
XPONOΣ 52ος • TEYXOΣ 1 • ΜΑΡΤΙΟΣ 2018

E Φ H M E P I Δ A  T H Σ  M A Θ H T I K H Σ  K O I N O T H T A Σ  T O Y  Λ Y K E I O Y  T O Y  K O Λ Λ E Γ I O Y  A Θ H N Ω N

TOY KOΛΛEΓIOY

ΕΛΛΗΝΟΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΝ ΙΔΡΥΜΑ
ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ - ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΨΥΧΙΚΟΥ

Σ Τ Ο  Τ Ε Υ Χ Ο Σ

  Συνέδρια

Μην κολλάτε
στις ετικέττες!

  Εκδρομές

  Κάνετε Τέχνη!

Πενθήμερη στη Θεσσαλονίκη. σ. 15
Πενθήμερη στο Άγιο Όρος. σ. 14

50 χρονια fund drive

Η Σοφία Βερυκίου, Γ1 παρουσι-
άζει τον Μίνωα Δούνια (1900-

1960) μέσα από πέντε μαθήματα ζωής.
σ.6

Αίθουσα 317: «Από εδώ ξεκίνη-
σαν πολλοί απόφοιτοι-ηθοποιοί 

που έκαναν το όνειρό τους πραγματικό-
τητα», σημειώνει η Ειρήνη Βουζάκη, Γ1.

σ.8

Η Δήλωση Αποστολής του Ελληνοαμερικα-
νικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος περιγρά-
φει το πρότυπο του πολίτη που το Κολ-

λέγιο προσπαθεί να καλ λιεργήσει.

Ο απόφοιτος του Κολ-
λεγίου δεν οφείλει να εί-
ναι μόνο ακαδημαϊκά άρ-
τιος και καταρτισμένος, 
αλλά πολύ περισσότερο 
χρειάζεται να διέπεται 
από εκείνα τα γνωρίσμα-
τα που θα τον καταστή-
σουν ολοκληρωμένη 
προσωπικότητα, δηλαδή 
από «ηθικό σθένος, πνευ-
ματική πειθαρχία και αν-
θρωπιά». Το Κολλέγιο 
έχει κατανοήσει από την 
αρχή της λειτουργίας του 
πως στην ιεράρχηση των 
αξιών η ανθρωπιά πρέπει 
να βρίσκεται στην κορυ-
φή. Για αυτόν τον λόγο, 
συγκροτείται με οραμα-
τιστές και πρώτους δω-
ρητές τον Στέφανο και 
την Πηνελόπη Δέλτα το 
Ταμείο Υποτροφιών.  Η 
αλληλεγγύη και η κοι-
νωνική προσφορά συ-
νιστούν ακρογωνιαίους 
λίθους της εκπαιδευ-

τικής φιλοσοφίας του 
Κολλεγίου. Αυτοί βρί-
σκουν έκφραση όχι μό-
νο στο Ταμείο Υποτρο-
φιών, αλλά και σε κάθε 
έκφανση της κολλεγια-
κής ζωής, σε κάθε εκδή-
λωση που διοργανώνει 
το Fund Drive, σε κάθε 
κινητοποίηση των μαθη-
τών, των αποφοίτων, των 
καθηγητών και των γο-
νέων.  σελ.10

Σταμάτης Κουλούρης, Γ1

Το σχολικό έτος 2017-2018 είναι αφιερωμένο στην κοινωνική ευποιία, στην 
αλληλεγγύη και στον συλλογικό εθελοντισμό με πρότυπο τον θεσμό των επιτροπών 
fund drive για τη στήριξη-ενίσχυση του προγράμματός υποτροφιών του Κολλεγίου

Χρυσό Ιωβηλαίο!
Μοναδικό, παραδοσιακό και συγχρόνως 
καινοτόμο! Τρεις μέρες με αναρίθμητες εκ-
πλήξεις, δώρα, εντυπωσιακούς χορό, αθλη-
τικά, φαγητό και τόσα άλλα. Ένα πλού-
σιο σε δρώμενα τριήμερο! 
Save the dates: 
Παρασκευή 23, 
Σάββατο 24 
και Κυριακή 
25 Μαρτίου
σελ. 4

Το Πανηγύρι γιορτάζει τα 50 του χρόνια

ΕνισχυμΕνη Εκδοση

20 σΕλιδΕσ MUN σ. 16
 UNESCO σ. 17
 NAΠΟΛΗ σ. 18

 ΤΗΙMUN σ. 16
 EUROSCOLA σ. 17
 ΑCSTAC σ. 18

Τιμή στον ευπατρίδη
Πέτρο Αλιβιζάτο

σελ.3
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Ε Σ Ω Τ Ε Ρ Ι Κ Α

ΕDITORIAL

Από τον Σταμάτη Κουλούρη, Γ1
Αρχισυντάκτη των «Νέων»

Ενεργοί μαθητές,
ενεργοί πολίτες

Εύη Γατσούλη, 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

Στις μία (η ώρα). Στη μία (η ώρα).
Ομοίως: στη μιάμιση

Αντέγραψε ό,τι βλέπεις. Αντίγραψε ό,τι βλέπεις.

Στα πλαίσια των 
αρμοδιοτήτων.

Στο πλαίσιο των 
αρμοδιοτήτων.

Αυτοί οι μέθοδοι,  
αυτοί οι παράμετροι, αυτοί 

οι ψήφοι.

Αυτές οι μέθοδοι,  
αυτές οι παράμετροι,  

αυτές οι ψήφοι.

Ανταπεξέρχομαι στις 
δυσκολίες.

Αντεπεξέρχομαι  
στις δυσκολίες.

Περισσότεροι  
από ένας.

Περισσότεροι από έναν ή 
περισσότεροι του ενός.

Παρεπιπτόντως Παρεμπιπτόντως

Συλλήφθηκε Συνελήφθη

Ασχολιόμαστε Ασχολούμαστε, 
ασχολούμασταν

ΣΤΟ ΤΕΥΧΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΤΗΚΑΝ:

Αρχισυντάκτης: Σταμάτης Κουλούρης, Γ1
Βοηθός Αρχισυντάκτη: Θανάσης Μπασιάκος, Γ8
Στο τεύχος συνεργάστηκαν: Ναταλία Αλιπράντη, Γ5, Γιώργος Αραβώσης, Β1, Σοφία Βε-
ρυκίου, Γ1, Ειρήνη Βουζάκη, Γ1, Εύη Γατσούλη, Β1, Αναστασία Διαμαντή, Β2, Μαρία - Χαρά 
Ζαχαράκη, Β2, Ιωάννης Κακλαμάνης, Γ5, Δημήτρης Κριεζής, Α4, Άννα-Μαρία Κωνσταντάκη Α5, 
Έλενα Κωστούλα, Β3, Αντώνης Λύρας Γ6, Γιώργος Λύρας, Α5, Αλέξανδρος Μαυροειδής, Γ6, 
Φάνης Μιχαλάκης, Α6, Πάνος Ρισκάκης, Γ1, Εύη Τσάκαλη, B6, Βελισσάριος Χριστοδούλου Γ7.
Καθηγητές - Σύμβουλοι: Aναστάσιος Ιωάννου, Αθηνά Λέκκα
Τεχνικός συνεργάτης: Μιχάλης Κύρκος

ΑνΤΙΛΑΜβΑνΟΜΑΙ ως προνόμιο μια μαθητική 
κοινότητα να διαθέτει εκείνα τα μέσα 
δημοκρατικής και συλλογικής έκφρασης 
που συντείνουν στην πολιτική και κοινωνική 
παίδευσή της. Ένα τέτοιο μέσο είναι μια σχολική 
εφημερίδα. Τα «νέα του Κολλεγίου» έχουν 
καταστεί αναπόσπαστο στοιχείο της κολλεγιακής 
ζωής και αποτελούν καρπό μαθητών, οι οποίοι 
θυσιάζοντας μέρος από τον προσωπικό τους χρόνο 
προβληματίζονται και δημιουργούν. 

ΑΥΤΗ Η ΕνΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ και η προθυμία τους να 
συνδράμουν σε έναν κοινό σκοπό, εν προκειμένω 
στην έκδοση των «νέων του Κολλεγίου», αποτελεί 
το απαραίτητο προστάδιο, ώστε να λειτουργήσουν 
στη μετέπειτα ζωή τους ως ενεργοί πολίτες. Αυτά 
τα γνωρίσματα καλλιεργεί η έκδοση μίας σχολικής 
εφημερίδας. Γιατί δημοκρατία χωρίς ενεργοποίηση 
των πολιτών είναι αδύνατον να υπάρξει και να 
ευδοκιμήσει.  

ΘΕωΡω ΠωΣ ΚΑΙ ΕφΕΤΟΣ τόσο η αρχισυνταξία 
του περιοδικού όσο και η συντακτική του 
ομάδα κατόρθωσαν να αρθούν στο ύψος 
των περιστάσεων και να συνεχίσουν αυτήν 
τη μακρόχρονη παράδοση των «νέων του 
Κολλεγίου». Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους 
μαθητές που συνέγραψαν άρθρα. Χωρίς αυτούς 
η εφημερίδα, δεν θα υπήρχε. Τις θερμές μου 
ευχαριστίες, επίσης στον βοηθό Αρχισυντάκτη, 
Θανάση Μπασιάκο, Γ8. Η συνεργασία μας υπήρξε 
άψογη και υποδειγματική. Τέλος, θα ήθελα να 
ευχαριστήσω εκ βάθους καρδιάς την καθηγήτρια, 
κ. Αθηνά Λέκκα για τη φιλολογική διόρθωση των 
άρθρων και φυσικά τον κ. Αναστάσιο Ιωάννου, 
στυλοβάτη του εγχειρήματος των «νέων».

ΑΥΤΑ ΕΙνΑΙ ΤΑ «νΕΑ». Μία ομάδα ανθρώπων, 
οι οποίοι ο καθένας από διαφορετικό μετερίζι, 
συνεργάζονται και δημιουργούν. 

ΣΑΣ ΚΑΛω να διαβάσετε την εφημερίδα και 
να προβληματιστείτε. Σας καλώ, επίσης, να 
συμμετάσχετε ενεργά στις δράσεις των «νέων», 
στηρίζοντας τον θεσμό, το επόμενο σχολικό έτος. 
Γιατί οι θέσεις που κατέχουμε εμείς οι άνθρωποι 
έρχονται και παρέρχονται με τον χρόνο και 
σίγουρα κάποια στιγμή έχουν ένα τέλος. Αυτός, 
όμως, που παραμένει αμετάβλητος είναι ο ίδιος ο 
θεσμός. Έχουμε χρέος να τον στηρίξουμε και να 
τον υπηρετήσουμε.  

Καλή ανάγνωση!



TA NEA TOY KOΛΛEΓIOY 3ΜΑΡΤΙΟΣ 2018

Έφυγε ο Πέτρος Αλιβιζάτος

Στις 7 φεβρουαρίου 2018 απεβίωσε ο Πέτρος 
Αλιβιζάτος, στυλοβάτης της Κολλεγιακής 

Οικογένειας για περισσότερα από 20 έτη, ως 
μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Κολλε-
γίου, Ταμίας και προσφάτως ως Αντιπρόεδρός 
του. Μια προσωπικότητα πολυσχιδής, με ση-
μαντική επιχειρηματική και κοινωνική δράση. 
Επιτυχημένος, παράλληλα, και στα κοινά, τα 
οποία υπηρέτησε από διάφορες θέσεις: βουλευ-

τής Κεφαλληνίας και Ιθάκης, Υφυπουργός Πολιτισμού και Τουρισμού 
και Πρόεδρος Οργανισμού του Δημοσίου. Η σημαντική πορεία του, η 
ακούραστη προσωπικότητά του και η ανιδιοτελής προσφορά του απο-
τελεί για όλους εμάς σημείο αναφοράς και φωτεινό παράδειγμα. Ήταν 
και θα παραμείνει μια σημαντική προσωπικότητα για το Σχολείο μας. 
Ευχαριστούμε για όλα! Καλό ταξίδι!

Βελισσάριος Χριστοδούλου, Γ7

ΟΙ ΕΚΛΟΓΕΣ για το  15μελές Μαθητικό Συμβούλιο πραγματοποι-
ήθηκαν και εφέτος με επιτυχία. Το Συμβούλιο προχώρησε αμέ-

σως στον προγραμματισμό των δράσεών του. Χαρακτηριστική εί-
ναι η πρωτοβουλία για διοργάνωση ημερίδας με Ομίλους από μέλη 
της Κολλεγιακής Οικογένειας, οι οποίοι θα εμπνεύσουν με τα λόγια 
τους μαθητές. Εκτός από αυτήν, άλλες εκδηλώσεις του Συμβουλίου 
αποτελούν:

Αθλητικές 
συναντήσεις

ΓΙΑ ΤΡΙΤΗ σχολική χρόνια διορ-
γανώθηκε με επιτυχία το Πρω-

τάθλημα Ποδοσφαίρου μεταξύ των 
τμημάτων του Λυκείου.

Δράσεις 
Αλληλεγγύης

ΣΥΓΚΙνΗΜΕνΟΙ από τις δυσκο-
λίες που αντιμετωπίζουν κα-

θημερινά χιλιάδες συνάνθρωποί 
μας, ο πρόεδρος της Μαθητικής 
Κοινότητας και εκπρόσωποι των 
μαθητών επισκέφθηκαν τον Σύλ-
λογο Γονιών Παιδιών με νεοπλα-
σματική Ασθένεια, Φλόγα. Γνωρί-
στηκαν με τα παιδιά, άκουσαν τις 
ιστορίες τους και προσέφεραν χρή-

ματα και τρόφιμα για τις ανάγκες 
του Συλλόγου, ώστε να μπορέσουν 
και αυτά τα παιδιά να απολαύσουν 
ένα εορταστικό δείπνο την περίο-
δο των Χριστουγέννων. 

Η «φλόγα» ιδρύθηκε το 1982 
από γονείς παιδιών με καρκίνο και 
σήμερα συμπαραστέκεται στις οι-
κογένειες που αντιμετωπίζουν αντί-
στοιχα προβλήματα και αγωνίζεται 
για την καλύτερη ιατρική, ψυχική 
και κοινωνική φροντίδα των παιδιών.

Γιώργος Αραβώσης, Β1

Πανηγύρι 
2018

ΌΠωΣ ΚΑΘΕ ΧΡΟνΟ, έτσι και 
εφέτος το Μαθητικό Συμ-

βούλιο και ολόκληρη η Μαθητική 
Κοινότητα προετοιμάζουν επιμε-
λώς το Πανηγύρι 2018.

Ε Σ Ω Τ Ε Ρ Ι Κ Α

ΜΑΘΗΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ

Δεκαπενταμελές 2017-2018
Στα μέσα Οκτωβρίου, διεξήχθησαν οι εκλογές για την ανάδειξη 

του Δεκαπενταμελούς Μαθητικού Συμβουλίου που μας εκπρο-
σωπεί τη σχολική χρονιά 2017-2018.

Πρόεδρος Βελισσάριος Χριστοδούλου
Αντιπρόεδρος Γεώργιος Δημητράτος

Γραμματέας Ιωάννης Κακλαμάνης
Οικονομικός Υπεύθυνος Λουκάς Καφούνης

Υπεύθυνοι
Κοινωνικής Δράσης

& Κοινωνικής Ευημερίας

Αναστασία Γαλερού
Ιωάννα Ζερβάκη
Αγγελίνα Καφούνη
Σταμάτης Κουλούρης
Άρτεμις Κρομμύδα 

Πανηγύρι
Γιώργος Αραβώσης 
Νικόλαος Λαναράς

Εκδρομές
Ιωάννα Ζερβάκη
Αγγελίνα Καφούνη
Νικόλαος Λαναράς

Υπεύθυνος Δικτύου Μ/Κ Χρήστος Μάρκου

Πειθαρχικά
Γιώργος Αραβώσης
Μαρία Δήμα
Άρτεμις Κρομμύδα

Αθλητικά
Ιωάννης Κακλαμάνης
Λουκάς Καφούνης
Παναγιώτης Μανιάς

Καλλιτεχνικά
Αναστασία Γαλέρου
Ιωάννης Σκουνάκης-Κουνάβης

Νέος Διευθυντής /President

Από την 1η Σεπτεμβρίου 2017 Διευθυντής/
President του Κολλεγίου Αθηνών-Κολλεγί-

ου Ψυχικού-νηπιαγωγείου «Ιωάννης Μ. Καρράς» 
έχει αναλάβει o Richard Lee Jackson, διαδεχόμε-
νος στη θέση αυτή τον Καθηγητή Σπύρο Πολ-
λάλη, o οποίος αποχώρησε με την ολοκλήρωση 
επταετούς θητείας.

Η δραστηριότητά του στον χώρο της εκπαί-
δευσης αναπτύχθηκε από τις αρχές της δεκαετί-

ας του 1990 (Executive Director for Diplomatic Studies & Training, Dean 
of Area Studies-Foreign Service Institute, κ.ά.). 

To 1999 -μετά την ολοκλήρωση της διπλωματικής σταδιοδρομίας 
του- ανελαβε President του Anatolia College και του American College 
of Thessaloniki-ACT στην Ελλάδα, προσφέροντας τις υπηρεσίες του επί 
11 συνεχή χρόνια. 

Το 2009 ανακηρύχθηκε Επίτιμος Διδάκτωρ Ανθρωπιστικών Σπουδών 
από το το ACT. Η ενασχόλησή του με εκπαιδευτικά θέματα είχε και ευρύ-
τερη διάσταση (President-Association of American International Colleges 
& Universities κ.ά.).

Είναι συγγραφέας τριών βιβλίων και πολλών μελετών και άρθρων, 
αναφερομένων, μεταξύ άλλων, και στην εκπαίδευση. Επί 30 χρόνια ακο-
λούθησε διπλωματική σταδιοδρομία, η οποία περιελάμβανε εκπροσώ-
πηση των ΗΠΑ σε διάφορους τομείς και σε πολλές χώρες ανά τον κόσμο. 

