
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΜΕΡΙΔΑ ΣΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΥΓΕΝΙΔΟΥ ΤΟΥ 1ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 

ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ 

Τη Δευτέρα 26 Μαρτίου 2018 διεξήχθη στο Αμφιθέατρο του Ιδρύματος Ευγενίδου Ημερίδα 

που αφορούσε την εφηβεία και τον Επαγγελματικό Προσανατολισμό και είχε θέμα: «Ο 

έφηβος του σήμερα και οι επιλογές του αύριο (ταυτότητα και σταδιοδρομία)». 

Δείτε όλη την Ημερίδα πατώντας:·  

https://www.youtube.com/watch?v=Q1VQ1Rhg-Mo&sns=fb 

 

Τη διοργάνωση και το συντονισμό είχε ο Νίκος Α. Δεμερτζής, Διευθυντής του 1ου Γυμνασίου 

Καλλιθέας και Σύμβουλος Επαγγελματικού Προσανατολισμού. Με την εκδήλωση αυτή 

έληξαν, με μεγάλη προσέλευση και οι εργασίες του Σεμιναρίου Συμβουλευτικής Γονέων με 

γενική θεματική: «Εφηβεία και Επαγγελματικός Προσανατολισμός», που διεξήχθη στο 

θέατρο του 1ου Γυμνασίου Καλλιθέας, στο διάστημα από 26 Φεβρουαρίου έως 26 Μαρτίου 

2018. Η Ημερίδα και το Σεμινάριο ήταν συνδιοργάνωση του 1ου Γυμνασίου Καλλιθέας και 

του Δήμου Καλλιθέας και τελούσε υπό την αιγίδα της Δ΄ Δ/νσης Β/θμιας Εκπ/σης Αθήνας, 

του Ομίλου για την UNESCO Τεχνών, Λόγου και Επιστημών Ελλάδος και την υποστήριξη του 

ΚΕΣΥΠ και της Ένωσης Γονέων Καλλιθέας. 

Η προσέλευση του κόσμου ήταν πολύ μεγάλη (βλέπε φωτογραφία). Η εκδήλωση ξεκίνησε με 

όμορφες μελωδίες που έπαιξε στο πιάνο η Όλγα Παυλάκου. Μετά το καλωσόρισμα από το 

Διευθυντή του 1ου Γυμνασίου Ν. Δεμερτζή, ακολούθησαν χαιρετισμοί: από τη Σχολική 

Σύμβουλο Δ/θμιας Εκπαίδευσης, Γιούλη Χρονοπούλου και την Πρόεδρο της Ένωσης Γονέων 

Καλλιθέας, Βούλα Κοσμίδου. Στην εκδήλωση παρευρέθησαν ακόμη, ο Γραμματέας της 

Ένωσης Γονέων Καλλιθέας, Κ. Γκιολές, η Υπεύθυνη του ΚΕ.ΣΥ.Π. Καλλιθέας, Θ. Κουρούκλη, 

πρόεδροι συλλόγων γονέων, Διευθυντές Σχολείων, εκπαιδευτικοί όλων των βαθμίδων και 

γονείς από την περιοχή της Καλλιθέας, της Ν. Σμύρνης του Π. Φαλήρου, των γειτονικών 

δήμων και από όλη την Αττική. 

Η πρώτη εισήγηση είχε τίτλο: "Τι οφείλουν να γνωρίζουν οι γονείς για τον έφηβο του 

σήμερα», με εισηγητή την Ελένη Λιβανίου, Εκπαιδευτική Ψυχολόγο, η δεύτερη εισήγηση " Η 

αφηγηματική Συμβουλευτική στον Επαγγελματικό προσανατολισμό ήταν της Φ. Ίσαρη, Αν. 

https://www.youtube.com/watch?v=Q1VQ1Rhg-Mo&sns=fb


Καθηγήτριας Συμβουλευτικής Ψυχολογίας Πανεπιστημίου Αθηνών. Οι εισηγήσεις 

ολοκληρώθηκαν με την εισήγηση του Νίκου Α. Δεμερτζή με τίτλο: «Οι γονείς αρωγοί στις 

επαγγελματικές επιλογές του εφήβου», στον οποίο απονεμήθηκε τιμητική πλακέτα για την 

προσφορά του στους εφήβους, από τους Προέδρους, Βούλα Κοσμίδου και Κώστα Σαντά της 

Ένωσης Γονέων και του Συλλόγου Γονέων 1ου Γυμνασίου Καλλιθέας, αντίστοιχα. 

Αίσθηση και ευμενή σχόλια προκάλεσε η συμμετοχή μαθητών του 1ου Γυμνασίου Καλλιθέας 

σε θεατρικό δρώμενο (βλέπε φωτογραφίες) που εμπεριέχεται στο βιβλίο του Νίκου 

Δεμερτζή: «Επαγγελματικός Προσανατολισμός στην Πράξη …στο πέρασμα της εφηβείας 

…στο διάβα της ζωής» (εκδόσεις Σαββάλας), σε θεατρική διδασκαλία Αρκαδίας Ψάλτη. 

Και το κλείσιμο της ημερίδας ήταν μελωδικό: Η χορωδία ενηλίκων των 3ου και 13ου 

Δημοτικών Σχολείων Ν. Σμύρνης (βλέπε φωτογραφία) ερμήνευσε πολύ ωραία τραγούδια σε 

καλλιτεχνική επιμέλεια της Αλεξάνδρας Μητσοπούλου. Η Ημερίδα έληξε με δεξίωση στο 

περιστύλιο του Ευγενιδείου, με πλούσιο μπουφέ (συνεισφορά γονέων που παρακολούθησαν 

το Σεμινάριο και την Ημερίδα). 


