
 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

               Κατά το σχολικό έτος 2017-18 μαθητές και μαθήτριες του Γυμνασίου Θρακομακεδόνων 

έλαβαν μέρος σε μαθητικούς διαγωνισμούς και διέπρεψαν. Το σχολείο μας απέδειξε για άλλη 

μια φορά ότι ανταποκρίνεται στις προκλήσεις και, παρά τις δυσκολίες των καιρών, κινεί τις 

θετικές δυνάμεις - το έμψυχο υλικό του -  προς κατάκτηση ευγενών στόχων. 

Συγκεκριμένα, σημαντική επιτυχία αποτελεί για το σχολείο μας η διάκριση των μαθητών 

και μαθητριών μας στον Πανελλήνιο Μαθηματικό Διαγωνισμό «Θαλής», που διοργανώνει κάθε 

χρόνο η Ελληνική Μαθηματική Εταιρεία.  

Με την παρότρυνση και την πολύτιμη βοήθεια των μαθηματικών κ. Αλεξόπουλου Γ. και 

κ. Σπαθάρη Α., οι μαθητές μας προετοιμάστηκαν για τον διαγωνισμό, σκοπός του οποίου είναι η 

καλλιέργεια της μαθηματικής σκέψης, η ανάδειξη νέων μαθηματικών ταλέντων και η προώθησή 

τους σε καθιερωμένους Διεθνείς Μαθηματικούς Διαγωνισμούς. 

Συγχαίρουμε όλους τους μαθητές και τις μαθήτριες που έλαβαν μέρος στον διαγωνισμό 

στις 11.11.2017 και ιδιαίτερα τους διακριθέντες: Βασσάλο Γεώργιο, Ζήση Μαρία, Δεράκογλου 

Στεφανία και Τραχαλάκη Μαρκέλλα από την Β’ τάξη καθώς και Μαρσέλο Παναγιώτη, Σκρέκη 

Ευγενία και Φράγκο Μιχαήλ από την Γ’ τάξη.  

Το Γυμνάσιο Θρακομακεδόνων έλαβε μέρος επίσης στο Διαγωνισμό Αρχαίων Ελληνικών 

για τους μαθητές και τις μαθήτριες της Γ΄ τάξης  Δημοσίων & Ιδιωτικών Γυμνασίων αρμοδιότητας 

της Δ/νσης Δ.Ε Ανατ. Αττικής, που διεξήχθη στις 28.4.2018. (σχετ. το με αρ.πρ. 

Φ15/48505/Δ2/28.3.18 εγγ.ΥΠ.Π.Ε.Θ.). 

Διαγωνίστηκαν οι: Γκρινιάρης Βασίλειος, Δουλουγέρης Δημήτριος, Καραΐσκου Στυλιανή, 

Κόλλια Ιωάννα, Λαζαρίδη Δανάη, Νιανιακούδη-Κοέν Έρρικα, Πλατά Χαρίκλεια, Πορίκη Ίλια και 

Σιμιτσή Κωνσταντίνα και διακρίθηκαν όλοι. 

Αρίστευσε και πρώτευσε στο Διαγωνισμό η μαθήτρια Κόλλια Ιωάννα με βαθμολογία 

96/100. Οι μαθήτριες Καραΐσκου Στυλιανή και Νιανιακούδη-Κοέν Έρρικα έλαβαν την 3η  

καλύτερη βαθμολογία στο Διαγωνισμό (84/100). Ακολουθούν οι:  Γκρινιάρης Βασίλειος (4η 

καλύτερη βαθμολογία), Δουλουγέρης Δημήτριος (5η καλύτερη βαθμολογία), Λαζαρίδη Δανάη (6η 

καλύτερη βαθμολογία), Πλατά Χαρίκλεια (8η καλύτερη βαθμολογία), Πορίκη Ίλια (9η καλύτερη 

βαθμολογία) και Σιμιτσή Κωνσταντίνα (10η καλύτερη βαθμολογία). 

Ο Διευθυντής και ο Σύλλογος Διδασκόντων του Γυμνασίου Θρακομακεδόνων συγχαίρουν 

θερμά τους μαθητές και τις μαθήτριες που συμμετείχαν στο Διαγωνισμό και διακρίθηκαν, και 

ευχαριστούν την φιλόλογο κ. Μίχα Αικ. για την πρωτοβουλία, την παρότρυνση και την 

προγύμναση των υποψηφίων καθώς και την φιλόλογο κ. Μπέτση Μ. για την πολύτιμη βοήθειά 

της. 

Εκ μέρους του Συλλόγου Διδασκόντων                   Ο Διευθυντής      

Α. Κουμπής 



 

 

 


