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Νέοι Αριστούχοι Υπότροφοι 
  Γράμματα στο ΕΠΙ    Ο Νίκος 

Παπαδημητρίου μιλάει για το Ίδρυμα 
και τις προοπτικές του    Ο Σύλλογος 
Υποτρόφων υποδέχεται τα νέα Μέλη 
του    Οι Υπότροφοί μας ευχαριστούν 
του Δωρητές τους    Το Ψηφιακό 
Μουσείο «Γεώργιος Ιακωβίδης», 
Κέντρο Πολιτιστικής και Τουριστικής 
ανάπτυξης    Μαζί με το «Διάζωμα» 
για το Αρχαίο Θέατρο Μυτιλήνης  

  «Κανένας Αριστούχος χωρίς 
Υποτροφία»    Δωρεές και Δωρητές  

  ΕΠΙ-Κοινωνικά.



ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ ΛΥΚΕΙΩΝ 
Από Λύκεια της Λέσβου

•  Μαρία Σαχσαμάνογλου, Τμήμα Αρχιτεκτόνων 

Μηχανικών του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου 

Θεσσαλονίκης,   •   Παναγιώτης Μακαρώνης, 

Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών,   •  

Βύρων Μιχαλάκης, Ιατρικό Τμήμα της Στρατιωτικής 

Σχολής Αξιωματικών Σωμάτων Θεσσαλονίκης,   • 

Χρυσούλα Κουκούλα, Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου 

Ιωαννίνων,  • Μυρσίνη Μιχαλάκη, Σχολή Πολιτικών 

Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου,   

•   Δήμητρα Μαντζάρη, Τμήμα Ψυχολογίας του 

Παντείου Πανεπιστημίου,   •  Δήμητρα Τσιτσέλλη, 

Νομική Σχολή του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου 

Θράκης,   •  Μιχάλης Μαντζουράνης, Τμήμα 

Εφαρμοσμένης Πληροφορικής του Πανεπιστημίου 

Μακεδονίας,  •  Δαμασκηνή Πολυχρόνη, Ιατρική 

Σχολή του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης,  

•  Ουρανία-Γαβριέλα Καφέ, Σχολή Αρχιτεκτόνων 

Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου,  

•  Δήμητρα Μακρή, Νομική Σχολή του 

Πανεπιστημίου Αθηνών,  •  Ευάγγελος Γεωργάκης, 

Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών του Αριστοτέλειου 

Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης,  •  Νίκος Κοντέλλης, 

Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών 

Υπολογιστών του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου 

Θεσσαλονίκης,  •  Μιχάλης Κουκέλλης, Τμήμα 

Πολιτικών Μηχανικών του Αριστοτέλειου 

Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης,  •  Θεμιστοκλής 

Τσομπανέλλης, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών 

του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης,  •  

Ανδρέας Μυλωνάκης, Τμήμα Μηχανολόγων και 

Αεροναυπηγών Μηχανικών του Πανεπιστημίου 

Πατρών,  •  Μαρία-Ουρανία Τελωνιάτου, Τμήμα 

Βιολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών με Δωρητή 

Υποτροφίας τον κ. Θανάση Μαρτίνο,  •  Ελευθέριος 

Σκανδαλέλλης, Τμήμα Πληροφορικής και 

Τηλεπικοινωνιών του Πανεπιστημίου Αθηνών, με 

Δωρητή Υποτροφίας τον κ. Θανάση Μαρτίνο,  •  

Αφροδίτη-Αλεξάνδρα Μπαρούτη, Τμήμα Επιστήμης 

Διαιτολογίας και Διατροφής του Χαροκόπειου 

Πανεπιστημίου Αθηνών με Δωρητή Υποτροφίας 

τον κ. Άρη Σακελλαριάδη,  •  Χαρίκλεια Σαμαρά, 

Τμήμα Ξένων Γλωσσσών, Μετάφρασης και 

Διερμηνείας του Ιονίου Πανεπιστημίου με Δωρητή 

Υποτροφίας τον κ. Άρη Σακελλαριάδη,  •  Χάρις 

Βαβαλιάρου, Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών 

του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, 

Με ιδιαίτερη χαρά το Ίδρυμα «Νικόλαος Γ. Παπαδημητρίου» καλωσορίζει τους 60 νέους 
Αριστούχους μαθητές και φοιτητές  που εισήχθησαν στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύ-
ματα της χώρας και εντάχθηκαν στη δύναμη των Υποτρόφων μας για το Ακαδημαϊκό 
έτος 2008-2009.

Είναι σημαντικό να αναφέρουμε ότι ο αριθμός αυτός είναι εφέτος κατά 30% μεγαλύτερος 
του προβλεπόμενου από το Καταστατικό του Ιδρύματος , γεγονός που επιτεύχθηκε, για 
μια ακόμη φορά χάρη στη γενναιόδωρη συμβολή των Δωρητών Υποτροφιών του Ιδρύ-
ματος. Ας σημειώσουμε εδώ ότι στα δέκα χρόνια δραστηριότητας του Ιδρύματος στον 
τομέα αυτό, ο συνολικός αριθμός των Υποτρόφων του έφτασε τους 333.

 Το Ίδρυμα συγχαίρει τους νέους του Αριστούχους Υποτρόφους, τους εύχεται κάθε επι-
τυχία στις σπουδές και τη σταδιοδρομία τους και εκφράζει την ευγνωμοσύνη του στους 
Δωρητές του που στηρίζουν με συνέπεια το θεσμό της Αριστείας στη χώρα μας και 
δίνουν νέες διαστάσεις στο έργο του Ιδρύματος.

Οι νέοι μας Αριστούχοι Υπότροφοι, οι Πανεπιστημιακές Σχολές στις οποίες εισήχθησαν 
καθώς και οι Δωρητές τους είναι, ανά κατηγορία και περιοχή προέλευσης, οι εξής:

60 νέοι Αριστούχοι 
Υπότροφοι για 
το 2008-2009
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με Δωρητή Υποτροφίας τον κ. Γιώργο Λιόντο,  

•  Μαρία Μπαλάσκα, Παιδαγωγικό Τμήμα 

Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου 

Πατρών με Δωρητή Υποτροφίας τον κ. Γιώργο 

Λιόντο,  •  Ιάσμη Χατζημιχαλάκη, Παιδαγωγικό 

Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου 

Θεσσαλίας με Δωρητή Υποτροφίας τον κ. Γιώργο 

Παπαθανασίου,  •  Ελένη-Άννα Σκουληκάρη, 

Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του 

Πανεπιστημίου Ιωαννίνων με Δωρητή Υποτροφίας 

τον κ. Γιώργο Παπαθανασίου,  •  Μελίνα-Ερμιόνη 

Αστυρακάκη με Συνδωρητή Υποτροφίας την 

κυρία Αλίκη Νικολαϊδη,  •  Χρύσανθος Γαλέτσας, 

Τμήμα Μηχανικών Διαχείρισης Ενεργειακών 

Πόρων του Πανεπιστημίου Μακεδονίας με Δωρητή 

Υποτροφίας του κ. Κωνσταντίνο Παπουτσάκη,  

•  Αλεξάνδρα Καλλίτσα, Τμήμα Αρχιτεκτόνων 

Μηχανικών του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου 

Θεσσαλονίκης, με Δωρητή Υποτροφίας τον 

κ. Κωνσταντίνο Παπουτσάκη,  •  Στεφανία 

Γκαγκαδέλη Φραντζέσκου, Τμήμα Ψυχολογίας του 

Παντείου Πανεπιστημίου, με Δωρητή Υποτροφίας 

τον κ. Κωνσταντίνο Παπουτσάκη,  •  Ελένη 

Κούβα, Παιδαγωγικό Τμήμα Ειδικής αγωγής 

Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, με Δωρητή Υποτροφίας 

τη Συνεταιριστική Τράπεζα Λέσβου Λήμνου Συνπε.

Από Λύκεια των Σπετσών
Δήμητρα Κοκοράκη, Παιδαγωγικό Τμήμα 

Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου 

Ιωαννίνων με Δωρητή Υποτροφίας την κυρία Αθηνά 

Μαρτίνου,  •  Άννα Σκαρμούτσου, Ιατρική Σχολή 

του Πανεπιστημίου Κρήτης με Δωρητή Υποτροφίας 

την κυρία Αθηνά Μαρτίνου,  •  Μεταξία Κλείσα, 

Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου 

Αθηνών με Δωρητή Υποτροφίας την κυρία Αθηνά 

Μαρτίνου,  •  Νεκταρία-Παναγιώτα Βατικιώτη, 

Τμήμα Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής του 

Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης.

Από Λύκεια της Αράχοβας
Στυλιανή Σταυράκου, 

Τμήμα Νοσηλευτικής του Πανεπιστημίου Αθηνών.

Από Λύκεια της Άνδρου
Βιολέττα-Ειρήνη Κουρτέση, Τμήμα Λογιστικής του 

Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Πειραιώς,  

•  Ιωάννα Παντελού, Τμήμα Ναυτιλιακών Σπουδών 

του Πανεπιστημίου Πειραιώς.

Από Λύκεια του Κορθίου Άνδρου
Ειρήνη Ζαγοραίου, Τμήμα Χημείας του 

Πανεπιστημίου Πατρών.

Από Λύκεια της Ύδρας
Ιωάννης Αχείλας, Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος 

του Πολυτεχνείου Κρήτης, με Δωρητή Υποτροφίας 

τον κ. Γιώργο Σαραφίδη.

