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Νέοι Αριστούχοι Υπότροφοι 
  Η Ύδρα και το Κρανίδι τιμούν τον 

Νίκο Παπαδημητρίου    Γράμματα  
στο ΕΠΙ    Νέοι πτυχιούχοι Υπότροφοι   

  Οι Υπότροφοι ευχαριστούν τους 
Δωρητές τους     Ο Ιακωβίδης εμπνέει 
τα παιδιά    330 ξένοι επισκέπτες στο 
Μουσείο    Τουριστικός Οδηγός για τα 
Χύδηρα    Η οικογένεια Ιακωβίδη τιμά 
το Μουσείο     Νέα βραβεία για παιδιά    

  Νέες επισκέψεις στο Μουσείο   
Δωρητές και Δωρεές     ΕΠΙ-Κοινωνικά



Καλώς ήλθατε και… «Αιέν Αριστεύειν»! 

Με ιδιαίτερη χαρά το Ίδρυμα «Νικόλαος Γ. Παπαδημητρίου» καλωσορίζει τους 58 
νέους αριστούχους μαθητές και φοιτητές που εισήχθησαν στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά 
Ιδρύματα και εντάχθηκαν στη δύναμη των Υποτρόφων μας.

Ο φετινός αριθμός των Υποτρόφων κρατήθηκε στα ίδια περίπου, υψηλά επίπεδα με 
εκείνον του προηγούμενου έτους και αυτό οφείλεται στη συμβολή των Δωρητών 
Υποτροφιών, τους οποίους και πάλι, θερμά ευχαριστούμε.

Κάθε φορά που υποδεχόμαστε τους νέους Υποτρόφους μας μοιραζόμαστε μαζί τους 
και τη χαρά της επιτυχίας τους και τις προσδοκίες τους για το μέλλον αλλά κάνουμε 
ταυτόχρονα και έναν απολογισμό των προσπαθειών μας για το θεσμό που υπηρετούμε 
με συνέπεια εδώ και 18 χρόνια. Και δεν κρύβουμε την ικανοποίησή μας όταν 
διαπιστώνουμε ότι ο απολογισμός αυτός είναι θετικός και ελπιδοφόρος.

Πράγματι, λοιπόν, όλα αυτά τα χρόνια το Ίδρυμα:

•	 Έχει προσφέρει υποτροφίες σε 397 αριστούχους μαθητές και φοιτητές από 
όλη την Ελλάδα και με την ανάπτυξη του θεσμού των Δωρητών Υποτροφιών 
αγωνίζεται κάθε χρόνο να προσφέρει ακόμη περισσότερες υποτροφίες, σε ακόμη 
περισσότερους αριστούχους από όλη την Ελλάδα.

•	 Υποστηρίζει όλους τους Υποτρόφους του καθ’ όλη τη διάρκεια των σπουδών τους.
•	 Τους παρέχει σειρά από ηθικά και υλικά κίνητρα για να συνεχίσουν να είναι 

Αριστούχοι.
•	 Τους δίνει τη δυνατότητα να ενταχθούν στη ζωντανή κοινότητα του Συλλόγου των 

Υποτρόφων του και να αξιοποιήσουν τις δραστηριότητες και τις πρωτοβουλίες του.
•	 Φροντίζει για την τακτική τους ενημέρωση, με έντυπα και ηλεκτρονικά μέσα.
•	 Τους προσφέρει ελεύθερο βήμα έκφρασης των απόψεών τους μέσα από τις 

έντυπες και ηλεκτρονικές εκδόσεις του.
•	 Ενδιαφέρεται για το μέλλον των σπουδών τους και της σταδιοδρομίας τους 

αναδεικνύοντας τις επιδόσεις και τις δεξιότητές τους και μεριμνά για τη σύνδεσή 
τους με την αγορά εργασίας μέσα από το Who is Who των Υποτρόφων.

•	 Είναι κάθε στιγμή κοντά τους, έτοιμο να βοηθήσει και να συμπαρασταθεί σε κάθε 
τους πρόβλημα.

	
Το Ίδρυμα ζητάει από τους Υποτρόφους του ένα μόνο πράγμα: Να συνεχίσουν να 
είναι Αριστούχοι! Να κρατήσουν ψηλά το φρόνημα της συνεχούς προσπάθειας για 
το καλύτερο. Να γίνουν ενεργά μέλη μιας εκλεκτής κοινότητας νέων Ανθρώπων, 
που δεν συμβιβάζονται με το μέτριο, που δεν εφησυχάζουν, δεν αδιαφορούν αλλά 
«απαντούν» στις προκλήσεις του αύριο με ήθος, δουλειά και ποιότητα. 

Με αυτόν τον σύντομο απολογισμό υποδεχόμαστε τους νέους μας Υποτρόφους και 
τους ευχόμαστε κάθε επιτυχία στις σπουδές και τη σταδιοδρομία τους.

58 νέοι Αριστούχοι 
Υπότροφοι για το 2009-2010 
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ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ



ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ ΛΥΚΕΙΩΝ 
Από Λύκεια της Λέσβου

Ευστάθιος Καραμπέτσος, Τμήμα 
Τεχνολογίας Τροφίμων ΤΕΙ Αθήνας  
•   Ιωάννης Μαλαπέτσης, Στρατολογικό 
Τμήμα Στρατιωτικής Σχολής Αξιωματικών 
Σωμάτων Θεσσαλονίκης  •  Μαρία 
Παπάνη, Οδοντιατρική Σχολή Αξιωματικών 
Σωμάτων του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου 
Θεσσαλονίκης  •  Μαρία Δημητρίου, Τμήμα 
Επιστημονικής Διαιτολογίας-Διατροφής 
του Χαροκόπειου Πανεπιστημίου Αθηνών  
•  Ηλέκτρα Βουλγαρέλη, (Υποτροφία 
«Αλέξης Χατζηγιάννης») Ιατρική Σχολή του 
Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου 
Αθηνών  •  Βασίλειος Τσαλαβούτης, Σχολή 
Μηχανολόγων Μηχανικών Εθνικού Μετσόβιου 
Πολυτεχνείου • Σοφία Μαλλιαρού, Ιατρική 
Σχολή του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου 
Θεσσαλονίκης  •  Βικτωρία Νιάνιου, Σχολή 
Πολιτικών Μηχανικών Εθνικού Μετσόβιου 
Πολυτεχνείου • Αδαμάντιος Λαρεντζάκης, 
Οδοντιατρική Σχολή Αριστοτέλειου 
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης • Βικτωρία 
Ταμβακέρα, Ιατρική Σχολή Αριστοτέλειου 
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης  •  Θεοδώρα 
Φιρίγγου, Νομική Σχολή Εθνικού και 
Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών  •  
Μυρσίνη-Ειρήνη Γιαννή, Ιατρική Σχολή του 
Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης 
• Παναγιώτης Ναυπλιώτης, Σχολή Πολιτικών 
Μηχανικών Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου  
•  Πέτρος Πετρέλλης, Οδοντιατρική Σχολή 
Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης  
•  Σοφία Γαβριήλ, Φαρμακευτική Σχολή 
Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου 
Αθηνών •  Πουλχερία Πετρέλλη, Σχολή 
Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών 
του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου • 
Αφροδίτη Πατατούκου, Σχολή Αξιωματικών 
Ελληνικής Αστυνομίας, με Δωρητή 
Υποτροφίας τον κ. Αθανάσιο Μαρτίνο • 
Σοφία Αυτουσμή, Τμήμα Οικονομικών 
Επιστημών Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου 
Θεσσαλονίκης, με Δωρητή Υποτροφίας τον 

κ. Αθανάσιο Μαρτίνο • Βασίλειος Κουφός, 

Σχολή Πολιτικών Μηχανικών Εθνικού 

Μετσόβιου Πολυτεχνείου, με Δωρητή 
Υποτροφίας τον κ. Γεώργιο Σαραφίδη 

•  Μαρία Μαντζώρου, Τμήμα Επιστημών 

Διαιτολογίας -Διατροφής του Χαροκόπειου 

Πανεπιστημίου Αθηνών, με Δωρητή 
Υποτροφίας τον κ. Άρη Σακελλαριάδη 

• Ραφαηλία – Ανθούλα Μπαρή, Νομική 

Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού 

Πανεπιστημίου Αθηνών, με Δωρητή 
Υποτροφίας τον κ. Άρη Σακελλαριάδη • 

Δημήτριος Ρεπάνης, Τμήμα Οδοντιατρικού 

Στρατιωτικής Σχολής Αξιωματικών Σωμάτων 

Θεσσαλονίκης, με Δωρητή Υποτροφίας 
τον κ. Γεώργιο Λιόντο • Δάφνη – Φωτεινή 
Βαλλιανάτου, Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών 

του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, 

με Δωρητή Υποτροφίας τον κ. Γεώργιο 
Λιόντο • • Ευστράτιος Καρύδας, Σχολή 

Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών 

Η/Υ του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, 

με Δωρητή Υποτροφίας τον κ. Γεώργιο 
Βασιλόπουλο • Σταύρος Βούρος, Σχολή 

Μηχανολόγων Μηχανικών Αριστοτέλειου 

Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, με Δωρητή 
Υποτροφίας τον κ. Γεώργιο Βασιλόπουλο  

•  Αναστασία Κεφάλα, Παιδαγωγικό Τμήμα 

Νηπιαγωγών Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, 

με Δωρητή Υποτροφίας τον κ. Γεώργιο 
Βασιλόπουλο  •  Τριανταφυλιά-Μαρία 
Γκούλελη, Τμήμα Μοριακής Βιολογίας και 

Γενετικής του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου 

Θράκης, με Δωρητή Υποτροφίας τον 
κ. Γεώργιο Βασιλόπουλο  •  Προκοπία 
Μωραϊτη, Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής 

Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου του 

Αιγαίου (Ρόδος), με Δωρητή Υποτροφίας 
τον κ. Γεώργιο Βασιλόπουλο  •  Διονυσία 
Μακρή, Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής 

