
 

 
 

 
Ενημέρωση 

 

 

 

Αγαπητές/οί συνδημότισσες/τες, 

 

Θα θέλαμε να σας γνωρίζουμε τη λειτουργία ενός εξέχοντος χώρου φιλοξενίας και 

φροντίδας μαθητών της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στα Καρδάμυλα της Χίου, τη 

Μαθητική Στέγη «Το Σπίτι της Μαρίας». Το Κέντρο αυτό, που φέρει το όνομα της 

εμπνεύστριας και οραματίστριας του, λειτουργεί υπό την οργανωτική φροντίδα και 

οικονομική στήριξη του Ιδρύματος «Μαρία Τσάκος – Διεθνές Κέντρο Ναυτικής Έρευνας και 

Παράδοσης» το οποίο ιδρύθηκε από τον Καπετάν Παναγιώτη Ν. Τσάκο και την οικογένειά 

του στη Χίο το 2008.  

Στόχος της στέγης είναι να προσφέρει φιλοξενία σε μαθητές (προσεκτικά 

επιλεγμένους με αυστηρά αξιοκρατικά κριτήρια) το πλέον κατάλληλο περιβάλλον για την 

εκπαιδευτική τους πρόοδο και πλατύτερη δυνατή καλλιέργεια, την ανάδειξη της αριστείας 

και πάνω από όλα, τη σφυρηλάτηση μιας ολόκληρης προσωπικότητας, στηριγμένης σε 

αρχές και αξίες και κυρίως  δίνοντας  μία ανάσα πνοής στις οικογένειες που αδυνατούν να 

στηρίξουν τα παιδιά τους.  

Η Μαθητική Στέγη Καρδαμύλων φιλοξενεί κάθε σχολικό έτος 20-22 αγόρια, τα οποία 

φοιτούν στα διδακτήρια (Γυμνάσιο- Γενικό Λύκειο – Επαγγελματικό Λύκειο) των 

Καρδαμύλων Χίου.  

Οι Βασικές προϋποθέσεις για την υποβολή σχετικής αίτησης ενδιαφέροντος είναι 

δύο: α) ο μαθητής να πρόκειται να φοιτήσει τον Σεπτέμβριο 2015 στις Τάξεις Β’ και Γ’ 

Γυμνασίου και Α’ ή Β’ Λυκείου (Γενικού ή Επαγγελματικού) και β) ο μαθητής να έχει 

προαχθεί για την επόμενη σχολική χρονιά με βαθμό τουλάχιστον 16.  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ 

ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ – ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ, 
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ  

                      

Άμφισσα, 2 Ιουνίου 2015 

 

Ταχ. Δ/νση   

Ταχ. Κ.  

Τηλέφωνο   

Fax  

e-mail 

: Πλατεία Κεχαγιά, Άμφισσα 

: 33 100 

:2265350059, 2265029084 

:2265350056 

:s.vasiliadou@delphi.gov.gr 

:s.tsigka@delphi.gov.gr 

  

 

Ελληνική   

 

 

 

 



Προθεσμία κατάθεσης αιτήσεων είναι η 20η Ιουλίου 2015 (Δ/νση: Μιχαήλ Λιβανού 

51, 82 100 Χίος, Τ.Θ. 119). Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στη 

Γραμματεία του Ιδρύματος στο τηλέφωνο 22710-82777  

 

Εκ του Αυτοτελούς Τμήματος Παιδείας – Διά Βίου Μάθησης, 

 Πολιτισμού, Αθλητισμού & Νέας Γενιάς 

 

 