Αλλοδαποί μαθητές 
Μαρία Κιριλένκο, Τμήμα Χημείας του 

Πανεπιστημίου Αθηνών, •  Χριστίνα Γκρομπάλλη, 

Τμήμα Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του 

Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

Από Λύκεια του Κρανιδίου Αργολίδας
με Δωρητή Υποτροφιών τον κ. Θεόδωρο Ευσταθίου

Παναγιώτα Μαρκοπούλου, Ιατρική Σχολή του 

Πανεπιστημίου Αθηνών, •  Ειρήνη Σκοταρίδου, 

Οδοντιατρική Σχολή του Αριστοτέλειου 

Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, •  Σοφία Βέργα, 

Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών, •  

Ελένη Μονά, Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης 

Επιχειρήσεων του Οικονομικού Πανεπιστημίου 

Αθηνών, •  Πετρούλα Κοντοβράκη, Νομική Σχολή 

του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, • 

Αικατερίνη Φλωρή, Σχολή Μηχανικών Παραγωγής 

και Διοίκησης του Πολυτεχνείου Κρήτης, •   Ελένη 

Πίκουλα, Σχολή Οργάνωσης και Διοίκησης του 

Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, •  Αντωνία 

Γεωργίου, Σχολ ή Ξένων Γλωσσών, Μετάφρασης 

και Διερμηνείας του Ιονίου Πανεπιστημίου, 

• Ασημίνα Σοφικίτη, Σχολή Λογιστικής 

και Χρηματοοικονομικής του Οικονομικού 

Πανεπιστημίου Αθηνών, •  Νικόλαος Τρουλάκης, 

Οδοντιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών.

ΦΟΙΤΗΤΕΣ
Από τη Λέσβο

Ιωάννης Πατλάκας, Τμήμα Μηχανικών 

Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής του 

Πανεπιστημίου Πατρών, •  Παναγιώτης-Θεόφιλος 

Δελής, Τμήμα Εικαστικών και Εφαρμοσμένων 

Τεχνών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας,   

•  Αφροδίτη Χατζηδέλου, Τμήμα Φιλολογίας 

του Πανεπιστημίου Πατρών,  •  Σοφία Χαχάλη, 

Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας 

του Πανεπιστημίου Αιγαίου, •  Δημήτρης 

Κανέλλος, Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος του 

Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης,  •  Μαριάνθη 

Προκοπίου, Τμήμα Φιλολογίας του Αριστοτέλειου 

Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης,  •  Γιασεμή Συκά, 

Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του 

Πανεπιστημίου Κρήτης,  •  Ειρήνη Βαρελτζή, 

Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του 

Πανεπιστημίου Αθηνών,  •  Ευαγγελία Καλλονιάτη, 

Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Πατρών, •  

Παρασκευάς-Μιχαήλ Μόσχου, Ιατρική Σχολή 

του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης,  •  Η 

Υπότροφός μας Πιπή Αναστασία ξανακατέθεσε 

φέτος μηχανογραφικό δελτίο σύμφωνα με τη 

διάταξη για το 10% των θέσεων και εισήχθη στο 

Τμήμα Βιολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης. 

Η Αναστασία Πιπή αποποιήθηκε την περσινή 

υποτροφία σαν αριστούχος τελειόφοιτος Λυκείου 

γιατί είχε εισαχθεί στην Ιατρική Ιωαννίνων και 

ήθελε να αλλάξει σχολή την επόμενη χρονιά με το 

σύστημα 10% και το επέτυχε.
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Συνέντευξη του 
Νίκου Παπαδημητρίου
στην εφημερίδα «ΕΜΠΡΟΣ»

Συνέντευξη εφ’ όλης της ύλης του Ιδρύματος «Νικόλαος 

Γ. Παπαδημητρίου» παραχώρησε το περασμένο Καλοκαίρι 

στην εφημερίδα «ΕΜΠΡΟΣ» Μυτιλήνης και στη συνεργάτι-

δά του κυρία Αναστασία Σπυριδάκη, ο Πρόεδρος κ. Νίκος 

Παπαδημητρίου.

Στη συνέντευξη ο κ. Παπαδημητρίου αναφέρθηκε τόσο στην 

ιστορική διαδρομή του Ιδρύματος, όσο και στις δραστηριό-

τητές του, στους τομείς της Επιστημονικής γνώσης του Πε-

ριβάλλοντος και του Πολιτισμού, τους οποίους το Ίδρυμα 

υπηρετεί με συνέπεια και ευθύνη εδώ και 15 χρόνια.

Μιλώντας για τους Υποτρόφους του Ιδρύματος και ιδιαίτερα 

για τους Δωρητές Υποτροφιών, που ενδιαφέρουν όλο και περισσότερους νέους από τη 

Λέσβο, ο κ. Παπαδημητρίου τόνισε την προσπάθεια που καταβάλλει το Ίδρυμα για την 

ανάπτυξη του θεσμού, που ήδη έχει βρει σημαντική ανταπόκριση. 

«Στόχος μας, συνέχισε ο κ. Παπαδημητρίου «είναι να μη μείνει κανένας αριστούχος χω-

ρίς υποτροφία. Μέχρι σήμερα, 11 Δωρητές εκτός Λέσβου και ένας Λέσβιος έχουν υπο-

στηρίξει με υποτροφίες πάνω από 40 παιδιά του νησιού. Αν με ρωτούσατε θα σας έλεγα 

ότι περιμέναμε πολύ μεγαλύτερη ανταπόκριση από την τοπική Κοινωνία και τη Λεσβιακή 

παροικία. Σημειώστε ότι από τη Λέσβο έχουμε τους περισσότερους από άλλες περιο-

χές της Ελλάδας αριστούχους υποψήφιους υποτρόφους, άρα και τους περισσότερους 

επιλαχόντες. Απευθυνόμαστε λοιπόν και μέσω της εφημερίδας σας στο ενδεχόμενο 

ενδιαφέρον Λέσβιων Δωρητών Υποτροφιών που θα ήθελαν να υποστηρίξουν τα παιδιά 

του τόπου τους. Υποστηρίζοντας έναν νέο άνθρωπο στην αρχή της σταδιοδρομίας του, 

τονώνεις την αυτοπεποίθησή του και κινητοποιείς τον δυναμισμό του».

Ως προς το αύριο του Ιδρύματος και τις προοπτικές του, ο κ. Παπαδημητρίου συμπλή-

ρωσε: «Με γνώμονα το σήμερα και όσα έχουν μέχρι τώρα έχουν επιτευχθεί, προχωράμε 

με αισιοδοξία και νέες ιδέες σε καινούργια προγράμματα. Βέβαια, θα απαιτηθεί περισ-

σότερη δουλειά και μεγαλύτερη υποστήριξη από το περιβάλλον μας. Στηριζόμαστε στη 

δραστηριότητα των Υποτρόφων και των Φίλων του Ιδρύματος, προσβλέπουμε όμως και 

στην εθελοντική συνεργασία και συνδρομή όλων εκείνων που εκτιμούν την αφιλοκερδή 

και ανυστερόβουλη κοινωνική προσφορά».
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Γράμματα στο ΕΠΙ

Το Ίδρυμα «Νικόλαος Γ. Παπαδημητρίου» και το ΕΠΙ, ευχαριστούν θερμά 
όλους όσοι με τα γράμματά τους, τις ευχές και τα καλά τους λόγια 
ενθαρρύνουν και στηρίζουν το έργο μας. Ευχαριστούμε:

 Τον Νομάρχη Λέσβου κ. Παύλο Βογιατζή  Τον Δήμαρχο Πέτρας κ. Παύλο Παπουτσάνη 

και όλο το Δημοτικό Συμβούλιο  Τον Περιφερειακό Διευθυντή Πρωτοβάθμιας και 

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Στερεάς Ελλάδας Δρ. κ. Βάιο Ζαμπεθάνη  Τον Διευθυντή 

του Γενικού Λυκείου Κρανιδίου κ. Κωνσταντίνο Μαρκαντώνη  Την Οικογένεια 

Ευριπίδη Καλογρίδη  Την Οικογένεια Παναγιώτη και Σοφίας Σκανδαλέλλη  Την 

Οικογένεια του κ. Βασίλη Μαρκαντώνη  Την Οικογένεια του κ. Νικόλαου Μόσχου 

 Την Οικογένεια του κ. Ευστράτιου Ανάγνου   Τον κ. Χρήστο Μουτζούρη Τους 

Υποτρόφους μας Πάνο Λαμπρόπουλο, Μαρία Γιανναλέτσου, Δημήτρη Τσακπίνη, Ανέστη 

Αντωνάκη, Άννα Κρούση, Γρηγόρη Μπολγούρα, Μαίρη Μακαρώνη, Βασιλική Σαμαρά, 

Μαριάνθη Προκοπίου, Νίκο Τζάννο, Αμφιτρίτη Κοτζαμάνη, Δήμητρα Μεϊμάρογλου 

και Ευφροσύνη Μούλα. 

