
EPEIKON: 9 ΒΡΑΒΕΙΑ

Η Εικονική Πολιτιστική Επιχείρηση «EPEIKON» με το προϊόν της

«APPOLLO», κατέκτησε εννέα (9) βραβεία, σημειώνοντας εκπληκτικό ρεκόρ

επιτυχίας στο χώρο της νεανικής επιχειρηματικότητας, γεγονός που δεν έχει επιτύχει

καμία άλλη εικονική επιχείρηση, έως σήμερα.

Τα βραβεία τα οποία απέσπασε η «EPEIKON» είναι τα ακόλουθα:

1. Βραβείο "ΚΑΙΝΟΤΟΜΟ ΠΡΟΪΟΝ" 2016 από το Σωματείο

Επιχειρηματικότητας Νέων /Junior Achievement Greece (ΣΕΝ/J.A.), σε

πανελλαδικό επίπεδο.

2. Βραβείο από τη «Διεθνή Ένωση Φίλων του Ναού του Επικούριου Απόλλωνα»

δια χειρός της Α.Ε. Προέδρου της Δημοκρατίας, Προκοπίου Παυλοπούλου.

3. 3ο Βραβείο Καλύτερης Εικονικής Επιχείρησης πανελλαδικά

4. Έπαινο Πολιτιστικής Συνεισφοράς από την Αν. Υπουργό Τουρισμού, κ.

Έλενας Κουντουρά.

5. Τιμητική Πλακέτα από την Πρόεδρο του Συλλόγου Φίλων Παιδιών με

καρκίνο ΕΛΠΙΔΑ, κ. Μαριάννα Β. Βαρδινογιάννη.

6. Συγχαρητήρια Επιστολή από την Εθνική Επιτροπή για την UNESCO.

7. Αιγίδα από τον Όμιλο για την UNESCO Πειραιώς και Νήσων, Μέλος του

Εκτελεστικού Συμβουλίου της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Ομίλων, Συλλόγων

και Κέντρων της UNESCO (WFUCA) για την Ευρώπη και τη Βόρεια

Αμερική.

8. Τιμητική Πλακέτα από τον Πρόεδρο του Ομίλου για την UNESCO Πειραιώς

και Νήσων, Μέλος του Εκτελεστικού Συμβουλίου της Παγκόσμιας

Ομοσπονδίας Ομίλων, Συλλόγων και Κέντρων της UNESCO (WFUCA) για

την Ευρώπη και τη Βόρεια Αμερική, κ. Ι. Μαρωνίτη.

9. Βραβείο από το Χρηματιστήριο Αθηνών.



Β΄ ΑΡΣΑΚΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟ  ΛΥΚΕΙΟ   ΨΥΧΙΚΟΥ

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

Οι μαθητές της Β΄ τάξης Λυκείου του Β΄Αρσακείου Γενικού Λυκείου

Ψυχικού, κατά το σχολικό έτος 2015-16,  σύστησαν την Εικονική Πολιτιστική

Επιχείρηση «EPEIKON» και δημιούργησαν το προϊόν «APPOLLO».

Η κύρια αποστολή της  «EPEIKON» περιστρέφεται γύρω από 4 αξίες:

1. Ανάδειξη και προβολή των αρχαιοελληνικών μνημείων και συγκεκριμένα

του Ναού του Επικούριου Απόλλωνα.

2. Προσέλκυση πολιτιστικού τουρισμού για την ενίσχυση της οικονομίας της

χώρας μας.

3. Διευκόλυνση μετάδοσης του πολιτισμού μας σε άτομα που αδυνατούν να

επισκεφθούν τα μνημεία.

4. Προώθηση της παιδείας και της εκπαίδευσης μέσω της εικονικής

πραγματικότητας.

Το προϊόν «APPOLLO» (APP = Application, for APOLLON) αποτελεί

«συνδυασμό συσκευής προβολής εικονικής πραγματικότητας και εφαρμογής

κινητών τηλεφώνων», που ταξιδεύει τον χρήστη στο χρόνο και συγκεκριμένα στον

Ναό του Επικούριου Απόλλωνα, στις Βάσσες της Πελοποννήσου, όπως ήταν στην

αρχική του μορφή κατά τον 5ο π.Χ. αιώνα, και μάλιστα με το άγγιγμα μόνο ενός

κουμπιού.



