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editorial
ΟΙ ΕΚΛΟΓΕΣ του περασμένου Οκτωβρίου ανέδειξαν για μια ακόμη φορά 
την πηγή της δυναμικής αυτού του Συλλόγου, που δεν είναι άλλη από 
την αδιάλειπτη συμμετοχή των μελών του στις διαδικασίες του. Και η 
σημασία αυτής της συμμετοχής έγκειται στο ότι δεν πρόκειται για την 
εκπλήρωση μιας συμβατικής υποχρέωσης αλλά πρωτίστως για την 
έμπρακτη και ενσυνείδητη απόδειξη του διαρκούς και ακατάλυτου δε-
σμού τους με το σχολείο στο οποίο ανδρώθηκαν. 

Στόχος της συντακτικής ομάδας είναι να κινηθεί ο ΕΡΜΗΣ και την 
προσεχή διετία στην πορεία που έχει χαραχθεί με συνέπεια τα τελευταία 
χρόνια. Έμφαση θα δοθεί στην ενίσχυση της ενημέρωσης των αποφοίτων 
για τα κολλεγιακά δρώμενα και τις δράσεις του Συλλόγου, με το έντυπο 
να υποστηρίζει, ως ο βασικός δίαυλος επικοινωνίας, κατά τον πιο απο-
τελεσματικό τρόπο τις σχέσεις τους με το Κολλέγιο, ενώ θα εξεταστούν 
προτάσεις για την αξιοποίηση της νέας τεχνολογίας, με σκοπό την πλέον 
προσβάσιμη και φιλική στο χρήστη ηλεκτρονική έκδοση του περιοδικού, 
παράλληλα πάντα με την έντυπη έκδοσή του.

Άλλωστε, ήδη έχει εκκινήσει και θα κλιμακωθεί βαθμιαία μέσα στο επό-
μενο διάστημα η συστηματική προσπάθεια προβολής της ιστορικής δι-
αδρομής του εντύπου, η οποία πρόκειται να κορυφωθεί με τον εορτασμό 
των 50 χρόνων από την έκδοση του πρώτου φύλλου του, το Δεκέμβριο 
του 2010 και έντυπα με το 33ο τεύχος του ΕΡΜΗ. Στο πλαίσιο αυτό συ-
γκροτείται για πρώτη φορά, σε συνεργασία με τη Βιβλιοθήκη του Κολλε-
γίου και τη δωρεά αποφοίτων, το αρχείο του περιοδικού, ενώ παράλληλα 
από αυτό το τεύχος αρχίζουν να εντάσσονται τμηματικά φωτογραφίες 
και κείμενα από παλαιότερες εκδόσεις του, ως πρόγευση του συνολικού 
αφιερώματος που θα ακολουθήσει στο τεύχος 33. 

Η παρουσίαση της διαδρομής του ΕΡΜΗ μέσα σε αυτά τα 50 χρόνια 
δεν θα είναι φυσικά ανεξάρτητη από τις γενικότερες ιστορικές εξελίξεις, 
αλλά θα καταβληθεί ιδιαίτερη μέριμνα ώστε να δίνεται κάθε φορά το 
γενικό περίγραμμα της εποχής μέσα στο οποίο το έντυπο λειτουργεί ως 
σελιδοδείκτης. 

Το συνολικό αυτό εγχείρημα δεν αποτελεί μια ακόμα επιβαλλόμενη από 
τις περιστάσεις επέτειο, παρά έναν ιστορικό φόρο τιμής στους ανθρώ-
πους που καθιέρωσαν και στήριξαν τον ΕΡΜΗ με την ανιδιοτελή προ-
σφορά τους καθ’ όλη αυτή την πεντηκονταετία, σ’ αυτό που σε παλαιό-
τερο τεύχος έχω αποκαλέσει σύστημα μικρών προσωπικών «θυσιών». 

Εύχομαι Καλή Δημιουργική Χρονιά!

Του Δημήτρη Μαργαρώνη ’85
margaronis@otenet.gr

Η επιλογή του τίτλου ΕΡΜΗΣ 
οφείλεται στη διπλή ιδιότητα 
του θεού αυτού των Αρχαίων που 
σαν φορέας επικοινωνίας είχε και 
πνευματικό περιεχόμενο – Λόγιος 
Ερμής και επαγγελματικό – Κερ-
δώος Ερμής. Με αυτό τον τρόπο 
αγκαλιάζει όλες τις εκδηλώσεις 
που μπορεί να έχει το περιοδι-
κό μας σαν μέσο επικοινωνίας του 
Συλλόγου μας με τα μέλη του και 
των μελών αναμεταξύ τους.

Δ.Σ. ΣΑΚΑ, 1960

Δεκέμβριος 1960
Το πρώτο τεύχος του ΕΡΜΗ
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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ του  Ε.Ε.Ι.

Με νέα πρωτοβουλία του 
Διοικητικού Συμβουλίου 

του Ελληνοαμερικανικού Εκ-
παιδευτικού Ιδρύματος (Κολλε-
γίου Αθηνών-Κολλεγίου Ψυχι-
κού) και μετά από συνεννόηση 
με τον Υπουργό Υποδομών, Με-
ταφορών και Δικτύων Δημήτρη 
Ρέππα, ένα θέμα που επί χρόνια 
εκκρεμεί, η κατασκευή πεζογέ-
φυρας στη Λεωφόρο Κηφισίας 
στο ύψος του Ψυχικού, πρόκει-
ται να ρυθμιστεί άμεσα. 

Μια ομάδα ανθρώπων του 
Κολλεγίου αναλαμβάνει εθελο-
ντικά, ως προσφορά-δωρεά της, 
την κατασκευή του έργου:

Χρηματοδότης-δωρητής θα 
είναι ο Γιώργος Προκοπίου, μέ-
λος του ΕΕΙ.

Την αρχιτεκτονική μελέ-
τη θα προσφέρουν ο καθηγη-
τής του Harvard University-
Graduate School of Design 
Σπύρος Πολλάλης και ο από-
φοιτος Αλέξανδρος Κ. Σαμα-
ράς, Πρόεδρος του Δ.Σ. του ΕΕΙ.

Τη στατική μελέτη θα προ-
σφέρουν οι απόφοιτοι πολιτικοί 
μηχανικοί Φαίδων Καρυδάκης, 
πατέρας του μαθητή του Σχολεί-
ου μας που έχασε πρόσφατα τη 
ζωή του σε τροχαίο δυστύχημα, 
εκεί όπου θα έπρεπε να υπάρχει 
από ετών πεζογέφυρα, και Στρά-
τος Ευστρατιάδης.

Την παρακολούθηση του έρ-
γου θα έχει ο πολιτικός μηχανι-
κός Δημήτρης Αναγνωστόπου-
λος.

Το έργο θα εξυπηρετήσει 
τους μαθητές όλων των σχολεί-
ων, καθώς και τους κατοίκους 
της περιοχής.

Πιστεύουμε ότι η πρωτοβου-
λία μας και η προσφορά των αν-
θρώπων που ανταποκρίθηκαν σε 
αυτή θα έχει τη στήριξη της πο-
λιτείας, ώστε το έργο να υλοποι-
ηθεί χωρίς καθυστέρηση, για να 
μη θρηνήσουμε και άλλα θύμα-
τα. 

Από το Διοικητικό Συμβούλιο
του Ελληνοαμερικανικού 

Εκπαιδευτικού Ιδρύματος

ΨΗΦΙΣΜΑ
του Δ.Σ. του ΣΑΚΑ

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλό-
γου Αποφοίτων Κολλεγίου Αθηνών μό-
λις πληροφορήθηκε τον θάνατο του Σό-
λωνα Καρυδάκη Μαθητή της Α’ Λυκείου 
του Κολλεγίου Αθηνών συνήλθε εκτά-
κτως και, αφού εξέφρασε την οδύνη του 
για τον αδόκητο χαμό του μαθητή και υιού 
συναποφοίτου μας,

Αποφάσισε:
•  Να αποστείλει στεφάνι στην κηδεία του
•  Να διαβιβάσει τα συλλυπητήριά του στην 

οικογένεια
•  Να προβεί σε δωρεά 500 € υπέρ του Τα-

μείου Υποτροφιών του Κολλεγίου
•  Να δημοσιεύσει το παρόν ψήφισμα στον 

τύπο
Ψυχικό, 9 Δεκεμβρίου 2009

Η θλιβερή είδηση της απώλειας του μαθητή της Α' Λυκείου του Κολλεγίου Σόλωνα Καρυδάκη προκάλεσε 
την οδύνη της κολλεγιακής κοινότητας αλλά και ενεργοποίησε τα συλλογικά αντανακλαστικά της για τη λή-
ψη άμεσων μέτρων αύξησης της ασφάλειας κίνησης του μαθητικού πληθυσμού. Σύσσωμη η κολλεγιακή οι-
κογένεια, με προεξάρχουσα τη Μαθητική Κοινότητα, συστρατεύθηκε πίσω από το αίτημα της δημιουργίας 
πεζογέφυρας επί της Λεωφόρου Κηφισίας και απέσπασε τη δέσμευση για την άμεση υλοποίησή του ως ελά-
χιστο φόρο τιμής στη μνήμη του αδικοχαμένου μαθητή μας αλλά και ως ουσιαστικό εχέγγυο για την απο-
τροπή  ανάλογων περιστατικών στο μέλλον.

Ο Σόλων υπέκυψε την περασμένη Τρίτη. Η οικογένειά του πήρε τη γενναία απόφαση να δωρίσει τα 

όργανά του. Το Κολλέγιο Αθηνών κήρυξε πένθος την περασμένη Πέμπτη - όταν έγινε η τελετή του 

τελευταίου αποχαιρετισμού. 
Κ. Ονισένκο, Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ

Οι μαθητές των σχολείων της περιοχής δεν χρειάστηκαν καμιά καθοδήγηση από τα Μέσα για να οργα-νώσουν τη διαμαρτυρία τους: συγκεντρώθηκαν στο σημείο του φονικού, καταγγέλλοντας ως εγκλημα-τική αδιαφορία τη μέχρι στιγμής αποτυχία των Αρχών να εντοπίσουν τον δράστη, αλλά και να λάβουν μέτρα για να μην επαναληφθεί τέτοιο περιστατικό. Αν μας διαβάζετε από άλλη πόλη, θα έχετε ήδη καταλάβει ότι αυτή δεν είναι μια ακόμα «αθηναϊκή» ιστο-ρία. Είναι μια υπόθεση, μια πληγή, που μας αφορά όλους το ίδιο.
Ρ. Βαγιάνη, ΕΘΝΟΣ

Θα μπορούσαν ίσως και οι «παράγοντες» κάποιοι εκ των οποίων «πρωταγωνι-στούν» ακόμη στα δημόσια πράγματα, να εμφανιστούν στην συγκέντρωση έχοντας ένα πλακάτ κρεμασμένο στο λαιμό τους. «Εμείς αποτρέψαμε τους ανισόπεδους κόμβους και τις πεζογέφυρες - ζητάμε συγνώμη».
Στ. Θεοδωράκης, PROTAGON.GR

ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΗΣΑ το όνομά του στην ανα-

ζήτηση του Διαδικτύου. 

Έτσι, σαν μια ανάγκη να το γνωρίσω κα-

λύτερα. Μου βγήκε μια σελίδα του σχολεί-

ου του. Τα αποτελέσματα αγώνων στίβου 

2006-2007. Στις 7 Οκτωβρίου 2006, στον 

δρόμο 60 μέτρων, έκανε χρόνο 00.10.12. 

Αυτό μόνο. Τίποτα άλλο. Δεν είχε προλά-

βει, βλέπεις. Ό,τι όνειρα είχε κάνει για τη 

ζωή του, έμειναν φόρος αίματος στη με-

γάλη λεωφόρο. 00.10.12 στα 60 μέτρα. 

Μόνο αυτό.
Έ. Ακρίτα, ΤΑ ΝΕΑ
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Η Αρχή, η Συνέχεια 
και η Δύναμη των Αποφοίτων

› Ο ΣΑΚΑ ως δομή και οργάνωση έχει πλέον την δυνατότητα να υποδεχθεί και να αξιοποιήσει το σύνολο των Δυνάμεων 
των αποφοίτων, δηλαδή όλων ημών οι οποίοι έχουμε «να κάνουμε κάτι μικρό ή μεγάλο» για το Κολλέγιο, τους συμ-

μαθητές και φίλους μας. Οι Δυνάμεις των αποφοίτων είναι τεράστιες και εν πολλοίς άγνωστες, οι ιδέες είναι πολλές και ο 
ΣΑΚΑ μπορεί να καταστεί ο πόλος και σημείο αναφοράς και εφαρμογής τους. 

ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΑΡθΡΟ στον ΕΡΜΗ κάθε νέου 
Δ.Σ. που προκύπτει από τις ανά διετία 
εκλογές του ΣΑΚΑ, έχει συνήθως περι-
εχόμενο και χαρακτήρα παρουσιάσεως 
των ιδεών, των προτάσεων και του προ-

γράμματος του νέου Δ.Σ. Το τραγικό δυστύχημα της 
Παρασκευής 4ης Δεκεμβρίου 2009, που είχε ως απο-
τέλεσμα την απώλεια του Σόλωνα Καρυδάκη, μαθη-
τή της 1ης Λυκείου του Κ.Α., ανέτρεψε όχι μόνον το 
κείμενο αυτό, αλλά έφερε στην επιφάνεια άλλες σκέ-
ψεις, δυνάμεις και πνεύμα. Εκκινώντας από το δυστύ-
χημα, το οποίο θα σημαδεύει για πολλές δεκαετίες 
την ευρύτερη κοινωνία του Κολλεγίου, οφείλουμε να 
εντοπίσουμε ότι το Κολλέγιο, ως συμμαθητές, συνα-
πόφοιτοι, διδάσκοντες, γονείς και βεβαίως προσωπι-
κό, έχει πολλές φορές και σε διάφορες περιστάσεις 
αποδείξει ότι διαθέτει την ευαισθησία και τα αντα-
νακλαστικά ζωής, που αποπνέουν δύναμη και πίστη. 

ΟΦΕΙΛΟΥΜΕ ΕΠΙΣΗΣ, σε αυτήν την φορτι-
σμένη συγκυρία, να εντοπίσουμε την άμε-
ση και ουσιαστική ενεργοποίηση όλων των 

Δυνάμεων του Κολλεγίου. Και αυτές είναι πολλές και 
κατά πολλούς «εν υπνώσει». Και όμως αυτές οι Δυνά-
μεις, οιασδήποτε μορφής, τύπου και αναγνωρισιμό-
τητος όταν ενεργοποιηθούν αποδίδουν. Δεν απαιτεί-
ται πάντοτε στο ευρύτερο Κολλέγιο ο Συντονιστής, οι 
Δυνάμεις αυτές από μόνες τους αναλαμβάνουν πρω-
τοβουλία και φέρουν αποτελέσματα. Αυτό ακριβώς 
συνέβη και το ίδιο το Κολλέγιο, με πρώτο το Δ.Σ. του 
Ε.Ε.Ι., έλυσε το καθημερινό πρόβλημα δεκαετιών και 
δεκάδων χιλιάδων μαθητών.

ΟΙ ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΜΑΣ λοιπόν είναι τεράστι-
ες, η ομοψυχία και συσπείρωσή μας είναι 
την κρίσιμη στιγμή υποδειγματικές, η ευ-

αισθησία και ο ψυχισμός μας αναμφισβήτητος.
Αυτές τις ίδιες Δυνάμεις των αποφοίτων, ο ΣΑ-

ΚΑ από την δημιουργία του το 1929, αξιοποιεί και 
σε αυτές τις Δυνάμεις το νέο Δ.Σ. εδράζει το πρό-
γραμμα και μεσοπρόθεσμο σχεδιασμό του. Το σύνο-
λο των αυτομάτως εγγεγραμμένων μελών μας πλη-
σιάζει τις 11.000. Οι ανάγκες, τα ενδιαφέροντα και 
τα χαρακτηριστικά των συναποφοίτων έχουν πολ-
λές συντεταγμένες και πρέπει να ενταχθούν σε κα-
τηγορίες και ομάδες. Βάσει αυτής της κατανομής, ο 
ΣΑΚΑ επιχειρεί επιτυχώς από το 2005 την οργάνω-
ση των δράσεων και ομάδων εργασίας με πρώτιστο 
στόχο την Υποστήριξη και την Τακτική Επικοινωνία 
και Ενημέρωση. Ο προγραμματισμός των δράσεων 
του νέου Δ.Σ. και η διαμόρφωση των ομάδων εργα-
σίας προβλέπουν την κινητοποίηση όλων ανεξαιρέ-
τως των μελών του Δ.Σ. καθώς και την αξιοποίηση 
των αποφοίτων οι οποίοι υποβάλλουν συγκεκριμέ-
νες προτάσεις και αναλαμβάνουν την υλοποίηση και 
επιτυχία τους. 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΟΜΩΣ ΠΡΟϋΠΟθΕΣΗ επιτυχίας 
του έργου του Συλλόγου ανεξαρτήτως της 
εκάστοτε συνθέσεως του Δ.Σ., είναι η κινη-

τοποίηση και ενεργοποίηση της μεγάλης ομάδας των 
αποφοίτων, οι οποίοι μετέχουν ελάχιστα ή και καθό-
λου στις δραστηριότητες του ΣΑΚΑ. Βάσει των στα-
τιστικών δεδομένων, η μη ενεργός αυτή ομάδα εγγί-
ζει το 60% περίπου του συνόλου. Αυτή είναι μία και 

|  Ο  Λ Ο Γ Ο Σ  Σ Τ Ο Ν  Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ο  |

Του Γιώργου Καλοφωλιά ’81, Προέδρου του Δ.Σ. του ΣΑΚΑ



ερμής  11

ποσοτικώς μετρήσιμη επίδοση και στόχος, την οποία 
καλούμεθα ως Δ.Σ. να επιτύχουμε. Οι ιδέες και προ-
τάσεις είναι πολλές, άλλες έχουν ήδη τεθεί σε εφαρ-
μογή, άλλες θα τύχουν επεξεργασίας για μελλοντικό 
προγραμματισμό. Για την ευρύτερη όμως κινητοποίη-
ση, και πληρέστερη κατά το δυνατόν κάλυψη των εν-
διαφερόντων των αποφοίτων δεν επαρκεί μόνο του το 
Δ.Σ. Ο ΣΑΚΑ είχε και θα έχει πάντοτε ανάγκη τη δημι-
ουργία και λειτουργία πυρήνων αποφοίτων, των κλασ-
σικών αλλά πάντοτε φιλικών και αγαπητών σε όλους 
μας class agents, οι οποίοι θα ενεργούν όχι μόνον ως 
«αναμεταδότες» των δραστηριοτήτων του, αλλά κυ-
ρίως θα εξελιχθούν ως άτυπες αλλά ουσιαστικές ομά-
δες υποβολής προτάσεων, ιδεών και οι οποίες από μό-
νες τους θα έχουν την δυνατότητα και όρεξη να ανα-
λάβουν την υλοποίηση των προτάσεών τους.

ΗΛθΕ ΛΟΙΠΟΝ Η ΠΕΡΙΟΔΟΣ κατά τη διάρκεια 
της οποίας, ο ΣΑΚΑ ως δομή και οργάνω-
ση έχει πλέον την δυνατότητα να υποδε-

χθεί και να αξιοποιήσει το σύνολο των Δυνάμεων των 
αποφοίτων, δηλαδή όλων ημών οι οποίοι έχουμε «να 
κάνουμε κάτι μικρό ή μεγάλο» για το Κολλέγιο, τους 
συμμαθητές και φίλους μας. Οι Δυνάμεις των απο-
φοίτων είναι τεράστιες και εν πολλοίς άγνωστες, οι 
ιδέες είναι πολλές και ο ΣΑΚΑ μπορεί συνεχίζοντας το 
ουσιαστικό και μακρόπνοο έργο του τέως Προέδρου 
Σέργιου Αμπαριώτη ’78, να καταστεί ο πόλος και ση-
μείο αναφοράς και εφαρμογής τους. Τα παραδείγμα-
τα είναι πολλά, άλλα γνωστά και άλλα αυτοβούλως 
ανώνυμα. Με την ευκαιρία αυτού του σύντομου άρ-
θρου, και πιστεύω εκφράζοντας όλους τους αποφοί-
τους, οφείλουμε να ευχαριστήσουμε τον Σέργιο για 
το έργο του, την πίστη και αυταπάρνησή του για τον 
ΣΑΚΑ και το Κολλέγιο και να του ευχηθούμε Καλή 
επιτυχία στο νέο και τρίτο κύκλο ενεργού συμμετο-
χής του στην ζωή και εξέλιξη του Κολλεγίου. Ελπί-
ζουμε ότι η διετής θητεία του Δ.Σ. θα επιτύχει στην 
πολύπλευρη αυτή κινητοποίηση προς όλες τις ομά-
δες ενδιαφερόντων αλλά και πραγματικών αναγκών 
των αποφοίτων.

ΣΑΣ ΚΑΛΟΥΜΕ σε κάθε ευκαιρία στον ΣΑΚΑ 
και περιμένουμε με πολύ δημιουργικό 
πνεύμα τις σκέψεις, προτάσεις και πρωτο-

βουλίες σας. 

Πολλές Ευχές για Καλή 
και Δημιουργική Χρονιά το 2010

Σας περιμένουμε

στο Χορό
της Πίτας

του Συλλόγου

το Σάββατο

6 
Φεβρουαρίου 2010

και ώρα 9 μ.μ.

στη Λέσχη του ΣΑΚΑ

Με χορευτικό 
πρόγραμμα,

μουσική για όλες 
τις ηλικίες

φαγητό, ποτά 
και …

πολλές άλλες 
εκπλήξεις!

DJ party μέχρι το πρωί
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Οι αρχαιρεσίες για την ανάδειξη Προέδρου και 
νέου Δ.Σ. του ΣΑΚΑ πραγματοποιήθηκαν την 
Κυριακή 18 Οκτωβρίου 2009 και αποτέλεσαν 
μια ακόμη ευκαιρία να επιβεβαιωθεί ότι η πλη-

θυσμιακή αύξηση της κοινότητας των αποφοίτων δεν εί-
ναι ικανή να αμβλύνει το ενδιαφέρον για τις συλλογικές 

διαδικασίες. Αντιθέτως, προάγει τους κοινούς δεσμούς και 
ενισχύει την πολυσυλλεκτικότητα και την πολυμέρεια του 
Συλλόγου.

Με τη βοήθεια των καλών καιρικών συνθηκών και παρά 
τις πρόσκαιρες διαδικαστικές δυσχέρειες από την ανακα-
τασκευή του Μπενακείου, που υποχρέωσαν σε παρέκκλι-
ση από τη συνηθισμένη χωροταξία της διαδικασίας, 1432 
απόφοιτοι προσήλθαν και σημείωσαν νέο ιστορικό υψηλό 
συμμετοχής σε απόλυτο αριθμό.

Τις πρωινές ώρες έλαβε χώρα η απολογιστική Γενική 
Συνέλευση στο θέατρο του Κολλεγίου, κατά την οποία 
εγκρίθηκε ο απολογισμός πεπραγμένων του απερχόμε-
νου Δ.Σ. για την περίοδο 1/10/2008-31/09/2009, αναπτύ-
χθηκε δημιουργική διαλογική συζήτηση για τις προοπτι-
κές του Συλλόγου και οι υποψήφιοι για την προεδρία του 
Δ.Σ., Γιώργος Καλοφωλιάς ’81 και Δημήτρης Πιτούλης ’87, 
εξέθεσαν με συντομία τους προγραμματικούς στόχους τους 
για τη διετία 2009-2011. 

Η ψηφοφορία άρχισε μετά τη 1 το μεσημέρι και ολοκλη-
ρώθηκε λίγο μετά τις 6 το απόγευμα. Προοδευτικά, η προ-
σέλευση αυξήθηκε και το «κολλεγιακό» κλίμα ευνοήθηκε 
από τη φιλοξενία της Λέσχης του Συλλόγου που παρέμεινε 
ανοικτή ως αργά το βράδυ. Στην εύρυθμη εξέλιξη της δια-

Συμμετοχική έκρηξη
Του Σωτήρη Φωτέα ’02

|  Ε Κ Λ Ο Γ Ε Σ  Σ Α Κ Α  |
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δικασίας συνέβαλε τα μέγιστα η άρτια 
τεχνική υποδομή κατά την ταυτοποίη-
ση και τον έλεγχο της ταμειακής ενημε-
ρότητας καθώς και η αυταπάρνηση των 
μελών της Εφορευτικής Επιτροπής και 
του διοικητικού προσωπικού του Συλ-
λόγου, που επέβλεψαν την ψηφοφο-
ρία και διεξήγαγαν την καταμέτρηση 
με αμεροληψία, συνέπεια και αποτελε-
σματικότητα. 

Νέος Πρόεδρος του ΣΑΚΑ εξελέγη 
ο Γιώργος Καλοφωλιάς ’81, συγκεντρώ-
νοντας 849 ψήφους έναντι 470 ψήφων 
του έτερου υποψηφίου Δημήτρη Πιτού-
λη ’87.

Ο απόηχος των αρχαιρεσιών είναι 
θετικός. Σημαντικότερη παρακαταθήκη 
τους είναι αυτή της συμμετοχικής έκρη-
ξης, που οφείλει να αξιοποιηθεί από το 
νέο Δ.Σ. ως βάση διεύρυνσης του Συλ-
λόγου και να μην παραμείνει απλό προ-
ϊόν εκλογικής κινητοποίησης.

Την 18η Οκτωβρίου αλλά και την 

περίοδο που προηγήθηκε αυτής, κατέ-
στη σαφές ότι η διαφορετικότητα από-
ψεων, προσεγγίσεων και προτεραιοτή-
των για το μέλλον του ΣΑΚΑ και τη 
θέση του στην κολλεγιακή οικογένεια 
δεν διαρρηγνύει την ψυχική ενότητά 
του και οφείλει πάντοτε να εκφράζεται 
με τρόπο υγιή, δημοκρατικό και βαθιά 
κολλεγιακό. 

Μεταξύ 36 υποψηφίων για το Δ.Σ.
εξελέγησαν κατά σειρά: 

Δημήτρης Μαργαρώνης ‘85   596 ψήφοι 

Μαριλένα Σαμαρά ’95   538 ψήφοι 

Ιωάννα Γκελεστάθη ’88   533 ψήφοι 

Άρης Παπαδόπουλος ’84   528 ψήφοι 

Εύα Μπαρμποπούλου ’94   506 ψήφοι 

Ανδρέας Μωρίκης ’69   497 ψήφοι 

Παναγιώτης Ψαλτάκης ’00   494 ψήφοι 

Αντώνης Βασιλοκωνσταντάκης ’08   447 ψήφοι 

Σωτήρης Φωτέας ’02   409 ψήφοι 

Γιώργος Κομνηνός ’67   405 ψήφοι 

Γιάννης Τραμπάκλος ’86   405 ψήφοι 

Δημήτρια Λεβέντη ’09   378 ψήφοι 

Αντώνης Κατσαρός ’87   331 ψήφοι 

Μανώλης Τηνιακός ’71   330 ψήφοι
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Τέσσερις μόλις ημέρες 
μετά τη διεξαγωγή 
των εκλογών, την Πέ-
μπτη 22 Οκτωβρίου 

2009, το νέο Δ.Σ. συνήλθε στην 
πρώτη του συνεδρίαση, κατά την 
οποία συγκροτήθηκε σε Σώμα. Ο 
νέος Πρόεδρος Γ. Καλοφωλιάς ’81 
αναφέρθηκε στη στοχοθεσία της 
θητείας και δεσμεύθηκε να τιμή-
σει την εμπιστοσύνη των συναπο-
φοίτων σε κλίμα ενωτικό και συμ-
μετοχικό. 

Οι προτάσεις του για τις θέ-
σεις του Προεδρείου εγκρίθηκαν 
ομόφωνα (Α’ Αντιπρόεδρος: Άρης 
Παπαδόπουλος ’84, Β’ Αντιπρόε-
δρος: Γιώργος Κομνηνός ’67, Γε-
νική Γραμματέας: Μαριλένα Σα-
μαρά ’95, Ταμίας: Παναγιώτης 
Ψαλτάκης ’00 και, εκτός Προε-
δρείου, Ειδικός Γραμματέας: Σω-
τήρης Φωτέας ’02). Το περαιτέρω 
οργανόγραμμα δράσης οριστικο-
ποιήθηκε σε μεταγενέστερες συ-
νεδριάσεις.

Η πρώτη αυτή συνεδρία-

ση είχε πανηγυρικό χαρακτήρα 
και έντονη συμβολική διάσταση 
προκειμένου να αναδείξει τη δια-
χρονικότητα του Συλλόγου. Προ-
σκεκλημένοι ήταν όλοι οι πρώην 
Πρόεδροι του ΣΑΚΑ και μέλη 
του απερχόμενου Δ.Σ., που συ-
νεχάρησαν τα μέλη του σώματος, 
ευχήθηκαν επιτυχία στο έργο του 
και δεσμεύθηκαν να το συνδρά-
μουν. Κατά την έναρξή της, ο κ. 
Δημήτρης Καραμάνος ’59 προσέ-
φερε συμβολικά δώρα στα εκλε-
γέντα μέλη. Ακολούθησε η ευ-
γενική χειρονομία του κ. Βασίλη 
Τσεμάνη ’57 να προσφέρει  cherry 
αναβιώνοντας για ακόμη μια φο-
ρά ένα παλαιό αγγλικό έθιμο που 
τείνει να το μετατρέψει σε κολ-
λεγιακό, δεδομένου ότι τηρεί τη 
σχετική παράδοση στην πρώτη 
συνεδρίαση κάθε νέου Δ.Σ. Εξή-
γησε ότι ο συμβολισμός παραπέ-
μπει στην ανάγκη να αμβλύνο-
νται οι εντάσεις και τα πάθη κατά 
τη διάρκεια των συνεδριάσεων. Η 
ευχή όλων είναι να εισακουσθεί. 

Τη Δευτέρα 14 Δεκεμβρίου πραγ-
ματοποιήθηκε σε άριστο κλίμα συ-
νάντηση γνωριμίας των δύο Συμ-

βουλίων, κατά την οποία συζητήθηκαν οι 
προοπτικές ακόμη εντονότερης συνερ-
γασίας, επικοινωνίας και ενίσχυσης της 
συνδρομής της κοινότητας των αποφοί-
των προς το Σχολείο και τις δράσεις του.

Συγκρότηση νέου Δ.Σ. σε Σώμα

Συνάντηση Δ.Σ. Ε.Ε.Ι. - Δ.Σ. Σ.Α.Κ.Α.

Εννέα πρώην Πρόεδροι του Συλλόγου τιμούν με την παρουσία τους την πρώτη συνεδρίαση του νέου Δ.Σ. Από αριστερά: Χ. Χρυσόπουλος ’60, Δ. Κα-
ραμάνος ’59, Α. Μανιάς ’57, Γ. Ζαμπίκος ’48, Γ. Κατσαρός ’68, Ξ. Παπαρρηγόπουλος ’75, Σ. Αμπαριώτης ’78, Ν. Εμπέογλου ’55 και  Γ. Τσάκωνας ’49.
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|  Π Ρ Ο Σ Ω Π Α  |

Μετά την αποφοίτησή του από το Κολλέγιο 
Αθηνών το 1967 συνέχισε τις σπουδές του 
στο Amherst College (B.A.) και στο Harvard 
University Graduate School of Design (M. 
Arch.). Στα πρώτα επαγγελματικά του βήματα 
συνεργάστηκε με αρχιτεκτονικά γραφεία στις 
ΗΠΑ, στη Βρετανία και στην Ελλάδα στις αρχές 
της δεκαετίας του ΄70. Το 1976 ίδρυσε το δικό 
του Αρχιτεκτονικό Γραφείο.

Υπήρξε, μεταξύ άλλων, ειδικός σύμβουλος 
της Γραμματείας του Εθνικού Συμβουλίου 
Χωροταξίας και Περιβάλλοντος, σύμβουλος της 
Ελληνικής Αντιπροσωπείας στον ΟΗΕ κατά 
την Α΄ Σύνοδο της Επιτροπής Ανθρωπίνων 
Οικισμών και μέλος της Εκτελεστικής 
Επιτροπής του Οργανισμού Ρυθμιστικού Σχεδίου 
& Περιβάλλοντος Αθήνας. Επίσης, απέκτησε 
σημαντικές εμπειρίες ως μέλος του Πρυτανικού 
Συμβουλίου του Graduate School of Design 
του Harvard University και ως Visiting Critic/
Lecturer στο Harvard, στο Tufts University και 
στο University of Southern California.

Είναι Πρόεδρος του Δ.Σ. του Μπενακείου 
Φυτοπαθολογικού Ινστιτούτου, Ιδρυτικό 
Μέλος και Γενικός Γραμματέας του Ελληνικού 
Ιδρύματος Harvard. Διετέλεσε Πρόεδρος επί 
σειρά ετών του Harvard Club of Greece, το 
οποίο ίδρυσε το 1981, κ.ά.

Με οικογενειακές ρίζες στους ιδρυτές του 
Σχολείου, απόφοιτος, πατέρας δύο μαθητών στο 
Κολλέγιο, για 23 χρόνια μέλος του Σωματείου 
«Ελληνοαμερικανικόν Εκπαιδευτικόν Ίδρυμα», 
από το Νοέμβριο 2000 Αντιπρόεδρός του 
και από τον Ιανουάριο 2006 Πρόεδρός του, ο 
Αλέξανδρος Σαμαράς γνωρίζει άριστα τόσο 
την ιστορική διαδρομή του Κολλεγίου όσο και 
τις σύγχρονες προκλήσεις που καλείται να 
αντιμετωπίσει το ΕΕΙ.

Αλέξανδρος Κ. Σαμαράς ’67

Συνέντευξη στo Δημήτρη Μαργαρώνη ’85

Μια συζήτηση για το Κολλέγιο 
με τον Πρόεδρο 

του Διοικητικού Συμβουλίου 
του Ελληνοαμερικανικού 
Εκπαιδευτικού Ιδρύματος
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Είστε Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβου-
λίου του Ελληνοαμερικανικού Εκπαιδευ-
τικού Ιδρύματος (ΕΕΙ) από τον Ιανουάριο 
του 2006. Ποια αξιολογείτε ως σημαντι-
κότερα επιτεύγματα της Διοίκησης του 
Κολλεγίου αυτά τα τέσσερα χρόνια;

Τα όποια επιτεύγματα –και 
της περιόδου, στην οποία ανα-
φέρεσθε, και διαχρονικά– δεν 
είναι επιτεύγματα μιας διοίκη-
σης, ούτε μόνο της Διοίκησης. 
Κάθε Δ.Σ. χτίζει πάνω στις προ-
σπάθειες και στις επιτεύξεις των 
προηγουμένων, αναπτύσσοντας, 
φυσικά, και δικές του πρωτοβου-
λίες. Αλλά και το έργο, που κα-
ταγράφεται στα πεπραγμένα 
των Δ.Σ., είναι καρπός των προ-
σπαθειών, φανερών ή μη, της σύ-
μπραξης, της συμβολής πολλών: 
Του Δ.Σ., των μελών του ΕΕΙ, των 
διευθυντικών στελεχών και των 
εκπαιδευτικών, ό λ ο υ  του προ-
σωπικού του Κολλεγίου, και ευ-
ρύτερα της Κολλεγιακής κοινότητας, των φίλων, των δω-
ρητών και υποστηρικτών του Σχολείου μας.

Φυσικά, ο ρόλος της Διοίκησης είναι καθοριστικός, 
πρωταγωνιστικός σε αποφάσεις και δράσεις, αλλά και ευ-
θύνη. Τα αποτελέσματα όμως είναι καρπός συλλογικής 
δουλειάς.

Ως χαρακτηριστικά 
επιτεύγματα των 4 τε-
λευταίων ετών θα ανα-
φέρω πολύ συνοπτικά τα 
εξής σε διάφορους το-
μείς:

 Στον εκπαιδευτικό 
τομέα, εξαιρετικά σημα-
ντικό σ υ ν ο λ ι κ ό  επί-
τευγμα θεωρώ την πιστο-
ποίηση του ΕΕΙ από το 
European Foundation for 
Quality Management ως 
οργανισμού «Committed 
to Excellence» μετά την 
επιτυχή πραγματοποίη-
ση των πρώτων φάσεων 
του Προγράμματος Σχο-

λικής Αυτοαξιολόγησης με βάση το «Excellence Model» 
του EFQM.

Άλλες πολύ σημαντικές επί μέρους εξελίξεις της περα-
σμένης τετραετίας στον εκπαιδευτικό τομέα είναι:

– Η ανανέωση-αναβάθμιση του θεσμού των Ακαδημα-
ϊκών Εδρών.

– Η απόφαση για σύ-
σταση εντός του 2010 Δι-
ασχολικού Παιδαγωγικού 
Συμβουλίου του Κολλεγί-
ου κατά το πρότυπο, ως 
προς την αποστολή και 
τους στόχους, παλαιό-
τερων αντίστοιχων Συμ-
βουλίων του Κολλεγίου 
Αθηνών, με προσαρμογή 
στα σύγχρονα δεδομένα.

– Η σχεδίαση και 
εφαρμογή –ήδη για δεύ-
τερο έτος– του πρωτο-
ποριακού επιμορφωτικού 
προγράμματος «Educate 
the Educators», που έχει 
σχεδιασθεί και πραγμα-

“Το Πρόγραμμα Υποτροφιών είναι ο ακρογωνιαίος λίθος, η αιχμή του δόρατος της παιδαγωγικής-κοινωνικής φι-
λοσοφίας του Κολλεγίου και θεμελιώδες στοιχείο της ξεχωριστής «φυσιογνωμίας» του. Για τον λόγο αυτό, επιδιώκουμε τη 
συνεχή ενδυνάμωσή του. ”

Με τον Μακαριώτατο Αρχιεπίσκοπο Αθηνών & Πάσης Ελλάδος 
Ιερώνυμο στην Τελετή Commencement 2009 (9 Ιουλίου 2009).

Με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Κάρολο Παπούλια, στον οποίο επιδίδει αναμνηστική πλακέτα κατά την 
τελετή εορτασμού της 80ετηρίδας του Ελληνοαμερικανικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (7 Ιουνίου 2006).



