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Thomas Fischer
Schulleiter DSA

Liebe Absolventen,

vor 7 Jahren, als V-Kurs-Schülerinnen und -Schüler wurde der „Kessel unter Dampf 
gesetzt“, mit den Jahren der Druck stetig erhöht, bis hin zur maximalen Belastbar-
keit: Apolytirion, Ergänzungsprüfungen und panhellenischen Prüfungen. 
Zum Glück habt ihr alle dem hohen Druck Stand gehalten! 

Die DSA ist heute mächtig stolz auf euch, denn es ist zunächst euer Fleiß und 
eure  Leistung, die euch schulischen Erfolg und gute Perspektiven für das Studium 
ermöglicht haben. 

Die DSA wollte euch nicht nur Heimat für akademische Bildung sein, wir woll-
ten immer auch Herzenswärme, Verantwortungsbewusstsein, Wahrhaftigkeit, 
Toleranz, Neugier und Lebenslust vermitteln, „Fächer“ in denen ihr keine akademi-
schen Titel erwerben könnt, die jedoch zum Leben unerlässlich sind. Ich wünsche 
mir sehr, ihr habt diese Werte an der DSA erleben können. 

Zur schulischen Erfahrung gehört aber auch die Enttäuschung, das Gefühl zu 
versagen. Hoffentlich waren es eure Freunde, eure Geschwister, eure Eltern und 
eure Lehrer, die euch geholfen haben, auch die schwierigen Tage in der Schule zu 
überwinden und hoffentlich überwiegen am Ende die guten, die glücklichen Tage.

Jetzt verlasst ihr die Schule, um ein neues aufregendes Kapitel aufzuschlagen: das 
Studium. Ich wünsche euch dabei Erfolg, seid neugierig auf das Unbekannte, lernt 
von und mit anderen, und wenn ihr Gelegenheit habt, kommt vorbei und berich-
tet euren „alten Lehrerinnen und Lehrern“ wie es euch ergeht.

Thomas Fischer



Μολονότι η αλυσίδα ήταν χοντρή 
και ισχυρή, μου φαινόταν ολοφά-
νερο ότι ένα ζώο που μπορούσε 
να ξεριζώνει δέντρα με τη δύναμη 
του, θα μπορούσε εύκολα να λυθεί 
και να φύγει. 
Το θεωρούσα αληθινό μυστήριο. 
Μα τι τον κρατάει; 
Γιατί δεν το σκάει;
Ρώτησα τότε κάποιον δάσκαλο ,τον 

πατέρα μου ή ένα θείο μου, για το μυστήριο 
του ελέφαντα. 
Κάποιος μου εξήγησε ότι ο ελέφαντας είναι δα-
μασμένος. 
Έκανα τότε την προφανή ερώτηση: “Κι αφού εί-
ναι δαμασμένος, γιατί τον αλυσοδένουν;”
Πριν από μερικά χρόνια ανακάλυψα - ευτυχώς 
για μένα - ότι κάποιος είχε αρκετή σοφία ώστε ν’ 
ανακαλύψει την απάντηση. 
Ο ελέφαντας του τσίρκου δεν το σκάει γιατί τον 
έδεναν σε ένα παρόμοιο παλούκι από τότε που 
ήταν πολύ, πολύ μικρός.
Έκλεισα τα μάτια και φαντάστηκα τον νεογέννη-
το ανυπεράσπιστο ελέφαντα δεμένο στo παλού-
κι. 
Είμαι βέβαιος ότι τότε το ελεφαντάκι είχε σπρώ-
ξει, τραβήξει και ιδρώσει πασχίζοντας να λευτε-
ρωθεί. 
Μα, παρ’ όλες τις προσπάθειές του, δεν τα είχε 
καταφέρει, γιατί το παλούκι ήταν πολύ γερό για 
τις δυνάμεις του.
“Έτσι είναι, αγαπημένοι μου τελειόφοιτοι. Όλοι 
είμαστε λίγο - πολύ σαν τον ελέφαντα του τσίρ-
κου. 
Ζούμε πιστεύοντας ότι “δεν μπορούμε” να κά-
νουμε ένα σωρό πράγματα , απλώς επειδή μια 
φορά, πριν από πολύ καιρό, όταν είμαστε μι-
κροί, προσπαθήσαμε και δεν τα καταφέραμε.
Πάθαμε τότε το ίδιο με τον ελέφαντα. 
Χαράξαμε στη μνήμη μας αυτό το μήνυμα: 
“Δεν μπορώ, δεν μπορώ και ποτέ δε θα μπο-
ρέσω.”
Ο μοναδικός τρόπος να μάθετε εάν μπορείτε, 
είναι να προσπαθήσετε πάλι με όλη σας την 
ψυχή...
Αφιερωμένο σε όλους όσοι παραμένουμε 
δεμένοι σε μικρά ή μεγάλα παλούκια και μη 
συναισθανόμενοι την τρομερή μας δύνα-
μη, δειλιάζουμε και δεν κάνουμε ένα βήμα 
μπροστά...

