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χκζάΝΚα αθαζπ υθ
ΗΝ ξκζάΝ θβζέεπθΝ Κα αθαζπ υθΝ δ λτγβε Ν κΝ 1λλίΝ απσΝ κΝ λα άλδκΝ Ϋζ ξκμΝ κυΝ ΚυπλδαεκτΝ υθ Ϋ ηκυΝ Κα αθαζπ υθ,Ν εαΝ  αυλκτζαΝ
ΙαευίκυέΝΣκΝβίίγΝβΝδ λτ λδαΝ βμΝξκζάμ,Ν αυλκτζαΝΙαευίκυ,Νίλαί τ βε ΝαπσΝ κΝΣ ξθδεσΝΠαθ πδ άηδκΝ βμΝΓ ληαθέαμΝη Ν κΝίλαί έκΝ“TowerΝ
PersonΝχward’’,ΝπμΝβΝεαζτ λβΝ επαδ τ λδαΝ θβζέεπθΝΚα αθαζπ υθΝ βμΝ υλυπβμέ
ΗΝ φκέ β βΝ ά αθΝ εαδ παλαηΫθ δΝ πλ ΪθΝ ΰδα έΝ γΫζκυη Ν θαΝ επαδ τ κυη Ν σ κυμΝ π λδ σ λκυμΝ εα αθαζπ ΫμΝ Ϊθ λ μΝ εαδΝ ΰυθαέε μΝ σζπθΝ πθΝ
βζδεδυθέΝΣαΝηαγάηα αΝΰέθκθ αδΝηδαΝφκλΪΝ βθΝ ί κηΪ αΝαπσΝ κθΝΟε υίλδκΝηΫξλδΝ κΝΜΪδκΝεαδΝαπσΝημγίΝ- ιμίίΝηηέΝΟδΝκηδζέ μΝζαηίΪθκυθΝξυλαΝ
υΝεαδΝξλσθδαΝ Ναέγκυ αΝπκυΝηαμΝπαλαξπλ έΝ πλ ΪθΝ κΝΠαθ πδ άηδκΝΛ υεπ έαμ (πλυβθΝIntercollege) εαδΝ κΝ υξαλδ κτη Νγ ληΪ. ΑπσΝ κΝ
2012 βΝζ δ κυλΰέαΝ βμΝ ξκζάμΝΰέθ αδΝ Ν υθ λΰα έαΝη Ν κΝ ζ τγ λκΝΠαθ πδ άηδκΝ πθΝΠκζδ υθΝ κυΝΠαθ πδ βηέκυΝΛ υεπ έαμέ
εκπσμΝ βμΝ ξκζάμ έθαδΝ θαΝ απκε ά κυθΝ κδΝ εα αθαζπ ΫμΝ δμΝ π ΫμΝ Ϊ δμΝ ΰδαΝ αΰκλΪΝ λκφέηπθΝ εαδΝ ΪζζπθΝ πλκρσθ πθΝ εαδΝ θαΝ γΫ κυθΝ
πλκ λαδσ β μέΝ ΝαΝ ηπκλκτθΝ θαΝ αυ κπλκ α τκθ αδ, θαΝ απαδ κτθΝ αΝ δεαδυηα ΪΝ κυμΝ εαδΝ θαΝ α εκτθΝ δμΝ υπκξλ υ δμΝ κυμ,Ν σππμΝ θαΝ
αΰκλΪακυθΝησθκΝσ αΝξλ δΪακθ αδέΝΣαΝπλκίζάηα αΝπκυΝαθ δη ππέακυθΝκδΝεα αθαζπ ΫμΝ έθαδΝπκζζΪΝεαδΝ βηδκυλΰκτθ αδΝη Ν βθΝαθΪπ υιβΝ βμΝ
ξθκζκΰέαμΝδ έπμΝ λκφέηπθ,Νη Ν βΝξλά βΝξβηδευθΝπλκ γΫ πθ,Νη Ν κθΝ λσπκΝπυζβ βμΝπλκρσθ πθΝεαδΝαΰαγυθΝεαδΝ βθΝΫθ κθβΝ δαφάηδ βέ
Οηδζβ ΫμΝ βμΝ ξκζάμΝ Κα αθαζπ υθΝ έθαδΝ πδ άηκθ μΝ απσΝ κΝ βησ δκΝ εαδΝ δ δπ δεσΝ κηΫαΝ εαδΝ πλκ φΫλκυθΝ δμΝ υπβλ έ μΝ κυμΝ αφδζκε λ υμΝ
