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  Όμιλοι
 MUN
 UNESCO
 Forensics

 Οικουμενι-
κών Σχέσεων

Αναπόσπαστο στοιχείο
της φιλοσοφίας του Κολλεγίου

Τα θαύματα 
της Σοφίτας 

  Εκδρομές
Πενθήμερη στην Θεσσαλονίκη.
Τριήμερη στο Καρπενήσι.

ΠΑΝΗΓΎΡΙ 2017
Μοναδικό!
Παραδοσιακό!
Καινοτόμο!

Το 49ο Πανηγύρι ανοίγει τις πύλες του στις 31 Μαρτίου/1,2 Απριλίου
Ένα τριήμερο αρκεί! Πρόκει-

ται για την κολλεγιακή παράδο-
ση, που μας ενώνει. Είναι η εκ-
δήλωση που όλοι περιμένουμε, 
για να ελευθερώσουμε την δημι-
ουργικότητα και την φα-
ντασία μας, προκειμέ-
νου να διοργανώσουμε 
κάτι θεαματικό. Ένα 
τριήμερο γεμάτο εκ-
πλήξεις, δώρα, χορό, 

μουσική, διαγωνισμούς, αθλη-
τικά, φαγητό, τραγούδι, αλλά 
πάνω απ' όλα, χαμόγελα. Πρέ-
πει όλοι να τιμήσουμε την συλ-
λογική προσπάθεια και τον κό-
πο όλων των παιδιών, που παρά 

τις υποχρεώσεις και το 
διάβασμα αφιερώνουν 

χρόνο και δυνάμεις 
για την επιτυχημένη 
διοργάνωση της με-

γαλύτερης γιορτής της μαθητι-
κής κοινότητας.

Έχουμε εκδηλώσεις για 
όλους, μικρούς και μεγάλους! 
Ελάτε να ψυχαγωγηθούμε και 
να χαλαρώσουμε σε ένα δια-
φορετικό campus γεμάτο 
χαρά και διασκέδαση,  
πάντα μέσα από 
τη δουλειά των 
μαθητών.

Κάπου εκεί στη σοφίτα 
του 3ου ορόφου ξεκίνη-

σε το  θαύμα που έμελλε να με-
ταμορφώσει το ελληνικό θέατρο 
εν έτει 1929.

σ.4

  Συνέντευξη
Η Τατιάνα Αναστασο-
πούλου ’16 που εισήχθη 

19η στην Ιατρική Σχολή Αθηνών 
μιλά στην Έλενα Κωστούλα για 
τον τρόπο προετοιμασίας της.

σ.6

ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΗ ΕΚΔΟΣΗ

20 ΣΕΛΙΔΕΣ

 & ΕΝΘΕΤΟ
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ΕDITORIAL

Από τον Θανάση Μπασιάκο,
Αρχισυντάκτη των «Νέων»

Μια συναρπαστική, 
διαφορετική χρονιά

Δανάη Αθανασίου, Β1

Πηγή: http://www.edu4u.gr/Comments.aspx?qId=9234
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; Λάθη που παρατηρούνται συχνά
στον γραπτό και τον προφορικό λόγο

Το Λάθος Το Σωστό
Ως αναφορά Όσον αφορά

Η προσθήκη αύξησης 
στην προστακτική
Πχ. Αντέγραψε τις 

φράσεις.

Αύξηση λαμβάνουν οι 
παρελθοντικοί χρόνοι, ο αόριστος 

και ο παρατατικός. 
Πχ. Αντέγραψα τις φράσεις.

Δηλαδή η προστακτική γίνεται: 
Αντίγραψε τις φράσεις..

Μετά Μεσημβρίας (μ.μ.) Μετά Μεσημβρίαν (μ.μ.)

Στα πλαίσια του 
προγράμματος Στο πλαίσιο του προγράμματος

Ο επικεφαλής, του 
επικεφαλούς Ο επικεφαλής, του επικεφαλής

Τοποθέτηση τόνου στις 
λέξεις που, πως όταν 

έχουν θέσεις συνδέσμων
Π.χ. Πήρα το χαρτί πού 

μου έδωσε.

Οι λέξεις που, πως παίρνουν τόνο 
όταν έχουν τον ρόλο ερωτηματικών 
αντωνυμιών. Όταν χρησιμεύουν ως 
ειδικοί σύνδεσμοι δεν τονίζονται. 

Π.χ. Πώς πέρασες σήμερα;
Μου είπε πως ήθελε να μου μιλήσει.

Χρήση του ότι αντί για 
ό,τι

Π.χ. Ότι και να κάνει με 
εκνευρίζει.

Το ότι είναι ειδικός σύνδεσμος, 
ενώ το ό,τι αναφορική αντωνυμία. 
Χρησιμοποιείται με την σημασία 

οτιδήποτε. Π.χ. Κάνε ό,τι μπορείς.
Αποφάσισα ότι θέλω να πάω ένα 

ταξίδι.

Με μένα, με σένα Μ’ εμένα, μ’εσένα

Πληρεί τα προσόντα. Πληροί τα προσόντα.

Παρεπιπτόντως Παρεμπιπτόντως

Το ειδώλιο του 
κατηγορουμένου

Ειδώλιο: ομοίωμα, εικόνα
(μικρά Κυκλαδίτικα αγάλματα)

Εδώλιο: κάθισμα
Π.χ. Το εδώλιο του κατηγορουμένου 

Τα Κυκλαδίτικα ειδώλια είναι 
ανεκτίμητης αξίας.

ΣΤΟ ΤΕΥΧΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΤΗΚΑΝ:

Αρχισυντάκτης: Θανάσης Μπασιάκος
Βοηθός Αρχισυντάκτη: Σταμάτης Κουλούρης
Στο τεύχος συνεργάστηκαν: Δανάη Αθανασίου, Ναταλία Αλιπράντη, Γεώργιος Αραβώσης, 
Μαριαλένα Βάθη, Σοφία Βερυκίου, Μαρλέτα Κοντού, Σταμάτης Κουλούρης, Έλενα Κωστούλα, 
Αντώνης Λύρας, Ιωάννα Μανιάκη, Αλέξανδρος Μαυροειδής, Κωνσταντίνος Μιχαήλ, Ευγενία 
Παπαζήση, Ανδρέας Σαραντόπουλος, Κάλλια Σιέμπου, Κατερίνα Σταθάκη, Σαράντης-Άγγελος 
Σταμπούλογλου, Δημήτριος Τροβιάς, Εύη Τσάκαλη, Βελισσάριος Χριστοδούλου.
Καθηγητές - Σύμβουλοι: Aναστάσιος Ιωάννου, Μαρία Πουλοπούλου
Τεχνικός συνεργάτης: Μιχάλης Κύρκος

Αγαπητοί αναγνώστες,

«ΤΑ ΝΕΑ ΤΟΥ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ», αναπόσπαστο 
κομμάτι της μαθητικής, κολλεγιακής 
ζωής, είναι το έντυπο που στόχο έχει να 

ενημερώσει τους μαθητές για τις επιτυχίες των 
συμμαθητών τους και τις εξελίξεις που συμβαίνουν 
στο πλαίσιο του Σχολείου. Μέσω της σχολικής 
αυτής εφημερίδας, κάθε μαθητής μπορεί να 
παρουσιάσει τις εμπειρίες του από την συμμετοχή 
του στις ποικίλες σχολικές δράσεις παρακινώντας, 
έτσι, κι άλλους συμμαθητές του για συμμετοχή σε 
ανάλογες δράσεις.

ΕΙΘΙΣΤΑΙ Ο ΑΡΧΙΣΥΝΤΑΚΤΗΣ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ να 
είναι μαθητής της Γ΄ Λυκείου. Ωστόσο, εφέτος, 
μου δόθηκε η ευκαιρία να γίνω Αρχισυντάκτης 
των «Νέων», αν και είμαι μαθητής της Β΄ Λυκείου, 
γεγονός που με τίμησε ιδιαίτερα. Έχοντας 
ολοκληρώσει την συγκέντρωση της ύλης της 
εφημερίδας πιστεύω πως κατάφερα να υλοποιήσω 
επαρκώς την πρόκληση που δέχτηκα, διαθέτοντας 
τον απαραίτητο χρόνο και την απαιτούμενη 
προσοχή στην σύνταξη της εφημερίδας. 

ΤΑ ΕΦΕΤΙΝΑ «ΝΕΑ» ΘΕΤΟΥΝ ΝΕΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ. Μαζί 
με τον Βοηθό Αρχισυντάκτη Σταμάτη Κουλούρη, 
καταφέραμε να πραγματοποιήσουμε ορισμένες 
αλλαγές προς το καλύτερο και να παρουσιάσουμε 
προγράμματα και δράσεις του Σχολείου μας που 
δεν είχαν προβληθεί αρκετά στο παρελθόν. 

ΘΑ ΗΘΕΛΑ ΝΑ ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΣΩ κυρίως τους μαθητές 
και τις μαθήτριες που συνέβαλαν στην έκδοση 
της εφημερίδας με την συγγραφή των άρθρων 
και την ταχύτατη παράδοση των κειμένων τους. 
Επίσης, θα ήθελα να ευχαριστήσω πολύ την κυρία 
Πουλοπούλου για την διόρθωση των άρθρων και 
προπαντός τον κύριο Ιωάννου, ο οποίος υπήρξε 
καθοριστικός παράγοντας στην έκδοση της 
εφημερίδας με τις κατατοπιστικές οδηγίες του και 
την πάντοτε εύστοχη καθοδήγησή του.

ΣΑΣ ΠΡΟΤΡΕΠΩ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ την εφημερίδα και 
να μην την ξεφυλλίσετε απλώς. Είναι σημαντικό 
να σεβαστείτε την δουλειά των συμμαθητών μας 
και να ενημερωθείτε για τις εφετινές εμπειρίες 
και επιτυχίες που κατά πάσα πιθανότητα σας 
ενδιαφέρουν σε μεγάλο βαθμό. 

Καλή ανάγνωση!
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Εχουν περάσει περίπου εξήντα χρόνια από την ίδρυση του πρώτου Μαθητικού Συμβουλίου 
στο Λύκειο του Κολλεγίου Αθηνών. Η συγκρότηση του πρώτου συλλογικού οργάνου εκ-
προσώπησης των μαθητών σηματοδότησε την εισαγωγή της ιδέας των μαθητικών κοινο-

τήτων στο ελληνικό σχολείο. Η πολιτεία, εκτιμώντας πως η παρουσία ενός τέτοιου οργάνου στο 
σχολικό περιβάλλον είναι επιβεβλημένη, υιοθέτησε με νόμο την κολλεγιακή αυτή πρωτοβουλία. 
Σήμερα, σχεδόν εξήντα χρόνια μετά, το Κολλέγιο συνεχίζει την παράδοση, η οποία το θέλει πρω-
τοπόρο σε αυτόν τον τομέα. Το εφετινό μαθητικό συμβούλιο ανέλαβε δράση σε ποικίλους τομείς.

στο Σχολείο
Ο ζήλος, η διάθεση για δουλειά και το 
πάθος για δημιουργία και αλλαγή, εί-
ναι τα θεμελιώδη στοιχεία πάνω στα 
οποία στηρίχθηκε, στηρίζεται και θα 
στηρίζεται πάντα το Μαθητικό Συμ-
βούλιο Συμβούλιο και τα μέλη του. 

Κύτταρο
δημοκρατικής ζωής

ΜΑΘΗΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ

 Α Λ Λ Η Λ Ε Γ Γ Υ Η   Αντα-
ποκρινό-
μενο στο 
ζ ο φ ε ρ ό 
κλίμα της 
ε π ο χ ή ς , 

που καλεί όλους εμάς να 
σταθουμε δίπλα στον συ-
νάνθρωπο με πνεύμα αλ-
τρουισμού και αλληλεγγύ-
ης, η μαθητική κοινότητα 
στήριξε τη Μη Κερδοσκο-
πική Οργάνωση “Praksis”, 
προσφέροντας το ποσό των 
χιλίων ευρώ. Η “Praksis” εί-
ναι επιφορτισμένη με την 
περίθαλψη και την ομα-
λή ένταξη των προσφύγων, 
καθώς και άλλων ευπαθών 
κοινωνικών ομάδων, έχο-
ντας αναλάβει μεγάλο βά-
ρος της στήριξης των προ-
σφύγων και ιδίως των νέων 
παιδιών. Με τα χρήματα 
αυτά αγοράστηκαν εβδο-
μήντα επτά ζευγάρια παι-
δικών παπουτσιών. Επιπρό-
σθετα, η Κοινότητα υπήρξε 
αρωγός των πρωτοβουλιών 
του Ομίλου Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης, με τη στήρι-
ξη του Λύρειου Ιδρύματος.

 Α Θ Λ Η Τ Ι Σ Μ Ο Σ   Στον 
τομέα των 
Αθλητικών 
Δραστηρι-
οτήτων δι-
ο ρ γ α ν ώ -

θηκε με ιδαίτερη επιτυχία 
για δεύτερη συνεχή σχο-
λική χρονιά Πρωτάθλημα 
Ποδοσφαίρου μεταξύ των 
τμημάτων του Λυκείου.

 B A K E  O F F E R   Ιδαιτέ-
ρως επι-
τυχημένη 
κ ρ ί ν ε τ α ι 
η διοργά-
νωση του 

Bake Offer, λίγες ημέρες 
πριν από τα Χριστούγεν-
να. Στο κάλεσμα του Συμ-
βουλίου ανταποκρίθηκε με-
γάλο μέρος της κοινότητας, 
γεγονός για το οποίο είμα-
στε ευγνώμονες. Τα έσοδα 
από το Bake Offer διατέ-
θηκαν για την στήριξη του 
Ταμείου Υποτροφιών του 
Σχολείου μας.

 C R O C U S  P R O J E C T   
Πιστεύ-
ο ν τ α ς 
στην και-
νοτομία 
και υπη-
ρ ε τ ώ -

ντας την εξωστρέφεια, το 
Λύκειο Κολεγίου Αθηνών 
έγινε, ύστερα από πρω-
τοβουλία του Μαθητικού 
Συμβουλίου, εταίρος στο 
Crocus Project. 

Αυτό είναι πανευρω-
παϊκό σχολικό  πρόγραμ-
μα της Ιρλανδικής Επιτρο-
πής για το Ολοκαύτωμα 
και του Εβραϊκού Μουσεί-
ου Ελλάδας. Μαθητές του 
Περιβαλλοντικού Ομίλου 
φύτεψαν στο Campus 50 
βολβούς κρόκων, του λου-
λουδιού συμβόλου των παι-
διών που έχασαν τη ζωή 
τους στα στρατόπεδα συ-
γκέντρωσης των Ναζί. 

 Π Α Ν Η Γ Υ Ρ Ι  2 017   Πέ-
ραν όλων 
των άλλων, 
η Κοινότη-
τα εργάζε-
ται πυρε-
τωδώς για 
την διορ-

γάνωση του Πανηγυριού, 
του κορυφαίου μαθητικού 
θεσμού του Σχολείου μας.

 Μ ΑΘΗΤΙΚΟ Σ ΥΜΒΟΥΛΙΟ  
Αυτή είναι μια σχολική χρο-
νιά πλούσια σε δράσεις από 
την πλευρά του Συμβου-
λίου. Ασφαλώς, πάντοτε 
υπάρχει χώρος για βελτίω-
ση και ακόμη περισσότερες 
δράσεις. Ωστόσο, ο ζήλος, η 
διάθεση για δουλειά και το 
πάθος για δημιουργία και 
αλλαγή, είναι τα θεμελιώ-
δη στοιχεία πάνω στα οποία 
στηρίζεται το εφετινό  Συμ-
βούλιο και τα μέλη του. Σε 
αυτά, άλλωστε, οφείλεται 
και η διοργάνωση των πα-
ραπάνω δράσεων. 

Στην πορεία του, το Μα-
θητικό Συμβούλιο έχει συ-
νοδοιπόρους και ενεργούς 
παραστάτες το σύνολο των 
μαθητών του Λυκείου Κολ-
λεγίου Αθηνών. Την ίδια 
επιδίωξη για κινητοποίηση 
των μαθητών θα έχει και στο 
μέλλον. Αυτό το στοίχημα 
απομένει να κερδίσουν τα 
μελλοντικά συμβούλια, με 
πρώτο αυτό της επόμενης 
σχολικής χρονιάς.

Σταμάτης Κουλούρης, Β3
Υπεύθυνος Πανηγυριού

Πρόεδρος Νίκος Μπούρλος
Αντιπρόεδρος Γιώργος Αραβώσης

Γραμματέας Αντώνης Κριεζής
Οικονομικός Υπεύθυνος Γιώργος Δημητράτος

 Υπεύθυνοι Βελισσάριος Χριστοδούλου
Κοινωνικής Δράσης Μαρία Δήμα

& Κοινωνική Ευημερία Άρτεμις Κρομμύδα
Χρήστος Αλεξόπουλος

Υπεύθυνοι Ευημερίας Μαρία Δήμα
Σταμάτης Κουλούρης 

Πανηγύρι Γιάννης Ζαζάς
Σταμάτης Κουλούρης

Εκδρομές Χρήστος Αλεξόπουλος
Βελισσάριος Χριστοδούλου
Κλειώ Λαγκαδιανού

Υπεύθυνος Δικτύου Μ/Κ Χάρης Δουληγέρης

Πειθαρχικά Ματίλντα Γεωργελέ
Δημήτρης Πάστρας
Κλειώ Λαγκαδιανού

Αθλητικά Μαρία Δήμα
Καλλιτεχνικά Φωτεινή Τσιτσιρίγκου

Δεκαπενταμελές 2016-2017
Στα μέσα Οκτωβρίου, διεξήχθησαν οι εκλογές για 

την ανάδειξη του Δεκαπενταμελούς Μαθητικού 
Συμβουλίου που μας εκπροσώπησε τη σχολική χρο-
νιά 2016-2017.
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«Πρέπει να πιστεύουμε σε θαύματα, για να γίνουν θαύματα. Πρέ-
πει να ξεφύγουμε από κάθε μαρασμό, δυσπιστία, άρνηση και 
εγωκεντρισμό, για να βοηθήσουμε να ξεπετάξει ο μικρός θεός 

που ο καθένας κρύβει μέσα του. Πριν από κάθε άλλο χρειάζεται πίστη σε 
κάτι έξω από μας, μεγαλύτερο από μας.» Και ο Κάρολος Κουν, ο νεαρός 
καθηγητής Αγγλικών του Κολλεγίου Αθηνών είχε όλη την πίστη που χρει-
αζόταν, για να αφήσει τον μικρό θεό που έκρυβε μέσα του να δημιουργή-
σει το θαύμα. Διότι από εδώ ξεκίνησε το θαύμα που μεταμόρφωσε το ελ-
ληνικό θέατρο. Από την σοφίτα του 3ου ορόφου, εν έτει 1929. 