Εκπαίδευσης Εθνικού και Καποδιστριακού 

Πανεπιστημίου Αθηνών, με Δωρητή 
Υποτροφίας την κυρία Ηρώ Κασιμάτη  •  

Ευστράτιος Σερνεσλίδης, Ιατρική Σχολή 

του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, 

με Δωρητή Υποτροφίας την κυρία Αλίκη 

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



Νικολαϊδη  •  Ρηγούλα-Μαρία Χαχάλη, Νομική 

Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου 

Θεσσαλονίκης, με Δωρητή Υποτροφίας τον 

κ. Γεώργιο Παπαθανασίου  •  Νικόλαος 

Καραβατάκης, Τμήμα Μηχανολόγων και 

Αεροναυπηγών Μηχανικών του Πανεπιστημίου 

Πατρών, με Δωρητή Υποτροφίας τον κ. Γεώργιο 

Παπαθανασίου  •  Στυλιανός Τσομπανέλλης, 

Τμήμα Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών 

του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, 

με Δωρητή Υποτροφίας την Συνεταιριστική 

Τράπεζα Λέσβου – Λήμνου ΣΥΝΠΕ. του 

Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, 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 το Λύκειο Σπετσών

Δωρήτρια Υποτροφιών, η κυρία Αθηνά Μαρτίνου

Χρηστίνα Κοκοράκη, Παιδαγωγικό Τμήμα 

Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου 

Ιωαννίνων  •  Ιωάννης Γιδόπουλος, Τμήμα 

Χημείας του Εθνικού και Καποδιστριακού 

Πανεπιστημίου Αθηνών  •  Πελαγία Πάτραλη, 

Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Εθνικού και 

Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. 

Από το Λύκειο Αράχωβας

Σπυριδούλα Γιαννακοπούλου, Τμήμα Χημείας 

του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης  

•  Χρυσαφούλα Ταμβάκη, Τμήμα Αγγλικής 

Γλώσσας και Φιλολογίας του Εθνικού και 

Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.  

  

Από το Λύκειο Άνδρου

Νικολίνα-Ευτυχία Γιαννίση, Νομική Σχολή του 
Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου 
Αθηνών.  

Αλλοδαποί

Άνι Μπάμπι, Τμήμα Δημοσιογραφίας και Μέσων 

Μαζικής Επικοινωνίας του Αριστοτελείου 

Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης •  Ιρίλα Βεζούλη, 

Τμήμα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας του 

Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου 

Αθηνών.

ΦΟΙΤΗΤΕΣ
Από τη Λέσβο

Χρυσόστομος Στεργιανός, Τμήμα Πολιτισμικής 

Τεχνολογίας και Επικοινωνίας του Πανεπιστημίου 

Αιγαίου (Μυτιλήνη)  •  Γεωργία Βερρή, Τμήμα 

Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής 

του Πανεπιστημίου Πειραιώς •  Ιωάννα 

Καλατζή, Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος 

του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης  

•  Μαριάννα Σανιδά, Παιδαγωγικό Τμήμα 

Δημοτικής Εκπαίδευσης του Εθνικού και 

Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών  •  Όλγα 

Ματαρέλλη, Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής 

Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Πατρών 

•  Μαρία Καμίτσου, Τμήμα Επιστήμης των 

Υλικών του Πανεπιστημίου Πατρών  •  Ελισάβετ 

Καλάργαλη, Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του 

Πανεπιστημίου Θεσαλίας.

Από την Ύδρα

Καλλιόπη Μαυραγάνη, Τμήμα Κοινωνικής 

Θεολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού 

Πανεπιστημίου Αθηνών.

Από το Λύκειο Κρανιδίου

Δωρητής Υποτροφιών, ο κ. Θεόδωρος 

Ευσταθίου

Αθανάσιος Οικονομόπουλος, Σχολή 

Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών 

Η/Υ του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου 

•  Σταματίνα Δρούζα, Φαρμακευτική Σχολή 

του Πανεπιστημίου Πατρών  •  Βασίλειος 

Ορφανός, Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και 

Τεχνολογίας Υπολιγιστών του Πανεπιστημίου 

Πατρών •  Βασιλική Λουκά, Τμήμα Βιολογίας 

του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου 

Αθηνών  •  Παναγιώτης Μαχαίρας, Σχολή 

Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Η/Υ 

του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου  •  Μαρία 

Καραγιάννη, Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας 

Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης του 

Πανεπιστημίου Θεσσαλίας • Δήμητρα Αντωνιόζα, 

Τμήμα Χημείας του Εθνικού και Καποδιστριακού 

Πανεπιστημίου Αθηνών  •  Μαρία Μπαϊρακτάρη, 

Τμήμα Χημείας του Εθνικού και Καποδιστριακού 

Πανεπιστημίου Αθηνών  •  Σταμάτης Καρατζάς, 

Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων 

του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών.
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Βραβείο στον 
πρώτο Αριστούχο 

της Ακαδημίας 
Εμπορικού Ναυτικού 

Πλοιάρχων Ύδρας

Το Διοικητικό Συμβούλιο του 

Ιδρύματος «Νικόλαος  

Γ. Παπαδημητρίου» σε 

έκτακτη συνεδρίασή του 

αποφάσισε να βραβεύει 

κάθε χρόνο με τιμητική 

υποτροφία τον πρώτο 

Αριστούχο Απόφοιτο της 

Ακαδημίας Εμπορικού 

Ναυτικού Πλοιάρχων 

Ύδρας. Η υποτροφία θα 

φέρει το όνομα «Αρχοντούλα 

Παπαδημητρίου», μητέρας 

του Ιδρυτή του Ιδρύματος, 

που καταγόταν από την Ύδρα.

Η βράβευση ισχύει από το 

Ακαδημαϊκό έτος 2009-2010 

με την απονομή χρηματικού 

βραβείου 3.000€ και 

αναμνηστικού επαίνου. Η 

αξιολόγηση και επιλογή του 

Αριστούχου θα γίνεται από 

επιτροπή της Ακαδημίας.

Το Ίδρυμα ενημέρωσε γι’ 

αυτήν του την απόφαση 

τον Διοικητή του ΑΕΝ 

Ύδρας, Πλοίαρχο κ. Ιωάννη 

Φωτόπουλο.

Η Ύδρα τιμά το Ίδρυμα
και τον Νίκο Παπαδημητρίου

Τιμητική διάκριση για την προσφορά του στην Παιδεία 
απένειμε στον Πρόεδρο του Ιδρύματος κ. Νίκο 
Παπαδημητρίου ο Δήμος Υδραίων. 

Σε εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στο Δημαρχείο 
της πόλης, με την ευκαιρία του εορτασμού της 
28ης Οκτωβρίου, ο Δήμαρχος κ. Κωνσταντίνος 
Αναστόπουλος συνεχάρη τον Νίκο Παπαδημητρίου για 
το έργο του Ιδρύματος και για την προσφορά του στο 
νησί, με την υποστήριξη Υδραίων Αριστούχων μαθητών.

Μιλώντας στην ίδια εκδήλωση ο Αντιδήμαρχος 
Υδραίων κ. Ευστάθιος Γεώργας τόνισε την πραγματική 
και τη συμβολική αξία του «ΟΧΙ» και κάλεσε τους 
νέους του Νησιού να φανούν αντάξιοι της αγωνιστικής 
παράδοσης της Ύδρας ιδιαίτερα στον τομέα της 
Παιδείας.

Αναφερόμενος στο έργο του Ιδρύματος, ο κ. Γεώργας 
μίλησε με θερμά λόγια για το Νίκο Παπαδημητρίου 
τονίζοντας: «Σας ευχαριστούμε από τα βάθη της 
καρδιάς μας για την προσφορά σας στα νιάτα του 
Νησιού μας και οι υποτροφίες που θα λάβουν, όσοι τις 
αξίζουν, να είναι μόνο η αρχή και το έναυσμα για μια 
λαμπρή πορεία».

Ευχαριστώντας για την τιμή, ο Νίκος Παπαδημητρίου 
μίλησε για την αξία που έχει η Αριστεία στη χώρα μας 
και τις προσπάθειες που καταβάλλει το Ίδρυμα να 
διευρύνει τον αριθμό των Υποτροφιών και επισήμανε 
το ρόλο των Δωρητών Υποτροφιών στην ανάπτυξη ενός 
θεσμού με υψηλό κοινωνικό αντίκρυσμα.



6

ta nea toy 

ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ

Βραβείο στον πρώτο 
Αριστούχο ΤΕΙ ή ΑΕΙ Σπετσών

Με επιστολή του προς τον Δήμο Σπετσών το Διοικητικό Συμβούλιο του Ιδρύματος «Νικόλαος 
Γ. Παπαδημητρίου» εγνώρισε την πρόθεσή του να βραβεύει κάθε χρόνο μέσω του Δήμου 
Σπετσών, τον πρώτο Αριστούχο Απόφοιτο του εκάστοτε ΑΕΙ ή ΤΕΙ που στεγάζεται στις 
εγκαταστάσεις της Αναργυρείου και Κοργαλένειου Σχολής.

Το βραβείο θα φέρει το όνομα «Αρχοντούλα Παπαδημητρίου», μητέρας του Ιδρυτή του 
Ιδρύματος και θα γίνεται με απονομή χρηματικού ποσού 3.000 ευρώ και αναμνηστικού 
επαίνου.

Η απόφαση ισχύει για το Ακαδημαϊκό έτος 2009-2010. Η αξιολόγηση και η επιλογή του 
υποψηφίου θα γίνεται από επιτροπή Καθηγητών που θα ενημερώνει το Ίδρυμα, το οποίο 
και θα ρυθμίζει μέσω του Δήμου Σπετσών την ημερομηνία απονομής.

Τιμητική πλακέτα εις αναγνώρισιν της προσφοράς του Ιδρύματος στους νέους της πόλης 
απένειμε στον κ. Νίκο Παπαδημητρίου ο Διευθυντής του Γενικού Λυκείου Κρανιδίου κ. 
Κωνσταντίνος Μαρκαντώνης κατά τη διάρκεια της εορταστικής εκδήλωσης για την 28η 
Οκτωβρίου.

