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ΑΡΙΘ. 93 - ΜΑΡΤΙΟΣ 2022

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

Στις 8 Δεκεμβρίου 2021 διεξήχθη (διαδικτυακά λόγω της πανδημίας) η ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των 
μελών του Σωματείου «Ελληνοαμερικανικόν Εκπαιδευτικόν Ίδρυμα». Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε την έκθεση 
των πεπραγμένων, την οποία παρουσίασε η Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου Αννίκα Παπαντωνίου, και τον 
οικονομικό απολογισμό, τον οποίο παρουσίασε ο Ταμίας Σέργιος Αμπαριώτης.

Μετά την ολοκλήρωση της πενταετούς θητείας της Ήρας Βαλσαμάκη-Ράλλη και του Νικηφόρου Διαμαντού-
ρου στο Διοικητικό Συμβούλιο, η Γενική Συνέλευση εξέλεξε ως νέα μέλη του τον Γιώργο Προκοπίου x65 και την 
Έλλη Φιλιπποπούλου ’88. Εξέλεξε επίσης, ως νέα μέλη του Σωματείου, τους αποφοίτους Έλλη Ανδριοπούλου ’93, 
Aλέξανδρο Μακρίδη ’80 και Ανδρέα Σταυρόπουλο ’88. 

Κατά την πρώτη συνεδρίασή του, το Διοικητικό Συμβούλιο συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής: Αννίκα Παπαντω-
νίου, Πρόεδρος ·  Αλέξανδρος Φυλακτόπουλος, Αντιπρόεδρος ·  Βασίλης Νειάδας, Γενικός Γραμματέας ·  Σέργιος 
Αμπαριώτης, Ταμίας ·  Γεράσιμος Αλιβιζάτος, Δαμιανός Αμπακούμκιν, Κωνσταντίνος Δεληκωστόπουλος, Αλέξαν-
δρος Καμαρινός, Γιώργος Προκοπίου, Νίκος Τσαβλίρης, Έλλη Φιλιπποπούλου, μέλη.

ΟΤΑΝ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΑΡΟΛΟΣ ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ  
ΤΙΜΗΣΕ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΤΟΥ ΤΗΝ ΤΕΛΕΤΗ ΕΟΡΤΑΣΜΟΥ  

ΤΗΣ ΟΓΔΟΝΤΑΕΤΗΡΙΔΑΣ ΤΟΥ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ (βλ. σελ. 3)

Η «ΗΜΕΡΑ ΤΩΝ ΙΔΡΥΤΩΝ»

Στις 18 Οκτωβρίου εορτάσθηκε σε όλες τις σχολικές μονάδες του Κολλεγίου η «Ημέρα των Ιδρυτών».
Η επιμνημόσυνη δέηση εψάλη στον Ιερό Ναό των Παμμεγίστων Ταξιαρχών (campus Ψυχικού). Η Πρόεδρος 

του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΕΙ Αννίκα Παπαντωνίου μίλησε για τη σημασία της προσφοράς όλων των ανθρώ-
πων που συνέβαλαν στη δημιουργία του Σχολείου και στην ανάδειξή του ως Κέντρου Εκπαιδευτικής και Παιδαγωγι-
κής Αριστείας. Aνθρώπων, τους οποίους πρέπει να θυμόμαστε και να τιμούμε, προσπαθώντας να ακολουθήσουμε 
το παράδειγμά τους.

Ακολούθως, ο Διευθυντής/President του Κολλεγίου Καθηγητής Κώστας Συνολάκης διάβασε ένα απόσπασμα 
από τη διαθήκη του Στεφάνου Δέλτα, «πατέρα του Κολλεγίου», προς τα παιδιά του, στην οποία σημείωνε πως το 
σημαντικότερο έργο που άφησε πίσω του ήταν η συμβολή του στη δημιουργία του Κολλεγίου Αθηνών. Ο Διευθυν-
τής/President αναφέρθηκε και στην ευρύτερη κοινωνική προσφορά του Στεφάνου Δέλτα, περιλαμβανομένης και 
της ίδρυσης –μαζί με τη σύζυγό του Πηνελόπη Δέλτα– του Προγράμματος Υποτροφιών.

Ακολούθησαν εορταστικές εκδηλώσεις σε όλες τις σχολικές μονάδες.
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Οκτώβριος

l 17
Ετήσια Γενική Συνέλευση των μελών του ΣΑΚΑ και 

εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου.

l 18
Εορτασμός της καθιερωμένης «Ημέρας των Ιδρυ-

τών» με εκκλησιασμό και με εκδηλώσεις σε όλες τις σχο-
λικές μονάδες του Κολλεγίου, τις οποίες –λόγω της παν-
δημίας– οι μαθητές παρακολούθησαν από τις αίθουσες 
διδασκαλίας διαδικτυακά (βλ. και σελ. 1).

l 28
Συμμετοχή του Κολλεγίου στις μαθητικές παρελάσεις.

Νοέμβριος

l 13-14
Συμμετοχή της Κολλεγιακής οικογένειας στον 38ο Αυ-

θεντικό Μαραθώνιο της Αθήνας.

l 23
Τελετή Απονομής Βραβείων και Υποτροφιών Αριστείας 

για το σχολικό έτος 2021-2022 σε μαθητές του Κολλεγίου 
Αθηνών και του Κολλεγίου Ψυχικού.

l 25
Εορτασμός σε όλες τις σχολικές μονάδες της Ημέρας 

των Ευχαριστιών - Thanksgiving.

Δεκέμβριος

l 1
Έκδοση της Ετήσιας Έκθεσης 

2020-2021 του ΕΕΙ, η οποία περιέχει 
παρουσίαση των δραστηριοτήτων 
του Ιδρύματος σε όλους τους τομείς 
κατά το παρελθόν έτος (με έμφαση 
στο εκπαιδευτικό και παιδαγωγικό 
έργο του Κολλεγίου Αθηνών, του 
Κολλεγίου Ψυχικού και του Νηπι-
αγωγείου «Ιωάννης Μ. Καρράς»), 
τον οικονομικό απολογισμό 2020-2021 και τον προϋπο-
λογισμό 2021-2022.

l 8
Η Ετήσια Γενική Συνέλευση των μελών του Σωμα-

τείου «Ελληνοαμερικανικόν Εκπαιδευτικόν Ίδρυμα» 
(βλ. σελ. 1).

l 21
Εγκαίνια της έκθεσης «Ελληνική Σημαία: Ένα Σύμβο-

λο - 200 Αντικείμενα» από την Αστική Μη Κερδοσκοπική 
Εταιρεία «Flag of Greece» στο Θέατρο του Κολλεγίου (βλ. 
σελ. 19).

Ιανουάριος

l 14 
Αγιασμός των Υδά-

των στο Κολυμβητήριο 
του campus Ψυχικού.

l 17
Αγιασμός των Υδά-

των στο Κολυμβητήριο 
του campus Κάντζας.

l 22
Κλήρωση για την εισαγωγή μαθητών-μαθητριών στην 

1η Δημοτικού του Κολλεγίου.

Η Μ Ε Ρ Ο Λ Ο Γ Ι Ο  Γ Ε Γ Ο Ν Ο Τ Ω Ν
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2021 - ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2022

ΤΟ ΚΟΛΛΕΓΙΑΚΟ ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΤΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2021-2022 

«ΠΑΡΑΔΟΣΗ - ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ: ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΟΙ ΣΥΝΟΔΟΙΠΟΡΟΙ, ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΙ 
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΣΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ-ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ»
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2006: Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΑΡΟΛΟΣ ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ ΤΙΜΑ 
ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΤΟΥ ΤΟΝ ΕΟΡΤΑΣΜΟ ΤΗΣ 80ΕΤΗΡΙΔΑΣ ΤΟΥ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ

Στις 26 Δεκεμβρίου 2021 απεβίωσε ο Κάρολος Παπούλιας, ο οποίος είχε διατελέσει Πρόεδρος της Δημοκρα-
τίας την περίοδο 2005-2015.

Ο εκλιπών είχε τιμήσει με την παρουσία του την εκδήλωση εορτασμού της 80ετηρίδας του Κολλεγίου Αθηνών  
(Θέατρο Κολλεγίου, 17 Ιουνίου 2006). 

Ήταν ο τέταρτος Πρόεδρος της Δημοκρατίας που συμμετέσχε σε εκδήλωση-ορόσημο στην ιστορία του Κολ-
λεγίου: 
– Πρώτος ήταν ο Παύλος Κουντουριώτης, δύο φορές –στην τελετή θεμελίωσης του Μπενακείου Διδακτηρίου  
(27 Μαρτίου 1927) και στην τελετή των εγκαινίων του (25 Μαΐου 1929).

Ακολούθησαν:
– Ο Κωνσταντίνος Τσάτσος στην τελετή εορτασμού της 50ετηρίδας του Κολλεγίου (προπύλαια Μπενακείου,  
18 Οκτωβρίου 1975)
– Ο Κωνσταντίνος Στεφανόπουλος στην τελετή εορτασμού της 75ετηρίδας του Κολλεγίου (προπύλαια Μπενακείου, 
13 Ιουνίου 2001)
– Ο Κάρολος Παπούλιας στην τελετή εορτασμού της 80ετηρίδας του Κολλεγίου.

Η τελετή της 80ετηρίδας (στην οποία παρέστησαν και ο Αρχιεπίσκοπος Χριστόδουλος, η Υπουργός Παιδείας 
Μαριέττα Γιαννάκου και πολλοί άλλοι επίσημοι) ολοκληρώθηκε με την επίδοση στον Κάρολο Παπούλια τιμητικής- 
αναμνηστικής πλακέτας από τον τότε Πρόεδρο του Δ.Σ. του ΕΕΙ Αλέξανδρο Σαμαρά.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. Αλέξανδρος Σαμαράς επιδίδει τιμητική πλακέτα στον Κάρολο Παπούλια (αριστερά) και τον ξεναγεί
 –μαζί με τον Δημήτρη Καραμάνο, Συντονιστή όλων των εκδηλώσεων για την 80ετηρίδα του Κολλεγίο Αθηνών– 
στην έκθεση ιστορικών βιβλίων και άλλων τεκμηρίων της ιστορίας του Σχολείου μας στο φουαγιέ του Θεάτρου.

Στιγμιότυπο από την τελετή εορτασμού της 80ετηρίδας του Κολλεγίου (17 Ιουνίου2006).
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ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΝΕΑ

o Tο διετές Πρόγραμμα Παιδαγωγικής Κατάρτισης προ-
σφέρεται από το Κολλέγιο Αθηνών δωρεάν στους εκ-
παιδευτικούς του ΕΕΙ όλων των βαθμίδων, με σκοπό να 
συμπληρώσει την πανεπιστημιακή εκπαίδευση και την 
παιδαγωγική κατάρτισή τους και να τους δώσει την ευκαι-
ρία για καθοδηγούμενο στοχασμό πάνω στην άσκηση της 
διδασκαλίας τους. 

Από τον Οκτώβριο 2021 πραγματοποιούνται τα μα-
θήματα:
• Σχεδιασμός μαθήματος, Διαχείριση τάξης (30 ώρες), 
με εισηγητές τους Δημήτρη Καλαϊτζίδη, Συντονιστή  
Εκπαιδευτικού Έργου στο 4ο ΠΕΚΕΣ Αττικής, Βασιλική 
Δεμερτζή-Γιαννακοπούλου, φιλόλογο, Επίτιμη Σχολική 
Σύμβουλο, Αγάθη Γεωργιάδου, φιλόλογο, Επίτιμη Σχολική 
Σύμβουλο
• Mentoring/Coaching, Θεωρία και πράξη (30 ώρες), με 
εισηγήτρια την Dr. Sara Bubb.

Τα μαθήματα παρακολουθούν 32 εκπαιδευτικοί από 
όλες τις σχολικές μονάδες, 23 από τους οποίους μετέχουν 
στο διετές πρόγραμμα.

o Συνεχίζεται για δέκατη χρονιά η λειτουργία της σει-
ράς μαθημάτων του «Teachers Training Teachers» που 
παρουσιάζουν εκπαιδευτικοί του ΕΕΙ, στο πλαίσιο του 
προγράμματος συνεχούς επαγγελματικής ανάπτυξης των 
εκπαιδευτικών του Κολλεγίου. Συμμετείχαν με εισηγήσεις 
τους οι Α. Σούφλας, Π. Βλοντάκη, Μ. Αλιβιζάτου, Β. Οι-
κονόμου, Π. Τσίγκου, Η. Τζαβιδόπουλος, Π. Σιαπέρας, Ε. 
Παρασχοπούλου, Β. Ζώσης και Ε. Σιώτου.

o Εκπαιδευτικοί και στελέχη του Σχολείου παρακολούθη-
σαν, στις 15 Νοεμβρίου, διάλεξη του Peter Early, Ομότι-
μου Καθηγητή στο Center for Educational Leadership του 
University College London Institute of Education, με θέμα 
«Surviving, thriving and reviving in leadership: The personal 
and professional development needs of school teachers and 
leaders». Την ομιλία, που πραγματοποιήθηκε στο Θέατρο 
Χωρέμη, παρακολούθησε περιορισμένος αριθμός εκπαι-
δευτικών διά ζώσης και άλλοι διαδικτυακά μέσω MS Teams. 

o Στις 15 και 16 Οκτωβρίου πραγματοποιήθηκε διαδι-
κτυακά εισαγωγικό σεμινάριο για τους 35 νεοπροσλη-
φθέντες εκπαιδευτικούς του Κολλεγίου για το ακαδημαϊκό 
έτος 2021-2022, σε συνεργασία με το College of Education 
and Human Development of the Delaware University. Το 
σεμινάριο (με θέμα «Creating an optimal learning envi-
ronment through engaging lesson planning and strong 
classroom management») υλοποιήθηκε στο πλαίσιο της 
στήριξης που παρέχει το Σχολείο στους εκπαιδευτικούς 
του κατά τον πρώτο χρόνο της πρόσληψής τους.

Εισηγητές του σεμιναρίου ήταν οι Dr. Jacquelyn O. 
Wilson, Assistant Professor in the School of Education at 
the University of Delaware and Director of the Delaware 
Academy for School Leadership, College of Education and 
Human Development, Dr. David W. Santore, Associate, 
Educational Leadership Specialist, Researcher of Delaware 
University, και Dr. Amy Grundy, Senior Leadership Spe-
cialist in the Delaware Academy for School Leadership of 
Delaware University.

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ - ΟΜΙΛΙΕΣ

o Στο Κολλέγιο πραγματοποιήθηκαν τους τελευταίους 
μήνες, μέσω διαδικτύου, οι εξής διαλέξεις: 
– Του παιδιάτρου Αντώνη Μακρή, επικεφαλής της Ιατρι-
κής Υπηρεσίας του Κολλεγίου, με θέμα «Covid-19: Πανδη-
μία και εμβολιασμός»
– Της Καθηγήτριας Ιστορίας του Πανεπιστημίου Αθηνών 
Μαρίας Ευθυμίου με τίτλο «Ερωτήματα για το 1821»
– Του Καθηγητή Οικονομικής και Κοινωνικής Ιστορίας 
του Πανεπιστημίου Αθηνών Κώστα Κωστή με τίτλο «Η πο-
λιτική οικονομία του Πολέμου της Ανεξαρτησίας»
– Του Καθηγητή Πολιτικής Επιστήμης στο Πανεπιστήμιο 
της Οξφόρδης Στάθη Καλύβα με τίτλο «Τι κρατάμε από 
την Ελληνική Επανάσταση για το σήμερα και το αύριο;»
– Του Κλινικού Ψυχολόγου-Ψυχοθεραπευτή Αλέξη Μορ-
ντώ με θέμα «Εφηβεία: Όρια και αυτονομία»
– Των Ψυχολόγων του Κολλεγίου Κ. Παναγιώτου και Α. 
Σπυροπούλου με τίτλο «Θυμός: ένα παρεξηγημένο συναί-
σθημα που όλοι καλούμαστε να διαχειριστούμε» 
– Της Καθηγήτριας Παιδιατρικής - Λοιμωξιολογίας του 
Πανεπιστημίου Αθηνών, Διευθύντριας της Γ΄ Πανεπιστη-
μιακής Παιδιατρικής Κλινικής του Νοσοκομείου «Αττικόν», 
μέλους της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων για τον νέο κο-
ρωνοϊό και της Εθνικής Επιτροπής Εμβολιασμών Βάνας 
Παπαευαγγέλου, με τίτλο «Πανδημία Covid-19: οι απρό-
βλεπτες πτυχές και η αντιμετώπισή τους, ο εμβολιασμός 
σε ενηλίκους και παιδιά».

o Με αφετηρία τον εορτασμό για τα 200 χρόνια από 
την Επανάσταση του 1821, το Γυμνάσιο, το Λύκειο και 
το International Baccalaureate Diploma Programme (IB 
DP) του Κολλεγίου Ψυχικού διοργάνωσαν διαδικτυακή 
εικαστική έκθεση με έργα μαθητών τους. Οι μαθητές προ-
σκλήθηκαν να εστιάσουν στο σημαντικό αυτό ιστορικό γε-
γονός και να παρατηρήσουν έργα τέχνης διαφόρων επο-
χών, που τιμούν και τροφοδοτούν τη συλλογική ιστορική 
μνήμη, με σκοπό να εμπνευσθούν και να δημιουργήσουν 
τα δικά τους έργα, χρησιμοποιώντας υλικά και τεχνικές 
της επιλογής τους. (Περιηγηθείτε διαδικτυακά την έκθεση 
ακολουθώντας τον σύνδεσμο: https://www.artsteps.com/
view/61d83554a8dbb8f0b4f56d89).

https://www.artsteps.com/view/61d83554a8dbb8f0b4f56d89
https://www.artsteps.com/view/61d83554a8dbb8f0b4f56d89
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o Στις 23 Νοεμβρίου πραγματοποιήθηκε στο Θέατρο 
Χωρέμη η Τελετή Απονομής Βραβείων Αριστείας 2020-21 
και Υποτροφιών Αριστείας για το σχολικό έτος 2021-2022 
σε μαθητές του Κολλεγίου Αθηνών και του Κολλεγίου Ψυ-
χικού. Κριτήρια για τα Βραβεία και τις Υποτροφίες Αριστείας 
αποτελούν η άριστη ακαδημαϊκή επίδοση, καθώς και η 
εξαιρετική διαγωγή των μαθητών. Τα Bραβεία απένειμε ο 
Διευθυντής/President του Κολλεγίου Καθηγητής Κώστας 
Συνολάκης, ο οποίος ευχήθηκε στα παιδιά να θέτουν πά-
ντοτε υψηλούς στόχους, τονίζοντας πως η επιδίωξη της 
αριστείας σε κάθε τομέα είναι η κινητήρια δύναμη συνε-
χούς προόδου του ανθρώπου. Συγχαρητήρια προσφώνη-
ση προς τους μαθητές απηύθυνε και ο Συντονιστής Σχολι-
κών Μονάδων του EEI Χρήστος Παπανικολάου.

INTERNATIONAL BACCALAUREATE 
PROGRAMMES

o Το Παγκόσμιο Συνέδριο IB 2021 (IB Virtual Confer-
ence 2021) διεξήχθη, λόγω της ιδιαίτερης συγκυρίας,  
διαδικτυακά (18 - 20 Οκτωβρίου), με θέμα «Unlocking 
the next paradigm». 

Οι Coordinators των προγραμμάτων PYP, MYP, DP 
και η IB Programmes Director του Σχολείου μας, ταυτό-
χρονα με στελέχη και εκπαιδευτικούς από 60 χώρες πα-
γκοσμίως, είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν εργα-
στήρια και ομιλίες αναφορικά με επίκαιρα θέματα, όπως 
η ποιοτική εκπαίδευση σε καιρούς αβεβαιότητας.  

