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ΔΥΟ ΙΔΡΥΜΑΤΑ - ΔΥΟ ΙΣΤΟΡΙΕΣ:
ΕΝΑ ΟΡΑΜΑ
Εκφράζοντας τον βαθύ πατριωτισμό και την μεγάλη υπερηφάνεια για
την Ελληνική καταγωγή του, ο καπετάν Παναγιώτης Τσάκος, γόνος
ναυτικής οικογένειας από τα Καρδάμυλα Χίου ιδρύει, το 1978, στο
Μοντεβιδέο της Ουρουγουάης, το ΙΔΡΥΜΑ «ΜΑΡΙΑ ΤΣΑΚΟΣ» για την
διάδοση της ελληνικής γλώσσας και του ελληνικού πολιτισμού στη
Λατινική Αμερική. Έκτοτε, το Ίδρυμα συνεχίζει αδιάκοπα, με πανθομολογούμενα μεγάλη επιτυχία, το έργο της διδασκαλίας της ελληνικής
γλώσσας και της διάδοσης στοιχείων του αρχαίου, αλλά και του νεώτερου, ελληνικού πολιτισμού μεταξύ χωρών της Νότιας Αμερικής.
Το 1999, το Ίδρυμα αναγνωρίζεται από το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας του Υπουργείου Παιδείας σαν επίσημο Εξεταστικό Κέντρο Πιστοποίησης Ελληνομάθειας για σπουδαστές από την Ουρουγουάη και
άλλες χώρες της Λατινικής Αμερικής. Τον Δεκέμβριου του 2003, η
Ακαδημία Αθηνών βραβεύει το Ίδρυμα για το πνευματικό και φιλανθρωπικό έργο του.
Πιστεύοντας ακράδαντα ότι διαχρονική πηγή ζωής και πολιτισμού για
τη χώρα μας είναι η θάλασσα και ανησυχώντας που οι νέες γενιές
των Ελλήνων απομακρύνονται από τα θαλασσινά έργα αγνοώντας
τις δυνατότητες και ευκαιρίες που προσφέρει η ναυτιλία σε κάθε νέο
για καταξίωση και προκοπή, ο καπετάν Παναγιώτης ιδρύει, το 2008,
το Ίδρυμα «Μαρία Τσάκος» - Διεθνές Κέντρο Ναυτικής Έρευνας και
Παράδοσης, με σκοπό την προώθηση της έρευνας, τεχνολογίας και
μελέτης της ελληνικής και διεθνούς ναυτιλίας και του ναυτικού πολιτισμού και την προαγωγή και αναβάθμιση της ναυτικής εκπαίδευσης
και παράδοσης και την προστασία του θαλασσίου περιβάλλοντος.
Το Διεθνές Κέντρο Ναυτικής Έρευνας και Παράδοσης ξεκίνησε την
δράση του το 2010 με έδρα ένα ιστορικό νεοκλασσικό κτήριο στην
οδό Μιχαήλ Λιβανού στη Χίο, το οποίο η οικογένεια του καπετάν Παναγιώτη ανακαίνισε εκ βάθρων και παραχώρησε στο Ίδρυμα.

