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Με σεβασμό στον οδηγό και το αυτοκίνητο

Από το 1979
Εξουσιοδοτημένος επισκευαστής

Mercedes Benz

• Ασφάλεια
• Συνέπεια
• Εμπιστοσύνη
• Εγγύηση

Για τους αποφοίτους

15%
 έκπτωση

στα ανταλλακτικά

Mercedes και Smart

μέχρι τις 31/12/2011
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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
Η 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
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 Διευθυντής ΣΑΚΑ: Γιώργος Καρούσος ’70

 Νομικοί Σύμβουλοι: Ξενοφών Παπαρρηγόπουλος ’75, Μαριλένα Σαμαρά ’95





Του Σωτήρη Φωτέα ’02
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editorial
Δ

ύο πράγματα με αποθαρρύνουν από την αναφορά σε προσωπικά 

συναισθήματα: ο χαρακτήρας αυτού του εντύπου ως θεσμικού ορ-

γάνου του Συλλόγου μας και η συλλογική κρισιμότητα της συγκυ-

ρίας, εθνικής και κοινωνικής. Και τα δύο πρέπει και μπορούν να 

εκτοπίζουν την ατομικότητα.

Είναι όμως αδύνατο να μην μοιραστώ το βαθύ αίσθημα τιμής που με δια-

κατέχει με την ανάληψη της συντακτικής ευθύνης του ΕΡΜΗ. Όχι μόνο για-

τί το δημιουργεί αυτόματα το βαρύ ιστορικό φορτίο του εντύ-

που, κληρονομιά όσων πολύ αξιότερων από εμένα προηγήθη-

καν στην ίδια θέση και τίμησαν με τη συμβολή τους το προ-

ηγούμενο επετειακό τεύχος των 50 ετών, αλλά και γιατί μας 

κληροδοτείται μια πολύτιμη υποδομή υλικού, σκέψεων και 

εμπειριών από τους εγγύτερους συντελεστές αυτής της δια-

δρομής. Τον εξαιρετικό φίλο και συνεργάτη Δημήτρη Μαρ-

γαρώνη ’85, που παρέδωσε τη «σκυτάλη», και την Εύα Μπαρ-

μποπούλου ’94, που είχε προηγηθεί.

Δεν πρόκειται να διασπάσουμε αυτήν τη συνέχεια που με 

συνέπεια είχε ο ΕΡΜΗΣ οικοδομήσει τα τελευταία χρόνια. Πεποίθησή μας εί-

ναι ότι το έντυπο αυτό οφείλει να κινείται με άξονα τον απόφοιτο στη σύγ-

χρονη κοινωνία. Χωρίς τον απόφοιτο, εκτρέπεται από το σκοπό του. Χωρίς 

την κοινωνική αναφορά, οδηγείται στην περιχαράκωση και στον απομονω-

τισμό. H σύνθεση των δύο διασφαλίζει την ισορροπία όχι μόνο του εντύπου, 

αλλά και του Συλλόγου.

Το μεγάλο λοιπόν διακύβευμα του Συλλόγου είναι να επαναπροσδιορί-

σει τη θέση του στην ελληνική κοινωνία. Να αναγνωρίσει πιθανή συμβολή 

της κοινότητας των αποφοίτων στη σημερινή  βαθιά κρίση, δια μεμονωμένων 

ενεργειών και παραλείψεων ή δια συλλογικών νοοτροπιών, και να αναλάβει 

πρωτοβουλίες ενεργού δράσης και πρακτικών λύσεων για την υπέρβασή της. 

Μόνο σ’ αυτό το πλαίσιο, όταν δηλαδή ερμηνεύονται ποιοτικά και όχι ποσο-

τικά, έχουν αξία εκδηλώσεις, όπως η μεγάλη και επιτυχημένη συνάντηση του 

Alumni Day. Όταν δηλαδή λειτουργούν ως συλλογικές αφορμές τόνωσης των 

κοινών μας δεσμών που συμβάλλουν στο διαρκή καθορισμό του στίγματός 

μας, και όχι ως απλά αριθμητικά μεγέθη.

Με τις ευχές μου για Καλό Καλοκαίρι
με περισσότερη εθνική αισιοδοξία.

Συντακτική Επιτροπή ΕΡΜΗ, 
Commencement 2011
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Για έναν επιτυ!ημένο Καθηγητή του Harvard, με αρ!ιτεκτονικά/πολεοδομικά 
έργα ανά την υφήλιο, ποιο ήταν το κίνητρο στην αποδο!ή της θέσης του Δι-
ευθυντή-President του Κολλεγίου;

Τρεις βασικοί παράγοντες λειτούργησαν σωρευτικά 

και συντέλεσαν στο να λάβω αυτήν την απόφαση:

– H ποιότητα του Κολλεγίου, αυτό που είναι το Κολλέ-

γιο για την Ελλάδα.

– H σημασία της εκπαίδευσης, το γεγονός ότι η εκπαί-

δευση –και ιδιαίτερα η σχολική– είναι σημαντικότατη λει-

τουργία σε μια κοινωνία.

– H θέλησή μου να προσφέρω στην πατρίδα μου.

Στη λήξη της πρώτης ακαδημαϊκής !ρονιάς από την ανάληχη των καθηκό-
ντων σας, πώς θα αξιολογούσατε την εκπαιδευτική πραγματικότητα του Σ!ο-
λείου; Πώς θα ιεραρ!ούσατε τους στό!ους και τις προτεραιότητες του έργου 
σας στο επόμενο !ρονικό διάστημα;

Η ακαδημαϊκή ποιότητα του Κολλεγίου είναι εξαιρετι-

κή. Υπάρχει θέληση για μάθηση, οι μαθητές και οι γονείς 

ενδιαφέρονται για τη μόρφωση και, ταυτόχρονα, υπάρ-

χουν οι δομές που επιτρέπουν την παροχή παιδείας υψη-

λού επιπέδου.

Ωστόσο, ως μέρος της ελληνικής κοινωνίας, το Κολ-

λέγιο έρχεται αντιμέτωπο με γενικότερα προβλήματα, ιδι-

αίτερα με το ελληνικό Δημόσιο. Ο αυτονόητος στόχος εί-

ναι να αντιμετωπίζουμε όλα τα προβλήματα, ακόμη κι αν 

δεν έχουν κολλεγιακή προέλευση, με τη μεγαλύτερη δυ-

νατή αποτελεσματικότητα. Ταυτόχρονα, επιδιώκουμε να 

ενισχύσουμε ακόμη περισσότερο το διεθνή προσανατολι-

σμό του Σχολείου, να παρέχουμε μεγαλύτερες δυνατότη-

τες πρωτοβουλιών στους εκπαιδευτικούς, να ενδυναμώ-

σουμε περαιτέρω τη χρήση της αγγλικής γλώσσας (ήδη 

σημαντική, μολονότι τα περισσότερα μαθήματα γίνονται 

στα ελληνικά, με εξαίρεση, φυσικά, το ΙΒ) και να συνεχί-

σουμε να δίνουμε έμφαση στις παιδαγωγικές αξίες, πέραν 

του στενού γνωστικού αντικειμένου.
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Στη λήξη της πρώτης ακαδημαϊκής χρονιάς από την ανά-
ληψη των καθηκόντων του, ο Διευθυντής-President Καθηγη-
τής κ. Σπύρος Πολλάλης μιλά στον ΕΡΜΗ για το σύνολο των 
ζητημάτων της κολλεγιακής οικογένειας, αναδεικνύοντας τον 
κομβικό ρόλο της κοινότητας των αποφοίτων στην ηθική και 
υλική αρωγή του Σχολείου. 

Με αφετηρία την τρέχουσα εκπαιδευτική πολιτική, προσδι-
ορίζει την ορθή χρήση των τεχνολογικών μέσων στην εκπαιδευ-
τική διαδικασία, σκιαγραφεί τη διαχρονική παιδαγωγική ταυ-
τότητα του Κολλεγίου και τη σχέση του με το αμερικανικό εκ-
παιδευτικό σύστημα και οριοθετεί τη γενικότερη θέση του στην 

ελληνική κοινωνία, υπό το πρίσμα της κρίσιμης εθνικής συ-
γκυρίας. 

Αποτιμώντας την κρίση αυτή ως ιστορική αφορμή 
ανάληψης ευθυνών και καινοτόμων  πρωτοβουλιών 
σε όλα τα επίπεδα, ο λόγος του κ. Πολλάλη αποπνέ-
ει ρεαλισμό αλλά και αισιοδοξία για το μέλλον του 
Σχολείου και τον πρωτοποριακό ρόλο του στην ελ-
ληνική πραγματικότητα. 

|  Σ Υ Ν Ε Ν Τ Ε Υ Ξ Η  |

Συνέντευξη στους:
Γιώργο Καρούσο ’70, Σωτήρη Φωτέα ’02

Επιμέλεια: Σωτήρης Φωτέας ’02, Γιώργος Νικολού ’07

Στη λή
ληψη των
τής κ. Σπύ
ζητημάτω
κομβικό ρ
υλική αρω

Με αφετ
ορίζει την ο
τική διαδικ
τότητα του
παιδευτικό

ελληνικ
γκυρ

α

Επ

Καθηγητής Σπύρος N. Πολλάλης
Διευθυντής/President Κολλεγίου Αθηνών-Κολλεγίου Ψυχικού

Ο Δρ. Σπύρος Πολλάλης είναι Καθηγητής Σχεδιασμού, Τεχνολογίας και Management 
στο Harvard Graduate School of Design, ιδρυτής και πρώην Διευθυντής του Center 
for Design Informatics στο Harvard University. Την 1η Σεπτεμβρίου 2010 ανέλαβε 
καθήκοντα Διευθυντή-President του Κολλεγίου Αθηνών-Κολλεγίου Ψυχικού.



Κομίζετε αναμφίβολα μια αυξημένη τε!νογνωσία του αμερικανικού εκπαι-
δευτικού συστήματος. Αυτό μας δίνει την αφορμή για μια γενική και μια ει-
δικότερη ερώτηση.
α) Αισθάνεστε ότι το Κολλέγιο εκπληρώνει τον ιδρυτικό του προορισμό ως 
φορέας συγκερασμού ελληνικών και αμερικανικών εκπαιδευτικών αξιών;
β) Ποια στοι!εία του αμερικανικού εκπαιδευτικού συστήματος θα επι!ειρή-
σετε να τονώσετε στην κολλεγιακή ζωή;

Έχετε κατ’ αρχάς δίκιο στη διαπίστωσή σας. Βρίσκο-

μαι πολύ κοντά στην αμερικανική εκπαιδευτική πρακτι-

κή και διατηρώ στενή, συνεχή επαφή με τον αμερικανικό 

ακαδημαϊκό χώρο.

Απαντώντας στο πρώτο «σκέλος» της ερώτησής σας, 

θα έλεγα ότι το Σχολείο μας εκπληρώνει σε πολύ μεγά-

λο βαθμό και αυτό το στοιχείο του ιδρυτικού του προορι-

σμού. Μπορεί όμως να το κάνει ακόμη περισσότερο, και 

αυτός είναι ένας βασικός στόχος μας. Πρέπει να φέρου-

με το Κολλέγιο ακόμη πιο κοντά στην αμερικανική εκ-

παιδευτική αντίληψη, την οποία θα προσπαθήσω να πε-

ριγράψω συνοπτικά για να απαντήσω και στο δεύτερο 

«σκέλος» της ερώτησής σας.

Πρώτο στοιχείο της είναι η αμεσότητα του εκπαιδευ-

τικού με τους μαθητές. Αμεσότητα, αλλά και αλληλοσε-

βασμός.

Το δεύτερο είναι η ελεύθερη διακίνηση των ιδεών. Η 

εκπαίδευση στις ΗΠΑ χαρακτηρίζεται από απλότητα, από 

σεβασμό προς τους νόμους και τις ελευθερίες, από δημο-

κρατικότητα στην ουσία και στη λειτουργία της. Και αυ-

τό φυσικά είναι πολύ διαφορετικό από την όποια κριτική 

για τις εξωτερικές σχέσεις ή τη διεθνή πολιτική της χώρας. 

Μιλώ για την κοινωνία και την εκπαίδευση. Στην Ελλά-

δα, αντίθετα, υπάρχουν εξωγενείς και πολλές φορές αδι-

καιολόγητοι περιορισμοί. Είτε από ένα Υπουργείο που συ-

νεχώς επιβάλλει δεσμεύσεις, είτε από τη νοοτροπία του 

«δεν το προβλέπει ο νόμος» –η οποία «βασιλεύει» στις 

δημόσιες υπηρεσίες αλλά και σε πολλές πτυχές της κα-

θημερινής μας ζωής– είτε από κρατικές παρεμβάσεις που 

παρεμποδίζουν, αποθαρρύνουν την υγιή πρωτοβουλία, εί-

τε από την ασάφεια διατάξεων και την ελλιπή εφαρμογή 

τους. Αυτά δεν υπάρχουν στον αμερικανικό τρόπο σκέ-

ψης και στο αμερικανικό εκπαιδευτικό σύστημα. Εκεί “sky 

is the limit”, o ουρανός είναι το όριο. Κρίνω επομένως ότι, 

εντός πάντοτε των δεδομένων περιοριστικών «πλαισίων», 

πρέπει να προσπαθούμε διαρκώς για το καλύτερο.

Υπάρχει, τέλος, στην Ελλάδα μία αντίληψη «ισοπέδω-

σης». Αν επικρατούσε τέτοια αντίληψη και στο Κολλέγιο, 

τότε θα έπαυε να είναι αυτό που οραματίστηκαν οι ιδρυ-

τές του και όλοι οι Κολλεγιάνοι μετά. Λόγω παράδοσης 

αλλά και δυνατοτήτων, το Κολλέγιο πρέπει να συνεχίζει 

να ηγείται, να είναι πρωτοπόρο, να αποτελεί πρότυπο.

Θα θέλαμε να σταθούμε σε δύο ειδικότερες πτυ!ές της εκπαιδευτικής πραγ-
ματικότητας του Κολλεγίου. Αφενός τη !ρήση των νέων τε!νολογιών και, αφε-
τέρου, τη σύνδεση με την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, δηλαδή τον προσανατο-
λισμό και την απορροφητικότητα των αποφοίτων μας από εγ!ώρια και ξένα 
Πανεπιστήμια. Ποιες σκέχεις σας προκαλούν οι δύο αυτοί τομείς;

Είναι ιδιαίτερα ενδιαφέροντα και τα δύο σημεία.

Το Σχολείο μας, με την ενεργό συνδρομή του Διοικη-

τικού Συμβουλίου, είναι πρωτοπόρο στη χρήση νέων τε-

χνολογιών. Είμαστε περήφανοι για την τεχνολογική υπο-

δομή μας, για το σύστημα διαχείρισης εκπαιδευτικού υλι-

κού στα πιο πολλά μαθήματα, για την καινοτομία στη δι-

δασκαλία και στη χρήση διαδραστικών πινάκων σε κάθε 

αίθουσα διδασκαλίας, από την 1η Δημοτικού μέχρι την 3η 

Λυκείου και το ΙΒ.

Αναφορικά με τις νέες τεχνολογίες, είχα και εγώ πριν 

έλθω στο Κολλέγιο ιδιαίτερη ενασχόληση, αλλά και ευαι-

σθησία, σχετικά με τη χρήση τους στην εκπαιδευτική δια-

δικασία. Στο Harvard πρωτοπόρησα με μαθήματα εξ απο-

στάσεως από τη δεκαετία του ΄90, αλλά και με χρήση των 

νέων τεχνολογιών για πειραματικούς και ερευνητικούς 

σκοπούς, έχοντας ως στόχο τη βελτίωση της μάθησης, όχι 

απλώς της διδασκαλίας. Είχα πάντοτε την αντίληψη ότι 

τα τεχνολογικά μέσα πρέπει να είναι προσιτά και ευχερώς 

διαθέσιμα (accessible and easily available) σε όλους: μαθη-

τές και δασκάλους. Πιστεύω επίσης ότι η τεχνολογία πρέ-

πει να μην γίνεται «αισθητή» ως «μεσολαβητής» μεταξύ 

καθηγητή και μαθητή.