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ-ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ Ε.Ε.Ι.

o Η Ακαδημία Αθηνών βράβευσε τον Ραφαήλ Μωυσή «σε αναγνώριση της προσφοράς του στη διαμόρφωση και 
εφαρμογή της εθνικής ενεργειακής στρατηγικής, στην εφαρμογή επιχειρησιακών καινοτομιών, σε εκπαιδευτικές, 
ερευνητικές και φιλανθρωπικές πρωτοβουλίες μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα και την εν γένει συμβολή του στην 
ενεργειακή και οικονομική αναβάθμιση της Ελλάδας».

o Η Μαριάννα Βαρδινογιάννη, Πρέσβειρα Καλής Θελήσεως της UNESCO, τιμήθηκε με το «Βραβείο Περικλέους» 
του Δήμου Παπάγου-Χολαργού για την κοινωνική προσφορά της. 
– Ήταν κεντρική ομιλήτρια σε εκδήλωση-συμπόσιο, που διοργάνωσε το Ίδρυμα «Μαριάννα Β. Βαρδινογιάννη» με 
θέμα «Ελλάδα και Πολιτιστική Κληρονομιά» (Παρίσι, 18 Νοεμβρίου 2021), στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης 
της UNESCO. 

o Η Μαριάννα Λάτση εγκαινίασε τη Μονάδα Ημερήσιας Νοσηλείας «Νίκος Κούρκουλος», που ανακατασκευάσθη-
κε και εξοπλίσθηκε με δωρεά της προς το Θεαγένειο Αντικαρκινικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης.

o Μεταξύ των τιμηθέντων με Lloyd’s List Greek Shipping Awards (Νοέμβριος 2021) είναι ο Νίκος Βαφειάς (Lloyd’s 
List/Propeller Club Lifetime Achievement Award) και ο Αριστείδης Πίττας (Greek Shipping Newsmaker of the 
Year).

o Ο Αριστείδης Πίττας εξελέγη Πρόεδρος και ο Βασίλης Φουρλής μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλό-
γου Αποφοίτων Κολλεγίου Αθηνών - Κολλεγίου Ψυχικού.

o Ο Ρ. Μωυσής ήταν ένας εκ των πέντε συζητητών (μεταξύ αυτών και ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτά-
κης) σε εκδήλωση που διοργάνωσε το Ίδρυμα Οικονομικών & Βιομηχανικών Ερευνών, τιμώντας τη μνήμη του 
συνιδρυτή του Θεόδωρου Παπαλεξόπουλου, κορυφαίας προσωπικότητας στη σύγχρονη ιστορία της ελληνικής 
βιομηχανίας. 

o Στην ίδια εκδήλωση (η οποία πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα του Informatics Center του Κολλεγίου - campus 
Ψυχικού) έγινε η πρώτη προβολή της ταινίας-ντοκυμαντέρ με τίτλο «Χρέος Σποράς», στο οποίο «σκιαγραφείται» το 
έργο του Θ. Παπαλεξόπουλου, η μακρόχρονη συμβολή του στην οικονομική ανάπτυξη της χώρας μας, η ευρύτερη 
προσφορά του στην κοινωνία, στην παιδεία και στον πολιτισμό (σενάριο-κείμενο-αφήγηση: Δημήτρης Καραμάνος).

o Στο τεύχος Οκτωβρίου-Δεκεμβρίου 2021 του περιοδικού του ΣΑΚΑ «Ερμής» –αφιερωμένου στα 90χρονα του 
Συλλόγου– περιέχονται και κείμενα του Γιώργου Ζαμπίκου, του Νίκου Εμπέογλου, του Δημήτρη Καραμάνου, του 
Σέργιου Αμπαριώτη, που έχουν διατελέσει Πρόεδροι του ΣΑΚΑ, και του τωρινού Προέδρου Αριστείδη Πίττα. 
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o Στις 15-17 Οκτωβρίου, η ΙΒ Programmes Director Ελέ-
νη Βασιλείου ήταν εισηγήτρια σε εξ αποστάσεως σεμινά-
ριο με θέμα «Language Acquisition and Multimodality». 
Στο σεμινάριο συμμετείχαν εκπαιδευτικοί από 11 χώρες: 
Αυστραλία, Γαλλία, Γερμανία, Βρετανία, ΗΠΑ, Ισπανία, 
Πολωνία, Σερβία, Σιγκαπούρη, Σλοβενία, Φινλανδία.

Επίσης, στις 17 & 18 Νοεμβρίου, επισκέφθηκε το Πρότυ-
πο σχολείο Manglerud Skole στο Όσλο Νορβηγίας, με σκο-
πό την ανατροφοδότηση για την έως τώρα πιλοτική εφαρμο-
γή του προγράμματος MYP του σχολείου (consultation visit), 
όπου έχει αναλάβει καθήκοντα ΙΒ MYP Consultant. 

ΜΑΘΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ

o Στον 1ο Παιδικό Διαγωνισμό Ζωγραφικής Εξωφύλλου, 
που διοργάνωσε, τον Νοέμβριο, το περιοδικό «Σχεδία» με 

θέμα «Το σπίτι», στον οποίο έλαβαν μέρος 1.600 παιδιά 
από όλη την Ελλάδα, ο μαθητής της 2ας Δημοτικού Κολλε-
γίου Ψυχικού Δ. Γεωργούτσος ήταν μεταξύ των 20 φιναλίστ.

o Στον διαγωνισμό «Space Missions 2021», που διορ-
γάνωσε η Ένωση Ελλήνων Φυσικών, ομάδα μαθητών 
της Γ΄ Γυμνασίου Κολλεγίου Αθηνών (αποτελούμενη από 
τους Ο.-Δ. Αναγνωστάκη, Σ.-Ν. Αντωνιάδη, Ν.-Ε. Σκεύη,  
Β. Τρικκαλίδη, Γ. Χαΐνη, Δ. Χρυσικό) απέσπασε το 3ο 
Βραβείο για εργασία τους με θέμα «Αυτογενής διατήρηση 
πίεσης σε διαστημόπλοια».

o Στην πρώτη φάση του 82ου Πανελλήνιου Μαθητικού 
Διαγωνισμού της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρείας 
 «O Θαλής», που πραγματοποιήθηκε τον Νοέμβριο, δια-
κρίθηκαν οι μαθητές του Κολλεγίου Αθηνών Α. Γκορίτσας, 
Π. Κάκος, Κ. Κυρκιλής (Β΄ Γυμνασίου), Π. Γαβριηλίδης, 
Ε. Ράλλης, Β. Τρικκαλίδης (Γ΄ Γυμνασίου), Π.-Α. Καρα-
πάνος, Α.-Β. Κουκάς, Α. Παυλόπουλος, Ν.-Π. Πιοβάν,  
Δ. Τουμπεζόγλου, Χ. Χατζηγάκης (Α΄ Λυκείου), Π. Πολί-
της, Ι.-Δ. Σταματιάδης, Σ. Φιλοσίδης (Β΄ Λυκείου), Μ.-Τ. 
Μακμίλλαν (Γ΄ Λυκείου) και του Κολλεγίου Ψυχικού Φ. 
Καλογιαννίδης, Α. Πολυμενάκου, Μ. Πράπα (Β΄ Γυμνα-
σίου), Γ.-Α. Σταυρούλας (Γ΄ Γυμνασίου), Ι.-Θ. Βαν-Κερκ, 
Αιμ. Ιωαννίδης, Ι. Μαραγκάκης, Δ. Νάκος, Μ.-Α. Παπαϊ-
ωαννίδης, Σ.-Α. Παπαϊωάννου (Α΄ Λυκείου), Χ. Πραπιά-
δης, Δ. Χαντζής (Β΄ Λυκείου), Σ. Κλαουδάτος, Ε. Κομματά 
(ΙΒ1), Α. Διονέλης, Μ. Ιατροπούλου (Γ΄ Λυκείου). Οι μα-
θητές αυτοί προκρίθηκαν να συμμετάσχουν στην Εθνική 
Μαθηματική Ολυμπιάδα «Ο Αρχιμήδης». 

Και αυτή τη χρονιά, με απόφαση του Δ.Σ. της ΕΜΕ, η 
2η φάση του διαγωνισμού «Ευκλείδης» ματαιώθηκε, λό-
γω των δύσκολων συνθηκών για τη διενέργεια εξετάσεων 
εξαιτίας της πανδημίας. Έτσι, οι επιτυχόντες προκρίθη-
καν απευθείας για να συμμετάσχουν στην Εθνική Μαθη-
ματική Ολυμπιάδα «Αρχιμήδης».

o Στον 34ο Πανελλήνιο Διαγωνισμό Πληροφορικής, που 
διοργάνωσε η Ελληνική Εταιρεία Επιστημόνων και Επαγ-
γελματιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών, υπό την 
αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας, διακρίθηκαν (και προ-
κρίθηκαν στην επόμενη φάση) οι μαθητές του Κολλεγίου 
Αθηνών Α. Τσοτσόπουλος (Α΄ Γυμνασίου), Δ. Βαΐρης, Ο. 
Δημητρίου, Ο. Διαμαντόπουλος, Κ. Κυρκιλής, Φ.-Β. Κω-
στέας, Κ. Μαστέλλος, Θ. Μπαρτσώτας (Β΄ Γυμνασίου),  
Σ.-Ν. Αντωνιάδης, Ε. Ράλλης, Β. Τρικκαλίδης, Γ. Χαΐνης, Ν. 
Χαλαζωνίτης (Γ΄ Γυμνασίου), Δ. Αναστασίου, Λ. Γεροντά-
κης-Ρωμανός, Χ. Μούρτζινος, Α. Νικολόπουλος, Α. Παυ-
λόπουλος, Β. Περρωτής, Ν. Σφακιανούδης, Δ. Τουμπεζό-
γλου, Δ. Τουρνάκης (Α΄ Λυκείου), Χ. Βαμβακά, Λ. Βουρ-
νάς, Χ. Γεωργακοπούλου, Ε. Σαρακηνός, Σ. Φιλοσίδης (Β΄ 
Λυκείου), Γ. Ιωακειμίδης, Β. Κοκοτάκης, Μ.-Χ. Μήτσαινας 
(Γ΄ Λυκείου), και του Κολλεγίου Ψυχικού Ευ.-Π. Βαλαβά-

ΜΑΘΗΤΙΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ

ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Λύκειο
Α. Στεφανίδης, Πρόεδρος ·  N. Κυλικά, Αντιπρόε-
δρος· Ι.-Ε. Παππά, Γραμματέας ·  Γ.-Α. Σταθούλης, 
Οικονομικός Υπεύθυνος ·  Α. Αίσωπος, Δ. Αίσωπος, 
Ν.-Α. Αναγνωστοπούλου, Μ. Κεφαλογιάννη, Ι. Πα-
νόπουλος, Ι. Περρωτή, Ν.-Π. Πιοβάν, Μ.-Κ. Ρόκκα, 
Α. Τζιτζικώστας, Σ. Χατζηγεωργίου Ι. Χατζής, μέλη.

Γυμνάσιο
Κ. Πατέρα, Πρόεδρος ·  Ειρ. Πατέρα, Αντιπρόε-
δρος · Χ. Κωνσταντίνου, Γραμματέας ·  Α. Κεφάλας, 
Ταμίας· Ε. Γκρινιάτσου, Π. Ελμαλής, Μ. Ζαΐμη,  
Α.-Φ. Κωστόπουλος, Φ. Μαρούλης, Δ. Μελιδώνης, 
Φ. Μπούρα, Ι. Νινιός, Λ. Ρέβελας, Σ. Ρούπας-Πα-
νταλέων, Δ. Τσιμπρέ, μέλη. 

ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΨΥΧΙΚΟΥ
Λύκειο
Π.-Α. Αμοργινός, Πρόεδρος ·  Π. Μελάς, Αντιπρόε-
δρος ·  Ν.-Α. Μακρίδης, Γραμματέας ·  Α. Βαμβακάς, 
Α.-Ι. Δαυίδ, Ζ. Ζου, Σ. Λάσκαρης, Α. Μαθιός, Κ. Μα-
θιός, Λ. Μαρούτσης, Α. Μωραΐτης, Π.-Π. Παγουλάτος, 
Κ. Σαραντόπουλος, Β. Τοπάλογλου, Μ. Χίσσα, μέλη. 

Γυμνάσιο
Κ. Παππάς, Πρόεδρος ·  Ε. Μαρινάκη, Αντιπρόε-
δρος ·  Μ. Μπεράχα, Γραμματέας ·  Γ.-Α.-Μ. Άντρι-
ους-Μαργαρίτης, Σ. Βαρβιτσιώτη, Γ. Δούσης, Θ. Κα-
μπάνη, Σ. Καμπάνης, Μ. Νέγκα, Α. Παπασταύρου, Γ. 
Παρθένης, Σ. Περπατάρης, Ν. Τσάνου, Β.-Ν. Χαρώ-
νης, Ν. Χριστόπουλος, μέλη. 
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νης, Ν. Μαζιώτη, Α. Μποχώρης (Α΄ Λυκείου), Μ.-Β. Μπέ-
νου, Θ. Παγκούτσου, Π. Σαμπατακάκης, Κλ. Τζοάννου (Β΄ 
Λυκείου), Α.-Χ. Τουτζιαρίδη, Α.-Ι. Τουτζιαρίδης (ΙΒ1), Χ. 
Μωραϊτάκη, Ε. Χατζηγεωργίου (Γ΄ Λυκείου). 

o Στις 16 Οκτωβρίου απονεμήθηκε στους μαθητές του 
Κολλεγίου Ψυχικού Μ. Πράπα (Β΄ Γυμνασίου) και Γ.-Α. 
Σταυρούλα (Γ΄ Γυμνασίου) το 1ο Βραβείο για την επίδοσή 
τους στον 9ο Πανελλήνιο Διαγωνισμό Φυσικής Γυμνασίου 
2021 της Ένωσης Ελλήνων Φυσικών, που είχε διεξαχθεί 
τον Μάρτιο 2021.

o Έξι μαθητές του Κολλεγίου Ψυχικού (Γ. Κυριακόπουλος, 
Μ. Μονεμβασιώτη, Σ. Στενού, Μ. Χίσσα –ΙΒ2, Χ. Μωραϊτά-
κη –Γ΄ Λυκείου και Λ. Τσαούσης –Β΄ Λυκείου) επελέγη-
σαν για να συμμετέχουν στη δωδεκαμελή ομάδα μαθητών 
Development Team Greece 2022 του Panhellenic Forensics 
Association. Τέσσερις εξ αυτών (Γ. Κυριακόπουλος, Σ. Στε-
νού, Μ. Χίσσα, Χ. Μωραϊτάκη) επελέγησν για την πεντα-
μελή Εθνική Ομάδα Debate 2022 που θα εκπροσωπήσει 
την Ελλάδα στο Παγκόσμιο Σχολικό Πρωτάθλημα Debate 
(World Schools Debating Championship 2022) τον Ιούλιο. 

o Στο τουρνουά St. Catherine’s Debate Cup, που πραγ-
ματοποιήθηκε διαδικτυακά (8-10 Οκτωβρίου) με τη 
συμμετοχή 40 ομάδων από σχολεία της Αθήνας και της 
Θεσσαλονίκης, το Κολλέγιο εκπροσώπησαν 22 μαθητές 
των Λυκείων Κολλεγίου Αθηνών και Κολλεγίου Ψυχικού, 
διακριθέντες ως εξής:

Ομαδικές Διακρίσεις:
– Open Finalists & Top Ranking Team: Χ. Μωραϊτάκη (Γ΄ 
Λυκείου Κολλεγίου Ψυχικού) και Σ. Στενού (ΙΒ2) 
– Open Finalists: Μ. Αλευράς (Α΄ Λυκείου) και Κ. Τζοάν-
νου (Β΄ Λυκείου Κολλεγίου Ψυχικού) 
– Open Semi-Finalists: Γ. Κυριακόπουλος και Μ. Μονεμβα-
σιώτη (ΙΒ2), Λ. Τσαούσης (Β΄ Λυκείου Κολλεγίου Ψυχικού) 

και Ε. Χριστοδούλου (ΙΒ1), Α. Φράγκος και Μ. Χίσσα (ΙΒ2)
– Novice Finalists: Β. Περρωτής και Ν. Σφακιανούδης (Α΄ 
Λυκείου Κολλεγίου Αθηνών)

Ατομικές Διακρίσεις: 
– Χ. Μωραϊτάκη (Best Speaker Award), Σ. Στενού (2nd Best 
Speaker), Γ. Κυριακόπουλος (3rd Best Speaker), Μ. Μονεμ-
βασιώτη & Λ. Τσαούσης (6th Best Speakers –tied), E. Χρι-
στοδούλου (8th Best Speaker), Α. Φράγκος & Μ. Χίσσα 
(9th Best Speakers –tied), Β. Περρωτής (2nd Best Novice 
Speaker), Ν. Σφακιανούδης (5th Best Novice Speaker).

o Στο τουρνουά Debate Deree Invitational LXII, που 
πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά στις 19 και 20 Νοεμβρί-
ου με συμμετοχή 56 ομάδων από σχολεία της Αθήνας, το 
Κολλέγιο εκπροσώπησαν 18 μαθητές των Λυκείων Κολ-
λεγίου Αθηνών και Κολλεγίου Ψυχικού. Οι τρεις από τις 
τέσσερις ομάδες, που προκρίθηκαν στον τελικό, αποτε-
λούνταν από μαθητές του Σχολείου μας. 

Ειδικότερα:
Ο Γ. Κυριακόπουλος και η Μ. Χίσσα (ΙΒ2) νίκησαν 

τον διαγωνισμό (Winning Team), και κατετάγησαν ατο-
μικά μεταξύ των πρώτων 10 ομιλητών της διοργάνωσης. 
Στον τελικό προκρίθηκαν επίσης και διαγωνίσθηκαν η Χ. 
Μωραϊτάκη (Γ΄ Λυκείου Κολλεγίου Ψυχικού) με την M.-Κ. 
Ρόκκα (Β΄ Λυκείου Κολλεγίου Αθηνών) και ο Λ. Τσαούσης 
(Β΄ Λυκείου Κολλεγίου Ψυχικού), ο οποίος ήταν μεταξύ 
των 10 πρώτων ομιλητών, με την Ε. Χριστοδούλου (ΙΒ1). 

o Στον Διεθνή Διαγωνισμό Central European Interna-
tional Debating Championship 2021, που διεξήχθη διαδι-
κτυακά (4-5 Δεκεμβρίου), με συμμετοχή ομάδων από την 
Ευρώπη, την Ασία και τη Νότιο Αφρική, δεκαπέντε μα-
θητές του Λυκείου (σε τρεις ομάδες) προκρίθηκαν στους 
τελικούς γύρους του διαγωνισμού:
• Grand Finalists: Μ. Αλευράς (Α΄Λυκείου Κολλεγίου Ψυ-
χικού), Α. Δάψη, Μ.-Ι. Καψαμπέλη (Α΄ Λυκείου Κολλεγίου 

ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ  
ΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ/PRESIDENT ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΚΩΣΤΑ ΣΥΝΟΛΑΚΗ

o Με την ιδιότητα του Καθηγητή Φυσικών Καταστροφών, ο Διευθυντής/ President του Κολλεγίου Κώστας Συνολά-
κης  συμμετέσχε:
• Ως κεντρικός ομιλητής σε εκδήλωση του Συλλόγου Αποφοίτων του Πανεπιστημίου Georgetown στην Ελλάδα με 
θέμα «Climate change and natural disasters: a heavy toll, actions and the future» (20 Οκτωβρίου). Στην εκδήλωση 
παρευρέθησαν και πολλοί απόφοιτοι και γονείς του Κολλεγίου. 
• Ως ομιλητής στο συνέδριο Olympia Forum II, σε συζήτηση με τίτλο «Υποχρεωτική ασφάλιση και φυσικές κατα-
στροφές» (20 Οκτωβρίου).

o Επίσης, συμμετέσχε σε τρία επεισόδια της σειράς ντοκιμαντέρ της ΕΡΤ με τίτλο «Διασπορά-Παροικίες-Ευεργε-
σία: Από το Εγώ στο Εμείς», για τη ζωή των μεγάλων ευεργετών της χώρας Εμμανουήλ Μπενάκη, Κωνσταντίνου 
Χωρέμη και Ευγένιου Ευγενίδη.   
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Αθηνών), Α. Σταθοπούλου (Β΄ Λυκείου Κολλεγίου Αθη-
νών), Κ. Τζοάννου (Β΄ Λυκείου Κολλεγίου Ψυχικού) 
• Semi Finalists: Ε. Γκρίτζαλη (Α΄ Λυκείου Κολλεγίου 
Ψυχικού), Ν. Μακρίδης (ΙΒ2), Α. Παπαγεωργίου (Α΄ Λυ-
κείου Κολλεγίου Ψυχικού), Ι. Περρωτή, Μ.-Κ. Ρόκκα (Β΄ 
Λυκείου Κολλεγίου Αθηνών)
• Quarter Finalists: Λ. Μαρινόπουλος, Μ. Παπαϊωαννί-
δης (Α΄ Λυκείου Κολλεγίου Ψυχικού), Β. Περρωτής, Α.-Α. 
Τσοχαντάρη, Ε. Χαλκιά (Α΄ Λυκείου Κολλεγίου Αθηνών).