Έξι χρόνια αργότερα, το Ίδρυμα πήρε τη μορφή κοινωφελούς νομικής οντότητας με, κατά βάση, χιοκεντρικό χαρακτήρα και προσθήκη
στους αρχικούς του στόχους δραστηριοτήτων ανθρωπιστικής και φιλανθρωπικής φύσης.
Το Ίδρυμα διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο με Πρόεδρο τον Επίτιμο Γενικό Γραμματέα του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού (ΙΜΟ) κ.
Ευθύμιο Η. Μητρόπουλο και Αντιπροέδρους τον Καθηγητή κ. Κώστα
Γραμμένο και τον ναυτιλιακό επιχειρηματία κ. Σίμο Παληό. Στον πίνακα που ακολουθεί παρατίθεται η πλήρης σύνθεση του ΔΣ του Ιδρύματος, ως υφίστατο κατά τον χρόνο γραφής του παρόντος. Διευθυντής του Ιδρύματος είναι ο επίτιμος Διευθυντής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης κ. Παύλος Π. Καλογεράκης.
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ΤΑ ΚΑΡΔΑΜΥΛΑ ΤΗΣ ΧΙΟΥ
Τα Καρδάμυλα της Χίου αναφέρονται σαν οικισμός από την αρχαιότητα και βρίσκονται 30 χλμ ΒΑ της πρωτεύουσας του νησιού. Είναι ένας από τους μεγαλύτερους οικισμούς του νησιού συνιστάμενο από δύο κοινότητες: τα Άνω Καρδάμυλα και το Μάρμαρο σαν επίνειο. Πολλαπλές είναι οι αναφορές των Καρδαμύλων στη μακραίωνα
ιστορία της Χίου, κυρίως τη θαλασσινή. Χαρακτηριστική είναι η ανάγλυφη αναγραφή στο κτήριο του Δημαρχείου με Θουκιδίδειο κείμενο
περί των Καρδαμύλων.
Από πολύ νωρίς, οι κάτοικοι των Καρδαμύλων, εκτός από τη γεωργία
και την κτηνοτροφία, δραστηριοποιήθηκαν στη θάλασσα. Η δραστηριότητά τους στα θαλασσινά έργα γίνεται πιο εμφανής στα μέσα του
19ου αιώνα και εντείνεται στις αρχές του 20ου με την πετυχημένη
μετεξέλιξη από τα πανιά στον ατμό, με αποτέλεσμα σήμερα τα Καρδάμυλα να είναι ο μεγαλύτερος ναυτότοπος της Ελλάδας και οι Καρδαμυλίτες εφοπλιστές να βρίσκονται στις πρώτες θέσεις του παγκόσμιου ναυτιλιακού στερεώματος.
Σταθμός για την κυριαρχία των Καρδαμυλιτών στη ναυτιλία υπήρξε η
ίδρυση και λειτουργία, το 1926, του Γυμνασίου Καρδαμύλων, σε κτήριο που ανήγειρε με δαπάνες του ο Καρδαμυλίτης πλοιοκτήτης και γενάρχης της μεγάλης εφοπλιστικής οικογένειας των Λιβανών, Γεώργιος Μ. Λιβανός. Το Λιβάνειο Γυμνάσιο Καρδαμύλων έδωσε τη δυνατότητα στα συνεχώς αυξανόμενα σε αριθμό και χωρητικότητα καρδαμυλίτικα καράβια να στελεχώνονται από εγγράμματους καπετάνιους
και αξιωματικούς, από τους οποίους πολλοί αναδείχθηκαν σε σπουδαίους εφοπλιστές.
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Σήμερα, στα Καρδάμυλα, λειτουργούν Γυμνάσιο, Γενικό Λύκειο και
Επαγγελματικό Λύκειο με βασικές κατευθύνσεις στους τομείς της οικονομίας και της ναυτιλίας.

«Χριστέ μου δος μου
στους σεισμούς
στις τρικυμίες του κόσμου
πάντα να στέκω
ατάραχος»