Αγαπητοί απόφοιτοι να χαίρεστε την οικο-
γένεια σας και τους φίλους σας κάθε στιγ-
μή. Ούτε τα χρήματα ούτε η δύναμη ούτε 
η δόξα δεν αξίζουν μπροστά στις στιγ-
μές που ζει κανείς με τα αγαπημένα του 
πρόσωπα. Πείτε στους γονείς και στους 
φίλους σας ότι τους αγαπάτε όσο πιο 
πολλές φορές μπορείτε, κλάψτε μαζί 
τους, γελάστε μαζί τους . Η ζωή δεν εί-
ναι ένας στόχος αλλά μια διαδικασία.

Βασίλης Τόλιας

Αγαπημένοι απόφοιτοι της τάξης του 2011

Μπορεί να φανεί περίεργο αλλά σήμερα που γιορ-
τάζουμε την ακαδημαϊκή σας επιτυχία, αποφάσισα 
να μιλήσω για τα ωφελήματα της αποτυχίας. 
Είναι πολύ βασικό να καταλάβουμε ότι η αποτυχία 
είναι ένα σκαλοπάτι προς την επιτυχία, ένα μάθημα 
που πρέπει να μάθουμε, μία δοκιμή που πρέπει να 
περάσουμε για να φθάσουμε στην επιτυχία.
Η αλήθεια είναι ότι όλοι οι δρόμοι προς την επιτυχία 
περνάνε μέσα από τη χώρα της αποτυχίας.
Θα ‘λεγε κανείς αποτυχημένο τον Thomas Edisοn, 
όταν μάλιστα ως έφηβος θεωρήθηκε ανεπίδεκτος 
μαθήσεως και είχε χιλιάδες αποτυχίες πριν φθάσει 
επιτυχώς στη δημιουργία του ηλεκτρικού λαμπτήρα; 
Τι να πούμε για τον Abraham Lincoln που δοκίμασε 
τουλάχιστον είκοσι φορές μέχρι να πάρει το χρίσμα 
του προέδρου των Η.Π.Α.; Το ξέρατε ότι ο μεγάλος 
ζωγράφος Van Gogh που οι πίνακες του κάνουν 
θραύση στις δημοπρασίες, είχε πουλήσει μόνο ένα 
πίνακα όσο ζούσε; 
Ας πάψουμε να φοβόμαστε την αποτυχία, γιατί ο 
φόβος αυτός σταματάει την πρόοδο. Μην παίρνε-
τε προσωπικά την αποτυχία και μη παραιτείστε απ’ 
αυτή γιατί αυτό είναι το κακό και όχι η ίδια η αποτυ-
χία.  Προσοχή! Όταν έρθει μια κρίσιμη στιγμή στη 
ζωή σας να θυμάστε «Στη ζωή δεν είναι απλώς να 
σου τύχουν καλά χαρτιά. Είναι να παίξεις καλά τα 
κακά χαρτιά που θα σου τύχουν.» Το ερώτημα δεν 
είναι αν θα έχουμε προβλήματα στη ζωή μας, αλλά 
το πώς αντιμετωπίζει ο καθένας τα προβλήματά 
του”.