18  ερμής 

τοποιείται για τους εκπαιδευτικούς μας σε συνεργασία του 
Κολλεγίου με το University of Cambridge, το University of 
London και τα Πανεπιστήμια Πατρών και Πελοποννήσου.

– Η εφαρμογή των πλέον σύγχρονων μεθόδων και μέ-
σων εκπαίδευσης, χάρη στην οποία το Κολλέγιο αναγνωρί-
ζεται ως ένα από τα πλέον καινοτόμα σχολεία (innovative 
schools) σε παγκόσμιο επίπεδο. Στο Κολλέγιο συντελείται 
μια «επανάσταση», κυρίως με την εισαγωγή του πρωτο-
ποριακού Συστήματος Διαχείρισης Μαθημάτων (Course 
Management System-CMS) και με τη συνέργεια των εκ-
παιδευτικών και των μαθητών μας στην ενσωμάτωση προ-
ηγμένων τεχνολογιών στη διδακτική πράξη. Αξιοποιώντας 
μια σειρά από νέες υποδομές και τα πιο εξελιγμένα ηλε-
κτρονικά μέσα (όπως τα διαδραστικά smart boards), η πο-
λύπλευρη λειτουργία του CMS εκτείνεται σε όλο το εύρος 
της εκπαιδευτικής διαδικασίας στο Κολλέγιο.

– Συγκροτήθηκε Ακαδημαϊκό-Εκπαιδευτικό Συμβού-
λιο, απαρτιζόμενο από διεθνούς κύρους προσωπικότητες 
της Πανεπιστημιακής Κοινότητας, το οποίο λειτουργεί ως 
συμβουλευτικό όργανο του Δ.Σ. από τη σκοπιά του στρα-
τηγικού σχεδιασμού.

– Πραγματοποιήθηκε, επί τρία και πλέον χρόνια, μια 
πολύ γόνιμη συνεργασία με τον καθηγητή George Walker, 
πρώην Γενικό Διευθυντή του International Baccalaureate 
Organisation, ως σύμβουλο του Ελληνοαμερικανικού Εκ-
παιδευτικού Ιδρύματος επί εκπαιδευτικών θεμάτων.

 Ο κατάλογος των έργων υποδομής είναι μακρύς και η 
απαρίθμησή τους θα δημιουργούσε πρόβλημα χώρου στη 
συνέντευξη. θα περιορισθώ, λοιπόν, στα κυριότερα:

– Κορυφαίο, ασφαλώς, είναι η ανακαίνιση-λειτουργική 
αναβάθμιση του ιστορικού Μπενακείου Διδακτηρίου, ένα 
σύνθετο έργο τεράστιας κλίμακας, που ξεκίνησε τον Νο-
έμβριο 2008 και ήδη βρίσκεται στο στάδιο της ολοκλήρω-

σής του. Αξίζει εδώ να εξαρθεί το γεγονός ότι οι σχετικές 
εργασίες έχουν πραγματοποιηθεί σε 4 φάσεις, χωρίς να δι-
ακοπεί ούτε μια μέρα η λειτουργία του Σχολείου.

– Μεγάλης σημασίας είναι δύο σπουδαία έργα στον το-
μέα φυσικής αγωγής και αθλητισμού: Τα Κολυμβητικά Κέ-
ντρα «Αθηνούλα Μαρτίνου» στην Κάντζα και «Αλεξάνδρα 
Προκοπίου» στο Ψυχικό.

– Σημαντικά έργα είναι επίσης η ανάπλαση του Κτιρί-
ου θετικών Επιστημών, το οποίο μετεξελίσσεται σε κτίριο 
του Προγράμματος International Baccalaureate, η εγκατά-
σταση δικτύου φυσικού αερίου και νέου δικτύου ηλεκτρο-
δότησης στο campus του Ψυχικού, η επικείμενη επέκταση 
του κτιρίου «Βασιλεία», που θα στεγάσει ολόκληρο το Γυ-
μνάσιο του Κολλεγίου Ψυχικού, κ.ά.

 Στον οικονομικό τομέα θα πρέπει να τονισθεί ότι –πα-
ρά τις πολύ δυσμενείς συνθήκες των τελευταίων ετών– τα 
αποτελέσματα ήταν, σε γενικές γραμμές, θετικά. Και τού-
το, χάρη στη σωστή διαχείριση, στη συγκράτηση των δα-
πανών, στην αύξηση των μεγάλων δωρεών, που είναι κυρί-
ως απόρροια των προσπαθειών του Δ.Σ., στη συνεισφορά 
του Fund Drive κ.ά.

 Αξιοσημείωτη ήταν την περασμένη τετραετία η εξέ-
λιξη και στον τομέα της επικοινωνίας με την Κολλεγιακή 
κοινότητα και ευρύτερα (με την έκδοση –πέραν της κανο-
νικής– και συνοπτικής Ετήσιας Έκθεσης του ΕΕΙ, η οποία 
αποστέλλεται στο σύνολο των αποφοίτων του Κολλεγίου, 
με την αναβάθμιση του Website του ΕΕΙ κ.ά.). Είναι πραγ-
ματικά άξιο απορίας πώς –παρά τη συνεχή, συστηματική, 
πολύπλευρη πληροφόρηση-ενημέρωση– ορίσμενοι από-
φοιτοι και γονείς συμπεριφέρονται σαν να έχουν πλήρη 
άγνοια για το τι γίνεται στο Κολλέγιο.

Ποιοι είναι οι στόχοι και τα σχέδια του Δ.Σ. για τα επόμενα χρόνια;

Στόχος μας είναι να συνεχίσουμε και να ενισχύσουμε 
τις προσπάθειες, τα προγράμματα, τα έργα, στα οποία ήδη 
αναφέρθηκα, καθώς επίσης και η ανάληψη νέων πρωτοβου-
λιών προς τις ίδιες γενικά κατευθύνσεις.

Στα μεγάλα σχέδια του Δ.Σ. για τα επόμενα χρόνια πε-
ριλαμβάνονται, μεταξύ άλλων:

 Η δημιουργία Πρότυπου Νηπιαγωγείου στο campus 
του Ψυχικού.

 Η πραγματοποίηση –όταν θα ξεπεραστεί η δυσμε-
νής οικονομική συγκυρία– της ευρισκόμενης ήδη σε φά-
ση οργανωτικής προετοιμασίας Endowment Fund Cam-
paign με επικεφαλής την κ. Αθηνά Μαρτίνου. Η δημιουργία 
ενός ισχυρού Endowment Fund είναι καθοριστική για τη 
μακροπρόθεσμη διασφάλιση της οικονομικής ευρωστίας 
του Κολλεγίου.

 Η εκπόνηση χωροταξικού σχεδίου του campus Ψυχι-
κού με ορίζοντα 25ετίας.

 Η προώθηση ενός μεγαλόπνοου έργου, που συνδυ-
άζεται με επέκταση του κτιρίου της Βιβλιοθήκης στο Ψυ-
χικό. Σκοπός του είναι να στεγάσει ένα πρωτοποριακό για 
την Ελλάδα συγκρότημα Information Technology Center 
& Center for the Built Environment (σε συνεργασία με το 
Πανεπιστήμιο Harvard) και το Κέντρο Αρχείων του Κολ-
λεγίου.

Με τον Γιώργο και την Αλεξάνδρα Προκοπίου κατά τα εγκαίνια του 
Κολυμβητικού Κέντρου «Αλεξάνδρα Προκοπίου» στο Campus Ψυχι-
κού (2 Απριλίου 2008).
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 Ο εμπλουτισμός και η ανανέωση –ηλικιακά και όχι 
μόνο– της σύνθεσης του Ελληνοαμερικανικού Εκπαιδευ-
τικού Ιδρύματος, στην οποία, για μερικά χρόνια, είχε πα-
ρατηρηθεί κάποια στασιμότητα λόγω καταστατικών περι-
ορισμών.

 Ήδη, τα τελευταία δύο χρόνια, έχουν προστεθεί στο δυ-
ναμικό του Σωματείου μας έξι νέα μέλη με σημαντική προ-
σφορά στο Κολλέγιο, εκ των οποίων τα τέσσερα είναι από-
φοιτοι και το ένα παλαιός μαθητής του Σχολείου μας.

Πώς θα χαρακτηρίζατε το ρόλο του Κολλεγίου στη σύγχρονη ελληνική εκπαι-
δευτική πραγματικότητα;

Πολυσήμαντο, όπως και κατά το παρελθόν: Σε πρω-
τοποριακούς θεσμούς, σε καινοτομίες, στην καθιέρωση 
παιδαγωγικών-εκπαιδευτικών προτύπων. Αυτός ο παρα-
δοσιακός ρόλος –προσαρμοσμένος στα σύγχρονα δεδο-
μένα– συνεχίζεται ενισχυμένος και σήμερα:

Τα Κολλεγιακά στοιχεία του ακαδημαϊκού-παιδαγωγικού 
προγράμματος, το πρόγραμμα εξωδιδακτικών δραστηριο-
τήτων και οι θεσμοί «κοινωνικής» παιδείας του Σχολείου 
μας αποτελούν πρότυπο. Η Βιβλιοθήκη μας επίσης αποτε-
λεί πρότυπο. Το επιμορφωτικό πρόγραμμα «Educate the Ed-
ucators» ήδη προτείνεται να εφαρμοστεί γενικότερα στον 
χώρο της ελληνικής σχολικής εκπαίδευσης. Η συστηματι-
κή χρήση καινοτόμων μεθόδων-μέσων (CMS, Smartboards, 
Reusable Learning Objects κ.λπ.) στην όλη εκπαιδευτική 
πρακτική ανοίγει νέους δρόμους στη διδακτική-μαθησιακή 
διαδικασία. Και συζητούμε με την Πολιτεία πώς μπορεί να 
λειτουργήσει αυτό ως πιλότος για τα άλλα σχολεία.

Ακούγεται κατά καιρούς κριτική από αποφοίτους, οι οποίοι, είτε αναπολώντας 
το παρελθόν, είτε με επικριτική διάθεση, παραπονιούνται πως «το Κολλέγιο 
έχει αλλάξει». Κάποιοι κάνουν λόγο για υστέρηση του Κολλεγίου σε σχέση με 
τα υψηλά standards που το ίδιο έθεσε κατά το παρελθόν, για έκπτωση του 
ακαδημαϊκού επιπέδου και άμβλυνση του Κολλεγιακού πνεύματος. Τι απαντάτε;

Είναι διαχρονική η τάση όλων των αποφοίτων να λένε 

(συγκρίνοντας τη δική τους εποχή με μεταγενέστερες) ότι 
το «Κολλέγιο δεν είναι πια αυτό που ήταν».

Ότι το Σχολείο μας έχει αλλάξει και αλλάζει είναι γεγο-
νός. Μπορεί αυτό να είναι για τους παλαιότερους αποφοί-
τους συναισθηματικά στενόχωρο, ουσιαστικά όμως είναι 
ευτύχημα! Το Κολλέγιο δεν μπορεί να παραμείνει ιστορι-
κό μνημείο αποκομμένο από την κοινωνία, από την πραγ-
ματικότητα. Ως ζωντανός οργανισμός, πρέπει διαρκώς να 
εξελίσσεται, να προσαρμόζεται, να ανταποκρίνεται στις 
συνθήκες και ανάγκες ενός συνεχώς μεταβαλλόμενου πε-
ριβάλλοντος. Οι αξίες και οι αρχές του, όμως, παραμένουν 
αναλλοίωτες.

Ως προς τα τρία συγκεκριμένα σημεία κριτικής που 
αναφέρετε, θα πω τα εξής:

 Τα standards του Κολλεγίου παραμένουν υψηλά σε 
όλους τους τομείς: Από το επίπεδο των εκπαιδευτικών, τις 
μεθόδους και τα μέσα διδασκαλίας, την πολυμέρεια και 

ποιότητα του Κολλεγιακού προγράμματος –διδακτι-
κού και εξωδιδακτικού– κ.ά.

Αξίζει να ρίξει κανείς μια ματιά στις Ετήσιες Εκθέ-
σεις του ΕΕΙ –έντυπες ή ηλεκτρονικές– και θα το δια-
πιστώσει.

 Την πλέον αποστομωτική, όμως, απάντηση στους 
ισχυρισμούς των ελαχίστων περί «υστέρησης» και «έκ-
πτωσης του ακαδημαϊκού επιπέδου» δίνουν οι επιτυχί-
ες, οι διακρίσεις των μαθητών του Κολλεγίου. Οι διακρί-
σεις αυτές –σε εθνικό και διεθνές επίπεδο– καλύπτουν 
ένα ευρύτατο πεδίο:

 Από θεατρικές και άλλες καλλιτεχνικές βραβεύ-
σεις, από βραβεύσεις στα μαθηματικά, στη βιολογία, στη 
φυσική, στην πληροφορική, στη λογοτεχνία, μέχρι με-
γάλες διακρίσεις στον αθλητισμό, στο σκάκι, στη ρητο-
ρική τέχνη, στα debates, σε οικολογικές επιδόσεις κ.ά.

 Απάντηση δίνουν και οι επιτυχίες των μαθητών 
μας στην εισαγωγή σε ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαί-
δευσης της Ελλάδος και του εξωτερικού. Δεν θα ανα-
φερθώ στο ποσοστό, που πλησιάζει το 100%, ούτε στην 
εισαγωγή σε σχολές πρώτης προτίμησής τους, κατά κα-

νόνα, σε Ελληνικά Πανεπιστήμια. θα παραπέμψω τους επι-
κριτές στο γεγονός ότι, τα χρόνια της δήθεν «υστέρησης» 
και «ακαδημαϊκής έκπτωσης», εκατοντάδες απόφοιτοί μας 
έγιναν δεκτοί και διαπρέπουν σε ξένα Πανεπιστήμια, όπως 
Harvard, Princeton, MIT, Yale, Columbia, Brown, U. Penn, 
Cornell, Boston U., Tufts, Caltech, Stanford, University of 
Michigan, Carnegie Mellon, Johns Hopkins κ.ά. στις ΗΠΑ, 
Cambridge, Oxford, Imperial, London School of Econom-
ics, Warwick, King’s College, Edinburgh, York, UCL κ.ά. 
στη Βρετανία, κ.ο.κ.

 Αυτό το «τροπάριο» μίζερης γκρίνιας δεν είναι μόνο 
«φάλτσο», είναι και κατάφωρα άδικο για τους μαθητές μας, 
για τους εκπαιδευτικούς μας –και βεβαιότατα για τους νέ-
ους αποφοίτους μας.

 Όσον αφορά στα περί «άμβλυνσης του πνεύματος του 
Κολλεγίου», ας μπουν οι «σκεπτικιστές» στον κόπο να πλη-
ροφορηθούν για την υποδειγματική ενασχόληση των μαθη-
τών μας με τα κοινά, για την πολυσχιδή δραστηριότητα της 
Μαθητικής Κοινότητας και των περίπου 140 Ομίλων όλων 

Με μαθητές του Κολλεγίου σε κολυμβητικούς αγώνες.
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των σχολικών μας μονάδων, για τις περιβαλλοντικές, κοι-
νωνικές, πολιτιστικές πρωτοβουλίες-δράσεις των παιδιών 
όλων των σχολικών μονάδων, ακόμη και για την πάντα θα-
λερή πατροπαράδοτη «καζούρα»! Πιστεύω ότι τότε θα αλ-
λάξουν γνώμη.

 Και κάτι ακόμη: Η διατήρηση-συνέχιση του «πνεύμα-
τος του Κολλεγίου» αποδεικνύεται και από το έμπρακτο 
ενδιαφέρον των νεότερων αποφοίτων για τον ΣΑΚΑ και 
από τη συμμετοχή τους στις εκδηλώσεις του.

 Ασφαλώς υπάρχουν περιθώρια βελτίωσης. Και επιδίω-
ξή μας είναι η συνεχής αναβάθμιση, πάντα προς το καλύ-
τερο.

 Γι’ αυτό, άλλωστε, το Δ.Σ. προχώρησε στην ανασύστα-
ση του Διασχολικού Παιδαγωγικού Συμβουλίου. Γι' αυτό 
και ανέθεσε πρόσφατα στην εταιρία McKinsey –της οποί-
ας επικεφαλής είναι απόφοιτοι του Κολλεγίου– το έργο 
υποστήριξης του ΕΕΙ στον αποτελεσματικότερο προσδιο-
ρισμό της διάρθρωσης-οργάνωσης-διοίκησης-λειτουργίας 
του Κολλεγίου.

Πέραν όμως των όσων εμείς οι ίδιοι λέμε για το Σχολείο 

μας, υπάρχει μια πολύ ισχυρή διττή «έξωθεν καλή μαρτυ-
ρία» για το Κολλέγιο ως Κέντρο Αριστείας:

– Η υποστήριξη του έργου του από μεγάλο αριθμό ση-
μαντικών δωρητών-χορηγών, έκφραση αναγνώρισης, θα 
έλεγα «ψήφος εμπιστοσύνης», και ταυτόχρονα πηγή εν-
θάρρυνσης για συνέχιση ακόμη αποτελεσματικότερα των 
προσπαθειών μας.

– Η πάντα σφοδρή επιθυμία τεράστιου αριθμού ελληνι-
κών οικογενειών για εισαγωγή των παιδιών τους στο Κολ-
λέγιο.

Από τις πιο θεμελιώδεις διαφορές του Κολλεγίου σε σχέση με τα υπόλοιπα 
σχολεία είναι ο θεσμός των Υποτροφιών που προσφέρει τη δυνατότητα σπου-
δών σε μαθητές, των οποίων οι οικογένειες αντιμετωπίζουν οικονομικά προ-
βλήματα. Πώς κρίνετε τη σημερινή λειτουργία του Προγράμματος Υποτροφι-
ών και ποιοι είναι οι στόχοι για το μέλλον;

Το έχω διακηρύξει αμέτρητες φορές και θα συνεχίσω 
να το διακηρύσσω: Το Πρόγραμμα Υποτροφιών είναι ο 
ακρογωνιαίος λίθος, η αιχμή του δόρατος της παιδαγω-
γικής-κοινωνικής φιλοσοφίας του Κολλεγίου και θεμελιώ-

“ Αυτό το «τροπάριο» μίζερης γκρίνιας δεν είναι μόνο «φάλτσο», είναι και κατάφωρα άδικο για τους μαθητές μας, 
για τους εκπαιδευτικούς μας –και βεβαιότατα για τους νέους αποφοίτους μας. ”

Η 
ΚΑ

ΤΑ
ΧΩ

ΡΗ
ΣΗ

 Ε
ΙΝ

ΑΙ
 Ε

ΥΓ
ΕΝ

ΙΚ
Η 

ΠΡ
ΟΣ

Φ
ΟΡ

Α 
ΤΟ

Υ Π
ΕΡ

ΙΟ
ΔΙ

ΚΟ
Υ «

ΕΡ
Μ

ΗΣ
»



22  ερμής 

δες στοιχείο της ξεχωριστής «φυσιογνωμίας» του. Για τον 
λόγο αυτό, επιδιώκουμε τη συνεχή ενδυνάμωσή του. Είναι 
χαρακτηριστικό το γεγονός ότι, ακόμη και στις πιο δύσκο-
λες περιόδους για τα οικονομικά του ΕΕΙ, παλαιότερες και 
πιο πρόσφατες, δεν υπήρξαν μειώσεις στις χορηγήσεις του 
Ταμείου Υποτροφιών.

Η λειτουργία του Προγράμματος κρίνεται εξαιρετική 
από κάθε άποψη, με καθοριστική τη συμβολή των Επιτρο-
πών Υποτροφιών Κολλεγίου Αθηνών-Κολλεγίου Ψυχικού, 
επικεφαλής των οποίων είναι ο Δημήτρης Καραμάνος, πα-
λαιός Πρόεδρος του ΣΑΚΑ.

Επειδή έχει διατυπωθεί ο ισχυρισμός –δυστυχώς και 
από τις στήλες του ΕΡΜΗ– ότι το Πρόγραμμα Υποτροφι-
ών του Κολλεγίου είναι πια υποτυπώδες ή ανύπαρκτο, και 
καλλιεργείται από ορισμένους η εντύπωση ότι οι πόροι του 
Ταμείου διατίθενται για τα παιδιά του προσωπικού, θα ήθε-
λα να δώσω κάποια στοιχεία:

– Κάθε χρόνο το Ταμείο Υποτροφιών παρέχει σε περί-
που 400 παιδιά οικονομική βοήθεια (εκπτώσεις στα δίδα-
κτρα). Η βοήθεια αυτή πέρυσι ανήλθε σε €1.638.654, κατά 
την τελευταία δε 5ετία συνολικά σε €7.165.547. Στους αριθ-
μούς αυτούς (υποτρόφων και ποσών) δεν περιλαμβάνονται 
τα παιδιά του προσωπικού. Χρόνια τώρα, όλα αυτά επιση-
μαίνονται με κάθε τρόπο (στην «Ενημέρωση», στην Ετήσια 
Έκθεση του ΕΕΙ, στο Διαδίκτυο, σε συνεντεύξεις, σε ομιλίες, 
σε ανακοινώσεις κ.λπ.). Ξεκάθαρα. Κι όμως κάποιοι επιμέ-
νουν να τα αγνοούν ή σκόπιμα να διαστρέφουν την πραγ-
ματικότητα. Κρίμα.

Για το μέλλον στόχος μας είναι να διευρύνουμε το Πρό-
γραμμα Υποτροφιών, να ενισχύσουμε ακόμη περισσότερο 
τη συμβολή του ως συντελεστή του οικονομικοκοινωνικού 
πλουραλισμού και του πολυπολιτισμικού χαρακτήρα του 
Κολλεγίου.

Προϋπόθεση επίτευξης του στόχου αυτού είναι προφα-
νώς και η αύξηση των δωρεών για το Ταμείο Υποτροφιών. 
Η προσφορά των εθελοντών του Fund Drive (Επιτροπών 
Γονέων, Αποφοίτων, Γονέων Αποφοίτων) είναι πολύτιμη και 
τους αξίζουν οι θερμότερες Κολλεγιακές ευχαριστίες.

Χρειάζονται, όμως, πιο εντατικές, συστηματικές προ-
σπάθειες όλων μας. Γι’ αυτό, μεταξύ άλλων, σχεδιάζουμε 
την πλήρη αναδιοργάνωση και λειτουργική αναβάθμιση 
του μηχανισμού fund raising του Κολλεγίου, ενώ και ένας 
από τους βασικούς τομείς, στους οποίους θα εστιάζεται η 
Endowment Fund Campaign, θα είναι η δραστική ενίσχυ-
ση του Ταμείου Υποτροφιών.

Το 1980 το ΕΕΙ δημιούργησε το Κολλέγιο Ψυχικού. Κάνοντας μια ανασκόπη-
ση-αξιολόγηση, θα λέγατε ότι η απόφαση αυτή έχει δικαιωθεί;

Πιστεύω ότι το Κολλέγιο Ψυχικού –με τη σχεδόν 30χρο-
νη λειτουργία του– έχει δικαιώσει την απόφαση εκείνη του 
Δ.Σ. για δημιουργία ενός «αδελφού σχολείου» του Κολλε-
γίου Αθηνών.

Το Κολλέγιο Ψυχικού ακολουθεί πιστά τη φιλοσοφία, 
τις βασικές αξίες και τους θεσμούς του Κολλεγίου Αθηνών, 

Με τους βραβευθέντες αποφοίτους κατά την τελετή εορτασμού της 40ετηρίδας του Alumni Fund Drive (8 Νοεμβρίου 2007).

Με την Έφη Μάρκου Κυνηγού, τον πρώην Πρόεδρο του Δ.Σ. του ΕΕΙ Χα-
ράλαμπο Βελλή και μαθητές του Λατσείου κατά τα εγκαίνια της «Αί-
θουσας Μάρκου Κυνηγού» του Δημοτικού Σχολείου Κολλεγίου Ψυχι-
κού (1 Νοεμβρίου 2006).

Εκατόν πενήντα χρόνια στο χώρο της 
ναυτικής τέχνης είναι µάλλον αρκετά για
να πείσουν ότι η ιταλική εταιρία PRIMATIST 
δικαιολογηµένα κατέχει µια από τις 
κορυφαίες θέσεις παγκοσµίως στο 
σχεδιασµό και την κατασκευή σκαφών 
θαλάσσης. Εξοπλισµένη µε διεθνή 
βραβεία και διακρίσεις, η PRIMATIST 
παρουσιάζει το νέο µοντέλο G41, ένα 
αξιόπλοο σκάφος που ξεχωρίζει για 
τη γρήγορη πλεύση του αλλά και την 
µοναδική αίσθηση κρουαζιέρας που 
σου προσφέρει. Το G41 συνδυάζει 
αρµονικά την τεχνολογία αιχµής, το 
καινοτόµο design και την εργονοµία. 
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έχει συνεισφέρει όμως και νέα στοιχεία εκπαιδευτικής με-
θοδολογίας, συμβάλλοντας στον εμπλουτισμό της Κολ-
λεγιακής παιδείας. Λειτουργεί σε γόνιμη συνέργεια με το 
Κολλέγιο Αθηνών και συντελεί σημαντικά στην πιο απο-
κεντρωμένη και πιο αποτελεσματική λειτουργία του Ιδρύ-
ματος στο σύνολό του.

Υπάρχει κάποια σκέψη ενοποίησης των δύο σχολείων στο μέλλον;

Όχι. Διότι δεν υπάρχει λόγος ή ανάγκη γι’ αυτό. Το «δυ-
αδικό» σχήμα έχει αποδειχθεί σωστό οργανωτικά και λει-
τουργικά. Σ’ αυτό έχει συντελέσει και η πολύ καλή συνερ-
γασία της Διεύθυνσης των δύο Σχολείων σε όλες τις βαθ-
μίδες.

Και κάτι ακόμη, 
πολύ σημαντικό: Η 
ευγενής άμιλλα, η συ-
νεργασία και αλλη-
λο-κινητροδότηση, 
η «ανταλλαγή» θε-
τικών στοιχείων προ-
σωπικότητας και 
εμπειρίας μεταξύ 
αδελφών έχει αποδει-
χθεί διαχρονικά πα-
ντού πολύ χρήσιμη! 
Αυτό ισχύει και για 
τα δύο Σχολεία μας. 

Πάντως δεν παύ-
ουμε να δίνουμε έμ-
φαση στην προώθη-
ση του αποδοτικό-
τερου συντονισμού, 
της μεγαλύτερης σύ-
γκλισης στην ακαδη-
μαϊκή-παιδαγωγική πρακτική μεταξύ του Κολλεγίου Αθη-
νών και του Κολλεγίου Ψυχικού με κοινές ακαδημαϊκές, επι-
μορφωτικές και άλλες δραστηριότητες.

Αυτό που πρέπει να τονισθεί ιδιαίτερα –ως προς τις 
σχέσεις μεταξύ των δύο «αδελφών σχολείων»– είναι η αρ-
μονική και τελεσφόρος σύμπραξη των παιδιών του Κολλε-
γίου Αθηνών και του Κολλεγίου Ψυχικού σε κοινές εκδηλώ-
σεις-δράσεις: αθλητικές, κοινωνικές, πολιτιστικές.

Μιλήστε μας για τις πρόσφατες εξελίξεις στους Συλλόγους Γονέων.

Σύμφωνα με την εκπαιδευτική νομοθεσία, η εκπροσώ-
πηση των γονέων των μαθητών από ένα Σύλλογο και για 
τις τρεις σχολικές μονάδες του Κολλεγίου Αθηνών και έναν 
και για τις τρεις μονάδες του Κολλεγίου Ψυχικού δεν είναι 
νόμιμη. Διότι –κατά τον νόμο (όπως κατηγορηματικά επε-
σήμανε με εγκύκλιό του το Υπουργείο Παιδείας)– Σύλλο-
γοι Γονέων είναι νόμιμοι αν είναι διαφορετικοί-χωριστοί για 
κάθε σχολική μονάδα. Η Διεύθυνση του Κολλεγίου ενη-
μέρωσε τους δύο παλαιούς Συλλόγους και όλους τους γο-
νείς, από τους οποίους ζητήθηκε «να ενεργήσουν τα δέο-
ντα, ώστε νομίμως να συστήσουν αυτοτελή Σύλλογο Γονέ-
ων για κάθε σχολική μονάδα».

Παρά κάποιες αρχικές αντιδράσεις, τελικά υπήρξε από 

πλευράς γονέων συμμόρφωση στις επιταγές του νόμου και 
ήδη έχουν δρομολογηθεί οι διαδικασίες για την ίδρυση χωρι-
στών-αυτοτελών Συλλόγων Γονέων για κάθε μία από τις έξι 
σχολικές μονάδες Κολλεγίου Αθηνών-Κολλεγίου Ψυχικού.

Ο με επωνυμία «Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων των 
Μαθητών του Κολλεγίου Αθηνών», που συνεχίζει να λει-
τουργεί, δεν έχει θεσμική υπόσταση, ούτε άλλη τυπική ή 
ουσιαστική σχέση με το Σχολείο μας και, φυσικά, ούτε οι-
οδήποτε ρόλο στα σχολικά πράγματα.

Ποιες είναι οι τελευταίες εξελίξεις στο ζήτημα του «Κολλεγίου Θράκης»;

Όπως γνωρίζετε, το 2007 οι αδελφοί Μηνάς και Λά-
ζαρος Εφραίμογλου, 
απόφοιτοι του Κολ-
λεγίου και μέλη του 
Σωματείου μας, ανα-
κοίνωσαν την πρόθε-
σή τους να χρηματο-
δοτήσουν με δωρεά 
τους τη δημιουργία 
από το ΕΕΙ στη θρά-
κη ενός πρότυπου 
σχολείου («Κολλε-
γίου θράκης»), σκο-
πός του οποίου θα 
είναι να κάνει κοι-
νωνούς μιας υψηλού 
επιπέδου παιδείας 
όλους τους Έλληνες 
της ακριτικής αυτής 
περιοχής, ανεξάρτη-
τα από το θρήσκευ-
μά τους. Ακολούθησε 
ένα πλέγμα ενεργει-

ών του Δ.Σ. –με συμβολή μελών του Σωματείου, της Διεύ-
θυνσης του Κολλεγίου και άλλων μελών της Κολλεγιακής 
οικογένειας– για την εμπεριστατωμένη εξέταση όλων των 
πτυχών αυτού του πολύπλοκου έργου. Εκπονήθηκε δε και 
ειδική προμελέτη από τη διεθνούς κύρους εταιρία McK-
insey.

Αναπόφευκτα, η οικονομική κρίση και η επακόλουθη 
αβεβαιότητα έχουν αναστείλει τις διεργασίες για το «Κολ-
λέγιο θράκης». Σε συνεργασία με τους αδελφούς Εφραίμο-
γλου, το ΕΕΙ θα προχωρήσει στις επόμενες σχετικές ενέρ-
γειες, όταν οι εξωγενείς συνθήκες το επιτρέψουν και μετά 
από διεξοδική διερεύνηση όλων των δεδομένων και παρα-
μέτρων. θα πρέπει, πάντως, να τονισθεί ότι, πέραν της αρ-
χικής δαπάνης ίδρυσης ενός σχολείου στη θράκη, το πολυ-
σχιδές αυτό έργο –όπως προκύπτει και από την προμελέτη 
της McKinsey– συνεπάγεται πολύ υψηλό κόστος λειτουρ-
γίας. Για την κάλυψή του θα απαιτηθεί –όταν έλθει η ώρα– 
ένα χωριστό, ειδικό Endowment Fund.

Το θέμα αυτό το χειριζόμαστε με την προσοχή και υπευ-
θυνότητα που επιτάσσει ο θεσμικός μας ρόλος, αλλά και η 
σπουδαιότητα του ίδιου του εγχειρήματος, ώστε να είναι 
απόλυτα διασφαλισμένη η βιωσιμότητά του και η επίτευ-
ξη των πολλαπλών στόχων του.

Με τον παλαιό δάσκαλό του, καθηγητή Μουσικής, συναπόφοιτο Μάρκο Δραγούμη, 
ο οποίος βραβεύθηκε κατά την εκδήλωση-αφιέρωμα στην καλλιτεχνική-πολιτιστική 
παράδοση και προσφορά του Κολλεγίου (5 Φεβρουαρίου 2007).



ερμής  25

Σε ποια φάση βρίσκεται η ίδρυση Νηπιαγωγείου του ΕΕΙ;

Η απόφαση του ΕΕΙ για ίδρυση του Νηπιαγωγείου βρί-
σκεται στη φάση μελέτης της υλοποίησής της από ειδική 
Επιτροπή. Η Επιτροπή αυτή –συνεργαζόμενη με διακεκρι-
μένους ειδικούς– έχει εξετάσει όλες τις πλευρές-πτυχές του 
έργου (εκπαιδευτικές, οργανωτικές, λειτουργικές, χωροτα-
ξικές-τεχνικές, οικονομικές κ.ά.) και σύντομα θα παρουσι-
άσει τις προτάσεις της στο Δ.Σ. θα πρέπει να υπογραμμι-
σθεί ότι το Νηπιαγωγείο μας θα είναι Πρότυπο, όχι κατ’ 
όνομα, αλλά κατ’ ουσίαν. θα αποτελεί υπόδειγμα για την 
προσχολική παιδεία στον τόπο μας. θα είναι αντάξιο του 
Κολλεγίου και θα εκφράζει τη φιλοσοφία του σε παιδαγω-
γικό και κοινωνικό επίπεδο (καινοτομίες, πρόγραμμα υπο-
τροφιών κ.ά.).

Για τη χρηματοδότηση του έργου, το Δ.Σ. έχει ήδη εξα-
σφαλίσει μεγάλη δωρεά φίλου του Σχολείου μας.

Δεδομένων των νέων συνθηκών που διαμορφώνονται στο τοπίο της τριτοβάθ-
μιας εκπαίδευσης, υπάρχουν σχέδια ή έστω σκέψεις για πιθανή επέκταση του 
Κολλεγίου σε αυτή την εκπαιδευτική βαθμίδα, είτε αυτόνομα είτε σε συνεργα-
σία με πανεπιστήμιο του εξωτερικού;

Το ζήτημα έχει αποτελέσει αντικείμενο συζητήσεων, 

έχει συσταθεί δε και ειδική Επιτροπή του Δ.Σ. με συμμε-
τοχή μελών του Σωματείου για να διερευνήσει τη σχέση 
του Κολλεγίου με το χώρο της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

Ήδη, πάντως, υπάρχει από πλευράς ΕΕΙ μια πρωτοβου-
λία που –εμμέσως– συνδέεται με την Πανεπιστημιακή εκ-
παιδευτική βαθμίδα: Το επιμορφωτικό πρόγραμμα «Edu-
cate the Educators», που ετοιμάζει ηγετικά στελέχη για τον 
χώρο της εκπαίδευσης.

θα υπενθυμίσω επίσης εδώ την πολύ σημαντική «πα-
ρουσία» του ΕΕΙ –ήδη από 25ετίας– στον χώρο της «με-
τασχολικής εκπαίδευσης»/«διά βίου μάθησης» με το Πρό-
γραμμα Επιμόρφωσης Ενηλίκων. Το Πρόγραμμα αυτό συ-
νεχώς εμπλουτίζεται, ώστε να ανταποκρίνεται ολοένα απο-
τελεσματικότερα στις απαιτήσεις του διττού ρόλου του: α. 
Να διευρύνει το μορφωτικό ορίζοντα του σύγχρονου αν-
θρώπου και να καλλιεργήσει τα ενδιαφέροντά του, με εναύ-
σματα και καθοδήγηση για ενασχολήσεις που βελτιώνουν 
την ποιότητα ζωής β. Να προσφέρει σε στελέχη επιχειρή-
σεων-οργανισμών και σε ελεύθερους επαγγελματίες τη δυ-
νατότητα να διευρύνουν τις γνώσεις τους, αλλά και να ει-
δικευθούν σε θέματα χρήσιμα για την επαγγελματική εξέ-
λιξή τους.

“ Θα πρέπει να υπογραμμισθεί ότι το Νηπιαγωγείο μας θα είναι Πρότυπο, όχι κατ’ όνομα, αλλά κατ’ ουσίαν. Θα απο-
τελεί υπόδειγμα για την προσχολική παιδεία στον τόπο μας. Θα είναι αντάξιο του Κολλεγίου και θα εκφράζει τη φιλοσοφία 
του σε παιδαγωγικό και κοινωνικό επίπεδο. ”
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Κατά το έτος 2008-2009 ο συνολικός αριθμός των μα-
θημάτων του ΠΕΕ (τα οποία δίδαξαν 82 καθηγητές, διαπρε-
πείς στους κλάδους τους) ήταν 176. Οι ατομικές εγγραφές 
ανήλθαν σε 2.256.

Πώς ακριβώς συνδέεται το πρόγραμμα «Educate the Educators» με την Πα-
νεπιστημιακού επιπέδου εκπαίδευση;

θα προσπαθήσω πολύ συνοπτικά να «σκιαγραφήσω» 
το πρόγραμμα αυτό.

Το πρώτο «σκέλος» του, το διετές μεταπτυχιακό 
«Πρόγραμμα Παιδαγωγικής Κατάρτισης» πραγματοποι-
είται σε συνεργασία με ξένα και ελληνικά Πανεπιστήμια 
(Πανεπιστημίου Πατρών, Πανεπιστημίου Πελοποννή-
σου, University of Cambridge, University of London) και 
με άλλα στελέχη και ερευνητές της εκπαίδευσης. Το δεύ-
τερο «σκέλος» του προγράμματος περιλαμβάνει την πα-
ρακολούθηση μαθήματος με τίτλο «Leadership for the 
Learning Community». Το μάθημα αυτό αποτελεί μέρος 
του προγράμματος για την απόκτηση Διπλώματος Master’s 
(Leadership in Education) από το Institute of Education του 
University of London. Οι εκπαιδευτικοί που θα εκπληρώ-
σουν επιτυχώς τις υποχρεώσεις τους θα έχουν τη δυνατό-
τητα να συμπληρώσουν την εκπαίδευσή τους για την από-
κτηση Διπλώματος Master’s in Education από Πανεπιστή-
μια της Βρετανίας.