Παράλληλα, 14 νεότερα μέλη της ομάδας debate, 
μαθητές της Γ΄ Γυμνασίου, συμμετείχαν για πρώτη φορά 
στον διαγωνισμό UCL Juniors 2021, που διοργανώθηκε 
από την ομάδα debate του Πανεπιστημίου UCL της Βρε-
τανίας, με συμμετοχή ομάδων από όλη την Ευρώπη.

o Ομάδα μαθητών του Ομίλου Νεανικής Επιχειρηματι-
κότητας του Λυκείου Κολλεγίου Ψυχικού κατέκτησε την 
1η θέση στον τελικό του Διαγωνισμού Social Innovation 
Relay (SIR) με την εικονική επιχείρηση «Pet-Link» και εκ-
προσώπησε τη χώρα μας στον Παγκόσμιο Διαδικτυακό 
Διαγωνισμό του SIR, στον οποίο αναδείχθηκε, για δεύτε-
ρη συνεχή χρονιά, μεταξύ των τριών κορυφαίων ομάδων. 
Οι μαθητές που εκπροσώπησαν την «Pet-Link» ήταν οι  
Λ. Ευαγγελάτου, Α. Μαθιός, Κ. Μαθιός (ΙΒ1) και Β. Κου-
λουμέντας (Β΄ Λυκείου). 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΡΑΣΗ

o Οι Μαθητικές Κοινότητες των Σχολικών Μονάδων, οι 
Σχολικές Διευθύνσεις και η Διεύθυνση Κοινωνικής Πρό-
νοιας και Διαφορετικότητας συνεργάσθηκαν και προσέ-
φεραν εκπαιδευτικό και αθλητικό εξοπλισμό στα σχολεία 
της Βόρειας Εύβοιας και ειδικότερα των περιοχών Αγίας 
Άννας και Αχλαδίου. 

o Στο πλαίσιο της «Ημέρας Αλληλεγγύης» η Μαθητική 
Κοινότητα Γυμνασίου Κολλεγίου Αθηνών ενίσχυσε 12 ευ-
αγή ιδρύματα.

o Οι Μαθητικές Κοινότητες του Δημοτικού και του Λυκείου 
Κολλεγίου Αθηνών ενίσχυσαν το Ταμείο Υποτροφιών του 
Κολλεγίου με ποσό που συγκεντρώθηκε στο πλαίσιο της 
Κολλεγιακής συμμετοχής στον 38ο Αυθεντικό Μαραθώνιο 
της Αθήνας.

o Στο πλαίσιο του Service as Action του ΜΥΡ και με τη σύ-
μπραξη της Μαθητικής Κοινότητας του Λυκείου Κολλεγίου 
Αθηνών, μαθητές της σχολικής αυτής μονάδας επισκέφθη-
καν το Κέντρο Στήριξης Παιδιού και Οικογένειας της Νέας 
Μάκρης, και παρέδωσαν κούτες με είδη πρώτης ανάγκης.

o Μαθητές του Λυκείου Κολλεγίου Αθηνών συγκέντρω-

σαν χρήματα για την αγορά τροφίμων, γλυκών και παι-
χνιδιών, ετοίμασαν πάνω από 200 δέματα αγάπης και τα 
παρέδωσαν σε ανθρώπους που τα έχουν ανάγκη: στον 
Φιλανθρωπικό Σύλλογο « Άγιος Αλέξιος Ο Άνθρωπος 
του Θεού», στον Ιερό Ναό Αγίου Σπυρίδωνος Νέας Ιω-
νίας, στον Ιερό Ναό Τιμίου Σταυρού Χολαργού, στον Ιερό 
Ναό Αγίου Νικολάου Φιλοπάππου και στο Αναρρωτήριο 
Πεντέλης (πρώην ΠΙΚΠΑ).

o Οι Μαθητικές Κοινότητες του Δημοτικού και του Λυκείου 
Κολλεγίου Αθηνών στήριξαν, για μια ακόμη χρονιά, το έρ-
γο του Make a Wish, επιλέγοντας ως Χριστουγεννιάτικα 
στολίδια τα Αστέρια της Ευχής. 

o Μαθητές της 5ης τάξης του Δημοτικού Κολλεγίου Αθη-
νών και εκπαιδευτικοί, πήραν μέρος στον φιλανθρωπικό 
αγώνα δρόμου «No finish line», που πραγματοποιήθηκε 
στο ΟΑΚΑ και έλαβαν την πρώτη θέση ανάμεσα σε όλα 
τα σχολεία.

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ  
ΔΙΑΣΧΟΛΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

o Εννέα μαθητές του Λυκείου Κολλεγίου Αθηνών, μέλη 
της ομάδας του Προγράμματος «Σχολεία-Πρέσβεις του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου», παρακολούθησαν, μαζί με 
σχολεία από όλη την Ελλάδα, διαδικτυακά σεμινάρια, τα 
οποία επιμελήθηκε το Γραφείο του Ευρωπαϊκού Κοινο-
βουλίου στην Αθήνα, και ενημερώθηκαν για τις δράσεις 
του Προγράμματος.  

o Στις 14 Δεκεμβρίου, μαθητές του 15μελούς Μαθητικού 
Συμβουλίου του Λυκείου Κολλεγίου Αθηνών συμμετείχαν 
σε εκδήλωση στο πλαίσιο εορτασμού του European Cyber 
Security Month 2021 (ECSM 2021). 

Τη (διαδικτυακή) εκδήλωση διοργάνωσε το Ελλη-
νικό Κέντρο Ασφαλούς Διαδικτύου του ΙΤΕ μαζί με την 
Ελληνική Αρχή Κυβερνοασφάλειας του Υπουργείου Ψη-
φιακής Διακυβέρνησης, ως επίσημοι εκπρόσωποι της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Ελλάδα για την εκστρατεία του 
Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια Δικτύων και 
Πληροφοριών - ENISA.

o Αντιπροσωπευτικές ομάδες των Ομίλων MUN των Λυ-
κείων Κολλεγίου Αθηνών και Κολλεγίου Ψυχικού συμμετεί-
χαν διαδικτυακά στο 24ο Συνέδριο Προσομοίωσης του Ορ-
γανισμού Ηνωμένων Εθνών (DSAMUN), το οποίο διορ-
γάνωσε η Γερμανική Σχολή Αθηνών (22-24 Οκτωβρίου). 

o Αντιπροσωπευτικές ομάδες μαθητών των Ομίλων MUN 
των Λυκείων Κολλεγίου Αθηνών και Κολλεγίου Ψυχικού 
συμμετείχαν διαδικτυακά στο 16ο Συνέδριο Προσομοίω-
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σης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (CGSMUN 2021), 
που διοργανώθηκε από τα Εκπαιδευτήρια Κωστέα-Γείτονα 
(10-12 Δεκεμβρίου). 

o Μαθητές των Ομίλων MUN των Λυκείων Κολλεγίου 
Αθηνών και Κολλεγίου Ψυχικού συμμετείχαν διαδικτυα-
κά στο 54ο Διεθνές Συνέδριο Προσομοίωσης Ηνωμένων 
Εθνών (THIMUN) της Χάγης (24-28 Ιανουαρίου). 

o Οι μαθήτριες των τμημάτων Σπουδών Οικονομίας και 
Πληροφορικής του Λυκείου Κολλεγίου Αθηνών παρακο-
λούθησαν διαδικτυακά το Συνέδριο Singularity University 
Greece Summit 2021 με θέμα «Reimagine» (22-23 Νο-
εμβρίου). Το Συνέδριο ήταν προσφορά του Ιδρύματος 
Λαμπράκη σε μέλη της ακαδημαϊκής και εκπαιδευτικής 
κοινότητας. 

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΑΣ

o Σε όλα τα τμήματα Νηπίων και Προνηπίων, σημαντική 
είναι η διαδικτυακή εμπλοκή γονέων στην εκπαιδευτική 
διαδικασία κατά τη διάρκεια των μαθημάτων, μέσα από 
την προετοιμασία παρουσιάσεων σχετικών με την ενότητα 
έρευνας.

o Στο πλαίσιο του προγράμματος «Προσωπικότητα του 
Μήνα», προσωπικότητες από τον χώρο των γραμμάτων 
και των τεχνών επισκέπτονται τους μαθητές του Νηπίου, 
και μέσα από βιωματικές δράσεις τους δίνουν ποικίλα 
ερεθίσματα, ενισχύοντας και εμπλουτίζοντας την έρευνα 
που πραγματοποιούν κάθε φορά. 

Τους τελευταίους μήνες επισκέφθηκαν το Νηπιαγω-
γείο και μίλησαν στα παιδιά η Ελένη Σβορώνου, υπεύθυ-
νη Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης της WWF Ελλάς, και η 
Ζωή Βαλάση, συγγραφέας.

o Στο πλαίσιο δράσεων για τους γονείς των μαθητών του 
Νηπιαγωγίου, πραγματοποιήθηκαν, μέσω της πλατφόρ-
μας MS Teams, οι εξής ομιλίες: «Από την αναγνώριση συ-
ναισθημάτων στην διαχείριση συγκρούσεων. Bullying στην 
προσχολική ηλικία;», «Τα όρια στη ζωή του παιδιού», 
«Ενισχύοντας την ψυχική ανθεκτικότητα των παιδιών στην 
προσχολική ηλικία», «Αυτονομώντας το παιδί στην κα-
θημερινότητά του», «Δεξιότητες παιχνιδιού - δεξιότητες 
ζωής», «Η μετάβαση στο Δημοτικό Σχολείο».

o Πραγματοποιήθηκε τον Νοέμβριο, μέσω MS Teams, 
για τα Νήπια και τα Προνήπια, η πρώτη διαδικτυακή ατο-
μική συνάντηση γονέων με τους εκπαιδευτικούς του Νη-
πιαγωγείου, οι οποίοι τους ενημέρωσαν για την πρόοδο 
των παιδιών τους. 

o Το Νηπιαγωγείο, σε συνεργασία με την αστική πολιτι-
στική εταιρεία «Πύρνα», δημιούργησε δεσμούς φιλίας και 
συνεργασίας με το Νηπιαγωγείο του Κέντρου Φιλοξενίας 
Προσφύγων Μαλακάσας, με στόχο οι μικροί πρόσφυγες 
να αποκτήσουν μέσα που θα τους βοηθήσουν να εντα-
χθούν ομαλά στο εκπαιδευτικό σύστημα. Από τους μα-
θητές των Νηπίων, συγκεντρώθηκαν παπούτσια, ποδιές, 
μαρκαδόροι, ξυλομπογιές, νερομπογιές, παιχνίδια, και 
άλλα είδη, τα οποία παρέδωσε αντιπροσωπευτική ομάδα 
συνεργατών του Νηπιαγωγείου.

o Οι μαθητές του Νηπιαγωγείου επικοινώνησαν μέσω 
skype με μαθητές του Νηπιαγωγείου στο Mayoor School 
in Ajmer στην Ινδία και με το Colegios Ramon y Cajal 
School στην Ισπανία. Οι μαθητές έκαναν ερωτήσεις για 
τους διαφορετικούς πολιτισμούς, για τον τρόπο ζωής τους 
και για τα projects των τάξεών τους. 

o Τα προνήπια υποδέχθηκαν τα Χριστούγεννα, τραγου-
δώντας Χριστουγεννιάτικες μελωδίες, και παρακολού-
θησαν ένα video που δημιουργήθηκε από τους μαθητές 
και αναρτήθηκε στο Ms Teams για να το δουν γονείς και 
μαθητές μαζί.

o Τον Δεκέμβριο, οι γονείς των Νηπίων παρακολούθησαν 
μέσω live streaming Χριστουγεννιάτικη γιορτή που ετοίμα-
σαν οι μαθητές, εμπνευσμένη από το βιβλίο του Ευγένιου 
Τριβιζά «Το ποντικάκι που ήθελε να πιάσει ένα αστεράκι». 

ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

o Η νέα σύνθεση του Προεδρείου «Α» Association είναι 
η εξής: Α. Κριεζής, Πρόεδρος ·  Μ. Μπαδογιαννάκη, Αντι-
πρόεδρος ·  Ε. Αθητάκη, Γεν. Γραμματέας ·  Ν. Κυλικά, Τα- 
μίας ·  Γ. Καμπίτσης, Α. Τζεραΐση, Σ. Χατζηγεωργίου, μέλη.

o Ο 38ος Αυθεντικός Μαραθώνιος της Αθήνας πραγμα-
τοποιήθηκε στις 13 και 14 Νοεμβρίου 2021. Στον Μαρα-
θώνιο συμμετείχε ολόκληρη η Κολλεγιακή Οικογένεια με 
170 δρομείς (μαθητές, εργαζόμενους, αποφοίτους, γονείς, 
φίλους) τιμώντας την ιστορία και την ιδέα του Μαραθω-
νίου και του Αθλητισμού. Τις 20 πρώτες θέσεις, στην ηλι-
κιακή τους κατηγορία, κατέλαβαν οι δρομείς μας ως εξής:

Η 25ΕΤΗΡΙΔΑ ΤΟΥ ΙΒ ΣΤΟ ΚΟΛΛΕΓΙΟ

Συμπληρώνονται φέτος 25 χρόνια λειτουργίας  
του Κολλεγίου ως Σχολείου IB. Αφιέρωμα στην επέ-
τειο αυτή θα περιληφθεί στο επόμενο τεύχος της 
«Ενημέρωσης».
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ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΔΡΟΜΕΩΝ ΤΟΥ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ 
ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΕΙΚΟΣΙ ΠΡΩΤΩΝ  

(κατά ηλικιακή κατηγορία)

Μαραθώνιος Ανδρών
Κατηγορία >75
Γ. Τσιγάρας, 15η θέση, απόφοιτος

10.000μ. Ανδρών
Κατηγορία 15-18 Α
Σ. Κατηφόρης, 9η θέση, φίλος
Κατηγορία 50-54 Β
Δ. Ευστρατιάδης, 15η θέση, γονέας
Κατηγορία 55-59 Α
Γ. Μακρίδης, 6η θέση, απόφοιτος
Κατηγορία >75 Α
Γ. Τσιγάρας, 2η θέση, απόφοιτος

10.000μ. Γυναικών
Κατηγορία 15-18 Β
Ε.-Κ. Βλάχου, 11η θέση, μαθήτρια
Κατηγορία 45-49 Α
Α. Νικολάου, 10η θέση, γονέας
Ε. Μακρίδη, 11η θέση, προσωπικό/απόφοιτος
Κατηγορία 50-54 Β
Ι. Μαυρέα, 4η θέση, προσωπικό

5.000μ. Aνδρών
Κατηγορία <15 (αγώνας Α)
Π. Ευθυμιάδης, 11η θέση, μαθητής
Κατηγορία <15 (αγώνας Β)
Γ. Νέγκας, 11η θέση, μαθητής 
Γ. Παρθένης, 12η θέση, μαθητής
Κ. Πατσής, 14η θέση, μαθητής 
Κατηγορία 15-18 (αγώνας Α) 
Μ. Κουκουλάρης, 7η θέση, μαθητής
Κατηγορία 15-18 (αγώνας Β)
Β. Παπαδόπουλος-Καλογήρου, 6η θέση, μαθητής
Θ. Πατσής, 14η θέση, μαθητής
Κατηγορία 19-34 (αγώνας Β)
Α. Χατζηαποστόλου, 2η θέση, προσωπικό
Κατηγορία 40-44 (αγώνας Β) 
Δ Παπαγιαννάκις, 11η θέση, προσωπικό
Κατηγορία 45-49 (αγώνας Α)
Ε. Παπανικολάου, 12η θέση, γονέας
Κατηγορία 45-49 (αγώνας Β)
Ι. Σπηλιωτόπουλος, 7η θέση, γονέας
Κατηγορία 50-54 (αγώνας Β)
Ν. Πατσής, 8η θέση, γονέας
Κατηγορία 60-64 (αγώνας Β)
Π. Φινές, 8η θέση, προσωπικό

5.000μ. Γυναικών
Κατηγορία <15 (αγώνας Α)
Ε. Μπίρη, 2η θέση, μαθήτρια 
Ι. Τσαχαγέα, 4η θέση, μαθήτρια
Κατηγορία <15 (αγώνας Β)
Ε. Αρχοντίδη, 2η θέση, μαθήτρια
Μ. Νέγκα, 3η θέση, μαθήτρια
Ε. Θεοχάρη, 7η θέση, μαθήτρια
Ι. Στάικου, 11η θέση, μαθήτρια
Μ. Θεμιστοκλέους, 19η θέση, μαθήτρια
Κατηγορία 15-18 (αγώνας Β)
Μ. Συνέσιου, 1η θέση, μαθήτρια
Σ.-Ε. Βουδούρη, 3η θέση, μαθήτρια
Χ.-Π. Δοβλέ, 6η θέση, μαθήτρια
Α. Σαπουντζάκη, 17η θέση, μαθήτρια
Κατηγορία 40-44 (αγώνας Β)
Δ. Χρυσάγη, 20ή θέση, γονέας
Κατηγορία 45-49 (αγώνας A)
Ν. Βουγιουκλάκη, 11η θέση, γονέας
Κατηγορία 65-69 (αγώνας Β)
Α. Φαραού-Παπασταματέλου, 7η θέση, προσωπικό
Κατηγορία 70-74 (αγώνας Β)
Π. Τσίγκου, 3η θέση, προσωπικό

o Στις 3 Δεκεμβρίου 2021, στο πλαίσιο της 18ης Ευρω-
παϊκής Εβδομάδας Μπάσκετ Special Olympics, τα Special 
Olympics Hellas σε συνεργασία με το Τμήμα Φυσικής 
Αγωγής του ΕΕΙ, διοργάνωσαν, στο Αγγελικούσειο Κλειστό 
Γυμναστήριο και Χανδρείο Αθλητικό Κέντρο στο Ψυχικό, 
αγώνες basketball Unified 3x3, παιχνίδια μεικτών ομάδων. 
Συμμετείχαν αθλητές των Special Olympics, από τα SOH 
Αγ. Δημητρίου, SOH Νίκαιας, SOH Γκράβας και του Λυ-
κείου Κολλεγίου Αθηνών - Κολλεγίου Ψυχικού. Οι αγώνες 
διεξήχθησαν στο πλαίσιο του εκπαιδευτικού προγράμμα-
τος «Play Unified: Learn Unified». Tην εκδήλωση τίμησαν 
με την παρουσία τους ο Πρόεδρος των Special Olympics 
Hellas Πρέσβης Διονύσιος Κοδέλλας, η Διευθύντρια των 
Special Olympics Hellas Άρτεμις Βασιλικοπούλου, η Αι-
κατερίνη Ποταμιάνου, και ο Διευθυντής/President του 
Κολλεγίου Καθηγητής Κώστας Συνολάκης. Στο ξεκίνημα 
της εκδήλωσης έγινε εκτενής αναφορά στο έργο και την 
προσφορά του εκλιπόντος ιδρυτή και επί δεκαετίες Επί-
τιμου Προέδρου των Special Olympics, μέλους του ΕΕΙ  
Ανδρέα Ποταμιάνου, ενώ τηρήθηκε και ενός λεπτού σιγή 
στη μνήμη του. Καθοριστική ήταν η συμβολή, η εθελοντι-
κή προσφορά και η οργανωτική υποστήριξη όλων των 
μελών του «A» Association του Κολλεγίου. To πρόγραμμα 
παρακολούθησαν μαθητές των Γυμνασίων του Κολλεγίου.

o Το Τμήμα Φυσικής Αγωγής των Δημοτικών Σχολείων 
του Κολλεγίου πραγματοποίησε στο campus της Κάντζας, 
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δράσεις για τον Μαραθώνιο Δρόμο (3-4 Νοεμβρίου). 
Συμμετείχαν όλοι οι μαθητές και οι εκπαιδευτικοί. Οι μα-
θητές της 5ης και 6ης τάξης ήταν οι δρομείς, της 3ης 
και 4ης οι εθελοντές-δείκτες και της 1ης και 2ας οι θεα-
τές-υποστηρικτές. Οι εκδηλώσεις ολοκληρώθηκαν με το 
πέταγμα δεκάδων μπαλονιών.

o Κατά το διάστημα των τελευταίων μηνών, οι αθλητικές 
ομάδες του Κολλεγίου διακρίθηκαν στους εξής φιλικούς 
αγώνες:
– Volleyball μαθητών Γυμνασίου με τον Αθλητικό Όμιλο 
Παπάγου
– Ποδοσφαίρου μαθητών Β΄ και Γ΄ Γυμνασίου με το ACS
– Ποδοσφαίρου μαθητών Λυκείου με το ACS
– Volleyball μαθητών Γυμνασίου με τον Πανερυθραϊκό 
Αθλητικό Σύλλογο
– Ποδοσφαίρου μαθητών Γυμνασίου με τον Πανερυθραϊ-
κό Ποδοσφαιρικό Σύλλογο.

o Σημαντικές ήταν οι επιτυχίες μαθητών και μαθητριών 
του Κολλεγίου, ως μελών των αθλητικών ομάδων του 
ΣΑΚΑ:
• Ο μαθητής Γ΄ Λυκείου Κολλεγίου Ψυχικού Γ. Καμπί-
τσης, πρωταθλητής των 100μ., αναδείχθηκε, κατόπιν δια-
δικτυακής ψηφοφορίας του ΣΕΓΑΣ, αθλητής της χρονιάς 
2021 στην κατηγορία Ανδρών Κ18.