Αγαπητοί απόφοιτοι η ιστορία που ακολουθεί 
δείχνει με τον καλύτερο τρόπο ότι δεν πρέπει να 
σταματάμε ποτέ την προσπάθεια.
Όταν ήμουν μικρός μου άρεσε πολύ το τσίρκο, 
και στο τσίρκο μου άρεσαν πιο πολύ τα ζώα. 
Μου έκανε τρομερή εντύπωση ο ελέφαντας 
που, όπως έμαθα αργότερα, είναι το αγαπημέ-
νο ζώο όλων των παιδιών. 
Στην παράσταση, το θεόρατο ζώο έκανε επί-
δειξη του τεράστιου βάρους του, του όγκου 
και της δύναμής του...
Όμως, μετά την παράσταση και λίγο προτού 
επιστρέψει στη σκηνή, ο ελέφαντας στε-
κόταν δεμένος συνεχώς σ΄ ένα μικρό ξύλο 
μπηγμένο στο έδαφος. 
Μια αλυσίδα κρατούσε φυλακισμένα τα 
πόδια του. 
Ωστόσο, το ξύλο ήταν αληθινά μικροσκο-
πικό κι έμπαινε σε ελάχιστο βάθος μέσα 
στο έδαφος.

Βασίλης Τόλιας
Διευθυντής Λυκείου ΓΣΑ





Abi-Πανελλήνιες. Και τώρα;

Τώρα ξεκινάει για σας μια νέα ζωή, χωρίς 
προστατευτικά κιγκλιδώματα. Είμαι σίγουρος 
ότι πολλοί από εσάς έχουν ήδη επιλέξει τον 
επόμενο στόχο και θα ξεκινήσουν γρήγορα το 
ταξίδι στον αυτοκινητόδρομο των σπουδών. 
Άλλοι πάλι χρειάζονται λίγο ακόμα χρόνο για 
να επιλέξουν την σωστή «έξοδο», και γι’ αυτό 
θα παραμείνουν για λίγο στον «παράδρομο». 
Είναι όμως σίγουρο ότι όλοι θα ακολουθήσετε 
ένα νέο δρόμο και η αρχή του είναι τώρα! Σας 
εύχομαι από καρδιάς κάθε καλό στην επιλογή 
του στόχου και στην επίτευξή του.

Θέλω όμως να σας παρακαλέσω να μη λη-
σμονήσετε κάτι, ανεξάρτητα από την επιλογή 
σπουδών και επαγγέλματος. Να μη σηκώσετε 
τη ματιά σας από τον συνάνθρωπο και την κοι-
νωνία. Όποιο δρόμο και αν ακολουθήσετε, το 
ζητούμενο θα είναι πάντα πόσο υπεύθυνα και 
προσωπικά θα συνεισφέρετε στη διαμόρφωση 
της κοινωνίας, και λιγότερο πως θα διαμορ-
φώσετε τον εαυτό σας. Με την απόκτηση του 
Abitur και την επιτυχία σας στις Πανελλήνιες 
ανήκετε αυτόματα σε εκείνους που φέρουν την 
ευθύνη για τη διαμόρφωση του κόσμου, και 
μάλιστα ενός κόσμου που φαίνεται ότι είναι 
πιο εύθραυστος από οσοδήποτε τις τελευταί-
ες δεκαετίες.

Αγαπητά παιδιά, ευχές για πρόοδο, για καλή 
ακαδημαϊκή και επαγγελματική σταδιοδρο-
μία, για υγεία, για τύχη κάθε λογής θα λάβετε 
από πολλούς, και επιπλέον άλλες τόσες και 
από εμάς. Στο όνομα όλων των γονιών της 
Γερμανικής Σχολής Αθηνών θέλω να σας 
δώσω μια ιδιαίτερη ευχή. Σας εύχομαι στη 
συνέχεια του ταξιδιού της ζωής σας να 
μείνετε μαζί, να μείνετε ενωμένοι, αλλη-
λέγγυοι. Όσο περνάει ο χρόνος θα είναι 
περισσότερα αυτά που θα σας ενώνουν 
ως Αποφοίτους του σχολείου από αυτά 
που νομίζατε ότι σας χώριζαν όταν ήσα-
σταν συμμαθητές.

