
Ο Δήμαρχος Αμαρουσίου Γιώργος Πατούλης
και ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων Προτύπου Σχολείου Αναβρύτων Γυμνασίου-Λυκείου

έχουν την τιμή να σας προσκαλέσουν στην παρουσίαση του βιβλίου

«ΣΧΟΛΗ ΑΝΑΒΡΥΤΩΝ: 
ΚΡΙΤΙΚΟ ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΟ ΣΤΟΝ ΧΩΡΟ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΧΡΟΝΟ»

του Νικόλαου Α. Ε. Καλοσπύρου 

 Σάββατο 3 Φεβρουαρίου 2018 και ώρα 19:00
στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου Δημαρχείου Αμαρουσίου

(Βασ. Σοφίας 9 και Δημ. Μόσχα)
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Με τη στήριξη
του Δήμου Αμαρουσίου

Ομιλητές:

Θάνος Βερέμης 
(Καθηγητής Πολιτικής Ιστορίας, Πανεπιστήμιον Αθηνών)

Μιχαήλ Ζ. Κοπιδάκης
 (Καθηγητής Κλασικής Φιλολογίας, Πανεπιστήμιον Αθηνών)

Νικόλαος Α. Ε. Καλοσπύρος
 (φιλόλογος, συγγραφέας του βιβλίου)
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ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ  
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Ηλεκτρονική σελίδα:  http://goneisanavryta.blogspot.gr 

e-mail: gonisanavrita@yahoo.gr 

 Μαρούσι 25/01/2018 

 Αρ. Πρωτ: 080 

 Προς:  

 Διευθυντή Προτύπου Γενικού  

Λυκείου Αναβρύτων κ Λ. Μάντζο. 

 Σύλλογο Διδασκόντων Προτύπου  

Γενικού Λυκείου Αναβρύτων 

 

ΘΕΜΑ: Παρουσίαση της Πρώτης Έντυπης Έκδοσης της Ιστορίας του Σχολείου των 

 Αναβρύτων.  

Αξιότιμε κ Μάντζο. 

Αξιότιμοι κκ. Εκπαιδευτικοί, 

Ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων των Μαθητών του Προτύπου Σχολείου Αναβρύτων, 

ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ - ΛΥΚΕΙΟΥ, όλα αυτά τα χρόνια παραμένει πιστός στις αρχές και στους σκοπούς 

του, λειτουργώντας με γνώμονα το κοινό συμφέρον των μαθητών, του σχολείου μας και εν 

γένει της Σχολικής Κοινότητας των Αναβρύτων. Όλα αυτά ο Σύλλογος Γονέων τα 

αποδεικνύει, όχι με απλά λόγια, αλλά με ουσιαστικό έργο και στήριξη για το σχολείο, τους 

εκπαιδευτικούς του και τους μαθητές του. 

Επειδή το Σχολείο μας μέχρι σήμερα, σε αντίθεση με τα υπόλοιπα Πρότυπα Σχολεία, δεν 

διέθετε έντυπη ιστορία, το ΔΣ του Συλλόγου μας φρόντισε, σε συνεργασία με τον Δήμο 

Αμαρουσίου, ώστε να υλοποιηθεί η πρώτη έντυπη ιστορική έκδοση. 

Συγγραφέας αυτής της ιστορικής έκδοσης είναι ο Δρ. Νικόλαος Α.Ε. Καλοσπύρος ο οποίος 

παραχώρησε τα πνευματικά δικαιώματα του έργου  "ΣΧΟΛΗ ΑΝΑΒΡΥΤΩΝ ΚΡΙΤΙΚΟ 

ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΟ ΣΤΟΝ ΧΩΡΟ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΧΡΟΝΟ" . Η έντυπη αυτή ιστορική έκδοση θα  

λειτουργήσει για όφελος του Σχολείου των Αναβρύτων. 

Σας προσκαλούμε να παραστείτε στην παρουσίαση της Πρώτης Έντυπης Έκδοσης της 

Ιστορίας του Σχολείου των Αναβρύτων.  