Ευχαριστούμε ακόμη: το Μηνιαίο Εκκλησιαστικό περιοδικό «Ο Ποιμήν» που εκδίδεται 

με την πρόνοια του Σεβ. Μητροπολίτου Μυτιλήνης κ. Ιακώβου για την αναφορά του στα 

εγκαίνια του Ψηφιακού Μουσείου «Γεώργιος Ιακωβίδης»  Το Περιοδικό «Η Λέσβος 

μας», την Ομοσπονδία Λεσβιακών Συλλόγων Αττικής, τον Πρόεδρό τους κ. Χριστόδουλο 

Τσακιρέλλη και τον Γενικό Γραμματέα του κ. Ν. Παπαϊωάννου για την προθυμία τους να 

προβάλλουν και να αναπτύξουν το έργο του Ψηφιακού Μουσείου «Γεώργιος Ιακωβίδης» 

 Το Περιοδικό του Συλλόγου Καλλονιατών Λέσβου «Τα Καλλονιάτικα» για την 

παρουσίαση του Μουσείου Ιακωβίδη  Την Ανεξάρτητη μηνιαία Εφημερίδα των Υδραίων 

και Φιλυδραίων «Η Φωνή της Ύδρας» για την κατ’ επανάληψη δημοσίευση τόσο στην 

έντυπη, όσο και στην ηλεκτρονική μορφή της, ειδήσεων από τις δραστηριότητες του 

Ιδρύματος και, όπως πάντα  Τις εφημερίδες Εμπρός, Δημοκράτης και Αιολικά Νέα 

της Μυτιλήνης για την συνεχή τους υποστήριξη.  



6

ta nea toy 

ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ

Μαθητικά Βραβεία από το 
Ίδρυμα «Νικόλαος 
Γ. Παπαδημητρίου»

Τα καλύτερα πολιτιστι-

κά προγράμματα των 

σχολείων της Πρωτο-

βάθμιας Εκπαίδευσης 

και της Δευτεροβάθ-

μιας Εκπαίδευσης, 

που θα έχουν ως θέμα 

τους το Αρχαίο Θέα-

τρο Μυτιλήνης και τον Ζωγράφο Γ. Ιακωβίδη, θα βρα-

βεύσει το Ίδρυμα Ν. Παπαδημητρίου, στην προσπάθειά 

του να συμβάλει κι αυτό στην ενθάρρυνση των μαθητών 

να ασχοληθούν με τα αρχαία μνημεία του τόπου και τους 

πνευματικούς της ανθρώπους. Το Ίδρυμα θα βραβεύσει 

την καλύτερη εργασία πάνω σε αυτά τα θέματα, με την 

απονομή 4 χρηματικών βραβείων: δύο για την Α’ βάθμια 

Εκπαίδευση και δύο για την Β’ θμια Εκπαίδευση, με το 

ποσό 500 ευρώ το καθένα από το σχολικό έτος 2008-

2009. Η αξιολόγηση των προγραμμάτων και η επιλογή 

του καλύτερου θα γίνεται από επιτροπή που θα οριστεί 

από την Περιφερειακή Διεύθυνση Βορείου Αιγαίου. 

Εκτός των χρηματικών βραβείων θα βραβεύεται ο κάθε 

συμμετέχων μαθητής με αναμνηστικό έπαινο.

Η Ένωσις Ανδρίων τιμά 
το Ίδρυμα και τον 

κ. Νίκο Παπαδημητρίου

Με απόφαση του Διοικητικού 

της Συμβουλίου και κατά 

τη διάρκεια της ετήσιας 

εκδήλωσής της που έγινε 

την Κυριακή 11 Ιανουαρίου

 στο Ξενοδοχείο Μεγάλη 

Βρεταννία, η Ένωσις Ανδρίων 

απένειμε τιμητική διάκριση

 στο Ίδρυμα «Νικόλαος 

Γ. Παπαδημητρίου» και στον 

κ. Νίκο Παπαδημητρίου για 

την προσφορά τους στο Νησί 

με την υποστήριξη Ανδρίων 

Αριστούχων Μαθητών.

Το Ίδρυμα «Νικόλαος 

Γ. Παπαδημητρίου» και 

ο Πρόεδρός του κ. Νίκος 

Παπαδημητρίου ευχαριστούν 

θερμά την Ένωση Ανδρίων 

για την εξαιρετική αυτή τιμή. 

Εύχονται στην Ένωση, στα 

Μέλη της, στην Άνδρο και τους 

Ανθρώπους της Καλή Χρονιά! 

Και στους νέους της, «Αιέν 

Αριστεύειν!»

Με τον υψηλότερο βαθμό! 

Η Υπότροφός μας Αμφιτρίτη Κοτζαμάνη συμμετεί-

χε στις εξετάσεις υποψηφίων δικηγόρων της Εφε-

τειακής Περιφέρειας Θεσσαλονίκης για την Α΄ περί-

οδο του 2008 και έλαβε, με κλίμακα το δέκα, βαθμό 

γενικής βαθμολογίας 9,80 εκατοστά, ο οποίος είναι 

και ο υψηλότερος βαθ-

μός που επιτεύχθηκε 

σ’ αυτήν την περίοδο. 

Στην Αμφιτρίτη, που για 

μια ακόμη φορά μας 

εκπλήσσει με τις επιδό-

σεις της, το Ίδρυμα και 

το ΕΠΙ στέλνουν τα πιο 

θερμά τους συγχαρη-

τήρια!



Νέα διάκριση του Μιχάλη Σάββα σε 
Διεθνή Διαγωνισμό Μαθηματικών

Το Αργυρό βραβείο στο 15ο Διεθνές Μαθηματικό Διαγωνισμό για φοιτητές Πανε-

πιστημίων κέρδισε ο Υπότροφός μας Μιχάλης Σάββας, εκπροσωπώντας τη χώρα 

μας και το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο.

Στο διαγωνισμό, που πραγματοποιήθηκε τον περασμένο Ιούλιο στο Μπλακόε-

βγκραντ της Βουλγαρίας συμμετείχαν δεκάδες επίλεκτες ομάδες σπουδαστών 

από φημισμένα Πανεπιστήμια και Ιδρύματα της Ευρώπης, της Αμερικής και της 

Ασίας, δημόσια και ιδιωτικά.

Η ύλη του διαγωνισμού περιελάμβανε Άλγεβρα, Ανάλυση και Συνδυαστική ενώ 

η εξέταση των γραπτών έγινε από ειδική επιτροπή αξιολόγησης ανάλογα με τη 

βαθμολόγηση της οποίας δόθηκαν και οι διακρίσεις. Ένα από τα αργυρά βραβεία 

κέρδισε και ο Μιχάλης Σάββας, η επίδοση του οποίου στον εσωτερικό διαγωνι-

σμό ήταν το απόλυτο Άριστα (100 στα 100) παρά το γεγονός ότι δεν ακολουθεί 

σπουδές μαθηματικών αλλά παρακολουθεί το Τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών 

Υπολογιστών.

Το Ίδρυμα, ο Σύλλογος Υποτρόφων του 

Ιδρύματος, ο Σύλλογος Φίλων και το 

ΕΠΙ συγχαίρουν τον Μιχάλη για την επι-

τυχία και την μεγάλη τιμή και του εύχο-

νται πάντα νέες διεθνείς διακρίσεις.

Αναλυτικό πορτρέτο του Μιχάλη Σάβ-

βα και των χρυσών του επιδόσεων στα 

Μαθηματικά δημοσίευσε το ΕΠΙ στο 

προηγούμενο τεύχος του (Μάιος 2008).

2 Ιουνίου 2008. 
Η Υπότροφός μας Μαρία Γιανναλέτσου (δεξιά) απαγγέλλει τον όρκο, ως πρωτεύουσα 
του Τμήματός της, στην ορκωμοσία των σπουδαστών του Μεταπτυχιακού Τμήματος 
Περιβάλλοντος – Περιβαλλοντική Πολιτική και Διαχείριση - του Πανεπιστημίου Αιγαίου. 

Μαρία, θερμά συγχαρητήρια!



«Ο Σύλλογος Υποτρόφων του Ιδρύματος «Νικόλαος Γ.  Παπαδη-

μητρίου», με 7 χρόνια πλέον ζωής, έχει όπως και κάθε χρόνο τη 

χαρά να υποδεχθεί με μεγάλη ευχαρίστηση στους κόλπους του 

60 νέα μέλη και να προσεγγίσει τον αριθμό των 350 υποτρόφων 

στο σύνολό του. Πραγματικά αγαλλιάζουμε ως υπότροφοι (πα-

λαιοί επί το πλείστον φοιτητές, τελειόφοιτοι και απόφοιτοι) να 

καλωσορίζουμε νέα μέλη, που θα προσδώσουν ακόμη μεγαλύ-

τερη δύναμη και ζωτικότητα στον σύλλογο.

Αφού τους συγχαρούμε για την κοπιώδη προσπάθεια που κατέ-

βαλλαν, ούτως ώστε να εκπληρώσουν τις ακαδημαϊκές τους φιλοδοξίες, τους ευχόμαστε ανάλογη 

επιτυχία στα πλαίσια της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης σε συνδυασμό με τα πραγματικά μοναδικά 

στη ζωή του ανθρώπου βιώματα των φοιτητικών χρόνων. Μπορούμε σίγουρα ως παλαιότεροι 

υπότροφοι να εκφράσουμε την άποψη ότι είναι εφικτό για κάθε νέο φοιτητή να συνδυάσει αποτε-

λεσματικά την πλήρη ανταπόκριση στις ακαδημαϊκές του υποχρεώσεις με την πλήρη συμμετοχή 

στις πολύπλευρες δραστηριότητες ενός νέου ακαδημαϊκού πολίτη. Επουδενί βεβαίως δεν πρέπει 

η μια πλευρά της φοιτητικής ζωής να υποσκελίσει ή να καταστεί εμπόδιο για την άλλη. Η επώδυ-

νη, όντως, προσπάθεια για την επίτευξη της αριστείας πρέπει να συνεχισθεί αμείωτη και μετά την 

είσοδο στο Πανεπιστήμιο.