Εκείνα τα χρόνια η σοφίτα 
μας δεν ήταν όπως σήμερα. 
Ήταν ένας απέραντος χώ-

ρος, με τσιμεντένιο δάπεδο, που το 
χειμώνα σ’ έκανε να τουρτουρίζεις 
απ’ το κρύο. Ήταν όμως, ο μόνος 
διαθέσιμος κλειστός χώρος  για τη 
συγκέντρωση όλων των μαθητών 
του Σχολείου που το 1928 - χρο-
νιά εγκατάστασης του Κολλεγίου 
στο Ψυχικό, είχαν φτάσει τους 266. 
Όπως μας πληροφορούν οι επετει-
ακές εκδόσεις του Κολλεγίου Αθη-
νών, η έναρξη της λειτουργίας του 
Σχολείου στο Μπενάκειο Διδακτή-
ριο συνιστούσε από μόνη της ένα 
τόλμημα, καθώς οι εργασίες δεν εί-
χαν ακόμα ολοκληρωθεί και η οι-
κοδομή ήταν ημιτελής. Δεν είχαν 
τοποθετηθεί ούτε πόρτες ούτε πα-
ράθυρα. Και φυσικά ούτε λόγος 
για τρεχούμενο νερό, ηλεκτρο-
φωτισμό ή θέρμανση. Το χειρότε-
ρο όλων, όμως, ήταν οι καταρρα-
κτώδεις βροχές που έπεφταν εκεί-
νον τον εξαιρετικά παγερό χειμώ-
να, πλημμυρίζοντας την σοφίτα, η 
στέγη της οποίας δεν είχε ακόμα 
καλυφθεί με κεραμίδια. «Καθηγη-

τές και μαθητές κάθονταν στις αί-
θουσες κουκουλωμένοι με κασκόλ 
και πανωφόρια».

Πάντα στην πρωτοπορία

Η  τόλμη,  όμως, ήταν και πα-
ραμένει το οικοδομικό υλι-
κό που δεν έλειψε ποτέ 

από το Σχολείο. Και ήταν η τόλμη 
αυτή που μετέτρεψε την παγωμένη 
σοφίτα σε σκηνή … των θαυμάτων. 
Ως μόνος χώρος συγκέντρωσης 
των μαθητών μέχρι το 1932 που χτί-

στηκε η Αίθουσα Χωρέμη, η σοφί-
τα είχε φιλοξενήσει μέχρι και αγώ-
νες μπάσκετ. Κάθε μαθητής ανέβα-
ζε από τις ατελείωτες σκάλες, την 
καρέκλα που θα καθόταν και μετά 
την συγκέντρωση την κατέβαζε και 
την τοποθετούσε στο μέρος από το 
οποίο την είχε πάρει. Τον Ιανουά-
ριο του 1929, η επιχείρηση «μετα-
φορά της καρέκλας» είχε ιδιαίτερο 
ενδιαφέρον, καθώς στο βάθος της 
σοφίτας είχε στηθεί μια πρωτόγο-
νη θεατρική σκηνή, στην οποία η 
θεατρική ομάδα των Αμερικανών, 
γνωστή ως Athens College Players,  

παρουσιάζει το αντιπολεμικό έργο 
«Journey’s End» του Βρετανού θε-
ατρικού συγγραφέα Rοbert Cedric 
Sherriff. 

Η επιλογή του έργου αποτε-
λεί μία ακόμα απόδειξη της ετοι-
μότητας, της ευαισθησίας και των 
γρήγορων αντανακλαστικών που 
επεδείκνυε πάντα το Σχολείο απέ-
ναντι στα καλλιτεχνικά δρώμενα, 
αφού το «Journey’s End» δεν ανήκε 
στο κλασικό ρεπερτόριο αλλά ήταν 
ολότελα καινούργιο: Το έργο είχε 
κάνει πρεμιέρα στο Apollo Theatre 
του Λονδίνου μόλις ένα χρόνο πριν 
ανέβει στην πρωτόγονη σκηνή της 
σοφίτας. Μια σκηνή τεσσάρων τε-
τραγωνικών μέτρων, που για προ-
σκήνιο είχε μερικές καρφιτσωμένες 
κουβέρτες και για οροφή τον πάτο 
μιας δεξαμενής νερού. Σ’ αυτή τη 
σκηνή θα εμφανιστεί και μάλιστα 
με έναν από τους πρωταγωνιστι-
κούς ρόλους, αυτόν του Osborne, ο 
άρτι αφιχθείς στην Ελλάδα και νεο-
προσληφθείς στο Κολλέγιο, Κάρο-
λος Κουν. 

Ο Κουν γεννήθηκε το 1908 
στην Προύσα, αλλά με-
γάλωσε στην Πόλη. Μετά 

την αποφοίτησή του από τη Ρο-
βέρτειο Σχολή, το 1928, φεύγει για 
σπουδές στο Παρίσι, όμως η δια-
μονή του εκεί είναι πολύ σύντομη, 
αφού όπως θα εξομολογηθεί, «ξαφ-
νικά ο πατέρας του βρέθηκε απέ-
νταρος» και ο ίδιος χωρίς στέγη, 
να περνάει νύχτες ολόκληρες στο 

Τα θαύματα της σοφίτας 

The teacher came soon
He flies to the moon
Who is he?
He is Mr Koun...

ΑΛΕΞΗΣ ΣΟΛΩΜΟΣ ́ 36

του 3ου ορόφου
Η πρώτη θεατρική σκηνή στη σοφίτα του Μπενακείου
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ΚΟΛΛΕΓΙΑΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ

πάρκο. Το ενδεχόμενο να γυρίσει 
στην Πόλη δεν το σκεφτόταν. Σχε-
δόν όλοι οι δικοί του είχαν πάρει 
τον δρόμο για την Ελλάδα κι εκεί-
νος ένιωθε να μην τον συνδέει πια 
τίποτα με την Κωνσταντινούπολη. 
Έτσι, το 1929 έρχεται στην Αθήνα 
και την ίδια χρονιά προσλαμβάνε-
ται στο Κολλέγιο Αθηνών. 

Σε μία συνέντευξή του, ο Σπύ-
ρος Καψάλης  ’41 θα υπενθυμίσει ότι 
«το Κολλέγιο Αθηνών στηρίχτηκε σε 
πολλούς δασκάλους από την Ροβέρ-
τειο Σχολή και όλοι εμείς οι παλαιό-
τεροι τους χαρήκαμε». Άλλωστε, θα 
καταγράψει ο Γιάννης Γρηγοριάδης 
’41, «τα πρώτα χρόνια πολλοί από 
τους μαθητές ήμαστε, επίσης, από 
την Πόλη και την Μικρά Ασία, παι-
διά προσφύγων που οι οικογένειές 
μας είχαν καταφέρει να διασώσουν 
κάποια χρήματα». Δεν φαίνεται, 
λοιπόν, να ήταν δύσκολη η ένταξη 
για τον Κουν που, όπως θα θυμη-
θούν οι μαθητές του, μιλούσε ελλη-
νικά με πολίτικη προφορά: «σε είπα, 
με είπες…». Γρήγορα, ο καθηγητής 
των Αγγλικών ανέλαβε τον θεατρικό 
όμιλο και κάθε χρόνο ανέβαζε ένα 
έργο δίνοντας δύο με τρεις παρα-
στάσεις υπέρ του Ταμείου Υποτρο-
φιών του Σχολείου, με εισιτήριο που 
σύμφωνα με τις αφηγήσεις των πα-
λαιοτέρων, «θα πρέπει να ήταν αρ-
κετά τσουχτερό». 

Από το 1932 και μετά η σκη-
νή … των θαυμάτων, αυτό 
το εργαστήρι πειραματι-

σμού και οραματισμού, θα κατέβει 
δύο ορόφους και θα εγκατασταθεί 
στην Αίθουσα Χωρέμη. Το παρά-
ξενο με τον Κουν είναι ότι όσο κα-
τέβαινε ορόφους, τόσο ψήλωνε το 
όραμά του, μέχρι που θέριεψε πια 
στο θρυλικό πλέον Υπόγειο του 
Ορφέα που στέγασε το Θέατρο Τέ-
χνης του μεγάλου δασκάλου. Αλλά 
αυτή είναι μια ιστορία που διαδρα-
ματίστηκε εκτός  Κολλεγίου. Ξεκί-
νησε, όμως, από το Κολλέγιο Αθη-
νών και τις πρωτοποριακές του πα-
ραστάσεις. Και ήταν τόσο πρωτο-
ποριακές που αποτελούσαν καλ-
λιτεχνικά γεγονότα της εποχής, 
όπως φαίνεται και από το σχόλιο 
που δημοσιεύεται στο «Ελεύθερο 
Βήμα» το 1936: 

«Κάθε φορά που το Κολλέγιο 
μας καλεί εις μίαν συγκέντρωσιν 
ή εις μίαν καλλιτεχνικήν εορτήν 
του, μας δίδει την ευκαιρίαν να ζή-
σωμε τη σκέψη, την νοοτροπία και 
την εκδήλωση ενός διαφορετικού 
κόσμου». 

Ανοίξαμε τα παράθυρα…

Για τον Κουν αυτό ακριβώς 
είναι το ζητούμενο: «ν’ ανοί-
ξεις το παράθυρο να μπει λί-

γος φρέσκος αέρας, κι ας είναι να 
μπει μ’ αυτόν και λίγη ή πολλή σκό-
νη» και όχι «να κρατήσεις σαν τις 
καλές νοικοκυράδες, που τρέμουν 
μήπως σκονιστούν τα ράφια και 
τα παρκέτα, σφιχτοκλεισμένα πα-
ράθυρα και παντζούρια, κι όπου το 
μόνο που μπορείς είναι να πάθεις 
ασφυξία και να σκάσεις.»

Το Κολλέγιο Αθηνών έδωσε 
στον Κουν όλη την ελευθερία να 

ανοίξει τα παράθυρα και να γα-
λουχήσει σ’ αυτό το πνεύμα σει-
ρές μαθητών, που στη συνέχεια θα 
σφραγίσουν με την παρουσία τους 
το χώρο του ελληνικού θεάτρου, 
όπως ο Γιώργος Σεβαστίκογλου 
’32, ο Γιάννης Στεφανέλλης ’32, ο 
Αλέξης Σολωμός ’36, ο Μίνως Αρ-
γυράκης ’37, ο Τάκης Χορν και τό-
σοι άλλοι.

Με τους μαθητές του Κολλεγί-
ου Αθηνών, «ένα υλικό» που ο Κουν 
θα χαρακτηρίσει «εύπλαστο, ανυ-
ποψίαστο, αυθόρμητο, χωρίς γνώ-
σεις, αλλά με φαντασία και θεα-
τρικό ένστικτο και πάνω από όλα 
άφθαρτο ακόμα», ο δάσκαλος θα 
δημιουργήσει αυτό που αργότερα 
θα προσδιορίσει ως θέατρο συνό-
λου.  Ο Σολωμός, σ’ ένα κείμενο 
του για τον Κουν, θα το εξηγήσει 
ως εξής: «Έξω απ’ τον ρόλο που 
παίζαμε στο έργο, έπρεπε να κα-
τασκευάζουμε μόνοι μας τα σκηνι-
κά, τα κοστούμια, τη διαφήμιση, τα 
εισιτήρια. Έτσι, μαθαίναμε ν’ αγα-
πάμε όχι τον επί σκηνής εαυτούλη 
μας, αλλά το θέατρο γενικά, μ’ όλο 
το μηχανισμό του και σ’ όλο του το 
μυστήριο.» 

Στην σκηνή του Θεάτρου Χωρέ-
μη, αυτό το θέατρο συνόλου ανεβά-
ζει σπουδαίες παραστάσεις έργων 
όπως οι «Όρνιθες», οι «Βάτραχοι», 
ο «Πλούτος» του Αριστοφάνη, ο 
«Στάθης» του Φόλλα, ο «Κύπλωψ» 
του Ευριπίδη, το «Όνειρο θερινής 
νυκτός» και η «Τρικυμία» του Σαίξ-
πηρ.  Στις παραστάσεις αυτές θα δι-
αμορφωθεί ένα νέο θεατρικό ύφος 
που ο Κουν θα ονομάσει ελληνικό 
λαϊκό εξπρεσιονισμό, καθώς ανα-
δεικνύει «στοιχεία ελληνικά, άλλα 
βγαλμένα απ’ την ζωή και την πραγ-
ματικότητα γύρω μας, κι άλλα βοη-
θητικά απ’ την παράδοσή μας». Κα-
θοριστική για την σύλληψη αυτού 
του νέου ύφους ήταν η συνάντηση 
του Κουν με τον σπουδαίο Φώτη 
Κόντογλου που, επίσης, εργάστηκε 
για ένα μικρό χρονικό διάστημα στο 
Κολλέγιο Αθηνών. 

Το κομπολόγι του Χρεμύλου  

Η παράσταση του Πλούτου, 
που ανεβαίνει στη σκηνή 
του Κολλεγίου το 1936, 

μοιάζει να αποκρυσταλλώνει αυτό 
το νέο ύφος. Γι’ αυτό ο Αλέξης Σο-
λωμός, στον Θησαυρό εκείνης της 
χρονιάς, την χαρακτηρίζει ως την 
«πιο αξιόλογη απ’ όλες που είδε η 
σκηνή μας», καθώς «ανεβάστηκε 
σύμφωνα με την θεωρία που λανσά-
ρησε ο κ. Κουν». Τι λέει αυτή η θεω-
ρία; Ο κ. Κουν, λοιπόν, πιστεύει ότι 
«το αρχαίο θέατρο, μια και δεν μπο-
ρεί ν’ αποδοθεί σήμερα όπως και 
στην αρχαία εποχή (στην αρχαία, 
δηλαδή γλώσσα και προφορά με 
αρχαίους χορούς κτλ), γιατί κανέ-
νας δεν θα την καταλάβη έτσι, πρέ-
πει να μπη σ’ ένα καλούπι ολότελα 
μοντέρνο αντίστοιχο με το αρχαίο, 
που ν’ αποδίδη πιστά το πνεύμα που 
‘θελε να αποδώσει ο συγγραφέας 
του. (…) Ευτυχώς που ο αγαπητός 
καθηγητής μας είπε την μέρα της 
παραστάσεως δυό λόγια γι’ αυτή τη 
θεωρία. Έτσι, δεν μας παραξένεψε 
τόσον ο τρόπος που ανεβάστηκεν ο 
Πλούτος, όσο μας είχε παραξενέψει 
πέρυσι ο Κύκλωπας. Και δεν είπα-
με τίποτα για τα σταυροκοπήματα 
του Βλεψίδημου, για το κομπολό-
γι του Χρεμύλου, για το «γελεκά-
κι» του Αλκίδα, ούτε ακόμα για το 
μεγαλόπρεπο χωνάτο γραμμόφωνο, 
που ‘κανε τον Καρίωνα να ευχαρι-
στιέται αμανάδες. Μερικά κομμά-
τια του έργου, για να ‘ρθουμε στην 
εκτέλεση, ήταν αληθινά αριστουρ-
γηματικά, όπως π.χ. η σκηνή του 
γλεντιού των αγροτών, τα τσακώ-
ματα του ζευγαριού Λαμπιτώς και 
Αλκίδα η σκηνή που ο Χρεμύλος κι 
ο Καρίωνας το τσούζουν, καθώς και 
το ξεφάντωμα στο φινάλε, που παί-
χτηκε με μεγάλο κέφι.»   

Ο Κάρολος Κουν αποχώρησε 
από το Κολλέγιο το 1929, για να 
αφοσιωθεί ολοκληρωτικά στο θέ-
ατρο. Όμως εκεί, στο βάθος της σο-
φίτας υπάρχει πάντα εκείνη η σκη-
νή που μας καλεί να πιστέψουμε σε 
θαύματα, για να γίνουν θαύματα…

Σοφία Βερυκίου, Β1

Πολύτιμο υλικό αντλήθηκε από τις 
εκδόσεις του Κολλεγίου Αθηνών 
«ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 1925-1975 
ΠΕΝΗΝΤΑ ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΔΡΥ-
ΣΗ ΤΟΥ», Αθήνα 1976 και «ΚΟΛΛΕ-
ΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 1925-2000 ΣΤΑΘΜΟΙ 
ΚΑΙ ΟΡΟΣΗΜΑ», Ψυχικό 2001, κα-
θώς επίσης και από την έκδοση του 
Μορφωτικού Ιδρύματος Εθνικής 
Τραπέζης «ΚΑΡΟΛΟΣ ΚΟΥΝ», 2010. 

Οι μαθητες-ηθοποιοί της παρα-
στάσεως του Πλούτου,όπως τους 
είδε ο μαθητής Αλέξης Σολομός, 
σκοτσογράφος του Θησαυρού.

Από παράσταση των Athens College Players (Fanny's first play, 1931).  
Στο μέσον εικονίζεται ο Κ. Κουν.
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Σ Υ Ν Ε Ν Τ Ε Υ Ξ Η

Πώς πιστεύεις ότι το Σχολείο σε βοήθησε στην διαμόρφω-
ση του χαρακτήρα σου;

Το ανθρώπινο περιβάλλον του Σχολείου, εκπαι-
δευτικό και διοικητικό, ήταν βασικοί παράγοντες για 
την σμίλευση του χαρακτήρα μου. Το Σχολείο ήταν 
σταθμός στην ανάπτυξη των ικανοτήτων μου, κα-
θώς μέσα από τις διάφορες εκδηλώσεις στις οποίες 
είχα την ευκαιρία να συμμετάσχω και κατά τα εκπαι-
δευτικά ταξίδια που πραγματοποιήθηκαν, εμπλού-
τισα τις γνώσεις και τις εμπειρίες μου. Κυρίως όμως, 
οι εξαιρετικοί καθηγητές που είχα κατά την διάρκεια 
των σχολικών χρόνων με βοήθησαν στην επίτευξη 
των στόχων μου με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.

Τι ήταν αυτό που σε έκανε να επιλέξεις την Ιατρική;
Στην ηλικία των 18 ετών δεν είναι εύκολο να γνω-

ρίζεις ποιο επάγγελμα θα ακολουθήσεις. Αρχικά μά-
λιστα σκεφτόμουν να στοχεύσω στις πολυτεχνικές 
σχολές αλλά δεν μετανιώνω για την επιλογή μου. 
Η ιδέα της Ιατρικής νομίζω μου άρεσε πάντα και ως 
αντικείμενο αλλά και λόγω της επιρροής του πατέ-
ρα μου, ο οποίος είναι και ο ίδιος γιατρός. Το στοι-
χείο που με συνεπήρε θα έλεγα πως είναι το γεγο-
νός ότι συνδυάζει τρεις τομείς: τον ερευνητικό, τον 
πρακτικό και τον κοινωνικό. 

Υπήρξε κάτι σημαντικό για εσένα που χρειάστηκε να θυσιάσεις;
Γενικά η Γ΄ Λυκείου είναι μία τάξη που απαιτεί πλήρη συγκέντρωση, γι’ 

αυτό και εκείνη την χρονιά χρειάστηκε να παραμελήσω κάποιες εξωσχο-
λικές δραστηριότητες. Χρειάστηκε να σταματήσω το Taekwondo καθώς 
και να μετριάσω την ενασχολησή μου με τη μεγάλη μου αγάπη, το πιά-
νο, χωρίς όμως να αποκλείσω τον εαυτό μου από την συμμετοχή σε κον-
σέρτα του Σχολείου. Επίσης, οι έξοδοι, ειδικά προς το τέλος της Γ΄ Λυκεί-
ου και όσο πλησίαζαν οι εξετάσεις, ήταν λιγοστές.

Πού πιστεύεις πως οφείλεις την επιτυχία σου;
Την επιτυχία μου σίγουρα την οφείλω στην οικογένειά μου η οποία 

ήταν συνοδοιπόρος μου σε όλη αυτή τη διαδρομή. Υπήρχε κατανόηση σε 
όλους του τομείς και λόγω του άγχους και της έντασης που είχα, με βο-
ήθησαν να είμαι πιο ψύχραιμη και συγκεντρωμένη στους στόχους μου. 
Όπως προανέφερα, οι καθηγητές μου με βοήθησαν να καλλιεργήσω το 
πνεύμα μου και να εμπλουτίσω τις γνώσεις μου. Επίσης, το γεγονός ότι 
κατά την διάρκεια όλων των μαθητικών μου χρόνων μελετούσα συστη-
ματικά, μου δημιούργησε ένα αίσθημα ασφάλειας για την προετοιμασία 
μου  για τις Πανελλήνιες εξετάσεις.