Για την υλοποίηση του πολύπλοκου τεχνολογικού εγχειρήματος,  τα μέλη της

«EPEIKON» συνεργάστηκαν με ειδικούς επαγγελματίες και επιστήμονες, αφού

χρειάστηκε να ανασκευάσουν  και να αναστηλώσουν τον ναό σε ψηφιακό περιβάλλον

και παράλληλα να κατασκευάσουν την εφαρμογή σε περιβάλλον συμβατό με

εικονική πραγματικότητα. Προσοχή ! Η ξενάγηση που προσφέρεται δεν είναι μόνο

οπτική, αλλά και ακουστική, σε δύο γλώσσες: ελληνική και αγγλική.

Ας δούμε όμως γιατί οι μαθητές επέλεξαν την προβολή του Ναού του

Επικούριου Απόλλωνα. Η επιλογή δεν ήταν καθόλου τυχαία, Ο συγκεκριμένος  ναός

θεωρείται ο Παρθενώνας της Πελοποννήσου, έχει κατασκευαστεί από τον μεγάλο

αρχιτέκτονα Ικτίνο, συνδυάζει και τους 3 αρχιτεκτονικούς ρυθμούς και είναι το

πρώτο ελληνικό μνημείο, που συμπεριελήφθη στον κατάλογο της παγκόσμιας

κληρονομιάς της UNESCO (1986).

Η “EPEIKON” κατά την διάρκεια της λειτουργίας της κατέκτησε 9 βραβεία, γεγονός

που δεν έχει επιτύχει καμία άλλη εικονική επιχείρηση, έως τώρα.



Για την "EPEIKON" έχουν γίνει συνολικά 40 δημοσιεύσεις σε ημερήσιες

εφημερίδες, περιοδικά και στο διαδίκτυο.

Εμπνευστές και καθοδηγητές ήταν η κ. Δ. Χατζηαγγελάκη, υπεύθυνη του

Προγράμματος ΕΙΚΟΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ του Σωματείου Επιχειρηματικότητας

Νέων (Junior Achievement Greece), καθηγήτρια Πολιτικών και Νομικών Επιστημών

και η κ. Σοφία Ραπτάκη, υπεύθυνη στο Πολιτιστικό Πρόγραμμα ΔΙΑΖΩΜΑ,

Υποδιευθύντρια του Β΄Αρσακείου Γενικού Λυκείου Ψυχικού, Φιλόλογος. Πολύτιμοι

αρωγοί ήταν οι εθελοντές, σύμβουλοι του Σωματείου Επιχειρηματικότητας Νέων,

κ.κ. Γ. Μαρινόπουλος και Φ. Αλεβίζος από το Πολιτιστικό Ίδρυμα Πειραιώς και ο κ.

Ε. Φρέγκογλου, ειδικός Ψηφιακής Μοντελοποίησης από το Σωματείο ΔΙΑΖΩΜΑ.

Τη γενική εποπτεία του έργου είχε ο καθηγητής Κλασικής Αρχαιολογίας,

Μέλος του Δ.Σ. της Φ.Ε. και Γ.Γ. του Δ.Σ. του Σωματείου ΔΙΑΖΩΜΑ, κ. Βασίλειος

Λαμπρινουδάκης.

Βραβείο στην “EPEIKON” από το Χρηματιστήριο Αθηνών

Tην Παρασκευή 27 Ιανουαρίου 2017, οι μαθητές της Εικονικής Πολιτιστικής

Επιχείρησης “EPEIKON” μαζί με μέλη άλλων 3 διακριθέντων μαθητικών

επιχειρήσεων  κήρυξαν την έναρξη της συνεδρίασης τού Χρηματιστηρίου, για πρώτη

φορά, στα 140 χρόνια λειτουργίας του και βραβεύθηκαν για το προϊόν “APPOLLO”.



Το Σωματείο Επιχειρηματικότητας Νέων (ΣΕΝ) και το Χρηματιστήριο

Αθηνών οργάνωσαν τη σημαντική αυτή εκδήλωση δίδοντας έμφαση στη συνεργασία

και στην ανάπτυξη της επιχειρηματικής σκέψης των νέων της εποχής μας.