ΜΑΘΗΤΙΚΗ ΣΤΕΓΗ ΚΑΡΔΑΜΥΛΩΝ
Το όραμα μετουσιώνεται σε πράξη
ΤΟ 2013, η οικογένεια του καπετάν Παναγιώτη Ν. Τσάκου και το Κοινωφελές Ίδρυμα «Μαρία Τσάκος» - Διεθνές Κέντρο Ναυτικής Έρευνας και Παράδοσης, που η ίδια είχε ιδρύσει το 2008, υλοποιώντας την
επιθυμία και το όραμα της αείμνηστης κόρης του Μαρίας, προχώρησε στη δημιουργία μιας μαθητικής στέγης στα Καρδάμυλα με την ονομασία «Το Σπίτι της Μαρίας» - Στέγη Παιδείας και Πολιτισμού, με αντικειμενικό στόχο την εκπαιδευτική, βασικά, υποστήριξη αγοριών από
όλα τα σημεία της Ελλάδας, επιλεγομένων με βάση ειδικά κριτήρια.
«Το Σπίτι της Μαρίας», ενταγμένο στους σκοπούς και τις δράσεις του
Ιδρύματος, φιλοδόξησε, από τα πρώτα του βήματα, να αποτελέσει έναν υψηλού επιπέδου σύγχρονο κοινωνικό, εκπαιδευτικό και πολιτιστικό πυρήνα ζωής μέσα στα πλαίσια της κοινωνίας των Καρδαμύλων.
«Το όραμά μας» λέει ο Καπετάν Παναγιώτης «είναι η μαθητική κοινότητα της Στέγης να αρθεί σε πυρήνα αριστείας και προόδου νέων
παιδιών με γερές βάσεις σε αξίες και γνώσεις. Να παρέχει η Στέγη στα παιδιά όλα τα απαραίτητα εφόδια για την ανάδειξή τους στην
κοινωνία και να καλλιεργεί τις δεξιότητες και ικανότητές τους στον
μέγιστο βαθμό».
Η Μαθητική Στέγη είναι κτισμένη μέσα σε ένα μεγάλο κτήμα με κήπους, γεωργικές καλλιέργειες και χώρους άθλησης και ψυχαγωγίας,
κοντά στην καταγάλανη και πεντακάθαρη θάλασσα του Αιγαίου. Είναι
ένα διώροφο κτήριο που διαθέτει άνετους χώρους διαμονής.
Οι κοινόχρηστοι χώροι μελέτης, ψυχαγωγίας και το καθιστικό, καθώς
και η αίθουσα υπολογιστών με πρόσβαση στο διαδίκτυο και οι χώροι εστίασης (κουζίνα, τραπεζαρία), δημιουργούν ένα ιδανικό περιβάλλον για μόρφωση και πρόοδο υπό ευχάριστες και παιδαγωγικές
συνθήκες.

Το καθιστικό της Στέγης
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«Όραμα, στόχος και επιδίωξή μας, είναι «Το Σπίτι της Μαρίας» να αποτελέσει
το πρώτο βασικό βήμα προόδου και αριστείας για τους μαθητές μας,
εφοδιάζοντάς τους με αρχές και αξίες που θα τους βοηθήσουν να ξεχωρίζουν
παρέχοντάς τους συνάμα τις προϋποθέσεις να καλλιεργήσουν
και αναπτύξουν τις ικανότητες και δεξιότητές τους στον μέγιστο βαθμό».
Καπτ. Παναγιώτης Ν. Τσάκος

«Πορεία Αριστείας»
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Διεύθυνση της Στέγης
Διαπαιδαγώγηση
Υγεία και διατροφή
Υπό την αδιάλειπτη εποπτεία του Ιδρύματος «Μαρία Τσάκος», «Το Σπίτι της Μαρίας» διευθύνεται από διεπιστημονική ομάδα έμπειρη σε θέματα εκπαίδευσης και διαπαιδαγώγησης. Το διοικητικό και βοηθητικό
προσωπικό της πλαισιώνεται από εκπαιδευτικούς κάθε ειδικότητας
που συνδράμονται στο έργο τους από παιδαγωγούς και ψυχολόγους.
Σπουδαίο ρόλο στην επιλογή τροφίμων και παρακολούθηση της εν
γένει προόδου των, παίζει ειδική Συμβουλευτική Ομάδα που απαρτίζεται από διακεκριμένα μέλη της Χιακής κοινωνίας.