Τι θα θυμάσαι από τα μαθητικά σου χρόνια στο Σχολείο και ιδιαίτερα από τις τελευ-
ταίες τάξεις;

Τα χρόνια του Λυκείου σίγουρα ήταν τα καλύτερα. Οι παρέες ήταν 
πιο δεμένες και ο ρόλος μας στην μαθητική κοινότητα ήταν πια ενεργός 
και αισθητός. Είχαμε την ευκαιρία να συνδράμουμε στις εκδηλώσεις του 
Σχολείου και ακόμα, να κάνουμε περισσότερα ταξίδια που μας πρόσφε-
ραν πλούσιες εμπειρίες. Οι σχέσεις μας πλέον με τους καθηγητές ήταν 

πιο στενές, καθώς μπορούσαμε να απευθυνθούμε 
σε αυτούς και να ζητήσουμε στήριξη για όποιο θέ-
μα μας απασχολούσε.

Ποια ήταν η βασική δυσκολία που κλήθηκες να αντιμετωπί-
σεις κατά την προετοιμασία σου για τις Πανελλαδικές εξε-
τάσεις;

Η βασική μου δυσκολία ήταν να προσπαθήσω 
να αντιμετωπίσω τις αποτυχίες που μπορεί να εί-
χα σε κάποια διαγωνίσματα. Είναι δύσκολο να μην 
απογοητεύεσαι, όμως πρέπει όλοι να έχουν στο 
μυαλό τους ότι μαθαίνουν από τα λάθη τους και 
ότι ο βαθμός ενός διαγωνίσματος δεν είναι εν τέλει 
αυτός που θα γράψεις στις Πανελλήνιες. Το μυστι-
κό είναι να παραμένεις ψύχραιμος και μεθοδικός.

Πιστεύεις ότι υπάρχει «συνταγή» για την επιτυχία;
Δεν θα έλεγα πως υπάρχει κάποιο συγκεκριμέ-

νο μυστικό που όσοι το ακολουθήσουν θα πετύχουν. 
Το βασικό είναι να υπάρχει λειτουργικό άγχος και να 
μην διακατέχεται κάποιος από πανικό γιατί κάποια 
στιγμή σίγουρα θα τον καταβάλλει. Επίσης, σημα-
ντικό είναι να υπάρχει υποστήριξη από το οικογενει-
ακό και φιλικό περιβάλλον, σε λογικά πάντα πλαί-
σια, καθώς και κάποιες έξοδοι για να χαλαρώνεις και 
να αποβάλλεις την καθημερινή πίεση. Τέλος, το συ-

στηματικό διάβασμα, χωρίς κενά είναι σίγουρα το κλειδί για την επιτυχία.

Πόσο συνέβαλε το Σχολείο στην επίτευξη των υψηλών αυτών στόχων σου;
Η δουλειά που γινόταν καθημερινά στο Σχολείο ήταν ιδιαίτερα ουσια-

στική. Το υλικό που μας δόθηκε ήταν βοηθητικό για το διάβασμά μας και 
σε συνδυασμό με την εξαιρετική δουλεία από τη μεριά των καθηγητών 
μου δημιουργούσαν σιγουριά για την προετοιμασία μου. Επίσης, ιδιαίτε-
ρα βοηθητικές ήταν οι ενημερώσεις που γίνονται από το Σχολείο όπως το 
Career Day και το University Day. Βασικό ακόμα ήταν το ευχάριστο κλί-
μα που επικρατούσε στο Σχολείο και η κατανόηση που επέδειξαν οι κα-
θηγητές στα παιδιά της Γ΄ Λυκείου στην δύσκολη αυτή φάση.

Ποια συμβουλή θα έδινες στους μαθητές της Γ΄Λυκείου αλλά και στους μαθητές που 
αργά ή γρήγορα θα βιώσουν την διαδικασία της προετοιμασίας για τις Πανελλαδι-
κές εξετάσεις;

Προτείνω να προτάξετε πάνω από όλα τον εαυτό σας και την ψυχική 
σας υγεία. Τα λάθη και οι αποτυχίες που θα έχετε να μην σας αποπροσα-
νατολίζουν από τον στόχο σας αλλά αντίθετα να σας δίνουν κίνητρο να 
γίνετε καλύτεροι. Να εκμεταλλεύεστε ιδιαίτερα την δουλειά που γίνεται 
στο Σχολείο και να κάνετε πράγματα για εσάς. Καλό είναι οι Πανελλή-
νιες να μην είναι το συνεχές άγχος. Προσπαθήστε να ακολουθήσετε ένα 
πρόγραμμα που θα είναι προσαρμοσμένο στις ανάγκες σας, βιολογικές 
και συναισθηματικές, δίνοντας λίγο χρόνο στον εαυτό σας για αποδρά-
σεις από την καθημερινότητα. Αυτή η περίοδος είναι ένα δύσκολο κομμάτι 
στη ζωή κάθε μαθητή, ακολουθούν όμως πολύ όμορφα πράγματα για τα 
οποία αξίζουν κάποιες θυσίες. Και μην ξεχνάτε πως η δευτέρα και η τρί-
τη λυκείου είναι τα καλύτερα μαθητικά χρόνια! Καλή επιτυχία σε όλους!

Συνέντευξη της 
Τατιάνας  Αναστασοπούλου ’16

στην
Έλενα Κωστούλα, A5

H Τατιάνα Αναστασοπούλου συγκέντρωσε την υψηλότερη βαθμολογία ανά-
μεσα στους μαθητές του Κολεγίου Αθηνών. Εισήχθη 19η στην Ιατρική 
Σχολή Αθηνών με 19.481 μόρια. Στην συνέντευξη που παραχώρησε στα 
«Νέα» μιλάει για την χρονιά που πέρασε, τους μελλοντικούς της στόχους 

και δίνει τις συμβουλές της στους μελλοντικούς υποψηφίους.

Το συστηματικό διάβασμα, χωρίς κενά
είναι σίγουρα το κλειδί για την επιτυχία

Το μυστικό είναι 
να παραμένεις 

ψύχραιμος 
και μεθοδικός

❛❛
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■ ABIGAIL GRILLI
Elementary Education, concentration 

in mathematics and language arts

■ CARLY ROUSSEAU
Psychology  

Crime and Justice

■ CARLYLE VINCENT
Cultural Anthropology

■ CHRISTOPHER RYAN
Classical  
Studies

■ CHRISTOPHER SCOTT ZIMMER
History/Political Sciences,  

Secondary Education

Teaching

Κάθε χρόνο, δίνονται δώδεκα υποτροφίες σε νέους 
πτυχιούχους (ή φοιτητές) από πανεπιστήμια των 
Ηνωμένων Πολιτειών. Οι “Teaching Fellows”, όπως 
αποκαλούνται, επιλέγονται, για να ενεργήσουν ως 

νεαροί πρεσβευτές, ενισχύοντας τους δεσμούς του Ιδρύματος 
με τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, παρέχοντας μια δια-
πολιτισμική εκπαιδευτική εμπειρία. Οι  “Teaching Fellows” μάς 
εμπνέουν και μας μεταδίδουν τον ενθουσιασμό τους για την 
γλώσσα και την γνώση. 

Οι “Teaching Fellows” λειτουργούν υποστηρικτικά στο διδα-
κτικό έργο στα τμήματα Αγγλικών όλων των βαθμίδων εκπαί-
δευσης του Σχολείου μας και μπορούν να προσφέρουν τις υπη-
ρεσίες τους στο University Applications and Counseling Office 
και στην Βιβλιοθήκη,  αλληλεπιδρώντας καθημερινά με όλους 
τους μαθητές. Επίσης, οι “Teaching Fellows” είναι μέντορες στον 
μεγαλύτερο Όμιλο του Σχολείου μας, τον Όμιλο Forensics, όπου 
επικοινωνούν με τους μαθητές με έναν ευχάριστο και δημιουρ-
γικό τρόπο. Στο τέλος κάθε σχολικής χρονιάς, βοηθούν στο αγ-
γλόφωνο Summer Camp τους μήνες Ιούνιο και Ιούλιο.

Fellows

Teaching 
Fellowship
ένας θεσμός που 
δυναμώνει τους δεσμούς
του Σχολείου μας 
με τις Ηνωμένες Πολιτείες 
της Αμερικής

 Ο Ι  Φ Ε Τ Ι Ν Ο Ι  T E A C H I N G  F E L LO W S : 

■ KIMBERLY McDONAGH
Elementary Education, and Applied 

Psychology and Human Development 
M. Ed. In Moderate Special Education

■ LAUREN THURMOND
Educational Studies

■ NATAJA ROWELL-FLOOD
English, Education  
& African Studies

■ SHONDARAY DUCHEINE
Classical Studies  

and Education

■ GABRIELLA KALLAS
Arabic Studies and American Studies, 

concentration in Latino/a Studies

■ JULIA HOTZ
Philosophy and 
Political Science

■ KATHRYN DENNEN
English, Spanish, Teacher Education  

Elementary Education

■ KELSEY ANN EGAN
MSW (concentration in schools), 

Social Work, 2016

Θανάσης Μπασιάκος, Β3



Ηεφετινή πενθήμερη εκδρομή της Γ’ Λυκείου θα μπο-
ρούσε να πει κανείς πως δεν είχε τίποτα το διαφορε-
τικό σε σχέση με εκείνες των προηγούμενων χρόνων. 
Ωστόσο, θα μείνει για πάντα χαραγμένη στις μνήμες 

τόσο των μαθητών όσο και των καθηγητών που συμμετείχαν σε αυτή!  
Οι προετοιμασίες ξεκίνησαν από την Κυριακή το πρωί. Γνωρίζοντας πως 
η ημερομηνία έναρξης της εκδρομής σιγά-σιγά πλησιάζει, η Δευτέρα, 21 
Νοεμβρίου 2016, όλοι οι μαθητές ξεκινήσαμε δειλά-δειλά να συγκεντρώ-
νουμε τα πράγματά μας. Ρούχα, παπούτσια, κάλτσες. Όλα τα πράγμα-
τα έπαιρναν τη θέση τους μέσα στη βαλίτσα. Ακόμη και κάποια βιβλία 
βρήκαν χώρο μέσα σε αυτή. Κατά το απόγευμα ξεκίνησαν και οι πρώ-
τες κουβέντες στα τηλέφωνα για την εκδρομή. Οι περισσότεροι μαθη-
τές ήταν αρκετά ενθουσιασμένοι αλλά ακόμη και οι πιο συγκρατημένοι 
ήταν έτοιμοι για μία αξέχαστη εβδομάδα. Μετά από έναν καλό βραδι-
νό ύπνο, το ξημέρωμα της Δευτέρας μας βρήκε στον σταθμό Λαρίσης. 

Οσταθμός είχε κυριολεκτι-
κά κυριευθεί από μαθη-
τές. Ακολουθώντας τις 

οδηγίες των καθηγητών μπήκα-
με μέσα στο τρένο. Προορισμός 
για ακόμα μία χρονιά η μαγευτική 
πόλη της Θεσσαλονίκης. Το ταξίδι 
ήταν ιδιαίτερο. Η διαδρομή ξεχώ-
ριζε για τα τοπία της και η ηλιόλου-
στη ημέρα που είχε ήδη ξημερώσει, 
υποσχόταν μία εκδρομή χωρίς προ-
βλήματα και απρόοπτα. Μετά από 
έξι ώρες ταξιδιού και ατελείωτα 
παιχνίδια μέσα στα βαγόνια φτά-
σαμε στον σιδηροδρομικό σταθμό 
της Θεσσαλονίκης. Η εκδρομή είχε 
ήδη ξεκινήσει!

Τ ο μεσημέρι της πρώτης 
ημέρας μας βρήκε στο κέ-
ντρο της πόλης. Μίας πό-

λης που ξεχώρισε, από την αρχή, 
για τους φιλόξενους κατοίκους 
αλλά και τις μεγάλες πλατείες. Το 
απόγευμα, αφού είχαμε πια τακτο-
ποιηθεί στο ξενοδοχείο «Μακεδο-
νία», όπου θα διαμέναμε, και αφού 
ξεκουραστήκαμε, καταπονημένοι 
καθώς ήμασταν από το ταξίδι, ετοι-
μαστήκαμε για το πρώτο μας βρά-
δυ στην πόλη. Μετά από μία σύ-
ντομη βόλτα στο κέντρο της πό-
λης, ακολούθησε η βραδινή έξο-
δος σε κέντρο της πόλης με ατε-
λείωτο τραγούδι και χορό.

Το πρωί της Τρίτης, μετά 
από ένα πλήρες πρωινό στο 
εστιατόριο του ξενοδοχεί-

ου, ξεκινήσαμε για τον αρχαιολογι-
κό χώρο της Βεργίνας. Εκεί, ξενα-
γηθήκαμε στα ταφικά μνημεία, τα 

οποία ήταν ιδιαιτέρως εντυπωσια-
κά, ενώ είχαμε την ευκαιρία να αγο-
ράσουμε και αναμνηστικά. Στην συ-
νέχεια, και μετά από μία ώρα δρό-
μο, φτάσαμε στις Σέρρες, όπου εί-
χαμε την ευκαιρία να περπατήσουμε 
στην πόλη αλλά και να δοκιμάσου-
με τη φημισμένη σερραϊκή μπου-
γάτσα. Όταν επιστρέψαμε στο ξε-
νοδοχείο, αφού ξεκουραστήκαμε, 
ετοιμαστήκαμε για μια ακόμη βρα-
δινή έξοδο, η όποια περιελάμβανε 
βόλτα στα Λαδάδικα, την ξακουστή 
συνοικία της Θεσσαλονίκης.

Η Τετάρτη ήταν η πιο ξε-
χωριστή ημέρα της εκ-
δρομής. Αφού πήραμε το 

πρωινό μας στο ξενοδοχείο, επιβι-
βαστήκαμε στα σχολικά λεωφορεία 
αυτή τη φορά με προορισμό το οχυ-
ρό Ρούπελ, το μεγαλύτερο συγκρό-
τημα της οχυρωμένης τοποθεσίας 
των Ελλήνων κατά μήκος των ελλη-
νοβουλγαρικών συνόρων, και έπει-
τα τον Άγιο Νικόλα Βέροιας. Η επί-
σκεψή μας στο οχυρό Ρούπελ, μόλις 
σαράντα χιλιόμετρα από τα ελλη-
νοβουλγαρικά σύνορα, υπήρξε ξε-
χωριστή δεδομένου του ιστορικού 
υπόβαθρου αλλά και των εντυπω-
σιακών οχυρωματικών έργων στα 
οποία είχαμε την ευκαιρία να ξενα-
γηθούμε. Έπειτα, αφού γευματίσα-
με στον Άγιο Νικόλαο Βέροιας με 
το μαγευτικό δάσος, και μετά την 
απαραίτητη ομαδική φωτογραφία, 

ετοιμαστήκαμε σιγά-σιγά για 
την επιστροφή στο ξενοδοχείο. 
Η νυχτερινή διασκέδαση περι-
ελάμβανε, για δεύτερο συνεχό-
μενο βράδυ, βόλτα στην πόλη 
με καλό φαγητό και ατελείω-
τα αστεία.

Την Πέμπτη το πρό-
γραμμα περιελάμβανε 
περιήγηση στην πόλη 

της Θεσσαλονίκης. Είχαμε 
την ευκαιρία να επισκεφτού-
με το νέο Δημαρχείο της πό-
λης, τον ναό του Αγίου Δημη-
τρίου, τον Λευκό Πύργο αλλά 
και τα τείχη της παλαιάς πό-
λης με την καθηλωτική θέα. 
Το πρώτο κομμάτι της ημέρας 
ολοκληρώθηκε με την επίσκε-
ψή μας στο Κέντρο Διάδοσης 
Επιστημών και Μουσείο Τε-
χνολογίας «Νόησις», το οποίο 
φιλοξενούσε εκθέσεις για αυ-
τοκίνητα, με μοναδικούς προ-
σομοιωτές. Το απόγευμα, μετά 
την καθιερωμένη πια ξεκούρα-
ση, ετοιμαστήκαμε για την τε-
λευταία μας βραδιά στην πόλη. 

Αν η Τετάρτη ήταν η πιο 
ιδιαίτερη ημέρα, τότε σί-
γουρα η Παρασκευή ήταν 

η πιο δύσκολη. Η ημέρα της επι-
στροφής. Η ημέρα που μαζέψαμε 
από νωρίς τα πράγματά μας και 
φύγαμε από το ξενοδοχείο. Μετά 
από μία σύντομη βόλτα στον πα-
ραλιακό πεζόδρομο συγκεντρωθή-
καμε στο Δημαρχείο και μεταβήκα-
με στον σιδηροδρομικό σταθμό. Το 
τρένο μάς περίμενε ήδη με προορι-
σμό την Αθήνα.

Αυτή η εκδρομή θα μας μεί-
νει αξέχαστη, κυρίως επει-
δή δεθήκαμε ως τάξη. Δι-

ασκεδάσαμε, συζητήσαμε, παίξαμε, 
διαφωνήσαμε. Θα μας λείψουν όλα 
εκείνα τα αστεία, όλα τα ανέκδο-
τα, ακόμα και το τσουχτερό κρύο 
της συμπρωτεύουσας. Το βράδυ 
της Παρασκευής μας βρήκε στην 
Αθήνα. Η εκδρομή είχε πια τελειώ-
σει. Αυτό το πενθήμερο θα μείνει 
για πάντα χαραγμένο στις μνήμες 
μας. Μπορεί τα βιβλία να μην χρη-
σίμευσαν στη Θεσσαλονίκη αλλά 
σίγουρα θα μας χρειαστούν στην 
Αθήνα. Εφοδιασμένοι με αναμνή-
σεις και εμπειρίες συνεχίζουμε την 
προσπάθειά μας στην πρωτεύουσα 
πια. Όπως παραδέχτηκαν όλοι: πε-
ράσαμε υπέροχα!  

Σαράντης-Άγγελος 
Σταμπούλογλου, Γ4

Θεσσαλονίκη 
21-25

Νοεμβρίου
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3ήμερη στο Καρπενήσι
Από την Πέμπτη, 2 Φεβρουαρίου έως και το Σάββατο, 4 Φεβρου-

αρίου 2017 πραγματοποιήθηκε η τριήμερη εκδρομή της Β’ τάξης 
του Λυκείου του Κολλεγίου Αθηνών στην πόλη του Καρπενησίου. 

Η πρώτη ημέρα ξεκίνησε με 
την αναχώρησή μας από το Σχο-
λείο και κάναμε ένα ταξίδι περί-
που πέντε ωρών μέχρι να φτάσου-
με στον τελικό μας προορισμό. Οι 
δραστηριότητες την Πέμπτη ήταν 
αρκετά περιορισμένες, αφού μετά 
από το ταξίδι μας, αναγκαία ήταν η 
ξεκούρασή μας στο ξενοδοχείο. Το 
βράδυ βέβαια της ίδιας μέρας, μαζί 
με τους καθηγητές μας επισκεφτή-
καμε ένα κέντρο διασκέδασης, στο 
οποίο με τη συνοδεία μουσικής χο-
ρέψαμε, τραγουδήσαμε και κυρίως 
περάσαμε ευχάριστα γνωρίζοντας 
ότι ήμασταν όλοι μαζί στην διασκε-
δαστική αυτή περιπέτεια. 