Η εκδήλωση ξεκίνησε με τη σήμανση έναρξης εργασιών τού Χρηματιστηρίου

από τους Προέδρους όλων των Εικονικών Επιχειρήσεων, ακολούθησαν  οι ομιλίες

από τον Πρόεδρο του Χρηματιστηρίου, κ. Σ. Λαζαρίδη, την Πρόεδρο του Σωματείου

Επιχειρηματικότητας Νέων, κ. Λ. Παναγιωτοπούλου και τον Γενικό Διευθυντή του

ΣΕΝ, κ. Α.Τζικόπουλο. Στη συνέχεια, οι μαθητές έκαναν  δηλώσεις στα τηλεοπτικά

μέσα που κάλυπταν την εκδήλωση (ΕΡΤ, SKY, ANT1, STAR, κ.ά). Η  σημαντική

ημερίδα έκλεισε με τη βράβευση των Εικονικών Επιχειρήσεων και τη δεξίωση που

παρετέθη προς τιμήν των βραβευμένων μαθητών και των καθηγητών τους.

Η συγκεκριμένη πρόσκληση και Βράβευση συνιστά μεγάλη τιμή για την

“EPEIKON” καθώς κατέκτησε το 9ο Βραβείο της, πραγματικά μοναδική επιτυχία που

δεν έχει κερδίσει καμία άλλη Εικονική Επιχείρηση στα προηγούμενα χρόνια.

Οι μαθητές παρέλαβαν το βραβείο τους, γεμάτοι χαρά και ενθουσιασμό,

γνώρισαν και συζήτησαν με τα στελέχη του Χρηματιστηρίου και έζησαν στον κόσμο

της οικονομίας και των επιχειρήσεων, συνοδευόμενοι από την υπεύθυνη καθηγήτριά

τους κ. Δήμητρα Χατζηαγγελάκη.

Να υπενθυμίσουμε ότι η “EPEIKON” δημιουργήθηκε από τη συνεργασία του

Πολιτιστικού Προγράμματος «ΔΙΑΖΩΜΑ», με υπεύθυνη την Υποδιευθύντρια του Β΄



Αρσακείου Λυκείου Ψυχικού, κ. Σοφία Ραπτάκη, Φιλόλογο και του Προγράμματος

Επιχειρηματικότητας «ΕΙΚΟΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ», που διοργανώνει το Σωματείο

Επιχειρηματικότητας Νέων - Junior Achievement Greece (ΣΕΝ/ J.A. Greece), με

υπεύθυνη την κ. Δήμητρα Χατζηαγγελάκη, καθηγήτρια Πολιτικών και Νομικών

Επιστημών.

Το προϊόν τής “EPEIKON”, “APPOLLO” είναι συνδυασμός συσκευής

προβολής εικονικής πραγματικότητας και εφαρμογής κινητών τηλεφώνων, που

ξεναγεί τον χρήστη οπτικοακουστικά στην ελληνική και αγγλική γλώσσα, στον Ναό

του Επικούριου Απόλλωνα, στις Βάσσες της Πελοποννήσου, όπως ήταν στην αρχική

του μορφή κατά τον 5ο π.Χ. αιώνα.

Δήλωση της καθηγήτριας, κ. Δήμητρας Χατζηαγγελάκη για την Εκδήλωση στο
Χρηματιστήριο

https://www.youtube.com/watch?v=ezs27OkdnZ4

myilianews.gr

Επικούριος Απόλλωνας: Εντυπωσιακή η εκδήλωση του Β'
Αρσάκειου Λύκειου Ψυχικού για την "Ψηφιακή 3D Απεικόνιση του
Ναού"
Ηλειακά Νέα Administrator

In: Ηλεία Ενημέρωση Τελευταία ενημέρωση : 10 Μάιος 2016 Επικούριος
Απόλλωνας: Εντυπωσιακή η εκδήλωση του Β' Αρσάκειου Λ... about:reader?url=http:
//myilianews.gr/ileia-enimerosi-eidiseis-nea/2517... 1 από 7 22/10/2018, 5:18 μ.μ.

Επικούριος Απόλλωνας: Εντυπωσιακή η εκδήλωση του Β' Αρσάκειου Λύκειου
Ψυχικού για την "Ψηφιακή 3D Απεικόνιση του Ναού" Για πρώτη φορά στη Ηλεία,
παρουσιάστηκε το προϊόν της εταιρείας «EPEIKON» (EP = Επικούριος, EIKON = σε
εικόνες), υπό την επωνυμία «APPOLLO» (APP = application για το APOLLON), το
οποίο ταξιδεύει τους επισκέπτες - χρήστες στον χρόνο με το άγγιγμα μόνο ενός
κουμπιού και συγκεκριμένα στον Ναό του Επικούριου Απόλλωνα, στην
Πελοπόννησο, το τελευταίο τέταρτο του 5ου π.Χ. αιώνα. Το Β' Αρσάκειο Λύκειο
Ψυχικού με συνολικά 70 μαθητές και καθηγητές και την συνοδεία της καθηγήτριας
με πρωταγωνιστικό ρόλο σε όλο αυτό το έργο Δήμητρα Χατζηαγγελάκη,
επισκέφθηκαν την Παρασκευή 22 Απριλίου τον Ναό του Επικουρίου Απόλλωνα για
πρώτη φορά με σκοπό να γνωρίσουν από κοντά το μνημείο για το οποίο δουλεύουν
εδώ και πολλούς μήνες.



