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Το ΕΠΙ σε νέα εποχή!

Αγαπητοί μας Αναγνώστες,

Όπως βλέπετε, το ΕΠΙ πέρασε και αυτό στην ψηφιακή εποχή. 
Εξελίχθηκε σε ηλεκτρονικό Newsletter και με τη νέα μορφή του 
φιλοδοξεί να συνεχίσει με καλύτερο και αποτελεσματικότερο 
τρόπο την μεταξύ μας επικοινωνία.

Ο λόγος που υπαγόρευσε αυτή την αλλαγή είναι, κυρίως, οικο-
νομικός. Το μεγάλο κόστος της έντυπης έκδοσης αλλά και οι 
δυσκολίες που προκάλεσε ο πρόσφατος νόμος περί Δωρεών 
μας οδήγησε στην ανάγκη περιστολής των δαπανών με αντι-
κειμενικό στόχο να μην μειωθούν οι ήδη μειωμένες υποτροφί-
ες μας σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια.

Επί της ουσίας, βέβαια, το ΕΠΙ δεν αλλάζει. Θα συνεχίσει και 
με τη νέα μορφή του να σας ενημερώνει τακτικά για όλες τις 
δραστηριότητες του Ιδρύματος, του Συλλόγου των Υποτρό-
φων μας και του Μουσείου Ιακωβίδη και θα είναι ανοιχτό στην 
αλληλογραφία σας, τις ιδέες και τις προτάσεις σας, έτοιμο πά-
ντα να ανταποκριθεί στην εμπιστοσύνη και την αγάπη που του 
δείξατε όλα αυτά τα χρόνια.

Σε κάθε περίπτωση βρισκόμαστε όλοι τώρα μπροστά σε μια 
νέα εποχή γεμάτη απειλές αλλά και ευκαιρίες. 

Το ΕΠΙ βλέπει τη νέα εποχή ως πρόκληση! 

Και πιστεύει ότι, μαζί, μπορούμε να την αντιμετωπίσουμε
με ΕΠΙ-τυχία!
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36 νέοι Αριστούχοι Υπότροφοι
και 3 νέες Υποτροφίες!

Το Ίδρυμα «Νικόλαος Γ. Παπαδη-
μητρίου» καλωσορίζει τους 36 
νέους Αριστούχους μαθητές που 
εισήλθαν στα Ανώτατα Εκπαιδευ-
τικά Ιδρύματα για το ακαδημαϊκό 
έτος 2010-2011 και εντάχθηκαν 
στη δύναμη των Υποτρόφων 
του.
Ο φετινός αριθμός των υποτρό-
φων μας δεν είναι αυτός που θα 
θέλαμε. Από τις 85 αιτήσεις που 
δέχθηκε το Ίδρυμα μπόρεσε να 
ικανοποιήσει μόνο τις 36 (έναντι 
58 πέρυσι) συμπεριλαμβανο-
μένων και των Δωρεών των κ. 
Αθανασίου Μαρτίνου, Αθηνάς 
Μαρτίνου, Πάρι και Αλίκης Νι-
κολαϊδη και Θεόδωρου Ευστα-
θίου που θα καλύψουν τις υπο-
τροφίες 15 Αριστούχων.
Η δυσμενής αυτή εξέλιξη οφείλε-
ται στο γεγονός ότι η νέα φορο-
λογική νομοθεσία περί Δωρεών 
επηρέασε αρνητικά την ανταπό-
κριση των Δωρητών πέρα από 
το γεγονός ότι αποθάρρυνε αρ-
κετούς δυνητικούς δωρητές να 
συνεισφέρουν στο έργο μας.
Παρ’ όλα αυτά, το Ίδρυμα συνέχι-
σε κανονικά την παροχή υποτρο-
φιών σε 45 φοιτητές, ήδη υπο-
τρόφους, που αρίστευσαν στις 
σπουδές τους το 2009-2010 και 
ανανέωσαν τις υποτροφίες τους, 
εκ των οποίων 14 κέρδισαν και 
την περυσινή υποτροφία που εί-
χαν χάσει.
Και όχι μόνο αυτό. Το Ίδρυμα θέ-
σπισε ακόμη 3 νέες υποτροφίες. 
Αποφάσισε να βραβεύει κάθε 
χρόνο:

Το Ίδρυμα συγχαίρει όλους τους 
νέους υποτρόφους του και τους 
εύχεται κάθε επιτυχία στις σπου-
δές, στη σταδιοδρομία και τη 
ζωή τους. 
Αναλυτικά στοιχεία για τους νέους 
υποτρόφους μας δημοσιεύονται 
στο Newsletter «ΕΠΙ-ΘΕΣΕΙΣ», 
του Συλλόγου των Υποτρόφων 
μας που μπορείτε να δείτε στη 
διεύθυνση:
www.nikopapafoundation.com

Τον πρώτο Αριστούχο απόφοι-•	
το της Ακαδημίας Εμπορικού 
Ναυτικού Ύδρας με το ποσό 
των 3.000€ και τιμητικό έπαινο 
που φέρει το όνομα «Αρχοντού-
λα Παπαδημητρίου» και ήδη 
βράβευσε τον πρώτο Αριστούχο 
απόφοιτο για το έτος 2009-2010.
Τον πρώτο Αριστούχο απόφοι-•	
το του εκάστοτε ΤΕΙ ή ΑΕΙ που 
θα στεγάζεται στις εγκαταστά-
σεις της Αναργυρείου και Κορ-
γιαλενείου Σχολής Σπετσών με 
το ποσό επίσης των 3.000€ και 
τιμητικό έπαινο που φέρει το 
όνομα «Αρχοντούλα Παπαδη-
μητρίου». Η πρώτη βράβευση 
θα γίνει σύντομα στις Σπέτσες.
Τον πρώτο Αριστούχο από-•	
φοιτο της Σχολής Καλών 
Τεχνών με το βραβείο «Γε-
ώργιος Ιακωβίδης», η απο-
νομή του οποίου θα γίνει στις  
19 Μαΐου 2011 στο Αμφιθέατρο 
De Chirico της Σχολής στην Αθή-
να. Πρόθεση του Ιδρύματος είναι 
εφεξής, η βράβευση αυτή να γί-
νεται στα Χύδηρα της Λέσβου, 
στους χώρους του Μουσείου «Γε-
ώργιος Ιακωβίδης».
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Φορολογία και Δωρεές

Αποτέλεσμα αυτών των ρυθμίσε-
ων ήταν να μειωθούν δραστικά οι 
Δωρεές προς Κοινωφελή Ιδρύμα-
τα, να αποθαρρυνθούν οι Δωρη-
τές και να πληγούν καίρια τα έσο-
δα των Ιδρυμάτων πολλά από τα 
οποία να μην είναι σε θέση τώρα 
να εκπληρώσουν το σκοπό για 
τον οποίο ιδρύθηκαν.
Πάνω σε αυτές τις ρυθμίσεις το 
Ίδρυμα «Νικόλαος Γ. Παπαδη-
μητρίου» θέλει να επισημάνει τα 
εξής:

Το ΕΠΙ θεωρεί χρέος του να σας ενημερώσει για το νέο φορολογικό 
καθεστώς που διέπει τις Δωρεές φυσικών προσώπων και επιχειρή-
σεων προς Κοινωφελή Ιδρύματα και το οποίο επηρεάζει αρνητικά το 
θεσμό των Υποτροφιών του Ιδρύματός μας και δυσχεραίνει το έργο 
του.

Μέχρι σήμερα, το ποσό των •	
Δωρεών που έκαναν φυσικά 
πρόσωπα ή επιχειρήσεις προς 
Κοινωφελή Ιδρύματα αφαιρεί-
το, ολόκληρο, από το φορολο-
γητέο εισόδημα.
Με το νέο νόμο που ισχύει από •	
1-1-2010 το ποσόν αυτό δεν 
αφαιρείται πλέον από το φο-
ρολογητέο εισόδημα. Αντί της 
έκπτωσης ολόκληρου του πο-
σού γίνεται μείωση του φόρου 
σε ποσοστό 20% μόνο επί της 
δαπάνης της δωρεάς για φυ-
σικά πρόσωπα. Το συνολικό 
ποσόν δωρεών επί του οποί-
ου υπολογίζεται η μείωση δεν 
μπορεί να υπερβαίνει το 10% 
του συνολικού εισοδήματος 
που φορολογείται με τις γενικές 
διατάξεις. Για τις επιχειρήσεις 
εκπίπτουν τα χρηματικά ποσά 
που καταβάλλονται λόγω δω-
ρεάς στα πιο πάνω πρόσωπα 
μέχρι ποσοστού 10% του συ-
νολικού καθαρού εισοδήματος 
ή των κερδών που προκύπτουν 
από ισολογισμούς της οικείας 
διαχειριστικής περιόδου.
Με τις ρυθμίσεις αυτές το τελι-•	
κό όφελος των Δωρεοδόχων, 
εφ’ όσον πρόκειται για φυσικό 
πρόσωπο μειώνεται συνολικά 
έως και 25% ενώ αν πρόκειται 
για επιχειρήσεις το όφελος μει-
ώνεται μέχρι και 90%.