Την δεύτερη ημέρα, για να μπο-
ρέσουμε να διεκπεραιώσουμε το 
καθορισμένο πρόγραμμα αποτε-

λεσματικά έπρεπε να είμαστε συ-
νεπείς και υπάκουοι στις οδηγίες 
των καθηγητών, διότι το πρόγραμ-
μα ήταν πλούσιο σε δραστηριότη-
τες και περιλάμβανε πολλές επι-
σκέψεις. Πιο συγκεκριμένα, πρώτα 
επισκεφτήκαμε την αραιοκατοικη-
μένη περιοχή του Μεγάλου Χωριού 
στο Καρπενήσι, στο οποίο μας δό-
θηκε η δυνατότητα να αγοράσουμε 
τοπικά προϊόντα, λ.χ. χειροποίητα 
ζυμαρικά, μαρμελάδες, να επισκε-
φτούμε την Εκκλησία του Αγίου Γε-
ράσιμου και γενικότερα να εξερευ-
νήσουμε τα χιονισμένα σοκάκια του 
χωριού και να βιώσουμε τη φιλοξε-
νία των κατοίκων της περιοχής. 

Μετά την αναχώρησή μας από 
το Μεγάλο Χωριό, οι συνοδοί μας 
είχαν προγραμματίσει επίσκεψη 

στο ιστορικό Μοναστήρι της Πα-
ναγίας της Προυσιώτισσας. Στην 
Μονή μάς υποδέχθηκαν με θέρμη 
οι μοναχοί, οι οποίο μας περιέγρα-
ψαν με συντομία την ιστορία του 

πνευματικού και προσκυνηματι-
κού αυτού κέντρου και στη συνέ-
χεια έδωσαν την δυνατότητα στον 
καθένα από εμάς να προσευχηθεί 
ατομικά και να απολαύσει την θέα 
από τη Μονή, αφού είναι κτισμέ-
νη σε απόκρημνη, βραχώδη περι-
οχή μεταξύ των βουνών Χελιδόνα, 
Καλιακούδα και της οροσειράς του 
Παναιτωλικού. 

Όλοι μας ενθουσιαστήκαμε 
από το τοπίο και ειδικότερα από 
τα πυκνά καταπράσινα δάση που 
«απλώνονταν στα πόδια» του Μο-
ναστηριού, παρόλο που η περιοχή 
ήταν καλυμμένη από χιόνι. 

Στη συνέχεια, με το πούλμαν 
κατευθυνθήκαμε στο εργαστή-
ριο αλλαντικών του Καρπενησίου, 
από το οποίο μπορέσαμε να προμη-
θευτούμε τοπικά αλλαντικά προϊ-

Στο μοναστήρι του Προυσού

όντα αλλά και να ξεκουραστούμε 
μετά από αρκετής ώρας διαδρο-
μή. Κοντά στο εργοστάσιο μπορέ-
σαμε όλα τα παιδιά να ευχαριστη-
θούμε το χιόνι και να οργανώσουμε 
ένα σύντομο παιχνίδι «χιονοπόλε-
μου» στο οποίο συμμετείχαν όλοι οι 
μαθητές. 

Η επιστροφή μας στο ξενοδο-
χείο έγινε το απόγευμα της Πα-
ρασκευής και το βράδυ της ίδιας 
ημέρας ήταν προγραμματισμένη 
έξοδος των μαθητών στην πόλη 
του Καρπενησίου. Με την συνο-
δεία των καθηγητών στο τέλος της 
εξόδου μας επιστρέψαμε στο ξενο-
δοχείο, για να ξεκουραστούμε, μια 
και η επόμενη ημέρα περιμέναμε να 
είναι πολύ απαιτητική. 

Το πρόγραμμα της επόμενης 
ημέρας, δηλαδή του Σαββάτου, 2 
Φεβρουαρίου, περιελάμβανε το 
ταξίδι της επιστροφής στην Αθή-
να. Βέβαια πριν από την αποχώρη-
σή μας, μας δόθηκε η ευκαιρία να 
απολαύσουμε για τελευταία φορά 
την πόλη του Καρπενησίου, στην 
οποία μπορούσαμε να κάνουμε τις 
«τελευταίας στιγμής» αγορές μας, 
να γευματίσουμε με τους φίλους 
μας και να εξερευνήσουμε πιθανούς 
χώρους που δεν είχαμε ήδη προ-
λάβει να επισκεφτούμε. Λίγο πριν 

πάρουμε τον δρόμο της επιστρο-
φής επισκεφτήκαμε τον Μητροπο-
λίτη Καρπενησίου, ο οποίος αφού 
μας υποδέχθηκε με θέρμη, μας πε-
ριέγραψε από θεολογικής απόψεως 
την ιστορία της περιοχής. Το μεση-
μέρι του Σαββάτου, επιβιβαστήκα-
με στα σχολικά λεωφορεία, για να 
επιστρέψουμε στην Αθήνα.

Όλα τα παιδιά ενθουσιαστήκα-
με από το χειμερινό τοπίο και τους 
ιστορικούς χώρους που επισκεφτή-
καμε. Η φιλοξενία τον ντόπιων κα-
τοίκων ήταν αξιοσημείωτη, μας 
αντιμετώπισαν φιλικά και εγκάρ-
δια. Η τριήμερη αυτή εκδρομή ήταν 
σίγουρα μία ευχάριστη περιπέτεια 
που θα μείνει αξέχαστη στις καρ-
διές τόσο όλων όσων συμμετείχαν 
σε αυτή.

Μαρλέτα Κοντού, Β3 Περίπατος στο Μεγάλο Χωριό

Μονή Παναγίας Προυσιώτισσας
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Το Πανηγύρι είναι ίσως ο κορυφαίος θεσμός της Μα-
θητικής Κοινότητας του Κολλεγίου. Εφέτος, το τριή-
μερο 31 Μαρτίου, 1 και 2 Απριλίου, το Κολλέγιο και 

οι μαθητές πανηγυρίζουν, διασκεδάζουν στους χώρους του 
Κολλεγίου, οι Όμιλοι παρουσιάζουν δείγματα των εργασιών 
τους, ενώ διοργανώνονται εκδηλώσεις καλλιτεχνικού και πο-
λιτισμικού ενδιαφέροντος. 

Είναι μεγάλη για μένα χαρά 
αλλά και ύψιστη τιμή να υπη-
ρετώ στο Μαθητικό Συμβούλιο 
ως ένας από τους Υπεύ-
θυνους για το εφετινό 
Πανηγύρι. Ως Υπεύθυ-
νος Πανηγυριού πάντο-
τε είχα στον νου μου τρεις 
λέξεις, που θα έπρεπε να 
χαρακτηρίζουν το Πανη-
γύρι: εξωστρέφεια, πλου-
ραλισμός, πολιτισμός. 

Με αυτές τις κατευθυ-
ντήριες αρχές, το Πανηγύ-
ρι εφέτος αλλάζει σταδιακά, 
αλλά με συνέπεια σελίδα. 
Κι αυτό, γιατί πέρα από τις 
καθιερωμένες εκδηλώσεις 
όλων εμάς, των μαθητών, 
που αποσκοπούν στο να δι-
ασκεδάσουμε και να «πανη-
γυρίσουμε» περνώντας χρό-
νο όλοι μαζί, το πρόγραμμα 
του Πανηγυριού θα εμπλου-
τίζουν δράσεις του Κολλεγίου 
Αθηνών που θα εντάσσονται 
σε  έναν θεματικό άξονα επε-
τειακού χαρακτήρα. Μια τέ-
τοια εξέλιξη σημειώνεται για 
πρώτη φορά και ως θεματικός 
κύκλος δράσεων έχει επιλεγεί 
αυτός των «60 χρόνων Ενωμέ-
νης Ευρώπης». Είναι μια ευκαι-
ρία να τιμήσουμε τα 60 χρόνια 

από την υπογραφή των Συνθη-
κών της Ρώμης, να θυμηθούμε 
στιγμές που άλ-

λαξαν την Ευρώπη, καθώς και 
να αναλογιστούμε τον ρόλο μας 
ως αυριανών Ευρωπαίων πολι-
τών σε ένα ευρωπαϊκό οικοδό-
μημα που κλυδωνίζεται.  

Επίσης, η τέχνη θα έχει 
την τιμητική της θέση με συ-
ναυλία της College Symphony 
Orchestra για πρώτη φορά στο 
Πανηγύρι, με την καθιερωμέ-

νη συναυλία της Unplugged 
Orchestra και φυσικά την επαγ-
γλεματικού επιπέδου παράστα-
ση του Δραματικού Ομίλου. 

Σε μια τέτοια εποχή, όπως 
η σημερινή, κατά την 
οποία η κοινωνία μας 

δοκιμάζεται από φαινόμενα κοι-
νωνικής παθογένειας, κρίνουμε 

αναγκαίο να αναδειχτεί και η 
αξία του Πανηγυριού ως θε-
σμού που προτάσσει την κοι-
νωνική αλληλεγγύη και τον 
αλτρουισμό. Στο πλαίσιο αυ-
τό, πέρα από τα έσοδά του, 
μέρος των οποίων διατίθεται 
για φιλανθρωπικούς σκο-
πούς, το Πανηγύρι οφείλει 
να εντάξει στο πρόγραμμά 
του εκδηλώσεις που έχουν 
φιλανθρωπικό χαρακτήρα. 

Γιατί το Πανηγύρι εί-
ναι διασκέδαση, γέλιο, ξε-
φάντωμα, χορός, χαλά-
ρωση, αλλά και τέχνη, 
πολιτισμός, ψυχαγωγία, 
κοινωνική αλληλεγγύη 
και προβληματισμός για 
το μέλλον μας. Είναι οι 
ιδέες, τις οποίες εμείς, οι 
μαθητές, πρεσβεύουμε 
και για τις οποίες παλεύ-
ουμε. Αυτόν τον υψηλό 
θεσμό πρέπει να επανα-
φέρουμε και να αναδεί-
ξουμε.

Περισσότερα στις 31 
Μαρτίου. Μέχρι τότε τα 
λέμε!

Σταμάτης Κουλούρης,
Υπεύθυνος Πανηγυριού

 



ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ:

 Σκηνοθεσία Αγγελική Γκιργκινούδη
 Μουσική επιμέλεια/
 σύνθεση/διδασκαλία Άννα Λάκη 
 Κοστούμια Κλαιρ Μπρέισγουελ
 Διδασκαλία 
παραδοσιακών χορών  Κική Φώτη, Αρετή Σαγάνη 
 Διδασκαλία κίνησης Ντιάνα Σάμπρι 
 Επιμέλεια φωτισμών Νίκος Ζορμπάς
 Χειρισμός φωτισμών Δημήτρης Μαράκης
 Βοηθοί σκηνοθέτη Θάνος Ζέρης ’14, Γιάννης Σκουνάκης
 Φωτογραφίες Μιχάλης Κύρκος
 Τρέιλερ παράστασης Σοφία Σφυρή ‘08
 Ακορντεόν Άννα Λάκη 
 Βιολί Σταμάτης Κουλούρης
 Κρουστά Θάνος Ζέρης ’14

ΠΑΙΖΟΥΝ ΟΙ:

Βίβιαν Αναγνώστου 
Έλια Αναγνώστου 

Ειρήνη Βουζάκη
Μαριάνα Ζαχαριάδου

Ελίζα Μανιού
Ευγενία Παπαζήση
Γιάννης Σκουνάκης

Λυδία Τσαντίλα

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ ΟΙ:

Δανάη Αθανασίου 
Κατερίνα Γκιβάλου 
Νίκη Ζαχαροπούλου 
Εύη Ντινοπούλου
Χριστιάνα Παπαδογεώργη
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Αίθουσα MUN στο Πανηγύρι!

Όπως ενδεχομένως γνωρίζε-
τε, ο Όμιλος MUN (Model 
United Nations) του Σχο-

λείου μας διοργανώνει κάθε χρό-
νο στο Πανηγύρι το mini-MUN, το 
οποίο απευθύνεται στα μέλη του 
Ομίλου. Ωστόσο, τι συμβαίνει με 

τους μαθητές οι οποίοι θα ενδιαφέρονταν να γνωρίσουν 
το MUN αλλά ποτέ δεν είχαν την ευκαιρία; Εφέτος, έχει 
αποφασισθεί να υπάρχει τις ημέρες του Πανηγυριού ένα 
MUN room, όπου μέλη των Ομίλων του Γυμνασίου και 
του Λυκείου θα βρίσκονται στην διάθεσή σας ,προκει-
μένου να σας ενημερώσουν, να απαντήσουν στις όποιες 
απορίες σας και -γιατί όχι;- να σας «μυήσουν» στο MUN. 
Εάν είστε ενημερωμένοι πολίτες, παθιασμένοι με την πο-
λιτική, την διεθνή επικαιρότητα και την διπλωματία, εί-
στε ευπρόσδεκτοι στο MUN room μας!
Σας περιμένουμε στο Πανηγύρι!

Εύη Τσάκαλη, Α8

ΔΡΑΜΑΤΙΚΌΣ ΌΜΙΛΌΣ ΛΥΚΕΙΌΥ ΚΌΛΛΕΓΙΌΥ ΑΘΗΝΏΝ
Ο κοινός τούτος απλός, καθόλου απλοϊκός 
λόγος έχει στέρεες αρχαίες αρετές […] και 
συνιστά γνησιότητα. Που δεν είναι παρ-
μένη απ’ τη ζωή παρά είναι ζωή αυτούσια, 
όπως την προεκτείνει ο κοινός άνθρωπος 
κι ο λόγος του, αν προλάβει, πρώτο χέρι.

Αυτά γράφει η Έλλη Παπαδημητρίου (1906-1993), γεωπόνος, ποιήτρια, 
πρόσφυγας. 

Ο Δραματικός Όμιλος του Λυκείου Κολλεγίου Αθηνών πα-
ρουσιάζει εφέτος τον «Κοινό Λόγο» της Έλλης Παπαδη-
μητρίου. Λόγος προφορικός, αφηγηματικός, απλός μα όχι 

απλοϊκός, άμεσος, σεμνός και διαχρονικός. Λόγος κοινός, ανήκει σε 
όλους που τον μιλάνε κι η εκφορά του δεν έχει κάποιο σκοπό. Μο-
νάχα ν’ ακουστεί. Έτσι λοιπόν θα ακούσουμε, θα αφουγκραστού-
με όσα έχουν να μας πουν αυτοί που έχασαν οικογένεια, σπίτι, και 
πατρίδα τότε, το 1922, και προσπαθούν να ξαναχτίσουν μια ζωή σε 
νέο τόπο. Ώστε ο λόγος αυτός να κρατηθεί ζωντανός…"

Ευγενία Παπαζήση, Γ7
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Με αφορμή την διεθνή ημέρα ανθρώπινης αλληλεγγύης, η οποία 
έχει καθιερωθεί στις 20 Δεκεμβρίου, το τμήμα Β6 και ο Όμι-
λος Κοινωνικής Αλληλεγγύης επισκέφθηκαν το Λύρειο Παι-

δικό Ίδρυμα στις 21 Δεκεμβρίου 2016. 

Το Ίδρυμα αυτό είναι ένας οικι-
σμός από σπίτια στην περιοχή του 
Νέου Βουτζά, όπου φιλοξενούνται 
70 αγόρια και κορίτσια διαφόρων  
ηλικιών,  που είτε δεν έχουν γονείς, 
είτε οι γονείς τους δεν είναι σε θέ-
ση να τα αναθρέψουν. Σκοπός του 
ιδρύματος είναι να προσφέρει σε 
αυτά τα παιδιά οικογενειακή θαλ-
πωρή, φροντίδα και εκπαίδευση, 
ώστε να  μπορέσουν να ενταχθούν 
ως ενήλικες στην κοινωνία. Μέσα 
στο Ίδρυμα λειτουργεί νηπιαγωγείο 
και τριθέσιο Δημοτικό σχολείο. Τα 
παιδιά πηγαίνουν Γυμνάσιο και Λύ-
κειο σε σχολεία γειτονικών περιο-
χών.

Ψυχή του Ιδρύματος είναι οι μο-

ναχές, που σαν μάνες, ζουν με τα 
παιδιά στα σπίτια και τα φροντί-
ζουν σε καθημερινή βάση. Για να 
καλύψουν τις ανάγκες διαβίωσης 
και μόρφωσης των παιδιών, στη-
ρίζονται αποκλειστικά στην εθε-
λοντική προσφορά και σε δωρεές 
απλών ανθρώπων και εταιρειών.

Έτσι και εμείς, για να στηρίξου-
με το σημαντικό αυτό έργο που επι-
τελείται στο Λύρειο Παιδικό Ίδρυ-
μα, συγκεντρώσαμε είδη που είχαν 
ανάγκη και τους επισκεφθήκαμε 
για να τους τα παραδώσουμε. Μας 
καλωσόρισαν με ζεστασιά και μας 
προσέφεραν γλυκίσματα. Παρέλα-
βαν με χαρά τα είδη που είχαμε συ-
γκεντρώσει, αλλά η δική μας χαρά  
που τα παραδίδαμε ήταν ακόμη με-
γαλύτερη.

Η πιο ανθρώπινη και συγκινητι-
κή στιγμή ήταν, όταν ήρθαν και τα 
παιδιά του Δημοτικού και καθίσαμε 

Επίσκεψη στο Λύρειο 
Παιδικό Ίδρυμα

Δ Ρ Α Σ Ε Ι Σ

Στις 20-23 Σεπτεμβρίου 2016, 
τρεις μαθητές του Κολλε-
γίου Αθηνών, ο Αντώνης 

Λύρας, ο Γιάννης Νίνος και εγώ, 
πήραμε μέρος στο Πρόγραμμα Πε-

ριβαλλοντικής Εκπαίδευσης 
«Δρυάδες» στην Πάρνηθα, έ-

πειτα από δι-
άκρισή μας 

στον Δι-
α γ ω ν ι -
σμό Δα-
σοπονίας 
“ Y o u n g 

People in European Forests”, που 
διοργανώνει κάθε χρόνο ο Φορέας 
Διαχείρησης Εθνικού Δρυμού Πάρ-
νηθας. Ο καθηγητής-συνοδός της 
επίσκεψής μας στην Πάρνηθα ήταν 
ο κ. Ιωάννου. 

Την πρώτη ημέρα, έπειτα από ά-
φιξή μας στο ξενοδοχείο, γνω-

ριστήκαμε με τα υπόλοιπα μέλη 
του προγράμματος – παιδιά από 
όλη την Ελλάδα που είχαν κατα-
κτήσει την πρώτη θέση στην περι-
φέρειά τους, όπως εμείς – και έπει-

τα φάγαμε σε ένα εστιατόριο κοντά 
στο ξενοδοχείο. Συζητήσαμε μαζί 
τους για το σχολείο μας, τα ενδια-
φέροντά μας και τις εμπειρίες μας. 
Ανακαλύψαμε ότι όλοι –όπως κι 
εμείς άλλωστε– πρίν λάβουν συμ-
μετοχή στον διαγωνισμο, δεν είχαν 
ασχοληθεί καθόλου με την μελέτη 
των δασών και των δασικών οικο-
συστημάτων. Ήταν όλοι μαθητές 
Γυμνασίου και Λυκείου που ενδια-
φέρθηκαν και συμμετείχαν, μελε-
τώντας το σχετικό φυλλάδιο στην 
ιστοσελίδα του Δρυμού.