ΰδα έΝεαδΝαυ κέΝγΫζκυθΝθαΝίκβγά κυθΝ βθΝπλκ πΪγ δαΝΰδαΝ επαέ υ βΝ πθΝεα αθαζπ υθέΝ υξαλδ κτη Νγ ληΪΝσζκυμΝσ κυμΝγυ δΪακυθΝ κθΝ
πκζτ δηκΝξλσθκΝ κυμΝΰδαΝθαΝΫλγκυθΝθαΝηαμΝ δαφπ έ κυθέΝΣβθΝκηδζέαΝαεκζκυγ έΝ υαά β βΝη αιτΝηαγβ υθΝεαδΝΟηδζβ άέΝΝΜ Ναυ σΝ κθΝ λσπκΝβΝ
πδ βηκθδεάΝίΪ βΝ κυΝγΫηα κμΝΰέθ αδΝπζάλπμΝεα αθκβ ά,ΝεαδΝκδΝηαγβ ΫμΝΰέθκθ αδΝδεαθκέΝθαΝαυ κπλκ α τκθ αδέΝ
ΗΝξκζάΝσππμΝαθαφΫλγβε ,Νδ λτγβε Ν κΝ1λλίΝεαδΝ υλαΝζ δ κυλΰκτθΝξκζΫμΝσξδΝησθκΝ βΝΛ υεπ έαΝαζζΪΝεαδΝ βΝΛ η σ,Ν βΝΛΪλθαεαΝεαδΝ βθΝ
ΠΪφκέΝ Όζ μΝ κδΝ ξκζΫμΝ αεκζκυγκτθΝ κΝέ δκΝπλσΰλαηηαΝ εΪγ Ν ξλσθκΝ πκυΝ κδηΪα αδΝ απσΝ κθΝ υπ τγυθκ βμΝ ξκζάμέΝ ΣκΝProjectΝ ΰδαΝ κΝβί152016 έθαδΝ«Σεβασ ός σ ο ο ί η/ α α α ω ή αι σ α
οβ ή α α ο ».
 κΝ ΫζκμΝεΪγ Νξλσθκυ,Νη Ν βθΝκζκεζάλπ βΝ πθΝ λΰα δυθΝ βμΝξκζάμ,ΝκδΝηαγβ ΫμΝΫξκυθ βΝ υθα σ β αΝθαΝπλκίκτθΝ αιδκζσΰβ βΝ κυΝprojectΝ
εαδΝ θαΝ εΪθκυθΝ δ βΰά δμέΝ επλκ ππκτθΝ πέ βμΝ βΝ ξκζάΝ βθΝ Σέ έ έέΚΝ (ΣκπδεάΝ πδ λκπάΝ ζΫΰξκυΝ ξκζδευθΝ Κυζδε έπθ)Ν εαδΝ ΫξκυθΝ βθΝ
υεαδλέαΝθαΝ υαβ ά κυθ η Ν κυμ δαξ δλδ ΫμΝευζδε έπθΝΰδαΝγΫηα αΝ δα λκφάμ εαδΝυΰ έαμ.
 κυμΝ ηαγβ ΫμΝ πκυΝ γαΝ παλαεκζκυγά κυθΝ κΝ project, πΫλαθΝ πθΝ ΰθυ πθΝ πκυΝ απκεκηέακυθ,Ν απκθΫη αδΝ πδ κπκδβ δεσΝ φκέ β βμέΝ ΣκΝ
υπκυλΰ έκΝΠαδ έαμΝαθαΰθπλέακθ αμΝ κΝυοβζσΝ πέπ κΝΰθυ πθΝπκυΝπαλΫξκθ αδΝαπκΝ βΝξκζά,Νη Ν ΰετεζδκΝ κυΝπκυΝαπκ Ϋζζ δΝ αΝ ξκζ έαΝ
εΪγ Ναεα βηαρεσΝΫ κμ,Νπαλκ λτθ δΝ κυμΝ επαδ υ δεκτμΝθαΝ υηη Ϊ ξκυθΝ κΝπλσΰλαηηαΝεαδΝπαλΫξ δΝ κΝπλκθσηδκ,Ν Νσ κυμΝ επαδ υ δεκτμΝΝ
παλαεκζκυγά κυθΝ αΝηαγάηα α, βμΝδεαθσ β αμΝ δ α εαζέαμ κυΝηαγάηα κμΝΟΑΰπΰάΝ πθΝΚα αθαζπ υθΝ αΝξκζ έαΟ
ΜΪλπΝΡπ

