Μέλος 
της Ακαδημίας Αθηνών στην έδρα της «Ζωγραφι-
κής», στη Β΄ Τάξη των Γραμμάτων και των Καλών 
Τεχνών. 

Έξι ακόμη απόφοιτοι έχουν τύχει της μεγάλης 
αυτής διάκρισης: Ο αείμνηστος Παύλος Μυλω-
νάς ’32, ο Λουκάς Παπαδήμος ’66, ο Νικηφόρος 
Διαμαντούρος ’61, ο Μιλτιάδης Χατζόπουλος ’62, 
ο Κωνσταντίνος Συνολάκης ’65 και ο Αλέξανδρος 
Νεχαμάς ’64.

ΤΑ ΝΕΑ ΤΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ
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της Επαγγελματικής Ένωσης Αγγειοχειρουργών Ελλάδος 
και μέλος της Αγγειολογικής Εταιρείας και της Ελληνικής 
Αγγειοχειρουργικής Εταιρείας. Έχει διατελέσει επίσης Γεν. 
Γραμματέας του Δ.Σ. της Ένωσης Ιατρών ΕΟΠΥΥ. 

o Μέλη της Επιστημονικής Επιτροπής του Πανελλήνιου 
Μαθητικού Συνεδρίου «Διάλογος ή σύγκρουση πολιτι-
σμών; Με αφορμή το ορόσημο των 2.500 χρόνων από τη 
Μάχη των Θερμοπυλών και τη Ναυμαχία της Σαλαμίνας» 
(βλ. σελ. 16-17) ήταν ο Θάνος Βερέμης ’62, Ομότιμος Κα-
θηγητής Πολιτικής Ιστορίας του Πανεπιστημίου Αθηνών 
και ο Στέλιος Βιρβιδάκης ’74, Καθηγητής Φιλοσοφίας του 
Πανεπιστημίου Αθηνών.

o Εκδόθηκαν πρόσφατα τα εξής βιβλία:
– Φοίβου Ιωαννίδη x55: «Μια ζωή γεμάτη» (Εκδόσεις 
Καστανιώτη).
– Διονύση Κόκκινου ’57 (editor): «The Capital of knowl-
edge – Proceedings of the First International Congress» 
- European Association of Professors Emeriti ( Έκδοση 
Society for the Propagation of Useful Books).
– Θάνου Βερέμη ’62 (και Ιάκωβου Δ. Μιχαηλίδη):  
«Ιωάννης Καποδίστριας – Ο αμνός της Παλιγγενεσίας 
των Ελλήνων» (Εκδόσεις Μεταίχμιο).
– Αλέξανδρου Αντωνόπουλου ’66 (και Μιχάλη Ρέππα): 
«Μην ενοχλείτε την Μις Κάλλας» (Εκδόσεις Ψυχογιός).
– Δημήτρη Κούρκουλου x73: «Μην πυροβολείτε την Ευ-
ρώπη – Γιατί είναι απαραίτητη η Ευρωπαϊκή Ένωση» 
(Εκδόσεις Επίμετρο).
– Κώστα Στοφόρου ’79: «Το ελάφι της Ρόδου – Περιπέτεια 
στα Δωδεκάνησα» (Εκδόσεις Κέδρος).
– Χρήστου Χωμενίδη ΄85: «Ο Βασιλιάς της» (Εκδόσεις 
Πατάκη).

– Γιώργου Πολίτη ’90: «Το παράδειγμα της Ελλάδας – 16 
μαθήματα από την Πανδημία» (Εκδόσεις Ψυχογιός).
– Ζήνωνα Ζαμπακίδη ’96: «Τα πρόσωπα της Επανάστα-
σης του 21» (Εκδόσεις Ψυχογιός).

o «Εγκάρσιος προσανατολισμός» είναι ο τίτλος του νέου 
έργου (σύλληψη-σκηνοθεσία) του Δημήτρη Παπαϊωάν-
νου ’83, που παρουσιάσθηκε στη Μπιενάλε Χορού της 
Λυών με μεγάλη επιτυχία.

o Ο Χρήστος Χωμενίδης ’85 έλαβε μέρος στις εκδηλώ-
σεις «Ημέρες Δελφικής Πολιτιστικής Κληρονομιάς» με 
διάλεξή του (θέμα: «Ο Φοίνικας, μια μυθιστορηματική 
αντανάκλαση του Άγγελου Σικελιανού»).