Η δεύτερη ημέρα ήταν η πιο εν-
διαφέρουσα από όλες. Ανε-

βήκαμε στην Πάρνηθα με το τε-
λεφερίκ, και έπειτα περπατήσαμε 
μέχρι το πυροφυλάκιο, ένα ξύλινο 
κτίσμα, που αποτελεί χώρο διαμο-
νής κατά την καλοκαιρινή περίο-
δο για τους εθελοντές πυροφύλα-
κες, οι οποίοι επιβλέπουν το δάσος 
της Πάρνηθας σε περίπτωση φω-
τιάς. Από το συγκεκριμένο σημείο 
μπορούν να ελέγχουν ένα μεγάλο 
τμήμα δασικής έκτασης. Εάν εντο-
πίσουν φωτιά, υπολογίζουν το ση-

Πάρνηθα 2016: Διαγωνισμός Δασοπονίας

όλοι μαζί. Μιλήσαμε μαζί τους, μοι-
ραστήκαμε τις σκέψεις μας και συ-
ζητήσαμε για τα ενδιαφέροντά μας. 

Λίγο αργότερα, τα παιδιά του 
Ιδρύματος ξεκίνησαν να τραγου-
δούν τα κάλαντα και κάποιοι από 
εμάς τα συνόδευσαν, δημιουργώ-
ντας μια ζεστή χριστουγεννιάτικη 
ατμόσφαιρα που άγγιξε τις καρδιές 
μας και μάς έφερε πιο κοντά.

Στην συνέχεια και πριν φύγουν 
τα παιδιά, για να επιστρέψουν στο 
μάθημά τους, βγήκαμε έξω στην 

αυλή και παίξαμε μαζί τους ποδό-
σφαιρο και μπάσκετ.

Φεύγοντας, όλοι εμείς που συμ-
μετείχαμε, αισθανόμασταν πιο 
όμορφα. Η προσφορά  κάποιων 
βασικών αγαθών στα παιδιά αυτά, 
λίγης οικογενειακής ατμόσφαιρας 
και αγάπης που η ζωή τους στέρη-
σε, μας έκανε να αισθανθούμε πιο 
ταπεινοί και πιο άνθρωποι. Μήπως 
τελικά οι πιο κερδισμένοι ήμασταν 
εμείς οι ίδιοι;

Βελισσάριος Χριστοδούλου, Β6

Στις 26-30 Απριλίου 2017 θα πραγματοποιηθεί επίσκεψη 35 μαθη-
τών του  Λυκείου του Κολλεγίου Αθηνών στο Άγιον Όρος, υπό την συ-
νοδεία των εκπαιδευτικών κ. Α. Ιωάννου, κ. Α. Μαναρίδη, κ. Φ. Τακό-
πουλου και κ. Κ. Τσιώρη. Θα φιλοξενηθούν στις μονές Ξενοφώντος, 
Γρηγορίου, Αγίου Παύλου, Κουτλουμουσίου και Παντοκράτορος, ενώ 
θα επισκεφθούν και θα ξεναγηθούν στις Μονές Ιβήρων και Σταυρονι-
κήτα. Επίσης, θα επισκεφθούν τις Καρυές, την πρωτεύουσα του Αγί-
ου Όρους, το Πρωτάτο και την Σκήτη του Αγίου Ανδρέα. 

Θανάσης Μπασιάκος, Β3

Άγιον Όρος 2017



TA NEA TOY KOΛΛEΓIOY
Θ Ε Μ Α Τ Α

13ΜΑΡΤΙΟΣ 2017

Δ Ρ Α Σ Ε Ι Σ

Στο πλαίσιο του προγράμματος «Ολυ-
μπιακή Κληρονομία», που διοργανώ-
θηκε από την Εθνική Ολυμπιακή Ακα-

δημία για τους μαθητές του Δημοτικού Σχολεί-
ου του Κολλεγίου Αθηνών, την Παρασκευή 14 
Οκτωβρίου 2016, τρεις μαθητές της Β’ Λυκείου 
και μέλη του “A” association (Ναταλία Αλιπρά-
ντη, Κρίστοφερ Ορμπίζο, Γιάννος Φριλίγκος) 
επισκεφτήκαμε την αρχαία Ολυμπία. Βασικός 
σκοπός του προγράμματος ήταν η διεύρυνση 
της Ολυμπιακής μας παιδεί-
ας καθώς και η γνωριμία μας 
με Έλληνες Ολυμπιονίκες που 
σήκωσαν την Ελλάδα ψηλά και 
μας έκαναν όλους περήφανους.

 Μοναδική ήταν η εμπει-
ρία να γνωρίσουμε και να μι-
λήσουμε με την χρυσή Ολυ-
μπιονίκη της Σκοποβολής στο 
Ρίο το 2016, Άννα Κορακά-
κη, την αργυρή Ολυμπιονίκη 
στο άλμα εις ύψος στην Ατλά-
ντα το 1996, Νίκη Μπακογιάν-
νη, τον χρυσό Παραολυμπιονί-
κη της Άρσης Βαρών σε πάγκο 
στο Ρίο το 2016, Παύλο Μάμα-
λο, καθώς και με πολλούς ακό-
μα παγκόσμιους πρωταθλητές 
και προπονητές. Είχαμε την τύ-
χη να συναναστραφούμε και να 

συζητήσουμε με αθλητές παγκόσμιας εμβέλει-
ας, που πολλοί θα θέλαμε- και πραγματικά ευ-
χόμαστε- να ήμαστε! Η τιμή  για εμάς ήταν πολύ 
μεγάλη!  Μας συνεπήρε η προσωπικότητα των 
αθλητών αυτών, οι οποίοι δεν διακρίνονται μό-
νο στον στίβο, στην άρση βαρών, στην κολύμβη-
ση, στην γυμναστική, στην σκοποβολή αλλά και 
στην ίδια την ζωή κερδίζοντας με το ήθος τους 
όσους τους προσεγγίζουν για ένα αυτόγραφο ή 
μια φωτογραφία. 

Στον χώρο της Αρχαίας Ολυμπίας, οι μα-
θητές του Δημοτικού μυήθηκαν στις Αξίες του 
Ολυμπισμού από την κ. Ιλεάνα Κλοκώνη, Δι-
ευθύντρια της Εθνικής Ολυμπιακής Ακαδημί-
ας, μέσα από το βιβλίο της: «Αξίες Ολυμπιακές! 
Από την Ολυμπία… προς όλο τον Κόσμο!  Ένα 
μαγικό ταξίδι!». Επιπλέον, προσέγγισαν βιωμα-
τικά Ολυμπιακά αγωνίσματα του Στίβου- όπως 
το άλμα εις ύψος- με την καθοδήγηση της Νί-
κης Μπακογιάννη, της Χειροσφαίρισης και της 

Τοξοβολίας με την βοήθεια 
των Εθνικών προπονητών.

Ευτυχία, υπερηφάνεια, 
υπέρμετρος ενθουσιασμός, 
συγκίνηση, δέος και πολλά 
ακόμα συναισθήματα μπο-
ρούν να χαρακτηρίσουν το 
τριήμερο αυτό, που από το 
πρώτο μέχρι και το τελευ-
ταίο λεπτό ήταν συναρπα-
στικό. Γυρίσαμε πίσω γεμά-
τοι εμπειρίες και αναμνήσεις, 
οι οποίες θα μείνουν  για πά-
ντα χαραγμένες στο μυαλό 
και στην καρδιά μας. Ένα με-
γάλο ευχαριστώ στο σχολείο 
μας, που μας έδωσε  αυτή τη 
δυνατότητα!

Ναταλία Αλιπράντη, Β1

Ολυμπιακό τριήμερο στην Αρχαία Ολυμπία

μείο της με την χρήση πυξίδας και 
χάρτη, και ειδοποιούν το πυροσβε-
στικό σώμα για την κατάσβεσή της. 
Αφού παρακολουθήσαμε ελάφια 
με την χρήση τηλεσκοπίων που μας 
δόθηκαν, ετοιμαστήκαμε για την 
κατάβαση. Δυστυχώς όμως, εκείνη 
την στιγμή, άρχισε να βρέχει και γι’ 
αυτό φορέσαμε τα αδιάβροχα μιας 
χρήσης που μας είχαν δώσει και κα-
τεβήκαμε το βουνό. Έπειτα, γευμα-
τίσαμε στο φιλόξενο καταφύγιο 
«Μπάφι», πριν επιστρέψουμε στο 
ξενοδοχείο, για να αλλάξουμε ρού-
χα, καθώς όλοι ήμασταν βρεγμένοι. 
Το απόγευμα, επιστρέψαμε στην 
Πάρνηθα, για να επισκεφτούμε το 
Πάρκο των Ψυχών, απέναντι από το 

εγκαταλελειμμένο Σανατόριο Πάρ-
νηθας, ένα πάρκο στο οποίο ο γλύ-
πτης Σπυρίδων Ντασιώτης αποφά-
σισε να δώσει αφιλοκερδώς μορφή 
σε καμμένα ξύλα. Λόγω της βροχής, 
δυστυχώς δεν μπορέσαμε να φυτεύ-
σουμε ελάτη στο φυτώριο κεφαλλη-
νιακής ελάτης και έτσι φάγαμε βρα-
δινό στο καταφύγιο Μπάφι. 

Την τρίτη ημέρα, κάναμε μια 
ενδιαφέρουσα επίσκεψη στα 

πρώην Βασιλικά Ανάκτορα Τατοΐ-
ου. Εκεί, αφού ξεναγηθήκαμε στον 
χώρο και μάθαμε για τις χρήσεις 
των κτηρίων της περιοχής, πήγα-
με στον «Πλάτανο», ένα πάρκο με 
έναν μεγάλο πλάτανο στο κέντρο 

του. Αφού ξεκουραστήκαμε και συ-
μπληρώσαμε τις τελευταίες πληρο-
φορίες σε φυλλάδια που μας ανέθε-
σαν να ολοκληρώσουμε, επιστρέ-
ψαμε στο ξενοδοχείο, για να ετοι-
μαστούμε για την εκδήλωση που 
οργανώθηκε στο Δημαρχείο Αχαρ-
νών. Αφού κάποιες ομάδες παρου-
σίασαν τις φυσικές ομορφιές των 
περιοχών τους, ο Δρυμός μάς απέ-
νειμε πιστοποιητικά και αποχαιρε-
τιστήκαμε μεταξύ μας. 

Η ευκαιρία που μας δόθηκε να 
εξερευνήσουμε τον δασικό 

πλούτο της Πάρνηθας, να μάθουμε 
για την λειτουργία του Δρυμού, 
τα είδη υπο εξαφάνιση και 

τα διάφορα είδη δένδρων και ζώων 
ήταν φανταστική. Ευελπιστώ στην 
συμμετοχή περισσότερων μαθητών 
στο Διαγωνισμό του χρόνου, με σκο-
πό τη διάκριση του Σχολείου μας και 
σε έναν άλλο τομέα, εκτός από τους 
Μαθηματικούς διαγωνισμούς και 
τους διαγωνισμούς Βιολογίας, Φυ-
σικής και Χημείας, στον τομέα του 
Περιβάλλοντος και των 
Δασών. 

Θανάσης
Μπασιάκος, Β3

Πάρνηθα: Η θέα από το πυροφυλάκιο
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U N E S C O

Στις 16 και 17 Φεβρουαρίου 2017, o Όμιλος UNESCO του Σχολείου 
μας, υπό την καθοδήγηση των καθηγητών συμβούλων κ. Π. Τσί-
ρου και κ. Α. Στριπέλη, συμμετείχε στο ΙΖ΄ Μαθητικό Συμπόσιο 

του Δικτύου Λυκείων Αττικής του προγράμματος συνεργαζόμενων σχο-
λείων (ASPnet) UNESCO. Το Συμπόσιο φιλοξενήθηκε στο 2ο ΓΕΛ Γέρα-
κα. Συμμετείχαν οι μαθητές: Δαρμάνη Βασιλική, Δημοπούλου Αγγελική, 
Κουνάδη Δανάη- Μάρθα, Κουνάδης Αλέξανδρος, Κρητικός Δημήτριος, 
Σαραντόπουλος Ανδρέας, Στίκα Δέσποινα Μαρία, Χατζής Χρήστος, Αι-
τιαρίδη Ζαφειρία, Λειβαδά Υβόννη. Η οργάνωση της εκδήλωσης ήταν 
εξαιρετική, οι συμμετέχοντες και οι διοργανωτές ήταν ιδιαίτερα φιλικοί, 
με αποτέλεσμα να μείνουν όλοι ικανοποιημένοι.

Η τελετή έναρξης του Συμπο-
σίου ξεκίνησε με προσφωνήσεις 
και χαιρετισμούς από τη διεύθυν-
ση της Σχολής, από τους διοργα-
νωτές του Συμποσίου, από σχολι-
κούς συμβούλους της περιφέρειας 
και εκπροσώπους του Υπουργείου 
Παιδείας και της ελληνικής επιτρο-
πής UNESCO του Υπουργείου των 
Εξωτερικών. Περιελάμβανε, επί-
σης, τις καλλιτεχνικές δημιουργί-

ες των συμμετεχόντων σχολείων, οι 
οποίες σχετίζονταν με το κεντρικό 
θέμα της συνάντησης, δηλαδή την 
σημασία της φράσης: «Συνυπάρχω 
– Συνανήκω – Συμπορεύομαι». Οι 
μαθητές είχαν εργαστεί με ιδιαίτε-
ρη επιμέλεια προετοιμάζοντας βί-
ντεο, θεατρικά και χορευτικά δρώ-
μενα. Ο Όμιλος του Σχολείου μας, 
στην προσπάθειά του να προβλη-
ματίσει και να ευαισθητοποιήσει το 

κοινό, δημιούργησε ένα βίντεο  με 
θέμα τις διάφορες μορφές κοινωνι-
κών διακρίσεων.

Στη συνέχεια, μας δόθηκε η ευ-
καιρία να συζητήσουμε και να συνερ-
γαστούμε με μαθητές άλλων σχολεί-
ων και να ανταλλάξουμε απόψεις για 

UNESCOΙΖã Μαθητικό Συμπόσιο
του Δικτύου Λυκείων Αττικής του προγράμματος συνεργαζόμενων σχολείων (ASPnet)

40ο Παγκύπριο Συμπόσιο Εταιρικών Σχολείων UNESCO

Στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων των Ομίλων UNESCO Κολλεγί-
ου Αθηνών – Κολλεγίου Ψυχικού, οι δύο Όμιλοι συμμετείχαν στο 
40ο Παγκύπριο Συμπόσιο Εταιρικών Σχολείων UNESCO, στην 

Πάφο της Κύπρου στις 16 και 17 Μαρτίου 2017. Με αφορμή το γεγονός 
ότι η Πάφος ορίστηκε πολιτιστική πρωτεύουσα της Ευρώπης για το 2017 
από την Ευρωπαϊκή Ένωση, το γενικό θέμα του Συνεδρίου ήταν: «Πά-
φος, 3.200 Χρόνια Ιστορίας και Πολιτισμού». Το Συμπόσιο πραγματοποι-
ήθηκε στις εγκαταστάσεις του Αã Λυκείου Εθνάρχη Μακαρίου Γã Πάφου. 
Συμμετείχαν μαθητές και εκπαιδευτικοί από 26 σχολεία της Κύπρου και 
4 της Ελλάδας.

 Την πρώτη ημέρα του Συνε-
δρίου, κατά την τελετή έναρξης τα 
παρεβρισκόμενα σχολεία δέχτηκαν 
θερμό καλωσόρισμα από το Μου-
σικό Λύκειο Πάφου, καθώς και 
χαιρετισμούς των επίτιμων καλε-
σμένων. Μεταξύ αυτών ήταν ο Δή-
μαρχος Πάφου, ο διευθυντής του 
Λυκείου Διεξαγωγής του Συμποσί-
ου, η Εθνική Συντονίστρια ASPnet 
Σχολείων UNESCO Ελλάδας και ο 
Πρόεδρος-Συντονιστής Εταιρικών 
Σχολείων UNESCO Κύπρου. Μετά 
τους χαιρετισμούς ακολούθησαν οι 
παρουσιάσεις των υποθεμάτων που 
είχαν ανατεθεί σε κάθε σχολείο από 
τους διοργανωτές. Η ομάδα των 
ομίλων του σχολείου μας πρόβαλε 
ένα video με θέμα «Το Πέρασμα του 
Αποστόλου Παύλου από την Πάφο». 

Το βράδυ, εκπαιδευτικοί και μαθη-
τές είχαμε την ευκαιρία να δειπνή-
σουμε με τους μαθητές των υπολοί-
πων σχολείων που συμμετείχαν στο 
Συνέδριο και να έρθουμε σε επαφή 
με παιδιά κυρίως από την Κύπρο, 
συμμετέχοντας σε πολλές και ενδι-
αφέρουσες συζητήσεις.

 Την επόμενη ημέρα, οι μαθη-
τές των σχολείων βρεθήκαμε πάλι 
στο Λύκειο διεξαγωγής του Συμπο-
σίου για την τελετή λήξης. Έπειτα, 
περιηγηθήκαμε κατά ομάδες σε 
αρχαιολογικούς και πολιτιστικούς 
χώρους της Πάφου. Ακολούθησε 
ξενάγηση στην Ιερά Μονή Αγίου 
Νεοφύτου, στον κόλπο των Κορα-
λίων και στην Γεροσκήπου.

 Την τελευταία ημέρα της δι-
αμονής μας στην Κύπρο αναχω-

ρήσαμε από την Πάφο με προο-
ρισμό την πρωτεύουσα Λευκωσία. 
Εκεί επισκεφθήκαμε τον Τύμβο της 
Μακεδονίτισσας, τα Φυλακισμέ-
να Μνήματα και την Αρχιεπισκο-
πή. Επιπλέον, περάσαμε από την 
Πράσινη Γραμμή, τα σύνορα δη-
λαδή μεταξύ της Κύπρου και των 
κατεχόμενων εδαφών της από την 
Τουρκία, γεγονός που καθιστά την 
Λευκωσία την μοναδική διχοτομη-
μένη πρωτεύουσα του πλανήτη.

 Οι εργασίες των σχολείων που 
συμμετείχαν στο Συμπόσιο διεύρυ-
ναν σε μεγάλο βαθμό τις ιστορικές 
και πολιτιστικές μας γνώσεις. Πα-
ράλληλα, η ξενάγηση στα διάφο-
ρα ιστορικά μνημεία και η συνανα-
στροφή με συνομήλικους μαθητές 
από την Κύπρο, μας βοήθησαν να 
διαπιστώσουμε τους ισχυρούς δε-
σμούς που υπάρχουν μεταξύ Ελλά-
δας και Κύπρου.

Κωνσταντίνος Μιχαήλ, Β3

θέματα που μας αφορούν και έχουν 
ως επίκεντρο τις διακρίσεις, θεωρώ-
ντας ως πυρήνα αυτών το άτομο και 
κατ’ επέκταση την κοινωνία. Στον 
άνθρωπο, λοιπόν, επικεντρωθήκα-
με προκειμένου να εντοπίσουμε τό-
σο τα αίτια εμφάνισης των ρατσι-
στικών συμπεριφορών, όσο και τους 
τρόπους με τους οποίους αυτά μπο-
ρούν να αντιμετωπιστούν στο πλαί-
σιο της σύγχρονης πολυπολιτισμικής 
κοινωνίας. 

Την επόμενη ημέρα, παρουσιά-
στηκαν συνοπτικά από τους προέ-
δρους των επιτροπών τα ζητήματα 
που μας απασχόλησαν, ενώ δόθη-
κε ιδιαίτερη έμφαση στους άξονες 
αντιμετώπισης και επίλυσης των 
προβλημάτων. Άξιο αναφοράς εί-
ναι το γεγονός ότι τα ψηφίσμα-
τα και των δεκαπέντε επιτροπών 
εγκρίθηκαν. 