Η παρουσίαση θα γίνει το Σάββατο 03/02/2018 και ώρα 19:00, στην αίθουσα Δημοτικού 

Συμβουλίου του Δημαρχείου Αμαρουσίου (Βας. Σοφίας 9 και Δημ. Μόσχα) (συνημμένη 

πρόσκληση). 

ΓΙΑ ΤΟ ΔΣ 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
Ελένη Σωτηροπούλου-Κωνσταντίνου Νατάσα Παπαλοπούλου - Φωτιάδου  

Τηλ 6976 851887  τηλ 6934 472387 

 

http://goneisanavryta.blogspot.gr/
mailto:gonisanavrita@yahoo.gr


 
 

Παρουσία του ∆ηµάρχου Αµαρουσίου Γ. Πατούλη η παρουσίαση του βιβλίου «Σχολή 
Αναβρύτων: Κριτικό Οδοιπορικό στο χώρο και το χρόνο», του Νικόλαου Α.Ε. Καλοσπύρου -
 (5/2/2018) 
Γ. Πατούλης: Το αφιέρωµα στο Πρότυπο Σχολείο Αναβρύτων ήταν για εµάς ένα όραµα ζωής. Ενώσαµε τις 
δυνάµεις µας µε το Σύλλογο Γονέων και Κηδεµόνων Γυµνασίου-Λυκείου και πετύχαµε να επιτευχθεί  ο 

κοινός µας στόχος 
  

Στην κατάµεστη αίθουσα του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αµαρουσίου από µαθητές, εκπαιδευτικούς, γονείς, φίλους του 
Πρότυπου Σχολείου Αναβρύτων Γυµνασίου – Λυκείου και παρουσία του ∆ηµάρχου Αµαρουσίου  κ. Γιώργου Πατούλη 
παρουσιάστηκε το βιβλίο  «Σχολή Αναβρύτων: Κριτικό Οδοιπορικό στο χώρο και το χρόνο», του πανεπιστηµιακού 
συγγραφέα κου Νικόλαου Α.Ε. Καλοσπύρου. 

Ο ∆ήµος Αµαρουσίου ενέταξε στις εκδόσεις του το ξεχωριστό αυτό λεύκωµα για τη Σχολή Αναβρύτων µε την προοπτική 
να γνωρίσει το αναγνωστικό κοινό της χώρας την ιστορία ενός φιλόδοξου εκπαιδευτικού προγράµµατος, που 
αναπτύχθηκε στον χώρο της Σχολής Αναβρύτων, περιοχής που εµπίπτει στα όρια κα τη µέριµνα του ∆ήµου Αµαρουσίου. 