Το Ίδρυμα «Νικόλαος Γ. Παπαδημητρίου» και ο Σύλλογος Υποτρόφων του υπόσχονται να φανούν 

αμέριστοι συμπαραστάτες και αρωγοί στην προσπάθεια αυτή. Όλοι εμείς, τα μέλη του Συλλόγου 

των Υποτρόφων περιμένουμε από εσάς, τους νέους υποτρόφους να μοιραστείτε κάθε ανησυχία 

και προβληματισμό σας μαζί μας, χωρίς κανέναν ενδοιασμό.

Σίγουρα η αρχή για κάθε νέο φοιτητή είναι δύσκολη, σε διαφορετικό βέβαια βαθμό για τον κα-

θένα μας. Ξαφνικά βρίσκεστε αντιμέτωποι με έναν νέο κοινωνικό περίγυρο, έναν διαφορετικών 

απαιτήσεων εκπαιδευτικό χώρο και γενικότερα έναν άλλο τρόπο ζωής. Ο Σύλλογος Υποτρόφων 

ευελπιστεί να παράσχει κάθε δυνατή βοήθεια, που μπορεί να φανεί χρήσιμη και να επιλύσει 

πιθανά προβλήματα υπερνικώντας εμπόδια και δυσκολίες.

Καταρχάς στα μέλη του Συλλόγου συμπεριλαμβάνονται φοιτητές από σχεδόν όλες τις σχολές της 

τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, έτσι ώστε ο νέος υπότροφος να μπορεί να αποταθεί σε παλαιότερους 

φοιτητές και αποφοίτους για πληροφορίες σχετικά με μαθήματα, εξετάσεις, συγγράμματα και 

τρόπο λειτουργίας της σχολής. Σίγουρα (και αυτό προκύπτει και από προσωπική εμπειρία όλων 

μας, ως παλαιότεροι υπότροφοι) μια έστω και μικρή βοήθεια στο δαιδαλώδες (όπως τουλάχιστον 

μοιάζει στην αρχή τρόπου λειτουργίας των ακαδημαϊκών ιδρυμάτων) πιστεύω ότι φαντάζει ση-

μαντική σε όλους μας και σίγουρα δημιουργεί ένα αίσθημα ασφάλειας και αυτοπεποίθησης, που 

είναι απαραίτητο στον νέο φοιτητή. Παράλληλα μπορούμε όλοι εμείς να δώσουμε πληροφορίες 

σχετικά με φοιτητική στέγη και σίτιση, τρόπο επικοινωνίας με καθηγητές, σημειώσεις κλπ. Ακόμη 

τα νέα μέλη μπορούν να είναι σίγουρα ότι θα βρουν σε εμάς έναν «οδηγό» προσαρμογής στην 

πρωτόγνωρη για αυτούς φοιτητική ζωή. Επιλογές διασκέδασης, εξωπανεπιστημιακές δραστηρι-
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ΥΠΟΤΡΟΦΟΥΣ ΜΑΣ

 

Ο Σύλλογος Υποτρόφων 
υποδέχεται τα νέα Μέλη του

Καλωσόρισμα και χρήσιμες συμβουλές από τον Πρόεδρο κ. Ευστράτιο Καρδαλά



Σύλλογος Υποτρόφων:
Εκλογές & Νέο Διοικητικό Συμβούλιο

Πραγματοποιήθηκε στις 4 Δεκεμβρίου η ετήσια Γενική Συνέλευση του Συλλόγου Υποτρόφων του 

Ιδρύματος με θέμα τον απολογισμό δράσεων του προηγούμενου έτους, και η διενέργεια εκλογών 

για την ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου και τη συγκρότηση νέων Επιτροπών Δράσης.

Από την καταμέτρηση των ψήφων προέκυψαν, κατά σειρά ψήφων, τα ακόλουθα αποτελέσματα 

για το ΔΣ και τις Ομάδες αντιστοίχως:

ότητες, αθλητισμός, μουσικές και θεατρικές εκδηλώσεις, συμμετοχή σε φοιτητικούς συλλόγους. 

Επίσης, όσον αφορά τα προγράμματα φοιτητικών ανταλλαγών και τις υποτροφίες για προπτυ-

χιακά προγράμματα στο εξωτερικό, η εμπειρία των παλαιοτέρων υποτρόφων μπορεί να αποβεί 

πραγματικά χρήσιμη στους νέους φοιτητές.

Η συμμετοχή σας στον Σύλλογό μας ελπίζουμε να είναι πραγματικά καρποφόρα και για εσάς 

και για εμάς. Ο Σύλλογος αυτός με την πολύπλευρη κοινωνική, πολιτισμική και μορφωτική δρα-

στηριότητα που αναπτύσσει, ευελπιστεί να αναδειχθεί σε «φάρο» κοινωνικής και πολιτισμικής 

προσφοράς νέων ανθρώπων, μέσα στην «άβυσσο» της αδιαφορίας και της ηθικής απαξίωσης 

της κοινωνίας μας. Η συμμετοχή σας είναι πραγματικά βαρυσήμαντη για εμάς και ελπίζουμε ότι 

η εμπειρία μας και ο τρόπος δράσης και λειτουργίας του Συλλόγου θα συμβάλλουν στην ομαλή 

προσαρμογή σας στην καινούργια φοιτητική σας ζωή».

Ευστράτιος Καρδαλάς

Πρόεδρος του Δ. Σ. του Συλλόγου Υποτρόφων 

Ιδρύματος «Νικόλαος Γ.  Παπαδημητρίου»  

Η συγκρότηση σε σώμα του ΔΣ που προέκυψε από τις εκλογές 
έγινε την ίδια μέρα ως κάτωθι:

Καρδαλάς Ευστράτιος - Πρόεδρος
Δελλήβεης-Δομένικος Θεολόγος -  Αντιπρόεδρος
Κοτζαμάνη Αμφιτρίτη  - Γραμματέας
Παναγιωτόπουλος Δημήτρης - Ταμίας
Βαργεμιτζίδου Μυρσίνη - Έφορος

Στην εξελεγκτική επιτροπή εξελέγησαν οι: 

Σπύρος Κωμαΐτης, Χρυσούλα Σπανού και Άννα Βαλλιανάτου.

Το Ίδρυμα «Νικόλαος Γ. Παπαδημητρίου», ο Σύλλογος Φίλων του Ιδρύματος 
και το ΕΠΙ συγχαίρουν το νέο Διοικητικό Συμβούλιο και τις Επιτροπές Δράσης 
και τους εύχονται κάθε επιτυχία στο έργο τους.

Διοικητικό Συμβούλιο

Καρδαλάς Ευστράτιος 
Κοτζαμάνη Αμφιτρίτη
Παναγιωτόπουλος Δημήτρης
Δελλήβεης-Δομένικος Θεολόγος
Βαργεμιτζίδου Μυρσίνη 

Επιτροπές Δράσης Συλλόγου

Τσιριγώτη Νίκη
Βαλλιανάτου Άννα

Αμπουλού Κυριακή

Αργυροπούλου Ειρήνη

Μαυρεπής Δημήτρης

Κωμαΐτης Σπύρος

Γεωργαντής Απόστολος

Γριμάνη Κατερίνα

Σπανού Χρυσούλα

Δρακόπουλος Γεώργιος

Κρούση Άννα



ε π ί  -  Π Ε Ρ Ι Ο Δ Ι Κ Η  Ε Κ Δ Ο Σ Η  Τ Ο Υ  Ι Δ Ρ Υ Μ Α Τ Ο Σ  Ν Ι Κ Ο Λ Α Ο Σ  Γ.  Π Α Π Α Δ Η Μ Η Τ Ρ Ι Ο Υ

     
   Απόστολος Ανδρονίκου: 
ολοκλήρωσε με επιτυχία τις 
σπουδές του στη Ιατρική Σχο-
λή του Πανεπιστημίου Ιωαν-
νίνων και πήρε το πτυχίο του 
με βαθμό 8,15 – Λίαν Καλώς 
και κερδίζει τον πάπυρο του 
Ιδρύματος.

    
  Μαρία Καλαϊτζή: ολοκλή-

ρωσε με επιτυχία τις σπουδές 
της στο Παιδαγωγικό Τμήμα 
Δημοτικής Εκπαίδευσης της 
Παιδαγωγικής Σχολής του 
Αριστοτελείου Πανεπιστημί-
ου Θεσσαλονίκης και πήρε 
το πτυχίο της με βαθμό 9,22 
– Άριστα. Η Μαρία Καλαϊτζή 
κερδίζει το ειδικό χρηματικό 
βραβείο και τον πάπυρο, που 
έχει θεσπίσει το Ίδρυμα «Νι-
κόλαος Γ. Παπαδημητρίου».

  Δήμητρα Κατσάνη: ολο-
κλήρωσε με επιτυχία τις σπου-
δές της στην Ιατρική Σχολή του 
Πανεπιστημίου Αθηνών και 
πήρε το πτυχίο της με βαθμό 
Λίαν Καλώς και κερδίζει τον 
πάπυρο του Ιδρύματος.

  Αφροδίτη Καρακωνστα-
ντίνου: ολοκλήρωσε με επιτυ-
χία τις σπουδές της στο Τμήμα 
Δημοτικής Εκπαίδευσης του 
Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και 
πήρε το πτυχίο της με βαθμό 
8,56 - Άριστα. Η Αφροδίτη 
Καρακωνσταντίνου κερδίζει 
το χρηματικό βραβείο και τον 
πάπυρο που έχει θεσπίσει το 
Ίδρυμα «Νικόλαος Γ. Παπαδη-
μητρίου».