Τα τελευταία χρόνια η Κολλεγιακή κοινότητα βίωσε τη διένεξη μεταξύ του Ε.Ε.Ι. 
και του Board of Trustees στις ΗΠΑ. Και από τις στήλες του ΕΡΜΗ έχει επικρι-
θεί –με επιστολές αποφοίτων– η απόφαση του Δ.Σ. να καταγγείλει τις σχέ-
σεις με το BoT. Θεωρούμε ότι η παρούσα συνέντευξη αποτελεί μια καλή ευ-
καιρία για να ενημερωθεί το Σώμα των αποφοίτων για τα πραγματικά συμβά-
ντα και τη σημερινή κατάσταση.

Τον Νοέμβριο 2007 το Δ.Σ., με ομόφωνη απόφασή του 
–την οποία ενέκρινε η Γενική Συνέλευση του Σωματείου 
μας– κατήγγειλε τη σχέση με το BoT.

 Στην καταγγελία αυτή το ΕΕΙ υποχρεώθηκε να προβεί, 

αφού απέβησαν άκαρπες οι συνεχείς προσπάθειες καλής 
θέλησης του Δ.Σ. προς εμπέδωση ενός πνεύματος και ου-
σιαστικών συνθηκών για μια μακρόπνοης προοπτικής συ-
νεργασία με το BoT υπό ορισμένες βασικές προϋποθέσεις: 
Την αποτελεσματική άσκηση του ρόλου του BoT, σύμφω-
να με το βασικό σκοπό της αποστολής του, όπως ορίζεται 
από το Καταστατικό του (δηλαδή την ουσιαστική ενίσχυση 
των περιουσιακών στοιχείων του Κολλεγίου στις ΗΠΑ και 
τη σημαντική, σταθερή οικονομική στήριξη του Σχολείου 
μας), καθώς επίσης την αυτονόητη εκπλήρωση όλων των 
νομικών και ηθικών υποχρεώσεων των Trustees.

 Τις υποχρεώσεις τους αυτές δεν τις τήρησαν οι Trust-
ees επί σειρά ετών, εξαντλώντας το ενδιαφέρον τους στην 
απαίτηση να ασκούν συγκυβέρνηση και μάνατζμεντ του 
Κολλεγίου από την άλλη «όχθη» του Ατλαντικού. Κάτι που 
δεν είχε συμβεί ποτέ στην ιστορία του Κολλεγίου.

 Ενδεικτικά σημειώνεται ότι την πενταετία πριν από την 
καταγγελία της σχέσης με το BoT η συμμετοχή του στο 
Πρόγραμμα Υποτροφιών του Κολλεγίου ήταν μηδενική και 
στον συνολικό Προϋπολογισμό του ΕΕΙ μόνο 0,5%.

Είναι επίσης χαρακτηριστικό το γεγονός ότι, την περί-
οδο 2003-2006, οι Trustees συγκέντρωσαν (σε δωρεές για 
το Κολλέγιο) μόνο $199.872, δαπάνησαν όμως από το En-
dowment της Νέας Υόρκης, το οποίο άλλοι πριν από αυ-
τούς είχαν προικοδοτήσει, $2.216.778. Το μεγαλύτερο μέ-
ρος του ποσού αυτού διατέθηκε για διάφορα έξοδά του BoT.

Χάριν συγκρίσεως αναφέρω ότι, την περίοδο 2003-
2006, το ΕΕΙ συγκέντρωσε $12.565.000 [€9.905.000] σε δω-
ρεές, ενώ στη διάρκεια ενός μόνο έτους (2006) η Επιτροπή 
Γονέων για το Ταμείο Υποτροφιών συγκέντρωσε –από εκ-
δηλώσεις της– $650.000! 

Το ΒοΤ –πέραν της καταστατικής και θεσμικής, δηλαδή 
της οικονομικής, αποστολής του– θα θέλαμε να λειτουρ-
γεί και ως «γέφυρα» με την αμερικανική κοινωνία και την 
αμερικανική εκπαιδευτική κοινότητα. Κάτι που δεν έπρα-
ξε επί πολλά χρόνια.

Από την επίσκεψη του Πρέσβη των ΗΠΑ Daniel V. Speckhard στο campus Ψυχικού: Συνάντηση-συζήτηση με μέλη του Δ.Σ. του ΕΕΙ: Αλέξανδρο 
Κ. Σαμαρά, Πρόεδρο, Άλκηστη-Αθανασούλη-Τρίχα, Αντιπρόεδρο, Απόστολο Δοξιάδη, Αννίκα Παπαντωνίου (12 Μαΐου 2008).
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τρόποζωής

Κάντε

Δώστε στον εαυτό σας καθηµερινά 
τη χαλάρωση και την ευεξία που του 
αξίζει. Κλείστε τα µάτια, χαλαρώστε 

στη ζεστή αγκαλιά του νερού και 
αφεθείτε σε µια νέα µορφή 

πολυτέλειας. Χαρίστε στο σώµα σας 
µια µοναδική εµπειρία, σε ένα 

υδάτινο ταξίδι απόλαυσης.

Τα Ideales Spa ήρθαν για να σας 
προσφέρουν ένα νέο τρόπο ζωής: 

Απολαυστικό, 
Χαλαρωτικό, 

Αναζωογονητικό, 
Θεραπευτικό!

Επισκεφθείτε µας σήµερα για ένα απολαυστικό 
Test Dive στο Ideales Spa Showroom της 
Πεύκης ή σε ένα από τα 26 Showrooms 

σε όλη την Ελλάδα

Δαβάκη 18, Πεύκη
Τηλ.: 210 61 48 400
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Προνοµιακές τιµές για τους Απόφοιτους - Κωνσταντίνος Σταυρίδης ‘99.
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 Η άρνηση των Trustees να δηλώσουν ότι τελικός και 
πραγματικός δικαιούχος του Endowment Fund στη Νέα 
Υόρκη είναι το Κολλέγιο Αθηνών, αλλά και ο ισχυρισμός 
τους ότι έχουν δικαίωμα να το διαχειρίζονται και να το ξο-
δεύουν κατά βούληση και ανεξέλεγκτα και για άλλους 
σκοπούς εκτός Κολλεγίου Αθηνών, μας ανάγκασαν να κι-
νήσουμε νομικές διαδικασίες για τη δέσμευσή του. Οφεί-
λαμε να κατοχυρώσουμε ότι τα χρήματα αυτά ανήκουν 
στο Κολλέγιο. Με απόφαση Δικαστηρίου της Νέας Υόρ-
κης, οι Trustees υποχρεούνται να αφήσουν ανέπαφο το 
Endowment και να δαπανούν μόνον ό,τι είναι απαραίτητο 
για τα εύλογα τρέχοντα έξοδα λειτουργίας του BoT μέχρι 
την τελική εκδίκαση της υπόθεσης. 

Οι Τrustees, για να συγκαλύψουν τα οικονομικά και άλ-
λα ατοπήματά τους και να αποπροσανατολίσουν την Κολ-
λεγιακή Κοινότητα, έχουν αποδυθεί σε μια εκστρατεία όχι, 
μόνο, καθύβρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και συκο-
φάντησης του ΕΕΙ, αλλά και δυσφήμησης του Κολλεγίου, 
απαξίωσης των εκπαιδευτικών, των μαθητών και των νέ-
ων αποφοίτων του.

Πιστεύω ότι αποστομωτική απάντηση στις απόπειρες 
διαστρέβλωσης της πραγματικότητας αποτελούν τα ίδια 
τα επιτεύγματα του Σχολείου μας –που ήδη ανέφερα συ-
νοπτικά– και το ακλόνητο κύρος του ΕΕΙ και του Κολλεγί-
ου στην Ελλάδα και διεθνώς.

Υπάρχει κάτι που πρέπει να προσεχθεί ιδιαίτερα: Οι 
Trustees υποχρεούνται να εξηγήσουν στην Αμερικανική 
δικαιοσύνη πώς διαχειρίσθηκαν το Endowment Fund του 
Κολλεγίου τα τελευταία χρόνια. Υποχρεούνται να εξηγή-
σουν και κατά πόσον εκπλήρωναν τον σκοπό, για τον οποίο 
ιδρύθηκε το ΒοΤ.

Διατυπώνεται από ορισμένους ο φόβος μήπως η δι-
ακοπή των σχέσεων με τους Trustees επιδράσει αρ-
νητικά στις σχέσεις του Κολλεγίου με την Αμερική. 
Πώς το σχολιάζετε αυτό;

– Με δύο τρόπους:
α. Δυστυχώς –όπως ήδη ανέφε-

ρα– το BoT, εδώ και πολλά χρόνια, 
«αυτοακύρωσε» στην πράξη και τον 
ρόλο του ως «γέφυρας» με την αμε-
ρικανική κοινωνία και ως συντελεστή 
ισχυροποίησης (εκπαιδευτικά, πολι-
τισμικά κ.λπ.) της σχέσης του Κολ-
λεγίου με τις ΗΠΑ. Άρα δεν τίθεται 
θέμα τωρινών «αρνητικών επιδράσε-
ων».

β. Οι παραδοσιακά στενοί δε-
σμοί του Κολλεγίου με την Αμερική, 
για τους οποίους το BoT είχε επιδεί-
ξει πλήρη σχεδόν αδιαφορία τα τε-
λευταία χρόνια, ενδυναμώνονται με 

συστηματικές ενέργειες του ΕΕΙ (αύξηση του αριθμού των 
Αμερικανών «Teaching Fellows» του Κολλεγίου, σύσφιγ-
ξη σχέσεων με την Ομογένεια, ανταλλαγές με αμερικανι-
κά σχολεία, συμμετοχή διαπρεπών Καθηγητών Πανεπιστη-
μίων των ΗΠΑ στο Ακαδημαϊκό-Εκπαιδευτικό Συμβούλιο 
κ.ά.). Πρέπει δε να αναφερθεί ότι έχει εκδηλωθεί από δια-
κεκριμένους Αμερικανούς ενδιαφέρον για να συνδράμουν 
το ΕΕΙ στις ΗΠΑ.

Έγιναν προσπάθειες εξωδικαστικής-συναινετικής ρύθμισης του ζητήματος;

Πολλές –και πριν και μετά την καταγγελία– οι οποίες 
απέβησαν άκαρπες.

Στο σημείο αυτό πρέπει να εκφράσω μια έντονη απο-
ρία για μερικούς αποφοίτους και κάποια αλλά μέλη της 
Κολλεγιακής κοινότητας που μονόπλευρα και μονότονα 
επικρίνουν το Δ.Σ. για την καταγγελία της σχέσης με τους 
Trustees: Τι ενέργειες έκαναν οι ίδιοι για να προλάβουν, να 
συγκρατήσουν τον «εκτροχιασμό» του BoT; Τι έκαναν για 
να «συνεφέρουν» την ηγεσία του BoT, ώστε να μην οδηγη-
θούν τα πράγματα εκεί όπου ήταν φανερό ότι τα οδηγού-
σε η συμπεριφορά τους; Και ακόμη περισσότερο: Τι έκαναν 
οι επικριτές του Κολλεγίου για να σταματήσουν ή, έστω, 
να καταδικάσουν –αντί με τη σιωπή τους ή με την επίμονη 
συνηγορία τους υπέρ των Trustees, να «υιοθετούν»– την 
εκστρατεία δυσφήμησης και δημόσιας απαξίωσης του Σχο-
λείου μας από τους Trustees;

Εμείς πάντως ελπίζουμε ότι, έστω και την ύστατη 
στιγμή, οι Τrustees θα αλλάξουν στάση και συμπερι-
φορά. Ότι έμπρακτα θα συνειδητοποιήσουν τις ευθύνες 
τους, ώστε το ζήτημα αυτό, που οι ίδιοι προκάλεσαν, να 
τερματισθεί.

Με τους πρώην Προέδρους του ΣΑΚΑ, Σ. Αμπαριώτη ’78 και Δ. Καραμάνο ’59.

“Χωρίς αμφιβολία, τα τελευταία χρόνια ο ΣΑΚΑ έχει στο ενεργητικό του σημαντικές εξελίξεις και επιτεύξεις
σε οργανωτικό και λειτουργικό επίπεδο. ”



Πώς θα περιγράφατε το ρόλο της κοινότητας των αποφοίτων στο παρόν και 
στο μέλλον του Κολλεγίου;

Οι απόφοιτοι είναι για το Κολλέγιο όχι μόνο «σαρξ εκ 
της σαρκός» του, αλλά και «πνεύμα εκ του πνεύματός» του. 
Ως εκ τούτου, η σημασία της σχέσης, των δεσμών της κοι-
νότητας των αποφοίτων με το Σχολείο μας είναι αυτονόη-
τα τεράστια. Και ανάλογος πρέπει να είναι ο ρόλος της. Εί-
ναι, ήδη άλλωστε, σε μεγάλο βαθμό.

Ενδεικτικά σημειώνω ότι τα περισσότερα μέλη του ΕΕΙ 
είναι απόφοιτοι, όπως άλλωστε και η πλειοψηφία των με-
λών του Δ.Σ. Σε όλες τις Επιτροπές του Δ.Σ. μετέχουν από-
φοιτοι με καθοριστική συμβολή στις αποφάσεις. Απόφοι-
τοι είναι δύο Διευθυντές σχολικών μονάδων του Κολλεγίου. 
Απόφοιτος ο επικεφαλής του Προγράμματος Υποτροφιών, 
το οποίο στηρίζουν εθελοντικά –ως class agents του AFD– 
απόφοιτοι διαφόρων ηλικιών. Και μεταξύ των μεγάλων και 
σταθερών δωρητών του Κολλεγίου πολλοί είναι απόφοιτοι.

Στο σημείο αυτό θέλω να υπογραμμίσω, για μια ακό-
μη φορά, τη σημασία που αποδίδει το ΕΕΙ στον ρόλο του 
ΣΑΚΑ, ως εκπροσώπου και εκφραστή της κοινότητας των 
αποφοίτων, και να εξάρω τη γόνιμη συνεργασία του Δ.Σ. 
του Ιδρύματος με το Δ.Σ. του Συλλόγου σε πολλά ζητήμα-
τα. Το Κολλέγιο την αναγνωρίζει, τη χρειάζεται και προ-
σβλέπει σε ακόμη πιο ουσιαστική συνέχισή της.

Με ποιους τρόπους πιστεύετε ότι οι απόφοιτοι μπορούμε να συμπαραστα-
θούμε στο Σχολείο μας;

θα απαντήσω, επαναλαμβάνοντας περίπου τα όσα είχα 
πει σε παλαιότερη συνέντευξή μου στον ΕΡΜΗ:

 Με το να υλοποιούμε τις αξίες, τις αρχές, τις ενσωμα-
τωμένες στην Κολλεγιακή παιδεία.

 Με το να εκδηλώνουμε συνεχώς το έ μ π ρ α κ τ ο  ενδι-
αφέρον μας, την αγάπη μας για το Κολλέγιο, συνειδητοποι-
ώντας ότι το «απόφοιτος» δεν είναι απλώς τυπικός τίτλος, 
αλλά ουσιαστική ιδιότητα, που συνεπάγεται –σύμφωνα και 
με το «πνεύμα του Κολλεγίου»– ευθύνες και υποχρεώσεις.

 Με εποικοδομητική κριτική, αλλά και με σθεναρή συ-
μπαράσταση, όταν το Κολλέγιο γίνεται στόχος επιθέσεων 
ή σκόπιμης παραπληροφόρησης.

 Με την ενεργό συμμετοχή μας στις δραστηριότητες 
του Σχολείου και στους «φορείς» της κοινότητας των απο-
φοίτων (Fund Drive, ΣΑΚΑ).

 Με την οικονομική στήριξη του Κολλεγίου, βασική 
προϋπόθεση για τη διατήρηση της Αριστείας. Είναι νομί-
ζω αυτονόητο ότι η Αριστεία έχει κόστος: για την πραγμα-
τοποίηση των αναγκαίων μεταρρυθμίσεων, τη συστηματι-
κή επιμόρφωση των εκπαιδευτικών, τη διαρκή ανανέωση 
και τον εμπλουτισμό της υλικοτεχνικής υποδομής, την εν-
δυνάμωση των ξεχωριστών Κολλεγιακών στοιχείων, όπως 
το Πρόγραμμα Υποτροφιών κ.ά.

Δυστυχώς, παρά τις καταβαλλόμενες προσπάθειες, το 

ποσοστό συμμετοχής των αποφοίτων στο Fund Drive πα-
ραμένει σε χαμηλά επίπεδα.

Το γεγονός αυτό αφ’ ενός με λυπεί ως απόφοιτο, αφ’ ετέ-
ρου δε, δυσκολεύει τις ενέργειες του Δ.Σ. για εξασφάλιση 
δωρεών από άλλες πηγές.

Παρακολουθείτε τις δράσεις του ΣΑΚΑ από κοντά και συμμετέχετε σε πολλές 
εκδηλώσεις του. Τι σημαντικό θεωρείτε ότι έχει επιτύχει ο ΣΑΚΑ τα τελευταία 
χρόνια; Σε ποιους τομείς πιστεύετε ότι υπάρχουν περιθώρια βελτιώσεων και 
ανάληψης νέων πρωτοβουλιών τα επόμενα χρόνια;

Χωρίς αμφιβολία, τα τελευταία χρόνια ο ΣΑΚΑ έχει στο 
ενεργητικό του σημαντικές εξελίξεις και επιτεύξεις σε ορ-
γανωτικό και λειτουργικό επίπεδο. θα μπορούσα να ανα-
φέρω πολλά παραδείγματα σε διάφορους τομείς (στον 
αθλητικό με τη ΣΑΚΑ LIGA, στην επαγγελματική δικτύ-
ωση με τις Networking Days, στον επικοινωνιακό με τον 
ΕΡΜΗ, με το πράγματι εξαιρετικό Website του και την ηλε-
κτρονική ενημέρωση κ.ά.).

Είναι ευοίωνο ότι στις δραστηριότητες και εκδηλώσεις 
του ΣΑΚΑ συμμετέχει μεγάλος αριθμός αποφοίτων του 
Κολλεγίου Αθηνών και του Κολλεγίου Ψυχικού διαφόρων 
ηλικιών. Είναι, όμως, κάπως απογοητευτικό ότι στις ετήσι-
ες Γενικές Συνελεύσεις (όχι στις αρχαιρεσίες) η συμμετο-

“Ενδεικτικά σημειώνω ότι τα περισσότερα μέλη του ΕΕΙ είναι απόφοιτοι, όπως άλλωστε και η πλειοψηφία των μελών 
του Δ.Σ. Σε όλες τις Επιτροπές του Δ.Σ. μετέχουν απόφοιτοι με καθοριστική συμβολή στις αποφάσεις.  ”
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χή είναι πενιχρότατη (μερικές δεκάδες επί συνόλου χιλιά-
δων μελών). Κάτι πρέπει να γίνει για να διορθώσουμε την 
αδυναμία αυτή.

Περιθώρια και δυ-
νατότητες βελτιώσε-
ων υπάρχουν πάντα πα-
ντού. Και είμαι βέβαιος 
ότι προς την κατεύθυν-
ση αυτή θα συνεχίσει να 
κινείται η νέα διοίκηση 
του ΣΑΚΑ, το ίδιο απο-
τελεσματικά όπως και η 
προηγούμενη. Νέες πρω-
τοβουλίες μπορούν να 
αναληφθούν σε διάφο-
ρα «πεδία»: Π.χ. για επι-
κύρωση-εφαρμογή του 
νέου Καταστατικού του 
Συλλόγου. για μεγαλύ-
τερη στήριξη του Προ-
γράμματος Υποτροφι-
ών του Σχολείου μας, για 
εξωστρεφείς δράσεις ευ-
ρύτερης κοινωνικής απή-
χησης (όπως, π.χ., τα σπουδαία Διεθνή Οικονομολογικά Συ-
νέδρια της δεκαετίας του ΄80) κ.ά.

Στα χρόνια που θα έλθουν, ο εμπλουτισμός του Συλ-
λόγου μας με «νέο αίμα», καθώς εκατοντάδες «φρέσκων» 
αποφοίτων θα προστίθενται στο δυναμικό του, θα αποτε-
λεί θετικότατο στοιχείο, αλλά θα συνεπάγεται και πρόσθε-
τες οργανωτικές-λειτουργικές «πιέσεις».

Χρειάζεται, λοιπόν, εγκαίρως να γίνουν οι αναγκαίες 
προσαρμογές, ώστε να ανταποκριθεί αποτελεσματικά ο 
Σύλλογός μας στις εξελίξεις.

Εδώ και μερικά χρόνια δεν είναι εφικτή η αυτόματη εισαγωγή των παιδιών 
των αποφοίτων στην 1η Δημοτικού του Σχολείου μας λόγω της σημαντικής 
αύξησης του αριθμού τους. Τι προβλέπεται για την αντιμετώπιση του ζητήμα-
τος αυτού στο μέλλον;

Η αλλαγή στον τρόπο εισαγωγής των παιδιών των απο-
φοίτων στην 1η Δημοτικού ξεκίνησε πριν από εννέα χρό-
νια: το 2000. Διότι –όπως σωστά αναφέρατε– η συνέχι-
ση της μέχρι τότε αυτόματης εισαγωγής όλων των παιδιών 
των αποφοίτων δεν ήταν, πλέον, εφικτή λόγω της αύξησης 
του αριθμού μας. Η αύξηση αυτή δεν είναι απλώς «σημα-
ντική». είναι ραγδαία. Ενδεικτικά αναφέρω ότι –επί συνό-
λου 300 μαθητών που θα εισαχθούν στην 1η Δημοτικού για 
το σχολικό έτος 2010-2011– οι αιτήσεις για παιδιά αποφοί-
των έχουν ξεπεράσει τις 120! Ραγδαία είναι η αύξηση του 
αριθμού των παιδιών και άλλων κατηγοριών (όπως, π.χ., 
των αδελφών) που μέχρι τώρα εισάγονται αυτομάτως. Εί-
ναι καταφανές ότι καθίσταται αναπόφευκτη, ότι χρειάζε-
ται –επειγόντως μάλιστα– μια προσαρμογή του όλου συ-
στήματος εισαγωγής παιδιών στα νέα δεδομένα.

Το ζήτημα της εισαγωγής των παιδιών των αποφοίτων 
απασχολεί σοβαρά το Δ.Σ. και το ΕΕΙ γενικότερα, έχει δε 
συσταθεί Επιτροπή, η οποία το εξετάζει διεξοδικά, σε βά-

θος. Στόχος είναι να βρεθεί μια ρεαλιστική και δίκαιη λύση, 
η καλύτερη δυνατή για το Σχολείο μας και για την Κολλε-
γιακή κοινότητα λύση σε ένα πράγματι δύσκολο, πολύπλο-

κο πρόβλημα.

Μήπως οι εισαγωγικές εξετάσεις 
θα ήταν η λύση του προβλήμα-
τος;

 

θα ήταν ευχής έρ-
γο να μπορούσαμε να 
επιστρέψουμε στο πα-
λαιό σύστημα εισαγω-
γής όλων των παιδιών με 
εξετάσεις. Δυστυχώς, το 
σύστημα αυτό δεν είναι 
εφαρμόσιμο για την 1η 
Δημοτικού, το υποχρεω-
τικό από το κράτος πρώ-
το σημείο «εισόδου» μα-
θητών σε κάθε σχολείο. 
Εκεί, όπου υπάρχει δυ-
νατότητα διεξαγωγής 
εισαγωγικών εξετάσε-
ων (στην 4η Δημοτικού, 

στην Ά  Γυμνασίου και στην Ά  Λυκείου), τις έχουμε καθιε-
ρώσει. Και εκεί ισχύει απόλυτα η σειρά επιτυχίας με βάση 
την επίδοση στις εξετάσεις: Δεν υπάρχουν ειδικές κατηγο-
ρίες, «πριμοδοτήσεις», policy cases οιασδήποτε μορφής. Το 
αδιάβλητο των εξετάσεων, για το οποίο δεν υπάρχει η πα-
ραμικρή αμφισβήτηση, διασφαλίζεται με μια σειρά «δρα-
κόντειων», θα έλεγα, διαδικασιών και ελέγχων.

Σαν επίλογο: Ποιο είναι το Κολλεγιακό όραμά σας;

Μια ολοκληρωμένη απάντηση σε τέτοιο, τόσο «περιε-
κτικό» ερώτημα θα μπορούσε να είναι… διατριβή.

θα προσπαθήσω να «σκιαγραφήσω» το όραμα αυτό με 
λίγα –περίπου «συνθηματικά»– λόγια:

Να έχει πάντα το Κολλέγιο πυξίδα και πηγή έμπνευσης 
–άφθαρτες και αθάμπωτες– τις αρχές και τις αξίες των δη-
μιουργών του και όλων των άλλων σπουδαίων μεταγενέ-
στερων ανθρώπων που διαχρονικά το ανέδειξαν διεθνώς 
ως ένα ξεχωριστό σχολείο.

Να βρίσκεται στην πρωτοπορία των εκπαιδευτικών 
παιδαγωγικών και κοινωνικών εξελίξεων –όχι μόνο Κέ-
ντρο Αριστείας, αλλά και Φάρος Αριστείας, όχι μόνο ακο-
λουθώντας, αλλά και δείχνοντας τον δρόμο της προόδου.

Να συνεχίσει να προσφέρει στους μαθητές όχι απλώς 
γνώσεις, αλλά πολύπλευρη παιδεία, να διαμορφώνει αυρι-
ανούς ενεργούς πολίτες με πνευματική δύναμη, με κοινω-
νική ευαισθησία και υπευθυνότητα.

Να ανταποκρίνεται στις αέναα μεταβαλλόμενες προ-
κλήσεις –και ευκαιρίες– με οδηγό το τρίπτυχο «παράδο-
ση-συνέχεια-καινοτομία».

Να πορεύεται αταλάντευτα, όπως λέει ο Κολλεγιάνος 
ποιητής:

Με ψυχή-Ελλάδα
Με βλέμμα-Οικουμένη.

Με τον επίτιμο Πρόεδρο του ΣΑΚΑ, Άρη Μανιά ’57.





Το αγαπημένο σας μακρύκοκκο ρύζι Agrino, έρχεται στο πιάτο σας πάντα νόστιμο 
και σπυρωτό, τώρα σε 10 μόλις λεπτά! Ελληνικό προϊόν, υψηλής ποιότητος και 
διατροφικής αξίας με την εγγύηση της Ορθής Γεωργικής Πρακτικής, που πρώτη 
η Agrino πανευρωπαϊκά έχει εφαρμόσει στα προϊόντα της.

Το μόνο με ονομασία παραγωγού & τόπο προέλευσης

Ελληνικό ρύζι... άμεσης βράσης!
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Στις 7 Δεκεμβρίου 2009, 
αναχωρώντας από μια 
Αθήνα μουντή και αμήχα-
νη, βρισκόμαστε πια μα-

ζί με τον Σπύρο Ποτήρη ’07 και τον 
Κώστα Σωπασουδάκη ’07 στην πτή-
ση προς Βερολίνο. Η οκταήμερη πα-

ραμονή μας σε μια πόλη βυθισμένη στην ιστορία και ταυτό-
χρονα σύγχρονη σε απίστευτο βαθμό, μας παρείχε αρκετά 
ερεθίσματα για να προσπαθήσουμε να συνειδητοποιήσου-
με πόσο άλλαξε ο ρους της ιστορίας 
εκεί 20 χρόνια πριν.

Το ξενοδοχείο μας βρισκόταν 
κοντά στη Νέα Συναγωγή, κατεδα-
φισμένη στο Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο 
και ανοικοδομημένη λίγο μετά την 
επανένωση της Γερμανίας. Λίγα μέ-
τρα μακριά το Μουσείο της Περγά-
μου, όπου δέσποζαν εκθέματα από 
την αρχαία Ελλάδα και τη Μεσοπο-
ταμία, με τους Γερμανούς να παρα-
δίδουν μαθήματα γύρω από θέματα 
ανάδειξης πολιτιστικής κληρονομιάς. 

Τις επόμενες μέρες κινηθήκαμε σε όλους τους βασι-
κούς οδικούς άξονες του κεντρικού και δυτικού Βερολίνου. 
Τη Friedrichstrasse, με τα πολυώροφα κτίρια που στεγά-
ζουν διαμερίσματα και γραφεία, την Unter der Linden, με 
τις φλαμουριές κατά μήκους του δρόμου να αναδίδουν 
μια αίσθηση αδιόρατης ακόμα χριστουγεννιάτικης θαλ-
πωρής και το Friedrich Forum να εξασφαλίζει την προ-
οπτική της ιστορικής διάστασης. Και φυσικά τη λεωφόρο 
Kurfursterdamm, μνημείο κτισμάτων σύγχρονης αρχιτε-
κτονικής, σε συνδυασμό με πλήθος φωτεινών επιγραφών 

και εμπορικών καταστημάτων, που 
την καθιστούν αρχετυπική μορφή 
δυτικής λεωφόρου. Πλήθος μεταφο-
ρικών μέσων και σταθμών, U-Bahn, 
S-Bahn, τραμ αλλά και ποδήλατο 
αποκεντρώνουν επιτυχώς την πόλη, 
αποκρύπτοντας διακριτικά τον πλη-
θυσμό των 3,4 εκατομμυρίων κατοί-
κων της.

Η Potsdamer Platz, βομβαρδι-
σμένη σκληρά κατά τον πόλεμο, και 
το ογκώδες κτιριακό πολιστικό της 
συγκρότημα, το Kulturforum, δημι-

Χωρίς περίσκεψιν, χωρίς λύπην, χωρίς αιδώ
μεγάλα κ’ υψηλά τριγύρω μου έκτισαν τείχη.
…
Αλλά δεν άκουσα ποτέ κρότον κτιστών ή ήχον.
Ανεπαισθήτως μ’ έκλεισαν από τον κόσμον έξω.

Κ. Π. ΚΑΒΑΦΗΣ

|  Α ΠΟΣ ΤΟΛ Η  |

Του Γιώργου Νικολού ’07

Βερολίνο 2009
Τα απομεινάρια της ιστορίας

Τρεις εικοσάχρονοι απόφοιτοι του 2007 ταξιδεύουν στο Βερολίνο
την εικοστή επέτειο από την Πτώση του Τείχους
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ουργημένου εξ ολοκλήρου μετα-
πολεμικά, απλώς ενίσχυσαν την 
ως τότε εντύπωση μας για την 
αξιέπαινη ικανότητα αυτού του 
λαού να επανοικοδομεί με θαυμα-
στή ταχύτητα και συνέπεια όσα 
είχε χάσει μέσα στην καταστρο-
φή. Κι όλα αυτά ενώ η γερμανι-
κή κουζίνα επιβεβαίωνε την καλή 
της φήμη και οι μπύρες-έστω και 
όχι βαυαρικές- έδιναν έναν ακόμη 
καλό λόγο παραμονής, παρά το 
ομολογουμένως τσουχτερό κρύο.

Τα αξιοθέατα, όμως, της 
γερμανικής πρωτεύουσας 
δεν περιορίζονται μόνο 

στο εσωτερικό, αλλά εκτείνονται 
και στα προάστιά της. Τα θερινά 
ανάκτορα του Μεγάλου Φρειδερίκου στο Potsdam και το 
Park Sanssouci των 3.000 τ. μ. πρασίνου μόνο μελαγχολία 
προκαλούσαν σε σύγκριση με το καταθλιπτικό γκρίζο της 
αθηναϊκής πρωτεύουσας. Εξίσου εντυπωσιακό ήταν και το 
Schloss Charlottenburg και το αντίστοιχο πάρκο με την πα-
γωμένη, όταν την επισκεφθήκαμε, λίμνη. Κάποτε σου δι-
νόταν η εντύπωση πως η απόδοση βάρους στην πρωσική 
ιστορική κληρονομιά δεν αποτελούσε παρά αμήχανη προ-
σπάθεια αποφυγής αναφορών για το πρόσφατο ναζιστικό 
παρελθόν. H στήλη της Νίκης στο Siegessaule, που αντι-
κρύζει κανείς όπως βαδίζει στη 17ης Ιουνίου, στην περιοχή 
του Tiergarten, επιβεβαίωνε την άποψη αυτή.

Για το τέλος της περιήγησης αφήνω το σήμα κατατεθέν 
του Βερολίνου και της Γερμανίας ολόκληρης, αλλά και ένα 
από τα πιο αναγνωρίσιμα μνημεία παγκοσμίως, την Πύλη 
του Βραδεμβούργου. Ξεκάθαρα εμπνευσμένο από κλασ-
σικά ιδεώδη και συνάμα απόλυτα διαχρονικό, το μνημείο 
αυτό προσελκύει καθημερινά χιλιάδες επισκέπτες στην 

Pariser Platz, στο δρόμο προς το Reichstag, το έτερο 
σύμβολο της γερμανικής ενότητας και ισχύος. Η πο-
ρεία της Γερμανίας ξεδιπλώνεται ανάγλυφα όπως κα-

νείς ανεβαίνει το φιδογυριστό θόλο του ιστορικού οικο-

δομήματος του Ομοσπονδιακού Κοινοβουλίου, παρέχοντας 
τη δυνατότητα σε κάποιον να παρακολουθήσει μακρόθεν 
συνεδριάσεις κοινοβουλευτικών επιτροπών στα γύρω κτί-
ρια, αλλά και να αποκτήσει μια πανοραμική οπτική του ση-
μερινού Βερολίνου απ’ τη Savigny Platz έως το Prenzlauer 
Berg, συνοικία που ήταν και η τελευταία που επισκεφτήκα-
με στη διάρκεια του ταξιδιού μας. Από εκεί κατευθυνθήκα-
με την τελευταία νύχτα πριν την αναχώρησή μας προς το 
ανατολικό Βερολίνο, ψάχνοντας για ψήγματα της άλλοτε 
διάκρισης της πόλης σε δύο μέρη. 

Η εικόνα που είδαμε ανέδειξε μια άλλη διάσταση της 
γερμανικής πρωτεύουσας, αυτής του ουσιαστικού 
και όχι και τόσο αλλοιωμένου στο πέρασμα του 

χρόνου διαχωρισμού της. Οι εργατικές περιοχές, οι πολυ-
κατοικίες με τα ξεβαμμένα χρώματα και τις γκρίζες προ-
σόψεις, οι μικροί δρόμοι, οι άδειες πλατείες, τα λίγα όρθια 
ακόμη τμήματα του Τείχους, όλα απομεινάρια μιας άλλης, 
επώδυνης εποχής που οι περισσότεροι μοιάζουν να θέλουν 
να παραδώσουν άνευ όρων στη λήθη.

Το αρχικό ερώτημα όμως παραμένει: τι σήμαινε τελικά 
η πτώση του Τείχους και τι νόημα μπορεί να της δώσει σή-
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μερα κάποιος που δεν τη βίωσε ενσυνείδητα; O Winston 
Churchill στην ιστορική ομιλία που είχε εκφωνήσει στο 
Φούλτον του Μιζούρι στις 6 Μαρτίου 1946, λίγες μέρες 
πριν και απ’ τη συμβολική έναρξη του Ελληνικού Εμφυλί-
ου, δήλωνε: «Από το Στετίνο της Βαλτικής μέχρι την Τερ-
γέστη της Αδριατικής, ένα σιδηρούν παραπέτασμα διασχί-
ζει την ήπειρο.» Η πρόβλεψη του «πατέρα της νίκης» δικαι-
ώθηκε για σχεδόν μια ολόκληρη πεντηκονταετία, ως την 
οριστική πτώση του ανατολικού μπλοκ, το 1991. Κι αν και 
υπήρξε μια ολόκληρη σειρά από άλλους δεκάδες εθνικούς 
διαχωρισμούς, χωρικούς και μη, κανένας δεν συμβολοποί-
ησε τόσο απόλυτα και καταλυτικά τη διαμάχη αυτή μετα-
ξύ των δύο κόσμων όσο το Τείχος του Βερολίνου. Το Τείχος 
του αίσχους, όπως είχε επικρατήσει να λέγεται το πέτρινο 
οικοδόμημα με το κυκλικό συρματόπλεγμα στην κορυφή.

Υπό αυτό το πρίσμα και μάλιστα δεδομένου ότι η πτώ-
ση υπήρξε προϊόν ενός παντελώς αστάθμητου παράγοντα, 
όπως ο αυθορμητισμός των πολλών, και μάλιστα δίχως εκ-
πονημένο σχέδιο ή κάποια κεντρική καθοδήγηση, δεν μπο-
ρεί παρά να συνιστά ένα θρίαμβο της ελευθερίας και μά-
λιστα όχι μιας αφηρημένης μορφής της, παρά αυτής της 
επικράτησης των λαών απέναντι σε ολοκληρωτικά καθε-
στώτα, έστω κι αν τα τελευταία επικαλούνταν συχνότατα 
κατά την ενάσκηση των καθηκόντων τα συμφέροντα των 
υπηκόων τους. Το γκρέμισμα του τείχους δεν ήταν παρά 
μια ακόμα έμπρακτη απόδειξη της αποξένωσης των καθε-
στώτων αυτών από το γνήσιο λαϊκό αίσθημα.

Ο Ian Mcwean στο έργο του «Μαύρα Σκυλιά» περι-
γράφει τα κοσμοϊστορικά γεγονότα της πτώσης ως εξής: 
«Ανατολικογερμανοί με νάυλον άνορακ και ξεβαμμένα 
τζην τζάκετ, που έσπρωχναν καροτσάκια ή κρατού-
σαν τα παιδιά τους απ’ το χέρι, περνούσαν από το 

Checkpoint Charlie χωρίς έλεγχο. Η κάμερα σκαμπανέβα-
ζε και χωνόταν, παρείσακτη, μέσα σε θερμά αγκαλιάσμα-
τα. Μια δακρυσμένη γυναίκα, που το πρόσωπό της είχε ένα 
νεκρικό χρώμα από τον προβολέα της τηλεόρασης, άνοιξε 
τα χέρια της πήγε να μιλήσει, αλλά από την πολλή συγκί-
νηση δεν μπορούσε να αρθρώσει λέξη. Πλήθη Δυτικογερ-
μανών ζητωκραύγαζαν και χτυπούσαν καλοκάγαθα στην 
οροφή όλα τα αστεία και γενναία Τράμπαντ που έπαιρναν 
την πρώτη γεύση ελευθερίας. Δύο αδελφές δεν έλεγαν να 
ξεκολλήσουν η μία απ’ την αγκαλιά της άλλης για να τους 
πάρουν συνέντευξη…».