Συγχαρητήρια για την επιτυχία σας και 
alles Gute «fuers Leben» !             

Νίκος Πρίντεζης

Αγαπητοί Απόφοιτοι της Γερμανικής Σχολής 
Αθηνών της Χρονιάς 2011,

Λίγες μέρες πριν την έκδοση αυτού του λευκώμα-
τος τελείωσε ένα ωραίο ταξίδι έξι χρόνων στη Γερ-
μανική Σχολή Αθηνών. Στα έξι αυτά χρόνια ολοκλη-
ρώσατε μαζί με τους καθηγητές σας τεράστιο έργο: 
Δεν αποκτήσατε μόνο γνώσεις αλλά αποκτήσατε 
μόρφωση. Πρέπει πάντα να θυμόσαστε τη ρήση 
του Γερμανού παιδαγωγού Georg Kerschensteiner: 
“Bildung ist das, was uebrig bleibt, wenn alles 
Gelernte vergessen ist !”. 

Θέλω να πιστεύω ότι στο μέλλον όταν θα ξεφυλ-
λίσετε το λεύκωμα για να ξαναζήσετε νοερά όσα 
ζήσατε στη τάξη σας θα ξαναθυμηθείτε το μετάλλιο 
που αποκτήσατε τελειώνοντας αυτό το σχολείο. Στο 
μετάλλιο των προσπαθειών σας, των καθηγητών 
σας και των γονιών σας είναι αποτυπωμένη στη μία 
όψη η μόρφωση και στην άλλη η αγωγή. Η αγωγή 
σας διαμορφώθηκε μέσα και έξω από την τάξη, και 
επηρεάστηκε και από τις μεταξύ σας σχέσεις ως 
μαθητές.

Ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων Μαθητών 
του Ελληνικού Τμήματος της Γερμανικής Σχολής 
Αθηνών αναδεικνύει διαχρονικά τη σημασία των 
διαπροσωπικών σχέσεων των μαθητών και συνε-
χίζει μια μακρόχρονη παράδοση, την έκδοση του 
λευκώματος της 12ης Τάξης. Ένα βήμα διαλόγου 
και επικοινωνίας όπου κάθε μαθητής γράφει ελεύ-
θερα για τους συμμαθητές του, και αποπειράται 
να κρατήσει σε βάθος χρόνου ζωντανές ωραίες 
πτυχές της σχολικής ζωής. 

Με την ευκαιρία αυτή θα ήθελα να σας χαιρετί-
σω και στο όνομα των τριών εκπροσώπων των 
γονέων, της κας Μαρίας Τρούσα-Βισβάρδη(12Α), 
της κας Βίκυς Απέργη-Κύκνα(12Β) και της κας 
Κατερίνας Αναστασοπούλου(12C). Στο όνειρό 
τους τα τελευταία έξι χρόνια και οι τρεις ήταν 
σίγουρα την ίδια στιγμή τόσο μαθήτριες όσο 
και εκπρόσωποι γονέων, και σίγουρα όπως και 
εσείς στο τέλος ήταν γεμάτες φόβο μήπως δεν 
πάνε καλά στο Abitur και στις Πανελλήνιες. Εί-
μαι βέβαιος ότι με ιδιαίτερη προσωπική χαρά  
συνόδευσαν τόσο εσάς όσο και τους γονείς 
σας στο εξάχρονο ταξίδι με πολλές ευκαι-
ρίες, δυσκολίες και χαρές. Ήταν τυχερές να 
σας συναντήσουν προσωπικά και να έχουν 
επαφή με μια νέα γενιά, τη δική σας γενιά. 
Σας άξιζε!