  Δήμητρα Νακέλλη: ολο-
κλήρωσε με επιτυχία τις σπου-
δές της στο Τμήμα Δημοτικής 
Εκπαίδευσης της Παιδαγωγι-
κής Σχολής του Αριστοτελείου 
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης 
με βαθμό 8,18 – Λίαν Καλώς 
και κερδίζει τον πάπυρο του 
Ιδρύματος.

  Νικόλαος Παπαχρυσός: 
ολοκλήρωσε με επιτυχία τις 
σπουδές του στην Ιατρική 
Σχολή του Αριστοτελείου Πα-
νεπιστημίου Θεσσαλονίκης 
και πήρε το πτυχίο του με 
βαθμό 7,65 – Λίαν Καλώς.

  Ευθαλία Σπάρταλη: ολο-
κλήρωσε με επιτυχία τις σπου-
δές της στο Παιδαγωγικό Τμή-
μα Δημοτικής Εκπαίδευσης 
της Σχολής Ανθρωπιστικών 
Επιστημών του Πανεπιστημί-
ου Αιγαίου με βαθμό 8,86 – 
Άριστα. Η Ευθαλία Σπάρταλη 
κερδίζει το ειδικό χρηματικό 
βραβείο και τον πάπυρο, που 
έχει θεσπίσει το Ίδρυμα «Νι-
κόλαος Γ. Παπαδημητρίου».

  
 

  Μαρία Χονδρονικόλα: ολο-
κλήρωσε με επιτυχία τις σπου-
δές της στο Τμήμα Επιστήμης 
Διαιτολογίας – Διατροφής του 
Χαροκόπειου Πανεπιστημίου 
Αθηνών και πήρε το πτυχίο 
της με βαθμό 8,7 – Άριστα. Η 
Μαρία Χονδρονικόλα κερδίζει 
το ειδικό χρηματικό βραβείο 
και τον πάπυρο, που έχει θε-
σπίσει το Ίδρυμα «Νικόλαος Γ. 
Παπαδημητρίου».

Θερμά συγχαρητήρια 

σε όλους!  
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ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΟΥΣ 

ΥΠΟΤΡΟΦΟΥΣ ΜΑΣ Οι Νέοι Πτυχιούχοι 
Υπότροφοι μας
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ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΟΥΣ 

ΥΠΟΤΡΟΦΟΥΣ ΜΑΣ

Κύριε Θεόδωρε Ευσταθίου,

Σας ευχαριστώ για τη Δωρεά της Υποτροφίας, 
με την οποία μου δώσατε τη δυνατότητα σ’ 
εμένα και στους γονείς μου ν’ ανταποκριθώ με 
μεγαλύτερη άνεση στις σπουδές μου. Σας υπό-
σχομαι να προσπαθήσω να γίνω καλύτερος. Η 
βοήθειά σας δείχνει ότι υπάρχουν ακόμη στην 
πατρίδα μας Δωρητές-Ευεργέτες που ενδια-
φέρονται για την προαγωγή της Παιδείας μας.

Παναγιώτης Λαμπρόπουλος (Μυτιλήνη)
Φοιτητής Σχολής Μηχανολόγων – 

Μηχανικών ΕΜΠ. 

Αξιότιμε κύριε Θεόδωρε Ευσταθίου,

Σας ευχαριστώ θερμά για την ευγενική και γεν-
ναιόδωρη προσφορά σας. Σας εύχομαι να έχε-
τε πάντοτε υγεία και δύναμη για να στηρίζετε 
οικονομικά και ηθικά τις προσπάθειές μας.

Γρηγόριος Μπολγούρας (Μυτιλήνη)
Φοιτητής Ιατρικής Σχολής 

Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

Κύριε Γιώργο Λιόντο,

Σας ευχαριστώ από τα βάθη της καρδιάς μου 
για την υποτροφία που μου χορηγήσατε. Με 
την ενέργεια αυτή αποδεικνύετε έμπρακτα τον 
ανθρωπισμό και την ευαισθησία σας για τις 
σπουδές και τη μόρφωσή μας, ιδιαίτερα των 
νέων ανθρώπων από το ακριτικό Αιγαίο. Επιτε-
λείτε ύψιστο κοινωνικό έργο και μας ανακου-
φίζετε από τα έξοδα των σπουδών μας.

Κορνηλία Λημναίου (Μυτιλήνη)
Φοιτήτρια του Τμήματος Διεθνών 

και Ευρωπαϊκών Σπουδών του Οικονομικού 
Πανεπιστημίου Αθηνών 

Αξιότιμε κύριε Γιώργο Λιόντο,

Σας ευχαριστώ προσωπικά εσάς όσο και τον 
κ. Παπαδημητρίου για την οικονομική βοήθεια 
που μου προσφέρατε. Είναι πολύ σημαντικό 
για εμένα και, πιστεύω, για όλους τους νέους 

σήμερα να έχουμε δίπλα μας εκτός από την 
οικογένειά μας και εσάς που μας βοηθάτε να 
κάνουμε πραγματικότητα τα όνειρά μας.
Σας εύχομαι ό,τι καλύτερο σε εσάς και την οικογέ-
νειά σας.

Αθανάσιος Τσόχατζης (Μυτιλήνη)
Φοιτητής Ιατρικής Σχολής 
Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

Αξιότιμε κύριε Θανάση Μαρτίνο,

Σας ευχαριστώ για την ευγενική σας προσφορά 
να με ανταμείψετε για την επίμονη αλλά επιτυ-
χή προσπάθειά μου να εισαχθώ με Άριστα στην 
Ανώτατη Εκπαίδευση. Εύχομαι να συνεχίσετε να 
παρέχετε οικονομική βοήθεια στους νέους της 
ακριτικής Λέσβου, να τους βοηθάτε, όπως πράξα-
τε με εμένα, να αρχίσουν την πανεπιστημιακή ζωή 
τους μακριά από την ιδιαίτερη πατρίδα τους.

Δημήτριος Τσακπίνης (Μυτιλήνη)
Φοιτητής Στρατιωτικής Σχολής Αξιωματικών 

Σωμάτων (Οικονομικό) (Μυτιλήνη)

Κύριε Θανάση Μαρτίνο,

Σας γράφω αυτό το γράμμα για να σας ευχαρι-
στήσω θερμά για τις προσπάθειες που κάνατε 
ώστε να μας χορηγηθεί υποτροφία από το Ίδρυ-
μα Παπαδημητρίου.

Λάζαρος Τζελβές (Μυτιλήνη)
Φοιτητής Στρατιωτικής Σχολής 

Αξιωματικών Σωμάτων  (Μυτιλήνη)

Αξιότιμη κυρία Αθηνά Μαρτίνου,

Η υποτροφία με την οποία με ενισχύσατε αποτέ-
λεσε για μένα έρεισμα, έπαινο και ενθάρρυνση. 
Σας ευχαριστώ για την πολύτιμη συμβολή σας που 
δίνει πνοή στην – όχι ατρικύμιαστη – πλοήγησή 
μου στον απέραντο ωκεανό της γνώσης.

Σταματίνα Τριανταφύλλου (Σπέτσες)
Φοιτήτρια Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών

Με θερμά και συγκινητικά γράμματα 16 Υπότροφοί μας που κέρδισαν τις υποτροφίες τους 

χάρη στις προσφορές των Δωρητών του Ιδρύματος, ευχαριστούν τους Δωρητές τους και τους 

υπόσχονται να φανούν αντάξιοι των προσδοκιών τους. 

Το Ίδρυμα συγχαίρει τους Υποτρόφους του για την ευγενική τους πρωτοβουλία και ευχαριστεί 

άλλη μία φορά τους Δωρητές του για την πολύτιμη συμβολή τους στο έργο του. 

Η έκταση των επιστολών δεν μας επιτρέπει να τις δημοσιεύσουμε ολόκληρες – γι΄ αυτό και 

παραθέτουμε εδώ επιλεγμένα αποσπάσματα.

Οι Υπότροφοί μας 
ευχαριστούν 
τους Δωρητές τους
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ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΟΥΣ 
ΥΠΟΤΡΟΦΟΥΣ ΜΑΣ

Αξιότιμες Κυρίες
Νάντα Παπαευαγγέλου & Αλίκη Νικολαΐδη,

Σας εκφράζω τις ολόθερμες ευχαριστίες μου για 
την ουσιαστική συμβολή σας στην προσπάθειά μου 
να ανταποκριθώ στις φοιτητικές μου υποχρεώσεις. 
Θέλω να σας γνωρίσω ότι τη δωρεά σας τη διέθεσα 
για υποδομές σύγχρονης τεχνολογίας και για ξενό-
γλωσσα λεξικά ορολογίας που θα χρησιμοποιώ και 
μετά την αποφοίτησή μου. Ειλικρινά σας ευχαριστώ 
από τα βάθη της ψυχής μου.

Βασιλική Λυγηρού, (Μυτιλήνη)
Φοιτήτρια Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας του 

Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Κύριε Γιώργο Παπαθανασίου,

Σας ευχαριστώ για την συνεισφορά σας στην προ-
σπάθεια του Ιδρύματος να υποστηρίξει όλο και 
περισσότερους νέους. Σαν υπότροφος και μέλος 
της Κοινότητας αυτής σας εκφράζω την ευγνω-
μοσύνη μου.