Η τεχνολογία, όμως, δεν είναι αυτοσκοπός και έχει 

φτάσει η ώρα να αξιολογήσουμε αντικειμενικά την επί-

δρασή της στη μάθηση. Επίδραση, που είμαι σίγουρος ότι 

στο Κολλέγιο είναι θετική. Γιατί τελικά ο σκοπός μας εί-

ναι η μάθηση, όχι απλώς η χρήση νέων τεχνολογιών. Στην 

εκπαιδευτική διαδικασία –όπως και αλλού– σημασία έχει 

το αποτέλεσμα. Μας ενδιαφέρει τί έμαθε ο μαθητής, και 

όχι αν ο εκπαιδευτικός χρησιμοποίησε περισσότερο ή λι-

γότερο την τεχνολογία. Αλλά η τεχνολογία είναι και ένα 

μέσο επικοινωνίας: όταν ο γονιός διερωτάται κατά πό-
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σον ο καθηγητής έχει καλύψει ορισμένη ύλη ή τί ασκή-

σεις έδωσε στον μαθητή και πότε, μπορεί εύκολα να δει το 

σύστημα διαχείρισης του υλικού του μαθήματος (Course 

Management System - CMS) που εφαρμόζεται ευρύτα-

τα και με εξαιρετικά αποτελέσματα στο Κολλέγιο. Επί-

σης μπορούν οι μαθητές να ενημερωθούν για το τί έγινε 

στην τάξη από το σπίτι τους όταν έχουν απουσιάσει από 

το σχολείο λόγω ασθενείας.

Το δεύτερο σημείο είναι ίσως το σημαντικότερο πρό-

βλημα της εκπαιδευτικής μας πραγματικότητας. Γονείς, 

σχολείο και φυσικά μαθητές αγωνίζονται, μοχθούν και, 

στο τέλος, πολλοί νέοι Έλληνες, και πολλοί δικοί μας από-

φοιτοι ενισχύουν την εκπαίδευση, την έρευνα, την οικονο-

μία, την κοινωνία άλλων χωρών. Αυτή η «αφαίμαξη» οφεί-

λεται στο γεγονός ότι η ελληνική Τριτοβάθμια Εκπαίδευση 

δεν μπορεί να προσελκύσει ή να συγκρατήσει –σε μεγάλο 

βαθμό– το αξιόλογο ανθρώπινο δυναμικό του τόπου μας.

Ο τρόπος, με τον οποίο λει-

τουργούν τα ελληνικά πανεπι-

στημιακά ιδρύματα, εξηγεί την 

αδυναμία τους να ανταποκριθούν 

στις προσδοκίες και στις απόλυ-

τα «θεμιτές» απαιτήσεις μαθη-

τών, όπως αυτοί στους οποίους το 

Σχολείο μας προσφέρει παιδεία 

υψηλών προδιαγραφών. Το τονί-

ζω αυτό, παρά τις μεγάλες επιτυ-

χίες των αποφοίτων μας στα ελ-

ληνικά Πανεπιστήμια –για την 

ακρίβεια: κ α ι στα ελληνικά Πα-

νεπιστήμια.

Δίνοντας τα εφόδια στους μα-

θητές μας να συνεχίσουν σπουδές 

και στην Ελλάδα και στο εξωτερι-

κό με δική τους επιλογή, βλέπου-

με πολλούς να προτιμούν το εξω-

τερικό. Έτσι, έχουν κάποιοι την 

εντύπωση ότι ετοιμάζουμε τους 

μαθητές μας για το εξωτερικό. 

Πρόκειται για εσφαλμένη εντύ-

πωση: Οι περισσότεροι απόφοιτοί 

μας συνεχίζουν τις σπουδές τους 

σε ελληνικά Πανεπιστήμια. Αιτία 

για όσους φεύγουν στο εξωτερικό είναι –όπως ήδη ανέφε-

ρα– η αδυναμία των ελληνικών Πανεπιστημίων να τους 

προσελκύσουν και να τους παρέχουν την εκπαίδευση που 

οι μαθητές μας περιμένουν μετά το Κολλέγιο.

Αυτό είναι λυπηρό, γιατί «εκρέει» πολύτιμο ανθρώπι-

νο δυναμικό μετά την πολύπλευρη και ουσιαστική επένδυ-

ση που έχει γίνει στην Ελλάδα. Για τα παιδιά που φεύγουν 

πρέπει να κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν ώστε να θυμούνται 

την ποιότητα της βασικής τους εκπαίδευσης και τις αξίες 

που πήραν από τους δασκάλους τους. Και να ελπίζουμε –

να προσπαθούμε– να επιστρέψουν κάποτε στην Ελλάδα.

Διατυπώνεται από μερικούς αποφοίτους ότι στο Κολλέγιο, σε σ!έση με δεκα-
ετίες πριν, παρουσιάζεται μια εξασθένιση στη !ρήση της αγγλικής γλώσσας. 
Συμφωνείτε με τη διαπίστωση αυτή;

Η άποψη αυτή δεν είναι σωστή. Μολονότι η σημερινή 

εποχή είναι διαφορετική, το θέμα των Αγγλικών αποτελεί 

για μας πάντα μια προτεραιότητα. Θα έλεγα ότι η διαφο-

ρά του επιπέδου των Αγγλικών των μαθητών του Κολλε-

γίου από τον μέσο Έλληνα μαθητή ήταν πολύ μεγαλύτε-

ρη παλιά, αλλά τώρα έχει μειωθεί κάπως γιατί τα Αγγλικά 

διδάσκονται πλέον κανονικά σε όλα τα σχολεία. Σήμερα 

στο Κολλέγιο έχουμε πολύ καλούς καθηγητές, το επίπεδο 

των Αγγλικών είναι εξαιρετικά υψηλό. Αλλά εργαζόμαστε 

για να βελτιωθεί ακόμα περισσότερο. Έχουμε την πρόθε-

ση να δίνουμε περισσότερα μαθήματα του σχολικού προ-

γράμματος στα αγγλικά, σύμφωνα με τον ιδρυτικό μας νό-

μο. Συμμερίζομαι την άποψη ότι η επαρκής γνώση της αγ-

γλικής γλώσσας αποτελεί ένα ουσιώδες κριτήριο πρόσλη-

ψης εκπαιδευτικών, αλλά και διοικητικών στελεχών στο 

Κολλέγιο. Είναι απαραίτητο η αγγλική να είναι η «άλλη 

γλώσσα» του Σχολείου μας, όχι απλώς μια ξένη γλώσσα.

Το κλειδί για να έχουν οι μαθητές απόλυτη άνεση με 

την αγγλική γλώσσα είναι η εξοικείωση τους από τα χρό-

νια του Δημοτικού. Δίνουμε λοιπόν ιδιαίτερη έμφαση σ’ 

αυτές τις ηλικίες. Φέτος είχαμε –για πρώτη φορά– ένα 

English Summer Camp τριών εβδομάδων, οργανωμένο 

με μεγάλη επιτυχία από τη Διεύθυνση Διασχολικών Δρα-

στηριοτήτων σε συνεργασία με 4 νέες δασκάλες με μητρι-

κή γλώσσα την αγγλική. Περισσότερα από 200 παιδιά –

τα περισσότερα μαθητές μας– εξασκήθηκαν σε συνομιλία 

στο Αγγλικά. Το English Summer Camp ήταν ένα 100% 

αγγλόφωνο περιβάλλον από την ψυχαγωγία, τη φυσική 

αγωγή και τα εικαστικά μέχρι την τραπεζαρία.

Φέτος τα αποτελέσματα του ΙΒ υστέρησαν σε σ!έση με προηγούμενες !ρο-
νιές. Πώς αντιμετωπίζεται από το Σ!ολείο το ζήτημα αυτό;

Οργανισμοί αριστείας, όπως το Κολλέγιο, κάποιες φο-

ρές αντιμετωπίζουν, στη μακρόχρονη πορεία τους, συγκυ-

ριακές δυσμενείς περιστάσεις. Αυτός είναι κανόνας και όχι 

εξαίρεση. Το πόσο αξιόλογοι είναι αυτοί οι οργανισμοί και 

πόσο σημαντικοί θα συνεχίσουν να είναι στο μέλλον εξαρ-

τάται από το πώς χειρίζονται κρίσεις και πόσο καλύτεροι 

γίνονται μετά από αυτές.

Τί έγινε φέτος με το ΙΒ; Τα τελικά αποτελέσματα ήταν 

χαμηλότερα από τις επίσημες προβλέψεις που είχαν εξα-

σφαλίσει στους μαθητές μας εισαγωγή σε αμερικανικά 

Πανεπιστήμια και υπό προϋποθέσεις εισαγωγή σε βρετα-

νικά Πανεπιστήμια. Τα τελικά αποτελέσματα είχαν δυσμε-

νή επίπτωση για έναν αριθμό αποφοίτων της τάξης του 

2011 του ΙΒ, ενώ «σκιάζουν» παροδικά και τη μέχρι τώ-

ρα εξαιρετική γενικότερη εικόνα του προγράμματος αυ-

τού στο Σχολείο μας.

Το Κολλέγιο έχει συναίσθηση και συνείδηση του προ-

βλήματος και ενεργούμε με κάθε τρόπο για να βελτιωθεί 

δραστικά η κατάσταση. Επιπλέον, έχουμε ήδη κάνει βασι-

κές αλλαγές στη στελέχωση, στην οργάνωση και στη λει-

τουργία του ΙΒ.

Επίσης, τις τελευταίες ημέρες της χρονιάς που τελεί-

ωσε είχαμε χρήσιμες συναντήσεις και συζητήσεις με τους 

τελειόφοιτους του ΙΒ, τους καθηγητές του ΙΒ, το Placement 

Offi  ce, και συγκροτήσαμε μια ολιγομελή επιτροπή (task 

force) με αποστολή να διερευνήσει άμεσα και σε βάθος τα 

Αξίζει και από τις σελίδες του ΕΡΜΗ να γίνει 
μνεία της σημαντικής δωρεάς του κ. Πολ-
λάλη στο Ταμείο Υποτροφιών, με ποσό ίσο 
με την αξία του αυτοκινήτου, το οποίο κέρ-
δισε στο πλαίσιο της Λαχειοφόρου Αγοράς 
του Alumni Day.
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αίτια του προβλήματος και να προτείνει λύσεις.

Είμαστε αποφασισμένοι να κάνουμε ό,τι πρέπει για να 

παραμείνει, για να είναι πάντα το ΙΒ -μετά την φετινή «πα-

ρένθεση» – κέντρο αριστείας, αντάξιο του Κολλεγίου. Και 

θα είναι, χωρίς την παραμικρή αμφιβολία.

Ας έρθουμε λίγο σε ζητήματα ευρύτερης κολλεγιακής οικογένειας, εκτός της 
εκπαιδευτικής διαδικασίας. Σας αποδόθηκε πρόσφατα από ηλεκτρονική έκδο-
ση, ενόχει και της επιστημονικής σας ειδίκευσης, ο !αρακτηρισμός του «γε-
φυροποιού». Σ’ ένα !ώρο όπως η Κολλεγιακή κοινότητα, με πληθώρα φορέων 
και εύθραυστες ισορροπίες, έ!ετε κληθεί να διαδραματίσετε αυτόν το ρόλο;

Εκείνοι το έγραψαν κυριολεκτικά, εσείς μάλλον το ρω-

τάτε μεταφορικά! Η αλήθεια είναι ότι το είχα ξανακούσει 

γύρω στο 2000, όταν ο Πρόεδρος του Swiss Federal Institute 

of Technology της Ζυρίχης (ETH) είχε πει κάτι ανάλογο.

Πράγματι, κάθε σχολείο, και ιδίως το δικό μας, έχει 

πολλούς stakeholders: Μαθητές, εκπαιδευτικούς, διοικη-

τικό προσωπικό, εργατοτεχνίτες, γονείς, αποφοίτους –και 

την ευρύτερη κοινωνία. Θα χαρακτήριζα καλό το σημε-

ρινό επίπεδο των σχέσεων του Κολλεγίου με όλους τους 

stakeholders του και περιμένω να βελτιώνεται συνεχώς. 

Όλοι θέλουμε το καλό του Κολλεγίου, αν και πολλές φο-

ρές μπορεί να βλέπουμε τα πράγματα από διαφορετικές 

οπτικές γωνίες. Δεν υπάρχει όμως η «πολυτέλεια» των 

«μη-καλών» σχέσεων στην κολλεγιακή οικογένεια. Όλα 

τα μέλη της έχουν την υποχρέωση να δίνουν έμπρακτα 

το παράδειγμα με γόνιμη συνεργασία και, φυσικά, να λει-

τουργούν μέσα στο πλαίσιο των ρόλων τους.

Δεν θα συμφωνήσω, πάντως, ότι οι ισορροπίες στην 

κολλεγιακή κοινότητα είναι «εύθραυστες». Ούτε εύθραυ-

στες είναι ούτε ασταθείς. Πιστεύω ότι στην ουσία τους οι 

σχέσεις στην κολλεγιακή κοινότητα είναι στέρεες. Ότι-

παρά την «πολυπλοκότητά» τους, λόγω της πληθώρας 

των φορέων που αναφέρατε- υπάρχει συνοχή και «ομογέ-

νεια» στους βασικούς στόχους. Άρα, δεν υπάρχει ανάγκη 

«γεφυροποιού».

Πώς αντιλαμβάνεστε ειδικότερα τη θέση των αποφοίτων στο ευρύτερο κολλε-
γιακό γίγνεσθαι και με ποιους τρόπους μπορεί να αξιοποιηθεί η διάθεση τους 
να βοηθήσουν το Σ!ολείο; Ποιες σκέχεις σας δημιουργεί το μείζον-πλέον-
στην κολλεγιακή οικογένεια ζήτημα της εισαγωγής παιδιών των αποφοίτων;

Το Σχολείο είναι σε μεγάλο βαθμό οι απόφοιτοί του. 

Οι απόφοιτοι είναι ένα ζωντανό κομμάτι της κολλεγιακής 

κοινότητας. Δεν σας κρύβω ότι με απασχολεί το να είναι 

οι απόφοιτοι κοντά στο Κολλέγιο, και ένας τρόπος μέτρη-

σης είναι ο αριθμός των αποφοίτων που συμβάλλουν στην 

ενίσχυση του Ταμείου Υποτροφιών. Στόχος είναι να αυξή-

σουμε αυτό το ποσοστό, ιδιαίτερα στις πολυπληθείς νεό-

τερες τάξεις. Η αποτίμηση πρέπει να είναι και ποσοστιαία 

και ποσοτική.

Το ζήτημα της εισαγωγής των παιδιών αποφοίτων εί-

ναι αναμφίβολα εξαιρετικά λεπτό. Το Κολλέγιο πλέον δεν 

μπορεί να καλύψει την τεράστια ζήτηση εισαγωγής μαθη-

τών. Πρέπει όμως να διατηρήσει το δικαίωμα της επιλο-

γής στη βάση των κριτηρίων που θέτει. Υπάρχει μια στρε-

βλή έννοια «δικαιοσύνης» στα κριτήρια εισαγωγής, που 

παραγνωρίζει ότι το Κολλέγιο δεν είναι δημόσιο σχολείο. 

Οι απόφοιτοι, και ειδικά αυτοί που βρίσκονται κοντά στο 

Κολλέγιο, πρέπει να συνεχίζουν να είναι κοντά του και μέ-

σα από τα παιδιά τους.

Το ζήτημα αυτό αντιμετωπίζεται με ιδιαίτερη ευαισθη-

σία από το Σχολείο, το οποίο λαμβάνει τις αποφάσεις του, 

συνεκτιμώντας όλα τα δεδομένα και τις προοπτικές με 

γνώμονα πάντα το καλό του Κολλεγίου.

Σε κάτι περισσότερο από μία δεκαετία, συμπληρώνουμε έναν αιώνα ζωής. Πώς 
οραματίζεστε το Κολλέγιο στα 100!ρονα της ίδρυσης του, το 2025;

Πράγματι το 2025 αποτελεί ένα σημαντικό ορόσημο. 