έ κυ

Τπ τγυθβΝ βμΝξκζάμΝΚα αθαζπ υθΝεαδ
Αθ δπλσ λκμ κυΝ δκδεβ δεκτΝυηίκυζέκυΝ κυΝΚέέΚέ
2

Project: «Σεβασ ός σ ο ο ί η/ α α α ω ή αι σ α

οβ ή α α ο »

χκζάΝΚα αθαζπ υθΝ κυΝΚυπλδαεκτΝυθ Ϋ ηκυΝΚα αθαζπ υθ Ν υθ λΰα έαΝ
η Ν κΝ ζ τγ λκΝΠαθ πδ άηδκΝ πθΝΠκζδ υθΝ κυΝΠαθ πδ βηέκυΝΛ υεπ έαμ.
Έ κμΝβί15-2016έΝΟηδζέ μΝεΪγ ΝΣλέ βΝαπσΝ20 Οε πίλέκυΝηΫχλδΝ1ι Μα κυ
Παθ πδ άηδκΝΛ υεπ έαμΝ(πλυβθ Intercollege). έγκυ αΝB1κέΝ λαΝημγίΝηΫχλδΝιηηέ
2015

Ηη λκηβθέα

γΫηα

Οηδζβ άμ

1

20 Οε πίλέκυΝ

Σ ζ άΝΈθαλιβμ
ΰδα ησμ
ΟηδζέαμΝ<<Πέ δμ,Ν ζπέμ,Ν ΰΪπβ>>

Πλπ κπλ

2

27 Οε πίλέκυ

<<ΗΝαθΪΰεβΝη έπ βμΝ βμΝαχλ έα βμ
εα α λκφάμΝ λκφέηπθ,ΝκΝλσζκμΝ πθΝ
εα αθαζπ υθΝεαδΝ πθΝαληκ έπθΝαλχυθρρ

ΚκμΝΧλέ κμΝΧλέ κυ,Ν θαπζβλπ άμΝ δ υγυθ άμΝ
Τΰ δκθκηδευθΝΤπβλ δυθΝΤπκυλΰ έκυΝΤΰ έαμ

3

3 Νκ ηίλέκυ

<< ΣαΝ δεαδυηα αΝ κυΝπκζέ βΝ– θΫ μΝ
θκηκγ έ μρρ

ΚκμΝ θ λΫαμΝπελΪ κυμ
δ υγυθ άμΝΣηάηα κμΝΚ βηα κζκΰέκυΝεαδΝ
Χπλκη λέαμΝ

4

10 Νκ ηίλέκυ

<< ζαδσζα κΝαπσΝ κΝ Ϋθ λκΝ

Κα ζΫθβΝΜδζά,
Λ δ κυλΰσμ,
ΣηάηαΝΓ πλΰέαμ

17 Νκ ηίλέκυ

5

24 Νκ ηίλέκυ

κΝπδΪ κΝηαμρρ

ίτ λκμΝΠΪ λΝ βηά λδκμΝΚκτ

δκμ

θΝγαΝΰέθ δΝ δΪζ ιβ
<< επκδά δμΝεαδΝβΝπλκ
αθ δκζβπ υθΝ άη λα>>

α έαΝ πθΝ

Κκμ Κυ αμ Μ ζΪμ,
Νκηδεσμ
Πλσ λκμ υθ Ϋ ηκυΝΠλκ

α έαμΝ αθ δκζβπ υθ
3

6

1

ε ηίλέκυ

<< δεαδυηα αΝ λΰαακηΫθπθΝΝ
λΰα έαμρρ

7

8

ε ηίλέκυ

<< Σ ληα δ ησμΝ λΰα έαμΝ,ΝΠαλΪθκηβΝ πσζυ βΝ ΚαΝΜαλέαΝ α δζ έκυ
εαδΝΠζ κθα ησμ>>
ΝκηδεσμΝτηίκυζκμ