Το Υπουργείο Οικονομικών 1. 
στην προσπάθειά του να ανα-
συγκροτήσει τα οικονομικά 
της χώρας είναι πολύ πιθανόν 
να διαπίστωσε κενά στην νο-
μοθεσία των Δωρεών που να 
επέτρεπαν ως τώρα διαφυγή 
εσόδων. Ίσως να είναι έτσι.
Παραγνωρίζει, όμως, το γεγο-2. 
νός ότι ένα Κοινωφελές Ίδρυμα 
μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα 
επιτελεί κοινωνικό έργο σε 
τομείς που η Πολιτεία συνή-
θως έχει παραμελήσει και κα-
λύπτει με τη δράση του δικές 
της αδυναμίες. Γι’ αυτό και η 
ως τώρα αφαίρεση του ποσού 
της Δωρεάς από το φορολογη-
τέο εισόδημα ήταν απολύτως 
βάσιμη.
Με το νέο νόμο δημιουργεί-3. 
ται το εξής παράδοξο: από τη 
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Βράβευση του πρώτου
Αριστούχου ΑΕΝ Ύδρας
Στις 3 Δεκεμβρίου 2010 έγινε 
στην Ύδρα, η υποδοχή των νε-
οεισαχθέντων στην Ακαδημία 
Εμπορικού Ναυτικού σε ειδική 
εκδήλωση, στην οποία παρέ-
στησαν ο Δήμαρχος Ύδρας κ. 
Κωνσταντίνος Αναστόπουλος, 
Εκπρόσωποι των τοπικών Αρχών, 
της Λέσχης Αποφοίτων, των Ναυ-
τιλιακών Εταιρειών, των γονέων 
των σπουδαστών και άλλων προ-
σκεκλημένων.
Στην εκδήλωση, κύριος ομιλητής 
της οποίας ήταν ο Διοικητής της 

Σχολής, Πλοίαρχος του Λιμενικού 
Σώματος, κ. Ιωάννης Φωτόπου-
λος παραβρέθηκε και ο κ. Νί-
κος Παπαδημητρίου, ο οποίος 
απένειμε στον πρώτο Αριστούχο 
Απόφοιτο της ΑΕΝ κ. Παναγιώ-
τη Χατζίνα χρηματικό βραβείο 
3.000€ και τιμητικό έπαινο.
Η Υποτροφία αυτή που δίδεται 
κάθε χρόνο θεσπίστηκε πέρυσι 
και φέρει το όνομα «Αρχοντού-
λα Παπαδημητρίου», προς τι-
μήν της μητέρας του Νίκου Πα-
παδημητρίου.

Ο κ. Ν. Παπαδημητρίου στην τελετή
βράβευσης του υποτρόφου μας στην

Ακαδημία Εμπορικού Ναυτικού Ύδρας

μιά η Πολιτεία δίνει άδεια λει-
τουργίας σε Κοινωφελές Ίδρυ-
μα μη κερδοσκοπικό και από 
την άλλη το εμποδίζει στο 
έργο του το οποίο στηρίζεται 
στις εισφορές των Δωρητών, 
που το ίδιο ευαισθητοποίησε 
να συνδράμουν την προσπά-
θειά του.
Έτσι, αντί η Πολιτεία να ενθαρ-4. 
ρύνει τους Δωρητές να συμ-
βάλλουν σ’ ένα κοινωνικό έργο, 
τους στερεί κάθε κίνητρο, τους 

απογοητεύει και τελικά τους 
«τιμωρεί» για την κοινωνική 
τους προσφορά!
Ρωτάμε: αν πράγματι, η Πολι-5. 
τεία έχει ενδείξεις ή φόβους 
για τυχόν διαφυγή εσόδων δεν 
θα ήταν πιο λογικό να κινητο-
ποιήσει τους εποπτικούς και 
ελεγκτικούς της μηχανισμούς 
αντί να ακολουθεί την ισοπε-
δωτική λογική του «πονάει δό-
ντι, κόψει κεφάλι;»
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Μια σειρά του «Εγκυκλοπαιδικού Λεξικού του Ηλίου» προσέφερε το 
Ίδρυμα «Νικόλαος Γ. Παπαδημητρίου» στο χωριό Κάπη Μανταμάδου 
Λέσβου.
Με επιστολή του, ο Πρόεδρός του Τ.Σ. Κάπης κ. Κώστας Χατζέλλης 
ευχαρίστησε το Ίδρυμα και μας γνώρισε ότι το λεξικό ενίσχυσε ήδη 
τη βιβλιοθήκη «Τάκης Χατζηαναγνώστου» του πολιτιστικού κέντρου 
του χωριού.

Ο Υπότροφός μας κ. Παναγιώτης 
Δελής, σπουδαστής του Τμήμα-
τος Εικαστικών και Εφαρμοσμέ-
νων Τεχνών του Πανεπιστημίου 
Δυτικής Μακεδονίας προσέφερε 
στο Ίδρυμα τέσσερις πίνακες ζω-
γραφικής, έργα της πρόσφατης 
δουλειάς του.

Το Ίδρυμα «Νικόλαος Γ. Παπαδη-
μητρίου» αποδέχεται με ιδιαίτερη 
χαρά τη συγκινητική προσφορά 
του Υποτρόφου του, τον ευχαρι-
στεί θερμά για τη δωρεά του και 
του εύχεται ολόψυχα κάθε επιτυ-
χία στις σπουδές του, στην Τέχνη 
του και στη ζωή του.

Προσφορά του Ιδρύματος
στο χωριό Κάπη Μανταμάδου

Δωρεά Έργων Τέχνης στο Ίδρυμα
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Το Ίδρυμα «Νικόλαος Γ. Παπαδημητρίου», ο Σύλλογος Υποτρόφων 
του Ιδρύματος, το Ψηφιακό Μουσείο Ιακωβίδη και το ΕΠΙ ευχαρι-
στούν θερμά υποτρόφους, γονείς, φίλους, συνεργάτες, Οργανισμούς 
και Ιδρύματα για τις ευχές τους: την ΠΔΕ Βορείου Αιγαίου, το Διοι-
κητικό Συμβούλιο της Ένωσης Σπετσιωτών, τον Ροταριανό Όμιλο 
Αθηνών, το Ίδρυμα Μείζονος Ελληνισμού, το Διοικητικό Συμβού-
λιο της Λεσβιακής Παροικίας, την ΕΡΑ Βορείου Αιγαίου, τις Γρα-
φικές Τέχνες Γ. Κωστόπουλος και τις Εκδόσεις Τέχνης «Οίστρος», 
την Προϊσταμένη και το Προσωπικό του 2ου Γραφείου ΠΕ Κυκλά-
δων, το 3ο Γραφείο ΠΕ Ανατολικής Θεσσαλονίκης, το Ίδρυμα Ιω-
άννου Κωστοπούλου, την έκδοση Greek Travel Pages, τον Ροταρι-
ανό Όμιλο Χανίων, το Πελοποννησιακό Λαογραφικό Ίδρυμα, τον 
Δήμαρχο Λασιθίου κ. Άθω Ελευθερίου και το Προσωπικό του Δή-
μου, την κα Άννα Κεφαλά, τον κ. Στράτο Δουκάκη, την κα Μαρία 
Δημητριάδου, τον κ. Στρατή Αθανάση, τον κ. Τάκη Ιορδάνη, τον κ. 
Θρασύβουλο Καλογρίδη, την κα Ελένη Θωμαϊδου, την κα Αθηνά 
Καλογρίδη, την κα Δήμητρα Μεϊμάρογλου, την κα Βασιλική Σαμα-
ρά, τον κ. Σταμάτη Καρατζά, την κα Ανθούλα-Ραφαηλία Μπάρη, 
την κα Ελεάνα Σκουληκάρη, την κα Μυρσίνη Μιχαλάκη, την κα 
Χρύσα Ταμβάκη, τον κ. Νίκο Τζάννο, την κα Αμφιτρίτη Ερεσσιώ-
τη, την κα Γιούλη Ανάγνου, την κα Θεοδότη Σύρμα, την κα Ειρήνη 
Αργυροπούλου, την κα Κατερίνα Γριμάνη, την κα Χρυσούλα Σπα-
νού, τον κ. Αλέξανδρο Βλάμη, την κα Χρυσούλα Κουκούλα, τον κ. 
Θύμιο Πρεσβύτη και τον κ. Θοδωρή Αναγνωστόπουλο.

Επι-γράμματα

Τον •	 κ. Νίκο και την κα Τασού-
λα Κόρακα για τα θερμά τους 
λόγια
Την •	 Αδελφότητα Ανδρείων 
το «Κόρθιον» για το πρώτο 
του «Ενημερωτικό Δελτίο» που 
μας έστειλε και στο οποίο ευ-
χόμαστε καλή επιτυχία
Την κυρία •	 Δρ. Νέδη Βουτσά 
Περδίκη, για τις ευχές της, τα 
καλά της λόγια και το πολύ 
ενδιαφέρον κείμενό της στο 
περιοδικό «Αιολίδα» που μας 
έστειλε
Τις εφημερίδες της Λέσβου •	

«Δημοκράτης», «Εμπρός» και 
«Πολιτικά» για τη διαρκή υπο-
στήριξή τους
Το blog •	 mithymnaios.
blogspot.com για την παρου-
σίαση του Μουσείου Ιακωβίδη
Το περιοδικό •	 «Οι Παλμοί της 
Βατούσας» για τα θερμά τους 
σχόλια
Το περιοδικό •	 «Σπετσιώτικη 
Ηχώ» για τη φιλοξενία ειδή-
σεων και δραστηριοτήτων του 
Ιδρύματος.