Χαριτολογώντας, θα μπορούσαμε να πούμε ότι μένουν 

μ ό ν ο  15 χρόνια και νομίζω ότι, στο διάστημα αυτό, λί-

γα πράγματα μπορούμε –ή χρειάζεται– να αλλάξουμε στη 

μέχρι σήμερα εικόνα και συμβολή μας! Θα μείνουμε πι-

στοί στο ιδρυτικό όραμα, όπως αυτό αποτυπώθηκε, μετα-

ξύ άλλων, στα άρθρα του Στέφανου Δέλτα στο περιοδικό 

«Εργασία» ή στην ομιλία του Ελευθέριου Βενιζέλου κατά 

την τελετή εγκαινίων του Μπενακείου. Φυσικά συνεχώς 

προσαρμοζόμενοι στις ραγδαία μεταβαλλόμενες συνθή-

κες και ανταποκρινόμενοι στις απαιτήσεις και ευκαιρίες 

των νέων καιρών. Διατηρώντας, όμως, ως σταθερή «πυξί-

δα» τις αρχές και αξίες, πάνω στις οποίες «χτίστηκε» και 

επί δεκαετίες πορεύεται το Κολλέγιο.

Ως προς τις ενέργειες που πρέπει να γίνουν τα επόμε-

να χρόνια στην εκπαιδευτική μας πολιτική, θα τόνιζα, με-

ταξύ άλλων, τις εξής: υπέρβαση της στείρας απομνημό-

νευσης και έμφαση στην κριτική «πτυχή» της μάθησης, 

έμφαση στο «εξωδιδακτικό» περιεχόμενο της κολλεγια-

κής παιδείας, δραστική αναβάθμιση της χρήσης της αγ-

γλικής γλώσσας στο σχολείο, συστηματική, πολύπλευρη 

καλλιέργεια της κοινωνικής αντίληψης και της έμπρακτης 

ευαισθησίας για το περιβάλλον στους μαθητές. Γενικότε-

ρα, θα έλεγα ότι πρέπει να δώσουμε στην ελληνική κοινω-

νία τη δυνατότητα να μάθει από εμάς, να μας ακολουθή-

σει, και όχι να ακολουθούμε εμείς το όποιο ρεύμα διαμορ-

φώνεται. Η οικονομική και κοινωνική κρίση είναι ευκαι-

ρία να συνεχίσουμε τις πρωτοβουλίες που έχουμε αναλά-

βει και να πρωτοστατήσουμε για την τόσο αναγκαία αλ-

λαγή στις δομές της ελληνικής παιδείας.

Προλάβατε την ερώτηση μας. Είναι αυτή η βαθιά εθνική κρίση την οποία βιώ-
νουμε αφορμή και για τον επαναπροσδιορισμό της θέσης του Κολλεγίου στην 
ελληνική κοινωνία;

Η κρίση δίνει μια «χρυσή» ευκαιρία στην κολλεγια-

      ,  
          

« »    .
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κή κοινότητα για περαιτέρω συσπείρωση και μεγαλύτερη 

δραστηριοποίηση: Για να αντιμετωπίσουμε αποτελεσμα-

τικά τις συγκυριακές αντιξοότητες, για να διαχειριστούμε 

με τον καλύτερο δυνατό τρόπο την ίδια την κρίση, αλλά 

παράλληλα να σχεδιάσουμε τη μελλοντική μας πορεία και 

να είμαστε έτοιμοι για την «μετά την κρίση» εποχή. Έχου-

με αυξημένη ευθύνη έναντι των μαθητών. Πρέπει να ισορ-

ροπήσουμε μεταξύ ευκαιρίας και ευθύνης, δίνοντας με 

τη δράση μας ένα παράδειγμα για να χρησιμοποιηθεί ως 

«φάρος» στο όλο σύστημα εκπαίδευσης. Πρέπει να προ-

σφέρουμε, να διαχέουμε το παραγόμενο έργο και τον τρό-

πο σκέψης μας και στο Κράτος και σε ιδιώτες, χωρίς στε-

γανά. Η πρόσφατη παράδοση στο διαδίκτυο μιας σπου-

δαίας εργασίας των εκπαιδευτικών μας, της ψηφιοποιημέ-

νης αναδόμησης 100 σχολικών βιβλίων, για ελεύθερη χρή-

ση από την εκπαιδευτική κοινότητα της χώρας μας είναι 

ένα παράδειγμα πρωτοπορίας και προσφοράς του Κολλε-

γίου στην ελληνική παιδεία.

Ένα άλλο παράδειγμα πρωτοπορίας και προσφοράς εί-

ναι η Γέφυρα Πεζών - Γέφυρα Παιδιών, που δημιουργείται 

στη λεωφόρο Κηφισίας με πρωτοβουλία του Ελληνοαμε-

ρικανικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος, του Κολλεγίου.

Αυτό το σύνθετο, πρότυπο, και πρωτοποριακό αρχιτε-

κτονικά και τεχνικά έργο, σχεδιάσθηκε, μελετήθηκε, συ-

ντονίζεται, υλοποιείται και χρηματοδοτείται με την ανιδι-

οτελή προσφορά μελών της κολλεγιακής οικογένειας.

Η Γέφυρα Πεζών - Γέφυρα Παιδιών βρίσκεται στη φά-

ση κατασκευής της. Θα παραδοθεί από το Κολλέγιο προς 

χρήση λίγο μετά την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς 

για να εξυπηρετεί με ασφάλεια τα παιδιά όχι μόνο του 

Κολλεγίου αλλά και αυτών των πολλών σχολείων της πε-

ριοχής και τους κατοίκους της.

Επιτρέχτε μας μια σύντομη εξωκολλεγιακή αναφορά σε ένα ζήτημα που εμ-
φανίζει έντονο ειδησεογραφικό ενδιαφέρον. Πρόσφατα ανακοινώθηκε η το-
ποθέτησή σας στη θέση του Προέδρου της «ΕΛΛΗΝΙΚΟ» Α.Ε. Θα θέλατε, στο 
βαθμό που οι συνθήκες είναι ώριμες, να μας μιλήσετε για τον προγραμματι-
σμό αναφορικά με την αξιοποίηση αυτής της έκτασης;

Αν και αποφεύγω να μιλώ με την ιδιότητα αυτή στα 

κολλεγιακά fora, θα κάνω μια μικρή εξαίρεση για λόγους 

ενημέρωσης των αποφοίτων. Πρέπει αρχικά να πω ότι η 

ανάληψη της θέσης αυτής δεν θα είναι σε βάρος της άσκη-

σης του ρόλου μου στο Κολλέγιο. Έχω φροντίσει να ελα-

φρύνω πολύ το ακαδημαϊκό πρόγραμμά μου στην Αμερι-

κή, με αντίστοιχη αύξηση του χρόνου απασχόλησής μου 

αποκλειστικά για τα κολλεγιακά θέματα εδώ, στην Ελλά-

δα. Κατά τα άλλα, η θέση που ανέλαβα είναι κάτι που κι-

νείται απολύτως μέσα στο γνωστικό-επιστημονικό μου 

αντικείμενο. Έχω ασχοληθεί με την προοπτική αξιοποίη-

σης του χώρου του παλαιού αεροδρομίου ήδη από το 1996 

με πρωτοβουλία του Harvard Club στην Ελλάδα, Πρόε-

δρος του οποίου ήταν τότε ο Αλέξανδρος Σαμαράς. Δεν 

πρέπει επομένως να προκαλεί έκπληξη το ότι μου ζητήθη-

κε να ασχοληθώ τώρα με το έργο αυτό.

Επί της ουσίας, δύο είναι τα κύρια σημεία:

Πρώτον, παράλληλα με την πολεοδομική διάσταση, 

εργαζόμαστε πάνω στο business plan. Μολονότι αυτό εί-

ναι βασική προϋπόθεση της ορθής αξιοποίησης, δεν είχε 

κατ’ ουσίαν γίνει μέχρι τώρα.

Δεύτερον, αποδίδουμε αξία στην κοινωνικοοικονομική 

διάσταση της έκτασης σε βάθος χρόνου. Δεν νοείται ανά-

πτυξη χωρίς μακροπρόθεσμο πλάνο. Είναι ασφαλώς προ-

τιμότερη η δημιουργία θέσεων εργασίας, από την εκποίη-

ση για την εξασφάλιση άμεσης ρευστότητας.

Συμπερασματικά, αυτός ο χώρος μπορεί να λειτουργή-

σει ως αναπτυξιακό πρότυπο, ως μοντέλο-υπόδειγμα που 

θα «εξαχθεί» και σε άλλες περιοχές της Αθήνας για να κα-

θοδηγήσει την ανάπτυξή τους.

Η έλλειχη !ωροταξικού και πολεοδομικού σ!εδιασμού θεωρείται ως μία από 
τις σοβαρότερες παθογένειες στη μητροπολιτική περιο!ή της Αθήνας. Με βάση 
και την τελευταία αυτή παρατήρησή σας, υπάρ!ει άραγε ελπίδα αναστροφής 
αυτής της κατάστασης, και αν ναι, με τί είδους παρεμβάσεις;

Νομίζω πως ναι. Χρειάζεται όμως να προβούμε σε ορι-

σμένες παραδοχές. Πρέπει να οικοδομήσουμε πάνω στα 

σταθερά στοιχεία, δηλαδή στη γη, στο κλίμα και στο αν-

θρώπινο δυναμικό. Τα κτήρια είναι προσωρινά. Σε πολ-

λές περιπτώσεις πρέπει να αρχίσουμε από το μηδέν. Να 

σκεφτούμε ότι είναι και λογικό και θεμιτό να γκρεμίσου-

με και να ξαναχτίσουμε διαφορετικά. Να δώσουμε σημα-

σία στη μετακίνηση με τα μέσα μεταφοράς. Και εδώ επι-

στρέφω στο Ελληνικό και στη λειτουργία του ως μοντέλου 

ανάπτυξης. Είναι η «μαγιά» που θα μας επιτρέψει να δη-

μιουργήσουμε αναπτυξιακή υπεραξία και να επενδύσουμε 

και σε άλλες περιοχές της χώρας μας με τον ίδιον τρόπο.

ερμής  15
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Προαύλιο Βιβλιοθήκης
Οικογενειομαχίες

Προαύλιο Μπενακείου
Μελισσομαγειρέματα

Campus Ψυχικού
Κυνήγι Κολλεγιακού Θησαυρού

Μ
ια Hμέρα Αποφοίτων στην 

οποία θα αναβιώνει η σχολική 

ζωή με πλήθος δραστηριοτή-

των για την ανανέωση των δεσμών μας. Η 

ιδέα ήταν εξαρχής φιλόδοξη και οργανω-

τικά σύνθετη. Το 2009 υλοποιήθηκε στην 

εμβρυακή αθλητική εκδοχή του Summer 

Cup. Πέρυσι επιστρέψαμε στην αφετηρία 

μας με φόντο το ανακαινισμένο Μπενά-

κειο των κοινών μας βιωμάτων. Φέτος η 

πρόκληση ήταν η θεσμοποίηση του εγ-

χειρήματος. Και επιτεύχθηκε απόλυτα.

Αρκετούς μήνες πριν από την 5η Ιου-

νίου συγκροτήθηκαν Επιτροπές Εργα-

σίας για την οργανωτική προετοιμασία 

της εκδήλωσης, υπό την εποπτεία του 

Διοικητικού Συμβουλίου και την επιτελική 

καθοδήγηση του Χ. Χρυσόπουλου ’60.

Το αποτέλεσμα δικαιώνει όλους τους συντελεστές. Πε-

ρισσότεροι από 1700 απόφοιτοι έδωσαν δυναμικό «παρών» 

με σημείο αναφοράς το Σχολείο μας, σε μια Κυριακή με πο-

λύπλευρες και παράλληλες δράσεις σε όλο το κολλεγια-

κό campus.

Η μέρα άρχισε με μνημόσυνο για τους αποφοίτους που 

δεν είναι πια κοντά μας στο Ιερό Ναό των Παμμεγίστων 

Ταξιαρχών. Συνεχίστηκε με πρωϊνό στη Λέσχη του ΣΑ-

ΚΑ, τη στιγμή που οι πιο ...επιμελείς αναβίωναν μαθητι-

κές αναμνήσεις γεμίζοντας τις αίθουσες του Μπενακείου 

και το Χωρέμειο Θέτρο για το Back to School και την προ-

βολή ταινίας. Ταυτόχρονα, στο χώρο των γηπέδων διεξά-

γονταν αθλητικά τουρνουά στο πλαίσιο του Alumni Day 

Cup 2011 και στον εξωτερικό χώρο του Μπενακείου οικο-

γενειακές δράσεις  (Κυνήγι Κολλεγιακού Θησαυρού, Οικο-

γενειομαχίες και «Μελισσομαγειρέματα»). 

Η μεγάλη συγκέντρωση  ήταν αναμφίβολα αυτή του 

Barbeque Lunch στο Bookis Plaza, στο περιθώριο του οποί-

ου η Αθλητική Συμβουλευτική Επιτροπή πραγματοποίησε 

τις καθιερωμένες βραβεύσεις. Η εκδήλωση ολοκληρώθη-

κε σε όμορφο κλίμα στη Λέσχη του ΣΑΚΑ με live μουσι-

κή και την κλήρωση της πλούσιας Λαχειοφόρου Αγοράς. 

Η μεγάλη συμμετοχή αποτελεί αναμφίβολα το κίνητρο 

αναβάθμισης και εμπλουτισμού του προγραμματισμού της 

επόμενης χρονιάς, αλλά και την ένδειξη ότι οι μικρές αλ-

λά συλλογικές αφορμές τόνωσης των κοινών δεσμών μας 

παραμένουν αναγκαίες.

Δ

www.saka.gr/AlumniDay

Let’s get together

alumniday
2011

 
!

Κυριακή 5 Ιουνίου

Επιμέλεια: Σ. Φωτέας ’02, Γ. Νικολού ’07, Κ. Ραχιανιώτης ’07

www.saka.gr/AlumniDay
alumniday@saka.gr5

Back toSchool!

2011

alumniday

Children’s Playground

Movie
Breakfast - Lunch

Live Music
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Ναός Παμμεγίστων Ταξιαρχών
Memorial Service

Mπενάκειο
Back to School - Συγκέντρωση στο Χωρέμειο

Mπενάκειο
Back to School - Διδακτική περίοδος

Λέσχη ΣΑΚΑ
Registration – Πρωινό

Bookis Plaza
BBQ lunch

Λέσχη ΣΑΚΑ
Live Music

Λέσχη ΣΑΚΑ
Κλήρωση Λαχνού

Γήπεδα Κολλεγίου
Alumni Day Cup
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Νωρίς το πρωί τελέστηκε στον Ιερό Ναό 

Παμμεγίστων Ταξιαρχών επιμνημόσυνη δέ-

ηση για τους συναποφοίτους μας που δεν είναι 

πλέον κοντά μας. Οι ημέρες αυτές συνιστούν 

αφορμή και για να αποδίδουμε τη δέουσα τι-

μή στο παρελθόν του Σχολείου και του ΣΑΚΑ.

Η Λέσχη του ΣΑΚΑ αποτέλεσε το 

πρώτο σημείο συνάντησης της ημέ-

ρας για τον κυριακάτικο καφέ και το 

πρωινό, με τον κόσμο να ανανεώνεται 

διαρκώς και να διαχέεται σε όλα τα ση-

μεία του campus.

MEMORIAL SERVICE

REGISTRATION – ΠΡΩΙΝΟ
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Στα γήπεδα διεξήχθη με 

μεγάλη επιτυχία το Alumni 

Day Cup 2011. Εκατοντάδες 

συναπόφοιτοι διασκέδα-

σαν παίζοντας ποδόσφαι-

ρο, μπάσκετ 5 on 5 και 3 on 

3, μπιτς-βόλεϋ, τένις, πινγκ-πονγκ και σκου-

ός.

Και με αυτήν την αφορμή, επιβεβαιώθη-

κε το υψηλό επίπεδο αθλητικού πνεύματος 

και υποδομών της κολλεγιακής οικογένειας. 