Νίκος Πρίντεζης
Πρόεδρος ΔΣ Συλλόγου Γονέων ΓΣΑ



ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ 
Α΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

7Α
Ραυτόπουλος
Δρ. Μαγγίδης Ι.
Μυλωνά
Κανελλακοπούλου
Biscoping
Kankeleit
Poggensee
Latussek
Reimitz G.
Latussek
Αγγελόπουλος
Κολλιοπούλου
Enzmann
Dr. Danner
Καμπούρης
Νάνου
Κωνσταντινίδης
Λιάντη

7Β
Ραυτόπουλος
Αστρινάκη
Καρακούλη
Jeikner
Mannfraß
Bachmann
Böhnke
Böhm
Αγγελόπουλος
Dr. Wirth
Κολλιοπούλου
Enzmann
Dr. Wagner-Harken
Καμπούρης
Νάνου
Κωνσταντινίδης
Λιάντη

7C
Ραυτόπουλος
Γαζή
Βασιλείου
Κανελλακοπούλου
Vraykos
Kosinski
Rochner
Böhm
Latussek
Αγγελόπουλος
Forster
Κολλιοπούλου
Kost
Harken
Καμπούρης
Νάνου
Κωνσταντινίδης
Λιάντη

ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ 
Β΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

8Α
Ραυτόπουλος
Δρ. Μαγγίδης Ι.
Μυλωνά
Μαντοπούλου
Biscoping
Kankeleit
Gerling-Goedert
Δρ. Ηλιαδάκης
Καββαδία
Τόλιας
Αγγελόπουλος
Κολλιοπούλου
Enzmann
Harken
Πυθαρούλης
Κωνσταντινίδης
Kost

8B
Ραυτόπουλος
Αστρινάκη
Βουδούρη
Κανελλακοπούλου
Mannfraß
Bachmann
Rochner
Stenger
Philipps
Dr. Wirth
Böhm
Αγγελόπουλος
Enzmann
Stark
Κολλιοπούλου
Πυθαρούλης
Νάνου
Κωνσταντινίδης
Σίμου

8C
Ραυτόπουλος
Γαζή
Βασιλείου
Vraykos
Πεδιαδίτη
Rochner
Bechtel-Ebach
Dr. Wirth
Böhm
Ανδριόπουλος
Αγγελόπουλος
Kost
Stark
Κολλιοπούλου
Πυθαρούλης
Νάνου
Κωνσταντινίδης
Σίμου

ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ 
Γ΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

9Α
Ραυτόπουλος
Βασιλάκη
Μυλωνά
Δρ. Βασδάρης
Κουμεντάκου
Ανδριόπουλος
Wittich
Tegge
Dr. Noelle
Καββαδία
Latussek/Thimm
Enzmann
Hahn
Νάνου
Κωνσταντινίδης
Σίμου
Ρούμπος

9Β
Ραυτόπουλος
Κουμεντάκου
Jeikner
Βασιλάκη
Κουμεντάκου
Ανδριόπουλος
Holzwarth
Gerling-Goedert Krumb
Gerling-Goedert Laudwein
Δρ. Έξαρχος
Latussek
Otte
Ulhmann
Hahn
Καμπούρης
Κωνσταντινίδης
Λιάντη

9C
Μπίρταχας
Δρ. Βασδάρης
Βασιλείου
Δρ. Τύλλιος
Ανδριόπουλος
Biscoping
Πεδιαδίτη
Rochner
Clausen
Δρ. Έξαρχος
Latussek
Otte
Uhlmann
Enzmann
Hahn
Νάνου
Κωνσταντινίδης
Σίμου
Ρούμπος



ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ A΄ ΛΥΚΕΙΟΥ 
 
10Α 
Μπίρταχας
Θεοχαροπούλου
Κουμεντάκου
Jeikner
Otte
Δρ. Ηλιαδάκης
Klann
Aνδριόπουλος
Tegge
Λιάντη
Σίμου
Πυθαρούλης
Ρούμπος
Τόλιας
Ρούμπος
Δρ. Μαγγίδης Ι.
Νούσια
Kec
Sell