Κατά το διάστημα 1972-1977 υπηρέτησε στην Ελλάδα ως Γενικός 
Πρόξενος στη Θεσσαλονίκη και ως Εμπορικός Ακόλουθος της Αμερικα-
νικής Πρεσβεία στην Αθήνα. Θανάσης Μπασιάκος, Γ8



TA NEA TOY KOΛΛEΓIOY4 ΜΑΡΤΙΟΣ 2018

κού Ομίλου, η οποία δεν έχει τίποτα 
να ζηλέψει από ανάλογες επαγγελ-
ματικές παραστάσεις. Η συναυλία 
της College Symphony Orchestra, 
της Unplugged Orchestra, οι εξω-
τερικές συναυλίες, το βlue νote, οι 
συναυλίες στη μπουάτ, μα και οι 
τραγουδιστές στο Show του Σαβ-
βατόβραδου, θα δώσουν εφέτος το 
έναυσμα για ξεφάντωμα και χορό.

Η σωματική εκτόνωση μέσω 
των αθλητικών διοργανώσεων και 

η πνευματική καλλιέργεια μέ-
σω των πολιτιστικών δρώμε-

νων, αποτελούν πράγμα-
τι αναπόσπαστό κομμάτι 

του Πανηγυριού. Αξίζει 
όμως να αναγνωρισθεί 
και μια άλλη διάσταση 
του Πανηγυριού. Χα-
ρακτηριστική είναι 
η προσφορά μέρους 
των εσόδων του για 
την ενίσχυση του Τα-
μείου Υποτροφιών.

Αυτό που κάνει 
το Πανηγύρι ξεχωρι-
στό είναι ότι δεν συ-

νιστά μια ακόμα τυπι-
κή σχολική εορταστική 

εκδήλωση. Είναι η απο-
τύπωση όλων των σκέψε-

ων και των προβληματισμών 
της Μαθητικής Κοινότητας σε 

μορφή δράσεων. Για αυτούς τους 
λόγους, λοιπόν, σας προσκαλώ να 
λάβετε μέρος στο Πανηγύρι 2018. 
Ραντεβού στις 23 Μαρτίου!

Γιώργος Αραβώσης, Β1

Π Α Ν Η Γ Υ Ρ Ι  ’ 1 8

Πανηγύρι 2018
Το Πανηγύρι αποτελεί το 

αποκορύφωμα των εκ-
δηλώσεων της Μαθη-
τικής Κοινότητας του 

Κολλεγίου. Οι τριήμερες εκδηλώ-
σεις, που πλέον έχουν εξελιχθεί σε 
θεσμό του Σχολείου μας, πρό-
κειται να λάβουν χώρα στις 
23, 24 και 25 Μαρτίου 2018. 
Όλη η Κολλεγιακή Οικο-
γένεια θα έχει την ευκαι-
ρία να ψυχαγωγηθεί στο 
campus, παρακολου-
θώντας καλλιτεχνικές 
εκδηλώσεις των Ομί-
λων και λαμβάνοντας 
μέρος σε παιχνίδια και 
δραστηριότητες.

Η σημασία του Πα-
νηγυριού είναι αδιαμ-
φισβήτητη. Οι μαθητές, 
οργανώνοντας οι ίδιοι 
δράσεις, προσφέρουν τη 
δυνατότητα για ψυχαγωγία 
στους γονείς, τους καθηγητές, 
μα και στους ίδιους. Έτσι, απο-
λαμβάνοντας τους καρπούς των 
κόπων τους, συνειδητοποιούν πως 
η οργανωμένη ομαδική προσπά-
θεια αποδίδει.

Αξίζει να γίνει ιδιαίτερη αναφο-
ρά στην παράσταση του Δραματι-

Shoot for the moon

Even if you miss, you'll land among the sta
rs.

Πέντε γυναίκες πίνουν τον απογευματινό 
τους καφέ και συζητούν. Το μυαλό τους κατα-
κλυσμένο από αναμνήσεις, δεν τις εμποδίζει 
απ’ το να αναζητούν περήφανα την ευτυχία.

Ο Γιάννης Καλαβρυανός έχει συγκεντρώσει 
μαρτυρίες από δεκάδες ανθρώπους και παρου-
σιάζει επιλεκτικά κάποιες από αυτές, για να ανα-
δείξει όχι μόνο την σκοτεινή και αβέβαιη αίσθη-
ση του παρελθόντος, αλλά και την ομορφιά που 
αναβλύζει από την επιμονή της συλλογικής μνή-
μης. Ενθυμούμενοι τις εποχές του 1922-2004 πα-
ραθέτουν και αναβιώνουν τις εμπειρίες τους.

Όπως είδαμε την προηγούμενη χρονιά μέ-
σα από τις πιο δύσκολες καταστάσεις προκύ-
πτουν τα καλύτερα ξεφαντώματα. Εφέτος, 
μέσα σε εξίσου δύσκολες εποχές το γλέντι αλ-
λάζει μορφή και προκύπτουν οι πιο γνήσιοι 
έρωτες. Ένας νεαρός ποδοσφαιριστής βρίσκει 

τον έρωτα, δύο ονειροπόλοι φοιτητές ερωτεύ-
ονται απ’ την αρχή, μια γυναίκα ελπίζει στην 
αγάπη και μια νεαρή κοπέλα ερωτεύεται ξανά.

Μια παράσταση με το διαχρονικό μήνυμα 
της υπομονής και της επιμονής. Οι άνθρωποι 
που μαρτύρησαν την αλήθεια τους δεν πα-
ρέθεσαν απλώς γεγονότα αλλά κατέθεσαν το 
πνεύμα και την ψυχή που τα συνόδευε. Έχει, 
πλέον, βραδιάσει και ο καφές έχει τελειώσει. 
Οι ηρωίδες μας γελούν και ανακουφισμένες 
παίρνουν «τον δρόμο της εξόδου τους»

Ειρήνη Βουζάκη, Γ1

 ΔΡΑΜΑΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ
ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 23 ΜΑΡΤΙΟΥ, ΩΡΑ 21:00

Γιοι & κόρες
Μια παράσταση για την 
αναζήτηση της ευτυχίας 
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Με ποιο τρόπο σε βοήθησε το Σχολείο 
μας στη διαμόρφωση του χαρακτήρα 
σου;

Το Σχολείο μας, αναντίρρητα, 
αποτέλεσε ορόσημο στην ανάπτυ-
ξη της προσωπικότητάς μου, κα-
θώς μου μετέδωσε αξίες και αρχές 
τις οποίες προσπάθησα να εκμε-
ταλλευτώ στο έπακρον. Μέσω του 
Σχολείου ανέπτυξα τις κλίσεις και 
τα ταλέντα μου και μυήθηκα στην 
αθλητική παιδεία. Κατά τη διάρ-
κεια της φοίτησής μου ανέπτυξα 
τη σκέψη και τη συγκρότησή μου. 
Σημαντικότερο, ωστόσο, θεωρώ 
το γεγονός πως με βοήθησε να συ-
νειδητοποιήσω πως ο καθένας από 
εμάς μπορεί να συνεισφέρει, με τον 
δικό του τρόπο, στην αλλαγή του 
κόσμου μας.

Τι σου έδωσε το έναυσμα να στοχεύσεις 
σε μια τέτοια σχολή υψηλής ζήτησης;

Η οικογένειά μου άσκησε μεγά-
λη επιρροή στην επιλογή μου αυ-
τή. Οι γονείς και τα αδέλφια μου 
είναι γιατροί, επομένως, η Ιατρική 
ήταν πια μονόδρομος για εμένα. Ει-
δικά ο αδελφός μου, που είναι εν-
νέα χρόνια μεγαλύτερός μου, ήταν 
και είναι το πρότυπό μου και συνε-
τέλεσε σε σημαντικό βαθμό στην 
απόφασή αυτή.

Ποια ήταν η βασική δυσκολία που κλή-
θηκες να αντιμετωπίσεις κατά την προ-
ετοιμασία σου;

Κατά κύριο λόγο η βασική δυ-
σκολία ήταν η διατήρηση καλής 
ψυχολογίας. Η πίεση στην οποία 
υποβάλλεσαι μπορεί να εξελιχθεί 
σε μία ιδιαίτερα ψυχοφθόρα κατά-
σταση, σε περίπτωση που δεν την 
διαχειριστείς σωστά. Για αυτό πρέ-
πει να συμφιλιωθείς με την ιδέα της 
αποτυχίας, να είσαι πάντοτε ήρε-
μος και ψύχραιμος και να γνωρίζεις 
ότι τα λάθη που κάνεις σε βοηθούν 
να γίνεις καλύτερος.
Πιστεύεις πως υπάρχει συνταγή για την 
επιτυχία;

Κατά τη γνώμη μου, όχι, δεν 
υπάρχει συγκεκριμένη συνταγή. 
Αυτό που απαιτείται είναι σεβα-
σμός στην διαδικασία αυτή. Ο κα-
θένας πρέπει να υιοθετήσει τη δική 
του μέθοδο διαβάσματος και δια-
χείρισης του χρόνου του.

Με ποιο τρόπο πιστεύεις ότι το Κολλέγιο 
Αθηνών σε βοήθησε να πραγματοποιή-
σεις τον στόχο σου;

Το Κολλέγιο Αθηνών προσφέ-
ρει πολλές δυνατότητες που αν τις 
εκμεταλλευθείς, θα επωφεληθείς 
από αυτές. Οι καθηγητές δεν μου 
μετέδωσαν απλά τις γνώσεις τους 
αλλά και τις αξίες που τους διέ-
πουν. Από τον καθένα ξεχωριστά 
έχω κερδίσει κάτι, όχι μόνο για την 
επαγγελματική μου σταδιοδρομία 
αλλά και για την στάση μου απένα-

ντι στη ζωή. Το Σχολείο μας προ-
σφέρει, πέραν των άλλων, κοινωνι-
κή και κοσμική παιδεία.

Σκέφτηκες το ενδεχόμενο των σπουδών 
στο εξωτερικό;

Θεωρώ πως ακόμη και στη δε-
δομένη στιγμή αξίζει να παλεύου-
με στην χώρα μας. Δεν σκέφτηκα 
το ενδεχόμενο του εξωτερικού, και 
ακόμη και αν δεν περνούσα στη 

σχολή που ήθελα, το πιο πιθανό 
είναι ότι θα έμπαινα ξανά στη δι-
αδικασία Πανελλαδικών εξετάσε-
ων. ωστόσο, ήμουν αρκετά σίγου-
ρος για τον εαυτό μου και πίστευα 
πως είχα πολλές πιθανότητες να 
πετύχω.

Τι θα σου μείνει αξέχαστο από τα μαθη-
τικά σου χρόνια;

Η δωδεκαετής πορεία μου στο 
Σχολείο σίγουρα είχε να μου προ-
σφέρει πολλές εμπειρίες και όμορ-
φες στιγμές. Ο αθλητισμός απο-
τελεί αναπόσπαστο κομμάτι της 
καθημερινότητάς μου, από μικρή 
ηλικία. Θα μου μείνουν αξέχαστοι 
οι αγώνες βόλλεϋ, και ειδικά αυ-
τοί σε ένα διασχολικό τουρνουά 

της έκτης δημοτικού, που βίωσα 
πρώτη φορά έντονα την αποτυ-
χία. Ακόμη, οι πρόβες για την εκ-
φώνηση των ρητορικών λόγων θα 
παραμείνουν ανεξίτηλες στην μνή-
μη μου, καθώς είχα τη δυνατότη-
τα να δεχτώ πολύτιμες συμβουλές 
από τους καθηγητές μου. βέβαια, 
αξέχαστη θα μου μείνει η διαδικα-
σία συγγραφής του λόγου μου για 
την αποφοίτηση, καθώς είχα τη δυ-
νατότητα να αποτυπώσω σε αυτόν 
συναισθήματα και βιώματα χρό-
νων. Τέλος, όπως προανέφερα, οι 
καθηγητές μου προσέφεραν πολ-
λά, γι αυτό και δεν θα τους ξεχά-
σω ποτέ!

Σε φοβίζει το επαγγελματικό σου μέλλον 
εν όψει οικονομικής κρίσης;

Προτιμώ να ατενίζω το παρόν. 
Προς το παρόν δεν με φοβίζει κάτι. 
Σκέφτομαι τις σπουδές μου, είμαι 
αισιόδοξος και θεωρώ ότι αν προ-
σπαθήσουμε όλοι θα μπορέσουμε 
να κάνουμε κάτι και να αποκατα-
σταθούμε επαγγελματικά στην χώ-
ρα μας.

Πώς πιστεύεις ότι πρέπει κανείς να αντι-
μετωπίζει την αποτυχία;

Κατά τη γνώμη μου, δεν αρμό-
ζει σε κανέναν να καταβάλλεται 
από την αποτυχία Αντιθέτως, θα 
πρέπει να γίνεται πιο δυνατός και 
να προσπαθεί ακόμη περισσότερο. 
Σε κανέναν δεν αξίζει τίποτα κατώ-
τερο από τα όνειρά του!

Ποια συμβουλή θα έδινες στους μαθητές 
της Γ΄ Λυκείου αλλά και στους μαθητές 
των άλλων τάξεων που αργά ή γρήγορα 
θα βιώσουν την προετοιμασία των Πα-
νελλαδικών εξετάσεων;

Το πιο σημαντικό είναι το συ-
στηματικό διάβασμα, αυτό να έχε-
τε στο μυαλό σας. Πρέπει να θέτε-
τε στόχους και να έχετε όνειρα. να 
στοχεύετε ψηλά, να ξεπερνάτε το 
εαυτό σας και να αναγνωρίζετε τις 
δυνάμεις σας.

Σ Υ Ν Ε Ν Τ Ε Υ Ξ Η

Συνέντευξη του

Σαράντη - Άγγελου 
Σταμπούλογλου ’17

στην
Έλενα Κωστούλα, Β3

O Σαράντης - Άγγελος Σταμπούλογλου ’17 
συγκέντρωσε την υψηλότερη βαθμολογία ανάμεσα 
στους μαθητές του Κολλεγίου Αθηνών. Εισήχθη 

10ος στην Ιατρική Σχολή Αθηνών με 19.572 μόρια. Στην 
συνέντευξη που παραχώρησε στα «νέα» μιλάει για την 
χρονιά που πέρασε, τους μελλοντικούς του στόχους και δίνει 
τις συμβουλές του στους μελλοντικούς υποψηφίους.

ΣΥ
Μ

ΒΟ
ΥΛ

Η ΤΟ ΠιΟ ΣΗΜΑνΤιΚΟ 
είναι το συστηματικό διάβασμα,  
αυτό να έχετε στο μυαλό σας.  
Πρέπει να θέτετε στόχους και να 
έχετε όνειρα. Να στοχεύετε ψηλά, 
να ξεπερνάτε το εαυτό σας και να 
αναγνωρίζετε τις δυνάμεις σας.

“

“
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O Malcolm Bradbury, ο βρετανός μετρ του λεγόμενου «πανεπιστημιακού μυθιστορήματος» (campus novel) και 
συγγραφέας του μυθιστορήματος «The History Man» (1975) έχει μια πραγματικά καλή συμβουλή-προτρο-
πή: «Μην ξεχνάς ποτέ το παρελθόν. Μπορεί να το ξαναχρειαστείς στο μέλλον». Καθώς αυτή η χρονιά, για πολ-
λούς και πολλές από εμάς, σηματοδοτεί το τέλος της σχολικής μας διαδρομής, ας αναζητήσουμε στο παρελ-

θόν του δικού μας Σχολείου «το ροκ του μέλλοντός μας» μέσα από τα μαθήματα ενός σπουδαίου δασκάλου: του Μίνου 
Δούνια (1900-1962).

 μ ά θ η μ ά  π ρ ώ τ ο : 

Μην κολλάτε 
στις ετικέτες!

Μας το μεταφέρει ο νίκος Δή-
μου ΄54, μαθητής του Μίνου Δού-
νια στο κατ’ επιλογήν μάθημα 
«Ιστορία της Μουσικής». 

«Φοίτησα σ’ αυτό τέσσερα 
χρόνια. Κι εκεί ο Δούνιας ξεκί-
νησε να μας αναλύει μουσικούς, 
αλλά μ’ έναν τρόπο ο οποίος 
ήτανε καταπληκτικός, διότι μας 
έφερνε τους δίσκους, έφερνε τις 
παρτιτούρες, μας έβαζε ν’ ακού-
με τη μουσική διαβάζοντας την 
παρτιτούρα - και τη σταμάταγε 
και μας ανέλυε γιατί η φούγκα 
αυτή του Μπαχ είναι ενδιαφέ-
ρουσα και τι είναι ένα stretto και 
τι είναι το πεντάλ - και πραγμα-
τικά έμαθα και να διαβάζω και 
να ακούω μουσική. Μας έκανε 
δε περίεργα κουίζ - μας έβαζε 
στο πικάπ δύο μουσικές φρά-

σεις και μας έλεγε: «αυτό τι 
είναι;» - λέγαμε, «ξέρω ’γω - 
ρομαντικός συνθέτης… Σού-
μαν, Μπράμς…» 

- «Είναι Μότσαρτ. Για να 
μην κολλάτε στις ετικέτες!», 
τόνιζε.