KΥΡΙΑΚΗ 20 ΙΟΥΝΙΟΥ
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Vil la Selena 
A Five Star  Bout ique Hote l

Μελο  του ΟΜΙΛΟΥ ΔΡΑΓΩΝΑ | Γ. Δραγωνα   ‘66

Μπ α μ π αγ ι ώτο υ  1 ,  Τ Κ :  8 4 1 0 0  Ερ μ ο ύ π ο λη ,  Σύ ρ ο ς  ( π ερ ι οχ ή  Β απ ό ρ ι α ) 
τ η λ :  + 3 0  2 2 8 1 0  8 6 0 0 7   f a x :  + 3 0  2 2 8 1 0 8 6 0 0 8  e - m ai l :  i n fo @ v i l l a s e l e n a . e u   re s e r v at i ons @ v i l l a s e l e n a . e u

www.gyf.grart|pr|marketing|

www.villaselena.eu
Ενημερωθείτε για τις τιμές και προσφορές μας στο site μας:
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Για περισσότερες πληροφορίες και για τις ειδικές μας προσφορές,

παρακαλώ επικοινωνήστε με το τμήμα κρατήσεων:

+30 2810378551/+30 2810 811112 / res5@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 πολλαπλά εστιατόρια, εκ των οποίων 
ένα βραβευμένο, διάφορα μπαρ ανάλογα την διάθεση σας, 5 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 οι μικροί καλά και οι μεγάλοι καλύτερα!!
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Η 
σχολική μας ζωή εί-

ναι άρρηκτα συν-

δεδεμένη με την 

παρουσία των ανθρώπων 

που έθεσαν με το παιδα-

γωγικό έργο τους τα θεμέ-

λια της προσωπικότητας 

και της μετέπειτα διαδρο-

μής μας. Η επιστροφή στο 

σχολικό χώρο σε μια Ημέ-

ρα Αποφοίτων θα ήταν ελ-

λιπής, αν δεν υπήρχαν αυ-

τοί οι άνθρωποι για να μας 

θυμίζουν την ουσία. Με αυ-

τές τις σκέψεις γεννήθη-

κε η ιδέα του εγχειρήματος 

της επιστροφής στις σχο-

λικές αίθουσες. Για δύο και 

πλέον μήνες, μια επιτροπή 

υπό τον Γ. Παύλου ’76 ανέ-

λαβε το έργο της πρόσκλη-

σης παλαιών αγαπημένων 

καθηγητών και της οργά-

νωσης αντιπροσωπευτικών 

μαθημάτων ανά ηλικιακή 

κατηγορία και επιστημονι-

κό αντικείμενο.

Το αποτέλεσμα ήταν 

αρκετό για να ξυπνήσει 

ισχυρές αναμνήσεις και να 

δημιουργήσει βιωματική 

συγκίνηση σε όλους τους 

συμμετέχοντες. Για τρεις 

διδακτικές περιόδους, 20 

περίπου πρώην και νυν 

καθηγητές και περισσό-

τεροι από 150 συνολι-

κά απόφοιτοι αναβίωσαν 

στιγμές από την παράδο-

ση, την εξέταση, τον …πει-

θαρχικό έλεγχο της καθυ-

στερημένης προσέλευσης 

και, κυρίως, το γόνιμο δι-

άλογο της κολλεγιακής δι-

δασκαλίας. Και όλα αυ-

τά, με φόντο το συνεκτι-

κό ιστό αυτής της διαχρο-

νικότητας, το αγαπημένο 

σε όλους Μπενάκειο, ανα-

καινισμένο και τεχνολογι-

κά προηγμένο για να ση-

ματοδοτεί τη διαδοχή των 

γενεών στο ίδιο κολλεγια-

κό πλαίσιο.

Back to School!
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Επάνω: Από προπαρασκευαστική συνεδρίαση της Επιτροπής Back to School. 
Κάτω: Κατά την προεγγραφή στο κτήριο του Μπενακείου.
Δεξιά: Στιγμιότυπα από τις διδακτικές περιόδους.
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«Δίδαξαν» και μοιράστηκαν μαζί μας
τις αναμνήσεις τους οι κ.κ.:

Βασιλαράς
Βούλγαρης
Γιαννουλάτος
Θεοδώρου
Θεολογίτης
Καραμαούνας
Καραφίλης
Καραχάλιος
Λάππας

Μιχάλας
Μωρίκης
Πρωτόπαππας
Τελειώνης
Τσιώρης
Τσελέντης
Σωτηρίου
Φουρίκης

Τους ευχαριστούμε θερμά για την τιμητική ανταπόκριση στην 
πρόσκλησή μας, όπως και το διδακτικό προσωπικό του Σχολείου 
για την παρουσία του.

Η 
ΚΑ

ΤΑ
ΧΩ

ΡΗ
ΣΗ

 Ε
ΙΝ

ΑΙ
 Ε

ΥΓ
ΕΝ

ΙΚ
Η 

ΠΡ
ΟΣ

Φ
ΟΡ

Α 
ΤΟ

Υ Π
ΕΡ

ΙΟ
ΔΙ

ΚΟ
Υ «

ΕΡ
Μ

ΗΣ
»



24  ερμής 

Μ
ε πολλή χαρά βρίσκομαι σήμερα στην εκδήλωση του Alumni Day των απο-

φοίτων του Κολλεγίου Αθηνών. Συγκινήθηκα με την παρουσία παλαιών 

μαθητών μου και χάρηκα που οι συζητήσεις στην αίθουσα μου θύμισαν τις 

ομιλίες μου στις συγκεντρώσεις της Πέμπτης. Ήταν μια εξαιρετική πρωτοβουλία.

Θαύμασα την ανακαίνιση του κτηρίου και ζήλεψα που 

την εποχή που δίδασκα εγώ δεν είχαμε τις καταπληκτι-

κές αυτές αίθουσες διδασκαλίας με τα προηγμένα τεχνο-

λογικά μέσα.

Χάρηκα και για τις επαφές μου με παλαιούς συνα-

δέλφους, καθώς και για το γεγονός ότι παλαιοί μαθητές 

μου έχουν προοδεύσει και διαπρέψει, ώστε μερικοί εξ αυ-

τών να έχουν αναδειχθεί ανώτεροι από τους διδασκάλους 

τους.

Στο πλαίσιο του Back to School,
τρεις εμβληματικές φυσιογνωμίες της εκπαιδευτικής ιστορίας
του Κολλεγίου, μιλούν στον ΕΡΜΗ

 ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΥ: 

Το μάθημα του κ. Θεοδώρου παρακολουθούν, μεταξύ άλλων, η Συν-
διευθύντρια κ. Πολυάνθη Τσίγκου, οι παλαιοί καθηγητές κ. Ιωάννης 
Λάππας και Θανάσης Σαΐτης ’58, καθώς και ο συγγραφέας Νίκος Δή-
μου ’54.

Ο κ. Θεοδώρου έχει διατελέσει Πρύτανης του 
Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθη-
νών.

alumniday
2011
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Βραβείο Προϊοντικού Σχεδιασμού iF 2011 για την Toshiba WL768

IF AWARD WINNER 2011
Όταν η σχεδιαστική ευφυΐα συναντά την τεχνολογία, το αποτέλεσμα δεν είναι άλλο από την κορυφαία σειρά 
τηλεοράσεων Full HD της Toshiba WL768. ∆υναμικές γραμμές από κρύσταλλο, ατσάλι και αλουμίνιο σ’ έναν 
ονειρικό συνδυασμό που προκαλεί τις αισθήσεις. Ζήστε σήμερα τη μοναδική εμπειρία της τεχνολογίας που 
ξεπερνά κάθε προσδοκία με τη σειρά 3D τηλεοράσεων WL768 της Toshiba.

Σχεδιάστηκε από την Toshiba σε συνεργασία με την Jacob Jensen Design.

ΕΠΙΣΗΜΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ, τηλ. 210.95.54.000,  www.intersys.gr 
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2011  ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΘΕΟΛΟΓΙΤΗΣ: 

 ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑΠΠΑΣ: 

Ε
μείς οι δάσκαλοί σας σας νιώθουμε πνευματικά μας 

παιδιά. Μαζί δουλέψαμε και προσπαθήσαμε για την 

πνευματική καλλιέργεια και την πρόοδό σας. Συν-

δεθήκαμε μαζί σας από μικρή ηλικία, «εξ απαλών ονύχων» 

κατά τη συνήθη έκφραση. Τότε εμείς ήμασταν νέοι και εσείς 

παιδιά. Αφού μεγαλώσατε εσείς, σκεφθείτε εμείς! Για να 

είμαστε ειλικρινείς, εμείς γερνάμε. Διατηρούμε όμως την 

υπερηφάνεια μας για μαθητές μας που διαπρέπουν σήμε-

ρα στον κοινωνικό στίβο και χαιρόμαστε που είναι πολλοί!

Ήρθα στο σχολείο το 1956 και θυμάμαι ακόμη την 

εντύπωση που μου έκανε το Μπενάκειο. ακτινοβολούσε 

σε όλο το λόφο του Ψυχικού και της Φιλοθέης. Αμφιβάλ-

λω αν υπάρχει άλλο τέτοιο όχι εκπαιδευτήριο, αλλά Διδα-

κτήριο! Σήμερα βλέπω μια εικόνα ακόμη λαμπρότερη, με-

τά την πρόσφατη ανακαίνισή του, που εκπέμπει φρεσκά-

δα. Ελπίζω να δίδεται μεγαλύτερη προσοχή και στις αί-

θουσες διδασκαλίας, εκεί όπου εμείς οι παιδαγωγοί δίνα-

με την ψυχή μας για να πλάσουμε ανθρώπους. Υπηρέτησα 

στο Κολλέγιο επί 37 χρόνια, τα πιο δημιουργικά στη ζωή 

μου. Σας ευχαριστώ για τη σημερινή πρόσκληση».

Οι κ.κ. Θεολογίτης (επάνω) και Λάππας (δεξιά) παραλαμβάνουν την 
τιμητική πλακέτα για την προσφορά τους από τον Πρόεδρο του ΣΑΚΑ 
Γιώργο Καλοφωλιά ’81 και τον συντονιστή της οργανωτικής διαδικα-
σίας του Alumni Day 2011 Χάρη Χρυσόπουλο ’60.

Η
ταν μια ωραία και πολύτιμη πρωτοβουλία που 

αποδεικνύει ότι το Σχολείο δεν υπήρξε μόνο πα-

ρελθόν αλλά και εμμέσως, αν όχι αμέσως, ένα δι-

αρκές παρόν, στοιχείο της ζωής μας, του χαρακτήρα μας, 

των ιδανικών μας, ένα διαρκές σημείο αναφοράς. Αισθά-

νομαι ότι κάθε φορά που επανερχόμαστε δεν ικανοποιού-

με μόνο την ανάγκη μιας ρομαντικής επανόδου, αλλά συ-

νεχίζουμε μια διαρκή αναζήτηση των ιδανικών μας.

Η νέα μορφή του Κολλεγίου αποπνέει την αισιοδοξία 

και την ελπίδα ότι η αφοσίωση μαθητών και καθηγητών 

δεν έχει σβήσει».
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28  ερμής 

Η συγκέντρωση στο Χωρέμειο Θέατρο, λιτή και ουσιαστική, 

μια μικρογραφία Μαθητικής Κοινότητας και, ταυτόχρονα, μια μι-

κρή αναγνώριση σε όσους μας τίμησαν με την παρουσία τους. Συ-

ντονισμός από τον κ. Θεολογίτη με προσευχή και «στίγματα», σύ-

ντομος χαιρετισμός του Διευθυντή-President κ. Πολλάλη, παρου-

σίαση της ψηφιοποιημένης βάσης δεδομένων των σχολικών εγ-

χειριδίων από καθηγητές του Σχολείου, κολλεγιακό τραγούδι και 

απονομή αναμνηστικών της ημέρας.

Στο τέλος της, ήταν πλέον διάχυτη η πεποίθηση όλων ότι η συ-

νάντηση πρέπει να επαναλαμβάνεται συστηματικά.

alumniday
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Δύο ακόμα οικογενειακές 

δράσεις συμπλήρωσαν την 

όμορφη ατμόσφαιρα:

 Στο προαύλιο του Μπενακεί-

ου, ο Ευτύχης Μπλέτσας συνέθε-

σε υπέροχες αλμυρές και γλυκές 

συνταγές με ζυμαρικά «Melissa» 

για μικρούς και μεγάλους.

 Στις σκάλες του Μπενακείου, 

άρχισε το Κυνήγι του Κολλεγια-

κού Θησαυρού, στη διάρκεια του 

οποίου πολλοί είχαν τη δυνατό-

τητα να αντρέξουν στα κολλεγι-

ακά τους βιώματα.

alumniday
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ΜΟΥΣΙΚΟΜΑΓΕΙΡΙΚΟ SHOW

ΚΥΝΗΓΙ «ΚΟΛΛΕΓΙΑΚΟΥ» ΘΗΣΑΥΡΟΥ

Στο προαύλιο της Βιβλιοθήκης λειτούργη-

σε παιδότοπος για τους μικρούς μας φίλους, 

πράγμα που διευκόλυνε ιδιαίτερα την οικογε-

νειακή συμμετοχή στην εκδήλωση.

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΟΜΑΧΙΕΣ

Η ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΕΙΝΑΙ ΕΥΓΕΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ «ΕΡΜΗΣ»
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210 3290100 210 3211777
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ΒΡΑΒΕΥΣΕΙΣ ΑΣΕ

BAZAAR - ΠΩΛΗΣΗ ΛΑΧΝΟΥ
Η Αθλητική Συμβουλευτική Επιτροπή πραγματοποίησε τιμητικές βραβεύσεις συναποφοίτων για την προσφορά τους στον κολλεγιακό αθλητισμό.

Οι ευγενείς σκοποί του Ταμείου Υποτροφιών αποτέλεσαν το κίνητρο
για τη δράση του Bazaar και τη διακίνηση του Λαχνού.
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 Στο Bookis Plaza παρατέθηκε το 

Barbeque Lunch. Στις δεκάδες παρέες που 

σχηματίστηκαν στα τραπέζια κυριαρχού-

σαν κολλεγιακές συζητήσεις και ανταλλα-

γή εντυπώσεων για τις δράσεις της ημέρας. 

BBQ LUNCH
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Το κέφι μεταφέρθηκε αργότερα και παρέμεινε σε υψηλά 

επίπεδα στη Λέσχη του Συλλόγου, όπου σχήματα απο-

φοίτων έπαιξαν ζωντανή μουσική, οδηγώντας την ημέρα 

προς ένα όμορφο τέλος.

Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε σε ωραίο κλίμα, παρουσία 

εκατοντάδων αποφοίτων, με την κλήρωση των πλούσιων 

δώρων της Λαχειοφόρου Αγοράς, χωρίς φυσικά να λείπουν 

ποικίλες αντιδράσεις για τα ...τερτίπια της τύχης.

Ο πρώτος λαχνός, που αντιστοιχούσε στο αυτοκίνητο 

Citroën, έτυχε στο Διευθυντή-President κ. Πολλάλη, o 

οποίος και προέβη σε ισόποση με την αξία του δώρου δω-

ρεά στο Ταμείο Υποτροφιών του Κολλεγίου.

LIVE MUSIC - ΚΛΗΡΩΣΗ ΛΑΧΝΟΥ

τηλ.: 27320-61939, info@likinia.gr, www.likinia.gr
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Θερμές ευχαριστίες για την καθοριστική συμβολή τους   στο εγ-
χείρημα θα θέλαμε να απευθύνουμε στην κ. Τιτίνα Βασιλείου-Δασκαλάκη και στο Δ.Σ. 
του Ε.Ε.Ι., στο Διευθυντή/President του Κολλεγίου Δρ Σπύρο Πολλάλη, στο Χάρη Χρυ-
σόπουλο ’60 και όλους τους πρώην προέδρους του ΣΑΚΑ, καθώς και σε όλα τα μέλη των 
επιτροπών διοργάνωσης του Alumni Day 2011. Επίσης, ευχαριστούμε θερμά τον Κώστα 
Κανόνη ’62 και την Αθλητική Συμβουλευτική Επιτροπή του Ε.Ε.Ι., το Δημήτρη Καραμάνο 
’59 και τη Διεύθυνση Δημοσίων Σχέσεων, την κ. Πολυάνθη Τσίγκου και τον κ. Νικόλαο 
Μανταράκη και τις Διευθύνσεις των Σχολείων του Ε.Ε.Ι., τους κ.κ. Χατζηδάκη, Κατσα-
μπέ, Κωνσταντακόπουλο και Χάλαρη, καθώς και όλο το υπόλοιπο ανθρώπινο δυναμικό 
του σχολείου που επιστρατεύθηκε για τις ανάγκες της ημέρας, τους κ.κ. Γρυπάρη, Σού-
λιο και το Τμήμα Φυσικής Αγωγής του Ε.Ε.Ι. 