Πρόσφατα εκδόθηκε σε γαλλική μετάφραση το βιβλίο 
του «Νίκη» (Κρατικό Βραβείο Μυθιστορήματος 2014).

o «Βαρδιάνος στα σπόρκα» είναι ο τίτλος νέας τηλεοπτι-
κής δραματικής σειράς του Μανούσου Μανουσάκη x68, 
που θα προβληθεί την ερχόμενη τηλεοπτική περίοδο στην 
ΕΡΤ.

o Η Αμαλία Αρσένη ’08 είναι καθηγήτρια Θεάτρου στο IB 
Diploma Programme του Κολλεγίου. 

o «Δημοκράτες» είναι η επωνυμία πολιτικής κίνησης, 
την οποία ίδρυσε ο Νίκος Καραχάλιος ’87.

o Ο Κώστας Γόντικας ’12 αγωνίζεται με την ομάδα μπά-
σκετ μπωλ της ΑΕΚ. 

o Η Νίκη Παρασκευοπούλου ’20 ανέλαβε Υπεύθυνη της 
Οργανωτικής Επιτροπής και Conference Manager μιας 

ΙΣΤΟΡΙΚΗ «ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΗ» ΕΠΕΤΕΙΟΣ ΜΕ ΣΥΜΒΟΛΗ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ

Πριν από 50 χρόνια, τον Ιούνιο 1971, ο Παναθηναϊκός «κατέγραψε» μία μεγάλη επιτυχία-ορόσημο στη μα-
κρόχρονη ποδοσφαιρική ιστορία του, φθάνοντας στον τελικό του Κυπέλλου Πρωταθλητριών Ευρώπης, με αντίπαλο 
–στο γήπεδο Wembley του Λονδίνου– την περίφημη ολλανδική ομάδα Ajax, η οποία τον νίκησε με 2-0.

Πρόσφατα ο Παναθηναϊκός εόρτασε αυτή την επέτειο με σειρά εκδηλώσεων-δράσεων. Μεταξύ αυτών ήταν και 
δύο έργα εξαιρετικού ενδιαφέροντος, στα οποία συμβολή έχουν απόφοιτοι του Κολλεγίου:

 Ψηφιακή έκθεση-περιήγηση «Η πορεία προς το Wembley» της διακεκριμένης μουσειολόγου Έλιας Βλάχου, 
που «σκιαγραφεί» εκείνο την ιστορικό για τα ελληνικά δεδομένα αθλητικό επίτευγμα (με αναφορά και στο πολιτικό, 
κοινωνικό, οικονομικό, καλλιτεχνικό περιβάλλον της περιόδου 1970-71). Συμβολή στο έργο αυτό είχε ο Δημήτρης 
Καραμάνος ’59 με φωτογραφικό και άλλο υλικό από το προσωπικό του αρχείο. 

(Η ψηφιακή έκθεση-περιήγηση είναι διαθέσιμη στο διαδίκτυο στη διεύθυνση http://www.50yearswembley.gr.).

 Ντοκυμαντέρ με τίτλο «Wembley», στο οποίο, μεταξύ των σχολιαστών, είναι ο Σωτήρης Λουμίδης ’62 και ο 
Κωνσταντίνος Καμάρας ’87.

Η παραγωγή και των δύο έργων είναι της ΠΑΕ Παναθηναϊκός, Πρόεδρος της οποίας είναι ο Γιάννης Αλαφού-
ζος x76.

http://www.50yearswembley.gr
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νέας μορφωτικής δράσης της εναλλακτικής βιβλιοθήκης-
χώρου τέχνης «Λείριον»: του 1ου Διεθνούς Συνεδρίου 
MUN Λείριον», που θα διεξαχθεί στην Αθήνα τον Οκτώ-
βριο 2021, με κεντρικό θέμα «Ατομικές ελευθερίες στη 
σύγχρονη εποχή».