Στράτος Αντωνίου (Μυτιλήνη)
Φοιτητής του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών 

Ηλεκτρονικών Υπολογιστών 
 του Πανεπιστημίου Πατρών

Κύριε Νίκο Παπαδημητρίου,

Σας ευχαριστώ που μου δώσατε την ευκαιρία μιας 
υποτροφίας επιβραβεύοντας με τον τρόπο αυτό κό-
πους πολλών ετών. Ευχαριστώ θερμά τον κ. Παπα-
θανασίου που μου χορήγησε αυτήν την υποτροφία.

Ελένη Φωτεινού (Μυτιλήνη)
Φοιτήτρια του Τμήματος Βιολογίας  

του Πανεπιστημίου Αθηνών

Κύριε Άρη Σακελλαριάδη,

Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για τη σημαντική 
βοήθεια που μου προσφέρατε στο ξεκίνημα των 
σπουδών μου. Η επιτυχία μου στο Πανεπιστήμιο μου 
έδωσε ιδιαίτερη χαρά και τώρα που ξεπεράστηκαν 
κάποια εμπόδια πιστεύω ότι θα τα καταφέρω καλύ-
τερα. Θα σας είναι πάντα ευγνώμων.

Ανέστης Αντωνάκης (Μυτιλήνη)
Φοιτητής της Φαρμακευτικής Σχολής 

του Πανεπιστημίου Αθηνών

Αξιότιμε κύριε Άρη Σακελλαριάδη,

Αισθάνομαι την ανάγκη να σας ευχαριστήσω για την 
προσφορά σας. Σας εύχομαι ολόψυχα υγεία, χαρά 
και ευημερία και πάντα να είστε άξιος να βοηθάτε 
όλα τα παιδιά που προσπαθούν και προοδεύουν.

Γεώργιος Κουλίκας (Μυτιλήνη)
Φοιτητής του Τμήματος Μηχανολόγων 

Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών 
του Πανεπιστημίου Πατρών

Κύριοι,

Εκφράζοντας τα συναισθήματα όλων των μαθητών 
της Ύδρας που νιώθουν την συμπαράστασή σας στις 
προσπάθειές τους, θέλω ιδιαιτέρως να ευχαριστή-
σω τον αρωγό των νέων του νησιού μας κ. Γεώργιο 
Σαραφίδη, ο οποίος με τη γενναιόδωρη πράξη του 
έδωσε τη δυνατότητα σε έναν από εμάς να επιδοτη-
θεί και να αντιμετωπίσει τα έξοδα των σπουδών του. 
Η πράξη του κ. Σαραφίδη έχει κερδίσει την ευγνω-
μοσύνη τη δική μας και των γονέων μας.

Ευαγγελία-Χαρίκλεια Σαράντη ( Ύδρα)
Φοιτήτρια του Τμήματος Πληροφορικής του Οικονο-

μικού Πανεπιστημίου Αθηνών

Κύριοι,

Σας εκφράζω τις ευχαριστίες μου για την υποτρο-
φία που μου χορηγήσατε. Ενέργειες σαν αυτή του κ. 
Σαραφίδη παρέχουν σε εμάς τους νέους δύναμη και 
θέληση και αποτελούν ισχυρή παρότρυνση για γνώ-
ση και πρόοδο. Η προσφορά σας είναι πραγματικά 
αξιέπαινη, ιδιαίτερα σε παιδιά περιοχών με μικρό 
πληθυσμό, όπως η Ύδρα, και ουσιαστική οικονομική 
ενίσχυση για τους γονείς μας. Τις θερμές μου ευ-
χαριστίες.

Εύη Αχείλα ( Ύδρα)
Φοιτήτρια της Αρχιτεκτονικής Σχολής 

του Πανεπιστημίου Κρήτης

Αγαπητέ κύριε Γιώργο Σαραφίδη,

Το Ίδρυμα «Νικόλαος Παπαδημητρίου» με ενημέ-
ρωσε ότι είστε ο Δωρητής της Υποτροφίας μου. Για το 
λόγο αυτό θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά δίνοντάς 
σας την υπόσχεση να φανώ αντάξια των προσδοκιών 
του Ιδρύματος και των δικών σας προσωπικά.

Αλεξάνδρα Μπαρτσιώκα ( Ύδρα)
Φοιτήτρια Νομικής Σχολής 
του Πανεπιστημίου Θράκης



Το Ψηφιακό Μουσείο 
«Γεώργιος Ιακωβίδης» 
εξελίσσεται σε
Κέντρο Πολιτιστικής και 
Τουριστικής ανάπτυξης

   36 Οικονομικοί και Εμπορικοί Ακόλουθοι ξένων 

Πρεσβειών στην Ελλάδα που βρέθηκαν στη Μυτιλήνη 

στο πλαίσιο του προγράμματος «Προώθηση Περιφε-

ρειών της Ελλάδας» συνοδευόμενοι από το Δήμαρχο 

Ερεσσού-Αντίσσης κ. Σωτήρη Καρδαρά και εκπροσώ-

πους τοπικών φορέων. 

   Οι Ακόλουθοι ενημερώθηκαν για την καινοτόμο πρω-

τοβουλία του Ιδρύματος, περιηγήθηκαν όλους τους 

εκθεσιακούς χώρους, έδειξαν ιδιαίτερο ενδιαφέρον 

για τη χρήση των ψηφιακών εφαρμογών στη συνολική 

παρουσία του έργου του ζωγράφου και εξέφρασαν το 

θαυμασμό τους για την τόλμη του εγχειρήματος που 

καθιστά το Μουσείο αυτό πρότυπο στο είδος του. 
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ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Λίγους μόλις μήνες μετά τα 

επίσημα εγκαίνια στα Χίδηρα, 

το Μουσείο «Γεώργιος 

Ιακωβίδης», το πρώτο 

Ψηφιακό Μουσείο Τέχνης 

στη χώρα μας εξελίσσεται 

ήδη σε κέντρο Πολιτιστικής 

και Τουριστικής ανάπτυξης 

της Λέσβου. Πάνω από 650 

επισκέπτες, Έλληνες και 

ξένοι, κάθε ηλικίας, από 

κάθε περιοχή της χώρας, 

μεμονωμένα άτομα αλλά 

και οργανωμένες ομάδες 

ανακαλύπτουν στα Χίδηρα ένα 

πρότυπο έργο συνδυάζοντας, 

ακόμη και μέσα στο χειμώνα, 

τις εκδρομικές τους 

εξορμήσεις με τη σπάνια αυτή 

πολιτιστική εμπειρία. Εκτός 

από τα μεμονωμένα άτομα 

που προτιμούν συνήθως τα 

Σαββατοκύριακα, το Μουσείο 

επισκέφθηκαν ακόμη:



   Το Τμήμα Πολιτιστικών Θεμάτων της Δευτερο-

βάθμιας Εκπαίδευσης Λέσβου, με τη βοήθεια της 

Νομαρχίας του Νησιού. Στην επίσκεψη συμμετείχαν 

οι εκπαιδευτικοί που διδάσκουν το μάθημα των 

καλλιτεχνικών καθώς και εκπαιδευτικοί άλλων ει-

δικοτήτων που υλοποιούν πολιτιστικά προγράμματα 

με θέμα τον Γεώργιο Ιακωβίδη. Ιδιαίτερη σημασία 

γι’ αυτήν την κατηγορία επισκεπτών είχε η επίδειξη 

των πολυμεσικών εφαρμογών που έχουν σχεδια-

στεί ειδικά για τα παιδιά.

   Τα Δημοτικά Σχολεία Άντισσας (55 μαθητές και 6 

εκπαιδευτικοί), Χιδήρων (27 μαθητές και 2 εκπαι-

δευτικοί), Καλλονής (22 μαθητές και 3 εκπαιδευτι-

κοί), Μανταμάδου (16 μαθητές και 4 εκπαιδευτικοί), 

Φιλίας και Κεραμιού (50 μαθητές και 4 εκπαιδευ-

τικοί), Καλλονής (50 μαθητές και 6 εκπαιδευτικοί) 

καθώς και το Γυμνάσιο Ερεσσού (32 μαθητές και 4 

εκπαιδευτικοί). Για τους επόμενους μήνες μάλιστα 

έχουν ήδη προγραμματιστεί διαδοχικές επισκέψεις 

Νηπιαγωγείων, Δημοτικών Σχολείων, Γυμνασίων 

και Λυκείων από όλη τη Μυτιλήνη που αντιπροσω-

πεύουν ένα σύνολο περίπου 450 μαθητών κάθε 

ηλικίας.



Λεζάντα
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ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣΑφιέρωμα ΕΠΙ
στο Ψηφιακό Μουσείο

Αναμνηστικό – Συλλεκτικό τεύχος, αφιερωμένο εξ ολοκλή-

ρου στο Ψηφιακό Μουσείο «Γεώργιος Ιακωβίδης» κυκλοφό-

ρησε τον περασμένο Δεκέμβριο το ΕΠΙ. 

Το τεύχος καταγράφει το χρονικό της καινοτόμου αυτής 

πρωτοβουλίας με την οποία το Ίδρυμα «Νικόλαος Γ. Παπα-

δημητρίου» τίμησε τον μεγάλο ζωγράφο στον τόπο που γεν-

νήθηκε και περιλαμβάνει πληροφορίες για το Μουσείο και 

τα Χίδηρα, ξενάγηση στους χώρους του, γνωριμία με τους 

συντελεστές του έργου, πορτρέτο του μεγάλου ζωγράφου, 

αναλυτικό ρεπορτάζ από τα λαμπρά εγκαίνια και τις εκδηλώ-

σεις που τα πλαισίωσαν, τις πρώτες εντυπώσεις των επισκε-

πτών, την παρουσίαση του Μουσείου στην Αθήνα, τα σχόλια 

του Τύπου, τους χαιρετισμούς και τις ευχές των επισκεπτών, 

επισήμων και μη. Το τεύχος συμπληρώνεται από πλούσιο 

φωτογραφικό υλικό, χάρτες και πίνακες του Ιακωβίδη.

