
Ο Σύνδεσμος Καθηγητών Γαλλικής Γλώσσας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης - Ελλάδα 
απένειμε Βραβείο Ειδικής Μνείας για τη συμμετοχή των μαθητών του σχολείου μας: ΡΙΖΟΥ 
ΣΕΜΙΝΑ, ΤΣΙΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ, ΤΣΙΛΟΓΙΑΝΝΗ ΑΡΕΤΗ, ΤΣΕΓΑ ΣΤΕΛΛΑ, ΤΖΑΝΕΤΟΥ ΓΙΟΥΛΑ, 
ΤΖΑΝΗ ΑΝΤΩΝΙΑ, ΧΡΙΣΤΑΚΑΚΟΥ ΑΝΤΙΓΟΝΗ, ΦΥΣΕΚΙΝΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ, ΓΙΑΠΙΤΖΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 
με την καθηγήτρια κ. Λεονταρίδου στο γαλλόφωνο διαγωνισμό της CEO-FIFP Dans ma boule 
de cristal. 

2ο Εθνικό Βραβείο απονεμήθηκε στο eTwinning έργο «Safe Internet: A Bridge Between Us» 
στο οποίο συμμετείχαν οι μαθητές της Β' τάξης Γυμνασίου με την καθοδήγηση της 
καθηγήτριας κ. Κοντοπίδη Ευαγγελίας. Το σχολείο μας παρέλαβε ως μέρος του Εθνικού 
Βραβείου δύο HP Slate 10 HD Tablets, άδεια ενεργοποίησης προγράμματος antivirus Smart 
Security και μικρά δώρα για όλους τους μαθητές που συμμετείχαν. Τα βραβεία των νικητών 
απονεμήθηκαν σε τελετή βράβευσης που πραγματοποιήθηκε σε συνδυασμό με το 1ο 
Πανελλήνιο Συνέδριο eΤwinning με θεματική: «Αξιοποίηση των Τεχνολογιών της 
Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στα συνεργατικά σχολικά προγράμματα». 

Οι μαθητές της Α΄ τάξης βραβεύτηκαν με eTwinning Quality Label για το έργο τους "We love 
books" στο πλαίσιο του μαθήματος Αγγλικών και με υπεύθυνη καθηγήτρια την κ. 
Οικονομίδου Βασιλική. Παρόμοια διάκριση είχαμε και για το eTwinning έργο "Safe Internet: 
A Bridge Between us" των μαθητών της Β' Γυμνασίου με υπεύθυνη καθηγήτρια την κ. 
Κοντοπίδη Ευαγγελία.  

Οι μαθητές της περιβαλλοντικής ομάδας του σχολείου μας με τίτλο "Μαθητές - ενεργοί 
πολίτες για το περιβάλλον και την αειφορία" πήραν μέρος στο διαγωνισμό E-CLIC "Οι τρεις 
προκλήσεις για το τοπίο" με στόχο να απαντήσουν την πρόκληση: "Μαζί με τους πολίτες 
αλλάζουμε το τοπίο της πόλης μας". Έτσι σκέφτηκαν να προτείνουν το θέμα "Αειφόρο 
σχολείο  - Αλλάζουμε το Βαρβάκειο" που βασίστηκε στις εργασίες της περιβαλλοντικής 
ομάδας κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους. Η συμμετοχή τους προκρίθηκε στις 11 
καλύτερες υποψηφιότητες που θα συμμετάσχουν στο Πανελλήνιο Συνέδριο E-clic και 
μπορείτε να την υποστηρίξετε στην ιστοσελίδα:  
http://e-clic.ning.com/greece/6631348:DiscussionEntry:2683 

Η μαθήτρια Τζωρτζίνα Μπαρλαμπά κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο στο πρόσφατο 
Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Γυναικών Συγχρονικής Κολύμβησης (οpen-ομαδικό highlight), 
καθώς επίσης το χάλκινο μετάλλιο στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Συγχρονικής Κολύμβησης 
κατηγορίας Νεανίδων στο ομαδικό (combo). 