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΣΑΚΑ

o Κατά το διάστημα Φεβρουαρίου-Μαΐου 2021 πραγμα-
τοποιήθηκαν οι εξής εκδηλώσεις:

• Από το Health Care Club: 
– Το 3ο Συνέδριο προπτυχιακών φοιτητών (24 Φεβρουα-
ρίου).
– Επιστημονική ημερίδα με θέμα «Ζωονόσοι, Κορωνοϊοί 
& Έρευνα» (21 Μαρτίου)
– Ομιλία με θέμα «Covid-19 και πολιτική ψυχικής υγείας» 
(20 Απριλίου)
• Από τον ΣΑΚΑ –για τα μέλη του – σεμινάρια σε συ-
νεργασία με την εταιρία KPMG: «How to search for a 
job – Tips for Job seekers!» (3 Μαρτίου), «Presentation 
skills» (31 Μαρτίου), «Let’s have a speed dating…!» (25 
Μαΐου).
• Διαδικτυακό Συνέδριο με θέμα «Προοπτικές Ανάπτυ-
ξης στην μετά Covid-19 εποχή» (22 Απριλίου).

o Στις 29 Μαρτίου, 19 & 21 Απριλίου οι τελειόφοιτοι των 
Λυκείων του Κολλεγίου Αθηνών και του Κολλεγίου Ψυχι-
κού ενημερώθηκαν για τις δραστηριότητες του Συλλόγου.

ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ

n Φώτης Ντούλος ’86: Απεβίωσε τον Ιανουάριο 2020. 
Είχε γεννηθεί στην Κωνσταντινούπολη το 1967. Μετά την 
αποφοίτησή του από το Κολλέγιο συνέχισε τις σπουδές 
του στις ΗΠΑ (Brown University – Applied Mathematics). 
Άσκησε επιχειρηματική-εμπορική δραστηριότητα. Είχε 
σημαντικές διακρίσεις ως αθλητής του θαλάσσιου σκι τη 
δεκαετία του 1980.

n Δημήτρης Καράσσος ’67: Απεβίωσε τον Μάρτιο 2020. 
Είχε γεννηθεί στη Λάρισα το 1948. Μετά την αποφοίτησή 
του από το Κολλέγιο συνέχισε τις σπουδές του στη Νομική 
Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών. Άσκησε τη δικηγορία 
στην Ελλάδα ως ελεύθερος επαγγελματίας.

n Αριστείδης Ντάτσης ’81: Απεβίωσε τον Ιούνιο 2020. 
Είχε γεννηθεί στην Φιλιππιάδα (Νομού Πρέβεζας) το 
1962. Μετά την αποφοίτησή του από το Κολλέγιο συνέχι-
σε τις σπουδές του στη Νομική Σχολή του Πανεπιστημί-
ου Αθηνών (Τμήμα Πολιτικών Επιστημών και Δημόσιας  
Διοίκησης) και στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (Πλη- 
ροφορική). Ειδικεύθηκε επαγγελματικά στην ανάπτυξη-
υποστήριξη διαδικτυακών εφαρμογών.

n Ιωσήφ-Ευγένιος Βεντούρα ’57: Απεβίωσε τον Οκτώβριο 
2020. Είχε γεννηθεί στην Αθήνα το 1938. Μετά την αποφοί-
τησή του από το Κολλέγιο συνέχισε τις σπουδές του στο Ε.Μ. 
Πολυτεχνείο (Ηλεκτρολόγος-Μηχανολόγος), στο Weitzman 
Institute of Science του Ισραήλ (MSc – Πυρηνική Φυσική) 
και στο City University της Νέας Υόρκης (PhD – Θεωρη-
τική Αστροφυσική). Την περίοδο 1975-1980 εργάσθηκε 
στη Γερμανία ως Research Associate στα Πανεπιστήμια Κο-
λωνίας και Αμβούργου, καθώς επίσης και στο Max Plank 
Institute für Extraterestsche Physik - MPE και το 1981-1983 
ήταν επισκέπτης ερευνητής στο Institute d’ Astrophysique 
de Paris και στο Universitat Tübigen (Γερμανία). Το 1983 
έγινε Καθηγητής στο Φυσικό Τμήμα του Πανεπιστημίου 
Κρήτης, συνεργαζόμενος ταυτόχρονα με το MPE Garching 
και με το Ελληνικό Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας. 

