
                                      

 

 

Ευχαριστούμε την κ. Αμπατάγγελου και το προσωπικό του Κέντρου Ξένων Γλωσσών για την 

ουσιαστική συνδρομή τους στη σωστή εκμάθηση της Αγγλικής γλώσσας από τον γιο μας, που 

τον οδήγησε στην απόκτηση του Proficiency (CPE). 

Γνωρίζοντας από πρώτο χέρι τον τρόπο δουλειάς, την συνέπεια και την υπευθυνότητα τους , 

τους εμπιστευόμαστε χωρίς ενδοιασμούς να διδάξουν και τον δεκάχρονο γιο μας και είμαστε 

σίγουροι ότι και αυτός θα αγαπήσει την Αγγλική γλώσσα και όταν έρθει η ώρα να δώσει 

εξετάσεις για πτυχίο θα είναι 100% έτοιμος. 

Γιώργος Βιέννας – Αναστασία Αλεξοπούλου 

  

 

Η οικογένεια μας θα ήθελε να εκφράσει τις θερμές ευχαριστίες της στο φροντιστήριο 

ΑΜΠΑΤΑΓΓΕΛΟΥ , διότι χάρη στην εξαιρετική και οργανωμένη δουλειά όλων των καθηγητών, ο 

γιος μας πέρασε με επιτυχία τις εξετάσεις για την απόκτηση του πτυχίου του, ενώ και η κόρη 

μας εμφανίζει καθημερινή πρόοδο και κυρίως αγάπη για την Αγγλική γλώσσα, προϊόν εκτός της 

συνεπούς και εξατομικευμένης διδασκαλίας και της φροντίδας και του ενδιαφέροντος του 

διδακτικού προσωπικού και της διεύθυνσης. 

Και πάλι ευχαριστούμε κι ευχόμαστε συνέχιση και ευόδωση του έργου σας. 

Οικογένεια Γ. Μανουσάκη 

 

Παρακολουθώντας τις εργασίες του γιου μου στο φροντιστήριο Αγγλικών της κ. Αμπατάγγελου, 

παρακολουθώντας και βλέποντας το ενδιαφέρον, την προσοχή, την φροντίδα αλλά κυρίως την 

αγάπη που δείχνει σε όλα τα παιδιά που φοιτούν στο φροντιστήριο αυτό, δεν μπορώ παρά να  

εκφράσω τη μεγάλη μου χαρά και τις ευχαριστίες μου στην κ. Αγγέλα και να της ευχηθώ να 

συνεχίσει την προσπάθεια αυτή για το καλό των παιδιών αυτών, που έχουν την τύχη να 

φοιτούν εκεί. 

Ζωγράφου Λύντια 



Η συστηματική διδασκαλία, η επιστημονική καθοδήγηση, η άμεση σχέση της κ. Αγγέλας με 

τους μαθητές, η χρησιμοποίηση σύγχρονων μεθόδων διδασκαλίας και η βοήθεια των Η/Υ, 

καθιστούν το εν λόγω φροντιστήριο πηγή γνώσεων και σχολείο πνευματικής ανάτασης. 

Διακονήσας στην εκπαίδευση τριάντα πέντε έτη, δικαιούμαι να εκφράσω τις ευχαριστίες μου 

καθώς και τον θαυμασμό μου στην καθ’ όλα εξαίρετη και εργατική κ. Αγγέλα 

Γεώργιος Ζωγράφος  

 

 

"Έβρεχε εκείνο το απόγευμα. Περίεργο... θυμάμαι την πόρτα ηλιόλουστη, παλιά. Ίδια ξύλινη 

βαριά νομίζω σαν την τωρινή ήταν και τότε. Περίεργο όμως δεν την θυμάμαι ποτέ να την χτυπά 

η βροχή. Να 'ταν ο ήλιος της παιδικότητας; Άνοιξα με συστολή: "Δεν είμαι γονιός που ήρθα να 

πάρω το παιδάκι μου. Ήρθα σαν μαθητής πάλι κα Τερέζα!", είπα. Αλλά η κυρία Τερέζα ήταν στο 

μάθημα! Η ίδια φωνή ακουγόταν μέσα από μια αίθουσα. Μετά από τόσα χρόνια, η ίδια φωνή; 

"Προσοχή παιδιά!", "Διάβασε Τάσο!", "Τις σημειώσεις σου Βασίλη!", "Goodnight miss"! 

"Καλησπέρα σας. Τι θα θέλατε;". Μια φωνή δίπλα μου. Η "Αγγελικούλα". Η Αγγελικούλα της 

κυρίας Τερέζας... κυρία Αγγελική, πλέον. Όμως, ίδιο το βλέμμα! Το αναγνώριζες τόσο άμεσα! 

Παλιά παραπονεμένο που η μαμά ήταν με τα παιδάκια και έκανε μάθημα... η Αγγελικούλα 

έπρεπε να περιμένει να τελειώσει το μάθημα πρώτα... Την έπαιρνε από το χέρι ο μπαμπάς: 

"Έλα καλή μου. Σε λίγο τελειώνει η μαμά". Τώρα μια κομψή ψηλή κυρία, δασκάλα πλέον, 

περίμενε να σε ακούσει. Μεγαλύτερος ο χώρος. Υψηλή αισθητική. Με ένα χρωματιστό τρόπο 

στη "νέα εποχή" τα "Αγγλικά της κυρίας Τερέζας" είναι πάλι εδώ. Παράλληλοι χώροι μάθησης. 

Υπολογιστές, έντυπα, βιβλία, πτυχία και η ίδια άνεση, η αρχοντιά στην ψυχή, στο χαμόγελο... 

"Πολύ χαιρόμαστε που σας ξαναβλέπουμε μετά από τόσα χρόνια. Θα χαρούμε να είμαστε 

πολύτιμοι βοηθοί στην πορεία που σας έφερε πάλι εδώ". "Και 'γω κυρία Τερέζα". "Και 'γω 

κυρία Αγγελική". "Καλή συνέχεια! Συνεχίστε να είστε ένα κομμάτι στο παζλ της ηλιόλουστης 

παιδικότητας, παιδιών, αλλά και οποιασδήποτε ηλικίας". 

Ντελής Σωτήρης 

 