• Οι μαθητές Β΄ Λυκείου Κολλεγίου Ψυχικού Α.-Μ. Ζυ-
γούρης και Ά.-Μ. Ίβιτς επελέγησαν από τον ΣΕΓΑΣ για 
την επόμενη αγωνιστική χρονιά, ως μέλη της Εθνικής 
Ομάδας στις κατηγορίες Κ20 και Κ18 αντίστοιχα.

• Στην 1η Χειμερινή Ημερίδα Κολύμβησης, μαθητές του 
Κολλεγίου διακρίθηκαν ως εξής:
– Μ.-Θ. Ανδριανόπουλος (Α΄ Γυμνασίου Κολλεγίου Αθη-
νών), 1η θέση στα 50μ. ύπτιο και 2η θέση στα 100μ. ύπτιο.
– Γ.-Μ. Ανδριανοπούλου, (Α΄ Γυμνασίου Κολλεγίου Αθη-
νών), 1η θέση στα 50μ. πεταλούδα, 1η θέση στα 50μ. ελεύ-

θερο, 2η θέση στα 100μ. ελεύθερο και 2η θέση στα 100μ. 
πεταλούδα.
– Η. Βλαχάκη (Γ΄ Γυμνασίου Κολλεγίου Αθηνών), 2η θέση 
στα 100μ. ύπτιο.
– Α. Δημητριάδης (Α΄ Λυκείου Κολλεγίου Αθηνών), 3η 
θέση στα 100μ. ελεύθερο.
– Γ. Δούσης (Β΄ Γυμνασίου Κολλεγίου Ψυχικού), 1η θέση 
στα 50μ. και στα 100μ. πεταλούδα και 1η θέση στα 50μ. 
και 100μ. ελεύθερο.
– Μ. Ζαμπίκος (Α΄ Γυμνασίου Κολλεγίου Αθηνών), 3η θέ-
ση στα 400μ. ελεύθερο.
– Μ.-Α. Κεφαλογιάννη (Β΄ Γυμνασίου Κολλεγίου Αθη-
νών), 1η θέση στα 50μ. και 100μ. πρόσθιο.
– Α. Κορδελλίδου (Α΄ Γυμνασίου Κολλεγίου Ψυχικού), 3η 
θέση στα 50μ. πρόσθιο.
– Δ. Μιχαλοπούλου (Α΄ Γυμνασίου Κολλεγίου Αθηνών), 
2η θέση στα 50μ. ύπτιο και 3η θέση στα 100μ. ύπτιο.
– Φ. Μπούρα (Β΄ Γυμνασίου Κολλεγίου Αθηνών), 2η θέση 
στα 100μ. πρόσθιο.
– Ά.-Μ.-Έ. Ξανθοπούλου (Β΄ Γυμνασίου Κολλεγίου Ψυ-
χικού), 3η θέση στα 50μ. και 100μ. ελεύθερο και 3η θέση 
στα 50μ. πρόσθιο.
– Α. Σμυρνιού (Α΄ Λυκείου Κολλεγίου Αθηνών), 1η θέση 
στα 50μ. πεταλούδα, 2η θέση στα 100μ. πεταλούδα και 2η 
θέση στα 200μ. μικτή ατομική.
– Ν. Σούτος (Α΄ Λυκείου Κολλεγίου Ψυχικού), 1η θέση 
στα 50μ. και 100μ. ελεύθερο.
– Χ. Χατζηγάκης (Α΄ Λυκείου Κολλεγίου Αθηνών), 1η θέ-
ση στα 400μ. ελεύθερο, 2η θέση στα 200μ. ελεύθερο και 
3η θέση στα 50μ. ελεύθερο.
• Στο 5ο Τρόπαιο Κολύμβησης Παναθηναϊκού μαθητές 
του Κολλεγίου διακρίθηκαν ως εξής:
– Γ.-Μ. Ανδριανοπούλου (Α΄ Γυμνασίου Κολλεγίου Αθη-
νών), 2η θέση στα 200μ. μικτή ατομική
– Ν. Σούτος (Α΄ Λυκείου Κολλεγίου Ψυχικού), 1η θέση 
στα 50μ. και στα100μ. ελεύθερο
– Α. Ζαμπίκος (5η Δημοτικού Κολλεγίου Αθηνών), 1η θέση 

ΜΕΓΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ 
ΣΕ ΔΙΕΘΝΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ARTIFICIAL INTELLIGENCE

Χρυσό μετάλλιο για την ομάδα του Κολλεγίου στον Διαγωνισμό World Artificial Intelligence Competition for 
Youth (WAICY) 2021, ο οποίος διεξήχθη διαδικτυακά στις 20 Νοεμβρίου 2021. Στον διαγωνισμό έλαβαν μέρος 
μαθητές από 32 χώρες παρουσιάζοντας συνολικά 526 εργασίες (projects) ομαδικά ή ατομικά. Οι κατηγορίες του 
διαγωνισμού ήταν τρεις, μία για το Δημοτικό, μία για το Γυμνάσιο και μία για το Λύκειο και απονεμήθηκαν συνο-
λικά 6 βραβεία σε κάθε κατηγορία.

Το Κολλέγιο συμμετείχε με τριμελή ομάδα αποτελούμενη από τις μαθήτριες Χ. Βαμβακά και Χ. Γεωργακοπού-
λου (Β΄ Λυκείου Κολλεγίου Αθηνών) και Α.-Χ. Τουτζιαρίδη (ΙΒ1). Η ομάδα του Λυκείου κατέκτησε τα βραβεία Gold 
Award και AI Excellence, δηλαδή την υψηλότερη διάκριση, στην κατηγορία High School με το project navigAld. Την 
επίβλεψη και την ευθύνη της υποστήριξης της ομάδας είχε ο καθηγητής Πληροφορικής του Λυκείου Κολλεγίου 
Αθηνών Α. Καράμπελας.
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στα 200μ. μικτή ατομική και 2η θέση στα 100μ. ελεύθερο
– Δήμητρα Μαρκοπούλου (3η Δημοτικού Κολλεγίου Αθη-
νών), 1η θέση στα 100μ. ελεύθερο
– Λ.-Γ. Περδικάρης (6η Δημοτικού Κολλεγίου Ψυχικού), 
3η θέση στα 200μ. πρόσθιο
– Γ.-Ά.-Κ. Τσάκωνας (6η Δημοτικού Κολλεγίου Αθηνών), 
3η θέση στα 50μ. ύπτιο.

• Στο 7ο Τρόπαιο Κολύμβησης Νηρέα μαθητές του Κολλε-
γίου διακρίθηκαν ως εξής:
– Μ.-Θ. Ανδριανόπουλος (Α΄ Γυμνασίου Κολλεγίου Αθη-
νών), 3η θέση στα 200μ. ύπτιο 
– Γ.-Μ. Ανδριανοπούλου (Α΄ Γυμνασίου Κολλεγίου Αθη-
νών), 1η θέση στα 50μ. ελεύθερο
– Γ. Δούσης (Β΄ Γυμνασίου Κολλεγίου Ψυχικού), 2η θέση 
στα 50μ. και στα 100μ. πεταλούδα 
– Μ.-Α. Κεφαλογιάννη (Β΄ Γυμνασίου Κολλεγίου Αθη-
νών), 3η θέση στα 50μ. πρόσθιο
– Δ. Μιχαλοπούλου (Α΄ Γυμνασίου Κολλεγίου Αθηνών), 
3η θέση στα 50μ. ύπτιο 
– Ν. Σούτος (Α΄ Λυκείου Κολλεγίου Ψυχικού), 1η θέση 
στα 200μ. και στα 100μ. ελεύθερο και 2η θέση στα 50μ. 
ελεύθερο
– Χ. Χατζηγάκης (Α΄ Λυκείου Κολλεγίου Αθηνών), 3η θέ-
ση στα 200μ. ελεύθερο.

• Στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα σε Ανώμαλο Έδαφος, 
στα Τρίκαλα, η ομάδα μαθητών και μαθητριών του Κολ-
λεγίου είχε σημαντικές διακρίσεις: οι ομάδες των Αγοριών 
Κ16 και Κ18 κατέλαβαν την 1η θέση στην Γενική Βαθμο-
λογία, οι ομάδες των Κοριτσιών Κ16 και Κ18 κατέλαβαν 
την 1η και τη 2η θέση αντίστοιχα στη Γενική Βαθμολογία. 
Ειδικότερα, στους αγώνες διακρίθηκαν οι εξής μαθητές:
– Ι. Μπιτούνης (Γ΄ Γυμνασίου Κολλεγίου Αθηνών), 2η θέ-
ση στο δρόμο 4.000μ.
– Α.-Μ. Ζυγούρης (Β΄ Λυκείου Κολλεγίου Ψυχικού), 2η 
θέση στο δρόμο 5.000μ.
– Ν. Φλουτάκου (Γ΄ Γυμνασίου Κολλεγίου Ψυχικού), 3η 
θέση στο δρόμο 3.000μ.
– Κ. Γόντικας (Γ΄ Γυμνασίου Κολλεγίου Αθηνών), 4η θέση 
στο δρόμο 4.000μ.

• Στο 1ο Φεστιβάλ Ανωμάλου Δρόμου, στο Εθνικό πάρκο 
Σχινιά Μαραθώνα, 7 μαθητές του Κολλεγίου ως εξής:
– Κ. Γόντικας, 3η θέση στο δρόμο 3.000μ.
– Α.-Μ. Ζυγούρης, 1η θέση στο δρόμο 4.000μ.
– Μ. Κουκουλάρης (ΙΒ1), 3η θέση στο δρόμο 4.000μ.
– Ι. Μπιτούνης, 1η θέση στο δρόμο 3.000μ.
– Λ. Παπασπυρίδη (Α΄ Γυμνασίου Κολλεγίου Ψυχικού), 
2η θέση στο δρόμο 1.000μ.
– Α. Σπανού (Α΄ Γυμνασίου Κολλεγίου Ψυχικού), 1η θέση 
στο δρόμο 1.000μ.
– Ν. Φλουτάκου, 2η θέση στο δρόμο 2.000μ.

• Στην Ημερίδα Κλειστού Στίβου, στον Άγιο Κοσμά, 4 μα-

θητές του Κολλεγίου διακρίθηκαν ως εξής:
– Χ. Καλδή (Γ΄ Λυκείου Κολλεγίου Ψυχικού), 3η θέση στο 
άλμα εις μήκος.
– Γ. Καμπίτσης, 3η θέση στον δρόμο 60μ. και 150μ.
– Α. Κοτταρίδης (Β΄ Λυκείου Κολλεγίου Αθηνών), 1η θέση 
στον δρόμο 60μ. με εμπόδια (Κ20) και 2η θέση στο δρόμο 
60μ. με εμπόδια (Κ18).
– Χ.-Ε. Χριστοδούλου (Α΄ Λυκείου Κολλεγίου Ψυχικού), 
3η θέση στον δρόμο 60μ. με εμπόδια (Κ18).

o Άλλες εξωσχολικές διακρίσεις:
• Στην 1η Χειμερινή Ημερίδα Κολύμβησης, διακρίθηκαν 
οι εξής μαθητές του Κολλεγίου, που αγωνίσθηκαν με την 
ομάδα τους: 
– Ε. Αρχοντίδη (Γ΄ Γυμνασίου Κολλεγίου Αθηνών), 1η 
θέση στα 200μ. πεταλούδα, 3η θέση στα 50μ. και 100μ. 
πεταλούδα και 3η θέση 50μ. ελεύθερο.
– Α. Δοξιάδη (Α΄ Γυμνασίου Κολλεγίου Αθηνών), 1η θέση 
στα 50μ. στα 100μ. και στα 200μ. πρόσθιο.
– Φ.-Α. Καλύβας (Β΄ Γυμνασίου Κολλεγίου Ψυχικού), 2η 
θέση στα 50μ. ύπτιο.
– Α. Σταθάκη (Γ΄ Γυμνασίου Κολλεγίου Αθηνών), 3η θέση 
στα 100μ. πρόσθιο.
– Δ. Σταθάκης (Α΄ Γυμνασίου Κολλεγίου Αθηνών), 3η θέ-
ση στα 50μ. πρόσθιο.
– Ν. Στρογγύλη (Β΄ Λυκείου Κολλεγίου Ψυχικού), 1η θέση 
στα 50μ. και στα 100μ. ελεύθερο, 1η θέση στα 50μ. πετα-
λούδα, 1η θέση στα 50μ. πρόσθιο και 2η θέση στα 200μ. 
ελεύθερο.

• Στο 5ο Τρόπαιο Κολύμβησης Παναθηναϊκού τρεις μα-
θήτριες του Κολλεγίου που αγωνίσθηκαν με την ομάδα 
τους διακρίθηκαν ως εξής:
– Α. Δοξιάδη, 1η θέση στα100μ. και 200μ. πρόσθιο.
– Ν. Στρογγύλη, 1η θέση στα 200μ. μικτή ατομική, 2η θέση 
στα 200μ. πρόσθιο και 3η θέση στα 100μ. πεταλούδα.
– Ευ. Αρχοντίδη (6η Δημοτικού Κολλεγίου Αθηνών), 1η 
θέση στα 100μ. πρόσθιο, 1η θέση στα 400μ. μικτή ατομική 
και 2η θέση στα 50μ. ελεύθερο.

• Στο 7ο Τρόπαιο Κολύμβησης Νηρέα μαθητές του Κολλε-
γίου διακρίθηκαν ως εξής:
– Δ. Παπαδάκης (Γ΄ Γυμνασίου Κολλεγίου Ψυχικού), 1η 
θέση στα 200μ. πεταλούδα.
– Ν. Στρογγύλη, 1η θέση στα 200μ. και στα 400μ. μικτή 
ατομική και 2η θέση στα 200μ. πρόσθιο.

• Η Λ. Παπασπυρίδη (Α΄ Γυμνασίου Κολλεγίου Ψυχικού) 
έλαβε μέρος στον αγώνα «Spetses Mini Marathon», όπου 
κατέλαβε την 1η θέση στο αγώνισμα του δρόμου 5.000μ. 
στην κατηγορία Γυναικών κάτω των 15 ετών και την 1η 
θέση στα 150μ ανοιχτής κολύμβησης στην κατηγορία Γυ-
ναικών 11-12 ετών.

• Η Σ.-Ευ. Βουδούρη (ΙΒ1) συμμετείχε στον αγώνα 
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Aquathlon της διοργάνωσης «Porosea Action 2021» 
(750μ. κολύμβηση ανοικτής θαλάσσης και 5.000 αγώ-
νας δρόμου) και κατέλαβε την 3η θέση στην ηλικιακή 
κατηγορία 16-39 και την 4η θέση στη γενική κατηγορία 
γυναικών, σημειώνοντας τον καλύτερο χρόνο στην κο-
λύμβηση.

• Στον Διεθνή Αγώνα Ιστιοπλοΐας XIV Trofeo Euromarina 
Optimist Torrevieja, με σκάφη τύπου Optimist (under 
16), στην Ισπανία, η Ε. Αλχανάτη (Α΄ Γυμνασίου Κολλεγί-
ου Αθηνών) κατέλαβε την 3η θέση. 

Την 3η επίσης θέση κατέλαβε και στο Πανελλήνιο 
Πρωτάθλημα Ιστιοπλοΐας με σκάφη τύπου Opitimist (un-
der 16).

• Η Αικ. Ζαφείρη (Α΄ Γυμνασίου Κολλεγίου Αθηνών) είχε 
τις εξής διακρίσεις:
– Στους Πανελλήνιους Αγώνες Παίδων Α΄ (Κορίτσια) 
Σταθερού Στόχου με Τουφέκι, κατέλαβε την 3η θέση στο 
ατομικό και την 1η στο ομαδικό.
– Στους Μ΄ Φθινοπωρινούς Αγώνες Αεροβόλων & Πυρο-
βόλων Όπλων, τη 2η θέση στο Αεροβόλο Τουφέκι Παίδων 
(Κορίτσια).
– Στο Η΄ Κύπελλο Χριστουγέννων, την 3η θέση στο Αερο-
βόλο Τουφέκι Παίδων Α΄ (Κορίτσια).

• Η Α. Κοναξή (Γ΄ Λυκείου Κολλεγίου Ψυχικού) διακρί-
θηκε:
– Στους Αγώνες Α΄ Κατηγορίας Αεροβόλων όπλων με Αε-
ροβόλο Πιστόλι Νεανίδων (4η θέση).
– Στο Κύπελλο Χριστουγέννων – «Χαμόγελο του παιδιού», 
στο Αεροβόλο Πιστόλι Νεανίδων (3η θέση).

• Η Β. Ζησοπούλου (Β΄ Γυμνασίου Κολλεγίου Ψυχικού), 
μέλος της Εθνικής Ομάδας Θαλασσίου Σκι, είχε τις εξής 
διακρίσεις:

– Στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Νέων-Νεανίδων, στο 
Αγρίνιο, 1η θέση στο σλάλομ και 2η θέση στις φιγούρες 
στην κατηγορία Κορασίδων κάτω των 14 ετών.
– Στο IWWF Πανευρωπαϊκό και Αφρικανικό Πρωτάθλη-
μα, στην Ισπανία, 9η θέση στο σλάλομ στην κατηγορία 
Κορασίδων κάτω των 14 ετών.
– Στην Πανευρωπαϊκή και Αφρικανική Κατάταξη Επιδό-
σεων Αθλητών για το 2021, βασισμένη στις καλύτερες 
επιδόσεις στο σλάλομ στην κατηγορία Γυναικών κάτω των 
14 ετών, την 12η θέση.
– Είναι συγκάτοχος του Πανελλήνιου ρεκόρ στο σλάλομ 
στην κατηγορία κορασίδων κάτω των 14 ετών.

• Η ίδια μαθήτρια, ως μέλος της Εθνικής Ομάδας, συμ-
μέτεσχε στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Cheerleading το 
2021 και προκρίθηκε για το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα 
Cheerleading στην κατηγορία Freestyle Pom και Hip Hop 
Κορασίδων. To 2021 είχε τις εξής διακρίσεις:
– Στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Cheerleading, κατέλαβε 
την 7η θέση στην κατηγορία Hip Hop Κορασίδων.
– Στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Cheerleading, την 3η θέση 
στην κατηγορία Hip Hop Κορασίδων.
– Στο 5ο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ομάδων Cheerleading, 
την 3η θέση στην κατηγορία Freestyle Pom Νεανίδων και 
την 1η θέση στην κατηγορία Hip Hop Κορασίδων.
– Στο Εθνικό Κύπελλο Ομάδων Cheerleading, την 1η θέση 
στην κατηγορία Hip Hop Κορασίδων και την 2η θέση στην 
κατηγορία Freestyle Κορασίδων.

• Στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Wakeboard, που διεξή-
χθη υπό την αιγίδα της Εθνικής Ομοσπονδίας Θαλασσίου 
Σκι και Wakeboard, ο μαθητής της 6ης Δημοτικού Κολλε-
γίου Ψυχικού και αθλητής του Ναυτικού Ομίλου Βουλιαγ-
μένης Βλ. Χαραλαμπίδης κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο 
στην κατηγορία κάτω των 12 ετών. 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΖΑΜΠΙΚΟΣ 
1929-2022

Τον Μάρτιο 2022 απεβίωσε ο Γεώργιος Ζαμπίκος, επί σειρά ετών μέλος του Ελληνοαμερικανικού Εκπαιδευτι-
κού Ιδρύματος. Είχε γεννηθεί στην Κωνσταντινούπολη το 1929. Μετά την αποφοίτησή του από το Κολλέγιο το 1948 
συνέχισε τις σπουδές του στο Harvard University (Marketing). Επαγγελματικά δραστηριοποιήθηκε ως διοικητικό 
στέλεχος μεγάλων εταιριών στην Τουρκία (Γενικός Διευθυντής της Σοκολατοποιίας Lion-Melba-Istanbul) και στην 
Ελλάδα, από το 1965, στη βιομηχανία Τσιμέντων Τιτάν ως, μεταξύ άλλων, Διευθυντής Πωλήσεων και Εμπορικός 
Υποδιευθυντής). Ήταν μέλος της American Management Association και διετέλεσε μέλος και Ταμίας του Δ.Σ. της 
Ελληνικής Εταιρείας Διοικήσεως Επιχειρήσεων. 

Σημαντική ήταν η κοινωνική δραστηριότητά του, εστιασμένη κυρίως στον Κολλεγιακό χώρο. Ως μέλος του 
ΕΕΙ από το 1978 συνέβαλε πολύπλευρα στην προαγωγή του εκπαιδευτικού, παιδαγωγικού και ευρύτερα μορφω-
τικού έργου του Κολλεγίου με ιδιαίτερη προσφορά ως, επί πολλά χρόνια, Πρόεδρος της Επιτροπής των Θερινών 
Προγραμμάτων του, και class agent στο Alumni Fund Drive για την ενίσχυση του Προγράμματος Υποτροφιών. Την 
περίοδο 1969-1972 ήταν Πρόεδρος του Δ.Σ. του Συλλόγου Αποφοίτων Κολλεγίου Αθηνών, συνδέοντας τη θητεία 
του με τη δημιουργία της Λέσχης του ΣΑΚΑ στο campus Ψυχικού το 1972.
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ΤΟ ΕΠΑΘΛΟ ΤΟΥ ΡΗΤΟΡΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «ΤΡΙΩΝ ΙΕΡΑΡΧΩΝ»

Τα Ρητορικά Βραβεία αποτελούν έναν από τους παλαιότερους και ιδιαίτερης σημασίας Κολλεγιακούς θεσμούς. 
Τέσσερα είναι αυτά τα Βραβεία:
• Των τελειοφοίτων « Έπαθλο Charles Howland» (στα ελληνικά), « Έπαθλο Στεφάνου Δέλτα» (στα αγγλικά), από 
το 1933
• Των προ-τελειοφοίτων « Έπαθλο 25ης Μαρτίου» (από το 1937)
• Των προ-προ-τελειοφοίτων (παλαιότερα τάξη Sophomores, τώρα Α΄ Λυκείου) « Έπαθλο Τριών Ιεραρχών» (από 
το 1957).

14
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Ενώ για τα Έπαθλα «Δέλτα», «Howland», «25ης Μαρτίου» υπήρχαν εξ αρχής αναρτημένες στο Μπενάκειο 
Διδακτήριο μαρμάρινες πλάκες με τα ονόματα των κατόχων τους, αντίστοιχη πλάκα για το « Έπαθλο Τριών 
Ιεραρχών» δεν υπήρχε. Ο λόγος: Αδυναμία συμπλήρωσης όλων των ετών λόγω απουσίας πλήρων σχετικών 
στοιχείων.

Πρόσφατα, με απόφαση της Διεύθυνσης, αναρτήθηκε πλάκα με τους κατόχους του «Επάθλου Τριών Ιεραρ-
χών» με κενά για ορισμένες χρονιές, τα οποία ελπίζεται ότι θα καλυφθούν «καθ’ οδόν». 

15
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• Ο Χρ. Αφρουδάκης (6η Δημοτικού Κολλεγίου Αθηνών) 
κατέλαβε τη 2η θέση στο Πανελλήνιο Τουρνουά Τέννις 
στην κατηγορία έως 12 ετών. 

• Ο Ι. Καρασσαβίδης (6η Δημοτικού Κολλεγίου Αθηνών) 
κατέλαβε την 1η θέση στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Τζούντο.

• Στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Sambo Εφήβων-Νεανίδων 
2021, ο Κ. Τσαπάρας (Α΄ Λυκείου Kολλεγίου Αθηνών) κα-
τέκτησε το Χρυσό Μετάλλιο στην κατηγορία των 53 κιλών 
και προκρίθηκε στους Πανευρωπαϊκούς Αγώνες στην Κύ-
προ και η Μ. Τσαπάρα (Β΄ Λυκείου Kολλεγίου Αθηνών) 
κατέκτησε το Αργυρό Μετάλλιο στην κατηγορία 54 κιλών.

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ

o Η Συλλογή της Βιβλιοθήκης εμπλουτίζεται διαρκώς με 
νέα τεκμήρια, προερχόμενα από αγορές και από δωρεές. 
Τον Δεκέμβριο, το βιβλίο εισαγωγής της Βιβλιοθήκης κα-
τέγραψε τον αριθμό 100.000, αριθμό σημαντικό για μια 
βιβλιοθήκη που χρειάσθηκε να ανασυνταχθεί μετά τον  
Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. 

o Στην Κεντρική βιβλιοθήκη έγινε από την αρχή της σχο-
λικής χρονιάς επανεκκίνηση των εκπαιδευτικών λειτουρ-
γιών της και ξεκίνησαν οι ερευνητικές εργασίες στις τάξεις 
του Γυμνασίου και Λυκείου σε μαθήματα, όπως Νέα Ελ-
ληνικά, Αγγλικά, Θρησκευτικά, Γεωγραφία, Μαθηματικά, 
Μουσική, με ποικίλα θέματα.

o Μεγάλο αριθμό βιβλίων δώρισαν στη Βιβλιοθήκη του 
Κολλεγίου οι Ελισάβετ Πάκη, Χαρά Αλεξίου και Μυρτώ 
Χατζάκη ( Ίδρυμα Α. Γ. Λεβέντη). 

o Τη Βιβλιοθήκη κοσμούν πολλά έργα μαθητών, τα οποία  
έχουν δωρίσει κατά καιρούς οι ίδιοι. Φέτος δύο έργα 
προστέθηκαν στη συλλογή αυτή από τους μαθητές του 
International Baccalaureate Art Στρ. Αξιώτη και Ε.-Α. Πα-
χυγιάννη.

o Δραστηριότητες Βιβλιοθηκών Δημοτικών Σχολείων και 
Νηπιαγωγείου:

Με το ξεκίνημα της νέας σχολικής χρονιάς οι μαθη-
τές των Δημοτικών Σχολείων επισκέπτονται και πάλι τις 
βιβλιοθήκες. Με την τήρηση όλων των προβλεπομένων 
μέτρων, ξεκίνησε ο δανεισμός βιβλίων και τα προγράμ-
ματα πληροφοριακής παιδείας με στόχο την ενίσχυση της 
φιλαναγνωσίας και την ανάπτυξη δεξιοτήτων έρευνας. 
Μαζί με τις κανονικές δραστηριότητες των βιβλιοθηκών 
ξεκίνησαν και οι επισκέψεις συγγραφέων και εμψυχωτών. 

Στο Μποδοσάκειο
• Βιβλία και πολιτιστικά προγράμματα παρουσίασαν οι 

συγγραφείς Μαρία Βουτσαδάκη («Οι αληθινές ιστορίες 
του Φραντς»), Βίβιαν Τσαμαδού(«Στις σκούπες αδερφές 
μου, στις σκούπες!» και «Οι μάγισσες δεν πιστεύουν στα 
δάκρυα»), Μαρίνα Γιώτη («Τι τρέχει με τον Άϊ-Βασίλη;»), 
Μαρία Ρουσάκη («Μια φλόγα στο σκοτάδι. Η συγκλονιστι-
κή ιστορία της Έλεν Κέλερ»), Κατερίνα Σέρβη («Ο παπ-
πούς που δε γνώρισα»), Ιωάννα Κυρίτση («Η μπουγάδα 
του Άϊ Βασίλη»), ( Άλκηστη Χαλικιά «Τα παπούτσια των 
άλλων»), οι εκδότες Άννα Μαρία Βλάσση («Κυκλαδικά 
Ειδώλια» και «Σόνια Ντελονέ. Μια ζωή γεμάτη χρώμα»), 
Μαριάννα Ψύχαλου («Λίλυ & Λούσυ», ΄Αννα Παπαφί-
γκου: «Ο Σπίθας πάει σχολείο»), ο εμψυχωτής Γιάννης 
Βουράκης («Τα μαγικά Χριστούγεννα του Κωνσταντή» 
και «Ο αφηρημένος Καλικάντζαρος») και η βιβλιοθηκο-
νόμος Νίκη Μπιστιόλα («Πώς γεννιέται ένα βιβλίο. Ένα 
ταξίδι στον κόσμο των εκδόσεων»).

Στο Λάτσειο 
• Παρουσίασαν βιβλία τους οι συγγραφείς Δικαίος Χα-
τζηπλής («Χαριστική Βιβλιοθήκη»), Βίβιαν Τσαμαδού 
(«Οι μάγισσες δεν πιστεύουν στα δάκρυα» και «Στις 
σκούπες αδερφές μου, στις σκούπες»), Βασίλης Παπα-
θεοδώρου («Με ταχύτητα, με δύναμη, με πάθος»), Ιω-
άννα Κυρίτση-Τζιώτη («Η μπουγάδα του Αϊ-Βασίλη»), 
Μαρίνα Γιώτη («Τι τρέχει με τον Αϊ-Βασίλη»), Άλκηστη 
Χαλικιά (« Ένα σχολείο ταρακουνημένο»), Κωστής Στή-
κας («Μηχανισμός των Αντικυθήρων, το μαγικό ταξίδι»), 
Φραντζέσκα Αλεξοπούλου-Πετράκη («Δωροβροχή»), οι 
εκδότες Άννα-Μαρία Βλάσση («Φρανκ ο μικρός αρχιτέ-
κτονας» και «Και μετά…»), Άννα Παπαφίγκου («Ο νά-
νος δεν κοιμάται») ενώ ο Χρήστος Δημόπουλος έφτιαξε 
με τα παιδιά Xριστουγεννιάτικες κατασκευές με απλά 
υλικά.
– Η 1η τάξη παρακολούθησε την Xριστουγεννιάτικη πα-
ράσταση «Τα Χριστούγεννα του λύκου Ζαχαρία» από τη 
θεατρική ομάδα Ανεμόμυλοι.
– Με αφορμή τον θάνατο του Αλέκου Φασιανού, οι μαθη-
τές είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν μέσω εκδήλωσης για 
τη ζωή και το έργο του, ενώ παράλληλα παρουσιάσθηκαν 
τέσσερα έργα που ο ζωγράφος είχε χαρίσει στο Σχολείο 
και βρίσκονται στη Βιβλιοθήκη. 

Στο Νηπιαγωγείο «Ιωάννης Μ. Καρράς»
• Επισκέφθηκαν τη Βιβλιοθήκη «Χαράλαμπος Βελλής» 
και παρουσίασαν βιβλία τους οι συγγραφείς Τζωρτζίνα 
Σπύρη («Ταξίδι στην Αφρικανική Σαβάνα»), Έφη Λαδά 
(«Μια ξεχωριστή Κυριακή»), Μαρίνα Γιώτη («Γέτι: η δύ-
ναμη του ακόμη»), Μίλτος Πιστώφ («Σι Λόντε»), Ράνια 
Μπουμπουρή («Το βιβλιοφιλαράκι μου»), Σοφία Αλεξίου 
(«Η Έλλη και ο Ερμής ταξιδεύουν στην Ελλάδα»), Φρα-
ντζέσκα Αλεξοπούλου-Πετράκη: («Δωροβροχή»), και οι 
εκδότες Άννα Παπαφίγκου («Ο νάνος δεν κοιμάται»), 
Μαριάννα Ψύχαλλου («Το μπλε τερατάκι»).
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• Κατά τις Χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις, οι μαθητές, 
στη συνέχεια των αφηγήσεων, έκαναν κατασκευές μαζί με 
τους καλεσμένους, ακούγοντας και τραγουδώντας Χρι-
στουγεννιάτικα τραγούδια. 

• Με την έναρξη των θεματικών ενοτήτων έρευνας οι 
μαθητές του Προνηπίου έλαβαν μέρος σε καλλιτεχνικά 
εργαστήρια με την εκδότρια/εμψυχώτρια Άννα Μαρία 
Βλάσση για να γνωρίσουν τα έργα διάσημων ζωγρά-
φων, ενώ τα Νήπια γνώρισαν τη συγγραφέα Άλκηστη 
Χαλικιά, μαζί με την οποία, μελέτησαν τις δυνάμεις της 
φύσης μέσω ενός βιωματικού εργαστηρίου με θέμα τους 
μαγνήτες. 

ΑΛΛΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΖΩΗ

o Οι μαθητές της 6ης Δημοτικού Κολλεγίου Ψυχικού, 
στο πλαίσιο ευαισθητοποίησής τους σε περιβαλλοντικά 
θέματα, επισκέφθηκαν την Ανατολική Ακτή Βάρκιζας, 
ενημερώθηκαν από τους υπεύθυνους του Δήμου Βάρης-
Βούλας-Βουλιαγμένης για τις περιβαλλοντικές προκλή-
σεις της περιοχής και την αντιμετώπισή τους και πραγμα-
τοποίησαν καθαρισμό της ακτής, δράση που εντάσσεται 
στο πρόγραμμα της Helmepa για τον Παγκόσμιο Εθελο-
ντικό Καθαρισμό των ακτών.

o Στο πλαίσιο του ίδιου αυτού Προγράμματος της Helmepa 
οι μαθητές της 5ης και 6ης Δημοτικού Κολλεγίου Αθηνών 
επισκέφθηκαν αντίστοιχα παραλίες της Νέας Μάκρης και 
του Σχοινιά.

o Ολοκληρώθηκαν στο Δημοτικό Κολλεγίου Αθηνών και 
στο Δημοτικό Κολλεγίου Ψυχικού οι κατασκευές εικαστι-
κών έργων με ψηφίδες από ανακυκλώσιμα και άχρηστα 
υλικά (Trash Art), ως αποτέλεσμα ομαδικής εργασίας 
ερευνητών της Μονάδας Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, 
Αγωγής και Επικοινωνίας του Πανεπιστημίου Δυτικής  
Αττικής και εκπαιδευτικών του Σχολείου μας (με επικεφα-
λής των κατασκευών τον υποψήφιο διδάκτορα, εκπαιδευ-
τικό Γιάννο Θεοδούλου). Αφορμή για τη δημιουργία αυ-
τού του έργου ήταν η διάλεξη για ευαισθητοποίηση μέσα 
από την «Οικοθεραπεία», που έγινε διαδικτυακά από την 
Καθηγήτρια Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, Αγωγής και 
Επικοινωνίας του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής Κων-
σταντίνα Σκαναβή. Αξίζει να σημειωθεί ότι η δημιουργία 
των ψηφιδωτών είναι μέρος του πολυβραβευμένου προ-
γράμματος «Skyros Project». 

o Στο πλαίσιο του θεσμού «Πρωτάκια - Εκτάκια», που 
λειτουργεί στο Σχολείο μας εδώ και πολλά χρόνια, στις 
25 Νοεμβρίου, οι μαθητές της 6ης Δημοτικού Κολλεγίου 
Ψυχικού συναντήθηκαν με τους μαθητές της 1ης τάξης.

o Συνεχίζοντας την παράδοση του Ομίλου «Ζώντας στη 
Γη της Ελιάς», μαθητές του Γυμνασίου Κολλεγίου Αθηνών 
(με καθηγήτρια την Ν.-Α. Κυραγιάννη) συνέλεξαν καρ-
πούς από τις ελιές του campus Ψυχικού. Ο chef Ηλίας 
Μαμαλάκης, ο οποίος ήλθε στο Σχολείο, τους μίλησε για 
τη σημασία της ελιάς και του ελαιόλαδου στη Μεσογειακή 
διατροφή και τους έδειξε πώς να «φτιάχνουν» διαφορετι-
κές γεύσεις πατέ. Με την καθοδήγησή του. οι μαθητές του 
Ομίλου θα συνεχίσουν την παραγωγή και θα διαθέσουν 
τα προϊόντα τους στο πλαίσιο των σχολικών δράσεων.

o Στις 21 Δεκεμβρίου πραγματοποιήθηκε Χριστουγεν-
νιάτικη δράση «Sing along» με τη συμμετοχή της College 
Symphony Οrchestra, στα σκαλιά του Μπενακείου, υπό τη 
διεύθυνση του Διασχολικού Προϊστάμενου Μουσικής Σ. 
Τσοκάκη και του Δ. Παπαγιαννάκι, Διευθυντή του Ωδείου 
και Υπεύθυνου της CSO. 

o Ο θεολόγος, καθηγητής του Γυμνασίου Κολλεγίου Ψυχι-
κού Γ. Παγουλάτος, δημοσίευσε στο 12ο τεύχος του Λογο-
τεχνικού Περιοδικού «Κέφαλος» κείμενα με τίτλους «Με τα 
Φτερά της Σαντορίνης», «Florida 1996», «Νότιοι Άνεμοι», 
στην εφημερίδα «Ενημέρωση Πελοποννήσου» τα κείμενα 
« Όταν σβήνουν τα φώτα στο Ναύπλιο», «Νότιοι Άνεμοι». 

o Ομάδα Μεταπτυχιακών Φοιτητών του Πανεπιστημί-
ου Δυτικής Αττικής, σε συνεργασία με τους μαθητές του 
Γυμνασίου Κολλεγίου Ψυχικού (υπό τον συντονισμό της 
Καθηγήτριας του Πανεπιστημίου Κ. Σκαναβή), δημιούρ-
γησαν ένα ψηφιδωτό από επαναχρησιμοποιούμενα υλικά, 
το οποίο τοποθετήθηκε στην είσοδο του κτιρίου «Αλεξάν-
δρα Μαρτίνου».

o Οι μαθητές IB DP συμμετείχαν σε εκπαιδευτική δράση με 
στόχο την παρουσίαση πλευρών της σχολικής ζωής τους:
– Οι μαθητές του ΙΒ1 ζωγράφισαν σε πόστερ τις ανησυχί-

ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ  
ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΥ  

ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ

Ο Μητροπολίτης Λαοδικείας Θεοδώρητος διο-
ρίσθηκε από την Σύνοδο του Οικουμενικού Πατριαρ-
χείου εκπρόσωπος και διευθυντής του Πατριαρχικού 
Γραφείου στην Αθήνα, διαδεχθείς τον Μητροπολίτη 
Ανδριανουπόλεως Αμφιλόχιο, ο οποίος παραιτήθηκε. 