n Ανδρέας Ονόπας ’52: Απεβίωσε τον Οκτώβριο 2020. 
Είχε γεννηθεί στον Πειραιά το 1931. Μετά την αποφοίτη-
σή του από το Κολλέγιο συνέχισε τις σπουδές του (Οικο-
νομικές Επιστήμες) στις ΗΠΑ (Pomona College BA και 
Stanford University MA). Εργάσθηκε ως Οικονομικός Δι-
ευθυντής μεγάλων επιχειρήσεων στην Ελλάδα (ΙΤΤ Hellas 
Can, Porto Carras κ.ά.).

n Θεόδωρος Βελισσαρόπουλος ’56: Απεβίωσε τον Νοέμ- 

ΕΝΑ ΙΔΙΑΙΤΕΡΟ (ΚΟΛΛΕΓΙΑΚΟ) ΧΕΙΡΟΚΡΟΤΗΜΑ ΓΙΑ ΤΗ ΜΑΡΙΑ !

Οι διεθνείς επιτυχίες της τεννίστριας Μαρίας Σάκκαρη, με κορυφαία την –μετά από σπουδαίες νίκες– πρό-
κρισή της στους ημιτελικούς του τουρνουά Roland-Garros, δικαιολογημένα έχουν ενθουσιάσει τους Έλληνες φι-
λάθλους και μη.

Στο γενικό χειροκρότημα –υπερηφάνειας, χαράς– για τη Μαρία, ιδιαίτερη «θέση» έχει το αντίστοιχο Κολλεγια-
κό. Διότι, η Μαρία υπήρξε μαθήτρια του Σχολείου μας επί εννέα χρόνια, η οικογενειακή δε σχέση της με το Κολλέγιο 
ενισχύεται από το γεγονός ότι ο αδελφός της Γιάννης ’11 και η αδελφή της Αμάντα ’17 είναι απόφοιτοί του.

Οι παλαιοί συμμαθητές της στο Κολλέγιο Ψυχικού (τάξη ’13), οι δάσκαλοι, καθηγητές, γυμναστές της στα Κολ-
λεγιακά χρόνια της, μαζί με τα θερμά τους συγχαρητήρια τής εκφράζουν ολόψυχες ευχές για τη συνέχεια.
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βριο 2020. Είχε γεννηθεί στην Αθήνα το 1937. Μετά την 
αποφοίτησή του από το Κολλέγιο συνέχισε τις σπουδές 
του (Οικονομικές Επιστήμες) στην ΑΣΟΕΕ και –μεταπτυ-
χιακά– στο INSEAD στο Παρίσι (Διοίκηση Επιχειρήσεων). 
Δραστηριοποιήθηκε επαγγελματικά στον τραπεζικό τομέ-
α, διατελέσας, μεταξύ άλλων, στέλεχος της First National 
City Bank στην Αθήνα και στη Νέα Υόρκη και στη γαλλική 
τράπεζα CCF. Στη συνέχεια ασχολήθηκε με την οικογε-
νειακή κλωστοϋφαντουργική επιχείρηση ΒΕΛΚΑ.

n Γιώργος Σαράφογλου x58: Απεβίωσε τον Νοέμβριο 
2020. Είχε γεννηθεί στην Αθήνα το 1938. Μετά την ολο-
κλήρωση των σπουδών του ασχολήθηκε με το μάρκετινγκ 
και με ερευνητικές εργασίες. Δραστηριοποιήθηκε στον 
χώρο του πολιτισμού, στήριξε πολλούς κοινωφελείς φο-
ρείς (Παιδικά Χωριά SOS, Εστία Νέας Σμύρνης, World 
Philosophical Forum, Φιλολογικό Σύλλογο «Παρνασσός» 
κ.ά.) και διατήρησε στενές σχέσεις με το Κολλέγιο και με 
τους συμμαθητές της τάξης του. Τα τελευταία χρόνια είχε 
ιδιαίτερα εστιάσει τη δραστηριότητά του και στο πλαίσιο 
της οργάνωσης HELLAS (Hellenic Ecumenical Logos Lin-
ear Ancient Scripture).