Μια ακόμα αφορμή για αύξηση του «ιστορικού» του-
ρισμού, για καλλιέργεια και διαιώνιση ενός χάσματος από 
έτερη σκοπιά, το χρονικό ενός προαναγγελθέντος θανάτου 
σύμφωνα με ορισμένους, η ευκαιρία για την ύψωση νέων 
κοινωνικών και οικονομικών φραγμών κατά άλλους, το με-
τέωρο βήμα προς την ελευθερία κατά την κρατούσα εκτί-
μηση, όπως κι αν το δει κανείς, το Τείχος το βράδυ της 9ης 
Νοεμβρίου του 1989 ήταν πλέον παρελθόν. Η απεγνωσμέ-
νη ρητορική ερώτηση του υπουργού στο τέλος της συντα-
ρακτικής ταινίας «Οι ζωές των άλλων;», «Δεν είμαστε κα-
λά στη μικρή μας δημοκρατία;» έπαιρνε με καθυστέρηση 28 
ολόκληρων χρόνων την αυτονόητη απάντησή της.

Ξημέρωμα 16ης Δεκεμβρίου: Το Βερολίνο μας αποχαιρετά 
μέσα στο χιόνι. Σαν να θέλει και το ίδιο να κρύψει μέσα 
στο λευκό φόντο τις αναμνήσεις εκείνων των μελανών χρό-
νων. Να θέλει να ζήσει κι αυτό πια μέσα στην αθωότητα 
του λευκού. Όσο κι αν γνωρίζει καλά πως όσο βαθιά κι αν 
ταφούν, οι μνήμες εκείνες θα επανέρχονται βασανιστικά. 

Όσο κι αν τίποτα δεν θα έχει αλλάξει και τίποτα δεν θα 
είναι όπως παλιά… 
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σκλαβοπάζαρο υπήρχε εδώ και βασίλευαν φύ-
λαρχοι (khans) που επέβαλλαν βασανιστήρια 
και ομαδικές εκτελέσεις. Τώρα το μέρος είναι 
ήσυχο και λειτουργεί ως τεράστιο μουσείο με 
εντυπωσιακά οχυρά, καραβανσεράι και πολ-
λές medressa (Mουσουλμανικές θρησκευτικές 
σχολές).

Έμεινα δυο μέ-
ρες, περπατώ-
ντας τα σοκάκια 
υπό το σεληνό-
φως και σταμα-
τώντας για ονει-
ροπόληση κάτω 
από τον πανέ-
μορφο μιναρέ 
Huja. Το ταξίδι 
αυτό έμελλε να 
συνεχιστεί με 

Είναι πολύς καιρός που δεν έχω κάνει Πάσχα στην Ελλάδα. 
Η ιδέα της πολυμελούς οικογένειας που κάνει Ανάσταση με 
ξαδέλφια, πεθερικά και λοιπά μέλη δεν με ελκύει, και επω-
φελούμαι της Μεγάλης Εβδομάδος για να εξακοντιστώ σε 

ενδιαφέροντα μέρη, συνήθως μόνος μου ή το πολύ με 1-2 καλούς φί-
λους. Με τα χρόνια, η έρευνά μου απλώνεται: Αιθιοπία, Αυστραλία, 
Περού, Καμπότζη, Σικελία, Σουδάν, Μαδαγασκάρη, Κούβα...πέρυσι 
και φέτος ήταν η σειρά της Κεντρικής Ασίας. For lust of knowing what 
should not be known,  We take the Golden Road to Samarkand. (James 
Elroy Flecker 1913).

Tα μυθικά μνημεία του Ταμερλάνου με καλούν, και ήθελα να τα 
δω από όταν διάβασα το εξαιρετικό βιβλίο της Ella Maillart Turkestan 
Solo, όπου περιγράφει τις περιπλανήσεις της στην Ασία το 1932. Το 
Uzbekistan είναι το πιο κεντρικό από τα ‘stan της παλαιάς Σοβιετικής 
Ένωσης και στα σταυροδρόμια των αρχαίων Δρόμων του Μεταξιού. 

Η βίζα στο προξενείο της Αθήνας απαιτούσε αρκετή γραφειοκρα-
τία. Πέταξα στην Τασκένδη με την Turkish Airlines μέσω Κωνστα-
ντινούπολης, και αμέσως συνέχισα για το Urgench με ένα ετοιμόρ-
ροπο Tupolev της Uzbekistan 
Airways, ευτυχώς ήμουν 
πολύ νυσταγμένος από 
την ολονύκτια πτήση για 
να ανησυχήσω. Ο ξενα-
γός μου ήταν στην ηλικία 
μου, μιλούσε πολύ καλά 
αγγλικά, και είχε σπου-
δάσει ιστορία της τέ-
χνης στην Ευρώπη. Από 
το Urgench οδηγήσα-
με μέχρι την Khiva, 
κοντά στα σύνορα 
με το Turkmenistan. 
Το όνομα της πόλης 
θυμίζει καραβάνια, 
βαρβαρική σκληρό-
τητα, και μακρινές 
διαδρομές σε στέπ-
πες και ερήμους γε-
μάτες ληστές. Από 
τον 16ο έως το 19ο 
αιώνα ένα μεγάλο 

Του Φίλιππου Κόκκινου ’85, philipcokkinos@yahoo.com

|  Τ Α Ξ Ι Δ Ι  |

Uzbekistan-Turkmenistan
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΣΙΑ
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σχετική άνεση και ασφάλεια, και δεν είδα πολλούς τουρί-
στες, εκτός από τρία μικρά γκρουπ από το Ισραήλ, τη Γερ-
μανία και την Τουρκία, με τους οποίους διασταυρωνόμουν 
αραιά και πότε αφού ακολουθούσαν δρομολόγια παρεμφε-
ρή με το δικό μου. 

Οδηγήσαμε για 8 ώρες μέσα από την έρημο Kyzyl-kum 
(πιο πολύ στέππα παρά έρημος) και περάσαμε τον ποταμό 
Amu-Darya. Αυτός είναι ο αρχαίος Οξός (Oxus), ο οποί-
ος χρησίμευε ως συνοριακή γραμμή με το Αφγανιστάν στη 
Σοβιετική εποχή και εμφανίζεται συχνά σε ιστορικά επει-
σόδια πολέμων και κατακτήσεων από την εποχή του Με-
γάλου Αλεξάνδρου:…Alexander had crossed the Oxus… 
(The Persian Boy, Mary Renault). Φτάσαμε στη Bukhara, 
όπου έμεινα σε μια μικρή οικογενειακή πανσιόν. Οι Τούρ-
κοι τουρίστες έμεναν επίσης εδώ και κάναμε αρκετή πα-
ρέα, πίνοντας Ουζμπεκική βότκα.

Η πόλη είναι πολύ όμορφη και άνθισε ως θρησκευτικό 
κέντρο από τον 9ο αιώνα. Κάποτε είχε περισσότερα από 300 
τζαμιά και 100 medressas, αλλά υποτάχθηκε στον Geng-
his Khan το 1220 και επισκιάστηκε από την Σαμαρκάνδη 
του Ταμερλάνου μετά το 1370. 

Επισκεφτήκαμε τα κυριότερα μνημεία καθώς και τη γει-
τονική νεκρόπολη. Στο τεράστιο παζάρι αγόρασα μεταξω-
τά, ρώσικες πουκαμίσες, και ζωγραφικές μινιατούρες. Πέ-
ρασα δύο βράδια δίπλα στο κεντρικό συντριβάνι παρατη-
ρώντας τους ανθρώπους και πίνοντας μπύρα Baltika και 
Sarbast. Το φαγητό είναι νοστιμότατο, ιδίως τα shashlyk 
(μεγάλα σουβλάκια από βοδινό ή κοτόπουλο), το ψωμί naan 

που έχω δοκιμάσει σε διάφορες παραλλαγές από τη Μέση 
Ανατολή μέχρι την Ινδία, και το εξαιρετικό πιλάφι plov (ή 
pülau), η σπεσιαλιτέ της χώρας που φτιάχνεται με σκούρο 
άγριο ρύζι, κομματάκια αρνιού, σταφίδες, κρεμμύδια, ψιλο-
κομμένο καρότο, μπαχαρικά και σαφράν, απίστευτα νόστι-
μο. Αφήνουμε πίσω μας τη Bukhara και οδεύουμε ανατο-
λικά, περνώντας τη Shakhrisabz, γενέτειρα του Ταμερλά-
νου, απ’ όπου φαίνεται η δυτικά οροσειρά των Pamir, και 
φτάνουμε στη Σαμαρκάνδη. 

Σαμαρκάνδη... Τα βήματά μου ψιθυρίζουν το όνομά της 
καθώς διασχίζω τη μεγαλοπρεπή πλατεία Registan. Η Μα-
ρακάνδα του Αλεξάνδρου, η πρωτεύουσα του Σογδιανού 
βασιλείου, ένα κέντρο-κλειδί στο Δρόμο του Μεταξιού, η 
πόλη του Ταμερλάνου τον 14ο αιώνα, Σαμαρκάνδη η Ασύ-
γκριτη! Μείναμε τρεις μέρες και είχαμε τόσα πολλά να δού-
με, που θα περιοριστώ στα απαραίτητα.

Η φημισμένη πλατεία Registan είναι το σπουδαιότε-
ρο αξιοθέατο, εκτυφλωτικά όμορφη, περιέχει όχι μία αλλά 
τρεις μεγάλες medressas, ένα από τα Ισλαμικά αρχιτεκτο-
νικά αριστουργήματα της Ασίας και κατά τη γνώμη μου συ-
γκρίσιμη με το Taj Mahal στην Ινδία και το Βασιλικό Τζα-
μί στο Ισφαχάν (Ιράν). 

Είδαμε επίσης το τζαμί Bibi-Khanym, τους βασιλικούς 
τάφους Shahr-I-Zindah, το μαυσωλείο Guri Amir όπου 
έχουν ταφεί ο Ταμερλάνος και δύο από τους γιούς του, και 
την αρχαία ακρόπολη της Afrosiab με τα εξαιρετικά ψηφι-
δωτά του 7ου αιώνα. Στο κεντρικό παζάρι αγόρασα πολλούς 
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στήμονες από σαφράν (κρόκο), που εδώ έχει μια από τις κα-
λύτερες ποικιλίες στον κόσμο. Το ξενοδοχείο μου είναι ένα 
παλιό αναστηλωμένο καραβανσεράι, και πέρασα δύο ήσυ-
χα βράδια στον κήπο διαβάζοντας. Τη νύχτα του Μεγάλου 
Σαββάτου έκανα Ανάσταση στη Ρώσικη ορθόδοξη εκκλη-
σία. Την τελευταία ημέρα βρισκόμαστε στην Τασκένδη, η 
οποία καταστράφηκε από σεισμό το 1967 και ξαναχτίστη-
κε με μεγάλες καταπράσινες λεωφόρους και σταθμούς με-
τρό που θυμίζουν αυτούς της Μόσχας. Η πτήση μου θα 
αναχωρήσει στις 4 τα ξημερώματα και με τον ξεναγό μου 
τον Surat αγοράζουμε εισιτήρια στην όπερα, όπου παρακο-
λουθούμε το μπαλέτο “Σπάρτακος” του Γεωργιανού συνθέ-
τη Aram Khachaturian 
(1903-1978). Ως έργο 
είναι άνισο αλλά πε-
ριλαμβάνει το διάση-
μο pas de deux της 3ης 
πράξης. Η μουσική εί-
ναι βασανιστική, όλων 
τα μάτια βουρκώνουν. 
Η διαδικασία αναχώρη-
σης από το αεροδρόμιο 
της Τασκένδης αργά τη 
νύχτα είναι χρονοβόρα 
και εκνευριστική με τε-
λωνειακούς Σοβιετικού 
τύπου. Το γκρουπ των Τούρκων είναι στην ίδια πτήση και 
βοηθούμε ο ένας τον άλλον στις ατέλειωτες ουρές. Φτάνω 
στην Αθήνα το μεσημέρι της Δευτέρας του Πάσχα. 

Ένα χρόνο μετά ταξιδεύω στο Τουρκμενιστάν, το οποίο 
ανακηρύχτηκε σε ανεξάρτητη χώρα το 1991, παράλληλα 
με τα άλλα ‘stan. 

Προσγειώνομαι στην πρωτεύουσα Ashgabat στις 5 τα 
ξημερώματα. Η πόλη είναι σχετικά μικρή και άδεια, πολύ 
ασφαλής, και μάλλον βαρετή. Η κουλτούρα ηρωικής λα-
τρείας του πρόσφατα απεβιώσαντος προέδρου Niyazov (aka 
Turkmenbashi) έχει πάρει μορφή cult, με τεράστια μνημεία 
και χρυσά αγάλματα παντού (ο μεγαλοφυιής πρόεδρος εί-
χε μετονομάσει δύο μήνες του χρόνου για τον ίδιον και τη 
μητέρα του και έγραψε το Βιβλίο της Ψυχής, τη Ruhmana, 
υποχρεωτική μελέτη για όλους τους πολίτες) και μια μεγα-
λειώδη, αφύσικα υπερβολική μαρμάρινη αρχιτεκτονική των 
δημοσίων κτιρίων της πόλης. Εδώ εφαρμόζεται νυχτερινός 
περιορισμός της κυκλοφορίας και αστυνομικοί ελέγχουν 

την κίνηση των πολιτών σε κάθε τετράγωνο. Αυτές τις μέ-
ρες βρέχει συνέχεια και κάνει αρκετό κρύο. Στο ολοκαίνουρ-
γιο και άδειο από τουρίστες μουσείο θαυμάζω εργαλεία από 
την εποχή του Χαλκού, γλυπτά και νομίσματα αλεξανδρινής 
επιρροής, και τους μοναδικούς ρύτωνες, αγγεία από ελεφα-
ντόδοντο που χρησιμοποιούνταν σε ζωροαστρικές τελετές. 

Ο ξεναγός μου βαδίζει με την όπισθεν όταν μου απευ-
θύνει το λόγο! Περνάμε μια ολόκληρη μέρα στο φημισμέ-
νο παζάρι Tolkuchka, το μεγαλύτερο της κεντρικής Ασίας, 
όπου μπορείς να αγοράσεις τα πάντα, από οικιακά είδη και 
φαγητά μέχρι πολυβόλα όπλα, πρόβατα και καμήλες! Έξω 
από την πόλη είναι τα ερείπια της αρχαίας Νίσσας, πρωτεύ-

ουσας του Παρθιανού 
βασιλείου τον 3ο αιώνα 
π.Χ, όπου δεσπόζουν 43 
πύργοι και 2 ζωροαστρι-
κοί ναοί όπου λατρευό-
ταν η φωτιά. Η πόλη κα-
ταστράφηκε από τους 
Μογγόλους τον 13ο αι-
ώνα. Διασχίζουμε το 
πλάτος της χώρας, στα-
ματάμε στο καραβανσε-
ράι της Abiverd και στο 
μαυσωλείο του Meane 
Baba, και φτάνουμε στη 

Sarahs, κοντά στα σύνορα με το Ιράν. Η περιοχή έχει κα-
τακτηθεί και λεηλατηθεί από πολλά έθνη και στρατιές ανά 
τους αιώνες. Μια ομάδα Πολωνών αρχαιολόγων με φιλο-
ξενεί στον καταυλισμό τους. Κάνουν ανασκαφές εδώ και 
χρόνια και φυλάσσουν τα ευρήματα σε ένα μικρό γραφείο 
πριν τα στείλουν στην Ashgabat. Από ένα τεθωρακισμένο 
ντουλάπι βγάζουν μερικά ασημένια νομίσματα και μου δεί-
χνουν ένα συγκεκριμένο. Αμέσως αναγνωρίζω τη λεοντί-
νη κεφαλή στη μία όψη, τον ένθρονο Δία στην άλλη, και 
την Ελληνική γραφή: ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ. Κρα-
τάω τον εύθραυστο θησαυρό στο χέρι μου με συγκίνηση.

Η παρέα είναι αποκλειστικά ανδρική το βράδυ, τρώγο-
ντας borscht, pülau, χωριάτικο ψωμί, και πίνοντας δυνα-
τή βότκα. Η παγωμένη βροχή επιτέλους σταματάει καθώς 
φτάνουμε στη Mary. Μένω στο ξενοδοχείο Margush, από 
αστραφτερό λευκό μάρμαρο. Μια μικρή ομάδα Γάλλων εί-
ναι τα μοναδικά άλλα άτομα εκεί, και το βράδυ είχαμε ζωη-
ρές ταξιδιωτικές συζητήσεις. Ο λόγος που ήρθαμε εδώ είναι 
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η εξωτική Merv, μια μυθική πόλη γνωστή ως Μαργιανά την 
εποχή του Αλεξάνδρου, και με σπάνια ιστορία θρησκευτι-
κής ελευθερίας. Εδώ ζούσαν Πέρσες, Ρωμαίοι στρατιώτες, 
βουδιστές, χριστιανοί και ζωροάστρες. Υπό τους Σελτζού-
κους Τούρκους και κατά την ακμή του εμπορίου στο Δρόμο 
του Μεταξιού, η Merv έφτασε στο απόγειό της τον 11ο και 
12ο αιώνα ως “Bασίλισσα του Κόσμου” 
και υπήρξε η έμπνευση για τις Χίλιες 
και μια Νύχτες. 

Όπως τόσες άλλες πόλεις της κε-
ντρικής Ασίας, καταστράφηκε και αυ-
τή από τους Μογγόλους. Το 1218 ο 
Genghis Khan απαίτησε τεράστιους 
φόρους σε σιτηρά και νεαρές γυναίκες. 
Οι Σελτζούκοι δολοφόνησαν τους απε-
σταλμένους του, και το 1221 οι Μογ-
γόλοι επέστρεψαν, καταστρέφοντας ολοσχερώς την πόλη 
και σφάζοντας όλους τους κατοίκους, έναν πληθυσμό 300 
000 ανθρώπων. Τα ερείπια καταλαμβάνουν τεράστια έκτα-
ση, ένα σύμπλεγμα πέντε πόλεων η μία δίπλα στην άλλη, 
από τις οποίες οι τρεις είναι προσβάσιμες. Υπάρχουν εντυ-
πωσιακά απομεινάρια οχυρών, παλατιών και ναών. θυμά-
μαι πώς γεννήθηκε μέσα μου η επιθυμία να τα δώ πριν πολ-
λά χρόνια, όταν είχα δει φωτογραφίες στο περιοδικό ΤΙΜΕ. 

Μόνος, περπατάω για πολλές ώρες μεταξύ των 3 πό-
λεων, προσπαθώντας να φανταστώ πώς θα ήταν την ακ-
μή τους. Επιχειρήσαμε να φτάσουμε στη βουδιστική stupa, 
τον πιο δυτικό γεωγρα-
φικά αρχαίο βουδιστι-
κό ναό στον κόσμο, αλ-
λά το τζιπ μας κόλλησε 
επικίνδυνα στη βαθειά 
λάσπη και αναγκα-
στήκαμε να γυρίσου-
με πίσω. Δυο μέρες με-
τά οδηγούμε μέχρι τη 
Gonur, μια εξαιρετικά 
αρχαία πόλη από την 
εποχή του Χαλκού, και 
η οποία αποτελεί έναν 
από τους μεγάλους 
χαμένους πολιτισμούς 
της αρχαιότητας. Κα-
τά την άποψη του ελ-
ληνορώσου αρχαιολό-

γου Viktor Sarianidi, ο οποίος κάνει ανασκαφές εδώ από 
το 1972, η πόλη κατοικήθηκε από το 7000 μέχρι το 3000 
π.Χ, ήταν η γενέτειρα του Ζωροαστρισμού, και εγκαταλεί-
φθηκε λόγω ξηρασίας όταν η κοίτη του ποταμού Murgab 
άλλαξε την πορεία της. 

Είμαι ο μόνος επισκέπτης κάτω από τον καυτό ήλιο. Πα-
ντού βλέπω θραύσματα κεραμικών, 
ερείπια κατοικιών, ζωροαστρικών να-
ών της φωτιάς, και τάφων, όπου βρέ-
θηκαν και συντηρούνται σκελετοί 
ανθρώπων και αλόγων. Η απομακρυ-
σμένη τοποθεσία αυτής της πόλης-
φάντασμα της δίνει μια υπερκόσμια 
ατμόσφαιρα. Επιστρέψαμε στην 
Ashgabat, και επρόκειτο να πάρουμε 
μια εσωτερική πτήση προς τα βόρεια 

της χώρας για να δούμε τους φλεγόμενους κρατήρες του 
Dashoguz. Αφού περίμενα αρκετές ώρες στο αεροδρόμιο, 
η πτήση ακυρώθηκε. Χορτασμένος από εντυπώσεις, απο-
φάσισα να πάρω το δρόμο του γυρισμού και άλλαξα το εισι-
τήριό μου, φτάνοντας στην Αθήνα την άλλη μέρα το πρωί. 
Ήταν δύο ασυνήθιστα ταξίδια σε μια πολύ ενδιαφέρουσα 
περιοχή της Ασίας, με μοναδικές πολιτιστικές εμπειρίες και 
χωρίς την τουριστική φρενίτιδα που ταλαιπωρεί άλλες χώ-
ρες. Χάρηκα πολύ που επιτέλους κατάφερα να εκπληρώσω 
αυτή μου την επιθυμία. 

Του χρόνου στη Δαμασκό! 

Natural Resources GP 
Βασίλης Νικολετόπουλος ’63 
Μαιάνδρου 11,  Αθήνα 115 28,  210 7241886,  vasili@hellex.gr 

• Ανανεώσιµες πηγές ενέργειας 
• Μεταλλεία & ορυχεία 
• Εκποµπές αερίων θερµοκηπίου - ETS 
• Ευρωπαϊκό πρόγραµµα REACH 
• Ελληνικά και διεθνή έργα 
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Εκδήλωση προς τιμή δωρητών και εθελοντών
Θέατρο Κολλεγίου, 21/10/2009

Για δεύτερη συνεχή χρονιά διοργανώθηκε στο θέατρο 
του Κολλεγίου εκδήλωση προς τιμή δωρητών και εθε-
λοντών του Fund Drive 2008-2009. Κατά τη διάρκεια 

της εκδήλωσης απηύθυναν σύντομους χαιρετισμούς ο Πρόε-

δρος του Δ.Σ. του ΕΕΙ κ. Αλέξανδρος Σαμαράς ’67, ο Διευθυ-
ντής/President Dr. David Rupp και ο Διευθυντής του Office 
of Development Christopher McClinton, ο οποίος έκλεψε 
την παράσταση εκφωνώντας το λόγο του στα ελληνικά!

Στην εκδήλωση βραβεύθηκαν οι τάξεις που είχαν το με-
γαλύτερο ποσοστό συμμετοχής στο Fund Drive 2008-2009:
1929-1949 Τάξη  1948 Παρέλαβε ο Class Agent Ιωάννης Ζέπος 
1950-1959 Τάξη 1959   Παρέλαβε ο Class Agent Δαμιανός Αγαπαλίδης 
1960-1969 Τάξη 1964 Παρέλαβε ο Πρόεδρος του AFD Δημήτρης Βαμβακόπουλος 
1970-1979 Τάξη 1979  Παρέλαβε ο Class Agent  Αντώνης Σβορώνος 
1980-1989 Τάξη 1984  Παρέλαβε ο Class Agent Άγις Τσαχαγέας 
1990-1999 Τάξη 1993  Παρέλαβε ο Class Agent Στέλιος Χαρτζίδης 
2000-2008 Τάξη 2008  Λόγω απουσίας του Class Agent Χρήστου Αγγέλη παρέ-
λαβε η συναπόφοιτός του Ευγενία Ζάχου

Επίσης, κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης απενεμήθησαν  
-λόγω τέλους θητείας-  πλακέτες για τη μεγάλη εθελοντική 
προσφορά στον θεσμό των υποτροφιών και την ευρύτερη 
συμβολή τους  στη σχολική ζωή  στην Αναστασία Παπαχε-
λά - Στουπάθη, ως Προέδρου του Parents Fund Drive κατά 
την περίοδο 2005-2009 και στη Λίτσα Κεφάλα, ως Υπεύθυ-
νης του Μόνιμου Μπαζάρ κατά την περίοδο 2007-2009. 

Alumni Fund Drive
Του Στέλιου Χαρτζίδη ’93
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Συνάντηση των Class Agents - Λέσχη ΣΑΚΑ, 14/12/2009

Πραγματοποιήθηκε η πρώτη συνάντηση των class 
agents για την περίοδο 2009 - 2010. Στη συνάντη-
ση αυτή παραβρέθηκαν ο Πρόεδρος του ΕΕΙ Αλέ-

ξανδρος Σαμαράς ’67, ο Ταμίας του ΕΕΙ Νίκος Τσαβλίρης 
’66, ο Διευθυντής/President του Κολλεγίου Dr. David Rupp, 
ο Christopher McClinton, η Καίτη Μουσαίου και η Καστα-
λία Σαμοΐλη από το Office of Development, ενώ τη συζή-
τηση συντόνισε ο Πρόεδρος του Alumni Fund Drive Δη-
μήτρης Βαμβακόπουλος ’64. Η παρουσία των class agents 
καθώς και άλλων συναποφοίτων όλων των ηλικιών υπήρ-
ξε για άλλη μια χρονιά έντονη.

Ο Πρόεδρος του ΕΕΙ μας ενημέρωσε για τις εργασίες 
ανακαίνισης που εκτελούνται αυτή τη στιγμή στο Μπενά-
κειο και στο Κτίριο θετικών Επιστημών, καθώς και για όλες 
τις σχεδιαζόμενες δράσεις, τόσο σε θέματα υποδομών όσο 
και σε ακαδημαϊκό επίπεδο.  Στη συνέχεια ο Αντώνης Σβο-
ρώνος, class agent της τάξης του 1979, μας μίλησε για το φι-
λόδοξο στόχο της τάξης του 
να συγκεντρωθούν 90.000€ 
για την πλήρη κάλυψη μιας 
εξαετούς υποτροφίας. Μας 
εξήγησε τον τρόπο προσέγ-
γισης των συμμαθητών του, 
καθώς και τις μεθόδους που 
χρησιμοποίησε προκειμένου 
να τους καταστήσει συμμέ-
τοχους στην προσπάθεια. 
Τα αποτελέσματα μιλάνε 
από μόνα τους αφού περί-
που το 90% του στόχου έχει 
καλυφθεί!

Όσο για τις δικές μας επιδό-
σεις....

Το ποσοστό συμμετο-

χής μας στο Alumni Fund 
Drive ήταν λίγο χαμηλότε-
ρο από πέρυσι (6,8% ένα-
ντι 7,5%), ενώ το ποσό που 
συγκεντρώθηκε για όλους 
τους σκοπούς, ανήλθε σε 
1.563.678 €, από τα οποία 
τα 423.038, 39€ ήταν για το 
Ταμείο Υποτροφιών. Για τη χρονιά 2008 – 2009 χορηγήθη-
καν υποτροφίες σε 395 μαθητές (90% των αιτήσεων) συνο-
λικού ύψους 1.638.654€.

Κλείνοντας, θα θέλαμε, εκ μέρους και όλων των class 
agents, να ευχαριστήσουμε την Καίτη Μουσαίου για την 
πολύτιμη βοήθεια και συμπαράστασή της στο έργο μας όλα 
αυτά τα χρόνια και παράλληλα να καλωσορίσουμε στην 
«οικογένειά» μας την Κασταλία Σαμοΐλη που θα συνεχί-
σει το πετυχημένο έργο της Καίτης. 

Σούλα Αποστολίδου, Καίτη Μουσαίου,
Κασταλία Σαμοΐλη

Στ. Χαρτζίδης ’93, Δ. Βαμβακόπουλος ’64, Ν. Ταβλίρης ’66, Αλ. Σαμαράς ’67, Dr. D. Rupp, Α. Σβορώνος ’79, Ch. McClinton
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➤ Θέλω να πληρώσω τη συνδρομή μου
› On line payment 

(στο www.saka.gr με οποια-
δήποτε πιστωτική κάρτα)

› Πληρωμή μετρητοίς 
στη λέσχη

› ΣΑΚΑ VISA
Ο Σύλλογος σε συνεργασία 
με την Millennium Bank 
δημιούργησε τη Saka Visa, 
αποκλειστικά για τα μέ-
λη του. Με ένα απλό τηλε-
φώνημα στην Εξυπηρέτη-
ση πελατών της Millenium 
Bank (801-11-95500 ή 210-
9557500) υποβάλλεις την 
αίτησή σου τηλεφωνικά.

› Απευθείας κατάθεση
MILLENNIUM BANK (Κατ. Ψυχικού)

Αριθ. Λογ. 038 116/ 0000577695
EUROBANK (Κατ. Ψυχικού)

Αριθ. Λογ. 0026.0036.60.0200500595
ALPHA BANK (Κατ. Ψυχικού)

Αριθ. Λογ. 359-0023-1001-1051

ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗ Μέσω
Εισπράκτορα

Απευθείας
πληρωμή

1ο έτος μετά την αποφοίτηση €0 €0
2ο έως 6ο έτος μετά την αποφοίτηση €45 €40
Υπόλοιπες τάξεις αποφοίτων €90 €80

➤  Θέλω να ενημερώσω για 
αλλαγές των στοιχείων μου

➤ Θέλω ταυτότητα ΣΑΚΑ

Η ταυτότητα μέλους 
του ΣΑΚΑ εκδίδεται 
από τη Γραμματεία 
στη Λέσχη. θα χρει-
αστείς την αστυνο-
μική σου ταυτότη-
τα και μια φωτο-
γραφία. 

Είναι σημαντικό να μας ενημερώσετε για τυχόν αλλαγές 
των στοιχείων σας. Αυτό γίνεται:

Ηλεκτρονικά 
στο www.saka.gr

Με fax 
στο 210-67.48.845

Με e-mail
στο info@saka.gr

Τηλεφωνικά
στο 210-67.22.067
Γραμματεία ΣΑΚΑ

› Με e-banking
Οι IBAN λογαριασμοί του ΣΑΚΑ:

Millenium Bank:
GR9203801160000000000577695

Eurobank: 
GR7602600360000600200500595

Alpha:
GR5101403590359002310011051

Ενημερώσου για τις τελευταία νέα του Συλλόγου, επικεί-
μενες εκδηλώσεις - events καθώς και νέα συμμαθητών και 
συναποφοίτων σου. Ειδικότερα το site περιλαμβάνει ακόμα:
•	 ειδική φόρμα εγγραφής για να καταχωρήσεις ή να ανα-

νεώσεις τα στοιχεία σου (προσωπικά, επαγγελματικά, 
εκπαιδευτικά).

•	 δυνατότητα καταχώρησης Job Openings, όπου δημοσι-
εύονται αγγελίες που προσφέρουν εργασία. 

•	 δυνατότητα CV Submission, για τους αποφοίτους που 
αναζητούν εργασία.

•	 στο module Απόφοιτοι στα ΜΜΕ, οι απόφοιτοι καταχω-
ρούν άρθρα που έχουν δημοσιεύσει σε περιοδικά κ.λπ.

•	 Μέσω του Forum Αποφοίτων, γίνεται διάλογος μεταξύ 
των αποφοίτων 

•	 δυνατότητα «On-line chat», ώστε να συζητούν σε πραγ-
ματικό χρόνο οι απόφοιτοι μεταξύ τους.

•	 Στο module «Προσφορές από Συναποφοίτους», οι συνα-
πόφοιτοι ανακοινώνουν έκπτωση σε υπηρεσίες ή προϊό-
ντα που πουλούν αποκλειστικά στους αποφοίτους.

•	 Στο ειδικό πεδίο «Εκδηλώσεων», ο χρήστης ενημερώνεται 

για τις επικείμενες αλλά και τις προηγούμενες εκδηλώσεις 
και μπορεί να απαντά αν θα παρευρεθεί σε αυτές (RSVP).

•	 Για την παρουσίαση φωτογραφιών από τις εκδηλώσεις του 
Συλλόγου μας υπάρχει το ειδικό module «Εικονοσκόπιο», 
στο οποίο και οι ίδιοι οι εγγεγραμμένοι στο site ανεβάζουν 
φωτογραφικό υλικό.

•	 Στα «Νέα Αποφοίτων», οι απόφοιτοι καταχωρούν προ-
σωπικά και επαγγελματικά τους νέα που επιθυμούν να 
γνωστοποιήσουν στα υπόλοιπα μέλη μας (γάμο, βαφτίσια, 
νέα πρόσληψη κτλ.).

•	 Στο «Γνώρισε έναν Απόφοιτο», οι εγγεγραμμένοι επι-
σκέπτες έχουν τη δυνατότητα να «συναντήσουν» ηλε-
κτρονικά αποφοίτους και να επικοινωνήσουν μαζί τους 
με προσωπικό μήνυμα.

•	 Στον «Ηλεκτρονικό Τουβλότοιχο», ο κάθε απόφοιτος 
μπορεί να βλέπει τον τουβλότοιχο σε ένα γραφικό περι-
βάλλον από την οθόνη του.

•	 Το περιοδικό του Συλλόγου μας ΕΡΜΗΣ, διατίθεται πλέον 
και ηλεκτρονικά και οι χρήστες έχουν τη δυνατότητα να 
«κατεβάζουν» τα αρχεία αυτά. 
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ερμηςΝΕΑ ΕΠΟΧΗ
1960-2010

50 XPONIA

Με αφορμή τη συμπλήρωση 50 χρόνων 
ζωής του περιοδικού το Δεκέμβριο του 2010 
αλλά και την προσπάθεια συγκρότησης 
πλήρους αρχείου που βρίσκεται σε εξέλιξη, 
ο ΕΡΜΗΣ ανατρέχει στο αρχειακό υλικό του 
με σκοπό να τονώσει την ιστορική μνήμη των 
κολλεγιακών θεσμών και της πορείας του 
Συλλόγου.
Στα τέσσερα τεύχη του έτους, με 
αποκορύφωμα το τελευταίο, θα ανασύρουμε 
αντιπροσωπευτικές στιγμές του εντύπου που 
θα ενταθούν με μια συμβολική επετειακή 
εκδήλωση τιμής στους πρωτεργάτες και 
στους διαχρονικούς συντελεστές του 
εγχειρήματος στα τέλη του 2010.

|  Α Π Ο  Τ Ο  Α Ρ Χ Ε Ι Ο  Τ Ο Υ  Ε Ρ Μ Η  |

1966: Χορός της Πίττας, Α. Νικολαΐδης Γεν. Γραμματεύς, J. Beaverson President, Γ. Τσάκωνας ’49, 
Πρόεδρος ΣΑΚΑ, Πλ. Μουσαίος ’30 , Δ. Αγαπαλίδης ’59, Ταμίας

1996: Χορός της Πίττας, Η τάξη του ’85. Διακρίνονται οι Αλ. Καλτσάς, Μιχ. Κανδαράκης, Στ. Δενδρινός και Κ. Παπαδημητρίου.

1998: Χορός της Πίττας. Intercontinental , Κ. Γκαγκάκη ’90, Δήμαρχος Αθηναί-
ων Δημ. Αβραμόπουλος, Α. Μανιά ’88, Δ. Βρέκοσις ’66

1965: Διαφήμιση εποχής

1965: Από το γεύμα των αποφοίτων - Το τραπέζι των Προέδρων.

1966: Ταυτότητα του ΕΡΜΗ 
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Who’s
who

Μπες στο www.saka.gr στο πεδίο «εγγραφείτε» 
ή στείλε e-mail στο info@saka.gr για να λάβεις 
τη σχετική φόρμα

Ενίσχυσε τη μεγάλη προσπάθεια του Συλλόγου να συγκεντρώσει τα μέλη του σ’ έναν
πολύτιμο οδηγό αναζήτησης και σύσφιγξης των σχέσεων για την επόμενη δεκαετία!

 Εσύ συμπλήρωσες τα στοιχεία σου;

Αν δεν χρησιμοποιείς υπολογιστή επικοινώνησε με τη Γραμματεία, τηλ: 210-67.22.067

Ο ΕΡΜΗΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΙ ΤΟ ΑΡΧΕΙΟ ΤΟΥ KAI XΡEIAZETAI TH BOHΘEIA ΣOY!

Ο ΕΡΜΗΣ συγκροτεί πλήρες ιστορικό αρχείο και καλεί τους 
αποφοίτους που επιθυμούν να συμβάλουν στην κάλυψη των όποιων 
ελλείψεων, δωρίζοντας παλαιά τεύχη που βρίσκονται στην κατοχή τους, 
να επικοινωνήσουν με τη Λέσχη του ΣΑΚΑ.

2004: Χορός της Πίττας. Ο Πρόεδρος Γ. Κατσαρός ’68 και η Αντιπρόεδρος Μ.Χ. Μυλωνάδη ’88

1999:  Χορός της Πίττας. Intercontinental. Ο Πρόεδρος Α. Μανιάς ’57 και ο Γ.Γ. Γ. Καλοφωλιάς ’81 καλωσορίζουν
τον Αντώνη Σαμαρά ’70 και τη σύζυγό του Γεωργία

1996:  Χορός της Πίττας. Ο Πρόεδρος Ξ. Παπαρρηγόπουλος ’75, Ο πρώην Πρόεδρος Θ. Σαΐτης ’58, Β. 
Μετζελόπουλος ’83 και ο Ταμίας Θ. Παπαϊωάννου ’83

1995:  1ο Νομικό Συνέδριο ΣΑΚΑ. Σ. Φυντανίδης, Γ.Α. Μαγκάκης,
Dr. C. Roxin, Ν. Λίβος

1995:  1ο Νομικό Συνέδριο ΣΑΚΑ. Α. Ψαρούδα Μπενάκη, Σ. Πολύδω-
ρας, Ευ. Γιαννόπουλος, Π. Παναγιωτόπουλος

1993:   Ο Καθηγητής Ξεν. Ζολώτας Επίτιμος Πρόεδρος του 6ου ΔΟΣ
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M ε την ίδια ιδιότητα 
της Γενικής Γραμ-
ματέως, ωστόσο υ-

πό το νέο ΔΣ του Συλλό-
γου μας, όπως αυτό εξε-
λέγη κατά τις αρχαιρεσί-
ες του Οκτωβρίου 2009, η 
παρούσα ενημέρωση έχει 
πιο πολύ το ρόλο της ανοι-
χτής πρόσκλησης προς τα 
μέλη μας.