Ευχαριστώντας για την τιμή, ο κ. Νίκος Παπαδημητρίου αναφέρθηκε ιδιαίτερα στην ιδέα 
και την αξία της Αριστείας που υπηρετεί το Ίδρυμα καθώς και στη συμβολή των Δωρητών 
Υποτροφιών που στηρίζουν το θεσμό με τις Δωρεές τους.

Ο κ. Παπαδημητρίου ευχαρίστησε δημόσια τον Δωρητή του Ιδρύματος κ. Θεόδωρο 
Ευσταθίου, χάρη στη συμβολή του οποίου το Ίδρυμα υποστηρίζει κάθε χρόνο με 
υποτροφίες 10 αριστούχους μαθητές του Κρανιδίου και ευχήθηκε το παράδειγμά του 
να το ακολουθήσουν και άλλοι, έτσι ώστε «κανένα παιδί από το Κρανίδι να μη μείνει 
χωρίς υποτροφία».

Το Λύκειο Κρανιδίου τιμά
τον Νίκο Παπαδημητρίου
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στην εφημερίδα 

«ΕΜΠΡΟΣ»
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Γράμματα στο ΕΠΙ

Το Ίδρυμα «Νικόλαος Γ. Παπαδημητρίου» και το ΕΠΙ ευχαριστούν θερμά 
τους φίλους τους, που συνεχίζουν να εκδηλώνουν με γράμματα, ευχές 
και δημοσιεύσεις την υποστήριξή τους στο έργο του Ιδρύματος. Ιδιαίτερα 
ευχαριστούμε:

Τον Νομάρχη Πειραιά κ. Γιάννη Μίχα για τις ευχές του    Τον Νομάρχη Λέσβου 

κ. Παύλο Βογιατζή για τις ευχές του, τα καλά του λόγια και τις προσπάθειές του 

για την υποστήριξη του «Ψηφιακού Μουσείου Ιακωβίδη»   Την οικογένεια του κ. 

Ευσταθίου Ανάγνου για τις ευχές της    Τον Δήμαρχο Ερεσσού Αντίσσης κ. Σωτήρη 

Καρδαρά και ολόκληρο το Δημοτικό Συμβούλιο για τις ευχές τους    Την οικογένεια 

του κ. Ευριπίδη Καλογρίδη για τις ευχές της    Την Υπότροφό μας Αμφιτρίτη 

Ερεσσιώτη για τις ευχές και τα καλά της λόγια   Τον κ. Σταμάτη και την κυρία 

Φραγκούλα Δρίζου για τις ευχές τους    Τις εφημερίδες της Μυτιλήνης «Αιολικά 

Νέα», «Δημοκράτης», «Εμπρός» και «Πολιτικά» για τα συνεχή τους στήριξη    

Το περιοδικό «Η Φωνή της Ενορίας», Τιμίου Προδρόμου Λισβορίου Λέσβου, που 

εκδίδεται με την ευλογία του σ. Μητροπολίτη Μυτιλήνης κ.κ. Ιακώβου, για την 

εκτεταμένη προβολή των επισκέψεων των μαθητών του χωριού στα Χύδηρα και στο 

Ψηφιακό Μουσείο Ιακωβίδη    Την οικογένεια Γεωργίου Καραμπέτσου από το 

Πλωμάρι της Λέσβου για τις θερμές ευχές τους    Την Ιατρό κυρία Νέδα Βουτσά – 

Περδίκη για την εξαιρετικά τιμητική της επιστολή στον κ. Ν.Παπαδημητρίου.

Υποτροφία «Αλέξης Σ. Χατζηγιάννης»

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ιδρύματος αποδεχόμενο πρόταση του κ. Νίκου 
Παπαδημητρίου αποφάσισε τη θέσπιση Υποτροφίας με την τιμητική επωνυμία 
«Υποτροφία Αλέξης Σ. Χατζηγιάννης», η οποία θα δίδεται κάθε χρόνο στον πρώτο 
Αριστούχο Υπότροφο που εισήχθη στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών ή 
άλλου Πανεπιστημίου. Η απονομή της υποτροφίας θα γίνεται πάντοτε στο πλαίσιο της 
ετήσιας εκδήλωσης που οργανώνει το Ίδρυμα προς τιμήν των Υποτρόφων του.

Για το Ακαδημαϊκό έτος 2009-2010, η «Υποτροφία Αλέξης Χατζηγιάννης» απονέμεται 
στην Αριστούχο τελειόφοιτο Λυκείου της Λέσβου Ηλέκτρα Βουργαρέλη, η οποία με 
βαθμό απολυτηρίου 19,8 – Άριστα εισήχθη στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου 
Αθηνών.
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11 Δωρητές, 29 Υποτροφίες!

Για μια ακόμη φορά οι Δωρητές του Ιδρύματος 
κάλυψαν με τις προσφορές τους σημαντικό αριθμό 
υποτροφιών βοηθώντας πολλά αριστούχα παιδιά 
στις σπουδές τους.

Για το Ακαδημαϊκό έτος 2009-2010 οι Δωρητές μας 
ήταν 11 και ο αριθμός των Υποτροφιών που κάλυψαν 
έφτασε τις 29.

Θεωρούμε χρέος μας να τους αναφέρουμε 
ονομαστικά: Είναι οι κύριοι και οι κυρίες:

 Βασιλόπουλος Γιώργος

 Ευσταθίου Θεόδωρος

 Κασιμάτη Ηρώ

 Λιόντος Γιώργος

 Μαρτίνος Αθανάσιος

 Μαρτίνου Αθηνά

 Νικολαϊδη Αλίκη

 Παπαθανασίου Γιώργος

 Σακελλαριάδης Άρης

 Σαραφίδης Γιώργος

  Συνεταιριστική Τράπεζα Λέσβου – Λήμνου 

ΣΥΝΠΕ

Θεωρούμε επίσης χρέος μας να τους συγχαρούμε 
και να τους ευχαριστήσουμε δημόσια για 
τη γενναιοδωρία τους, την κοινωνική τους 
υπευθυνότητα και για την ανεκτίμητη συμβολή τους 
στο έργο του Ιδρύματος.

Ευχόμαστε το παράδειγμά τους να βρει και άλλους 
μιμητές, έτσι ώστε κανένα αριστούχο παιδί να μη 
μείνει χωρίς υποτροφία.
 
Αξίζει εδώ να σημειώσουμε, ότι το Ίδρυμα  
«Ν. Γ. Παπαδημητρίου» προσέθεσε στους σκοπούς 
του καταστατικού του την παρακάτω παράγραφο, 
με την οποία διευρύνει τη δραστηριότητά του 
σε ολόκληρη την Ελλάδα. Η παράγραφος του 
καταστατικού λέει κατά λέξη, τα εξής: «Την παροχή 
υποτροφιών, για τη συνέχιση των σπουδών σε 
ανώτατα ή ανώτερα εκπαιδευτικά ιδρύματα στην 
Ελλάδα, σε αριστούχους τελειόφοιτους Λυκείων, 
κατά τη βούληση δωρητών του Ιδρύματος και υπό 
τις προϋποθέσεις του Ιδρύματος για τη χορήγηση 
των υποτροφιών».

Η Συνεταιριστική 
Τράπεζα Λέσβου – 

Λήμνου
και πάλι Δωρητής του 

Ιδρύματος

Για δεύτερη συνεχή χρονιά, 

η Συνεταιριστική Τράπεζα 

Λέσβου – Λήμνου έγινε 

δωρητής υποτροφίας 

του Ιδρύματος βραβεύοντας 

τον αριστούχο Φοιτητή της 

Λέσβου Στέλιο Τσοπανέλλη 

που εισήχθη στο Τμήμα 

Αγρονόμων και Τοπογράφων 

Μηχανικών του Αριστοτέλειου 

Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, 

με βαθμό απολυτηρίου 

19,1 – Άριστα. 

Το ίδρυμα ευχαριστεί θερμά 

την Τράπεζα και τον Διευθυντή 

της κ. Ιωάννη Αμπουλό για 

την προσφορά τους και 

εύχεται την κίνηση αυτή να 

τη μιμηθούν και άλλοι φορείς 

της Λέσβου έτσι ώστε, κάποια 

στιγμή, κανένας αριστούχος 

του Νησιού να μη μείνει χωρίς 

υποτροφία.



Τιμητικές εκδηλώσεις για τους  
Αριστούχους Πτυχιούχους της Λέσβου

Με δύο διαδοχικές εκδηλώσεις, το Ίδρυμα «Νικόλαος Γ. Παπαδημητρίου» τίμησε τους 
Αριστούχος Πτυχιούχους της Λέσβου απονέμοντας χρηματικά βραβεία και επαίνους.

Η πρώτη εκδήλωση έγινε στις 31 Μαρτίου στην Αίθουσα του Επιμελητηρίου Λέσβου, στη 
διάρκεια της οποίας απονεμήθηκαν χρηματικά βραβεία και πάπυροι σε 2 Αριστούχους 
Πτυχιούχους μας.

Στην εκδήλωση παρέστησαν ο Υφυπουργός Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων κ. Νίκος 
Σηφουνάκης, ο Βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας κ. Σπύρος Γαληνός, ο Πρόεδρος του 
Ιδρύματος κ. Νίκος Παπαδημητρίου, ο Πρόεδρος του Συλλόγου Υποτρόφων κ. Στράτος 
Καρδαλάς και περισσότεροι από 80 υπότροφοι.

Χαιρετίζοντας την εκδήλωση, ο κ. Σηφουνάκης συνεχάρη τη Διοίκηση του Ιδρύματος για την 
προσφορά του στη Λέσβο και εκδήλωσε την ομόθυμη συμπαράστασή του για την ανάδειξη 
του Αρχαίου Θεάτρου Μυτιλήνης, ενώ ο κ. Γαληνός υποσχέθηκε την αμέριστη συνδρομή 
του στο έργο του Ιδρύματος και των Υποτρόφων. Ευχαριστώντας ο κ. Νίκος Παπαδημητρίου 
τόνισε για μια ακόμη φορά τη σημασία και την αξία της Αριστείας για τη χώρα μας ενώ 
αμέσως μετά ο κ. Στράτος Καρδαλάς ανακοίνωσε το πρόγραμμα δραστηριοτήτων του 
Συλλόγου.