n Ζήσιμος Φραγκόπουλος ’63: Απεβίωσε τον Δεκέμβριο 
2020. Είχε γεννηθεί στην Αθήνα το 1944. Μετά την αποφοί-
τησή του από το Κολλέγιο (ως Valedictorian) συνέχισε τις 
σπουδές του στις ΗΠΑ (Yale University – BA Economics 
και Columbia University – MBA Finance). Επαγγελματικά 
ειδικεύθηκε στον τραπεζικό τομέα, διατελέσας ανώτατο 
στέλεχος της Chase Manhattan Bank και της Chemical 
Bank με δραστηριότητες ανά τον κόσμο, ακολούθως δε 
Treasurer της Chemical Banking Corporation και Head 

of the Financial Institutions Group στη Νέα Υόρκη. Μετά 
τη συνταξιοδότησή του εγκαταστάθηκε στο Chadds Ford, 
Pennsylvania, όπου ανέλαβε President της Christian Bank 
& Trust Company. 

n Γιώργος Πρεζάνης ’66: Απεβίωσε τον Ιανουάριο 2021. 
Είχε γεννηθεί στην Αθήνα το 1947. Μετά την αποφοίτησή 
του από το Κολλέγιο συνέχισε τις σπουδές του στις ΗΠΑ 
(Columbia University, BSc και MSc Civil Engineering & 
MBA). Διετέλεσε διευθυντικό στέλεχος ελληνικών βιομη-
χανιών (Αιγαίον, Ελφίκο κ.ά.), εργάσθηκε δε παράλληλα 
και ως σύμβουλος για θέματα φυσικού αερίου.

n Κωνσταντίνος Φλιάκος ’60: Απεβίωσε τον Ιανουάριο 
2021. Είχε γεννηθεί στην Ταγκανίκα το 1941. Μετά την 
αποφοίτησή του από το Κολλέγιο (ως Salutatorian) συ-
νέχισε τις σπουδές του στις ΗΠΑ (Yale University – BA 
Economics / New York University MBA & PhD Finance). 
Επαγγελματικά εργάσθηκε ως διευθυντικό στέλεχος με-
γάλων επιχειρήσεων (όπως Mobil και Merrill Lynch), 
αναδειχθείς σε εξέχοντα «oil analyst». Αποχώρησε από 
την ενεργό δράση το 1998 ως Senior Vice President της 
Merrill Lynch. Διετέλεσε, τη δεκαετία του ’90, Ταμίας του 
Βοard of Trustees του Κολλεγίου στη Νέα Υόρκη.

n Ιωάννης Φωτιάδης ’61: Απεβίωσε τον Ιανουάριο 2021. 
Είχε γεννηθεί στην Αθήνα το 1942. Μετά την αποφοίτησή 
του από το Κολλέγιο συνέχισε τις σπουδές του (Οικονο-
μικές Επιστήμες) στις ΗΠΑ (Miami University – BA και 
Columbia University – MA, University of Illinois – PhD). 
Ακολούθησε ακαδημαϊκή σταδιοδρομία (Καθηγητής Οι-
κονομικών στο University of Montana). Βραβεύθηκε με 

Βραδυνή άποψη της ανακαινισμένης Λέσχης του ΣΑΚΑ.
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το Carnegie Foundation Award for the Advancement of 
Teaching, και με το Distinguished Teaching Award και το 
Merit Award for Excellence in Teaching & Research από 
το University of Montana.