Ο Θεοδώρητος Πολυζωγόπουλος γεννήθηκε 
στην Αθήνα το 1948. Σπούδασε στο Πανεπιστήμιο 
Αθηνών και υπηρέτησε επί 23 έτη ως καθηγητής 
Φιλοσοφίας και Χριστιανικής Ηθικής στο Κολλέγιο 
Αθηνών.
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ες τους σε σχέση με θέματα παγκοσμίου ενδιαφέροντος, 
όπως, μεταξύ άλλων, η κλιματική αλλαγή, η παιδική 
φτώχεια, η πρόσβαση στην εκπαίδευση, ο υπερκατανα-
λωτισμός. Η δράση αποτύπωσε έναν από τους βασικούς 
στόχους του IB DP, την ενίσχυση δεξιοτήτων (Approaches 
to Learning) που περιλαμβάνουν την ανάπτυξη κριτικής 
σκέψης, επικοινωνίας, διαχείρισης χρόνου, καθώς και 
ερευνητικές και κοινωνικές δεξιότητες.
– Οι μαθητές του ΙΒ2 ζωγράφισαν σε πόστερ το θέμα του 
Εκτεταμένου Δοκιμίου τους. 

Όλα τα έργα αναρτήθηκαν στους πίνακες των κτιρίων 
ΙΒ DP και Μπενακείου.

o Στο πλαίσιο εκπαιδευτικού προγράμματος ομάδα μα-
θητών της Α΄ Λυκείου Κολλεγίου Αθηνών επισκέφθηκε 
το Ιστορικό Αρχείο του Πολιτιστικού Ιδρύματος Ομίλου 
Πειραιώς.

o Μαθητές του Κολλεγίου συμμετείχαν στη μαθητική 
παρέλαση για την 28η Οκτωβρίου του Δήμου Φιλοθέης  
- Ψυχικού. Είχε προηγηθεί η κατάθεση στεφάνων στο 
Μνημείο των Ηρώων στο Ψυχικό. 

o Οι σημαιοφόροι και τα αγήματα του Κολλεγίου Αθηνών 
και του Κολλεγίου Ψυχικού συμμετείχαν και στη μεγάλη 
μαθητική παρέλαση στο Σύνταγμα. Την παρέλαση παρα-
κολούθησε από την εξέδρα των επισήμων ο Διευθυντής/
President του Κολλεγίου Καθηγητής Κώστας Συνολάκης.

o Στο πλαίσιο των εορτασμών, οι Fulbright Fellows του 
Κολλεγίου μοιράσθηκαν αναμνήσεις τους από την Ημέ-
ρα των Ευχαριστιών, όπως την εορτάζουν στις Ηνωμένες 
Πολιτείες, και μίλησαν για τη νόημα της ημέρας. Στις 23 
Νοεμβρίου ο Διευθυντής/President Καθηγητής Κώστας Συ-
νολάκης παρέθεσε δείπνο για τους Fulbright Fellows. Στο 
μουσικό πρόγραμμα της βραδιάς έπαιξαν πιάνο ο Διασχο-
λικός Προϊστάμενος του Μουσικού Τμήματος Στ. Τσοκάκης 
και βιολί η μαθήτρια της Α΄ Γυμνασίου Ν. Γαρουφαλίδου. 

o Αντιπροσωπευτική ομάδα μαθητών της Β΄ και της Γ΄ 
Λυκείου Κολλεγίου Αθηνών συμμετέσχε στην προκριματι-
κή φάση του 11ου Πανελλαδικού Μαθητικού Διαγωνισμού 
Φιλοσοφικού Δοκιμίου, που τελεί υπό την αιγίδα του Πα-
νεπιστημίου Πατρών. 

o Στο πλαίσιο καθιέρωσης, από την Ελληνική Βουλή, της 
27ης Ιανουαρίου ως «Ημέρας Μνήμης των Ελλήνων Εβραί-
ων Μαρτύρων και Ηρώων του Ολοκαυτώματος», οι μαθη-
τές του Λυκείου Κολλεγίου Αθηνών συμμετείχαν σε δραστη-
ριότητες με σκοπό την ενημέρωσή τους για το Ολοκαύτωμα.

o Στο πλαίσιο σειράς συναντήσεων σε μικρές ομάδες 
μεταξύ μαθητών και αποφοίτων, που διοργανώνει το Γρα-

φείο Κοινωνικής Πρόνοιας και Διαφορετικότητας, μαθή-
τριες της Β΄ και Γ΄ Λυκείου Κολλεγίου Αθηνών παρακο-
λούθησαν διαδικτυακές ομιλίες της Τερέζας Φαρμάκη ’96.

o Μαθητές της Β΄ Λυκείου, παρακολούθησαν διαδικτυ-
ακά το εκπαιδευτικό πρόγραμμα Sexual Ethics, που διορ-
γάνωσε το Ψυχοπαιδαγωγικό Τμήμα με συμμετοχή πολ-
λών εκπαιδευτικών. Το πρόγραμμα ολοκληρώνεται τον 
Απρίλιο 2022 και έως τότε θα το έχουν παρακολουθήσει 
όλοι οι μαθητές της Β΄ Λυκείου.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΤΟΥ Ε.Ε.Ι.

DEVELOPMENT OFFICE
«Το Κολλέγιο Αθηνών, ως μη κερδοσκοπικός οργανισμός, 
βασίζεται διαχρονικά στην προσφορά της Κολλεγιακής 
οικογένειας. Στο πλαίσιο αυτό, συνεχίζεται η συστηματι-
κή σύγχρονη και ασύγχρονη επικοινωνία με (δυνητικούς) 
δωρητές για τη στήριξη του Προγράμματος Υποτροφιών, 
εκπαιδευτικών προγραμμάτων και νέων πρωτοβουλιών, έρ-
γων υποδομής και του Endowment, με θετικά αποτελέσμα-
τα σε συνάρτηση με τους στόχους και τους βασικούς δείκτες 
απόδοσης (KPIs) που έχουν τεθεί για το έτος 2021-2022. 

Από την αρχή της σχολικής χρονιάς πάνω από 850 δω-
ρητές –απόφοιτοι, γονείς και γονείς αποφοίτων, μέλη του 
εκπαιδευτικού και διοικητικού προσωπικού και φίλοι– έχουν 
στηρίξει το Πρόγραμμα Υποτροφιών μέσω του Annual Fund 
και ευρύτερα. Πολύτιμη είναι η στήριξη της συστηματικής 
προσπάθειας για την ενίσχυση του Προγράμματος Υπο-
τροφιών από τις Επιτροπές εθελοντών Αποφοίτων, Γονέων 
και Γονέων Αποφοίτων (Fund Drives) και από τον ΣΑΚΑ. 
H προσπάθεια συνεχίζεται καθ’ όλη τη διάρκεια του χρό-
νου και έως 31 Αυγούστου 2022. Μπορείτε να στηρίξετε το 
Πρόγραμμα Υποτροφιών με τη δωρεά σας στον ακόλουθο 
σύνδεσμο www.athenscollege.edu.gr/give/givenow. 

Σημειώνουμε ότι λόγω της πανδημίας δεν πραγματο-
ποιήθηκαν ειδικές εκδηλώσεις (special events), όπως το 
Χριστουγεννιάτικο Bazaar και ο Αποκριάτικος Χορός των 
Δημοτικών Σχολείων καθώς και reunions τάξεων. 

Αναγνώριση δωρητών: Ολοκληρώθηκε η Έκθεση Δω-
ρεών για το έτος 2020-2021 και σύντομα θα είναι διαθέσι-
μη διαδικτυακά. Ο ψηφιακός «τοίχος» των δωρητών του 
Annual Fund 2021-2022 είναι διαθέσιμος διαδικτυακά στον 
ακόλουθο σύνδεσμο www.athenscollege.edu.gr/give/annu-
alfund/digital-donor-wall. 

Annual Fund 2021-2022: Το Πρόγραμμα Υποτροφιών 
είναι το Κολλέγιο. Το Πρόγραμμα Υποτροφιών είναι η Κολ-
λεγιακή οικογένεια.

http://www.athenscollege.edu.gr/give/givenow
http://www.athenscollege.edu.gr/give/annualfund/digital-donor-wall
http://www.athenscollege.edu.gr/give/annualfund/digital-donor-wall
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Η συλλογική συμμετοχή είναι η δύναμή μας. Κάθε δω-
ρεά είναι μία πράξη αισιοδοξίας.
Δείτε περισσότερα στον ακόλουθο σύνδεσμο www.athens 
college.edu.gr/give/annualfund.

Κολλεγιακός Μαραθώνιος 2021: Η Κολλεγιακή Οικογένεια 
συμμετείχε για 11η συνεχή χρονιά στον Μαραθώνιο της 
Αθήνας, τον Αυθεντικό, που πραγματοποιήθηκε στις 13 
και 14 Νοεμβρίου 2021, τιμώντας την ιστορία και την ιδέα 
του Μαραθωνίου. Με τη συμμετοχή στον «δικό μας Μα-
ραθώνιο» –ως δρομείς ή/και ως υποστηρικτές δρομέων– 
συμβάλλουμε στη διάδοση του αθλητικού ιδεώδους και 
υποστηρίζουμε το Πρόγραμμα Υποτροφιών του Σχολείου 
μας, διαχέοντας το Κολλεγιακό πνεύμα και αναδεικνύοντας 

έμπρακτα τις αξίες του εθελο-
ντισμού, της κοινωνικής προ-
σφοράς και της αλληλεγγύης. 

Οι Κολλεγιακοί δρομείς 
μας Ελένη Ποταμιάνου ’94γ 
και Κασταλία Σαμοΐλη συγκέ-
ντρωσαν αντίστοιχα το μεγα-
λύτερο ποσό δωρεών και τον 
μεγαλύτερο αριθμό δωρητών 
για τη στήριξη του Προγράμ-
ματος Υποτροφιών.

Εορταστικό Annual Fund 2021: Στις 7 Ιανουαρίου 2022, 
ολοκληρώθηκε το εορταστικό Annual Fund. Πάνω από  
600 μέλη της Κολλεγιακής οικογένειας ανταποκρίθηκαν 
στο κάλεσμα των μαθητών μας για συλλογική συμμετοχή, 
αγκαλιάζοντας τον κοινό σκοπό –την ενίσχυση του Προ-

γράμματος Υποτροφιών– και γιορτάζοντας το Χριστουγεν-
νιάτικο Bazaar 2021 με έναν διαφορετικό τρόπο. Το συ-
νολικό ποσό που συγκεντρώθηκε ξεπέρασε τις €100.000. 
Κάθε δωρεά γέμισε το δέντρο προσφοράς του Σχολείου 
μας με στολίδια έως την κορυφή, γεμίζοντας παράλληλα 
τους μαθητές μας και τις οικογένειές τους που μας χρειά-
ζονται με αισιοδοξία. 

Η Κολλεγιακή οικογένεια έλαβε ως δώρο μοναδικές 
συνταγές του Χριστουγεννιάτικου Bazaar 2021 για παρα-
δοσιακούς κουραμπιέδες και μελομακάρονα από τις «πα-
λιομαμάδες» μας καθώς και τη Συνταγή της Επιτυχίας από 
το Γιορτινό Εργαστήριο Ζαχαροπλαστικής ως «οδηγό» για 
μία Καλή Χρονιά.

Επιτροπές εθελοντών Fund Drive: Με στόχο τη μεγι-
στοποίηση της συλλογικής συμμετοχής στο Annual Fund 
με εθελοντικό έργο και δωρεές, πραγματοποιήθηκαν οι 
ακόλουθες ενέργειες: 
• H Επιτροπή Αποφοίτων – Alumni Fund Drive 
(AFD) πραγματοποίησε τη δεύτερη συνάντηση των με-
λών της Συντονιστικής Ομάδας για να συζητήσει και να 
συντονίσει τα επόμενα βήματα ανά θεματική με στόχο την 
αύξηση της συμμετοχής των αποφοίτων στην Επιτροπή 
ως Class Agents και στο Annual Fund. Μπορείτε να δείτε 
περισσότερα και να δηλώσετε συμμετοχή ως Class Agents 
στον ακόλουθο σύνδεσμο www.athenscollege.edu.gr/give/
volunteers/alumni-fund-drive. 
• Η Επιτροπή Γονέων – Parents Fund Drive (PFD) 
συμμετείχε ενεργά στη δημιουργία του βίντεο των μαθη-
τών για το εορταστικό Annual Fund. Παράλληλα, ξεκίνησε 
την πρωτοβουλία Parents Class Ambassadors που δίνει 
τη δυνατότητα συμμετοχής στο έργο της Επιτροπής σε 
περισσότερους γονείς. Πάνω από 50 γονείς έχουν ήδη 
δηλώσει συμμετοχή και η πρώτη συνάντηση με τα μέλη 
του Parents Fund Drive πραγματοποιήθηκε σε θερμό κλί-
μα με ευρεία συμμετοχή. Ο Parents Class Ambassador 
είναι ο συνδετικός κρίκος ανάμεσα στους γονείς του 
τμήματος μίας τάξης και στο Parents Fund Drive, δια-

ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΗΜΑΙΑ ΣΤΟ ΘΕΑΤΡΟ ΤΟΥ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ

Το Κολλέγιο, στο πλαίσιο του δικού του Αφιερώματος «1821-2021: 200 χρόνια από την έναρξη 
της Ελληνικής Επανάστασης», φιλοξένησε (21 Δεκεμβρίου 2021 - 30 Μαρτίου 2022) την έκθεση 
«Ελληνική Σημαία: Ένα Σύμβολο - 200 Αντικείμενα», συμμετέχοντας με δείγμα εκθεμάτων από τον 
δικό του εορτασμό.

Η έκθεση, με σύνθημα «Μαζί, υψώνουμε τη σημαία για τις επόμενες γενιές! Μαζί, στηρίζουμε 
το Πρόγραμμα Υποτροφιών του Κολλεγίου Αθηνών» παρουσίασε την Ελληνική Σημαία ως πηγή 
έμπνευσης στον χώρο των εικαστικών τεχνών, της μουσικής, της μόδας και του design. Πρόκει-
ται για ένα πραγματικό ταξίδι στην ελληνική ιστορία με επίκεντρο «το εικαστικό ενδιαφέρον της 
γαλανόλευκης». Η έκθεση, υπό την αιγίδα της Επιτροπής «Ελλάδα 2021», διοργανώθηκε από την 
Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία «Flag of Greece», με συντονισμό από το Development Office.

http://www.athenscollege.edu.gr/give/annualfund
http://www.athenscollege.edu.gr/give/annualfund
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=HNSRYglaK5Y&feature=emb_title
http://www.athenscollege.edu.gr/give/volunteers/alumni-fund-drive
http://www.athenscollege.edu.gr/give/volunteers/alumni-fund-drive
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δίδοντας το μήνυμα προσφοράς και εθελοντισμού και 
υποστηρίζοντας τη συνέχιση της φοίτησης περισσοτέρων 
μαθητών που χρειάζονται οικονομική ενίσχυση στο Σχο-
λείο μας. Μπορείτε να δείτε περισσότερα και να δηλώσετε 
συμμετοχή ως Parents Class Ambassador στον ακόλου-
θο σύνδεσμο www.athenscollege.edu.gr/give/volunteers/
parents-fund-drive/parents-class-ambassadors.

• Η Επιτροπή Γονέων Αποφοίτων – Alumni Parents 
Fund Drive (APFD) επεξεργάζεται τρόπους περαιτέρω 
κινητοποίησης της συμμετοχής των γονέων αποφοίτων 
στην Επιτροπή και στο Annual Fund.»

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
«Τους τελευταίους μήνες, το Τμήμα Επικοινωνίας:
• Υποστήριξε όλα τα τμήματα του Σχολείου με την κάλυψη 
και την προβολή των δράσεών τους στον ιστότοπο, στις 
σελίδες κοινωνικής δικτύωσης και σε ενημερωτικά έντυπα 
του Σχολείου. 
• Δημιούργησε νέο υλικό και ειδικά αφιερώματα στην ιστο-
σελίδα και στις σελίδες κοινωνικής δικτύωσης του Σχολείου 
όπως:
– Αφιέρωμα στα 200 χρόνια από την έναρξη της Ελληνικής 
Επανάστασης με όλες τις δράσεις των σχολικών μονάδων 
στο πλαίσιο του Κολλεγιακού αφιερώματος 2020-2021
– Video με τους Fulbright Fellows για το Thanksgiving 
– Ειδική ενότητα στην ιστοσελίδα με δράσεις του Θεατρι-
κού Ομίλου Κολλεγίου Αθηνών κατά τη διάρκεια της παν-
δημίας 
– Sing along video για τα Χριστούγεννα με τη συμμετοχή 
μαθητών από όλες τις σχολικές μονάδες 
• Βιντεοσκόπησε και μετέδωσε απευθείας διαδικτυακά ομι-
λίες προς την Κολλεγιακή κοινότητα, όπως: 
– Ομιλίες της Μαρίας Ευθυμίου, του Κώστα Κωστή και του 
Στάθη Καλύβα στο πλαίσιο του Κολλεγιακού αφιερώματος 
για τα 200 χρόνια από την έναρξη της Ελληνικής Επανά-
στασης
– Ομιλία της Καθηγήτριας Παιδιατρικής-Λοιμωξιολογίας 
ΕΚΠΑ Βάνας Παπαευγγέλου για την εξέλιξη της πανδημίας 
COVID-19
• Προετοίμασε και εξέδωσε σε ηλεκτρονική και έντυπη 

μορφή δύο νέα τεύχη του President’s Report για το 2019-
2020 και το 2020-2021. 
• Δημιούργησε τις Χριστουγεννιάτικες κάρτες του ΕΕΙ για 
το 2021. 
• Σε συνεργασία με το Γραφείο Ανθρώπινου Δυναμικού, 
συντόνισε την αγορά Χριστουγεννιάτικων δώρων για τα 
παιδιά του προσωπικού του ΕΕΙ. 
• Σε συνεργασία με το Development Office, συγκέντρωσε 
έργα μαθητών από όλες τις σχολικές μονάδες και επιμελή-
θηκε την παρουσίασή τους στην έκθεση της Flag of Greece 
στο Θέατρο του Κολλεγίου. 
• Διοργάνωσε τη διεξαγωγή συνεντεύξεων και ειδικών αφι-
ερωμάτων στην εφημερίδα «Η Καθημερινή» για τις μαθή-
τριες που έχουν λάβει Υποτροφία Ειδικού Ενδιαφέροντος 
αλλά και τους μαθητές του Home Project που φοιτούν στο 
Κολλέγιο (24 Δεκεμβρίου 2021, 23 Ιανουαρίου 2022). 
• Σε συνεργασία με τη Διευθύντρια Υποτροφιών Αριστείας 
και τις Διευθύνσεις των σχολικών μονάδων συντόνισε την 
εκδήλωση απονομής Βραβείων και Υποτροφιών Αριστείας 
2021-2022 (23 Νοεμβρίου). 
• Συμμετείχε στην οργάνωση εκδήλωσης του Ιδρύματος 
Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών που πραγματο-
ποιήθηκε στο Κολλέγιο με παρουσίαση του ντοκιμαντέρ 
«Χρέος Σποράς» και συζήτηση στρογγυλής τραπέζης, την 
οποία τίμησε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης  
(8 Οκτωβρίου). 
• Συνεργάσθηκε με τον Όμιλο Δασκαλόπουλου και τη 
ΣΥΝΝΕΟΝ για τη δημιουργία ειδικής ιστοσελίδας για τον 
αρχιτεκτονικό διαγωνισμό του Arts Hub στο Κολλέγιο. 
• Σε συνεργασία με τη σύμβουλο του Διευθυντή/President 
Π. Τσίγκου ανέλαβε τη σχεδίαση και τη δημιουργία ενημε-
ρωτικού εντύπου για το Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Εκπαι-
δευτικών κατά το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022. 
• Ανέλαβε τον συντονισμό με εξωτερικούς συνεργάτες για 
τον σχεδιασμό των τηβέννων της Τελετής Αποφοίτησης 
2022, αλλά και των νέων Κολλεγιακών στολών. 
• Ανέλαβε τον συντονισμό με όλες τις σχολικές μονάδες 
και τα τμήματα του ΕΕΙ για την προσφορά αναμνηστικών 
δώρων στους επισκέπτες του Σχολείου. 
• Πραγματοποίησε ξεναγήσεις αποφοίτων στο Κολλέγιο». 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ  
ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

«Φιλανθρωπικός Αγώνας Τριάθλου με τη συμμετο-
χή μαθητών του Κολλεγίου: Με μεγάλη επιτυχία ολο-
κληρώθηκε την Κυριακή, 28 Νοεμβρίου 2021, ο πρωτό-
τυπος αγώνας τριάθλου «Triple League» που διοργάνωσε 
το Σωματείο «Ιωνάς-Τμήμα Θεραπευτικής Αγωγής ΑμεΑ» 
σε συνεργασία με τη διοίκηση του Ολυμπιακού Αθλητικού 
Κέντρου Αθηνών «Σπύρος Λούης». Ο αγώνας διοργανώ-
θηκε για την αντικατάσταση αναβατορίου-ανελκυστήρα στο 
κλειστό κολυμβητήριο του ΟΑΚΑ. Εθελοντικά συμμετείχαν 

http://www.athenscollege.edu.gr/give/volunteers/parents-fund-drive/parents-class-ambassadors
http://www.athenscollege.edu.gr/give/volunteers/parents-fund-drive/parents-class-ambassadors
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οι μαθητές του Κολλεγίου Αθηνών Θοδωρής Ευσταθίου, 
Ηλίας Μαχαίρας, Γιώργος Μαρκουλάκης.