Στο καλωσόρισµά του ο ∆ήµαρχος Αµαρουσίου κ. Γιώργος Πατούλης, ευχαρίστησε τους παριστάµενους  για την 
τιµητική παρουσία τους στην εκδήλωση, υπογραµµίζοντας: «Σας ευχαριστούµε που είσαστε απόψε µαζί µας για να 
περπατήσουµε βήµα – βήµα στον χώρο και στον χρόνο της Σχολής Αναβρύτων. Ενός σχολείου το οποίο ανήκει στο ∆ήµο 
µας. Ενός σχολείου από το οποίο αποφοίτησαν και αποφοιτούν εξέχουσες προσωπικότητες της χώρας µας.» 
Αναφερόµενος, στη συνέχεια, στο όραµα για την έκδοση του βιβλίου σηµείωσε: 
«Το αφιέρωµα στο Πρότυπο Σχολείο Γυµνασίου και Λυκείου των Αναβρύτων ήταν για µας ένα όραµα ζωής. Μια 
υπόσχεση, που είχαµε δώσει στον εαυτό µας, αφότου αναλάβαµε τη ∆ιοίκηση του ∆ήµου, ότι θα πραγµατοποιήσουµε 
αυτό το όραµα! 
Όµως, όπως διαπιστώσαµε στην πορεία, το ίδιο όραµα είχε και ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεµόνων των µαθητών του 
Σχολείου. Και τότε, ενώσαµε τις δυνάµεις µας, ώστε να επιτευχθεί ο κοινός µας στόχος.» 
Επίσης, ο κ. Πατούλης, ευχαρίστησε όλους όσοι συνέβαλαν στην υλοποίηση του κοινού στόχου µε το Σύλλογο Γονέων 
και Κηδεµόνων. 
«Θα ήθελα να ευχαριστήσω από καρδιάς όλους τους συντελεστές της υλοποίησης αυτού του έργου. 
Ευχαριστώ τους συνεργάτες µου, που έδωσαν ψυχή και αγάπη, ώστε να µπορούµε εµείς σήµερα να κρατάµε έναν τέτοιο 
πολύτιµο θησαυρό που θα είναι διαχρονικά δεµένος µε την πόλη του Αµαρουσίου, µε την πόλη που εµείς αγαπάµε. 
Επίσης, ευχαριστώ την Πρόεδρο του Συλλόγου, κα Ελένη Σωτηροπούλου και τη Γραµµατέα, κα Νατάσα Παπαλοπούλου 
για τη δυναµική συµµετοχή τους στην όλη µας προσπάθεια. 
Τέλος, οφείλουµε όλοι ένα µεγάλο ευχαριστώ στον εξαίρετο πανεπιστηµιακό συγγραφέα του βιβλίου µας,  Νίκο 
Καλοσπύρο», ανέφερε ο κ. Πατούλης.  
  

Από την πλευρά της η Πρόεδρος του Συλλόγου κα Ελένη Σωτηροπούλου, µετά από τη σύντοµη αναδροµή στο 
ιστορικό Σχολείο των Αναβρύτων, που ξεκίνησε -όπως σηµείωσε- τη λειτουργία το 1949 και από τότε παρέχει υψηλού 
επιπέδου εκπαιδευτικό έργο, ώστε όλα αυτά τα χρόνια να αποτελεί την πρώτη επιλογή πολλών γονέων για τα παιδιά 
τους, µίλησε για την πρόταση στον κ. Καλοσπύρο να προχωρήσει στην συγγραφή του βιβλίου. 
«Ο Σύλλογος Γονέων πάντα λειτουργούσε και λειτουργεί µε ουσιαστικό έργο, την στήριξη τόσο του σχολείου, όσο και 
του έργου των εκπαιδευτικών για όφελος και προστασία των µαθητών. 
Για το λόγο αυτό, το ∆ιοικητικό Συµβούλιο που απαρτίζονταν από τους Γιάννη Καραµεσούτη, Γιώργο Κουνάνη, 
Παναγιώτη Κυβέλο , Νατάσα Παπαλοπούλου και Ελένη Σωτηροπούλου αποφάσισε  πέρσι να απευθυνθεί στον 
εκπαιδευτικό  δρ. Νικόλαο Καλοσπύρο   που είχε ασχοληθεί πρωτύτερα µε την µελέτη της ιστορίας των Αναβρύτων και 
µια σκιαγράφησή της στην ιστοσελίδα του σχολείου, ζητώντας του να εµβαθύνει και προχωρήσει σε µία συντεταγµένη 
λεπτοµερή συγγραφή  της. 
Ο κύριος Καλοσπύρος αµέσως δέχθηκε την πρόταση για να µας παραδώσει τελικά τα δικαιώµατα της συγγραφής του 
έργου του προς όφελος της σχολικής κοινότητας. 
Τον ευχαριστούµε για την µεγάλη αυτή τιµή που έκανε στον σύλλογο µας.» 