Ο μαθητής Πνευματικάτος Βαγγέλης στους Διαδημοτικούς Αγώνες Κολύμβησης 2014 
κατέκτησε τρία χρυσά μετάλλια στα 4Χ50 μέτρα μικτή ατομική και στα 100 μέτρα & 200 
ελεύθερο. 

Η μαθήτρια Δρίκου Χριστίνα (Γ2) πήρε το 1ο Βραβείο στον 1ο Διαγωνισμό Αναγνωστικών 
Δεξιοτήτων της ΔΔΕ Β΄ Αθήνας. Στον ίδιο διαγωνισμό έπαινο πήραν η μαθήτρια Καραχάλιου 
Ελένη και ο μαθητής Μυτιλήνης Ορέστης-Δημήτρης. 

Ο μαθητής Μπουλαμάτσης Κων/νος (Α3) προκρίθηκε στο Πανελλήνιο Σχολικό Πρωτάθλημα 
Σκακιού που θα διεξαχθεί στην Ερέτρια στις 26 & 27 Απριλίου 2014 αφού προηγουμένως 
κατέκτησε το αργυρό μετάλλιο στους προκριματικούς της Αθήνας και αναδείχθηκε στην 6η 
θέση στους ημιτελικούς της Αττικής. 
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Στο διαγωνισμό Haiku (γαλλοφωνίας) το Τμήμα (Γ1/2) προχωρημένων Γαλλικής γλώσσας, 
αποτελούμενο από τους μαθητές/τριες: 
Άγη Χ., Αθανασίου Π., Βαλαδάκη Δ., Βουτσά Β., Γαλάνη Ν., Γεωργιάδη Φ., Δρίκου Χρ., 
Εβερκιάδου Α., Καραγιάννη Π., Καραχάλιου Ε., Κουκουράτου Ι.Π., Κουτσοχρήστου Β., Λούβη 
Α.Ν., και με καθηγήτρια την κ. Ντόρα Λεονταρίδου στη κατηγορία της Δ/θμιας εκπαίδευσης 
βραβεύτηκε καταλαμβάνοντας την 1η θέση. Η ομάδα διαγωνίστηκε και σε ευρωπαϊκό 
επίπεδο και πήρε το 4ο Βραβείο.  

Ο μαθητής Τζίβας Νικόλαος (Γ1) κατέκτησε τη 2η θέση, μεταξύ 120 αγωνιζόμενων μαθητών 
σχολείων της Β΄Αθήνας, στον Αγώνα Ανώμαλου Δρόμου (3000μ). Στον ίδιο αγώνα οι 
μαθήτριες Τίγκα Γεωργία και Τίγκα Βικτώρια κατετάγησαν στην 14η & 16η θέση αντίστοιχα 
μεταξύ 82 αγωνιζόμενων μαθητριών (2000μ) και ο Αναστόπουλος Στέλιος κατετάγη 27ος 
(3000μ). 

Η μαθήτρια Μπαρλαμπά Γεωργία (Γ3) κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο στους χειμερινούς 
αγώνες κορασίδων στη "Συγχρονική Κολύμβηση" 

Στον μαθηματικό διαγωνισμό "Ο ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ" διακρίθηκαν οι μαθητές Καραχάλιου Ελένη 
(Γ2) και Παναγούλης Χρήστος (Γ3) και προκρίθηκαν για τον τρίτο διαγωνισμό,  "Ο 
ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ". 

Ο μαθητής Καλέμης Δημήτρης (Β2) διακρίθηκε στο "Τουρνουά Επιτραπέζιας Αντισφαίρισης" 
της ΔΔΕ. 

Στον μαθηματικό διαγωνισμό "Ο ΘΑΛΗΣ" διακρίθηκαν οι μαθητές/τριες: 

 Β' Γυμνασίου: Αγγελής Γ., Καλαθάς Δ. 

 Γ΄ Γυμνασίου: Δρίκου Χρ., Καραχάλιου Ε., Καϋμενάκης Π., Παναγούλης Χρ., 
Στουραϊτη Μ, Τραγουλιά-Πανανή, Μ. 