Οι πτυχιούχοι που βραβεύτηκαν είναι η Ευστρατία Περγκαντή, πτυχιούχος του Τμήματος 
Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου 
Πατρών και η Μαριάνθη Προκοπίου, πτυχιούχος του Τμήματος Φιλολογίας της Φιλοσοφικής 
Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Τα βραβεία απένειμαν οι κ.κ. Νίκος 
Σηφουνάκης και Σπύρος Γαληνός.

Η δεύτερη εκδήλωση έγινε στο Αρχαιολογικό Μουσείο Μυτιλήνης παρουσία του Νομάρχου 
Λέσβου κ. Παύλου Βογιατζή. 
Οι βραβευθέντες σε αυτήν την εκδήλωση είναι οι: Μαρία Καλαϊτζή, πτυχιούχος του 
Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης της Παιδαγωγικής Σχολής του 
Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, ο Γεώργιος Καρνάς, πτυχιούχος του 
Τμήματος Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Πειραιώς, η Αρίστη Κορδώνη, πτυχιούχος 
του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Εθνικού και Καποδιστριακού 
Πανεπιστημίου Αθηνών και ο Νικόλαος 
Τζάννος, πτυχιούχος του Τμήματος 
Νομικής της Σχολής Νομικών, 
Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών 
του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου 
Θεσσαλονίκης. Τα βραβεία απένειμε σε 
όλους ο Νομάρχης Λέσβου κ. Παύλος 
Βογιατζής. 



Για δεύτερη συνεχή χρονιά διοργανώθηκε στους χώρους του πλοίου «Λισσός» 
της ANEK LINES η ετήσια εορτή της πρωτοχρονιάτικης πίτας της Ομοσπονδίας 
Λεσβιακών Συλλόγων Αττικής. Στην εκδήλωση συμμετείχαν εκπρόσωποι της 
Πολιτικής Ηγεσίας της χώρας, της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, της Επιχειρηματικής 
Κοινότητας και πλήθος κόσμου που έδωσε στη γιορτή ατμόσφαιρα γνήσιου λεσβιακού 
πανηγυριού.

Τον Σύλλογο Υποτρόφων του Ιδρύματος εκπροσώπησε η Υπότροφός μας κ. Άννα Ιάσμη 
Βαλλιανάτου, η οποία στο σύντομο χαιρετισμό της τόνισε: 
«Χαιρόμαστε που βρισκόμαστε ανάμεσά σας, καθώς οι νέοι του τόπου μας 
συμπορεύονται με τους παλαιότερους, συγκεράζοντας τη ζωντάνια με την πείρα και 
την όρεξη για δράση.

Ο Σύλλογος των Υποτρόφων μας ασχολείται ενεργά με ζητήματα που αφορούν τη 
Λέσβο και δραστηριοποιείται για την πολιτιστική ανάδειξη και την περιβαλλοντική 
μέριμνα του τόπου μας. Μία από τις σημαντικότερες ενέργειές μας είναι η προσπάθεια 
αποκατάστασης του Αρχαίου Θεάτρου της Μυτιλήνης.

Το όραμα του Αρχαίου Θεάτρου – που ξεκίνησε από το Σύλλογο Υποτρόφων «Ν. 
Γ. Παπαδημητρίου» και στηρίχθηκε με όλες τις δυνάμεις μας – παίρνει σάρκα και 
οστά! Σύμφωνα με την Αρχαιολογική Υπηρεσία της Λέσβου, το έργο ιεραρχείται ως 
προτεραιότητα και σύντομα θα εκκινήσει η διαδικασία αποκατάστασής του. Σε πείσμα 
όσων θεώρησαν ότι το Αρχαίο Θέατρο θα παραμείνει έως σωρός από πέτρες, η 
Πολιτεία προβαίνει σε ένα έργο – πολιτιστικό γεγονός για την Ιστορία της Μυτιλήνης. 
Αρκεί να υπενθυμίσουμε ότι το αντίγραφο του Αρχαίου Θεάτρου μας στην Πομπηία 
συγκεντρώνει 8.000.000 επισκέπτες! Την πρωτοβουλία μας θα στηρίξουν και οι πολίτες 
της Μυτιλήνης με τον οβολό τους: σύντομα, σε ανοιχτή εκδήλωση θα τιμήσουμε την 
έναρξη των εργασιών στο Αρχαίο Θέατρο!

Σας προσμένουμε όλους, ατομικά ή συλλογικά, αρωγούς στο φιλότιμο αγώνα μας για 
την πολιτιστική κληρονομιά του νησιού μας!»
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ΥΠΟΤΡΟΦΟΥΣ ΜΑΣ

 

Ο Σύλλογος Υποτρόφων
στην εκδήλωση της ΟΛΣΑ



Ηλεκτρονικό Newsletter
από το Σύλλογο Υποτρόφων

Στη δημιουργία ενός νέου μέσου επικοινωνίας προχωράει ο Σύλλογος Υποτρόφων 
με την έκδοση τακτικού ενημερωτικού ηλεκτρονικού δελτίου που θα αποστέλλεται 
με e-mail όχι μόνο στους Υποτρόφους αλλά σε ευρύτερες κοινωνικές ομάδες και 
opinion leaders.

Στόχος του Newsletter είναι εκτός από την ανάδειξη της δραστηριότητας του 
Συλλόγου και των Υποτρόφων μας η διατύπωση θέσεων και απόψεων ευρύτερου 
περιεχομένου, που θα επισημαίνουν προβλήματα της χώρας μας και θα εισηγούνται 
προτάσεις. 

Είναι σημαντικό ότι μια ομάδα 400 περίπου υποτρόφων μας θα έχει τώρα στη διάθεσή 
της ένα ελεύθερο βήμα δημόσιου λόγου που μπορεί να βοηθήσει, να ενεργοποιήσει 
και να εφαρμόσει στην πράξη νέες ιδέες, πολύτιμες για τη χώρα μας. 

Το πρώτο τεύχος του ηλεκτρονικού δελτίου θα κυκλοφορήσει μέσα στον Μάιο.
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Η Βασιλική Αποστολίδου
Διδάκτωρ του 
Πανεπιστημίου του Αιγαίου

Με επιστολή του στο Ίδρυμα «Νικόλαος Γ. Παπαδημητρίου», ο 
Καθηγητής του Πανεπιστημίου του Αιγαίου και Διευθυντής του 
Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Περιβαλλοντική Πολιτική 
και Διαχείριση» κ. Κωνσταντίνος Χαλβαδάκης μας εγνώρισε επίσημα 
ότι η Υπότροφός μας Βασιλική Αποστολίδου πρόκειται να ανακηρυχθεί 
σε Διδάκτορα του Τμήματος Περιβάλλοντος.

Ο κ. Χαλβαδάκης απέστειλε στο Ίδρυμα πλήρες αντίγραφο της διδακτορικής της 
Διατριβής και ευχαρίστησε θερμά το Ίδρυμα για τη στήριξή του.

Το Ίδρυμα, και το ΕΠΙ συγχαίρουν από καρδιάς την Βασιλική Αποστολίδου και της 
εύχονται κάθε επιτυχία στην καριέρα της.
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Οι Υπότροφοί μας 
ευχαριστούν 
τους Δωρητές τους

Προς τον κ. Γεώργιο Βασιλόπουλο

«Σας ευχαριστώ για την υποτροφία. Επιβραβεύετε 
τους κόπους μου και με βοηθάτε σημαντικά στην 
ολοκλήρωση των σπουδών μου».

Σταύρος Βούρος
Φοιτητής Σχολής Μηχανολόγων Μηχανικών 

Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

«Σας ευχαριστώ θερμά για την υποτροφία. Σας 
εύχομαι καλή χρονιά με αγάπη και ευτυχία».

Στρατής Καρύδας
Φοιτητής Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και 

Μηχανικών Η/Υ Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης

 «Ένα μεγάλο ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου. 
Θεωρώ το έργο σας πολύ σημαντικό γιατί δίνετε την 
ευκαιρία στους φοιτητές να πραγματοποιήσουν τα 
όνειρά τους. Θα προσπαθήσω να φανώ αντάξια των 
προσδοκιών σας».

Προκοπία Μωραΐτη 
Φοιτήτρια του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημόσιας 

Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Αιγαίου

«Θερμά σας ευχαριστώ για την ευγενική σας χορηγία. 
Η συνεισφορά σας στις σπουδές μου αποτελεί μεγάλη 
βοήθεια για μένα και την οικογένειά μου».

Αναστασία Κεφάλα
Φοιτήτρια του Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών 

του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων
 «Σας ευχαριστώ θερμά για την υποτροφία που μου 
προσφέρατε. Θέλω να φανώ αντάξια της ευκαιρίας 
που μου δίνετε και να σας συγχαρώ για το πολύτιμο 
έργο σας».

Τριανταφυλιά Γκούλελη
Φοιτήτρια του Τμήματος Μοριακής Βιολογίας 

και Γενετικής του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου 
Θράκης

Προς τον κ. Θεόδωρο Ευσταθίου

«Σας ευχαριστώ για την υποστήριξη που μου δίνετε σε 
μια σημαντική στιγμή της ζωής μου».

Παναγιώτης Μαχαίρας
Φοιτητής της Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ΕΜΠ

«Σας ευχαριστώ θερμά για την υποτροφία σας. 
Εύχομαι να είστε πάντα καλά».

Μαρία Μπαϊρακτάρη
Φοιτήτρια του Τμήματος Χημείας του Εθνικού και 

Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών 

«Σας ευχαριστώ πολύ για την υποτροφία.  
Καλή χρονιά με υγεία!»