Ακόμα, η όλη προσπάθεια δεν θα μπορούσε να είχε στεφθεί με επιτυχία δίχως την απο-
φασιστική αρωγή της κας Αλίκης Κελαϊδή-Χατζοπούλου και των κυριών του PFD, της 
κας Έπης Δούμας και των κυριών του PPFD, της κας Νένας Σκεύη, της κας Κασταλίας 
Σαμοΐλη και του Offi  ce of Development, της κας Ρένας Σκαρβέλη-Καλογερά, Υπεύθυ-
νης του Μόνιμου Bazaar, καθώς και της συμβολαιογράφου Κατερίνας Κοσμά ’93, που 
παρίστατο στη διαδικασία της κλήρωσης.

Α κ ό μ η ,  ι δ ι α ί τ ε ρ α  ε υ χ α ρ ι σ τ ο ύ μ ε  τ ο υ ς :

Χορηγός: COCA-COLA ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΦΙΑΛΩΣΕΩΣ και το Γιάννη Αθανασιά-
δη ’85,

Υποστηρικτές: ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. και τους Γιώργο Γεράρδο ’65 και Κώστα Γε-
ράρδο ’95, και VAFIAS GROUP και το Νίκο Βαφειά ’66. 

Συνεργάτες: ΜΠΕΓΝΗΣ CATERING και τον κ. Ανδρέα Μπεγνή, TREKKING HELLAS και τον 
κ. Μιχάλη Τσουκιά και την Λουκία Λεωνίδου ’89, STYLE BOX και τις Ιωάννα Κοροπού-
λη ’92 και Εβελίνα Κόκκου ’93, ΜΠΙΣΚΟΤΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ και την κα Ιωάννα Παπαδο-
πούλου και τον Ευάγγελο Αργυρόπουλο ’99, ΜΕΛΙΣΣΑ ΚΙΚΙΖΑΣ ΑΕ και τους Τίνα Κίκιζα 
’96 και  Αλέξανδρο Κίκιζα ’99, ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΖΥΘΟΠΟΙΙΑ Α.Ε. και τους κ. Μηνά Μαυρικά-
κη και  Βασιλεία Λυμπεροπούλου ’98, ΟΜΙΛΟΣ ΜΗΤΣΗ και τον Σταύρο Μήτση ’94, ΕΚ-
ΔΟΣΕΙΣ ΗΛΙΑΙΑ και τον κ. Μιχάλη Κύρκο, ΜΥΚΩΝΙΑΤΗ Α. & Χ. Ο.Ε. και τον κ. Χάρη Τσα-
γκαράτο, WE LOVE TOYS και το Διονύση Ζήβα ’90, SYMMETRIA και το Νίκο Μεταξωτό 
’85,, KRAFT FOODS HELLAS και την Κατερίνα Βλάχου ’90,, ΚΑΥΑΚ QUALITY ICE CREAM 
και την κα Σαλώμη Σταυρίδου, LA MAISON DES GLACES και τον Ηλία Ποταμιάνο ’81 , 

Δωροθέτες Λαχνού: Τη CITROEN ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ και τον κ. Πολυχρόνη Συγγελίδη, την 
ΕΕΔΕ και τον Κωνσταντίνο Λαμπρινόπουλο ’71, το PORTO ELOUNDA και τους Φώτη Κο-
κοτό ’93 και Ηλία Κοκοτό ’93, την OLYMPIC AIR και τη Νίνα Ψιλάκη ’94, την EUROSTAR 
S.A. / TRAVEL PLAN και τον κ. Γιώργο Δασκαλάκη και την Έλενα Μεσσαρίτη ’99, το CORFU 
HOLIDAY PALACE και τον Κώστα Τσαούσογλου ’68, το DOUBLE TREE by HILTON - KOS και 
την κα Μαριέτα Ανδριοπούλου, το HILTON CYPRUS και τον Πέτρο Καραδόντη ’72, το 
RODOS PARK SUITES & SPA και τον κ. Άρη Σουλούνια, την CAPSIS HOTELS & RESORTS και 
την κα Ειρήνη Βάρδα – Καψή, το COSTA NAVARINO και τον κ. Αχιλλέα Κωνσταντακόπου-
λο, το Ξενοδοχείο ΜΕΓΑΛΗ ΒΡΕΤΑΝΙΑ και τον κ. Τιμ Ανανιάδη, το Ξενοδοχείο ELECTRA 
PALACE και τον κ. Ιωάννη Ρέτσο, το THE WESTIN ATHENS – ASTIR PALACE και τους κ.κ. 
Χρόνη Γριβέα και Μιχάλη Μεταξά, το Εστιατόριο MATSUHISA ATHENS και τον κ. Γιώργο 
Βρέττο, το ELIES RESORTS και τον κ. Λεωνίδα Δημητριάδη – Ευγενίδη, το Ξενοδοχείο 
MYKONIAN MARE και τη Στεφανία Κόγια ’08, το Ξενοδοχείο VERINA και τους Νίκο Βερ-
νίκο ’64 και Γιώργο Βερνίκο ’68, την εταιρεία MANESSIS και τον κ. Λεωνίδα Λουκίσσα, 
το ξενοδοχείο THE IXIAN GRAND και τον κ. Βασίλη Καραγιάννη, τον Ξενοδοχείο VILLA 
SELENA και τον Γιώργο Δραγώνα ’66, το LIKINIA HOTEL και τον Αλέξανδρο Παναγιωτά-
κη ’92, τον Ξενώνα KIPI SUITES και τον κ. Αλέξανδρο Καλλαντζή, τον Ξενώνα ΠΛΕΙΑ-
ΔΩΝ ΓΗ και την κα Δέσποινα Πολυχρονοπούλου, το TINOS BEACH και το Θανάση Μαρ-
τίνο ’68, το ΑΡΧΟΝΤΙΚΟ ΚΑΛΤΕΖΙΩΤΗ και τον κ. Νίκο Καλτεζιώτη, το Ξενοδοχείο GALLINI 
WELLNESS & SPA RESORT και τον κ. Κωνσταντίνο Μήτση, το KANAPITSA MARE HOTEL 
& SPA και τον Πάνο Ανδριτσόπουλο ’92, το LUCY HOTEL και τη Μαρία Μιτζάλη ’94, τη 
SUPERFAST FERRIES και τον κ. Γιάννη Κρητικό, την AEGEAN AIRLINES και τον κ. Θόδω-
ρο Βασιλάκη, την TREKKING HELLAS και τον κ. Μιχάλη Τσουκιά και την Λουκία Λεωνί-
δου ’89, το SPORTCAMP και τον Σπύρο Καραβούλη ’85, τη BLUESTARFERRIES και τον κ. 
Γιάννη Κρητικό, την JUICY COUTOURE, τη FOLLIE FOLLIE και τον Δημήτρη Κουτσολιού-
τσο ’61, την BROOKS BROTHERS και τον Κύριο & Κυρία Κώστα Τσουβελεκάκη, την εται-
ρεία ARTEMIDE HELLAS Α.Ε. και τον κ. Μιχάλη Καρακατσάνη, την Εταιρεία ZERTEO και 
την Πέγκυ Παπαζιάν ’89, την BIZART και τον Αλέξανδρο Καβαλιεράτο ’60,  την κα Άννα-
Μαρία Μαζαράκη και τα ιστορικά ξενοδοχεία ΥΑΔΕΣ και τη Βαρβάρα Αυδή ’89. 

alumniday
2011

1 3671 Ένα λευκό CITROEN C1 με την ευγενική συνεισφορά του Ομίλου Συγγελίδη

2 1401 Συμμετοχή στο Μεταπτυχιακού Επιπέδου Πρόγραμμα με τίτλο “Professional 
Diploma in Human Resources Management”, της (Προσφορά της ΕΕΔΕ)

3 2691 Συμμετοχή στο Πρόγραμμα Επαγγελματικής Πιστοποίησης με τίτλο “Diploma in 
Management and Leadership” (Προσφορά της ΕΕΔΕ σε συνεργασία με το CMI)

4 1105 3 Διανυκτερεύσεις για 2 άτομα στην Ελούντα Κρήτης στο Ξενοδοχείο PORTO 
ELOUNDA μαζί με τα αεροπορικά εισιτήρια από την Olympic Air

5 3445 6 Διανυκτερεύσεις στο ξενοδοχείο Mykonian Imperial Resort
(προσφορά του Travel Plan)

6 1362 6 διανυκτερεύσεις στην Κέρκυρα στο Ξενοδοχείο Corfu Holiday Palace
7 3128 5 διανυκτερεύσεις στην Κω στο Ξενοδοχείο Double Tree Hilton
8 1103 4 διανυκτερεύσεις στην Κύπρο στο Ξενοδοχείο Hilton Cyprus
9 1315 4 διανυκτερεύσεις στην Κύπρο στο Ξενοδοχείο Hilton Cyprus

10 1363 3 διανυκτερεύσεις στη Ρόδο στο Ξενοδοχείο RODOS PARK
μαζί με τα αεροπορικά εισιτήρια από την Olympic Air

11 2009 3 Διανυκτερεύσεις στην Ελούντα Κρήτης στο Ξενοδοχείο PORTO ELOUNDA
12 3831 3 διανυκτερεύσεις στη Ρόδο στο Ξενοδοχείο RODOS PARK
13 3830 3 διανυκτερεύσεις στο Ηράκλειο Κρήτης στο Ξενοδοχείο Out of the Blue
14 3086 3 διανυκτερεύσεις στο Ηράκλειο Κρήτης στο Ξενοδοχείο Out of the Blue
15 1343 2 διανυκτερεύσεις και ένα μάθημα golf στο Ξενοδοχείο COSTA NAVARINO
16 1039 2 διανυκτερεύσεις στην Αθήνα στο Ξενοδοχείο Hotel Grande Bretagne

17 1351 2 διανυκτερεύσεις στην Αθήνα στην Executive Suite
του Ξενοδοχείου Electra Hotels & Resorts

18 1482 1 διανυκτέρευση στο Ξενοδοχείο The Westin Athens Astir Palace Beach Resort
και 1 γεύμα στο εστιατόριο Matsuhisa Athens

19 1566 3 διανυκτερεύσεις στη Σίφνο στο Ξενοδοχείο Elies
20 3222 3 διανυκτερεύσεις στη Μύκονο στο Ξενοδοχείο Mykonian Mare
21 1303 3 διανυκτερεύσεις στη Σίφνο στο Ξενοδοχείο Verina

22 2907 3 διανυκτερεύσεις στo Ρέθυμνο στο Ξενοδοχείο Aquila Rythimna Beach
προσφορά της Manessis

23 1201 3 διανυκτερεύσεις στη Ρόδο στο Ξενοδοχείο The Ixian Grand
24 2023 3 διανυκτερεύσεις στη Σύρο στο Ξενοδοχείο Villa Selena
25 3886 3 διανυκτερεύσεις στη Σύρο στο Ξενοδοχείο Villa Selena
26 4099 3 διανυκτερεύσεις στη Μονεμβασία στο Ξενοδοχείο Likinia Hotel
27 3826 3 διανυκτερεύσεις στη Μονεμβασία στο Ξενοδοχείο Likinia Hotel
28 1472 3 διανυκτερεύσεις στο Ζαγόρι στο Ξενοδοχείο KIPI Suites
29 2906 3 διανυκτερεύσεις στα Τρίκαλα Κορινθίας στον Ξενώνα Πλειάδων Γη
30 1494 3 διανυκτερεύσεις στα Τρίκαλα Κορινθίας στον Ξενώνα Πλειάδων Γη
31 1444 3 διανυκτερεύσεις στην Τήνο στο Ξενοδοχείο Tinos Beach
32 2001 3 διανυκτερεύσεις στην Τήνο στο Ξενοδοχείο Tinos Beach
33 1415 3 διανυκτερεύσεις στην Καψία Αρκαδίας στο Αρχοντικό Καλτετζιώτη
34 2807 3 διανυκτερεύσεις στην Καψία Αρκαδίας στο Αρχοντικό Καλτετζιώτη

35 2003 3ήμερη κρουαζιέρα «Αιγαιοπελαγίτικη Εξερεύνηση» για 2 άτομα προσφορά του 
Manessis

36 1704 2 διανυκτερεύσεις στα Καμμένα Βούρλα στο Ξενοδοχείο Mitsis Hotels
37 2105 2 διανυκτερεύσεις στη Σκιάθο σε ένα από τα ξενοδοχεία του Ομίλου Kanapitsa
38 3954 2 διανυκτερεύσεις στην Καβάλα στο Ξενοδοχείο Lucy Hotel

39 2447 Εισιτήριο με επιστροφή για 2 άτομα σε δίκλινη εσωτερική καμπίνα
με ΙΧ αυτοκίνητο από Πάτρα Ανκόνα (προσφορά από τη SuperFast Ferries)

40 2282 2 εισιτήρια εξωτερικού με επιστροφή από την Aegean

41 2281 2 εβδομάδες για 2 παιδιά σε παιδικές κατασκηνώσεις στο Περτούλι
και στο Καρπενήσι από την Trekking Hellas

42 2685 2 εβδομάδες για 2 παιδιά σε παιδικές κατασκηνώσεις στο Περτούλι
και στο Καρπενήσι από την Trekking Hellas

43 2351 10 μέρες για δύο παιδιά στις παιδικές αθλητικές κατασκηνώσεις στο Λουτράκι
στο «Sport camp»

44 2436 Εισιτήριο με επιστροφή για 2 άτομα με ΙΧ από Πειραιά για Σαντορίνη
από τη Blue Star Ferries

45 3465 Δωροεπιταγή από τη Juice Couture
46 2726 1 κολιέ από τα καταστήματα Folli Follie
47 2004 Δωροεπιταγή από τα καταστήματα Brooks Brothers
48 1776 Ένα φωτιστικό από την Artemide
49 3668 Ένα βραχιόλι από τα καταστήματα ZERTEO
50 3966 Δωροεπιταγή από τη Bizart
51 2387 Δωροεπιταγή από τη Bizart
52 2862 Δωροεπιταγή από τη Bizart
53 1009 Δωροεπιταγή από τη Bizart
54 3242 Δωροεπιταγή από τη Bizart
55 2012 Δωροεπιταγή από τη Bizart
56 3559 Ένα επώνυμο ρολόι BOSS από τα καταστήματα «ΑΝΝΑ-ΜΑΡΙΑ ΜΑΖΑΡΑΚΗ»

57 4057 Voucher διαμονής στην Ελλάδα σε ένα από τα ιστορικά ξενοδοχεία
Greek History Hotels

Το μεγαλύτερο μέρος των καθαρών εσόδων θα διατεθούν

για τους σκοπούς του Ταμείου Υποτροφιών του Κολλεγίου

alumniday
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με την ευγενική συνεισφορά 

του Ομίλου Συγγελίδη
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Π
ρέπει να είναι περίεργο το συναί-
σθημα αυτήν την περίοδο για έναν 
Έλληνα -που πολλοί Γερμανοί μας 
κατηγορούν ότι σπαταλάμε τα δι-

κά τους χρήματα- να ζει και να εργάζε-
ται στη Γερμανία -που πολλοί Έλληνες την 
κατηγορούν ότι μας επιβάλλει εξοντωτι-
κούς όρους για την οικονομική βοήθεια. Ο 
Μιχάλης Χαλιάσος βρίσκεται στη Φραν-
κφούρτη από το 2004 ως Καθηγητής Μα-
κροοικονομικών και Χρηματοοικονομικής 
στο Πανεπιστήμιο Γκαίτε και σήμερα πλέ-
ον είναι Διευθυντής του Κέντρου Χρηματο-
οικονομικών Μελετών του Πανεπιστημίου 
και, παράλληλα, Διευθυντής του μεταπτυ-
χιακού προγράμματος σε Νομισματικά και 
Χρηματοοικονομικά. Μιλώντας στον «ΕΡ-
ΜΗ», ο κ. Χαλιάσος αποτυπώνει την αρ-
νητική εικόνα που έχει σχηματιστεί στη 
Γερμανία για την Ελλάδα και παρουσιάζει 
τη δική του οπτική για την έξοδο από την 
κρίση, συνομολογώντας τις ευθύνες της γε-
νιάς του για την κατάσταση, καθώς και το 
χρέος της να συμβάλει στην αλλαγή της 
με όποιον τρόπο μπορεί.