Ανοιχτή πρόσκληση 
να γνωρίσετε το Σύλλογό 
μας, να συμμετέχετε ενερ-
γά στις δραστηριότητές 
του, να ενημερώνεστε με 
όλα τα μέσα επικοινωνίας 
που διαθέτουμε, να προ-
τείνετε και να αναλάβετε 

τη δη-
μ ι ο υ ρ -
γία νέων 
τ ο μ έ ω ν 
δραστη-
ρ ι ο π ο ί -
η σ η ς , 
ο μ ί λ ω ν, 
κοινωνι-
κών, πολι-
τιστικών, 

μορφωτικών, αθλητικών  
και λοιπών εκδηλώσεων, 
να συμμετέχετε με τα σχό-
λιά σας και τις προτάσεις 
σας προς τη βελτίωση του 
Συλλόγου μας.

Ανοιχτή πρόσκληση να 
συνδράμετε στο έργο 

μας, ερχόμενοι σε επικοι-
νωνία με τα μέλη του Συμ-
βουλίου μας, τους υπευθύ-
νους των τομέων βάσει του 
οργανογράμματος, το διοι-
κητικό προσωπικό της Λέ-
σχης και να λάβετε και ε-
σείς μέρος συμμετέχοντας 
ενεργά.

Αποτελεί ωστόσο και 
μια γενικότερη πρό-

σκληση, να γνωρίσουμε 
την Κολλεγιακή Οικογέ-
νεια και με το Κολλεγια-
κό Πνεύμα που διαπνέει 
όλους μας, να στραφούμε 
στην εκπλήρωση του βα-
σικού καταστατικού μας 
σκοπού, που είναι η στή-
ριξη της επικοινωνίας και 
των σχέσεων μεταξύ των 
μελών μας. Η θέση αυτή 
μπορεί να πραγματοποιη-
θεί καταρχάς με την ανά-
ληψη ενεργά της ιδιότητάς 
μας ως μελών του Συλλό-
γου, με τη στήριξη με την 
ετήσια τακτοποίηση της 
συνδρομής μας, με την κα-
ταχώρηση των στοιχείων 
μας στη βάση δεδομένων 
προκειμένου να ολοκλη-
ρωθεί η μεγάλη «εκστρα-
τεία» του Who is Who και 
με τη συμμετοχή όλων μας 
στις εκδηλώσεις του ΣΑ-
ΚΑ, προκειμένου να ισχυ-
ροποιηθεί και να ενδυνα-
μωθεί από τα ίδια τα μέ-
λη του.

λαμβάνοντας έτσι μέρος 
στη ζωή του Συλλόγου 

μας, ερχόμαστε ακόμα πιο 
κοντά στο Σχολείο μας και 
γνωρίζουμε ξανά – έχουν 
περάσει ίσως κάποια χρό-
νια από την αποφοίτησή 
μας – τη λειτουργία του 
και το Μεγάλο έργο που ε-
πιτελεί με το να «προσφέ-
ρει παιδεία ανωτάτου επι-
πέδου – με διεθνή κριτή-
ρια – στους πιο άξιους υ-
ποψηφίους και να καλλιερ-
γεί στους μαθητές του εκεί-
νες τις ικανότητες της ψυ-

χής, του σώματος και του 
πνεύματος που είναι ανα-
γκαίες για κάθε υπεύθυνο 

πολίτη της Ελλάδας και 
του κόσμου…», όπως ανα-
φέρει η δήλωση αποστο-
λής – mission statement 
του Ελληνοαμερικανικού 
Εκπαιδευτικού Ιδρύματος. 
Υπό το πνεύμα αυτό, μπο-
ρούμε να επιτελέσουμε με 
επιτυχία τον έτερο εκ των 
καταστατικών μας σκοπών, 
την ενίσχυση του Σχολείου 
μας, γνωρίζοντας την Κολ-
λεγιακή Οικογένεια, αφου-
γκραζόμενοι τις ανάγκες 
της μαθητικής κοινότητας, 
στηρίζοντας το Σχολείο και 
συμμετέχοντας ενεργά με 
όποιο τρόπο ο καθένας ε-
πιθυμεί και δύναται στο 
Fund Drive. Είναι πολύ 
σημαντικό να γνωρίζεις ό-
τι με τη δική σου συμμετο-
χή κάποιος μαθητής – που 
αλλιώς δεν θα μπορούσε – 
είχε τη δυνατότητα να φοι-

τήσει στο Σχολείο μας και 
να περάσει από τα ίδια μα-
θητικά έδρανα που ήσουν 

και εσύ.

ε ίναι σ ίγου-
ρα διαφορετι-

κές οι εποχές, οι 
ανάγκες καινού-
ριες και οι απαι-
τήσεις μεγαλύτε-
ρες, ο χρόνος λι-
γοστός και με ευ-
κολία απομακρυ-
νόμαστε από εικό-
νες και συναισθή-
ματα με τα οποία 
μεγαλώσαμε και 
«παιδευτήκαμε» 
στα μαθητικά μας 
χρόνια. Ωστόσο, 
πιστέψτε με, είναι 
πολύ εύκολο να 

δώσουμε λίγο «χώρο» στην 
καθημερινότητά μας και να 
βρούμε το Σύλλογο που α-
νήκει σε όλους μας και το 
Σχολείο μας και να ανακα-
λύψουμε ότι μπορούμε να 
«δημιουργήσουμε» κάτι α-
πό μικρό έως μεγάλο, που 
ξεφεύγει από την επαγγελ-
ματική μας ζωή, μπορεί ω-
στόσο να μας γεμίσει με 
πολλούς τρόπους.

Δ ιατυπώνω λοιπόν αυ-
τή την ανοιχτή πρό-

σκληση και παρακαλώ 
να απαντήσετε… όχι για 
το αν θα συμμετέχετε … 
αλλά για το πότε και με 
ποιο τρόπο θα ξεκινήσου-
με κάποιοι, συνεχίσουμε 
άλλοι, από τη Λέσχη να 
«χτίζουμε» όλοι μαζί στο 
Σύλλογό μας και το Σχο-
λείο μας. 

Από τη Γενική Γραμματέα του Δ.Σ. του ΣΑΚΑ, Μαριλένα Σαμαρά ’95
ενημέρωση
Αγαπητοί συναπόφοιτοι,
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Επιμέλεια: Γιώργος Νικολού ’07
|  Ν Ε Α  Α Π Ο  Τ Ο  Σ Χ Ο Λ Ε Ι Ο  Μ Α Σ  |

 Η Γενική Συνέλευση των μελών του Ε.Ε.Ι.  Στις 19 Νοεμβρί-
ου 2009 διεξήχθη η ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των 
μελών του Ελληνοαμερικανικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος. 
Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε την έκθεση πεπραγμένων και 
τον οικονομικό απολογισμό του Διοικητικού Συμβουλίου.
Μετά την επανεκλογή των μελών του Διοικητικού Συμ-
βουλίου Αννίκας Παπαντωνίου, Τιτίνας Δασκαλάκη-
Βασιλείου, Νικολάου Τσαβλίρη ’66, Άλκηστης Αθανασού-
λη-Τρίχα, των οποίων η θητεία είχε λήξει, η σύνθεση του 
Δ.Σ. παραμένει ως εξής: Αλέξανδρος Σαμαράς ’67 - Πρόε-
δρος, Άλκηστις Αθανασούλη-Τρίχα - Αντιπρόεδρος, Ηρώ 
Κόκκου - Γενική Γραμματέας, Νικόλαος Τσαβλίρης ’66 - 
Ταμίας, Πέτρος Αλιβιζάτος ’61, Γεώργιος Αναστασόπουλος 
’54, Τιτίνα Δασκαλάκη-Βασιλείου, Απόστολος Δοξιάδης 
’58, Λάζαρος Εφραίμογλου x50, Ιωάννης Καζάζης, Αννίκα 
Παπαντωνίου, μέλη.
Η Γενική Συνέλευση εξέλεξε δύο νέα μέλη του Σωματείου: 
Τον Σέργιο Αμπαριώτη ’78, πρώην Πρόεδρο του Συλλόγου 
Αποφοίτων Κολλεγίου Αθηνών-Κολλεγίου Ψυχικού, και 
τον Αλέξιο Πιλάβιο ’72, πρώην Πρόεδρο της Επιτροπής 
Alumni Fund Drive. 

 Ανακαίνιση Μπενακείου. Με ταχείς ρυθμούς συνεχίζο-
νται οι εργασίες ανακαίνισης και λειτουργικής αναβάθμι-
σης του Μπενακείου Διδακτηρίου. Ήδη έχουν παραδοθεί 
και έχουν τεθεί σε λειτουργία το ισόγειο και οι δύο πτέρυ-
γες του 1ου και του 2ου ορόφου. Το έργο θα ολοκληρω-
θεί εντός της σχολικής χρονιάς 2009-2010, έτος κατά το 
οποίο πρόκειται να εορταστεί η 80ετηρίδα από την έναρξη 
λειτουργίας του ιστορικού κτιρίου. Επιπλέον, ολοκληρώ-
νεται η αναμόρφωση του Κτιρίου θετικών Επιστημών, το 
οποίο χρησιμοποιείται για τις ανάγκες διδασκαλίας του 
Προγράμματος του International Baccalaureat.

 Υψηλές επιδόσεις στις Πανελλαδικές 2009. Εξαιρετικά 
ήταν και το 2009 τα αποτελέσματα των μαθητών του Ε.Ε.Ι. 
στις εξετάσεις εισαγωγής τους στην τριτοβάθμια εκπαί-
δευση, με το ποσοστό επιτυχίας να ανέρχεται στο 97% και 

■  Πρώτη τάξη του Δημοτικού του 
σχολικού έτους 2010-2011

Το Σάββατο, 23 Ιανουαρίου 2010, θα 
πραγματοποιηθεί κλήρωση για την εισαγωγή 
μαθητών/μαθητριών, που θα φοιτήσουν στην 
1η Δημοτικού 2010-2011.

Η τελευταία ημέρα για την κατάθεση αιτήσεων 
συμμετοχής στην κλήρωση είναι η Δευτέρα, 18 
Ιανουαρίου 2010.

■  Τετάρτη τάξη του Δημοτικού του 
σχολικού έτους 2010-2011

Το Σάββατο, 8 Μαΐου 2010, θα πραγματοποι-
ηθεί διαγωνισμός για την εισαγωγή μαθητών/
μαθητριών, που θα φοιτήσουν στην 4η Δημοτι-
κού 2010-2011.

Η τελευταία ημέρα για την κατάθεση των αι-
τήσεων συμμετοχής στο διαγωνισμό είναι η 
Δευτέρα, 3 Μαΐου 2010.

■  Πρώτη τάξη του Γυμνασίου του σχολι-
κού έτους 2010-2011

Την Κυριακή, 16 Μαΐου 2010 θα πραγμα-
τοποιηθεί διαγωνισμός για την εισαγωγή μα-
θητών/μαθητριών, που θα φοιτήσουν στην 1η 
Γυμνασίου 2010-2011.

Η τελευταία ημέρα για την κατάθεση των αι-
τήσεων συμμετοχής στο διαγωνισμό είναι η 
Δευτέρα, 10 Μαΐου 2010.

 EΙΣΑγωγΗ ΜΑθΗΤωΝ/ΜΑθΗΤΡΙωΝ ΣΤΟ ΚΟλλΕγΙΟ ΑθΗΝωΝ – ΚΟλλΕγΙΟ ΨΥχΙΚΟΥ

Αιτήσεις γίνονται στο Γραφείου Εισαγωγής Μαθητών (υπεύθυνη κ. Αικ. Κάντα, τηλ. 210-67.98.138), στο Μπενάκειο, στο Ψυχικό

τους περισσότερους απ’ τους νέους αποφοίτους μας να 
εισέρχονται σε πανεπιστημιακά ιδρύματα της πρώτης τους 
επιλογής, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό.

  Ο εορτασμός της Ημέρας των Ιδρυτών. Στις 19 Οκτω-
βρίου εορτάσθηκε στο Κολλέγιο η Ημέρα των Ιδρυτών με 
εκκλησιασμό και εκδηλώσεις σε όλες τις σχολικές μονάδες 
του Κολλεγίου Αθηνών-Κολλεγίου Ψυχικού.

Μετά τη μνημόσυνη δέηση  στον Ιερό Ναό των Παμμε-
γίστων Ταξιαρχών (campus Ψυχικού), ο Πρόεδρος του Δ.Σ. 
του ΕΕΙ Αλέξανδρος Κ. Σαμαράς μίλησε στους μαθητές για 
τη σημασία της Ημέρας των Ιδρυτών, για τους ευεργέτες 
και  τους μεγάλους δωρητές-χορηγούς, για τις αρχές, τις 
αξίες και τους θεσμούς του Κολλεγίου.

 Διεθνές εκπαιδευτικό συνέδριο στο Κολλέγιο. Το Ελλη-
νοαμερικανικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα και το Πανεπιστή-
μιο Πελοποννήσου διοργάνωσαν το 33ο Διεθνές Συνέδριο 
Collaborative Action Research Network (CARN) στις 
εγκαταστάσεις του Κολλεγίου στο Ψυχικό (30 Οκτωβρί-
ου-1 Νοεμβρίου). θέμα του ήταν «Action Research for 
Improvement in Schools, Communities and Organizational 
Spaces. What is to be done?»

Μεταξύ των 260 συνέδρων από 25 χώρες ήταν και 100 
περίπου εκπαιδευτικοί του Κολλεγίου. Στην Τοπική Ορ-



ΣΥΛΛΟΓΗ ΜΕ ΒΙΒΛΙΑ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ
Στείλτε το βιβλίο σας

Η Βιβλιοθήκη Κολλεγίου Αθηνών - Κολλεγίου Ψυ-
χικού ζητά τη βοήθειά σας για τη δημιουργία Συλ-

λογής με Βιβλία Αποφοίτων.

Καθώς δεν είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε πάντα τους 
δημιουργούς, σας παρακαλούμε να μας στείλετε τα βι-
βλία σας ή άλλο δημιούργημά σας που θα θέλατε να 
γίνει μέρος της συλλογής μας. Η ύπαρξη μιας ολοκλη-
ρωμένης συλλογής θα μας δίνει τη δυνατότητα εκθέ-
σεων και γενικά ανάδειξης της πνευματικής παραγω-
γής των αποφοίτων του Κολλεγίου.

Μπορείτε να αποστείλετε το υλικό σας στη διεύθυνση:
Βιβλιοθήκη Κολλεγίου Αθηνών - Κολλεγίου Ψυχικού,
Στεφάνου Δέλτα 15, 15452 Ψυχικό
Για επικοινωνία: Σμαράγδα Διονυσοπούλου 210 6748152

γανωτική Επιτροπή του Συνεδρίου συμμετείχαν και η Πο-
λυάνθη Τσίγκου, Συνδιευθύντρια του Κολλεγίου Αθηνών, 
ο Νίκος Μανταράκης, Διευθυντής Λυκείου και Συντονι-
στής των σχολικών μονάδων του Κολλεγίου Ψυχικού, επι-
κεντρώνοντας την εισήγησή τους στο Πρόγραμμα Επιμόρ-
φωσης «Educate the Educators» και στο Πρόγραμμα Σχο-
λικής Αυτοαξιολόγησης με βάση το «Excellence Model» 
του European Foundation for Quality Management και η 
Άννα-Μαρία Κόκλα.

 Απονομή πιστοποιητικών αριστείας στο Ε.Ε.Ι. Όπως είχε 
αναφέρει η «Ενημέρωση» στο προηγούμενο τεύχος της, 
το ΕΕΙ –μετά την επιτυχή ολοκλήρωση των πρώτων φά-
σεων του Προγράμματος Σχολικής Αυτoαξιολόγησης με 
βάση το «Excellence Model» του European Foundation 
for Quality Management– πιστοποιήθηκε ως οργανισμός 
«Committed to Excellence».

Η απονομή της διάκρισης αυτής έγινε κατά τη διάρκεια 
«Ανοιχτής Τελετής Επιχειρηματικής Αριστείας», που διορ-
γάνωσε η Ελληνική Εταιρία Διοικήσεως Επιχειρήσεων στο 
ξενοδοχείο Χίλτον (22 Οκτωβρίου). Στην ίδια εκδήλωση το 
ΕΕΙ βραβεύθηκε με το Εθνικό Πιστοποιητικό «Αιέν Αρι-
στεύειν» της ΕΕΔΕ για την «Υιοθέτηση Αρχών Αριστείας».

Τα Πιστοποιητικά-Βραβεία παρέλαβαν εκ μέρους του 
ΕΕΙ ο Απόστολος Δοξιάδης, μέλος του Διοικητικού Συμ-
βουλίου, και ο Διευθυντής/President του Κολλεγίου David 

Rupp, οι οποίοι εικονίζονται στη φωτογραφία με τον Πρό-
εδρο της ΕΕΔΕ Κωνσταντίνο Λαμπρινόπουλο (αριστερά) 
και τον Πρόεδρο του ΕΒΕ Αθηνών Κωνσταντίνο Μίχαλο.

 Βράβευση των «Νέων του Γυμνασίου». Η περιοδική έκ-
δοση «Τα Νέα του Γυμνασίου» Κολλεγίου Αθηνών βρα-
βεύθηκε με Ειδικό Έπαινο από το Κοινωφελές Ίδρυμα 
Προαγωγής της Δημοσιογραφίας «Αθανασίου Βασιλείου 
Μπότση». Με τον τρόπο αυτό επιβραβεύεται τόσο η αδι-
άλειπτη πορεία του εντύπου επί 30 χρόνια και η ποιότητα 
και ποικιλία των θεμάτων του όσο και ο ρόλος του ως «φυ-
τώριου επαγγελματιών δημοσιογράφων», όπως χαρακτη-
ριστικά αναφέρθηκε. 
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Την Τετάρτη 25 Νοεμβρίου 2009 πραγματοποι-
ήθηκε στη Λέσχη του ΣΑΚΑ εκδήλωση-ομιλία 
του Πομάκου φιλόλογου-γλωσσολόγου κ. Ορχάν 
Αζήζ με θέμα τη δράση του Επιμορφωτικού Κέ-

ντρου Γλαύκης στα Πομακοχώρια του Ν.Ξάνθης. Τη σχετική 
πρωτοβουλία είχαν οι κ.κ. Μηνάς Εφραίμογλου ’43 και Δημή-
τρης Καραμάνος ’59. Την εκδήλωση τίμησαν με την παρου-
σία τους ο Πρόεδρος του Δ.Σ. ΕΕΙ κ. Αλέξανδρος Σαμαράς 
’67, πρώην Πρόεδροι και μέλη του Δ.Σ., μέλη του Σωματεί-
ου, Διευθυντές των σχολικών μονάδων και σύσσωμο σχεδόν 
το Δ.Σ. του ΣΑΚΑ.

Στον ομιλητή απονε-
μήθηκε την επομένη από 
τον Πρόεδρο της Δημο-
κρατίας κ. Κάρολο Πα-
πούλια ένα από τα βρα-
βεία «Νησίδες Ποιότητας 
2009» για οργανώσεις 
και φορείς που αναπτύσ-
σουν συλλογική, πρωτο-
ποριακή, μη κερδοσκο-
πική δραστηριότητα. Τα 
βραβεία απονέμονται 
ανά διετία από το 2001 
υπό την οργανωτική αιγίδα της Κίνη-
σης Πολιτών για μια Ανοικτή Κοινω-
νία σε συνεργασία με το Σώμα Ελλη-
νικού Οδηγισμού. 

Προϊόν πρωτοβουλίας και ανιδιο-
τελούς προσφοράς 29 φιλολόγων της 
περιοχής, η λειτουργία του Κέντρου 
αποσκοπεί στην εντατικοποίηση της 
εκμάθησης της ελληνικής γλώσσας 
στον πομακικό μαθητικό πληθυσμό 

και στην κάλυψη των σχετικών κενών στο ωρολόγιο πρό-
γραμμα των μειονοτικών σχολείων της πρωτοβάθμιας και 
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Τούτο συμβάλλει καθορι-
στικά στην άρση μαθησιακών ανισοτήτων και διευκολύνει 
τη συμμετοχή 300 περίπου Πομάκων μαθητών στην κοινω-
νική ζωή της χώρας. Ο κ.Αζήζ πλαισίωσε την παρουσίαση 
με φωτογραφικό υλικό και έκανε ιδιαίτερη αναφορά στις 
γραφειοκρατικές αγκυλώσεις και την πολιτική συνθετότη-
τα που δυσχεραίνουν την ευδοκίμηση των προσπαθειών.

Ακολούθησε ζωηρή συζήτηση, κατά την οποία το εν-
διαφέρον επικεντρώθηκε 
στις ρίζες και τη μορφή 
της πομακικής διαλέ-
κτου, τη σύνθεση και την 
εσωτερική διαφοροποίη-
ση της μουσουλμανικής 
μειονότητας της θράκης 
και τις εθνικές και πολι-
τιστικές προεκτάσεις της 
ισότιμης αντιμετώπισης 
των Πομάκων ως Ελλή-
νων πολιτών. Η συζήτη-
ση γρήγορα μετατράπηκε 
σε έμπρακτη προσφορά 

των παρευρισκόμενων εκπροσώπων 
φορέων και ιδιωτών να συμβάλουν 
στην υλική ενίσχυση των προσπαθει-
ών του Κέντρου για στέγαση και δη-
μιουργία βιβλιοθήκης, επιβεβαιώνο-
ντας το κολλεγιακό ενδιαφέρον για 
τα εκπαιδευτικά δρώμενα της θρά-
κης αλλά και τους δεσμούς του Σχο-
λείου με την ευαίσθητη αυτή περιο-
χή της πατρίδας μας. 

|  Ε Κ Δ Η Λ Ω Σ Η  |

Επιμορφωτικό Κέντρο Γλαύκης: Μια σημαντική εθνική προσφορά
Του Σωτήρη Φωτέα ’02
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ΜΟΥΣΙΚΟΣ

Το δυναμικό ξεκίνημα 
του Μουσικού Ομί-

λου (1η πράξη) κράτησε 
μία διετία (2004-2006). 
Μετά ακολούθησε μία πιο 
χαλαρή περίοδος με με-
μονωμένες πρωτοβουλί-
ες μελών μας, όπου κρα-
τήσαμε ζωντανή την ιδέα. 

Φέτος δηλώνουμε το «παρών» και ετοιμαζόμαστε για την 3η πράξη: Όχι 
μόνο για τους «έτοιμους» μουσικούς, αλλά και για όλους τους μουσικόφιλους. 
Απευθυνόμαστε σε όλες τις ηλικίες, σε όλα τα μουσικά είδη, σε όλα τα επίπε-
δα δεξιοτεχνίας, σε αποφοίτους και φίλους. 

Ενδεικτικά, στο αντικείμενο του Μουσικού Ομίλου έχουν ενταχθεί ή μπο-
ρούν να ενταχθούν:  α) Μουσικές βραδιές στη Λέσχη, β) Συμμετοχή σε άλλες 
πολιτιστικές, ψυχαγωγικές εκδηλώσεις του ΣΑΚΑ, γ) Ζωντανές παραστάσεις 
μικρής ή μεγάλης κλίμακας στο χώρο του Κολλεγίου (θέατρο, Λέσχη, Γήπεδα 
κ.λπ.) ή και εκτός αυτού, δ) Συνεργασία με την Ομάδα θεάτρου (musicals), ε) 
Πρόσκληση σημαντικών καλλιτεχνών, εγχώριας και διεθνούς εμβέλειας, στ) 
Συνεργασία με τους λοιπούς φορείς του Κολλεγίου (μαθητές, γονείς, καθηγητές, 
κ.λπ.) για κοινές εκδηλώσεις, ζ) Οργάνωση μονιμότερων μουσικών σχημάτων 
/Ορχήστρας του Συλλόγου (Φιλαρμονικής, δωματίου, κ.λπ.) μακροπρόθεσμα. 

Διαδώστε την ιδέα, ελάτε με την παρέα σας, με κέφι … κι ας ηχήσουν τα 
όργανα!

Άρης Παπαδόπουλος ’84

|  Ο Μ Ι Λ Ο Ι  |

Πολλοί συναπόφοιτοι διατυπώνουν 
κατά καιρούς τις ιδέες τους για ίδρυση 
«Ομίλων», σύμφωνα με τα ειδικότερα 

ενδιαφέροντά τους. Η επιτυχία μίας 
τέτοιας πρωτοβουλίας μπορεί να 

κριθεί μόνο σε βάθος χρόνου και αφού 
κερδίσει την υποστήριξη ενός ικανού 

αριθμού μελών μας. Αυτή είναι η 
διαφορά μεταξύ της ίδρυσης Ομίλου 

και της πρωτοβουλίας για διοργάνωση 
μεμονωμένων εκδηλώσεων. 

Η σημερινή οργάνωση του Συλλόγου 
και της Λέσχης μπορεί να προσφέρει 

την αναγκαία υποδομή και να στηρίξει 
διοικητικά τέτοιες πρωτοβουλίες των 

μελών μας για ίδρυση Ομίλων, υπό την 
προϋπόθεση της ενεργού συμμετοχής 

των ίδιων των εμπνευστών. Όποιος 
έχει την ιδέα αναλαμβάνει και τη 

δράση, ιδίως όταν πρόκειται για κάτι 
εξειδικευμένο. 

Η Επιτροπή Ομίλων του Δ.Σ. έχει 
σκοπό να συντονίσει όλες αυτές τις 

δραστηριότητες, ώστε να επιτυγχάνεται 
αναλογική /ρεαλιστική κατανομή 

πόρων, σωστός προγραμματισμός στη 
διάρκεια του έτους και αποτελεσματική 

προβολή τους. 

Μερικές εμπειρικές παρατηρήσεις 
/κρίσιμοι παράγοντες επιτυχίας 

για τους Υπευθύνους Ομίλων: (α) 
Σωστή οριοθέτηση /διερεύνηση 

του αντικειμένου /σκοπού, πλάνο 
ενεργειών σε βραχύ /μεσοπρόθεσμο 

ορίζοντα, (β) Επαρκής στελέχωση, 
συνεργασία των μελών, τακτικές 

συναντήσεις, προϋποθέσεις 
διεύρυνσης και διαδοχής της αρχικής 

ομάδας, (γ) Αυτοχρηματοδότηση /
εξεύρεση πόρων και χορηγών, (δ) 

Προβολή /επικοινωνία με την 
ευρύτερη βάση των συναποφοίτων και 

φίλων του ΣΑΚΑ. 

Όλοι αναζητούμε τις «αφορμές» 
που θα μας φέρουν πιο κοντά στα 

ενδιαφέροντά μας, σε επαφή με το 
Σύλλογο και το Σχολείο! 

Επιτροπή
Συντονισμού Ομίλων

ΘΕΑΤΡΙΚΟΣ

Πιστά στο φθινοπωρινό τους ραντεβού τα μέλη του θεατρικό Ομίλου του 
ΣΑΚΑ ξεκίνησαν τις συναντήσεις τους αμέσως μετά την εκλογή του νέ-

ου Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου μας. Έχοντας ήδη συγκεντρωθεί 6 
φορές και αφού έκαναν έναν σύντομο απολογισμό της προηγούμενης χρονιάς, 
βρέθηκαν αντιμέτωποι με «πρωτόγνωρα» ερωτήματα: Ποιο έργο θα δουλέ-
ψουμε φέτος, ποιος θα είναι ο σκηνοθέτης, γιατί είμαστε εδώ και άλλες υπαρ-
ξιακές απορίες. Φέτος ο όμιλος θα έχει τη μεγάλη χαρά και την τιμή θα συ-
νεργαστεί ξανά με τον καταξιωμένο θεατράνθρωπο και συναπόφοιτο Κώστα 
Αρζόγλου ’66. Το έργο που έχει επιλεγεί… μάλλον θα το μάθουμε στην επό-
μενη έκδοση. Καλή Χρονιά!

Γρηγόρης Τσίτσας ’87



ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟΣ (υπό ίδρυση)

Ο ΣΑΚΑ σχεδιάζει την ίδρυση Φωτογραφικού Ομίλου.
Στις δραστηριότητες του ομίλου θα περιλαμβάνονται:

Σεμινάρια φωτογραφίας, Παρουσιάσεις νέων τεχνολογιών, 
Διαγωνισμοί φωτογραφίας και Εκθέσεις.
Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να δηλώσουν συμμετο-
χή στην Γραμματεία του ΣΑΚΑ, τηλ. 210-6722 067, e-mail : 
info@saka.gr, υπ’ όψιν Γ. Καρούσου.

Γιώργος Καρούσος ’70

ΟΡΕΙβΑΤΙΚΟΣ (υπό ίδρυση)

Επίσης εξετάζεται η ίδρυση Ορειβατικού Ομίλου στις 
δραστηριότητες του οποίου θα περιλαμβάνονται προ-

βολές ντοκιμαντέρ και ταινιών, μικρές και μεγάλες εξορμή-
σεις εντός και εκτός Ελλάδος καθώς και συμμετοχές σε εξει-
δικευμένα σχολεία, όπως εκείνα της αναβάσεως σε χιονισμέ-
να τοπία. Υπάρχει ήδη ενδιαφέρον από 6 συναποφοίτους μας 
– παρακαλώ επικοινωνήστε μέσω της γραμματείας του ΣΑ-
ΚΑ (210-6722067, info@saka.gr).

Μηνάς Διακάκης ’89

ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΚΟΣ

Ο όμιλος Ιστιοπλοΐας του ΣΑΚΑ ιδρύθηκε πριν από 2 
χρόνια, από μία ομάδα αποφοίτων, με κοινό χαρακτη-

ριστικό τους τη μεγάλη αγάπη για την θάλασσα και την 
ιστιοπλοΐα. Στα δύο προηγούμενα χρόνια πραγματοποι-
ήθηκαν διήμερα ταξίδια σε νησιά του Αργοσαρωνικού και 
κοντινούς προορισμούς στις Κυκλάδες. Τα μέλη του ομί-
λου είχαν ακόμη την ευκαιρία να ασκηθούν στην ιστιοπλο-
ΐα κατά τη διάρκεια μονοήμερων εξορμήσεων με ιδιωτικά 
ή ενοικιαζόμενα σκάφη. Παράλληλα με τις θαλασ-
σινές αποδράσεις, ο όμιλος διοργάνωσε στην Λέσχη 
του ΣΑΚΑ δύο πολύ ενδιαφέρουσες ομιλίες. Η πρώ-
τη ομιλία είχε ως θέμα «Δελφίνια και τις Φάλαινες 
των Ελληνικών θαλασσών», ενώ στην δεύτερη διά-
λεξη τα μέλη του συλλόγου και άλλοι απόφοιτοι  πα-
ρακολούθησαν μία πολύ ενδιαφέρουσα διάλεξη για 
τη  ναυτική μετεωρολογία.

Στα άμεσα σχέδια του Ομίλου είναι η διοργάνωση 
μίας σειράς διαλέξεων με θέματα που αφορούν τη θά-
λασσα, την ιστιοπλοΐα και τη ναυτική τέχνη και πα-
ράλληλα η προετοιμασία ανοιξιάτικων και καλοκαι-
ρινών αποδράσεων στα ελληνικά νησιά. Τέλος, τα μέ-
λη του ομίλου έχουν θέσει ως μακροπρόθεσμο στόχο 
τη διοργάνωση μαθημάτων ιστιοπλοΐας για τους από-
φοιτους, αλλά και την συμμετοχή σε ιστιοπλοϊκούς 
αγώνες. Όποιος ενδιαφέρεται μπορεί να επικοινω-

νήσει  μαζί μας μέσω του e-mail: sakasailing@gmail.
com, καθώς και μέσω της γραμματείας ΣΑΚΑ (210-
6722067, info@saka.gr).

Χρίστος Κολιός ’88
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Την Κυριακή 29 Νοεμβρίου 2009, στη 
Λέσχη μας, διεξήχθη το 7ο τουρ-
νουά Backgammon Σ.Α.Κ.Α. Αυτή 

τη φορά ήταν χειμερινό, όπως και το 1ο... 
Το ραντεβού μας ήταν για τις 11 το πρωί 
και πράγματι - μέσα σε μισή ώρα - μαζευτή-
καμε όλοι ανυπόμονοι για τον πρωινό καφέ 
και το παιχνίδι. Ήρθαν σχεδόν όλοι οι γνω-
στοί φανατικοί, καθώς και κάποιοι πρωτο-
εμφανιζόμενοι - σύνολο 34 συναπόφοιτοι.

Το τουρνουά περιελάμβανε 4 προκρι-
ματικές φάσεις, τα ημιτελικά και τα τελι-
κά. Παίχτηκαν μόνο «πόρτες» και είχα-
με παιχνίδια των 7 πόντων. Για τους χα-
μένους της πρώτης και της δεύτερης προ-
κριματικής φάσης διεξήχθη παράλληλα το 
«consolation cup», με τους ίδιους κανονι-
σμούς με το κυρίως τουρνουά.

Ανάμεσα στα παιχνίδια μπορούσε κα-
νείς να πιει τον καφέ ή / και το ποτό του 
και να σερβιριστεί από το μπουφέ. Παράλ-
ληλα βρήκαν όλοι την ευκαιρία να μάθουν 
νέα παλιών φίλων τους, να συζητήσουν 
μαζί τους, να τους πειράξουν... Τα θέματα 
βρίσκονταν με ευκολία, καθώς ήταν η Κυ-
ριακή «των μεγάλων ντέρμπι», όπως χα-
ρακτηρίστηκε, λόγω των αναμετρήσεων σε 
πολιτική, ποδόσφαιρο και μπάσκετ!

Η διοργάνωση έληξε νωρίς το απόγευ-
μα με την απονομή των επάθλων, σε πολύ 
όμορφο κλίμα. Μεγάλος νικητής αναδεί-
χθηκε ο Στέφανος Νίκος Ζούβελος ΄74, ο 
οποίος στον τελικό κέρδισε τον ικανότατο 
(και επίτιμο πρόεδρο του ΣΑΚΑ) Άρη Μα-
νιά ΄57. Στο «consolation cup» έδειξε τις 
ικανότητές του και κατέκτησε την πρώτη 
θέση ο Γιάννης Μηναΐδης ΄98. Γενικά πα-
ρακολουθήσαμε συναρπαστικά παιχνίδια, 
με πολύ ενδιαφέρον.

Ελπίζουμε να διασκέδασαν όλοι και 
τους ευχαριστούμε πολύ για τη συμμετο-

Του Χρήστου Παπανικολάου ’85

Λάμπρος Αναγνωστόπουλος ’81
Νικόλαος Γερολυμάτος ’90
Άθως Δάμης ’80
Στέφανος Νίκος Ζούβελος ΄74
Μιχάλης Ιωακειμίδης ’88
Γιώργος Κομνηνός ’67
Πάτροκλος Κουδούνης ’91
Γιώργος Κυριακός ’80
Γιώργος Λέκκας ’62
Σωτήρης Λουμίδης ’62
Αθανάσιος Μακρής ’59
Άρης Μανιάς ΄57 
Γιάννης Μηναΐδης ΄98 
Γιάννης Μοσχονάς ’88
Ανδρέας Μπιτσάκος ’75
Γιώργος Μυλωνάδης ’92
Ανθή Μωραλόγλου ’03
Γιάννης Μωραλόγλου ’08
Δημήτρης Μωραλόγλου ’05
Ανδρέας Μωρίκης ’69
Φρειδερίκος Μωρίκης ’00
Ιωάννης Παναγιωτόπουλος ’84
Δημήτρης Παντελής ’81
Γιώργος Παπάζογλου ’75
Χρήστος Παπανικολάου ’85
Γιάννης Παύλου ’75
Μιχάλης Προυκάκης ’90
Κατερίνα Σαμελλά ’88
Χατσίκ Τσολακιάν ’66
Ηλίας Φλόκας ’79
Μάρκος Φωτιάδης ’94
Κωνσταντίνος Χαβάκης ’62
Στέλιος Χαρτζίδης ’93
Χάρης Χρυσόπουλος ’60

Ευχαριστούμε τους χορηγούς μας:
›  για το δείπνο - δώρο για τέσσερα άτομα στο εστιατόριο 

«tutti a tavola», τον Παύλο Κατσιάπη ΄74,
›  για τις αθλητικές ενδύσεις - FILA, τους Αλέξη και Αλίκη Χα-

τζοπούλου (ΣΤ. ΒΕΤΟ ΑΒΕΕ) και
› για τα κύπελλα, τον Πάτροκλο Κουδούνη 9́1.
Ευχαριστούμε επίσης τον Γιώργο Σπηλιόπουλο ΄94 για την 
προσφορά των κρασιών, τον Δημήτρη Μωραλόγλου 0́5 για 
τη βοήθειά του στη διοργάνωση του τουρνουά, τον Μιχάλη 
Προυκάκη 9́0 για τις ιδέες του περί του συστήματος διεξα-
γωγής, την Ιωάννα Γκελεστάθη 8́8 για τα υπέροχα κέικ και 
βέβαια ευχαριστούμε τον Διευθυντή και τη γραμματεία του 
Σ.Α.Κ.Α. για την ουσιαστική συμβολή τους στη διοργάνωση 
(και αυτού) του τουρνουά.

Έλαβαν μέρος: 

7 ο
 Τουρνουά Backgammon ΣΑΚΑ

χή. Το επόμενο ραντεβού μας θα είναι για το 8ο 
τουρνουά Backgammon Σ.Α.Κ.Α, το οποίο πι-
θανότατα θα διεξαχθεί την πρώτη Κυριακή του 
Μαΐου 2010. Συζητήσεις περί αυτού, δείχνουν 
ότι πρέπει το τουρνουά να ξεκινά το αργότερο 
μέχρι τις 11:30 και οι συμμετοχές να είναι στη 
βάση του «first come…», ενώ μπορεί να αλλά-
ξει και το σύστημα διεξαγωγής! 



 rEunIOns

Την Παρασκευή 4 Δεκεμβρίου 2009 πραγματοποιή-
θηκε στη Λέσχη του ΣΑΚΑ το καθιερωμένο πλέον 
ετήσιο reunion της τάξης μας. Πέρυσι, με τη συμπλή-

ρωση 20 χρόνων από την αποφοίτησή μας, αποφασίσαμε να 
συγκεντρωνόμαστε σε ετήσια βάση για να διατηρούμε ζω-
ντανές τις σχέσεις μας και να ανταλλάσσουμε απόψεις για 
θέματα που μας απασχολούν και έχουν ενδεχομένως σχέση 
με το Σχολείο. Επαναλάβαμε λοιπόν τη θερινή μας συνάντη-
ση λίγο πριν τις γιορτές των Χριστουγέννων με την ίδια επι-
τυχία και παρουσία 70 συμμαθητών που διασκέδασαν μέχρι 
τις πρώτες πρωινές ώρες. Το ραντεβού μας ανανεώθηκε για 
το καλοκαίρι του 2010.