Στους μαθητές παρέχεται πλήρης διατροφή με προϊόντα άριστης ποιότητας, επιμελημένη από ειδικό διαιτολόγο.
Η υγεία των μαθητών είναι πρωταρχικής σημασίας για τους υπεύθυνους της Στέγης. Η μέριμνα για την υγεία τους και την θεραπευτική
τους φροντίδα έχει ανατεθή στο ιατρείο των Καρδαμύλων και το Γενικό Νοσοκομείο της Χίου. Υπάρχει, επίσης, κάλυψη ιδιωτικής ασφάλισης.

Σε τακτικές οργανωτικές και παιδαγωγικές συναντήσεις μεταξύ
της διεύθυνσης του Ιδρύματος, της διεύθυνσης της Μαθητικής Στέγης, των μελών της Συμβουλευτικής Ομάδας και των καθηγητώνφροντιστών, συζητούνται και αναλύονται θέματα παιδαγωγικά και
εκπαιδευτικά και λαμβάνονται αποφάσεις που αποβλέπουν στην συνεχή βελτίωση της εκπαίδευσης και εν γένει παιδείας και ανάπτυξης
των ικανοτήτων των φιλοξενουμένων μαθητών.
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Εκπαίδευση
Οι μαθητές της Στέγης φοιτούν στις σχολικές μονάδες των Καρδαμύλων που περιλαμβάνουν Γυμνάσιο, Γενικό Λύκειο και Επαγγελματικό
Λύκειο με κατευθύνσεις στους τομείς της οικονομίας και της ναυτιλίας. Το «Σπίτι της Μαρίας» βρίσκεται σε απόσταση 300 μέτρων από
τις σχολικές αυτές μονάδες.
Στην πόλη της Χίου λειτουργεί Ακαδημία Εμπορικού Ναυτικού Μηχανικών και, στο πλησίον νησί των Οινουσσών, Ακαδημία Εμπορικού
Ναυτικού Πλοιάρχων. Στη Χίο εδρεύουν επίσης τα τμήματα Διοίκησης Επιχειρήσεων, Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών Υπηρεσιών ως και
Μηχανικών, Οικονομίας και Διοίκησης του Πανεπιστημίου Αιγαίου.
Στους μαθητές της Στέγης παρέχεται ενισχυτική φροντιστηριακή διδασκαλία σε οποιοδήποτε μάθημα επιθυμούν.
Οι μαθητές μπορούν να φοιτήσουν σε οποιοδήποτε Λύκειο προτιμούν και να ακολουθήσουν οποιαδήποτε κατεύθυνση. Μετά την αποφοίτησή τους, μπορούν να επιλέξουν οποιαδήποτε Πανεπιστημιακή
Σχολή, Τεχνικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα ή Ακαδημία Εμπορικού Ναυτικού. Για την επιμόρφωση και απόκτηση θαλασσινών εμπειριών διατίθεται το ιστιοφόρο «ΜΑΝΙΑ» του Ιδρύματος. Όσοι εκ των μαθητών
της Στέγης επιλέξουν να σταδιοδρομήσουν στο ναυτικό επάγγελμα,
είναι ευπρόσδεκτοι στα πλοία του Ομίλου Εταιρειών Τσάκου.
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“If you can’t control the direction of the wind,
at least you can adjust the sails”.
Capt. Panagiotis N. Tsakos

Πρόοδος των μαθητών
Οι Διευθυντές της Στέγης, σε συνεργασία με το εκπαιδευτικό προσωπικό των αντίστοιχων σχολείων των Καρδαμύλων, έχουν την εποπτεία των μαθητών και ενημερώνουν το Ίδρυμα και τους γονείς και
κηδεμόνες τους για την επίδοση και τη διαγωγή τους.
Το Ίδρυμα «Μαρία Τσάκος» και οι Διευθυντές της Στέγης προσφέρουν αμέριστη συμπαράσταση στους φιλοξενούμενους μαθητές και
στον καθένα χωριστά βοηθώντας τους να διευρύνουν τις πνευματικές τους ανησυχίες και να αναπτύξουν κοινωνικές δεξιότητες που θα
τους βοηθήσουν στην μετέπειτα ζωή τους. Πρωταρχικό καθήκον, μέλημα και στόχος όλων όσων υπηρετούν το Ίδρυμα και τη Στέγη αποτελεί η σφυρηλάτηση άρτιας προσωπικότητας και η δημιουργία υπεύθυνων πολιτών.