Η ανάπτυξη    

Του Κώστα Παπαχλιμίντζου ’98

Μι
άλης
Χαλιάσος ’78
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Υπάρ
ει τρόπος εξόδου από την κρίση;

Το βασικό πρόβλημα είναι ότι δεν μπορούμε να πεί-

σουμε τις αγορές ότι θα αποπληρώσουμε τα χρέη μας, ότι 

θα είμαστε δηλαδή αρκετά παραγωγικοί στο μέλλον ώστε 

να μπορούμε να πληρώσουμε το χρέος μας. Αν θέλαμε να 

πείσουμε τις αγορές ότι πράγματι δεν μπορούμε να το κά-

νουμε, τι άλλο θα πράτταμε από το να ξεκινήσουμε να δι-

αφωνούμε μεταξύ μας, να διαμαρτυρόμαστε, να διαδηλώ-

νουμε, να είμαστε πολύ αρνητικοί. Αυτό ακριβώς συμβαί-

νει τους τελευταίους μήνες. Δεν θα έπρεπε να μας εκπλήσ-

σει καθόλου που οι αγορές δεν εντυπωσιάζονται. Θα ήθε-

λα να δω τους ανθρώπους να δουλεύουν πραγματικά, να 

βρίσκουν νέες ιδέες, νέα προϊόντα για να εξάγουμε, νέους 

τομείς να αναπτύξουμε, νέες υπηρεσίες. Για αυτό θα έπρε-

πε να συζητάμε: Πώς μπορούμε να παράγουμε εμπορεύσι-

μα αγαθά και υπηρεσίες.

Πως μπορεί να έρθει η ανάπτυξη σε μια 
ώρα με έλλειμμα πάνω από 10% και 

ρέος πάνω από 140% ως ποσοστό του ΑΕΠ, την ίδια στιγμή μάλιστα που εφαρ-
μόζεται πρόγραμμα σκληρής λιτότητας;

Μπορεί να γίνει. Τη δεκαετία του ’60, με τα κεϊνσια-

νά οικονομικά της παλιάς σχολής, υποθέταμε ότι το μό-

νο που μετράει είναι το τωρινό εισόδημα. Σήμερα, δηλα-

δή, είμαστε σε ύφεση, έχουμε χαμηλά εισοδήματα, άρα δεν 

μπορούμε να καταναλώσουμε και δεν μπορούμε να επεν-

δύσουμε.

Στα μέσα τις δεκαετίας του ’70 έγινε μια επανάσταση 

στα οικονομικά και αρχίσαμε να συνειδητοποιούμε τη ση-

μασία της προσδοκίας. Δεν περιστρέφονται όλα γύρω από 

το τωρινό εισόδημα: Αν έχεις προσδοκία για μελλοντική 

ανάπτυξη και μελλοντική σταθερότητα, τότε θα κατανα-

λώσεις περισσότερο και θα επενδύσεις περισσότερα.

Τα τελευταία δέκα χρόνια έχουμε συνειδητοποιήσει 

ότι υπάρχει κι άλλος ένας πολύ σημαντικός παράγοντας, 

η εμπιστοσύνη. Αν μπορείς να εμπιστευτείς τις τράπεζες, 

την κυβέρνηση και τους οργανισμούς, τότε αυτός ο πα-

ράγοντας παίζει σημαντικό ρόλο στην ανάληψη ρίσκου, 

στην επιχειρηματική δραστηριότητα, στην κατανάλωση 

και στις επενδύσεις. Το γεγονός ότι σήμερα το κράτος δεν 

μπορεί να προσφέρει πολλά δεν σημαίνει ότι δεν μπορού-

με να δημιουργήσουμε μια θετική προοπτική για το μέλ-

λον, ώστε οι άνθρωποι να μπορούν να επενδύσουν και να 

ξεκινήσουν να καταναλώνουν σήμερα.

Τι μπορούμε να κάνουμε, όμως, εν μέσω παρατεταμένης ύφεσης;

Πιστεύω ότι πρέπει να μειωθεί το συνολικό μισθολο-

γικό κόστος, αλλά η κυβέρνηση έκανε λάθος που προχώ-

ρησε σε ενιαία περικοπή μισθών, χωρίς να λαμβάνει υπό-

Πως αντιμετωπίζουν οι Γερμανοί την ελληνική κρίση;

Οι Γερμανοί είναι πολύ αρνητικοί. Η εικόνα μας στον 

Τύπο είναι πολύ κακή. Δυστυχώς, μας βλέπουν σαν αν-

θρώπους που ξοδεύουμε πολύ, που δεν μπορούμε να βά-

λουμε σε τάξη τα του οίκου μας, που αντιδρούμε στις με-

ταρρυθμίσεις, που θέλουμε να συνταξιοδοτηθούμε στην 

ηλικία των 50, που είμαστε γενικά τεμπέληδες. Αν οι Γερ-

μανοί και οι Ολλανδοί και άλλοι Δυτικοευρωπαίοι πεί-

σουν εαυτούς ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι διαιρεμένη με-

ταξύ των «καλών» και των «κακών» χωρών και ότι μπο-

ρούν να προχωρήσουν μπροστά και εμείς οι υπόλοιποι να 

μείνουμε σε διαφορετική ταχύτητα, σε διαφορετική αγο-

ρά, τότε αυτό θα ήταν πολύ επικίνδυνο.

Οι Γερμανοί πολιτικοί έ
ουν τις ίδιες απόχεις;

Είναι πεπεισμένοι ότι δεν μπορούμε να ξεπληρώσου-

με το χρέος μας και ότι δεν υπάρχει άλλη επιλογή από την 

αναδιάρθρωση, γιατί διαφορετικά οι Γερμανοί φορολο-

γούμενοι θα συνεχίσουν να μας πληρώνουν στο μέλλον. 

Όλοι οι συνάδελφοί μου και όλοι οι άνθρωποι που μιλάω 

φαίνεται πως μοιράζονται αυτή την αντίληψη. Οι γερμα-

νικές λαϊκές εφημερίδες, όπως η Bild, κινήθηκαν σε υπερ-

βολικές γραμμές και μίλησαν πολύ άσχημα για τους Έλ-

ληνες γενικά, αλλά ακόμα και οι πιο μορφωμένοι άνθρω-

ποι έχουν πειστεί ότι δεν θα τα καταφέρουμε. Αυτή η πα-

ραδοχή σε μεγάλο βαθμό διαμορφώνει τη γερμανική οι-

κονομική πολιτική.

Εσείς πιστεύετε ότι θα τα καταφέρουμε;

Νομίζω ότι δεν είναι ξεκάθαρο ακόμα. Η κυβέρνηση 

καταβάλλει μεγάλες προσπάθειες για να προωθήσεις τις 

μεταρρυθμίσεις, να βάλει μια τάξη στα οικονομικά, αλλά 

δεν βλέπω να υπάρχει η λαϊκή υποστήριξη και δεν βλέπω 

τον δημόσιο πολιτικό διάλογο να είναι εποικοδομητικός 

και να προσφέρει λύσεις. Αντί να διαμαρτυρόμαστε μό-

νο για τους χαμηλότερους μισθούς και για τους πιθανώς 

καλύτερους όρους που θα μπορούσαμε να είχαμε πάρει 

με σκληρότερες διαπραγματεύσεις με την τρόικα, θα προ-

τιμούσα να έβλεπα τη συζήτηση να επικεντρώνεται στην 

ουσία και σε ιδέες για να επιλύσουμε τα προβλήματα.

Αυτό που πρέπει να γίνει είναι να παρουσιάζονται τρό-

ποι εξόδου από την κρίση, όπως για παράδειγμα έκανε η 

Νέα Δημοκρατία στο Ζάππειο τον Μάιο. Δεν συμφωνώ 

απαραίτητα με τις συγκεκριμένες προτάσεις, αλλά αυ-

τό είναι το πνεύμα που η συζήτηση θα έπρεπε να έχει. Το 

προηγούμενο πινγκ-πονγκ με τις ευθύνες δεν ήταν καθό-

λου δημιουργικό και ήταν ταυτόχρονα επιζήμιο για την ει-

κόνα της χώρας μας στο εξωτερικό.

         
          

         
         .

  μπορεί να επιστρέψει στην Ελλάδα
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ψη την προσπάθεια και την παραγωγικότητα. Αυτό είναι 

μια καταστροφική συνταγή. Όταν μειώνεις τους μισθούς 

σε όλους, τότε χάνεις τους καλύτερους, χάνεις τους αν-

θρώπους που έχουν άλλες επιλογές και σου μένουν εκεί-

νοι που δεν μπορούν να πάνε πουθενά. Ακόμα κι αν ορι-

σμένοι από αυτούς έχουν δυνατότητες, έχουν πολύ μικρό-

τερο κίνητρο να αξιοποιήσουν αυτές τις δυνατότητες.

Ένα από τα προβλήματα είναι ότι έχει δοθεί υπερβο-

λική έμφαση στην αρνητική διάσταση του προγράμματος 

σταθερότητας, στην ανάγκη να υπάρχουν περικοπές πα-

ντού και να αυξηθούν οι φόροι. Εύκολα μπορεί να φαντα-

στεί κανείς γιατί ο κό-

σμος έχει χάσει κάθε 

ελπίδα. Καθένας θέλει 

να ξέρει ότι αν προ-

σπαθήσει περισσότε-

ρο, αν είναι πιο παρα-

γωγικός, αν βρει μια 

καλύτερη ιδέα, τότε θα 

πάρει μια αύξηση στο 

μισθό του, μια προ-

αγωγή – κάτι χειρο-

πιαστό ως ανταμοιβή. 

Οι μειώσεις στους μι-

σθούς θα μπορούσαν 

να συνδυαστούν με 

μια παροχή κινήτρων 

που σχετίζονται με την 

παραγωγικότητα.

Πώς κρίνετε το μεσοπρόθεσμο 
πρόγραμμα που χηφίστηκε πρό-
σφατα από τη Βουλή;

Το μεσοπρόθεσμο 

πρόγραμμα είναι ένα 

πρόγραμμα λιτότη-

τας, με έμφαση κυρίως 

στην αύξηση της φο-

ρολογίας, ώστε να μει-

ωθεί το έλλειμμα. Έχει σκοπό να βελτιώσει το έλλειμμα, 

δηλαδή έναν από τους δείκτες της μακροπρόθεσμης δυ-

νατότητάς μας να αποπληρώσουμε το δημόσιο χρέος μας. 

Δυστυχώς, είναι ο μόνος δείκτης που μπορεί να βελτιω-

θεί αυτή τη στιγμή, μια και η πρόοδός μας μέχρι τώρα και 

η γενική πολιτική κατάσταση στην Ελλάδα δεν έχουν πεί-

σει τις αγορές να μειώσουν τα επιτόκια που απαιτούν, ού-

τε έχουν βελτιώσει τις εκτιμήσεις για ρυθμούς μακροπρό-

θεσμης ανάπτυξης.

Ψηφίστηκε, πάντως, με δεκάδες 
ιλιάδες κόσμου στους δρόμους…

Επειδή δεν έχει παταχθεί η φοροδιαφυγή και δεν έχουν 

γίνει αρκετές από τις απαιτούμενες μεταρρυθμίσεις ώστε 

να βελτιωθεί η παραγωγικότητα, το κράτος αναγκάζεται 

να φορολογεί εν πολλοίς τους ίδιους ανθρώπους που πλη-

ρώνουν φόρους, δημιουργώντας ένα έντονο κλίμα από-

γνωσης και αίσθηση αδικίας. Ο κόσμος βρίσκεται στους 

δρόμους γιατί αισθάνεται έντονη την αδικία, γιατί δεν 

βλέπει προοπτικές ανάπτυξης και γιατί έρχεται αντιμέ-

τωπος με την ανάγκη αύξησης των φορολογικών εσόδων. 

Βρίσκεται επίσης στο δρόμο διότι μεγάλο μέρος του πο-

λιτικού κόσμου δεν επικεντρώνεται στο να δημιουργή-

σει συνθήκες ανάπτυξης, πάταξης της φοροδιαφυγής και 

της διαφθοράς, εξορθολογισμού και αποτελεσματικότη-

τας του κράτους, αλλά στο να πυροδοτεί κοινωνικές αντι-

δράσεις. Σε αυτό το αχρείαστα προβληματικό και εκρηκτι-

κό περιβάλλον, η ψήφιση του μεσοπρόθεσμου ήταν επιβε-

βλημένη για να εξασφαλίσουμε τα χρήματα από τους εταί-

ρους και να κερδίσουμε χρόνο ώστε να υλοποιήσουμε επι-

τέλους τις μεγάλες θεσμικές αλλαγές που προωθούν τις 

εξαγωγές, αυξάνουν την απασχόληση, δημιουργούν ελπί-

δα και συντελούν στην ανάκτηση της εμπιστοσύνης και 

την οικονομική ευημερία. Αν χαθεί η ευκαιρία για μεταρ-

ρυθμίσεις, το μεσοπρόθεσμο και το συνεπακόλουθο ποσό 

χρημάτων που θα πάρουμε από τους εταίρους απλώς ανα-

βάλλουν την πτώχευσή μας και τον υποβιβασμό μας σε 

τριτοκοσμική χώρα. Αυτό είναι και το νόημα της επιστο-

λής που γράψαμε 18 οικονομολόγοι από Ευρώπη, ΗΠΑ

και Ελλάδα με τίτλο «Μεταρρυθμίσεις ή Χρεοκοπία» (βλ. 

http://www.greekeconomistsforreform.org).

Ζήσατε την πτώση της δικτατορίας και το ξεκίνημα της μεταπολίτευσης ως 
μαθητής Λυκείου στο Κολλέγιο. Ποιες είναι οι πιο έντονες αναμνήσεις σας 
από εκείνα τα 
ρόνια;

Τα χρόνια του Λυκείου στο Κολλέγιο ήταν ίσως τα ευ-

τυχέστερα της ζωής μου. Συνέπεσαν με τη μεταπολίτευση, 

τη φοβερή εμπειρία του Πολυτεχνείου (που την έζησα από 

το ραδιόφωνο λόγω ηλικίας) και τη μεγάλη ελπίδα που κυ-

ριαρχούσε στους περισσότερους από μας για τη νέα Ελλά-

δα, όπου θα υπήρχε ελευθερία λόγου, ευκαιρίες για όλους 

ανεξάρτητα από πολιτικές πεποιθήσεις και ένα λαμπρό 

μέλλον μέσα στα πλαίσια της Ευρώπης. Θυμάμαι την πολύ 

δραστήρια Μαθητική μας Κοινότητα, τον Αθηναίο (όπου 

ήμουν αρχισυντάκτης), τη θητεία μου ως Συντονιστή Ομί-

λων, τις μαθητικές παρατάξεις που διαμόρφωναν τα κόμ-

ματα και στις οποίες δεν εντάχθηκα γιατί δεν δεχόμουν 

«γραμμή», την Εξόρμηση στην επαρχία και την ικανοποί-

ηση που νιώθαμε όλοι μας ανάμεικτη με δόση ενοχής για 

τα όσα εμείς απολαμβάναμε, την απουσία των κοριτσιών 

από το σχολείο που μας ωθούσε στην προώθηση της ιδέ-

ας της «διασχολικής συνεργασίας» (ώστε να βρούμε κορί-

τσια!), το Πανηγύρι με όλη τη δημιουργικότητα που καλλι-

εργούσε, τα νυχτέρια για να προετοιμαστούμε για την Αγ-

γλία μετά τα μαθήματα, τις ατέρμονες συζητήσεις με κα-

λούς φίλους που ακόμη και σήμερα δεν μπορώ να «ξεφορ-

τωθώ», γιατί τους βλέπω τόσο συχνά στην τηλεόραση, και 

πάνω απ’ όλα την αίσθηση ότι ανήκαμε κάπου και ότι αυ-

τό το κάπου ήταν ελληνικό χωρίς να φοβάται να ορθώσει 

το ανάστημά του στον διεθνή χώρο. Αυτό που με πληγώ-

νει σήμερα είναι το ερώτημα αν οι τωρινοί νέοι άνθρωποι 

έχουν την δυνατότητα να ταυτίζονται και να παθιάζονται 

με κάτι ελληνικό χωρίς να ντρέπονται για τη σημερινή δι-

εθνή μας εικόνα. Η γενιά μου και οι κοντινές της γενιές εί-

ναι συνυπεύθυνες για αυτή την κατάσταση και οφείλουν 

να συμβάλουν στην αλλαγή της με όποιο τρόπο μπορούν.

