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ΓΙΑ ΝΑ ΠλήΡωσΕΙσ τή συΝδΡΟΜή σΟυ

τΟυβλΟτΟΙΧΟσ

www.saka.gr

ΓΙΑ ΝΑ ΑλλΑξΕΙσ τΑ στΟΙΧΕΙΑ σΟυ

ΓΙΑ ΝΑ βΓΑλΕΙσ τΑυτΟτήτΑ σΑΚΑ

ΧΟΡή ΓΟΙ  σ Α Κ Α

ςτεφάνου δέλτα 15 • 154 52 Ψυχικό • Tηλ.: 210 - 67.22.067 • Fax: 210 - 67.48.845 • www. saka.gr • e-mail: info@saka.gr

Υποστήριξης
ΕΡΜΗ

Χορηγός
Αθλητικών

Υποστήριξης 
ΣΑΚΑ LIGA

› On line payment 
(στο www.saka.gr με οποιαδήποτε πιστωτική κάρτα)

› Πληρωμή μετρητοίς στη Λέσχη
› ΣΑΚΑ VISA
› Κατάθεση στην Τράπεζα

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

›  Με e-banking (IBAN λογαριασμοί)
Millenium Bank: GR9203801160000000000577695
Eurobank:  GR7602600360000600200500595
Alpha: GR5101403590359002310011051

› Για άμεση ενημέρωση!

δες τι γίνεται στο σύλλογό σου τώρα! 

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

ή ταυτότητα μέλους 
του σΑΚΑ εκδίδεται 
από τη Γραμματεία στη 
λέσχη. Θα χρειαστείς 
την αστυνομική σου 
ταυτότητα και μια 
φωτογραφία. 

Ενημέρωσέ μας για τυχόν αλλαγές των στοιχείων σου

Εάν επιθυμείς να συμμετάσχεις στον 
τουβλότοιχο επικοινώνησε με την Μαρκέλλα 
Παναγιώτου στο 210-6722067.

υπάρχουν ακόμη μερικά διαθέσιμα τούβλα.

› 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

δ ΙΟΙ Κ ή τ Ι ΚΟ  σ υ Μ β Ουλ ΙΟ  σ Α Κ Α  2 0 0 9 -2 011

 Πρόεδρος:  Γιώργος Καλοφωλιάς ’81
 Α΄ Αντιπρόεδρος: Άρης Παπαδόπουλος ’84
 Β΄ Αντιπρόεδρος: Γιώργος Κομνηνός ’67
 Γενική Γραμματέας: Μαριλένα Σαμαρά ’95
 Ταμίας:  Παναγιώτης Ψαλτάκης ’00
 Ειδικός Γραμματέας: Σωτήρης Φωτέας ’02
 Μέλη:  Αντώνης Βασιλοκωνσταντάκης ’08
  Ιωάννα Γκελεστάθη ’88
  Αντώνης Κατσαρός ’87
  Δημήτρια Λεβέντη ’09
  Δημήτρης Μαργαρώνης ’85
  Εύα Μπαρμποπούλου ’94
  Ανδρέας Μωρίκης ’69
  Μανώλης Τηνιακός ’71
  Γιάννης Τραμπάκλος ’86

 Επίτιμος Πρόεδρος: Άρης Μανιάς ’57 

 Διευθυντής ΣΑΚΑ: Γιώργος Καρούσος ’70

 Νομικοί Σύμβουλοι: Ξενοφών Παπαρρηγόπουλος ’75, Μαριλένα Σαμαρά ’95
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editorial
Επισημαίνοντας ουσιαστικά ότι δεν είναι πολλές παγκοσμίως οι χώρες 
στις οποίες ένας ξένος έχει την ευκαιρία να αναδειχθεί επικεφαλής μιας 
μεγάλης πολυεθνικής εταιρείας, ο Άρης Κανδρής ’70 κλείνει τη συνέντευξη 
που παραχωρεί στο παρόν τεύχος του ΕΡΜή. Πράγματι, οι έννοιες της 
αξιοκρατίας, της διαφάνειας, της συνεργασίας και του ανταγωνισμού, στη 
θετική του διάσταση, δεν είναι από εκείνες που ευδοκιμούν στην πατρίδα 
μας. 

ή πλήρως ενδεικτική μιας άλλης νοοτροπίας θέση αυτή αποτελεί 
παράλληλα –και διόλου τυχαία– πυξίδα για την πορεία του Κολλεγίου. 
συνιστά τον άξονα που πρέπει να διέπει κάθε του σχέδιο και δράση, μικρή 
ή μεγάλη, μερική ή πλήρη, σύντομη ή μακροπρόθεσμη. Είναι, κυρίως, η 
βασική πνευματική κληρονομιά που το ίδρυμα καταλείπει σε εκείνους που 
κάθε χρόνο κατεβαίνουν για τελευταία φορά υπό τη μαθητική ιδιότητα 
τα σκαλιά του Μπενακείου. Και πάνω απ’ όλα, συνθέτει, σε συνδυασμό 
με άλλα παρεχόμενα εφόδια, την εκλεκτική διανοητική συγγένεια που 
μετά από χρόνια δεν οφείλεται απλώς στις κοινές μνήμες, αλλά στον 
εναγκαλισμό ενός minimum κοινού αξιακού συστήματος. 

ή καλλιέργεια των παραπάνω στοιχείων διατηρεί μέγιστη σημασία 
σε συγκυρίες κατά τις οποίες οι κοινωνίες και οι πολίτες αναζητούν 
εναγωνίως παραδείγματα μιας εναλλακτικής προοπτικής. τότε είναι που 
καλούνται οι χαρτογραφικές αυτές νησίδες, διατηρώντας αναλλοίωτο 
τον πυρήνα της φιλοσοφίας τους, ακόμα και 80 χρόνια μετά την ανάδυσή 
τους, και επιδεικνύοντας συναίσθηση του ιστορικού τους καθήκοντος, να 
επιβεβαιώσουν την ιδιαίτερη φυσιογνωμία τους, αντιπαρατάσσοντας στα 
κυρίαρχα πρότυπα των πελατειακών δικτύων, της ευκαιριακής ανάδειξης, 
των δημοσίων σχέσεων και της δημαγωγικής θώπευσης, «ηθικό σθένος, 
πνευματική πειθαρχία, ανθρωπιά και κατανόηση, ακλόνητη αφοσίωση στη 
δικαιοσύνη και στην αλήθεια».

ή υποχρέωση της διαρκούς προσαρμογής των εννοιών αυτών στις 
σύγχρονες προκλήσεις παραμένει σαφής. διότι, πέρα από την 
ηθικοπλαστική πτυχή αφηρημένων συχνά αξιακών συνόλων, «το σχολείο 
είναι το σύνολο των μαθητών του, όπως και η χώρα είναι το σύνολο των 
πολιτών της», σημειώνει η Κυριακή Γκάρτζου ’10 στο ρητορικό της λόγο. 
Και, εν τέλει, οι προσλαμβάνουσες των σημερινών μαθητών είναι εκείνες 
που καθορίζουν την προσωπικότητα και τις απαιτήσεις των αυριανών 
πολιτών.

Καλή Ανάγνωση!

του δημήτρη Μαργαρώνη ’85
margaronis@otenet.gr

τ. 175 – Σεπτέμβριος 2004

τ. 162 – Ιανουάριος 2001

τ. 134 – Δεκέμβριος 1992

τ. 126 – Ιούνιος 1990







ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΙ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΨΥΧΙΚΟΥ

ΕΤΗΣΙΑ TAKTIKH ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
ΚΥΡΙΑΚΗ 3 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2010

ΚΑΙ ΕΑΝ ΔΕΝ ΥΠΑΡΞΕΙ ΑΠΑΡΤΙΑ

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ

ΚΥΡΙΑΚΗ 10 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2010
στo Θέατρο Χωρέμη του Μπενακείου, στις 10.00 π.μ.

 
(ΣΗΜ. ΣΗΜΕΙΩΣΑΤΕ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ)

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ Δ ΙΑΤΑΞΕΩΣ

1. Εκλογή Προέδρου και Γενικού Γραμματέα Γενικής Συνελεύσεως.
2.  Απολογισμός πεπραγμένων του Δ.Σ. για την περίοδο 1ης Σεπτεμβρίου 2009 

έως και 31 Αυγούστου 2010.
3. Έκθεση Εξελεγκτικής Επιτροπής για την ίδια περίοδο.
4. Απαλλαγή Δ.Σ. και Εξελεγκτικής Επιτροπής.
5. Συμμετοχή αθλητών στις αθλητικές ομάδες του Συλλόγου.

Μέλη του ΣΑΚΑ είναι οι απόφοιτοι του Κολλεγίου Αθηνών και Κολλεγίου Ψυχικού.
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ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ 80ΕΤΗΡΙΔΑ ΤΟΥ ΜΠΕΝΑΚΕΙΟΥ ΔΙΔΑΚΤΗΡΙΟΥ
ΚΑΙ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗΣ ΤΟΥ

Η τελετή

την εκδήλωσε ευλόγησε ο Μακαριώτατος Αρ-
χιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κ. 
Ιερώνυμος και τίμησαν με την παρουσία τους 
ο αρχηγός της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης 

κ. Αντώνης σαμαράς, ο υφυπουργός Παιδείας, διά βίου 
Μάθησης και Θρησκευμάτων κ.  Ιωάννης Πανάρετος, 
βουλευτές, εκπρόσωποι της τοπικής Αυτοδιοίκησης, της 
ακαδημαϊκής κοινότητας, του επιχειρηματικού και του δη-
μοσιογραφικού χώρου. ταυτόχρονα, ο εορτασμός υπήρξε 
και σημείο αναφοράς όλης της κολλεγιακής οικογένειας, 
δεδομένου ότι παρέστησαν παλαιά και εν ενεργεία μέλη 
του εκπαιδευτικού, διοικητικού και εργατοτεχνικού προ-
σωπικού του Κολλεγίου, μαθητές, γονείς, απόφοιτοι, δωρη-
τές του Ιδρύματος, καθώς επίσης χορηγοί και συντελεστές 
του έργου της ανακαίνισης.  

στο χαιρετισμό που απηύθυνε ο Πρόεδρος του δ.σ. του 

Επιμέλεια: σωτήρης Φωτέας ’02

Η περάτωση των εργασιών ανακαίνισης του Μπενακείου Διδακτηρίου συνέπεσε χρονικά με 
τη συμπλήρωση 80 ετών ζωής και αδιάκοπης λειτουργίας του κτηρίου. Τα δύο αυτά ορόσημα, 
που ενδεικνύουν ότι, στην περίπτωση του Κολλεγίου, εξέλιξη και ιστορική συνέχεια συμ-
βαδίζουν αρμονικά, γιορτάστηκαν σε μια λιτή τελετή στην ανακαινισμένη αίθουσα Χωρέμη 
στις 31 Μαΐου 2010.

Ε.Ε.Ι. κ. Αλέξανδρος σαμαράς ’67, ανέδειξε την ουσιαστική 
και συμβολική σημασία του Μπενακείου στην κολλεγιακή 
ζωή και επιχείρησε τη σύνδεση της ιστορικής του αφετη-
ρίας με τη σύγχρονη συγκυρία της ελληνικής εκπαιδευτι-
κής πραγματικότητας, ανακαλώντας απόσπασμα από την 
ομιλία του τότε Πρωθυπουργού Ελευθερίου βενιζέλου στα 
επίσημα εγκαίνια της 25ης Μαΐου 1929:   «Εις τα ιδιωτικά 
εκπαιδευτήρια γίνεται δυνατόν όπως πραγματοποιώνται αι 
μεγαλύτεραι και επιτυχέστεραι καινοτομίαι. Διότι τα ιδιω-
τικά εκπαιδευτήρια, τελούντα απλώς υπό την εποπτείαν 
του Κράτους και συμμορφούμενα μόνον προς τας γενικάς 
κατευθύνσεις του, έχουν την ελευθερίαν, της οποίας στε-
ρούνται τα δημόσια, και διά τούτο δύνανται να επιτελέσουν 
μεγαλυτέρας προόδους».

ή κα Άλκηστη Αθανασούλη-τρίχα, Αντιπρόεδρος του 
δ.σ. του Ε.Ε.Ι., σκιαγράφησε τις τεχνικές και κατασκευ-
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Το έργο της ανακαίνισης-ανάπλασης-
λειτουργικής αναβάθμισης του 
Μπενακείου υπογραμμίζει έμπρακτα 
το «τρίπτυχο» της φιλοσοφίας του 
Ελληνοαμερικανικού Εκπαιδευτικού 
Ιδρύματος: Παράδοση-συνέχεια-
προοπτική.

[Το έργο εξασφαλίζει...] –με τις πιο σύγ-
χρονες μεθόδους, τα πιο σύγχρονα υλικά– 
το δομικό και αισθητικό «ξανάνιωμα» 
του κτιρίου, και ταυτόχρονα το δραστικό 
εκσυγχρονισμό όλων των δικτύων και της 
υλικοτεχνικής υποδομής και τη συνολική 
λειτουργική αναβάθμισή του ως προς την 
εκπαιδευτική-μαθησιακή διαδικασία..

[Η προσφορά των δωρητών...] 
αποτελεί ταυτόχρονα ανεκτίμητο 
«τεκμήριο» εμπιστοσύνης στο 
επιτελούμενο έργο και πηγή 
ενθάρρυνσης για την ακόμη 
αποτελεσματικότερη συνέχισή του.

Το έργο αυτό πραγματοποιήθηκε 
χάρη στη γενναιοδωρία, στη 
γενναιοφροσύνη των σύγχρονων 
χορηγών μας. Συνεχίζεται έτσι, η 
μακραίωνη παράδοση του Ελληνισμού, 
να ολοκληρώνει έργα ευποιίας 
και πολιτισμού, διά των χορηγιών 
φιλότιμων πολιτών. 

αστικές πτυχές του έργου, τονίζοντας 
ότι το αποτέλεσμα συνιστά ιδανικό 
συνδυασμό εκσυγχρονισμού και σε-
βασμού προς την αρχιτεκτονική και 
ιστορική ιδιαιτερότητα, «υπόδειγμα 
από πλευράς σωστού προγραμματι-
σμού-συντονισμού, τεχνικής αρτιό-
τητας και ταχύτητας εκτέλεσης, που 
συνδυάζει την εξασφάλιση άριστων 
συνθηκών για την εκπαιδευτική δια-
δικασία με την έμπρακτη περιβαλλο-
ντική μέριμνα».

στους Ευεργέτες και τους Μεγά-
λους δωρητές, καθώς και στους χορη-
γούς της ανακαίνισης του Μπενακεί-
ου, αναφέρθηκαν η Γενική Γραμματέας 
κα ήρώ Κόκκου και ο ταμίας του δ.σ. 
του Ε.Ε.Ι. Νικόλαος τσαβλίρης ’66 
αντίστοιχα, αναδεικνύοντας την αξία 
της διαχρονικής ηθικής και υλικής 
αρωγής τους στο σχολείο. Ακολούθη-
σε η απονομή τιμητικών διακρίσεων σε 
νέους Μεγάλους δωρητές του Κολλε-
γίου (Θεόδωρο και Γιάννα Αγγελοπού-
λου, διαμαντή διαμαντίδη, λαυρέντη 
λαυρεντιάδη, Γιώργο Οικονόμου), 
καθώς επίσης στους Μεγάλους Χο-
ρηγούς (Θεόδωρο και Γιάννα Αγγε-
λοπούλου, διαμαντή διαμαντίδη) και 
στους Χορηγούς (Ανδρέα Μαρτίνο, 
Χρήστο και Άννα Κανελλάκη, Ιωάννη 
Φράγκο) του έργου της ανακαίνισης.

Αλέξανδρος Κ. Σαμαράς ’67
Πρόεδρος του Δ.Σ. του ΕΕΙ

Άλκηστη Αθανασούλη-Τρίχα
Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. του ΕΕΙ

Ηρώ Κόκκου
Γενική Γραμματέας του Δ.Σ. του ΕΕΙ

Νίκος Τσαβλίρης ’66
Ταμίας του Δ.Σ. του ΕΕΙ

Από την απονομή τιμητικών διακρίσεων στους Μεγάλους Χορηγούς και στους Χορηγούς του έρ-
γου της ανακαίνισης.

Από την απονομή τιμητικών διακρίσεων σε νέους Μεγάλους Δωρητές του Κολλεγίου.
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δήΜήτΡή Γ. ΚΑΡΑΜΑΝΟυ

ΜΠΕΝΑΚΕΙΟ ΔΙΔΑΚΤΗΡΙΟ
ΕΝΑ ΧΡΟΝΙΚΟ • ΜΙΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΑ

Σελίδες 144 – Έκδοση 
Ελληνοαμερικανικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος

στο πλαίσιο εορτασμού της 80ετηρίδας του 
ιστορικού Μπενακείου διδακτηρίου, κτι-
ρίου-συμβόλου του Κολλεγίου Αθηνών-

Κολλεγίου Ψυχικού, εκδόθηκε από το Ελληνοα-
μερικανικό Εκπαιδευτικό Ιδρυμα βιβλίο-λεύκωμα 
με τίτλο «Μπενάκειο Διδακτήριο: Ένα χρονικό • 
Μια βιογραφία». ή έρευνα και τα κείμενα είναι του 

δημήτρη Γ. Καραμάνου ’59, 
ο οποίος είχε και την επιμέ-
λεια της έκδοσης.

το βιβλίο –«προϊόν» 
εμπεριστατωμένης έρευνας, 
πρωτότυπο στη σχεδίαση 
και τη δομή του– παρουσιά-
ζει την πολυκύμαντη ιστορία 
του εμβληματικού κτιρίου, 
από τους τρωτούς σχεδια-

σμούς της δημιουργίας του (λίγο μετά την ίδρυση 
του Κολλεγίου το 1925), την ανέγερση του (1927-
1928), την έναρξη της λειτουργίας του (1928) και 
τα Επίσημα εγκαίνια του από τον Πρωθυπουργό 
Ελευθέριο βενιζέλο (1929) μέχρι σήμερα. Ιδιαίτερο 
κεφάλαιο του βιβλίου αναφέρεται στην πρόσφατη 
ανάπλαση –ανακαίνιση– λειτουργική αναβάθμιση 
του Μπενακείου.

ή «βιογραφία» του κτιρίου είναι ανθρωποκε-
ντρική, καθώς η ζωή του είναι συνυφασμένη με τη 
ζωή των χιλιάδων ανθρώπων –δημιουργών, ευερ-
γετών, εκπαιδευτικών και άλλων εργαζομένων, μα-
θητών, αποφοίτων– με τους οποίους το Μπενάκειο 
έχει μοιρασθεί και μοιράζεται μια κοινή διαδρομή 
στον χρόνο και στον χώρο. Όπως σημειώνει ο συγ-
γραφέας στην εισαγωγή, το Μπενάκειο έχει αφήσει 
ανεξίτηλη τη σφραγίδα του στην ψυχή των ανθρώ-
πων αυτών, «όπως το δικό τους πέρασμα έχει βάλει 
τη “σφραγίδα” του, έχει χαράξει αόρατα αλλά έντο-
να ίχνη στη δική του ιστορία, στη δική του ψυχή».

το Μπενάκειο δεν είναι απλώς ένα «διδακτή-
ριο». Είναι «κιβωτός» ιστορίας, παραδόσεων, ανα-
μνήσεων. Έτσι, το βιβλίο δεν αποτελεί «μονογρα-
φία», συγγραφικό πόνημα για ένα κτίριο: Είναι –σε 
μέγιστο βαθμό– αφιέρωμα αγάπης σε ένα ξεχωρι-
στό «κομμάτι» της ζωής χιλιάδων ανθρώπων της 
Κολλεγιακής οικογένειας.

Μέσα από το βιβλίο του δ. Καραμάνου αναδύ-
εται όχι μόνο η «προσωπικότητα» (και η περιπε-
τειώδης «ζωή») ενός ιστορικού κτιρίου, του Μπε-
νακείου, αλλά –έμμεσα– και η ξεχωριστή «φυσιο-
γνωμία» του Κολλεγίου, η μακρόχρονη παράδοση 
εκπαιδευτικών-παιδαγωγικών καινοτομιών και 
πολύπλευρης συνεισφοράς του στην παιδεία, στην 
κοινωνία, στηv πρόοδο του τόπου μας.

στη συνέχεια, ο κ. Αλέξανδρος σαμαράς ’67 παρουσίασε το 
νεοεκδοθέν βιβλίο του κ. δημήτρη Καραμάνου ’59 με τίτλο «Μπε-
νάκειο διδακτήριο: Ένα χρονικό • Μια βιογραφία», το οποίο και 
αποτελεί έργο που φωτίζει άγνωστες πτυχές της ιστορίας του κτι-
ρίου και εγκαινιάζει τη νέα φάση της ιστορικής του διαδρομής.

ή εκδήλωση ολοκληρώθηκε με τη Μαθητική Χορωδία του 
Κολλεγίου Αθηνών-Ψυχικού, υπό τη διεύθυνση του κ. δημήτρη 
Μηνακάκη.

στη συνέχεια, οι προσκεκλημένοι είχαν τη δυνατότητα να πε-
ριηγηθούν στο χώρο του Μπενακείου και να διαπιστώσουν τις τε-
χνολογικές καινοτομίες που υποστηρίζουν την κτιριακή λειτουργία 
αλλά και την εκπαιδευτική διαδικασία. ή βραδιά ολοκληρώθηκε 
με δεξίωση στη Bookis Plaza.

Από την παρουσίαση του μόλις εκδοθέντος βιβλίου του Δημήτρη Γ. Καραμάνου ’59 
«Μπενάκειο Διδακτήριο: Ένα χρονικό • Μία βιογραφία». Από αριστερά ο Μακαριώ-
τατος Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ.κ. Ιερώνυμος, ο Αρχηγός της Αξι-
ωματικής Αντιπολίτευσης Αντώνης Σαμαράς ’70, ο Υφυπουργός Παιδείας, Διά Βίου 
Μάθησης και Θρησκευμάτων κ. Ιωάννης Πανάρετος, ο Πρόεδρος του ΔΣ του ΕΕΙ Αλέ-
ξανδρος Κ. Σαμαράς ’67 και ο συγγραφέας.

Η εκδήλωση έκλεισε με τραγούδια από τη Μαθητική Χορωδία του Κολλεγίου Αθη-
νών-Κολλεγίου Ψυχικού υπό τη διεύθυνση του Δημήτρη Μηνακάκη.
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Ολες οι εργασίες πραγματοποιήθη-
καν χωρίς διακοπές ή παρενέργει-
ες στην εκπαιδευτική λειτουργία 

του Μπενακείου. Απαιτήθηκε μετακίνηση 
τάξεων και ορισμένων γραφείων και η προ-
σωρινή μετακόμιση διοικητικών υπηρεσιών 
σε ειδικά διαρρυθμισμένα και εξοπλισμένα 
«κοντέινερ».

Οι εργασίες ανακαίνισης του Μπενακεί-
ου κάλυψαν ένα ευρύτατο φάσμα επεμβά-
σεων για ενίσχυση και βελτίωση της δομής 
του κτιρίου, για εκσυγχρονισμό της υλικοτε-
χνικής υποδομής του και λειτουργική ανα-
βάθμισή του, μεταξύ των οποίων κυριότερες 
ήταν οι εξής:

 � Πλήρης στατική ενίσχυση των πλακών και 
της φέρουσας τοιχοποιίας, μολονότι όχι 
υποχρεωτική σύμφωνα με τα καθοριζόμε-
να-προβλεπόμενα από τον αντισεισμικό 
κανονισμό.

 � Κατασκευή νέας εδαφόπλακας.
 � Αλλαγή των εσωτερικών και εξωτερικών 

κουφωμάτων με νέα (στη μορφή των πα-
λαιών) και τοποθέτηση διπλών ενεργεια-
κών υαλοπινάκων.

 � Επίστρωση των δαπέδων με μαρμάρινα 
πλακάκια στο σχέδιο των παλαιών.

 � Εγκατάσταση σύγχρονου ηλεκτρολογι-
κού δικτύου διαχείρισης φωτισμού και 
νέων δικτύων ύδρευσης-αποχέτευσης και 
θέρμανσης.

 � Εγκατάσταση πλήρους δικτύου πληρο-
φορικής.

 � τοποθέτηση ηχομονωτικών ψευδοροφών 
στις αίθουσες διδασκαλίας.

 � δημιουργία πυροδιαμερισμάτων, κατα-
σκευή κλιμακοστασίων διαφυγής/εξόδων 
κινδύνου και τοποθέτηση πυρανιχνευτών.

 � Εγκατάσταση ανελκυστήρος και άλλες 
ρυθμίσεις για τη διευκόλυνση ατόμων με 
κινητικά προβλήματα.

 � «Εκ βάθρων» ανακαίνιση της Αίθουσας 
Χωρέμη.

 � συντήρηση, καθαρισμός και αποκατάσταση 
των όψεων του κτιρίου.

 � σημαντικές επεμβάσεις-διαρρυθμίσεις, που 
αφορούν στο καθαρώς εκπαιδευτικό έργο, 
όπως:

 � δημιουργία 87 αιθουσών διδασκαλίας εξο-
πλισμένων με ηλεκτρονικούς πίνακες δια-
δραστικής διδασκαλίας.

 � δημιουργία σύγχρονων εργαστηρίων Φυ-
σικής, Χημείας, βιολογίας, τεχνολογίας και 
Πληροφορικής, καθώς επίσης αιθουσών 
Μουσικής και Καλλιτεχνικών στη σοφίτα.

 � Αξιοποίηση του κεντρικού διαδρόμου της 
σοφίτας ως μόνιμου εκθεσιακού χώρου προ-
βολής στοιχείων της ιστορίας του Μπενακεί-
ου και του Κολλεγίου γενικότερα.

 ● ή ανέγερση του Μπενακείου διδακτηρίου άρχισε 
το 1927 και ολοκληρώθηκε το Νοέμβριο του 1928.

 ● ή επίσημη τελετή εγκαινίων πραγματοποιήθηκε 
στις 25 Μαΐου 1929.

 ● το κτίριο επιτάχθηκε κατά την περίοδο της γερ-
μανικής Κατοχής.

 ● ή δυτική πτέρυγα του κτιρίου, με την οποία αυτό 
έλαβε τη σημερινή μορφή του, ανεγέρθη την πε-
ρίοδο 1948-1952.

 ● ή ανακαίνιση του ιστορικού κτιρίου αποφασίσθη-
κε το 2004. 

 ● ή εκτέλεση του έργου ξεκίνησε τον Νοέμβριο του 
2008 και περατώθηκε στις αρχές Μαΐου 2010.

Βασικά σημεία της ιστορικής διαδρομής
του Μπενακείου Διδακτηρίου

Το έργο της ανακαίνισης
του Μπενακείου Διδακτηρίου 
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Η ανακαίνιση σε αριθμούς

Οι εργασίες κάλυψαν όλο το κτίριο (συνολικού εμβα-
δού 11.992 τ.μ.). Ενισχύθηκαν επιφάνειες εμβαδού 
24.000 τ.μ. και συντηρήθηκαν όψεις εμβαδού 7.000 

τ.μ. περίπου.
τα 3.000 νέα φωτιστικά σώματα μειώνουν την ισχύ κατά 

40%, ενώ έχουν αυξήσει τη φωτεινότητα του κτιρίου κατά 
400%.

Από το δεκέμβριο του 2008 έως και το Μάιο του 2009 το 
εργοτάξιο λειτούργησε 16 ώρες ημερησίως, εκ των οποίων οι 
περισσότερες ήταν νυχτερινές για να αποφευχθεί η όχληση.

Καθ’ όλη τη διάρκεια του έργου, εκτελέστηκαν εργασίες 
κατά τουλάχιστον 80% των αργιών, συμπεριλαμβανομένων 
των Κυριακών.

Οι εργασίες στατικής ενίσχυσης του ισογείου  διήρκεσαν 
70 μόνο ημέρες.

ή ανακαίνιση του ισόγειου (2.500μ2) ολοκληρώθηκε σε 
4 μήνες. 

δαπανήθηκαν πλέον των 400.000 ωρών εργασίας.
Χρησιμοποιήθηκαν 600 τόνοι τσιμέντου για την ενίσχυ-

ση του φέροντος οργανισμού.
το συνολικό κόστος του όλου εγχειρήματος εκτιμάται 

ότι θα ανέλθει τελικώς στα € 14.550.000, ποσό που είναι 
μικρότερο του προϋπολογισθέντος κατά 1.500.000 €.

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

› Επιλογή Μελετητού και Κατασκευαστού 
ή επιλογή της Ομάδας Μελετητών και του διευθυντή του έρ-
γου έγινε με απόφαση του δ.σ. του ΕΕΙ, μετά από την ομόφω-
νη εισήγηση της τεχνικής Επιτροπής του, την οποία τότε απο-
τελούσαν οι: 

 � Άλκηστη Αθανασούλη-τρίχα, Αρχιτέκτων Μηχανικός, Αντι-
πρόεδρος του Δ.Σ. του ΕΕΙ και Πρόεδρος της Τεχνικής Επιτροπής 

 � Πέτρος Αλιβιζάτος, Μέλος του Δ.Σ. του ΕΕΙ 
 � Απόστολος δοξιάδης, Μέλος του Δ.Σ. του ΕΕΙ 
 � βίκτωρ Αμπακούμκιν, Πολιτικός Μηχανικός, Μέλος του ΕΕΙ 
 � Μιχάλης Αγγελίδης, Πολιτικός Μηχανικός 
 � Eric Swift, Αρχιτέκτων Μηχανικός 
 � σταύρος βασιλείου, Αρχιτέκτων Μηχανικός 
 � Ματθαίος Καρλαύτης, Πολιτικός Μηχανικός 
 � David Rupp, Διευθυντής/President του Κολλεγίου 
 � λεωνίδας Χατζηδάκης, Διευθυντής Διοικητικών & Οικονομικών 

Υπηρεσιών του ΕΕΙ 
 � Άγγελος Παλαιολόγος, Ηλεκτρολόγος-Μηχανολόγος 
 � σπύρος Κατσαμπές, Πολιτικός Μηχανικός, Προϊστάμενος της 

Τεχνικής Υπηρεσίας του ΕΕΙ 

› Αρχιτεκτονική Μελέτη 
 «Μελετητική-Γραφείο Μελετών Α. Ν. τομπάζη» Ε.Π.Ε. 

Αλέξανδρος Ν. τομπάζης - αρχιτέκτων έργου 
Νίκος βρατσάνος - συνεργάτης αρχιτέκτων 

 «Χ. Μπουγαδέλλης & συνεργάτες Αρχιτέκτονες» Α.Ε. 
Χάρρυ Μπουγαδέλλης - αρχιτέκτων έργου 

› Στατική Μελέτη 
 «Γ. β. Χατζόπουλος & συνεργάτες» Ε.Ε. 
 «Ελληνική Μελετητική» Α.τ.Ε. 

στράτος Ευστρατιάδης και δημήτρης Ευστρατιάδης - υπεύ-
θυνοι έργου 

› Μελέτη Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων 
   Ιωάννης Ασκητόπουλος, ήλεκτρολόγος-Μηχανολόγος 
 «Π. Γ. Καμαρινός - σύμβουλοι Μηχανικοί» 

Αλέξανδρος Π. Καμαρινός - υπεύθυνος έργου 

› Ακουστική Μελέτη 
   Gοttfried Schubert

› Μελέτη Στατικής Ενίσχυσης 
   Μιχάλης Αγγελίδης, Πολιτικός Μηχανικός

› Σύμβουλος Στατικής Ενίσχυσης 
   βίκτωρ Αμπακούμκιν

› Διεύθυνση Έργου 
   ΑΚτωΡ Α.τ.Ε.

› Παρακολούθηση - Επίβλεψη - Διοίκηση Έργου 
   Εκ μέρους του δ.σ. του ΕΕΙ: Άλκηστη Αθανασούλη-τρίχα 
   Οικοδομικές Εργασίες: σπύρος Κατσαμπές 
   ήλεκτρομηχανολογικά: Γρηγόρης Καφετζόπουλος
ή πραγματοποίηση του έργου δεν θα ήταν δυνατή χωρίς: 
    τη γενναιόδωρη προσφορά των μεγάλων χορηγών και των 

χορηγών του έργου, και την πολύπλευρη συμπαράσταση άλ-
λων μελών της Κολλεγιακής οικογένειας.

    την πολύτιμη εθελοντική σύμπραξη των μελών της τεχνι-
κής Επιτροπής. 

    την επίμοχθη, υπεύθυνη και αποτελεσματική συμβολή του 
εργατοτεχνικού προσωπικού του Κολλεγίου. 

Ευχαριστούμε τον κ. Δημήτρη Καραμάνο ’59, το Γραφείο Δημοσίων Σχέ-
σεων και τον κ. Σπύρο Κατσαμπέ, προϊστάμενο Τεχνικής Υπηρεσίας του 
Ε.Ε.Ι., για την παραχώρηση των στοιχείων και του φωτογραφικού υλικού.