Συμπερασματικά, διαπιστώσαμε 
ότι είναι περισσότερο από ποτέ ανα-
γκαία η διατήρηση του θεσμού των 
Μαθητικών Συμποσίων UNESCO, 
καθώς επικεντρώνονται σε κρίσι-
μα θέματα που μας απασχολούν και 
αφορούν το μέλλον μας.

Ανδρέας Σαραντόπουλος, A7
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Σ Υ Ν Ε Δ Ρ Ι Α

Στις 18 - 20 Νοεμβρίου 2016, 
δεκατέσσερις μαθητές και 
μαθήτριες του Λυκείου 

Κολλεγίου Αθηνών επισκέφτηκαν 
την Κύπρο και συμμετείχαν στο 2ο 

Μεσογειακό Μαθητικό Συνέδριο με θέμα: «Σχεδιάζο-
ντας το Σύγχρονο Υπόδειγμα της Πατρίδας μου: Πολι-
τισμός- Κοινωνία- Ελευθερία- Η Οπτική των Νέων». Το 
Συνέδριο διοργάνωσαν το Κέντρο Ευρωπαϊκών και Διε-
θνών Υποθέσεων του Πανεπιστημίου Λευκωσίας σε συ-
νεργασία με την Έδρα UNESCO, την Οργάνωση Ελλή-
νων Λειτουργών Μέσης Εκπαίδευσης Κύπρου (ΟΕΛ-
ΜΕΚ) και το Δίκτυο Ελληνικών Σχολείων.

Στο πλαίσιο των ερ-
γασιών του Συνεδρίου, οι 
μαθητές και οι μαθήτριες 
του Σχολείου μας παρου-
σίασαν δύο εισηγήσεις. Η 
πρώτη είχε θέμα: «Η θέση 
του παιδιού στο πλαίσιο 
της σημερινής ελληνικής 
οικογένειας: πραγματικό-
τητα και θεσμικό πλαίσιο» 
(Γκέλμπεση Ηλιάνα, Δη-
μάτου Κατερίνα, Θέμας 
Τρύφωνας, Μυλωνάκη 
Εμμανουέλα, Νίκολη Βα-
σιλική, Ξυδιά Αριάδνη, Ρι-
σκάκης Παναγιώτης) ενώ 
η δεύτερη εισήγηση εί-
χε ως θέμα: «Προτάσεις 
για το σημερινό ελληνι-
κό σχολείο: η δυνατότητα 
της σχολικής μονάδας να 
διαμορφώνει αυτόνομα το 
πρόγραμμά της και η βελ-
τίωση της επίδοσης των 
μαθητών» (Κακλαμάνης 
Γιάννης, Λύρας Αντώνης, 
Μαυροειδής Αλέξανδρος, 
Μπασιάκος Θανάσης, 
Ρούσσος Αντώνης, Φρα-
γκόπουλος Στέφανος, 
Χρονόπουλος Δημήτρης). 
Καθηγητής Σύμβουλος 
κατά την σύνταξη των ει-
σηγήσεων των δύο ομά-
δων ήταν ο κ. Δημήτρης 
Λάππας, ο οποίος μαζί με 
τον κ. Γιώργο Καραμπάτη 
συνόδεψαν την αποστολή 
του Σχολείου στην Κύπρο.

Η δυναμική ανταλ-

λαγή απόψεων ανάμεσα 
στους μαθητές, ο αλλη-
λοσεβασμός και η πολύ-
πλευρη προσέγγιση του 
κεντρικού θέματος, συ-
νέβαλαν στην ανάπτυξη 
του διαλόγου και τη δημι-
ουργία γόνιμου προβλη-
ματισμού σχετικά με τα 
φλέγοντα κοινωνικά και 
άλλα προβλήματα, που 
αντιμετωπίζει η πατρί-
δα μας.

Εκτός από τις συζη-
τήσεις και τις εισηγήσεις 
που παρακολουθήσαμε, 
είχαμε την ευκαιρία να 
πάρουμε μια καλή γεύση 
από την Κύπρο, να γνω-
ρίσουμε την μακρόχρο-
νη και ιδιαίτερη ιστορία 
αλλά και την παράδο-
ση του νησιού. Επισκε-
φθήκαμε το Κάστρο του 
Κολοσσιού, ένα μεσαιω-
νικό φρούριο λίγα χιλιό-
μετρα έξω από την πό-
λη της Λεμεσού, καθώς 

και το αρχαίο θέατρο του 
Κουρίου, είδαμε την πέ-
τρα από την οποία ο μύ-
θος λέει ότι αναδύθηκε 
η Θεά Αφροδίτη και πε-
ριηγηθήκαμε στους Αρ-
χαιολογικούς χώρους με 
τα περίφημα ψηφιδωτά 
της Πάφου. Επιπλέον, 
περπατήσαμε στην πό-
λη της Λευκωσίας, στα-

ματώντας στην Πράσινη 
Γραμμή, επισκεφθήκα-
με το μνημείο της Μακε-
δονίτισσας, με τον τύμβο 
τον αφιερωμένο στους 
Ελλαδίτες και Ελληνο-
κυπρίους πεσόντες της 
Κύπρου στους αγώνες 
κατά των Τούρκων κα-
θώς και τα Φυλακισμένα 
Μνήματα, τόπο φυλακής 
και ταφής των απαγχονι-
σμένων από τους Βρετα-
νούς αγωνιστών του απε-
λευθερωτικού Αγώνα της 
Κύπρου.

Η επίσκεψη στην Κύ-
προ σε συνδυασμό με τη 
συμμετοχή μας στο Συ-
νέδριο υπήρξε για όλους 
μας μοναδική εμπειρία.

Αντώνης Λύρας, Β3
Αλέξανδρος Μαυροειδής, Β3Από την επίσκεψη στο μεσαιωνικό κάστρο του Κολοσσιού

Κατά την παρουσίαση των εισηγήσεων
στο αμφιθέατρο του Πανεπιστημίου Λευκωσίας

ΣΧΕΔΙΑΖΟΝΤΑΣ
ΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ
ΤΗΣ ΠΑΤΡΙΔΑΣ ΜΟΥ

Πολιτισμός 
Κοινωνία
Ελευθερία: 
Η Οπτική των Νέων

Το Κολλέγιο Αθηνών στο 2ο Μεσογειακό Μαθητικό Συνέδριο στην Κύπρο

Η αποστολή του Κολλεγίου
στο προαύλιο του Πανεπιστημίου Λευκωσίας

15η Συνάντηση
Ομίλων UNESCO

Στις 9 και 10 Φεβρουαρίου 
2017, πραγματοποιήθηκε 
η 15η συνάντηση Ομίλων 

UNESCO. Σε αυτή έλαβαν μέρος 
τα μέλη των ομίλων UNESCO 
και των τριών σχολικών μονάδων 
του Κολλεγίου Αθηνών και του 
Κολλεγίου Ψυχικού. Το θέμα της 
συνάντησης την εφετινή χρονιά 
ήταν η φράση: «Συνυπάρχω-Συ-
νανήκω-Συμπορεύομαι». 

Την πρώτη ημέρα το συνέδριο 
ξεκίνησε στο Μποδοσάκειο, στην 
Κάντζα. Εκεί, τα μέλη των Ομί-
λων χωρίστηκαν σε δέκα επιτρο-
πές, στο πλαίσιο των οποίων έγι-
νε γόνιμος και εποικοδομητικός 
διάλογος σχετικά με τη συμβο-
λή των θεσμών και των αξιών στις 
σχέσεις μεταξύ διαφορετικών 
κοινωνικών ομάδων. Οι συμμε-
τέχοντες επέδειξαν μεγάλο ενδι-
αφέρον και σεβασμό στις συζητή-
σεις, γεγονός που συνέβαλε στην 
εξαγωγή αξιόλογων πορισμάτων. 

Την δεύτερη ημέρα οι μαθη-
τές συγκεντρώθηκαν στο Θέα-
τρο Χωρέμη για την παρουσία-
ση, αρχικά, των καλλιτεχνικών 

προγραμμάτων και στη συνέχεια, 
την ανάγνωση των πορισμάτων 
από τους προέδρους κάθε επι-
τροπής. Η συνάντηση ολοκλη-
ρώθηκε με την υποβολή ερωτή-
σεων προς τους ομιλητές και την 
ψήφιση των πορισμάτων από την 
Ολομέλεια. 

Ο διάλογος που αναπτύχθη-
κε ωφέλησε σημαντικά τους συμ-
μετέχοντες, οι οποίοι ευαισθητο-
ποιήθηκαν σε ποικίλα κοινωνικά 
ζητήματα και ενημερώθηκαν για 
τους τρόπους αντιμετώπισής 
τους. 

Τέλος, οφείλουμε να ευχα-
ριστήσουμε τη Διεύθυνση του 
Μποδοσακείου Δημοτικού Σχο-
λείου για τη θερμή υποδοχή και 
φιλοξενία.

Κάλλια Σιέμπου, Α7
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Στις 21, 22 και 23 Οκτωβρίου 2016, πραγματοποι-
ήθηκε η 19η ετήσια προσομοίωση των Ηνωμέ-
νων Εθνών (DSA MUN) στην «Γερμανική Σχολή 

Αθηνών». Το εφετινό ειδικό θέμα του Συνεδρίου ήταν 
«Σύγχρονη Δουλεία». Το Λύκειο του Κολλεγίου Αθηνών εκπροσωπήθη-
κε από οκτώ μαθητές: οι έξι εκπροσώπησαν το Μπανγκλαντές και οι δύο 
εκπροσώπησαν την Παγκόσμια Τράπεζα. Επίσης, τους μαθητές συνόδευ-
σαν οι καθηγητές κ. Β. Φωτακίδου, κ. Ν. Κακαλής, και κ. Μ. Σεϊτανίδη.

Ποιοι συμμετείχαν;
Στο DSA MUN συμμετείχαν 

μαθητές από όλο τον πλανήτη. 
Η εμπειρία ήταν φανταστική για 
όλους μας. Το Κολλέγιο Αθηνών 
εκπροσωπήθηκε από έξι μαθητές 
στις έ κύριες επιτροπές του συ-
νεδρίου, τον Σταμάτη Κουλούρη 
στην Επιτροπή Πολιτικών Υποθέ-
σεων, τον Βελισσάριο Χριστοδού-
λου στην Επιτροπή Αφοπλισμού 
και Παγκόσμιας Ασφάλειας, την 
Δανάη Μπιλή στην Επιτροπή Κοι-

νωνικών Ανθρωπιστικών και Πολι-
τιστικών Υποθέσεων, τον Θανάση 
Μπασιάκο στην Περιβαλλοντι-
κή Επιτροπή, την Μαριαλένα Βά-
θη στην Οικονομική και Κοινωνική 
Επιτροπή, τον Αλέξανδρο Μαυρο-
ειδή στην Ειδική Επιτροπή Σύγχρο-
νης Δουλείας και από δύο μαθητές 
στην Οικονομική και Κοινωνική 
Επιτροπή ως μη-κυβερνητικοί ορ-
γανισμοί, και συγκεκριμένα εκπρο-
σωπώντας την Παγκόσμια Τρά-
πεζα, τη Ναταλία Αλιπράντη και 

τον Δημήτρη Τροβιά. Ο Βελισσά-
ριος Χριστοδούλου, επίσης, ήταν 
ο πρέσβης (ambassador) της απο-
στολής μας.
Ήταν επιτυχής η αποστολή;

Δύο από τους μαθητές του Σχο-
λείου μας, η Μαριαλένα Βάθη και 
ο Αλέξανδρος Μαυροειδής, έγιναν 
κύριοι εισηγητές των σχεδίων ψη-

φίσματός τους στις αντίστοιχες επι-
τροπές τους.

Ποιο ήταν το όφελος 
από την συμμετοχή μας;

Πρώτα, είχαμε την ευκαιρία να 
μελετήσουμε και να ανταλλάξουμε 
απόψεις πάνω σε θέματα που εντο-
πίζονται στο σύγχρονο κόσμο.

Εκτός όμως από την ανάπτυξη 
των προφορικών ικανοτήτων μας, 
είχαμε την χαρά να συνεργαστού-
με και με μαθητές από τον Όμιλο 
MUN του Γυμνασίου, που συμμετεί-
χαν για πρώτη φορά σε συνέδριο 
MUN, αλληλοβοηθούμενοι και αλ-
ληλοϋποστηριζόμενοι. Υπεύθυνοι 
καθηγητές σύμβουλοι του Ομίλου 
MUN του Γυμνασίου είναι η κ. Α. 
Σαραντοπούλου και η κ. Α. Μαρα-
ζιώτη.

Θανάσης Μπασιάκος, Β3

Ο Μ Ι Λ Ο ΙΟ Μ Ι Λ Ο Ι

19ο Ετήσιο Συνέδριο Προσομοίωσης Ηνωμένων Εθνών DSA MUN

THIMUN 2017, Στον ΟΗΕ των εφήβων

Στις 29 Ιανουαρίου 2017, επιτροπή δεκαέξι μαθητών και μαθητριών 
του Κολλεγίου Αθηνών, Κολλεγίου Ψυχικού και του IB επισκέφθη-
καν τη Χάγη στην Ολλανδία, για να συμμετάσχουν στο 41ο  Διε-

θνές συνέδριο Model United Nations: THIMUN (The Hague International 
Model United Nations). Το θέμα του εφετινού Συνεδρίου ήταν «Borders 
in a globalised world» και το συνέδριο έλαβε χώρο, όπως κάθε χρόνο, 
στο World Forum Convention Center, στο κέντρο της Χάγης, με περισ-
σότερους από 3.500 συμμετέχοντες και 200 σχολεία από όλο τον κόσμο. 
Στην αντιπροσωπεία του Κολλεγίου Αθηνών συμμετείχαν οι Α. Μαυρο-
ειδής, Μ. Μιχαλόπουλος, Α.Α Μπασιάκος, Δ. Μπιλή (πρέσβης Μαδαγα-
σκάρης), Α. Ξυδιά, Κ.Μ. Παπαδόπουλος, Δ. Τροβιάς και Ε. Τσάκαλη, ενώ 
την αποστολή συνόδευαν οι καθηγητές: Β. Φωτακίδου και Ν. Παλάντζας.

 Ο Α. Μαυροειδής συμμετείχε 
στην Επιτροπή κοινωνικών, ανθρω-
πιστικών και πολιτισμικών υποθέ-
σεων, εκπροσωπώντας την Μαδα-

γασκάρη
 Ο Μ. Μιχαλόπουλος συμμετεί-
χε στην Ειδική Υπο-επιτροπή 1, εκ-
προσωπώντας την Μαδαγασκάρη

 Ο Α.Α Μπασιάκος συμμετείχε 
στην Επιτροπή  1 Αφοπλισμού και 
παγκόσμιας ασφάλειας, εκπροσω-
πώντας το UNODC
 Η Δ. Μπιλή συμμετείχε στην 
Επιτροπή 4 Πολιτικών  Υποθέσε-
ων, καθώς ήταν και η Πρέσβης της 
Μαδαγασκάρης
 Η Α. Ξυδιά συμμετείχε στην 
Υποεπιτροπή 1 για τα Ανθρώπινα 
Δικαιώματα, εκπροσωπώντας την 
Μαδαγασκάρη
 Ο Κ.Μ. Παπαδόπουλος συμμε-
τείχε στην Υπο-επιτροπή 2 για τον 
αφοπλισμό, εκπροσωπώντας την 
Μαδαγασκάρη
 Ο Δ. Τροβιάς συμμετείχε στην 

Υπο-επιτροπή  1 για τον αφοπλι-
σμό, εκπροσωπώντας το UNODC 
καθώς έγινε και Main Submitter σε 
ένα από τα θέματα που αφορούσε 
το λαθρεμπόριο όπλων στην Αφρι-
κή. 
 Η Ε. Τσάκαλη συμμετείχε στην 
Επιτροπή  6 Πολιτικών Υποθέσε-
ων, εκπροσωπώντας την Μαδαγα-
σκάρη

Η επιτροπή τους σχολείου μας 
συμμετείχε στις περισσότερες 

επιτροπές του συνεδρίου και απο-
δείχθηκε ιδιαίτερα παραγωγική, 
καθώς το συνέδριο έληξε με τέσσε-
ρις από τους μαθητές μας ως Main 

Επιτυχία του Κολλεγίου στο PFAT

Στις 16-19 Μαρτίου 2017, τριανταεννέα μαθητές του Κολλεγί-
ου Αθηνών και του Κολλεγίου Ψυχικού συμμετείχαν στην απο-
στολή του Ομίλου Forensics στο εφετινό τουρνουά Panhellenic 

Forensics Association Tournament (PFAT), στο Κολλέγιο Ανατόλια, 
στην Θεσσαλονίκη. Tην Πέμπτη το πρωί, αναχωρήσαμε από το «Ελευ-
θέριος Βενιζέλος»  και φτάσαμε στο ξενοδοχείο μας. Με την άφιξή μας, 
ξεκίνησαν οι εντατικές πρόβες, ώστε να μεγιστοποιηθεί η απόδοσή μας. 
Το απόγευμα της Πέμπτης, το πρωτάθλημα άνοιξε με τους δύο πρώτους 
γύρους του debate, όπου και οι δύο ομάδες του Σχολείου μας επέτυχαν 
μόνον νίκες. Το ένα από τα δύο θέματα για διάλογο ήταν προετοιμασμέ-
νο, ενώ το άλλο άγνωστο, με δικαίωμα προετοιμασίας μίας ώρας. Την 
επόμενη ημέρα πραγματοποιήθηκε η τελετή έναρξης του τουρνουά, ο 
πρώτος γύρος των υπολοίπων αγωνισμάτων, (Oratory, Impromptu, Oral 
Interpretation Comic & Dramatic, Group Discussion και Duet Acting 
Comic & Dramatic), καθώς και οι τρεις τελευταίοι προκριματικοί γύ-
ροι του debate. Το Σάββατο, πραγματοποιήθηκε ο δεύτερος γύρος των 

προκριματικών όλων των αγωνισμάτων, όπως και ο προημιτελικός και ο 
ημιτελικός των debate. Την τελευταία ημέρα του τουρνουά διεξήχθησαν 
οι τελικοί για το σύνολο των αγωνισμάτων. Πολλοί μαθητές του Κολλε-
γίου έφτασαν στον τελικό (finalists), περισσότεροι από κάθε άλλο σχο-
λείο, με αποτέλεσμα να πάρουμε το Sweepstakes Cup, δηλαδή να νική-
σουμε του τουρνουά ως Σχολείο, παίρνοντας το βραβείο του Σχολείου 
με τις περισσότερες επιτυχείς συμμετοχές. Καθηγητής σύμβουλος στον  
Όμιλο Forencics είναι η κ. Κ. Μπασλή.

Γεώργιος Αραβώσης, Α1
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Κάθε χρόνο δίνεται η ευκαιρία στους μαθητές της Β΄Λυκεί-
ου να επισκεφθούν το CERN (Conseil Européen pour la 
Recherche Nucléaire). Το CERN βρίσκεται στην κεντρική 
Ευρώπη, στα σύνορα Γαλλίας-Ελβετίας, και είναι το με-

γαλύτερο κέντρο πυρηνικών ερευνών στον κόσμο. Για την δημιουρ-
γία του συνεργάστηκαν δώδεκα ευρωπαϊκές χώρες, οι οποίες πλέον 
ανέρχονται στα είκοσι κράτη-μέλη που το χρηματοδοτούν. Η Ελλά-

δα είναι ανάμεσα στα ιδρυτικά μέλη του CERN. Στο CERN εργάζονται περίπου 3000 μό-
νιμοι εργαζόμενοι και 6500 επιστήμονες. Με ιστορία που χρονολογείται από το 1954, έχει 
καταφέρει να θριαμβεύσει στον χώρο της Φυσικής, της Μηχανικής και της Πληροφορικής, 
με βασικότερα επιτεύγματα την ανακάλυψη του Μποζονίου του Χιγκς, το οποίο θεωρείται 
το κλειδί της θεμελειώδους δομής της ύλης και του παγκόσμιου ιστού. 