n Στέφανος Χατζόπουλος ’56: Απεβίωσε τον Φεβρουάριο 
2021. Είχε γεννηθεί στην Αθήνα το 1937. Μετά την απο-
φοίτησή του από το Κολλέγιο συνέχισε τις σπουδές του 
(Αρχιτεκτονική) στο Ε.Μ. Πολυτεχνείο και στο Πανεπιστή-
μιο της Λωζάνης. Ασχολήθηκε με την αρχιτεκτονική στην 
Ελλάδα, διατελέσας Επιμελητής της Σχολής Αρχιτεκτόνων 
του ΕΜΠ, σύμβουλος μεγάλων επιχειρήσεων (Μινιόν, Βιο-
χάλκο κ.ά.) και είχε δική του αρχιτεκτονική εταιρία («Με-
τόπη»). Συνεργάσθηκε με τον Ελληνικό Οργανισμό Τουρι-
σμού και το έργο του «Tourist Development of the Greek 
islands adjoining Asia Minor» εκδόθηκε από τον ΕΟΤ. 

n Θεοφάνης Χαμόδρακας x55: Απεβίωσε τον Φεβρου-
άριο 2021. Είχε γεννηθεί στην Αθήνα το 1935. Μετά την 
ολοκλήρωση των σπουδών του (Οικονομικές Επιστήμες 
στην ΑΣΟΕΕ και μεταπτυχιακά στο βρετανικό Πανεπι-
στήμιο του Leicester) ασχολήθηκε αρχικά με τη δημο-
σιογραφία και ακολούθως εργάσθηκε επί τριακονταετία 
στη ΔΕΗ, της οποίας υπήρξε και Γενικός Διευθυντής 
Οικονομικού. Αργότερα διετέλεσε Εντεταλμένος Αντιπρό-
εδρος του Δ.Σ. των Ελληνικών Αμυντικών Συστημάτων, 
Αναπληρωτής Πρόεδρος του Δ.Σ. της Ελληνικής Αερο-
πορικής Βιομηχανίας και Πρόεδρος του Δ.Σ. των Ελλη-
νικών Αλυκών. Ήταν επί σειρά ετών μέλος του Δ.Σ. του 
Πανελληνίου Συνδέσμου Μαχητών και Φίλων της Εθνικής 
Αντιστασιακής Οργανώσεως «Χ». Το 2009 εκδόθηκε το 
βιβλίο του «Θησείο, Ιούνιος 1941-Δεκέμβριος 1944», το 
οποίο επανεκδόθηκε το 2016 (Εκδόσεις «Πελαργός»).

n Βασίλης Κωστόπουλος ’59: Απεβίωσε τον Μάρτιο 
2021. Είχε γεννηθεί στην Αθήνα το 1940. Μετά την απο-
φοίτησή του από το Κολλέγιο συνέχισε τις σπουδές του 
στη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών και –σε 
μεταπτυχιακό επίπεδο– στη Νομική Σχολή Παρισίων (δι-
δακτορικό δίπλωμα) και στο Πανεπιστήμιο του Λέιντεν 
(δίπλωμα σπουδών Αμερικανικού Δικαίου). Άσκησε τη 
δικηγορία στην Ελλάδα, ήταν νομικός σύμβουλος του 
Πανεπιστημίου Κρήτης και επί σειρά ετών της ΕΡΤ (της 
οποίας διετέλεσε και Διευθύνων Σύμβουλος), μέλος Διοι-
κητικών Συμβουλίων πολλών εταιριών και δημόσιων ορ-
γανισμών, ευρωπαϊκών και εθνικών επιτροπών σχετικών 
με ραδιοτηλεοπτικά ζητήματα. Ευρεία ήταν η κοινωνική 
δραστηριότητά του και η ενασχόλησή του με τα κοινά ήδη 
από τα φοιτητικά του χρόνια (Αντιπρόεδρος της ΕΦΕΕ), 
καθώς επίσης και η επιστημονική του προσφορά (επί τε-
τραετία επιμελητής στη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου 
Θράκης και επισκέπτης-διδάσκων στη Σχολή Δημόσιας 
Διοίκησης και στο Πανεπιστήμιο του Alicante). Συνέγρα-

ψε πολλές μελέτες για ζητήματα αστικού, εργατικού και 
Κοινοτικού δικαίου. 