 μ ά θ η μ ά  δ Ε υ τ Ε ρ ο : 

Πάθος, όραμα, 
αφοσίωση, 

εργατικότητα!
Χαρακτηριστική γι’ 

αυτό το μάθημα είναι η 
μαρτυρία του «Αθηναί-
ου», όπως την αντλού-
με από το λεύκωμα 
«Αγωγή Ψυχής – Τέρ-
ψη Ζωής: Η πολιτιστι-
κή – καλλιτεχνική πα-
ράδοση και προσφορά 
του Κολλεγίου Αθηνών 
από την εποχή του Κα-

ρόλου Κουν και του Μίνου Δούνια 
μέχρι σήμερα»: 

«Το φετινό μουσικό πρό-
γραμμα στο σχολειό μας θα είναι 
πλουσιότερο από το πρόγραμμα 
πού ’χαμε στις περασμένες χρο-
νιές. Φέτος, κάθε Τετάρτη, θά,-
χουμε στο Assembly τραγούδια. 
Θα μας τα διδάσκει ο κ. Δού-
νιας με συνωδία πιάνου… Κάθε 
Παρασκευή το πρωί θα γίνεται 
σύντομη διάλεξις για τη μουσι-
κή, με θέμα την εποχή του ρο-
μαντισμού. Οι διαλέξεις θα συ-
νοδεύονται με πλάκες διαφόρων 
μουσικών κομματιών στο γραμ-
μόφωνο. Ο κ. Δούνιας μάλιστα 
εξέφρασε την ελπίδα και τον 
πόθο να κατορθωνότανε να δη-
μιουργηθεί ένα κουαρτέτο από 
βιολιά μαθητών, καθώς και χο-
ρωδία… Στο κατώτερο τμήμα 
ο κ. Δούνιας είπε πως θα προ-
σπαθήση να μάθη στα παιδιά 
ανάγνωση μουσικής από νότες, 
θαυμάσια έμπνευσις όσον αφο-
ρά την άρτια μουσική τους μόρ-
φωση».

Μα ο Μίνως Δούνιας δεν ενδια-
φερόταν μόνο για τη μουσική μόρ-
φωση των δικών του μαθητών, αλλά 
για όλα τα ελληνόπουλα. Συνθέτει 
ο ίδιος τα δικά του «Παιδικά Τρα-
γούδια», που εκδίδονται το 1948 
από τον εκδοτικό οίκο «Ίκαρος». 
Η έκδοση βραβεύεται και εγκρί-
νεται ως διδακτικό εγχειρίδιο για 
τα Δημοτικά Σχολεία. Όμως, ο πά-
ντα ανήσυχος Μίνως Δούνιας δεν 
σταματά εδώ. Όταν ο Μανόλης 
Τριανταφυλλίδης του προτεί-
νει να κάνουν μαζί με την Πολυ-
ξένη Ματέυ μία συλλογή τραγου-
διών ελληνικών και ξένων, λαϊκών 
και έντεχνων, που να είναι κατάλ-
ληλα για παιδιά του νηπιαγωγείου 
και των πρώτων τάξεων του δημοτι-
κού, εκείνος δέχεται πρόθυμα.

«Ο Δούνιας με όλο το φόρ-

Μην κολλάτε στις ετικέτες!
Και άλλα τέσσερα μαθήματα του Μίνου Δούνια

Ο Μίνως Δούνιας 
γεννήθηκε το 1900. Μετά 
την αποφοίτησή του από 

τη Ροβέρτειο Σχολή της 
Κωνσταντινούπολης, ο 

Μίνως Δούνιας έκανε 
λαμπρές μουσικές 

σπουδές στο βερολίνο. 

Η αποστροφή του για 
το ναζισμό τον έκανε 

να εγκαταλείψει τη 
Γερμανία και να έρθει 

στην Ελλάδα. Αμέσως 
προσελήφθη στο 

Κολλέγιο, το οποίο και 
υπηρέτησε σχεδόν τρεις 

δεκαετίες.

Αλλά ας δούμε μερικά 
από τα μαθήματά του:



TA NEA TOY KOΛΛEΓIOY 7ΜΑΡΤΙΟΣ 2018

Μ Ο Υ Σ Ι Κ Η

το δουλειάς που είχε – δίδα-
σκε μουσική σε δύο σχολεία και 
έγραφε μουσική κριτική σε εφη-
μερίδες και περιοδικά. Θυσίασε 
επί δύο χειμώνες πολλές βρα-
διές για να διαλέξωμε μαζί, να 
ταξινομήσωμε, να διασκευάσω-
με και να εναρμονίσωμε τα τρα-
γουδάκια αυτά».

Αυτά γράφει η Πολυξένη Μα-
τέυ στον πρόλογο της έκδοσης που 
κυκλοφόρησε από το ίδρυμα Μα-
νόλη Τριανταφυλλίδη, μετά τον 
θάνατο του Μίνου Δούνια, τον 
Οκτώβριο του 1962.

Ένα άλλο έργο του Δούνια ήταν 
η «Συλλογή Τραγουδιών» που 
εξέδωσε το Κολλέγιο Αθηνών το 
1963.

 μ ά θ η μ ά  τ ρ ι τ ο : 

Πολύπλευρη δράση!
Ο Μίνως Δούνιας θα έχει μία 

σημαντική συμβολή όχι μόνο στη 
μουσική αγωγή του παιδιού αλλά 
και της ελληνικής κοινωνίας. Πά-
ντα ανήσυχος και δημιουργικός, θα 
ιδρύσει τον «Μουσικό Κύκλο», μία 
ομάδα χορωδών που με τη συνο-
δεία παλαιών μουσικών οργάνων 
θα δίνει επί χρόνια συναυλίες με-
σαιωνικής και αναγεννησιακής 
μουσικής, φέρνοντας σε επαφή το 

μουσικόφιλο κοινό με έργα που ου-
δείς μέχρι τότε είχε αποτολμήσει.

Ταυτόχρονα, ως μουσικολόγος 
διεθνούς κύρους, θα είναι ο άνθρω-
πος που θα εισάγει στον ημερήσιο 
και περιοδικό Τύπο («Η Καθημε-
ρινή», «Νεοελληνικά Γράμματα») 
μία μουσικοκριτική υψηλών προδι-
αγραφών: σοβαρή, τεκμηριωμένη, 
οργανωμένη, νηφάλια, ευαίσθητη. 
Μία επιλογή του κριτικού του έρ-
γου, με τον τίτλο «Μίνως Δούνιας, 
Μουσικοκριτικά», θα επιμεληθεί 
και θα δημοσιεύσει το 1963, ο Γ. Ν. 
Πολίτης.

 μ ά θ η μ ά  τ Ε τά ρ τ ο : 

Σθένος 
και μαχητικότητα!

Ο Μίνως Δούνιας ήταν ένας άν-
θρωπος που ήξερε να αναγνωρίζει 
και να υπερασπίζεται τους άξιους. 
Είναι χαρακτηριστικό ότι ήταν από 
τους ελάχιστους που υπερασπί-
στηκαν δημόσια την ιδιοφυΐα και 
το ταλέντο του Νίκου Σκαλκώτα, 
του σπουδαιότερου, ίσως, συνθέ-
τη «κλασικής» μουσικής που γέν-
νησε ο τόπος μας. Ένας άλλος άν-
θρωπος που είχε αναγνωρίσει πολύ 
νωρίτερα το ταλέντο του Σκαλκώ-
τα ήταν ο Εμμανουήλ Μπενάκης, 
στον οποίον ο Έλληνας συνθέτης 
χρωστούσε την δεύτερη υποτρο-

φία του. Ο Μίνως Δούνιας, κόντρα 
στο ρεύμα, στήριζε και έδινε δύνα-
μη στον συνθέτη, ενώ δεν δίστασε 
να ασκήσει κριτική σε όλους εκεί-
νους που τον μάχονταν.

Όμως ο Δούνιας δεν αρκέστη-
κε σ’ αυτά. Μαζί με άλλους φίλους 
και υποστηρικτές του νίκου Σκαλ-
κώτα, συγκρότησαν την επιτροπή 
Σκαλκώτα με σκοπό τη συγκέ-
ντρωση, τη μελέτη και την έκδοση 
των έργων του συνθέτη, καθώς και 
την παρουσίασή τους στο κοινό. 
Ο Δούνιας διετέλεσε για 11 χρό-
νια πρόεδρος της επιτροπής αυτής 
που το 1961, μετεξελίχθηκε σε σω-
ματείο με την ονομασία «Εταιρία 
φίλων νίκου Σκαλκώτα».

 μ ά θ η μ ά  π Ε μ π τ ο : 

Κοινωνική συνείδηση 
και παρουσία!

Ο Πόλεμος και η Κατοχή 
ασκούν καταλυτική επίδραση σ’ 
αυτόν τον ευαίσθητο και σκεπτό-
μενο άνθρωπο. Το «Ημερολόγιο 
Κατοχής» που διατηρεί κατά την 
περίοδο της Κατοχής και κυκλο-
φόρησε το 1987, σε επιμέλεια του 
αποφοίτου του Κολλεγίου Κυριά-
κου Ντελόπουλου, με τον τίτλο 
«Έπειτα από 120 χρόνια ελεύθε-
ρης ζωής είμεθα πάλι σκλάβοι», 
αποτελεί ντοκουμέντο όχι μόνο για 

τους μελετητές της περιόδου αλλά 
και για τον καθένα και καθεμία από 
εμάς.

«Προχθές πούλησα τις χρυσές 
μας βέρες και πήρα τρεις οκάδες 
αλεύρι», γράφει ο Μίνως Δούνιας, 
στις 5 φλεβάρη του 1942. Αυτή η 
απλή αλλά συνάμα συγκλονιστική 
πρόταση αποτελεί σημείο αναφο-
ράς για κάθε δοκίμιο/άρθρο που δι-
ερευνά τα δεινά της κατοχής με κύ-
ριο αυτό της πείνας και συνάμα τη 
διάρρηξη του κοινωνικού ιστού που 
αυτή προκάλεσε, καταδικάζοντας 
τους πολλούς και προσφέροντας 
«χρυσές ευκαιρίες» πλουτισμού 
στους μαυραγορίτες του πόνου και 
της απελπισίας.

Μεγάλη αξία έχει, επίσης, το βι-
βλίο του Μίνου Δούνια «Θα νική-
σουμε αλλά υπέρ την νίκην δό-
ξα», που κυκλοφόρησε το 2006. 
Πρόκειται για αποσπάσματα από 
επιστολές, που περνούσαν από τον 
έλεγχο της λογοκρισίας του πολέ-
μου. Ο Μίνως Δούνιας διέσωσε 
αντιγράφοντάς σε μία μικρή ατζέ-
ντα όσα του προκαλούσαν το εν-
διαφέρον.

Αυτή την παράδοση συνεχίζει 
επάξια το Κολλέγιο! Και οι απο-
σκευές που σηκώνουμε όσες και 
όσοι φεύγουμε είναι πράγματι πο-
λύ βαριές… Τι τύχη! Τι τιμή!

Σοφία Βερυκίου, Γ1

Ο Μίνως Δούνιας στην τάξη με μαθητές του (1958). Από το βιβλίο του κ.  Δ. Καραμάνου "Αγωγή Ψυχής Τέρψη Ζωής. Η πολιτιστική - καλλιτεχνική παράδοση και προσφορά
του Κολλεγίου Αθηνών από την εποχή του Καρόλου Κουν και του Μίνου Δούνια μέχρι σήμερα» , Β έκδοση 2016.



νΟΜΙΖω πως όποιος ενδια-
φέρεται για το θέατρο, όσο 
ντροπαλός κι αν είναι, πρέ-
πει να εκμεταλλευτεί αυ-
τήν την σπουδαία ευκαι-
ρία του Σχολείου μας που 
λέγεται «Δραματικός Όμι-
λος». Μέσα σε δύο χρόνια 
και με την καθοδήγηση της 
κ. Αγγελικής Γκιργκινούδη 
έμαθα πάρα πολλά πράγ-
ματα και αποκόμισα εμπει-
ρίες που θα τις θυμάμαι για 
πάντα. Χαίρομαι που συ-
νεχίζετε δυναμικά. Αισθά-
νομαι ευγνώμων που η ζωή 
μου στο θέατρο ξεκίνησε μ’ 
αυτόν τον τρόπο. 

–Αναστασία Κονίδη ’09
Ηθοποιός

Ο ΔΡΑΜΑΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ με βοήθησε 
ως άνθρωπο και ως καλλιτέχνη στο 
μέγιστο βαθμό. Με έκανε να εκτι-
μήσω τη συλλογικότητα, την αλ-
ληλεγγύη και την κοινή δημιουρ-
γικότητα. Οφείλω τα πάντα στην 
ομάδα αυτή και στην κ. Αγγελική 
Γκιργκινούδη που με την επιμονή 
και και την αγάπη της για το θέα-
τρο με έκαναν να πεισθώ πως για 
την ομορφιά που συναντά κανείς 
στη τέχνη και στους ανθρώπους 
αξίζουν θυσίες και αφοσίωση. Δεν 
θα ήμουν εδώ που είμαι σήμερα χω-
ρίς τον Δραματικό Όμιλο του Σχο-
λείου μου. Γι’ αυτό αισθάνομαι ευ-
γνώμων και τυχερή. 

–Αμαλία Αρσένη ’08
Ηθοποιός

Ο ΔΡΑΜΑΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ του Λυκεί-
ου ήταν  πάντα μια ανάσα ζωής κά-
θε απόγευμα Παρασκευής και Κυ-
ριακής. βρήκα πού περνάω καλά, 
ακόμα κι όταν είμαι απελπισμέ-
νος. Πήρα μαθήματα θεάτρου, φι-
λίας, έρωτα, αγάπης και σίγουρα 
αξέχαστες αναμνήσεις. Είναι ό,τι 
καλύτερο μου συνέβη. Μέσα από 
αυτή τη μοναδική συνθήκη πέρασα 
στον κόσμο του  θεάτρου και γνώ-
ρισα από κοντά αυτούς τους μονα-
δικούς ανθρώπους!

–Γιάννης Νιάρρος ’09
Ηθοποιός

Η ΣΧΕΣΗ ΜΟΥ με το θέατρο ξεκί-
νησε στο Γυμνάσιο. Στην ουσία, 
όμως, η αληθινή αγάπη για το θέ-
ατρο πηγάζει από την κ. Αγγελική 
Γκιργκινούδη. Σήμερα, αναπολώ-
ντας τις πρόβες και τις παραστά-
σεις, την παρέα, τις όμορφες στιγ-
μές, τις εντάσεις, τις αγκαλιές, τους 
έρωτες, τα ωραία απρόοπτα συνει-
δητοποιώ, ότι αν είχα την ευκαιρία 
να γυρίσω το χρόνο πίσω, θα έκα-
να ακριβώς τα ίδια πράγματα, με 
τους ίδιους υπέροχους ανθρώπους. 

–Γιάννης Λατουσάκης ’09
Ηθοποιός
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Μια μικρή σοφίτα. Ένα μι-
κρό δωμάτιο που κλεί-
νει τόσες αναμνήσεις 
και έχει συλλέξει τα βή-

ματα τόσων ηθοποιών που το αγάπησαν. 
Στην αίθουσα 317 μπήκα κι εγώ, όταν  
επέλεξα να δοκιμάσω να κάνω το όνει-
ρό μου πραγματικότητα. Η σχολική μου 
ζωή έχει συνδυαστεί με την αγάπη μου 
για το θέατρο και με την αγάπη μου έμα-
θα να διοχετεύω κι εγώ σε αυτό. Είναι 
μια σχέση αμοιβαία, η οποία κάθε χρόνο 
αναζοπυρώνεται και παραμένει το ίδιο δυνατή.

Παρ’ όλα αυτά, παρατηρώ γύρω μου μια ολοένα 
και εντονότερη υπονόμευση της τέχνης. Συγκεκριμέ-
να, φαίνεται να υποβιβάζεται, πλέον, από μικρές ηλι-
κίες, καθώς δεν υπάρχει ο απαιτούμενος ελεύθερος 
χρόνος, προκειμένου να καταπιαστεί ένας μαθητής με 
οποιαδήποτε μορφή τέχνης.

Αδιαμφισβήτητα, η σημερινή πραγματικότητα έχει 
δημιουργήσει αυτή την απόσταση ανάμεσα στους αν-
θρώπους και την τέχνη. Επιδιώκουμε, πλέον, ένα εξα-
σφαλισμένο μέλλον, χωρίς να ρισκάρουμε να ακολου-
θήσουμε αβέβαια μονοπάτια. Η εκπαίδευση γίνεται 
χρησιμοθηρική και η τέχνη πολυτέλεια. Απόλυτα λο-
γικό. Το βλέπω γύρω μου και το ζω. 

Κάθε φορά που με ρωτούσε κάποιος ενήλικας: «Τι 
θέλεις να γίνεις όταν μεγαλώσεις;»

Η αυθόρμητη απάντησή μου ήταν: «Θέλω να γί-
νω ηθοποιός»!

Η απάντηση αυτή, σήμερα, ακολουθείται απο μια 
πληθώρα εξηγήσεων, όπως: «Θέλω όμως πρώτα να πε-
ράσω εκεί», «Θέλω πρώτα ένα πτυχίο». 

Η δαιμονοποίηση των απαιτήσεων που θέτει η κοι-
νωνία δεν είναι αναγκαία. Οι συνθήκες, δυστυχώς, επι-
βάλλουν την ανάλογη αντιμετώπιση. Δεν μπορούμε 
να θέτουμε την τέχνη ως προτεραιότητα, πρέπει όμως, 
οπωσδήποτε, ο καθένας από εμάς να την θέτει ως στόχο. 

Γιατί όμως προσπαθώ να υπερασπιστώ την σημα-
σία της τέχνης, εφόσον συνειδητοποιώ τις προτεραι-

τέχνη!
κά
ν
έτ
έ

Από τις σχολικές 
παραστάσεις στις θεατρικές 
σκηνές

2017, KOINOΣ ΛΟΓΟΣ



ρα για έναν άλλο, 
καλύτερο κόσμο». 
Μέσα σε μια επο-
χή παραπληροφό-
ρησης και σύγχρο-
νου σκοταδισμού, 
αυτή η λαχτάρα εί-
ναι που θα κάνει τον 
κάθε άνθρωπο ξε-
χωριστό. Αυτή η λα-
χτάρα ενισχύεται 
μέσω του Δραματι-
κού Ομίλου!
Ειρήνη Βουζάκη, Γ1
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ΛΙΓΑ ΠΡΑΓΜΑΤΑ με επηρέασαν τό-
σο ουσιαστικά στα μαθητικά χρό-
νια όσο ο Δραματικός Όμιλος. Γνώ-
ρισα υπέροχους ανθρώπους και 
ανακάλυψα πράγματα για τον εαυ-
τό μου και τον κόσμο. Η Αγγελική 
έχει καταφέρει να δημιουργήσει 
ένα υπέροχα φιλικό και διασκεδα-
στικό κλίμα που όμως ταυτόχρονα 
σε προετοιμάζει πολύ καλά για το 
επαγγελματικό θέατρο και τις δυ-
σκολίες του. 