Όσοι από τους αναγνώστες μας ενδιαφέρονται γι’ αυτήν την 

έκδοση μπορούν να τη ζητήσουν από τα Γραφεία του Ιδρύ-

ματος στην Αθήνα.

Το Μουσείο Ιακωβίδη στο 
Μητρώο Κοινοτικών Σημάτων 
Το Ψηφιακό Μουσείο «Γεώργιος Ιακωβίδης» έλαβε πρόσφα-

τα από το Ευρωπαϊκό Γραφείο Εναρμόνισης με την Εσωτερι-

κή Αγορά, Πιστοποιητικό Καταχώρισης στο Μητρώο Κοινοτι-

κών Σημάτων με αριθμό Νο 006403703. 

Η εξέλιξη αυτή κατοχυρώνει και διασφαλίζει την επωνυμία 

του Μουσείου σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Οδηγός του Μουσείου και 
Εκπαιδευτικό υλικό
Συνεπές στο πρόγραμμά του, το Ψηφιακό Μουσείο «Γεώργι-

ος Ιακωβίδης» προχώρησε στις πρώτες του εκδόσεις:

   «Οδηγός του Μουσείου Ιακωβίδη», ένα ενημερωτικό 

έντυπο που πληροφορεί τους επισκέπτες για το Μουσείο 

και τις ψηφιακές εφαρμογές του και διευκολύνει την ξε-

νάγηση στους χώρους του.

   Τρεις Οδηγοί για την Προσχολική, Πρωτοβάθμια και τη 

Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, που βοηθούν τους δασκά-

λους και καθηγητές να προετοιμάσουν τους μαθητές τους 

για την επίσκεψη στο Μουσείο και για το διάλογο που θα 

ακολουθήσει.

ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ “ΝΙΚΟΛΑΟΣ Γ. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ”
ΕΚΤΑKΤΟ ΤΕΥΧΟΣ 13 – Δεκέμβριος 2008

αφιέρωμα
στο ψηφιακό μουσείο
Γεώργιος Ιακωβίδης

Αυτός ο οδηγός περιέχει υλικό για τον εκπαιδευτικό
ώστε να προετοιμάσει τους μαθητές του για μια επίσκεψη

στο μουσείο και ταυτόχρονα να δώσει το έναυσμα για 
μιαν εποικοδομητική συζήτηση μετά το πέρας της επίσκεψης

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ
ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Αυτός ο οδηγός περιέχει υλικό για τον εκπαιδευτικό
ώστε να προετοιμάσει τους μαθητές του για μια επίσκεψη

στο μουσείο και ταυτόχρονα να δώσει το έναυσμα
για μιαν εποικοδομητική συζήτηση μετά το πέρας της επίσκεψης

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
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ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ Οι Επισκέπτες 
του Μουσείου γράφουν:

“Εκ μέρους της Λέσχης των Οικονομικών και Εμπορι-
κών Διπλωματών από 36 χώρες σας ευχαριστούμε για 
τη φιλοξενία ”

“Χαίρομαι γιατί αυτό το Μουσείο φέρνει την Τέχνη κο-
ντά στο λαό και κάνει γνωστό το έργο του Ιακωβίδη”

“Συγχαρητήρια για το έργο που έγινε. Σαν Μυτιληνιός 
είμαι περήφανος ”
  
“ Ένα μικρό Μουσείο για έναν πολύ μεγάλο Ζωγράφο ”

“ Ένα αξιόλογο έργο που θα πρέπει να γίνει περισσότε-
ρο γνωστό και να αξιοποιηθεί τουριστικά ”

“ Αυτή η καταπληκτική προσπάθεια ευχόμαστε να βρει 
σύντομα μιμητές ”  

“Τα θερμά μου συγχαρητήρια”  

“ Μπράβο σε όλους ”  

“  Η μαγεία του Ζωγράφου διαχέεται υπέροχα! ”  

“ Όμορφη, φιλότιμη, χρήσιμη δουλειά – καλό κουράγιο ”

“ Ένα Μουσείο στη μέση του πουθενά που ακολουθεί 
όλες τις σύγχρονες μουσειολογικές αρχές. Απίστευτο! ”

“Καταπληκτική δουλειά! Συγχαρητήρια σε όσους έλα-
βαν μέρος γι’ αυτό το πρωτοποριακό Μουσείο”

Η Πρόεδρος, B. Abramovich, 
Chairman of the Economic 
Diplomats in Grecce

Ροδούλα 
Παπαμιχαλάκη Τσολάκη

Μιχάλης Χιωτέλλης

Π.Μουτάφης

Π.Κυριακίδης

Ευανθία Αναγνωσταρά και 
Βαγγέλης Γιαννακόπουλος

Δημήτρης Χρήστου

Λίτσα Μασάλου

Μ.Μαρτάκη    

Θεόδωρος Τουποναλίδης

 Χριστίνα Σαββίδου

Ντίνα Βουλά

Το Ψηφιακό Μουσείο «Γεώργιος Ιακωβίδης» και το Ίδρυμα «Νικόλαος Γ. Παπαδημη-
τρίου» ευχαριστούν θερμά τον ποιητή της Αντισσας κ. Παναγιώτη Α. Πετρέλλη για τις 
εγκάρδιες έμμετρες ευχές του για το Μουσείο και τα Χίδηρα.
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ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Την αμέριστη συμπαράστασή του στον αγώνα των νέων 
της Λέσβου για τη διάσωση του Αρχαίου Θεάτρου Μυτι-
λήνης, εκδήλωσε ο Πρόεδρος του Δικτύου «ΔΙΑΖΩΜΑ», 
πρώην Υπουργός κ. Σταύρος Μπένος στη συνάντηση 
που είχε στην Αθήνα με πολυμελή ομάδα του Συλλό-
γου Υποτρόφων του Ιδρύματος «Ν.Γ. Παπαδημητρίου» 
και τον Πρόεδρό του κ. Στράτο Καρδαλά.

Οι νέοι του Συλλόγου ανέπτυξαν στον κ. Μπένο όλες 
τις πτυχές του προβλήματος αλλά και τις δυνατότητες 
ανάδειξης του Θεάτρου και δήλωσαν έτοιμοι να συμ-
βάλλουν, με όλες τους τις δυνάμεις, στις προσπάθειες 
που τώρα εξελίσσει το «ΔΙΑΖΩΜΑ».

«Ένας από τους πρώτους στόχους του δικτύου μας 
είναι να έλθουμε σ’ επαφή με τη γενιά σας», τόνισε ο 
κ. Μπένος «γιατί πιστεύουμε ότι ο καλύτερος αγωγός 
των προσπαθειών μας είναι οι νέοι. Γι΄ αυτό και στην 
προσεχή μας επίσκεψη στη Μυτιλήνη θα συναντήσουμε 
πρώτα εσάς».

Όπως είναι γνωστό το «ΔΙΑΖΩΜΑ» είναι το πρώτο Δί-
κτυο Προστασίας Ανάδειξης Αρχαίων Θεάτρων και 
Ωδείων και έχει στη δύναμή του 270 μέλη από επίλε-
κτες προσωπικότητες της πολιτικής, οικονομικής, ακα-
δημαϊκής και πολιτιστικής ζωής από όλη την Ελλάδα. 
Ιδρυτικό μέλος του Δικτύου είναι το Ίδρυμα «Νικόλαος 
Γ. Παπαδημητρίου».

Οι Υπότροφοι του Ιδρύματος «Ν.Γ. Παπαδημητρίου» Ελευθερία Ξανθούλη, Τάνια Μακρή, Αναστασία 
Σπανουδάκη, Άννα-Ιάσμη Βαλλιανάτου, Μαρία Κοτζαγκιόζη, Δημήτρης Παναγιωτόπουλος και 
Στρατής Καρδαλάς μαζί με τον Πρόεδρο του Δικτύου «Διάζωμα» π.Υπουργό κ. Σταύρο Μπένο κατά 
τη συνάντησή τους στην Αθήνα. 

Από τον περασμένο Ιούλιο, 

το Δίκτυο Προστασίας & 

Ανάδειξης Αρχαίων Θεάτρων 

ΔΙΑΖΩΜΑ επικοινωνεί τις 

δραστηριότητές του για 

τη διάσωση και ανάδειξη 

των Αρχαίων Θεάτρων και 

Ωδείων στην Ελλάδα με το 

νέο του σήμα / λογότυπο 

που προκρίθηκε ύστερα 

από διαγωνισμό ανάμεσα 

σε 257 συμμετοχές. Στο 

διαγωνισμό επικράτησε η 

λιτή και καλαίσθητη πρόταση 

του κ. Γεωργίου Μπατή ενώ 

δόθηκαν δύο ακόμη βραβεία 

και πέντε έπαινοι. 