Οι μαθητές αλλά και οι καθηγητές εντυπωσιάστηκαν από τη μεγαλοπρέπεια του
Ναού ενώ οι φωτογραφικές τους μηχανές πήραν φωτιά. Εκεί στο Ναό τους περίμεναν
να τους υποδεχθούν τα μέλη της DEEP GREECE της Ανδρίτσαινας Βασιλική
Σαμουρίδη και Γιάννης Αδαμόπουλος αλλά και ο Θάνος Χουλιάρας, συντάκτης του
#ΦΙΓΑΛΕΙΑnews24. Μετά το πέρας της ξενάγησης τους στο Επικούριο Απόλλωνα
οι μαθητές επισκέφθηκαν την ιστορική Ανδρίτσαινα με σκοπό να πραγματοποιήσουν
την πρώτη σε Ηλειακό έδαφος παρουσίαση του προιόντος «APPOLLO» , μια
εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στο Λαογραφικό Μουσείο Ανδρίτσαινας παρουσία
μαθητών του Αρσάκειου, Καθηγητών, μαθητών των σχολείων της Ανδρίτσαινας, του
αντιδήμαρχου Ανδρίτσαινας Μιλτιάδη Γεωργακόπουλου, μελών του Εξωραιστικού
Συλλόγου Γυναικών Ανδρίτσαινας, μελών του φορέα Διάζωμα, του πρόεδρου του
Συλλόγου Ολυμπίων Κωσταντίνου Βλάμη, του #ΦΙΓΑΛΕΙΑnews24 και απλών
πολιτών που θέλησαν να ανακαλύψουν πως λειτουργεί το προιόν.