http://www.maroussi.gr/default.aspx?lang=el-GR&page=2&newsid=32233


 
Παράλληλα, η κα Σωτηροπούλου, ευχαρίστησε το ∆ήµαρχο κ. Γιώργο Πατούλη, υπογραµµίζοντας:   
 «Πέραν όµως από τον κόπο και τον χρόνο που χρειάστηκε ο συγγραφέας για την εκπόνηση του συγκεκριµένου έργου, 
στην υλική πραγµάτωσή του στάθηκε αρωγός και υποστηρικτής ο ίδιος ο ∆ήµαρχος Αµαρουσίου και πρόεδρος της ΚΕ∆Ε, 
Γεώργιος Πατούλης, καθώς και η Αντιδήµαρχος ∆ηµοσίων Σχέσεων κα Ρένα Χαλιώτη µε τους συνεργάτες της και την κα 
Μένια Σπαθάρη  Προϊσταµένη του τµήµατος Μουσείων και Πινακοθήκης του ∆ήµου, αλλά και φυσικά όλους τους 
∆ηµοτικούς Συµβούλους που µε την οµόφωνα θετική ψήφο τους ενέκριναν την έκδοση του Βιβλίου από το ∆ήµο 
Αµαρουσίου. 
Πρόκειται για ένα χαρακτηριστικό, αλλά µικρό δείγµα.... το γεγονός αυτό, ως προς την γενικότερη στήριξη του ∆ήµου 
στο Σχολείο των Αναβρύτων, το οποίο µάλιστα ο ίδιος ο ∆ήµαρχος αποκαλεί «∆ιαµάντι του Αµαρουσίου» και τον 
ευχαριστούµε για αυτό.»  
  

Για το βιβλίο µίλησαν  ο κ. Θάνος Βερέµης, Καθηγητής Πολιτικής Ιστορίας, Πανεπιστηµίου Αθηνών, ο κ. Μιχαήλ Ζ. 
Κοπιδάκης, Καθηγητής Κλασικής Φιλολογίας, Πανεπιστηµίου Αθηνών και ο κ. Νικόλαος Α.Ε. Καλοσπύρος, φιλόλογος 
συγγραφέας του βιβλίου. 
Για το σχολείο µίλησε ο εκπρόσωπος του Σεβασµιωτάτου Μητροπολίτη Κηφισίας, Αµαρουσίου και Ωρωπού κ.κ. 
Κυρίλλου, πατέρας Χρήστος Κυριακόπουλος, που όπως ανέφερε, έχει θητεύσει ως καθηγητής πολλά χρόνια στη 
Σχολή Αναβρύτων, ενώ ο απόφοιτος της τάξης του ’73 και εκπρόσωπος του Συλλόγου Αποφοίτων Εθνικού 
Εκπαιδευτηρίου Αναβρύτων κ. Χρήστος Κασιµάτης τοποθετήθηκε µε θετικά σχόλια για το βιβλίο.  
 
Την ευθύνη του συντονισµού της εκδήλωσης είχε η Αντιδήµαρχος ∆ηµοσίων Σχέσεων κα Ρένα Χαλιώτη. 
Εκ µέρους του ∆ήµου Αµαρουσίου παρέστησαν επίσης: ο Αντιδήµαρχος Οικονοµικών κ. Σπύρος Σταθούλης, ο 
Αντιδήµαρχος Περιβάλλοντος κ. Επαµεινώνδας Γαρδέλης, ο Πρόεδρος της ΚΕ∆Α κ. Νικόλαος Πέππας και οι 
∆ηµοτικοί Σύµβουλοι κ.κ. Επαµεινώνδας Κατσιγιάννης, Πέτρος Κόνιαρης και Μιχάλης Παπαδόπουλος. 
Εκ µέρους της εκπαιδευτικής κοινότητας την εκδήλωση τίµησαν µε την παρουσία τους:                                       

Ο Πρόεδρος ΕΠΕΣ Λυκείου κ. Γιώργος Πασίας, η Σχολική Σύµβουλος Λυκείου κα Γιωργία Κατσαγάννη, η 
Σχολική Σύµβουλος Γυµνασίου Μαργαρίτα Καλογρίδου, η Γυµνασιάρχης κα Γεωργία Ρουµπέα, ο Λυκειάρχης 
κ. Λεωνίδας Μάτζος, καθώς και όλοι οι εκπαιδευτικοί του Γυµνασίου και Λυκείου. 
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