Ιωάννα Γκελεστάθη ’88

  rEunIOn ’88 4/12/2009
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ζί τα παλιά. Τις ιστορίες διαδέχθηκαν αστεία, γέλια, μου-
σική και πολύς χορός. Γύρω στις 4 το πρωί το πρώτο μας 

reunion είχε φτάσει στο τέ-
λος του αφήνοντας πίσω του 
μία φωτογραφία, παρόμοια 
με εκείνη στα σκαλιά του 
Μπενακείου το 1999, και 
υποσχέσεις ότι η πρόσκληση 
για το επόμενο δεν θα αργή-
σει να έρθει. Ραντεβού σε πέ-
ντε χρόνια λοιπόν!

Εύα Πολυζωγοπούλου ’99 

  rEunIOn ’99 
12/9/2009

10 ΧΡΟΝΙΑ

Με ένα αίσθημα 
μελα γ χολίας , 
σκεπτόμενοι το 

ότι πέρασαν κιόλας δέκα 
χρόνια από την ημέρα που 
αποχαιρετήσαμε το χώρο 
του σχολείου, μαζευτήκαμε γύρω στους εκατόν εξήντα από 
εμάς για να καλύψουμε μέσα σε λίγες ώρες ιστορίες μιας 
δεκαετίας. Η βραδιά ξεκί-
νησε με μία δόση αγωνίας, 
για το πόσο έχουμε αλλά-
ξει, αλλά κυρίως χαράς που 
θα μεταφερθούμε και πάλι 
στα μαθητικά μας χρόνια. 
Μικρές και μεγάλες παρέ-
ες σχηματίστηκαν αμέσως 
για να μάθουν όλοι τα νέα 
όλων και να θυμηθούν μα-

  rEunIOn ’71 
9/12/2009 

Γεμάτη χαρά και 
ζωντάνια ήταν η 
βραδιά για την 

τάξη του ’71 η οποία 
διατηρείται ακόμα νέα!
Μανώλης Τηνιακός ’71

  rEunIOn ’89 19/12/2009 
20 ΧΡΟΝΙΑ

Το Σάββατο 19 Δεκεμβρίου 
πραγματοποιήθηκε 
στη Λέσχη του ΣΑ-

ΚΑ το Reunion για τα 20 χρό-
νια από την αποφοίτηση της 
τάξης του ’89 (Pampers ’89 - 
Seniors ’90).

Από τους 277 αποφοίτους 
(γύρω στους 200 βρέθηκαν…), 
παρευρέθησαν περίπου 140 
για να πούνε με τους παλιούς 
συμμαθητές τους, να χαζέψουν 

για πρώτη φορά το video της αποφοί-
τησης, να ξεφυλλίσουν το θησαυρό 
του ’89 και να ανανεώσουν το ραντε-
βού τους για το καλοκαίρι του 2010!

Στάθης Περδίκης ’89

 rEunIOns



  rEunIOn ’94 18/12/2009

15 ΧΡΟΝΙΑ

Στις 18.12. έδωσε το παρών η τάξη των pampers ’94 
και seniors ’95. Η τάξη έκλεινε φέτος 15 χρόνια. 
Και όπως όλοι οι εγκληματίες γυρίζουν στον τό-

πο του εγκλή-
ματος, έτσι κι 
εμείς δώσα-
με το ραντε-
βού μας στη 
Λέσχη του 
ΣΑΚ Α. Το 
reunion άρχι-
σε στις 9 και 
κράτησε μέ-
χρι το πρωί! Η 
βραδιά ξεκίνησε με προβολή παλαιών video από τα σχο-
λικά χρόνια, πράγμα που έδωσε το έναυσμα στο ξέφρενο 

γλέντι που ακο-
λούθησε. Φεύγο-
ντας όλοι πήραν 
ένα αναμνηστι-
κό δώρο με τον 
αριθμό 15, την 
τάξη μας, και την 
ημερομηνία του 
reunion.
Μέλη Ξένου ’94

  rEunIOn ’81 22/12/2009 

Σε εορταστικό, χριστουγεννιά-
τικο, κλίμα έγινε η συνάντηση 
της τάξης του 81 στις 22.12. Η 

ιδιαίτερα θερμή ατμόσφαιρά της Λέ-
σχης του ΣΑΚΑ μας έκανε όλους να 
αισθανόμαστε σαν στο σπίτι μας και 
δεσμευτήκαμε ότι τέτοιες συναντήσεις 
θα πρέπει να γίνονται τακτικότερα.

Γιώργος Καλοφωλιάς ’81 



58  ερμής 

Βιβλίο
Λόγια Φτερά

Χρήστος Χωμενίδης 8́5

Εκδόσεις Πατάκη, Αθήνα 2009

Λίγο προ-
τού πε-
θάνει, ο 

Τήνελλος, πε-
ρίφημος αοιδός 
του 8ου π.Χ. αι-
ώνα, διηγείται 
στον εγγονό του 
τη ζωή του: Τα 
παιδικά του χρό-
νια στα παράλια 

της Ιωνίας, την ένταξή του στην ακο-
λουθία του προαιώνιου αοιδού Ανα-
βάτη, το πέρασμά του από τις Μυκή-
νες κι από τους Ολυμπιακούς Αγώνες, 
τους έρωτες, τα ταξίδια και τις μετα-
μορφώσεις του. Τις ηδονές που γεύτη-
κε, τα πάθη και τις συμφορές που –άθε-
λά του;– προκάλεσε…

Δραματικός κι ευτράπελος, αχόρ-
ταγος κι αλαφροΐσκιωτος, ο Τήνελ-
λος –παππούς του Οµήρου– αποτελεί 
συνάμα ήρωα-πρόγονο του Δον Κιχώ-
τη αλλά και του Γαργαντούα. Το Λό-
για Φτερά είναι ένα μυθιστόρημα περι-
πλάνησης σε έναν κόσμο που αποδει-
κνύεται πολύ πιο οικείος, χυμώδης και 
πολύχρωμος από όσο µας έχουν μάθει 
να τον φανταζόμαστε…

Επιστρέφοντας στον καιρό όπου οι 
μύθοι ακόμα πλάθονταν, ο Χ.Α. Χωµε-
νίδης μιλάει αλληγορικά για την υπέρ-
τατη δύναμη της αφήγησης. Το σύμπαν 
παίρνει νόημα και σχήμα μονάχα εφό-
σον το εξιστορούμε. Ο τίτλος Λόγια 
Φτερά θα μπορούσε να είναι μετάφρα-
ση του ομηρικού «έπεα πτερόεντα». Εί-
τε παράφραση του βιβλικού «Εν αρχή 
ην ο Λόγος»…

Το «Λόγια Φτερά» του Χρήστου 
Χωμενίδη ήταν μεταξύ των 15 υποψη-
φίων για το Βραβείο Αναγνωστών στο 

διαγωνισμό που οργανώνει κάθε χρό-
νο το Εθνικό Κέντρο Βιβλίου. Eγκωμι-
αστική και συνάμα αντιπροσωπευτική 
η κριτική του Βιβλιοδρόμιου των «Νέ-
ων»: «Τα Λόγια Φτερά είναι η αποθέ-
ωση του αφηγηματικού, μυθιστορημα-
τικού λόγου ως του μόνου ικανού να 
βάλει μια τάξη στο χάος των πληρο-
φοριών και των εικόνων που δέχεται το 
ανθρώπινο μυαλό… Το βιβλίο, μια ομη-
ρική αφήγηση με λελογισμένες δόσεις 
θερβάντες, είναι σε πρώτο επίπεδο ένα 
πολύ ψυχαγωγικό ανάγνωσμα με συ-
νεχή γεγονότα, ανατροπές, με πρόσω-
πα που περνούν και εξαφανίζονται, και 
άλλα που επανεμφανίζονται με αναπά-
ντεχους τρόπους. Σε δεύτερο επίπεδο 
όμως είναι ένας ύμνος στον μύθο και 
την αρχαία Ελλάδα που τον γέννησε, 
με έναν τρόπο όμως που είναι οτιδή-
ποτε άλλο εκτός από αρχαιολάγνος. 
Ο Χωμενίδης διατηρεί σωστό τόνο που 
κάνει οικείους τους αρχαίους χωρίς να 
τους απομυθοποιεί». 

Η όμορφη
καμηλοπάρδαλη…

Αλέξανδρος Τομπάζης 5́8

Εκδόσεις Πατάκη, Αθήνα 2009

«Κι έτσι, έχω 
φτιάξει στο νου 
μου –σαν ιδανικό 
που θα ήθελα να 
αγγίξω– την εικό-
να μιας όμορφης 
καμηλοπάρδαλης. 
Γιατί έχει τέσσερα 
πόδια που πατούν 
στη γη. Δεν πετά 

ώστε να μην προλαβαίνει να αφομοιώ-
νει. Καμιά φορά μπορεί να μοιάζει σαν 
να έχει ακόμα και κάποια αστάθεια. 
Αλλά πατά σταθερά. Έχει το χρόνο να 
απορροφά τις ουσίες της γης, τις ανά-

γκες και την πραγματικότητα, είτε αυ-
τή είναι η λάσπη είτε το ανθόσπαρτο 
λιβάδι, χωρίς να το ισοπεδώνει με το 
βάρος της. Παράλληλα έχει το κεφάλι 
της ψηλά στον ουρανό. Εκεί βρίσκει και 
την τροφή της, δεν έχει ανάγκη να σκύ-
ψει. Βλέπει μακριά, έχει όραμα, όπως 
πρέπει να έχουμε κι εμείς, και η τρο-
φή μας να είναι πιο πνευματική, πιο άυ-
λη. Και, τέλος, κάπου στο μεταξύ έχει 
και μια καρδιά. Γιατί αρχιτεκτονική χω-
ρίς καρδιά δεν πιστεύω ότι μπορεί να 
υπάρξει.» 

Η Όμορφη καμηλοπάρδαλη… του 
Αλέξανδρου Τομπάζη είναι ένα έντο-
να αυτοβιογραφικό βιβλίο, στο πνεύ-
μα της εξαιρετικά επιτυχημένης σει-
ράς «Η κουζίνα του συγγραφέα»: από 
τα παιδικά του χρόνια στις Ινδίες, το 
ξαφνικό φευγιό λόγω της βαριάς αρ-
ρώστιας της μητέρας του στα τέλη 
του Β΄ Παγκοσμίου πολέμου, το τέλος 
του πολέμου στην Αγγλία, την άφιξη 
στην Ελλάδα το 1946, αλλά και προ-
σωπικές αναμνήσεις από τα σχολικά 
του χρόνια, το Πολυτεχνείο, τα πρώ-
τα βήματα στην επαγγελματική του 
σταδιοδρομία. Με ύφος συχνά αυτο-
σαρκαστικό, ένας από τους πιο επιφα-
νείς σήμερα Έλληνες αρχιτέκτονες θυ-
μάται κάποιες επαγγελματικές αβλε-
ψίες του και τις συνέπειές τους, αλλά 
και τις καλές στιγμές, με μια αναδρο-
μή στα πιο αγαπημένα από τα παιδιά 
του... Το βιβλίο αυτό δε φιλοδοξεί να 
παρουσιάσει το έργο του Αλέξανδρου 
Τομπάζη, αλλά το ταξίδι που οδήγη-
σε σ’ αυτό, ένα ταξίδι κυριολεκτικό και 
μεταφορικό, ένα ταξίδι από τις πρώ-
τες αναζητήσεις μέχρι τη σκέψη για το 
πού βαδίζει σήμερα η αρχιτεκτονική.

Η Όμορφη καμηλοπάρδαλη... είναι 
τα ίχνη ενός ευγενικού πάθους στην 
εξομολόγηση, στην αρχιτεκτονική, 
στο στοχασμό. Ένας σημαντικός αρχι-
τέκτονας ανακατεύει το εργαστήρι του 
εαυτού και της επαγγελματικής εμπει-
ρίας. Ο Αλέξανδρος Τομπάζης μιλάει 
συναρπαστικά για το μέσα και το έξω 
ενός κόσμου που πιστεύει στην ατομι-
κή ευθύνη, στη συνεννόηση, στην κοι-
νή ευτυχία. Μισέλ Φάις

Επιμέλεια: Γιώργος Νικολού ’07



Κλασικά Ιδεώδη
για μια

Σύγχρονη Παιδεία

Νέστωρ Κουράκης 6́6

Εκδόσεις Printa, Αθήνα 2009

Τα τελευταία χρόνια παρατηρεί-
ται μια προσπάθεια να αποκτή-
σει η μελέτη των αρχαίων κλασι-

κών μας κειμένων μια νέα πνοή και αξία. 
Παράλληλα, δηλαδή, με τη φορμαλιστι-
κή έρευνα των φιλολογικών πηγών και 
τη γραμματική/συντακτική τους ανάλυ-
ση, επιχειρείται μια ρεαλιστική προσέγ-
γιση του ίδιου του κλασικού πολιτισμού, 

όπως αυτός αναδύεται μέσα 
από τα αρχαία κείμενα. Σκο-
πός μιας τέτοιας προσέγγι-
σης δεν είναι βέβαια η αναβί-
ωση ενός ένδοξου παρελθό-
ντος μέσα από την απομίμηση των δημι-
ουργημάτων του, αλλά η άντληση δημι-
ουργικής έμπνευσης για την οικοδόμη-
ση μιας σύγχρονης παιδείας, μέσα από 
την κατανόηση και εμβάθυνση των βα-
σικών διαχρονικών του αξιών και της με-
θοδολογίας του. 

 Προς την κατεύθυνση μιας τέτοιας 
προσπάθειας για ουσιαστική αξιοποίη-
ση των αρχαίων κλασικών μας κειμένων 
κινείται και τo βιβλίο «Κλασικά Ιδεώ-
δη για μια Σύγχρονη Παιδεία». Σε αυτό 
επιχειρείται εν πρώτοις να δοθεί η ουσία 
της κλασικής μας κληρονομιάς. Να πα-
ρουσιασθούν, δηλαδή, με εύληπτο αλ-
λά και τεκμηριωμένο τρόπο οι βασικές 
συνιστώσες που διέπουν τη μεθοδολο-
γία και τα ιδανικά του αρχαιοελληνικού 

πολιτισμού στους τομείς της 
Πολιτικής, της Ηθικής, της 
Επιστήμης και της Τέχνης. 
Σ’ ένα δεύτερο, παράλληλο 
επίπεδο επιχειρείται όμως 

και η συσχέτιση αυτών των ιδανικών με 
τη σημερινή ελληνική πραγματικότητα, 
ώστε να αναδειχθούν τα στοιχεία εκεί-
να που διατηρούν ακόμη τη φρεσκάδα 
του «κλασικού» και που θα μπορούσαν 
έστω και σήμερα, μετά 2.500 χρόνια, να 
μας φανούν χρήσιμα στη βελτίωση του 
εαυτού μας και, άρα, στην καλύτερη επί-
τευξη των στόχων μας. 

«Έργο ηθικής ευαισθησίας και φιλο-
λογικής εμβρίθειας, το πολυφρόντιστο 
αυτό βιβλίο επιβεβαιώνει πειστικά την 
ακήρατη και στην εποχή μας αξία των 
κλασικών αρχαιοελληνικών ιδεωδών, 
οδηγητικών της ανθρωπότητας προς το 
ζην και το ευ ζην», σημειώνει χαρακτη-
ριστικά για το πόνημα ο ακαδημαϊκός 
Κωνσταντίνος Δεσποτόπουλος. 
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Βιβλίο

Εν μέρει 
ελληνίζων 

Μιλτιάδης Β. Χατζόπουλος 6́2

Βιβλιοπωλείον της Εστίας, Αθήνα 2009 

Στην Κύπρο, κατά την 
ταραγμένη περίοδο 
του αντιβρετανικού 

αγώνα, ο Δημήτρης ενηλι-
κιώνεται προσπαθώντας να 
εξισορροπήσει τις εσωτερι-
κές του αντιφάσεις: την αλ-
ληλεγγύη με τους αγωνιζό-
μενους συμπατριώτες του 

και τον θαυμασμό του για την αγγλική 
λογοτεχνία, την αφοσίωση στην ανία-
τα άρρωστη μητέρα του και την έλξη 
για την ερωμένη του πατέρα του. Γοη-
τευμένος από την μοναδική γοτθική τέ-
χνη του νησιού του και την μεσαιωνική 
γαλλική ποίηση, ανακαλύπτει την πο-
λυπλοκότητα του έρωτα κοντά στις Αγ-
γλίδες φίλες του και στην αγκαλιά της 
Κυπρίας «κοπελούδας» του σπιτιού του. 
Τα διλήμματά του δεν είναι λιγότερο 
επίκαιρα σήμερα από όσο πριν από πε-
νήντα χρόνια, γιατί αφορούν στα αιώνια 
ζητήματα της καταπίεσης και της τρο-
μοκρατίας, της συνύπαρξης διαφορετι-
κών πολιτισμών και θρησκειών και στην 
καταλυτική δύναμη του έρωτα.

Το βιβλίο είναι επίσης μια νοσταλ-
γική ανάκληση τριών πόλεων, της Λευ-
κωσίας, της Αμμοχώστου και της Κερύ-
νειας, που ο πόλεμος και η ανθρώπινη 
πλεονεξία έχουν ανεπανόρθωτα κατα-
στρέψει. Το Εν μέρει ελληνίζων είναι 
το πρώτο μυθιστόρημα του Μιλτιάδη 
Χατζόπουλου, ιστορικού, μέλους της 
Γαλλικής Ακαδημίας (Inscriptions en 
Belles Letters), διευθυντή του Κέντρου 
Ελληνικής και Ρωμαϊκής Αρχαιότητας 
και αντιπροέδρου του Εθνικού Ιδρύμα-
τος Ερευνών, που καταγράφει στο εκ-
δοτικό ιστορικό του είκοσι τόμους επι-
γραφικών συλλογών έργων, καθώς και 
άνω των εκατό μικρότερων επιστημο-
νικών συμβολών. 

Ναυαγίων
πλάσματα

Δημήτρης Νόλλας ‘59

Εκδόσεις Κέδρος, Αθήνα 2009

Γα ν τ ζ ω μ έ ν η 
σε μία πόρτα-
α υ τ ο σ χ έ δ ι α 

σχεδία, η Ασμάτ σώ-
ζεται από το ναυ-
άγιο του σαπιοκά-
ραβου δουλεμπορι-
κού που τη μετέφε-
ρε στη γη της επαγ-

γελίας. Γύρω της, μια  πομπή πνιγ-
μένων λαθρομεταναστών που κανέ-
νας τόπος δεν θα τους υποδεχθεί. Η 
νέα ζωή, ένας υγρός τάφος. Στο νησί 
του Αιγαίου όπου την ξεβράζει η μοί-
ρα της, την υποδέχονται και την πε-
ριθάλπουν άλλα περιπλέοντα ναυά-
για. Μια σειρά ανθρώπων των οποίων 
τη ζωή έρχεται να αναστατώσει αυτή 
η παρουσία από τα βάθη της θαλάσ-
σης, ο νεαρός λιμενοφύλακας, ο υπο-
λιμενάρχης, ο μηχανικός, ο θυμόσο-
φος και οι λοιποί ήρωες της μικροκοι-
νωνίας του νησιού. 

Ένα πτώμα στα βράχια, μια μα-
ντήλα-ερωτικό κειμήλιο στο συρτάρι 
του Ρήγα.  Η είδηση του θανάτου της 
Ασμάτ, ένα γαϊτανάκι μυστικών, ενοχών 
και αναμνήσεων. Μια γυναίκα ξεκίνη-
σε από την άλλη άκρη του κόσμου για 
να συναντήσει το θάνατό της, σαν σε 
προκαθορισμένο ραντεβού. Ποιος μπο-
ρεί να τη σκότωσε και γιατί; Ή μήπως η 
νοσταλγία ενός άλλου τόπου, μιας άλ-
λης ζωής, μιας άφατης ευτυχίας, αυτή 
η καταραμένη μυρωδιά ενός άπιαστου 
Παράδεισου, είναι ικανή να σκοτώσει;  

Ιστορίες που ξεκινάνε από ένα ναυ-
άγιο και ζωές που ναυαγούν στα πάθη 
αυτού του κόσμου. Η νουβέλα Ναυα-
γίων Πλάσματα του Δημήτρη Νόλλα 
εγκαινιάζει τη σειρά «Εμείς και οι άλ-
λοι», μια σειρά για το ξένο, το άλλο, το 
διαφορετικό. 

Οργάνωση και 
γραφειοκρατία

Ανάλυση των σύγχρονων θεωριών

Νίκος Μουζέλης ‘57

Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε., Αθήνα 2009

Η δ ε ύ τ ε ρ η 
και οριστι-
κή -πλέον- 

έκδοση της κλασ-
σικής διδακτορικής 
διατριβής του ομό-
τιμου Καθηγη-
τή Κοινωνιολογίας 

του London School of Economics Νί-
κου Μουζέλη «Οργάνωση και γραφειο-
κρατία - Ανάλυση των σύγχρονων θεω-
ριών» κυκλοφόρησε πρόσφατα από τις 
εκδόσεις Σάκκουλα, τριάντα τέσσερα 
χρονιά μετά την πρώτη της έκδοση. Ο 
καθηγητής Αντώνης Μακρυδημήτρης 
σημειώνει στον πρόλογο του έργου:

Η οργανωτική θεωρία προσεγ-
γίζεται και αντιμετωπίζεται στο έρ-
γο του Μουζέλη ως τμήμα της γενι-
κότερης κοινωνιολογικής θεωρίας όχι 
μόνο γιατί εντάσσεται στη διανοητι-
κή παράδοση αναλυτών και κοινωνι-
ολόγων, όπως ο Μαρξ, ο Βέμπερ και 
ο Michels, με τους οποίους ξεκινά τη 
δική του ανάλυση ο Μουζέλης, ή ο 
Talcott Parsons, κατά την πιο πρό-
σφατη περίοδο. Η προσέγγισή του 
είναι κοινωνιολογική, διότι αναζητά 
και διερευνά στις διάφορες θεωρίες, 
που εξετάζει, τις ευρύτερες σημασίες 
στα οργανωτικά και διοικητικά φαι-
νόμενα και τις συμπεριφορές. Του-
τέστιν, θέτει ερωτήματα κοινωνιο-
λογικής υφής, όπως: πότε και ποιοι 
βρίσκονται πίσω από την τάδε ή τη 
δείνα συμπεριφορά, ποιοι ωφελού-
νται και ποιοι βλάπτονται από αυ-
τήν, ποιες είναι οι προφανείς ή λαν-
θάνουσες επιπτώσεις και συνέπειες, 
ποια είναι η άλλη, η λιγότερο θεατή 
όψη του ζητήματος. 
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Είναι γεγονός ότι το προσδόκιμο ζωής έχει αυξηθεί 
στην εποχή μας. Ένας από τους κύριους παράγο-
ντες για την εξέλιξη αυτή είναι και η άθληση. Εί-
ναι βέβαιο ότι ασκούμαστε περισσότερο από τους 

γονείς μας και πολύ περισσότερο από τους παππούδες μας. 
Σύμφωνα με μία σύγχρονη στατιστική της Therma Care 
Arthritis, οι δύο στους τρεις ανθρώπους του σήμερα νιώ-
θουμε κατά μέσο όρο 11 χρόνια νεότεροι από την πραγμα-
τική μας ηλικία και το 57% από εμάς ασκείται περισσότερο 
από τους γονείς μας στην ίδια ηλικία.

Η λέξη άθληση προέρχεται 
από τη λέξη άθλος που αναφέρε-
ται ήδη στον Όμηρο με τη σημα-
σία του αγώνα. Επίσης, ομηρική 
είναι και η λέξη γέρας, που απέ-
διδε τόσο την έννοια του επά-
θλου όσο και την τιμητική θέ-
ση που δινόταν στους ηλικιωμέ-
νους. Ακόμα, πολλοί μύθοι της 
ελληνικής και της παγκόσμιας 

μυθολογίας αναφέρονται σε αγώνες μεταξύ θεών, ημίθεων 
και ανθρώπων (π.χ. άθλοι Ηρακλή). 

Προοδευτικά οι λειτουργίες των οργάνων μας ατονούν 
λόγω της σωματικής αδράνειας. Η έλλειψη σωματικής ευ-
ελιξίας και ελαστικότητας, καθώς και η κακή φυσική κατά-
σταση δεν βοηθούν την καλή μας εμφάνισή και την αποφυ-
γή τραυματισμών, όπως τα γλιστρήματα. Γι’ αυτό ισχύει και 
η ρήση «Είμαστε όσο νιώθουμε». Με την άθληση γυμνάζου-
με εκτός από τους μυς, την καρδιά και τους πνεύμονες για 
λήψη περισσότερου οξυγόνου. Χαρακτηριστικά αναφέρεται 
ότι ο χρόνος που αφιερώνουμε στην άθληση ελαττώνει τον 
χρόνο που περνάμε ως ασθενείς. 

Αλλά και το μυαλό ωφελείται σημαντικά με την άθλη-
ση, παράγοντας ένα είδος εγκεφαλικής τροφής και εκλύο-
ντας ενδορφίνες που προκαλούν φυσική ευεξία. Η καρδιά-
αντλία αίματος «χτυπά» περίπου 3 δισεκατομμύρια φορές 
στη ζωή μας και η γυμναστική κρατά σε καλή κατάσταση 
το ζωτικό αυτό όργανο. Η άθληση διατηρεί και τις αρτηρίες 
σε όσο το δυνατόν καλύτερη κατάσταση, ώστε να μην κου-
ράζεται υπερβολικά η καρδιά να στέλνει αίμα σε όλο το σώ-
μα και στον εγκέφαλο. 

Ο Κικέρων το 44 π. Χ. έλεγε ότι είναι καθήκον μας να 
αντιστεκόμαστε στο γήρας, να ασκούμαστε με μέτρο και να 
τρώμε μόνον τόσο ώστε να αναπληρώνουμε αυτό που χά-
νουμε. Είναι βέβαιο ότι θα προσέθετε και να αποφεύγουμε 

το κάπνισμα, εάν υπήρχε στην εποχή του. 
Την άσκηση πρέπει να την εντάξουμε στο καθημερινό 

μας πρόγραμμα, έστω και για λίγο, εάν δεν έχουμε χρόνο. 
Απαραίτητα όμως πρέπει να γίνεται τουλάχιστον δύο ή τρεις 
φορές την εβδομάδα. Είναι πιο ευχάριστο να αθλούμαστε 
ομαδικά. Υπάρχουν και ήπιες μορφές άθλησης που είναι ευ-
χάριστες και απλές. Για παράδειγμα το βάδην, η κολύμβηση, 
η ποδηλασία και ο χορός που είναι περίπου ισοδύναμα σε 
ωφελιμότητα για τον οργανισμό μας και μπορεί κανείς να τα 
επιλέγει εκάστοτε ανάλογα με το κέφι του και τις συνθήκες. 

Η Αθλητική Συμβουλευτική Επιτροπή απηύθυνε στα μέ-
λη της Κολλεγιακής οικογενείας (Μαθητές, Αποφοίτους, 
Γονείς, Εκπαιδευτικούς) την πρόταση της Δια Βίου Άθλη-
σης. Ως υπότιτλο και ως προτρεπτικό διαλέξαμε το σύνθη-
μα «Έλληνες Αεί Παίδες». Ο Πλάτωνας στον Τίμαιο (§22β) 
διηγείται ότι ένας Αιγύπτιος ιερέας έλεγε στο Σόλωνα πως 
«εσείς οι Έλληνες είστε πάντα παιδιά και ότι γέρος Έλλην 
δεν υπάρχει». Επίσης, στον Χαρμίδη λέει (§156γ) ότι «δεν εί-
ναι δυνατή η θεραπεία της κεφαλής χωρίς την θεραπεία ολό-
κληρου του σώματος». Πρόκειται για μία ολιστική θεωρία η 
οποία διακρίνεται για το σύγχρονο και παράλληλα διαχρο-
νικό χαρακτήρα της. Οι Έλληνες λοιπόν πρέπει να προσπα-
θούμε να είμαστε νέοι και στην ψυχή και στο σώμα. Και φυ-
σικά αυτό ισχύει για όλους τους ανθρώπους. 

Η ευεξία είναι ένα πολύ όμορφο συναίσθημα που όλοι 
πρέπει να προσφέρουμε στον εαυτό μας. Ένας από τους τρό-
πους να βιώσουμε την ευεξία είναι μέσα από την άθληση. 
Έχει επί πλέον αποδειχθεί πως με το αίσθημα της ευεξίας 
διατηρούμε όσο γίνεται καλύτερα την υγεία μας. Από ένα 
ερευνητικό πρόγραμμα του Grossarth-Maticek του Ινστι-
τούτου της Χαϊδελβέργης που κράτησε 35 χρόνια και συ-
μπεριέλαβε 35.000 συμμετέχοντες προέκυψαν ενθαρρυ-
ντικά συμπεράσματα για πρόληψη ακόμα και για επιβίωση 
από καρκίνο. Αυτοί που ασκήθηκαν και «βίωσαν την ευεξία» 
έζησαν εντυπωσιακά περισσότερο χρόνο από τους άλλους. 

Το Δ.Σ. του Κολλεγίου ενέκρινε την εισήγηση της Αθλη-
τικής Συμβουλευτικής Επιτροπής για τη Δια Βίου Άθλη-
ση. Επίσης συμφώνησε να είναι το 2010 «ΕΤΟΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ 
ΑθΛΗΣΗΣ» και να γίνει προώθηση και εφαρμογή της ιδέ-
ας. Κανείς άνθρωπος δεν είναι αιώνιος και κανείς μας δεν 
γνωρίζει τι του επιφυλάσσει η Ειμαρμένη. Η άσκηση πάντως 
συντελεί στη μακροζωία και πέραν πάσης αμφιβολίας στην 
ευζωία μας. 

Κώστας Ν. Κανόνης ’62
Πρόεδρος Αθλητικής Συμβουλευτικής Επιτροπής

2010: ΕΤΟΣ
ΔΙΑ ΒΙΟΥ
ΑθΛΗΣΗΣ
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 Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
Η Δια Βίου Άθληση (Δ.Β.Α.) είναι σημαντική για την Σω-ματική, Πνευματική αλλά και την Ψυχική Υγεία όλων των ηλικιών. Είναι παγκοσμίως και ιατρικώς συνιστώμενη. Περι-λαμβάνεται και στους βασικούς στόχους του Τμήματος Φυ-σικής Αγωγής και Αθλητισμού του Κολλεγίου.

 Β. ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥθΥΝΕΤΑΙ 
Η Δ.Β.Α. απευθύνεται άμεσα στους Αποφοίτους, Γονείς και στο Προσωπικό του Κολλεγίου. Επίσης απευθύνεται έμ-μεσα στους Μαθητές και στις Μαθήτριες δίδοντάς τους πα-ράδειγμα για την υπόλοιπη ζωή τους, αλλά και την ευκαιρία να συνασκηθούν μαζί με τους μεγαλύτερους συγγενείς και φίλους. Ήδη υπάρχει ένας πυρήνας της Δ.Β.Α. με το Πρό-γραμμα Άσκηση-Άθληση, την Κολλεγιάδα, τις αθλητικές ομάδες του ΣΑΚΑ και τη συνάθληση των Aποφοίτων τις Κυριακές στο Στάδιο Δέλτα και στα Γήπεδα. Στόχος είναι να κινητοποιηθούν και να ασκούνται όσο το δυνατόν πε-ρισσότεροι στο μέλλον.

 Γ. ΠΩΣ ΕΠΙΤΥΓΧΑΝΕΤΑΙ 
– Άσκηση με μέτρο με σκοπό την Υγεία Ψυχής και Σώματος.– Υγιεινή διατροφή και σωστό βάρος.
– Συνάσκηση και ευχάριστη παρέα με άλλους που έχουν πα-ρόμοια Φιλοσοφία και Κουλτούρα.
– Τρόπος Ζωής και τρόπος Σκέπτεσθαι.– Παράδειγμα τρόπου ζωής για άλλους και ιδίως για τους νεότερους.
– Απαλλαγή από το κάπνισμα και τις βλαβερές ουσίες.Και σημειώστε:
– Η ευκολότερη και ασφαλέστερη μορφή Δ.Β.Α. είναι το περπάτημα περίπου μια ώρα σχεδόν κάθε μέρα.– Λίγη άσκηση είναι καλύτερη από καθόλου άσκηση.– Συνειδητοποίηση των πλεονεκτημάτων από την Άθληση.

 Δ. ΠΡΟΣΟΧΗ 
– Η ΔΒΑ δεν σημαίνει υπερβολική άσκηση και πρωταθλη-τισμό.
– Η ΔΒΑ προϋποθέτει ιατρικό έλεγχο.
– Η ΔΒΑ ακολουθεί την αρχή «Μέτρον Άριστον».
 Ε.  ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΤΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΑθΛΗΣΗ 
– Κολλεγιάδα
– Άσκηση-Άθληση του Προγράμματος Επιμόρφωσης Ενηλίκων

– ΣΑΚΑ LIGA και άλλες αθλητικές ομάδες ΣΑΚΑ– Summer Cup
– Πρωτάθλημα Τένις κ.ά.
– Αγώνες Βετεράνων
– Αθλητικές Κυριακές στο Κολλέγιο
– Σεμινάρια και ενημέρωση για σωστή διατροφή, για σω-στή προπόνηση και 
– αποφυγή τραυματισμών και για την καλλιέργεια Αθλη-τικού Πνεύματος 

 ΣΤ. ΤΡΟΠΟΙ ΠΡΟΩθΗΣΗΣ 
Δικτύωση (Networking) των Αποφοίτων κ.λπ. σε όλα τα αθλήματα με ορισμό Συντονιστή ανά άθλημα και διευκό-λυνση μεταξύ τους για προπονήσεις, συναντήσεις και αγώ-νες. 

– Καθιέρωση της Κυριακής στο Στάδιο Δέλτα ως Ημέρας Συνάντησης και Γιορτής της Κολλεγιακής Οικογένειας με ανάλογη προβολή και εκδηλώσεις.
– Ορισμός Συντονιστή ανά τάξη Αποφοίτων, πιθανόν σε συνδυασμό με τον Class Agent.
– Προβολή μέσω ΣΑΚΑ και ΕΡΜΗ στους Αποφοίτους που είναι η πολυπληθέστερη ομάδα.
– Ενημέρωση και διευκόλυνση για συμμετοχή σε αγώνες Βε-τεράνων και άλλους. 
– Προπονούμενοι ομαδικά επιτυγχάνουμε καλύτερα απο-τελέσματα.
– Έτος ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΑθΛΗΣΗΣ το 2010. 
– ΗΜΕΡΙΔΑ με θέμα την Δ.Β.Α. στο Κολλέγιο με συμμετο-χή Βετεράνων αθλητών, Δημοσιογράφων κ.ά.

 Ζ. ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ  – Καλή Σωματική, Πνευματική και Ψυχική κατάσταση των Αθλουμένων
– Τόνωση του Αθλητικού Πνεύματος και του Ευ Αγωνίζε-σθαι.
– Τόνωση του Κολλεγιακού Πνεύματος.
– Δικτύωση και διά βίου Φιλίες.
– Απόκτηση ευχάριστων και υγιεινών συνηθειών.– Μείωση του καθημερινού άγχους.
– Σωστή Αναπνοή και Στάση του Σώματος.– Ευεξία και ενεργητικότητα.
– Συμβολή στη Μακροζωία και στην Ευζωία.

ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΑθΛΗΣΗ 
Έλληνες αεί παίδες

ΕΛΛΗΝΟΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΝ ΙΔΡΥΜΑΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑθΗΝΩΝ – ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΨΥΧΙΚΟΥΑθΛΗΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
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ΕΣΩΤΕΡΙΚΟI ΑΓΩΝΕΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓEΝΕΙΑΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΟΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ 

ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ - ΜΑΘΗΤΕΣ - ΓΟΝΕΙΣ - ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
ΣΤίΒοΣ – ΚολΥΜΒΗΣΗ – ΠίνΓΚ-ΠονΓΚ – ΜΠΑΣΚεΤ – ΧΑνΤΜολ – ΒολεΪ – ΠοΔοΣΦΑίρο

Το Σαββατοκύριακο 21-22 Νοεμβρίου όσοι 
παρευρέθηκαν στα γήπεδα και στο Κολυμ-
βητήριο Τζων Γαβριήλ, είτε ως συμμετέ-
χοντες είτε ως θεατές, απόλαυσαν μια σει-

ρά αθλητικών δραστηριοτήτων. Η συμμετοχή σε κάθε 
Κολλεγιάδα ολοένα και αυξάνεται, κυρίως γιατί ακό-
μα κι αυτοί που συμμετέχουν για πρώτη φορά γίνο-
νται σύντομα τακτικοί. Φέτος την τιμητική τους είχαν 
η Κολύμβηση, ο Στίβος, το Πινγκ-Πονγκ και ο Δρόμος 
επί ανωμάλου εδάφους, που διεξήχθη για πρώτη φο-
ρά. Ο Δρόμος αυτός, μήκους τριών χιλιομέτρων μέσα 
στο Campus του Ψυχικού, θα διεξάγεται πλέον σε κά-
θε Κολλεγιάδα. Επίσης καθιερώθηκε καινούρια ηλικια-
κή κατηγορία, αυτή των Great Grand Seniors για τους 
άνω των 70 ετών, με τον Ανδρέα Ποταμιάνο να αναδει-
κνύεται σε πολυνίκη της κατηγορίας.

Το πιο όμορφο θέαμα των δύο ημερών ήταν η πα-
ρουσία τριών γενεών, παππούδων, παιδιών και εγγονών, 
από τις ίδιες οικογένειες και η ταυτόχρονη συμμετο-
χή γονέων και παιδιών στα ίδια αγωνίσματα. Φυσικά 
δεν έλειψε η λυρική περιγραφή και η ενθάρρυνση του 
Κώστα Σαχίνη, μέσω της γνώριμης σε τόσες και τόσες 
γενιές κολλεγιόπαιδων φωνής του, από τα μεγάφωνα 
του σταδίου. Οι επιδόσεις ήταν καλύτερες από προη-
γούμενες Κολλεγιάδες, ενώ είχαμε 11 νέα ρεκόρ στην 
Κολύμβηση και 16 στο Στίβο σε όλες τις ηλικιακές κα-
τηγορίες. 