Στην εκδήλωση παρουσιάστηκε όλο το Δ.Σ της εταιρίας «EPEIKON» το οποίο
αποτελείται σχεδόν στο σύνολό του από μαθητές του Αρσάκειου καθώς και οι τομείς
καθενός από τα μέλη του Δ.Σ πάνω στο προϊόν. Τα παιδιά παρουσίασαν ολόκληρο
τον κύκλο του προιόντος από την αρχή της ιδέας μέχρι το τελικό αποτέλεσμα και
εντυπωσίασαν το κοινό που καταχειροκροτούσε κάθε μαθητή ξεχωριστά.
Παρουσιάστηκε το προιόν πως λειτουργεί που χρησιμεύει και πως ο πολίτης μπορεί
να το αποκτήσει σε μια προσιτή τιμή. Στη συνέχεια μίλησαν για το προιόν αλλά
απεύθυναν και χαιρετισμό ο πρόεδρος του Συλλόγου Ολυμπίων Κωσταντίνος
Βλάμης, ο συντάκτης του #ΦΙΓΑΛΕΙΑNews24 Θάνος Χουλιάρας, η γραμματέας του
Εξωραϊστικού Συλλόγου Γυναικών Ανδρίτσαινας Ελένη Αγγελοπούλου, ο
αντιδήμαρχος Ανδρίτσαινας Μιλτιάδης Γεωργακόπουλος καθώς και εκπρόσωπος του
φορέα Διάζωμα. Αξίζει να σημειωθεί πως όλη αυτή η δράση του σχολείου καθώς και
η επίσκεψη στο Ναό αλλά και η εκδήλωση στην Ανδρίτσαινα ήταν μια ιδέα που
υλοποίησε η γραμματέας του Εξωραιστικού Συλλόγου Γυναικών Ανδρίτσαινας Ελένη
Αγγελοπούλου, η οποία ήταν για πάρα πολλά χρόνια διευθυντικό στέλεχος των
Αρσάκειων Σχολείων. Μετά το πέρας της εκδήλωσης πολίτες αγόρασαν το προιόν
ενώ οι μαθητές μετέβησαν στο ξενοδοχείο Απολλώνιων της Ανδρίτσαινας όπου και
γευμάτισαν με παραδοσιακά φαγητά της περιοχής ενώ το γεύμα στήριξε οικονομικά
και ο Εξωραιστικός Σύλλογος Γυναικών Ανδρίτσαινας. Επίσης ο συντάκτης του
#ΦΙΓΑΛΕΙΑews24 Θάνος Χουλιάρας, παρέδωσε διαφημιστικά έντυπα της Επαρχίας
Ολυμπίας και του Ναού του Επικουρίου Απόλλωνα τα οποία και διανεμήθηκαν στους
μαθητές. Τέλος, πρόσφατα το προιόν «APPOLLO» της εταιρείας «EPEIKON»,
κατέκτησε το βραβείο ''ΚΑΙΝΟΤΟΜΟ ΠΡΟΙΟΝ'' στα βραβεία στου Σωματείου
Επιχειρηματικότητας Νέων 2016 ανάμεσα σε δεκάδες άλλες νεανικές επιχειρήσεις. Η
ανακοίνωση της ΕΠΕΙΚΟΝ ήταν η εξής: Βραβείο "ΚΑΙΝΟΤΟΜΟ ΠΡΟΪΟΝ"
Σωματείου Επιχειρηματικότητας Νέων 2016. Βρισκόμαστε στην ευχάριστη θέση να
ανακοινώσουμε ότι στις εμπορικές εκθέσεις τις οποίες διοργανώνει το Σωματείο
Επιχειρηματικότητας Νέων, Trade Fairs 2016, στο εμπορικό κέντρο The Mall Athens
στην Αθήνα και στο Mediterranean Cosmos στη Θεσσαλονίκη, και στις οποίες
συμμετείχαν 67 μαθητικές επιχειρήσεις από ολόκληρη της Ελλάδα, το προϊόν μας
Appollo κατάφερε να διακριθεί ως το πλέον καινοτόμο και η επιχείρησή μας κέρδισε
το βραβείο "ΚΑΙΝΟΤΟΜΟ ΠΡΟΪΟΝ". Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε θερμά όλους
τους χορηγούς, τους υποστηρικτές μας και τους χορηγούς επικοινωνίας μας τόσο για
την στήριξη όσο και για την εμπιστοσύνη που μας έδειξαν στην μέχρι σήμερα πορεία
μας. Στοχεύουμε να συνεχίσουμε το ίδιο δυναμικά και στον επόμενο διαγωνισμό που
λαμβάνουμε μέρος και να σας κάνουμε όλους περήφανους για τα επιτεύγματα της
επιχείρησής μας! Δάφνη-Ευαγγελία Καπνίδου C.E.O EPEIKON S.A. Επίσης να
τονίσουμε εδώ πως άλλη μια έκπληξη περιμένει τους μαθητές και στελέχη της
ΕΠΕΙΚΟΝ καθώς θα βραβευτούν για το έργο τους πάνω στον Επικούριο Απόλλωνα,
από τον Πρόεδρο Της Δημοκρατίας κ.Προκόπη Παυλόπουλο την Δευτέρα 16 Μαίου
στο Προεδρικό Μέγαρο. Αυτά τα παιδιά μας κάνουν περήφανους..
ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ!



Πως διαφημίστηκε η Εκδήλωση από τα ΜΜΕ:

BUSINESS REPORT

https://www.facebook.com/niki.karathanou.9/videos/10155006931389524/

ANT1 NEWS

http://www.antenna.gr/minisites/ant1-news/watch/ant1-news-s1-e8945-mathites-htipisan-
to-kabanaki-sto-hrimatistirio-athinon

ALPHA

https://m.youtube.com/watch?feature=youtu.be&v=7v-wE89QsHg

EMEA.GR

http://www.emea.gr/%cf%87%ce%b1-
%cf%85%cf%80%ce%bf%ce%b4%ce%ad%cf%87%cf%84%ce%b7%ce%ba%ce%b5-
%cf%84%ce%b9%cf%82-
%ce%ba%ce%b1%ce%bb%cf%8d%cf%84%ce%b5%cf%81%ce%b5%cf%82-
%c2%ab%ce%b5%ce%b9%ce%ba%ce%bf%ce%bd%ce%b9%ce%ba/503615/

YOUTUBE

https://www.youtube.com/attribution_link?a=dRRbmqmraog&u=%2Fwatch%3Fv%3DLECEr
4l8r40%26feature%3Dshare

TIMELINK.GR


