
Δελτίο Τύπου 
Πανελλήνια πρωτιά μαθητών του 2ου ΕΠΑ.Λ. Ξάνθης 

σε πανευρωπαϊκό διαγωνισμό αφίσας –  
Το ταξίδι στη Γκάνα της Αφρικής 

 
Αγαπητοί συνάδελφοι και φίλοι,  
Μετά το προ-περσινό πρώτο πανελλήνιο «Βραβείο Νεότητας για την ανάπτυξη 2007, με 
έμφαση στην Αφρική» της μαθήτριάς μου Χρυσούλας Αρίδα από το 1ο  ΕΠΑ.Λ. Βέροιας, και το 
ταξίδι –έπαθλο στη Ζάμπια της Αφρικής, είμαι στην ευχάριστη θέση να σας ανακοινώσω ότι το 
αντίστοιχο βραβείο για το 2009 απονεμήθηκε σε μια επίσης μαθήτριά μου από το 2ο ΕΠΑ.Λ. 
Ξάνθης.  
Συγκεκριμένα, οι περσινοί μαθητές μου της Γ΄ τάξης, ειδικότητας Γραφικών Τεχνών, συμμετείχαν 
στο διαγωνισμό αφίσας «Βραβείο Νεότητας 2009 για την Ανθρώπινη Ανάπτυξη, με έμφαση στην 
Αφρική» με τα εξής θέματα: «πολιτισμική ποικιλομορφία», «ισότητα των δύο φύλων», «παιδιά 
και νεολαία». 
Αξίζει να σημειώσω ότι οι δύο καλύτερες αφίσες της Ελλάδας, ανήκουν  σε δύο μαθήτριές μου 
από το 2ο ΕΠΑ.Λ. Ξάνθης που είναι η Απτουλάογλου Σεβγκήλ και η Ψάλτη Θωμαή, 
συμμαθήτριες και απόφοιτες του τμήματος Γραφικών Τεχνών του ΕΠΑ.Λ. Νικήτρια αναδείχθηκε 
η Ψάλτη Θωμαή σε ειδική τελετή απονομής βραβείων, στα πλαίσια των Ευρωπαϊκών Ημερών 
Ανάπτυξης στη Στοκχόλμη της Σουηδίας, στις 21-23 Οκτωβρίου 2009. 
Εκεί συγκεντρώθηκαν για τον ίδιο σκοπό όλοι οι νικητές, οι αναπληρωματικοί νικητές και οι 
καθηγητές τους, και από τα 27 μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το έπαθλο του φετινού 
διαγωνισμού για τους νικητές και τους καθηγητές τους είναι ένα 5ήμερο ταξίδι στην Γκάνα της 
Αφρικής που πραγματοποιήθηκε στις 3-7 Μαΐου 2010. Την Ελληνίδα μαθήτρια συνόδευσε στο 
ταξίδι ο συνάδελφος, κος Ιωάννης Καρασίμος.  
Η αφίσα της Ψάλτη Θωμαής έχει θέμα «πολιτισμική ποικιλομορφία». Ο χάρτης της Αφρικής 
που καταλαμβάνεται από μπαχαρικά 4 διαφορετικών χρωμάτων συμβολίζει τις ανθρώπινες 
φυλές, τους λευκούς, τους ερυθρόδερμους, τους μαύρους και τους κίτρινους, όλα τα χρώματα 
των ανθρώπων που ζουν στην Αφρική. Η αφίσα της μαθήτριας μεταδίδει αισιόδοξο μήνυμα 
συνεργασίας διαφορετικών λαών, διαφορετικών χρωμάτων, διαφορετικών πολιτισμών που 
σκοπό έχουν να φτιάξουν ένα καλύτερο μέλλον. 
Τον μαθητικό διαγωνισμό αφίσας διοργανώνουν οι φορείς: 
α) η  Γενική Δ/νση Ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης (DE DEN) 
β) η Γενική Δ/νση Παιδείας και Πολιτισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης (European Schoolnet  – 
EUN  – Ευρωπαϊκό Σχολικό Δίκτυο) και 
γ) το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. 
Επιπλέον πληροφορίες μπορείτε να πάρετε από τις ιστοσελίδες: 
www.dyp2008.org,   http://www.eudevdays.eu/
Με τιμή, η υπεύθυνη καθηγήτρια 
Αντιγόνη Σαράφη 
Γραφίστας – Εκπαιδευτικός Γραφικών Τεχνών  
2ο ΕΠΑ.Λ.  Ξάνθης 
Με τιμή, 
(ο συντάκτης) 
Καρασίμος Γιάννης 

http://www.dyp2008.org/
http://www.eudevdays.eu/


Αντικαταστάτης της κυρίας Σαράφη Α. – συνοδός της μαθήτριας Ψάλτη Θωμαής στο ταξίδι στη 
Γκάνα , κεντροδυτική – υποσαχάρια Αφρική. 
Ηλεκτρολόγος – Εκπαιδευτικός Ηλεκτρολογικού Τομέα 
2ο ΕΠΑ.Λ. Ξάνθης 
                                                                                                       Ξάνθη,   15/05/2010 
 
Το Πρόγραμμα του ταξιδιού DYP- Ghana 2010, 3-5 May 2010. 
 
Development Youth Prize – Prize to Ghana  
 
Δευτέρα 3/5/2010 : Ταξίδι προς την Άκκρα – Γκάνα, από το αεροδρόμιο  
                                 συγκέντρωσης όλων των μαθητών-καθηγητών, στο Άμστερνταμ. 
 
Τρίτη   4/5/2010    : Επίσκεψη στο Λύκειο LABONE – Άκκρα,  “Child’s Right Club” , 
                                UNICEF. 
                                 Παρουσίαση των δράσεων της EU  στη Γκάνα.  
                                Επίσκεψη  HOD’s Residence – κοκτέιλ.  
                                Δείπνο στο Αfrikiko- παραδοσιακοί χοροί. 
 
Τετάρτη 5/5/2010 : Στο Cape Coast Castle ,   
                                Assin – Manso (borehole, treatment unit , water 
                                tank, stand-pipe, school, “the Last Bath”). 
 
Πέμπτη 6/5/2010 :  Επίσκεψη στο σχολείο πρώιμης εκπαίδευσης – δημοτικό  
                                 Στην συνεργατική γκαλερί παραδοσιακών και νέων καλλιτεχνών  

- μουσείο. 
Ολονύχτια πτήση προς Άμστερνταμ. 

                                  
Παρασκευή 7/5/2010: Άφιξη στις Βρυξέλλες 
 
Σάββατο 8/5/2010 : Ευρωπαϊκή Ημέρα – παρουσιάσεις στο κτίριο  Barlaymont  
                                 Επίσκεψη στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο                              
 
Κυριακή 9/5/2010 :  Επιστροφή με τρεις πτήσεις στην Ελλάδα.       
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