10B
Μπίρταχας
Κουμεντάκου
Jeikner
Μαστροκούκου
Lenz
Phillips
Δρ. Έξαρχος
Aνδριόπουλος
Holzwarth
Λιάντη
Νάνου
Σίμου
Καμπούρης
Αγγελόπουλος
Freisel

10C
Μπίρταχας
Δρ. Βασδάρης
Στάμου
Παπανικολάου
Παπαπέτρου
Δρ. Έξαρχος
Klann
Aνδριόπουλος
Reimitz
Λιάντη
Σίμου
Πυθαρούλης
Ρούμπος
Αγγελόπουλος
Biscoping

ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ B΄ ΛΥΚΕΙΟΥ 
 
11A
Μπίρταχας
Παπανικολάου 
Jeikner
Μωραίτου
Gerling
Thimm
Herzog
Kavvadias
Flerlage
Καμπούρης 
Κωνσταντινίδης
Ρούμπος 
Σίμου
Δρ. Βασδάρης
Heidling
Νούσια
Τόλιας
Αγγελόπουλος
Δρ. Μαγγίδης Ι.
Μυλωνάς
Οικονομόπουλος 
Reimitz
Barabas

11Β
Μπίρταχας
Βασιλείου 
Jeikner
Κουμεντάκου
Μαστροκούκου
Lenz
Laudwein
Klann
Huppertz
Itter
Καμπούρης 
Κωνσταντινίδης
Ρούμπος 
Σίμου
Δρ. Βασδάρης
Freisel
Παπουτσίδου
Δρ. Μαγγίδης Θ.
Καρακούλη
Reimitz
Barabas
Παπαπέτρου
Αγγελόπουλος

11C
Μπίρταχας
Στάμου
Μαστροκούκου
Παπαπέτρου
Δρ. Ηλιαδάκης
Klann
Reimitz
Tegge
Καμπούρης 
Κωνσταντινίδης
Ρούμπος 
Σίμου
Δρ. Βασδάρης
ManfraB
Sell
Herzog
Barabas
Παπουτσίδου

ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ 
 
12Α 
Μπίρταχας 
Δρ. Τύλλιος 
Θεοχαροπούλου
Νούσια 
Κουκουλίδου 
Οικονομόπουλος 
Laudwein
Δρ. Έξαρχος 
Καμπούρης 
Πυθαρούλης
Ρούμπος 
Σίμου 
Friesel
Piniek 
Sell 
Ανδριόπουλος 
Καρακούλη 
Δρ. Μαγγίδης Ι.
Δρ. Βασδάρης
Δρ. Ηλιαδάκης 
Herzog 
Kavvadias
Γαζή 
Reimitz T.
Barabas 
 
 
12Β
Μπίρταχας 
Δρ. Βασδάρης 
Βασιλείου 
Δρ. Τύλλιος 
Μαντοπούλου 
Itter-Giataganas
Οικονομόπουλος
Laudwein
Huppertz
Καμπούρης
Πυθαρούλης
Ρούμπος
Σίμου 
ManfraB
Piniek
Sell 
Ανδριόπουλος
Νούσια 
Καρακούλη 
Παπαπέτρου 
Δρ. Μαγγίδης Θ. 
Παπουτσίδου 
Δρ. Ηλιαδάκης 
Herzog
Kavvadias
Piniek
Γαζή 
Reimitz T.
Barabas
 
12c
Μπίρταχας
Πλιάτσικα 
Δρ. Βασδάρης 
Μαντοπούλου
Tegge
Παπέτρου 
Δρ. Ηλιαδάκης
Δρ. Έξαρχος
Καμπούρης
Πυθαρούλης
Ρούμπος
Σίμου 
Freisel
Sell
Laudwein
Piniek 
Ανδριόπουλος
Νούσια
Καρακούλη 
Γαζή 
Reimitz T.
Barabas
Παπουτσίδου