Ευχαριστούμε ακόμη,
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10 χρόνια πρωτοβουλίες
και δραστηριότητες

Σύλλογος Υποτρόφων:

Ο Σύλλογος των Υποτρόφων μας που φέτος συμπληρώνει δέκα χρό-
νια από την ίδρυσή του έχει εξελιχθεί σε μια δυναμική ομάδα νέων 
ανθρώπων, σε μια ζωντανή κοινότητα επιστημόνων που δεν σταμά-
τησε όλα αυτά τα χρόνια να αναπτύσσει δραστηριότητες και πρωτο-
βουλίες αλλά και να συμμετέχει ενεργά στην κοινωνική ζωή του τό-
που με νέες ιδέες, προτάσεις και κυρίως με δράση. Ας θυμίσουμε και 
ας επισημάνουμε μερικές. Ο Σύλλογός μας:

Ξεκίνησε πρώτος τον αγώ-•	
να για την σωτηρία και ανά-
δειξη του Αρχαίου Θεάτρου 
Μυτιλήνης με ένα πρόγραμμα 
ευαισθητοποίησης της τοπι-
κής κοινωνίας και ήδη αυτός 
το αγώνας μπαίνει σε μια νέα 
εξαιρετικά ελπιδοφόρο φάση.

Δημιούργησε δικό του forum •	
και συμμετοχή στο Facebook.

Οργάνωσε δεκάδες •	 ενημερω-
τικές συναντήσεις, συζητή-
σεις, επισκέψεις και εξορμή-
σεις.
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Ξεκίνησε νέους αγώνες για την •	
σωτηρία και ανάδειξη του 
Πύργου του Αγίου Πέτρου 
στην Άνδρο και της Αναρ-
γυρείου και Κοργιαλενείου 
Σχολής στις Σπέτσες.

Συνεχίζει και •	 υποστηρίζει με 
οδηγίες και συμβουλές κάθε 
νέο μας Υπότροφο.

Οργάνωσε με επιτυχία •	 την 
πρώτη ημερίδα Επαγγελμα-
τικού Προσανατολισμού για 
μαθητές Λυκείου στην Άνδρο 
και ετοιμάζεται να διευρύνει 
αυτήν την πρωτοβουλία στη 
Μυτιλήνη, τις Σπέτσες, την 
Ύδρα, την Αράχοβα και το 
Κρανίδι.

Προχωρά στη •	 δημιουργία 
«πυρήνων» ενεργού συμμετο-
χής με αντικείμενο την προώ-
θηση νέων πρωτοβουλιών και 
δραστηριοτήτων.

Αναζητά τρόπους •	 δικτύωσης 
με ανάλογους Ευρωπαϊκούς 
Συλλόγους.

Οργανώνει •	 «γέφυρα» αλλη-
λοϋποστήριξης υποτρόφων 
με σκοπό την καλύτερη πρό-
σβασή τους στην αγορά εργα-
σίας.

Σήμερα, πιο ώριμος και πιο οργα-
νωμένος:

Το Ίδρυμα «Νικόλαος Γ. Παπαδη-
μητρίου» και το ΕΠΙ συγχαίρουν 
τον Σύλλογο των Υποτρόφων για 
τις επιδόσεις του και του εύχονται 
«Χρόνια Πολλά» γόνιμα και δη-
μιουργικά.

Προχώρησε στην έκδοση του •	
δικού του Newsletter «ΕΠΙ-
θέσεις» που ήδη βρίσκεται 
στο 5ο τεύχος.
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Από το περασμένο φθινόπωρο, όλοι οι Υπότροφοί μας - και όχι μόνο 
- είδαν στις οθόνες του υπολογιστή τους το δικό τους Newsletter, το 
δικό τους ενημερωτικό δελτίο.

Με τον τίτλο Επι-θέσεις, το Newsletter φιλοδοξεί να γίνει η φωνή και 
η έκφραση του Συλλόγου των Υποτρόφων μας, της επίλεκτης αυτής 
κοινότητας 450 αριστούχων νέων του Ιδρύματος Παπαδημητρίου 
που εδώ και 20 χρόνια προάγει με συνέπεια την αξία της αριστείας 
στη χώρα μας.

Όπως υποστηρίζουν οι ίδιοι, με την έκδοση αυτή επιδιώκουν να 
επικοινωνήσουν καλύτερα μεταξύ τους, να ενισχύσουν τη συλλογι-
κότητά τους και να προβάλλουν το έργο του Συλλόγου που εδώ και 
αρκετά χρόνια αναπτύσσει σημαντική δραστηριότητα. Κυρίως όμως 
επιδιώκουν να γίνει το Newsletter ένα μέσο ενεργούς παρέμβασης 
στην κοινωνία αναπτύσσοντας ελεύθερα τις ανησυχίες και τους προ-
βληματισμούς αριστούχων νέων που δεν συμβιβάζονται με το κοινό 
μέτρο και τολμούν να εκφραστούν όχι με «διαμαρτυρίες» και «γκρί-
νιες» αλλά με θέσεις, ιδέες, προτάσεις και διάθεση συμμετοχής.

Στα 4 πρώτα τεύχη τους, οι «Επι-θέσεις» έχουν φιλοξενήσει τολμηρά 
άρθρα 15 Υποτρόφων μας πάνω σε κρίσιμα θέματα της σύγχρονης 
ζωής, παρουσιάζουν προτάσεις και ιδέες, διατυπώνουν κρίσεις και 
δημοσιεύουν ειδήσεις και πληροφορίες από την σπουδαστική, επαγ-
γελματική και κοινωνική ζωή τους.

Το ΕΠΙ εύχεται στους Υποτρόφους μας και στις «Επι-θέσεις» τους κάθε 
επιτυχία και προτρέπει τους αναγνώστες του για να γνωρίσουν και να 
διαβάσουν τις επιδόσεις μιας πραγματικά αξιέπαινης πρωτοβουλίας, 
στη διεύθυνση: www.nikopapafoundation.com

Το Newsletter των Υποτρόφων 
μας επιτίθεται στην αδράνεια 
με τόλμη, ήθος και ποιότητα

«Επι-θέσεις»:010
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Σεμινάριο Επαγγελματικού 
Προσανατολισμού στην Άνδρο

Μια καινοτόμος πρωτοβουλία 
του Συλλόγου Υποτρόφων του 
Ιδρύματος εγκαινιάστηκε με ιδι-
αίτερη επιτυχία στην Άνδρο. Πρό-
κειται για ένα Σεμινάριο Επαγγελ-
ματικού Προσανατολισμού, με το 
οποίο οι Υπότροφοί μας, επαγ-
γελματίες σε διάφορους τομείς 
βοηθούν τα παιδιά του Γυμνασί-
ου και του Λυκείου στην αναζή-
τηση του σωστού επαγγέλματος 
με βάση τα ταλέντα, τις δεξιότη-
τες και τις προτιμήσεις τους.
Στο πρώτο σεμινάριο, που πραγ-
ματοποιήθηκε στις 18 Δεκεμβρί-
ου 2010 στο Δημοτικό Θέατρο 
Άνδρου ακούστηκαν εξαιρετικά 
ενδιαφέρουσες εισηγήσεις και 
πραγματοποιήθηκε γόνιμος διά-
λογος με μαθητές πάνω σε θέμα-
τα που αφορούσαν το μελλοντι-
κό τους επάγγελμα.
Στην εκδήλωση ήταν παρών και 
ο Δήμαρχος Άνδρου κ. Γιάννης 
Γλυνός, ο οποίος στήριξε θερμά 
την πρωτοβουλία και υποσχέθη-
κε να τη θέσει υπό την αιγίδα του 
Δήμου σε τακτική βάση.

Η πρωτοβουλία αυτή οφείλεται 
στην υπότροφό μας Κοινωνιο-
λόγο κα Κατερίνα Γριμάνη και 
πραγματοποιήθηκε με τη συν-
δρομή και τη συμμετοχή των 
υποτρόφων μας Νίκου Κωστά-
ρα, Ιωάννη Περτέση, Καλλιό-
πης Βιταλιώτη, Καλλιόπης Γλυ-
νού και Ολυμπίας Παρλιάρου. Η 
επιτυχία της προετοίμασε το έδα-
φος για νέες συναντήσεις με παι-
διά της Μυτιλήνης, της Ύδρας, 
των Σπετσών, της Αράχοβας και 
αργότερα και άλλων πόλεων 
της Ελλάδας.
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Οι Υπότροφοί μας
ευχαριστούν τους Δωρητές τους

«Θέλω να σας εκφράσω τις πιο θερμές 
ευχαριστίες μου για την προσφορά 
σας, που αποτελεί επιβράβευση των 
προσπαθειών μας για την εισαγωγή 
μας στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύ-
ματα. Η ευγενική σας χειρονομία απο-
τελεί υλική και ηθική υποστήριξη για 
τα νέα παιδιά της περιοχής μας και 
μας συγκινεί ιδιαίτερα».