Το «Διάζωμα» και ο Σύλλογος 
των Υποτρόφων μας μαζί για 
το Αρχαίο Θέατρο Μυτιλήνης
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ΔΩΡΗΤΕΣ & ΔΩΡΕΕΣ «Κανένας Αριστούχος νέος 
χωρίς Υποτροφία»

Το Πρόγραμμα Δωρητών Υποτροφιών του Ιδρύματος

Από το 2005, το Ίδρυμα «Νικόλαος Γ.  Παπαδημητρίου», στην προσπάθειά του να κα-

λύψει με υποτροφίες όλους τους επιλαχόντες αριστούχους μαθητές δημιούργησε το 

θεσμό των Δωρητών Υποτροφιών. Στόχος του θεσμού αυτού είναι κανένας αριστούχος 

νέος να μη μείνει χωρίς υποτροφία, κανένα παιδί να μη στερηθεί την ευκαιρία της διά-

κρισης και της αναγνώρισης των προσπαθειών του. Έτσι, στο πλαίσιο ενός συντονισμέ-

νου προγράμματος, το Ίδρυμα δίνει τη δυνατότητα σε κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο 

να υποστηρίξει ένα ή περισσότερα αριστούχα παιδιά προσφέροντάς τους την ενθάρρυν-

ση που χρειάζονται για να πραγματοποιήσουν τα όνειρά τους.

Πώς μπορεί να γίνει κανείς Δωρητής Υποτροφιών

Δωρητής Υποτροφιών μπορεί να γίνει, με τους ίδιους όρους, κάθε φυσικό ή νομικό 

πρόσωπο, Οργανισμός ή Εταιρεία του Ιδιωτικού ή του Δημόσιου Τομέα. 

Κάθε υποτροφία ανέρχεται στο ποσό των 2.000€, ποσό το οποίο εκπίπτεται ολόκληρο 

από το φορολογητέο εισόδημα. 

Ο Δωρητής μπορεί να επιλέξει έναν από τους εξής τρόπους συμμετοχής:

   Να συμμετάσχει στο τακτικό Πρόγραμμα Υποτροφιών του Ιδρύματος υποστηρίζοντας 

έναν Αριστούχο που κατάγεται από τις περιοχές: Λέσβος, Χίδηρα Λέσβου, Άνδρος, 

Κόρθι Άνδρου, Ύδρα, Σπέτσες, Αράχωβα.

   Να ζητήσει να δοθεί η υποτροφία σε Αριστούχο που κατάγεται από περιοχή της 

δικής του επιλογής, από οποιοδήποτε μέρος της Ελλάδας.

   Να ζητήσει η υποτροφία να δοθεί σε Αριστούχο συγκεκριμένου αντικειμένου σπου-

δών ή Πανεπιστημιακής Σχολής που ο ίδιος επιθυμεί.

   Να υποστηρίξει έναν Αριστούχο 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 προσφο-

ρά του στη χώρα μας (π.χ. «Υποτροφία Μάνος Χατζιδάκις», ή «Υποτροφία Γεώργιος 

Ράλλης», ή «Υποτροφία Μάριος Πλωρίτης» κ.ά.) δίνοντας έτσι στην πρωτοβουλία του 

ευρύτερη πολιτιστική διάσταση.

Το Ίδρυμα τιμώντας τη Συμβολή των Δωρητών έχει θεσπίσει για αυτούς ειδικές τιμη-

τικές διακρίσεις, οι οποίες απονέμονται σε ειδική ετήσια εκδήλωση, ενώ για την εξυ-

πηρέτηση των Δωρητών έχει ανοιχτεί ειδικός λογαριασμός στην Εθνική Τράπεζα Νο 

141/296116-47.



Δωρητές εις Μνήμην

Ο κ. Παναγιώτης και η κυρία Βάσω Αλατζά προσέφεραν Δωρεά εις μνήμην: 

Αλέξη Χατζηγιάννη  Αλέκου Αλαμανέλη  Πέτρου Σιφναίου.

Ο κ. Αντώνης και η κυρία Αλίκη Βαρελτζίδη προσέφεραν Δωρεά εις μνήμην: 

Αλέξη Χατζηγιάννη.

Ο κ. Γιάννης και η κυρία Φλώρα Βλάχου προσέφεραν Δωρεά εις μνήμην: 

Αλέξη Χατζηγιάννη.

Ο κ. Δήμος Καρατζόγλου προσέφερε Δωρεά εις μνήμην: Μάριαν Βαϊάνου  

Στρατή Δούκα  Ρέιτζερ Κάρι  Ντιτοστηβ Κάτοβιτς  Γιώργου Κάτου  Σταύρου 

Κούτοβα  Αντώνη Μοσχοβάκη  Παρασκευαϊδη, Φώτη Κόντογλου  Κώστα 

Πασχάλη  Γιώργου Πετρά  Αντόνιο Ρίζι  Ούσμαν Σέμπεν  Κίρας Σίνου, Τάσου 

Χρηστίδη  Μάριου Τόκκα  Μέλ Φερρέρ.

Ο κ. Νίκος και η κυρία Μάρω Παπαδημητρίου προσέφεραν Δωρεά εις 

μνήμην: Θεόδ. Γαλιώνης  Μιχάλη Γώγου  Δούκα Καλογήρου  Ελευθέριου 

Κωνσταντινίδη  Βιργινίας Μουζάλα  Πέτρου Σιφναίου  Τάσου Σκαλούμπα  

Ευαγγελίας Φωτέλλη  Κωνσταντίνου Χαραλαμπόπουλου  Αλέξη Χατζηγιάννη 

 Κατερίνας Ψαλτάκη.

Ο κ. Άγγελος και η κυρία Έλση Παλαιολόγου προσέφεραν Δωρεά εις μνήμην: 

Αλέξη Χατζηγιάννη.

Η κα Νάντα Παπαευαγγέλου προσέφερε Δωρεά εις μνήμην:

Αλέξη Χατζηγιάννη και Κατερίνας Ψαλτάκη.

Ο κ. Δημήτρης και η κυρία Έφη Μαμάη προσέφεραν Δωρεά εις μνήμην: 

Αλέξη Χατζηγιάννη.

Ο κ. Παναγιώτης και η κα Άννα Παπαϊωάννου προσέφεραν Δωρεά εις 

μνήμην: Τάσου Σκαλούμπα.

Δωρητές βιβλίων: 

Βιβλίο για τα ακριτικά χωριά προσέφερε η κυρία Ελένη Κονιαρέλλη-Σιακή.
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ΔΩΡΗΤΕΣ & ΔΩΡΕΕΣ



Η Υπότροφός μας Ευαγγελία Γιαζιτζή παρακολουθεί μεταπτυχιακό πρόγραμμα 

Σπουδών – Joint Master μεταξύ του Τμήματος Εκπαίδευσης και Αγωγής του 

Πανεπιστημίου Αθηνών και του Institute of Education του Πανεπιστημίου του 

Λονδίνου. Ο τίτλος του προγράμματος είναι «Εκπαίδευση και Ανθρώπινα Δικαιώματα»  

  H Υπότροφός μας Μαρία Χονδρονικόλα παρακολουθεί μεταπτυχιακές σπουδές 

στο New York University με την ιδιαίτερα τιμητική  υποτροφία Fulbright για την 

απόκτηση MSc in Nutricion  and Dietetics    Η Υπότροφός μας Μαρία Δρακούλα 

παντρεύτηκε τον Τάσο Παπαδόπουλο, τον Σεπτέμβριο στη Μήθυμνα της Λέσβου  

  Η Υπότροφός μας Ειρήνη Κατσαμπή παντρεύτηκε  τον Γιώργο Γκούμα και μαζί 

βάφτισαν και το αγοράκι τους, τον Σεπτέμβριο στο Αγρίνιο    Η Υπότροφός μας 

Βασιλική Φλώρου παντρεύτηκε τον Σεπτέμβριο τον Δημήτρη Μαμαρέλη στην 

Αθήνα. Στα νεόνυμφα ζεύγη ευχόμαστε κάθε ευτυχία.

ΕΠΙ-Κοινωνικά

ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ “ΝΙΚΟΛΑΟΣ Γ. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ”
Μεσολογγίου 8, ΤΚ 14561 Κηφισιά, Τηλ.:  210-6234286, 210-6234289
F a x :  2 1 0 - 6 2 3 4 2 8 8  –  e - m a i l :  i d r i m n g p @ o t e n e t . g r
h t t p : / / w w w . n i k o p a p a f o u n d a t i o n . c o m

Το Ίδρυμα «Νικόλαος Γ. Παπαδημητρί-
ου» έχει θεσπίσει ειδικές τιμητικές δι-
ακρίσεις για όλους τους Υποστηρικτές 
του, διαβαθμίζοντας τις προσφορές 
τους και απονέμοντας ανάλογους τίτ-
λους, κατά την εξής σειρά:

ΕΥΕΡΓΕΤΗΣ:  
Για προσφορές άνω των 20.001 Ευρώ

ΜΕΓΑΣ ΔΩΡΗΤΗΣ: 
Για προσφορές από 10.001 – 20.000 Ευρώ

ΔΩΡΗΤΗΣ:
 Για προσφορές από 2.001- 10.000 Ευρώ

ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΗΣ:  
Για προσφορές από 501-2.000 Ευρώ

ΦΙΛΟΣ:  
Για προσφορές από 50-500 Ευρώ

Το Ίδρυμα αναλαμβάνει τη δέσμευση, με 
τη σύμφωνη γνώμη των Υποστηρικτών 
του, να δημοσιοποιεί τα ονόματά τους 
στα Μέσα Ενημέρωσης, ενώ κάθε επιθυ-
μία ανωνυμίας γίνεται απόλυτα σεβαστή.
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ΔΩΡΗΤΕΣ & ΔΩΡΕΕΣ Τιμητικές διακρίσεις 
Υποστηρικτών του Ιδρύματος