Σταμάτης Καρατζάς
Φοιτητής του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης 

Επιχειρήσεων του Οικονομικού Πανεπιστημίου 
Αθηνών

«Σας εκφράζω τις θερμές μου ευχαριστίες για την τιμή 
που μου κάνατε. Τέτοιες χορηγίες τιμούν ιδιαίτερα 
τους νέους και τους ενθαρρύνουν στη δύσκολη 
προσπάθειά τους.»

Βασίλειος Ορφανός
Φοιτητής της Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και 

Τεχνολογίας Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Πατρών

«Σας ευχαριστώ για την επιβράβευση. Με παρακινεί 
να συνεχίσω να πετυχαίνω τους στόχους μου και 
με βοηθάει να πραγματοποιήσω τα όνειρά μου. Σας 
εύχομαι υγεία και ευτυχία.»

Σταματίνα Δρούζα
Φοιτήτρια της Φαρμακευτικής Σχολής του 

Πανεπιστημίου Πατρών

«Δεν έχω λόγια να σας εκφράσω την ευγνωμοσύνη 
μου. Δεν θα ξεχάσω ποτέ την προσφορά σας και θα 
εμπνέομαι από το παράδειγμά σας.»

Μαρία Καραγιάννη
Φοιτήτρια του Τμήματος Μηχανικών Χωροταξίας 
Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης του 

Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

«Σας ευχαριστώ γιατί αναγνωρίζετε την προσπάθειά 
μου. Είναι πολύ σημαντικό που μπορείτε και στηρίζετε 
με αυτόν τον τρόπο τους φοιτητές να εκπληρώσουν 
τους στόχους τους.»

Δήμητρα Αντωνιόζα
Φοιτήτρια του Τμήματος Χημείας του Εθνικού και 

Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών

«Σας ευχαριστώ για την τιμή που μου κάνατε. Τέτοιες 
ενέργειες μας εμψυχώνουν και μας ενθαρρύνουν να 
αφοσιωθούμε στο επιστημονικό και κοινωνικό έργο μας.»

 Βασιλική Λουκά
Φοιτήτρια του Τμήματος Βιολογίας του Εθνικού και 

Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών

 «Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για τις υποτροφίες 
που χορηγήσατε τόσο στους συμμαθητές μου όσο 
και σε εμένα. Προσφορές σαν τη δική σας, μας 
ενθαρρύνουν να επιδιώξουμε το καλύτερο.»

Δέκα έξι νέοι Υπότροφοί μας, που κέρδισαν τις υποτροφίες τους χάρη στη γενναιόδωρη προ-

σφορά των Υποστηρικτών του Ιδρύματος, ευχαριστούν τους Δωρητές και τους υπόσχονται να 

φανούν αντάξιοι των προσδοκιών τους. 



5
Συνέντευξη του 

Νίκου Παπαδημητρίου

στην εφημερίδα 

«ΕΜΠΡΟΣ»
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Αθανάσιος Οικονομόπουλος
Φοιτητής της Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών 

και Μηχανικών Η/Υ του Εθνικού Μετσόβιου 
Πολυτεχνείου

Προς την κυρία Ηρώ Κασιμάτη

 «Σας εκφράζω τις πιο θερμές μου ευχαριστίες για 
την υποτροφία. Με τα χρήματα αυτά θα καλύψω τις 
ανάγκες που έχει κάθε φοιτητής που σπουδάζει 
μακρυά από το σπίτι του. Η προσφορά σας είναι πράξη 
ανθρωπιάς και παράδειγμα για όλους».

Διονυσία Μακρή
Φοιτήτρια του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής 

Εκπαίδευσης του Εθνικού και Καποδιστριακού 
Πανεπιστημίου Αθηνών

Προς τον κ. Γεώργιο Λιόντο

«Σας ευχαριστώ για την ευγενική σας χορηγία. Αποκτώ 
έτσι ένα επιπλέον κίνητρο για τις σπουδές μου και 
μια σημαντική οικονομική βοήθεια. Σας εύχομαι καλή 
χρονιά με υγεία και δημιουργικότητα».

Δάφνη-Φωτεινή Βαλλιανάτου
Φοιτήτρια της Σχολής Αρχιτεκτόνων Μηχανικών ΕΜΠ

«Σας εκφράζω τις πιο θερμές μου ευχαριστίες 
για τη γενναιόδωρη προσφορά σας, με την οποία 
επιβραβεύετε τις προσπάθειες και τους κόπους μας».

Δημήτριος Ρεπάνης
Φοιτητής του Τμήματος Οδοντιατρικής της ΣΑΑΣ 

Θεσσαλονίκης

Προς τον κ. Αθανάσιο Μαρτίνο

«Σας οφείλω ένα μεγάλο ευχαριστώ για το άνοιγμα 
της ζεστής αγκαλιάς σας και την απεριόριστη εκτίμησή 
μου για την στήριξή σας. Υπόσχομαι να βρίσκομαι 
πάντα στην ομάδα των Υποτρόφων».

Σοφία Αυτουσμή
Φοιτήτρια του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του 

Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

«Σας εκφράζω εκ βάθους καρδίας τις ευχαριστίες μου 
για την προσφορά σας. Η δωρεά σας αποδεικνύει ότι 
εμπιστεύεστε τον αγώνα των νέων για ένα καλύτερο 
μέλλον. Σας υπόσχομαι να φανώ αντάξια των 
προσδοκιών σας».

Αφροδίτη Πατατούκου
Φοιτήτρια της Σχολής Αξιωματικών Ελληνικής 

Αστυνομίας
Προς την κυρία Αθηνά Μαρτίνου

«Σας ευχαριστώ θερμά όχι μόνο για την υποτροφία 
αλλά και για τη χαρά να διαπιστώνω ότι υπάρχουν 
σήμερα άνθρωποι που ενδιαφέρονται, επιλέγουν και 
ανταμείβουν τους νέους».

Ιωάννης Γιδόπουλος
Φοιτητής του Τμήματος Χημείας του Εθνικού και 

Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών

«Σας ευχαριστώ από την καρδιά μου για την 
πρωτοβουλία σας. Η προσφορά σας θα βοηθήσει 
εμένα και την οικογένειά μου για την επίτευξη των 
στόχων μου. Σας εύχομαι ολόψυχα υγεία και ευτυχία».

Χρηστίνα Κοκοράκη
Φοιτήτρια του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής 

Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων
«Είναι τεράστια τιμή για μένα ότι είστε δωρητής 
της υποτροφίας μου. Σας ευχαριστώ. Μακάρι να 
συνεχίσετε αυτό που κάνετε τόσα χρόνια».

Πελαγία Πάτραλη
Φοιτήτρια του Τμήματος Οικονομικών 

Επιστημών του Εθνικού και Καποδιστριακού 
Πανεπιστημίου Αθηνών

Προς την κυρία Αλίκη Νικολαϊδη

«Σας ευχαριστώ με την καρδιά μου. Χαίρομαι να 
βλέπω ανιδιοτελείς ανθρώπους με αξίες και ιδανικά 
να επιβραβεύουν το μόχθο και την αγάπη των νέων 
για τις επιστήμες και τα γράμματα, σ’ ένα κόσμο που ο 
ρομαντισμός και η αλληλεγγύη εκλείπουν».

Ευστράτιος Σερνεσλίδης
Φοιτητής της Ιατρικής Σχολής του Δημοκρίτειου 

Πανεπιστημίου Θράκης 

Προς τον κύριο Γιώργο Παπαθανασίου

 «Σας εκφράζω τις πιο θερμές μου ευχαριστίες για την 
υποτροφία που μου προσφέρατε. Είναι παρήγορο ότι 
σήμερα άνθρωποι σαν εσάς εκτιμάτε τις προσπάθειες 
των νέων και ανταμείβετε τους κόπους τους».

Ρηγούλα-Μαρία Χαχάλη
Φοιτήτρια της Νομικής Σχολής του Αριστοτελείου 

Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

«Σας ευχαριστώ για την υποτροφία που μου δωρίσατε. 
Μου δίνετε κίνητρο να συνεχίσω να προσπαθώ για το 
καλύτερο».

Νίκος Καραβατάκης
Φοιτητής του Τμήματος Μηχανολόγων Αεροναυπηγών 

Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών

Προς τον κ. Άρη Σακελλαριάδη

«Σας ευχαριστώ πολύ για τη δωρεά σας. Ελπίζω 
και άλλοι να ακολουθήσουν το παράδειγμά σας και 
να επιβραβεύουν την πρόοδο των μαθητών και των 
φοιτητών».

Ραφαέλα Μπαρή
Φοιτήτρια της Νομικής Σχολής του Εθνικού και 

Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών
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ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

«Σας ευχαριστώ για τη δωρεά της υποτροφίας 
μου. Με το έργο και την προσφορά σας μας δίνετε 
κίνητρο να αριστεύουμε στις σπουδές μας».

Μαρία Ματζώρου
Φοιτήτρια του Τμήματος Επιστημονικής 

Διαιτολογίας-Διατροφής του Χαροκόπειου 
Πανεπιστημίου Αθηνών

Προς τον κ. Γεώργιο Σαραφίδη

«Σας ευχαριστώ για την υποτροφία που μου 
προσφέρατε. Η πράξη σας είναι για εμένα πολύ 
σημαντική γιατί μου δίνει κίνητρο να συνεχίσω για 
το καλύτερο. Να είστε καλά και να συνεχίσετε να 
είστε «Δωρητής Κουράγιου»!».

Βασίλης Κουφός
Φοιτητής της Σχολής Πολιτικών Μηχανικών του 

Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου

Προς την Συνεταιριστική Τράπεζα Λέσβου – 
Λήμνου και τον Διευθυντή της κ. Ιωάννη Αμπουλό

«Σας ευχαριστώ για την υποτροφία που μου δώσατε. 
Δεν σας γνωρίζω προσωπικά αλλά σας είμαι 
ευγνώμων που με ενθαρρύνετε και με βοηθάτε να 
συνεχίσω».