Κωνσταντίνος Δημαράκης
Φοιτητής του Τμήματος Φαρμακευ-
τικής του Εθνικού και Καποδιστρια-
κού Πανεπιστημίου Αθηνών

«Σε μια εποχή οικονομικής κρίσης, σε 
μια εποχή που ο κόσμος δεν είναι πια 
τόσο γενναιόδωρος, εσείς, με τις πρά-
ξεις σας αποδείξατε πως κατέχετε την 
αρετή του να δίνετε χωρίς να περιμέ-
νετε αντάλλαγμα. Είναι σπάνιοι τέτοιοι 
άνθρωποι στην εποχή μας και εκτιμώ 
μέσα από τα βάθη της καρδιάς μου 
την πρωτοβουλία σας.
Αισθάνομαι μεγάλη υποχρέωση για 
την προσφορά σας και θα προσπαθή-
σω να ανταποκριθώ στις απαιτήσεις 
που θα διατηρήσουν τη σχέση μου με 
το Ίδρυμα».

Σταματίνα Κούτση
Φοιτήτρια του Τμήματος Φαρμακευ-
τικής του Πανεπιστημίου Πατρών

«Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω από 
βάθους καρδίας, για την υποτροφία 
που μου δωρίσατε. Τα χρήματα αυτά 
είμαι πολύτιμη βοήθεια για εμένα και 
την οικογένειά μου, ειδικά αυτήν την 
εποχή και θα συμβάλλουν στη δη-
μιουργία καλύτερων συνθηκών στη 

Προς τον
κ. Θόδωρο Ευσταθίου

φοιτητική μου ζωή.
Το έργο σας είναι πολύ σημαντικό και 
εύχομαι να συνεχιστεί και για τις υπό-
λοιπες γενιές φοιτητών».

Ζωή Φρυδά 
Φοιτήτρια της Ιατρικής Σχολής του 
Πανεπιστημίου Κρήτης

«Με την επιστολή μου αυτή θέλω να ας 
ευχαριστήσω θερμά, για την υποτρο-
φία που μου χορηγήσατε. Κάτω από 
τις υπάρχουσες συνθήκες και για έναν 
νέο φοιτητή, που θέλει - όπως εγώ - να 
αφιερώσει πολύ χρόνο στις σπουδές 
του, η χρηματική αυτή ενίσχυση απο-
τελεί ασφάλεια και ανακούφιση.
Είναι πολύ ευχάριστο ότι υπάρχουν 
ακόμα άνθρωποι που σκέφτονται 
όπως εσείς!».

Μαρία Φωστίνη
Φοιτήτρια της Σχολής Ηλεκτρολό-
γων Μηχανικών και Μηχανικών Ηλε-
κτρονικών Υπολογιστών του Εθνι-
κού Μετσόβιου Πολυτεχνείου

«Θέλω να σας εκφράσω τις πιο θερμές 
ευχαριστίες μου για το μεγάλο ενδια-
φέρον που δείχνετε για τις σπουδές 
των νέων. Η προσφορά σας δεν είναι 
μόνο χρηματική βοήθεια είναι ταυτό-
χρονα επιβρά βευση της συστηματι-
κής μελέτης και προσπάθειας ετών.
Η υποτροφία αυτή χαροποίησε εμένα 
και τους συμμαθητές μου γιατί διαπι-
στώσαμε ότι υπάρχουν άνθρωποι με 
αρχές και αξίες σαν τις δικές σας που 
στηρίζουν τα όνειρα, τους στόχους 
και τα πρώτα βήματα των νέων».
Δημήτρης Κοντοβράκης
Φοιτητής του Τμήματος Μηχανολό-
γων Μηχανικών και Αεροναυπηγών 
του Πανεπιστημίου Πατρών
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«Σας ευχαριστώ από καρδιάς για τη 
χορηγία σας. Αισθάνομαι βαθύτατη 
ικανοποίηση και ευχαρίστηση για την 
αναγνώριση και την επιβράβευση της 
προσπάθειάς μου… Δεσμεύομαι να 
συνεχίσω την προσπάθεια για Αρι-
στεία και μέσα στη σχολή μου».

Ευαγγελία Αντωνοπούλου
Φοιτήτρια του Τμήματος Ιατρικής 
του Πανεπιστημίου Πατρών

«Σας εκφράζω την ευγνωμοσύνη μου 
για την υποτροφία που μου προσφέ-
ρατε. Είναι για εμένα επιβράβευση και 
ισχυρό κίνητρο για περαιτέρω επιτυ-
χία».

Νίκος Κωστόπουλος
Φοιτητής του Τμήματος Μηχανολό-
γων και Αεροναυπηγών Μηχανικών  
του Πανεπιστημίου Πατρών

«Σας ευχαριστώ θερμά για την υπο-
τροφία που μου προσφέρατε. Η κίνη-
σή σας αυτή δεν είναι απλά μια οικονο-
μική ενίσχυση αλλά μια επιβράβευση 
για τον κόπο μου και κίνητρο να συ-
νεχίσω την προσπάθειά μου. Εύχομαι 
να είστε πάντα καλά και με αυτή σας 
τη δραστηριότητα να μπορέσουν και 
άλλα παιδιά να βρεθούν στη θέση που 
είμαι εγώ σήμερα».

Αθανασία Χατζοπούλου
Φοιτήτρια του Τμήματος Φυσικοθε-
ραπείας ΤΕΙ Θεσσαλονίκης

«Σας ευχαριστώ θερμά εσάς προσω-
πικά όσο και το Ίδρυμα για την υπο-
τροφία που μου χορηγήσατε. Ήταν 
για μένα μεγάλη χαρά και ανταμοιβή 
για τους κόπους μου. Σας στέλνω μαζί 
τους χαιρετισμούς και τις ευχαριστίες 

των γονιών μου και σας εύχομαι υγεία 
και επιτυχία σε παρόμοιους σκο-
πούς».

Αγγελική Δημαράκη
Φοιτήτρια του Τμήματος Ηλεκτρο-
λόγων Μηχανικών και Μηχανικών 
Υπολογιστών του Εθνικού Μετσόβι-
ου Πολυτεχνείου

«Θα ήθελα να σας εκφράσω την ευ-
γνωμοσύνη τη δική μου και της οικο-
γένειάς μου για τη γενναιόδωρη προ-
σφορά σας.
Η υποτροφία αυτή μπορεί να «μετα-
φραστεί» ως επιβράβευση των προ-
σπαθειών μου αλλά αποτελεί συγχρό-
νως σημαντική οικονομική ενίσχυση, 
προκειμένου να ολοκληρώσω απρό-
σκοπτα τις σπουδές μου.
Τέτοιες πρωτοβουλίες είναι άξιες συγ-
χαρητηρίων και επαίνων διότι αποτε-
λούν έμπρακτη επιβεβαίωση του εν-
διαφέροντός σας για την πρόοδο των 
νέων ανθρώπων.
Εύχομαι σε εσάς και την οικογένειά 
σας υγεία και ευτυχία».

Παρασκευή Τσαντρίζου
Φοιτήτρια του Τμήματος Χημείας 
του Εθνικού και Καποδιστριακού 
Πανεπιστημίου Αθηνών

«Σας ευχαριστώ που βραβεύσατε την 
προσπάθειά μου. Το έργο σας είναι πο-
λύτιμο γιατί βοηθάει και διευκολύνει 

Προς την
κα Αθηνά Μαρτίνου
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«Σας ευχαριστώ για την πολύτιμη 
αυτή οικονομική αρωγή που δίνει μια 
ανάσα όχι μόνο σε μένα αλλά και στην 
οικογένειά μου σε αυτή την περίοδο 
οικονομικής κρίσης που διανύουμε».

Γιάννης Μακαρώνης
Φοιτητής του Τμήματος Φαρμακευ-
τικής του Εθνικού και Καποδιστρια-
κού Πανεπιστημίου Αθηνών 

«Θα ήθελα να σας εκφράσω τις θερ-
μές μου ευχαριστίες για τη δωρεά της 
υποτροφίας μου, αν και φοβάμαι πως 
οι λέξεις δε θα μπορέσουν να αποδώ-
σουν τα συναισθήματα που νιώθω. 
Στους απρόσωπους, σημερινούς και-
ρούς είναι ευχάριστο να γίνονται τέ-
τοιες ενέργειες και αξιοθαύμαστοι οι 
άνθρωποι που τις πράττουν.
Η καταβολή ενός χρηματικού ποσού 
δεν αποτελεί απλά μία οικονομική 
στήριξη. Αποτελεί μια συμβολική 
πράξη, ένδειξη ευαισθησίας, ανθρω-
πιάς, καλοσύνης και ανιδιοτέλειας, 
αξίες που λείπουν από αρκετούς αν-
θρώπους σήμερα.
Γι’ αυτό, σας στέλνω ένα εγκάρδιο ευ-
χαριστώ και ελπίζω να συνεχίσετε να 
δίνετε χαρά σε φοιτητές και κίνητρα 
να συνεχίσουν να ενδίδουν στη μα-
γεία της γνώσης».