Δράση αλληλεγγύης στα πυρόπληκτα σχολεία της 
Βόρειας Εύβοιας: Την Πέμπτη, 9 Δεκεμβρίου 2021, το 
Κολλέγιο απέστειλε ηλεκτρονικό, εκπαιδευτικό και αθλητικό 
εξοπλισμό στα σχολεία της Βόρειας Εύβοιας και συγκεκρι-
μένα των περιοχών Αγίας Άννας, κοινότητας Αχλαδίου. 
Στη δράση συμμετείχαν οι έξι μαθητικές κοινότητες των 
Δημοτικών, Γυμνασίων και Λυκείων Κολλεγίου Αθηνών και 
Κολλεγίου Ψυχικού και οι Διευθύνσεις του ΕΕΙ.

Αποστολή του Κολλεγίου Αθηνών στη Βόρεια Εύ-
βοια: Την Τρίτη, 14 Δεκεμβρίου 2021, το Κολλέγιο Αθηνών 
επισκέφθηκε πυρόπληκτα σχολεία της Βόρειας Εύβοιας για 
να παραδώσει τεχνολογικό, αθλητικό και σχολικό εξοπλι-
σμό, προσφορά των μαθητικών κοινοτήτων του Σχολείου 
μας. Η Διευθύντρια του Δημοτικού Σχολείου της Αγίας 
Άννας στη Βόρεια Εύβοια Μαρία Ντίμου υποδέχθηκε με 
χαρά τους εκπαιδευτικούς και τα διοικητικά στελέχη του 
Κολλεγίου Αθηνών.

Τα μέλη της αποστολής κατά την παραμονή τους στο 
Δημοτικό Σχολείο της Αγίας Άννας συνδέθηκαν διαδικτυα-
κά με τα δύο Δημοτικά Σχολεία του Κολλεγίου Αθηνών. Με 
αυτόν τον τρόπο οι μαθητές του Δημοτικού Σχολείου της 
Αγίας Άννας και οι μαθητές των Δημοτικών Σχολείων του 
Κολλεγίου είχαν την ευκαιρία να επικοινωνήσουν, να ανταλ-
λάξουν ευχές για τα Χριστούγεννα, να ψάλουν τα κάλαντα 
και να λύσουν δυο παιδικούς γρίφους. Έτσι, έστω και από 
μακριά, τα παιδιά είχαν μια ουσιαστική επαφή μεταξύ τους. 
Η αποστολή του Κολλεγίου Αθηνών μετέβη και στην Ιστιαία 
και πιο συγκεκριμένα στο Επαγγελματικό Λύκειο της περιο-
χής, όπου διεξήχθη ανοιχτή σύσκεψη με κρατικούς, αλλά 
και τοπικούς φορείς για την ανασυγκρότηση της Βόρειας 
Εύβοιας από τις καταστροφικές πυρκαγιές του 2021.

Ψηφιακό Ημερολόγιο 2022 από τη δράση «Ζω-
γραφίζουμε-Συνυπάρχουμε»: Στο πλαίσιο της κοινής 
δράσης «Ζωγραφίζουμε-Συνυπάρχουμε» του Κολλεγίου 
Αθηνών με τα Special Olympics, που υλοποιήθηκε κατά τη 
διάρκεια του σχολικού έτους 2020-2021, δημιουργήθηκε 
ένα ψηφιακό ημερολόγιο για το 2022 με έργα που φιλοτέ-
χνησαν μαθητές των Δημοτικών, Γυμνασίων και Λυκείων του 
Κολλεγίου Αθηνών και του Κολλεγίου Ψυχικού και αθλητές 
των Special Olympics. Κάθε ημέρα έχει θέμα μια ζωγραφιά 
εμπνευσμένη από τους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες 
2022 των Special Olympics.

Δράσεις για την Ανακύκλωση στο Σχολείο μας: Από 
την έναρξη του σχολικού έτους 2021-2022, οι μαθητές 
του Λυκείου Γιώργος Χαϊδεμένος, Διονύσης Λιβανός και 
Γιάννος Στεργίου έχουν πραγματοποιήσει συνολικά έξι πα-
ρουσιάσεις στις μαθητικές κοινότητες των Δημοτικών, των 

Γυμνασίων και των Λυκείων, αναλύοντας τις προσπάθειες 
ανακύκλωσης χαρτιού που γίνονται στο Σχολείο μας. Οι 
μαθητές και οι μαθήτριες έθεσαν πολλές ερωτήσεις και 
ενεργοποιήθηκαν για να στηρίξουν την προσπάθεια. Οι 
παρουσιάσεις αυτές εντάσσονται στο πλαίσιο των προσπα-
θειών ευαισθητοποίησης της μαθητικής κοινότητας και της 
ευρύτερης Κολλεγιακής οικογένειας για την αναγκαιότητα 
και την αξία της ανακύκλωσης και κυρίως της ανακύκλωσης 
χαρτιού που είναι και το βασικό απόρριμμα ενός σχολείου.

Το Κολλέγιο ήταν πάντοτε ενεργό και ευαισθητοποιη-
μένο σε θέματα Περιβάλλοντος. 

Διαδικτυακές συναντήσεις με την Τερέζα Φαρμά- 
κη ’96 - Ιδρυτικό στέλεχος και Διευθύνουσα Σύμ-
βουλο της Astarte Capital Partners: Το Κολλέγιο 
Αθηνών οργάνωσε δώδεκα διαδικτυακές συναντήσεις της 
Τερέζας Φαρμάκη με μαθήτριες των Λυκείων του Κολλεγίου 
Αθηνών και Κολλεγίου Ψυχικού. Στόχος των διαδικτυακών 
αυτών συναντήσεων ήταν οι μαθήτριες να έρθουν σε επικοι-
νωνία με την κυρία Φαρμάκη, η οποία τους μίλησε με ειλι-
κρίνεια και ρεαλισμό, εξηγώντας τους ότι κατά την πορεία 
τους οι άνθρωποι συναντούν πολλά εμπόδια και δυσκολίες, 
αλλά και επιτυχίες. Οι συναντήσεις γίνονται σε μικρές ομά-
δες μαθητριών, για να υπάρχει η έννοια της διάδρασης. 

Σεμινάριο «Μεταναστευτικό-Προσφυγικό»: Στο πλαί- 
σιο της ευαισθητοποίησης των Μαθητικών Κοινοτήτων 
πραγματοποιήθηκε το σεμινάριο «Μεταναστευτικό-Προ-
σφυγικό» που αφορούσε τον 2ο πυλώνα της Κοινωνικής 
Πρόνοιας και Διαφορετικότητας. Πραγματοποιήθηκαν έξι 
σεμινάρια σε όλες τις Σχολικές Μονάδες του Κολλεγίου 
Αθηνών με προσκεκλημένη την Σοφία Κουβελάκη ’02, Γε-
νική Διευθύντρια της The HOME Project. Οι μαθητές και 
οι μαθήτριες συμμετείχαν θέτοντας ερωτήσεις, καταθέτον-
τας προτάσεις και αναλύοντας προβληματισμούς, σε μια 
προσπάθεια πέραν της θεωρητικής ενημέρωσής τους να 
συμμετάσχουν εθελοντικά σε δράσεις πεδίου. 

Το Κολλέγιο από τον Σεπτέμβριο του 2021 έχει εντάξει 
στην οικογένειά του τρία προσφυγόπουλα, παρέχει ενισχυ-
τική διδασκαλία, συνεργάζεται με φορείς της Κοινωνίας των 
Πολιτών, αλλά και με κρατικές οργανώσεις για την ενίσχυ-
ση και ένταξη και άλλων παιδιών στο Κολλέγιο. 

Σεμινάριο «Αναπηρία-Άτομα με Ειδικές Ανάγκες»: 
Στο πλαίσιο της ευαισθητοποίησης των Μαθητικών Κοινο-
τήτων πραγματοποιήθηκαν έξι σεμινάρια με θέμα «Αναπη-
ρία-Άτομα με Ειδικές Ανάγκες» που αφορά τον 1ο πυλώνα 
της Κοινωνικής Πρόνοιας και Διαφορετικότητας.

Προσκεκλημένη ήταν η Άννυ Μανιάτη Ευσταθίου, η 
οποία ασχολείται ενεργά με τον εθελοντισμό τα τελευταία 
18 χρόνια. Ορμώμενη από ένα περιστατικό στο ευρύτερο 
οικογενειακό της περιβάλλον, έχει ασχοληθεί ιδιαιτέρως με 
ανθρώπους με Ειδικές Ανάγκες (ΑΜΕΑ)».
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ

o Τα μαθήματα της Β΄ περιόδου 2021-2022 του ΠΕΕ 
άρχισαν στις 7 Φεβρουαρίου 2022. 

Προσφέρονται πάνω από 70 διαφορετικά μαθήματα 
στους κύκλους σπουδών: Ξένες Γλώσσες, Προσωπική Ανά-
πτυξη, Επιστήμες–Πολιτισμός, Καλλιτεχνικά Εργαστήρια. 

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

o Στο πλαίσιο του Προγράμματος « Άσκηση-Άθληση» 
στο campus Ψυχικού λειτουργεί το Κολυμβητικό Κέντρο 
(Δευτέρα-Παρασκευή 17.30-21.30, Σάββατο 14.00-19.00) 
και το Κλειστό Γυμναστήριο-Αθλητικό Κέντρο (Δευτέρα-
Παρασκευή 17.30-22.30, Σάββατο 14.00-19.00). 

Η ατομική εγγραφή στο πρόγραμμα περιλαμβάνει 
χρήση Κολυμβητικού Κέντρου (Κολύμβηση και Υδρογυ-
μναστική), χρήση Γυμναστηρίου (Fitness Studio, Aerobics, 
Pilates, χρήση γηπέδων τέννις, squash και στίβου). 

Πληροφορίες: Γραμματεία Προγράμματος, τηλ. 210-
6798321 (μετά τις 17:00).

ΔΙΑΦΟΡΑ

o Μία νέα σειρά ντοκυμαντέρ άρχισε να προβάλλεται στην 
ΕΡΤ2 τον Οκτώβριο 2021 με τίτλο «Διασπορά-Παροικίες 
-Ευεργεσία». Μεταξύ των ευεργετών, στους οποίους ανα-
φέρεται η τηλεοπτική αυτή σειρά, περιλαμβάνονται και ο 
συνιδρυτής και Μέγιστος Ευεργέτης του Κολλεγίου Αθη-
νών Εμμανουήλ Μπενάκης, o Αντώνης Μπενάκης, δια-
τελέσας Πρόεδρος του Δ.Σ. του ΕΕΙ (1948-1952) και ο 
ευεργέτης του Κολλεγίου Κωνσταντίνος Χωρέμης. 

o Ο πρώην Διασχολικός Προϊστάμενος Φυσικής Αγωγής 
και Αθλητισμού του Κολλεγίου Γιάννης Γρυπάρης επανε-
ξελέγη παμψηφεί μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης Φυσικής Αγωγής (European Phy- 
sical Education Association – EUPEA) και αντιπρόσωπος 
των Ενώσεων Φυσικής Αγωγής Νοτιοανατολικής Ευρώ-
πης (Representative of South-East Europe Region) για την 
τριετία 2020-2023 με τη στήριξη του Πανελλήνιου Συλλό-
γου Επαγγελματιών Αθλητισμού και Άσκησης. 

Μετά από εισήγησή του στην EUPEA είναι σε εξέλιξη 
το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Primary Physical Education 
Teachers Education (primary PETE), σκοπός του οποίου 
είναι να υπάρξει μια ολοκληρωμένη πρόταση σπουδών 
στις Σχολές Φυσικής Αγωγής των Ευρωπαϊκών Πανεπι-
στημίων για να διδάσκεται η Φυσική Αγωγή στην Πρω-
τοβάθμια Εκπαίδευση από Καθηγητές Φυσικής Αγωγής. 

Επίσης, με πρόσφατη απόφαση της Διεθνούς Ολυ-
μπιακής Επιτροπής, εορτάζεται η Ολυμπιακή Ημέρα στις 

23 Ιουνίου. Δεδομένου ότι την ημερομηνία αυτή τα περισ-
σότερα σχολεία είναι κλειστά, ο Γ. Γρυπάρης πρότεινε –σε 
συνεννόηση με τον Πρόεδρο της Ελληνικής Ολυμπιακής 
Επιτροπής Σπύρο Καπράλο– να μετατεθεί ο εορτασμός 
της Ολυμπιακής Ημέρας στις 6 Απριλίου, πρώτη ημέρα 
διεξαγωγής των Σύγχρονων Ολυμπιακών Αγώνων. Η 
πρότασή του έγινε παμψηφεί αποδεκτή από το Παγκόσμιο 
Συνέδριο των Ολυμπιακών Ακαδημιών.

o «7 χρόνια President στο Κολλέγιο, 2010-2017» είναι ο 
τίτλος βιβλίου του Σπύρου Πολλάλη, πρώην Διευθυντή/
President του Κολλεγίου.

ΠΕΝΘΗ

n Αντώνης Σακελλαρίου: Απεβίωσε τον Δεκέμβριο 2021. 
Είχε γεννηθεί στην Αθήνα το 1936. Σπούδασε στο Πανεπι-
στήμιο Αθηνών Κλασική Φιλολογία και Αγγλική Φιλολο-
γία. Δίδαξε σε δημόσια και ιδιωτικά σχολεία της Ελλάδας 
και της Κύπρου μέχρι το 1977, οπότε προσελήφθη στο 
Κολλέγιο Αθηνών ως φιλόλογος (Γυμνάσιο και Λύκειο).  
Κατά την περίοδο 1989-93 διετέλεσε Αναπληρωτής Διευ-
θυντής του Γυμνασίου. Είχε συμμετάσχει σε Ομάδα Ερ-
γασίας του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου για την κατάρτιση 
αναλυτικών προγραμμάτων διδασκαλίας της Αρχαίας 
Ελληνικής Γλώσσας και Γραμματείας. Αποχώρησε από το 
Κολλέγιο, συνταξιοδοτηθείς, το 1998.

n Θανάσης Σαΐτης: Απεβίωσε τον Δεκέμβριο 2021. Κατά 
το διάστημα 1970-2000 δίδαξε τα μαθήματα Οικονομι-
κών και Αγγλικής Γλώσσας στο Κολλέγιο, ενώ –παράλλη-
λα– διετέλεσε και Διευθυντής Οικονομικών Υπηρεσιών.

(Περισσότερες πληροφορίες στη σελ. 26)

n Πέτρος Βούλγαρης: Απεβίωσε τον Ιούλιο 2021. Είχε 
γεννηθεί στην Αθήνα το 1937. Σπούδασε στη Φιλοσοφική 
Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών (Φιλολογικό Τμήμα). 
Εργάσθηκε αρχικά σε ιδιωτικά και δημόσια σχολεία, και 
το 1974 προσελήφθη στο Κολλέγιο Αθηνών ως φιλόλο-
γος. Αποχώρησε συνταξιοδοτηθείς το 1995.

ΒΡΑΒΕΥΣΗ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

Ο καθηγητής Φυσικής Αγωγής του Σχολείου 
μας και προπονητής κολύμβησης Στέλιος Κακαβο-
γιάννης και η Κυπρία παραολυμπιονίκης Καρολίνα 
Πελενδρίτου, την οποία προπονεί, βραβεύθηκαν 
από τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας Νί-
κο Αναστασιάδη και την Κυπριακή Παραολυμπιακή 
Επιτροπή για τη συμμετοχή του στους Παραολυμπια- 
κούς Αγώνες του Τόκυο 2020.
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o Δέκα από τα 11 μέλη του νέου Δ.Σ. του ΕΕΙ (εκτός της 
Προέδρου) είναι απόφοιτοι του Κολλεγίου (βλ. σελ. 1).

o Απόφοιτοι είναι και τα εκλεγέντα νέα μέλη του ΕΕΙ 
Έλλη Ανδριοπούλου ’93, Αλέξανδρος Μακρίδης ’80 και 
Ανδρέας Σταυρόπουλος ’88 (βλ. σελ. 1).

o Ο Δήμαρχος Αθηναίων Κώστας Μπακογιάννης x95 
περιλαμβάνεται μεταξύ των πέντε καλύτερων δημάρχων 
της Ευρώπης (στην πλατφόρμα mayorofeurope.eu).

o Η Υπουργός Παιδείας Νίκη Κεραμέως ’98 συμμετέ-
χει στη Συμβουλευτική Ομάδα Υψηλού Επιπέδου (High 
Level Advisory Group), σύμπραξη φορέων του ΟΗΕ με 
τίτλο «Αποστολή 47» (Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανά-
πτυξη).

o Νέος Πρόεδρος του Ανωτάτου Συμβουλίου Επιλογής 
Προσωπικού (ΑΣΕΠ) είναι ο Θάνος Παπαϊωάννου ’83.

o Μέλη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Ένω-
σης Ελλήνων Εφοπλιστών είναι οι: Ιωάννης Ξυλάς ’82 
(Ταμίας), Κωνσταντίνος Καρούσης x70 (Αναπληρωτής 
Ταμίας), Φραγκίσκος Κανελλάκης ’99, Ιωάννης Λύρας 
’70, Νικόλαος Μαρτίνος ’00, Γεώργιος Οικονόμου ’72, 
Βασίλειος Παπαγιαννόπουλος ’96, Αλέξανδρος Παππάς 
’05, Ιωάννα Προκοπίου ’96, Δημήτριος-Φραγκίσκος Σα-
ρακάκης ’94.

o Το βιβλίο του Χρήστου Χωμενίδη ’85 «Νίκη» βραβεύ-
θηκε με το «Prix du Livre Européen» (Ευρωπαϊκό Βρα-
βείο Μυθιστορήματος).

o Ο Κώστας Αργείτης ’65 εξελέγη Πρόεδρος του Ροταρι-
ανού Ομίλου Αθηνών-Βορρά.

o Εκδόθηκαν πρόσφατα τα εξής βιβλία: 
– Θάνου Βερέμη ’62: «1453-1821: Από την Τουρκοκρατία 
στην Παλιγγενεσία» (Εκδόσεις Παπαδόπουλος) και (μαζί 
με τον Αντώνη Κλάψη) «1821 - Η Επανάσταση των Ελλή-
νων» (Εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα)
– Μιλτιάδη Χατζόπουλου ’62: «Ancient Macedonia» (Εκ-
δόσεις De Gruyter)
– Σπύρου Καβουνίδη ’63 (και άλλων): «Διαδρομές» (Εκ-
δόσεις Επίκεντρο)
– Μάνου Κουμεντάκη ’69: « Έλληνες και Φράγκοι - Η 
άγνωστη ιστορία» (Εκδόσεις Μιχάλη Σιδέρη)
– Πέτρου Δούκα ’71: «Σπάρτη - Η πρώτη Δημοκρατία» 
(Εκδόσεις Ψυχογιός)
– Θεόδωρου Φορτσάκη ’73: «Φορολογική νομοθεσία» 
(Εκδόσεις Νομικής Βιβλιοθήκης)
– Χρήστου Δημόπουλου ’74: «Πώς να την βγάλεις καθα-
ρή στην Ελλάδα της Επανάστασης» (Εκδόσεις Ψυχογιός) 
- «Το πρώτο Σύνταγμα της Ελλάδας για παιδιά» (Εκδό-
σεις Ψυχογιός).
– Χρήστου Χωμενίδη ’85: «Ο Τζίμης στην Κυψέλη» (Εκ-
δόσεις Πατάκη)

ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΘΗΝΩΝ

o Ο Κωνσταντίνος Αρκουμάνης ’66, πρώην Καθηγητής των Πανεπιστημίων Imperial College και City University of 
London, εξελέγη Αντεπιστέλλον Μέλος της Ακαδημίας Αθηνών.

o Κατά τη συνεδρίαση της Ακαδημίας Αθηνών της 21ης Δεκεμβρίου 2021 ανακοινώθηκε ότι η Ολομέλεια απο-
φάσισε ομόφωνα να απονεμηθεί στον Ραφαήλ Μωυσή x52 Βραβείο «σε αναγνώριση της προσφοράς του στην 
διαμόρφωση και εφαρμογή της εθνικής ενεργειακής στρατηγικής, στην εφαρμογή επιχειρησιακών καινοτομιών, 
σε εκπαιδευτικές, ερευνητικές και φιλανθρωπικές πρωτοβουλίες μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα και την εν γένει 
συμβολή του στην ενεργειακή και οικονομική αναβάθμιση της Ελλάδας».

