
Η μαθήτρια του Α3 Κλώντια-Μαρία Σέϊμπ, στη Διαδημοτική Ημερίδα Κολύμβησης του Δήμου Φιλοθέης-Ψυχικού 
(23/5/2015) κατέλαβε την: 3η θέση στα 50 μ. πρόσθιο και την 2η θέση με την ομάδα σκυταλοδρομίας 
κορασίδων, καθώς και στους 8ους Διαδημοτικούς Αγώνες Κολύμβησης Γέρακα (6/6/2015) την 3η θέση στα 50μ 
πρόσθιο. 

Στο διεθνή μαθηματικό διαγωνισμό Καγκουρό (Kangaroo) που διενεργήθηκε το Σάββατο 21 Μαρτίου 2015, 
έλαβαν αριστείο διάκρισης οι μαθητές της Α΄ τάξης του σχολείου μας: Καρβελάς Αθανάσιος, Οικονόμου 
Βασίλειος και Οικονόμου Νικόλαος. 

Το projet "Lumières" (Το φως στην Ποίηση, την Τέχνη, την Φιλοσοφία και την Επιστήμη) που εκπόνησαν οι 
μαθήτριες και οι μαθητές του Β2 στα γαλλικά κέρδισε το βραβείο ειδικής μνείας στον διαγωνισμό της CEO-FIFP. 

Στο σχολείο μας απονεμήθηκε Βραβείο Δημιουργικότητας & Διάκριση για τη συμμετοχή στη δράση του Science 
View "Μαθαίνοντας την Επιστήμη μέσα από το Θέατρο", στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έργου CREAT-IT. 

Τιμητικό Δίπλωμα από την Ένωση Ελλήνων Λογοτεχνών στο σχολείο μας για τη βράβευση της μαθήτριας 
Μαργαρίτας Ζαραβέλα. 

Έπαινος στο σχολείο μας από το Σωματείο "Διάζωμα" για την υιοθεσία του αρχαιολογικού χώρου της Ελευσίνας. 

Η μαθήτρια Εβελίνα Μαρκοπούλου (Γ3) είναι η νικήτρια του 5ου μαθητικού βραβείου (Μάρτιος 2015) της 
εφημερίδας "ΤΑ ΝΕΑ" στη σύνταξη Έκθεσης Ιδεών με θέμα "Τα χρόνια της κρίσης, χιλιάδες μορφωμένοι νέοι 
Έλληνες μετανάστευσαν αναζητώντας καλύτερη τύχη - και ιδίως εργασία- στο εξωτερικό. Όταν βρεθείτε στη 
θέση τους θέλετε περισσότερο να φύγετε ή να μείνετε στην Ελλάδα και γιατί;". 

Ο μαθητής Μπουλαμάτσης Κων/νος (Β3) προκρίθηκε στο Πανελλήνιο Σχολικό Πρωτάθλημα Σκακιού, αφού 
προηγουμένως κατέκτησε το αργυρό μετάλλιο στους προκριματικούς της Αθήνας και αναδείχθηκε στην 7η θέση 
στους ημιτελικούς της Αττικής. 

Η μαθήτρια του Β1, Μαργαρίτα Ζαραβέλα πήρε το Α΄ Βραβείο Διηγήματος στον Πανελλήνιο & Παγκύπριο 
Λογοτεχνικό Διαγωνισμό Ποίησης - Διηγήματος  για Παιδιά & Εφήβους της Ένωσης Ελλήνων Λογοτεχνών για το 
2014 

Οι μαθητές του Β3 κέρδισαν το βραβείο Ειδικής Μνείας στον φετινό διαγωνισμό γαλλόφωνης ποίησης "Χαϊκού". 

Στο 1ο Σχολικό Πρωτάθλημα Σκάκι των ΠΠΓ της Αττικής, μεταξύ 53 μαθητών-σκακιστών, ο μαθητής μας 
Μπουλαμάτσης Κων/νος (Β3) κατέλαβε την 2η θέση, ισοβαθμώντας στην 1η θέση και ο μαθητής μας 
Μαυροειδής Δημήτρης (Β2) την 22η θέση.  

Οι επιτυχόντες της 1ης φάσης του μαθηματικού διαγωνισμού Ο ΘΑΛΗΣ 2014 οι οποίοι προκρίθηκαν για την 
επόμενη φάση (διαγωνισμός Ο ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ 2015) είναι οι μαθητές/τριες της  
Β' Γυμνασίου:  

1. ΑΡΜΕΝΗ ΘΩΜΑΙΣ-ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ 
2. ΒΑΣΣΑΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
3. ΒΟΥΓΙΟΥΚΑΣ ΗΛΙΑΣ-ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ 
4. ΔΡΑΒΙΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
5. ΠΑΠΑΔΑΤΟΥ ΧΑΡΙΤΙΝΗ 
6. ΤΑΡΛΕΒ ΜΑΡΙΝΑ 

Γ΄ Γυμνασίου: 
1. ΑΓΓΕΛΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 
2. ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 


