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Αγαπητοί Anatolians,

Κοπή πίτας

Καλή χρονιά! Ευχόμαστε
το 2013 να είναι γεμάτο
υγεία, ευτυχία και ευημερία
για όλους μας.

Ας αρχίσουμε την καινούργια χρονιά με ένα κυριακάτικο tea party, όπου
θα κόψουμε πίτα, θα πιούμε τσάι και καφέ και θα πούμε τα νέα μας,

Φέτος, λαμβάνοντας
υπόψη την οικονομική
συγκυρία αλλά και την
επιθυμία μας να
συμμετέχουν ενεργά όσο
το δυνατό περισσότεροι
απόφοιτοι στις διαδικασίες
του Συλλόγου, αποφασίσαμε να μειώσουμε την
ετήσια συνδρομή των
μελών μας για το 2013
από τα 50€ στα 25€, για
όλους τους αποφοίτους.
Για να συνεχίσουμε όμως
να ανταποκρινόμαστε
στους σκοπούς μας,
σκεφθήκαμε να ξεκινήσουμε ένα πρόγραμμα
Fund Raising μέσα από
τη διάθεση κουπονιών
αξίας 5€. Περισσότερες
πληροφορίες θα βρείτε
στην δεύτερη σελίδα του
newsletter.
Σε αυτό το τεύχος θα
μάθετε ακόμα τα τελευταία
νέα του Συλλόγου μας.
Επίσης, θα ενημερωθείτε
για τις εκδηλώσεις που
οργανώσαμε μέσα στο
φθινόπωρο του 2012,
καθώς και για εκείνες
που προγραμματίζουμε
για το χειμώνα του 2013.
Θα χαρούμε πολύ να σας
δούμε σε αυτές.
Με φιλικούς
χαιρετισμούς,
Το Διοικητικό Συμβούλιο.

την Κυριακή 10 Φεβρουαρίου
στο ξενοδοχείο ΗΛΕΚΤΡΑ ΠΑΛΛΑΣ
ώρα 11:30
Σας περιμένουμε όλους!!!!

Επίσκεψη στο
Αρχαιολογικό Μουσείο

ΜΑΡΤΙΟΣ

Ο Σύλλογός μας, στο πλαίσιο των πολιτιστικών του Εκδηλώσεων, οργανώνει
επίσκεψη στο Αρχαιολογικό Μουσείο, τον Μάρτιο, με οργανωμένη ξενάγηση.
Θα σας ενημερώσουμε σύντομα για περισσότερες λεπτομέρειες.

event recap
Κεραμεικός
& κρασάκι...
Την Κυριακή 21 Οκτωβρίου
διοργανώσαμε ξενάγηση στον Κεραμεικό.
Μετά την πολύ ενδιαφέρουσα
περιήγηση στο μουσείο και στον χώρο
του αρχαίου νεκροταφείου
επισκεφθήκαμε ένα κοντινό ταβερνάκι,
γιατί όλοι γνωρίζουμε ότι το ...θέαμα
συνοδεύεται πάντα από άρτο.
Περάσαμε υπέροχα!

Thanksgiving dinner
Την Παρασκευή 30 Νοεμβρίου, γιορτάσαμε την Ημέρα των Ευχαριστιών στο
πάντα φιλόξενο και επιβλητικό Μουσείο Νάσιουτζικ. Η βραδιά ήταν
αφιερωμένη στο πρόγραμμα των υποτροφιών του Κολλεγίου Ανατόλια.
Με συγκίνηση και ενθουσιασμό παρακολουθήσαμε το Video του προγράμματος
των υποτροφιών. Το αφιέρωμα έκλεισε με την οικότροφο-υπότροφο
Χ. Κουτσιούμπα ‘04 να μοιράζεται τις σκέψεις και τις εμπειρίες της. Την
εκδήλωση τίμησαν πολλοί απόφοιτοι και φίλοι, ο Εκτελεστικός Πρόεδρος
του Κολλεγίου Δρ. Πάνος Βλάχος, εκπρόσωποι της Διοίκησης, Trustees,
εκπρόσωποι της Αμερικανικής Πρεσβείας και δημοσιογράφοι. Κατά γενική
ομολογία ήταν μια πολύ όμορφη βραδιά.
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Πρόγραμμα Υποτροφίας
Τον Ιούνιο του 2012 αποφοίτησε από το Κολλέγιο ο υπότροφός μας με το
Βραβείο Pat Kastritsis ως το καλύτερο παιδί του οικοτροφείου και μέσα
από τη διαδικασία των Πανελλαδικών Εξετάσεων είναι ήδη φοιτητής ΑΕΙ.
Η νέα μας υπότροφος είναι μια μαθήτρια από τη Θεσσαλονίκη. Η Επιτροπή
Υποτροφιών του Κολλεγίου την επέλεξε, επειδή πληροί όλες τις απαραίτητες
προδιαγραφές που θέτει: υψηλό νοητικό επίπεδο, ζήλο για μάθηση,
κοινωνικότητα και θέληση για πρόοδο. Στις εξετάσεις υποτροφιών κατέλαβε
την 3η θέση ανάμεσα σε 131 υποψήφιους . Τα ενδιαφέροντά της είναι πολλά
και ποικίλα. Τα πρώτα σχόλια των καθηγητών της την περιγράφουν ως μία
έξυπνη, δραστήρια, επιμελή και φιλομαθή μαθήτρια. Είμαστε βέβαιοι ότι θα
διακριθεί και θα πραγματοποιήσει όλους τους στόχους και τα όνειρά της και
θα τιμήσει με τον καλύτερο τρόπο το πρόγραμμα των υποτροφιών του
Συλλόγου Αποφοίτων του Κολλεγίου Ανατόλια ‘εν Αθήναις’ στο Σχολείο μας.
Το ετήσιο κόστος της υποτροφίας ανέρχεται σε 8.850 ευρώ.