Στέλιος Τσομπανέλλης
Φοιτητής του Τμήματος Αγρονόμων και Τοπογράφων 

Μηχανικών του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου 
Θεσσαλονίκης 

Με ιδιαίτερη χαρά επισημαίνουμε ότι το Ψηφιακό Μουσείο «Γεώργιος Ιακωβίδης» 

φιλοξενείται σε διαδικτυακούς τόπους επίσημων Οργανισμών, Συλλόγων, 

Τουριστικών Οδηγών και άλλων εκδόσεων, γεγονός που εδραιώνει την παρουσία 

του και διευρύνει την ακτινοβολία του. Από μια πρόσφατη έρευνα διαπιστώσαμε 

ότι το Μουσείο φιλοξενείται:

 Στο επίσημο διαδικτυακό τόπο του Υπουργείου Παιδείας, δια βίου Μάθησης 

και Θρησκευμάτων και ειδικότερα στην εκπαιδευτική πύλη 

e-yliko.gr καθώς και στην ενότητα Πολιτιστικά – Εκπαιδευτικά 

Προγράμματα.

 Στον επίσημο διαδικτυακό τόπο της Νομαρχίας Λέσβου στο www.lesvos.gr
 Στον επίσημο διαδικτυακό τόπο του Δήμου Ερεσσού στο www.eressos.gr
 Στον διαδικτυακό τόπο www.lesvosgreece.gr
 Στον Τουριστικό Οδηγό «ΔΙΑΚΟΠΕΣ» του Δημοσιογραφικού Οργανισμού 

Λαμπράκη στην ενότητα Μουσείων στο www.diakopes.gr
 Στον Οδηγό Ψυχαγωγίας για παιδιά elamazi www.elamazi.gr
 Στην ενότητα Παιδί και Πολιτισμός στο kidsguide.gr
 Στον διαδικτυακό τόπο www.agrotravel.gr

Τους ευχαριστούμε όλους γι’ αυτήν την πολύτιμη προβολή και θυμίζουμε ότι για 

οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με το Μουσείο και τις δραστηριότητές του, 

μπορούν να απευθύνονται στη διεύθυνση:

http://www.jakobides-digital-museum.gr

 

Το Μουσείο Ιακωβίδη 
Δια-δικτυώνεται!



Ενημερωτικές επισκέψεις
στο Μουσείο Ιακωβίδη

  Από τον Οκτώβριο του 
2009 ξεκίνησαν και πάλι τα 
εκπαιδευτικά προγράμματα και 
οι ενημερωτικές επισκέψεις 
σπουδαστών, μαθητών και 
εκπαιδευτικών στο Ψηφιακό 
Μουσείο Γεώργιος Ιακωβίδης.

  Στις 26 Οκτωβρίου 2009 
επισκέφθηκε το Μουσείο 
ομάδα υψηλόβαθμων Στελεχών 
Εκπαίδευσης που φιλοξενείται 
στη Λέσβο στο πλαίσιο 
ευρωπαϊκού προγράμματος 
Εκπαιδευτικών Συμβούλων.  
Την ομάδα συνόδευσε 
ο Σχολικός Σύμβουλος 
Πληροφορικής και Ανώτερος 
Προϊστάμενος Επιστημονικής 
και Παιδαγωγικής Καθοδήγησης 
Β. Αιγαίου Δρ. Τιμολέων 
Θεοφανέλης ενώ τα μέλη της 
προέρχονταν από τη Γερμανία, 
την Ισπανία και τη Βουλγαρία.

  Στις 31 Οκτωβρίου 
επισκέφθηκε το Μουσείο ομάδα 
σπουδαστών του Τμήματος 
Φύλαξης Μουσείων και 
Αρχαιολογικών χώρων του 
ΙΕΚ Μυτιλήνης στο πλαίσιο 
του μαθήματος «Αρχές 
Μουσειολογίας».  
Οι σπουδαστές ενημερώθηκαν 
για τον τρόπο λειτουργίας του Μουσείου Ιακωβίδη, για πρακτικά θέματα οργάνωσης ενός 
σύγχρονου Μουσείου και για τον τρόπο που αντιμετωπίζουν οι επισκέπτες το πρωτοποριακό 
αυτό εγχείρημα.

  Από τις 3 Οκτωβρίου 2009 μέχρι και τις 22 Απριλίου 2010 συνεχίστηκαν οι τακτικές 
επισκέψεις σχολείων του Νησιού στο Μουσείο με εξαιρετικά μεγάλη συμμετοχή μαθητών 
και Καθηγητών. Συνολικά επισκέφθηκαν το Μουσείο 795 μαθητές και 55 Εκπαιδευτές από 
το Γυμνάσια Πέτρας, Πολυχνίτου, Μανταμάδου, Αγ. Παρασκευής, Φίλιας, Γυμνάσιο και 
Λύκειο Παμφίλων, Γυμνάσιο και Λύκειο Πλωμαρίου, Γυμνάσιο Θερμής, Δημοτικό Σχολείο 
Χάλικα, Γυμνάσιο Άντισσας και Δημοτικό Σχολείο Μεσοτόπου.
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ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ



Με ιδιαίτερη επιτυχία έγιναν στις 16 Νοεμβρίου 2009, 
στο φουαγιέ του Δημοτικού Θεάτρου Μυτιλήνης τα 
εγκαίνια της Έκθεσης Ζωγραφικής μαθητών της 
Λέσβου και η βράβευση των καλύτερων εργασιών 
μαθητών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας 
εκπαίδευσης, που οργάνωσαν η Νομαρχία Λέσβου και 
το Ίδρυμα «Νικόλαος Γ.Παπαδημητρίου».

Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους ο 
Νομάρχης Λέσβου κ. Βογιατζής, η Αντινομάρχης 
κυρία Τζουβελεκάκη, ο Πανοσιολογιότατος 
αρχιμανδρίτης κ.κ.Κύριλλος, ο Δήμαρχος Ερεσσού – 
Αντίσσης κ. Καρδαράς, ο Διευθυντής Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης κ. Φραγκόπουλος, ο Υπεύθυνος 
Πολιτιστικών Προγραμμάτων κ. Σκορδάς, η Υπεύθυνη 
Πολιτιστικών Προγραμμάτων Πρωτοβάθμιας 
Εκπαίδευσης κυρία Κουφού, ο Διευθυντής του 
Μουσείου Φυσικής Ιστορίας Απολιθωμένου Δάσους 
Λέσβου κ. Ν.Ζούρος και μεγάλος αριθμός επισκεπτών. 

Μιλώντας στην εκδήλωση, ο Νομάρχης Λέσβου 
κ.Βογιατζής αναφέρθηκε στην πολύπλευρη 
προσφορά του Ιδρύματος και του Ψηφιακού Μουσείου 
«Γεώργιος Ιακωβίδης» στη Λέσβο και συνεχάρη 
εκπαιδευτικούς και μαθητές για τη δημιουργικότητά 
τους, ενώ ο Πρόεδρος του Ιδρύματος κ.Νίκος 
Παπαδημητρίου τόνισε την ομόθυμη αποδοχή που 
επιφύλαξαν στο Μουσείο, η Εκπαιδευτική Κοινότητα 
και το ευρύτερο κοινό. Με θερμά λόγια για τις 
παιδαγωγικές μεθόδους του Μουσείου μίλησε και ο 
Διευθυντής της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Λέσβου 
κ.Φραγκόπουλος.

Τα πρώτα βραβεία και το χρηματικό έπαθλο κέρδισαν 
το 7ο Νηπιαγωγείο Μυτιλήνης και το 1ο ΕΠΑΛ 
Μυτιλήνης. Ακολούθησε η βράβευση 15 έργων μικρών 
Ζωγράφων από τον γνωστό ζωγράφο και δάσκαλο κ. 
Δ.Καραπιπέρη που είχε και την επιμέλεια επιλογής 
των καλύτερων έργων. 

Αξίζει να σημειώσουμε ότι οι Υπεύθυνοι Δάσκαλοι που 
εκπόνησαν το πρόγραμμα ήταν:

  Για το 1ο ΕΠΑΛ Μυτιλήνης, ο κ. Νίκος Αναγνώστου 
και η κυρία Μαρκέλα Πικρού.

   Για το 7ο Νηπιαγωγείο Μυτιλήνης, η κυρία Ευανθία 
Χατζηγιάννη και οι κυρίες Δήμητρα Παπατσίρου, 
Ιουλία Σουλιώτη και Ειρήνη Χλίμπου.
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ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ Ο Ζωγράφος Ιακωβίδης 
εμπνέει τα παιδιά



Λεζάντα
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ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣΗ Οικογένεια Γ.Ιακωβίδη
τιμά το Μουσείο μας

Η Οικογένεια του Ζωγράφου Γεωργίου Ιακωβίδη 
τιμώντας την προσπάθεια και τη συμβολή του Ψηφιακού 
Μουσείου «Γεώργιος Ιακωβίδης» στην ανάδειξη του 
έργου του μεγάλου Ζωγράφου προσέφερε στο Μουσείο 
την τιμητική Δωρεά του ποσού των 2.000€ μαζί με 100 
αντίτυπα από την έκδοση «Μεσ’ τη Ζωγραφιά» των 
Χαράς και Αναστασίας Ιακωβίδη.

Με επιστολή του στην Οικογένεια του Ζωγράφου, το 
Ίδρυμα «Νικόλαος Γ. Παπαδημητρίου» και το Ψηφιακό 
Μουσείο «Γεώργιος Ιακωβίδης» εξέφρασαν τις θερμές 
τους ευχαριστίες.

330 ξένοι 
Επισκέπτες!...

… από διάφορα μέρη 

του κόσμου, από την 

Ευρώπη, την Αμερική και 

τη Μέση Ανατολή μέχρι 

την Κορέα και την Κίνα 

ξεναγήθηκαν μέχρι τώρα 

στο Ψηφιακό Μουσείο 

Ιακωβίδη. Ανάμεσά 

τους περιλαμβάνονται, 

αποστολές Ξένων 

Διπλωματών, εμπορικοί 

και οικονομικοί ακόλουθοι 

πρεσβειών, Δημοσιογράφοι 

διεθνών μέσων 

ενημέρωσης, φοιτητές 

πανεπιστημίων και απλοί 

θερινοί επισκέπτες. 

