
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ ΤΟΥ ΝΙΚΟΥ Α. ΔΕΜΕΡΤΖΗ 
 

Την Πέμπτη 12 Μαΐου 2011, στον πολιτιστικό πολυχώρο «Γαλαξίας», στην κεντρική πλατεία Ν. 
Σμύρνης, έγινε η παρουσίαση του βιβλίου, «ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ 
ΠΡΑΞΗ …στο πέρασμα της εφηβείας …στο διάβα της ζωής» (εκδόσεις Σαββάλας). που οργάνωσε ο 
πολιτιστικός οργανισμός και η επιτροπή παιδείας του Δήμου Ν. Σμύρνης. 
 
        Πατήστε:  

• http://www.youtube.com/watch?v=D2QZO2jdVcw για να δείτε την έναρξη της εκδήλωσης.  
• http://www.youtube.com/watch?v=2EoF5kFevaE για να ακούσετε την ομιλία για το βιβλίο της 

Παιδοψυχιάτρου Κ. Κανελλέα. 
• http://www.youtube.com/watch?v=QwVOTSEzr8E για να ακούσετε την ομιλία για το βιβλίο του 

εκπαιδευτικού και Δημάρχου Ν. Σμύρνης Σ. Τζουλάκη 
• http://www.youtube.com/watch?v=fpa73K4YjjY για να δείτε βιογραφικά στοιχεία και την ομιλία του 

συγγραφέα του βιβλίου Νίκου Δεμερτζή. 
• http://www.youtube.com/watch?v=lJtTaqiIwLk για να δείτε στιγμιότυπα από το θεατρικό, τους 

ρόλους του οποίου ενσάρκωσαν μαθητές της Ευαγγελικής Σχολής 
• http://www.youtube.com/watch?v=kMqLg2VIwTk για τη συζήτηση και το κλείσιμο της εκδήλωσης.  

  

 
Άποψη από τoν κατάμεστο «Γαλαξία». Επάνω αριστερά ο Δήμαρχος Ν. Σμύρνης Σ. Τζουλάκης, η Παιδοψυχίατρος 
Κ. Κανελλέα, η αρχισυντάκτρια της ΝΕΤ, Ο. Ολυμπίτη και ο συγγραφέας του βιβλίου Ν. Δεμερτζής 
 
 

Δείτε στην επόμενη σελίδα, δημοσίευμα (Σάββατο 21 Μαΐου 2011 σελ. 4,) της 
τοπικής εφημερίδας της Νέας Σμύρνης «Επίκαιρα», για την εκδήλωση.  
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ΜΕΓΑΛΗ Η ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ 

Στην παρουσίαση του βιβλίου του συνδημότη μας 
Νίκου ∆εμερτζή 

 
Την Πέμπτη 12 Μαΐου 2011, στο «Γαλαξία» έγινε η παρουσίαση του βιβλίου 

«ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ …στο πέρασμα της εφηβείας …στο 
διάβα της ζωής» (εκδόσεις Σαββάλας), του συνδημότη μας Νίκου ∆εμερτζή που είναι Καθηγητής στην 
Ευαγγελική  και υπεύθυνος του Γραφείου ΣΕΠ της Σχολής. 

Η ανταπόκριση του κόσμου ήταν μεγάλη. Μετά τους χαιρετισμούς που έκαναν, εκ μέρους του 
πολιτιστικού οργανισμού, ο δημοτικός σύμβουλος Γ. Κρικρής, της επιτροπής παιδείας, η Αντιδήμαρχος 
Παιδείας Κ.  ∆εληγιάννη, του προέδρου της Ένωσης Γονέων Ν. Σμύρνης, Γ. Οικονόμου και του 
προέδρου του συνδέσμου αποφοίτων Ευαγγελικής Σχολής ∆. Παπαδημητρίου, πήραν το λόγο και 
παρουσίασαν το βιβλίο, ο εκπαιδευτικός και ∆ήμαρχος Ν. Σμύρνης Σ. Τζουλάκης και η Παιδοψυχίατρος 
Κ. Κανελλέα. Στη συνέχεια μετά την ανάγνωση αποσπασμάτων του βιβλίου από τη φοιτήτρια Ε. 
Κανελλοπούλου ο συγγραφέας του βιβλίου Νίκος ∆εμερτζής ανέπτυξε τα κίνητρα συγγραφής του βιβλίου 
του αυτού, που είναι αποτέλεσμα μακρόχρονης ενασχόλησής του με τη Συμβουλευτική Επαγγελματικού 
Προσανατολισμού εφήβων και Γονέων. Στο τέλος της εκδήλωσης, μαθητές της Ευαγγελικής Σχολής 
έπαιξαν ένα θεατρικό που εμπεριέχεται στο βιβλίο και η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με συζήτηση και 
προβληματισμούς που ανέπτυξαν παρευρισκόμενοι. 

Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους ο περιφερειακός ∆ιευθυντής Εκπαίδευσης Ι. 
Κουμέντος, ο πρόεδρος του πολιτιστικού οργανισμού του ∆ήμου Ν. Σμύρνης, Ε. Χατζατουριάν, οι 
∆ημοτικοί Σύμβουλοι του ∆ήμου Ν. Σμύρνης, Φ. Μουτοπούλου (Πρόεδρος της ενιαίας  ∆ημοτικής 
επιτροπής παιδείας για τη Β/θμια Εκπ/ση), Ν. Γαλανοπούλου, Θ. Καστόρης, Σ. Μόσσιος, Α. Αθανασίου, 
Ι. ∆ημάκης, Ν. Κασιμέρη που είναι και πρόεδρος της «ηλιαχτίδας», Σχολικοί Σύμβουλοι, ο ∆ιευθυντής του 
Πειραματικού Γεν. Λυκείου της Ευαγγελικής Σχολής Κ. Μιχαλακόπουλος, το μέλος του ΚΕΜΕΤΕ της 
ΟΛΜΕ, Β. Λουζιώτης, οι Σύμβουλοι  ΣΕΠ του  ΚΕΣΥΠ Καλλιθέας Κ. Κορδονούρη και Αλίμου Ι. 
Σταματοπούλου, πρόεδροι  συλλόγων γονέων, ∆ιευθυντές Σχολείων, εκπαιδευτικοί όλων των βαθμίδων 
και γονείς από την περιοχή της Ν. Σμύρνης του Π. Φαλήρου, των γειτονικών δήμων και από όλη την 
Αττική. 
 