Οι εκδηλώσεις της Κολλεγιάδας αποτελούν χαρα-
κτηριστική και πλήρως αντιπροσωπευτική πτυχή  του 
καλούμενου «Κολλεγιακού  Πνεύματος». Ξυπνούν 
αναμνήσεις στους παλαιούς και συνιστούν πηγή νέων 
εμπειριών για τους νέους, αποδεικνύοντας στην πράξη 
ότι  η Διά Βίου Άθληση και το Φίλαθλο Πνεύμα έχουν 
μεγαλύτερη αξία από τις επιδόσεις. 

Ας σημειωθεί, τέλος, πως κάθε Κυριακή πρωί τα γή-
πεδα και το στάδιο Δέλτα του Κολλεγίου στο Ψυχικό 
παραμένουν ανοιχτά για τα μέλη της κολλεγιακής οικο-
γένειας και τους δικούς τους για προπόνηση, παιχνίδια, 
βάδην και ευχάριστες συναντήσεις. 

Καλή Αντάμωση τις Κυριακές! 

Η Αθλητική Συμβουλευτική Επιτροπή του ΕΕΙ

Κολλεγιάδα 20098η



ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ:  121  συμμετοχές , 11 ρεκόρ

ΣΤΙΒΟΣ:  140  συμμετοχές , 16 ρεκόρ

ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ: 50  συμμετοχές , νικητές οι ΓΟΝΕΙΣ

ΜΠΑΣΚΕΤ: 58  συμμετοχές , Νικήτριες γυναικών οι ΑΠΟΦΟΙΤΕΣ, Νικητές ανδρών το ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

3.000μ. ΣΕ ΑΝΩΜΑΛΟ ΕΔΑΦΟΣ: 24  συμμετοχές 



ΠΙΝΓΚ ΠΟΝΓΚ:  30  συμμετοχές, Νικητής ο Κλεάνθης Νικολαΐδης ’65

ΧΑΝΤΜΠΟΛ:  22  συμμετοχές ΒΟΛΕΫ: 64  συμμετο-
χές, Νικήτριες γυναι-
κών οι ΑΠΟΦΟΙΤΕΣ, 
Νικητές ανδρών οι 
ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ
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Υπάρχει ένα μέρος στο Μαρούσι που αλλάζει 
εντελώς τα δεδομένα του Personal training. To 
YAVA EXCLUSIVE σας προσφέρει τα τελειότε-
ρα μηχανήματα και τους πιο εξειδικευμένους γυ-

μναστές που θα καταφέρουν να εξαφανίσουν το περιττό λί-
πος και να γραμμώσουν τους μυς του σώματος. Μέσα από 
εξειδικευμένες προπονητικές μεθόδους , όπως το Hypoxi 
και τo EMS, πετυχαίνετε την απόλυτη εκγύμναση και το 
καλύτερο αποτέλεσμα. Ο χώρος παραπέμπει στο μέλλον 
και σίγουρα δεν θα έχετε συναντήσει κάτι ανάλογο στη Ελ-
λάδα. Για κάθε είδος προπόνησης υπάρχει και ξεχωριστή 
προσωπική αίθουσα με το δικό της αποδυτήριο για να μην 
σας αποσπάει τίποτα από την γυμναστική σας. Στο YAVA 
EXCLUSIVE οι άντρες και οι γυναίκες μπορούν να κάνουν 
προπόνηση με βάρη, personal spinning bike, αερόβια άσκη-
ση Hypoxi, προπόνηση EMS, προπόνηση kinesis.

Μέθοδος Hypoxi. Ξεχάστε 
την παλιά σχολή τρεξίματος. Αν 
θέλετε να δείτε εντυπωσιακά 
αποτελέσματα στο σώμα σας 
σε σύντομο χρονικό διάστημα, 
τότε ακολουθήστε την τακτική 
του YAVA. Η υπερσύχρονη μέ-
θοδος Hypoxi προσφέρει μέγι-
στο κάψιμο λίπους στην περιο-
χή της κοιλιάς και των γλουτών 
με ήπια μορφή άσκησης.

Είναι αναμφισβήτητα, η πιο 
αποτελεσματική θεραπεία για 
τη μείωση του τοπικού πάχους 
από την κοιλιά και γύρω από τη 
μέση.

Το μυστικό της καταπολέμησης του τοπικού πάχους 
βρίσκεται στο αίμα. Το αίμα είναι το μόνο μέσο μεταφο-
ράς της ενέργειας και των λιπαρών οξέων. Εάν μια περιοχή 
του σώματος δεν αιματώνεται σωστά, τότε τα λιπαρά οξέα 
δεν μπορούν να μεταφερθούν μακριά από αυτήν την πε-
ριοχή. Αυτό συμβαίνει γιατί το σώμα καίει πρώτα το λίπος 
από τις περιοχές που αιματώνονται καλύτερα.

  
HUBER. Το HUBER είναι το νέο ΡΟΜΠΟΤΙΚΟ μηχάνημα 
για σωματική άσκηση, που προσφέρει πολλαπλές και σύν-
θετες δράσεις σε διαφορετικές μυϊκές ομάδες, ισορροπία 
στη στάση του σώματος και βελτίωση της κινητικότητας.  

Έχοντας επίδραση σε ογδόντα διαφορετικούς μυς ταυ-
τοχρόνως με τη βοήθεια ασκήσεων ακριβείας, υποκινεί και 
διεγείρει προσδιορισμένους μυς, ενώ, παράλληλα, εκτελεί-
ται τρισδιάστατη εκγύμναση. Είναι το μοναδικό μηχάνημα 
το οποίο μπορεί και διεγείρει στο μέγιστο βαθμό τους εν τω 
βάθει μυς της Σπονδυλικής Στήλης.

Μπορεί να γυμνάζει ταυτόχρονα και αρμονικά τα άνω 
και κάτω άκρα, τους γλουτούς, τους κοιλιακούς μύς και τους 
μυς της Σπονδυλικής Στήλης -σφαιρική εκγύμναση.

Πρωτοπορεί στο ότι διαθέτει προγράμματα για εξειδι-
κευμένη άσκηση - εκγύμναση, που προσαρμόζονται στην 
ανάγκη και το στόχο κάθε ασκούμενου. Η δυνατότητα του 
συστήματος να προσδιορίζει τη δύναμη ή την αδυναμία συ-
γκρίνεται με τη λογική του προσωπικού γυμναστή.

Electromascular Stimulation (EMS). Σίγουρα θα έχετε 
κάνει προπόνηση με βάρη σε κάποιο γυμναστήριο. Αν προ-
πονείστε σωστά, το αποτέλεσμα μπορεί να είναι εντυπω-
σιακό πάνω στο σώμα σας. Στο YAVA χρησιμοποιούνται  
μέθοδοι που ανεβάζουν την ένταση της προπόνησης στα-
διακά. Στην αρχή κάνετε προπόνηση με βάρη για σωστή 

To Personal Training
του μέλλοντος
Του Βαγγέλη Πολυμερόπουλου ’95

YaVa
Exclusive



μυική προσαρμογή και μετά 
εκτελείτε μια τελείως διαφο-
ρετική προπόνηση ενδυνάμω-
σης, Electromascular Stimu-
lation (EMS). 

Πρόκειται μια καινοτό-
μα μέθοδος που συνδυάζει τα 
βάρη με την μυική διέγερση 
μέσω ρεύματος. Η προπόνη-
ση EMS μπορεί να προκαλέ-
σει μια εντατικότερη συστολή 
των μυών  από ό,τι στην κλα-
σική προπόνηση με βάρη. Το 
EMS στοχεύει να γυμνάσει τις 
μυικές ίνες που βρίσκονται 
στο βαθύτερο σημείο του μυ.

Πρέπει να φορέσετε το ει-
δικό γιλέκο το οποίο περιέχει καλώδια τα οποία ενεργοποι-
ούν έντονα σχεδόν όλες τις μυικές ομάδες. Όσο γυμνασμέ-
νοι και αν είστε , μετά από μόνο 20 λεπτά προπόνησης με 
EMS θα νιώσετε έντονη κόπωση, πιάσιμο και εφίδρωση. Ο 
μεταβολισμός αυξάνεται και πετυχαίνετε μυική υπερτρο-
φία. θα εντυπωσιαστείτε με την αλλαγή στο σώμα σας. θα 
έχετε αποκτήσει μεγαλύτερο όγκο στους μυς σας και θα 
έχετε κάψει λίπος από τις περιοχές που σας ενδιαφέρουν. 
Τα αποτελέσματα θα αρχίσουν να φαίνονται μετά τις πρώ-
τες προπονήσεις.

 
Kinesis. Αν θέλετε να αυξήσετε την δύναμή σας και να πε-
τύχετε μυική γράμμωση, τότε ξεχάστε τα σίδερα και πιάστε 
τις τροχαλίες. Το kinesis είναι ένα σύστημα εκγύμνασης 
που λειτουργεί με τροχαλίες και με ένα ηλεκτρονικό σύ-

στημα αυξάνει την αντίσταση από 
το 0 μέχρι το 20. Αντί να βάζετε και 
να βγάζετε βάρη πατάτε ένα touch 
screen joystic και σε δευτερόλεπτα 
έχετε την αντίσταση που επιθυμεί-
τε. Το ασκησιολόγιό του περιλαμβά-
νει πάνω από 200 ασκήσεις αφού οι 
τροχαλίες του προσαρμόζονται σε 
οποιαδήποτε θέση και μπορούν να 
καλύψουν τις ανάγκες ενός ανθρώ-
που ύψους 1.50 μέχρι ενός δίμετρου 
μπασκετμπολίστα.  Η διαφορά του 
σε σχέση με τις συμβατικές τροχαλί-
ες είναι πως μπορείτε να γυμναστεί-
τε  χωρίς να σας φουσκώσει.. 

Ψυχαγωγία. ΤΟ YAVA EXCLUSIVE δημιούργησε έναν  
εντελώς ξεχωριστό και ιδιαίτερο χώρο για τις συναντήσεις 
των μελών του ή απλά για ένα διαφορετικό διάλειμμα στην 
καθημερινότητα. Αυτό μπορείτε να το κάνετε παρακολου-
θώντας αγώνες επίδειξης πυγμαχίας στο ειδικό ρινγκ. Επί-
σης σας δίνεται η δυνατότητα να προπονηθείτε σε μαχη-
τικά αθλήματα.

Χαλάρωση. Τα silver, gold και black μέλη του yava μπο-
ρούν να έχουν πρόσβαση στο Platinum Prive, ένα μέρος 
που μπορείτε να ξεφύγετε από τις καθημερινά προβλήματα 
και να γεμίσετε θετική ενέργεια. Το YAVA παρέχει αίθου-
σες που σας παραπέμπουν στην ανατολική κουλτούρα, στις 
οποίες μπορείτε να χαλαρώσετε, να αποβάλετε τις τοξίνες  
κάνοντας τούρκικο χαμάμ σε ένα χώρο πρωτοποριακό, σά-
ουνα και φυσικά χαλαρωτικό και θεραπευτικό μασάζ. 

Το YAVA EXCLUSIVE
και ο Βαγγέλης Πολυμερόπουλος ’95  προσφέρουν σε κάθε απόφοιτο

1 δωρεάν εξειδικευμένη προπόνηση και
5 personal training επιπλέον
για κάθε συνδρομή σε οποιοδήποτε πακέτο επιλέξει

Αγ. Κωνσταντίνου 17-19 - Μαρούσι • Τηλ. 210-80.61.293 • www.yava.gr
Βαγγέλης Πολυμερόπουλος ’95 • polimeropoulos@yahoo.com • Τηλ. 6944-288.325



Του Δημήτρη Μαργαρώνη ’85, Προέδρου  Επιτροπής Διοργάνωσης ΣΑΚΑ LIGA

Reunion στα γήπεδα - κάθε εβδομάδα!

600 απόφοιτοι • 27 ομάδες • 1 πρωτάθλημα

www.saka.gr ➯ sakasprorts ➯ sakaligaΓια περισσότερες πληροφορίες για το πρωτάθλημα, αποτελέσματα, βαθμολογία, 
σκόρερ, τα roster των ομάδων, σχετικές ανακοινώσεις, φωτογραφίες και τον Κα-
νονισμό Διεξαγωγής Πρωταθλήματος επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του Συλλόγου:
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ΣΑΚΑ LIGA 2009-2010
Το 3ο Πρωτάθλημα των Αποφοίτων αναμένεται να είναι ιδιαίτερα συναρπαστι-
κό, αφού 7 ομάδες διεκδικούν τις 4 πρώτες θέσεις στη βαθμολογία του Πρωτα-
θλήματος που θα τους δώσουν το πλεονέκτημα στα PLAYOFF. Στις 16 Οκτωβρίου 
έληξε η προθεσμία για να δηλώσουν συμμετοχή ομάδες στο φετινό πρωτάθλη-
μα. Το τρίτο πρωτάθλημα των αποφοίτων θα διεκδικήσουν 27 ομάδες στις οποίες 
συμμετέχουν 600 απόφοιτοι από 46 διαφορετικές χρονιές. Έχουν διεξαχθεί  188 
ματς της Α’ Φάσης, 4 ματς της Β’ Φάσης και 6 αγώνες της προκριματικής φάσης 
των 27 του κυπέλλου της ΣΑΚΑ LIGA, SAMSUNG Mobiles CUP.

χρονιά 53 60 64 65 66 67 68 69 70 71 74 75 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87
# αποφοίτων 1 1 1 2 2 1 4 2 1 4 2 2 3 5 4 8 7 1 17 14 18 27 19

χρονιά 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10
# αποφοίτων 17 8 3 19 26 19 24 15 13 15 13 16 34 17 30 35 39 38 21 74 46 40 6

714 απόφοιτοι από 46 διαφορετικές χρονιές αποφοίτησης

ΘΡΑΣΥΤΑΤΟΣ F.C.: Η μόνη αήττητη ομάδα στο τέλος της Α' Φάσης.

Στα τρία χρόνια διεξαγωγής της ΣΑΚΑ LIGA έχουν συμμετάσχει 714 απόφοιτοι από 46 διαφορετικές χρονιές αποφοίτησης.
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Διαιτητές – Παρατηρητές 
Μέχρι το τέλος του 2009, τα 198 ματς της 

ΣΑΚΑ LIGA 2009-2010, έχουν διευθύνει 11 
διαιτητές, 4 από τους οποίους είναι νέοι στο 
πρωτάθλημά μας. Ο Ζήσης Ιωαννίδης, ένας 
από τους 4 νέους διαιτητές, είναι απόφοιτος 
του 2008 και διαιτητής από το 2009.

Μία από τις καινοτομίες της φετινής σεζόν 
είναι το σώμα παρατηρητών. Εννέα παρατη-
ρητές έχουν οριστεί στις 15 αγωνιστικές του 
φετινού πρωταθλήματος – όλοι μέλη της Επι-
τροπής Διοργάνωσης της ΣΑΚΑ LIGA.  

Το πρωτάθλημα 2009-2010, όπως και τα 
δύο πρώτα πρωταθλήματα της ΣΑΚΑ LIGA, 
θα διεξαχθεί σε τρεις φάσεις: 

Α’ Φάση : Στην Α’ Φάση οι ομάδες χω-
ρίστηκαν σε δύο ομίλους βάσει της θέσης 
που κατέλαβαν στη τελική βαθμολογία της 
ΣΑΚΑ LIGA 2008-2009. Έτσι οι ομάδες που 
στην τελική βαθμολογία κατετάγησαν σε 
μονή θέση απαρτίζουν τον 1ο Όμιλο και 
αντίστοιχα οι ομάδες που κατετάγησαν 
σε ζυγή θέση τον 2ο Όμιλο. Οι νέες ομάδες 
χωρίστηκαν στους δύο ομίλους. Οι ομάδες 
στην Α' Φάση θα αντιμετωπίσουν τις υπό-
λοιπες ομάδες του ομίλου τους μία φορά. 

Β’ Φάση: Στην Β’ Φάση οι ομάδες θα 
χωριστούν σε 3 ομίλους αυτή την φορά 
βάσει της θέσης που κατέλαβαν στην τελι-
κή βαθμολογία της Α’ Φάσης. Έτσι οι πρώ-
τες 9 ομάδες της συνολικής βαθμολογίας 
θα απαρτίσουν τον 3ο Όμιλο, οι δεύτερες 
9 τον 4ο Όμιλο και οι τελευταίες 9 ομάδες 
τον 5ο Όμιλο. Οι ομάδες μας θα παίξουν 
με τις υπόλοιπες ομάδες του ομίλου τους 
μία φορά. 

PLAYOFF: Στην Γ’ Φάση θα διεξα-
χθούν τα PLAYOFF που θα αναδείξουν 
τον Πρωταθλητή 2009-2010. Οι ομάδες 
που θα αποκλείονται από τα PLAYOFF 
θα διεκδικήσουν το CONSOLATION CUP. 
Προγραμματίζουμε οι τελικοί της φετινής 
ΣΑΚΑ LIGA να διεξαχθούν την Παρασκευή 
4 Ιουνίου 2010.

Πρωτάθλημα 2009-2010

Πιο ανταγωνιστική, πιο 
οργανωμένη με τις περισσότε-
ρες από τις ομάδες των πρώτων 
2 διοργανώσεων, αλλά και την 
προσθήκη νέων ομάδων που 
έσπευσαν να πάρουν μέρος στη 
γιορτή αποφοίτων που γίνεται 
κάθε εβδομάδα στα γήπεδα 
που όλοι μας μεγαλώσαμε, έχει ξεκινήσει η 3η ΣΑΚΑ 
LIGA. Οι αναμνήσεις γίνονται ένα με τις καινούριες 
εμπειρίες και οι παλιές παρέες μεγαλώνουν με νέες 
γνωριμίες.

Εδώ και λίγες εβδομάδες λοιπόν η ΣΑΚΑ LIGA πέ-
τυχε στην πράξη τον πιο σημαντικό της στόχο μέχρι 
τώρα, να γίνει θεσμός. Και επειδή «ΟΜΑΔΑ ΠΟΥ ΚΕΡ-

ΔΙΖΕΙ ΔΕΝ ΑΛΛΑΖΕΙ», έχουμε 
για τρίτη συνεχή χρονιά την 
τύχη, την τιμή και περισσότε-
ρο την χαρά της υποστήριξης 
του Ομίλου Εταιριών Φουρλή 
με τις μάρκες INTERSPORT και 
SAMSUNG Mobiles ως κύριων 
χορηγών των διοργανώσεων 

πρωταθλήματος και κυπέλλου της ΣΑΚΑ LIGA που θα 
συνεχίσουν να φέρουν και το όνομά τους. 

Η ανταπόκριση και η πίστη του Ομίλου Εταιριών 
Φουρλή στις αξίες αυτής της διοργάνωσης αποτελεί 
για όλους όσους συμμετέχουν στη ΣΑΚΑ LIGA δικαίω-
ση και αναγνώριση. Για αυτό ευχαριστούμε θερμά και 
δεσμευόμαστε για την επιτυχημένη συνέχεια. 

Κύριοι Χορηγοί και για το 2009-2010

Μιχάλης Κατσίνας ‘86

800 ματς – 5.000 γκολ 
στη ΣΑΚΑ LIGA

Στις 14 Νοεμβρίου 2009 διεξήχθη το 800ό 
ματς στο πρωτάθλημα των αποφοίτων, SAKA 
ZULU F.C. – DYNAMO KIFISIAS F.C., ενώ στις 28 
Νοεμβρίου στο ματς CLASS MILLENNIUM F.C. 
– CLASS 92 F.C. σημειώθηκε το γκολ # 5.000 
στη ΣΑΚΑ LIGA. Στη 1η ΣΑΚΑ LIGA έγιναν 357 
ματς στα οποία σημειώθηκαν 2.328 γκολ. Στη 
ΣΑΚΑ LIGA 2008-2009 σε 312 συναντήσεις εί-
χαμε 1.835 γκολ. Τέλος στη φετινή διοργάνωση 
έχουν σημειωθεί 1.077 γκολ σε 198 παιχνίδια.
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1η Συνεδρίαση Αρχηγών με την επιτροπή Διοργάνωσης 

Όπως είχε προγραμματιστεί, πραγματοποιήθηκε, τη Δευτέρα 23 Νοεμβρίου, 
στη Λέσχη του ΣΑΚΑ, η 1η Συνεδρίαση των αρχηγών των ομάδων της ΣΑΚΑ LIGA 
2009-2010 με τη Επιτροπή Διοργάνωσης.

Η συνεδρίαση κύλησε σε εξαιρετικό κλίμα, με πολλές εποικοδομητικές 
ιδέες και παρατηρήσεις και επιβεβαιώθηκε η θέληση όλων μας να βελτιώνουμε 
και να στεκόμαστε αρωγοί στον πιο μαζικό αθλητικό θεσμό των αποφοίτων του 
Κολλεγίου.

Παρουσιάστηκαν οι χορηγοί της ΣΑΚΑ LIGA για φέτος και συζητήθηκαν θέ-
ματα που αφορούν τις υποχρεώσεις της διοργάνωσης προς τους χορηγούς της. 
Παρουσιάστηκε το νέο στοίχημα της διοργάνωσης, να ξεκινούν και να τελειώ-
νουν οι αγώνες τις ώρες που αυτοί ορίζονται και πως καμία αλλαγή, μετάθεση ή 
αναβολή αγώνα δεν γίνεται δεκτή. 

Στο ουσιαστικότερο τμήμα της συνεδρίασης συζητήθηκε ως θέμα ο σημα-
ντικός ρόλος των αρχηγών για την διαφύλαξη των αρχών και των κανόνων της 
διοργάνωσης σε δύο άξονες. Ο πρώτος αφορά στην συνέπεια των ομάδων και 
την εύρυθμη λειτουργία της ΣΑΚΑ LIGA, και ο δεύτερος και σημαντικότερος στην 

εφαρμογή των κανόνων του ευ αγωνίζεσθαι σε σχέση με την κανονική συμμετοχή 
παικτών αλλά και την πειθαρχημένη και κόσμια συμπεριφορά των ομάδων την 
ώρα του αγώνα. Το βασικό συμπέρασμα της συζήτησης ήταν πως, ανεξάρτητα 
από την εφαρμογή των πειθαρχικών κανονισμών που υπάρχουν για να ‘τιμωρούν’ 
την απόκλιση από την εφαρμογή των κανόνων λειτουργίας της ΣΑΚΑ LIGA, οι 
αρχηγοί των ομάδων είναι εκείνοι που πρέπει να αναλάβουν την ευθύνη και να 
λειτουργήσουν ως θεματοφύλακες των αρχών και των αξιών της διοργάνωσης 
και συνεπώς να αποτελέσουν τους φορείς που θα διασφαλίσουν την υγεία και 
την μακροβιότητά της.

Για την πλήρη κάλυψη των οικονομικών αναγκών της, αλλά και την ποιοτική 
της αναβάθμιση σε αρκετούς τομείς, συμφωνήθηκε η συμβολική συμμετοχή για 
κάθε ομάδα των 400€ και για τη περίοδο 2009-2010.

Τέλος, αφού οι αρχηγοί των ομάδων κατέθεσαν τις απόψεις τους για σειρά 
ενδιαφερόντων θεμάτων (σήμανση περιοχής, πειθαρχική αντιμετώπιση παι-
κτών από διαιτητές, κίνηση διαιτητών στο γήπεδο, εμφανίσεις κ.ά.), η συνεδρί-
αση έκλεισε με την κλήρωση για τους γύρους των 27 και των 16 του φετινού Κυ-
πέλλου - SAMSUNG Mobiles Cup - όπου τα πειράγματα μεταξύ των αρχηγών εί-
χαν πρωταγωνιστικό ρόλο, κάτι που χαρακτήρισε και την συνέχεια της βραδιάς 
στο μπουφέ της Λέσχης του ΣΑΚΑ.

Η δεύτερη συνεδρίαση της 3ης ΣΑΚΑ LIGA θα πραγματοποιηθεί στις αρχές 
Μαρτίου 2010, οπότε θα γίνει και η κλήρωση των υπολειπόμενων φάσεων του 
Κυπέλλου. 

Μιχάλης Ιωακειμίδης ‘88

Mobiles CUP

27 ομάδες – 26 ματς – 1 κύπελλο

Σκόρερ:

3 Δ. Κονταξής '85
  30PLus sAKA F.C.

Γ. Μοραλόγλου. '08 
DEsPErADOs 2008 F.C.

2 Α. Πρεζανής '08
   DEsPErADOs 2008 F.C.

Ν. Ρίτσος. '02 
2002 unITED F.C.

Στις 23 Νοεμβρίου, στη Λέσχη του ΣΑΚΑ, έγινε η κλήρωση για την προκριματική 
φάση και την φάση των 16 του SAMSUNG Mobiles CUP. 

Οι 11 αγώνες της προκριματικής φάσης

1 BAPATA BuPI? F.C. vs DOPO F.C.

11/12 2 DYnAMO KIFIssIAs F.C. vs GunnErs F.C. (2-2) 1-4

11/12 3 2002 unITED F.C. vs OLDIEs 50’s/60’s/70’s F.C. (1-1) 2-1

11/12 4 ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ 86/87 F.C. vs 30PLus sAKA F.C. 1-4

11/12 5 DIsCO nInJAs F.C. vs CuBAns F.C. 2-0

6 sAKA ZuLu F.C. vs sHOOTErs F.C.

7 sAKALIGAΡΟΙ F.C. vs sAKA unITED F.C.

11/12 8 ΑΙΜΟΔΙΨΗ ΚΟΑΛΑ F.C. vs rEMAL MADrID F.C. (0-0) 0-3

9 WIZArDs 05 F.C. vs ΤΣΙΓΓΟΥΙΝΟΙ F.C.

11/12 10 ΠΑΠΟΥΔΕΣ F.C. vs DEsPErADOs 2008 F.C. (4-4) 4-7

11 ΘΡΑΣΥΤΑΤΟΣ F.C. vs CLAss MILLEnnIuM F.C.

Τα ζευγάρια της φάσης των 16
1 vs PIGAsOs F.C.

2005 LEGEnDs F.C. vs DYnAMO KIFIssIAs F.C.

2002 unITED F.C. vs CLAss 92 F.C.

30PLus sAKA F.C. vs 420 F.C.

DIsCO nInJAs F.C. vs 6

7 vs rEMAL MADrID F.C.

11 8 83 F.C. vs 9

DEsPErADOs 2008 F.C. vs 11
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Samsung

Pop-up SNS / One Finger Zoom / Smart Unlock  

Οθόνη Αφής 2.8" / Music Player / Λεξικό / 

Μνήμη 100mb / Δέχεται κάρτα Micro SD (έως 8GB)
Δώρο 2 καλύμματα 

(1 μαύρο και 1 χρωματιστό)

                                                 ΕΥΡΩΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΕ - ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ FOURLIS GROUP: Λ. Κηφισίας 340, 154 51 Ν. Ψυχικό, Τηλ.: 210 67 96 600, Fax: 210 67 49 040,  

e-mail: support@euroelectronics.gr, www.euroelectronics.gr, www.samsung.com/gr, ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ SAMSUNG: 801 11 64000, 210 9468800
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Στις 16 Νοεμβρίου 2009, ο ΣΑ-
ΚΑ διοργάνωσε για πρώτη φο-
ρά Εκδήλωση στη Λέσχη του 
για την ομάδα στίβου που αγω-

νίζεται στα Σχολικά πρωταθλήματα και 
στις διοργανώσεις του ΣΕΓΑΣ. Αντικείμε-
νο της εκδήλωσης ήταν η βράβευση των 
αθλητριών και αθλητών της ομάδας μας, 
που κατά τα έτη 2008 και 2009 κατέλα-
βαν θέσεις εντός της πρώτης πεντάδας 
σε πανελλήνια πρωταθλήματα ΣΕΓΑΣ, 
όλων των κατηγοριών.

Με την ευκαιρία της βράβευσης αυ-
τής, έγινε μία μικρή ενημέρωση στους 
προσκεκλημένους, μέλη των Διευθύνσε-
ων των Σχολείων του ΕΕΙ, του Διοικητικού 
Συμβουλίου του ΣΑΚΑ, της Αθλητικής 
Συμβουλευτικής Επιτροπής, γονείς, μα-
θητές και μαθήτριες, για τη δομή, τη λει-
τουργία, τους προπονητές, τα μέχρι σή-
μερα επιτεύγματα της ομάδας και τους 
στόχους της.

Στη συνέχεια ακολούθησε η βράβευ-
ση είκοσι τεσσάρων αθλητών, αποφοί-

των, μαθητριών και μαθητών των Σχο-
λείων του ΕΕΙ, για τις επιδόσεις τους στα 
πρωταθλήματα ΣΕΓΑΣ, την τελευταία δι-
ετία. Η βράβευση έγινε σε ιδιαίτερα ζε-
στό κλίμα, ενώ ακολούθησε ένα σύντομο 
coctail. Στόχος της Επιτροπής Αθλητικών 
του ΣΑΚΑ είναι να θεσμοθετηθούν τέ-
τοιου είδους εκδηλώσεις, στις οποίες ανα-
δεικνύεται και επιβραβεύεται η σκληρή 
προσπάθεια των αποφοίτων και μαθητών 
μας, που, καταβάλλοντας κόπο και προ-
σπάθεια μεγάλη, έχουν καταφέρει κάτω 
από τις οδηγίες των προπονητών μας να 
ανεβάσουν την ομάδα μας στις πρώτες 
σαράντα (40) στην πανελλαδική κατά-
ταξη του ΣΕΓΑΣ. Επόμενος στόχος μας 
είναι να αναβαθμίσουμε την επικοινωνία 
μας με τους αθλητές μας και τις οικογέ-
νειές τους, ώστε ο Σύλλογος να βρίσκεται 
πιο κοντά στις ανάγκες των αθλούμενων 
μαθητών και αποφοίτων και να τους πα-
ρέχει τα μέγιστα δυνατά. 

Είναι μεγάλη μας χαρά, αλλά και ευ-
θύνη, να δίνουμε μαζί με το Τμήμα Φυ-

Του Γιώργου Σακελλαριάδη ’01

ο ΣΑΚΑ τιμά τους διακριθέντες πανελληνιονίκες του

οι βραβευθέντες

στίβος

Δημοσθένης Αγγελής
Μυρσίνη Βλάχου ’05

Νίκος Γκότσης
Άννα-Μαρία Γρατσία

Νίκος Δεβλέτογλου
Γιώργος Δελλής

Μαριάνθη Κοντογούρη
Αντώνης Κοτζιάς

Στεφανία Κούμπα
Σαράντος Κυριακόπουλος ’04

Δημήτρης Μαξιλάρης
Απόστολος Μισαηλίδης

Κωνσταντίνος Νικολαΐδης
Κατερίνα Παϊταζόγλου

Αλκμήνη Παναγοπούλου
Αλέξανδρος Παπαδόπουλος ’09

Σοφία Πιτούλη
Ειρήνη-Μαρία Πίττα

Άλκηστη Ρενιέρη
Κατερίνα Σακελλαροπουλου

Γιώργος Σελιανάκης
Χρήστος Σουλτάτης

Φιλίτσα Τσιμπανούλη
Θοδωρής Χρονόπουλος

Πάνω από 150 άτομα 
βρέθηκαν στη Λέσχη του 
ΣΑΚΑ για να τιμήσουν με 
το ζεστό τους χειροκρότημα 
τις αθλήτριες και τους 
αθλητές που διέπρεψαν 
στα Πανελλήνια 
Πρωταθλήματα ΣΕΓΑΣ τα 
έτη 2008 και 2009.
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σικής Αγωγής & Αθλητισμού στα 
παιδιά του Κολλεγίου τη δυνα-
τότητα να γευθούν την υπέροχη 
εμπειρία του αγωνίζεσθαι πα-
νελλαδικώς, σε πόλεις και στά-
δια όλης της Ελλάδος.

Στο αγωνιστικό επίπεδο, ξε-
χωρίζουν οι εξαιρετικές εμφανί-
σεις της ομάδας μας, τόσο στα 
Σχολικά Πρωταθλήματα Ανω-
μάλου Δρόμου (21 Νοεμβρίου 
και 2 Δεκεμβρίου 2009), όσο και 
στα φετινά Μαραθώνια (13 Δε-
κεμβρίου 2009), επίσημη ημερί-
δα του ΣΕΓΑΣ για αγώνες σε ανώμαλο έδαφος. Η συστη-
ματική δουλειά και η αφοσίωση των αθλητών και αθλητρι-
ών μας απέδωσαν καρπούς, αφού η ομάδα μας κατέλαβε 
σε όλες της τις συμμετοχές θέσεις κυρίως εντός τις πρώτης 
πεντάδας, σε όλες τις κατηγορίες, δείχνοντας ότι αποτελεί 
μία από τις πιο δυνατές ομάδες πανελλαδικά στο συγκε-
κριμένο αγώνισμα.

Η νέα χρονιά φέρνει πλήθος αγωνιστικών υποχρεώσε-
ων, με ένα εξαιρετικά απαιτητικό πρόγραμμα διοργανώ-
σεων για όλες τις κατηγορίες και όλους μας τους 
αθλητές. 

Ξεκινώντας το 2010, η ομάδα ανωμάλου δρόμου 
μας θα βρεθεί στην Καλαμπάκα Τρικάλων (2-6 Ια-
νουαρίου), συνδυάζοντας μία πολύ ευχάριστη εκ-
δρομή για γονείς, μαθητές και προπονητές, με μία 
απαιτητική πλην όμως ουσιαστική προετοιμασία. 
Την ομάδα μας θα συνοδεύσουν και θα συντονίσουν 
οι θοδωρής Γραμματικόπουλος και Γιάννης Οικο-
νόμου, πρωτεργάτες του εξαιρετικού αυτού συνό-
λου που έχει δημιουργήσει το Κολλέγιο στις μεσαί-
ες και μεγάλες αποστάσεις.

Με μεγάλη προσμονή αλλά και απαιτήσεις για 
τη νέα χρονιά, ανυπομονούμε να ξεκινήσουν οι αγω-
νιστικές υποχρεώσεις για όλη μας την ομάδα, με το 
πρωτάθλημα κλειστού στίβου την πιθανή πρώτη δύ-
σκολη αποστολή. 

Θερμές ευχαριστίες στους:

–  Γιάννη Γρατσία, γονέα, για την προσφορά του catering 
της βραδιάς

–  Γιώργο Σπηλιόπουλο ’94 (Β.Γ ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΑΒΕΕ), 
για την προσφορά των κρασιών 

–  Κωνσταντίνο Κουλουβάτο ’77, ο οποίος φροντίζει για την 
άριστη διαμονή της ομάδας μας στα ξενοδοχεία «ΑΜΑ-
ΛΙΑ», στις περισσότερες εξορμήσεις της

Η Σοφία Πιτούλη στις Παγκορασίδες και ο Νίκος Γκότσης στους Παμπαίδες, ήταν οι αθλητές με 
τις υψηλότερες διακρίσεις σε πανελλαδικό ατομικό επίπεδο για το έτος 2009
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Ξεκίνημα σε φορτισμένο κλίμα
Του Διονύση Χιώνη ’06

v lley

Η φετινή αγωνιστική περίοδος ξεκίνησε με πολύ 
καλούς οιωνούς για την ομάδα Volley του ΣΑ-
ΚΑ. Λόγω της επιστροφής πολλών αποφοίτων 
στο ρόστερ της, η ανδρική ομάδα πέτυχε 8 νί-

κες, ενώ έχασε μόλις 3 παιχνίδια στον 1ο γύρο του πρωτα-
θλήματος της Α’ Αθηνών. Οι προπονητές (κα. Ταμπάκη, 
Π. Τζήμας ’79, κ. Προδρομίδης, και κ. Μαρκάκης) συνε-
χίζουν να δουλεύουν σκληρά και στα τμήματα υποδομής, 
ώστε να επιτευχθεί η ανάπτυξη και των μικρότερων ηλικι-
ών στο άθλημα. Επιπλέον η συνεργασία των ομάδων με το 
τμήμα φυσικής αγωγής του ΕΕΙ παραμένει εποικοδομητι-
κή και ουσιαστική.

Δυστυχώς αυτό το θετικό κλίμα κλονίστηκε από την 
τραγική είδηση της απώλειας του 15χρονού συμμαθητή και 
συναθλητή, Σόλωνα Καρυδάκη. Το γεγονός αυτό έιναι δυ-
σβάσταχτο και τραγικό για όλους εμάς τους προπονητές 
και συμπαίκτες του Σόλωνα όπως και για την υπόλοιπη 
Κολλεγιακή Οικογένεια, αλλά και όλους όσοι τον γνώριζαν.

Στο καθαρά αγωνιστικό κομμάτι, η ανδρική ομάδα, 
όπως προαναφέρθηκε, βρίσκεται στις πρώτες θέσης της 
Βαθμολογίας της Α’ Αθηνών, παρά τις σημαντικές αλλα-
γές που πραγματοποιήθηκαν φέτος στην σύνθεσή της. Με 

κύριους πρωταγωνιστές τους: Σόλωνα Σανιώτη ’86 (παί-
κτη/προπονητή), Μάριο Κουτσομύτη ’84, Πάνο Λαμπρά-
κο ‘96, Μιχάλη Κατσάνη ’96 και Σέργιο Παπαδόπουλο ’99, 
η ομάδα μας δεν αντιμετώπισε σημαντικά αγωνιστικά προ-
βλήματα στον 1ο γύρο και με λίγη τύχη θα μπορούσε να εί-

χε νικήσει και τις ομάδες του Βύρωνα, του Ιωνικού και της 
Πολιτείας.