Χαρά Αφαλωνιάτη
Φοιτήτρια της Κτηνιατρικής Σχολής 
του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου 
Θεσσαλονίκης

«Σας ευχαριστώ για την τιμή μου που 
κάνατε να λάβω τη δωρεά της υπο-
τροφίας σας.
Σας υπόσχομαι να φανώ αντάξιος αυ-
τής της δωρεάς και θα προσπαθήσω 
να διεκδικήσω και εκείνην της επόμε-
νης χρονιάς!
Εύχομαι ο Θεός να σας χαρίζει υγεία 
και δύναμη στο δύσκολο έργο σας».

Νίκος Λέκας
Φοιτητής της Στρατιωτικής Σχολής 
Ευελπίδων

τις συνθήκες σπουδών για ένα φοιτη-
τή ειδικά σε τέτοια εποχή. Εύχομαι να 
υπάρχουν πάντα άνθρωποι σαν εσάς 
που ενδιαφέρονται για το μέλλον των 
νέων. Θα προσπαθήσω να συνεχίσω 
τις προσπάθειές μου και στο Πανεπι-
στήμιο».

Μελίνα Μελά
Φοιτήτρια του Τμήματος Διεθνών 
Σπουδών του Παντείου 
Πανεπιστημίου Αθηνών

Προς τον κ. Πάρι και την 
κα Αλίκη Νικολαϊδη

Προς τον
κ. Θανάση Μαρτίνο
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Ψηφιακό Μουσείο
«Γεώργιος Ιακωβίδης»: 

Τρίτος χρόνος επιτυχίας!

Κατάφερε να καθιερωθεί, να •	
αναγνωριστεί και να τιμη-
θεί από 10.000 περίπου επι-
σκέπτες Έλληνες και ξένους, 
επώνυμους και ανώνυμους, 
ομάδες και άτομα, που ανακά-
λυψαν όλοι σε αυτό όχι μόνο 
μια πρωτότυπη ιδέα αλλά και 
μια καινοτόμο πρόταση πολι-
τισμού, που αποτελεί πρότυπο 
προς μίμηση.

Έγινε κέντρο, πυρήνας και κυ-•	
ψέλη γνώσης και πολιτισμού 
για χιλιάδες παιδιά και νέους 
αλλά και για την ευρύτερη ακα-
δημαϊκή κοινότητα αποκαλύ-
πτοντας σε όλους μια καινούρ-
για παιδαγωγική διάσταση 
που προκύπτει από τη σχέση 
Τέχνης και Τεχνολογίας.

Ανέδειξε με τη δημιουργία του •	
ένα άγνωστο ως τώρα ορεινό 
χωριό, τα Χύδηρα, του έδωσε 
ταυτότητα, το έκανε διακριτό 
και αναγνωρίσιμο χαρίζοντας 
νέες προοπτικές στους ανθρώ-
πους του.

Το Ψηφιακό Μουσείο «Γεώργιος Ιακωβίδης», το πρώτο Ψηφιακό Μου-
σείο Τέχνης στην Ελλάδα μπήκε στον τρίτο χρόνο λειτουργίας του και 
ήδη ετοιμάζεται να υποδεχθεί τους καλοκαιρινούς του επισκέπτες. 
Μέσα στα τρία αυτά χρόνια το Μουσείο μας πέτυχε τρία σημαντικά 
πράγματα:

Δεν το κρύβουμε ότι χαιρόμαστε 
γι’ αυτές τις επιτυχίες αλλά δεν 
εφησυχάζουμε.

Συνεχίζουμε να εξελίσσουμε τις 
υποδομές του Μουσείου, εμπλου-
τίζουμε τα εκπαιδευτικά του προ-
γράμματα, δημιουργούμε νέους 
θεσμούς με διαγωνισμούς και 
βραβεύσεις και φροντίζουμε όσο 
μας το επιτρέπουν οι δυνατότη-
τές μας για την προβολή και την 
επικοινωνία του Μουσείου μας.
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Προσθέσαμε έναν ακόμη χώρο, •	
δίπλα στο Μουσείο, μια άνετη 
αίθουσα αναμονής για τους 
επισκέπτες μας που μπορεί να 
φιλοξενεί και οπτικοακουστι-
κές παρουσιάσεις. Η Αίθουσα 
αυτή είναι προσφορά του 
Δήμου Ερεσσού-Αντίσσης 
στο Μουσείο μας.

Εξασφαλίσαμε άνετο χώρο •	
στάθμευσης, πολύ κοντά στο 
Μουσείο για να διευκολύνου-
με την πρόσβαση των αυτοκι-
νήτων.

Συνεχίσαμε κανονικά τα εκ-•	
παιδευτικά προγράμματα και 
τα εργαστήρια για μαθητές και 
καθηγητές, διευρύνοντας τη 
γνώση του Ιακωβίδη σε όλα τα 
σχολεία της χώρας.

Αποκτήσαμε δικό μας μέσο •	
επικοινωνίας, το ηλεκτρονικό 
Newsletter «Ψηφιακό Πρότυ-
πο» που ενημερώνει χιλιάδες 
παραλήπτες για τις δραστηρι-
ότητες του Μουσείου και

Προωθήσαμε•	  με τη συνεργα-
σία όλων των τοπικών αρχών 
και των φίλων μας ενημερω-
τικό υλικό (έντυπα, αφίσες, 
θήκες) για τους Έλληνες και ξέ-
νους επισκέπτες του νησιού.

Έτσι, τον τελευταίο χρόνο κάνα-
με μερικά ακόμη σημαντικά βή-
ματα:

Θέλουμε να ελπίζουμε ότι οι φε-
τινές επιδόσεις του Μουσείου 
μας θα είναι ακόμη καλύτερες.

Και, φυσικά, θεωρούμε χρέος μας 
να σας ευχαριστήσουμε για όλη 
την υποστήριξη και την συμπα-
ράσταση στο έργο μας, έργο που 
ανήκει ουσιαστικά σε εσάς, στη 
Μυτιλήνη και στην Ελλάδα.
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Τη θέσπιση δύο νέων βραβείων για μαθητές της Β’ βάθμιας Εκπαί-
δευσης του Νομού Λέσβου πρότεινε το Ίδρυμα «Νικόλαος Γ. Παπαδη-
μητρίου» στο Υπουργείο Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευ-
μάτων. Τα βραβεία θα απονέμονται στους μαθητές που θα γράψουν 
την καλύτερη έκθεση με θέμα το Ζωγράφο Γεώργιο Ιακωβίδη και την 
καλύτερη έκθεση με θέμα το Αρχαίο Θέατρο Μυτιλήνης.

Εν τω μεταξύ αναμένεται, αφού εγκριθεί από την Περιφέρεια Β.Αιγαί-
ου, να συνεχιστεί και εφέτος η χορήγηση χρηματικών βραβείων σε 
σχολικές ομάδες της Α’ βάθμιας και Β’ βάθμιας Εκπαίδευσης του Ν. 
Λέσβου που θα πραγματοποιήσουν το καλύτερο πρόγραμμα με αντι-
κείμενο τον Γεώργιο Ιακωβίδη και το Αρχαίο Θέατρο Μυτιλήνης.

Το Ίδρυμα «Νικόλαος Γ. Παπα-
δημητρίου» και το Ψηφιακό 
Μουσείο «Γεώργιος Ιακωβίδης» 
πρότεινε στο Υπουργείο Παιδεί-
ας, Δια Βίου Μάθησης και Θρη-
σκευμάτων τη διεύρυνση του 
προγράμματος γνωριμίας του 
Λέσβιου Ζωγράφου Γεωργίου Ια-
κωβίδη σε όλη τη σχολική κοινό-
τητα της χώρας. 
Με την έγκριση του Υπουργείου 

το πρόγραμμα βράβευσης της 
καλύτερης έκθεσης με θέμα το 
μεγάλο Ζωγράφο θα επεκταθεί 
σύντομα στις σχολικές μονά-
δες και των 13 Περιφερειακών 
Διευθύνσεων του Υπουργείου, 
δίνοντας έτσι την ευκαιρία σε 
όλα τα παιδιά της χώρας να γνω-
ρίσουν τη ζωή και το έργο του 
«Ζωγράφου των παιδιών».