Πηγές: 
 Δ. Καραμάνου ’59: «Μπενάκειο Διδακτήριο:  Ένα χρονικό • Μια βιογραφία» 
Πρόγραμμα εκδήλωσης  31.5.2010, Ομιλία Αλέξανδρου Κ. Σαμαρά ’67, 
31.05.2010, Ομιλία κας Άλκηστης Αθανασούλη-Τρίχα, 31.05.2010, Ομιλία κας 
Ηρώς Κόκκου, 31.05.2010, Ομιλία κ. Νίκου Τσαβλίρη ’66, 31.05.2010
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 Η Ιστορική Βιβλιοθήκη της Ανδρίτσαινας στο παγκόσμιο δίκτυο ψηφιοποιημένων 
εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, με την υποστήριξη της COSMOTE

Με αφορμή την ολοκλήρωση της 
Ψηφιοποίησης του Ιστορικού 
Αρχείου της Δημόσιας Ιστορικής 
Βιβλιοθήκης της Ανδρίτσαινας, 

η COSMOTE, ο Δήμος Ανδρίτσαινας και το 
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 
πραγματοποίησαν την επίσημη παρουσίαση 
του Συλλεκτικού Τόμου του Ιστορικού Αρ-
χείου, παρουσία της υπουργού Παιδείας, Δια 
Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, κ. Άννας 
Διαμαντοπούλου. 

Ο Τόμος, ο οποίος εκδόθηκε σε 2.500 
αριθμημένα αντίτυπα, αποτελεί παρακατα-
θήκη ενός σημαντικού έργου για τη διατή-
ρηση του πολιτισμού, την προώθηση της 
παιδείας και τη μεταλαμπάδευση της γνώσης 
στις επόμενες γενιές. Μεταξύ των σημαντι-
κών εγγράφων που εμπεριέχονται σε αυτόν 
είναι οι επιστολές του Ζαν Ζακ Ρουσσώ, του 
Βασιλιά Όθωνα, του Θεόδωρου Κολοκοτρώ-
νη, του Δημήτρη Πλαπούτα, κ.ά. 

Τον πρώτο τόμο της συλλεκτικής έκ-
δοσης, δώρισε τιμητικά ο Διευθύνων Σύμ-
βουλος της COSMOTE, κ. Μιχάλης Τσαμάζ, 
στην Υπουργό Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης 
και Θρησκευμάτων, κ. Άννα Διαμαντοπού-
λου, η οποία και δήλωσε: «Ο συνδυασμός 
και η συνεργασία είναι το ζητούμενο στη 
σημερινή κοινωνία. Το Αριστοτέλειο Πανεπι-
στήμιο έφυγε από την ακαδημαϊκή δουλειά 
και μπήκε στην κοινωνία. Η Τοπική Αυτο-
διοίκηση λειτούργησε πέρα από τα γνωστά 
δεδομένα. Μια μεγάλη Ελληνική εταιρεία 
έκανε πράξη την εταιρική κοινωνική ευθύνη 
επενδύοντας τα κέρδη της στο κοινωνικό, 
επιστημονικό, περιβαλλοντικό, πολιτισμικό 
τομέα κάθε χώρας».

Η COSMOTE συμμετείχε σε αυτή την 
πρωτοβουλία στο πλαίσιο του πολύπλευρου 
έργου στήριξης των πυρόπληκτων περιοχών 
στην Πελοπόννησο, όταν η  Βιβλιοθήκη και 
το εξαιρετικής σημασίας και αξίας περιεχό-
μενό της, κινδύνεψαν με ολοκληρωτική κα-
ταστροφή. Θέτοντας την τεχνολογία στην 
υπηρεσία της ιστορίας και του πολιτισμού, 
η COSMOTE στήριξε το έργο αυτό, παρέ-
χοντας ένα σύγχρονο μηχάνημα ψηφιοποί-
ησης στη Βιβλιοθήκη και αναλαμβάνοντας 
τη χρηματοδότηση της τεκμηρίωσης και 
ψηφιοποίησης αλλά και έργα βελτίωσης των 
κτιριακών της υποδομών. Mε το κύρος και 

την εντατική εργασία της επιστημονικής 
ομάδας του Α.Π.Θ., η προσπάθεια αυτή είχε 
ως αποτέλεσμα την εισαγωγή της Ιστορικής 
Βιβλιοθήκης στο παγκόσμιο δίκτυο ψηφιο-
ποιημένων βιβλιοθηκών (http://blog.libver.
gr/andritsaina).

«Σήμερα, η Ιστορική Βιβλιοθήκη της 
Ανδρίτσαινας μπαίνει στην ψηφιακή εποχή. 
Ερευνητές, εμείς, αλλά κυρίως τα παιδιά μας, 
μπορούν να διαβάσουν ηλεκτρονικά ένα μο-
ναδικό υλικό ανεκτίμητης αξίας που μετρά 2 
αιώνες. Επιπλέον, η ολοκλήρωση του έργου 
της ψηφιοποίησης αποτελεί ένα «δυνατό» 
παράδειγμα επιτυχη-
μένης συνεργασίας 
μιας ιδιωτικής εται-
ρείας, της τοπικής 
αυτοδιοίκησης και 
της πανεπιστημιακής 
κοινότητας», τόνισε 
ο Διευθύνων Σύμβου-
λος της COSMOTE, κ. 
Μιχάλης Τσαμάζ. 

Ο Αντιπρύτανης 
του Α.Π.Θ. κ. Σταύ-
ρος Πανάς από την 
πλευρά του με συ-
γκίνηση μίλησε για 
το πολύπλευρο έργο 
του Πανεπιστημίου 
στην Πελοπόννησο 
αλλά και σε ολόκλη-
ρη την Ελλάδα, με το 
επιστημονικό προσω-
πικό του Ιδρύματος, 
αλλά και τους φοι-
τητές τους να εμπλέ-
κονται ενεργά στην 
κοινωνία. 

Την εκδήλωση 
τίμησε και ο Δήμαρ-
χος Ανδρίτσαινας κ. 
Τρύφωνας Αθανασό-
πουλος, ο οποίος εκ 
μέρους της κοινότη-
τας ευχαρίστησε τις 
ομάδες του Α.Π.Θ. 
και της COSMOTE 
όπως χαρακτηριστικά 
είπε ο ίδιος «για την 
κατάθεση ψυχής».

Όταν η ιστορία συναντάει τον κόσμο μας
από την COSMOTE

1: Αφήγηση του Ν. Τσακίρογλου στο πλαίσιο 
της εκδήλωσης. 
2: Η Διευθύντρια Εταιρικών Σχέσεων της 
COSMOTE κα Μ. Φατσέα, ο Διευθύνων Σύμβουλος 
της COSMOTE κ. Μ. Τσαμάζ, ο Δήμαρχος Ανδρί-
τσαινας κ. Τ. Αθανασόπουλος, ο τέως Δ/ντης 
της Βιβλιοθήκης της Ανδρίτσαινας κ. Δ. Πρίγ-
γουρης, και ο Αντιπρύτανης Α.Π.Θ. κ. Σ. Πανάς.
3: Ο Διευθύνων Σύμβουλος της COSMOTE, κ. Μ. 
Τσαμάζ απονέμει τον πρώτο Συλλεκτικό Τόμο 
στην Υπουργό κ. Ά. Διαμαντοπούλου.
4: H κα Νίκη Γουλανδρή με τον αντιπρύτανη του 
ΑΠΘ, κ. Σ. Πανά και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο 
της COSMOTE, κ. Μ. Τσαμάζ.

Ο συλλεκτικός τόμος
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ΠυΡΗΝΙΚΗ
ΑΝοΙΞΗ
Τέσσερα τρις δολάρια δρομολογούν οι G8 για την παραγωγή πυρηνικής ενέργειας

ή εποχή της Πυρηνικής Άνοιξης βρίσκεται προ των πυλών, καθώς ο πλανήτης προσπαθεί να περι-
ορίσει τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα και να βρει πηγές ενέργειας ικανές να καλύψουν τις 
αυξανόμενες με ρυθμούς γεωμετρικής προόδου ανάγκες του. Εκ παραλλήλου, όμως, θα πρέπει 
να υπενθυμιστεί ότι ο τρόμος κυριάρχησε σε όλα τα μήκη και τα πλάτη της Γης, όταν η μεγάλη 

πυρκαγιά, που έπληξε τη Ρωσία, απείλησε τον πυρηνικό σταθμό στα Ουράλια.

Με 440 πυρηνικούς σταθμούς παραγωγής ενέργειας 
σε λειτουργία σε περισσότερες από 30 χώρες και 44 νέ-

ους αντιδραστήρες να βρίσκονται αυτή την περίοδο υπό 
κατασκευή, όλο και 
περισσότερες χώρες 
στρέφονται προς 
αυτή τη λύση. ή 
παραγόμενη σήμε-
ρα ισχύς παγκοσμί-
ως ανέρχεται σε 370 
GW, ενώ δρομολο-

γούνται σχέδια για αύξηση της παραγόμενης ισχύος στα 
1200 GW εντός των επόμενων σαράντα ετών, ούτως ώστε 
να περιοριστούν δραστικά οι εκπομπές διοξειδίου του άν-
θρακα. To G8, το συντονιστικό όργανο των 8 πλουσιότε-
ρων χωρών, στο οποίο συμμετέχουν οι ήΠΑ, ο Καναδάς, 
η Γαλλία, η Γερμανία, η Ιταλία, η Ιαπωνία, η βρετανία και 
η Ρωσία, παρήγγειλε στην International Energy Agency 
μελέτη για την στρατηγική αύξησης της παραγόμενης πυ-
ρηνικής ισχύος. ή IEA, συνεπικουρούμενη από την OECD 

Nuclear Energy Agency, συνέταξε ένα φιλόδοξο «οδι-
κό χάρτη» (www.iea.org/

roadmaps, Nuclear Energy), εκτιμάται δε ότι εφόσον αυτός 
υιοθετηθεί, θα ανεβάσει το μερίδιο συμμετοχής της πυρηνι-
κής ενέργειας στο σύνολο της παραγόμενης στο 24% από 
14% σήμερα. Θα περικοπούν έτσι σημαντικά οι εκπομπές 
διοξειδίου του άνθρακα που σχετίζονται με την παραγωγή 
ηλεκτρισμού και ταυτόχρονα θα πιεστεί χαμηλότερα το 
κόστος της ενέργειας για τον τελικό καταναλωτή. Εκτι-
μάται ότι ένα ακόμα πιο επιθετικό σχέδιο ανάπτυξης της 
πυρηνικής ενέργειας, στο 38% της παγκόσμιας παραγωγής 
ηλεκτρισμού, θα μείωνε τις τιμές κατά 11%.

τα εμπόδια που συναντά ένα τέτοιο εγχείρημα είναι 
πολλά· δεν σχετίζονται μόνο με τα αρνητικά στε-
ρεότυπα της κοινής γνώμης για την ατομική ενέρ-

γεια, στερεότυπα τα οποία συνδέονται με τραγωδίες όπως 
του τσερνομπίλ και του Θρι Μάιλς Άιλαντ, αλλά και με το 
μεγάλο κόστος που προϋποθέτει. το κόστος κατασκευής 
ενός μέσου πυρηνικού εργοστασίου εκτιμάται ότι κυμαίνε-
ται μεταξύ 5 και 8 δισ. δολλαρίων, ενώ για να γίνει πράξη 
το κεντρικό σενάριο του οδικού χάρτη που παρήγγειλαν οι 
G8, εκτιμάται ότι θα χρειαστούν 4 τρισεκατομμύρια σημε-
ρινά δολάρια τα επόμενα σαράντα χρόνια.

τη στιγμή αυτή η συμμετοχή της πυρηνικής ενέργει-
ας στην συνολική παραγωγή ποικίλλει εντυπωσιακά από 
χώρα σε χώρα. στη λιθουανία και τη Γαλλία οι πυρηνικοί 
σταθμοί καλύπτουν το 75% περίπου της παραγωγής ενώ 
στην Κίνα μόλις το 2%. στις ήΠΑ το ποσοστό ανέρχεται 
στο 20% και στη Γερμανία στο 25%.

στα τέλη του 2009 κατασκευάζονταν 55 νέοι πυρηνικοί 
σταθμοί σε 14 χώρες. Επισημαίνονται οι 20 στην Κίνα, οι 5 
στην Ινδία, οι 6 στην Κορέα και οι 9 στη Ρωσία και, εγγύ-
τερα στη χώρα μας, οι δύο στη βουλγαρία.

Οι μεγαλύτεροι κατασκευαστές πυρηνικών μονάδων 
παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας είναι οι αμερικανικές 
εταιρείες Westinghouse και General 
Electric, η γαλλική AREVA, οι ιαπω-
νικές Toshiba, Hitachi και Mitsubishi 

του ήλία Μπέλλου*  ’85

15 χώρες παράγουν 
περισσότερο από το 1/4 
της ενέργειάς τους από 

πυρηνικά εργοστάσια.
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Συμμετοχή πυρηνικής ενέργειας στη συνολική παραγωγή ηλεκτρισμού, 2009 (%)

Πυρηνικά εργοστάσια υπό κατασκευή, 2009

δε πολύ μεγάλο το πολιτικό κόστος για τις κυβερνήσεις 
εκείνες που, διαβλέποντας τα οφέλη, θα δρομολογούσαν 
πυρηνικά προγράμματα.

Αν και η υπάρχουσα τεχνολογία κατασκευής πυρηνικών 
σταθμών είναι καρπός διδαγμάτων μισού αιώνα, παρέχει 
δε σημαντική ασφάλεια και καλή απόδοση, χρειάζονται 
ακόμα αρκετά βήματα ώστε να ανοίξει η αγορά.

Απαιτούνται κατ’ αρχάς σαφείς κρατικές πολιτικές 
και δεσμεύσεις καλυπτόμενες από αποτελεσματική νο-
μοθεσία. ή εξασφάλιση της χρη-
ματοδότησης για επενδύσεις του 
μεγέθους που απαιτεί η πυρηνι-
κή ανάπτυξη θα εξαρτηθεί άμεσα 
από τα προαναφερθέντα. Όπως 
βέβαια και από το κατά πόσον θα 
αντιμετωπιστούν με αποτελεσμα-
τικότητα ζητήματα ασφαλείας και 
θα ενημερωθεί με επιτυχία η κοινή 
γνώμη για τη νέα γενιά πυρηνικών 
εργοστασίων. Χρειάζονται ακόμα 
επιστήμονες και ειδικευμένο προ-
σωπικό. Επιπροσθέτως, απαιτείται 
ένα ισχυρότερο νομικό πλαίσιο 
διεθνώς, ούτως ώστε να διασφα-
λιστεί η ειρηνική και μόνον χρήση 
πυρηνικής τεχνολογίας. Όλα αυτά 
είναι κρίσιμες παράμετροι, τις 
οποίες υποδεικνύει η International 
Energy Agency στη μελέτη που συ-
νέταξε για τους G8.

στην Ελλάδα, παρότι το ζήτημα της ασφάλειας είναι 
υπαρκτό, με τη βουλγαρία να διαθέτει πυρηνικές 
μονάδες και την τουρκία, την Ιταλία, την Αίγυπτο 

και την Αλβανία να εξετάζουν το ενδεχόμενο κατασκευής, 
η συζήτηση γι’ αυτή τη μορφή ενέργειας είναι ανύπαρκτη. 
Αιτία η πολιτική ατολμία, όσον αφορά επιλογές που συ-
νεπάγονται υψηλό πολιτικό κόστος, παρά το γεγονός ότι 
η παραγωγή της δΕή δεν επαρκεί, ενώ κάποιες μονάδες 
της είναι από τις πλέον ρυπογόνες στην Ευρώπη. Άλλωστε, 

η ελληνική κοινή γνώμη, επιρρεπής 
όπως είναι σε κάθε είδους υστερία, 
και μετά από αρκετές δεκαετίες 
«επαναστατικής» ρητορικής, έχει 
ταυτίσει την πυρηνική ενέργεια με 
τον «ιμπεριαλισμό». το μεγαλύτε-
ρο πρόβλημα όμως κατά τη γνώμη 
μας δεν είναι ούτε αυτό ούτε το 
σεισμογενές του εδάφους μας (η 
τεχνολογία έχει λύσει αυτά τα προ-
βλήματα σε χώρες όπως η Ιαπωνία 
που είναι αναμφίβολα πιο σεισμο-
γενής). Είναι η παγιωμένη αντί-
ληψη του Έλληνα (και με το δίκιο 
του!) ότι το κράτος δεν είναι ικανό 
να διασφαλίσει ούτε ένα μίνιμουμ 
προϋποθέσεων ασφαλείας. Έτσι στο 
ορατό μέλλον η χώρα θα πρέπει να 
απαρνηθεί οφέλη που καρπώνονται 
πλήθος εταίρων της στην Ευρωπα-
ϊκή Ένωση.

Heavy Industries, η ρωσική κρατική 
Rosatom, η καναδική κρατική Atomic 
Energy of Canada Ltd, οι Κορεάτες που 
συνεργάζονται με την Westinghouse και 
κινεζικός όμιλος που έχει λάβει γαλλική 
και αμερικανική τεχνογνωσία.

Όμως η αγορά περιλαμβάνει δεκάδες 
ακόμα επιχειρήσεις που δραστηριοποιού-
νται τόσο στην παραγωγή καυσίμων και 
την εξόρυξη ουρανίου, όσο και στη δια-
χείριση των σταθμών και την επεξεργασία 
των αποβλήτων.

τα συμφέροντα είναι μεγάλα και έτσι 
ο ανταγωνισμός για πιο σύγχρονη τεχνο-
λογία, χαμηλότερα κόστη παραγωγής, μα-
κροβιότερη λειτουργία των σταθμών (ώστε 
να λειτουργήσει με ευνοϊκότερες αποσβέ-
σεις και περιθώρια κέρδους η επένδυση)  
και διαρκώς αυξανόμενες προδιαγραφές 
ασφαλείας, αποδίδει καρπούς.

Ομως το ιστορικό της χρήσης πυ-
ρηνικής ενέργειας έχει και μια 
διάσταση τρόμου. Οι τραγωδίες 

που προαναφέραμε στην αμερικανική μο-
νάδα του Θρι Μάιλς Άιλαντ και στη ρω-
σική του τσερνομπίλ έχουν καταστήσει τη 
διεθνή κοινή γνώμη έντονα αρνητική, είναι 

*  Σύμβουλος Έκδοσης,  Εφημερίδα  "Ισοτιμία", Αρχισυντάκτης Διεθνών Αγορών, Channel 9

Χώρα Μονάδες Ενέργεια (MW)

Αργεντινή 1 692
Βουλγαρία 2 1 906
Κίνα 20 19 920
Φινλανδία 1 1 600
Γαλλία 1 1 600
Ινδία 5 2 708
Ιράν 1 915
Ιαπωνία 1 1 325
Κορέα 6 6 520
Πακιστάν 1 300
Ρωσία 9 6 996
Σλοβακία 2 782
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Η.Π.Α. 1 1 165
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A
ris Candris became president and CEO of Westinghouse Electric 
Company on July 1st, 2008. The nuclear scientist and engineer 
was named to the top management role after a 33-year career 
at the Pittsburgh-based Westinghouse, one of the world’s lead-

ing nuclear electric power companies. Candris completed his B.A. degree 
in three years, with three majors-physics, mathematics, and pre-engineer-

ing. He applied for graduate school to Purdue University, The Ohio State Uni-
versity, the Massachusetts Institute of Technology, and Carnegie-Mellon Uni-

versity, and was accepted with scholarship offers from all of them. He chose 
Carnegie-Mellon over MIT because Westinghouse was headquartered 

in Pittsburgh. He completed his M.A. and PhD in nuclear en-
gineering.

Candris joined Westinghouse as a 
senior engineer in the former ad-

vanced reactor division in 1975, 
before he had completed work 
on his Ph.D. in nuclear science 
and engineering at Carnegie-
Mellon. That same year, West-
inghouse sold off its traditional 
appliance manufacturing busi-
ness as it focused more and 
more on nuclear power technol-
ogies and services. The compa-
ny, founded in 1886, would go 
through many changes before 
arriving at its current status as 
a purely nuclear electric power 
company.

He is a member of the Board of 
Trustees for Carnegie-Mellon 

University, Transylvania Universi-
ty and the Pittsburg Cultural Trust. 

He serves on the Advisory Board of 
the Carnegie Institute of Technol-

ogy and is a member of the Nuclear 
Energy Institute and The World Nucle-

ar Association Boards of Directors.  

Πρόεδρος και CEO της WESTINGHOUSE ElECTrIC COmPaNy

Συνέντευξη στο Δημήτρη Μαργαρώνη ’85
Επιμέλεια: Γιώργος Καρούσος ’70 και Γιώργος Νικολού ’07

|  Π Ρ Ο σ ω Π Α  |

Άρης Κανδρής ’70
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Going down memory lane, what comes to 
your mind when you think of Athens Col-
lege? Looking back at your years at Athens 
College how did they impact your univer-
sity education and career thereafter? 

The first things that always come 
to mind are the teachers, and my 
classmates. The teachers, across 
the board, exhibited exceptional 
dedication and commitment (at 
times, much to our chagrin!) They 
always pushed us, and instilled in us the belief that we were 
“special.” My classmates, to the last one, provided both sup-
port and competition. Their brilliance and energy enabled 
the high standards of instruction, and raised the playing 

field. I did not fully appreciate how unique to Athens Col-
lege both of these attributes were, until after graduation. 

As far as evaluating the impact on me, and my post 
education and career, Athens College’s positive influence 
is hard to overstate. Aside from some practical (and more 
“tangible”) benefits, like being able 
to go from high school to Ph.D. 
with only five years of full time 
study (the extra high school 
year, which unfortunately has 
been eliminated, was a major 
factor), my Athens College ex-
perience armed me with judgment, 

and a sense of responsibility and purpose, that have been 
instrumental in my subsequent life and career. 

What do you remember and brings a smile to your face from those years?

I have far too many fond memories to list here. Some that 
stand out, though, include tricks we played on some of 
our… favored teachers, and some of the antics during our 
annual excursions in high school. I still remember (not nec-
essarily fondly) the anxiety I felt almost every day riding the 
bus to Athens College, because I did not have the time (or, 
most probably, I did not take the time) the evening before 
to fully prepare for all the subjects of the day. Looking back, 
it was partly my fault, but also partly due to the heavy load 
that was the norm at Athens College. Thankfully, I have not 
had that feeling very often since, as Athens College clearly 
taught me the benefits of preparation! This past July we had 
our 40th reunion, and we had the opportunity to recount a 
lot of memories!

What would your advice be to a recent Athens College graduate who is considering 
to study and in the future work in the nuclear industry? 

Go for it! In addition to the fact that the field is particularly 
interesting (…no bias there!), the demand is, and is expected 
to stay, high for new entrants due to the global “renaissance” 
that nuclear power is experiencing.

With Bill Gates
at the Westinghouse HQ’s

- AP1000 simulator.

From the 40th reunion of the class of ’70 this Summer.

I will echo the sentiments of various world leaders when I 
stress to you here that in order for us to leave a safe and 
healthy planet to future generations, nuclear energy must 

be part of the mix.
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What obstacles does the nuclear industry face? 
Currently, approximately 440 operating nuclear power 
plants provide 16 percent of the world’s electricity. The 
United States gets 20 percent of its electricity from nuclear 
power plants, and the European Union 30 percent, includ-
ing roughly 80 percent in France. Nuclear energy is also, by 
far, the largest global source of non-polluting electricity.

Still, nuclear energy is not yet universally viewed as 
a significant or green generating source, so the industry 
must do a better job educating the public with regard to 
the contributions nuclear energy already makes. Nuclear 
energy has huge potential as an even larger source of safe, 
clean and reliable baseload electricity for both developed 
and developing countries and regions.

Another challenge is to create and maintain the global 
infrastructure that will be necessary to service the large 
number of new plants that we will build, in fact are already 
building, throughout the world.

At Westinghouse, for example, we are actively working 
with universities and institutions throughout the world to 
ensure we will have access to the engineering and design 
talent that we will need to continue leading the nuclear 
renaissance.

We are also making in-
vestments across the globe, 
through acquisition, joint 
ventures and other part-
nerships, to ensure that our 
supplier base is both quali-
fied and able to provide, 
among many other things, 
the large quantities of nu-
clear-grade steel, piping, 
pumps, motors and wiring 
that we will need very soon 
and for a long time to come.

What do you expect will occur in the 
industry in the next twenty years? 

We expect that there will be a significant number of new 
nuclear power plants built, and that existing plants will con-
tinue to operate at even higher levels of safety and efficiency. 

In the United States, for example, no less than 22 new 
plants have been announced, and 14 of those will be West-
inghouse AP1000™ designs. The first new plant in the 
United States, a Westinghouse AP1000, will come on line 
in the 2016 timeframe in Georgia, with up to 25 or more 
new plants expected to come on line between 2016 and the 
2030 timeframe.

Elsewhere, the growth will be even more phenomenal. 
China and India will likely build at least 50 new plants each 
during that timeframe, and once again we anticipate that 
the Westinghouse AP1000 will be the dominant technol-
ogy of choice. 

In China, four new AP1000s are already successfully 
under construction, and we expect to reach agreement for 
ten more within the next few months. We are also actively 
involved in discussions for new plants in the United King-
dom, Poland, Finland, the Czech Republic, South America 
and elsewhere.

In spite of this success and potential, though, Westing-
house fully supports balanced 
energy policies that include 
renewables such as wind, so-
lar and wave power, and also 
clean coal and natural gas 
where they are available. 

But, we also know that it 
is unrealistic, from both an 
economic or capacity per-
spective, to think that any one 
generating source, particular-
ly wind, solar or wave power, 
will ever be able to be the 
sole - or even the dominant 
- source provider of electric-
ity in any country or region of 
the world.

Signing Progress Energy (US) contract for two new nuclear units. China nuclear  plant negotiations.

Keynote speech at WNA Symposium - London.



 
Any discussion of nuclear power plants inevitably brings to mind the subject of 
safety. As a board member of the Nuclear Energy Institute, which has as one 
of its main purposes the education of the general public about nuclear power, 
please discuss the issue of safety.

Fortunately for the global environment, as well as for the 
nuclear power industry, the world is starting to embrace 
nuclear energy and its benefits. Unfortunately, many 
misconceptions about nuclear power still exist, and I am 
happy to further dispel some of the mistaken beliefs that 
remain.

Those of us who work in the field have a healthy respect 
for radiation and the potential dangers associated with 
nuclear material but we also know the enormous benefits, 
not only in terms of electrical power generation with no 
greenhouse gas emissions from nuclear plants, but also the 
many medical applications such as diagnostic x-rays, for 
example. The industry has not done a good job of telling its 
story which includes new technology that makes modern 
plants safer than ever.

There has been only one relatively major nuclear inci-
dent in the history of the nuclear energy industry in the 
United States-this is the accident that occurred a little over 
30 years ago at the Three Mile Island plant in Pennsylvania 
(USA). It caused no injuries and many studies in the years 
since the incident have found no discernable health issues 
in the surrounding population. 

But things did go wrong at Three Mile Island, and the in-
creased scrutiny from the public and from the government 
resulted in significant changes to the approach to nuclear 
power plant safety throughout the world. Because of the 
lessons learned from the Three Mile Island incident, nuclear 
power plants are much safer than they were 30 years ago, 
and they were, on balance, already very safe then.

And of course, the industry has been affected by the ac-
cident at the Chernobyl nuclear power plant in the Ukraine, 
where there was a loss of life. The design of the reactor that 
was in use at the Chernobyl plant was unique to the for-
mer Soviet Union, and it did not meet existing regulations 
in the rest of the world, so what happened at Chernobyl 
could have never happened elsewhere in the world. But af-
ter that accident, an international effort was launched to 
develop safety conventions, internationally accepted safety 
standards and a peer review system to prove the safety level 
of all plants. 

Worldwide, nuclear power plants are strictly regulated 
by many different agencies and must follow a very large 
number of safety regulations. And statistically, the safety 
record of nuclear power surpasses that of any other base 
load energy source.

At Westinghouse, I can’t stress enough the strength of 
our safety culture. Our AP1000 reactor design uses exten-
sively analyzed and tested passive systems to improve the 
safety of the plant, taking the operator “out of the loop,” if 
you will, and employing a reduced number of components 
to further improve safety by reducing complexity.
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Please discuss the major argu-
ment against nuclear energy 
– the high cost of building a 
nuclear plant. 

As far as the cost of 
building a nuclear 
power plant, it is true 
that this type of proj-
ect is capital-intensive. 
It costs, for example, as 
much as six billion dol-

lars (U.S.) to build a large nuclear power plant. However the 

long-term, all-in production costs for nuclear power are 
usually lower than that of other major electricity sources, 
and certainly much lower than all other zero-emitting op-
tions, except hydropower.

Here’s why: First, the cost of uranium that is the source 
of fuel for nuclear energy is comparatively inexpensive 
when compared to fossil fuels, and represents a far smaller 
component of the plant’s total cost of generation. Second, 
nuclear power plants are built to operate for 60 years com-
pared to the much shorter life cycle of other carbon-free 
energy plants.

To produce a comparable amount of electricity at either 
a fossil or wind or solar plant, therefore, often actually costs 

Opening panel at 2009WNA Symposium - London.

With Westinghouse Scholarship Award winner.

Even though Westinghouse Electric Company is 
now fully committed to the commercial nuclear 
power industry, the company traces its roots to 
1886 when the original Westinghouse Electric 
Company was founded by George Westinghouse, 
later acknowledged as the world’s greatest living 
engineer.  The company’s story began in the age of 
Steam -a 19th century success story that resonates 
in the 21st century- as it’s founder seized opportu-
nity after opportunity to make technology better, 
faster, more efficient. His ventures survive him and 
evolve through decade after turbulent decade into 
forms he couldn’t have predicted, but would no 
doubt have understood. His first significant inven-
tion appears in 1865, when he patents the rotary 
steam engine and four years later air brake, revo-
lutionizing railroad safety, founding at the same 
time Westinghouse air Brake Company. 

In 1886, as previously mentioned, Westinghouse 
Electric Company is founded -the first commercial 
alternating current power generation station in the 
same year is the confirmation of a great enter in 
the field- and within 20 years the company already 
numbers more than 20000 employees. In 1920 

the company schedules the first commercial radio 
broadcast, while in 1923 it demonstrates televi-
sion in laboratory setting and in 1937 builds the 
first industrial atom smasher. Offering remarkable 
aid through its technological advancements during 
the World War II, Westingouse operates the first 
analog computer, aNaCOm, in 1948, initiating si-
multaneously the age of peaceful nuclear power, as 
it begins the build of Bettis atomic Power labora-
tory in West mifflin, Pennsylvania and introducing 
electronic X-ray image amplifier. 

Following the same path, it constructs both the first 
commercial nuclear power plant in 1957 and the 
world’s most powerful waterwheel generators, for 
Niagara Falls, in 1960, as in addition, provides the 
cameras that enabled the world to watch the first 
moon walk in 1969. In 1995 Westinghouse buys 
CBS and four years later its commercial nuclear 
power businesses, now known as the Westinghouse 
Electric Company, is acquired by BNFl plc. In 
2007 Westinghouse signs multibillion-dollar con-
tracts to provide four aP1000 nuclear power plants 
in China, in collaboration with The Shaw Group, in 
one of the company’s modern landmarks.

The company



more than at a nuclear plant.

An other major argument against nuclear energy is waste management.
 Waste management is also a current topic of discussion in 
the nuclear industry, particularly in light of the cancella-
tion of the Yucca Mountain project in the United States. In 
discussing this issue, though, one must first emphasize that 
nuclear energy is the only large scale source of electricity 
that captures essentially 100 percent of its waste stream. 
Equally important, there are several technically and scien-
tifically proven options for safely and securely managing 
used nuclear fuel. 

The current administration in the U.S. has named a task 
force for the purpose of developing policy recommenda-
tions by the end of 2012 for the long-term disposition of 
used nuclear fuel. Although used fuel is safely and securely 
stored at plant sites and can remain there for many decades, 
a long-term plan is necessary. We’re confident that this task 
force will deliver a workable strategy. And, of course, in oth-
er parts of the world, fuel is being reprocessed and reused.

Please comment on the security concerns that we often hear as an argument 
against nuclear power.
 To address your question of vulnerability—all nuclear 
power plants go through a strict licensing process by the 
Nuclear Regulatory Commission in the United States or by 
the applicable licensing body in the associated Customer 
State. All new nuclear power plants are required to with-
stand the impact of a jetliner, for example, and must provide 
extensive analyses as proof. Nuclear plants are extremely 
well-protected, similar to high-security military facilities, 
and their multiple layers of security are a strong deterrent 
to potential threats.

Security concerns at commercial nuclear power plants 
have always been a top priority, and since the terrorist at-
tack of Sept. 11, 2001, in the United States nuclear power 
plants face heightened scrutiny and more stringent security 
requirements. I’m happy to say that today, nuclear facilities 
regulated by the NRC are among the most secure of the na-
tion’s critical infrastructure. In fact, a related study by the 
US Government rated nuclear plant security the strongest 
among the nation’s civilian infrastructure.

 Discuss the environmental advantages and disadvantages of nuclear power use.

I have partially addressed that in answering your previous 
questions, but let me address a bit more specifically some 
other environmental aspects. 

Nuclear energy has distinct environmental advantages 
over fossil fuels—most notably that it is the only source of 
carbon-free baseload power. It emits no harmful gases or 
toxic metals into the environment such as the vast quanti-
ties of carbon dioxide released by burning fossil fuel. And, 
unlike hydroelectricity and other renewable energy re-
sources, the existence of a nuclear power plant does not 
alter a region’s ecosystem. 