Όσον αφορά στα τμήματα υποδομής, η ατυχής κλήρω-
ση στο πρωτάθλημα Κορασίδων, έφερε την ομάδα αντιμέ-
τωπη με ομάδες που έχουν παραδοσιακά σημαντική πα-

ρουσία στα Πανελλήνια Πρωταθλήματα. (π.χ. Ηρακλής 
Κηφισιάς, Σχολή Μωραΐτη κ.λπ.) Όμως χάρη στην εξαιρε-
τική δουλειά του προπονητή των Κορασίδων κ. Προδρομί-
δη, οι παίκτριές μας στάθηκαν αξιοπρεπέστατα απέναντι 
στις αντίπαλες ομάδες και αγωνίστηκαν με πάθος, πράγ-
μα που δίνει ιδιαίτερα αισιόδοξα μηνύματα για το μέλλον. 
Μέσα από τα συνεχή παιχνίδια οι μαθήτριες του ΕΕΙ κερδί-
ζουν κάθε Κυριακή πολύτιμες εμπειρίες, με τις οποίες τελι-
κά η σχολική ομάδα θα γίνει ακόμα δυνατότερη!

Η εφηβική ομάδα, λόγω των ηλικιακών ορίων, δεν έχει 
φέτος στη διάθεσή της παίκτες όπως οι Κώστας Πεχλιβα-
νίδης ’07, Αλέξανδρος Αριστόπουλος ’08 και Διονύσης Κά-
ζαγλης ’09, με αποτέλεσμα ο προπονητής μας, κ. Παύλος 
Τζήμας ’79, να μην μπορεί να στηριχτεί σε παίχτες με εμπει-
ρία σαν την δικιά τους. Παρόλα αυτά οι τελειόφοιτοι παί-
κτες Στέφανος Δουκίδης, Νίκος Μπουρατζής και Αγαθο-
κλής Βάλλας, μαζί με τους μικρότερους συμπαίκτες τους 
και την καθοδήγηση του Π. Τζήμα, πήραν μέρος στο πρω-
τάθλημα Εφήβων σημειώνοντας αρκετές νίκες και –το ση-
μαντικότερο– ευχαριστήθηκαν την συμμετοχή τους. Οι 
αναπόφευκτες ήττες από ομάδες όπως ο Πανερυθραϊκός, 
ο  Παναθηναϊκός και η Παλλήνη (που οι Ανδρικές τους ομά-
δες έχουν συνεχή παρουσία στις Εθνικές κατηγορίες) στέ-
ρησαν από τους μελλοντικούς συναποφοίτους μας την πρό-
κριση στην Β’ Φάση του πρωταθλήματος Εφήβων. 

Στην Παιδική Ομάδα, οι μαθητές Χιώτης, Φράνσες, Πα-
τσιλινάκος και Τατούλης πρωταγωνίστησαν στο αντίστοι-
χο πρωτάθλημα αντιμετωπίζοντας ισχυρούς αντιπάλους, 
όπως τη Σχολή Μωραϊτη και τον ΑΟ Παλλήνης. Με την ελ-



πίδα να συνεχίσουν την πολύ καλή πορεία τους από την 
περσινή χρονιά, όπου προκρίθηκαν στο final4, μετά τις 
γιορτές των Χριστουγέννων θα δώσουν το δυναμικό πα-
ρών στη Β’ Φάση. Όλοι τους ευχόμαστε καλή επιτυχία!!!

Τέλος, τα τμήματα Παγκορασίδων και Παμπαίδων Β΄ 
που λειτουργούν από εφέτος για 1η χρονιά για τις μαθή-
τριες και τους μαθητές του ΕΕΙ, θα αρχίσουν την αγωνι-
στική τους δράση τον Ιανουάριο! 

Wellness massages

Wellness manicures- pedicures

Wellness face & body treatments

Wellness parties

Το πρώτο 
πράσινο Spa 
στην Αθήνα

βιολογικά προϊόντα

οργανικές θεραπείες

Wellness Spa
Λεωφ. Κηφισίας 164 

Ν. Ψυχικό
τηλ 210 6712500 

www.wellnessspa.gr
info@wellnessspa.gr

ειδικέ
ς τιμές 

για την οικογ
ένεια 

του Κολλε
γίου

Πριν από 12 χρόνια ξεκινήσαμε το τμήμα βόλλεϋ στον ΣΑ-
ΚΑ. Πρώτο μέλημά μας ήταν τα τμήματα παίδων, κορασί-
δων, στελεχωμένα αποκλειστικά από μαθητές του Κολλεγίου, 

μελλοντικούς συναποφοίτους μας. Θέλαμε να δώσουμε στα παιδιά αυτά 
τη δυνατότητα περαιτέρω άθλησης στο αγώνισμα που αγαπούσαν μέσα 
σε ένα οικείο γι’ αυτά περιβάλλον με προπονητές τους ίδιους τους καθη-
γητές-παιδαγωγούς σωματικής αγωγής που τα γνώριζαν και τα παρακο-
λουθούσαν και στο καθημερινό πρόγραμμα του σχολείου.

Με τον καιρό τα παιδιά αυτά έγιναν και δικά μας “παιδιά”. Τα πα-
ρακολουθήσαμε να μεγαλώνουν, τα καμαρώσαμε για τις αθλητικές αλ-
λά και για τις ακαδημαϊκές επιτυχίες τους. Αισθανθήκαμε και εμείς όπως 
και οι φυσικοί τους γονείς το κενό της απουσίας τους από την αναχώ-
ρηση ορισμένων στο εξωτερικό ή και σε άλλες πόλεις για σπουδές. Χα-
ρήκαμε όταν τα βλέπαμε να επιστρέφουν κοντά μας έστω και για λίγο 
στις διακοπές τους.

Είναι για όλους αυτούς τους λόγους που αισθανόμαστε βαθύ πόνο 
και πέφτει πάνω μας βαριά η σκιά από την απώλεια ενός από τα παιδιά 
αυτά, του Σόλωνα Καρυδάκη, που έφυγε απρόσμενα και άδικα από κοντά 
μας τον περασμένο μήνα. Βαρύς και αβάσταχτος ο πόνος του πατέρα και 
της μητέρας του, του αγαπητού συναποφοίτου μας Φαίδωνα και της γλυ-
κιάς συζύγου του Σίσσυς , αλλά και του δίδυμου αδελφού του Αρμάνδου.

Ας ξέρουν όμως ότι τον πόνο αυτό μοιράζονται με όλους εμάς και 
θα θυμόμαστε πάντα το Σόλωνα με αγάπη, αλλά θα στεκόμαστε και δί-
πλα τους σαν μέλη της μεγάλης  Κολλεγιακής οικογένειας . 

Σέργιος Αμπαριώτης ’78
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IN MEMORIAM

Νικόλαος Εφέσιος ’40

Απεβίωσε τον Ιούνιο του 2009. Είχε γεννηθεί 
στο Βουκουρέστι το 1921. Μετά την αποφοίτη-

σή του από το Κολλέγιο σπούδασε στο Ε.Μ.Π. Θή-
τευσε ως Επιμελητής Οικοδομικής στο ίδιο Ίδρυ-
μα, Διευθυντής Αρχιτεκτονικής και Πολεοδομίας 
της Doxiadis Associates Inc. αλλά και ως στέλεχος 
συμβουλευτικής ομάδας της Πακιστανικής Κυβέρ-
νησης από το Πανεπιστήμιο Harvard, ενώ διετέλε-
σε και μέλος των ελληνικών κυβερνήσεων της πε-
ριόδου 1970-1973.

Μιχαήλ Βρανάς ‘41

Απεβίωσε το Μάιο του 2009. Γεννήθηκε στη Λέ-
σβο το 1921 και μετά την αποφοίτησή του από 

το Κολλέγιο ως Valedictorian και την ολοκλήρω-
ση των σπουδών του ασχολήθηκε με το εμπόριο, 
συστήνοντας εταιρεία αντιπροσωπείας οίκων του 
εξωτερικού. Παρέμεινε σταθερά και αδιάλειπτα κο-
ντά στο Σχολείο μετά την αποφοίτησή του, ιδιαί-
τερα ως θερμός υποστηρικτής του Προγράμματος 
Υποτροφιών, καθότι διετέλεσε και μέλος της πρώ-
της- ιδρυτικής Επιτροπής του Alumni Fund Drive.

Οδυσσέας Μέτσης ’48

Απεβίωσε το Μάιο του 
2009. Είχε γεννη-

θεί στην Αθήνα το 1929. 
Μετά την περάτωση 
των σπουδών του εργά-
στηκε αρχικά ως στέλε-
χος του U.S. Army Corps 

of Engineers και, εν συνεχεία, ως πράκτορας διε-
θνών μεταφορών στην Ολλανδία. Παρά την απου-
σία του από την Ελλάδα, διατήρησε στενούς δε-
σμούς με την τάξη του και με το Κολλέγιο, συμβάλ-
λοντας στην ενίσχυση της Βιβλιοθήκης μας με ται-
νίες-ντοκιμαντερ και λοιπό οπτικοακουστικό υλικό 
εγκυκλοπαιδικού-ιστορικού περιεχομένου.

Οδυσσέα μας,

Μαζευτήκαμε  αυτή τη φορά οι συμμαθητές  σου 
και φίλοι σου της  Τάξης του ‘48,  όχι  βέβαια 

για να σ’ αποχαιρετήσουμε,  αλλά  για να σε χαιρε-
τίσουμε και μόνο. Κι’   αυτό  γιατί οι αποχαιρετισμοί 
συνοδεύουν ανθρώπους, που φεύγουν πάντα. Εσύ 
όμως είσαι  για πάντα κοντά μας με το χαμόγελό σου 
το ευχάριστο, με την πληθωρική παρουσία σου σε 
κάθε στιγμή της μακρόχρονης φιλίας μας, με τον 
καλό σου πάντοτε λόγο, με τη γνήσια και ειλικρινή 
σου ευαισθησία απέναντι σ’ όλους και σε όλα, με την  
στωικότητα και την ψυχραιμία σου. 

Είσαι λοιπόν και θα είσαι πάντα μαζί μας, και εί-
μαστε βέβαιοι ότι όλα αυτά τα ακούς τώρα και χα-
μογελάς με το μοναδικό εκείνο φλεγματικό σου μει-
δίαμα.  Άλλωστε, μην ξεχνάς ότι δεν μπορείς πο-

τέ ν’ αποφύγεις τη μοίρα που κουβαλάει τ’ όνομα 
σου. Θα είσαι πάντοτε ο Οδυσσέας, που γυρίζει πα-
ντού, ταξιδεύει, κουράζεται, υποφέρει, αλλά έρχε-
ται κάποια στιγμή, που γυρίζει στην Ιθάκη του. Και 
η Ιθάκη σου, Οδυσσέα μας, είναι πάντα εδώ. Είναι 
η Τάξη σου του ‘48. 

Γύρισε λοιπόν κοντά μας. Άλλωστε, πάντα είχες 
ένα ΟΡΕΝ εισιτήριο για την επιστροφή σου.

Γιώργος Αποστολίδης ‘48 

Άγγελος Κανελλόπουλος ‘50

Απεβίωσε το Νοέμβριο του 2009. Δραστηριο-
ποιήθηκε επιχειρηματικά στον κλάδο των κα-

τασκευών, ως ηγετικό στέλεχος επί σειρά ετών της 
Τσιμέντα ΤΙΤΑΝ Α.Ε. και αρκετών θυγατρικών του 
ομώνυμου Ομίλου. Εξάλλου, διετέλεσε Πρόεδρος 
της Ένωσης Τσιμεντοβιομηχανιών Ελλάδος και Γ.Γ. 
και έφορος του Δ.Σ. του Συνδέσμου Ελληνικών Βι-
ομηχανιών. Σημαντική υπήρξε και η κοινωνική του 
δράση, όπως και οι στενοί δεσμοί του με την κολλε-
γιακή κοινότητα, της οποίας υπήρξε επιφανές μέ-
λος. Κινήθηκε ενεργά για τη συγκρότηση και την 
καθιέρωση της Επιτροπής Αποφοίτων για το Ταμείο 
Υποτροφιών, στην οποία θήτευσε ως πρώτος Πρόε-
δρος. Άλλωστε, για το σύνολο της προσφοράς του 
τιμήθηκε από το Ε.Ε.Ι. το 2008 με ειδική πλακέτα, σε 
επιβράβευση της πολυσχιδούς δράσης του.

 
Γιώργος Αργυρόπουλος ‘55

Απεβίωσε τον Ιούνιο 2009. Γεννημένος το 
1936 στην Αθήνα, μετά την αποφοίτησή του 

από το Κολλέγιο σπούδασε ηλεκτρολόγος μη-
χανικός στο Ε.Μ.Π., συνεχίζοντας στο California 
Institute of Technology. Την περίοδο 1964-
1975 εργάστηκε στην εταιρεία STD Research 
Corporation(Pasadena), της οποίας διετέλεσε Vice 
President & Senior Research Scientist, ενώ το 1975-
1976 στο Energy Laboratory του MIT στη Βοστώνη. 
Με την επιστροφή του στην Ελλάδα συνεργάστη-
κε με το νεοσυσταθέν τότε Εθνικό Συμβούλιο Ενέρ-
γειας. Άλλες θέσεις που ανέλαβε στη διάρκεια της 
πορείας του ήταν αυτές του προϊσταμένου -πρώ-
του μάλιστα- της Υπηρεσίας Επιστημονικής Έρευ-
νας και Τεχνολογίας του Υπουργείου Συντονισμού, 
Γενικού Διευθυντή του Σ.Ε.Β. και μέλους της Ρυθμι-
στικής Αρχής Ενέργειας.

Παναγιώτης Γερολυμάτος ‘55

Απεβίωσε το Μάιο του 2009. Επρόκειτο για ένα 
από τα προσφιλέστερα μέλη της Κολλεγια-

κής οικογένειας με πολύχρονη δράση στους κόλ-
πους της. Μετά την αποφοίτησή του από το Κολλέ-
γιο σπούδασε στη Φαρμακευτική Σχολή του Πανε-
πιστημίου Αθηνών και, ακολούθως, ανέπτυξε επι-
χειρηματική δραστηριότητα διεθνούς προβολής, 

μέσω της εταιρείας PNG Gerolymatos, μίας από τις 
σημαντικότερες του χώρου της. Υπηρέτησε επί σει-
ρά ετών το Πρόγραμμα Υποτροφιών του Κολλεγίου, 
τόσο ως δωρητής όσο και ως μέλος και Πρόεδρος 
του Alumni Fund Drive, ενώ την αγάπη του προς το 
Σχολείο επιβεβαίωσε έμπρακτα με την πολύπλευ-
ρη προσφορά του στο πλαίσιο του Ε.Ε.Ι., μέλος του 
οποίου διετέλεσε από το 1985 ως το θάνατό του.

Βασίλης Σκαρβέλης ‘55

Απεβίωσε τον Απρίλιο του 2009. Γεννημένος στη 
Χίο το 1936, σπούδασε μηχανολόγος μηχανικός 

στο Πανεπιστήμιο McGill του Καναδά κι εργάστηκε 
στη SNC Lavalem.

Γιάννης Σημαντήρας ‘59

Απεβίωσε το Μάρτιο του 2009. Είχε γεννηθεί στην 
Αθήνα το 1940 και σπούδασε μηχανικός στο Πα-

νεπιστήμιο του Αννόβερου και ναυπηγός στο Πανε-
πιστήμιο του Αμβούργου. Δραστηριοποιήθηκε επι-
χειρηματικά ιδρύοντας την εταιρεία Associated 
Marine Consultants, της οποίας υπήρξε Πρόεδρος. 
Διετέλεσε Βοηθός Επιμελητής στο Ε.Μ.Π., ενώ αξιο-
σημείωτη ήταν η προσφορά του στα κοινά του κλά-
δου του (μέλος της Δ.Ε. του Τεχνικού Επιμελητηρίου 
Ελλάδος, Αντιπρόεδρος της Μόνιμης Τεχνικής Επι-
τροπής του Ναυτικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, μέλος 
του Δ.Σ. του Ινστιτούτου Ναυτικής Τεχνολογίας κ.α.)

Edward Glassmeyer

Ο παλαιός Διευθυντής/President του Κολλεγίου 
Αθηνών Edward Glassmeyer απεβίωσε τον Σε-

πτέμβριο 2009 στη Vero Beach-Florida.
Είχε γεννηθεί το 1915 στο Jersey City, N.J. και 

σπούδασε στο Πανεπιστήμιο Princeton. Δραστη-
ριοποιήθηκε επαγγελματικά κυρίως στο χρημα-
το-οικονομικό τομέα με σημαντική, όμως, παρου-
σία και σε άλλους επιχειρηματικούς τομείς. Διετέ-
λεσε Senior Vice President της επενδυτικής εταιρί-
ας Blyth & Co, μέλος των Διοικητικών Συμβουλίων 
των εταιριών Emery Air Freight, Genzyme, Burndy 
κ.ά., καθώς επίσης President του Bond Club της 
Νέας Υόρκης και Chairman της Interamerica Life 
Insurance Co στην Αθήνα.

Ήταν ένθερμος φιλέλλην και μετά την απο-
χώρησή του από την ενεργό επιχειρηματική δρά-
ση, ανέλαβε καθήκοντα Διευθυντή/President του 
Κολλεγίου Αθηνών, θέτοντας ως όρο να αμείβεται 
με τον ποσόν του $1. Από τη θέση αυτή προσέφερε 
πολύτιμες υπηρεσίες στο Σχολείο μας επί τρία χρό-
νια (1970-1973).

Σημαντική ήταν η ευρύτερη συμβολή του στο 
χώρο του πολιτισμού ως Trustee του Archaeological 
Institute of America, Fellow της American 
Numismatic Society κ.ά.
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Σε επίσημη τελετή που έλαβε χώρα στη μεγάλη αί-
θουσα εκδηλώσεων του Μουσείου Βορρέ, που φέ-
ρει το όνομα «Αλέξανδρος Βορρές», παρουσία 300 

προσκεκλημένων, απονεμήθηκε στον Ίωνα Βορρέ ’43 το 
ανώτατο τιμητικό παράσημο του Καναδά «Order of Can-
ada» από τη Michaëlle Jean, Γενική Κυβερνήτη του Κανα-
δά. Η απονομή έγινε στην Παιανία στις 28 Οκτωβρίου, στο 
πλαίσιο της επίσκεψης της Κυβερνήτου στην Ελλάδα, μαζί 
με το σύζυγό της Jean-Daniel Lafond.

Ο Ίων Βορρές, ο οποίος σπούδασε και έζησε στον Κα-
ναδά και τυγχάνει Καναδός υπήκοος, τιμήθηκε για την πο-
λύπλευρη προσφορά του στη σύσφιξη των ελληνοκαναδι-
κών πολιτιστικών σχέσεων με την οργάνωση εκθέσεων και 
διαλέξεων, τη συγγραφή άρθρων, καθώς και με τη θέσπιση 
υποτροφιών για φοίτηση Καναδών φοιτητών στην Ελλά-
δα. Στον ευχαριστήριο λόγο του ο Ίων Βορρές ανέφερε ότι 
η τιμητική αυτή διάκριση ήταν μια από τις πλέον σημαντι-
κές στιγμές της ζωής του, ενώ σε ανταπόδοση ο ίδιος προ-
σέφερε στην Κυβερνήτη αναμνηστικό γλυπτό από αλουμί-
νιο και χαλκό με τίτλο «Ο Δεσμός», φιλοτεχνημένο από τη 
γνωστή γλύπτρια Χριστίνα Σαραντοπούλου. 

A L U M N I  F O R U M

Αμέσως μετά την τελετή παρασημοφόρησης, η Α.Ε. Γενική Κυβερνήτης 
του Καναδά Αξιότιμη Michaelle Jean πλαισιωμένη από 2 γενιές Βορ-
ρέ, όλους απόφοιτους του Κολλεγίου Αθηνών: από δεξιά ο κ. Ίων Βορ-
ρές  και οι εγγονοί του Αναστάσιος ’01, Ίων ’03 και Νεκτάριος ’99, συ-
νεχιστές του Μουσείου.

Επίσκεψη Κυβερνήτη Καναδά στο Μουσείο Βορρέ

Η Α.Ε. Αξιότιμη Michaëlle Jean, Γενική Κυβερνήτης του Καναδά & ο 
σύζυγός της Jean-Daniel Lafond με τον κ. Ίωνα Βορρέ, Πρόεδρο του 
Μουσείου Βορρέ αμέσως μετά την τελετή παρασημοφόρησής του με 
το παράσημο the Order of Canada.
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■ Ο Δημήτρης Τσάτσος x52 ανέλαβε σύμβουλος στο Υπουρ-
γείο Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρ-
νησης για θέματα που αφορούν στη μεταρρύθμιση της δημόσι-
ας διοίκησης και στην αλλαγή του εκλογικού νόμου.
■ Τιμητική εκδήλωση για τον Μάρκο Δραγούμη ’53, διαπρεπή 
μουσικολόγο-παλαιό καθηγητή Μουσικής του Κολλεγίου Αθη-
νών, επικεφαλής του Μουσικού Λαογραφικού Αρχείου του Κέ-
ντρου Μικρασιατικών Σπουδών, διοργάνωσε στο Πνευματικό 
Κέντρο του Δήμου Αθηναίων η Εταιρεία Λευκαδικών Μελετών.
■ Ο αρχιτέκτων-χωροτάκτης θύμιος Παπαγιάννης ’53, συ-
νιδρυτής και Επίτιμος Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου 
του WWF Ελλάς, βραβεύθηκε με τον τίτλο του Επίτιμου Μέ-
λους του διεθνούς WWF. Επίσης, αναγορεύθηκε πρόσφατα Επί-
τιμος Διδάκτωρ του Τμήματος Αγροτικής Οικονομίας & Ανά-
πτυξης στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών.
■ Στις 3 Δεκεμβρίου 2009 προβλήθηκε στη σειρά του γιώργου 
Πετρίτση ’59 «ΜΑΡΤΥΡΙΕΣ» της ΕΤ1 ντοκυμαντέρ, σε επιμέ-
λεια, σενάριο και σκηνοθεσία του ιδίου, που αναφερόταν στο 
χρονικό ανοικοδόμησης σχολείων στην ελληνική περιφέρεια με 
βασικό μέσο εράνους της μαθητικής κοινότητας του Κολλεγίου, 
σε μια πρωτοβουλία που ξεκίνησε το 1950, με το πρώτο σχολείο 
να βρίσκεται στο χωριό Καμπιά της Φθιώτιδας. 
■ Ο Δημήτρης λάλας ’60 τοποθετήθηκε Πρόεδρος της Επι-
τροπής που θα εκπονήσει Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τις Ανα-
νεώσιμες Πηγές 2010-2020.
■ Ο Αλέξης Πιλάβιος ’72, μετά την αποχώρηση του από την 
προεδρία της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, θέση στην οποία θή-
τευσε από το 2004, ανέλαβε Γενικός Διευθυντής της Alpha Bank.
■ Ο γεώργιος Παπαγεωργίου ’73 ανέλαβε από τον Αύγουστο 
τη διεύθυνση του Νοσοκομείου «Ευαγγελισμός».
■ Ο Παύλος Κατσιάπης ’74 δημιούργησε το ιταλικό εστιατό-
ριο ‘Tutti a Tavola’ (210 6778765), πολύ κοντά στο Κολλέγιο, το 
οποίο λειτουργεί καθημερινά και αποτελεί μια ενδιαφέρουσα 
πρόταση για όσους κινούνται στην ευρύτερη περιοχή.
■ Ο Πάνος Μπιτσαξής ’74 είναι ο νέος Γ. Γ. Αθλητισμού. Έχει 
διατελέσει κατά το παρελθόν ειδικός σύμβουλος στα Υπουργεία 
Δικαιοσύνης και Πολιτισμού, πρόεδρος τού ΔΣ τού Ταμείου Αρ-
χαιολογικών Πόρων και Γ.Γ. Λαϊκής Επιμόρφωσης.
■ Στις 3/12/2009 ο Νικόλας Μπορνόζης ’74 και η εταιρία του 
Capital Link οργάνωσαν την 11η Annual Capital Link Greek 
Forum με θέμα GREECE: POSITIONING FOR THE REBOUND 
σε συνεργασία με το New York Stock Exchange υπό την αιγίδα 
του Υπουργείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτι-
λίας και κεντρική ομιλήτρια την Υπουργό κ. Λούκα Κατσέλη.
■ Ο Διαμαντής Ματθαίος ’76, έχει ιδρύσει εδώ και 26 χρό-
νια Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης (Πρότυπο Κέντρο Δι-
δασκαλίας), με ειδικά τμήματα Γυμνασίου, Ενιαίου Λυκείου, Ι.Β. 
Η πολύχρονη εμπειρία του στο χώρο των φροντιστηρίων, κα-
θώς και η θητεία του στη Σχολή Ι.Μ.Παναγιωτόπουλου και στο 
Βαρβάκειο Πειραματικό Λύκειο, σε συνδυασμό με το καταρτι-
σμένο επιτελείο καθηγητών που διδάσκουν προσαρμαζόμενοι 
στα ιδιαίτερα μέτρα κάθε μαθητή, όπως και η εισαγωγή πολλών 

από τους υποψηφίους κατ’ έτος σε υψηλόβαθμες σχολές της 
Ελλάδας και του εξωτερικού αποτελούν ουσιαστικά εχέγγυα 
επιτυχίας. Η διεύθυνση του Φροντιστηρίου είναι: Ψυχάρη 15 , 
Φάρος Ψυχικού, τηλ 210 6747388, 6947707660, www.matth.gr 
■ Ο Ευθύμιος Α. Παντζόπουλος ’76 ανέλαβε Γενικός Πρόξε-
νος της Ελλάδος στο Λονδίνο. Διεύθυνση κατοικίας: 2 Holland 
Park, London W11 3TG. τηλ. +442072290162. Διεύθυνση ερ-
γασίας: Consulate General of Greece 1A Holland Park, London 
W11 3TP. +442073135622. Κινητό +447788456952
■ Οι γιώργος Κυριακός ’80, γιάννης Σπυρόπουλος ’89 και 
γιώργος Παλάτος ’96 έχουν ιδρύσει την εταιρεία συμβούλων 
επιχειρήσεων OCTANE (www.octane.gr). Μεταξύ των πελατών 
τους περιλαμβάνονται η Εμπορική τράπεζα, ΑΒ Βασιλόπουλος, 
Microsoft, Pizza Hut, S&B, Revoil, Victoria, και Enolia. Στα τέ-
λη Νοεμβρίου πολλοί απόφοιτοι του Κολλεγίου, αλλά και πε-
λάτες της Octane συναντήθηκαν στη Λέσχη του Κολλεγίου για 
ένα ποτό γνωριμίας, ενώ πρόσφατα έχουν ξεκινήσει συνεργα-
σία με τον ΣΑΚΑ στο πλαίσιο μιας προσπάθειας ακόμα καλύ-
τερης οργάνωσης του Συλλόγου.
■ Τη θέση του Προέδρου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ανέ-
λαβε ο Αναστάσης γαβριηλίδης ’83.
■ Ο Δημήτρης Παπαϊωάννου ’83 ήταν συνεπιμελητής της 2ης 
Μπιενάλε της Αθήνας, (15 Ιουνίου - 4 Οκτωβρίου). Την καλ-
λιτεχνική διεύθυνση των εκδηλώσεων είχε ο δημοσιογράφος-
κριτικός τέχνης Αύγουστος Ζενάκος ’92, ενώ τη νομική υπο-
στήριξη είχε αναλάβει ο Ιωάννης Δεληκωστόπουλος ’88.
■ Με απόφαση του Προέδρου της Βουλής κ. Φίλιππου Πε-
τσάλνικου, νέος Γενικός Γραμματέας της Βουλής τοποθετήθη-
κε ο θάνος Παπαϊωάννου ’83. Ο θάνος Παπαϊωάννου απο-
φοίτησε από τη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών το 
1987 και στη συνέχεια έκανε μεταπτυχιακές σπουδές στις ΗΠΑ 
όπου έλαβε πτυχίο Master Εμπορικού Δικαίου και διδακτορικό 
Εργατικού Δικαίου στο Πανεπιστήμιο της Πενσυλβάνιας. Είναι 
δικηγόρος από το 1990. Επίσης υπηρέτησε ως ειδικός επιστή-
μονας για θέματα Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Υπουργείο Εξωτε-
ρικών και στη συνέχεια ως ειδικός συνεργάτης στο Υπουργείο 
Δικαιοσύνης. Είναι επιστημονικός συνεργάτης της Οικονομι-
κής και Κοινωνικής Επιτροπής και το 2008 προήχθη σε επιστη-
μονικό της σύμβουλο.
Έχει διδάξει Εργατικό Δίκαιο επί σειρά ετών στη Σχολή Αξιω-
ματικών της Ελληνικής Αστυνομίας και στο ΤΕΙ Αθηνών. Έχει 
συγγράψει έξι βιβλία και δεκάδες άρθρα σε ελληνικά και ξένα 
νομικά περιοδικά. Είναι έγγαμος με δύο παιδιά.
■ Ο Βελισσάριος Ελευθερίου ’85 ανέλαβε τη θέση Airports 
Rulemaking Officer στην European Aviation Safety Agency 
(EASA), με έδρα την Κολωνία και θα χαρεί ιδιαίτερα να επικοι-
νωνήσει με συναπόφοιτους που ζουν στη Γερμανία.  Τα τηλέ-
φωνά του είναι +491727073531 & +306945 410506 και το e-mail 
του velis_01@yahoo.gr
■ Ο Διομήδης Σπινέλλης ’85, καθηγητής του Τμήματος Δι-
οικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας του Οικονομικού Πανε-
πιστημίου Αθηνών, ανέλαβε καθήκοντα ως Γενικός Γραμματέ-
ας Πληροφοριακών Συστημάτων στο Υπουργείο Οικονομικών.  



Μετά τις βουλευτικές εκλογές της 4ης Οκτω-
βρίου 2009, ο γιώργος Παπανδρέου χ71 ανέ-
λαβε Πρωθυπουργός υπό την ιδιότητα του 
Προέδρου του ΠΑΣΟΚ, το οποίο και επέτυ-
χε αυτοδύναμη κοινοβουλευτική πλειοψηφία.  
Στην κυβέρνηση που απέσπασε ψήφο εμπι-

στοσύνης από τη Βουλή μετέχουν:
-γιώργος Παπανδρέου χ71, Πρόεδρος της Κυβέρνησης και Υπ. 
Εξωτερικών.
-γιώργος Παπακωνσταντίνου ’81, Υπουργός Οικονομικών.
-Παύλος γερουλάνος χ84, Υπουργός Πολιτισμού και Τουρισμού.
Βουλευτές εξελέγησαν οι: ΠΑΣΟΚ: Παύλος γερουλάνος χ84 (Επι-
κρατείας), γιώργος Παπανδρέου χ71 (Αττικής). • ΝΕΑ ΔΗΜΟ-
ΚΡΑΤΙΑ: Μιλτιάδης Βαρβιτσιώτης ́ 87 (Β’Αθηνών), Νίκος Δένδι-
ας ΄78 (Κέρκυρας), Όλγα Κεφαλογιάννη ΄92 (Ρεθύμνου), Κυριά-
κος Μητσοτάκης ΄86 (Β’Αθηνών), Νίκος Παναγιωτόπουλος ΄84 
(Καβάλας), Αντώνης Σαμαράς ΄70 (Μεσσηνίας), Δημήτρης Στα-
μάτης χ71 (Αιτωλοακαρανανίας), Σπύρος Ταλιαδούρος ́ 75 (Καρ-
δίτσας), Σωτήρης χατζηγάκης χ63 (Τρικάλων) • ΛΑ.Ο.Σ: Μάκης 
Βορίδης ΄83 (Αττικής).
Σε άμεση, καθολική ψηφοφορία που πραγματοποιήθηκε μεταξύ 
των μελών του κόμματος στις 29 Νοεμβρίου 2009, ο βουλευτής 
Μεσσηνίας Αντώνης Σαμαράς ’70 εξελέγη 7ος Πρόεδρος της Νέ-
ας Δημοκρατίας. Υπό την ιδιότητα αυτή, είναι αρχηγός της Αξιω-
ματικής Αντιπολίτευσης στο ελληνικό Κοινοβούλιο.

H Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων 
αναπτύσσει και λειτουργεί παραγωγικά μεγάλης κλί-
μακας ολοκληρωμένα πληροφοριακά συστήματα για 
τη στήριξη του έργου του Υπουργείου Οικονομικών.  
Τα κυριότερα αφορούν τη φορολογία, τα τελωνεία, τη 
φορολογική εξυπηρέτηση των πολιτών και των επι-
χειρήσεων μέσω του διαδικτύου, και τη μισθοδοσία 
και τις συντάξεις του δημοσίου.

■ Ο Νίκος Καραχάλιος ’87 ίδρυσε “think tank” με 
την επωνυμία “Forum 2020”, του οποίου είναι Πρό-
εδρος.

■ Ο θεόδωρος χατζηβαγιάννης ’91 ανέλαβε κα-
θήκοντα commercial director στη Fnac-FMB S.A.

■ Η γεωργία Τσαγκαρά-
κη ’91, απόφοιτος της Δρα-
ματικής Σχολής του Εθνικού 
θεάτρου, είναι ηθοποιός με 
συμμετοχή σε θεατρικές πα-
ραστάσεις, τηλεοπτικές και 
κινηματογραφικές παραγω-
γές. Συνυπογράφει το κεί-
μενο και πρωταγωνιστεί 
στη θεατρική παράσταση 

«Αισθηματικές Νουβέλες, δρχ.35», σε σκηνοθεσία 
Αγγελίτας Τσούγκου, που ανεβαίνει από τις 20 Ιαν. 
(Τετάρτη-Κυριακή) και για περιορισμένο αριθμό ➙
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παραστάσεων στο 104 Κέντρο Λόγου και Τέχνης 
των εκδόσεων Καστανιώτη (θεμιστοκλέους 104, 
Εξάρχεια).
■ Ο Αλέξης Κομσέλης ’92 έγινε το Σεπτέμ-
βριο του 2009 Assistant Director, ALBA Hub for 
Enterprise στο ALBA Graduate Business School.
■ Ο γιώργος χλωρός ’94 έγινε τον Αύγουστο 
Resident in Orthopaedic Surgery στον οργανι-
σμό Virginia Commonwealth University, Medical 
College of Virginia Hospital, Richmond, VA, USA.
■ Ο Στρατής Μηνακάκης ’98, συνεχίζοντας να 
διακρίνεται διεθνώς στο χώρο της μουσικής δη-
μιουργίας, παρουσίασε σε πρώτη εκτέλεση με τη 
Χορωδία Cantori New York και το Prism Quartet 
στις 16 Μαΐου 2009 στην Church of the Holy 
Trinity έργο του για χορωδία και κουαρτέτο σα-
ξοφώνων. Ακόμα ένα έργο του («Τα εντός») θα 
παρουσιαστεί στο φεστιβάλ “World New Music 
Days“ της International Society for Contemporary 
Music(Σουηδία, 24 Σεπ.- 4 Οκτ. 2009).
■ Η Ναταλία Πλιάκου ’98 ολοκλήρωσε το Σε-
πτέμβριο τη διδακτορική της διατριβή, με τίτλο 
Practitioner Doctorate in Academic, Research 
and Psychotherapeutic Practice στο University of 
Surrey, λαμβάνοντας παράλληλα τον τίτλο της 
Chartered Psychologist της British Psychological 
Society, Health Professions Council.
■ Ο γλύπτης Αύγουστος Βεϊνόγλου ’00 συμμε-
τέχει με έργα του σε δύο εκθέσεις τέχνης, η πρώ-
τη στο Solothurn (12-27 Δεκεμβρίου) της Ελβε-
τίας και η δεύτερη στο Γκάζι (21 Δεκεμβρίου-24 
Ιανουαρίου).
■ Ο γιώργος Κολυμπάδης ’00 έγινε ιδιοκτήτης 
της εταιρείας Sports Solutions.
■ Οι Ηλίας Μπούσμπουρας ’01 και Στρατής 
Παπαευστρατίου ’04 συμμετείχαν με την ομάδα 
ποδοσφαίρου σάλας ATHINA 90 στην φάση των 

16 του Uefa Futsal 
Cup, διοργάνωση 
αντίστοιχη με αυ-
τή του Champions 
League του κλασ-
σικού ποδοσφαίρου. Οι συναπόφοιτοί μας ταξίδε-
ψαν στο μακρινό Αζερμπαϊτζάν για να εκπροσω-
πήσουν την Ελλάδα στον τρίτο γύρο του θεσμού, 
στην πρώτη φορά που ελληνική ομάδα καταφέρνει 
να προκριθεί στους καλύτερους 16 της Ευρώπης.
■ Ο γιώργος λάμπρου ’05 προσελήφθη ως ανα-
λυτής διεθνών αγορών από την JP Morgan Chase 
Co.
■ Η Ευδοκία λιάκου ’07, αθλήτρια του θαλασσί-
ου σκι και μέλος της Εθνικής ομάδας από 9 ετών, 

κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο στους Παγκόσμι-
ους αγώνες κάτω των 21 ετών, που έγιναν στην πό-
λη Chapala στο Μεξικό 29 Οκτωβρίου με 1 Νοεμ-
βρίου. Μεταξύ άλλων διακρίσεων η Ευδοκία ήταν 
1η στην Πανευρωπαϊκή κατάταξη νεανίδων για 
το διάστημα 2005-2007, κατέκτησε την 1η  θέση 
στους US Masters 2006 στην Ατλάντα της Αμερι-
κής, τη 2η θέση στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Νέ-
ων στο Moissac της Γαλλίας, τη 4η θέση στο Πα-
γκόσμιο Πρωτάθλημα κάτω των 21 ετών στη Χιλή 
το 2008, την 3η θέση στους Μεσογειακούς αγώ-
νες 2009, είναι κάτοχος του Πανελληνίου  ρεκόρ 
σλάλομ στην κατηγορία των νεανίδων και 9 φο-
ρές Πανελληνιονίκης.

Η στήλη περιμένει
και τα δικά σας νέα

στη διεύθυνση:
ΣΑΚΑ

Στεφάνου Δέλτα 15
154 52 Ψυχικό

ή στην ηλεκτρονική
διεύθυνση

info@saka.gr
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Αρκετές από τις πληροφορίες
για την δραστηριότητα των

αποφοίτων, μας παραχωρήθηκαν
από την περιοδική έκδοση του 

Ε.Ε.Ι. «ΕΝΗΜΕΡωΣΗ».
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Με σεβασμό στον οδηγό και το αυτοκίνητο

Από το 1979
Εξουσιοδοτημένος επισκευαστής

Mercedes Benz

• Ασφάλεια
• Συνέπεια
• Εμπιστοσύνη
• Εγγύηση


