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Α. Διαμαντοπούλου:  
«Η δύναμη της κάθε χώρας 

είναι η εκπαίδευσή της»
ΤΟ ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΤΩΝ ΒΕΛΤΙΣΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 
ΑΝΕΔΕΙΞΕ, ΓΙΑ 7Η ΧΡΟΝΙΑ, Ο ΘΕΣΜΟΣ ΤΩΝ EDUCATION LEADERS 

AWARDS, ΠΟΥ ΔΙΟΡΓΑΝΩΝΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ BOUSSIAS,  
Ο ΟΠΟΙΟΣ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΕ ΦΟΡΕΙΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΑΠΟ ΟΛΕΣ  

ΤΙΣ ΒΑΘΜΙΔΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ.
Επιμέλεια: Μαρία Μυλωνά, mmylona@boussias.com

Για 7η χρονιά, η συμμετοχή στα 
Education Leaders Awards 2022 
ξεπέρασε κάθε προσδοκία και 
κορυφώθηκε με την Τελετή Βρά-
βευσης που πραγματοποιήθη-

κε την Παρασκευή 3 Ιουνίου, στο Κέντρο 
Πολιτισμού «Ελληνικός Κόσμος», με την 
παρουσία της Προέδρου της Επιτροπής 
Αξιολόγησης, Άννας Διαμαντοπούλου, 
μελών της επιτροπής αξιολόγησης και των 

Περισσότερες πληροφορίες  
για το σύνολο  των νικητών  

και των διακρίσεων είναι διαθέσιμες  
στον πίνακα που έχει αναρτηθεί στο  

www.educationleadersawards.gr

OΙ TOP ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ
Κορυφαίες διακρίσεις για φέτος ήταν ο 

Εκπαιδευτικός Οργανισμός της Χρονιάς 
και ο Εκπαιδευτικός της Χρονιάς. Με τον 
τίτλο Εκπαιδευτικός Οργανισμός της Χρο-
νιάς διακρίθηκε το Ellinopoula.com, το 
οποίο συγκέντρωσε πολύ υψηλές βαθμολο-
γίες και διακρίσεις σε αρκετές κατηγορίες. 
Ως Εκπαιδευτικός της Χρονιάς διακρίθηκε 
για το σημαντικό του έργο, ο αναπληρωτής 
δάσκαλος Χαράλαμπος Γεωργιακάκης, για 
την προσφορά του στο 3/Θ Δημοτικό Σχο-
λείο Βοριζίων, που βρίσκεται έξω από το 
Ηράκλειο Κρήτης. Ακόμα, του προσφέρθη-
κε ως δώρο ένα tablet από την Plaisio, ενώ, 
με την υποστήριξη της Αντιπροέδρου του 
Ευρωκοινοβουλίου, Εύας Καϊλή, θα ταξιδέ-
ψει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Αξίζει να σημειωθεί πως στην έναρξη 
της βραδιάς απονεμήθηκαν τρία Τιμητικά 
βραβεία, με τους Δρ. Καλλιόπη Ορφανάκη, 
Χρυσούλα-Χρυσοβαλάντου Παπαστάθη 
και Δημήτριο Στεφανή να βραβεύονται για 
το έργο τους στις Εκπαιδευτικές Δομές του 
Καταστήματος Κράτησης Κορυδαλλού, ενώ 
η Μαρία Δελάκη για το έργο της και τη δι-
άδοση της ελληνικής γλώσσας στο Μπακού 
του Αζερμπαϊτζάν. Τιμητικό βραβείο δόθη-
κε και στο Ίδρυμα Μείζονος Ελληνισμού 
για την προσφορά του στην Εκπαίδευση, 
στον Πολιτισμό και στην Τεχνολογία, το 
οποίο παρέλαβε ο Διευθύνων Σύμβουλος 
του ΙΜΕ, Δημήτρης Εφραίμογλου.

Σημειώνεται ότι ο θεσμός έχει την Τι-
μητική Υποστήριξη του Συνδέσμου Ελλη-
νικών Κολλεγίων. Χορηγοί επικοινωνίας 
είναι το Ίδρυμα Λαμπράκη, το Epixeiro και 
το Neolaia.  

Τιμητικό Βραβείο στο Ίδρυμα Μείζονος Ελληνισμού. Άννα 
Διαμαντοπούλου, Δημήτρης Εφραίμογλου (Διευθύνων 
Σύμβουλος, Ίδρυμα Μείζονος Ελληνισμού)

Η ομάδα του Ellinopoula.com που κατέκτησε το κορυφαίο βραβείο, Εκπαιδευτικός Οργανισμός της Χρονιάς 2022

Η Πρόεδρος της Επιτροπής Αξιολόγησης, Άννα 
Διαμαντοπούλου, με τον Εκπαιδευτικό της Χρονιάς 2022, 
Χαράλαμπο Γεωργιακάκη και την Μαρία Σαγάνα, Education 
Leaders Awards Producer, BOUSSIAS

Οι παρουσιαστές της βραδιάς Μαρία Νικόλτσιου  
και Πέτρος Κουμπλής

νικητών. Παρουσιαστές της βραδιάς ήταν οι 
Μαρία Νικόλτσιου και Πέτρος Κουμπλής. 

Η Πρόεδρος της Επιτροπής, καθώς και 
τα μέλη της επιτροπής -εκπαιδευτικοί, 
εμπειρογνώμονες, πανεπιστημιακοί και 
εκπρόσωποι εκπαιδευτικών φορέων- αξι-
ολόγησαν και φέτος τις υποψηφιότητες 
και επικύρωσαν τους νικητές, σύμφωνα με 
τις βαθμολογίες που εκείνες είχαν συγκε-
ντρώσει. 

Η Α. Διαμαντοπούλου δήλωσε σχετικά: 
«Πρόκειται για έναν θεσμό, ο οποίος δεν 
είναι πλέον απλά βραβεία. Είναι μία τιμή 
για τη χώρα, γιατί αναδεικνύονται όλες, 
οι τεράστιες δυνάμεις της εκπαιδευτικής 
κοινότητας, το τι προσφέρουν οι άνθρωποι 
στα χωριά, στις πόλεις και εκτός Ελλάδας, 
στον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα και είμαστε 
πολύ περήφανοι γιατί, τελικά, η δύναμη της 
κάθε χώρας είναι η εκπαίδευσή της».
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