World population growth is expected to rise to 8.2 bil-
lion by the year 2030. The availability of clean energy is now, 
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• Kitzbuhel από €595€ 
• Saalbach από 620€ 
• Zermatt από 660€

• Madonna από 798€
• Chamonix από 850€ 
• Val D Isere από 860€ 

• Megeve από 880€ 
• St. Moritz από 985€ 

• Courchevel από 1195€ 

Kεντρικά γραφεία Aθήνα: Χρ. Λαδά 3, 10561, Τηλ.: 210 3333300

Ermis katheti ski.indd   1 13/9/2010   2:10:11 μμ
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and will continue to be, essential to global environmental 
health. I will echo the sentiments of various world leaders 
when I stress to you here that in order for us to leave a safe 
and healthy planet to future generations, nuclear energy 
must be part of the mix.

Describe Westinghouse’s presence in the industry today. What are the company’s 
major goals for the next twenty years?

Westinghouse is the nuclear energy industry’s true pioneer. 
We developed and supplied the world’s first commercial 
pressurized water reactor in 1957 near Pittsburgh, PA, 
(USA) and remain the industry’s clear technology leader.

Today, nearly half of the world’s 440 operating nuclear 
power plants were either supplied by Westinghouse or our 
licensees using Westinghouse designs. In the new plant 
area, the AP1000 technology is also clearly the technology 
of choice as the preponderance of new plant customers 
have selected it over competing technologies.

Westinghouse is also fully committed to the service and 
maintenance segments of the industry, and we continue 
to make significant investments designed to improve the 
already strong operating performance of the existing fleet.

Longer term, we will continue to make investments in 
developing new reactor designs while expanding the de-
ployment of nuclear power plants into additional regions of 
the world that might not now have a need or infrastructure 
for new plants.

For a country like Greece, by far not energy independent, is nuclear an option? 
Should Greece continue in a faster pace with alternative energy technologies 
such as solar, wind and hydro? Which direction should Greece’s energy policy 
take? 

Right now, the regulatory infrastructure in Greece is not yet 
developed enough to make nuclear energy feasible.

Longer term, nuclear energy needs to be part of the mix 
unless we want to depend on competitively priced electric-
ity imports from Bulgaria, and Turkey, which are pursuing 

new nuclear plants. The time, therefore, to start 
preparing and building infrastructure is now. 

In the meantime, Greece needs to take ad-
vantage (with the right balance) of its abundant 
sunshine and wind, as well as its other natural 
resources. For example, we have a large number 
of islands that can benefit down the road from 
a concept (VIVACE) that is being developed by 
one of our classmates -Dr. Michael Bernitsas 
’70, at the University of Michigan- that will 
make use of sea water movement under the 
surface to produce electricity.

Being abroad for the last 40 years what is your perspective on the 
financial crisis in Greece? What changes in your opinion would 

put Greece in the right track? 

It is definitely serious, complex and will be with us for a 
while, unfortunately. On the other hand, it had been “in 
the works” for some time, so it shouldn’t be a surprise. I 
think the measures taken by the government thus far, al-
beit painful, are the right ones, at least on the cost-cutting 
side of the equation. Greece also has a major tax evasion 
problem, which left un-tackled, will seriously prolong the 
agony, and may even lead to additional civil unrest (because 
of the perceived inequities of the solution). Longer term, 
productivity also needs to be improved, as well as the overly 
bureaucratic, and less than “business friendly” tenor of the 
regulations, but those will take a while.

Discuss the “journey” from Athens at 19 years of age to becoming the President 
and CEO of a major multi-national company in the U.S.

That’s a tough one! I sometimes joke that “you’d better be 
lucky than good,” and clearly luck is an element in life in 
general, and career development, in particular. I was lucky in 
my choice of schools, and advisors, and I clearly benefitted 
by the right mentors throughout my professional years. On 
the other hand, deciding which opportunities to pursue, and 
working hard at them, was obviously, also a factor. Clearly, 
the values I got at home, growing up, as well as at Athens 
College, also served me well. Finally, one cannot underesti-
mate the “blind meritocracy” system that is prevalent almost 
exclusively in US companies - there aren’t too many places in 
the world where non-natives run major corporations. 

Presentation to Wall Street Analysts, Dec. 2009.

Jamming with musical group “8th Street ROX” - Pittsburgh.

There aren’t too many places in the 
world where non-natives run major 
corporations. 
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Στις 20 Ιουνίου επιστρέψαμε στην αφετηρία μας!
Του χρόνου ακόμα καλύτερα, ακόμη περισσότεροι...

Λέσχη ΣΑΚΑ
Οικογενειομαχίες

Αίθουσα Ηλία Ηλιάσκου ’29
1η συνάντηση Οικοτρόφων

Campus Ψυχικού
Κυνήγι «Κολλεγιακού» Θησαυρού

Bookis Plaza
BBQ lunch

Αθλητικές δράσεις, εσωτερικές ξε-
ναγήσεις, προβολές ντοκιμαντέρ, υπαί-
θριες εξερευνήσεις, συναντήσεις, φα-
γητό, μουσική, κλήρωση πλούσιων 
δώρων, κι όλα αυτά ανάμεικτα με κολ-
λεγιακές αναμνήσεις και ψυχαγωγική 
διάθεση συνέθεσαν το πολύχρωμο 
ψηφιδωτό της πρώτης φετινής διορ-
γάνωσης της ήμέρας των Αποφοίτων 
(Alumni Day), την Κυριακή 20 Ιουνί-
ου. Αποτίνοντας ιστορικό φόρο τιμής 
και έχοντας ως σημεία αναφοράς την 
πρώτη αντίστοιχη προσπάθεια του 
1980 και το Back to School του 1995, 
αλλά και αξιοποιώντας το πολύτιμο 

κεκτημένο του επιτυχημένου περσινού Summer Cup, 
η πρωτοβουλία κατόρθωσε να εντάξει στο πρόγραμ-
μά της ένα πλήθος διαφορετικών και εναλλασσόμε-
νων δράστηριοτήτων, προσελκύοντας πάνω από 1200 
άτομα στους χώρους του κολλεγιακού campus.

το πρώτο βήμα της καινοτόμου και φιλόδοξης συ-

νάμα προσπάθειας υπήρξε κάτι παραπάνω από εν-
θαρρυντικό. Οι παλαιότεροι θυμήθηκαν, οι νεότεροι 
διασκέδασαν, ενώ ακόμα και τα παιδιά είχαν την ευ-
καιρία να αφιερωθούν σε ολοήμερα παιχνίδια, σε ένα 
πραγματικό αντάμωμα «των γενεών και των αποχρώ-
σεων». Φυσικά τίποτα απ’ όλα τα παραπάνω δεν θα 
ήταν εφικτό δίχως την αμέριστη συμπαράσταση τό-
σο του σΑΚΑ όσο και την βοήθεια όλων των υπόλοι-
πων –μηδενός εξαιρουμένου– κολλεγιακών φορέων. 
συνεπώς, τα εύσημα θα πρέπει να αποδοθούν εξίσου 
και σε αυτούς τους ικανούς συμπαραστάτες του όλου 
εγχειρήματος. 

Οι προκλήσεις αφορούν πλέον το μέλλον. το 
Alumni Day θα πρέπει να στηριχθεί και να ενισχυθεί 
ακόμα περισσότερο, ώστε να αποτελέσει τη ναυαρχί-
δα των δράσεων του συλλόγου, λειτουργώντας ταυ-
τόχρονα ως μια βασική αφορμή ετήσιας συνεύρεσης 
του σώματος των αποφοίτων. δεν το χρωστάμε μόνο 
στους συντελεστές της 20ης Ιουνίου. το χρωστάμε κυ-
ρίως στους 1200 συμμετέχοντες, που μπορούν να γί-
νουν ακόμα περισσότεροι…

www.saka.gr/AlumniDay

Let’s get together

alumniday
2010alumni

επ
ιστ

ρέφο
υμε

στ
ην 

αφετη
ρία μας!

Κυριακή 20 Ιουνίου
Χ Ο Ρ Η Γ Ο Σ

Υ Π Ο Σ Τ Η Ρ Ι Κ Τ Ε Σ

Ηλιαία
Μ Η Ν Ι Α Ι Α  Ε Π Ι Θ Ε Ω Ρ Η Σ Η  Α Δ Ε Σ Μ Ε Υ Τ Η Σ  Κ Ρ Ι Τ Ι Κ Η Σ

Επιμέλεια: Δημήτρης Μαργαρώνης ’85
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Ναός Παμμεγίστων Ταξιαρχών
Memorial Service

Μπενάκειο
ξενάγηση Μπενακείου

Χωρέμειο
Προβολή ταινίας

Λέσχη ΣΑΚΑ
Registration – Πρωινό

Bookis Plaza
BBQ lunch

Λέσχη ΣΑΚΑ
Live Music

Λέσχη ΣΑΚΑ
Κλήρωση λαχνού

Γήπεδα Κολλεγίου
Alumni Day Cup

«Ένα σχολείο στα χρόνια του Μεσοπολέμου»



ή συμβολή των πρώην προ-
έδρων, του σώματος των 
σΑΚΑ agents, των κυριών 
του PFD και του PPFD στην 
οργανωτική επιτυχία του 
Alumni Day υπήρξε καθορι-

στική. σε συναντήσεις που πραγματοποιήθηκαν στη λέσχη του σΑΚΑ, 
υπήρξε ενημέρωση για τη μέχρι τότε οργανωτική προσπάθεια, ανταλ-
λαγή απόψεων για εκκρεμή οργανωτικά ζητήματα και ειδική αναφορά 
στην ανάγκη συνδρομής αναφορικά με την επικοινωνιακή προβολή της 
εκδήλωσης και τη διακίνηση του λαχνού. τα ιδιαίτερα ικανοποιητικά οι-
κονομικά αποτελέσματα της λαχειοφόρου Αγοράς πιστώνονται πράγ-
ματι σε μεγάλο βαθμό στην ενεργοποίηση του ζωντανού αυτού κομμα-
τιού της κοινότητας του Κολλεγίου.

Πλειάδες σημαίνει αστέρια… έρωτας… ομορφιά…Πλειάδες σημαίνει αστέρια… έρωτας… ομορφιά…

Ένας χώρος μαγικός που ταξιδεύει τη σκέψη, απελευθερώνει  
τις αισθήσεις και κάνει το ταξίδι μια μοναδική απόδραση.
Ένας χώρος μαγικός που ταξιδεύει τη σκέψη, απελευθερώνει  
τις αισθήσεις και κάνει το ταξίδι μια μοναδική απόδραση.

Κάτω Τρίκαλα Κορινθίας 
+30 27430 91137

pleiades1/4.indd   1 6/3/10   12:38 PM
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Σχεδιασμός και κατασκευή νέων κτιρίων, 
ανακατασκευές παλαιών κτιρίων

Καθημερινή επίβλεψη όλων των έργων και 
πλήρης λογιστική τους παρακολούθηση

Λεπτομερειακή κατασκευή με προσοχή 
στην ποιότητα

Γρήγορη και οικονομική ολοκλήρωση των 
έργων και συντήρησή τους

Οργάνωση, 
διοίκηση και 
κατασκευή 
τεχνικών έργων  

Detailed
Constructions

Dimitris Komninos

Ιπποκράτους 7, Αθήνα 10679
Τ.Θ. 52827 - Τ.Κ. 14610
Τηλ. 210 62.09.771 - Fax. 210 62.09.084

komninos@dcdk.gr - www.dcdk.gr
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Η ημέρα ξεκινά με επιμνημόσυνη δέηση στη μνήμη των αποφοίτων που έφυγαν από κοντά μας...

Πρώτη τονωτική ένεση με πρόγευμα και καφέ στη Λέσχη εν όψει των 
...εξαντλητικών δραστηριοτήτων που πρόκειται να ακολουθήσουν.

alumniday
2010

RegistRation – Πρωινό 

MeMoRial seRvice
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www.marebluehotels.gr         e-mail: info@marebluehotels.gr

C R E T E -  R H O D E S  -  K E F A L O N I A  -  C O R F U

Skala Kefalonias - Tel: +30 26710 83581-2, Fax: +30 26710 83583, e-mail: infomba@marebluehotels.gr

for the perfect holiday experience!!

Το Summer Cup 2009 ενσωματώθηκε 
στο φετινό AlumniDay ως AlumniDayCup 
και περιελάμβανε 10 αθλητικά τουρνουά.

KΥΡΙΑΚΗ 20 ΙΟΥΝΙΟΥ
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Οι απόφοιτοι είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν εκ νέου το ανακαινισμένο κτίριο των μαθητικών τους 
χρόνων. Οι καθηγητές και τεχνικοί μάς υποδέχθηκαν με κέφι στις νέες αίθουσες, παρουσιάζοντας τις 
καινοτόμες μεθόδους διδασκαλίας, ενώ δεν απουσίαζε η απαραίτητη μουσική υπόκρουση.

ΓΕΡΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΑΘΛΗΣΗΣ-ΑΣΚΗΣΗΣ

To διοικητικό συμβούλιο του Ε.Ε.Ι. απο-
δέχθηκε την πρόταση της Αθλητικής 
συμβουλευτικής Επιτροπής για την κα-

θιέρωση ενός νέου βραβείου, που σκοπό έχει να 
τονώνει την ιδέα και την αξία 
της διά βίου Άθλησης, τιμώ-
ντας, παράλληλα, και προβάλ-
λοντας πρότυπα για το παρόν 
και το μέλλον. 

Ονομάστηκε «γέρας», αντί 
του συνηθισμένου όρου βρα-
βείο, διότι η ομηρική αυτή λέξη 
δηλώνει ταυτόχρονα το αρι-
στείο και το έπαθλο. Προέρχε-
ται, μάλιστα, από την τιμητική θέση που 

επεφύλασσαν οι αρχαίοι Έλληνες σε αυτούς που 
είχαν μια ορισμένη ηλικία και ήταν εξ αυτού του 
λόγου σεβαστοί («γεραροί»).

το Γέρας απενεμήθη φέτος για πρώτη φορά 
στους αγαπητούς και «γεραρούς» συναποφοί-
τους Μηνά Εφραίμογλου ’43, Χαράλαμπο βελλή 
’43, Γιάννη Πίττα ’47 και Ανδρέα Ποταμιάνο ’52. 
ή απονομή πραγματοποιήθηκε από τον Πρόε-
δρο του δ.σ. του Ε.Ε.Ι. Αλέξανδρο σαμαρά ’67, 

κατά τον εορτασμό της ήμέρας των 
Αποφοίτων-Alumni Day 2010. Και οι 
τέσσερις βραβευθέντες συνεχίζουν να 
ασκούνται συχνά, έχοντας μεταδώσει 
στα παιδιά και στα εγγόνια τους την 
αγάπη για τον αθλητισμό. 

Ο Αριστοτέλης έγραψε ότι «ευγη-
ρία υπάρχει, όταν το γήρας επέρχεται 
αργά και χωρίς ενοχλήσεις» (Ρητορική 
1361β, 27), υπογραμμίζοντας έτσι τη 

συμβολή της διά βίου Άθλησης στη μακρόχρονη 
ευεξία και, συνακόλουθα, στην ευγηρία.

Κώστας Κανόνης ’62
Πρόεδρος Α.Σ.Ε.
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Renew your perspective

An ultra-modern star, The Westin Athens captures the beauty of an elegant seaside resort.
Built into the rock, this impressive setting provides a unique landscape.
Contemporary lines dominate the interiors accented by modern artwork
and minimal furnishings.

Find renewal at The Westin Athens  at the Astir Palace Resort,
the ultimate destination in the Mediterranean. 

the westin athens
astir palace beach resort 40 apollonos st. vouliagmeni athens 16671, greece

t 30.210.890.2000, f 30.210.896.25 8 2

westin.com/athens 

Westin ad 10.5X14 english.indd   1 9/8/10   11:55 AM

ΠρόΒόΛη Τάινιάσ Ενίσχυση της κολλεγια-
κής μνήμης για τους πα-
λαιότερους και ανακάλυ-
ψη νέων ιστορικών πτυ-
χών για τους νεότερους 
η προβολή της ταινίας 
«Ένα σχολείο στα χρόνια 
του Μεσοπολέμου», του 
Γ. Πετρίτση ’59, στο ανα-
καινισμένο Χωρέμειο.
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Οι μικροί μας φίλοι είχαν την ευ-
καιρία να επιδοθούν σε πλήθος 
παιχνιδιών στο Φυλακτόπου-

λος Plaza, υπό τη διακρι-
τική εποπτεία και ενίοτε 
συμμετοχή των γονιών 
τους.

Εν' όψει της διοργάνωσης 
ενός συνολικού reunion 
όσων πέρασαν από το 
Οικοτροφείο κατά το πα-
ρελθόν, πραγματοποιήθη-
κε στην αίθουσα συνεδρι-
άσεων του συλλόγου μια 
πρώτη mini συνάντηση των οικοτρόφων.

Ευκαιρία για περιήγηση στο κολλεγιακό campus είχαν όσοι 
επέλεξαν να αναζητήσουν περασμένα κολλεγιακά βιώματα 
σε ένα ιδιαίτερο κυνήγι θησαυρού.

alumniday
2010

1η συνάνΤηση όικόΤρόφων

κυνηγι «κόΛΛεγιάκόυ» Θησάυρόυ

όικόγενειόΜάχιεσ
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στη δημοφιλέστερη εκδήλωση της ημέρας 
οι συμμετέχοντες απολαμβάνουν εξαιρετι-
κό BBQ και ποτά, διακόπτοντας για λίγο τη 
ροή των συναρπαστικών δράσεων.

BBQ lunch
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Απόφοιτοι μουσικοί δι-
ασκεδάζουν και χαλα-
ρώνουν τη γεμάτη από 
κόσμο λέσχη, τραγου-
δώντας παλιές και νεό-
τερες επιτυχίες, ενισχύ-
οντας έτσι το φιλικό και 
οικείο κλίμα που έχει 
δημιουργηθεί ήδη από 
το μεσημεριανό γεύμα.

live Music

Για περισσότερες πληροφορίες και για τις ειδικές μας προσφορές, 
παρακαλώ επικοινωνήστε με το τμήμα κρατήσεων:
210 6149563 / 210 6142083-87 / reservation@capsis.gr / www.capsis.com

Αγία Πελαγία, Ηράκλειο, Κρήτη

Βρίσκεται σε μία ιδιωτική χερσόνησο, μόλις 20 λεπτά από την πόλη και το Διεθνές Αεροδρόμιο 
του Ηρακλείου και δίπλα στο παραδοσιακό ψαροχώρι της Αγίας Πελαγίας. 
Περιβάλλεται από ένα Βοτανικό πάρκο 167.000 τ.μ με πανέμορφη θέα στο Αιγαίο, καταπράσινα 
μονοπάτια, πηγές, καταρράχτες, παραλίες και διαθέτει 10 εστιατόρια, 8 μπαρ, 7 πισίνες, 
water sport centre, Aqua Park, το Capsis Minoan Amusement Park για τα παιδιά, το Euphoria 
Rejuvenating Spa, γυμναστήριο και κομμωτήριο.  
Μπορείτε να επιλέξετε ανάμεσα σε 4 διαφορετικά ξενοδοχεία/ γειτονιές με διαφορετικούς 
τύπους δωματίων, από bungalows κατάλληλα για οικογένειες έως βίλες με ιδιωτικές πισίνες.
Ένας επίγειος παράδεισος για να περνάνε καλά οι μικροί και οι μεγάλοι καλύτερα!!
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ΛΑΧΝΟΣ
1ος λαχνός 1289 Toyota iQ Θεοδώρα Κατσαμπέ
2ος λαχνός 2122 Louis Hellenic Cruises Βασίλης Τσεμάνης ’57
3ος λαχνός 928 Navigator Travel Δημήτρης Αϊβάτογλου ’95
4ος λαχνός 572 Mareblue Hotels Κων/νος Παπαντώνης
5ος λαχνός 736 Πλειάδων Γη Resort Μαρία Θεοφανοπούλου  ’88
6ος λαχνός 1539  Out of the Blue Capsis Νίκος Βεζυργιάννης  ’93
7ος λαχνός 2625 The Westin Astir Palace Ιωάννης Πατέρας  ’84
8ος λαχνός 811 Villa Selena Πέτρος Αθανασούλας  ’99
9ος λαχνός 1147 Mykonian Mare Resort Αγγελική Σβορώνου

10ος λαχνός 2201 Amarisso New York Μαρί Παλαντζιάν-Ραξέβσκυ  ’01
11ος λαχνός 1387 Lapin House Αλέξης Κομσέλης ’92
12ος λαχνός 1857 Sport Camp Λουτράκι Ιωάννης Κατσαγκόλης
13ος λαχνός 2272 Καταστήματα Μαζαράκη Σάββας Παναγόπουλος ’94
14ος λαχνός 2376 Asian Spa Γιώργος Οικονόμου
15ος λαχνός 2114 Asian Spa Α΄ Αναπλ. Ησαΐας Χαράλαμπος ’69
16ος λαχνός 1104 Θρανίο μαθητικών χρόνων Γιώργος Σακελλαριάδης ’01

Επιλαχόντες: 1ος:1305, 2ος:2586, 3ος:719, 4ος:1092, 5ος:722, 6ος:1271

κΛηρωση Λάχνόυ
δεκαέξι λαχνοί κληρώθηκαν απο-
δίδοντας, παρουσία συναποφοίτου 
συμβολαιογράφου, τα ισάριθμα 

πολυπόθητα δώρα στους ευτυχείς νικητές. ή 
ημέρα οδεύει πλέον προς το τέλος της, αλλά ο θεσμός του 

Alumni Day έχει μόλις κάνει το πρώτο του ελπιδοφόρο βήμα... 

Χ Ο ρ Η γ Ο ς Υ Π Ο Σ Τ Η Ρ Ι Κ Τ Ε Σ

   Ηλιαία
Μ Η Ν Ι Α Ι Α  Ε Π Ι Θ Ε Ω Ρ Η Σ Η  Α Δ Ε Σ Μ Ε Υ Τ Η Σ  Κ Ρ Ι Τ Ι Κ Η Σ

alumniday
2010

Θερμές ευχαριστίες για την καθοριστική συμβολή τους   στο εγχείρημα θα θέλαμε να απευθύ-
νουμε στην κ. Τιτίνα Βασιλείου-Δασκαλάκη και το Δ.Σ. του Ε.Ε.Ι., το Διευθυντή/President του Κολλεγίου Dr. David 
Rupp, τον Κώστα Κανόνη ’62 και την Αθλητική Συμβουλευτική Επιτροπή του Ε.Ε.Ι., το Χάρη Χρυσόπουλο ’60 και όλους 
τους πρώην προέδρους του ΣΑΚΑ, το Δημήτρη Καραμάνο ’59 και τη Διεύθυνση Δημοσίων Σχέσεων, την κ. Πολυ-
άνθη Τσίγκου και τον κ. Νικόλαο Μανταράκη και τις Διευθύνσεις των σχολείων του Ε.Ε.Ι., τους κ.κ. Χατζηδάκη, Κα-
τσαμπέ, Κωνσταντακόπουλο και Χάλαρη, καθώς και όλο το υπόλοιπο ανθρώπινο δυναμικό του σχολείου που επι-
στρατεύθηκε για τις ανάγκες της ημέρας, τους κ.κ. Γρυπάρη, Σούλιο και το Τμήμα Φυσικής Αγωγής του Ε.Ε.Ι. Ακόμα, 
η όλη προσπάθεια δεν θα μπορούσε να είχε στεφθεί με επιτυχία δίχως την αποφασιστική αρωγή της κ. Αλίκης Κε-
λαϊδή-Χατζοπούλου και των κυριών του PFD, της κ. Έπης Δούμας και των κυριών του PPFD, της κ. Νένας Σκεύη, της 
κ. Κασταλίας Σαμοΐλη και του Office of Development, της κ. Ρένας Σκαρβέλη-Καλογερά, Υπεύθυνης του Μόνι-
μου Bazaar, καθώς και της συμβολαιογράφου Κατερίνας Κοσμά ’93 που παρίστατο στη διαδικασία της κλήρωσης.
Ακόμη, ιδιαίτερα ευχαριστούμε τους χορηγούς, υποστηρικτές και δωροθέτες μας: Coca-Cola, Ελληνική Εταιρεία Εμφια-
λώσεως και το Γιάννη Αθανασιάδη ’85, την Platis και το Θανάση Πλατή ’61, την Cayak Quality Ice Cream και την κ. Σαλώ-
μη Σταυρίδου, την Μυκονιάτη Α. & Χ. Ο.Ε. και τον κ. Χάρη Τσαγκαράτο, τη Β. Γ. Σπηλιόπουλος ΑΒΕΕ και το Γιώργο Σπηλιό-
πουλο ’94, την ΗΛΙΑΙΑ και τον Μιχάλη Κύρκο, την Toyota Ελλάς ΑΒΕΕ και τον κ. Άρη Αραβανή, την Louis Hellenic Cruises 
και τον Κώστα Λοΐζου ’62, τη Navigator Travel & Tourist Services LTD και τη κ. Λίτσα Εφετσίδου, την ASTIR PALACE RESORT 
και τον κ. Gregory De Clerck, την Capsis Hotel & Resorts και την κ. Ειρήνη Βάρδα-Καψή, τον Όμιλο Δραγώνα και το Γιώρ-
γο Δραγώνα ’66, τη Mykonian Mare Resort & Spa και τη Στεφανία Κόγια ’08, την Amarisso New York και την κ. Πανα-
γιώτα Μαυροειδή, τη Lapin House και την κ. Ευγενία Παπαϊωάννου και την SPORTCAMP και το Σπύρο Καραβούλη ’85.

Ο πρώτος λαχνός
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¦åòéóóÞôåòå÷ áðÞ 8.500 åçëáôåóôèíÛîå÷ ðéóÝîå÷!

¦åòéóóÞôåòïé áðÞ 92% ôöî ¦åìáôñî íá÷ äèìñîïùî "åêáéòåôéëÀ éëáîïðïéèíÛîïé"!

¦åòéóóÞôåòá áðÞ 20 óèíåÝá åêùðèòÛôèóè÷ óå Þìè ôèî ¶ììÀäá!

¦åòéóóÞôåòïé áðÞ 200 åîõïùóéñäåé÷ ¶òçáúÞíåîïé (2009 Best Workplace in Europe)!

¦åòéóóÞôåòá áðÞ 100 ðòïûÞîôá ëáé ùðèòåóÝå÷ çéá ôèî ðéóÝîá!

¦åòéóóÞôåòï áðÞ íéá áðìÜ åôáéòåÝá ëáôáóëåùÜ÷ ðéóÝîá÷!
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¦åòéóóÞôåòè áðÞìáùóè!

Îøåôå ðéóÝîá;
Îøïùíå ôïù÷ ôòÞðïù÷ îá ôèî 
                     áðïìáíâÀîåôå áëÞíá ðåòéóóÞôåòï! 
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Με αφορμή τη συμπλήρωση 50 χρόνων ζωής της έκδοσης το Δεκέμβριο του 2010, ο ΕΡ-
ΜΗΣ ανέτρεξε στο αρχειακό υλικό του με σκοπό να τονώσει την ιστορική μνήμη των κολλε-
γιακών θεσμών και της πορείας του Συλλόγου.

Οι αντιπροσωπευτικές στιγμές που αναδείχθηκαν στα τέσσερα προηγούμενα τεύχη λει-
τουργούν ως πρόγευση τόσο της προσεχούς 200ής έκδοσης του εντύπου όσο και της επετεια-
κής εκδήλωσης τιμής στους πρωτεργάτες και τους διαχρονικούς συντελεστές του, το Δεκέμ-
βριο του 2010.

1964: Διαφήμιση εποχής

2005:  Αφιέρωμα του ΕΡΜΗ στον πρώτο μαθητή του Κολλεγίου και «πρώτο πολίτη» του ΣΑΚΑ Ηλία 
Ηλιάσκο ’29

1965:  Οι κ.κ. Ο. Ντέιβις, Κ. Τσολαϊνός και 
Εμμ. Τρουλλινός κατά τα εγκαίνια του 
Οικήματος Βασιλείας Τσολαϊνού, το 
Σεπτέμβριο του 1959. 

1960: Δεκέμβριος, 
το πρώτο τεύχος!

2000:  Από το συνέδριο «Αθήνα 2005 -Η 
Επόμενη Ημέρα των Ολυμπιακών 
Αγώνων».

1965:  Ο κ. Ραφαήλ Μωυσής ’52 
ομιλεί σε εκδήλωση του 
ΣΑΚΑ.

ερμηςΝΕΑ ΕΠΟΧΗ
1960-2010

50 XPONIA

Πάνελ με θέμα «Οικονομία και Κοινωνία». 

Γιώργος Καλοφωλιάς ’81 
- Παύλος Τσίμας στην 

έναρξη του συνεδρίου.



2001: Ο Μάρκος Κυνηγός σε συνέντευξή του στον ΕΡΜΗ τονίζει, «Ο δάσκαλος που πιστεύει στο έργο του βλέπει σε κάθε παιδί 
χωριστά και σε όλα τα παιδιά μαζί την ανθρωπότητα να ξαναγεννιέται».

2003:  Διάλεξη του Νίκου Δήμου ’54 με θέμα « Νέος Ψηφιακός λόγος» στη Λέσχη 
του ΣΑΚΑ. Από αριστερά, οι Θανάσης Σαΐτης ’58, πρώην Πρόεδρος του 

2003:  Αφιέρωμα του 
ΕΡΜΗ στο «στίβο» 
της πολιτικής, 
με παρουσίαση 
αποφοίτων 
υποψηφίων.

2004:  Αφιέρωμα του 
ΕΡΜΗ με θέμα 
«Αθλητισμός και 
Κολλέγιο».
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ΣΑΚΑ, Γιώργος 
Αναστασόπουλος 
'54, πρώην 
Πρόεδρος του 
Ε.Ε.Ι. και ο 
ομιλητής.

Η συγκρότηση του αρχείου των παλαιότερων 
εκδόσεων του εντύπου, που ανέρχονται πια στις 
199, εκκινώντας από το πρώτο τεύχος του Δε-
κεμβρίου 1960, και η οποία βρισκόταν σε εξέ-
λιξη τα τελευταία δύο χρόνια, ολοκληρώθηκε! 
Το εγχείρημα δεν θα μπορούσε να έχει ευοδωθεί 
δίχως την ουσιαστική συμβολή της Βιβλιοθήκης 
του Κολλεγίου, και, ειδικότερα, της κας Αλεξάν-
δρας Παπάζογλου και της κας Σμαράγδας Διο-
νυσοπούλου, καθώς και των συναποφοίτων Άρη 
Μανιά ’57, Διονύση Βρέκοσι ’61, Γιάννη Παύλου 
’76, Δημήτρη Καστριώτη ’78, Δημήτρη Μαργα-
ρώνη ’85 και Αιμίλιου Παϊδούση ’86. 

Ο ΕΡΜΗΣ ΤΙΜΑ ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ



Από την 1η σεπτεμβρίου 2010 
ανέλαβε τα καθήκοντά του ο 
ο νέος διευθυντής/President 

του Κολλεγίου Αθηνών-Κολλεγίου Ψυ-
χικού Καθηγητής σπύρος Πoλλάλης.

Ο Καθηγητής σπύρος Πολλάλης, 
μετά την αποφοίτησή του από τη σχο-
λή Πολιτικών Μηχανικών του Εθνι-
κού Μετσοβίου Πολυτεχνείου, συνέ-

χισε τις σπουδές του στις ήΠΑ: M.S. 
in Ocean Engineering - M.I.T., M.S. 
in Civil Engineering - M.I.T., M.B.A. 
in High Technology - Northeastern 
University, Ph.D. in Civil Engineering 
- M.I.T., Hon. M.ARCH - Harvard 
University. 

Από το 1986 είναι Professor of 
Design, Technology and Management 
στο Harvard Graduate School of 
Design. Έχει επίσης διδάξει ως 
Visiting Professor σε Πανεπιστήμια 
της Ελλάδος (Πατρών), της Γερμανίας 
(Stuttgart), της Ολλανδίας (Delft) και 
της Ελβετίας (ETH-Zurich), συνεργά-
ζεται δε και με το Harvard Business 
School. To 1997 ίδρυσε το Center 
for Design Informatics στο Harvard 
University, του οποίου ήταν διευθυ-
ντής μέχρι το 2004. 

Ευρύτατο είναι το ερευνητικό και 
συγγραφικό έργο του, αναφερόμενο 
σε θέματα αρχιτεκτονικής, περιβάλ-

λοντος, περιφερειακής ανάπτυξης, 
αξιοποίησης των σύγχρονων τεχνο-
λογιών στην εκπαίδευση κ.ά.

ή σχέση του Καθηγητού σπύρου 
Πολλάλη με το Κολλέγιο είναι στενή. 
Από το 2006 είναι μέλος του Ακαδη-
μαϊκού Εκπαιδευτικού συμβουλίου 
και της Επιτροπής Πληροφορικής του 
διοικητικού συμβουλίου του Ελληνο-
αμερικανικού Εκπαιδευτικού Ιδρύμα-
τος. Είναι επίσης μέλος της ομάδας 
μελέτης ανέγερσης της Γέφυρας Πε-
ζών-Γέφυρας Παιδιών στη λεωφόρο 
Κηφισίας.