n Θεόδωρος (Ντόρης) Μαργέλλος ’71: Απεβίωσε τον 
Μάρτιο 2021. Είχε γεννηθεί στην Αθήνα το 1953. Μετά την 
αποφοίτησή του από το Κολλέγιο συνέχισε τις σπουδές 
του (Οικονομικές Επιστήμες) στην Ελβετία (Πανεπιστήμιο 
της Λωζάνης). Επαγγελματικά δραστηριοποιήθηκε στον 
κλάδο του διεθνούς εμπορίου σιτηρών με την εταιρία 
Granomar, ενώ ήταν ιδρυτής και της επενδυτικής εταιρίας  
IJ Partners. Το 2003 δημιούργησε το γνωστό αθηναϊκό 
εστιατόριο «48 The Restaurant». Εκεί οργάνωσε, το 2004, 
ένα ειδικό δείπνο (€500 κατ’ άτομο) με διάσημο ξένο 
σεφ για την ενίσχυση του Προγράμματος Υποτροφιών του 
Κολλεγίου.

n Κωνσταντίνος Αγγελόπουλος x64: Απεβίωσε τον Μάιο 
2021. Είχε γεννηθεί στην Αθήνα το 1945. Μετά την ολο-
κλήρωση των πανεπιστημιακών σπουδών του (ΑΣΟΕΕ, 
Νομική Σχολή Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Centre d’ 
Etudes Industrielles Γενεύης) ασχολήθηκε με τη διοίκη-
ση οικογενειακών επιχειρήσεων, ιδιαίτερα με την «Χα-
λυβουργική», της οποίας ήταν επικεφαλής επί πολλά 
χρόνια. Παράλληλα δραστηριοποιήθηκε και στον χώρο 
της ναυτιλίας με την εταιρία Arcadia Ship Management. 
Διαχρονικά συνέβαλλε στην ενίσχυση του Πατριαρχείου 
Κωνσταντινουπόλεως.
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o Για λόγους απλούστευσης του κειμένου στο τεύ-
χος αυτό:

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

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

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

δ) Με τη λέξη «Σχολείο» (μας) νοείται «Κολλέγιο 
Αθηνών και Κολλέγιο Ψυχικού».

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

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

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

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

θ) «ΣΑΚΑ» είναι ακρωνύμιο του Συλλόγου των 
Αποφοίτων Κολλεγίου Αθηνών και Κολλεγίου Ψυ-
χικού.

o Στα τεύχη της «Ενημέρωσης» περιλαμβάνονται 
στοιχεία-πληροφορίες –και σε ορισμένες περιπτώ-
σεις αυτούσια τα κείμενα ή αποσπάσματά τους 
εντός εισαγωγικών (π.χ., Development Office, Τμή-
μα Επικοινωνίας, Διεύθυνση Κοινωνικής Πρόνοιας 
& Διαφορετικότητας, Γραφείο Διαχείρισης Κρίσεων, 
Διεύθυνση Πληροφορικής & Ψηφιακής Εκπαίδευ-
σης)– όπως δόθηκαν από τη Διεύθυνση του Σχολεί-
ου, από τους υπευθύνους των τομέων δραστηριό-
τητας του ΕΕΙ και από άλλους Κολλεγιακούς φορείς 
(π.χ. ΣΑΚΑ).

o Σε όλα τα τεύχη της «ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ» δεν περι-
λαμβάνονται πληροφορίες για επιμορφωτικές εκδη- 
λώσεις (σεμινάρια κ.λ.) και για τη συμμετοχή εκπαι-
δευτικών σε αυτές. 

o Το παρόν τεύχος της «Ενημέρωσης» καλύπτει 
την περίοδο Φεβρουαρίου-Μαΐου 2021, με εξαί- 
ρεση τα εντός πλαισίου κείμενα στις σελίδες 11, 13 
και 15. 

o Το τεύχος «εκδίδεται» σε ηλεκτρονική μορφή. 
Όσοι επιθυμούν να το λάβουν και σε έντυπη μορφή 
θα πρέπει να ενημερώσουν με e-mail τη Συντακτική 
Επιτροπή (enimerosi@athenscollege.edu.gr) μέ-
χρι 20 Σεπτεβρίου 2021.

ΒΙΒΛΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΚΟΛΛΕΓΙΟ

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

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

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

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

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