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ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Ε. ΠΑΠΑΣ                     

ΠΡΩΗΝ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΜΑΡΑΣΛΕΙΟΥ ΔΙΔΑΣΚΑΛΕΙΟΥ  

ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΝ. ΑΘΗΝΩΝ, 

ΟΜ. ΚΑΘ. ΠΑΝ ΑΘΗΝΩΝ 

«ΑΥΤΟΙ ΠΟΥ ΕΦΥΓΑΝ ΑΠΟ ΤΗ ΖΩΗ ΤΟ 2017». 

 

+ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ  ΚΑΣΤΡΑΝΤΑΣ 

Εφυγε από τη ζωή  το 2017 ο φίλος, ο συνάδελφος,ο συνεργάτης στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και 

ταυτόχρονα  ιδρυτικό μέλος του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ 

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ(ΕΛΛΙΕΠΕΚ) από το 1997,ο Απόστολος Καστραντάς. 

Με διετή  μετεκπαίδευση στο Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, διακρίθηκε για τη συγγραφική του 

δράση,εκλέχτηκε Σχολικός Σύμβουλος στην Π.Ε μετά την καθιέρωση του θεσμού. Είχε ενεργό 

συμμετοχή στους κοινωνικούς αγώνες και  ήταν συνεργάτης μας στο Πανεπιστήμιο Αθηνών επί 

σειράν ετών. Δραστήριο μέλος του ΕΛΛΙΕΠΕΚ ,γνωστός για το ήθος,την προσήνεια και την 

παρρησία του  άφησε ένα δυσαναπλήρωτο κενό στην οικογένειά του και σε όλους εμάς που  μάς 

τίμησε με τη φιλία του και μάς βοήθησε  με  τις δημιουργικές  του σκέψεις ,με  τους 

οραματισμούς του,   στην αέναη πάλη για το σχολείο, τον δάσκαλο, τον μαθητή, αλλά και το 

κοινωνικό γίγνεσθαι. Εκφράζουμε τα  συλλυπητήριά μας στην οικογένειά του. Αιωνία σου η 

μνήμη φίλε και συνάδελφέ μας Απόστολε Καστραντά.  

Α.Ε.ΠΑΠΑΣ 

 

+ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 

Έφυγε από τη ζωή το 2017  ένα από τα ενεργά και  μέλη του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ  

ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΕΛΛΙΕΠΕΚ)ο Χρήστος 
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Παπαδημητρίου,ένας χαρισματικός δάσκαλος με σπουδές στο ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ 

αλλά και στη Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων,συνεργάτης  μας και 

διδιδάσκων στο ΜΑΡΑΣΛΕΙΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ,σχολικός 

σύμβουλος στην Π.Ε. με πλούσια συγγραφική και πολιτιστική  δράση. Ήταν πάντα  παρών στις  

δραστηριότητες του ΕΛΛΙΕΠΕΚ και υπήρξε  ένα από  τα ιδρυτικά μέλη κατά το  έτος 1997.Θα 

λείψει σε Όλους μας. Στην οικογένειά του  εκφράζουμε τα συλλυπητήριά μας. Αιωνία σου η 

μνήμη  φίλε και  συνάδελφέ μας   Χρήστο Παπαδημητρίου. 

Α.Ε.ΠΑΠΑΣ 

 

+ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΟΛΕΜΗΣ 

 

Έφυγε από τη ζωή το 2017, ένα από τα εκλεκτά,ιδρυτικά και δραστήρια μέλη του 

ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ , 

ο  σχολικός σύμβουλος Γεώργιος Γκολέμης. Ο εκλιπών είχε  υπηρετήσει ως σύμβουλος στα 

Ελληνικά Σχολεία της Γερμανίας και ήταν γνωστός σε όλους για την προσφορά του  στον 

δάσκαλο  εντός και εκτός της Ελλάδας.Το ΕΛΛΙΕΠΕΚ  εκφράζει στους οικείους του  

συλλυπητήρια .Αιωνία σου η μνήμη  φίλε και συνάδελφέ μας  Γεώργιε Γκολέμη. 

 

Α.Ε.ΠΑΠΑΣ 

 

 

 

 