στο Κολλέγιο φοιτούν και τα δύο 
παιδιά του. 

το διοικητικό συμβούλιο, εκ μέ-
ρους ολόκληρης της Κολλεγιακής 
οικογένειας, συγχαίρει τον Καθηγητή 
σπύρο Πολλάλη για την ανάληψη της 
διεύθυνσης του Κολλεγίου Αθηνών-
Κολλεγίου Ψυχικού και εύχεται κάθε 
επιτυχία στην επιτέλεση του έργου του.

48  ερμής 

Επιμέλεια: Γιώργος Νικολού ’07

 Course Management System. τα τελευταία χρόνια το Κολ-
λέγιο έχει εισαγάγει το σύστημα διαχείρισης Μαθημάτων 
(Course Management System (CMS)), μέσω του οποίου 
υλοποιείται το νέο εκπαιδευτικό μοντέλο του σχολείου, 
που προωθεί και υπηρετεί με τρόπο συγκεκριμένο και 
στοχευμένο την ένταξη των νέων τεχνολογιών στην εκ-
παιδευτική διαδικασία. το CMS χρησιμοποιεί το Internet 
ως μέρος της τεχνολογικής του πλατφόρμας, ενώ προσφέ-
ρεται επίσης και ως μέσο για τη γενικότερη καθοδήγηση 
της κολλεγιακής κοινότητας, κυρίως των ανηλίκων, σε θέ-
ματα που αφορούν την ασφαλή χρήση της «διαδικτυακής 
τεχνολογίας», αποτρέποντας έτσι την ανεξέλεγκτη και 
επικίνδυνη χρήση της.

νέα από το σχολείο μας

Με την ολοκλήρωση πεντα-
ετούς θητείας ως διευθυ-
ντής/President του Κολ-

λεγίου Αθηνών - Κολλεγίου Ψυχικού, 
ο Dr. David Rupp αποχώρησε από τη 
θέση αυτή στις 31 Αυγούστου 2010. 
Είχε αναλάβει τα καθήκοντά του στο 
Κολλέγιο τον Ιούλιο του 2005.

Ο Dr. David Rupp συνέβαλε ου-
σιαστικά στην επιτέλεση του ακαδη-
μαϊκού έργου του Κολλεγίου, στην 

προώθηση εκπαιδευτικών καινοτομι-
ών, στην προαγωγή μιας περιβαλλο-
ντικής κουλτούρας και στην ενίσχυση 
παραδοσιακών Κολλεγιακών θεσμών, 
όπως τα Reunions των αποφοίτων.

Εκ μέρους ολόκληρης της Κολ-
λεγιακής κοινότητας, ευχαριστούμε 
τον Dr. David Rupp για την προσφο-
ρά του και ευχόμαστε σ’ αυτόν και 
στην οικογένειά του κάθε καλό για 
το μέλλον.

n

 Fund Drive. Για τη σχολική χρονιά 2010-2011 παραμέ-
νουν επικεφαλής των Επιτροπών Fund Drive ο δημήτρης 
βαμβακόπουλος ΄64, με συνεργάτη-βοηθό τον στέλιο 
Χαρτζίδη ΄93 (AFD), η Αλίκη Κελαϊδή-Χατζοπούλου με 
Αντιπρόεδρο τη Μαργαρίτα Κουτεντάκη και υπεύθυνη 
του Μόνιμου Μπαζάρ τη Ρένα σκαρβέλη-Καλογερά (PFD) 
και η Έπη δούμα (PPFD).
 Διακρίσεις μαθητών. Οι μαθητές του Κολλεγίου Θ.-Α. στυ-
λιανού (International Baccalaureate 1) και Α. Γεωργίου (β΄ 
λυκείου Κολλεγίου Αθηνών) επελέγησαν μετά από γραπτό 
διαγωνισμό μεταξύ 11.000 μαθητών για να συμμετάσχουν 
ως τακτικά μέλη στην ΙΕ΄ σύνοδο της βουλής των Εφήβων, 
που θα πραγματοποιηθεί το σεπτέμβριο του 2010.

 Νέος Διευθυντής/President
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ΕΛΛΗΝοΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚοΝ ΕΚΠΑΙΔΕυΤΙΚοΝ ΙΔΡυΜΑ
ΚοΛΛEΓΙο ΑΘΗΝΩΝ - ΚοΛΛEΓΙο ΨυΧΙΚοY

Προς τους αποφοίτους του Κολλεγίου Αθηνών και του Κολλεγίου Ψυχικού

Αγαπητοί Απόφοιτοι,

Επικοινωνούμε μαζί σας για να σας ενημερώσουμε για σημαντικές αλλαγές στη διαδικασία εισαγωγής 
των παιδιών τον αποφοίτων στην 1η Δημοτικού του Κολλεγίου Αθηνών και του Κολλεγίου Ψυχικού για το 
σχολικό έτος 2011-2012.

Το Ελληνοαμερικανικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (Ε.Ε.Ι) εδώ και χρόνια δίνει προτεραιότητα στα παιδιά των 
αποφοίτων. Μέχρι και τη φετινή χρονιά τα παιδιά των αποφοίτων συμμετείχαν σε ειδική κλήρωση, ενώ τα 
παιδιά αποφοίτων τρίτης γενεάς εξασφάλιζαν αυτόματα την εισαγωγή τους στην 1η Δημοτικού χωρίς κλή-
ρωση. Λόγω του μεγάλου και συνεχώς αυξανόμενου αριθμού αδελφών μαθητών και μαθητριών και παιδιών 
αποφοίτων, το Διοικητικό Συμβούλιο του Ε.Ε.Ι. αποφάσισε την επαναφορά της κλήρωσης για την εισαγωγή 
μαθητών και μαθητριών στην 1η Δημοτικού του σχολικού έτος 2011-12. Τα παιδιά των αποφοίτων τρίτης 
γενεάς από τη νέα χρονιά θα συμμετέχουν μαζί με όλα τα άλλα παιδιά αποφοίτων, σε ειδική κλήρωση με 
αυξημένες πιθανότητες εισαγωγής σε σχέση με τους υποψήφιους της γενικής κλήρωσης. Το ίδιο θα ισχύει 
και για τα αδέλφια ήδη μαθητών και μαθητριών, τα οποία θα συμμετέχουν σε ειδική κλήρωση.

Πρέπει να σημειωθεί ότι –εκτός από την «αριθμητική» διάσταση του προβλήματος που ήδη δημιουργεί 
το ισχύον σύστημα εισαγωγής μαθητών-μαθητριών– σημαντική είναι και μία άλλη Κολλεγιακή διάστα-
σή του, καθώς ο ραγδαία αυξανόμενος αριθμός των αυτομάτως εισαγομένων παιδιών αποδυναμώνει τον 
πλουραλισμό του μαθητικού σώματος, διαχρονικά βασική αρχή της πολιτικής του Ελληνοαμερικανικού 
Εκπαιδευτικού Ιδρύματος.

Η λύση, η οποία υιοθετήθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου και θα ισχύσει το σχολικό έτος 
2011-2012 είναι η ένταξη των υποψηφίων παιδιών σε τρεις κατηγορίες για τρεις διαφορετικές κληρώσεις. 
Συγκεκριμένα:

–  Στην 1η κατηγορία περιλαμβάνονται τα πρώτα παιδιά αποφοίτων δεύτερης και τρίτης γενεάς, θα κλη-
ρωθούν συνολικά 60 παιδιά από αυτή την κατηγορία.

–  Στη 2η κατηγορία περιλαμβάνονται τα αδέλφια (αποφοίτων και μη) όσων μαθητών και μαθητριών ήδη 
φοιτούν στο Σχολείο, θα κληρωθούν συνολικά 80 παιδιά από αυτή την κατηγορία.

–  Στην 3η κατηγορία περιλαμβάνονται τα παιδιά τα οποία δεν εμπίπτουν στις δύο πρώτες κατηγορίες 
(γενική κλήρωση). Θα κληρωθούν συνολικά 50 παιδιά από αυτή την κατηγορία.

Αντιλαμβανόμαστε ότι η επαναφορά της κλήρωσης για τα αδέλφια των μαθητών και μαθητριών που 
ήδη φοιτούν στο σχολείο είναι μία σημαντική αλλαγή για τους γονείς απόφοιτους, ιδιαίτερα για εκείνους 
με παιδιά τρίτης γενεάς και για γονείς που έχουν ήδη άλλο παιδί ή παιδιά στο Κολλέγιο. Αυτός είναι και ο 
λόγος πού επικοινωνούμε μαζί σας ώστε να μπορέσετε να έχετε στη διάθεση σας επαρκή χρόνο για να 
προγραμματίσετε, να εξετάσετε τις εναλλακτικές επιλογές σας και να πάρετε τις σχετικές αποφάσεις, καθώς 
ένας αριθμός παιδιών αποφοίτων δεύτερης και τρίτης γενεάς και αδελφών μαθητών και μαθητριών δεν θα 
μπορέσει να γίνει δεκτός.

Πρέπει να σημειωθεί ότι και στο παρελθόν για τα παιδιά όλων των αποφοίτων (εκτός τρίτης γενεάς), 
καθώς και για τα αδέλφια τον μαθητών και μαθητριών, ίσχυε η διαδικασία της κλήρωσης. Από το έτος 2001 
και μετά την ίδρυση του Γυμνασίου και του Λυκείου του Κολλεγίου Ψυχικού οι θέσεις μαθητών και μαθητριών 
αυξήθηκαν και δόθηκε η δυνατότητα αυτόματης εγγραφής των αδελφών και των παιδιών τρίτης γενεάς.

υπενθυμίζουμε ότι σε περίπτωση που κάποιο παιδί οιασδήποτε κατηγορίας δεν εισαχθεί για οιονδήποτε 
λόγο στην 1η Δημοτικού, θα έχει ευκαιρίες εισαγωγής στην 1η Γυμνασίου και στην 1η Λυκείου με εξετάσεις 
που, όπως πάντα, πραγματοποιούνται με απόλυτα ακαδημαϊκά κριτήρια και με ανακοίνωση των αποτελε-
σμάτων αυθημερόν.

Για οποιεσδήποτε πρόσθετες πληροφορίες ή διευκρινίσεις σχετικά με το νέο τρόπο εισαγωγής παι-
διών στην 1η Δημοτικού, μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Γραφείο Εισαγωγής Μαθητών (τηλέφωνο 210-
6798138).

Με εκτίμηση,
 Αλέξανδρος Κ. Σαμαράς Ηρώ Κ. Κόκκου
 Πρόεδρος του Δ.Σ. του Ε.Ε.Ι. Γεν. Γραμματέας του Δ.Σ. του Ε.Ε.Ι.

Ψυχικό, 24 Ιουνίου 2010



ερμής  51

 ■ Όπως είναι γνωστό, σε όλα τα ιδιωτικά σχολεία της Ελλά-
δας, της Ευρώπης και των ΗΠΑ η εισαγωγή μαθητών (όταν 
δεν υπάρχουν εξετάσεις) γίνεται κατά απόλυτη επιλογή του 
ιδιοκτήτη του σχολείου. Το Ελληνοαμερικανικό Εκπαιδευτι-
κό Ίδρυμα από πολλών ετών έχει επιλέξει να εφαρμόζει ένα 
«μίγμα» πολιτικής, που συνδυάζει για την Α΄ Γυμνασίου και την 
Α΄ Λυκείου εξετάσεις και για την 1η Δημοτικού μια γενική κλή-
ρωση και ένα σύστημα ειδικής-ευνοϊκής αντιμετώπισης των 
παιδιών αποφοίτων και αδελφών μαθητών. 

 ■ Όταν οι σχετικά μικροί αριθμοί των υποψηφίων το επέτρε-
παν, όλα τα παιδιά των αποφοίτων εισάγονταν αυτομάτως. 
Η συνεχής αύξηση του αριθμού των υποψηφίων κατέστησε 
αναγκαία την καθιέρωση κλήρωσης (με ειδικούς ευνοϊκούς 
όρους) και για παιδιά αποφοίτων πριν από μερικά χρόνια. Το 
σύστημα αυτό ισχύει και λειτουργεί κανονικά μέχρι σήμερα.

 ■ Η νέα πολιτική εισαγωγής παιδιών αποφοίτων στην 1η Δημο-
τικού αποτελεί προσαρμογή αυτού του συστήματος στη δια-
μορφούμενη νέα κατάσταση εν όψει της ραγδαίας πλέον αύ-
ξησης του αριθμού των υποψηφίων παιδιών αποφοίτων (π.χ. 
103 το 2005, 133 το 2010). Η πολιτική αυτή έχει ως στόχο και 
τη μη αποδυνάμωση του «πλουραλισμού» του μαθητικού σώ-
ματος, βασικής αρχής της πολιτικής του Ελληνοαμερικανικού 
Εκπαιδευτικού Ιδρύματος από την ίδρυσή του.

 ■ Η απόφαση του Δ.Σ. –η οποία ελήφθη στο πλαίσιο μιας γενι-
κότερης επικαιροποίησης της πολιτικής εισαγωγής μαθητών 
στο Κολλέγιο– ήταν μια πολύ δύσκολη –αλλά αναπόφευκτη– 
απόφαση. (Ιδιαίτερα δύσκολη, αν ληφθεί υπ’ όψη ότι η πλειο-
ψηφία των μελών του Δ.Σ. είναι απόφοιτοι). 

 ■ Επειδή έχουν υπάρξει κάποιες παρανοήσεις ή εσφαλμένες 
εντυπώσεις σχετικά με το θέμα αυτό, θα πρέπει να σημειω-
θούν τα εξής:
–  οι νέες ρυθμίσεις στο σύστημα εισαγωγής παιδιών ούτε αιφ-

νιδιαστικές ήταν, ούτε ανεξήγητες. Συζητήσεις επί του θέμα-
τος έχουν γίνει πολλές διαχρονικά με όλους τους «φορείς» 
της Κολλεγιακής κοινότητας (και, βεβαίως, με τον ΣΑΚΑ), 
ενώ οι επιβεβλημένες αλλαγές είχαν προαγγελθεί ήδη από 
το 2009. Ενδεικτικά αναφέρεται σχετικό απόσπασμα συνέ-
ντευξης του Προέδρου του Δ.Σ. Αλέξανδρου Κ. Σαμαρά στον 
«Ερμή» (τεύχος 29, οκτωβρίου-Δεκεμβρίου 2009):

«H συνέχιση της αυτόματης εισαγωγής όλων των παιδιών 
των αποφοίτων δεν ήταν, πλέον, εφικτή λόγω της αύξη-
σης του αριθμού μας. Η αύξηση αυτή δεν είναι απλώς 
“σημαντική” είναι ραγδαία… Ραγδαία είναι η αύξηση 
του αριθμού των παιδιών και άλλων κατηγοριών (όπως, 
π.χ., των αδελφών) που μέχρι τώρα εισάγονται αυτομά-
τως. Είναι καταφανές ότι καθίσταται αναπόφευκτη, ότι 
χρειάζεται –επειγόντως μάλιστα– μια προσαρμογή του 
όλου συστήματος 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 
βάθος».

–  Για τη συγκεκριμένη απόφαση του Δ.Σ. έγινε ενημέρωση 
της Κολλεγιακής κοινότητας (με ανακοινώσεις, επιστολές, 
συναντήσεις κ.λ.) κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους 2009-
2010.

 ■ Όσον αφορά σε ορισμένες ειδικότερες κατηγορίες (π.χ. παιδιά 
αποφοίτων τρίτης γενιάς ή τρίτα παιδιά) η ληφθείσα απόφα-
ση βασίζεται στην ευρύτερα πλέον εφαρμοζόμενη αρχή ότι 
δεν πρέπει να υπάρχουν διαφοροποιήσεις μεταξύ των απο-
φοίτων με βάση κάποια γενικά, τυπικά κριτήρια. Από Κολλε-
γιακής πλευράς «ειδοποιός διαφορά» πρέπει να είναι, ως προς 
την όποια «ειδική αντιμετώπιση», η «ειδική στάση» των απο-
φοίτων απέναντι στο Κολλέγιο: δηλαδή, το διαχρονικά έμπρακτο 
ενδιαφέρον, η διαχρονικά έμπρακτη συμπαράστασή τους σ’ αυ-
τό (με τη μορφή σταθερής, συνεπούς στήριξης του Ταμείου 
υποτροφιών, σύμφωνα με τις οικονομικές δυνατότητες του 
καθενός, ή και με γενικότερα ουσιαστική συμβολή στην Κολ-
λεγιακή ζωή, με ενεργό συμμετοχή στην προαγωγή του εκ-
παιδευτικού-παιδαγωγικού έργου του Κολλεγίου, με προσφο-
ρά εθελοντικών υπηρεσιών, π.χ. στα πλαίσια του Fund Drive, 
και όχι μόνο). Δεν είναι δυνατόν, π.χ., απόφοιτοι-γονείς υπο-
ψηφίων μαθητών (ακόμη και παιδιών τρίτης γενιάς) να θυμού-
νται την ύπαρξη του Σχολείου τους, τότε μόνον: κατά την τελι-
κή φάση της διαδικασίας για την εισαγωγή των παιδιών τους 
στο Κολλέγιο.

 ■ Με βάση την αρχή αυτή, παιδιά αποφοίτων, τους οποίους χα-
ρακτηρίζει μια μια τέτοια θετική συμπεριφορά απέναντι στο 
Σχολείο τους, θα έχουν ειδική αντιμετώπιση κατά τη διαδικα-
σία της κατ’ εξαίρεση εισαγωγής, αν δεν επιτύχουν στη σχε-
τική κλήρωση.

 ■ οι παραπάνω αρχές-ρυθμίσεις ισχύουν και για τους υποψή-
φιους μαθητές που έχουν ήδη αδέλφια στο Κολλέγιο. (Επιση-
μαίνεται ότι και για τα αδέλφια υπήρχε επί πάρα πολλά έτη 
κλήρωση).

 ■ υπενθυμίζεται ότι, σε περίπτωση που κάποιο παιδί οιασδή-
ποτε κατηγορίας δεν εισαχθεί, για οιοδήποτε λόγο, στην 1η 
Δημοτικού, θα έχει ευκαιρίες εισαγωγής στην Α΄ Γυμνασίου 
και στην Α΄ Λυκείου με εξετάσεις. Εκεί ισχύει απόλυτα η σειρά 
επιτυχίας με βάση την επίδοση στις εξετάσεις: Δεν υπάρχουν 
ειδικές κατηγορίες, «πριμοδοτήσεις» κ.λ. Το αναμφισβήτητα 
αδιάβλητο αυτών των εξετάσεων διασφαλίζεται με μια σειρά 
αυστηροτάτων διαδικασιών και ελέγχων.

 ■ Τέλος, πρέπει να υπογραμμισθεί ότι, με το νέο σύστημα, πε-
ρισσότερα από 50% των εισαγομένων στην 1η Δημοτικού μα-
θητών θα είναι παιδιά αποφοίτων και αδέλφια μαθητών.

ή συντακτική επιτροπή του ΕΡΜΗ, συναισθανόμενη 
τη μείζονα σημασία της μεταβολής του συστήματος 
εισαγωγής παιδιών στην Α´ Δημοτικού και το ιδιαίτε-

ρο σχετικό ενδιαφέρον της κοινότητας των αποφοίτων, ζήτησε 
από το Διοικητικό Συμβούλιο του Ε.Ε.Ι. να παράσχει μέσα από 
τις σελίδες του εντύπου ορισμένες πρόσθετες διευκρινίσεις 
αναφορικά με τις ειδικές ρυθμίσεις της νέας διαδικασίας αλλά 
και τους λόγους που επέβαλαν αυτήν την αλλαγή. 

Με δεδομένη τη ραγδαία πληθυσμιακή αύξηση των απο-

φοίτων, το κρίσιμο ήταν να απαντηθεί με ποιο τρόπο το νέο 
καθεστώς θα συγκεράσει διαφορετικές αξιολογήσεις: την αρω-
γή αποφοίτων προς το Σχολείο, την οικογενειακή ισορροπία 
μεταξύ αδελφών και την ιστορική συνέχεια των γενεών, χωρίς 
ταυτόχρονα να διολισθαίνει σε μια πολιτική «κληρονομικής» 
εισαγωγής και χωρίς να αποποιείται της δυνατότητας ειδικού 
χειρισμού ορισμένων περιπτώσεων.

Η Επιτροπή Επικοινωνίας του Δ.Σ. του Ε.Ε.Ι. ανταποκρί-
θηκε στα ερωτήματά μας δια του κειμένου που ακολουθεί: 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΠΑΙΔΙΩΝ ΑΠοΦοΙΤΩΝ ΣΤΗΝ 1η ΔΗΜοΤΙΚου
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δύο Reunions, επιστολές, e-mails, πολλά προσωπικά τη-
λέφωνα και ζήλος από τους διοργανωτές αποτέλεσαν τα 
κύρια συστατικά της επιτυχίας.

Εκτός από τον στόχο της συγκέντρωσης των χρημάτων 
τέθηκαν και κάποιες αρχές σχετικά με την κατανομή των 
ποσών.

ή συμμετοχή έπρεπε να είναι «ευρεία», δηλαδή να 
συμμετέχει ο ρεαλιστικά μεγαλύτερος αριθμός αποφοίτων. 

Να υπάρχει σημαντική διασπορά των ποσών, έτσι ώστε 
η δωρεά αυτή να αντιπροσωπεύει 
πραγματικά την τάξη. Θα ήταν αποτυ-
χία αν τα χρήματα συγκεντρώνονταν 
από δυο – τρεις οικονομικά ευκατά-
στατους συναποφοίτους με ονομαστι-
κές συμμετοχές από τους άλλους.

Από τους 110 περίπου συναποφοί-
τους με τους οποίους κατάφεραν να 
έρθουν σε επαφή, συμμετείχαν τελικώς 
59 άτομα, αριθμός ικανοποιητικός, αν 
συνυπολογισθούν και πολλοί άλλοι οι 
οποίοι είχαν εκδηλωθεί θετικά για την 
πρωτοβουλία αλλά δεν μπόρεσαν εν 
τέλει λόγω των δυσμενών οικονομικών 
δεδομένων να συνεισφέρουν. 

Επιπλέον, θεσπίστηκε ανώτατο ποσόν για συμμετοχή 
από ένα συναπόφοιτο. Αυτό το όριο τέθηκε στο 10% του 
ποσού, αλλά στην πράξη στρογγυλοποιήθηκε στις 10.000 
ευρώ. ή  κατανομή που επετεύχθη ανταποκρίνεται στον 
στόχο της αντιπροσωπευτικότητας των συμμετοχών, έτσι 
ώστε η δωρεά να μην αποδίδεται σε κάποιους συγκεκρι-
μένους συναποφοίτους αλλά να θεωρείται γνήσια ομαδική 
έκφραση της τάξης.

Αντί επιλόγου θα μου επιτρέψετε να παραθέσω ένα 
σχόλιο του Αντώνη:

«σκοπός μας δεν ήταν να κάνουμε κάτι μοναδικό και 
ανεπανάληπτο. Αντίθετα, θέλουμε να μας αντιγράψετε 
και να προσπαθήσετε να μας ξεπεράσετε, αυτή θα είναι 
η πραγματική επιτυχία μας. Πιστεύω δε πραγματικά ότι 
αν ο ευρύτερος χώρος των φίλων του σχολείου δει τους 
αποφοίτους να αμιλλώνται σε αυτή την προσπάθεια συ-
γκέντρωσης χρημάτων για υποτροφίες, τότε σημαντικές 
δυνάμεις της Κολλεγιακής κοινωνίας θα βοηθήσουν για 
να συγκεντρωθεί ένα σημαντικό endowment για υποτρο-
φίες».

Alumni Fund Drive
Του Στέλιου Χαρτζίδη ’93

ή τάξη του ’79 ολοκλήρωσε με επιτυχία την προ-
σπάθειά της να συγκεντρώσει 90.000 ευρώ, για 
να χρηματοδοτήσει τη φοίτηση ενός μαθητή στο 

Γυμνάσιο και το λύκειο του Κολλεγίου Αθηνών – Κολλεγί-
ου Ψυχικού με πλήρη υποτροφία, ο οποίος εισήχθη με εξε-
τάσεις και φοιτεί από τον σεπτέμβριο στην Α' Γυμνασίου. 

Όπως μας εκμυστηρεύθηκε ο class agent Αντώνης σβο-
ρώνος ’79, οι συμμαθητές του δεν διαφέρουν σε τίποτα 
από τους υπόλοιπους αποφοίτους και για αυτό πιστεύει 

ότι μπορούν και άλλες τάξεις να ακολουθήσουν το παρά-
δειγμα τους. Οι απόφοιτοι του ’79 θεωρούν, όπως όλοι μας, 
ότι κάθε χρονιά αποφοίτων μέχρι την δική μας ήταν καλύ-
τερη από την προηγούμενη και ότι μετά την αποφοίτησή 
μας «κάθε πέρσι και καλύτερα». Επίσης, μέχρι φέτος είχαν 
και εκείνοι σημαντικά χαμηλούς συντελεστές συμμετοχής 
στο fund drive.  Με αφορμή την επέτειο των 30 ετών από 
την αποφοίτησή τους, ο Αντώνης πρότεινε το σχέδιο της 
6ετούς υποτροφίας της τάξης του 1979 έχοντας κατά νου 
τα εξής:
●● το απαιτούμενο ποσό ήταν στα όρια των δυνατοτήτων 
της τάξης του ’79. Αρκετά μεγάλο ώστε να φαίνεται ένας 
δύσκολος στόχος, που να προκαλεί δυσπιστία ως προς 
την δυνατότητα επίτευξης, αλλά όχι τόσο, ώστε να μην 
φαίνεται απογοητευτικά εξωπραγματικός.
●● Οι δωρητές πάντα προτιμούν να δίνουν χρήματα για 
κάτι συγκεκριμένο – προσδιορισμένο.
Μαζί με την πολύτιμη βοήθεια των Γιώργου Κουμπά-

ρου ’79, Γιώργου Μακρίδη ’79, ήλία Φλόκα ’79 και βασίλη 
Φουρλή ’79 το σχέδιο άρχισε να παίρνει σάρκα και οστά.  

Εάν επιθυμείτε να προσφέρετε στο ταμείο υποτροφιών του Κολλεγίου, οι αριθμοί λογιαριασμών είναι:
 Alpha Bank: 110-002320-005780 ΙβΑΝ GR19 0140 1100 1100 0232 0005 780
 Eurobank: 0026.0036.63.0200140671 IBAN GR87 0260 0360 0006 3020 0140 671
 Εθνική Τράπεζα: 100/480122-97 IBAN GR14 0110 1000 0000 1004 8012 297

Η τάξη του ’79 αναλαμβάνει τα έξοδα μας 6ετούς υποτροφίας
Ο μαθητής φοιτεί απ' το Σεπτέμβριο στο Σχολείο μας, στην Α' Γυμνασίου!

Η τάξη του ’79 στο reunion των 30 ετών, το 2009
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 Ζαχαρούλα Γκότση
Κολλέγιο Αθηνών

Κολλέγιο Αθηνών... τι να 
πρωτοπώ για το σχολείο μας;

Αρχικά σκέφτομαι πως 
οφείλω να αναφέρω την επι-
σταμένη ακαδημαϊκή προ-
σπάθεια και τους καρπούς του 
έργου των καθηγητών μας. Ο 
νους μου όμως παρεκκλίνει και 
ανακαλώ τα δώδεκα χρόνια 
ανεμελιάς με κάποιες δόσεις 
άγχους, συναγωνισμού αλλά 

και ανταγωνισμού, της χαράς αλλά και παροδικής λύπης, καθώς 
και των σχέσεων εμπιστοσύνης που μπορεί να επισκίαζε κάποια 
καχυποψία.

Όλα αυτά αλλάζουν τώρα, τα αφήνουμε πίσω μας και ατενί-
ζουμε ένα διαφορετικό μέλλον.

Και οι σκέψεις αυτές όμως δίνουν τη θέση τους στη συνειδη-
τοποίηση του ότι σχολείο και μαθητές αποτελούμε οικογένεια, 
μια οικογένεια που μοιράστηκε πολλά και που ακόμη και όταν 
τα μέλη της θα τα χωρίζουν χιλιάδες χιλιόμετρα, αυτή θα μένει 
πάντα ενωμένη.

Αυτό είναι το Κολλέγιο λοιπόν για εμάς, η οικογένεια, το σπί-

τι, το λιμάνι στο οποίο θα ξαναγυρίζουμε, αφού αυτό μας ώθησε 
και μας εξόπλισε για το ταξίδι της ζωής. Θα το φυλάμε στην καρ-
διά μας ως ένα μέρος ασφαλές στο οποίο όλα τα όνειρα μπορούν 
να πραγματοποιηθούν, άλλωστε, όπως μας δίδαξε, τίποτα δεν 
ανέφικτο.

ή τάξη του 2010 λοιπόν αποχαιρετά το σχολείο, τους καθη-
γητές και τους συμμαθητές της με την υπόσχεση πως σε όμορφες 
αλλά και άσχημες στιγμές θα ξαναγυρνά, έστω και νοητά, σε όσα 
αυτοί μοιράστηκαν!

 Xριστίνα Μπολτσή
Κολλέγιο Ψυχικού / Γενικό λύκειο

...Όταν το ταξίδι ξεκίνησε, το 
τέρμα φάνταζε άπιαστο. Για το 
μικρό μας κόσμο η άφιξη στην 
Πόλη των Καισάρων, όπου θα μας 
περίμεναν αμύθητα πλούτη ήταν 
η ολοκλήρωση της σχολικής μας 
πορείας. Ο δρόμος μακρύς, όχι 
πάντα ομαλός. Όμως δεν έχει ση-
μασία γιατί δεν ήμασταν μόνοι.

Αγαπητοί γονείς, 
δε θα τα καταφέρναμε ποτέ χωρίς εσάς να είστε πάντοτε ένα 

βήμα πίσω μας για να μας σηκώνετε κάθε φορά που πέφταμε. 
Χωρίς την πίστη, την υπομονή και την αγάπη σας. 
Αξιότιμοι δάσκαλοι και καθηγητές,

ή εμπιστοσύνη και η βοήθειά σας, το ενδιαφέρον και η πί-
στη σας στις δυνάμεις μας ήταν αυτά που μας έκαναν κάθε φορά 

CommenCement 2010

 VAlEDiCtoriAn

Have the courage to think big! είναι ο τίτλος ενός από τους λόγους που εκφωνήθηκαν στο φετινό Commencement. Και 
όμως, διαβάζοντας κάποιος τα αποσπάσματα που δημοσιεύει ο ΕΡΜήσ, θα μπορούσε να ισχυριστεί ότι όλα τα νικητήρια 
ρητορικά γυμνάσματα απέπνεαν την ίδια αισιοδοξία και πνευματική φρεσκάδα. Ενήλικοι -πλέον- πολίτες που έχουν κα-
τανοήσει τις αιτίες που μας οδήγησαν στο σημερινό αδιέξοδο, το οποίο, αδιαμφισβήτητα, δεν είναι μόνο οικονομικό. Μέσα 
από τους λόγους αυτούς φαίνεται ότι κάτι αλλάζει στον τρόπο σκέψης των νέων ανθρώπων. διδασκόμαστε από τα λάθη 
των προηγούμενων γενεών. Οι θυσίες που καλούμαστε (ή θα κληθούμε) όλοι να κάνουμε μπροστά στο γενικό συμφέρον, 
θα μας διδάξουν να ξεχωρίζουμε τον ευκαιριακό λαϊκισμό από την υπευθυνότητα, αυτό που μας έλειπε δεκαετίες τώρα.

Επιμέλεια: Κωνσταντίνος Ραχιανιώτης ’07
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να ξεπερνάμε τα όριά μας, να βρίσκουμε 
τον εαυτό μας, να προσπαθούμε για το 
καλύτερο και να διαλέγουμε το δύσκολο 
δρόμο, που είναι και ο πιο όμορφος. Ένα 
ολόψυχο «ευχαριστώ» είναι το λιγότερο 
που μπορούμε να σας πούμε.
Αγαπητοί συμμαθητές,

Ο ήλιος δύει καθώς με μία βαλίτσα 
όνειρα ξεκινάμε το ταξίδι της ζωής μας. τα 
απαραίτητα εφόδια τα έχουμε όλοι μας. 
Ώρα να επιβιβαστούμε στο καράβι μας, 
να νικήσουμε λαιστρυγόνες και Κύκλω-
πες, να περάσουμε τις συμπληγάδες. Και 
μετά να γυρίσουμε πίσω φέρνοντας νερό 
και τριαντάφυλλα σε όσους αφήσαμε εδώ. 

Ας κοιτάξουμε μαζί για μια τελευταία 
φορά τον ήλιο των σχολικών μας χρόνων 
και ας πάρουμε φόρα, γιατί το ταξίδι τώρα 
ξεκινά. Καλή σταδιοδρομία σε όλους.

 Τατιάνα-Ναυσικά Βασιλικιώτη
Κολλέγιο Ψυχικού / Ι.β.