Μεταξύ των βραβευθέντων είναι, επίσης, και οι απόφοιτοι: 
– Ο Κωνσταντίνος Αρκουμάνης ’66, στον τομέα «Ενέργεια-Μηχανική-Ναυτιλία-Περιβάλλον».
– Η Χρυσόθεμις Παρασκευοπούλου ’05, Βραβείο της Οικογενείας Λουκά Μούσουλου για την εργασία της «Ανάλυ-
ση της χρονικά εξαρτώμενης συμπεριφοράς (της βραχόμαζας) γύρω από υπόγεια ανοίγματα (σήραγγες) χρησιμο-
ποιώντας την μέθοδο σύγκλισης-αποτόνωσης».
– Ο Αδάμ Γ. Στεφανάδης ’89, Βραβείο Ευτυχίας Ευταξιοπούλου για το δίτομο έργο του «Το Ελληνικό Κράτος της 
Θάλασσας – Η ιστορία του Σύγχρονου Ελληνικού Πολεμικού Ναυτικού, Τόμος Α΄ 1897-1941, Τόμος Β΄ 1941-
2017».
– Ο Γεώργιος Τσουλούφας ’02, Βραβείο Κωνσταντίνου Φουρκιώτη για την επιστημονική μελέτη του με θέμα  
«Η ικανοποίηση της ηθικής βλάβης σε συγκριτική εξέταση».

ΤΑ ΝΕΑ ΤΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ



ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΑΠΟ ΤΑ ΧΡΟΝΙΑ ΤΟΥ ΜΕΣΟΠΟΛΕΜΟΥ

ΣΤΟΝ ΕΙΚΟΣΤΟ ΠΡΩΤΟ ΑΙΩΝΑ

ΣΤΑΘΜΟΙ ΚΑΙ ΟΡΟΣΗΜΑ

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

Το χρονικό της δημιουργίας και καταξίωσης του Κολλεγίου 
ως διεθνούς κύρους Κέντρου Εκπαιδευτικής και Παιδαγωγικής 
Αριστείας.

Έρευνα-Κείμενα-Επιμέλεια: Δημήτρης Καραμάνος
Έκδοση Ελληνοαμερικανικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος
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– Στέφανου Χανδακά ’89: «Διατροφή και εγκυμοσύνη» 
(Εκδόσεις Φερενίκη)
– Γιώργου Τουλιάτου ’91: «Bodybuilding – Luci Ombre e 
penombre» (εκδόσεις Amazon)
– Γιώργου Παπακώστα ’93: «Η Έλσα και η νεράιδα με το 
ένα αυτί» (Εκδόσεις Ιβίσκος).

o Συνιδρυτής της δισκογραφικής εταιρίας Panik Records, 
που συμπλήρωσε 10 χρόνια λειτουργίας, είναι ο Πάρις 
Κασιδόκωστας x00.

o Κόμμα με την ονομασία «Πανελλήνια Πατριωτική 
Ένωση» ίδρυσε ο Πρόδρομος Εμφιετζόγλου ’57.

o Το έργο «Sisyphus/Trans/Form» του Δημήτρη Παπαϊ-
ωάννου ’83 παρουσίασε ο Πολιτιστικός και Αναπτυξιακός 
Οργανισμός Κοινής Ωφέλειας ΝΕΟΝ στο πρώην Δημόσιο 
Καπνεργοστάσιο τον Δεκέμβριο 2021. 

Επίσης το νέο έργο του «Εγκάρσιος Προσανατολι-
σμός» παρουσιάσθηκε στη Στέγη του Ιδρύματος Ωνάση. 

o Ο Πέτρος Φατούρος είναι διαχειριστής-εταίρος της 
Phi-Lamda Law Firm, που ίδρυσε, το 2021, Multi-Family 
Office για περιορισμένο αριθμό πελατών.

o Σκηνοθέτης τριών τηλεοπτικών σειρών της ΕΡΤ είναι 
ο Μανούσος Μανουσάκης x68: «Βαρδιάνος στα σπόρ-
κα», του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη, «Κρίσιμες στιγμές» 
της Γαλάτειας Καζαντζάκη και «Ποίος ήτον ο φονεύς του 
αδελφού μου» του Γεωργίου Βιζυηνού.

o Ο Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης ’88 σκηνοθέτησε την 
παράσταση της θεατρικής διασκευής του έργου «Τρίτο 
Στεφάνι» του Κώστα Ταχτσή (Θέατρο «Παλλάς»).

o Στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος πα-
ρουσιάσθηκε το έργο «Κάποιος θα έρθει» του Γιον Φόσσε 
σε σκηνοθεσία Γιάννη Χουβαρδά ’69. 

o Ο Αλέξανδρος Αντωνόπουλος ’66 ήταν πρωταγωνι-
στής στη θεατρική παραγωγή του Ιδρύματος Μείζονος 
Πολιτισμού «Και από Σμύρνη… Σαλονίκη» της Μιμής 
Ντενίση.

o Ο Γιάννης Νιάρρος ’09 έχει πρωταγωνιστήσει σε δύο 
θεατρικές παραστάσεις: «Οι παίκτες» του Γκόγκολ (Θέα-
τρο «Κιβωτός») και «Amadeus» του Π. Σάφερ (Δημοτικό 
Θέατρο Πειραιώς).

o Συναυλίες του τραγουδοποιού Τίμου Βερέμη ’04 (Le-
on of Athens) πραγματοποιήθηκαν στην Αθήνα (Gazarte 
Roof Stage, 24 Σεπτεμβρίου) και στην Ατλάντα (Shaky 
Knees, 22 Οκτωβρίου).

o Η Αμαλία Αρσένη ’08 πρωταγωνιστεί σε δύο θεατρι-
κές παραστάσεις: «170 τετραγωνικά» του Γιώργη Τσου-
ρή (Θέατρο «Ιλίσια - Βολανάκης») και «Η χώρα που 
ποτέ δεν πεθαίνεις» της Ornela Vorpsi (Θέατρο «Σταθ-
μός»).

o Ο Πλάτων Τσερλιάγκος ’69 κατέλαβε τη 2η θέση στο 
Consolation του ατομικού και στον τελικό του διπλού στο 
Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Τάβλι (Μόντε Κάρλο).

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΣΑΚΑ

o Στις 17 Οκτωβρίου πραγματοποιήθηκε η Ετήσια Γενική 
Συνέλευση των μελών του ΣΑΚΑ και εξελέγη νέο Διοικη-
τικό Συμβούλιο του Συλλόγου (βλ. 92ο τεύχος της «Ενη-
μέρωσης»).

o Στις 10 Νοεμβρίου το Health Care Club πραγματοποί-
ησε το «4ο Συνέδριο Φοιτητών Επιστημών Υγείας».

o Από τον ΣΑΚΑ οργανώθηκαν για τα μέλη του, σεμινά-
ρια σε συνεργασία με την KPMG:
– «How to become a CV expert» (25 Νοεμβρίου)
– «How to best prepare yourself to stand out in a job 
interview» (16 Δεκεμβρίου)
– «Remote working: Challenges and solutions» (27 Ια-
νουαρίου).

ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ

n Ματθαίος Παπάζογλου x60: Απεβίωσε τον Φε-
βρουάριο 2021. Είχε γεννηθεί στην Αθήνα το 1941. 
Μετά τη φοίτησή του στο Κολλέγιο (όπου είχε διακρι-
θεί ως πρωταθλητής κολύμβησης με επιτυχίες και σε 
πανελλήνιο επίπεδο ως αθλητής του Παναθηναϊκού) 
συνέχισε τις σπουδές του στην Αγγλία (Leeds Uni-
versity - BSc in Textile Industries και ATI Bradford 
- Certified Technologist). Επαγγελματικά ασχολήθηκε 
αρχικά με την οικογενειακή υφαντουργική βιομηχα-
νία « Άριστον» και, αργότερα, άσκησε τη δραστηριό-
τητά του ως ιδρυτής και διευθυντής της Α.Ε. Κούμπας 
Επενδύσεων, Πρόεδρος και Διευθυντής της εταιρίας  
Α. Μολοκότος και Υιός και Πρόεδρος της Α.Ε. Μ. Μολο-
κότος. Ήταν επίσης ιδρυτής της Α.Ε. Μάμα-Πάπα, της 
οποίας διετέλεσε Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος.

n Κωστής Κωστόπουλος ’60. Απεβίωσε τον Σεπτέμβριο 
2021. Είχε γεννηθεί στην Αθήνα το 1941. Μετά την απο-
φοίτησή του από το Κολλέγιο συνέχισε τις σπουδές του 
στο Πανεπιστήμιο της Karlsruhe Δυτικής Γερμανίας, στην 
Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών. Στην Αθήνα αποφοίτη-
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σε από το Μεταπτυχιακό της ΑΣΟΕΕ. Εξάσκησε το επάγ-
γελμα του ηλεκτρολόγου-μηχανολόγου μηχανικού αρχικά 
στην ΚΕΒΑ και αργότερα ως μελετητής και επιβλέπων μη-
χανικός H/M έργων. 

n Γιάννης Ζέπος ’48: Απεβίωσε τον Νοέμβριο 2021. 
Είχε γεννηθεί στην Αθήνα το 1929. Μετά την αποφοί-
τησή του από το Κολλέγιο, συνέχισε τις σπουδές του 
στην Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών και 
στο Πανεπιστήμιο Southern Methodist University των 
ΗΠΑ (LLM Comparative Law). Άσκησε τη δικηγορία 
στην Ελλάδα ειδικευμένος στο εμποροβιομηχανικό 
δίκαιο και σε θέματα επενδύσεων-joint ventures, και 
συνεργάσθηκε ως νομικός σύμβουλος με μεγάλες επι-
χειρήσεις. Ευρεία ήταν η κοινωνική δραστηριότητά του 
(μέλος της οργανώσεως World Peace through Law, του 
Ελληνικού Ινστιτούτου Διεθνούς και Αλλοδαπού Δι-
καίου, μέλος του Δ.Σ. του Ναυτικού Ομίλου Ελλάδος, 
μέλος της International Yacht Racing Union κ.ά.) με 
ιδιαίτερη έμφαση στη στήριξη του Κολλεγίου στο πλαί-
σιο του Συλλόγου Αποφοίτων (διετέλεσε Αντιπρόεδρος 
του Δ.Σ.) και του Alumni Fund Drive (ήταν μέλος της 
πρώτης Επιτροπής και παρέμεινε επί σειρά ετών class 
agent, συμμετέχοντας πολύπλευρα στην ενίσχυση του 
Προγράμματος Υποτροφιών).

n Θανάσης Σαΐτης ’58: Απεβίωσε τον Δεκέμβριο 2021. 
Είχε γεννηθεί στην Αθήνα το 1939. Μετά την αποφοίτησή 
του από το Κολλέγιο συνέχισε τις σπουδές του στις ΗΠΑ 
(Johns Hopkins University, BSc-Electrical Engineering, και 
California State University, MBA). Εργάσθηκε αρχικά ως 
μηχανικός και, ακολούθως, ως Διευθυντής Δημοσίων 
Σχέσεων της Α.Ε. Ναυπηγεία Ελευσίνος. Το 1970 προ-
σελήφθη στο Κολλέγιο Αθηνών ως καθηγητής Οικονο-
μικών και Αγγλικής Γλώσσας και (ως μάθημα επιλογής) 
Management μέχρι το 2000. Παράλληλα, άσκησε για ένα 
διάστημα καθήκοντα Διευθυντού Οικονομικών Υπηρε-
σιών του ΕΕΙ. Μετά την αποχώρησή του από το Κολλέγιο 
ασχολήθηκε με την προσωπική του ξενοδοχειακή επιχεί-
ρηση στη Βουλιαγμένη. Καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής του 
διατηρούσε στενούς δεσμούς με το Σχολείο του, το οποίο 
στήριξε με κάθε τρόπο. Ασχολήθηκε επί σειρά ετών με τον 
Σύλλογο Αποφοίτων του Κολλεγίου, του οποίου διετέλεσε 
μέλος του Δ.Σ. και Πρόεδρός του την περίοδο 1989-1993, 
αναλαμβάνοντας σημαντικές, καινοτόμες πρωτοβουλίες 
σε διάφορους τομείς οργάνωσης και δραστηριότητας του 
ΣΑΚΑ. 

n Κάρολος Φραγκόπουλος ’67: Απεβίωσε τον Δεκέμβριο 
2021. Είχε γεννηθεί στην Αθήνα το 1948. Μετά την απο-
φοίτησή του από το Κολλέγιο συνέχισε τις σπουδές του 
στη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών και στο 
University College London (μεταπτυχιακό δίπλωμα στο 

Ναυτικό Δίκαιο). Άσκησε τη δικηγορία στην Αθήνα, δια-
τελέσας και νομικός σύμβουλος μεγάλων εταιριών στον 
χώρο της ναυτιλίας και του τουρισμού. 

n Θωμάς Παπασταύρου x83: Απεβίωσε τον Δεκέμβριο 
2021. Είχε γεννηθεί στην Αθήνα το 1964. Μετά την ολο-
κλήρωση των μετασχολικών σπουδών του, δραστηριο-
ποιήθηκε στον επιχειρηματικό τομέα. Τη δεκαετία του ’90 
ασχολήθηκε με το Χρηματιστήριο και, ακολούθως, με τον 
χώρο της εστίασης και με συναφείς επιχειρήσεις (Dante, 
Boschetto, Mezzaluna κ.ά.).

n Ιωάννης Λιβάνης ’45: Απεβίωσε τον Δεκέμβριο 2021. 
Είχε γεννηθεί στην Αθήνα το 1926. Μετά την αποφοίτη-
σή του από το Κολλέγιο συνέχισε τις σπουδές του στο 
City University of New York (Χημεία). Επαγγελματικά 
δραστηριοποιήθηκε ως στέλεχος της εταιρίας Mobil Oil 
Hellas σε διάφορες τεχνικές και διοικητικές θέσεις. Πα-
ράλληλα ασχολήθηκε και με τη διδασκαλία της αγγλικής 
γλώσσας. 

n Δημήτρης-Σόλων Γεωργόπουλος ’59: Απεβίωσε τον 
Ιανουάριο 2022. Είχε γεννηθεί στην Αθήνα το 1940. Με-
τά την αποφοίτησή του από το Κολλέγιο συνέχισε τις 
σπουδές του στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου 
Αθηνών και, εν συνεχεία, στη Γερμανία και στις ΗΠΑ με 
ειδικότητα την αγγειοχειρουργική (Διδάκτωρ Ιατρικής 
Πανεπιστημίου Βόννης και Πανεπιστημίου Αθηνών). 
Διετέλεσε Διευθυντής του Αγγειοχειρουργικού Τμήμα-
τος του Νοσοκομείου «Ελπίς», Πρόεδρος και Αντιπρό-
εδρος Επιστημονικών Επιτροπών διαφόρων Νοσοκο-
μείων, μέλος του Συμβουλίου Κρίσεων ΕΣΥ κ.ά. Στην 
κοινωνική δράση του περιλαμβάνεται και η θητεία του 
ως Κοινοτικού Συμβούλου Εκάλης. Σημαντικό ήταν το 
συγγραφικό έργο του με βιβλία ιατρικής και γενικότε-
ρα κοινωνικής θεματολογίας, και πολλές επιστημονικές 
δημοσιεύσεις. 

n Σπύρος Κωστόπουλος ’67: Απεβίωσε τον Ιανουάριο 
2022. Είχε γεννηθεί στην Αθήνα το 1948. Μετά την απο-
φοίτησή του από το Κολλέγιο σπούδασε στο τμήμα Πολι-
τικών Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου 
και στην συνέχεια απέκτησε το διδακτορικό του στο Ομο-
σπονδιακό Πολυτεχνείο της Λωζάννης. Διετέλεσε Ανα-
πληρωτής Καθηγητής στο Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών 
του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας μέχρι το 2008. Υπήρξε μέ-
λος πολλών επιστημονικών εταιρειών, συμμετείχε σε συ-
νέδρια Γεωτεχνικής Μηχανικής ανά τον κόσμο, ενώ δημο-
σίευσε ποικίλες επιστημονικές εργασίες στο αντικείμενό 
του. Ήταν συγγραφέας των βιβλίων «Γεωτεχνικές Μελέτες 
Ι & ΙΙ» «Πειραματική Γεωτεχνική Μηχανική», «Σήραγγες» 
(Εκδόσεις Ίων). 
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΕΥΧΟΣ 
ΜΑΡΤΙΟΥ 2022 ΤΗΣ «ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ»

o Για λόγους απλούστευσης του κειμένου στο τεύχος 
αυτό:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

o Στα τεύχη της «Ενημέρωσης» περιλαμβάνονται 
στοιχεία-πληροφορίες –και σε ορισμένες περιπτώσεις 
αυτούσια τα κείμενα ή αποσπάσματά τους εντός εισα-
γωγικών (π.χ., Development Office, Τμήμα Επικοινωνί-
ας, Διεύθυνση Κοινωνικής Πρόνοιας & Διαφορετικότη-
τας)– όπως δόθηκαν από τη Διεύθυνση του Σχολείου, 
από τους υπευθύνους των τομέων δραστηριότητας του 
ΕΕΙ και από άλλους Κολλεγιακούς φορείς (π.χ. ΣΑΚΑ) 
εντός των καθορισμένων προθεσμιών.

o Σε όλα τα τεύχη της «Ενημέρωσης» δεν περιλαμβά-
νονται πληροφορίες για τις πολυάριθμες επιμορφωτι-
κές εκδηλώσεις (σεμινάρια κ.λ.) και για τη συμμετοχή 
εκπαιδευτικών σε αυτές.

o Το παρόν τεύχος καλύπτει την περίοδο Οκτωβρίου 
2021-Ιανουαρίου 2022 (εξαίρεση το εντός πλαισίου κεί-
μενο στη σελίδα 13).

o Το τεύχος εκδίδεται σε ηλεκτρονική μορφή. Όσοι 
επιθυμούν να το λάβουν και σε έντυπη μορφή θα πρέ-
πει να ενημερώσουν με e-mail τη Συντακτική Επιτροπή 
(enimerosi@athenscollege.edu.gr) μέχρι τις 15 Απριλίου 
2022.
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ΒΙΒΛΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΚΟΛΛΕΓΙΟ

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

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

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

❍ «Αγωγή Ψυχής - Τέρψη Ζωής» – Η πολιτιστι-
κή-καλλιτεχνική παράδοση και προσφορά του Κολ-
λεγίου Αθηνών από την εποχή του Καρόλου Κουν 
και του Μίνου Δούνια μέχρι σήμερα.

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

ΤΑ ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ 

ΕΝΙΣΧΥΟΥΝ ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ 

ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ-ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΨΥΧΙΚΟΥ
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