–Κωνσταντίνος Ψυχογιός ’09 
Ηθοποιός

Η ΣΧΕΣΗ ΜΟΥ με το θέατρο άρχισε 
στο Γυμνάσιο με την κ. Ξύδα. Μα-
γεύτηκα, ήδη, από τις πρόβες. Μια 
ονειρική πραγματικότητα επί σκη-
νής. Πρωτόγνωρα συναισθήμα-
τα! Στο Λύκειο, με την κ. Αγγελι-
κή Γκιργκινουδη, άρχισε η ερωτική 
μου σχέση με την υποκριτική. Χα-
ρές, αγωνίες, προβληματισμοί, συ-
γκινήσεις, ένα κράμα συναισθη-
μάτων και μαθημάτων ζωής. Στο 
Δραματικό Όμιλο αναπτύχθηκαν 
φιλίες, δυνατοί δεσμοί που κρατούν 
μέχρι σήμερα!  Ένα μεγάλο ευχαρι-
στώ στο Σχολείο μου, που μου έδω-
σε αυτές τις ανεπανάληπτες στιγ-
μές, και την δυνατότητα να δω τι 
θέλω να υπηρετήσω στην ζωή μου.
–Αλέξανδρος Χρυσανθόπουλος ’09

Ηθοποιός

Η ΙΣΤΟΡΙΑ έχει ως εξής. Σε ηλικία 
14 ετών ανακοινώνω στην Αγγελι-
κή Γκιργκινούδη ότι θέλω να είμαι 
μέλος του Δραματικού Ομίλου αλ-
λά όχι ως ηθοποιός. Θα επιθυμούσα 
να κάνω κάτι άλλο, πάντα ως μέλος 
της ομάδας, χωρίς στην πραγματι-
κότητα όμως να ξέρω ακριβώς μπο-
ρεί να είναι αυτό. Τη στιγμή, λοιπόν, 
που περιμένω να με κατσαδιάσει 
για το θράσος μου, μου απαντάει 
αυτολεξεί: «Εσάς ψάχνουμε αγόρι 
μου, όλοι να παίξουν θέλουν». Και 
κάπως έτσι ξεκίνησα να δουλεύω 
γύρω από την οργάνωση παραγω-
γής. Αυτό κάνω και τώρα και ελπί-
ζω να μην σταματήσω ποτέ. 

–Κωνσταντίνος Τζάθας ’08
Βοηθός Καλλιτεχνικού Διευθυντή 
Φεστιβάλ Αθηνών και Επιδαύρου 

ότητες που θέτει η σημερινή κοινωνία; 
Επειδή το ότι «καταλαβαίνω» και «απο-
δεχόμαι», δεν σημαίνει ότι συμφωνώ. Η 
τέχνη δεν είναι κάτι συγκεκριμένο, δεν 
είναι κάτι ασύμβατο με τους ανθρώπους. 
Αντίθετα, τέχνη είναι τα πάντα! Αναπό-
φευκτα, λοιπόν, εκφράζει απόλυτα την 
ανθρώπινη φύση και, παράλληλα, απε-
λευθερώνει κάθε ανθρώπινο συναίσθη-
μα. Έρωτας, απόγνωση, ευτυχία μπορούν 
να διαφαίνονται μέσα απο ένα έργο τέ-
χνης. 

Η τέχνη δεν θεσπίζει νόμους και δεν 
έχει δύναμη απτή. Είναι, όμως, κινητή-

ρια δύναμη και απελευθερώνει την σκέ-
ψη. φέρνει τους ανθρώπους πιο κοντά και 
τους κάνει πιο ανοιχτούς και δεκτικούς 
προς τον συνάνθρωπο αλλά και προς τον 
ίδιο τους τον εαυτό.

Η επαφή με την τέχνη βοηθά στην δι-
αμόρφωση μιας πιο ολοκληρωμένης άπο-
ψης για τον κόσμο, διότι με οποιαδήποτε 
μορφή, η τέχνη σε ωθεί να διαβάσεις τα 
«ψιλά γράμματα». Αυτά, που οι περισσό-
τεροι αγνοούν. 

Όπως είπε και ο σκηνοθέτης φρανκ 
Καστόρφ: «Το μόνο που μπορεί να κάνει 
η τέχνη είναι να δημιουργήσει τη λαχτά-

Το μόνο που 
μπορεί να κάνει 

η τέχνη 
είναι να 

δημιουργήσει 
τη λαχτάρα 

για έναν άλλο, 
καλύτερο 

κόσμο
φΡΑνΚ ΚΑΣΤΟΡφ

Ηθοποιοί
Ισμήνη Κακούρα ’08
φανή Κουλούρη ’14

Δραματική Σχολή
Εθνικού Θεάτρου
Δημήτρης φιλιππίδης ’15
Ιώ Λατουσάκη ’15

Δραματική Σχολή
Ωδείου Αθηνών
Δημήτρης 
Παπακωνσταντίνου ’11
Μαντώ Παπαρρηγοπούλου ’14
ναταλία Σουίφτ ’12

2008, ΠΛΟΥΤΟΣ

2016, ΤΡΕΛΑνΤΩνΗΣ 2014, Η ΤΡΑΠΕΖΑΡιΑ
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Η Κασταλία Σαμοΐλη, επικεφαλής του Fund Drive,
μιλά για τον θεμελιώδη θεσμό του Σχολείου μας

50 χρόνια Fund Drive

«Αποστολή του Ελληνοαμερικανικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος είναι 
να προσφέρει παιδεία ανωτάτου επιπέδου -με διεθνή κριτήρια- στους 
πιο άξιους και να καλλιεργεί στους μαθητές του εκείνες τις ικανότη-
τες της ψυχής, του σώματος και του πνεύματος που είναι αναγκαίες 
για κάθε υπεύθυνο πολίτη της Ελλάδας και του κόσμου: ηθικό σθένος, 
πνευματική πειθαρχία, ανθρωπιά και κατανόηση, ακλόνητη αφοσίω-
ση στη δικαιοσύνη και στην αλήθεια».

Η Δήλωση Αποστολής του Ελληνοαμερικανικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος περιγράφει το 
πρότυπο του πολίτη που το Κολλέγιο προσπαθεί να καλλιεργήσει. Ο απόφοιτος του Κολλεγίου 
δεν οφείλει να είναι μόνο ακαδημαϊκά άρτιος και καταρτισμένος αλλά πολύ περισσότερο χρει-
άζεται να διέπεται από εκείνα τα γνωρίσματα που θα τον καταστήσουν ολοκληρωμένη προσω-
πικότητα. Το Κολλέγιο έχει κατανοήσει από την αρχή της λειτουργίας του πως στην ιεράρχηση 
των αξιών, η ανθρωπιά πρέπει να βρίσκεται στην κορυφή. Για αυτόν τον λόγο, συγκροτείται, με 
οραματιστές και πρώτους δωρητές τον Στέφανο και την Πηνελόπη Δέλτα, το Ταμείο Υποτροφιών.

Ο Όμηρος ντέιβις δηλώνει:

«Το πνεύμα και τα ιδανικά του Προγράμματος Υποτροφιών έγιναν 
σχεδόν συνώνυμα του ίδιου του Κολλεγίου. Αυτό αντανακλούσε και 
ένα βαθύ, εντεινόμενο αίσθημα πως το Πρόγραμμα Υποτροφιών ήταν 
καθοριστικής σημασίας για το είδος της εκπαίδευσης που σκοπεύα-
με να προσφέρουμε και για τον ρόλο, τον οποίο έμελλε να παίξει το 
Κολλέγιο, έχοντας ως αρχή ότι το μαθητικό σώμα πρέπει να αποτε-
λείται από παιδιά όλων των κοινωνικών και οικονομικών τάξεων…». 
Το Πρόγραμμα Υποτροφιών τοποθετείται στα θεμέλια, στον πυρήνα 
της κολλεγιακής κοινότητας, χαρίζοντας στο Κολλέγιο μια διακριτή 
από τα υπόλοιπα σχολεία προσωπικότητα. Παράλληλα, εκφράζει με 
τον πιο ξεκάθαρο τρόπο την κοινωνική του φιλοσοφία, τη φιλοσοφία 
αλληλεγγύης και κοινωνικής προσφοράς. Το ίδιο όμως το Πρόγραμμα 
Υποτροφιών στηρίζεται σε δύο πυλώνες λειτουργίας: αφενός σε δωρεές 
και χορηγίες, αφετέρου στη κινητοποίηση των μελών του Fund Drive.

Η ιστορική πορεία του Fund Drive αρχίζει με 
την ίδρυση της Επιτροπής Αποφοίτων για την 
ενίσχυση του ταμείου Υποτροφιών, το Alumni 
Fund Drive το 1967. Πρωτεργάτες σε αυτή την 
προσπάθεια, η οποία αστραπιαία αποφέρει 
σπουδαίους «καρπούς», χάρη στους οποίους 
επεκτείνεται η δράση του Προγράμματος Υπο-
τροφιών, είναι ο Πλάτων Μουσαίος και ο τό-
τε Πρόεδρος του ΣΑΚΑ, κ. Δημήτρης Καραμά-
νος. Το Alumni Fund Drive κατορθώνει άμεσα 
να τεθεί ως βασική πηγή οικονομικής υποστή-
ριξης του Ταμείου Υποτροφιών. Δέκα χρόνια αρ-
γότερα, το 1977, συστήνεται η Επιτροπή Γονέ-
ων για την ενίσχυση του Ταμείου Υποτροφιών, 
ενώ το 1997 ιδρύεται η Επιτροπή Γονέων Απο-
φοίτων για την ενίσχυση του Ταμείου Υποτρο-
φιών. Το 2017 αποτελεί, επομένως, έτος ορόση-
μο, καθώς συμπληρώνονται πενήντα έτη από 
την ίδρυση της Επιτροπής Αποφοίτων, σαρά-
ντα έτη από την Επιτροπή Γονέων και είκοσι έτη 
από την Επιτροπή Γονέων Αποφοίτων για την 
ενίσχυση του Ταμείου Υποτροφιών. Με αφορμή 
αυτές τις επετείους – ορόσημα, ζητήσαμε από 
την επικεφαλής του Fund Drive, κ. Κασταλία 
Σαμοΐλη, να μας μιλήσει για το θεσμό αυτό του 
Σχολείου μας.
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Κα Σαμοΐλη, Θα μπορούσατε να μας περιγρά-
ψετε τη δομή του Fund Drive; Ποιες επιτρο-
πές υπάγονται και συντονίζονται από το Fund 
Drive;

Το Fund Drive είναι ο μηχανισμός 
ενίσχυσης του Προγράμματος Υπο-
τροφιών του Σχολείου μας. Αποτελεί-
ται από τέσσερις επιτροπές:
� Την επιτροπή αποφοίτων, (Alumni 
Fund Drive), η οποία συστάθηκε πριν 
από πενήντα χρόνια. φέτος είναι η επέ-
τειος των πενήντα ετών από την ίδρυσή 
της. Η επιτροπή αποτελείται από τους 
class agents της κάθε τάξης. Πριν από 
πενήντα χρόνια, λοιπόν, ενεργοί από-
φοιτοι με ένα όραμα για έναν υγιή σκο-
πό, που είναι η ενίσχυση του Προγράμ-
ματος Υποτροφιών, οργανώθηκαν στο 
Alumni Fund Drive από τον αείμνη-
στο Πλάτωνα Μουσαίο και τον Δημή-
τρη Καραμάνο. Το όνομα του τελευταί-
ου είναι άμεσα συνδεδεμένο, όπως όλοι 

γνωρίζουμε, με τον θεσμό των υποτρο-
φιών του Κολλεγίου.
� Πριν από σαράντα χρόνια, δέκα χρό-
νια αργότερα δηλαδή, οργανώθηκαν και 
οι γονείς, στο Parents Fund Drive, που 
αποτελεί από τις πιο δραστήριες επιτρο-
πές, διοργανώνοντας διάφορες εκδηλώ-
σεις με αποκορύφωμα το Χριστουγεν-
νιάτικο Bazaar σε συνεργασία με
� Την επιτροπή Γονέων Αποφοίτων, 
η οποία ιδρύθηκε πριν από είκοσι χρό-
νια (Past Parents Fund Drive).
� Πρόσφατα συστάθηκε η Επιτροπή 
των Εκπαιδευτικών, το Faculty Fund 
Drive. Πιστεύουμε ότι, για να «χτίσεις» 
την κουλτούρα του μελλοντικού δωρητή 
και εθελοντή, του αυριανού ενεργού πο-
λίτη, θα πρέπει να ξεκινήσεις την ενημέ-
ρωση από την πρώτη τάξη του Δημοτι-
κού. Εάν ο εκπαιδευτικός πιστέψει στον 
θεσμό, μπορεί να μεταδόσει στον μαθη-
τή το μήνυμα της αλληλεγγύης, του εθε-

λοντισμού και της κοινωνικής προσφο-
ράς από πολύ νωρίς.

Οι δράσεις του Fund Drive απλώνονται σε ένα 
ευρύ φάσμα κατευθύνσεων. Πώς σχετίζονται 
αυτές με την αλληλεγγύη; Θα μπορούσατε να 
μας αναφέρετε ορισμένες πρόσφατες δραστη-
ριότητες του Fund Drive;

Το Fund Drive συντονίζει τις Επι-
τροπές που αναφέραμε με ρόλο διττό. 
Ο πρώτος ρόλος, βέβαια, είναι η συλλο-
γή χρηματικών πόρων με σκοπό την ενί-
σχυση του Προγράμματος Υποτροφιών. 
Ο δεύτερος ρόλος είναι να φέρνει κο-
ντά όλα τα μέλη της κολλεγιακής οικο-
γένειας. Υπάρχει ένα ευρύ φάσμα εκδη-
λώσεων. Πέρυσι ταξιδέψαμε στην Ύδρα, 
παρακολουθήσαμε διάφορες θεατρικές 
παραστάσεις. Μία από τις πιο σημαντι-
κές εκδηλώσεις της χρονιάς είναι, όπως 
είπαμε, το Χριστουγεννιάτικο Bazaar. 
Ακολουθεί ο αποκριάτικος χορός των 
Δημοτικών Σχολείων. Οργανώσαμε μια 
πολύ ωραία εκδήλωση στο ξενοδοχείο 
«Μεγάλη βρετάνια» για την παγκόσμια 
ημέρα της γυναίκας, με τιμώμενο πρόσω-
πο και ομιλήτρια την Αλεξάνδρα Μαρ-
τίνου, Πρόεδρο του οργανισμού «Μαζί 
για το Παιδί». Η κα Μαρτίνου και η οι-
κογένειά της είναι πολύ κοντά στο Σχο-
λείο μας, άνθρωποι ιδιαίτερα ευαισθη-
τοποιημένοι στην αξία της κοινωνικής 
προσφοράς. φέτος, ξεκινήσαμε την χρο-
νιά με ένα αφιέρωμα στους ιδρυτές του 
Alumni Fund Drive, με αφορμή τη συ-
μπλήρωση πενήντα ετών από την ίδρυ-
σή του. Το Κονσέρτο Divertimento, μια 
συναυλία κλασικής μουσικής, που συγκί-
νησε όλα τα μέλη της κολλεγια-
κής οικογένειας που συμμετείχαν. 

Το Fund Drive 
είναι ο πιστός 
συνοδοιπόρος 

του 
Προγράμματος 

Υποτροφιών. 
Και είναι ίσως 
η γνησιότερη 

έκφραση 
αλληλεγγύης 

που 
χαρακτηρίζει 

τον 
κολλεγιακό 

χώρο. 
Συνεχιστής 
μιας άξιας 
και βαριάς 

κληρονομιάς 
μισού αιώνος, 
το Fund Drive 

συνεχίζει 
χάρη στους 
ανθρώπους 

του να 
εργάζεται το 
ίδιο αμείωτα, 

για να στηρίξει 
την ιδιαίτερη 
φυσιογνωμία 
του Κολλεγίου 

που είναι 
το Ταμείο 

Υποτροφιών.

Συναυλία κλασικής μουσικής με συμμετοχή μαθητών, aποφοίτων & καθηγητών μουσικής του Κολλεγίου 
“Concerto Divertimento”

Χριστουγεννιάτικο Bazaar

Χορευτική παράσταση “H Σταχτοπούτα”
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Fund Drive και Ταμείο 
Υποτροφιών. Ποιο εί-
ναι το μέγεθος της 
υποστήριξης που το 
Fund Drive έχει παρά-
σχει το τελευταία έτη 
στο Ταμείο Υποτρο-
φιών;

Το Σχολείο διέ-
θεσε 4.100.000 € 
για υποτροφίες, εκ 
των οποίων χονδρι-
κά το ένα τέταρτο 
προήλθε από τις 
δράσεις του Fund 
Drive. Οι καιροί εί-
ναι δύσκολοι και 
στο έργο μας πρέ-
πει να είμαστε δια-
κριτικοί. Όμως το 

σχολείο αποφάσισε ότι θα στηρίξει τα 
παιδιά των οικογενειών που το χρειάζο-
νται, ώστε να μην αλλάξουν σχολικό πε-
ριβάλλον, γιατί αυτό είναι και το μήνυμα 
του Προγράμματος Υποτροφιών, η ουσία 
του Fund Drive. Το Fund Drive είναι το 
μέσο για την ενίσχυση του Προγράμμα-
τος Υποτροφιών. 