το σχολείο, για εμάς, ήταν 
αυτή η εξιδανικευμένη οικογέ-
νεια. Μεγαλώνοντας μέσα σε 
αυτό, μάθαμε να επικοινωνούμε, 
να εκφραζόμαστε, να ανοιγόμα-
στε, να δίνουμε, να ζητάμε, να 
αγαπάμε και να γελάμε. Μέσα 
σε αυτό, ανακαλύψαμε – ή του-
λάχιστον προσπαθήσαμε να 

ανακαλύψουμε – ποιοι είμαστε. σε κάποιο βαθμό σίγουρα ωρι-
μάσαμε. τα τελευταία και μάλλον πιο έντονα χρόνια, μάθαμε να 
δεχόμαστε τους φόβους μας, να αναρωτιόμαστε, και κυρίως να 
αμφισβητούμε. 

ή μικρή μου παιδική ψυχή, λοιπόν, δεν παραδόθηκε όταν 
οι πύλες του σχολείου έκλεισαν, αλλά έμαθε και εξελίχθηκε, και  
σήμερα βρίσκεται εδώ, για να αποχαιρετήσει δύο ιδανικές οικο-
γένειες: τους γονείς μας και το σχολείο μας. 

Είναι όντως δύσκολο, όταν η νέα σου οικογένεια αρχίζει να 
πλησιάζει σε ζεστασιά εκείνη τη βρεφική μυρωδιά αγάπης και 
προστασίας, να πρέπει να την εγκαταλείπεις. ωστόσο, θέλω να 
πιστεύω πως ακόμα και αν νομίζουμε πως σήμερα τελειώνει η 
σχολική μας ζωή για πάντα, στην πραγματικότητα, οι μικρές στιγ-
μές εκστατικής ευτυχίας, οι μικρές «επιφάνειες», όπως θα έλεγε ο 

James Joyce, θα είναι μαζί μας για πάντα, 
όπως και οι άνθρωποι που συνετέλεσαν 
σε αυτές: οι φίλοι μας, οι καθηγητές μας 
και οι γονείς μας.   Θέλω να πιστεύω πως 
εγκαταλείπουμε τις δύο οικογένειές μας 
για να βρούμε μια άλλη, και με τη σειρά 
της, να την εξιδανικεύσουμε και αυτήν. 
Θέλω να πιστεύω, πως θα είμαστε για 
πάντα, κρυφά, λίγο παιδιά.

Howland

  Εμμανουήλ 
Χουσάκος

    Κολλέγιο Αθηνών
   

τίποτα δε μπορεί να είναι 
αποτελεσματικό αν δε συνοδεύ-
εται από εμπειρία, αν η θεωρία δε 
μετουσιώνεται σε πράξη. διά βίου 
μάθηση. ή έννοια ορθώνεται από 
τους εκάστοτε διευθυντές αν-
θρωπίνου δυναμικού ως προσόν 
για τον υποψήφιο εργαζόμενο. ή 
εμπειρία παρουσιάζεται ασυνα-
γώνιστη μπροστά σε μια στείρα 

πληροφορία που δεν έχει υπόσταση παρά μόνο στη σφαίρα του 
νου.

ή αναζήτηση της ευτυχίας όμως δε σταματάει εκεί. στο σημε-
ρινό συναισθηματικό μετεωρισμό, την πνευματική κενότητα και 
την κρίση των διαπροσωπικών σχέσεων ένας άνθρωπος ακαλλι-
έργητος πνευματικά, που δεν αντλεί έμπνευση και δύναμη από 
την τέχνη, την ανθρώπινη επαφή, από πού μπορεί να στηριχτεί, 
πού να βασίσει την ολοκλήρωσή του, ένα μάταιο πόθο για κέρδος 
και ανέλιξη; Προσωπικά, προάγω το πνεύμα, ως αντίβαρο στις 
πληγές που αιμορραγούν. τις υλικές, τις υπαρξιακές, τις νοητικές.

στην εποχή του λόγου αυτού, προσπάθειες σίγουρα ανταμεί-
βονται. το ζήτημα είναι οι προσπάθειες να προσανατολίζονται 
προς τη σωστή κατεύθυνση, όπως αυτή διαμορφώνεται από την 
προσωπική ιδιαιτερότητα, τις επιδιώξεις, το ηθικό. σκοπός να 
δημιουργήσουμε μια ανθρωπότητα οικεία στην ανθρώπινη ιδι-
οσυγκρασία που προωθεί την αρμονική συμβίωση, αλλά και την 
ελευθερία. Εμείς είμαστε η μαγιά για ένα μέλλον που ο καλύτερος 
τρόπος να προβλέψουμε, είναι να το δημιουργήσουμε.

Η Κυριακή Γκάρτζου-Κατσουγιάννη ’10 παραλαμβάνει το έπαθλο 
Homer Davis από τον Πρόεδρο του ΣΑΚΑ κ. Γ. Καλοφωλιά ’81 και τον 
Ν. Μανταράκη Διευθυντή Λυκείου και Συντονιστή των Σχολικών Μονά-
δων του Κολλεγίου Ψυχικού.

Η Άννα Αποστολοπούλου ’10 παραλαμβάνει το έπαθλο Homer Davis 
από τον Πρόεδρο του ΣΑΚΑ κ. Γ. Καλοφωλιά ’81 και τη Συνδιευθύντρια 
Κολλεγίου Αθηνών κ. Π. Τσίγκου.
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 Κυριακή Γκάρτζου-Κατσουγιάννη
Κολλέγιο Ψυχικού / Ι.β.

...Για να επιτευχθεί η συνερ-
γασία θα πρέπει οι μαθητές να 
δουλεύουν συχνά σε ομάδες. σε 
αυτό το πλαίσιο, ο δάσκαλος αυ-
ξάνει τη δυναμική της ομάδας 
χωρίς να την διοικεί δικτατορι-
κά – όπως και ο πολιτικός στη 
δημοκρατία. Παρόμοια, αντί για 
επιβράβευση μέσω αριστείων και 
διακρίσεων που προβάλλουν τον 

ατομικισμό, οι μαθητές θα επιβραβεύονται ομαδικά, και μάλιστα 
με τρόπο που θα τιμά τη γνώση- για παράδειγμα, με κάποιο εκ-
παιδευτικό ταξίδι. Έτσι, ενισχύεται το πνεύμα  συνεργασίας για 
το μέλλον.

ή υπευθυνότητα επιτυγχάνεται με την απόδοση πραγματικών 
εξουσιών στους συλλογικούς θεσμούς των μαθητών. Οι μαθητές 
που ψηφίζουν με λανθασμένο κριτήριο πρέπει να αντιμετωπίζουν 
συνέπειες, όπως και η κοινωνία, όταν με λανθασμένο κριτήριο 
εκλέγει πολιτικούς. το σχολείο είναι το σύνολο των μαθητών του, 
όπως και η χώρα είναι το σύνολο των πολιτών της. Επομένως, το 
πρόσωπο που δείχνει είναι το πρόσωπο του καθενός από μας, που 
με τη στάση μας επηρεάζουμε τη λειτουργία του πολιτεύματος. 

Ίσως η μεγαλύτερη πρόκληση και κριτήριο επιτυχίας του εκ-
παιδευτικού συστήματος είναι να πείσει όλους εμάς, που δεν συμ-
μετέχουμε σε φαινόμενα βίας, ότι είμαστε κι εμείς ένοχοι για τη 
διάβρωση των δημοκρατικών θεσμών, ότι η ανοχή στα φαινόμενα 
βίας δεν προωθεί την ελευθερία έκφρασης, αλλά την αποδοχή 
ενός άλλου συστήματος αξιών, όπου επιβάλλεται ο δυνατότερος. 
Για να απαντήσουμε θετικά στο ερώτημα «μα τελικά θέλετε δη-
μοκρατία;» θα πρέπει, με τα εφόδια που παρέχει η δημοκρατική 
εκπαίδευση, να αρνηθούμε ενεργά την ακύρωση των νόμων από 
τη βία, γιατί χωρίς νόμους, δημοκρατία δεν υφίσταται.

 ΕΠΑΘΛΟ ΔΕΛΤΑ
 Λυδία Μπιτσάκου
Κολλέγιο Αθηνών

Have the courage to Think Big
Don’t be afraid to dream, to 

think bigger 
than others. 
Even if you 
fail, you will 
have gained 
something. 
Don’t forget 
that when 
you shoot 

for the stars, if you don’t make it, you’ ll still 
land on the moon.

That’s how Obama was thinking when 
he was running for president of the United 
States. What was everyone saying? That it 
was impossible. What was he saying? “Yes we 
can”. Was he wrong? Did he fail? The thought 

he could, and he 
did. It was his in-
credible dream, and 
he didn’t give it up 
no matter how BIG 
it was.

And to relate it 
more to you, to us, I’ 
m asking you, what 
were we thinking 
on December 11th 
when we went out 
in to the streets for 
our fellow-student 
who had been killed 
in a car accident, standing up for our rights, demanding what was 
rightfuly ours; our safety? We knew that in the past, there had 
been other people who had demanded the same thing. We were 
also aware of the fact that these people were neglected. But did it 
cross our minds that our attempt would also be in vain? No! Did 
it hold us back from protesting? No! Did we pursue something 
important, something BIG? Yes.

Thry say that “if you can’t put your heart in it, take yourself out 
of it”. Well it’s time we wake up.

It’s time we took ourselves out of our boring routine and tried 
to archieve our dreams, even the craziest ones. Nothing is im-
possible . Whatever we can dream of, we can also make happen. 
“Impossible” is for quitters, “possible” is for believers, and I for 
one want to be a believer.

 Γεώργιος Σπυρόπουλος
Κολλέγιο Ψυχικού / Ι.β.

Why Do We Believe?
Isn’t it a wonder how people 

continue to believe and to be de-
voted to religious teachings that 
have undoubtedly become obso-
lete? Why is it that in an era of 
ground-breaking scientific dis-
covery we still hear that “In the 
beginning God created the heav-
ens and the earth?”. The answer 
to this question lies within the 

magnificent capabilities of habit, upon which proselytism and 
enculturation are based. Rituals performed consecutively are 

surrounded by the aura of the unquestion-
able. It’s simple; common logic dictates that 
if something is repeated, there must be solid 
reason for its existence. That is why religious 
history sets up a pattern of historical events, 
creates a series of concrete images, and justi-
fies its validity. In fact, our belief is often a 
result of habit, and deception, not faith.

We cannot explain why religions exist. 
However, what we can do is understand that 
keeping our eyes open and choosing what 
to believe in do matter. The Christian cliché 
“Have faith and do not inquire” should be 
read backwardly. Faith stems from accep-
tance, but acceptance must emanate from 
involved thought.

Η οικογένεια Κανόνη μετρά πλέον στη 
συλλογή της 4 Αθλητικά Βραβεία: από 
αριστερά, Άγγελος΄65, Λεωνίδας (φέ-
τος), Γρηγόρης ΄96 και Κώστας ΄62.
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του Άρη Παπαδόπουλου ’842
0

1
0

Ευχαριστούμε θερμά
τους χορηγούς

 που συνέβαλαν καθοριστικά
στην επιτυχία της εκδήλωσης: 

›  τα αλκοολούχα ποτά ήταν και πάλι ευγενική προσφορά της εταιρείας 
“Pernod Ricard Hellas”, με υποστηρικτή της βραδιάς το “CHIVAS”. 

›  το κρασί προσέφερε ο Γιώργος σπηλιόπουλος ’94 και η εταιρεία του 
«β.Γ. σπηλιόπουλος ΑβΕΕ». 

› τον εξοπλισμό του Catering προσέφερε η εταιρεία «Πλατής Α.Ε.».
› Ελληνική Εταιρεία Εμφιαλώσεως – COCA-COLA A.E., Γιάννης Αθανασιάδης ’85

Μία ακόμα «σχολική» χρονιά του σΑΚΑ, πλήρης εκδηλώσεων, έκλεισε 
με πανηγυρικό τρόπο! 

το βράδυ της Πέμπτης 8 Ιουλίου υποδεχθήκαμε στη λέσχη τη νέα 
τάξη των αποφοίτων-μελών μας. Περιμένουμε ότι και η τάξη του 2010 θα 
ενσωματωθεί δυναμικά στον σΑΚΑ, συμβάλλοντας στη συνεχή ανανέωσή 
του και διατηρώντας τους δεσμούς της με το σχολείο. 

το δικό μας Party συμπληρώνει το πρόγραμμα αυτής της ημέρας-
ορόσημο, ακόμα και γι’ αυτούς που δεν συμμετέχουν στο δείπνο. Φέτος 
σημειώσαμε άλλο ένα ρεκόρ προσέλευσης, αφού στο προαύλιο έγινε από 
νωρίς το αδιαχώρητο. συγκεντρώσαμε αποφοίτους, γονείς, καθηγητές και 
φίλους όλων των ηλικιών. Ένας συνδυασμός από νεανικό κέφι, πολλά χα-
μόγελα, χαλαρή ατμόσφαιρα μέχρι αργά τη νύχτα, δροσιστικά ποτά και 
χορευτική μουσική έδωσε μία νότα αισιοδοξίας που είχαμε όλοι ανάγκη, 
εν μέσω οικονομικής κρίσης…

CommenCement
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ενημέρωση

Ξ ΕΚΙΝήσΕ η σχολι-
κή χρονιά και, αν 
και πέρασαν, κά-

ποια χρόνια, το άγχος και 
ο ενθουσιασμός της πρώ-
της ημέρας του σχολείου 
νομίζω πάντα θα μας α-
κολουθεί! Γιατί πάντα υ-
πάρχει αυτή η πρώτη μέ-
ρα...του σχολείου, της δου-
λειάς μετά τις καλοκαιρι-
νές διακοπές, της σακικής 
μας saison, της επανασύν-
δεσης με φίλους μετά α-
πό το καλοκαίρι ή μετά α-
πό κάποια χρόνια που τε-
λειώσαμε το σχολείο. Αυ-
τή την πρώτη μέρα πρέπει 
να «αρπάζουμε» όλοι δυ-
ναμικά και να την κάνου-
με ουσιαστική, ώστε να ε-
πηρεάζει θετικά και τη συ-
νέχεια. Και ίσως να αντιμε-
τωπίζουμε την κάθε μέρα 
σαν πρώτη μέρα, για να α-
ποκτά το δικό της νόημα 
και σημασία και να μη γί-
νεται μια επανάληψη της 
προηγούμενης.

Τ ήΝ ΠΑΡΟυσΑ ενη-
μέρωση την αφιερώ-

νω καταρχάς στην τάξη 
του 1995 (και seniors ’96), 
καθώς αρχές σεπτεμβρί-
ου γιορτάσαμε το reunion 
μας για τα 15 χρόνια που 
τελειώσαμε το σχολείο. 
Μετά από αρκετά χρόνια 
βρεθήκαμε ξανά όλοι μαζί, 
σε χώρο οικείο και αποδεί-
ξαμε χωρίς αμφιβολία και 
με πολλή δόση ειλικρίνει-
ας ότι οι εικόνες και οι α-

ναμνήσεις είναι αυτές που 
μας ενώνουν και χωρίς να 
έχει περάσει «ούτε μια μέ-
ρα», ήμασταν «ίδιοι» εκεί, 
ακόμα πιο δεμένοι και ίσως 
πιο αληθινοί.

Τ ήΝ ΑΦΙΕΡωΝω επί-
σης στα νέα μας μέ-

λη, τους αποφοίτους του 
2010, που ίσως για πρώτη 
φορά διαβάζουν τον Ερ-
μή και γνωρίζουν το σύλ-
λογό μας. Πέρα από τα τυ-
πικά καλωσορίσματα, που 
ήδη τα έχετε ακούσει από 
το commencement και μια 
πρώτη γνωριμία που έχε-
τε ίσως από μεγαλύτερα 
αδέλφια ή φίλους συνα-
ποφοίτους, σας καλωσο-
ρίζω στο σΑΚΑ, μια οικο-
γένεια που αριθμεί περί τα 
11.000 μέλη, διαφόρων τά-
ξεων αποφοίτησης, ποικί-
λων επαγγελματικών κλά-
δων και τομέων δραστηρι-

οποίησης, ενδιαφερόντων 
κ.λπ, με ένα ωστόσο κοινό 
παρανομαστή: την αγάπη 
όλων μας για το σχολείο α-
πό το οποίο αποφοιτήσα-
με και τα σκαλιά που κα-
τεβήκαμε. Είναι ένα αίσθη-
μα που αλλάζει μορφές κα-
θώς τα χρόνια περνούν, σί-
γουρα ωριμάζει με τον και-
ρό και άλλοτε είναι πιο χα-
λαρό, άλλοτε πιο δυνατό. 
σίγουρα ωστόσο αποτε-
λεί και δέσιμο με ανθρώ-
πους που ξέρουμε και έ-
χουμε περάσει πολλά χρό-
νια μαζί τους, αλλά ακόμα 
και με συναποφοίτους που 
δεν γνωρίζουμε και όμως 
είναι κοντά μας.

Ξ ΕΚΙΝΑτΕ ένα καινού-
ριο κεφάλαιο στη ζωή 

σας, με πολλές απαιτήσεις, 
νέους προβληματισμούς, 
νέες συγκινήσεις και ενδι-
αφέροντα, σε μια δύσκολη 

και απαιτητική ε-
ποχή. Με όπλα τα 
εφόδια που πήρα-
τε από το σχολείο 
μας και από τις οι-
κογένειές σας και 
με πίστη στις α-
ξίες που έχετε ή-
δη και θα διαμορ-
φώσετε και στην 
πορεία, σας εύχο-
μαι ένα ευχάριστο 
και δυναμικό «τα-
ξίδι», με τα πανιά 
πάντα ανοιχτά. 
το καλωσόρισμά 
μας έχει σκοπό α-

πλά να σας κάνει γνωστό 
πως ο σύλλογος είναι δί-
πλα σας από το ξεκίνημά 
σας, με επιθυμία να σας 
στηρίξει, αλλά και να θαυ-
μάσει το έργο σας, να ενη-
μερώνεται για τα νέα σας, 
και σας καλεί να συμμετέ-
χετε στις δραστηριότητές 
του, για να συνεχίσετε και 
εσείς την ιστορία που τό-
σοι συναπόφοιτοί μας έ-
γραψαν και συνεχίζουν να 
γράφουν.

Τ Αξή τΟυ 2010, έχετε 
τη μαγιά και τη δύναμη 

να έχετε μια δυνατή πορεία 
σε εκπαιδευτικό, επαγγελ-
ματικό και προσωπικό επί-
πεδο. Έχετε τη ζωντάνια να 
δημιουργήσετε κάτι σπου-
δαίο. Είστε απόφοιτοι του 
σχολείου μας και μέλη ενός 
συλλόγου που είναι δίπλα 
σας και περιμένει να σας υ-
ποδεχτεί! 

Από τη Γενική Γραμματέα του Δ.Σ. του ΣΑΚΑ, Μαριλένα Σαμαρά ’95

Αγαπητοί συναπόφοιτοι,
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Η ευρωπαϊκή ενοποίηση 
υπό το πρίσμα της διεθνούς και της ελληνικής κρίσης

εκδηλώσεις

την Πέμπτη 27 Μαΐου πραγματοποιήθηκε στη λέσχη του σΑΚΑ εκδήλωση με 
θέμα «Η ευρωπαϊκή ενοποίηση υπό το πρίσμα της διεθνούς και της ελληνικής κρί-
σης», με τη συμμετοχή διακεκριμένων μελών της επιστημονικής κοινότητας. τις 
ειδικότερες θεματικές ενότητες της προβληματικής ανέπτυξαν με γλαφυρότητα 
και ευστοχία οι εκλεκτοί προσκεκλημένοι του συλλόγου ως εξής:

«ή νέα θεσμική αρχιτεκτονική της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ο ειδικότερος ρόλος 
της Επιτροπής»
Νικόλαος Μούσης ’57, Διδάκτωρ Διεθνών Σχέσεων, πρώην στέλεχος της Ευρω-
παϊκής Επιτροπής.
«Ο πολιτικός και γεωστρατηγικός ρόλος της Ενωμένης Ευρώπης στο διεθνές πε-
ριβάλλον»
Θεόδωρος Κουλουμπής ’54, Ομότιμος Καθηγητής του Πανεπιστημίου Αθηνών.
«Οι προοπτικές της Ευρωζώνης και η διεθνής κρίση - ή ελληνική περίπτωση»
Λουκάς Τσούκαλης, Καθηγητής του Πανεπιστημίου Αθηνών, Πρόεδρος του  
ΕΛΙΑΜΕΠ.

την εκδήλωσε συντόνισε ο δημοσιογράφος κ. Γιάννης Λοβέρδος ’78

του σωτήρη Φωτέα ’02
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το ερέθισμα 
για την εκ-
δ ή λ ω σ η 

παρείχαν οι πρό-
σφατες θεσμικές 
εξελίξεις στο ευρω-
παϊκό οικοδόμημα 
μετά την επικύρω-
ση της Μεταρρυθ-
μιστικής συνθήκης 
της λισσαβώνας. 
ωστόσο, αυτή η 
οπτική γωνία θα 
ήταν ατελής, αν 
δεν συνδυαζόταν 

με τον προβληματισμό που δημιουργεί ο κλυδωνισμός της 
παγιωμένης αντίληψης ότι το όραμα της ευρωπαϊκής ενο-
ποίησης αποτελεί ασφαλή οδό για την υπέρβαση κρίσεων 
οποιασδήποτε μορφής. 

στις τοποθετήσεις των εισηγητών αλλά και στο ζωηρό 
διάλογο που ακολούθησε επιχειρήθηκε η σύνδεση της κρί-
σιμης εθνικής και διεθνούς συγκυρίας με την πορεία του 
εγχειρήματος της ευρωπαϊκής ενοποίησης και αναλύθη-

καν τα αίτια της σύγχρονης κρίσης, υπό το πρίσμα των ευ-
ρωπαϊκών πολιτικών, οικονομικών και δημοσιονομικών θε-
σμών, δεδομένων και μηχανισμών. 

Αποτελεί διακηρυγμένο στόχο του συλλόγου η εκδήλω-
ση αυτή να αποτελέσει προπομπό ανάλογων στοχευμένων 
εκδηλώσεων επιστημονικού ή ειδικού θεματικού ενδιαφέ-
ροντος, με αφετηρία την πλούσια επιστημονική παραγω-
γή της κοινότητας των αποφοίτων.

Χορηγός της εκδήλωσης ήταν η δικηγορική εταιρία
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Μπαίνοντας στην κα-
τάμεστη λέσχη του 
σΑΚΑ εκείνο το από-
γευμα υπήρχε κάτι δι-

αφορετικό στην ατμόσφαιρα, μια μυ-
ρωδιά που απροσδιόριστα έφερνε τη 
μνήμη λιβανιού. Ήταν μόνο αργότε-
ρα, κατά την διάρκεια της παρουσί-
ασης του σουλτανάτου του Ομάν, σε 
ένα μικτό κοινό, με περισσότερους 

από 10 0 
αποφοίτους, 
όταν μάθα-
με από τον 
οικοδεσπό-
τη της βρα-
διάς, δρ. 
ήλία Νικο-
λακόπουλο 
’87, πως αυ-
τή η μυρω-

διά λέγεται μποχούρ, κάτι που μοιά-
ζει με σπιτικό θυμίαμα, το οποίο το 
καίνε σε καθημερινή βάση οι Ομανοί 
στο σπίτι τους για να αρωματίζει τον 
χώρο και να απομακρύνει κάθε είδους 
κακοσμίες. 

το βράδυ της τετάρτης, 30 Ιουνί-
ου, σε ένα ηλικιακά και επαγγελματι-
κά ανάμικτο κοινό αποφοίτων, γνω-
ρίσαμε το σουλτανάτο του Ομάν σε 

μία πολύ ενδιαφέρουσα παρουσίαση 
με τίτλο «Oman: The last paradise 
bubble?”. το ενδιαφέρον των απο-
φοίτων φάνηκε πως ήταν μεγάλο και 
ίσως η οικονομική κρίση που αντι-
μετωπίζει η Ελλάδα να αποτελεί μία 
κινητήρια δύναμη για τους ικανούς 
επαγγελματίες να αναζητήσουν ευ-
καιρίες στο εξωτερικό, ακόμα και στο 
μακρινό σουλτανάτο του Ομάν.

στο δεύτερο μέρος μπήκαμε πλέ-
ον στο κεντρικό θέμα της παρουσία-
σης που ήταν οι νόμοι, οι συνθήκες 
και οι προϋποθέσεις που διέπουν την 
πιθανή επιχειρηματική δράση των ελ-
ληνικών εταιριών στην χώρα.  Παρου-
σιάστηκαν οι τομείς ενδιαφέροντος 
που έχει το Ομάν, μία χώρα με στα-
θερό ρυθμό ανάπτυξης γύρω στο 7%.  

ή παρουσίαση έδινε πολλές πλη-
ροφορίες για το πώς μια ελληνική 
εταιρία μπορεί να «εισέλθει» στην 
αγορά του Ομάν, ποια είναι η ση-
μερινή κατάσταση διαφόρων τομέ-
ων, όπως η ναυτιλία, οι κατασκευ-
ές, οι τηλεπικοινωνίες, ο τουρισμός, 
οι κλασικές και οι εναλλακτικές μορ-
φές ενέργειας, όπως και ποιοι είναι οι 
τρόποι εύρεσης εργασίας στη χώρα.  
Οι πληροφορίες αυτές συνοδεύονταν 
από πληθώρα φωτογραφικών slides, 

OmAN: The last paradise bubble?
Μία παρουσίαση για το Σουλτανάτο του Ομάν από τον Δρ. Ηλία Νικολακόπουλο ’87
της Κατερίνας σκουτέλη ’09

Ο Ηλίας Νικολακόπουλος ’87, ζει στο Μάσκατ, 
την πρωτεύουσα του Ομάν από το 2005 και, ως 
κτηνίατρος, ανήκει στην κτηνιατρική ομάδα 
της Βασιλικής Αυλής του Σουλτάνου του Ομάν.  
Ασχολείται κυρίως με τα άλογα του Σουλτάνου 
αλλά, παράλληλα, παρακολουθεί από κοντά την 
εξέλιξη της χώρας και τις επιχειρηματικές τά-
σεις και ευκαιρίες που διαμορφώνονται.  Το τα-
ξίδι μας σε αυτή την ιδιαίτερη χώρα ξεκίνησε με 
απλές και βασικές γνώσεις ανθρωπογεωγραφί-
ας και συνέχισε με την ανάπτυξη διαφόρων το-
μέων της κοινωνικής και επιχειρηματικής ζωής 
των Αράβων και ιδιαίτερα των Ομανών .  Εξαιρε-
τικό ενδιαφέρον είχε η παρουσίαση ορισμένων 
ηθών και εθίμων των Ομανών και των Βεδουί-
νων, αλλά και ο τρόπος με τον οποίο η κοινω-
νία του Ομάν εξελίχθηκε μέσα σε 40 χρόνια από 
μία νομαδική κοινότητα σε μία μοντέρνα κοινω-
νία υπό την καθοδήγηση του ηγέτη τους, Σουλ-
τάνου Καμπούς μπίν Σαΐντ αλ Σαΐντ.  Κοινωνι-
κές και θρησκευτικές συνήθειες των Ομανών 
προξένησαν ενδιαφέρον, ερωτήσεις και σχόλια 
του κοινού, στα οποία ο ομιλητής έδωσε εμπε-
ριστατωμένες και ολοκληρωμένες απαντήσεις.



που τις έκαναν ακόμα πιο ενδιαφέρουσες και επιμορφω-
τικές.

το κοινό ήταν ιδιαίτερα ζωντανό και είχε πολλές απορί-
ες, αφού μετά το τέλος της παρουσίασης, αντί να κατευθυν-
θεί προς το μπαρ και να δοκιμάσει τον αρωματικό αραβικό 
καφέ, παρέμεινε για περίπου άλλη μία ώρα, καταιγίζοντας 
τον ομιλητή με ερωτήσεις σχετικές τόσο με την χώρα και 
τις συνήθειες των κατοίκων, όσο και με ερωτήσεις γύρω από 
επιχειρηματικά θέματα.

Μετά το πέρας της παρουσίασης, που διήρκησε πάνω 
από δύο ώρες, οι παρευρισκόμενοι, αφού παρέλαβαν τα 
αναμνηστικά τους δώρα, που περιείχαν μεταξύ άλλων, flash 
memory sticks με πληροφορίες, παρουσιάσεις και φωτο-
γραφίες του Ομάν, μεταφέρθηκαν στο χώρο του μπαρ όπου 
η συζήτηση, οι ερωτήσεις και οι γνωριμίες συνεχίστηκαν 
για περίπου δύο ώρες ακόμα.

ή ατμόσφαιρα της βραδιάς ήταν ζεστή και ευχάριστη, 
όπως είναι συνήθως οι βραδιές μεταξύ συναποφοίτων στη 
λέσχη του σΑΚΑ. Οι απόφοιτοι γέμισαν το χώρο, τονίζο-

ντας με τον τρόπο αυτό πως η λέσχη αποτελεί την «καρ-
διά» του συλλόγου και πως στο μέλλον ενδείκνυται η ορ-
γάνωση και άλλων εκδηλώσεων με τόσο ενδιαφέροντα 
θέματα.  

Φεύγοντας από την λέσχη όλοι οι συναπόφοιτοι είχαν 
πληροφορηθεί για το Ομάν (και κυρίως πού τελικά βρίσκε-
ται αυτή η χώρα!) και ευελπιστούμε πως αυτή η παρουσία-
ση ήταν η αφορμή για επικείμενες για επαγγελματικές κι-
νήσεις προς την περιοχή.  

τα στοιχεία της παρουσίασης βρίσκονται για όποιον 
ενδιαφέρεται στη Γραμματεία της λέσχης του σΑΚΑ σε 
ηλεκτρονική μορφή, ενώ όποιος θέλει περισσότερες πλη-
ροφορίες μπορεί να απευθυνθεί στον συναπόφοιτο ήλία 
Νικολακόπουλο είτε τηλεφωνικά στο 00968 92772552 εί-
τε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην διεύθυνση dr_
elias@yahoo.com.

Εκδήλωση από τον ΣΑΚΑ και το ALBA με θέμα:

Δημιουργικός Βίος
20 Οκτωβρίου, ώρα 7μ.μ στη Λέση του ΣΑΚΑ

 

Ο σΑΚΑ και το ALBA Graduate Business School σας 
προσκαλούν στην ομιλία του δρ Μπάμπη Μαινεμελή 
με τίτλο "δημιουργικός βίος" στις 20/10/2010 και ώρα 
19:00 στη λέσχη του σΑΚΑ. Θα ακολουθήσει κοκτέ-
ιλ κατά τη διάρκεια του οποίου θα δοθεί η δυνατότη-
τα στους συμμετέχοντες να ανταλλάξουν απόψεις με 
καθηγητές και αποφοίτους του ALBA.

Διάλεξη με θέμα:

Αντιμετώπιση της παχυσαρκίας
με την λαπαροσκοπική  βαριατρική χειρουργική
4 Νοεμβρίου, ώρα 7μ.μ στη Λέση του ΣΑΚΑ
O Ευάγγελος  Ν. Χανδάνος '91, M.D., PhD, λαπαρο-
σκοπικός βαριατρικός χειρουργός θα μας μιλήσει για 
την αντιμετώπιση της παχυσαρκίας με την λαπαρο-
σκοπική  βαριατρική χειρουργική.

Π Ρ Ο Σ Ε Χ Ε Ι Σ  Ε Κ Δ Η Λ Ω Σ Ε Ι Σ
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στις 22 Ιουλίου πραγματοποιήθηκε το πρώτο 
Reunion των αποφοίτων του Κολλεγίου που ερ-
γάζονται ως διπλωματικοί υπάλληλοι στο Ελλη-
νικό υπουργείο Εξωτερικών. το Reunion συγκέ-

ντρωσε 17 από τους πολυάριθμους (55) αποφοίτους που 
υπηρετούν σήμερα ή έχουν αφυπηρετήσει από την Ελλη-
νική διπλωματική υπηρεσία. ή πρωτοβουλία χαιρετήθηκε 

θερμά και από μεγάλο αριθμό δι-
πλωματικών αποφοίτων, οι οποί-
οι, λόγω των  υπηρεσιακών υπο-
χρεώσεων τους στο εξωτερικό, 
αδυνατούσαν να συμμετάσχουν 
στην εκδήλωση.

 το δ.σ. του σ.Α.Κ.Α. παρέ-
θεσε δείπνο προς τιμή των συ-
ναποφοίτων διπλωματικών και 
την συγκέντρωση προσφώνη-
σαν ο Πρόεδρος του σΑΚΑ 
Γιώργος Καλοφωλιάς ’81, ο Πρέ-
σβυς Γιώργος σαββαΐδης ’64 και 
ο σύμβουλος Πρεσβείας Α’ , Νί-
κος Πρωτονοτάριος ’77.