Ο Γεώργιος Ιακωβίδης
τώρα σε όλα τα σχολεία της χώρας

Νέα βραβεία
για μαθητές της Λέσβου
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Με ιδιαίτερο ενδιαφέρον διαβά-
σαμε τα καλά λόγια και τις ευχές 
των κατοίκων του γειτονικού στα 
Χύδηρα χωριού Βατούσα, όπως 
τις διατύπωσαν στο περιοδικό 
τους «Οι Παλμοί της Βατού-
σας».
Ειλικρινά χαιρόμαστε όταν βλέ-
πουμε τα γύρω χωριά να συμ-
μετέχουν θετικά στην πρόοδο 
και την ανάπτυξη των Χυδήρων 
- πέρα και μακρυά από παλιούς 
«τοπικισμούς».
Θεωρούμε αυτήν την αντιμετώ-
πιση εξαιρετικά παρήγορο και 
ελπιδοφόρο σημάδι που μπορεί 
να ανοίξει, επιτέλους, ένα νέο 
δρόμο και μια γόνιμη προοπτική.
Γιατί πιστεύουμε ότι αν όλοι οι 
κάτοικοι των χωριών του Νησιού 

μας αναζητήσουν, το καθένα με 
τον δικό του τρόπο, τα στοιχεία 
που συγκροτούν την ταυτότητά 
τους, τότε πολύ σύντομα θα άλ-
λαζε η εικόνα και το μέλλον των 
περιοχών τους αλλά και η εικόνα 
και το μέλλον της πατρίδας μας.

Η εμπειρία που αποκτήσαμε από 
τα Χύδηρα μας απέδειξε, για μια 
ακόμη φορά, ότι το μέλλον κάθε 
τόπου βρίσκεται μόνο στα χέ-
ρια των ανθρώπων του. Και 
μας θύμισε έντονα τη γνωστή 
ρήση του Προέδρου Κέννεντυ 
που πριν 50 χρόνια έλεγε σοφά: 
«Μη ρωτάς τι μπορεί να κάνει η 
πατρίδα σου για σένα - Κοίτα τι 
μπορείς να κάνεις εσύ για την 
πατρίδα σου».

Πρότυπο ανάπτυξης
για τα χωριά του τόπου μας

Χύδηρα:
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www.jakobides-digital-museum.gr

Το Newsletter του Ψηφιακού 
Μουσείου Ιακωβίδη

στο διαδίκτυο!

Από τον Σεπτέμβριο του 2010, το Ψηφιακό Μουσείο «Γεώργιος Ιακω-
βίδης» κυκλοφορεί δικό του Newsletter στο διαδίκτυο το οποίο βρί-
σκεται ήδη στο 4ο τεύχος του!
Σύμφωνα με το κύριο άρθρο του πρώτου τεύχους, στόχος της ηλε-
κτρονικής αυτής έκδοσης είναι να ενημερώνει τακτικά τους χιλιάδες 
επισκέπτες και φίλους του Μουσείου για τις δραστηριότητες και τις 
πρωτοβουλίες του, να συμβάλλει στην αύξηση της επισκεψιμότητάς 
του, και, κυρίως, να διαδώσει το πρότυπο, το μοντέλο που πρώτο δη-
μιούργησε, ώστε να ενθαρρύνει τη δημιουργία ανάλογων μουσείων 
και σε άλλες περιοχές της χώρας. Αυτός είναι άλλωστε και ο λόγος 
που ονομάστηκε «Ψηφιακό Πρότυπο».

Σε όλα τα τεύχη του Newsletter που κυκλοφορεί κάθε δίμηνο δημο-
σιεύονται ειδήσεις και πληροφορίες από τη δραστηριότητα του Μου-
σείου, άρθρα των συντελεστών του Μουσείου, ζωντανές εντυπώσεις 
επισκεπτών, γενικές ή επιμέρους «ξεναγήσεις» στο Μουσείο, αναφο-
ρές στο Ζωγράφο Γεώργιο Ιακωβίδη, παρουσίαση των εκπαιδευτικών 
δραστηριοτήτων και των εργαστηρίων, προβολή του πωλητηρίου, 
των αναμνηστικών δώρων κ.ά. 

Συντάκτες ύλης του Newsletter είναι οι υπεύθυνοι ενημέρωσης των 
επισκεπτών του Μουσείου μας Δήμητρα Μαρίνου, Θανάσης Αλε-
ντάς και Ευλαλία Κατσαμάτσα.

Το ΕΠΙ συγχαίρει τους συντελεστές του Newsletter, τους εύχεται καλή 
συνέχεια και υπόσχεται ότι μέσα από τις σελίδες του θα προτρέπει 
πάντα τους αναγνώστες του να «περιηγηθούν» όλα τα τεύχη του.

«Ψηφιακό Πρότυπο»:
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κάνει ένα ακόμη βήμα μπροστά. 
Αποκαλύπτει την ιδιαίτερή του 
ταυτότητα διεκδικώντας δυνα-
μικότερα τη θέση που του αξίζει 
ενώ δίνει παράλληλα τη δυνα-
τότητα σε χιλιάδες Έλληνες να 
το γνωρίσουν και να το επισκε-
φθούν.
Το ίδιο ελπίζουμε να συμβεί και 
με τους ξένους επισκέπτες μας 
αφού η αγγλόφωνη έκδοση του 
Οδηγού ετοιμάζεται να κυκλοφο-
ρήσει σύντομα.

Ο Οδηγός μας διατίθεται στη 
συμβολική τιμή των 5 ευρώ. 
Μπορείτε να τον προμηθευτείτε 
από το Μουσείο Ιακωβίδη στα 
Χύδηρα και από το Μουσείο του 
Απολιθωμένου Δάσους στο Σίγρι, 
ενώ σύντομα θα διατίθεται και 
από άλλα σημεία στη Λέσβο και 
στην Αθήνα.

Με την ευκαιρία 
θέλουμε να ευ-
χαριστήσουμε 
τον Πρόεδρο 
του Ιδρύματος 
Μείζονος Ελ-

ληνισμού κ. Λάζαρο Ευφραίμο-
γλου ο οποίος μιλώντας επίσης 
με θερμά λόγια για τον «Οδηγό» 
μας, μας ανακοίνωσε ότι ενέταξε 
την έκδοση στη Βιβλιοθήκη του 
Ιδρύματος προς χρήσιν των επι-
σκεπτών του.
Η πρωτοβουλία του είναι ιδιαίτε-
ρα τιμητική για εμάς γι’ αυτό και 
πάλι τον ευχαριστούμε.

Θερμή υποδοχή στον
πρώτο Οδηγό των Χυδήρων

Με ιδιαίτερα θερμά σχόλια και 
ευχαριστίες υποδέχθηκαν οι κά-
τοικοι του χωριού μας τον πρώτο 
«Οδηγό» των Χυδήρων, που κυ-
κλοφόρησε το περασμένο καλο-
καίρι.

Για τους περισσότερους και ιδιαί-
τερα για τους νέους, το ξεφύλλι-
σμα του οδηγού μας ήταν ένα μι-
κρό μάθημα αυτογνωσίας αφού 
για πρώτη φορά είδαν να ξετυλί-
γεται μέσα από τις σελίδες του η 
συναρπαστική διαδρομή του χω-
ριού μας από τον Όμηρο μέχρι το 
Ψηφιακό Μουσείο Ιακωβίδη.
Πράγματι, με την απλή και ευσύ-
νοπτη παρουσία του, ο Οδηγός 
μας έφερε στην επιφάνεια πο-
λύτιμα στοιχεία από την παρά-
δοση και το λαογραφικό πλούτο 
των Χυδήρων, που μέχρι σήμερα 
παρέμεναν άγνωστα ακόμη και 
στους ντόπιους.
Με τον Οδηγό αυτό, το χωριό μας 
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Ο φίλος του Ιδρύματος και του 
περιοδικού μας κ. Αντώνης Πλά-
των μας έστειλε ένα πολύτιμο 
εύρημα: Μια είδηση που δημο-
σιεύτηκε στην εφημερίδα «Προ-
οδευτική Λέσβος» εν σωτηρίω 
έτει (1958)! και η οποία καταγρά-
φει τη συγκινητική προσπάθεια 
Ελλήνων ομογενών από το Βελ-
γικό Κογκό να συμβάλουν με τις 
εισφορές τους στην αναστήλωση 
του Αρχαίου Θεάτρου Μυτιλή-
νης! 
Δεν κρύβουμε ότι το καταπλη-
κτικό αυτό εύρημα 
μας συγκίνησε και μας 
λύπησε ταυτόχρονα. 
Μας συγκίνησε γιατί 
μας θύμισε ότι πάντα 
υπήρχαν οι εξαιρέ-
σεις, οι ευαίσθητοι άν-
θρωποι που νοιάζο-
νται και αγωνιούν για 
τον πολιτιστικό μας 
πλούτο και μας λύπη-
σε γιατί 53 ολόκληρα 
χρόνια από τότε η Πο-
λιτεία μας παρέμεινε 
αδιάφορη και αμέτο-
χη – όπως και τότε. 
Είμαστε βέβαιοι ότι 
το δημοσίευμα θα 
συγκινήσει και τους 
Υποτρόφους μας που 
αγνοώντας την πρωτο-
βουλία των προγόνων 
τους ακολούθησαν τα 
βήματα της καρδιάς 
τους και πήραν την 

ίδια απόφαση έξι δεκαετίες μετά. 
Θέλουμε να πιστεύουμε ότι οι 
αγώνες που ξεκίνησαν το 2004 
και τους οποίους συνεχίζουν με 
αμείωτη ένταση, με τη συνδρομή 
τώρα και του δραστήριου Πολιτι-
στικού Συλλόγου «Διάζωμα» θα 
στεφθούν με επιτυχία.
Δημοσιεύουμε για ιστορικούς 
λόγους ατόφια την είδηση που 
μας έστειλε ο κ. Πλάτων γιατί 
πραγματικά αποτελεί «μνημείο» 
που είναι σήμερα, ανέλπιστα επί-
καιρο!