Προσφάτως μας παρουσιάσατε σε εκδήλωση 
τον ρόλο των class agents. Πώς ο θεσμός αυ-
τός υπηρετεί την αλληλεγγύη εντός της Κολλε-
γιακής Κοινότητας; Μέσα από ποιες διαδικασί-
ες αναδεικνύονται και ποιος είναι ο ρόλος τους;

Ο class agent είναι ο εκπρόσωπος 
της κάθε τάξης. Κάθε χρόνο αποφοιτά-
τε πολλοί μαθητές, οπότε δεν γίνεται 
να υπάρχει μόνο ένας class agent, όπως 
ίσχυε παλιά. Μπορεί να υπάρχουν περισ-
σότεροι, οι οποίοι συνεργάζονται μετα-
ξύ τους, ώστε να διατηρούν την επαφή 
με τους συμμαθητές τους και αντίστοι-
χα την επαφή με το Σχολείο. Αυτός είναι 
ο θεσμός του class agent. Πιστεύουμε ότι 
πρώτα κτίζετε και διατηρείτε τις σχέσεις 
μεταξύ σας και μετά μπορείτε να εργα-
στείτε ως ομάδα για έναν κοινό σκοπό, 
όπως είναι η ενίσχυση του Ταμείου Υπο-
τροφιών.

Εσείς, ως επικεφαλής του Fund Drive, τι θα θέ-
λατε να πείτε στους μαθητές; Πώς αντιλαμβά-
νεστε τον ρόλο των μαθητών και των αποφοί-
των σε σχέση με το Fund Drive, δεδομένου ότι 
μεγάλο μέρος του κοινού στο οποίο απευθύνε-
στε θα είναι απόφοιτοι σε λίγους μήνες;

Θα πω αυτό που ανέφερα κατά τον 
εορτασμό της Ημέρας των Ιδρυτών. Η 
ημέρα της αποφοίτησής σας αποτελεί 
την πρώτη ημέρα των επόμενων πενή-
ντα ετών. Μην αφήσετε την «σκυτά-
λη» να πέσει. Εσείς είστε το μέλλον του 
Σχολείου μας. Εσείς μπορείτε να χτίσε-
τε τα επόμενα πενήντα χρόνια του Fund 
Drive. να κρατήσετε ζωντανό τον θε-
σμό. να συνεχίσετε να είστε δυναμικοί 
και υποστηρικτικοί απέναντι στο Σχο-
λείο σας και να μην το ξεχνάτε. Κάποια 
στιγμή θα θελήσετε να γυρίσετε πίσω. 
Θα δείτε ότι οι δεσμοί που έχετε εδώ εί-
ναι τόσο δυνατοί που σας κρατούν κο-
ντά στο Σχολείο. 

Το Fund Drive είναι τρόπος ζωής

Είναι μια καθημερινότητα, ένα πο-
λύ ισχυρό βίωμα. Το μυαλό είναι 
πάντα γύρω από το τι διαφορε-

τικό μπορούμε να κάνουμε για την ενί-
σχυση του Προγράμματος Υποτροφιών 
και πώς να δημιουργήσουμε ισχυρούς 
δεσμούς μεταξύ των εθελοντών, μεταξύ 
των μελών της κολλεγιακής οικογένειας. 
Είναι πολύ δυναμικό όλο αυτό που συμ-
βαίνει. Δεν αδρανούμε ποτέ, γιατί κά-
νουμε πάντοτε κάτι καινούριο. Το Σχο-
λείο μάς βοηθά σε αυτό και μας εμπνέ-
ει. Είναι ωραίο να δουλεύεις με νέα παι-
διά που έχουν διάθεση και να βλέπεις 
το μέλλον, το αύριο σ' αυτό που κάνεις. 
Πρόκειται για μια απόλυτη ψυχική αντα-
πόδοση. 

Το Fund Drive είναι ο πιστός συνο-
δοιπόρος του Προγράμματος Υποτροφι-
ών. Και είναι ίσως η γνησιότερη έκφρα-
ση αλληλεγγύης που χαρακτηρίζει τον 
κολλεγιακό χώρο. Συνεχιστής μιας άξι-
ας κληρονομιάς μισού αιώνος, το Fund 
Drive συνεχίζει χάρη στους ανθρώπους 
του να εργάζεται αμείωτα, για να στηρί-
ξει την ιδιαίτερη φυσιογνωμία του Κολ-
λεγίου που είναι το Ταμείο Υποτροφιών. 
Άξιοι και ένθερμοι συνεχιστές αυτής της 
παράδοσης από κάθε μετερίζι στο μέλ-
λον οφείλουμε να αναδειχθούμε εμείς, οι 
σημερινοί μαθητές, οι αυριανοί απόφοι-
τοι. Οφείλουμε να καλλιεργήσουμε, να 
αφομοιώσουμε και να ενεργοποιήσουμε 
αυτό το πνεύμα αλληλεγγύης που διδα-
χθήκαμε στο σχολείο. Ακόμα, οφείλουμε 
να πιστώνουμε την καλλιέργεια αυτού 
του πνεύματος στο Κολλέγιο, να το ανα-
γνωρίζουμε και να το ανταποδίδουμε στο 
Κολλέγιο με κάθε μας πράξη στο μέλλον.

Σταμάτης Κουλούρης, Γ1

Επισκεφθήκαμε την εικαστική έκθεση για 
τον Van Gogh στο Μέγαρο Μουσικής και 
διοργανώσαμε χριστουγεννιάτικο πάρ-
τι για τους γονείς. Σε συνεργασία με το 
Royal Academy, ανέβηκε το μπαλέτο «Η 
Σταχτοπούτα» στο Θέατρο του Κολλεγί-
ου. Τον Μάιο θα γίνει η εκδήλωση καράτε- 
τάε κβοντό με τα παιδιά του Δημοτικού, 
Γυμνασίου και Λυκείου που συμμετέχουν 
σε αυτά τα αθλήματα. Συμμετέχοντας τα 
παιδιά στις εκδηλώσεις μας, γνωρίζουν το 
έργο μας. Το ίδιο συμβαίνει και με τους 
γονείς, οι οποίοι όταν έρχονται στις εκδη-
λώσεις, ως επισκέπτες, έχουν διαφορετική 
προσέγγιση. Όταν γίνουν εθελοντές και 
γνωρίσουν εκ των έσω τη δουλειά που γί-
νεται, πραγματικά αγαπούν το θεσμό.

Για να ασχοληθεί κανείς με το Fund 
Drive θα πρέπει να διαθέτει επιμονή, υπο-
μονή, ψυχικές αντοχές και χιούμορ. Η 
ομάδα έχει μια ξεχωριστή δυναμική. Εί-
ναι πολύ διαφορετικοί οι άνθρωποι που 
συνεργάζονται για να ενισχύσουν τον 
σκοπό. Διαφορετικό υπόβαθρο, διαφο-
ρετικοί λόγοι, διαφορετικά βιώματα. Θα 
πρέπει να σέβεσαι τη θεωρία του κόσμου  
του άλλου, για να μπορέσεις να αντιλη-
φθείς τι πιστεύει και να βγάλεις τον κα-
λύτερό του εαυτό.

f u n d  d r i v e

Η πραγματική 
γενναιοδωρία 

προς το 
μέλλον 

έγκειται 
στο να 

τα δίνουμε 
όλα στο 
παρόν.

ΑλμΠέρ
ΚΑμΥ

Parents know to party με αφορμή τα 40 χρόνια του PFD.

Αποκριάτικος χορός Δημοτικών Σχολείων
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Ε Π Ι Σ Κ Ε Ψ Ε Ι Σ

Εν αναμονή των Χριστουγέννων, η Μαθητική Κοινότητα Κολλε-
γίου Αθηνών, με πνεύμα εξωστρέφειας, εξέφρασε την αλληλεγ-
γύη της προς τον πάσχοντα συνάνθρωπο.

Έχοντας ως οδηγό τη σκέψη ότι η κοινωνική αλληλεγ-
γύη είναι υπόθεση όλων μας, προσπαθήσαμε να έρθουμε κοντά στο 
συνάνθρωπο, μέσα από τις επισκέψεις αλληλεγγύης. Ο Όμιλος Κοι-
νωνικής Αλληλεγγύης, ο Όμιλος SWAV, το Δεκαπενταμελές Μαθητικό 
Συμβούλιο και η Μαθητική Κοινότητα του Λυκείου Κολλεγίου Αθηνών 
επισκέφθηκαν τον Ξενώνα «φλόγα», το Αναρρωτήριο Πεντέλης –πρώην 
ΠΙΚΠΑ Πεντέλης–, τον Ιερό ναό Αγίου Σπυρίδωνος νέας Ιωνίας, το Λύ-
ρειο Παιδικό Ίδρυμα «Οι Άγιοι Ανάργυροι» - «Ορθόδοξο Χωριό».

Φλόγα: Ομάδα μαθητών της β΄ 
Λυκείου, οι υπεύθυνοι αλληλεγγύ-
ης του Μαθητικού Συμβουλίου και 
ο Πρόεδρος της Μαθητικής Κοι-
νότητας επισκέφθηκαν στις 13 Δε-
κεμβρίου τον Ξενώνα «φλόγα» με 
το συνοδό τους. Στον χώρο αυτό 
φιλοξενούνται παιδιά από την ελ-
ληνική επαρχία, τα οποία πάσχουν 
από νεοπλασματικές - ογκολογι-
κές ασθένειες και λαμβάνουν αγω-
γή και θεραπεία.

Η «φλόγα» φιλοξενεί σαράντα 
παιδιά και απασχολεί τρεις εκπαι-
δευτικούς, δέκα ιατρούς αλλά και 
δεκάδες εθελοντές. Το Σχολείο μας 
προσέφερε σημαντικές ποσότητες 
κρέατος για τις επικείμενες εορτές, 
με χρήματα που συγκεντρώθηκαν 
από μαθητές του Λυκείου, σοκολά-
τες και άλλες μικρές λιχουδιές.

Είναι πολύτιμη αυτή η συνανα-
στροφή μας με τους συνομηλίκους 
μας στον Ξενώνα. Η συζήτηση μα-
ζί τους μας χάρισε σπάνια διδάγμα-
τα ζωής. Η αισιοδοξία, το χιούμορ, 
η παιδική αθωότητα και η χαρά των 
παιδιών φώτισαν τις καρδιές μας. 
Η στάση τους συνιστά δείγμα γεν-
ναιότητας, σύνεσης, υπομονής και 
επιμονής για οποιονδήποτε θέλει 
να υπερβεί τα εμπόδια, εκτιμώντας 
ταυτόχρονα αυτό το τόσο πολύτιμο 
και μοναδικό αγαθό της ζωής. Γιατί 
αυτά τα παιδιά επιμένουν να σχε-
διάζουν το μέλλον τους, να κάνουν 
όνειρα, να ελπίζουν, να αγωνίζονται 
και τελικά να κερδίζουν.

Βελισσάριος Χριστοδούλου Γ7,
Σταμάτης Κουλούρης Γ1

Λύρειο Ίδρυμα: Ο Όμιλος Κοινω-
νικής Αλληλεγγύης και ο Όμιλος 
SWAV επισκέφτηκαν στις 20 Δε-
κεμβρίου το Λύρειο Παιδικό Ίδρυ-
μα «Οι Άγιοι Ανάργυροι» - «Ορθό-
δοξο Χωριό». Το Ίδρυμα ιδρύθηκε 
το 1967 από λίγες Μοναχές, με 
δωρεά του αείμνηστου καπετάνιου 
του Εμπορικού ναυτικού Μάρκου 
Λύρα και βρίσκεται στην περιοχή 
μεταξύ Ραφήνας και νέας Μάκρης 

(Μάτι), πάνω από τον παλαιό οικι-
σμό του νέου βουτζά.

Οι Όμιλοι κατάφεραν να συγ-
κεντρώσουν πλήθος τροφίμων, 
ρούχων και παιχνιδιών τα οποία 
προσέφεραν στο Ίδρυμα. Εκτός 
όμως από υλικά αγαθά, τα παιδιά 
του Σχολείου μας χάρισαν στους μι-
κρούς μας φίλους δύο ώρες ξένοια-
στου παιχνιδιού και διασκέδασης.

Καθένας μας ξεχωριστά ένιω-
σε περήφανος αλλά και προβλη-
ματισμένος σχετικά με αυτούς που 
ομφαλοσκοπούν, αγνοώντας τις 
ανάγκες αυτών των παιδιών. Είναι 
σίγουρο πως αυτή η εμπειρία θα 
μείνει αξέχαστη σε όλους μας και 
θα επαναληφθεί με ακόμα μεγαλύ-
τερη συμμετοχή.

Αναστασία Διαμαντή, Β2

Συσσίτιο Ιεράς Μητροπόλεως Νέας 
Ιωνίας: Η 18η Δεκεμβρίου ήταν 
μια ξεχωριστή ημέρα για τους μα-
θητές των τμημάτων Α2 και Α5 
καθώς τους δόθηκε η δυνατότητα 
να παρευρεθούν στο Συσσίτιο του 
Ιερού ναού Αγίου Σπυρίδωνος 
στη νέα Ιωνία. Είχε προηγηθεί η 
συγκέντρωση χρημάτων από τους 
μαθητές, με τα οποία καλύφθηκε 
το γεύμα συνανθρώπων μας σε 
ανάγκη.

Μετά από τη σύντομη ξενάγησή 
μας στους χώρους αποθήκευσης των 
τροφίμων και παρασκευής του φα-
γητού, ο Πατήρ νεκτάριος μάς ενη-
μέρωσε για τον τρόπο λειτουργίας 
του Συσσιτίου. Στη συνέχεια, πήρα-
με όλοι μέρος στη διανομή του φα-
γητού. Η επίσκεψη αυτή μάς έδωσε 
τη δυνατότητα να έρθουμε σε επα-
φή με έναν κόσμο που δεν τον συνα-
ντάμε στην καθημερινότητά μας και 
μάς έκανε να νιώσουμε ευγνώμονες 
για όσα έχουμε στη διάθεσή μας και 
τα θεωρούμε δεδομένα.

Γιώργος Λύρας, Α5

Αναρρωτήριο Πεντέλης: Μια ξεχω-
ριστή πινελιά στο κάδρο των επι-
σκέψεων αλληλεγγύης του Σχο-
λείου μας αποτελεί η πρωτοβουλία 

Δράσεις αλληλεγγύης

των μαθητών του τμήματος Α6 και 
του Ομίλου SWAV, οι οποίοι επι-
σκέφθηκαν το Αναρρωτήριο Πε-
ντέλης (πρώην ΠΙΚΠΑ), ένα κρα-
τικό ίδρυμα που φιλοξενεί παιδιά 
νηπιακής ηλικίας, που πρόκειται 
να υιοθετηθούν ή να μπουν σε πρό-
γραμμα αναδοχής. Συγκεντρώθη-
καν χρήματα από τους μαθητές και 
αγοράστηκαν προϊόντα, που είχε 
ανάγκη το ίδρυμα. Κατά την άφι-
ξή μας, έγινε ενημέρωση από την 
υπεύθυνη της κοινωνικής υπηρε-

σίας του Ιδρύματος για τον σκοπό 
που υπηρετεί, τον τρόπο λειτουρ-
γίας του και την φροντίδα των παι-
διών. Ορισμένοι από εμάς έπαιξαν 
με τα παιδιά που βρίσκονταν εκεί 
και συνάντησαν τους εθελοντές 
που τα φροντίζουν. Αποχωρήσαμε 
από το Ίδρυμα, με πολύτιμες απο-
σκευές την κατανόηση της αξίας 
του εθελοντισμού και της αλλη-
λεγγύης προς τα ευάλωτα μέλη της 
κοινωνίας μας, τα παιδιά.

Φάνης Μιχαλάκης, Α6

Ο Όμιλος Οικουμενικών Σχέσεων και Ευρωπαϊκών Θεσμών

στην Ελβετία και το Στρασβούργο

Ο Όμιλος Οικουμενικών Σχέ-
σεων και Ευρωπαϊκών Θε-
σμών για μία ακόμη χρονιά 
επισκέφθηκε την πόλη του 
Στρασβούργου και της Γενεύης. 
Η επίσκεψη διήρκεσε τέσσερις 
ημέρες και συμμετείχαν σαρά-
ντα μαθητές από το Λύκειο του 
Κολλεγίου Αθηνών. Ο π. Χρ. Συ-
μεωνίδης, ο κ. Φ. Τακόπουλος, 
η κ. Μ. Βενετάκη και η Αναπλη-
ρώτρια Διευθύντρια του Λυκεί-
ου Κολλεγίου Αθηνών κ. Μ. Τσι-
τσά συνόδευσαν τους μαθητές.

Η εκπαιδευτική επίσκεψη του 
Ομίλου περιλάμβανε επισκέ-
ψεις στο Ευρωπαϊκό Κοινοβού-
λιο, στο Παγκόσμιο Συμβούλιο 
Εκκλησιών (WWC), στην Ύπα-
τη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους 
πρόσφυγες (UNHCR), στον Διε-
θνή Οργανισμό Μετανάστευ-
σης (IOM), στον Διεθνή Οργα-
νισμό Ηνωμένων Εθνών, στο 
Μουσείο του Ερυθρού Σταυ-
ρού, στο Ινστιτούτο Μεταπτυ-
χιακών Σπουδών Ορθοδόξου 
Θεολογίας στο Chambésy και 
παρακολούθηση της Θείας Λει-
τουργίας. Επιπλέον, εκτός από 
σπουδαίους χώρους που στε-
γάζονται όλα τα προαναφερθέ-

ντα, απολαύσαμε εξίσου όμορ-
φα αξιοθέατα σε πόλεις όπως 
το Στρασβούργο, τη Βέρνη, τη 
Βασιλεία και τη Γενεύη (Καθε-
δρικός Αγίου Πέτρου, σπίτι Κα-
ποδίστρια, Πανεπιστήμιο).