 Κοινή διαπίστωση των παρευρισκομένων υπήρξε ότι 
η Κολλεγιακή μαθητική εμπειρία παραμένει σήμερα για 

ΠΡΩΤΑΓΩΝΙΣΤΗΣ

       ΣΕ Κ ΑΘΕ ΣΚΗΝΗ
Ο πρωταγωνιστής της δικής σας σκηνής είναι εδώ και σας παρέχει απεριόριστες δυνατότητες 

διασύνδεσης, ενσωματώνοντας τις πιο σύγχρονες τεχνολογίες. Ο νέος ραδιοενισχυτής AV 7 
καναλιών Pioneer VSX-920-K, είναι ο τέλειος σύντροφος για την νέα 3D εποχή. Αναπαράγει τη 

μουσική σας με απόλυτη πιστότητα, συνεργάζεται αρμονικά με iPhone και iPod Τouch, παρέχοντας 

άμεση ψηφιακή αναπαραγωγή και υποστηρίζει μετάδοση Internet radio. Με την εφαρμογή 

iControlAV της Pioneer, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις συμβατές συσκευές iPhone ή iPod Touch 

ως τηλεχειριστήρια για τις βασικές λειτουργίες του ενισχυτή.

Multi-channel AV Receiver

VSX-920-K

• Internet radio

• 7-ch / 140 W

• HDMI 1.4 (4 in / 1 out)

•  3D ready

•  1080p upscaler

•  PQLS (2-ch)

•  iControlAV

•  Bluetooth ready

•  iPod/iPhone Digital Direct μέσω USB

•  Phase Control

•  Advanced Sound Retriever/

Sound Retriever AIR

•  Dolby Pro Logic IIz

ΕΠΙΣΗΜΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ, τηλ. 210.95.54.000, www.intersys.gr ή www.pioneer.gr  

Τα iPod και iPhone είναι εμπορικά σήματα της Apple Inc., κατοχυρωμένα στις ΗΠΑ και σε άλλες χώρες. Οι ενδείξεις «Made for iPod» και «Made for iPhone» σημαίνουν ότι ένα ηλεκτρονικό εξάρτημα έχει σχεδι-

αστεί ειδικά για να συνδέεται με τις συσκευές iPod και iPhone, αντίστοιχα, και έχει πιστοποιηθεί από τον κατασκευαστή σύμφωνα με τα πρότυπα απόδοσης της Apple. Η Apple δεν ευθύνεται για τη λειτουργία 

της συσκευής αυτής, ούτε για τη συμβατότητά της με τα πρότυπα ασφαλείας και κανονισμών.

Το πρώτο reunion
αποφοίτων διπλωματικών 
του Νίκου Πρωτονοτάριου ’77

όλους σημείο προσωπικής αναφοράς και ότι η προσφορά 
του Κολλεγίου και της Κολλεγιακής οικογένειας είναι κρί-
σιμης σημασίας για την ελληνική κοινωνία.

 την βραδιά απήλαυσαν με μεγάλη ευχαρίστηση οι συν-
δαιτυμόνες, τόσο λόγω της θερμής φιλοξενίας του σΑΚΑ 
όσο και του συναισθήματος της κοινότητας των εμπειριών 
που αναπτύχθηκε μεταξύ τους, ανεξαρτήτως έτους απο-
φοίτησης ή υπηρεσιακής βαθμίδος. 

  συμφωνήθηκε ότι το Reunion διπλωματικών θα πρέ-
πει να προβιβαστεί σε ετήσιο κολλεγιακό θεσμό, ο οποίος 
θα διασφαλίσει την επικοινωνία μεταξύ των συναποφοίτων 
διπλωματικών αλλά και θα ενισχύσει τους δεσμούς τους με 
την κολλεγιακή οικογένεια. Επίσης, θετική υπήρξε η αντα-
πόκριση στην ιδέα να διοργανωθούν εκδηλώσεις είτε στο 
πλαίσιο του σΑΚΑ είτε και στο σχολείο, με αντικείμενο τα 
επίκαιρα ζητήματα της εξωτερικής πολιτικής και της διε-
θνούς διπλωματίας.

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΣΤΟ REUNION
ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ

Αθανάσιος Εξηντάρης ’53, Πρέσβης ε.τ.
Κωνσταντίνος Αιλιανός ’62, Πρέσβης ε.τ.
βασίλης Εικοσιπένταρχος ’62, Πρέσβης ε.τ.
Παναγιώτης Θεοδωρακόπουλος ’62, Πρέσβης ε.τ.
Γεώργιος σαββαΐδης ’64, Πρέσβης
ήλίας Κλής ’65, Πρέσβης ε.τ.
Αλέξιος Ζάννος ’74, Σύμβουλος Πρεσβείας Ά
Μιχαήλ διάμεσης ’76, Πρέσβης
Θεοχάρης λαλάκος ’76, Συμβουλος Πρεσβείας Ά
Νικόλαος Πρωτονοτάριος ’77, Σύμβουλος Πρεσβείας Ά
Ευάγγελος τσαούσης ’77, Σύμβουλος Πρεσβείας Ά
Αριστείδης Ανδρουλάκης ’85, Σύμβουλος Πρεσβείας Β´
Νικόλαος Γιωτόπουλος ’87, Γραμματέας Πρεσβείας Ά
Γιώργος Μιχαηλίδης ’88, Γραμματέας Ά  Ο.Ε.Υ.
βασίλειος σιταράς ’89, Γραμματέας Ά   Ο.Ε.Υ.



ΠΡΩΤΑΓΩΝΙΣΤΗΣ

       ΣΕ Κ ΑΘΕ ΣΚΗΝΗ
Ο πρωταγωνιστής της δικής σας σκηνής είναι εδώ και σας παρέχει απεριόριστες δυνατότητες 

διασύνδεσης, ενσωματώνοντας τις πιο σύγχρονες τεχνολογίες. Ο νέος ραδιοενισχυτής AV 7 
καναλιών Pioneer VSX-920-K, είναι ο τέλειος σύντροφος για την νέα 3D εποχή. Αναπαράγει τη 

μουσική σας με απόλυτη πιστότητα, συνεργάζεται αρμονικά με iPhone και iPod Τouch, παρέχοντας 

άμεση ψηφιακή αναπαραγωγή και υποστηρίζει μετάδοση Internet radio. Με την εφαρμογή 

iControlAV της Pioneer, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις συμβατές συσκευές iPhone ή iPod Touch 

ως τηλεχειριστήρια για τις βασικές λειτουργίες του ενισχυτή.

Multi-channel AV Receiver

VSX-920-K

• Internet radio

• 7-ch / 140 W

• HDMI 1.4 (4 in / 1 out)

•  3D ready

•  1080p upscaler

•  PQLS (2-ch)

•  iControlAV

•  Bluetooth ready

•  iPod/iPhone Digital Direct μέσω USB

•  Phase Control

•  Advanced Sound Retriever/

Sound Retriever AIR

•  Dolby Pro Logic IIz

ΕΠΙΣΗΜΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ, τηλ. 210.95.54.000, www.intersys.gr ή www.pioneer.gr  

Τα iPod και iPhone είναι εμπορικά σήματα της Apple Inc., κατοχυρωμένα στις ΗΠΑ και σε άλλες χώρες. Οι ενδείξεις «Made for iPod» και «Made for iPhone» σημαίνουν ότι ένα ηλεκτρονικό εξάρτημα έχει σχεδι-

αστεί ειδικά για να συνδέεται με τις συσκευές iPod και iPhone, αντίστοιχα, και έχει πιστοποιηθεί από τον κατασκευαστή σύμφωνα με τα πρότυπα απόδοσης της Apple. Η Apple δεν ευθύνεται για τη λειτουργία 

της συσκευής αυτής, ούτε για τη συμβατότητά της με τα πρότυπα ασφαλείας και κανονισμών.



68  ερμής 

Networking Days
του Αλέξη Κομσέλη ’92

Sales & retail Monday, Communication & Media tuesday,  
Human resources Management & Professional training Thursday

Ο τέταρτος κύκλος των σΑΚΑ Networking days, 
που πραγματοποιήθηκε το Μάιο στη λέσχη, 
απέδειξε για άλλη μια φορά ότι οι εκδηλώ-
σεις αυτές έχουν «καθιερωθεί» στη συνείδηση 

πολλών αποφοίτων και αποτελούν σημαντική ευκαιρία για 
ουσιαστικές επαγγελματικές επαφές σε ιδανικές συνθήκες.

Περισσότεροι από 160 απόφοιτοι που δραστηριοποιού-
νται άμεσα ή έμμεσα στους κλάδους Retail & Sales, Media 
& Communications και HR Management & Professional 
Training., ήρθαν σε επαφή σε έναν οικείο χώρο, με την άνε-
ση που προσφέρει η κοινή κολλεγιακή ιδιότητα, γνωρίστη-
καν, αντάλλαξαν απόψεις και έθεσαν τα θεμέλια για μελ-
λοντικές συνεργασίες.

τα λόγια που ακούσαμε από τους περισσότερους συμ-
μετέχοντες, αλλά και τα αποτελέσματα των μετρήσεων των 
ερωτηματολογίων, έδειξαν ότι η αποτελεσματικότητά τους 
παραμένει σε υψηλά επίπεδα.

Χ Ο ρ Η γ Ο ς

Υ Π Ο Σ Τ Η Ρ Ι Κ Τ Ε Σ
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τη δευτέρα 17 Μαΐου 2010, 
ο σύλλογος διοργάνωσε το τρίτο 

M&M. Για άλλη μια φορά 
οι νεότεροι συναπόφοιτοί μας (ηλικίας 

18–27 ετών) είχαν τη δυνατότητα 
να εκμεταλλευτούν την εμπειρία 

επαγγελματικά επιτυχημένων 
συναποφοίτων μας. 

του Χρήστου Ανδριόπουλου ’00
mentoring mondays (m&m)

Experience for free! “mentoring is a brain to pick, an ear to listen, and a 
push in the right direction” John Crosby

❚ Σκοπός ❚
Να προσφέρει ο σύλλογος βοήθεια – συμ-
βουλευτική σε θέματα επαγγελματικού 
προσανατολισμού ή/και μεταπτυχιακών 
σπουδών σε νεότερους, συναποφοίτους.

❚●Οι Mέντορες ❚
JouRnalisM: 

Παντελής καψής ’73
Διευθυντής του “Βήματος”.

ιΤ: 

Περικλής Τσαχαγέας ’85 
Σύμβουλος Διοίκησης της ΕΛΒΑΛ Α.Ε. του Ομίλου ΒΙΟΧΑΛΚΟ

shipping: 

Βαγγέλης σ. Μαρινάκης ‘86
Managing Director at Prodromos Shipping Agencies

legal: 
άλέξανδρος κοσμόπουλος ’87
Partner, Alexiou - Kosmopoulos Law firm

hotel ManageMent: 

γιώργος σταματίου ’93
Hotel Director of the Club Hotel Casino Loutraki

huMan ResouRces: 

Μαρία-χριστίνα Τσεμάνη ’96
Human Resources Department at Vodafone
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ή τελευταία παράστα-
ση της Θεατρικής 
Ομάδας σΑΚΑ, δέκα-

τη τέταρτη στην δεκαπενταε-
τή ιστορία της, ξεπέρασε κάθε 
προηγούμενο, «σπάζοντας όλα 
τα ρεκόρ». τόσο στα ποσοτικά, 
όσο και στα ποιοτικά μεγέθη, 
που χαρακτηρίζουν τη δουλειά 
της. Και όσον αφορά τα πρώτα, 
οι αριθμοί μιλάνε μόνοι τους, 
δεν σηκώνουν καμία αμφισβή-
τηση και δημιουργούν μία ευχά-
ριστη (αν όχι και λίγο απροσδό-
κητη) διαπίστωση για το πόσο 
ψηλά μπορεί να φτάσει το εν γέ-
νει δυναμικό μας. 

●

Αλλά και από ποιοτικής 
πλευράς, τα ιδιαίτερα χα-

ρακτηριστικά αυτής της πα-
ράστασης είναι μοναδικά. στη 
θεατρική ενασχόληση, το βασι-
κότερο ίσως πράγμα που ενδι-
αφέρει και αφορά την Ομάδα, 
η διδασκαλία της παράστασης, 
ήταν ένα «ταξίδι», μακρύ μέν 
και δύσκολο, σε γενικές γραμ-
μές όμως ενδιαφέρον και γε-
μάτο από εμπειρίες. Και όπως 
ακριβώς αλληγορεί ο ποιητής 
της «Ιθάκης», έτσι και το δικό 
μας «ταξίδι» λίγο διέφερε από 
μία μικρή Οδύσσεια, αν ανα-
λογισθεί κανείς μόνο τις πρό-
βες, και αφήσει όλα τα άλλα 
δύσκολα, που πάντοτε συμβαί-
νουν. διότι η Αίθουσα Χωρέμη, 

που είχαμε την τιμή να «ξαναε-
γκαινιάσουμε» φέτος μέσα στο 
πλήρως ανακαινισμένο Μπενά-
κειο, ήταν ο τελευταίος χώρος 
που παραδόθηκε σε λειτουργία, 
από όλο το ιστορικό κτήριο. Οι 
λεπτομέρειες για το πώς έγι-
νε τελικά κατορθωτό να πραγ-
ματοποιηθούν επιτυχώς και τα 
επίσημα εγκαίνια του Μπενα-
κείου (31 Μαΐου), αλλά και το 
ανέβασμα της παράστασής μας 
(από μηνών προγραμματισμέ-
νης και ανακοινωμένης για τις 
02 Ιουνίου!) στην ίδια Αίθου-
σα, χρειάζονται, ίσως, ένα ολό-
κληρο τεύχος του «ΕΡΜή»... 
Εδώ, θα πούμε μόνο ότι αν δεν 
υπήρχαν κάποιες «καλές νεράι-
δες» να βοηθήσουν, αλλά και το 
τσαγανό και το πείσμα των με-
λών της Ομάδας, η συγκεκριμέ-
νη παράσταση, με αυτά τα πε-
ριθώρια δεν θα ανέβαινε ποτέ.

●

Για τέτοιο «ταξίδι» μιλάμε, 
και τέτοιους «Κύκλωπες» 

και τέτοιους «λαιστρυγόνες»... 
Είχαμε, όμως, και την «Ιθάκη» 
μας. στο τέλος βγήκε μία πα-
ράσταση πολύ καλή. Ο καπε-
τάνιος μας, ο Κώστας Αρζόγλου 
’66, στον εφικτό χρόνο που τον 
είχαμε μαζί μας (που μακάρι να 
ήταν περισσότερος...) με το τα-
λέντο του, τη διδασκαλική του 
ευγένεια και τη διακριτική, αλλά 
επίμονη αυστηρότητα της τεχνι-

θεατρική ομάδα
Θεατρικοί Αστερίσκοι από το Λάκη Καλυβίτη ’57

EDUARDO DE FILIPPO

ΣΚΗΝοΘΕΣΙΑ

ΚΩΣΤΑΣ ΑΡΖοΓΛου ’66
ΜΑΡΙΝοΣ ΔΕΣυΛΛΑΣ

15XΡONIA
1 9 9 6  -  2 0 1 0
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κής του, κατάφερε στο τέλος, με αυτό το μαγικό 
τρόπο που συμβαίνει στο θέατρο, να δέσει την 
Ομάδα και το Έργο σε ένα δυναμικό σύνολο, ανα-
δεικνύοντας τις θεατρικές δυνατότητες των ηθο-
ποιών, πάνω στις ιδιαίτερες διαστάσεις ρυθμού 
και έντασης ενός αντικειμενικά δύσκολου έργου. 
Από καλοπροαίρετα, αλλά υπεύθυνα και αντι-
κειμενικά χείλη, ακούστηκαν θετικές κριτικές και 
έπαινοι για πρωτόγνωρες υποκριτικές αποχρώ-
σεις, που πέτυχαν τα μέλη της Ομάδας, αλλά και 
για τα σκηνικά, για τα έντυπα, και για όλη την εν 
γένει οργάνωση της παράστασης. υπήρξαν βέ-
βαια και οι αρνητικές, χρήσιμες κριτικές, που κάθε 
επιτυχία δεν πρέπει να επισκιάζει και που η Ομά-
δα πάντοτε αξιοποιεί, στην προσπάθειά της για 
συνεχή βελτίωση. 



τα μέλη δεν προσφέρουν όλα το ίδιο στην 
Ομάδα. Όλοι την αγαπούν και τη νοιάζονται, 

αλλά πέρα από το ρόλο στο «σανίδι», που ο καθέ-
νας χρεώνεται, η επί πλέον προσφορά τους, όπως 
και οι ευθύνες που εκάστοτε αναλαμβάνουν, είναι 
ανάλογες με το χρόνο που μπορούν να διαθέσουν, 
καθώς και με τις ιδιαιτερότητες και τις διαφορετι-
κές ικανότητες που έχουν ως άτομα. το «ιδιαίτε-
ρο» και το «διαφορετικό» δεν σημαίνουν περισ-
σότερα ή λιγότερα δικαιώματα μέσα στην Ομάδα. 
Οι σοβαρές αποφάσεις παίρνονται από όλους μα-
ζί, και η γνώμη του κάθε μέλους είναι σεβαστή και 
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ακούγεται, όπως ακούγεται και η αναγνώριση 
της προσφοράς του καθενός από το σύνολο. 
Έτσι λοιπόν, άλλος ειδοποιεί και συγκεντρώ-
νει τα μέλη για τις συναντήσεις (εύκολη δου-
λειά...), άλλοι γράφουν και φτιάχνουν έντυ-
πα (χαράς το πράμα...), άλλοι φωτογραφίες, 
άλλοι σκηνικά (παιχνιδάκι για μας...), άλλοι 
τρέχουν για τα «φροντιστήρια», άλλοι για χο-
ρηγίες κ.λπ., κ.λπ. Για όλα αυτά λοιπόν τα... 
εύκολα, ευχαριστούμε βασίλη, ευχαριστούμε 
Αλέξια, ευχαριστούμε Μαρία, ευχαριστούμε 
Φίλιππε, ευχαριστούμε στάθη (και πάλι Φί-
λιππε) και όποιος άλλος είσαι, που ίσως άθε-
λα ξεχάσαμε. Ιδιαίτερα όμως φέτος, πρέπει να 
επαινεθούν γενικά όλα τα μέλη της Ομάδας, 
για την προσπάθεια και τη συναδελφική προ-
σφορά τους, γιατί παρόλες τις δυσκολίες που 
υπήρχαν στην αρχή, στο τέλος, πάνω στο σα-
νίδι, αναπτύχθηκε εσωτερική σύμπνοια, αγά-
πη και αλληλεγγύη, που ίσως για πρώτη φόρα 
γνώρισε η Ομάδα σε τέτοιο βαθμό.



Μετά τις θεατρικές παραστάσεις, είθισται 
ως γνωστόν, οι θεατές να συναντώνται 

με τους ηθοποιούς και τους άλλους παράγο-
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ντες του έργου, να τους βλέπουν από κοντά, να 
τους συγχαίρουν και να ανταλλάσσουν λόγους ευ-
χαριστίας (ή και... αθώα πειράγματα) των μεν προς 
τους δε, όπως: «Ευχαριστώ που ήρθες... πώς άντε-
ξες ώς το τέλος;», «Μα τι λες; Εγώ ευχαριστώ, που 
πέρασα τόσο καλά.», «Μπράβο, έχεις πολύ ταλέ-
ντο, και δεν σου φαίνεται...», «του χρόνου, να ’ρθεις 
και εσύ να παίξεις...» κ.λπ., κ.λπ. Όλα αυτά, μαζί 
με ένα ποτήρι κρασί στο χέρι και ένα μεζέ, σε μια 
ατμόσφαιρα φιλικής ευδαιμονίας, που για τη Θεα-
τρική Ομάδα του σΑΚΑ (ή μάλλον, όλου του σΑ-
ΚΑ, του Κολλεγίου και του ευρύτερου κύκλου τους) 
αποτελεί έναν πάγιο μικρό θεσμό, μια μικρή γιορτή 
εκτόνωσης και επιβράβευσης για τους συντελεστές 
της προσπάθειας, αλλά και την πιο άμεση ευκαι-
ρία έκφρασης ευγνωμοσύνης και τιμής προς τους 
υποστηρικτές της, θεατές και χορηγούς! Όλος αυ-
τός ο κύκλος, εκεί και εκείνη την ώρα, αγκαλιάζε-
ται σε μια εορταστική κοινωνική εκδήλωση που ση-
ματοδοτεί το τέλος της προηγούμενης, αλλά βάζει 
και τα θεμέλια της επόμενης προσπάθειας, παγιώ-
νοντας ένα θεσμό καλλιτεχνικό και φιλανθρωπι-
κό, πολύ σημαντικό για τους καιρούς μας... Φέτος 
και αυτή η εκδήλωση ξεπέρασε, επίσης, κάθε προη-
γούμενο: ένας νέος χορηγός μας, η τράπεζα HSBC, 
κάνοντας μια θεαματική, όσο και γενναιόδωρη χει-
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ρονομία, εκτός από τη σεβαστή χορηγία της, 
δεν αρκέστηκε απλώς σε «ένα κρασί και ένα με-
ζέ», αλλά προσέφερε, μέσα στην ίδια τη λέσχη 
του σΑΚΑ, ένα πλούσιο δείπνο σε όλους τους 
παρευρισκομένους (ηθοποιούς, συντελεστές 
και θεατές) και για τις τέσσερις παραστάσεις! 
Οι αξέχαστες αυτές εορταστικές εκδηλώσεις, 
για τις οποίες, εκτός από την τράπεζα HSBC, 
συνετέλεσαν και οι πολύμηνες και υπομονετι-
κές προσπάθειες μέλους μας (ευχαριστούμε τί-
το...) δημιούργησαν νέα πλαίσια και δεδομένα 
για τα μέτρα της Ομάδας και του σΑΚΑ. Όλοι 
μπορούν να φανταστούν και να εκτιμήσουν το 
νόημα και το πνεύμα μιας τέτοιας εκδήλωσης, 
που πρόσθεσε ακόμη μια διάσταση στον κατα-
ξιωμένο θεσμό που λέγεται «Θεατρική Ομάδα 
σΑΚΑ», τιμώντας και το σύλλογο, αλλά και το 
Κολλέγιο, τους δύο αλληλένδετους πυλώνες 
του σχολείου μας.



Χαιρετισμούς, λοιπόν, από τη Θεατρική 
Ομάδα, καλό και γόνιμο φθινόπωρο σε 

όλους, και μέχρι να ξανακούσετε νέα μας για 
το επόμενο θεατρικό μας ραντεβού, Γεια σας 
και Χαρά σας.
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την Κυριακή 9 Μαΐου 2010 διεξήχθη 
στο προαύλιο της λέσχης μας το 8ο 
τουρνουά τάβλι του σ.Α.Κ.Α. Όπως 

κάθε χρόνο, από νωρίς το πρωί άρχισαν να 
καταφθάνουν οι πρώτοι φανατικοί του παι-
χνιδιού. σε αντίθεση με τις προηγούμενες φο-
ρές, στους συμμετέχοντες δινόταν η ευκαιρία 
να βρεθούν στον τελικό και να διεκδικήσουν 
την πρώτη θέση ακόμα και με μια ήττα, αφού, 
σύμφωνα με το νέο σύστημα που εφαρμό-
στηκε, για να αποκλειστεί κάποιος έπρεπε 
να βρεθεί με συνολικά δύο ήττες, χωρίς να 
υπάρχει ξεχωριστό consolation cup. 

Οι συμμετέχοντες αναμετρήθηκαν μόνο 
στις «πόρτες», σε παιχνίδια των 5 βαθμών με 
δυνατότητα «βίδο». Ο μεγάλος τελικός παί-
χτηκε στα 7.

Ανάμεσα στα παιχνίδια μπορούσε κανείς 
να πιει τον καφέ ή το ποτό του και να σερ-
βιριστεί από τον πλούσιο μπουφέ. Παράλ-
ληλα, επετεύχθη ο κυριότερος σκοπός του 
τουρνουά, καθώς όλοι είχαν την ευκαιρία να 
γνωρίσουν νέους συναπόφοιτους, να συνα-
ντήσουν παλιούς φίλους και να μάθουν τα 
νέα τους.  

ή διοργάνωση έληξε αργά το απόγευμα 
με την πρόκριση των Άρη Μανιά ’57 και δη-
μήτρη Κανελλόπουλου ’80 στον τελικό που 
διεξήχθη στις 13 Ιουλίου στη λέσχη μας. Με-
γάλος νικητής του τουρνουά ήταν ο Άρης 
Μανιάς ’57, σε μια δύσκολη αναμέτρηση. την 
τρίτη θέση κατέλαβε ο Άρης Παπαδόπουλος 
’84 επικρατώντας στο Μικρό τελικό του Θα-
νάση Μακρή ’59. 

Ελπίζουμε να διασκέδασαν όλοι και τους 
ευχαριστούμε πολύ για τη συμμετοχή. Θα 
σας δούμε όλους στο 9ο (χειμερινό) τουρ-
νουά τάβλι, το οποίο όπως όλα δείχνουν θα 
πραγματοποιηθεί το Νοέμβριο. Περισσότε-
ρες πληροφορίες θα βρείτε στο site του συλ-
λόγου και σε επόμενο bulletin.

του δημήτρη Μωραλόγλου ’05

λάμπρος Αναγνωστόπουλος ’81
Αλέξανδρος βογιατζής ’83
Κοσμάς Γεωργιάδης ’90
Άθως δάμης ’80
στέφανος Εξάρχου ’62
στέφανος Νίκος Ζούβελος ’74
Μιχάλης Ιωακειμίδης ’88
δημήτρης Κανελλόπουλος ’80
Νίκος Κατσαΐτης ’85
σπύρος Καχραμάνογλου ’66
Γιώργος Κοζάνης ’92
Γιώργος Κομνηνός ’67
Ελίνα Κοτσίρη ’05
Πάνος λειβαδάς ’83
Γιώργος λέκκας ’62
σωτήρης λουμίδης ’62
Αθανάσιος Μακρής ’59
Άρης Μανιάς ’57
Κωνσταντίνος Μανιός ’06
Ντομένικα Μίκαϊτς ’89
Εμμανουήλ Μικέλης ’92
Μωρίς Μπαρούχ ’70
Ανδρέας Μπιτσάκος ’75
στέφανος Μπονάνος ’78
Ανθή Μωραλόγλου ’03
Γιάννης Μωραλόγλου ’08
δημήτρης Μωραλόγλου ’05
Γιώργος Νικολαΐδης ’78
στρατής ξενέλης ’07
Ιωάννης Παναγιωτούρος ’84
Άρης Παπαδόπουλος ’84
Γιώργος Παπάζογλου ’75
Χρήστος Παπανικολάου ’85
Ανδρέας Παπούλιας ’80
Γιάννης Πατέρας ’84
διαμαντής Πειθής ’80
Μιχάλης Προυκάκης ’90
δημήτρης σπυρόπουλος ’84
Μάρκος τζουμάρας ’58
Χατσίκ τζσολακιάν ’66
Μάρκος Φωτιάδης 94
Κωνσταντίνος Χαβάκης ’62
στέλιος Χαρτζίδης ’93
Χάρης Χρυσόπουλος ’60

Έλαβαν μέρος: 8ο
 Τουρνουά Backgammon ΣΑΚΑ

Ευχαριστούμε τους χορηγούς μας:
›  Οινοποιΐα – Ποτοποιΐα Β.Γ. Σπηλιόπουλος ΑΒΕΕ, Γιώργος 

Σπηλιόπουλος ‘94
›  Melissa Κίκιζας ΑΒΕΕ, Τίνα Κίκιζα ’96, Αλέξανδρος Κίκιζας ‘99
›  ΚΑΥΑΚ QUALITY ICE CREAM – Σαλώμη Σταυρίδου
›  Ιωάννα Γκελεστάθη ‘88
›  Πάτροκλος Κουδούνης ’91 (κύπελλα)

και τους δωροθέτες μας:
›  Club Hotel Casino loutraki, Γιώργος Σταματίου ‘93
›  Εταιρεία House of Wine, Μιχάλης Πικούνης
›  Αλέξανδρος Κοντογούρης ’86
›  Κατάστημα ΣΤΡΟΓΓΥΛΟΣ, Ανδρέας Τριανταφυλλίδης ‘70
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u  REUNION ’59 

το καθιερωμένο χρόνια τώρα θερινό μας Reunion 
πραγματοποιήθηκε φέτος στη Μύκονο στις 22-
24 Ιουνίου, συν γυναιξί και τέκνοις, στο FIDELIS 

VILLAS, στην καρδιά της πόλης. στις 23 Ιουνίου πήγα-
με στη δήλο, όπου ο Πρόεδρος της τάξης βαγγέλης Μη-
λιώρης μας έκανε μια καταπληκτική ξενάγηση, την οποία 
ευχαριστήθηκαν ιδιαιτέρως οι μόνιμοι κάτοικοι εξωτερι-
κού σταύρος στεφανάκης (U.S.A.) και Γιώργος Κρουσα-

νιωτάκης (Αγγλία), αλλά και όσοι της...ημεδαπής πήγαν 
για πρώτη φορά. το βράδυ της ίδιας μέρας ο Νίκος Φιδέ-
λης μας παρέθεσε δείπνο στο εκλεκτό εστιατόριο ΑυΡΑ, 
του οποίου το οίκημα είναι επίσης ιδιοκτησίας του Νίκου.

Οι τρεις μέρες (μερικοί τις έκαναν τέσσερις) ήταν αρ-
κετές ώστε όλοι να συζητήσουν με όλους όσα δεν είχαν πει 
πενήντα (διά το στρογγυλόν του αριθμού) χρόνια.

Και του χρόνου με υγεία! 

Δαμιανός Αγαπαλίδης ’59

10.5x28 adv.indd   1 10/9/2010   5:30:38 μμ
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Reunions
u  REUNION ’70
4Ο XΡONIA

…Μοιάζει σαν χθες, 
αν και πέρασαν 
κιόλας σαράντα 

χρόνια από τότε που κατεβήκα-
με την κεντρική σκάλα του Κολ-
λεγίου στο Commencement του 
1970. Έτσι θελήσαμε να δώσουμε 
ένα βροντερό παρόν στο Class 
Reunion που οργανώσαμε στις 5 Ιουλίου. Φάση πρώτη: Κλασικές 

αναμνηστικές φωτογραφίες 
στις σκάλες του Μπενακεί-
ου. Ένας ένας καταφθάνα-
με («Εσένα κάπου σε ξέρω, 
αλλά θύμισέ μου ποιος εί-
σαι»;).
Φάση δεύτερη: Cocktail και 
δείπνο στην «Κατοικία». 
Welcome drink στο φιλό-
ξενο σπίτι του President 
Rupp, ο καθιερωμένος 
λόγος του Πάκη, με μνεία 
στους πρόωρα χαμένους 
συμμαθητές και προβολή 
ταινίας από τα μαθητικά 
μας χρόνια - συρραφή ταινιών super 8 από τις τελευταί-
ες μας εκδρομές με μουσική επένδυση το “Yesterday” των 
Beatles... Έπειτα, καθιστό δείπνο με ιδιαίτερα προσεγμένο 
φαγητό, κουβεντούλα στα τραπέζια και ο λόγος του Προ-
έδρου για τη συμμετοχή μας στο Fund Drive.
Φάση τρίτη: λέσχη σΑΚΑ για αποχαιρετιστήριο ποτό. 
Μακριά από τις επισημότητες του δείπνου και τους πα-
λιούς μας καθηγητές, είχαμε την ευκαιρία να χαλαρώσουμε 
και να πούμε τα δικά μας. Ο Νίκος Ρουσέας και ο Γιάννης 
λύρας έπιασαν τις κιθάρες και μας θύμισαν επιτυχίες των 
νεανικών μας χρόνων. τραγουδήσαμε μαζί και περάσαμε 
όμορφα μέχρι τις πρώτες μεταμεσονύκτιες ώρες. 

Ήταν ένα πολύ συγκινητικό Class Reunion, με μεγάλη 
συμμετοχή. Ιδιαίτερη χαρά μας έδωσε η παρουσία συμμα-
θητών του εξωτερικού, του Ανδρέα Πετρέα, του Μιχάλη 
Μπερνίτσα, του Άρη Κανδρή και του Ανδρέα τσαβλίρη, 
καθώς και όσων κατέφθασαν από διάφορα μέρη της Ελλά-
δος, με προεξάρχοντα το Μακάριο, άξιο εκπρόσωπο της 
τάξης μας και του ένδοξου Οικοτροφείου στο Άγιον Όρος. 

Ευχαριστούμε θερμά τους δασκάλους μας που τίμησαν 
την συγκέντρωσή μας, τους κυρίους βασηλαρά, λάππα, 
Κονετά, Κανόνη, σαχίνη, τον υπεύθυνο του Fund Drive, 
Chris McLinton, καθώς και όποιον άλλο δεν καταφέραμε 
να εντοπίσουμε μέσα στην κοσμοσυρροή. 

Ελπίζουμε μέχρι τα πενήντα μας χρόνια να είμαστε όλοι 
καλά και να μαζευτούμε ακόμη περισσότεροι.