Πολιτιστικά
και Εκπαιδευτικά προγράμματα
Αθλητικές δραστηριότητες
Ψυχαγωγία
Στοχεύοντας στην υψηλή επίδοση των μαθητών στο σχολείο καθώς
και στην πνευματική και κοινωνική τους ανάπτυξη και εξέλιξη, η Στέγη και το Ίδρυμα φροντίζουν ώστε οι φιλοξενούμενοι μαθητές να
έχουν τη δυνατότητα να ασχοληθούν με πολιτιστικές, καλλιτεχνικές,
αθλητικές και άλλες συναφείς δραστηριότητες (όπως ιστιοπλοΐα, στίβο, μουσική, χορό, κ.ά.).
Προς το σκοπό αυτό, «το Σπίτι της Μαρίας» διαθέτει χώρους ψυχαγωγίας, γήπεδα αθλοπαιδιών και αίθουσα ηλεκτρονικών υπολογιστών.
Επιπρόσθετα, οι μαθητές έχουν τη δυνατότητα να συμμετέχουν στις
δραστηριότητες αθλητικών συλλόγων των Καρδαμύλων και της Χίου.
Ένα από τα βασικά στοιχεία της ζωής των μαθητών του «Σπιτιού της
Μαρίας» είναι η συμμετοχή τους στην κοινωνική ζωή των Καρδαμύλων με τη δραστηριοποίησή τους σε πολιτιστικούς συλλόγους, ομάδες εθελοντισμού, θεατρικά και μουσικά συγκροτήματα, περιπατητικές και φιλοδασικές ομάδες, εκπαιδευτικές επισκέψεις κλπ.
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Οικονομική στήριξη μαθητών

Κανονισμός Λειτουργίας

Σε όλους τους φιλοξενούμενους μαθητές παρέχεται, σε μηνιαία
βάση, μικρό χρηματικό ποσό για τις κοινωνικές και προσωπικές τους
ανάγκες.

Η ζωή στο «Σπίτι της Μαρίας» διέπεται από Κανονισμό Λειτουργίας,
ο οποίος αποσκοπεί στην εύρυθμη διαβίωση και αρμονική συνύπαρξη των φιλοξενούμενων μαθητών, ως επίσης και στην καλλιέργεια
και ανάπτυξη της προσωπικότητάς τους.

Επί πλέον, το Ίδρυμα, με απόφαση του καπετάν Παναγιώτη Τσάκου
και της οικογενείας του, στηρίζουν οικονομικά αποφοίτους μαθητές
«του Σπιτιού της Μαρίας» που συνεχίζουν τις σπουδές τους στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση.

Οικονομική στήριξη σε προπτυχιακό
και μεταπτυχιακό επίπεδο
Μαθητές από «το Σπίτι της Μαρίας» που εισάγονται σε Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα στην Ελλάδα ή σε Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού, καθώς και εκείνοι που συνεχίζουν τις σπουδές τους σε μεταπτυχιακό επίπεδο στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, μπορούν να επωφεληθούν από τα προγράμματα Υποτροφιών και Βραβείων του Ιδρύματος
«Μαρία Τσάκος».

Κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς, οι γονείς και κηδεμόνες των
μαθητών μπορούν να επισκέπτονται, όποτε επιθυμούν, το «Σπίτι της
Μαρίας» προκειμένου να συναντήσουν τα παιδιά τους και να ενημερωθούν από το προσωπικό της Στέγης για την εν γένει διαγωγή και
πρόοδό τους. Ειδική διαδικασία προβλέπει την διακοπή φιλοξενίας
μαθητών που δεν ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της Στέγης από
πλευράς διαγωγής και φιλομάθειας. Στους μαθητές παρέχεται άδεια
απουσίας ένα Σαββατοκύριακο κάθε μήνα.