Η εκδρομή αυτή ήταν «εμπει-
ρία ζωής»! Μια ευκαιρία να γνω-
ρίσουμε νέους πολιτισμούς και 
να συναναστραφούμε με αν-
θρώπους διαφορετικής κουλ-
τούρας. Αντλήσαμε πολλές γνώ-
σεις για τις οικουμενικές σχέσεις 
και προβληματιστήκαμε για τις 
δυσκολίες της σύγχρονης κοι-
νωνίας (προσφυγικό, μετανα-
στευτικό). Οι επισκέψεις μας σε 
μουσεία και οργανισμούς απο-
τέλεσαν ένα αναντικατάστατο 
είδος βιωματικής εκπαίδευσης, 
καθώς αντιληφθήκαμε τη σπου-
δαιότητα στην αλληλεπίδραση 
που υπάρχει μεταξύ των λαών 
και των ανθρώπων και πώς τε-
λικά όσο διαφορετικοί και αν εί-
μαστε ως άνθρωποι στη διάρ-
κεια της ζωής μας, όλοι έχουμε 
την ίδια «αρχή» και το ίδιο «τέ-
λος». Είναι μια εκπαιδευτική επί-
σκεψη που πραγματικά όλοι αξί-
ζει να πραγματοποιήσετε!

Εύη Γατσούλη, Β1

24-28 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ
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Από τις 26 μέχρι τις 30 Απριλίου 2017, ομάδα μαθητών του Λυ-
κείου Κολλεγίου Αθηνών, με την συνοδεία των καθηγητών 
κ. Κ. Τσιώρη, κ. φ. Τακόπουλου, κ. Α. Ιωάννου και κ. Α. Μα-
ναρίδη, επισκέφτηκε την Ιερά Κοινότητα του Αγίου Όρους.

Η συγκεκριμένη επίσκεψη απο-
τέλεσε τον καρπό των προσπαθει-
ών μιας ολόκληρης χρονιάς για 
εμάς τους μαθητές και απόρροια 
της ακούραστης συμπαράστα-
σης και υποστήριξης των καθηγη-
τών μας. Συγκροτώντας το σχετι-
κό πολιτιστικό πρόγραμμα «Άγιον 
Όρος», χρειάστηκε να διαβούμε 
πλήθος προπαρασκευαστικών στα-
δίων, συμπεριλαμβανομένης και 
της σύνθεσης ομαδικών ερευνητι-
κών εργασιών, προκειμένου αυτό 
το όνειρο να γίνει πραγματικότητα.

Χωρισμένοι σε δύο ομάδες των 
είκοσι ατόμων, μεταβήκαμε στη 
Θεσσαλονίκη και έπειτα στην Ου-

ρανούπολη. Κατά την τετραήμε-
ρη παραμονή μας στο Άγιο Όρος, 
μείναμε σε τέσσερα διαφορετικά 
μοναστήρια. Ειδικότερα, η πρώτη 
ομάδα έμεινε στις Μονές Ξενοφώ-
ντος, Γρηγορίου, Αγίου Παύλου και 
Κουτλουμουσίου, ενώ η δεύτερη 
στις μονές Γρηγορίου, Αγίου Παύ-
λου, Κουτλουμουσίου και Παντο-
κράτορος. Παράλληλα, οι ομάδες 
επισκέφτηκαν, μέσω πεζοποριών 
ή διαδρομών με σχολικών λεωφο-
ρείων, τις Μονές Δοχειαρίου, Σίμω-
νος Πέτρας, Ιβήρων, την σκήτη της 
Αγίας Άννας, και τις Καρυές.

Χωρίς καμία διάθεση υποτίμη-
σης απέναντι στην απαράμιλλη 

Με κατάνυξη στο Άγιο Όρος

δ Ρ Α Σ Ε Ι Σ

και ασύγκριτη ομορφιά του φυσι-
κού τοπίου, την ακμάζουσα πανίδα 
και την πλούσια χλωρίδα, το ση-
μείο αναφοράς της επίσκεψης αυ-
τής δεν θα μπορούσε να ήταν άλλο 
από την πνευματική αναζήτηση και 

ενατένιση. Μέσα από ομιλίες με 
ηγούμενους των μονών, ατομικές 
εξομολογήσεις με πνευματικούς, 
διαλόγους με απομονωμένους 
ασκητές, καθώς και συμμετο-
χή, στο μέτρο του δυνατού, στην 
προσευχή των μοναχών, μπορέ-
σαμε, ο καθένας με τον δικό του 
τρόπο, να γευτούμε λίγη από την 
πνευματική «μαγεία» αυτού του 
τόπου. Αυτό ήταν, κατά γενική 
ομολογία, το μεγαλύτερο κέρ-
δος που αποκομίσαμε από αυτό 
το ταξίδι.

Τελικά, το ταξίδι μάς άφησε 
μια γλυκόπικρη αίσθηση. Γλύκα 

και χαρά για αυτά που ζήσαμε, αλ-
λά συγχρόνως πικρία και μελαγχο-
λία για το γεγονός ότι αυτή η εμπει-
ρία κράτησε τόσο λίγο.

Αντώνης Λύρας, Γ6
Θανάσης Μπασιάκος, Γ8
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Ε Κ δ Ρ Ο Μ Ε Σ

H Γ΄ Λυκείου του Κολλεγίου Αθηνών ακολουθώντας την παρά-
δοση των τελευταίων χρόνων επισκέφθηκε τη Θεσσαλονίκη, 
στο πλαίσιο της πενθήμερης εκπαιδευτικής της εκδρομής. 

Το πρωί της Δευτέρας, 20 νοεμ-
βρίου βρήκε τους διαδρόμους της 
δεξιάς πτέρυγας του Μπενακεί-
ου ασφυκτικά γεμάτους από βα-
λίτσες, ταξιδιωτικούς σάκους και 
φυσικά από πολλή ευθυμία. Μα-
θητές και καθηγητές-συνοδοί, ευ-
διάθετοι, επιβιβαστήκαμε στα λε-
ωφορεία. 

Πριν την άφιξη στη συμπρωτεύ-
ουσα κάναμε μια στάση δύο ωρών 
στον βόλο. Η μέρα ήταν ηλιόλου-
στη, παρά το σχετικό κρύο. Εκεί εί-
χαμε την ευκαιρία να περπατήσου-
με κατά μήκος του λιμανιού. Μετά 
από την ευχάριστη επίσκεψή μας 
στον βόλο, αναχωρήσαμε για τον 
τελικό προορισμό μας. Καθώς δια-
σχίζαμε τα πλούσια πεδινά εδάφη 
της Μακεδονίας, το τοπίο αποκά-
λυπτε τη σπάνια ομορφιά του.  

Γύρω στις 5 το απόγευμα φτά-
σαμε στη Θεσσαλονίκη και στο ξε-
νοδοχείο που θα μας φιλοξενούσε, 
το “Porto Palace”, λίγα χιλιόμετρα 
εκτός του κέντρου. Ο ενθουσια-
σμός μας να γνωρίσουμε την πό-
λη, την οποία αρκετοί από εμάς 
επισκέπτονταν για πρώτη φορά, 
ξεπερνούσε τη δικαιολογημένη 
κούραση του ταξιδιού. Αφού τα-
κτοποιηθήκαμε και χαλαρώσαμε 
στα δωμάτιά μας, δειπνήσαμε στο 
ξενοδοχείο και ετοιμαστήκαμε για 
την πρώτη μας νυχτερινή έξοδο. Η 
νύχτα κύλησε όμορφα, όπως άλ-
λωστε και οι επόμενες, με πολύ χο-
ρό, τραγούδια και ξεφάντωμα για 
όλους, μηδενός εξαιρουμένου. 

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα της 
δεύτερης ημέρας περιελάμβανε 
επίσκεψη στον αρχαιολογικό χώ-
ρο της βεργίνας, όπου βρίσκεται η 
πάλαι ποτέ πόλη των Αιγών, πρω-
τεύουσα του Μακεδονικού βασι-
λείου. Ακολούθησε ενδιαφέρουσα 
ξενάγηση στον αρχαιολογικό χώ-
ρο, ο οποίος ήρθε στην επιφάνεια 
χάρη στο έργο του αρχαιολόγου 
Μανόλη Ανδρόνικου. Ο θολωτός 

μουσειακός χώρος, η αποκαλού-
μενη τούμπα, απέπνεε μια μονα-
δική γοητεία. Αισθανθήκαμε δέος 
και  θαυμασμό βλέποντας τα κατά-
λοιπα του αρχαίου μας πολιτισμού. 

Από τη βεργίνα μεταβήκαμε 
στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. 
Επιτέλους, βρεθήκαμε στην περί-
φημη πλατεία Αριστοτέλους απ’ 
όπου ξεκίνησε και η περιήγησή μας 
στην πόλη. Απολαύσαμε τις τοπι-
κές γεύσεις σε ταβέρνες, ζαχαρο-
πλαστεία και σουβλατζίδικα, ενώ 
το βράδυ της δεύτερης ημέρας επι-
σκεφθήκαμε τα πασίγνωστα λαδά-
δικα.

Το πρωί της Τετάρτης αναχωρή-
σαμε για τη δεύτερη εκπαιδευτι-
κή μας επίσκεψη στο οχυρό Ρού-
πελ, κοντά στα ελληνοβουλγαρικά 
σύνορα. Το οχυρό βρίσκεται μέσα 
σε μια όαση πρασίνου και διαθέτει 
εξαιρετική θέα προς τα βόρεια σύ-
νορα. Η θέα του χώρου και μόνο 
φθάνει, για να αποζημιωθεί κανείς 
από τη διαδρομή των δύο περίπου 
ωρών με το σχολικό λεωφορείο.

Μια ομάδα φαντάρων μας υπο-
δέχτηκε, για να μας ξεναγήσει στο 
οχυρό που αποτελεί σύμβολο του 
ελληνικού ηρωισμού κατά τον β’ 
Παγκόσμιο Πόλεμο. Οι στρατιώτες 
αφηγούμενοι το χρονικό του οχυ-
ρού μετέφεραν εξαιρετικά ενδια-
φέρουσες ιστορικές πληροφορίες 
για την εποχή κατασκευής του, τις 
πολεμικές τακτικές και γενικότε-
ρα την ανεκτίμητη προσφορά του 
στον εθνικό αγώνα ενάντια στους 
κατακτητές. 

Από τις κορυφαίες στιγμές της 
επίσκεψης ήταν αναμφίβολα η εί-
σοδός μας στο ίδιο το οχυρό, με 
τους υπόγειους και δαιδαλώδεις δι-
αδρόμους του, όπου είχαμε την ευ-
καιρία να φανταστούμε πώς ζού-
σαν και πολεμούσαν εκεί ηρωικά 
οι πρόγονοί μας. Έπειτα, ακολού-
θησε η επίσκεψή μας στο μουσείο 
του Ρούπελ, όπου υπήρχε πλούσιο 
ιστορικό υλικό, στρατιωτικός εξο-

πλισμός, όπως όπλα και ενδυμα-
σίες, προσωπικά αντικείμενα των 
Ελλήνων στρατιωτών, αποκόμ-
ματα εφημερίδων της εποχής, κα-
θώς και μακέτες που απεικόνιζαν 
τη γεωγραφική θέση του οχυρού. 
Η εμπειρία του Ρούπελ μας προ-
κάλεσε, αναμφισβήτητα, αισθή-
ματα εθνικής υπερηφάνειας και 
δέους για τους ήρωες που αγωνί-
στηκαν για την ελευθερία της πα-
τρίδας μας. Στη συνέχεια, μεταβή-
καμε στην πόλη των Σερρών για 
μια τρίωρη στάση. Περιηγηθήκαμε 
στο κέντρο, γευματίσαμε και δοκι-
μάσαμε τους τοπικούς ακανέδες. 
Το βράδυ, όπως ήταν προγραμμα-
τισμένο, ήταν αφιερωμένο στη δια-
σκέδασή μας σε νυχτερινό κέντρο.

Το πρόγραμμα της Πέμπτης και 
τελευταίας μας ημέρας στη Θεσ-
σαλονίκη περιελάμβανε ξενάγη-
ση στην πόλη και επίσκεψη στο 
επιστημονικό κέντρο «νΟΗΣΙΣ». 
Η ξενάγηση άρχισε από τον Ιερό 
ναό του Αγίου Δημητρίου, πολι-
ούχου της Θεσσαλονίκης. Ο ναός 
είναι πραγματικά μεγαλοπρεπής 
και μοναδικός στο εσωτερικό του, 
με κομψές παλαιές αγιογραφίες 
και μωσαϊκά. Στα υπόγεια του να-
ού βρίσκονταν τα ρωμαϊκά λουτρά 
τα οποία λειτουργούσαν και ως φυ-
λακές, όπου και μαρτύρησε ο Άγι-
ος Δημήτριος.

Επόμενη στάση ήταν η πα-
λαιά πόλη της Θεσσαλονίκης με 
την ασύγκριτη θέα. Στη διαδρομή 

θαυμάσαμε την αψίδα του Γαλέρι-
ου, τη Ροτόντα, την Πανεπιστημι-
ούπολη. Έπειτα επισκεφτήκαμε το 
επιστημονικό κέντρο «νΟΗΣΙΣ», 
στον Δήμο Θέρμης, έξω από την 
Θεσσαλονίκη, με το Μουσείο Τε-
χνολογίας, το Τεχνοπάρκο και τον 
προσομοιωτή εικονικής πραγματι-
κότητας. Το Μουσείο Τεχνολογίας 
διακρινόταν σε εκθετήριο τεχνολο-
γίας μεταφορών και σε εκθετήριο 
αρχαίας ελληνικής τεχνολογίας. 
Στο Τεχνοπάρκο παρουσιάζονταν, 
με διαδραστικό τρόπο, επιστημονι-
κά θέματα που αφορούσαν τον ηλε-
κτρισμό, τη μαγνητική και τη θεω-
ρία της σχετικότητας. 

Το μεσημέρι μάς βρήκε πίσω 
στη Θεσσαλονίκη, όπου ο καιρός 
εξακολουθούσε να είναι εξαιρετι-
κός, όπως καθ’ όλη τη διάρκεια της 
εκδρομής. Ακολούθησε η τελευταία 
βραδινή μας έξοδος στην πόλη. 

Το πρωί της Παρασκευής σήμανε 
η ώρα της επιστροφής. Μπήκαμε, 
με έκδηλο το αίσθημα της λύπης, 
στα λεωφορεία και αφήσαμε πίσω 
μας τη συμπρωτεύουσα.

Κάπως έτσι έκλεισε η τελευ-
ταία, και ίσως ωραιότερη, εκδρο-
μή της μαθητικής μας ζωής. Το σί-
γουρο είναι ότι αυτή η εκδρομή 
μάς προσέφερε εμπειρίες και στιγ-
μές που θα θυμόμαστε και θα διη-
γούμαστε για όλη μας τη ζωή, κάθε 
φορά που θα αναπολούμε τα μαθη-
τικά μας χρόνια.

Πάνος Ρισκάκης, Γ1

5ήμερη Γ’ ΛΥΚΕΙΟΥ
Στιγμές που θα μείνουν σε όλους αξέχαστες
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Στις 8, 9 και 10 Δεκεμβρίου 2017, πραγματοποιήθηκε η 12η Ετήσια 
Προσομοίωση των Ηνωμένων Εθνών (CGS MUN), στα Ιδιωτι-
κά Εκπαιδευτήρια Κωστέα – Γείτονα. Το εφετινό ειδικό θέμα του 

Συνεδρίου ήταν: «Η Άνοδος του Λαϊκισμού». Τους μαθητές του Ομίλου 
MUN του Κολλεγίου Αθηνών συνόδευσαν οι καθηγητές κ. β. φωτακίδου, 
κ. Μ. Σεϊτανίδη και κ. ν. Παλάντζας.

Το Κολλέγιο Αθηνών αντι-
προσωπευσαν οκτώ μαθητές: ο Α. 
Μαυροειδής (Ambassador, Επι-
τροπή Πολιτικών Υποθέσεων), ο 
Γ. Μπελιώτης (Επιτροπή Αφοπλι-
σμού και Παγκόσμιας Ασφάλειας), 
ο Θ. Μιχαλάκης (Επιτροπή Οικο-

νομικών Υποθέσεων), ο Δ. Κριεζής 
(Επιτροπή Κοινωνικών Ανθρωπι-
στικών και Πολιτιστικών Υποθέ-
σεων), ο Π. Κακλαμάνης (Οικονο-
μικό και Κοινωνικό Συμβούλιο), ο 
ν. βερναρδάκης (Συμβούλιο Αν-
θρωπίνων Δικαιωμάτων), η Μ. 

Σταϊκοπούλου (Συμβούλιο Περι-
βάλλοντος Επιτροπής 1) και ο Σ. 
Λαζανάκης (Συμβούλιο Περιβάλ-
λοντος Επιτροπής 2).

Το Κολλέγιο Αθηνών εκπρο-
σωπήθηκε, επίσης, στο Διεθνές 
Δικαστήριο, από τον Δ. Τροβιά, 

(Δικαστής) και την Ε. Τσάκαλη, 
(Ληξίαρχος). Ειδικότερα, ο Γ. Αρα-
βώσης συμμετείχε στην Ειδική Επι-
τροπή για την άνοδο του λαϊκισμού. 
Τα σχέδια ψηφίσματος των μαθητών 
Α. Μαυροειδή και Δ. Κριεζή εγκρί-
θηκαν για να παρουσιαστούν στην 
ολομέλεια του Συνεδρίου. Οι μαθη-
τές εκπροσώπησαν την Ινδία. Το 
Συνέδριο ολοκληρώθηκε με επιτυ-
χία και προσέφερε άλλη μια ευκαι-
ρία στους μαθητές μας να ανταλλά-
ξουν απόψεις για επίκαιρα θέματα.  