8

15

ε ηίλέκυ

<<Γθπλέ

πσΝ1θΝ

2016

Ηη λκηβθέα

κΝχυλκΝ

ΚαΝΜαλέαΝ α δζ έκυ
ΝκηδεσμΝτηίκυζκμ

ΚκμΝ θ λΫαμΝ ζ Ϊλβμ,Ν
θυ λκμΝΓ πλΰδεσμΝΛ δ κυλΰσμ,
ΚζΪ κμΝΠλκρσθ πθΝΠκδσ β αμ,ΝίδκζκΰδεάΝΰ πλΰέαΝ
εαΝίδκζκΰδεΪΝπλκρσθ α
ε ηίλέκυΝβί1ηΝηΫχλδΝζΝΙαθκυαλέκυΝβί1θΝ δαεκπΫμΝΧλδ κυΰΫθθπθΝ
Ν αΝπαλα κ δαεΪΝηαμΝπλκρσθ α>>

γΫηα

Οηδζβ άμ

9

1βΝΙαθκυαλέκυ

<< Σλαπ αδεΪΝπλκρσθ αμΝΜπ μΝ θβη λπηΫθκμΝ
ίΰ μΝε λ δ ηΫθκμ>>

ΚκμΝΚπθ αθ έθκμΝ λαχέηβμ
Πλκρ Ϊη θκμΝ θΪπ υιβμΝΠλκρσθ πθΝεαδΝ
υλππαρευθΝγ ηΪ πθ
Κ θ λδεάΝυθ λΰα δεά ΣλΪπ αα

10

19 Ιαθκυαλέκυ

<< ικυαζδεάΝεαεκπκέβ βΝπαδ δυθ>>

λέΝΜΪλγαΝ πκ κζέ κυ
Καγβΰά λδα, Πλσ λκμΝ κυΝΣηάηα κμΝ
Πλκ βηκ δεάμΝ επαέ υ βμΝ κυΝΠαθ πδ
Frederick

11

βθΝΙαθκυαλέκυ

ξξ δ αΰπΰάΝ βθΝΠκζδ δεάΝ κυΝ
θ αΰπθδ ηκτρρ

βηέκυΝ

λέΝΠαθαΰδυ βμ ΰβ δζΪκυ,
Trojan Economics

4

12

2 Φ ίλκυαλέκυΝ

ξξάηαθ βΝωEΝεαδΝ υλππαρεΪΝΠλσ υπαΝ
Ηζ ε λδεΫμΝυ ε υΫμΝεαδΝ ικπζδ ησ: Πλκ
κυΝΚα αθαζπ άέ>>

13

9 Φ ίλκυαλέκυ

<< ηίσζδα: ΜτγκδΝεαδΝπλαΰηα δεσ β μ>>

14

16 Φ ίλκυαλέκυΝ << ΗΝαθΪΰεβΝ δΪχυ βμΝ θ λΰ δαευθΝπσλπθΝηαμΝ
πμΝηΫ λκΝαθ δη υπδ βμΝεζδηα δευθΝ
αζζαΰυθρρ

εαΝΈφβΝΞΪθγκυ,Ν
Γλαηηα Ϋαμ,
ΚέθβηαΝΟδεκζσΰπθΝΠ λδίαζζκθ δ

23 Φ ίλκυαλέκυ

<<

ΚκμΝ ίλαΪηΝΜπ ελάμ,
επλσ ππκμΝ κυΝυθ Ϋ ηκυ
αδλ δυθ

16

1 Μαλ έκυ

<<Έζ ΰχκμΝελ Ϊ πθΝεαδΝ φαΰ έπθΝ
Κτπλκ>>

17

8 Μαλ έκυΝ

ξξΗΝβηΫλαΝ κυΝΚα αθαζπ ά: υλππαρεσΝ
γΫηα>>

Κα Έζ θα Παπαχλδ κφσλκυ άΝΝκηδεσμΝ
τηίκυζκμΝ κυΝ υλππαρεκτΝΚΫθ λκυΝ
Κα αθαζπ άΝΚτπλκυ, ΚΚΚ