Διακρίσεις - Βραβεύσεις
Η αναγραφή «Πορεία Αριστείας», που κοσμεί το υπέρθυρο της εισόδου του κτηρίου της Στέγης, αποτελεί σύνθημα και παρότρυνση για
τους φιλοξενούμενους μαθητές. Στοχεύοντας στην αριστεία, πολλοί
απόφοιτοι της Στέγης διακρίνονται στις εισαγωγικές τους εξετάσεις
σε ΑΕΙ, ΤΕΙ και Ακαδημίες ΕΝ αποσπώντας βραβεία και επαίνους.
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Η Καρδαμυλίτισσα αποχαιρετά τους ναυτικούς

Επισκέψεις
προσωπικοτήτων
Εκδηλώσεις - Εορτές
Τιμή και χαρά αποτελούν για το Ίδρυμα και το «Σπίτι
της Μαρίας» οι επισκέψεις διακεκριμένων προσωπικοτήτων (λ.χ. της ΑΘΠ του Οικουμενικού Πατριάρχη,
του Προέδρου της Ελληνικής Δημοκρατίας, του πρώην Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας, κ.ά.) με την
ευκαιρία εορτών ή άλλων σημαντικών εκδηλώσεων.
Εκτός από τις ευκαιρίες μάθησης, τέτοιες επισκέψεις
δίνουν την ευκαιρία στους μαθητές της Στέγης να επιδείξουν στους υψηλούς προσκεκλημένους τις πολυποίκιλες δράσεις με τις οποίες ασχολούνται και το εν
γένει έργο που επιτελείται στο χώρο της.

Ο Οικουμενικός Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολομαίος
κατά την επίσκεψή του τέλεσε Αγιασμό για τη νέα σχολική χρονιά
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«Το όλον είναι μεγαλύτερο
από το άθροισμα των μερών του».
Αριστοτέλης (384-322 π.Χ.)

Οι μαθητές στο «Σπίτι της Μαρίας»
διδάσκονται την αξία της συνεργασίας
και την αποτελεσματικότητα
της ομαδικότητας στην εργασία.
Το δε σύνθημα «Πορεία Αριστείας»
αποτελεί καθημερινή επιδίωξη και όραμα.

“The sea is our life breeder while seamanship is,
more than anything else,
a combination of art and science,
built on tradition and requiring
full dedication, devotion and commitment”.
Capt. Panagiotis N. Tsakos
12

Εικόνες από τη ζωή στη Στέγη
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Εκδήλωση ενδιαφέροντος –
κατάθεση αιτήσεων
Στο «Σπίτι της Μαρίας» γίνονται δεκτοί μαθητές (αγόρια) που πρόκειται να φοιτήσουν στην Β’ ή Γ’ τάξη Γυμνασίου και στην Α’ ή Β’ Λυκείου με βαθμολογία προαγωγής από την προηγούμενη τάξη τουλάχιστον 16.
Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων (βλ. υπόδειγμα) εξετάζονται από
ειδική Επιτροπή που συστήνει κατά καιρούς το Κοινωφελές Ίδρυμα
«Μαρία Τσάκος». Βασικό κριτήριο για την επιλογή είναι ο βαθμός τίτλου προόδου των υποψηφίων και οι συστάσεις του Διευθυντή του
σχολείου στο οποίο φοιτούσαν. Στην επιλογή των μαθητών, προτεραιότης δίδεται σε παιδιά αδύνατων οικονομικά οικογενειών.
Οι αιτήσεις πρέπει να συνοδεύονται από:
- Επικυρωμένα φωτοαντίγραφα των ταυτοτήτων των γονέων ή κηδεμόνων και του μαθητή
- Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης (από τα ΚΕΠ)
- Πιστοποιημένο αντίγραφο τίτλου προόδου του μαθητή, συνοδευόμενο από συστατική επιστολή του Διευθυντή του σχολείου του
- Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο του τελευταίου εκκαθαριστικού σημειώματος Εφορίας των γονέων ή κηδεμόνων του μαθητή

