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Αθήνα, 10 Οκτωβρίου 2014 

 

Ένα όμορφο …παραμύθι 

Μια φορά κι ένα καιρό, οι απόφοιτοι ενός σχολείου, θέλοντας να δώσουν ένα ευρύτερο νόημα 

στον εορτασμό μιας επετείου του σχολείου τους, αποφάσισαν την ημέρα της εορτής να 

βραβεύσουν κάποια αξιόλογα άτομα. 

Ανάμεσα στα άτομα αυτά ήταν και ένας μαθητής που είχε αριστεύσει τότε στις πανελλήνιες 

εισαγωγικές εξετάσεις. 

Στην συνέχεια το θέμα «ξεχάσθηκε» μέχρι που κάποια στιγμή, μετά από 5 χρόνια, φθάνει στον 

σύλλογο των αποφοίτων μία επιστολή από τον βραβευθέντα μαθητή, φοιτητή πλέον της 

Ιατρικής, ο οποίος έχοντας «περάσει» όλα τα έτη με άριστα, έχοντας γίνει Πρόεδρος μιας ευρείας 

επιστημονικής φοιτητικής εταιρείας (μη κερδοσκοπικής) και ετοιμάζοντας το ετήσιο διεθνές 

επιστημονικό συνέδριο αυτής, προσκαλεί τα μέλη του συλλόγου που τον βράβευσε να 

συμμετάσχουν στο συνέδριο και να παρουσιάσουν την ιστορία, τους στόχους και τις επιδιώξεις 

του σχολείου τους, που όπως είπε τον είχαν εντυπωσιάσει όταν τα πρωτοάκουσε κατά την 

βράβευσή του. 

Εξήγησε ότι αισθανόταν ευγνώμων για την (ηθική) στήριξη που του παρείχε εκείνη η βράβευση, 

στα πρώτα φοιτητικά του βήματα μακρυά από το σπίτι του (στην Κρήτη) και ήθελε πάντοτε να 

βρει μια ευκαιρία να ανταποδώσει την χειρονομία. 

Θεώρησε, λοιπόν, ότι το διεθνές συνέδριο της επιστημονικής εταιρείας που προΐσταται είναι η 

πλέον κατάλληλη ευκαιρία να γίνει ένα αφιέρωμα που θα κάνει γνωστή σε ένα μεγάλο πλήθος 

νέων, φοιτητών από όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό (γύρω στους 2000 συνέδρους), την ιστορία 

και το πρόγραμμα του σχολείου εκείνου που τόσο τον εντυπωσίασε και το οποίο, παρ’ όλο που 

είχε πάψει να υπάρχει, κρατούσε τους αποφοίτους του σφικτά δεμένους τόσο μεταξύ τους όσο 

και με τις αρχές και τους στόχους που τους είχε εμφυσήσει. 

 

Αγαπητοί αναβρυτινοί φίλοι, 

 

Πέντε χρόνια πριν, στις 29 Νοεμβρίου 2009, εορτάσαμε τα 60 χρόνια από την έναρξη λειτουργίας 

του Εθνικού Εκπαιδευτηρίου Αναβρύτων (1949) με μία όμορφη εκδήλωση, κατά την διάρκεια της 

οποίας θεωρήσαμε σκόπιμο να βραβεύσουμε κάποια πολύ αξιόλογα άτομα. 

Έτσι, το πιο πάνω ...παραμύθι αναφέρεται στον σύλλογό μας και στην βράβευση του τότε 

μαθητή Δημήτρη Π. Ντεντάκη από την Κρήτη, ο οποίος στις πανελλήνιες εξετάσεις 2009 πέτυχε 

την 3η καλύτερη βαθμολογία σ’ όλη την Ελλάδα (και 1η σ’ όλη την Κρήτη) και εισήλθε στην 

Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών. 

Το ιμέιλ που λάβαμε πριν ένα μήνα από τον Δημήτρη Ντεντάκη ήταν ξεκάθαρο αποτελώντας 

μία αισιόδοξη αναλαμπή στην θολούρα της εποχής μας και μας προκάλεσε μία δυνατή 

ευχάριστη έκπληξη καθώς και συγκίνηση. 

Η συνάντηση που είχε την Δευτέρα 6/10/2014 το Διοικητικό Συμβούλιο του συλλόγου μας (σε 

πλήρη απαρτία) με τον Δημήτρη Ντεντάκη, διέλυσε κάθε επιφύλαξη που τυχόν είχε κάποιος και 

εδραίωσε μία άκρως αισιόδοξη εικόνα τόσο για τον ίδιο τον αριστούχο φοιτητή όσο και ευρύτερα, 

για την νεολαία μας και τις δυνατότητες που έχει. 

Ο Δημήτρης Ντεντάκης μας μίλησε για την πορεία του, για τους στόχους του, για τις αρχές του, 

που τις κρατάει σταθερές σε πείσμα των καιρών και των «σειρήνων», για τις προσπάθειές του 
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μαζί με πολλούς άλλους φοιτητές από όλη την Ελλάδα. Μας μίλησε και για τις εντυπώσεις του 

από την εκδήλωσή μας του 2009 και μας εντυπωσίασε ακόμη περισσότερο, όταν στην προθυμία 

μας να βρούμε τρόπους να συνδράμουμε την προσπάθειά του για το συνέδριο, μας απάντησε : 

«Σας ευχαριστώ πολύ για την προθυμία σας αλλά δεν είμαι εδώ για να ζητήσω βοήθεια για το 

συνέδριο αλλά για να σας εξηγήσω περί τίνος πρόκειται και να κανονίσουμε, αν συμφωνήσετε, 

τον τρόπο με τον οποίο θα γίνει το αφιέρωμα και η παρουσίαση του σχολείου σας στο συνέδριό 

μας». 

 

Το συνέδριο θα γίνει στις αρχές Μαΐου 2015 στην Αθήνα και το Δ.Σ. ομόφωνα αποδέχθηκε την 

πρόσκληση και πρόταση του Δημήτρη Ντεντάκη να συμμετάσχει ο σύλλογός μας με κατάλληλη 

παρουσίαση του Ε.Ε.Α. Παράλληλα το Δ.Σ. τον συνεχάρη για την πορεία και το έργο του και του 

ευχήθηκε καλή συνέχεια και καλή επιτυχία στο συνέδριο και τις λοιπές επιδιώξεις του. 

 

Παραθέτουμε αυτούσια την επιστολή του Δ. Π. Ντεντάκη καθώς και την περιγραφή και το 

Πρόγραμμα του Συνεδρίου. 

 

Και εις ανώτερα. 

 

================================================================================= 

 

Υπενθυμίζουμε ότι όλες οι ανακοινώσεις μας είναι αναρτημένες στον ιστότοπο του Συλλόγου 

(www.anavryta.gr ή www.anavryta.org) από όπου μπορείτε να ενημερώνεσθε για τα τρέχοντα νέα 

και κυρίως για τυχόν αλλαγές της τελευταίας στιγμής αφού η ενημέρωση με ιμέιλ δεν μπορεί να 

είναι πάντοτε έγκαιρη.  

 

Με αναβρυτινούς χαιρετισμούς, 

Ανδρέας Κ. Παπαπαναγιώτου '64 

Ειδικός Γραμματέας 

Σ.Α.Ε.Ε.Α. 
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