
Αγαπητοί φίλοι 

Αποτελεί παράδοση για το Σχολείο μας την ημέρα αυτή, με αφορμή τον εορτασμό 
των Τριών Ιεραρχών, οι οποίοι σύμφωνα με την ελληνορθόδοξη παράδοση είναι 
προστάτες των γραμμάτων και των εκπαιδευτικών, να τιμούμε τους εκπαιδευτικούς 
και το έργο τους. Και είναι μεγάλη χαρά για εμάς, τη Διεύθυνση και το διοικητικό 
και εκπαιδευτικό προσωπικό της Σχολής Ι.Μ.Παναγιωτόπουλου, να έχουμε σήμερα 
κοντά μας τους φίλους και συνεργάτες από το  British Council. 

Η συνεργασία μας με το British Council είναι πολύ παλιά και με την υπογραφή του 
Συμφώνου Συνεργασίας (Memorandum of Understanding) τον Ιούνιο του 2013, μας 
δόθηκε η ευκαιρία να την επεκτείνουμε ακόμη περισσότερο. 

Όπως επισημαίναμε με την κοινή επιστολή μας προς τους γονείς στις αρχές της 
σχολικής χρονιάς: «Κατά τη διάρκεια της περιόδου αυτής, επετεύχθη, μέσα από τη 
διευρυνόμενη συνεργασία μας, η από κοινού ανάπτυξη, καθιέρωση και επιτυχία 
μίας σειράς καινοτόμων και δημιουργικών προγραμμάτων για τους μαθητές και τις 
μαθήτριες στη χώρα μας», οι οποίες βασίζονται αφενός στον αμοιβαίο σεβασμό και 
εμπιστοσύνη και αφετέρου στην εκτίμηση που απολαμβάνουν οι δυο οργανισμοί, 
το BC και η Σχολή ΙΜΠ, για την εκπαιδευτική προσφορά τους, ο καθένας στον τομέα 
του. 
 
Είμαστε υπερήφανοι για την επιτυχία των προγραμμάτων αυτών, καθώς και για τη 
θετική ανταπόκριση των μαθητών. Μεγάλο μέρος της επιτυχίας αυτής οφείλεται 
βέβαια στο Τμήμα Αγγλικών του σχολείου μας. Εργάζεται με ζήλο και πείσμα για να 
προσδώσει σε ένα ελληνικό σχολείο με μακρόχρονη παράδοση και τον χαρακτήρα 
του International School, πράγμα που πέτυχε και γι’ αυτό άλλωστε βραβευτήκαμε 
με το International School Award.  

Η επιτυχία αυτή αποτελεί για εμάς κίνητρο ώστε να εκπονήσουμε νέα 
προγράμματα, που θα ενισχύουν όχι μόνο την εκμάθηση της αγγλικής ως δεύτερης 
γλώσσας, αλλά και θα βοηθήσουν τους νέους να συνειδητοποιήσουν τον ρόλο τους 
στην παγκόσμια κοινότητα και να δραστηριοποιηθούν ως πολίτες του κόσμου.  

Ακριβώς γι’ αυτόν το λόγο η προσπάθεια αυτή δεν αφορά μόνο το Αγγλικό Τμήμα, 
αλλά όλους τους εκπαιδευτικούς, ανεξαρτήτως βαθμίδας και ειδικότητας. Μας 
αφορά όλους, όχι γιατί όλοι θα ωφεληθούμε από την επιτυχία αυτού του 
προγράμματος, αλλά γιατί το οφείλουμε στους μαθητές μας που θα 
δραστηριοποιηθούν επαγγελματικά  και θα ζήσουν σε ένα διαφορετικό, 
παγκοσμιοποιημένο περιβάλλον.  
 
Γι’ αυτούς τους λόγους η ΓΔ της Σχολής αποφάσισε στη σημερινή εκδήλωση των 
Τριών Ιεραρχών να τιμήσει το British Country για την προσφορά του στην Ελληνική 
Εκπαίδευση, την εξαίρετη συνεργασία μας και την καθοριστική συμβολή του στη 
διαμόρφωση του διεθνούς προφίλ του Σχολείου μας. 
 



Παράλληλα, τιμούμε και το Τμήμα Αγγλικής Γλώσσας της Σχολής μας, που 
λειτουργεί ως ατμομηχανή στη διαδικασία μετασχηματισμού της Σχολής από ένα 
υψηλού επιπέδου ελληνικό σχολείο σε ένα υψηλού επιπέδου  International School. 

 
And now a few words in English to welcome our friends from the British Council. 
 
It is with great pleasure that we are hosting you here today on the opportunity of 
the feast of the 3 Ierarchs, who according to the Greek Orthodox tradition are the 
protectors of letters and the holy patrons of the educators! 
For years at our School we celebrate the occasion, gathering together, honouring 
those who we esteem and, last but not least, relaxing and entertaining ourselves.  
 
And so, here we are tonight all together to consolidate our partnership and ready to 
embark on new tasks, further elaborating our actual programmes and preparing new 
ventures. 
 
Dear friends, thank you for sharing with us this celebration. And let me render you 
(and by you) the British Council Greece with a plaque, as a token of appreciation for 
your excellence in partnership, invaluable contribution towards the shaping of the 
international profile of our School, and of course the services rendered by the British 
Council to Greek education in general! 
 
  
 
  

 
 
 
 
 

 