AITHΣΗ
Προς το
Κοινωφελές Ίδρυµα 'ΜΑΡΙΑ ΤΣΑΚΟΣ'
……/……/201…

Παρακαλώ να εντάξετε το παιδί µου στο πρόγραµµα φιλοξενίας στο «Σπίτι της Μαρίας»,
Μαθητική Στέγη Καρδαµύλων Χίου.
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΟΝΕΑ
Επώνυµο: …………………………………………………………… Όνοµα: …………………………………………………………
∆ιεύθυνση: ……………………………………………………………………………… Τηλ.: ………………………………………
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΑΘΗΤΗ
Επώνυµο: …………………………………………………………… Όνοµα: …………………………………………………………
Ηµερ/νία γέννησης: ……………………………………………………… Τάξη προς φοίτηση: ……………………………
Ο ΑΙΤΩΝ

Για πληρέστερη ενημέρωση, κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να απευθύνεται στο Ίδρυμα, στο τηλέφωνο 22710 82777 κατά τις εργάσιμες ώρες ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση:
management@mariatsakosfoundation.gr

Οι μαθητές που επιλέγονται κατά την αρχική φάση της αξιολόγησης,
καλούνται σε συνέντευξη. Η τελική απόφαση της Επιτροπής επιλογής κοινοποιείται στους γονείς ή κηδεμόνες των ενδιαφερομένων
μαθητών εγγράφως. Η όλη διαδικασία ολοκληρώνεται με την υπογραφή συμβολαιογραφικής πράξης με την οποία ανατίθεται στη Στέγη η επιμέλεια των μαθητών καθ’ όλην την διάρκεια της εν όψει σχολικής χρονιάς.
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Οι αιτήσεις κατατίθενται στο Ίδρυμα (στην διεύθυνση: Μιχαήλ Λιβανού 51, Χίο) έως και την 15η Ιουλίου εκάστου έτους.

Oι μαθητές του «Σπιτιού της Μαρίας»
σημαιοφόροι των σχολικών μονάδων των Καρδαμύλων

1.

2.

3.

1. Μερικοί από τους μαθητές μας με τη νέα τους στολή., 2. Καθιερωμένες ετήσιες εκδηλώσεις
ναυτικής εβδομάδας, 3. Ομιλίες και εκδηλώσεις στο αίθριο του Ιδρύματος στη Χίο,
4. Δενδροφύτευση στα πλαίσια περιβαλλοντικών δράσεων, 5 και 6. Τιμητικές εκδηλώσεις
για την επίσκεψη του Οικουμενικού Πατριάρχη στο Ίδρυμα: έκδοση γραμματοσήμων και έκθεση
έργων ζωγραφικής Κ. Παρθένη, 7. Από εκδήλωση απονομής των ετήσιων βραβείων Αριστείας

4.

5.

6.

7.
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«ΤΟ ΣΠΙΤΙ
ΤΗΣ ΜΑΡΙΑΣ»

ΣΤΕΓΗ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

ΚΟΙΝΩΦΕΛΕΣ ΙΔΡΥΜΑ 'ΜΑΡΙΑ ΤΣΑΚΟΣ'
ΚΕΝΤΡΟ ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ
ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

Μιχαήλ Λιβανού 51, Χίος
Τ.Θ. 119
Τ.Κ. 821 32
Tηλ: 22710 82777
Fax: 22710 81979
contact@mariatsakosfoundation.gr
www.mariatsakosfoundation.gr
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