18

15 Μαλ έκυ

<< ΟδΝπ λέΝφκλκζκΰέαμΝαεδθά πθΝδ δκε β έαμΝ
εαδΝε φαζαδκυχδευθΝε λ υθΝθσηκδ>>

ΚκμΝ θ λΫαμΝΧλυ κ σηκυ
ΣηάηαΝ π λδευθΝΠλκ σ πθ

15

φαζδ

Ν
ΚαΝ ΰΰ ζδεάΝΛκ ακυ
α έαΝ Ηζ ε λκζσΰκμΝηβχαθδεσμ,
Λ δ κυλΰσμΝΣυπκπκέβ βμΝωYS

δεΪ υθ αιδκ κ δεΪΝ χΫ δα>>

βθΝ

λέΝΜδχΪζβμΝ θα α δΪ βμ
Παδ έα λκμ
πκζζυθ δκΝΙ δπ δεσΝΝκ κεκη έκ

υθ

φαζδ

δευθΝ

ΚαΝΠσπβΝΚυλδαεέ κυ,
Κ βθδα λδεΫμΝΤπβλ έ μ
ΣκηΫαμΝΚ βθδα λδεάμΝ βησ δαμΝΤΰ έαμ

5

29

22 Μαλ έκυ

ξξ δαγάε μρρ

Νκηδεσμ

20

29 Μαλ έκυ

<< ΝΫαΝπλκΰλΪηηα α παΰΰ ζηα δεάμΝ
επαέ υ βμΝεαδΝεα Ϊλ δ βμΝΚτπλκυ>>

ΚκμΝΓλβΰσλβμΝ βηβ λέκυ,
Λ δ κυλΰσμΝ θγλππέθκυΝ υθαηδεκτ
θ

21

5 πλδζέκυ

<< Πζαέ δκ αφ λ ΰΰυσ β αμ>>

ΚαΝΜαλέαΝ α δζ έκυ

22

12 πλδζέκυΝ

<<Πκδσ β αΝ κθΝ θα υση θκΝΣκηΫαΝ
Τ λκΰκθαθγλΪεπθΝ βΝΚτπλκ:
φΪζ δαΝ πθΝ
πκζδ υθ,Ν πθΝΚα αθαζπ υθ,Ν κυΝ
Π λδίΪζζκθ κμρρ

ΚκμΝΠΪηπκμΝΚαηΪμ
δ υγυθ άμΝΣυπκπκέβ βμΝωYS
ΚυπλδαεσμΝΟλΰαθδ ησμΝΣυπκπκέβ βμ

23

19

<<ΗΝαθΪΰεβΝΰδαΝ ι δ δε υηΫθβΝφλκθ έ αΝ πθΝ
βζδεδπηΫθπθ- Γβλδα λδεά>>

λέΝΚυλδΪεκμΝ Ϊηκυ, Γβλέα λκμ
πέεκυλκμΝεαγβΰβ άμΝΓβλδα λδεάμΝ βθΝΙα λδεάΝ
χκζάΝ κυΝΠαθ πδ βηέκυΝΛ υεπ έαμ
δε αέκθΝΙα λδεσΝΚΫθ λκΝ βμΝΛ υεπ έαμ

πλδζέκυ

ΝκηδεσμΝτηίκυζκμ

πσΝβίΝ πλδζέκυΝηΫχλδΝκΝΜα κυΝΝ δαεκπΫμΝ κυΝΠΪ χα

24

10 Μα κυ

ξξΦΪληαεα- εαζζυθ δεΪμΝθκηκγ
πλσθκδ μρρ

έ μΝεαδΝ

25

1ιΝΜα κυ

πκθκηάΝΠδ κπκδβ δευθΝΦκέ β βμ
ΟηδζέαμΝξξΓ Τ>>

Κ μΝΆθθαΝΠαφέ κυΝεαδΝΜαλέαΝ ατλκυ
Φαληαε υ δεΫμΝΤπβλ έ μ

Τπκυλΰ έκΝΤΰ έαμ

6

7