Για να θυμούνται οι παλιοί και να μαθαίνουν οι νέοι...

Αρχαίο Θέατρο Μυτιλήνης.
Αγώνας για την αναστήλωση

…53 χρόνια πριν!
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Στην εθελοντική διάθεση των 
πολιτών απευθύνεται το Ίδρυμα 
«Νικόλαος Γ. Παπαδημητρίου» 
για την ενίσχυση του «κουμπα-
ρά» του Αρχαίου Θεάτρου Μυτι-
λήνης, που δημιούργησε την πε-
ρασμένη χρονιά το Πολιτιστικό 
Δίκτυο «Διάζωμα».

Το Ίδρυμα καλεί τους Μυτιλη-
νιούς που νοιάζονται για το 
ιστορικό αυτό μνημείο μας να 
ενισχύσουν την προσπάθεια γε-
μίσματος του «κουμπαρά» διαδί-
δοντας εθελοντικά το εγχείρημα 
και παροτρύνοντας και άλλους 
να συμμετάσχουν.
Ο «κουμπαράς» του Αρχαίου Θε-
άτρου μας άνοιξε τον περασμένο 
Ιούνιο και οι πρώτοι που εισέ-
φεραν ήταν οι μικροί μαθητές 
του Ε’ τμήματος του Δημοτικού 
Σχολείου Καλλονής, διαθέτο-
ντας το ποσό που είχαν συγκε-

ντρώσει από την πώληση της 
σχολικής τους εφημερίδας και 
που ανερχόταν στα 80 ευρώ!

Από τότε, όμως μέχρι σήμερα η 
κατάσταση του «κουμπαρά» μας 
παραμένει στάσιμη. Σύμφωνα με 
τον Πρόεδρο του Διαζώματος κ. 
Σταύρο Μπένο η πρώτη συγκι-
νητική αυτή πρωτοβουλία των 
παιδιών είχε συμβολικό χαρακτή-
ρα. Οι ουσιαστικές προσπάθειες 
για την ενίσχυση του κουμπαρά 
θα ξεκινήσουν πολύ σύντομα με 
σχετική εκδήλωση που θα γίνει 
στη Μυτιλήνη. 

«Γεμίστε τον Κουμπαρά»
για το Αρχαίο μας Θέατρο!

Ο Πρόεδρος του «Διαζώματος»
κ. Σταύρος Μπένος μαζί με τον Αντιπρόε-

δρο του Δικτύου κ. Πέτρο Θέμελη, ομότιμο 
καθηγητή Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου 

Κρήτης και τον Γενικό Γραμματέα
κ. Βασίλη Λαμπρινουδάκη, ομότιμο

καθηγητή Αρχαιολογίας του
Πανεπιστημίου Αθηνών.
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Μέχρι τότε, το Ίδρυμα «Νικόλαος 
Γ. Παπαδημητρίου» απευθύνεται 
σε όλους τους πολίτες που θέλουν 
να βοηθήσουν στην στήριξη του 
σημαντικότατου αυτού μνημείου 
καλώντας τους να ενισχύσουν 
την προσπάθεια συγκέντρωσης 
χρημάτων μέσω δράσεων ενημέ-
ρωσης και ευαισθητοποίησης.

Πρέπει να σημειώσουμε ότι στην 
προσπάθεια αυτή συνέβαλε 
σημαντικά και η Νομαρχιακή 
Αυτοδιοίκηση Λέσβου με την 
προγραμματική σύμβαση που 
υπέγραψε με το Υπουργείο Πο-
λιτισμού για την προστασία και 
ανάδειξη του Αρχαίου Θεάτρου, 
με συνολικό προϋπολογισμό 
50.000€.

«Κανείς δεν πίστευε ποτέ ότι μετά 
από τόσα χρόνια και παρά την 
πολύ μεγάλη επιθυμία των Μυτιλη-
νιών μας στο θέμα ανάπλασης του 
Αρχαίου Θεάτρου κάτι θα άρχιζε να 
κινείται. Η κίνηση που έγινε από το 
Υπουργείο είναι πολύ σημαντική» 
δήλωσε σε συνέντευξή του στο 
«Εμπρός» Μυτιλήνης ο κ. Νίκος 
Παπαδημητρίου.

«Στόχος μας, συνέχισε, είναι να συ-
σταθεί μια ομάδα εθελοντών από 
όλη τη Λέσβο που θα φέρει στον 
κόσμο το μήνυμα ότι με τον οβολό 
του μπορεί να στηρίξει την προ-
σπάθεια που κάνει το «Διάζωμα». 
Έχει μεγάλη σημασία η συμμετοχή 
όλων».

Όσοι επιθυμούν να ενισχύσουν 
αυτή τη μοναδική προσπάθεια 
μπορούν να επικοινωνήσουν 
με το Ίδρυμα στα τηλέφωνα 
210.6234289 και 210.6234286, 
μπορούν να ενημερωθούν ηλε-
κτρονικά στην ιστοσελίδα www.
diazoma.gr ή ακόμη καλύτερα 
μπορούν να καταθέσουν απ’ ευ-
θείας χρήματα στο λογαριασμό 
Αρχαίου Θεάτρου Μυτιλήνης στις 
εξής τράπεζες:

Τράπεζα Αττικής:
066-56348590

Αγροτική Τράπεζα:
4550400303951

Alpha Bank:
104002002018001

Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος:
040/48312096

Eurobank:
0260052290200740433

Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο:
89175423-7

Τράπεζα Πειραιώς:
5026-047390-840
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Γιατί πρέπει να ενισχύσουμε
τον «κουμπαρά» του Αρχαίου 
Θεάτρου μας

Δώρα Τέχνης από το Μουσείο Ιακωβίδη
ΜΙΑ ΚΑΛΗ ΙΔΕΑ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΉ ΕΥΚΑΙΡΙΑ

Σε κάθε εορταστική ευκαιρία χαρίστε στους γνωστούς σας, στους 
φίλους σας, στους πελάτες σας αλλά και σ’ εσάς και στα παιδιά σας 
κάτι ιδιαίτερο. Χαρίστε δώρα Τέχνης από το Μουσείο Ιακωβίδη.
Είναι ένας τρόπος να τιμήσετε αυτούς που αγαπάτε και ταυτόχρο-
να να υποστηρίξετε τους σκοπούς και τις δραστηριότητες ενός 
πρωτοποριακού Μουσείου.
Το πωλητήριο του Μουσείου δέχεται παραγγελίες για δώρα από 
μια μεγάλη σειρά συλλεκτικών και αναμνηστικών αντικειμένων 
με ξεχωριστό ενδιαφέρον, όπως CD Roms, UBS stick, Αφίσες, 
Κάρτες, Βιβλία για τον Ιακωβίδη, Καδράκια και T-shirts.
Επικοινωνήστε σήμερα με το 22530.51128 από τις 9 το πρωί μέ-
χρι τις 5 το απόγευμα ή απευθυνθείτε στη διεύθυνση:
www.jakobides-digital-museum.gr

Το Αρχαίο Θέατρο Μυτιλήνης •	
είναι ένα σπάνιο μνημείο του 
Αιγαιακού Πολιτισμού με ιστο-
ρία 2300 περίπου χρόνων.
Χάρη στα σπάνια χαρακτηρι-•	
στικά του συγκαταλέγεται με-
ταξύ των κορυφαίων θεάτρων 
της Αρχαιότητας (Επίδαυρος, 
Δωδώνη, Φίλιπποι) και αποτε-
λεί αναπόσπαστο τμήμα της 
Αρχιτεκτονικής μας κληρονο-
μιάς.
Η διάσωση και ανάδειξη του •	
Θεάτρου έχει για το Νησί μας 
ιδιαίτερη αρχαιολογική, πολι-
τισμική, τουριστική και οικο-
νομική αξία. Γιατί θα καταστή-
σει τη Μυτιλήνη και τη Λέσβο 
κέντρα διεθνούς πολιτισμικής 
αναφοράς και πόλο έλξης χι-
λιάδων επισκεπτών.

Σημειώστε μόνο ότι το θέατρο •	
της Πομπηίας στην Ιταλία που 
αποτελεί ακριβές αντίγραφο 
του δικού μας θεάτρου συγκε-
ντρώνει κάθε χρόνο 8.000.000 
επισκέπτες ενώ το δικό μας, 
που είναι πρωτότυπο και πρό-
τυπο, παραμένει ακόμη θαμ-
μένο, «μνημείο» εγκατάλειψης 
και αδιαφορίας.
Αν μας ενδιαφέρει αυτή η προ-•	
οπτική έχουμε χρέος να υπο-
στηρίξουμε το Αρχαίο μας Θέ-
ατρο. Γι’ αυτό και πρέπει όλοι 
να ενισχύσουμε τον «κουμπα-
ρά» μας.
Κάθε Μυτιληνιός μπορεί να •	
συμμετάσχει έστω και με 1€.