Αλέξανδρος Μαυροειδής, Γ6

Ο Μ Ι λ Ο ΙΣ Υ Ν Ε δ Ρ Ι Α

12η Ετήσια Προσομοίωση των Ηνωμένων Εθνών

Στις 28 Ιανουαρίου 2018, αποστολή 17 μαθητών και μαθητριών του 
Κ.A. και του Κ.Ψ. επισκέφθηκαν τη Χάγη, στην Ολλανδία, προκει-
μένου να συμμετάσχουν στο 50ο Διεθνές Συνέδριο Model United 

Nations THIMUN (“The Hague Model United Nations”). To γενικό θέμα 
του Συνεδρίου ήταν: “Building a civil society through education”. H 
εφετινή σύνοδος ήταν ξεχωριστή, καθώς το THIMUN συμπλήρωσε μισό 
αιώνα ζωής! Το εορταστικό αυτό κλίμα, με την φαντασμαγορική παρέλα-
ση των πρέσβεων, ήταν έκδηλο τόσο στην τελετή έναρξης όσο και στην 
τελετή λήξης, με τη φαντασμαγορική παρέλαση των πρέσβεων, συγκινώ-
ντας τους περίπου 3.000 συμμετέχοντες. Στην αντιπροσωπεία του Κολ-
λεγίου Αθηνών συμμετείχαν οι μαθητές Μ. Αγγέλικα-νικήτα, ν. Αλι-
πράντη, Χ.-φ. Αλτ, Γ. Αραβώσης, Ι. Ζερβάκη, Δ. Κριεζής, Γ. Μπελιώτης, 
Σ. Σταϊκόπουλος και Ε. Τσάκαλη, ενώ την αποστολή συνόδευσαν οι κα-
θηγητές κ. ν. Παλάντζας και κ. Μ. Σεϊτανίδη.

Η Μ. Αγγέλικα-νικήτα συμμε-
τείχε στην 2η Υποεπιτροπή της Πε-
ριβαλλοντικής Επιτροπής, εκπρο-
σωπώντας την Μποτσουάνα.

H ν. Αλιπράντη συμμετείχε 
στην Ανθρωπιστική Επιτροπή, εκ-
προσωπώντας την Μποτσουάνα.

Ο Χ.-φ. Αλτ συμμετείχε στην 
1η Υποεπιτροπή της Περιβαλλο-
ντικής Επιτροπής, εκπροσωπώ-
ντας το UNIDO.

Ο Γ. Αραβώσης συμμετείχε 
στην 1η Υποεπιτροπή της Επιτρο-
πής Αειφόρου Ανάπτυξης, εκπρο-
σωπώντας την Μποτσουάνα.

Η Ι. Ζερβάκη συμμετείχε στην 
1η Υποεπιτροπή της Επιτροπής Αν-
θρωπίνων Δικαιωμάτων, εκπροσω-
πώντας την Μποτσουάνα.

Ο Δ. Κριεζής συμμετείχε στην 
1η Υποεπιτροπή της Ειδικής Επι-
τροπής.

Ο Γ. Μπελιώτης συμμετείχε 
στην Πολιτική Επιτροπή, εκπρο-
σωπώντας την Μποτσουάνα.

Ο Σ. Σταϊκόπουλος συμμετείχε 
στην Οικονομική Επιτροπή, ενώ 
ήταν Πρέσβης του UNIDO.

Η Ε. Τσάκαλη είχε τη θέση Δι-
καστή στο International Court of 
Justice, την προσομοίωση του Διε-
θνούς Δικαστηρίου της Χάγης.

Συνέδρια, όπως αυτά του 
THIMUN, δίνουν την ευκαιρία 
στους μαθητές να ξεφύγουν από 
την καθημερινότητα, να μετατρα-
πούν σε διπλωμάτες που διαπραγ-
ματεύονται ζητήματα της επικαι-
ρότητας με συνομηλίκους τους από 
όλο τον κόσμο.

Εύη Τσάκαλη, Β6

DSA MUN

Το τριήμερο 20-22 Οκτωβρίου πραγματοποιήθηκε το 20ο Συ-
νέδριο Προσομοιώσης των Ηνωμένων Εθνών (DSA-MUN), 
στη Γερμανική Σχολή Αθηνών. Το ειδικό θέμα του εφετινού 

συνεδρίου ήταν: «Νέοι Ανθρωποι». Το Λύκειο του Κολλεγίου Αθη-
νών συμμετείχε εκπροσωπώντας δύο χώρες: την Ουρουγουάη και την 
Παλαιστίνη. Οι καθηγητές που συνόδευσαν την αποστολή ήταν η κ. 
β. φωτακίδου, η κ. Μ. Σεϊτανίδη και ο κ. ν. Παλάντζας.

Το Κολλέγιο Αθηνών εκπροσωπήθηκε από οκτώ μαθητές. Την Ου-
ρουγουάη εκπροσώπησαν οι μαθητές: Γ. Αραβώσης στην επιτροπή 
αφοπλισμού και διεθνούς ασφάλειας, Δ. Κριεζής στην επιτροπή κοι-
νωνικών υποθέσεων, Γ. Κακλαμάνης στην επιτροπή ανθρωπιστικών 
και πολιτιστικών υποθέσεων, Α. Τσολμεκτόγλου στην επιτροπή πε-
ριβάλλοντος, Τ. Μιχαλάκης στο οικονομικό και κοινωνικό συμβούλιο 

και Χ. - φ. Άλτ στο ειδικό συμβούλιο για τους «νέους ανθρώπους». 
Την Παλαιστίνη εκπροσώπησαν οι μαθητές: Γ. Μπελιώτης στην επι-
τροπή αφοπλισμού και διεθνούς ασφάλειας και Ι. Ζερβάκη στην επι-
τροπή πολιτικών υποθέσεων. Παράλληλα, οι μαθητές Γ. Αραβώσης 
και Γ. Μπελιώτης ήταν οι πρέσβεις (ambassadors) των χωρών που εκ-
προσώπησαν.

Το Συνέδριο αυτό αποτέλεσε μια μοναδική εμπειρία για όλους μας, 
καθώς είχαμε την ευκαιρία να επικοινωνήσουμε με παιδιά από σχο-
λεία όλου του κόσμου και να ανταλλάξουμε απόψεις για ποικίλα θέ-
ματα. Ιδιαίτερη ευχαρίστηση προσέφερε σε όλους μας η συμμετοχή, 
για δεύτερη φορά, του Ομίλου ΜUN του Γυμνασίου Κολλεγίου Αθη-
νών στο Συνέδριο εκπροσωπώντας τον Λίβανο.

Δημήτρης Κριεζής, Α4

THIMUN 2018: η επετειακή σύνοδος
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Συμμετοχή στο Πρόγραμμα Euroscola
Το Σχολείο μας συμμετείχε στην ημερίδα Euroscola, που πραγμα-

τοποιήθηκε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στο Στρασβούργο, στις 
17 νοεμβρίου 2017. Στην ημερίδα αυτή βιώσαμε, μαζί με μαθη-

τές Λυκείου από όλα τα κράτη – μέλη, την εμπειρία της προσομοιωτικής 
διαδικασίας, μιας συνεδρίασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Το Σχο-
λείο μας εκπροσωπήθηκε από τις μαθήτριες Α. Ζωητού (β2) και Ε. Κω-
στούλα, (β3) οι οποίες προκρίθηκαν για να εκπροσωπήσουν την ελληνι-
κή αποστολή, έπειτα από την επιτυχία τους σε γραπτό διαγωνισμό που 
διοργάνωσε το Γραφείο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, σε συνεργασία 
με το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού.

Η ελληνική ομάδα χωρίστη-
κε σε έξι επιμέρους επιτροπές που 
είχαν να πραγματευτούν θέματα 
σχετικά με τη μετανάστευση, το 
προσφυγικό, το μέλλον της Ευρώ-
πης, τη βιώσιμη ανά-
πτυξη, το περιβάλ-
λον και την κλιματική 
αλλαγή, την απασχό-
ληση των νέων και τα 
ανθρώπινα δικαιώ-
ματα.

Στις 16 νοεμ-
βρίου ταξιδέψαμε 
από την Αθήνα στη 
φρανκφούρτη, με 
αρχικό προορισμό τη Χαϊδελβέρ-
γη. Εκεί, ξεναγηθήκαμε στη με-
σαιωνική πόλη, περπατήσαμε στα 
γραφικά πλακόστρωτα μονοπάτια 
και επισκεφθήκαμε το επιβλητι-
κό κάστρο της Χαϊδελβέργης, που 
αποτελεί ένα μείγμα γοτθικής και 
αναγεννησιακής αρχιτεκτονικής. 
Το κάστρο προσφέρει την επιβλη-
τικότερη θέα της πόλης και εντός 

των αιθουσών του υπάρχει το Μου-
σείο φαρμάκων. Στη συνέχεια, με-
ταφερθήκαμε οδικώς στο Στρα-
σβούργο, όπου περπατήσαμε για 
λίγο στην πόλη.

Στις 17 νοεμβρίου πραγματο-
ποιήθηκε η ημερίδα στο Ευρωπα-
ϊκό Κοινοβούλιο. Συγκεντρωθή-
καμε το πρωί και λάβαμε οδηγίες 
από το προσωπικό του Ευρωκοινο-
βουλίου για τη διαδικασία που θα 
ακολουθηθεί κατά τη διάρκεια της 
ημερίδας. Στη συνέχεια, φτάσαμε 
στον χώρο συνεδριάσεων του Κοι-
νοβουλίου, όπου πραγματοποιή-

θηκε αρχικά ενημέρωση από τους 
διοικητικούς υπαλλήλους του Ευ-
ρωκοινοβουλίου για τη λειτουργία 
της Ε.Ε., καθώς και για τη λειτουρ-
γία του Ευρωκοινοβουλίου για τον 

ρόλο του. Ακολούθησαν 
οι μονόλεπτες παρουσιά-
σεις των σχολείων και ξε-
κίνησε η διατύπωση ερω-
τημάτων εκ μέρους των 
μαθητών - ευρωβουλευ-
τών. Κατά τη διάρκεια της 
δια τύπωσης των ερωτημά-
των, στον χώρο παρευρέ-
θηκε ο Αντιπρόεδρος του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

Rainer Wieland, ο οποίος δέχθηκε 
ερωτήσεις για φλέγοντα ζητήμα-
τα που απασχολούν την ευρωπαϊ-
κή κοινότητα.

Στη συνέχεια, δειπνήσαμε μα-
ζί με τους υπόλοιπους μαθητές των 
άλλων χωρών στο εστιατόριο του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Είχα-
με τη δυνατότητα να συζητήσου-
με, να ανταλλάξουμε απόψεις, να 

Στις 22 και 23 φεβρουαρίου 2018, ο Όμιλος UNESCO του Σχολεί-
ου μας, υπό την καθοδήγηση των καθηγητών συμβούλων κ. Π. 
Τσίρου και κ. Α. Λέκκα, συμμετείχε στο ΙΗ’ Μαθητικό Συμπό-

σιο UNESCO του Δικτύου Λυκείων της Αττικής. του προγράμματος συ-
νεργαζόμενων σχολείων (ASPnet) UNESCO. Το Συμπόσιο φιλοξένησε η 
Λεόντειος Σχολή νέας Σμύρνης. Συμμετείχαν οι μαθητές: β. Αμπακού-
μκιν, ν. Παλαιολόγος, Α.- Μ. Κωνσταντάκη, Ε. Ευαγγελοπούλου, ν. – 
Μ. Κουλούρη, Δ. Κυριάκου, Σ. – Α. φλωροπούλου, Θ. Μαθιοπούλου, ν. 
Στάμου, Α. Στάχτιαρη, Δ. Τροβιά.

Η έναρξη του Συμποσίου περι-
ελάμβανε τον χαιρετισμό από τους 
διοργανωτές, την Διεύθυνση του 
σχολείου, τους εκπροσώπους του 
Υπουργείου Παιδείας και της ελ-
ληνικής επιτροπής UNESCO του 
Υπουργείου Εξωτερικών. Ακολού-
θησαν οι καλλιτεχνικές παρουσιά-
σεις κάθε σχολείου, που περιλάμ-

βαναν βίντεο καθώς και θεατρικά 
ή χορευτικά δρώμενα, με θέμα την 
«Ολιστική Ανθρωποκεντρική Εκ-
παίδευση». Ο Όμιλος του Κολλε-
γίου Αθηνών δημιούργησε ένα βί-
ντεο, με θέμα την προσφορά του 
σχολείου, της πολιτείας και των δι-
εθνών φορέων σε αυτού του είδους 
την εκπαίδευση. 

Έπειτα, χωριστήκαμε σε επιτρο-
πές και ανταλλάξαμε απόψεις με 
μαθητές άλλων σχολείων, για θέ-

ματα σχετικά με τη διαμόρφωση 
ολοκληρωμένης προσωπικότητας, 
μέσω της ολιστικής  ανθρωποκε-
ντρικής εκπαίδευσης. Η διαδικασία 
ολοκληρώθηκε με την απόσυρση 
των προέδρων και των γραμματέων 
των επιτροπών, ώστε να συγγρά-
ψουν τα πορίσματα.

Την επόμενη ημέρα, παρου-
σιάστηκαν τα πορίσματα από 
τους προέδρους των επιτροπών. 
Οι σύνεδροι είχαν τη δυνατότη-
τα να υποβάλλουν ερωτήσεις και 
να εκφράσουν τον προβληματι-
σμό τους. 

Η συνάντηση ολοκληρώθη-
κε με την ψήφιση των πορισμάτων 
από την Ολομέλεια.

Άννα-Μαρία Κωνσταντάκη, Α5

ΙΗ’ Μαθητικό Συμπόσιο UNESCO 

αναπτύξουμε φιλίες και να ανα-
καλύψουμε διαφορετικούς πολιτι-
σμούς. Μετά το δείπνο, στον ίδιο 
χώρο, συμμετείχαμε σε ομάδες των 
τεσσάρων, με άτομα διαφορετι-
κών εθνικοτήτων, για να παίξου-
με το παιχνίδι Eurogame, ένα παι-
χνίδι γνώσεων για την Ευρωπαϊκή 
Ένωση σε μορφή ερωτήσεων, στις 
24 επίσημες γλώσσες της Ε.Ε.

Με τη λήξη του παιχνιδιού, οδη-
γηθήκαμε μαζί με την ομάδα εργα-
σίας μας στην αίθουσα των επιτρο-
πών. Εκεί, ορίσαμε εκπρόσωπο και 
συντάκτη, συζητήσαμε σχετικά με 
το θέμα που είχαμε προετοιμάσει 
και συντάξαμε μία έκθεση η οποία 
επρόκειτο να παρουσιαστεί και να 
ψηφιστεί στην τελική ολομέλεια. 
Έτσι, με την ολοκλήρωση της συζή-
τησης των ομάδων εργασίας, πήγα-
με και πάλι στον χώρο συνεδριάσε-
ων, όπου διαβάστηκαν οι εκθέσεις, 
τέθηκαν ερωτήσεις στους εκπρο-
σώπους της κάθε ομάδας από τους 
έφηβους - ευρωβουλευτές και ψη-
φίστηκαν τα πορίσματα.

Είναι σίγουρο ότι αυτή η εμπει-
ρία θα μείνει χαραγμένη στη μνήμη 
μας. βιώσαμε μια εξαιρετικά πλού-
σια διαπολιτισμική εμπειρία. Γνω-
ρίσαμε μαθητές από πολλές χώρες 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ανταλ-
λάξαμε εμπειρίες μαζί τους. Εξοι-
κειωθήκαμε με τη διαδικασία συνε-
δρίασης του Ευρωκοινοβουλίου και 
κυρίως με την αξία του δημοκρατι-
κού διαλόγου για τη λήψη των απο-
φάσεων. Ταυτόχρονα, ενισχύσαμε 
τη διαπολιτισμική μας συνείδηση, 
μέσα από την επαφή με συνομηλί-
κους από άλλες χώρες.

Έλενα Κωστούλα, Β3



ACSTAC

Το τριήμερο 24-26 νο-
εμβρίου του 2017 
πραγματοποιήθηκε το 
6ο Μαθητικό Συνέ-

δριο Επιστήμης και Τεχνολογίας 
(ACSTAC), στο Κολλέγιο Ανατό-
λια, στη Θεσσαλονίκη. Δεκαεννέα 
μαθητές και μαθήτριες από τη β’ 
και τη Γ’ Λυκείου εκπροσώπησαν 
το Σχολείο μας παρουσιάζοντας τις 
εργασίες τους, που είχαν τη μορφή 
εισηγήσεων, κατασκευών, και αφί-
σας. Αξίζει να σημειωθεί οτι βρα-
βεύτηκε η εργασία του μαθητή της 
Γ΄ Λυκείου Σ. Κουλούρη, με τίτλο 
«Από τα οράματα του Leibniz στις 
ανακαλύψεις του Turing», στο επι-

στημονικό πεδίο των μαθηματικών, 
καθώς και η εργασία – κατασκευή 
των μαθητών της β’ Λυκείου Χ. 
Θεοχάρη, Μ.-Α. Μπολώτα και Π. 
Τσιμπού με τίτλο “Project IN.EX.A 
Intelligent Exoskeleton Arm”.

Το ACSTAC είναι ένα Μα-
θητικό Συνέδριο που στόχο έχει 
να λειτουργήσει ως εκπαιδευτι-
κή προσομοίωση ενός επιστημο-
νικού συνεδρίου: οι μαθητές κα-
λούνται να επιλέξουν ένα θέμα, 
να κάνουν έρευνα, να υποβάλ-
λουν την εργασία τους και φυσι-
κά, να παρουσιάσουν τη δουλειά 
τους. Στο πλαίσιο του Συνεδρί-
ου, οι συμμετέχοντες έχουν την 

ευκαιρία να παρακολου-
θήσουν τις παρουσιά-
σεις άλλων μαθητών, να 
εκφράσουν απορίες, να 
συζητήσουν και να εμ-

βαθύνουν περισσότερο σε επι-
στημονικά θέματα και προεκτά-
σεις τους. Οι μαθητικές εργασίες 
αφορούν τους κλάδους των Μα-
θηματικών, της Πληροφορικής, 
της βιολογίας, της Χημείας, και 
της φυσικής. Μπορούν, ωστόσο, 
να είναι και διαθεματικές, συνδυ-
άζοντας τις Ανθρωπιστικές Επι-
στήμες με τους παραπάνω τομείς.

Την πρώτη ημέρα του Συνεδρί-
ου κάποιοι συμμαθητές μας παρου-
σίασαν τις εργασίες τους. Όπως και 
τις υπόλοιπες ημέρες, είχαμε την 
ευκαιρία να επιλέξουμε τις συνε-
δρίες που θα παρακολουθούσαμε, 
ανάλογα με τα ενδιαφέροντά μας. 