    
   

    
    

   
    
    

    
  . 
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I 
forget the last time I had a “lazy” Greek summer holiday, and 2009 was no exception.

By skimping and saving, I managed to take fi ve consecutive weeks off  between September and Oc-

tober. But this would not be a vacation. I was going to fi nally realize an ambition which I had been har-

bouring for many years, and walk the Camino de Santiago across Spain.

I was fi rst inspired by the Camino in 1989, when I read 

James Michener’s book Iberia. Published in 1968, this huge 

work documents the author’s love aff air with Spain. Th e 

very last chapter is dedicated to Santiago de Composte-

la and the famous pilgrimage to the shrine of St. James the 

Apostle in this Galician city near the Atlantic coast.

Over time, I proceeded to read a mini-library of books 

before embarking on the journey itself. Among those, 

Shirley MacLaine’s testimonial in Th e Camino: A Jour-
ney of the Spirit was very insightful and entertaining (she 

walked the Camino in 1994), although one must take her 

description of Atlantis and Lemuria with a grain of salt. 

Th e best book by far was I’m off  then, by the German co-

median HaPe Kerkeling. He walked the trip in 2001. Th e 

English language translation was not perfect but his hon-

est account, full of humorous episodes and personal re-

fl ections, was irresistible. Th e worst book of all was Paulo 

Coelho’s Pilgrimage, full of self-indulgent spiritual fantasy 

nonsense, patronizing, and badly written.

Th e summary of Santiago de Compostela, both in His-

tory and Myth, goes thus:

We know that James and his brother John were two of 

the earliest disciples chosen by Jesus. James was present 

at the Crucifi xion and became the fi rst Christian martyr 

in AD 44, when he was beheaded by King Herod Agrippa. 

According to tradition, during their lifetimes the Apostles 

scattered to proselytize for the new religion in diff erent 

parts of the world. Whereas Th omas went to India, Mat-

Camino de Santiago
 PA RT  1 
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thew to Ethiopia, and Bartholomew to Armenia, James 

went to Spain and was visited by the Virgin Mary in Zara-

goza. After his missionary eff orts he returned to the Holy 

Land and suff ered martyrdom.

Legend now takes over and describes how the body of 

St. James was miraculously disinterred with its head intact, 

and a stone ship manned by angels carried it to the Gali-

cian coast in western Spain. Th ere, the pagan Queen Lupa 

converted to Christianity and allowed burial. Th e story re-

emerges in AD 813, when a hermit saw a bright star hover-

ing over an empty fi eld. Th e perfectly preserved body of St. 

James was found on the 

spot. Th e saint next ap-

pears on a white horse, 

victoriously leading 

the Spaniards against 

the Moors in the bat-

tle of Clavijo in 844. In 

a time when much of 

Spain was under Arab 

dominance, he became 

her patron saint and 

was given the name 

Matamoros, or Moor-

slayer. Many miracles 

have been attributed to 

him, the most famous 

being this:

A bridegroom was 

riding to his wedding when a violent storm swept both him 

and his horse out to sea. His bride prayed to Santiago and 

from the waves emerged the young man and horse, both 

alive and well, covered with cockleshells. Th e shell became 

the beautiful, instantly recognisable symbol of Santiago.

In the 11th century a magnifi cent cathedral was built in 

the area of these miracles, housing the great saint’s relics, 

and has grown, expanded, and rebuilt over the centuries. 

Th e name Santiago de Compostela is derived from the Lat-

in Iacobus for James and for campus stellae (fi eld of stars) 

or compostum (burial ground).

S a n t i a g o  d e 

Compostela became 

a major pilgrimage in 

the Middle Ages, on 

a par with Jerusalem 

and Rome for the 

expiation of one’s 

sins. Th e arduous but 

magnificent journey, 

starting in Paris , 

crossing over the 

Pyrenees and covering 

the length of northern 

Spain, became known 

as the Camino Francés. 

Pilgrims braved thieves 

and bandits, illness and 

injury. They walked 
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the medieval mountain paths dressed in a long wool cape, 

carrying a staff  and water gourd, wearing sandals and a 

wide hat adorned with cockleshells (scallop shells). In 

France a famous dish had already been invented, coquille 
St. Jacques, scallops in wine sauce. In the 12th century the 

French monk Aymeric Picaud travelled the road and wrote 

the fi rst guide book on the Camino, the 5-volume Codex 
Calixtinus, and it was Pope Calixtus II who introduced 

special privileges and blessings to pilgrims on Holy Years, 

when the feast of St. James, July 25, fell on a Sunday.

Over the centuries all kinds of people walked the jour-

ney. Th is increasing activity gave rise to many religious 

orders after the failed Crusades, and among which the 

Knights Templar, with their links to contemporary West-

ern mystical tradition, became the cornerstone of the 

Camino’s hidden heritage. Th e current spiritual New Age 

has unleashed a whole new wave of travellers and each 

year the crowds increase, especially on Holy Years. Along 

the way, major businesses and services have sprung up, in-

cluding the popular albergues, communal dormitory-like 

facilities.

W
hen I turned 40 in November 2007 I decid-

ed, sometime soon, to walk the Camino. 

Th e last Holy Year, or Jacobeo, was 2010, 

and I had wanted to avoid the huge crowds, 

so 2009 it would be.

I read several practical guidebooks, the most useful be-

ing John Brierley’s Pilgrim guide to the Camino de Santi-
ago, and the only book I would carry with me on the jour-

ney. Th e modern Camino Francés begins in St. Jean Pied 

de Port on the French side of the Pyrenees, and the 790 km 

trip can be walked in 30 to 33 days. Th e starting point on 

the Spanish side is at the little town of Roncesvalles, and I 

decided to begin my walk there, as I didn’t want to climb 

the Pyrenees on my very fi rst day and also preferred, for 

practical travel purposes, to do the entire journey on Span-

ish soil.

Outer preparation was very important. I trained for 

nearly two months, breaking in my walking boots and 

mostly on the paths of Lycabettus Hill, just 5 minutes away 

from my street. I alternated walking and jogging, with 

climbs and descents, carrying a pedometer and eventual-

ly doing 10-12 km daily on weekdays and up to 20 km on 

weekends. I carried the backpack which I would take on 

the journey itself, slowly fi lling it with all the stuff  I would 

carry with me until it held the full load. I would get up at 

dawn and train for an hour before going to work, then an-

other one to two hours in the evening after I came home, 

and four hours on weekends. People in my neighbour-

hood stared in disbelief. My fi tness and stamina improved. 

I joined an online Pilgrim Forum for the exchange of ad-

vice and ideas with others who had already walked it or 

were also planning it. Th e months of July and August are 

very hot and busy on the Camino, so I would do the trip 

in autumn.

Th e fi nal equipment checklist included:
 My North Face trekking boots, light but sturdy, with 

good ankle support, breathable and waterproof.
 A down-fi lled sleeping bag, good for both warm and 

cold weather. It weighed 1 kilo and I had already used 

it in New Zealand.
 One pair of light Adidas sports shoes, from my 2008 

Beijing Games equipment.
 One pair of thin fl ip-fl ops.
 Th ree pairs of SmartWool, fast-drying trekking socks.
 One pair of short sports socks.
 Two sports T-shirts and one thin T-shirt for sleeping 

and inner wear.
 One pair of Adidas light track trousers.
 One pair of my dark blue Cherokee scrub hospital trou-

sers, doubling for city wear.
 One pair of cargo trekking pants with detachable legs 

so they could turn into shorts.
 One pair of knee-length jogging shorts.
 One lightweight warm fl eece sweater.
 One waterproof Goretex jacket with hood.
 One thin waterproof poncho.
 One pair of sports gloves.
 Head net and insect repellent.
 A thin, fast-drying trekking towel/washcloth.
 My tiny pedometer, small mountain whistle, and small 

hand-held torch.
 A small fi rst-aid kit which included a knee brace, ban-

dages, scissors, needle and thread.
 A tiny medical kit including two kinds of antibiotics 

(Clarithromycin and Cirpofl oxacin), Paracetamol, As-

pirin, Buscopan Plus muscle relaxant, 400mg Ibupro-

fen tablets, Imodium for diarrhoea, and 3mg Lexotanil 

sleeping pills.
 Th e all-important foot care pack, including Vaseline 

(essential for preventing blisters), Compeed second 

skin, Band Aid, Daktarin fungal cream, and Boots foot 

softening cream.
 One bar of pure white Greek soap in a small water-

proof zipup bag.
 A small toiletries bag with airline-sized toothbrush and 

paste, deodorant roll (no cologne or after shave), razor, 

and comb. Shaving foam, shampoo, and other items 

would be bought and discarded along the way.
 My Swiss Army knife.
 A 750-ml water bottle.
 Th e collapsible, telescoping walking pole, which would 

become my best friend and protection on the Camino, 

especially on steep descents.
 My mobile phone and charger, and my small SONY dig-

ital camera but without its heavy, bulky charger.
 A thin travel wallet for cash and two credit cards.
 A waterproof electronic watch with alarm. I left my Ro-

lex behind.
 My passport.

My waist belt contained the passport, wallet, camera, 

and mobile phone, all wrapped in a thin waterproof zip-
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up bag. A hidden inside pocket at the bottom of the back-

pack contained some emergency cash and two more cred-

it cards.

Th is would be my house, to be carried for 5 weeks. Ful-

ly packed, it all weighed 9 kg and could fi t into a thin, col-

lapsible bag which I would check in on the plane, then stuff  

into a padded envelope along with a couple of other items, 

and mail on to Santiago.

I only told a couple of close friends and my immediate 

family about my plans.

Rarely, people have died on the Camino, whether by 

heart attack, bike accident, or collision with a truck. I 

made a will and left it with my lawyer.

I would do the trip alone. 

Th is way, success or failure, re-

sponsibility for mistakes and ex-

perience would be mine only. I 

knew that I would meet people 

along the way, and my fl uency in 

Spanish and French would facili-

tate encounters, but I could also, 

if preferred, choose to be alone 

with my thoughts, set my own 

walking pace, spend as little or as 

much money as I liked, and form 

my own opinions.

He travels fastest he who trav-
els alone.

One Friday afternoon in Sep-

tember I went straight from my 

hospital to the airport, took the 

evening Iberia fl ight to Madrid, 

and fl ew on to Pamplona the next 

morning. From there, a taxi took 

me up the Pyrenees, backtrack-

ing almost all the way to France, to Roncesvalles in the 

province of Navarra. It was cold and overcast. Th is beau-

tiful little village is famous for the Battle of Roncesvalles 

in 778 AD when, after Charlemagne destroyed the walls of 

Pamplona, the Basques massacred the rearguard of his ar-

my, which was led by the knight Roland and whose death 

is immortalised in the Chanson de Roland. Th e Royal Col-

legiate cathedral of Santa Maria has served pilgrims since 

the 12th century and also houses the Pilgrim Offi  ce. Here 

I obtained my Credencial, the pilgrim’s passport, a little 

booklet with squares for the sellos, or stamps, which are to 

be collected at all the places one walks through as proof for 

the journey. I also got a white scallop shell, to be hung on 

my backpack. Had booked a room at a hostel, where I un-

packed and prepared all my stuff .

Th at evening, the traditional Pilgrim’s Mass was held in 

the small, beautiful medieval cathedral. About 80 people 

from all over Europe, the USA, Canada, Australia, Korea, 

South Africa, Brazil, and Japan were blessed in an extreme-

ly emotional service. I was the only Greek, and would not 

come across another for the entire Camino. Despite vary-

ing religious backgrounds, all were invited to take Holy 

Communion. Most, myself included, were moved to tears. 

Th e service was in Spanish and I was glad that I could un-

derstand every word…

May the Lord be your companion and friend
May He guide and protect you on the long journey to 

Compostela…
Dinner for all the pilgrims followed in the dining room 

of my hostel, a simple fare of macaroni with tomato sauce, 

steak and salad, bread, and yoghurt, similar to many vari-

ations of the menu del peregrino I was destined to sam-

ple along the way. I shared a table with four Canadians, 

two Spaniards, and a French lady. Some people had be-

gun their Camino a day earlier in St. Jean Pied de Port and 

they described the long climb 

over the Pyrenees and across 

the French border. Conversa-

tion fl owed easily from English 

to Spanish to French, a pattern 

which would repeat itself in the 

weeks to come.

I went to bed at 10pm. Out-

side, a cold rain was falling.

Fear and doubt crept in.

What have I done? Why have 

I come here, alone, to the start of 

this predominantly Catholic pil-

grimage? I’m not even a church-

goer, but I do believe in God, 

though how I can reconcile this 

belief with my medical profes-

sion is yet to be clarifi ed. So why 

am I here?

Santiago de Compostela lies 

775 km away. Can I really do this?

Be a man, stooooopid, you 

have planned this for a long time. Just do your best and all 

will be well. It will be a taxing but fascinating trip for the 

mind, body, and spirit. After all, the more important jour-

ney is not the one we take as tourists, but that which we ex-

perience as mental travellers, so that we can learn and be 

better people.

Yes, it would be a journey to the interior, but not the 

one I had imagined.

(to be continued…)
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ενημέρωσηενημέρωση

EEνα ιδιαιτέρως ενδιαφέρον - α-
πό πλευράς εκδηλώσεων και 
εσωτερικών αναδιοργανώσε-

ων -  τρίμηνο, ολοκληρώθηκε για το 
Σύλλογό μας, το οποίο και θα επιχει-
ρήσω συνοπτικά να σας εκθέσω με 
την παρούσα ενημέρωση:

 Σύνθεση ΔΣ: Νέο μέλος του ΔΣ 
του ΣΑΚΑ, κατόπιν της παραιτήσε-
ως του Δ. Μαργαρώνη ’85, έγινε ο Κ. 
Παπαδιαμάντης ’78, 1ο αναπληρω-
ματικό μέλος. Το ΔΣ του ΣΑΚΑ ευχα-
ριστεί το Δ. Μαργαρώνη για την προ-
σφορά του στο Σύλλογο και εύχεται 
καλή αρχή στον Κ. Παπαδιαμάντη.

 Αρχισυντάκτης ΕΡΜΗ: Με την 
ολοκλήρωση του επετειακού τεύ-
χους των 50 ετών της έκδοσης, ο 

Αρχισυντάκτης του ΕΡΜΗ Δ. Μαρ-
γαρώνης, παρέδωσε τη «σκυτάλη», 
όπως και ο ίδιος ανέφερε στο προη-
γούμενο editorial της έκδοσης, στο 
Σ. Φωτέα ’02, μέλος του ΔΣ του ΣΑ-
ΚΑ. Εκφράζουμε όλοι τα συγχαρη-
τήριά μας στον προηγούμενο Αρχι-
συντάκτη για το σημαντικό του έρ-
γο στον ΕΡΜΗ και ευχόμεθα κάθε ε-
πιτυχία στο Σωτήρη.