Γιώργος Καρούσος ’70



φορες μαθητικές μας εκδηλώσεις, πάρτι, εκδρομές κτλ της 
δεκαετίας του 1950. Είχαμε την χαρά να έχουμε μαζί μας 
και τρεις παλαιούς δασκάλους μας, τον Ευάγγελο Θεοδώ-
ρου, τον Απόστολο Γκάτσο και τον Κώστα σαχίνη. Παρόλο 
που είχαν προσκληθεί και άλλοι, δυστυχώς δεν μπόρεσαν 
να παρευρεθούν. σε μια δίλεπτη προσφώνησή μου για 
τη βραδιά, πρότεινα, και η πρότασή μου έγινε παμψηφεί 
αποδεκτή, να συναντώμεθα όλοι οι συναπόφοιτοι του ’60 
κάθε τελευταία Πέμπτη του μηνός στη λέσχη του σΑΚΑ. 
σε μια καταπληκτική ατμόσφαιρα γεμάτη με αναμνήσεις, 
αστεία και φιλικές συζητήσεις έκλεισε η βραδιά τις πρώτες 

πρωινές ώρες.
ή τελευταία, για το καλο-

καίρι του ’10, συνάντησή μας 
έγινε στο Stag Dinner για το 
Commencement στις 8 Ιουλί-
ου. Έτσι έκλεισαν οι εορταστι-
κές μας εκδηλώσεις για τα 50 
χρόνια αποφοίτησης από το 
Κολλέγιο Αθηνών.

Χάρης Χρυσόπουλος ’60

u  REUNION ’60
ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ ΤΗΣ 5ΟΕΤΗΡΙΔ ΑΣ

Γιορτάζοντας τα 60 χρόνια που πρωτοσυναντηθήκαμε 
ως συμμαθητές το 1950 στην 4η δημοτικού στο Κολ-
λέγιο Αθηνών, στο Ψυχικό, γιορτάσαμε και τα 50 χρό-

νια αποφοίτησής μας από το σχολείο μας. Έτσι την 1η Ιου-
λίου 2010 δεχτήκαμε με πολύ χαρά και ενθουσιασμό την 
πρόσκληση του προέδρου του Κολλεγίου, δόκτωρος David 
Rupp και της συζύγου του. Γευματίσαμε μετά των συζύγων 
μας στην ιστορική κατοικία του Προέδρου του Κολλεγίου 
Αθηνών. Μετά από 5 χρόνια που είχαμε το reunion των 45 
ετών μας, είχαμε πολλά να πούμε, να μάθουμε νέα των συμ-
μαθητών μας από Ελλάδα, Αμερική, Αφρική και άλλα ευ-
ρωπαϊκά κράτη, όπου ακόμη ζουν συμμαθητές μας. Είχα-
με την ευκαιρία να δούμε και πάλι τον παλιό μας δάσκαλο 
Ευάγγελο Θεοδώρου. ή βραδιά έκλεισε αφού ακούσαμε 
ένα σύντομο λόγο από τον Dr. Rupp, το Γιώργο σκάνδαλο 
και τον υπογράφοντα.

το επίσημο γεύμα μεταξύ συμμαθητών, μόνον, έλαβε 
χώρα στις 6 Ιουλίου στην πανέμορφη αυλή του σΑΚΑ. σα-
ράντα πέντε συναπόφοιτοι, εκτός 
του πολύ καλού φαγητού, ποτών και 
μεζέδων που μας παρουσίασε ο από-
φοιτός μας Θανάσης Πλατής, είχαμε 
την ευκαιρία να ακούσουμε μουσική 
των FIFTY’S & SIXTY’S που είχε 
γράψει ο συναπόφοιτος Μιχάλης 
Ζωγράφος. Ο Μιχάλης παρουσίασε 
και ένα φιλμάκι 15 περίπου λεπτών 
όπου είδαμε φωτογραφίες από διά-
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u  REUNION ’80
3Ο XΡONIA

ή τάξη του ’80 γιόρ-
τασε πανηγυρι-
κά τηn τρίτη 6 

Ιουλίου στο Κολλέγιο το 
Reunion των 30 ετών.

διαχρονικά, η εορταστική αυτή τελετή έχει εξελιχθεί σε 
σημαντικό ετήσιο γεγονός στη ζωή του Κολλεγίου, ιδιαί-
τερα όταν φίλοι αναβιώνουν αναμνήσεις μετά την πάροδο 
τριών δεκατιών.

Μία ολόκληρη ζωή πέρασε από την ημέρα της αποφοί-
τησής μας και ο ενθουσιασμός της επανασύνδεσης ήταν 

αισθητός σε 
όλους τους πα-
ρευρισκομένους, 
των οποίων η 
παρουσία ανήλ-
θε σε 81 άτομα – 
προσέλευση που 
υπερέβη κάθε 
προσδοκία. 

Παρευρέθη-

σαν υπουργοί, επιχειρηματίες, καλ-
λιτέχνες, ακαδημαϊκοί, εφοπλιστές, 
τραπεζίτες, managers, επιστήμονες, 
πολλοί συναπόφοιτοι κάτοικοι εξω-
τερικού, καθώς επίσης και 6 καθη-
γητές. το στοίχημα ήταν, πόσοι από 
εμάς ήταν φυσιογνωμικά αναγνωρί-
σιμοι.

ή γιορτή διήρκησε έως αργά το 
βράδυ και η βραδιά χρωματίστηκε με τη μουσική και το 
τραγούδι του Νίκου Πλάτανου. Αναμνηστικά μπλουζάκια 
και άλλα δώρα με το θυρεό του Κολλεγίου και το slogan 
«τΑξή του ’80 - ΓΕΜΑτή ΠΡΟσΟΝτΑ» μοιράσθηκαν 
σε όλους. τέλος, πολλές ιδέες εκφράστηκαν με σκοπό την 
περαιτέρω σύσφιγξη των σχέσεων μας.

Πάνος Καμμένος ’80

u  REUNION ‘85
25 XΡONIA

στις 17/06 ο Πρόεδρος Dr Rupp παρέθεσε δεξίω-
ση για τους απόφοιτους της τάξης 1985 Seniors 
(τετρατάξιο) επ’ ευκαιρία της 25ης επετείου από 

την αποφοίτησή μας. ή μεγάλη προσέλευση συναποφοί-
των (σχεδόν 100), η παρουσία αρκετών παλιών και αγα-
πητών καθηγητών και η καλή διάθεση ήταν οι συνθήκες 
για ένα επιτυχημένο reunion, το οποίο συνεχίστηκε στο 
σΑΚΑ και κράτησε μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες. Αρ-
κετοί περιηγηθήκαμε στο ανακαινισμένο Μπενάκειο και 

Reunions
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των συμμαθητών μας, αλ-
λά και την ευχάριστη έκ-
πληξη της παρουσίας αρ-
κετών παλιών δασκάλων 
και καθηγητών.

ή ευχάριστη και 
informal ατμόσφαιρα 
επικράτησε των ημιεπί-

σημων λόγων και συνεχίστηκε για αρκετούς σε after-party 
σε γνωστό bar του Ψυχικού, το οποίο διοργάνωσε στο πε-
ριθώριο του reunion γνωστή ομάδα... εξτρεμιστών-απο-
φοίτων.

το 1st Presidential Reunion (ήμαστε καλεσμένοι του 
προέδρου) θα 
το διαδεχθεί το 
5th Residential 
Reunion στο γνω-
στό SportCamp 
στο λουτράκι, το 
σαββατοκύριακο 
2-3 Οκτωβρίου 
2010.

Περικλής
Τσαχαγέας ’85

u  REUNION ‘86 / ’85
25 XΡONIA

Ο ήλιος σταμάτησε στον ορί-
ζοντα για τον εορτασμό των 
25 ετών από την αποφοίτη-

σή μας, τη δευτέρα 21 Ιουνίου, που 
πραγματοποιήθηκε το Presidential 
Reunion της τάξης μας.  Με μία κίνη-
ση καλής θέλησης οι απόφοιτοι του 
τετραταξίου δέχτηκαν να γιορτάσου-
με όλοι μαζί ένα χρόνο νωρίτερα.  

στο Reunion που έλαβε χώρα στη 
Bookis Plaza είχαμε την ευκαιρία να 
γνωρίσουμε και πολλές συντρόφους 

επισκεφτήκαμε τη σοφίτα, όπου βρίσκεται 
και το νέο εργαστήριο Χημείας - τον εξο-
πλισμό του θα προσπαθήσει να καλύψει εξ 
ολοκλήρου η τάξη μας, το επετειακό δώρο 
μας προς το Κολλέγιο για το 25ο reunion. 
Από σεπτέμβριο και μέχρι το τέλος του 
χρόνου προγραμματίζουμε δύο ακόμα συ-
γκεντρώσεις, πληροφορίες για τις οποίες 
θα σας κρατήσουμε ενήμερους μέσα από 
το νέο site της τάξης μας στο http://sites.
google.com/site/1985seniors. Εκεί υπάρχει 
αρκετό υλικό, τρέχον και αρχειακού ενδια-

φέροντος, το οποίο με τη συμβο-
λή σας ελπίζουμε να εμπλουτίσου-
με στους επόμενους μήνες.

 Χρήστος Παπανικόλαου ’85
Νίκος Χλωρός ’85
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Hansestrasse18, D27419 Sittensen,Deutschland
Tel:+49 42 8293060  Fax:+49 42 82930626
www.ifextechnologies.com  info@ifextechnologies.com

HELLAS Α.Ε.
Λένορμαν 256, T.K. 10443, Αθήνα, Ελλάδα
Τηλ: 210 5137600  Fax: 210 5128006
www.ifextechnologies.com  ifexhellas@gmail.com

Μέχρι να έρθουν
οι ενισχύσεις...

 ΑΜΕΣΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ 
Ολοκληρωμένα και ανεξάρτητα φορητά συστήματα,
μικρό βάρος και όγκος, πολλαπλές εφαρμογές 

  ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΥΣΕΣ ZΗΜΙΕΣ
Ελάχιστη χρήση νερού, όχι πλημμύρα, όχι ηλεκτροπληξία

 ΤΑΧΥΤΑΤΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗ
Μέγιστη κατασβεστική δύναμη και ικανότηταχάρη στην τεχνολογία IFEX

  ΑΣΦΑΛΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΧΡΗΣΤΕΣ
Βιολογικό απέναντι στο περιβάλλον, ασφαλές αν χτυπήσει άνθρωπο

  ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΚΑΙ ΑΠΟΛΕΣΜΑΤΙΚΟ
Χρειάζεται μόνο μικρές ποσότητες νερού (πόσιμο ή μη ή θαλασσινό)
και αέρα

  ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Δωρεάν εκπαίδευση στην Ελλάδα και/ή στη Γερμανία, εύκολο στη χρήση

  ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ
Ισόβια εγγύηση για το όπλο, 5έτη εγγύηση για τα κινητά μέρη

Πλεονεκτήματα της τεχνολογίας

ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ - ΜΑΘΗΤΕΣ - ΓΟΝΕΙΣ - ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Ε ΣΩΤ Ε Ρ Ι ΚΟ I  Α ΓΩ Ν Ε Σ  Τ Η Σ  Ο Ι ΚΟ Γ E Ν Ε Ι Α Σ  ΤΟ Υ  Ε Λ Λ Η Ν ΟΑΜ Ε Ρ Ι Κ Α Ν Ι ΚΟ Υ  Ε Κ Π Α Ι Δ Ε Υ Τ Ι ΚΟ Υ  Ι Δ Ρ ΥΜΑΤΟ Σ 

Σ Τ Ι Β Ο Σ  –  Κ Ο Λ Υ Μ Β Η Σ Η  –  Π Ι Ν Γ Κ - Π Ο Ν Γ Κ  –  Μ Π Α Σ Κ Ε Τ  –  Χ Α Ν Τ Μ Ο Λ  –  Β Ο Λ Ε Ϊ  –  Π Ο Δ Ο Σ Φ Α Ι Ρ Ο

το σχολείο μας 
από την ίδρυ-
σή του αναγνωρί-
ζει εμπράκτως την 

τεράστια εκπαιδευτική, ψυ-
χαγωγική, πολιτιστική και 
ιστορική συμβολή του αθλη-
τισμού στην ανατροφή και 
την καλλιέργεια της παιδείας 

των μαθητών του. Γι’ αυτό και 
ένας από τους θεμελιώδεις 
άξονες που νοηματοδοτούν 
τη δράση της Αθλητικής συμ-
βουλευτικής Επιτροπής είναι 
η διά βίου Άθληση.

ή διοργάνωση της Κολ-
λεγιάδας προτάθηκε από την 
Αθλητική συμβουλευτική 
Επιτροπή και διεξήχθη για 
πρώτη φορά το σαββατο-
κύριακο 16 & 17 Μαΐου του 
1998. διεξήχθησαν επίσης το 

1999, 2000, 2002, 2004, 2006, 
2008 και 2009. ή 9η Κολλε-
γιάδα πρόκειται να διεξαχθεί 
στις 16 & 17 Οκτωβρίου 2010.

ή μοναδική αυτή ευκαι-
ρία της συνύπαρξης στην 
ίδια διοργάνωση αποφοίτων, 
γονέων, καθηγητών, προσω-
πικού, μαθητών και μαθη-
τριών αποτελεί ένα ιδιαίτερο 
και εξαιρετικό γεγονός για 
ολόκληρη την Κολλεγιακή 
κοινότητα.

σας περιμένουμε λοι-
πόν με την οικογένειά σας 
το σαββατοκύριακο 16 & 17 
Οκτωβρίου  να παρευρεθείτε 
στη Κολλεγιάδα. Εάν αυτή εί-
ναι η πρώτη σας συμμετοχή, 
είμαστε σίγουροι ότι θα αγα-
πήσετε τη διοργάνωση, ενώ 
ακόμη και αν δεν αγωνισθείτε 
θα περάσετε ένα υπέροχο δι-
ήμερο, συναντώντας πολλούς 
παλιούς σας γνώριμους.

Όσοι έχουν συμμετάσχει 
στη Κολλεγιάδα γίνονται 
μόνιμοι στη κολλεγιακή αυτή 
γιορτή.

Η Αθλητική Συμβουλευτική Επιτροπή

 

Κολλεγιάδα 2010
Σαββατοκύριακο 16-17 Οκτωβρίου
9η

Δ Η Λ Ω Σ Η  Σ υ Μ Μ Ε Τ ο Χ Η Σ
ΕΠΩΝυΜο:  _____________________________________________

οΝοΜΑ:  _______________________________________________

ΔΙΕυΘυΝΣΗ:  ____________________________________________

ΠοΛΗ:_____________________________ Τ.Κ.:  ________________

ΗΜ/ΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: ________________ ΤΗΛ:  _________________

E-MAIL:_ _______________________________________________

ΙΔΙοΤΗΤΑ: ______________________________________________
	 Απόφοιτος Xρον. Αποφοίτ.:_____   Γονέας    Προσωπικό Ε.Ε.Ι.

ΚΑΤΗΓοΡΙΑ:
	 Grandseniors  Seniors  Juniors  Sophomores  Freshmen
 (61+) (51-60) (41-50) (31-40) (έως 30)

ο/Η υπογεγραμμέν _______________________________________
Δηλώνω με την παρούσα τη συμμετοχή μου στην ΚοΛΛΕΓΙΑΔΑ 2010 

και συγκεκριμένα στα παρακάτω αγωνίσματα/αθλήματα:

Στίβος Κολύμβηση
 Volleyball  Δρόμος 60μ. (41+)  25 μ. Ελεύθερο
 Basketball  Δρόμος 100 μ.  25 μ.Ύπτιο
 Football  Δρόμος 400 μ.  25 μ. Πρόσθιο
 Handball  Δρόμος 1.500 μ.  25 μ. Πεταλούδα
 Beach Volley  Άλμα εις μήκος  50 μ. Ελεύθερο
 Squash  Σφαιροβολία  50 μ.Ύπτιο

 Δισκοβολία  50 μ. Πρόσθιο
 Σκυταλοδρομία 4x100 μ.*  50 μ. Πεταλούδα
  Κολλεγιακή Σκυταλοδρομία 

400,300,200,100μ.*  200 μ. Ελεύθερο 

 Ανώμαλος Δρόμος  4x25 μ. Ελεύθερο*

*  Στα ομαδικά Αγωνίσματα Στίβου και Κολύμβησης οι ομάδες αποτελούνται 
από αθλητές και αθλήτριες που ανήκουν σε τέσσερις κατηγορίες.

Επίσης, δηλώνω υπεύθυνα: ότι η συμμετοχή μου στην Κολλεγιάδα 2010 γίνεται με ίδια ευθύνη και εν 
γνώσει και με την άδεια του θεράποντος ιατρού μου και ότι δεν πάσχω από κανένα μεταδοτικό νό-
σημα. Ταυτόχρονα αναλαμβάνω την αποκλειστική ευθύ νη για κάθε ατύχημα που τυχόν μου συμβεί, 
από υπαιτιότητα μου, στους αθλητικούς χώρους του Ελληνοαμερικανικού Εκπαι δευτικού Ιδρύματος 
κατά τη διάρκεια της Κολλεγιάδας 2010. Αποστέλλεται το αργότερο μέχρι την 8η Οκτωβρίου 2010.

α) Με το ταχυδρομείο:  Κολλέγιο Αθηνών - Κολλέγιο Ψυχικού 
Τμήμα Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού 
Tαχ. Θυρ. 65005 -154 10 Π. Ψυχικό

β) Με το Fax: 210-67.43.881
γ) E-mail: tinaspr@haef.gr • psimitsi@haef.gr • ygripar@haef.gr 

 ο/Η Δηλ. _________________________
                     υΠοΓΡΑΦΗ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:
ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
 Τηλ.: 210-67.43.880 - 210-67.98.300 E-mail: tinaspr@haef.gr
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TECHNOLOGIES GMBH
Hansestrasse18, D27419 Sittensen,Deutschland
Tel:+49 42 8293060  Fax:+49 42 82930626
www.ifextechnologies.com  info@ifextechnologies.com

HELLAS Α.Ε.
Λένορμαν 256, T.K. 10443, Αθήνα, Ελλάδα
Τηλ: 210 5137600  Fax: 210 5128006
www.ifextechnologies.com  ifexhellas@gmail.com

Μέχρι να έρθουν
οι ενισχύσεις...

 ΑΜΕΣΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ 
Ολοκληρωμένα και ανεξάρτητα φορητά συστήματα,
μικρό βάρος και όγκος, πολλαπλές εφαρμογές 

  ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΥΣΕΣ ZΗΜΙΕΣ
Ελάχιστη χρήση νερού, όχι πλημμύρα, όχι ηλεκτροπληξία

 ΤΑΧΥΤΑΤΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗ
Μέγιστη κατασβεστική δύναμη και ικανότηταχάρη στην τεχνολογία IFEX

  ΑΣΦΑΛΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΧΡΗΣΤΕΣ
Βιολογικό απέναντι στο περιβάλλον, ασφαλές αν χτυπήσει άνθρωπο

  ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΚΑΙ ΑΠΟΛΕΣΜΑΤΙΚΟ
Χρειάζεται μόνο μικρές ποσότητες νερού (πόσιμο ή μη ή θαλασσινό)
και αέρα

  ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Δωρεάν εκπαίδευση στην Ελλάδα και/ή στη Γερμανία, εύκολο στη χρήση

  ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ
Ισόβια εγγύηση για το όπλο, 5έτη εγγύηση για τα κινητά μέρη

Πλεονεκτήματα της τεχνολογίας
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ΣΑΚΑ LIGA 2009-2010. Το πιο ανταγωνιστικό πρωτάθλημα από τα τρία 
πρώτα στην ιστορία της ΣΑΚΑ LIGA βρήκε πρωταθλήτρια ομάδα την CLASS 

92 F.C., η οποία από τη 5η 
θέση στη κανονική διάρκεια 
του πρωταθλήματος στα 
PLAYOFF απέκλεισε διαδο-
χικά την 4η και την 2η, για 
να κερδίσει στον τελικό την 
1η ομάδα στην κανονική δι-
άρκεια PIGASOS F.C. Έτσι, η 
CLASS 92 F.C. κατέκτησε το 
3ο συνεχόμενο πρωτάθλημα, 
ενώ παράλληλα κέρδισε και το 

κύπελλο, επικρατώντας της DYNAMO KIFISIAS F.C., στον τελικό που διεξήχθη στο 
πλαίσιο του ALUMNI DAY 2010.  

ΣΑΚΑ LIGA 2010-2011. Στις 10 Σεπτεμβρίου και με 27 ομάδες ξεκίνησε το 
4ο Πρωτάθλημα των Αποφοίτων και αναμένεται να είναι ιδιαίτερα συναρπαστικό, 
καθώς οι περισσότερες ομάδες έχουν ενισχυθεί κατά την περίοδο των μεταγρα-
φών. Καλωσορίζουμε τέσσερις νέες ομάδες στο πρωτάθλημά μας: ΣΥΝΤΡΙΜ TEAM 

F.C. (’96,’97 και ‘02), LYONTARIA F.C. (’07 και ‘10), ΑΜΠΑΛΙΑΚΟΣ F.C. (‘07 και ’09), 
SOUL ΣΑΚΑ F.C. (’07, ’09, και ’10). Τέσσερις περσινές ομάδες μας δεν συμμετέχουν 
στο φετινό πρωτάθλημα: 2005 LEGENDS F.C., CUBANS F.C., ΤΣΙΓΓΟΥΙΝΟΙ F.C. και 
PIGASOS F.C. Οι περισσότεροι απόφοιτοι από τις ομάδες αυτές είτε δημιούργησαν 
νέες ομάδες είτε προσχώρησαν στις υπόλοιπες ομάδες της ΣΑΚΑ LIGA.

Η ΣΑΚΑ LIGA στην Κολλεγιάδα 2010. Το Σαββατοκύριακο 16 & 
17 Νοεμβρίου θα διεξαχθεί η 9η Κολλεγιάδα, διοργανώτρια της οποίας είναι η 
Αθλητική Συμβουλευτική Επιτροπή του ΕΕΙ. Για δύο μέρες γονείς, απόφοιτοι, 
καθηγητές, προσωπικό, μαθητές και μαθήτριες της Κολλεγιακής Οικογένειας 
συναντώνται και συναγωνίζονται κατά τα πρότυπα της ευγενούς άμιλλας. Ο 
ΣΑΚΑ θα εκπροσωπηθεί στο ποδόσφαιρο με αντιπροσωπευτική ομάδα από το 
πρωτάθλημα της ΣΑΚΑ LIGA. Στην Κολλεγιάδα μπορείτε επίσης να συμμετάσχετε 
στο basketball, στο volleyball, στο στίβο, στη κολύμβηση, στο handball και στο 
ping pong. Για πληροφορίες Τμήμα Φυσικής Αγωγής τηλ. (210) 6798300.

www.saka.gr ➯ sakasprorts ➯ sakaliga
Για 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.

Του Δημήτρη Μαργαρώνη ’85, Προέδρου  Επιτροπής διοργάνωσης σΑΚΑ LIGA

Ξεκίνησε η ΣΑΚΑ LIGA 2010-2011
3 στα 3 για την CLASS 92 F.C.

Το πρωτάθλημα των αποφοίτων
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Ομάδα X B Aγ. Ν Ι Η Γκολ 
υπέρ

Γκολ 
κατά

1 CLASS 92 F.C. 3 236 94 77 5 12 425 160
2 ΘΡΑΣΥΤΑΤΟΣ F.C. 3 172 90 55 7 28 343 224
3 2002 UNITED F.C. 3 162 90 51 9 30 308 221
4 30PLUS SAKA F.C. 3 145 90 45 10 35 247 223
5 SAKA UNITED F.C. 3 142 88 45 7 36 366 269
6 SAKALIGAΡΟΙ F.C. 3 131 92 42 5 45 284 283
7 KZBC F.C. 2 131 59 42 5 12 222 132
8 2005 LEGENDS F.C. 3 121 88 39 4 45 237 210
9 DISCO NINJAS F.C. 3 118 92 38 4 50 223 289

10 OLDIES 50's/60's/70's F.C. 3 118 87 37 7 43 208 272
11 420 UNITED F.C. 2 114 59 37 3 19 196 136
12 ΠΑΠΟΥΔΕΣ F.C. 3 113 89 33 14 42 214 269
13 ΤΣΙΓΓΟΥΙΝΟΙ F.C. 2 110 54 36 2 16 179 122
14 SAKA ZULU F.C. 3 97 88 30 7 51 249 319
15 11 8 83 F.C. 3 94 86 29 7 50 235 298
16 SHOOTERS F.C. 3 91 90 27 10 54 218 364
17 PLAYBOYS F.C. 1 88 34 29 1 4 177 83
18 ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ 86/87 F.C. 3 87 86 26 9 51 191 302
19 CUBANS F.C. 3 82 88 26 4 58 158 251
20 CLASS MILLENNIUM F.C. 3 81 86 25 6 55 164 280
21 WIZARDS 05 F.C. 2 79 54 26 1 27 156 163
22 SPARTA F.C. 2 77 58 24 5 29 176 188
23 PIGASOS F.C. 1 63 28 20 3 5 119 49
24 BAPATA BUPI? F.C. 1 58 29 19 1 9 103 73
25 REMAL MADRID F.C. 1 58 32 18 4 10 86 78
26 DYNAMO KIFISSIAS F.C. 1 57 35 18 3 14 92 98
27 LOCA JUNIORS F.C. 1 51 32 16 3 13 107 90
28 BOCA SENIORS F.C. 2 51 57 16 3 38 117 139
29 DESPERADOS 2008 F.C. 2 48 55 15 3 37 111 262
30 DOPO F.C. 1 46 28 15 1 12 78 65
31 GUNNERS F.C. 1 44 29 14 2 13 98 82
32 ΑΙΜΟΔΙΨΗ ΚΟΑΛΑ F.C. 1 36 29 11 3 15 79 88
33 ΣΚΛΗΡΟΙ F.C. 1 9 31 3 0 28 33 117

Σκόρερ ΣΑΚΑ LIGA 2007-2010
Οι 10 πρώτοι σκόρερ της ΣΑΚΑ LIGA είναι: Γκολ

ΜΙΧΑΛΗΣ ΙΩΑΚΕΙΜΙΔΗΣ '88, SAKALIGAΡΟΙ F.C./ 30PLUS SAKA F.C. 139

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΟΝΑΖΟΥΝΤΑΣ '92, SAKA UNITED F.C. / CLASS 92 F.C. 131

ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΚΟΝΔΥΛΙΟΣ '07, KZBC F.C. / PIGASOS F.C. 112

ΣΕΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ‘99, CLASS 92 F.C. / ΘΡΑΣΥΤΑΤΟΣ F.C. 73

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΕΝΤΟΥΡΗΣ '83, 11 8 83 F.C. 68

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΙΩΜΟΠΟΥΛΟΣ '91, SHOOTERS F.C. 68

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΡΙΤΣΟΣ '02, 2002 UNITED F.C. 66

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΣΟΦΙΑΝΟΣ '86, ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ 86/87 F.C. 65

AΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΣ '03, SPARTA F.C. 61

ΤΑΣΟΣ ΗΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ '94, SAKA UNITED F.C. 61

Βαθμολογία 2007-2010
1064 μάτς • 6199 γκολ
Η παρακάτω βαθμολογία αφορά το σύνολο των αγώνων που διεξήχθησαν κα-
τά τα τρία χρόνια της ΣΑΚΑ LIGA, είτε στο πλαίσιο του πρωταθλήματος είτε του 
κυπέλλου, απoτυπώνοντας ανάγλυφα την πορεία και των 33 ομάδων που πή-
ραν μέρος στη LIGA. 

δημιούργησε ένα roster 
με τουλάχιστον
15 απόφοιτους για να 
παίξεις περισσότερα από 
25 ματς στο Πρωτάθλημα 
και στο Κύπελλο της 
ΣΑΚΑ LIGA.

Φτιάξε την ομάδα σου...

Κατέβασε από το site του ςΑΚΑ 
τη δήλωση ςυμμετοχής www.
saka.gr/sakasports/sakaliga και 
στείλε την στο info@saka.gr. Για 
πληροφορίες επικοινωνήστε με 
τη Λέσχη του ΣΑΚΑ, κ. Μαρκέλλα 
Παναγιώτου τηλ. 210 67.22.067.

...δήλωσε συμμετοχή...

Την Παρασκευή 10 Σεπτεμβρίου ξεκίνησε το Νέο Πρωτάθλημα!
20102011

Παρασκευή απόγευμα 
και Σάββατο μεσημέρι 
κάθε εβδομάδα στο
Κολλέγιο έχει reunion! 
600 απόφοιτοι σε 27
ομάδες  παίζουν μπάλα για 
την άσκηση, τη χαρά του 
αθλήματος και τη διεκδίκηση 
της διάκρισης. 

...και Παίξε Μπάλα!
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Προημιτελικοί (28/5 - 29/5)
1 PIGASOS F.C. DOPO F.C. 9 3-0
2 ΘΡΑΣΥΤΑΤΟΣ F.C. 420 UNITED F.C. 7 1-2
3 ΤΣΙΓΓΟΥΙΝΟΙ F.C. 2002 UNITED F.C. 6 0-2
4 BAPATA BUPI? F.C. CLASS 92 F.C. 5 2-4

11 REMAL MADRID F.C. GUNNERS F.C. 13 5-1
16 ΑΙΜΟΔΙΨΗ ΚΟΑΛΑ F.C. 30PLUS SAKA F.C. 8 1-4
15 CLASS MILLENNIUM F.C. DYNAMO KIFISSIAS F.C. 14 0-2
12 OLDIES 50’s/60’s/70’s F.C. DISCO NINJAS F.C. 10 2-0

Ημιτελικοί (4/6)
1 PIGASOS F.C. 420 UNITED F.C. 7 4-2
5 CLASS 92 F.C. 2002 UNITED F.C. 6 3-0
8 30PLUS SAKA F.C. DYNAMO KIFISSIAS F.C. 14 0-4

11 REMAL MADRID F.C. OLDIES 50’s/60’s/70’s F.C. 12 (2-2) 3-2
Τελικοί (11/6)

1 PIGASOS F.C. CLASS 92 F.C. 5 2-4
6 2002 UNITED F.C. 420 UNITED F.C. 7 3-5

11 REMAL MADRID F.C. DYNAMO KIFISSIAS F.C. 14 (2-2) 3-2

PLAYOFF CONSOLATION CUP

PLAYOFF 2009-2010

ΔΙΑΙΤΗΤHΣ: Θ. ΤΑΡΑΝΑΣ
ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΣ: Λ. ΖΑΟΥΣΗΣ ’80

ΤΕΛΙΚΟΣ
ConSoLAtIon CUP 2010

ReMal MaDRiD F.c. DYnaMo KiFissias F.c.3 2(2-2)

Γ. ΚΑΛΥΒΙΤΗΣ ‘98
Π. ΛΑΙΜΟΣ ‘04

Δ. ΜΠΕΝΓΛΙΔΗΣ ‘07
Ι. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ‘07
Γ. ΜΟΣΧΟΣ ‘07

ΔΙΑΙΤΗΤHΣ: Γ. ΔΡΑΚΟΣ
ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΣ: Μ. ΙΩΑΚΕΙΜΙΔΗΣ ’88

ΜΙΚΡΟΣ ΤΕΛΙΚΟΣ
PLAYoFF 2010

420 uniteD F.c. 2002 uniteD F.c.5 3
Κ. ΒΛΑΧΟΣ ‘02 (2)
Ν. ΡΙΤΣΟΣ ‘02

Γ. ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ ‘07
Σ. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ‘09  (3)
Η. ΜΑΚΡΟΠΟΥΛΟΣ ‘07
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ΤΕΛΙΚΟΙ 2009-2010
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 11 IOYNIOY 2010

ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ: Ν. ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ 
                   Π. ΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΣ: Δ. ΜΑΡΓΑΡΩΝΗΣ ’85

ΤΕΛΙΚΟΣ
PLAYoFF 2010

class 92 F.c. pigasos F.c.4 2
Α. ΚΟΝΔΥΛΙΟΣ ‘07 (2)Δ. ΚΑΤΣΟΣ ‘94

Β. ΤΣΕΛΕΠΙΔΗΣ ‘95
Ε. ΚΟΤΑΡΙΔΗΣ ‘99
Α. ΣΚΑΡΛΑΤΙΔΗΣ ‘92
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Ο τελικός του SAMSUNG Mobiles 
CUP διεξήχθη στις 20 Ιουνίου  
στο πλαίσιο του Alumni Day 2010.

Mobiles CUP

27 ομάδες – 26 ματς – 1 κύπελλο

Ημιτελικοί

30/4 24 CLASS 92 F.C. vs BAPATA BUPI? F.C. (2-2) 4-2

23/4 25 DYNAMO KIFISSIAS F.C. vs ΘΡΑΣΥΤΑΤΟΣ F.C. (2-2) 3-2

Τελικός
20/6 26 CLASS 92 F.C. vs DYNAMO KIFISSIAS F.C. 7-0

6 Θανάσης Σοφιανός ‘02 BAPATA BUPI? F.C.

5  Στέλιος Αναγνωστόπουλος '09 420 UNITED F.C. 

Ευάγγελος Κολίντζας ’06 BAPATA BUPI? F.C.

4  Ανδρέας Αργυρόπουλος ’96 DYNAMO KIFISSIAS F.C. 

Αντώνης Στασινόπουλος '98 ΘΡΑΣΥΤΑΤΟΣ F.C.