Όπως φαίνεται και από το 

βιβλίο του Μουσείου, οι 

εντυπώσεις και τα σχόλιά 

τους ήταν πραγματικά 

εγκωμιαστικά, στοιχείο 

που προδιαγράφει ήδη μια 

σημαντική προοπτική για 

το μέλλον. 

Θέλουμε όλοι να 

πιστεύουμε ότι η επόμενη 

θερινή σεζόν θα το 

επιβεβαιώσει.

50.000 ευρώ για το
Αρχαίο Θέατρο Μυτιλήνης

Τη διάθεση του ποσού των 50.000€ για την ανάδειξη του 
Αρχαίου Θεάτρου Μυτιλήνης εισηγήθηκε στο Νομαρχιακό 
Συμβούλιο, ο Νομάρχης Λέσβου κ. Παύλος Βογιατζής.

Η εισήγηση έγινε κατά τη διάρκεια εκδήλωσης με θέμα 
«Ανάδειξη Αρχαιολογικών Χώρων Μυτιλήνης» που 
οργάνωσαν η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Λέσβου και το 
Σωματείο «Διάζωμα» με την παρουσία του Προέδρου του 
κ. Σταύρου Μπένου, του Δημάρχου Μυτιλήνης κ. Νάσου 
Γιακαλή και της κυρίας Όλγας Φιλανιώτου προϊσταμένης 
της Κ’ Εφορείας Αρχαιοτήτων.

Παρών στην εκδήλωση και ο κ. Νίκος Παπαδημητρίου 
ανακοίνωσε τη συμμετοχή του Ιδρύματος και του Συλλόγου 
Αποφοίτων στην προσπάθεια δηλώνοντας ότι μόλις 
το «Διάζωμα» ανοίξει τον σχετικό «κουμπαρά» για το 
σημαντικό αυτό μνημείο της Μυτιλήνης, το Ίδρυμα θα 
εκδηλώσει έμπρακτα τη συμμετοχή του. 

Αξίζει εδώ να θυμίσουμε ότι η πρωτοβουλία για τη 
διάσωση και ανάδειξη του Αρχαίου Θεάτρου Μυτιλήνης 
ξεκίνησε το 2004 από το Σύλλογο των Υποτρόφων 
μας, που πρώτος αγωνίστηκε να ευαισθητοποιήσει την 
τοπική κοινωνία για τη σημασία και την αξία ενός τόσο 
σημαντικού έργου.
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ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ Οι Επισκέπτες 
του Μουσείου γράφουν:

“ Ανάταση ψυχής σε ένα χώρο εξαιρετικό!  Μαρκέλλα Τσαμπαρλή 
Γεμίζει η ψυχή μας ευαισθησία και ζωντάνια. ” 

“ Ο Ιακωβίδης είναι εξαιρετικός Ζωγράφος.  Νάνσυ 
Μου αρέσει πολύ η τεχνική του και η επιλογή   
των θεμάτων του. Ο χώρος είναι εξαιρετικής ποιότητας. ”    

“ Ένα μεγάλο μπράβο σε αυτούς που ψάχνουν  Απόστολος 
στο παρελθόν και δείχνουν ένα δρόμο για το μέλλον… ”    

“ Είναι ένα πολύ ωραίο Μουσείο και ειλικρινά  Miltos Dimitriou 
χάρηκα που το επισκέφθηκα. ”   

“ Θαυμάσια δουλειά που αναδεικνύει το μεγάλο  Θεολόγος Μαρκής 
έργο του συμπατριώτη μας. ”   

“ Most enjoyable. Delighted to see this exhibition  Jan Ponstard 
in the village. I wish more exhibitions like this. ”
   
“ Θερμά συγχαρητήρια. Συνεχίστε την καλή δουλειά σας. ” Γενικό Λύκειο  Μανταμάδου 
   

“ Ήταν μια ωραία βόλτα στην Τέχνη. Ευχαριστούμε!  ” Ραλλού

“ Πολύ όμορφη και αξιόλογη προσπάθεια   Ραφαήλ - Ευρυδίκη - Σοφία 
για τη Λέσβο και όχι μόνο. ”  
 
“ This is very impressive and need to be promoted more T.Tuylak, Molyvos 
fully on the island as an attraction. We live here and will 
tell to everyone about it to ensure even more visitors…. ”   
 
“ Το Μουσείο στο γραφικό αυτό χωριό είναι καταπληκτικό.  (χωρίς υπογραφή) 
Η πρωτοβουλία σας είναι πρωτοποριακή και αξιέπαινη.. ” 

“ Σας ευχαριστούμε για την ενημέρωση και τη ζεστασιά  Για το ΙΕΚ Μυτιλήνης, Φύλαξης 
με την οποία μας υποδεχθήκατε. Καταπληκτική και καινοτόμος  Μουσείων και Αρχαιολογικών  
η ψηφιακή μουσειολογική προσέγγιση. ” Χώρων: Ευαγγελία Κυριαζή, 
 Μαρία Μπουρού, Πηνελόπη  
 Βαειάνη, Στράτος Σαβέλλης 

“ Είναι υπέροχο, είναι πρωτοποριακό,  Φαίη Γαληνού, Ντέπη Κούκου 
είναι σύγχρονο, είναι κόσμημα! ” 

“ Thank you for a very interesting and enjoyable visit. ” Micheal and Linda Glore
 Oxford-England 

“ Great Museum. Enjoyed very much. Tell your friends. ” Niki

“ Σας ευχαριστώ γι’ αυτό το όμορφο ταξίδι.  Φωτεινή Γότση 
Σας συγχαίρω για το πολύ όμορφο αποτέλεσμα. ”   

“ Thank you for a fantastic exhibition. We will return on our  Gitte & Thorhild   Denmark 
next visit – and spread the word! ”   

“ Εντυπωσιακή έκθεση από κάθε άποψη.  Ηλίας Πλέσσας 
Είναι η προσωπογραφία ενός μεγάλου Έλληνα. ”    
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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.



Δωρέες εις μνήμην 

Ο κ. Δήμος Καρατζόγλου προσέφερε δωρεά εις μνήμην:

Μάνθου Αθηναίου  Αντουάν Ντε Σαιν Εξυπερύ  Σπύρου Καλογήρου  Πέρσας 

Παπαγεωργίου  Μιχάλη Παπαγιαννάκη  Ευγένιου Σπαθάρη  Κλώντ Λεβύ 

Στρώς  Μάριου Χάκκα  Μάνου Χατζιδάκι  Λεωνίδα Χρηστάκη.

Ο κ. Άγγελος και η κα Έλση Παλαιολόγου προσέφεραν δωρεά εις μνήμην:

Ανδρέα Χριστόπουλου  Ρένας Σκούταρη.

Ο κ. Νίκος και η κυρία Μάρω Παπαδημητρίου προσέφεραν δωρεά εις μνήμην:

Μητέρας Ανδρέα Δρούγα  Μαρίας Καραπιπέρη  Μελέτη Μεθενίτη, Γιώργου 

Πετρόχειλου  Θωμά Πρεσβύτη  Ρένας Σκούταρη  Ανδρέα Χριστόπουλου  

Γιώργου Χούπη.

Ο κ. Παναγιώτης και η κα Άννα Παπαϊωάννου προσέφεραν δωρεά εις μνήμην:

Γιώργου Χούπη

Ο κ. Θεμιστοκλής και η κα Λένα Σελμπέση προσέφεραν δωρεά εις μνήμην:  

Νικολάου Μοσχονά  Γιώργου Χούπη

Η κα Ντόζια Αντωνιάδου – Τυλλιανάκη προσέφερε δωρεά εις μνήμην:

Γιώργου Χούπη

Δωρητές βιβλίων
Ο κος Άγγελος και η κα Έλση Παλαιολόγου

Τιμητικές διακρίσεις 
Υποστηρικτών του Ιδρύματος
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ΔΩΡΗΤΕΣ & ΔΩΡΕΕΣ

Το Ίδρυμα «Νικόλαος Γ. Παπαδημητρί-

ου» έχει θεσπίσει ειδικές τιμητικές δια-

κρίσεις για όλους τους Υποστηρικτές του, 

διαβαθμίζοντας τις προσφορές τους και 

απονέμοντας ανάλογους τίτλους, 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.



Συγχαρητήρια για τις επιδόσεις!

 Η Υπότροφός μας Αθηνά Καλογρίδη, ολοκλήρωσε με επιτυχία τις σπουδές της 

στο Τμήμα Νομικής της Σχολής Νομικών Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών του 

Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και πήρε το πτυχίο της με βαθμό 7,50 

– Λίαν καλώς. Θερμά συγχαρητήρια!  Η Υπότροφός μας Ευαγγελία Καλλονιάτη, 

ολοκλήρωσε με επιτυχία τις σπουδές της στο Τμήμα Ιατρικής της Σχολής Επιστημών 

Υγείας του Πανεπιστημίου Πατρών και πήρε το πτυχίο της με βαθμό 7,21 – Λίαν 

Καλώς. Θερμά συγχαρητήρια!  Η Υπότροφός μας Αμφιτρίτη Ερεσσιώτη μας 

γνωστοποίησε ότι με βάση την υπ’ αριθμ. 10/434/19-11-2009 απόφαση του Νομάρχη 

Θεσσαλονίκης, το επίθετό της μεταβλήθηκε από «Κοτζαμάνη» (πατρώνυμο) σε 

Ερεσσιώτη (μητρώνυμο). Η μεταβολή αυτή καταχωρήθηκε ήδη στο Αρχείο του 

Ιδρύματος και του Συλλόγου των Υποτρόφων μας. Η Αμφιτρίτη ασχολείται τώρα 

συστηματικά με τη διδακτορική της διατριβή ενώ ανανέωσε για ένα ακόμη χρόνο τη 

σύμβασή της με το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο με αντικείμενο έργου την επικουρία 

διδασκόντων Καθηγητών. Και επιπλέον, μαθαίνει Ιταλικά!   Η Υπότροφός μας 

Νάνσυ Παπαγιάννη απόφοιτη της Ιατρικής Σχολής του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου 