Μεγάλη Κλήρωση
Κληρώσαμε το αυτοκίνητο την
30η Νοεμβρίου 2012, ημέρα
γιορτής του Συλλόγου μας εν
όψει των Χριστουγέννων, στο
Μουσείο Νάσιουτζικ. Νικήτρια η
απόφοιτος Ελένη Δαλακούρα ‘58.
Έπαθλο ένα Toyota Aygo City,
5-θυρο, χρώματος λευκού, το
οποίο και παρέδωσε ο πρόεδρός
μας Γιάννης Φωτόπουλος στην
τυχερή. Kαταφέραμε να
διαθέσουμε τους λαχνούς μας σε
λιγότερο από έξι μήνες. Βασικοί
υποστηρικτές μας οι απόφοιτοί
μας, αλλά και φίλοι που
συνέδραμαν σε αυτή μας την
προσπάθεια. Καλή τύχη στην
κ.Δαλακούρα για την καινούργια
χρονιά. Πάντα Τέτοια!

Ομάδα Εθελοντισμού

Fund Raising

Πέρασαν δυο χρόνια προσφοράς και
συμπαράστασης στις οικογένειες που
η Ομάδα Εθελοντισμού του Συλλόγου
μας έχει υιοθετήσει. Θέλουμε με
αυτή την ευκαιρία να μοιραστούμε
μαζί σας τις σκέψεις και τα συναισθήματά μας, τη χαρά και την
ικανοποίησή μας βλέποντας όλο και
περισσότερους να μας βοηθούν και
να συμμετέχουν με κάθε τρόπο στην
προσπάθειά μας είτε με προσωπική
εργασία είτε με προσφορές. Θέλουμε
να σας μεταδώσουμε την αίσθηση
ότι όλα αυτά πραγματικά πιάνουν
τόπο και είναι απίστευτα σημαντικά
για αυτές τις οικογένειες. Το βλέπουμε
στα μάτια τους, στον τρόπο που μας
αγκαλιάζουν, στις ευχές που μας
δίνουν. Έτσι κι εμείς παίρνοντας
δύναμη λέμε να προσθέσουμε ακόμα
τρεις οικογένειες στο Πρόγραμμα
Υποστήριξης και φυσικά και πολλούς
εθελοντές στην ομάδα μας.

Καθ’ όλη τη διάρκεια της χρονιάς,
σε κάθε ευκαιρία θα διατίθενται
κουπόνια, αξίας 5€, για την
επιπλέον χρηματοδότηση των
σκοπών του Συλλόγου. Για την
επιτυχία αυτής της πρωτοβουλίας
βασιζόμαστε στην καλή σας διάθεση.
Καλούμε, επίσης, όσους από εσάς
το επιθυμούν, να βοηθήσετε στην
πώληση των κουπονιών. Όσοι από
εσάς ενδιαφέρεστε μπορείτε να
απευθυνθείτε στον Γραμματέα μας
Μίλτο Ασλάνογλου ‘87:
6974933332, για να προμηθευτείτε
μπλοκάκια με κουπόνια.

Βράβευση Αποφοίτου
H Αθηνά Γεωργαντά ‘73 βραβεύθηκε από την Ακαδημία Αθηνών για το εξαιρετικό
συγγραφικό έργο της "Τα Θαυμάσια Νερά, Ανδρέας Κάλβος, Ο Ρομαντισμός,
Ο Βυρωνισμός και Ο Κόσμος των Καρμπονάρων". Είμαστε περήφανοι για την
συναπόφοιτό μας και της ευχόμαστε να συνεχίσει να διαπρέπει.

Μην ξεχνάτε την
συνδρομή σας!!!
Μπορείτε να την καταθέσετε στον
λογαριασμό του Συλλόγου μας.
Όνομα Δικαιούχου: Σύλλογος
Αποφοίτων Κολλεγίου Ανατόλια
Εν Αθήναις
Αριθμός Λογαριασμού:
ALPHA BANK 157002002006011
(IBAN:GR5601401570157002002
006011)
Παρακαλούμε να σημειώνετε το
επίθετό σας (πατρικό) και το έτος
αποφοίτησης κατά την κατάθεση.
Επίσης, μέλος του ΔΣ του Συλλόγου,
ύστερα από συνεννόηση μπορεί να
σας επισκεφθεί στο σπίτι σας για την
παραλαβή της συνδρομής.
Επικοινωνείτε με την Ταμία μας
κα. Χρυσάνθη Φούντου-Ρόβη ‘76,
στο 6972 339299 για τη σχετική
συνεννόηση.