σκόρερ κυπέλλου:

ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΚΟΝΔΥΛΙΟΣ ‘07 PIGASOS F.C. 57
ΘΑΝΑΣΗΣ ΣΟΦΙΑΝΟΣ ‘02 BAPATA BUPI? F.C. 46
ΑΡΗΣ ΚΑΛΟΓΝΩΜΟΣ ‘03 GUNNERS F.C. 37
ΣΤΥΛ. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ‘09 420 UNITED F.C. 36
ΚΩΝ/ΝΟΣ ΒΟΝΑΖΟΥΝΤΑΣ ‘92 CLASS 92 F.C. 30
ΣΕΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ‘99 ΘΡΑΣΥΤΑΤΟΣ F.C. 30
ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΚΑΝΟΝΗΣ ‘96 OLDIES 50’s/60’s/70’s F.C. 28
ΜΙΧΑΛΗΣ ΙΩΑΚΕΙΜΙΔΗΣ ‘88 30PLUS SAKA F.C. 27

Α. Κονδυλιός ’07

Σκόρερ πρωταθλήματος
2009-2010 

ΔΙΑΙΤΗΤHΣ: Π. ΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
             Γ. ΔΡΑΚΟΣ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΣ: Μ. ΙΩΑΚΕΙΜΙΔΗΣ ’88

ΤΕΛΙΚΟΣ
ΚΥΠΕΛΛΟΥ 2010

class 92 F.c. DYnaMo KiFissias F.c.7 0
Δ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ ‘94 (3)
Α. ΠΕΤΡΙΤΣΗΣ ’00
Δ. ΚΑΤΣΟΣ ‘94
Β. ΤΣΕΛΕΠΙΔΗΣ ’95
Α. ΣΚΑΡΛΑΤΙΔΗΣ ’92
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Πριν από τέσσερα περίπου χρόνια, οι εννέα 
συνολικά προπονητές της ομάδας στίβου με 
το τμήμα ΦΑ & Α και το σΑΚΑ έθεσαν ένα 
στόχο: το 2011 η ομάδα να βρίσκεται ανάμε-

σα στις πρώτες 35 της Ελλάδας, ανάμεσα σε 400 περίπου 

συλλόγους από όλη τη χώρα. Ένα χρόνο πριν φθάσουμε 
στο καλοκαίρι του 2011, ο σΑΚΑ κατετάγη 29ος στην πα-
νελλαδική κατάταξη συλλόγων του σΕΓΑσ, έχοντας συ-
γκεντρώσει πάνω από 3800 βαθμούς, έχοντας κερδίσει 7 
πανελλήνια μετάλλια (3 χρυσά, ένα ασημένιο και 3 χάλκι-

να), έχοντας διανύσει μία χρονιά όπου 
σχεδόν όλα έγιναν με τρόπο ιδανικό. το 
πείσμα και η υπομονή των προπονητών 
μας, η αφοσίωση και η σωστή συνερ-
γασία του τμήματος Φυσικής Αγωγής 
& Αθλητισμού με το σΑΚΑ, η στήριξη 
του εφόρου μας κυρίου Παναγιώτη Μα-
νωλίδη ’66, το αστείρευτο ταλέντο των 
παιδιών μας και οι οικογένειές τους, που 
με κάθε τρόπο τα στηρίζουν, αποτέλε-
σαν τη μαγιά της τεράστιας αυτής επι-
τυχίας της ομάδας.

Και δεν είναι τόσο οι εξαιρετικές εμ-
φανίσεις, ούτε η άψογη παρουσία των 
παιδιών εντός κι εκτός σταδίων, όσο η 
γενικότερη εικόνα συνεργασίας, προ-
σήλωσης, επιμονής και αγωνιστικότη-
τας που παρουσιάζει η ομάδα. το κολ-
λεγιακό ήθος παντρεύτηκε επιτυχώς με 
το ταλέντο, η ποιοτική εκγύμναση των 

του Γιώργου σακελλαριάδη ’01

29ος Σύλλογος στην Ελλάδα!
7 Πανελλήνια μετάλλια και συγκομιδή 3870 βαθμών για το 2009 - 2010
2 Αθλητές μας στην Εθνική Ομάδα Παίδων/Κορασίδων

στίβος

Τμήμα της αποστολής μας στα Τρίκαλα για το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Παμπαίδων & Παγκορασίδων Α’

Παρασκευή Μουτσιπάι, Ευγενία Βλαχάκη, Ελπίδα Μακρή, Χριστίνα 
Βουλγαράκη – 3η Πανελλήνια νίκη στα 4x80 Παγκορασίδων Α’ με τον 
προπονητή τους Βασίλη Μακρή.

Ο προπονητής μας Γιάννης Οικονόμου, συνοδός της Εθνικής Ελλάδος. 
Μεταξύ άλλων διεθνών καθοδήγησε και το Ν. Γκότση στον αγώνα του.
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στόχος από εδώ και 
στο εξής είναι μό-
νο ένας: ή διατή-
ρηση και παγίωση 
των κεκτημένων για 
τα επόμενα χρόνια, 
πριν μπορέσουμε να 
πούμε ότι είμαστε 
έτοιμοι για νέα άλ-
ματα και για ακόμα 
υψηλότερο επίπεδο.

 Ένα μεγάλο 
«ευχαριστώ» στα 
παιδιά μας και στους προπονητές μας, που μας χάρισαν το 
2010 τόσο μοναδικές στιγμές. Ο σΑΚΑ θα συμβάλει τα μέ-
γιστα δυνατά στην εξέλιξη, βελτίωση και εν γένει ανύψωση 
του κολλεγιακού αθλητισμού. Ο αθλητισμός είναι από τους 
βασικούς άξονες της κολλεγιακής παιδείας και είμαστε πε-
ρήφανοι ως σύλλογος Αποφοίτων των σχολείων για τη δι-
κή μας συμβολή στον τομέα αυτό. 

Ευχόμαστε η φετινή χρονιά 2010-2011 να μην υστερεί 
σε τίποτε από την περσινή.

παιδιών στο πρωινό πρό-
γραμμα γυμναστικής με την 
υψηλού επιπέδου απογευ-
ματινή προπόνηση, οι διοι-
κητικές δομές των σχολείων 
του ΕΕΙ με αυτές του σΑΚΑ. 
Όλοι οι φορείς του Κολλεγί-
ου «συνωμότησαν» ώστε η 
ομάδα στίβου να φθάσει στο 
ψηλότερο σημείο που βρέ-
θηκε ποτέ, στη σπουδαιότε-
ρη και μεγαλύτερη διάκριση 
στην ιστορία της. ή αμέ-
ριστη συμπαράσταση του 
δσ του σΑΚΑ και το κλί-
μα εμπιστοσύνης που έχει 
καλλιεργηθεί με το σχολείο 
αποτέλεσαν τη βάση κάθε 
εγχειρήματος, που ολοκλη-
ρωνόταν με επιτυχία για την 

ομάδα μας. Μία ομάδα που πλέον έχει τη δική της επίση-
μη εμφάνιση, χαρακτήρα συνόλου υψηλού επιπέδου, ενώ 
διατηρεί στις τάξεις της ένα βαλκανιονίκη, μέλη της Εθνι-
κής Ελλάδος, (Νίκο Γκότση και Μιχάλη τζουγκαράκη) πα-
νελληνιονίκες, μεγάλους αθλητές και αθλήτριες, εξαιρετι-
κούς προπονητές και παιδαγωγούς.

Έχουμε πολλά ακόμα να «φτιάξουμε», να βελτιώσουμε, 
να αλλάξουμε. Μία ομάδα που αποτελείται από σχεδόν 300 
αθλητές εκ των οποίων οι 177 έχουν δελτίο αθλητού σΕ-
ΓΑσ, είναι εξαιρετικά δύσκολο να κινείται με σταθερότητα 
και ακρίβεια προς τους στόχους της. το ότι μέχρι σήμερα 
αυτό ήταν εφικτό, μας γεμίζει ικανοποίηση και περηφάνια, 
όμως το μέγεθος των επιτυχιών φέρνει όλους μας απένα-
ντι σε πλήθος ευθυνών, ώστε η ισχυρότατη πλέον ομάδα 
μας να «ακουμπήσει» με ασφάλεια πάνω σε γερές βάσεις. 

Πρόοδος ομάδας στίβου στην
Πανελλήνια Κατάταξη του ΣΕΓΑΣ

Έτος Κατάταξη Βαθμοί
1998 165η ~
1999 124η ~
2000 84η ~
2001 103η 1065
2002 59η 2027
2003 130η 791
2004 133η 885
2005 77η 1576
2006 72η 1602
2007 79η 1527
2008 38η 2858
2009 39η 3065
2010 29η 3870

Μυρσίνη Βλάχου ’07 – 2η Πανελληνιονίκης στο άλ-
μα σε ύψος Νέων Γυναικών, συμμετοχή στο διεθνές 
meeting “Βαρδινογιάννεια”.

Ο Πρωταθλητής Ελλάδος Νίκος Γκότσης στην Αδριανούπολη της 
Τουρκίας, όπου αναδείχθηκε 4ος Βαλκανιονίκης στα 800μ.
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Υλοποιώντας το σχεδιασμό
του διονύση Χιώνη ’06

Από την προετοιμασία της ομάδας Volley ανδρών.

στο τέλος της περσινής αγωνιστικής χρονιάς 20 μα-
θητές δημοτικού και Γυμνασίου και 40 μαθήτριες 
Γυμνασίου και λυκείου των σχολείων του ΕΕΙ εντά-
χθηκαν στα νέα τμήματα υποδομής (παγκορασί-

δων, κορασίδων και παμπαίδων) πετοσφαίρισης του συλλό-
γου μας. τα 60 αυτά παιδιά ήταν η ανταμοιβή του δύσκολου 
έργου ανάπτυξης του αθλήματος, που ξεκίνησε πέρσι το σε-
πτέμβριο το τμήμα volley του σΑΚΑ, σε συνεργασία με το 
τμήμα Φυσικής Αγωγής του ΕΕΙ. Φέτος η προπονητική ομά-
δα του συλλόγου θα επιδιώξει να διδάξει σε ακόμα περισσό-
τερα παιδιά τα μυστικά του αθλήματος, με σκοπό να αποδώ-
σουν ταυτόχρονα ελκυστικό volley. σε αυτή την προσπάθεια 
συμβάλλουν οι κ.κ. Παύλος τζήμας ’79 (προπονητής παίδων 
και παμπαίδων), τηλέμαχος Προδρομίδης (προπονητής κο-
ρασίδων) και δημήτρης Μαρκάκης (προπονητής παμπαίδων) 
και η κα ταμπάκη (προπονήτρια παγκορασίδων), όλοι τους 

καθηγητές του τμήματος Φυσικής Αγωγής.
Παράλληλα με την εξέλιξη των τμημάτων υποδομής, 

ο σΑΚΑ φέτος στρέφει την προσοχή του και στην ανδρι-
κή ομάδα, δημιουργώντας ένα ισχυρό σύνολο. Μετά από 
ένα χρόνο απουσίας, επέστρεψαν φέτος ο έμπειρος ακραίος 
βαγγέλης Πολυμερόπουλος ’95, μαζί με τον κεντρικό Αίαντα 
σουγιουλτζή ’93, καθώς και οι νεαροί Αλέξανδρος Αριστό-
πουλος ’09 και διονύσης Χιώνης ’06. Προπονητής για δεύ-
τερη συνεχόμενη χρονιά θα είναι ο σόλων σανιώτης ’86, που 
καλείται να επιχειρήσει το «δέσιμο» της ομάδας και να απο-
κομίσει ό,τι καλύτερο από το πρωτάθλημα Ά  Αθηνών (4ης 
τη τάξει κατηγορία), που αρχίζει στις 21 Οκτωβρίου.

Και για αυτή την αγωνιστική σεζόν η ενημέρωση των απο-
φοίτων για τις δραστηριότητες του τμήματος volley θα είναι 
συνεχής, μέσα από τα άρθρα στον Ερμή, τα μηνιαία bulletin 
και την ιστοσελίδα, www.saka.gr/SAKASports/Volley.

v lley

Συμμετοχή του Γιώργου Μελισσουργού ’79 στην διοίκηση 
της Ελληνικής Ομοσπονδίας Πετοσφαίρισης

Το Σεπτέμβριο του 2008, ο Γιώργος Μελισσουρ-
γός ’79 εξελέγη Α’ Αντιπρόεδρος της ΕΟΠΕ και 
μετά τη συγκρότηση σε σώμα, εξελέγη, εσω-

τερικά πλέον, Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, 
Πρόεδρος της Επιτροπής Προμηθειών, Πρόεδρος της 
Επιτροπής Μεταγραφών και Πρόεδρος της Επιτρο-
πής Δεοντολογίας. Μετά την παραίτηση του Προέ-
δρου της ΕΟΠΕ, κου Στέλιου Προσαλίκα, ο Γιώργος 
Μελισσουργός εξελέγη νέος Πρόεδρος της Ελληνι-
κής Ομοσπονδίας Πετοσφαίρισης, ενώ στη συνέχεια 

ορίστηκε Πρόεδρος της Προσωρινής Διοίκησης της ΕΟΠΕ που όρισε το Πρωτοδι-
κείο Αθηνών.  

Στη διάρκεια της συμμετοχής του στη διοίκηση συγκαταλέγονται σημαντικό-
τατες ενέργειες, που άφησαν ανεξίτηλο θετικό στίγμα στα δρώμενα του ελληνικού 
βόλεϊ.  Μεταξύ άλλων οι δύο ιστορικοί Τελικοί Κυπέλλου Ανδρών μεταξύ Ολυμπι-
ακού-Παναθηναϊκού, που έγιναν παρουσία μόνον μαθητών, αθλητών, παιδιών και 
οικογενειών, τους τελικούς του Champions League στο κλειστό του ΟΑΚΑ, τα δύο 
ALL STAR GAMES των Γυναικών στο κατάμεστο γήπεδο του Γέρακα, η πρωτοπορι-
ακή παρουσίαση της Α1 Γυναικών στο Γκάζι, οι πετυχημένοι τελικοί του Κυπέλλου 
Γυναικών σε Σύρο και Κρήτη. Επίσης, με Πρόεδρο της Επιτροπής Ανάπτυξης τον κ. 
Θανάση Μαργαρίτη, έγινε μία σοβαρότατη δουλειά στον τομέα ανάπτυξης, τα απο-
τελέσματα της οποίας ήδη φάνηκαν από φέτος, με το Χρυσό Βαλκανικό μετάλλιο της 
Εθνικής Παίδων, το Αργυρό Βαλκανικό μετάλλιο της Εθνικής Εφήβων και το Χάλκινο 
Βαλκανικό Μετάλλιο της Εθνικής Νεανίδων, τα πρώτα μετά το 1990!
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In Memoriam

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΤΣάΤΣοΣ ‘52

Τον Απρίλιο του 2010 έφυγε από τη 
ζωή ο διακεκριμένος ακαδημαϊκός, 

συνταγματολόγος και πολιτικός Δημή-
τρης Τσάτσος. Ο, γεννηθείς στην Αθή-
να το 1933, γιος του βουλευτή των Φι-
λελευθέρων Θεμιστοκλή Τσάτσου και 
ανιψιός του Κωνσταντίνου Τσάτσου 
ανακηρύχθηκε σε ηλικία 27 ετών διδά-
κτωρ στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, ερ-
γάστηκε ως ερευνητής Συνταγματικού 
Δικαίου στο Ινστιτούτο Μαξ Πλανκ 
και την ίδια ώρα που η δικτατορία του 
απαγόρευε να διδάξει, γίνεται καθηγη-
τής στο Πανεπιστήμιο της Βόννης. Το 
1973 εκλέγεται –αλλά δεν διορίζεται– 
καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Θεσσα-
λονίκης και την ίδια χρονιά συλλαμβά-
νεται και φυλακίζεται.

Διετέλεσε υφυπουργός Παιδείας 
στην κυβέρνηση Εθνικής Ενότητας 
υπό τον Κωνσταντίνο Καραμανλή, 
εκλέχθηκε βουλευτής με την Ένωση 
Κέντρου-Νέες Δυνάμεις το 1974, ενώ 
το 1975 υπήρξε γενικός εισηγητής της 
αντιπολίτευσης στη διαδικασία σύντα-
ξης του καταστατικού χάρτη της χώ-
ρας, έχοντας μάλιστα αντίπαλό του, 
ως εισηγητή της πλειοψηφίας, το θείο 
του Κωνσταντίνο Τσάτσο. Ο Δημ. Τσά-
τσος μαζί με τον Αριστόβουλο Μάνε-
ση και τον Γ. Δασκαλάκη υπήρξαν τα 
ιδρυτικά μέλη της Ένωσης Ελλήνων 
Συνταγματολόγων. Το 1994, όπως και 
το 1999, εκλέγεται ευρωβουλευτής, ως 
επικεφαλής του ψηφοδελτίου του ΠΑ-
ΣΟΚ. Έχοντας τιμηθεί σε πολλές χώ-
ρες, ο Δημήτρης Τσάτσος αφήνει πλου-
σιότατο συγγραφικό έργο.

Ο καθηγητής Συνταγματικού Δι-
καίου κ. Φίλιππος Σπυρόπουλος ση-
μείωσε για τον εκλιπόντα πως «Ο Δη-
μήτρης Τσάτσος όχι μόνον μόρφωσε 
με τη βαθιά πολιτειολογική σκέψη του 

γενιές νομικών, αλλά κυρίως συνδια-
μόρφωσε το “κύριον των μεγίστων” της 
σύγχρονης πολιτείας μας, το Σύνταγ-
μά μας. Του οφείλουμε πολλά για το 
πνευματικό έργο του, που θα ζει για 
πάντα».

ΒάλλιάνοΣ ΓάΒΡοΓλου ’76

Δευτέρα 12/7 βράδυ, όπως κάθε μήνα 
κάποιοι της τάξης ΄76 τρώγαμε στο 

μαγευτικό κήπο στο στέκι μας στην 
Κηφισιά. Ήταν 22.00, όταν ο «απουσι-
ολόγος» Πλάτων Ακεστορίδης με ρώ-
τησε «Faster ποιον άλλον περιμένεις;» 
Σκέφθηκα λίγο... «τον Βαλλιάνο!». 
Παίρνω το κινητό του, τίποτε. Παίρνω 
τον αδελφό του Σταύρο, και μένω απο-
σβολωμένος! Από την έκφρασή μου, οι 
άλλοι που (44 χρόνια κολλητοί είμα-
στε) κατάλαβαν. 

Έτσι, δεν θα ξανακούσουμε το βρο-
ντερό του γέλιο (ακουγόταν σ’ όλο το 
εστιατόριο), δεν θα μας ξαναμιλήσει 
για τους δυο γιους του, ούτε για την Αε-
κάρα του! Πήγε να βρει τα άλλα δυο 
διαμάντια της τάξης μας, τον Κωστή 
Οθωναίο και τον Στέλιο Πολυκράτη.

Γειά σου Βαλλιάνο μου, θα τηρήσω 
αυτό που έλεγες «Σ’ ευχαριστούμε Κώ-
στα, συνέχισε να μας μαζεύεις...». Και 
θά ,σαι πάντοτε παρών!
Κωνσταντίνος Σ. Φωστηρόπουλος ’76

ΓιάννΗΣ ΚΩΣΤιΚάΣ ’89
Γιαννούλη, 

Oλοι οι φί-
λοι  και 

σ υ μ μ α θ η -
τές σου συ-
γ κ λονισ τή-
καμε από τα 
νέα τις 21ης 
Ιουλίου. Είχες 
πάει για ψα-

ροντούφεκο, όπως συνήθιζες από τα 
σχολικά μας χρόνια και έμελλε εκεί-
νη την ημέρα να κάνεις την τελευταία 
σου κατάδυση. Σε βρήκαν οι δικοί σου 
άνθρωποι στο βυθό. Στο βυθό που τό-
σο λάτρεψες.

Κατά διαβολική σύμπτωση πριν από 

ακριβώς ένα χρόνο, στις 21.07.2009, 
έγραφες σε σχετικό με τις καταδύσεις 
forum στο Internet:

«Για κάθε έναν από εμάς υπάρχει 
ένας λόγος για τον οποίο ξοδεύουμε 
χρόνο και χρήμα, στεναχωρούμε αγα-
πημένα μας πρόσωπα, βάζουμε σε ρί-
σκο καμιά φορά τη ζωή μας και ας μην 
το καταλαβαίνουμε. Για κάθε έναν από 
εμάς υπάρχουν οι προσωπικοί λόγοι 
που κάνουμε και θα συνεχίζουμε να 
κάνουμε ψαροντούφεκο…».

Ήξερες το ρίσκο των ελεύθερων 
καταδύσεων στα 20 και 30 μέτρα. Στο 
επισήμαιναν και οι δικοί σου άνθρωποι. 
Το πάθος σου όμως για τον βυθό και 
την θάλασσα ήταν υπέρμετρο. Όπως 
μεγάλο ήταν και το πάθος σου για τα 
περισσότερα πράγματα που έκανες 
στην ζωή σου. Σε θυμόμαστε πάντα χα-
ρούμενο και παθιασμένο από τα σχολι-
κά μας χρόνια στα σχολικά γήπεδα και 
τις σχολικές εξόδους. 

Στην συνέχεια κατάφερες να μπεις, 
από την πρώτη δέσμη, στο τμήμα Βι-
ολογίας του Παν. Κρήτης λόγω της 
αγάπης σου για την θάλασσα και τον 
κόσμο της. Σε θυμόμαστε να μας πε-
ριγράφεις, πάντα με πάθος, τα πρώτα 
σου ερευνητικά βήματα στο Πανεπι-
στήμιο (Τομέας Θαλάσσιας Βιολογίας) 
που οδήγησαν ως την απόκτηση σχε-
τικού μεταπτυχιακού τίτλου Σπουδών.

Όμως εσύ, ως παθιασμένος και 
όχι μονοδιάστατος άνθρωπος, απο-
φάσισες να ασχοληθείς επαγγελματι-
κά με την μαγειρική. Πήγες για σπου-
δές μαγειρικής και ζαχαροπλαστικής 
στο Λονδίνο όπου γνώρισες την γυναί-
κα σου, την Δέσποινα,  με την οποία 
δημιουργήσατε το catering «Little 
Red Kitchen fine dinning services» 
το οποίο σας έδωσε την δυνατότητα 
μιας έντονης και διαρκώς αυξανόμε-
νης επαγγελματικής δραστηριότητας.

Γιαννούλη,
Δεν έχουμε παρά να θυμόμαστε το 
πάθος σου για ότι έκανες. 
Σε κάθε βουτιά στην θάλασσα θα σε 
θυμόμαστε.

Εκ μέρους των συμμαθητών σου
Νίκος Νάκος ’89



όπου πέτρα και απόφοιτος

■ Ο Νάσος Χριστογιαννόπουλος ’64, έχοντας αποχωρήσει 
από την ενεργό υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και πα-
ράλληλα με τα νομικού περιεχομένου κείμενά του, έχει δημο-
σιεύσει στην «Εμπειρία Εκδοτική», τα μυθιστορήματα «Ο ήλιος 
μπήκε από τη χαραμάδα», «Έγκλημα στο Μέγαρο Μουσικής», 
«Έρωτας καθολικώς», «Μελάνι ανεξίτηλο», καθώς και το λεύ-
κωμα «Ορμυθοσκαλίσματα». ή συνέχεια του λευκώματος αυ-
τού, με τίτλο «Μυθοπερπατήματα» κυκλοφορεί από τις εκδό-
σεις «Περίπλους». Από τις εκδόσεις «Fagotto» κυκλοφορεί το 
λεύκωμα «Πάσχα στην Κέρκυρα». Από τις εκδόσεις «νέδα», 
εξάλλου, μόλις κυκλοφόρησε το τελευταίο έργο του «7 Φα-
νταστικοί διάλογοι».
■ Ο Γιώργος Καμίνης ’73 μετά από ευδόκιμη θητεία 12 ετών 
αποχωρεί από τη θέση του συνηγόρου του Πολίτη προκειμένου 
να διεκδικήσει τη δημαρχία της Αθήνας στις προσεχείς αυτοδι-
οικητικές εκλογές. Από την ίδρυση της αρχής, το 1998, έως το 
2003 υπηρέτησε ως βοηθός συνήγορος του πρώτου στΠ, Νι-
κηφόρου Διαμαντούρου ’61, ενώ από τον Απρίλιο του 2003 
έως τον Αύγουστο του 2010 διετέλεσε επικεφαλής της αρχής.
■ Ο Μιχάλης Χαλιάσος ’78, καθηγητής και κάτοχος της 
Έδρας Μακροοικονομικών και Χρηματοοικονομικής του Πα-
νεπιστημίου Goethe της Φραγκφούρτης από το 2004, ανέλαβε 
καθήκοντα διευθυντή του Center for Financial Studies (CFS) 
τον Ιανουάριο του 2010 (http://www.ifk-cfs.de). το Κέντρο δρα-
στηριοποιείται στο χώρο της επιστημονικής έρευνας και των 
επιστημονικών επαφών με κεντρικές τράπεζες, σχεδιαστές οι-
κονομικής πολιτικής και τον ευρύτερο τραπεζικό και χρηματο-
πιστωτικό τομέα. Είναι επίσης συντονιστής του νέου αγγλό-
φωνου μεταπτυχιακού προγράμματος σε Μακροοικονομικά 
και Χρηματοοικονομική  (http://www.wiwi.uni-frankfurt.de/
mmf ), Κοσμήτορας της σχολής Οικονομικών και διοίκησης 
για τις διεθνείς σχέσεις, και Ερευνητικός Εταίρος του Center 
for Economic Policy Research (CEPR) του λονδίνου.
■ Ο Δημήτρης Γόντικας ’79 ανέλαβε Α’ Αντιπρόεδρος της 
ΠΑΕ Παναθηναϊκός.
■ Ο Σπύρος Βλάχος ’87 ανέλαβε τον Ιούνιο τη διαχείριση 
της Groupon.gr (www.groupon.gr) ως Country Manager και 
Managing Director. Πρόκειται για τη μεγαλύτερη πλατφόρ-
μα online προσφορών παγκοσμίως, η οποία θεωρείται αυτή τη 
στιγμή ως η ταχύτερα αναπτυσσόμενη εταιρεία στο διαδίκτυο.
■ Ο Νικόλαος Μπαρδάκος ’88 εργάζεται από τον Ιούνιο του 
2010 ως Consultant Orthopaedic Surgeon στο South West 
London Elective Orthopaedic Centre.
■ Ο Στάθης Νικολάου ’91 είναι χειρούργος οδοντίατρος, ει-
δικός εμφυτευματολόγος (New York University USA). το ιδιω-
τικό του ιατρείο είναι δήλου 14 απέναντι από την Ιατρική σχο-
λή στο Γουδή. τηλ. Επικοινωνίας: 210 7718716 - 6974191783. 
e-mail: contact@dentalclin.gr Θα χαρεί με νέα σας, σκέψεις 
σας,  προτάσεις και συνεργασίες. Είναι παντρεμένος και πα-
τέρας μιας κόρης.
■ Ο Απόστολος Κοντζιάς ’97 έγινε τον Ιούλιο του 2010 
Reumatology Fellow στο National Institute of Health. 



■ Ο Γιώργος Χριστοδούλου ’98 κυκλοφόρησε τη 
νέα του προσωπική δισκογραφική δουλειά με τίτ-
λο «Άμμος Καυτή». το CD περιλαμβάνει δέκα νέα 
τραγούδια της σύγχρονης ποπ σκηνής, ενώ δεν 
του λείπει και το λαϊκό στοιχείο. την παραγωγή 
έχει επιμεληθεί η εταιρία 7 και ο γνωστός μουσικός 
παραγωγός ή. Μπενέτος. το πρώτο cd στο οποίο 
συμμετείχε ο Γ. Χριστοδούλου, στο πλευρό του Γ. 
Νταλάρα, ήταν το «Έβρεχε ο Κόσμος» (2001), του 
συνθέτη σ. Κουγιουμτζή. το χειμώνα που μας πέ-
ρασε ο Γ. Χριστοδούλου εμφανιζόταν στη μουσική 
σκηνή «Εποχές», μαζί με την Κ. Κούκα. στο παρελ-
θόν έχει συνεργαστεί επί σκηνής με καλλιτέχνες 
όπως ο Π. Γαϊτάνος, ο Θ. Πολυκανδριώτης, η Ε. 
δήμου, η Γλυκερία κ.ά. 
■ Ο Δημήτρης Γιαννακάκης ’99 ίδρυσε την 
Safebebe.gr, την πρώτη εταιρεία babyproofing 
στην Ελλάδα. το babyproofing είναι μία ολοκλη-
ρωμένη παρέμβαση στο χώρο, που κάνει λιγότερο 
πιθανό τον τραυματισμό ενός παιδιού και λιγότε-
ρο οδυνηρές τις συνέπειες ενός παιδικού τραυμα-
τισμού. Οι υπηρεσίες της Safebebe.gr καλύπτουν 
όλο το φάσμα των αναγκών σας, από συμβουλευ-
τική, προμήθεια υλικών, εγκατάσταση, συντήρη-
ση, και τεχνική υποστήριξη κάθε είδους από τα 
εξειδικευμένα στελέχη της. Για τα μέλη της Κολ-
λεγιακής οικογένειας η Safebebe.gr προσφέρει έκ-
πτωση 20%.
■ Ο Εμμανουήλ Σχίζας ’00 εργάζεται από το Μά-
ιο του 2010 ως Senior Policy Adviser στην ACCA 
Global.

■ στην εικαστική έκθεση 24, που πραγματοποιή-
θηκε στον πολυχώρο πολιτισμού «Αθηναΐς», κα-
τά το διάστημα 1-4 Ιουλίου συμμετείχαν με έρ-
γα τους πολλοί απόφοιτοι, ενώ την επιμέλεια της 
έκθεσης είχε η Θεοδώρα Βαφειαδάκη ’05. Μέ-
σα από τη δημιουργική κι ανήσυχη ματιά 24 νέ-
ων καλλιτεχνών, στόχος ήταν η ανάδειξη της ση-
μασίας της καλλιτεχνικής αγωγής και της τέχνης 
στην εκπαιδευτική διαδι-
κασία, με την παράλληλη 
δημιουργία μιας γραμμής 
επικοινωνίας μεταξύ της 
τέχνης και του κοινού. 
Έσοδα της εκδήλωσης δι-
ατέθηκαν στο φιλανθρω-
πικό σωματείο «Οι φίλοι 
του παιδιού» για μαθήμα-
τα και υλικά ζωγραφικής.

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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Σ. Κουτσουρέλης ’05, Θ. Βαφεια-
δάκη ’05, Κ. Ρηγινός ’07.

Πάκης Βαφειαδάκης ’70, Ρίτα Βαφειαδάκη, Πέτρος Δούκας 
’71, Θεοδώρα Βαφειαδάκη ’05, Μαρία-Λουίζα Βαφειαδάκη ’09

Χορήγηση υποτροφιών
από το ΙST/ University of Hertfordshire 

το ΙST/ University of Hertfordshire στην 
Ελλάδα (www.ist.edu.gr) προκηρύσσει την 
χορήγηση 2 υποτροφιών σε προπτυχιακό 
και μεταπτυχιακό επίπεδο σε αποφοίτους 
του Κολλεγίου Αθηνών για το ακαδημαϊκό 
έτος 2010-11. Για περισσότερες πληροφορί-
ες μπορείτε να επικοινωνήσετε με τη δάφ-
νη Φουντουκάκου '92 στο τηλ. 2104822222.

■   ή συντακτική Ομάδα του ΕΡΜή είχε τη χαρά να βρεθεί σε μια από 
τις πιο ευτυχισμένες στιγμές της ζωής μιας αγαπημένης συνεργάτι-
δας και φίλης. ή πρώην Αρχισυντάκτρια και νυν σύμβουλος έκδο-
σης του εντύπου Εύα Μπαρμποπούλου ’94 παντρεύτηκε τον Ιούλιο. 
της ευχόμαστε μέσα από την καρδιά μας μια ευτυχισμένη και δημι-
ουργική οικογενειακή ζωή.





ΜΕRSER
Ν.Η. ΜΑΧΑΙΡΑΣ Α.Ε.

Σώρου 45 • 151 25 Μαρούσι • Tηλ.: 210-610.77.77 • Fax: 210-610.72.18 • e-mail: merser@ath.forthnet.gr 

Με σεβασμό στον οδηγό και το αυτοκίνητο

Από το 1979
Εξουσιοδοτημένος επισκευαστής

Mercedes Benz

Απογειώστε την απόδοση
της Mercedes-Benz σας!

Επισκεφθείτε μας σήμερα και απογειώστε την απόδοση της
Mercedes-Benz σας με μια μοναδική προσφορά έκπτωση 20% στα
γνήσια ανταλλακτικά Mercedes-Benz* και 10% στην εργασία!
Η προσφορά ισχύει έως 31.12.2010 για όλα τα επιβατηγά οχήματα
Mercedes-Benz ηλικίας 4-8 ετών, για service ή επισκευή!
www. mercedes-benz.gr

* Εξαιρούνται τα ανταλλακτικά που ανήκουν στην κατηγορία των Συγκροτημάτων (όπως κινητήρας, σασμάν, κ.ά.)
καθώς και τα βοηθητικά εξαρτήματα(βίδες, παξιμάδια, κ.ά.). Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής των όρων και
της διάρκειας της προσφοράς χωρίς προειδοποίηση.

-20%
-10%

στα γνήσια ανταλλακτικά
Mercedes-Benz*

στην εργασία