Τέτοιου είδους πληροφο-
ρίες προηγήθηκαν της επί-
σκεψης, η οποία πραγματο-
ποιήθηκε την δεύτερη ημέρα 
του ταξιδιού στην Ελβετία. 
Στα περίχωρα της Γενεύης, 
αρκετά κοντά στο ξενοδο-
χείο, βρισκόταν το CERN. 
Με κτήρια σκορπισμένα σε 
μια μεγάλου μήκους ακτί-
να, η ποικιλομορφία και η 
απλότητά του κέρδιζουν το 
ενδιαφέρον του επισκέπτη. 
Αρχικά, έγινε σύντομη πα-
ρουσίαση για τη δομή του 
ατόμου και για βασικές θε-
ωρίες που χρησίμευσαν ως 
υπόβαθρο για την μετέπει-

τα ξενάγηση. Σε αυτές περι-
λαμβάνονταν οι βασικές αρ-
χές στις οποίες βασίστηκαν 
περίφημες μηχανές, όπως οι 
επιταχυντές. Η ομιλία έλαβε 
βιωματική μορφή, με την πα-
ρακολούθηση εκπαιδευτικών 
ταινιών μικρού μήκους και με 
την επίσκεψη στο χώρο ερ-
γασίας των επιστημόνων του 
Κέντρου. Η ξενάγηση συνε-
χίστηκε και σε άλλους χώ-
ρους, όπου υπήρχαν εκθέ-
ματα, τα οποία παρίσταναν 
τη δομή του επιταχυντή. Το 
επιστημονικό προσωπικό 
εξήγησε στους μαθητές την 
επιλογή συγκεκριμένων υλι-

κών και αναφέρθηκε σε δυ-
σκολίες και προβλήματα που 
δημιουργήθηκαν με την λει-
τουργία του επιταχυντή. 
Ήταν ιδιαιτέρως ενδιαφέρου-
σα η συζήτηση με τους ξενα-
γούς-επιστήμονες, οι οποίοι 
ήταν εξαιρετικά φιλικοί και 
προσηνείς. Μας διηγήθηκαν  
ιστορικά γεγονότα, στον το-
μέα της φυσικής, των οποί-
ων υπήρξαν αυτόπτες μάρ-
τυρες. Κατάφεραν έτσι να 
μας μεταδώσουν την πολύτι-
μη εμπειρία τους  περιγράφο-
ντας παράλληλα  λεπτομέ-
ρειες σχετικά με την αγωνία 
που προκάλεσε η βλάβη του 

επιταχυντή  ή την απόλυτη 
χαρά τους με την επιτυχή 
έναρξή του και τις μνημειώ-
δεις ανακαλύψεις. Μετά την 
πνευματική τροφή, οι μαθη-
τές γευμάτισαν στο εστια-
τόριο του CERN, όπου επι-
στήμονες από όλο τον κόσμο 
αντάλασσαν απόψεις, απο-
καλύπτοντας τον πολυπολι-
τισμικό χαρακτήρα του κέ-
ντρου και καλλιεργώντας 
αισθήματα συνένωσης και 
συναδέλφωσης. 

Εκτός από το μαθησιακό 
μέρος της επίσκεψης, το αλ-
πικό φόντο προσέφερε υπέ-
ροχες δυνατότητες αναψυ-
χής. Το πρώτο κρύο είχε ήδη 
αρχίσει, ώστε να δημιουργεί 
κλίμα Χριστουγέννων. Στον 
ελεύθερο χρόνο έγιναν πολ-
λές βόλτες στην μαγευτική 
πόλη της Γενεύης δίπλα στη 
λίμνη, όπου βρισκόταν το ξε-
νοδοχείο. Όλοι δοκίμασαν 
τις διεθνούς φήμης ελβετι-
κές σοκολάτες και το fondue. 
Στο Annecy στη Γαλλία, δί-
πλα στην ομώνυμη λίμνη εί-
χε δημιουργηθεί ένα παρα-

μυθένιο σκηνικό που έφερε 
τα Χριστούγεννα νωρίτερα, 
καθώς ήταν ολοστόλιστο με 
πάγκους στους οποίους που-
λούσαν ζεστό κρασί και σο-
κολάτα και χριστουγεννιά-
τικα στολίδια. Τελευταία 
στάση ήταν η Βέρνη, όπου 
τα παραδοσιακά οικήματα 
και η ζωτικότητά της ευχα-
ρίστησαν καθένα ξεχωριστά. 
Ταυτόχρονα περιηγηθήκαμε 
στο μουσείο του Αϊνστάιν, το 
οποίο παρουσίαζε την ζωή 
του με βίντεο, φωτογραφίες, 
μουσική, έπιπλα κι αντικεί-
μενα εποχής.

Το ταξίδι αυτό υπήρ-
ξε ένα αναζωογονητικό διά-
λειμμα από τη μαθητική κα-
θημερινότητα, αφορμή για 
ευχάριστες εμπειρίες, λί-
γη ξεκούραση, καλλιέργεια 
γνώσεων, επαφή με άλλους 
πολιτισμούς και συνθήκες ζω-
ής.  Ευχαριστούμε το CERN, 
τους καθηγητές που μας συ-
νόδευσαν και όλους όσοι συ-
ντέλεσαν στην πραγματοποί-
ηση αυτής της επίσκεψης.

Μαριαλένα Βάθη,Β1

Submitters. Συγκεκριμένα, οι Σ.Ρ. 
Μπαζιάνος, Ν. Παπανδρέου, Δ. 
Τροβιάς και Π. Τσούκαλης ανέλα-
βαν επικεφαλής στις « συμμαχίες» 
που διαμορφώθηκαν στις αντίστοι-
χες επιτροπές. Το Συνέδριο στο σύ-
νολό του ασχολήθηκε με επίκαιρα 
θέματα που απασχολούν την διε-
θνή πολιτική , το περιβάλλον και 
την οικονομία. Την πρώτη μέρα, το 
συνέδριο άρχισε με  μία ευχάριστη 
τελετή έναρξης, με ομιλητές από 
τον πολιτικό χώρο της Ολλανδίας 
καθώς και οργανισμούς συνεργα-
ζόμενους με τα Ηνωμένα Έθνη. Τις 
επόμενες τρεις ημέρες καθώς και το 
πρωί της Παρασκευής, τους μαθη-

τές απασχόλησε εντατικό debate 
επί των resolutions. Το απόγευμα 
της Παρασκευής, όλοι οι συμμετέ-
χοντες παραβρέθηκαν στην τελετή 
λήξης του Συνεδρίου, η οποία πε-
ριείχε συγκινητικούς λόγους από 
πολλούς «βετεράνους» του θεσμού 

καθώς και μια επιβλητική παρέλα-
ση από τους πρέσβεις των χωρών 
και των οργανισμών.

Κατά την διαμονή τους στην 
Ολλανδία, οι μαθητές είχαν 

την ευκαιρία να περιηγηθούν στην 

πόλη της Χάγης και να επισκε-
φθούν δυο μουσεία περίφημων Ολ-
λανδών ζωγράφων, το  Mauritshius 
Museum και το Escher Museum. 
Συνέδρια όπως το THIMUN, ανα-
δεικνύουν τη δραστηριοποίηση 
των εφήβων όλου του κόσμου και 
συμβάλλουν στη διατήρηση της 
ελπίδας για ειρήνη και παγκοσμι-
οποίηση. Γενικότερα, η επίσκεψη 
στην Χάγη και το THIMUN, επέ-
τρεψε στους μαθητές τη συνανα-
στροφή με άτομα διαφόρων εθνι-
κοτήτων και άφησε το σύνολο της 
επιτροπής του ΕΕΙ ικανοποιημένο 
και βαθιά συγκινημένο.  

Δημήτριος Τροβιάς, Β5

Αποστολή στο CERN
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Αργά το απόγευμα, μεταβήκα-
με στο Ινστιτούτο Μεταπτυχιακών 
Σπουδών Ορθοδόξου Θεολογίας 
στο Chambésy (προάστιο της Γε-
νεύης). Εκεί ακούσαμε την Ά  στά-
ση των χαιρετισμών. Το βράδυ, ακο-
λούθησε περίπατος στην πόλη και 
δείπνο. 

Το Σάββατο, τελευταία μέ-
ρα στην Γενεύη είχε κιόλας φτά-
σει. Ξυπνήσαμε νωρίτερα από τις 
προηγούμενες φορές, καθώς έπρε-
πε να φτιάξουμε τις βαλίτσες μας. 
Μετά το πρωινό, ήμασταν όλοι 
έτοιμοι για αναχώρηση. Έξω από 
το ξενοδοχείο μας περίμενε το λε-

ωφορείο, το οποίο μας μετέφε-
ρε στην Βέρνη. Εκεί, κάναμε μια 
στάση για φαγητό και για περί-
πατο στην πόλη. Έπειτα, οδεύσα-
με προς την Λουκέρνη. Ξεναγη-
θήκαμε στην πόλη και κάναμε τις 
αγορές μας. Το ταξίδι μας τελείω-
νε σιγά-σιγά καθώς φτάναμε στο 
αεροδρόμιο της Ζυρίχης.

Ήταν πραγματικά μια αξέχα-
στη εμπειρία! Χάρη στους καθηγη-
τές που μας συνόδευσαν, η εκδρο-
μή αυτή δεν ήταν μόνο μια απλή 
εκπαιδευτική επίσκεψη αλλά και 
μια ευκαιρία να γνωρίσουμε έναν 
νέο πολιτισμό και να συναναστρα-
φούμε με ανθρώπους διαφορετικής 
κουλτούρας. Αντλήσαμε πολλές 
γνώσεις για τις οικουμενικές σχέ-
σεις αλλά και τα προβλήματα του 
σύγχρονου κόσμου. Οι επισκέψεις 
μας σε μουσεία και οργανισμούς 
αποτέλεσαν ένα είδος βιωματικής 
εκπαίδευσης, καθώς αντιληφθήκα-
με τη σπουδαιότητα στην επίδραση 
που υπάρχει μεταξύ των λαών και 
των ανθώπων μεταξύ μας.

Κατερίνα Σταθάκη, Β5

Ο Μ Ι Λ Ο Ι

 Εδώ χτυπά η καρδιά της 
Ουμανιστικής Ευρώπης

Όπως κάθε χρόνο έτσι και εφέτος, ο Όμιλος των Οικουμενικών 
Σχέσεων και Ορθόδοξης Πνευματικότητας επισκέφθηκε την 
πόλη της Γενεύης. Η επίσκεψη διήρκησε τέσσερις ημέρες. Σε 

αυτήν συμμετείχαν συνολικά δεκαοκτώ παιδιά από το Λύκειο του Κολ-
λεγίου Αθηνών. Ο π. Χρυσόστομος Συμεωνίδης και ο κ. Φίλιππος Τακό-
πουλος συνόδευσαν τους μαθητές.

Η εκπαιδευτική επίσκεψη του 
Ομίλου περιλάμβανε επισκέψεις 
στην Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για 
τους πρόσφυγες (UNHCR) και τα 
ανθρώπινα δικαιώματα (OHCHR), 
στον Διεθνή Οργανισμό Μετανά-
στευσης (IOM), στον Διεθνή Οργα-
νισμό Ηνωμένων Εθνών, στην Ελλη-
νική Πρεσβεία όπου έχει την έδρα 

της η Μόνιμη Αντιπροσωπεία στον 
ΟΗΕ στην Γενεύη, και στο Ινστιτού-
το Μεταπτυχιακών Σπουδών Ορθο-
δόξου Θεολογίας στο Chambésy. 

Την Τετάρτη 1 Μαρτίου 2017 
αναχωρήσαμε από το Σολείο για το 
«Ελευθέριος Βενιζέλος». Μετά από 
πτήση δύο ωρών φτάσαμε στο αε-
ροδρόμιο της Γενεύης και ακολού-
θως στο ξενοδοχείο μας. 

Την επομένη, επισκεφθήκαμε 
την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ 
για τους πρόσφυγες. Εκεί, παρακο-
λουθήσαμε μία ομιλία-παρουσία-
ση για τον ρόλο και τα προβλήμα-
τα που καλείται να λύσει η Ύπατη 
Αρμοστεία ενώ στο τέλος ακολού-
θησε ζωντανή συζήτηση, όπου εκ-
φράσαμε τις απορίες μας. 

Στη συνέχεια, επισκεφθήκα-
με τον Διεθνή Οργανισμό Μετα-
νάστευσης όπου ενημερωθήκαμε 
για τη δράση του αλλά και γενι-
κότερα για το κοινωνικό φαινόμε-
νο της μετανάστευσης. Μετά το 
μεσημβρινό γεύμα, ξεναγηθήκαμε 
στο Μουσείο του Ερυθρού Σταυ-
ρού και αμέσως μετά μεταβήκα-

με στον Οργανισμό Ηνωμένων 
Εθνών. Εκεί μας περίμενε η ξενα-
γός μας η οποία μας έκανε να αντι-
ληφθούμε τον λόγο ύπαρξης αυτού 
του παγκόσμιου οργανισμού. Γνω-
ρίσαμε το κεντρικό κτήριο του ΟΗΕ, 
το Palais des Nations, ενώ είχαμε 
την τύχη να παρακολουθήσουμε 
και μια συνεδρίαση των μελών για 

τα ανθρώπινα δικαιώματα. 
Στην συνέχεια, επιστρέψαμε 

στο ξενοδοχείο για ξεκούραση. Με-
τά τις 20:00, ήμασταν ελεύθεροι να 
πάμε για φαγητό και να περιηγη-
θούμε την πόλη.

Την Παρασκευή, οι συνοδοί κα-
θηγητές μάς ξενάγησαν στην πόλη 
της Γενεύης, όπου επισκεφθήκαμε 
τον Καθεδρικό Ναό του Αγίου Πέ-
τρου, το Πανεπιστήμιο και το σπί-
τι του Καποδίστρια. Στην συνέχεια, 
μεταβήκαμε στην Μόνιμη Αντιπρο-
σωπεία της Ελλάδος στην Γενεύη 
και γνωρίσαμε την πρέσβειρα κ. 
Κόρκα καθώς και μέλη της διπλω-
ματικής αντιπροσωπείας. Έπειτα, 
επισκεφθήκαμε την Ύπατη Αρμο-
στεία του Ο.Η.Ε. για τα Ανθρώπι-
να Δικαιώματα, όπου έγινε παρου-
σίαση σχετική με το θέμα αλλά και 
ανταλλαγή απόψεων μεταξύ μαθη-
τών και της αντιπροσώπου του ορ-
γανισμού.

Φεύγοντας είχαμε τον χρόνο να 
κάνουμε βόλτα στην Παλαιά Πόλη 
και να πάμε για μεσημεριανό φα-
γητό.

3ο Πανελλήνιο Μαθητικό 
Συνέδριο Θεολογίας

Ξάνθη, 18-19 Μαρτίου 2017

Μέλη του Ομίλου Οι-
κουμενικών Σχέσε-
ων και μαθητές της 

Α΄ Λυκείου που προκρίθηκαν 
στον Ρητορικό Διαγωνισμό των 
Τριών Ιεραρχών συμμετείχαν 
με επτά εισηγήσεις στο 3ο Πα-
νελλήνιο Μαθητικό Συνέδριο 
Θεολογίας που διοργανώθηκε 
στην Ξάνθη, 18 και 19 Μαρτί-
ου 2017, από το 1ο Πειραματι-
κό Λύκειο Θεσσαλονίκης «Μα-
νώλης Ανδρόνικος» και τέθηκε 
υπό την αιγίδα της Ιεράς Μη-
τρόπολεως Ξάνθης και Περι-
θεωρίου.  

Το γενικό θέμα του Συνε-
δρίου ήταν: Η θεολογία διαλέ-
γεται με τον σύγχρονο κόσμο. 

Τα θέματα των εισηγήσεων 
των μαθητών ήταν τα ακόλου-
θα: 1. Αγία Σοφία Κωνσταντι-
νουπόλεως (Αρετή Βάσιου και 
Λιάνα Συρμαγιά), 2. Σύγχρο-
νο αποκρυφισμός και Ορθοδο-
ξία (Μελέτης Τσαντίλας, Νίκος 
Γρύλος, Παναγιώτης Τσουνά-
κης), 3. Ο Ξένος και οι ξένοι: 
μια διαφορετική ματιά για το 
προσφυγικό πρόβλημα (Αλέ-
ξης Μεσσήνης), 4. Από την αυ-
τογνωσία στην βίωση του δόγ-
ματος (Αναστασία Διαμαντή, 
Ανδρέας Σαραντόπουλος), 5. 
Άγιον Όρος: Η μοναχική πο-
λιτεία μέσα στην ιστορία (Αρι-
στείδης Γκούμας, Σταμάτης 
Μπρέμπος), 6. Κλωνοποίηση: 
προκλήσεις, βιοηθική και θεο-
λογική θεώρηση (Μαρλέτα Κο-
ντού, Ελένη Κωστούλα, Χρή-
στος Μάρκου), 7. Η σύζευξη της 
Κλασσικής Παιδείας και της 
Ορθόδοξης Παράδοσης στους 
Τρεις Ιεράρχες (Στέφανος Φρι-
λίγκος). Οι εργασίες ήταν υπό 
την επίβλεψη του κ. Φίλιππου 
Τακόπουλου, Θεολόγου.

Τους μαθητές συνόδευσαν 
οι καθηγητές του Λυκείου Αρ-
χιμ. Χρυσόστομος Συμεωνίδης, 
Θεολόγος, Φίλιππος Τακόπου-
λος, Θεολόγος και Δημήτριος 
Ροζάκης, Φιλόλογος. 

Έλενα Κωστούλα, Α5

Ελβετία:
Εκπαιδευτική επίσκεψη του Ομίλου Οικουμενικών Σχέσεων στην Ελβετία, 1-4 Μαρτίου 2017
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Ήπειρος - Νομός Ιωαννίνων

Η Εξόρμηση 2017 του Λυκείου πραγματοποιήθηκε στο χωριό Πε-
δινή του Νομού Ιωαννίνων κατά το διάστημα 16 έως 19 Φε-
βρουαρίου 2017.

 Μία ομάδα εικοσιπέντε μα-
θητών της Β’ Λυκείου συνοδευό-
μενη από τον Συνδιευθυντή και 
Διευθυντή του Λυκείου Δ. Τσελέ-
ντη, την Αναπληρώτρια Διευθύ-
ντρια Α. Τσιτσά και τους Καθηγη-
τές Συμβούλους της Μαθητικής 
Κοινότητας Δ. Ζαζά και Β. Γκαβέ-
ρα επισκεφτήκαμε το Λύκειο Πε-
δινής και προσφέραμε δύο laptop, 
δύο projectors, έναν Ηλεκτρονικό 
Υπολογιστή γραφείου, ηχεία και μι-
κρόφωνα. Η υποδοχή της ομάδας 
του Σχολείου μας από τους μαθη-
τές, τους καθηγητές και τον Σύλ-
λογο Γονέων ήταν πολύ συγκινητι-
κή. Οι μαθητές πρόβαλαν video με 
δράσεις του σχολείου τους, με την 
ιστορία της περιοχής τους και τρα-

γούδησαν ηπειρώτικα τραγούδια. 
Στην συνέχεια χορέψαμε όλοι μαζί  
στο προαύλιο του σχολείου παρα-
δοσιακούς χορούς. 