Στον αγώνα που ξεκινάμε, πρώτη αξία δεν είναι το ποσόν. Είναι η συμ-
μετοχή, η φροντίδα και το ενδιαφέρον για τον τόπο μας.
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Ο Κος Δήμος Καρατζόγλου 
προσέφερε δωρεά εις μνήμην 
των:
Ρομπέρτο Μπολάνο, Μιχάλη Βα-
ϊριδλή, Γιώργου Παπαδημητρί-
ου, Νίκου Καρούζου, Παναγιώτη 
Μουλλά, John Updike, Οράσιο 
Καστίγιο, Ζοζέ Σαραμάγκου, Γκα-
μπριέλας Μιστράλ.

Ο Κος Νίκος και η κα Μάρω Πα-
παδημητρίου προσέφεραν δω-
ρεά εις μνήμην των:
Χαράλαμπου Τσαμούρα, Χαρά-
λαμπου Ελευθερίου, Σοφίας Κυ-
ριακού, Γιάννη Γιαννούση, Γιάννη 
Χωριατέλλη, Σπύρου Γκαγκάκη, 
Αργυρώς Αλεντά, Μαρίας Ζαρα-
φωνίτη,  Παναγιώτη  Καρδαλά, 
Αγγελικής Θεοδοσίου - Δραπα-
νιώτη, Στέλλας Χελιώτη.

Ο Κος Θεμιστοκλής και η κα 
Λένα Σελμπέση προσέφεραν 
δωρεά εις μνήμην του:
Γιάννη Γιαννούση.

Ο Κος Παναγιώτης και η κα 
Άννα Παπαϊωάννου προσέφε-
ραν δωρεά εις μνήμην του:
Γιάννη Γιαννούση.

Ο Κος Παναγιώτης και η κα 
Βάσω Αλατζά προσέφεραν δω-
ρεά εις μνήμην των:
Δημητρίου Π. Καραμάνου, Βιτώς 
Π.Πίτσιου.

Η Κα Μαίρη Χούπη προσέφερε 
δωρεά εις μνήμην των:
Σοφίας Κυριακού, Γιάννη Γιαν-
νούση.

Η Κα Τζένη Μπάρδη προσέφε-
ρε δωρεά εις μνήμην της:
Άρτεμις Δαμιανού Καπασάκαλη.

Ο Κος Άγγελος και η κα Έλση 
Παλαιολόγου προσέφεραν δω-
ρεά εις μνήμην του:
Γιάννη Χωριατέλλη.

Ο Κος Νίκος Θρουβάλας προ-
σέφεραν δωρεά εις μνήμην 
της:
Μαίρης Μπούφη.

Η Κα Ντόζια Αντωνιάδου προ-
σέφερε δωρεά εις μνήμην της:
Μαίρης Μπούφη.

Η Κα Νάντα Παπαευαγγέλου 
προσέφερε δωρεά εις μνήμην 
του: Πέτρου Γεωργαρίου.

Δωρεές εις μνήμην

025

ΔΩΡΗΤΈΣ & ΔΩΡΕΕΣ



Από το 2005, το Ίδρυμα «Νικόλαος Γ. Παπαδημηρίου» στην προσπά-
θειά του να καλύψει με υποτροφίες όλους τους επιλαχόντες αριστού-
χους μαθητές δημιούργησε το θεσμό των Δωρητών Υποτροφιών. 
Στόχος του προγράμματος αυτού είναι κανένας αριστούχους νέος να 
μη μείνει χωρίς υποτροφία, κανένα αριστούχο παιδί να μη στερηθεί 
τις ευκαιρίες διάκρισης και αναγνώρισης των προσπαθειών του.
Έτσι, το Ίδρυμα δίνει τη δυνατότητα σε κάθε νομικό ή φυσικό πρό-
σωπο να υποστηρίξει ένα ή περισσότερα αριστούχα παιδιά προσφέ-
ροντάς τους την ενθάρρυνση που χρειάζονται για να πραγματοποιή-
σουν τα όνειρά τους.

Γίνετε και εσείς
Δωρητής Υποτροφιών!

Κανένα αριστούχο παιδί
δεν πρέπει να μείνει χωρίς υποτροφία!

Δωρητής Υποτροφιών μπορεί να γίνει, με τους ίδιους όρους, κάθε 
φυσικό ή νομικά πρόσωπο, Οργανισμός ή Εταιρεία του Ιδιωτικού ή 
του Δημόσιου Τομέα.
Κάθε υποτροφία ανέρχεται στο ποσό των 2.000€, ποσό το οποίο 
υπόκειται σε φορολογικές ελαφρύνσεις με βάση το νέο νόμο 
περί Δωρεών.
Ο Δωρητής μπορεί να επιλέξει έναν από τους εξής τρόπους συμμε-
τοχής:

Να συμμετάσχει στο τακτικό •	
Πρόγραμμα Υποτροφιών του 
Ιδρύματος υποστηρίζοντας 
έναν Αριστούχο που κατάγεται 
από τις περιοχές: Λέσβος, Χύ-
δηρα Λέσβου, Άνδρος, Κόρ-
θι Άνδρου, Ύδρα, Σπέτσες, 
Αράχοβα.
Να ζητήσει να δοθεί η υποτρο-•	
φία σε Αριστούχο που κατάγε-
ται από περιοχή της δικής του 
επιλογής, από οποιοδήποτε 
μέρος της Ελλάδας.
Να ζητήσει η υποτροφία να δο-•	
θεί σε Αριστούχο συγκεκριμέ-
νου αντικειμένου σπουδών ή 
Πανεπιστημιακής Σχολής που 
ο ίδιος επιθυμεί.

Να υποστηρίξει έναν Αριστού-•	
χο από κοινού με άλλο ή άλλα 
πρόσωπα, επιμερίζοντας έτσι 
το κόστος κάθε Υποτροφίας.
Μπορεί ακόμη •	 να δώσει στην 
υποτροφία το όνομά του, να 
την αφιερώσει στο όνομα 
αγαπημένου του προσώπου 
(επώνυμου ή μη) τιμώντας τη 
μνήμη του ή την προσφορά 
του στη χώρα μας (π.χ. «Υπο-
τροφία Μάνος Χατζιδάκις», ή 
«Υποτροφία Γεώργιος Ράλλης», 
ή «Υποτροφία Μάριος Πλωρί-
της» κ.ά.) δίνοντας έτσι στην 
πρωτοβουλία του ευρύτερη 
πολιτιστική διάσταση.

Πώς μπορείτε να γίνετε Δωρητής Υποτροφιών
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Το Ίδρυμα τιμώντας τη Συμβολή των Δωρητών έχει θεσπίσει για αυ-
τούς ειδικές τιμητικές διακρίσεις, ενώ για την εξυπηρέτηση των Δω-
ρητών έχει ανοιχτεί ειδικός λογαριασμός στην Εθνική Τράπεζα Νο 
141/296116-47.

Το Ίδρυμα «Νικόλαος Γ. Παπα-
δημητρίου» έχει θεσπίσει ειδικές 
τιμητικές διακρίσεις για όλους 
τους Υποστηρικτές του διαβαθ-
μίζοντας τις προσφορές τους και 
απονέμοντας ανάλογους τίτλους, 
κατά την εξής σειρά: 

ΕΥΕΡΓΕΤΗΣ
Για προσφορές

άνω των 20.001 €

ΜΕΓΑΣ ΔΩΡΗΤΗΣ
Για προσφορές

από 10.001 - 20.000 €

ΔΩΡΗΤΗΣ
Για προσφορές

από 2.001- 10.000 €

ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΗΣ
Για προσφορές από 501 - 2.000 €

ΦΙΛΟΣ
Για προσφορές από 50 - 500 €

Το Ίδρυμα αναλαμβάνει τη δέσμευση, με τη σύμφωνη γνώμη των 
Υποστηρικτών του, να δημοσιοποιεί τα ονόματά τους στα Μέσα Ενη-
μέρωσης, ενώ κάθε επιθυμία ανωνυμίας είναι απόλυτα σεβαστή.

Τιμητικές διακρίσεις
Υποστηρικτών
του Ιδρύματος
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Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε
ότι η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

του Ιδρύματος Ν. Γ. Παπαδημητρίου
άλλαξε.

Στο εξής θα μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας:

Για γενικές πληροφορίες :
Idrimapapadimitriou@nikopapafoundation.com

Για υποτροφίες :
Pboile@nikopapafoundation.com

Για αποστολή ενημερωτικού newsletter :
mfameli@nikopapafoundation.com

 
Για το Σύλλογο Υποτρόφων Ιδρύματος :

syllogos@nikopapafoundation.com

mailto:Idrimapapadimitriou@nikopapafoundation.com
mailto:Pboile@nikopapafoundation.com
mailto:mfameli@nikopapafoundation.com
mailto:syllogos@nikopapafoundation.com


ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ
ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ

«Ν. Γ. Παπαδημητρίου»
Μεσολογγίου 8,

ΤΚ 14561 Κηφισιά,

Τηλ. 210-6234286,
210-6234289

Fax: 210-6234288

e-mail: Idrimapapadimitriou@
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