Θεσσαλονίκης κάνει σπουδές Χειρουργικής στη Sion της Ελβετίας και αναμένει το 

διορισμό της στο Νοσοκομείο Μυτιλήνης  Ο Βασίλης Καμίνης, Πτυχιούχος της 

Φαρμακευτικής Αθηνών άνοιξε Φαρμακείο στη Βρύσα Λέσβου (τηλ. 2252061235) 

 Η Μαρία Χονδρονικόλα, Πτυχιούχος του Χαροκόπειου Πανεπιστημίου Αθηνών 

παρακολουθεί μεταπτυχιακά στην Αμερική για την απόκτηση του τίτλου Registered 

Dirician (RD) του Πανεπιστημίου της Νέας Υόρκης  Ο Απόστολος Ανδρονίκου, 

Πτυχιούχος Ιατρικής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων κάνει το αγροτικό του στη Θέρμη 

Λέσβου  Η Πετρούλα Κοντοβράκη, Φοιτήτρια της Νομικής του Δημοκρίτειου 

Πανεπιστημίου Θράκης συμμετείχε στο πρόγραμμα Erasmus στη Νορβηγία 

από τον Σεπτέμβριο μέχρι και τον Δεκέμβριου 2009    Η Ελισάβετ Ταμβακέρα, 

Φοιτήτρια της Σχολής Αρχιτεκτόνων  Μηχανικών του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου 

Θεσσαλονίκης βρίσκεται στο Άαχεν της Γερμανίας με το πρόγραμμα Erasmus  

Η Παναγιώτα Ξανθούλη, Πτυχιούχος Ιατρικής του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου 

Θεσσαλονίκης κάνει σπουδές ειδίκευσης γενικής Παθολογίας στην πόλη Πφόρτζχαϊμ 

της Γερμανίας  
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 Η Αγλαΐα Φωτεινού, Πτυχιούχος Μουσικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Αθηνών 

πέρασε με επιτυχία το μεταπτυχιακό της στο Πανεπιστήμιο York της Αγγλίας 

και έγινε δεκτή ως υποψήφια Διδάκτωρ στο ίδιο Πανεπιστήμιο  Η Μιλτώ Έμιλι 

Γκατζηρούλη, Πτυχιούχος της Ιατρικής Σχολής του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου 

Θράκης κάνει το αγροτικό της στον Πολινχίτο Λέσβου  Ο Νίκος Φύλλας, Διδάκτωρ 

του Πανεπιστημίου του Αιγαίου βρίσκεται τα δύο τελευταία χρόνια  στο Leeds της 

Αγγλίας όπου εργάζεται ως ερευνητής στο University of Leeds School of Geography 

με αντικείμενο το Ecology and Global Change και πραγματοποιεί ενδιάμεσες 

επισκέψεις στην Αυστραλία  Ο Σταμάτης Ορφανός, Πτυχιούχος της Ιατρικής Σχολής 

του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης ολοκλήρωσε τη στρατιωτική του θητεία και 

κάνει αγροτικό στη Γέρα της Λέσβου  Η Άννα Ιάσμη Βαλιαννάτου, Φοιτήτρια της 

Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών επελέγη στην ομάδα της Νομικής Σχολής 

για αποστολή στο Harvard Model United Nations που έγινε στην Ταϊβάν από 14-18 

Μαρτίου  Η Ειρήνη Αργυροπούλου, Φοιτήτρια της Σχολής Πολιτικών Μηχανικών 

του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης επέστρεψε εντυπωσιασμένη από ένα ταξίδι 

στην Ισπανία επισημαίνοντας την Ισπανική πρακτική επισκέψεων μαθητών σε όλα 

τα Μουσεία, κάτι που θα μπορούσε κάλλιστα να εφαρμοστεί και στην Ελλάδα    Ο 

Υπότροφός μας Νίκος Τζάννος υπηρετεί τη στρατιωτική του θητεία στη Λήμνο αφού 

πέρασε το μεταπτυχιακό πρόγραμμα Διεθνών Σπουδών της Νομικής Θεσσαλονίκης 

όπου ήρθε 2ος επί 25 συμμετεχόντων. Θερμά συγχαρητήρια και καλή συνέχεια!    Η 

Υπότροφός μας Μερόπη Αθανασίου, Φοιτήτρια του Τμήματος Μεθοδολογίας Ιστορίας 

και Θεωρίας των Επιστημών του Πανεπιστημίου Αθηνών φοίτησε στο Πανεπιστήμιο 

Université de Reims Champagne Ardenne της Γαλλίας για το διάστημα ½ - 31/5/2009 

με υποτροφία του προγράμματος Δια βίου Μάθησης ERASMUS.
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Καλή επιτυχία και καλές Δουλειές! 

 Η Ιωάννα Καπετάν Θεολόγου, Πτυχιούχος Νομικής του Πανεπιστημίου Αθηνών 

εργάζεται ως Δικηγόρος στην Άνδρο  Η Δήμητρα Νακέλλη, Πτυχιούχος του 

Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου 

Θεσσαλονίκης διορίστηκε Δασκάλα σε Δημοτικό Σχολείο στο Αργοστόλι Κεφαλονιάς 

   Ο Υπότροφός μας Τέλης Βερρής ολοκλήρωσε τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις 

και ήδη λειτουργεί από τις 9 Φεβρουαρίου δικό του Λογιστικό Γραφείο στην οδό 

Αγίου Θεράποντος 6 στη Μυτιλήνη. Του ευχόμαστε καλή επιτυχία και καλές δουλειές 

 Ο Υπότροφός μας Κωνσταντίνος Βατούσης αποφοίτησε από τη Σχολή Πολιτικών 

Μηχανικών ΕΜΠ το 2009 με βαθμό 7,69 – Λίαν Καλώς, εκπλήρωσε τις στρατιωτικές 

του υποχρεώσεις και ήδη εργάζεται μαζί με την αδελφή του Αρχιτέκτονα Μηχανικό 

Μαρία Βατούση στο Τεχνικό τους Γραφείο στην οδό Ερεσσού 5 στη Μυτιλήνη (τηλ. 

2251025011, 2253056242 και 6981168009)  Η Αφροδίτη Καρακωνσταντίνου, 

Πτυχιούχος του Πανεπιστημίου του Αιγαίου διορίστηκε με διαγωνισμό του ΑΣΕΠ 

στο 16ο Δημοτικό Σχολείο Ρόδου. Παράλληλα κάνει μεταπτυχιακές σπουδές 

Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης στο Τμήμα Επιστημών της Προσχολικής Αγωγής του 

Πανεπιστημίου Αιγαίου  

Θερμές ευχές στους νέους Γονείς!

 Η Χαραλαμπία Ματαρέλλη, Φοιτήτρια του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής 

Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Πατρών έγινε μητέρα ενός αγοριού το Δεκέμβριο 

του 2009  Ο Κωνσταντίνος Φραγκόπουλος και η σύζυγός του Μαίρη απέκτησαν 

ένα υγιέστατο αγοράκι!  



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
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Το ΕΠΙ τυπώνεται σε ανακυκλωμένο χαρτί. Αν δεν κρατάτε το ΕΠΙ στο 
αρχείο σας μην το πετάτε, δώστε το σε κάποιον άλλο ή ανακυκλώστε το. 

Ο πρώτος τουριστικός οδηγός για το 
χωριό μας και τους Ανθρώπους του

Το Ίδρυμα «Νικόλαος Γ. Παπαδημητρίου» αναγγέλλει 
την έκδοση του πρώτου τουριστικού οδηγού του χω-
ριού μας που κυκλοφορεί σε λίγες μέρες!

Σε ένα καλαίσθητο έντυπο, ο Οδηγός καταγράφει τη 
φυσιογνωμία του χωριού μας όπως διαμορφώθηκε 
από τα χρόνια του Ομήρου ως την ψηφιακή εποχή μας 
και βοηθά κάθε επισκέπτη να γνωρίσει και να ανακα-
λύψει τον ξεχωριστό κόσμο του!

Ο Οδηγός, στην έκδοση του οποίου συμμετείχαν και 
βοήθησαν με κάθε τρόπο πολλοί κάτοικοι και φίλοι 
του χωριού μας περιλαμβάνει στοιχεία για την ιστορία, 
τις φυσικές ομορφιές και την αρχιτεκτονική του, ευσύ-
νοπτες πληροφορίες και υλικό για το Σχολείο μας, τις 
εκκλησίες και τα ξωκκλήσια, για το Οινοποιείο και το 
Τυροκομείο, για το Ψηφιακό Μουσείο Ιακωβίδης αλλά 
και για τα ήθη και τα έθιμα και τα πανηγύρια του, ακόμη 
και για τις παραδοσιακές συνταγές του!

Με πλούσιο φωτογραφικό υλικό και χάρτες, η έκδοση 
περιλαμβάνει ακόμη γλωσσάρι με τους ιδιωματισμούς 
του χωριού και χρήσιμες οδηγίες και συμβουλές για 
τους επισκέπτες μας!

Πιστεύουμε ότι ο Οδηγός αυτός θα δώσει νέα ώθηση 
στην τουριστική ανάπτυξη του χωριού, και θα ανοίξει το 
δρόμο για ακόμη περισσότερους Έλληνες και ξένους 
επισκέπτες. Γι’ αυτό και πέρα από την απαραίτητη προ-
βολή στα Μέσα του Νησιού και της Αθήνας, ο Οδηγός 
θα αναρτηθεί στο διαδίκτυο και σύντομα θα κυκλοφο-
ρήσει και στα αγγλικά!

Ο Οδηγός είναι μια πρωτοβουλία του Ιδρύματος «Νι-
κόλαος Γ. Παπαδημητρίου», προσφορά στα Χύδηρα και 
τους Ανθρώπους του.

ΚΥΚΛΟΦΟΡΕΙ! 
Χύδηρα Από τον Όμηρο 
στο Ψηφιακό Μουσείο 
«Γεώργιος Ιακωβίδης»