Το Σάββατο πραγματοποιήθηκε η 
τελετή έναρξης του ACSTAC, ενώ 
το πλούσιο πρόγραμμα του Συνε-
δρίου, πέρα από ποικίλες παρου-
σιάσεις εργασιών, περιελάμβα-
νε ενδιαφέρουσες ομιλίες καθώς 
και εντυπωσιακά Workshops, στα 
οποία όλοι οι σύνεδροι είχαν τη δυ-
νατότητα να συμμετάσχουν. Την 
Κυριακή έλαβε χώρα η τελετή λή-
ξης, στο πλαίσιο της οποίας βρα-
βεύθηκαν οι διακριθείσες εργασί-
ες στον κάθε επιστημονικό τομέα. 
Μετά τη λήξη του Συνεδρίου και 
πριν αναχωρήσουμε για την Αθή-
να, μπορέσαμε να γευθούμε – έστω 
και για λίγο – τη μαγεία της Θεσ-
σαλονίκης, παίρνοντας ως ενθύ-
μια τους περιπάτους στους όμορ-
φους δρόμους της και τις νόστιμες 
λιχουδιές της.

Ιωάννης Κακλαμάνης, Γ5

outside the box

Think
6ο Μαθητικό Συνέδριο ACSTAC στη Θεσσαλονίκη
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Σ Υ Ν Ε δ Ρ Ι Α

Στις 16-20 νοεμβρίου 2017, μαθητές και μαθήτριες της β’ Λυκεί-
ου του Κολλεγίου Αθηνών επισκέφθηκαν τη νάπολη της Ιταλί-
ας και συμμετείχαν στο 4ο Μεσογειακό Μαθητικό Συνέδριο με 

θέμα: «Ελληνορωμαϊκός Πολιτισμός και Ευρωπαϊκή Ιδέα: Από την 
συνείδηση της Ιστορίας στη διαμόρφωση της Ευρώπης των Αξιών». 
Το συνέδριο διοργανώθηκε από το Ελληνικό Ίδρυμα Πολιτισμού Ιταλίας 
(Τεργέστη) σε συνεργασία με την Ελληνική Κοινότητα νεαπολέως και 
Καμπανίας (νάπολη), υπό την αιγίδα της Πρεσβείας της Ελλάδος στη 
Ρώμη και του Δήμου νεαπόλεως. 

Το Συνέδριο πραγματοποιήθη-
κε στη βασιλική του San Giovanni 
Maggiore, στη νάπολη (18-19 νο-
εμβρίου 2017) και συμμετείχαν συ-
νολικά 35 σχολεία. Στο πλαίσιο των 
εργασιών, οι μαθητές και οι μαθή-
τριες του Σχολείου μας προετοίμα-
σαν και παρουσίασαν μια εισήγη-
ση με θέμα: «Αρχαία Ελλάδα και 

Ρώμη: Ο πολίτης και η ιδεολογική 
σύνδεσή του με την Πολιτεία. Σύ-
ντομη συγκριτική εξέταση» (Χ. - 
φ. Άλτ, Α. βιδάλη, Α. Δημοπούλου, 
Μ. – Χ. Ζαχαράκη, β. Καρβούνη, 
Α. Σαραντόπουλος, Κ. Σιέμπου, Θ. 
Σιώζιου, β. Σκάγιαννη-Λαμπράκη, 
Π. Τσιμπός, ν. – Α. φιλίππου). Την 
αποστολή συνόδευσε ο Συνδιευθυ-

Συμμετοχή στο
4ο Μεσογειακό

Μαθητικό Συνέδριο

νάπολη



Το «A» Association αποτελεί θεμελιώδη θεσμό του Σχολείου 
μας και είναι ο συνδετικός κρίκος ανάμεσα στους αθλητές 
του Κολλεγίου Αθηνών και του Κολλεγίου Ψυχικού. Ιδρύθη-
κε το 1937 από τον Μ. Μάγκο, ο οποίος επέλεξε το γράμμα 

«Α» ως αντιπροσωπευτικό του Κολλεγίου Αθηνών. Είχε ως μέλη αθλη-
τές-μαθητές που τιμήθηκαν με την διάκριση «A». Τα μέλη του “A” χω-
ρίζονται σε active “A” και associate “a”. Στόχος του Συνδέσμου είναι να 
προάγει τα ιδανικά του αθλητισμού και του «Εὖ ἀγωνίζεσθαι» και να συμ-
βάλλει στην καλλιέργεια και την ενίσχυση των αθλητικών δραστηριοτή-
των του Σχολείου μας.

Το Association 2017-18 απο-
τελείται από 48 μέλη του «A» 
και 36 μέλη του «a». Τα μέλη του 
ασχολούνται με: πετοσφαίρι-
ση (volleyball), καλαθοσφαίριση 
(basketball), ποδόσφαιρο, στίβο, 
κολύμβηση, πόλο, ξιφασκία, ιπ-
πασία, κωπηλασία και παραδοσι-
ακούς χορούς. Ο Σύνδεσμος διοι-
κείται από επταμελές Συμβούλιο, 
το οποίο εκλέγεται από την ολομέ-
λεια των ενεργών μελών του. Εφέ-
τος, η εκλογή πραγματοποιήθηκε 
την πρώτη εβδομάδα του Οκτω-
βρίου με την συμμετοχή 42 ενερ-
γών μελών.

Το Συμβούλιο έχει θέσει υψη-
λούς στόχους για τη νέα χρονιά 
και επιδιώκει να φέρει τους μαθη-
τές του Κολλεγίου ακόμα πιο κο-
ντά στον αθλητισμό. 

Η χρονιά ξεκίνησε με τον 
Κλασσικό Μαραθώνιο της Αθή-
νας. Επίσης, την Τετάρτη, 29 νο-
εμβρίου 2017, το A Association 
συμμετείχε ενεργά στη διεξαγωγή 
της «14ης  Ευρωπαϊκής Εβδομά-
δας Μπάσκετ Special Olympics», 
στην οποία τα Special Olympics 
Hellas διοργάνωσαν αγώνες μπά-
σκετ μεικτών ομάδων, από αθλητές 
των Special Olympics, της Ακαδη-
μίας μπάσκετ του Παναθηναϊκού 
και της Αντιπροσωπευτικής Ομά-
δας της A’ & B’ Γυμνασίου Κολλεγί-
ου Αθηνών – Κολλεγίου Ψυχικού.

Την Παρασκευή, 22 Δεκεμβρί-

ου 2017, στο πλαίσιο της ετήσι-
ας χριστουγεννιάτικης διοργάνω-
σης αθλητικών εκδηλώσεων, το “A” 
ανέλαβε να οργανώσει τον αγώ-
να καλαθοσφαίρισης μεταξύ των 
μαθητών του Λυκείου Κολλεγίου 
Αθηνών και του Λυκείου Κολλεγί-
ου Ψυχικού.

Παράλληλα, το σωματείο των 
αθλητών του Σχολείου μας διοργα-
νώνει εορταστική εκδήλωση αφιε-
ρωμένη στους Ολυμπιακούς αγώ-
νες και πιο συγκεκριμένα στον 
εθελοντισμό. Τέλος, το μεγάλο 
στοίχημα για εμάς εφέτος είναι η 
δημιουργία ενός λευκώματος με 
φωτογραφίες όλων των αθλητικών 
εκδηλώσεων του Σχολείου μας, από 
το 1925 μέχρι και σήμερα. Όλα τα 
παραπάνω, βέβαια, δεν θα μπο-
ρούσαν να πραγματοποιηθούν 
χωρίς την καταλυτική βοήθεια του 
Τμήματος της φυσικής Αγωγής, το 
οποίο βρίσκεται στο πλευρό μας σε 
κάθε μας προσπάθεια.

Ναταλία Αλιπράντη, Γ5

48+36
«A» «a»
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Α  A S S O C i AT i O n

ντής και Διευθυντής Λυκείου Κολ-
λεγίου Αθηνών, κ. Δ. Τσελέντης 
και ο προϊστάμενος του Ακαδημα-
ϊκού Τμήματος νέων Ελληνικών κ. 
Γ. Καραμπάτης, ενώ υπεύθυνος για 
τη σύνταξη της εισήγησης και την 
προετοιμασία των συμμετεχόντων 
μαθητών ήταν ο Προϊστάμενος του 
Ακαδημαϊκού Τμήματος Ιστορί-
ας και Κοινωνικών Σπουδών κ. Δ. 
Λάππας.

Κατά τη διάρκεια του Συνεδρί-
ου πραγματοποιήθηκε πλήθος πα-
ρουσιάσεων από άλλα σχολεία με 
θέματα σχετικά με την κοινωνική 
διάρθρωση, την οικονομική ζωή, τη 
γλώσσα και τον πολιτισμό Ελλάδας 
και Ρώμης. Μέσω του γόνιμου δι-
αλόγου, μεταξύ των Ελλήνων και 
των Ιταλών μαθητών είχαμε τη δυ-
νατότητα να ανταλλάξουμε από-
ψεις και ιδέες και να προβληματι-
στούμε σχετικά με τη σύγχρονη 
δομή της κοινωνίας και του κρά-
τους μας.

Εκτός από τις εισηγήσεις που 
παρακολουθήσαμε, είχαμε την ευ-
καιρία να περιηγηθούμε στη νάπο-
λη, αλλά και στην πόλη της Ρώμης. 
Κατά την παραμονή μας στην Ιτα-
λία, επισκεφθήκαμε την πανέμορφη 
Ρώμη, περνώντας 
από το Κολοσ-
σαίο, την Piazza 
Navona,  τ ην 
Piazza Venezia 
και τη Fontana 
di Trevi. Ανεβή-
καμε, επίσης, στο 
ηφαίστειο του βε-
ζούβιου και θαυ-

μάσαμε την Πομπηία, τη Ρωμαϊ-
κή πόλη που θάφτηκε κάτω από τις 
στάχτες του βεζούβιου, οδηγώντας 
πολλούς κατοίκους της σε θάνατο 
από ασφυξία. Οι πλούσιες επαύ-
λεις, οι τοιχογραφίες, η αγορά, οι 
ναοί, οι κρήνες και τα καταστήμα-
τα ζωντάνεψαν την πόλη αυτή στα 
μάτια μας. 

Επισκεφθήκαμε, επιπλέον, 
την Ποσειδωνία, αρχαία ελληνική 
αποικία της Κάτω Ιταλίας, όπου 
είδαμε τους τρεις μεγαλοπρεπείς 
ναούς, ενώ απολαύσαμε μια λε-
πτομερή ξενάγηση στο Αρχαιολο-
γικό Μουσείο νάπολης, ένα από τα 
σημαντικότερα μουσεία της Ιταλί-
ας, που φιλοξενεί κυρίως ευρήματα 
από ανασκαφές της Πομπηίας και 
του Ερκολάνο.

Η επίσκεψη στη νάπολη, σε 
συνδυασμό με τη συμμετοχή μας 
στο Συνέδριο, αποτέλεσαν για 
όλους μια αξέχαστη εμπειρία. Το 
ταξίδι αυτό ήταν μια ευκαιρία να 
διευρύνουμε τις γνώσεις μας, να 
έρθουμε σε επαφή με έναν νέο πο-
λιτισμό και να συναναστραφού-
με ανθρώπους μιας διαφορετικής 
κουλτούρας. Μέσω της αλληλεπί-
δρασης αυτής αντιληφθήκαμε το 

πλήθος των κοι-
νών χαρακτηριστι-
κών που συνδέουν 
την χώρα μας με 
την Ιταλία και βι-
ώσαμε τη σημασία  
της ρήσης «Una 
faccia, una razza».

Μαρία Χαρά 
Ζαχαράκη, Β2
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Το 2017 επεφύλασσε πολλές επιτυχίες για τους μαθητές του 
Κολλεγίου Αθηνών. Με όπλα τους τη σκληρή προσπάθεια 
αλλά και την πολύτιμη βοήθεια του Σχολείου, οι υποψήφιοι 
πέτυχαν τον στόχο τους και εισήχθησαν στις σχολές της επι-

λογής τους. Τα στατιστικά στοιχεία επιβεβαιώνουν ότι η προετοιμασία  
των μαθητών έγινε με συστηματικό και μεθοδικό τρόπο.

Ο Στέφανος Δέλτα στο πε-
ριοδικό «Εργασία», το 1932: 

«ονειρεύουνταν 
σχολείο που να 
βγάζη στην κοι-

νωνία μας άνδρες […]με τις 
στοιχειώδεις γνώσεις που 
δίνει η μέση εκπαίδευση και 
προ πάντων με θέληση να 
μάθουν περισσότερα και με 
μέθοδο να μελετούν και να 
προσκτούν άλλες γνώσεις 
από τη ζωή και από την με-
λέτη». 

Η επίδοση των μαθητών του Κολ-
λεγίου Αθηνών φαίνεται να συμ-
βάλλει στην επίτευξη αυτού του 
ονείρου των ιδρυτών, καθώς για μία 
ακόμη χρονιά το μεγαλύτερο ποσο-
στό των μαθητών κατάφερε να ει-
σαχθεί στην τριτοβάθμια εκπαίδευ-
ση. Το 94,2% των μαθητών εισήχθη 
σε κάποια πανεπιστημιακή σχολή, 
εκ των οποίων το 90,8% σε Ανώτα-
τα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα και το 
3,4% σε Τεχνολογικά Εκπαιδευτι-
κά Ιδρύματα. Μάλιστα, το 63% των 
μαθητών εισήχθη στην Αθήνα, το 
13% σε κάποιο εκπαιδευτικό ίδρυμα 
στην Πάτρα, το 3,7% στη Θεσσα-
λονίκη και το 20,3% σε κάποια άλ-
λη πόλη της Ελλάδας. Αξιοσημεί-
ωτο είναι το γεγονός ότι το 33,9% 
των μαθητών κατάφερε να εισαχθεί 
στη σχολή πρώτης προτίμησης και 
το 14,3% στη σχολή δεύτερης προ-
τίμησης. Άξιο μνείας είναι και το γε-
γονός ότι εκ των 112 μαθητών που 
εισήχθησαν στην τριτοβάθμια εκ-
παίδευση, 12 κατέλαβαν θέση στη 
νομική Σχολή, 10 στην Ιατρική και 
25 σε κάποια Πολυτεχνική σχολή 
(Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, Πολι-
τικών Μηχανικών, Ηλεκτρολόγων 
Μηχ. και Μηχανικών Υπολογιστών, 
Μηχανολόγων Μηχανικών, Χημι-
κών Μηχανικών, ναυπηγών και Αε-
ροναυπηγών).

Συμπληρωματικά, άξιο προσοχής 

είναι το γεγονός ότι η βαθμολογία 
των μαθητών στα εξεταζόμενα μα-
θήματα παρουσιάζει αξιοσημείωτη 
απόκλιση σε σχέση με τον Πανελ-
λαδικό μέσο όρο. Πιο συγκεκριμέ-
να, όσον αφορά το μάθημα της νε-
οελληνικής Γλώσσας, το Κολλέγιο 

σημείωσε γενικό μέσο όρο βαθμο-
λογιών 15,4 στα 20, με 2,3 μονά-
δες διαφορά από τον πανελλήνιο 
μέσο όρο. Στα μαθήματα Ομάδας 
Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών 
Σπουδών σημειώθηκαν σημαντικές 
αποκλίσεις. Στο μάθημα των Λατι-
νικών συγκέντρωσαν γενικό μέσο 
όρο 17, με πανελλαδική απόκλιση 
4,8, στο μάθημα των Αρχαίων Ελ-
ληνικών 15,6, με απόκλιση 5 μο-
νάδες από τον πανελλαδικό μέσο 
όρο, ενώ στην Ιστορία, οι μαθητές 
διαμόρφωσαν γενικό μέσο όρο 15,7 
με 4,9 μονάδες πανελλαδική από-
κλιση.

Στην Ομάδα Προσανατολισμού 
Θετικών Σπουδών σημειώνεται, 
επίσης, διαφορά σε σχέση με τον 
πανελλαδικό μέσο όρο σε όλα τα 
μαθήματα. Στη βιολογία ο μέσος 
όρος έφτασε το 17,7 με 5,2 μονά-
δες διαφορά από τον πανελλαδι-
κό. Στα Μαθηματικά η διαφορά σε 
σχέση με τα υπόλοιπα σχολεία της 
Ελλάδος ήταν συντριπτική, καθώς 
η απόκλιση άγγιξε τις 5,7 μονά-
δες, με 14,7 τον μέσο όρο του Κολ-
λεγίου. Στη φυσική, ο μέσος όρος 
ανήλθε στο 17,2, με 4 μονάδες από-
κλιση σε σχέση με τους υπόλοιπους 
πανελλαδικά εξεταζόμενους μα-
θητές. Στη Χημεία, ο μέσος όρος 
έφτασε στο 17,6, με 4,1 μονάδες 
απόκλιση.

Τέλος, στην Ομάδα Προσανατο-
λισμού Οικονομίας και Πληροφο-
ρικής υπήρξε απόκλιση 4,3 μονά-
δων σε σχέση με τον πανελλαδικό 
μέσο όρο στο μάθημα των Μαθη-
ματικών. Αντίστοιχα, στο Α.Ε.Π.Π. 
η απόκλιση έφτασε τις 5,4 μονάδες, 
με 16,9 τον μέσο όρο των μαθητών 
του Σχολείου μας, ενώ στο μάθημα 
Α.Ο.Θ. η απόκλιση άγγιξε τις 5 μο-
νάδες, με τους μαθητές του Κολλε-
γίου να φτάνουν στο 16,6 μέσο όρο.

Οι επιτυχίες των μαθητών κά-
θε χρονιά είναι αξιοσημείωτες και 
αποδεικνύουν ότι η σκληρή προ-
σπάθεια ανταμείβεται. Ευχόμαστε 
σε όλους τους επιτυχόντες καλή 
σταδιοδρομία και στους φετινούς 
υποψήφιους ανάλογη επιτυχία!

Έλενα Κωστούλα, Β3

Πανελλαδικές Εξετάσεις 2017
Η σκληρή προσπάθεια ανταμείβεται! 
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