Φεύγοντας επισκεφτήκαμε το 
Μουσείο Κέρινων Ομοιωμάτων 
Παύλου Βρέλλη, το οποίο αναπα-
ριστά την ελληνική ιστορία. Έπειτα 
ανεβήκαμε στο πολύ όμορφο Μέ-
τσοβο. Το Μέτσοβο αποτελεί μια 
ορεινή πολιτεία που μας αιχμαλώ-
τισε με τα εκπληκτικά της χρώματα 
και τις μοναδικές εικόνες της. Χτι-
σμένο σε υψόμετρο 1200μ. σε ένα 
εντυπωσιακό τοπίο γεμάτο πράσι-
νο, το χωριό αυτό ξυπνά αισθήσεις 
ξεχασμένες, καθώς η περιοχή δεν 
έχει χάσει τον παραδοσιακό της χα-
ρακτήρα. Εκεί, επισκεφθήκαμε την 

Πινακοθήκη Ευάγγελου Αβέρωφ η 
οποία είναι ένα Μουσείο Νεοελλη-
νικής τέχνης που χτίστηκε το 1985 
και εγκαινιάστηκε το 1988,  με πί-
νακες εξαίρετων ζωγράφων μεταξύ 
των οποίων Λύτρας, Γύζης, Ιακωβί-
δης, Βολανάκης, Παρθένης, Αλτα-
μούρας, Εγγονόπουλος, Φασιανός. 

Την επόμενη ημέρα επισκεφτή-
καμε τα Ζαγοροχώρια και  συγκε-
κριμένα τη Βίτσα και το Μονοδέν-
δρι. Η Βίτσα κτισμένη αμφιθεατρικά 
σε περιοχή απαράμιλλου φυσι-
κού κάλλους, μας εντυπωσίασε και 
μας προκάλεσε να περιδιαβούμε 
τα καλντερίμια του χωριού και να 

αφουγκραστούμε τα μυστικά του. 
Το Μονοδένδρι αποτελεί ένα από 
τα πιο τουριστικά χωριά και από 
τα πρώτα που αναπτύχθηκαν. Τα 
όμορφα αρχοντικά, η υπέροχη θέα 
από το μοναστήρι της Αγίας Παρα-
σκευής που κρέμεται πάνω από το 
φαράγγι του Βίκου αλλά πάνω απ’ 
όλα η περίοπτη θέση στην οποία 
είναι χτισμένο το αναδεικνύουν. Οι 
χαράδρες, τα τοξωτά γεφύρια, το 
φαράγγι του Βίκου, η υπέροχη φύ-
ση, η παραδοσιακή αρχιτεκτονική 
και το συγκλονιστικά επιβλητικό 
τοπίο θα μας μείνουν αξέχαστα. 

Ιωάννα Μανιάκη, Β3
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Για άλλη μια χρονιά 
στην Κορυφή!
Τ  ο έτος 2016 αποτέλεσε ορόσημο για το Σχολείο! Μαθη-

τές με υψηλές αξιώσεις δούλεψαν σκληρά και σε συνδυ-
ασμό με την πολύτιμη βοήθεια του Σχολείου επέτυχαν 

τον στόχο τους και εισήχθησαν στην σχολή της επιθυμίας τους. 
Η μεθοδικότητα και η συστηματικότητα με την οποία γίνεται η 
προετοιμασία των μαθητών αλλά και η εκπαιδευτική φιλοσοφία 
του Σχολείου αποδεικνύουν την υπεροχή των μαθητών σε σχέση 
με την πανελλήνια κλίμακα.

Στα 90 χρόνια λειτουργί-
ας του Σχολείου βλέπουμε το 
όραμα του Σ. Δέλτα, δηλαδή 
«να εκπαιδεύσει αυριανούς 
πολίτες ικανούς να ερευνή-
σουν, να δημιουργήσουν και 
να διακριθούν στον χώρο της 
κοινωνικής ευποιίας», να εκ-
πληρώνεται χάρη στην εφαρ-
μογή του οράματός του. Το 
92,9% των μαθητών και των 
μαθητριών του Σχολείου μας 
κατόρθωσαν να εισαχθούν 
στην τριτοβάθμια εκπαίδευση 
με το υψηλό ποσοστό 92,3% σε 
Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύ-
ματα και το 7,7% σε Τεχνο-
λογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύ-
ματα. Αξιοσημείωτο είναι το 
γεγονός ότι το 63,6% των μα-
θητών κατέλαβε μία θέση σε 
Πανεπιστήμια της Αθήνας, 
το 9,4% στην Πάτρα, το 4,2% 
στην Θεσσαλονίκη και το 20,8 
σε άλλες πόλεις της Ελλάδας. 
Επιπρόσθετα, θα ήταν παρά-
λειψη να μην αναφέρουμε ότι 
από τους 112 μαθητές που εξε-
τάστηκαν Πανελλαδικά, 11 εξ 
αυτών εισήχθησαν σε Νομικές 
Σχολές, 12 σε Ιατρικές και συ-
νολικά 22 σε κάποια Πολυτε-
χνική (Αρχιτεκτόνων Μηχα-
νικών, Πολιτικών Μηχανικών, 
Ηλεκτρολόγων Μηχανικών 
και Μηχανικών Υπολογιστών, 
Μηχανολόγων Μηχανικών και 
Χημικών Μηχανικών).

Συμπληρωματικά, άξιο 
προσοχής είναι και το γεγο-
νός ότι η βαθμολογία των μα-
θητών στα εξεταζόμενα μα-
θήματα παρουσιάζει μεγάλη 
απόκλιση από τον Πανελλα-
δικό μέσο όρο. Πιο συγκεκρι-
μένα, όσον αφορά το μάθημα 
της Νεοελληνικής Γλώσσας, το 
Κολλέγιο σημείωσε γενικό μέ-
σο όρο βαθμολογιών 15,6 στα 

20, με διαφορά από τον πα-
νελλήνιο μέσο όρο κατά 2,5 
μονάδες. Στα μαθήματα Ομά-
δας Προσανατολισμού Ανθρω-
πιστικών σπουδών οι μαθητές 
είχαν βαθμολογική απόκλιση 
κατά 4,9 μονάδες στο μάθημα 
των Αρχαίων Ελληνικών, 4,1 
στα Λατινικά και 3,6 στο μά-
θημα της Ιστορίας.

Στην Ομάδα Προσανατο-
λισμού Θετικών Σπουδών ση-
μειώνεται μεγάλη υπεροχή των 
μαθητών σε όλα τα μαθήματα 
και ειδικότερα στο μάθημα της 
Φυσικής, με τη διαφορά των 
5,3 μονάδων και με τον μέσο 
όρο του Κολλεγίου να φτάνει 
το 18,2/20. Επιπρόσθετα, και 
στο μάθημα των Μαθηματικών 
διαμορφώθηκε η συντριπτική 
διαφορά των 5 μονάδων αλλά 
και στα μαθήματα της Βιολο-
γίας και της Χημείας σημειώ-
θηκε διαφορά των 4,2 μονάδων 
σε σχέση με τους υπόλοιπους 
πανελλαδικά εξεταζόμενους. 
Τέλος, στην Ομάδα Προσα-
νατολισμού Οικονομίας και 
Πληροφορικής υπήρξε από-
κλιση 3,8 μονάδων σε Μαθη-
ματικά και Α.Ο.Θ. αλλά στο 
μάθημα της Ανάπτυξης Εφαρ-
μογών σε Προγραμματιστικό 
Περιβάλλον σημειώθηκε η δι-
αφορά των 4,9 μονάδων.

Οι επιτυχίες των μαθητών 
του Σχολείου υπερέβησαν κάθε 
προσδοκία και έφεραν το Κολ-
λέγιο για άλλη μία φορά στην 
κορυφή. Ευχόμαστε στους επι-
τυχόντες μαθητές να συνε-
χίσουν την ίδια λαμπρή ακα-
δημαϊκή πορεία στις σπουδές 
τους, και στους εφετινούς υπο-
ψηφίους να ολοκληρώσουν με 
επιτυχία τους στόχους τους. 
Συγχαρητήρια σε όλους! 

Έλενα Κωστούλα, Α5

Πανελλαδικά             Κολλέγιο            
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Αποτελέσματα Πανελλαδικών Εξετάσεων 2016



Το Ταμείο Υποτροφιών

Τι είναι αυτό άραγε που κάνει ένα σχολείο ξεχωριστό; Κάποιοι πι-
στεύουν ότι είναι οι άριστες ακαδημαϊκές επιδόσεις των μαθητών, 
ενώ άλλοι οι σύγχρονες υποδομές και οι καλοδιατηρημένες εγκα-

ταστάσεις. Σίγουρα όλα αυτά είναι πολύ σημαντικά για τη σωστή λειτουρ-
γία ενός σχολείου. Όμως αυτό που κυρίως διακρίνει το Κολλέγιο από τα 
άλλα σχολεία είναι η προσπάθειά του να αποτελείται από μαθητές οι οποί-
οι δεν προέρχονται αποκλειστικά από την εύπορη τάξη. Αυτό το πετυχαί-
νει με το Ταμείο Υποτροφιών.

Εμπνευστές αυτού του θεμε-
λιώδους στοιχείου για την ξεχωρι-
στή φυσιογνωμία του Σχολείου εί-
ναι ο Στέφανος Δέλτα, ο «πατέρας 
του Κολλεγίου» και η σύζυγός του 
Πηνελόπη Δέλτα. Ο Δέλτα, από το 
ξεκίνημα του Κολλεγίου, τόνιζε την 
αξία των υποτροφιών και πίστευε 
ότι η εκπαίδευση που παρέχει το 
Σχολείο μας δεν πρέπει να καταντά 
«ένα είδος προνομίου της ευπορού-
σης τάξεως».

Το πιο καινοτόμο στοιχείο, όμως, 
που διαφοροποιεί το Κολλέγιο από 
οποιοδήποτε άλλο σχολείο που δι-
αθέτει πρόγραμμα υποτροφιών, εί-
ναι ότι αποκλειστικό κριτήριο για 

τη χορήγησή τους είναι η οικονομι-
κή ανάγκη της οικογένειας του μα-
θητή. Όπως χαρακτηριστικά είπε ο 
Όμηρος Ντέιβις: «Το Κολλέγιο έθε-
σε ως προϋπόθεση για τη χορήγηση 
υποτροφίας την οικονομική ανάγκη 
του υποτρόφου, όχι ακαδημαϊκές επι-
δόσεις του υψηλότερες των απαιτου-
μένων για ένα μη υπότροφο μαθητή. 
Με άλλα λόγια, δεν θα υπήρχαν άλ-
λα ακαδημαϊκά κριτήρια για τους εύ-
πορους και άλλα για τους οικονομι-
κά αδύναμους.» Μέσα από τα λόγια 
του Όμηρου Ντέιβις αντανακλάται ο 
κοινωνικός και οικονομικός πλουρα-
λισμός του Κολλεγίου.

Δυστυχώς, στις μέρες μας η χώ-

Πρόγραμμα
Υποτροφιών

Θεμελιώδες στοιχείο της ξεχωριστής
φυσιογνωμίας του Κολλεγίου

Όπως υπογράμμιζε 
ο Στέφανος Δέλτα,

«δὲν πρέπει 
ν᾽ἀποκλείωνται 
παιδιὰ ἀπόρων 
οἰκογενειών, μὲ 
συστατικὰ ἐπιμελείας 
καὶ καλῆς διαγωγῆς, 
ποὺ ἡμποροὖν 
νὰ ἑξελιχθοῦν καλοὶ 
καὶ χρήσιμοι πολίται, 
καὶ νὰ καταντᾶ 
ἡ ἐκπαίδευσις 
καὶ ἡ μόρφωσις ποὺ 
δίνει τὸ Κολλέγιον 
ἕνα εἶδος προνομίου 
τῆς εὐπορούσης 
τάξεως».



ρα μας ταλανίζεται από οικονομική 
κρίση. Σε αυτήν τη δύσκολη περί-
οδο η εκπαίδευση είναι αναγκαί-
ος παράγοντας, για να καταφέρει ο 
μαθητής να εξελιχθεί σε υπεύθυνο 
πολίτη που θα ανταποκρίνεται στη 
σημερινή κοινωνία. Παρόλο που η 
κρίση επιδεινώνει την οικονομική 
κατάσταση πολλών μαθητών του 
Σχολείου μας, όπως βλέπουμε στα 
παρακάτω γραφήματα, το Ελληνο-
αμερικανικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα, 

το μη κερδοσκοπικό Σωματείο, στο 
οποίο ανήκει το Κολλέγιο,  ανταπο-
κρίνεται με επιτυχία αυξάνοντας το 
χορηγούμενο ποσό καθώς και τον 
αριθμό των υποτρόφων.

Ένα άλλο σημαντικό στοιχείο 
που σχετίζεται με τις υποτροφίες 
του Σχολείου μας είναι το απόρ-
ρητο που τηρείται για τους υπό-
τροφους μαθητές και για τα προ-
απαιτούμενα στοιχεία από τους 
γονείς που υποβάλλουν αιτήσεις 

για υποτροφία. Πολιτική 
του Σχολείου είναι ο ίδιος 
ο μαθητής να μη γνωρίζει 
πως είναι υπότροφος. Με 
τον τρόπο αυτό ο υπότρο-
φος δεν διαφοροποιείται 
από τους υπόλοιπους μα-
θητές. Ταυτοχρόνως, αρ-
χή του Σχολείου είναι η 
ανωνυμία των μελών που 
απαρτίζουν τις επιτροπές 
των υποτροφιών Κολλε-
γίου Αθηνών και Κολλεγί-
ου Ψυχικού τα οποία είναι 
εκπαιδευτικοί των σχολι-
κών μονάδων, ενώ απόλυ-
τα εμπιστευτικές είναι οι 
αποφάσεις τους.

Ταυτόχρονα με το ξεκίνημα 
του Κολλεγίου Αθηνών 

αρχίζει να λειτουργεί 
το Ταμείο Υποτροφιών, 

δημιούργημα του Στεφάνου 
Δέλτα και της συζύγου 
του Πηνελόπης Δέλτα, 

που χορήγησαν το αρχικό 
κεφάλαιο και, εν συνεχεία, το 

ενίσχυσαν επανειλημμένως.



Fund Drive

Το Fund Drive είναι ένας σημαντικός θεσμός του Σχολείου μας. 
Στο πλαίσιό του διοργανώνονται εκδηλώσεις και πραγματοποι-
ούνται άλλες δράσεις για την ενίσχυση του Ταμείου Υποτροφι-

ών. Προκειμένου να επιτευχθεί αποτελεσματικά και οργανωμένα το έργο 
αυτό, δημιουργήθηκαν τέσσερις επιτροπές αποτελούμενες από εθελο-
ντές με κοινό σκοπό την εξασφάλιση χρηματικής υποστήριξης για το 
Πρόγραμμα Υποτροφιών.  Οι τέσσερις επιτροπές είναι: η Επιτροπή Απο-
φοίτων (Alumni Fund Drive), η Επιτροπή Γονέων (Parents Fund Drive), 
η Επιτροπή Γονέων Αποφοίτων (Past Parents Fund Drive) και η Επιτρο-
πή Εκπαιδευτικών (Faculty Fund Drive).

Πρώτα, ιδρύεται η επιτρο-
πή AFD το 1967, που αποτελείται 
από εκπροσώπους όλων των τά-
ξεων, τους Class Agents. Αυτοί εί-
ναι υπεύθυνοι για την συγκέντρω-
ση δωρεών από κάθε τάξη. Το AFD 
κινητοποιεί τους αποφοίτους να 
ενισχύσουν το Ταμείο Υποτροφι-
ών του Κολλεγίου, είτε με απευ-
θείας μεμονωμένες δωρεές μέ-
σω της ηλεκτρονικής ιστοσελίδας 
make a gift στο haef, είτε με αφορ-
μή κάποιο class reunion. Ένα από 
τα συνθήματα του AFD είναι: «Αν 
δεν υπήρχε το Πρόγραμμα Υπο-
τροφιών, το Κολλέγιο θα ήταν ένα 
άλλο σχολείο. Όχι το δικό σου!». 
Το σύνθημα αυτό αναδεικνύει σα-
φέστατα τον στόχο της επιτροπής.

Δέκα χρόνια αργότερα, το 

1977, συγκροτείται η επι-
τροπή PFD που απαρτί-
ζεται από γονείς-εθελο-
ντές. Αρμοδιότητά της 
είναι η οργάνωση εκδη-
λώσεων καλλιτεχνικού, 
μορφωτικού και κοινω-
νικού χαρακτήρα. Χα-
ρακτηριστική ετήσια 
δραστηριότητά της εί-
ναι η διοργάνωση του 
Χριστουγεννιάτικου 
Μπαζάρ.

Εξίσου σημαντι-
κή είναι και η FFD 
(Faculty Fund Drive), 
μια άτυπη επιτρο-
πή που αποτελείται 
από εκπαιδευτικούς 
με σκοπό να καλ-

«Αν δεν υπήρχε 
το Πρόγραμμα 
Υποτροφιών, 
το Κολλέγιο θα ήταν 
ένα άλλο σχολείο. 
Όχι το δικό σου!»

Alumni Fund Drive

Fund Drive



λιεργήσει στους μαθητές πνεύμα 
προσφοράς και κοινωνικής αλλη-
λεγγύης και να εμφυσήσει στους 
μελλοντικούς δωρητές την αντίλη-
ψη πως το «δίνω» πρέπει να είναι 
άμεσα συσχετισμένο με το «είναι» 
και το «νιώθω».

Συνοψίζοντας, εμείς ως μαθη-
τές του Κολλεγίου, οφείλουμε να 
εκτιμούμε και να ενισχύουμε το 
Ταμείο Υποτροφιών όπως και όσο 
μπορεί ο καθένας. Ήδη η Μαθητι-
κή Κοινότητα όλων των σχολικών 
μονάδων έχει αναλάβει πρωτο-

βουλίες και δραστηριοποιείται για 
τον σκοπό αυτό. Θα πρέπει, όμως, 
οι πρωτοβουλίες αυτές να γίνουν 
συστηματικότερες και πιο απο-
τελεσματικές με ακόμη ευρύτερη 
συμμετοχή –συλλογική και ατο-
μική– μαθητών.

Μόνο με τον τρόπο αυτό το 
Σχολείο μας θα μπορεί να πραγ-
ματώνει το όραμα των ιδρυτών του 
και να αποτελεί μια μικρογραφία 
όλης της κοινωνίας.

«Το Πρόγραμμα 
Υποτροφιών

είναι 
το Κολλέγιο»

Όμηρος Ντέιβις, 
Απομνημονεύματα

Πηγές:
– Δημήτρης Γ. Καραμάνος, Κολλέγιον Αθηνών 1925-2000 – Σταθμοί και Ορόσημα, 2001 
–  Στέφανος Δέλτα, Το Κολλέγιον Αθηνών, Ίδρυσις, Δράσις και νέαι κατευθύνσεις του προγράμματός του, 

ανατύπωση από το περιοδικό «Εργασία», 2004

Χριστίνα Ζορμπά, Α3
Τερέζα Μπουντιούκου, Α5
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Αριθμός αιτήσεων                 Αριθμός μαθητών που είχαν έκπτωση στα δίδακτρα