 Πρόεδρος ΣΑΚΑ LIGA: Νέος 
Πρόεδρος της ΣΑΚΑ LIGA αναλαμ-
βάνει ο Μ. Ιωακειμίδης ’88. Καλή ε-
πιτυχία στον Μιχάλη και θερμές ευ-
χαριστίες στο Δ. Μαργαρώνη ’85 
για το σημαντικότατο έργο του επί 
4 αγωνιστικές περιόδους στη ΣΑ-
ΚΑ LIGA.

 Έκδοση Who 
is Who 2011: 
Μετά την ολο-
κλήρωση συλ-
λογής των στοι-
χείων της πλει-
οψηφίας των α-
ποφοίτων, επί 
συνόλου 11.000 
και πλέον μελών, 
και την κατηγο-
ριοποίηση αυ-
τών, προχωρή-
σαμε στην έκδο-
ση του τεύχους 
του Who is who, 
το οποίο περι-
λαμβάνει προ-
σωπικά, επαγ-
γελματικά και α-
καδημαϊκά στοι-
χεία, όπως αυ-
τά δηλώθηκαν 
από τα μέλη. Ε-
φόσον επιθυμεί-
τε να προμηθευ-
τείτε το τεύχος, 
μπορείτε να επι-
κοινωνήσετε με 
τη Λέσχη για να 

ενημερωθείτε για τη διάθεση αυ-
τού (2106722067). Ιδιαίτερες ευχα-
ριστίες στην Ε. Μπαρμποπούλου ’94 
και το Στ. Χαρτζίδη ‘93, χάρη στους 
οποίους ολοκληρώθηκε αυτό το α-
παιτητικό και πολύ σημαντικό έργο.

 Νέος Εισπράκτορας: Με την 
έναρξη της χρονιάς ξεκίνησε και η 
συνεργασία του Συλλόγου μας με 
τον νέο εισπράκτορά μας, κ. Πανα-
γιωτόπουλο, για την είσπραξη των 
συνδρομών του ΣΑΚΑ. Ευχαριστού-
με ιδιαίτερα τον κ. Μάντζιο για την 
πολυετή συνεργασία μας και ευχό-
μεθα καλό ξεκίνημα στο νέο μας συ-
νεργάτη. Προσπάθεια και επιθυμία 
του Συλλόγου μας είναι να διευκο-
λυνθεί ο απόφοιτος στην καταβο-
λή της ετήσιας συνδρομής του. Στο 
πλαίσιο αυτό, εκπρόσωποι της Εται-
ρίας του νέου εισπράκτορα θα επι-
κοινωνούν με τα μέλη μας, προκει-
μένου να επιλέξουν τον τρόπο και 
χρόνο καταβολής συνδρομής. Στη-
ριζόμαστε στη συνεργασία όλων σας 
στο να υποδεχτούμε το νέο εισπρά-
κτορα στο σώμα μας και να στηρί-
ξουμε τον ΣΑΚΑ στην προσπάθειά 
του για εκσυγχρονισμό και εντατι-
κοποίηση της λειτουργίας του ση-
μαντικού αυτού τομέα του. Σημει-
ώνουμε δε ότι παράλληλα υφίστα-
νται και οι άλλοι τρόποι καταβολής 
της συνδρομής (μέσω της ιστοσελί-
δας, με απευθείας κατάθεση στη Λέ-
σχη, με κατάθεση σε τραπεζικό λο-
γαριασμό του Συλλόγου).

 Alumni Day 2011: Με πολύ με-
γάλη επιτυχία ολοκληρώθηκε η φε-
τινή διοργάνωση, για την οποία πε-
ρισσότερες πληροφορίες και φωτο-
γραφικό υλικό θα βρείτε στο οικείο 
αφιέρωμα του παρόντος τεύχους. 
Οφείλω, ωστόσο, να σημειώσω τη 
σημαντικότατη παρουσία 1.700 και 
πλέον αποφοίτων στην εκδήλωση, 
οι οποίοι και αποτελούν την κινητή-
ριο δύναμη αλλά και στους οποίους 

οφείλεται η επιτυχία της, τη σημα-
ντική προσφορά των χορηγών, δω-
ροθετών και υποστηρικτών μας, χά-
ρη στους οποίους κατέστη δυνατή η 
πραγματοποίησή της εκδήλωσης, το 
σημαντικότατο έργο πλείστων εθε-
λοντών με πρωτεργάτη τον υπεύθυ-
νο της εκδήλωσης και πρώην Πρό-
εδρο του ΣΑΚΑ Χ. Χρυσόπουλο ’60, 
ο οποίος και οργάνωσε, συντόνισε, 
πραγματοποίησε όλες τις ενέργειες 
που απαιτούντο για την επιτυχή έκ-
βαση του Alumni Day και τη Γραμμα-
τεία του ΣΑΚΑ (Γιώργος, Βάλια, Στέ-
λιος, Μαρκέλλα), η συμμετοχή και 
βοήθεια των οποίων ήταν καίρια 
για το Σύλλογο και την εκδήλωση. 
Τέλος, θα ήθελα να σταθώ στη ση-
μαντικότατη δωρεά του President 
του Κολλεγίου κ. Σπ. Πολλάλη προς 
το Ταμείο Υποτροφιών του Σχολεί-
ου, ο οποίος προέβη στην ενέργεια 
αυτή αμέσως μετά την διενέργεια 
της κλήρωσης της λαχειοφόρου α-
γοράς και μόλις ενημερώθηκε ότι 
ήταν ο νικητής του 1ου λαχνού της 
κλήρωσης. 

 Εκδηλώσεις: Πληθώρα εκδη-
λώσεων πραγματοποιήθηκε κατά 
το προηγούμενο διάστημα στο Σύλ-
λογό μας. Αναφέρομαι ιδίως στο 10ο 
τουρνουά τάβλι, στη θεατρική μας 
παράσταση, στο workshop προσω-
πικής ανάπτυξης, στην παρουσίαση 
μέσω του Ιδρύματος Fullbright των 
προγραμμάτων σπουδών και διαδι-
κασιών εισαγωγής σε αμερικανικά 
πανεπιστήμια. Περισσότερες πλη-
ροφορίες θα βρείτε στον οικείο το-
μέα των εκδηλώσεων.

ΗΗ παρούσα ενημέρωση εντάσ-
σεται στο «καλοκαιρινό» τεύ-

χος του Ερμή. Εύχομαι λοιπόν σε ό-
λους ένα ευχάριστο και ξεκούραστο 
καλοκαίρι και …επιστροφή τον Σε-
πτέμβριο με νέες και δημιουργικές ι-
δέες σε όλους τους τομείς ενασχόλη-
σής μας και φυσικά στο ΣΑΚΑ!

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

Αγαπητοί συναπόφοιτοι,
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εκδηλώσειςεκδηλώσεις

Σ
τις  9 Μαΐου 2011 διοργανώθη-

κε στη Λέσχη του ΣΑΚΑ η πρώ-

τη παρουσίαση με θέμα «Μετα-

πτυχιακές Σπουδές στις Ηνωμένες Πο-

λιτείες». Στόχος της εκδήλωσης ήταν η 

ενημέρωση των αποφοίτων που είναι 

προπτυχιακοί φοιτητές ή έχουν πρό-

σφατα αποφοιτήσει από ελληνικά, κυ-

ρίως, αλλά και αλλοδαπά πανεπιστή-

μια, και επιθυμούν να συνεχίσουν τις σπουδές τους στην 

Αμερική.

Η ανάγκη αυτή διαπιστώθηκε από την κ. Λ. Αγαπα-

λίδου στη διάρκεια των έξι (6) τελευταίων ετών, κατά τα 

οποία συμβουλεύει ως College Counselor τους μαθητές 

του Σχολείου μας που ενδιαφέρονται να σπουδάσουν σε 

πανεπιστήμια της Αμερικής. Σε συνεννόηση με τον Αντώ-

νη Βασιλοκωνσταντάκη ΄08, μέλος του ΔΣ του ΣΑΚΑ και 

υπευθύνου για θέματα επαγγελματικής αποκατάστασης 

και δικτύωσης, και με τη θερμή υποστήριξη του Προέ-

δρου του ΣΑΚΑ Γ. Καλοφωλιά '81, προχωρήσαμε στην εκ-

δήλωση μέσα στο πλαίσιο του ρόλου του ΣΑΚΑ για διαρ-

κή υποστήριξη των αποφοίτων στα διάφορα στάδια της 

ζωής τους.

Ευχαριστούμε τον κ. Νικόλαο Τουρίδη, Educational 

Advisor του Ιδρύματος Fulbright στην Αθήνα, ο οποίος ει-

δικεύεται στα μεταπτυχιακά προγράμματα, για την εμπε-

ριστατωμένη παρουσίαση power point, κατά την οποίαν 

καλύφθηκαν θέματα όπως

Επιλογή κατάλληλου πανεπιστημίου

Διαδικασία αίτησης

Απαιτούμενες εξετάσεις

Υποτροφίες

Η εκδήλωση στέφθηκε από απόλυτη επιτυχία, με την 

παρουσία 100 και πλέον αποφοίτων. Επιδιώκουμε δε να 

αποτελέσει έναν ισχυρό κρίκο στην αλυσίδα των δράσεων 

που αποβλέπουν στη στήριξη και την ενίσχυση των ακα-

δημαικών και επαγγελματικών βημάτων των νέων, ιδίως, 

αποφοίτων, καθώς η συνεργασία μας με φορείς διεθνούς 

κύρους και εμβέλειας δεν σταματά εδώ.

Λ. Αγαπαλίδου, Α. Βασιλοκωνσταντάκης ’08

|  4 / 5 / 1 1  |

Workshop προσωπικής 
ανάπτυξης

Τ
ην Τετάρτη 4 Μα-

ΐου πραγματοποι-

ήθηκε στη Λέσχη 

του ΣΑΚΑ “Workshop 

προσωπικής ανάπτυξης”, 

που προσέφερε προς τους 

αποφοίτους η Jill Δού-

κα, Coach και ιδρύτρια 

της Εταιρίας Uniqueness Development Group. Η εισήγη-

ση με συμμετοχή και των παρευρισκομένων, σκοπό είχε 

να παρουσιάσει διά-

φορα έξυπνα εργα-

λεία προκειμένου να 

αναδείξουμε καλύ-

τερα τον εαυτό μας 

και την αξία μας και 

να επιτύχουμε πιο 

γρήγορα προσωπι-

κούς και επαγγελ-

ματικούς στόχους. 

Ένα πολύ ενδιαφέ-

ρον σεμινάριο, που 

μας ενέπνευσε για 

να εξερευνήσουμε παραπάνω την αξία μας και να παρα-

κολουθήσουμε και άλλα σεμινάρια της Jill.  Μ. Σαμαρά ’95

|  9 / 5 / 1 1  |

Μεταπτυχιακές Σπουδές 
στις Ηνωμένες Πολιτείες
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θεατρική ομάδα

Π
ρέπει να είναι υπερήφα-

νοι όλοι οι συντελεστές 

της Ομάδας για τη φε-

τεινή παράσταση. Ήταν μια με-

γάλη επιτυχία. Το «Άκρως Ια-

τρικόν και... Αφόρητον» υπήρξε 

Άκρως Θεατρικόν και κάθε άλλο 

παρά... «Αφόρητον», καθ’ όσον, 

πανθομολογουμένως, άρεσε σε 

όλους! Αφόρητο, σε ένα βαθμό, 

ήταν ίσως για τους συντελεστές, 

ιδίως προς το τέλος, γιατί ήταν 

βαρύ το φορτίο που ανέλαβαν 

εφέτος και, ως γνωστόν, τίποτε 

δεν κερδίζεται χωρίς μόχθο και 

θυσίες. Αλλά ποιος νοιάζεται γι’ 

αυτούς; Αυτοί το διασκεδάζουν. 

Αυτό είναι το μεράκι τους, η δε 

αποζημίωσή τους είναι η ίδια η 

προσπάθεια, το «ταξίδι» όπως 

το λέμε, που στο τέλος επιβρα-

βεύεται και με το θερμό χειρο-

κρότημα της επιτυχίας.

Ωστόσο, γιατί άραγε ήταν 

βαρύ, ιδιαίτερα το φετι-

νό «φορτίο» της Ομάδας; Αφού 

πάντοτε με δύσκολα καταπια-

νόμαστε; Η απάντηση είναι 

απλή. Όταν αποφασίστηκε το 

συγκεκριμένο έργο και αποκρυ-

σταλλώθηκε το τελικό του κεί-

μενο σε μια μορφή ρέοντος και 

συναρπαστικού θεατρικού δι-

αλόγου, το ζήτημα τέθηκε από 

τον ίδιο το Δάσκαλο, που, γνω-

ρίζοντας τα μέτρα και τα μεγέ-

θη της Ομάδας, έβαλε το καίριο 

δίλημμα: «Θέλετε να δοκιμά-

σετε τις δυνάμεις σας στο επί-

πεδο που θα το ’παιζε ο μεγά-

λος πρωταγωνιστής "Δ. Τόρν", ή 

όπως θα το ανέβαζε, ας πούμε, 

ο "Μ. Σεφερτζής" στο γνωστό 

"Ακουάριο"»; (Ζητώ συγγνώμη, 

αν τα ονόματα μου διαφεύγουν 

Θεατρικοί Αστερίσκοι από το Λάκη Καλυβίτη ’57

Ray Cooney
ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ

ΚΩΣΤΑΣ ΑΡΖΟΓΛΟΥ ’66
ΜΑΡΙΝΟΣ ΔΕΣΥΛΛΑΣ

ΑΚΡΩΣ ΙΑΤΡΙΚΟΝ
ΚΑΙ ...ΑΦΟΡΗΤΟΝ
“It Runs In The Family”

ακριβώς, αλλά μέσα στο παν-

δαιμόνιο που επικρατεί, όταν 

η Ομάδα παίρνει τις σοβαρές 

αποφάσεις της, μπορεί και να 

μην τα συνεκράτησα ευκρι-

νώς...). Τι ήταν να ειπωθούν 

αυτές οι κουβέντες; Αμέσως, 

το σύνολο της Ομάδας, κατε-

λήφθη από ένα είδος... πατρι-

ωτισμού, ένας άνεμος ενθου-

σιασμού διαπέρασε όλα τα 

μέλη της και όλοι μαζί βουτή-

ξαμε στα βαθιά νερά!  

Από ’κει ξεκίνησαν όλα 

και το ένα γεγονός, σαν 

αλυσίδα, έφερνε το άλλο. 

Και πρώτα-πρώτα έπρεπε να 

βγει ασπροπρόσωπος ο Δά-

Ιούνιος ’11    Θέατρο Κολλεγίου
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σκαλος, που μας εμπιστεύτηκε. Αυ-

τό σήμαινε σκληρή δουλειά και επίπο-

νη άσκηση για όλους. Όλοι οι ηθοποιοί 

επί ποδός -ακόμη και οι παραδοσια-

κοί... κοπανατζήδες- να έρχονται δια-

βασμένοι και γεμάτοι κέφι και οι πρό-

βες να κρατάνε μέχρι τα μεσάνυχτα! 

Αλλά και ο ίδιος ο Δάσκαλος, με ακό-

μη περισσότερο κέφι, πανταχού παρών 

(κι αυτός και ο Βοηθός του) να εμπνέ-

ουν τους πάντες, με ευγένεια και επιμο-

νή, και «δέστε ετούτο» και «προσέξτε 

το άλλο» και «άντε να το ξαναπάμε απ’ 

την αρχή»... Χαμός! Το πράμα δεν άρ-

γησε να φανεί, ότι μπορεί να πάει πολύ 

καλά. Αλλά δεν έφτανε αυτό. Το έργο 

ήταν απαιτητικό. Είχε ανάγκη από ένα 

τεράστιο και ειδικό «φροντιστήριο»: 

Ρούχα, κοστούμια, φορεσιές, περού-

κες, καπέλα, ιατρικά εργαλεία, φάρμα-

κα, ποτά και ποτήρια, σιφόνια, μπουγε-

λώματα... Άλλος χαμός εδώ! Αλλά ούτε 

και αυτό δεν έφτανε. Διότι εδώ είχαμε 

κινήσεις. Ρυθμός καταιγιστικός: Πόρτες 

μεγάλες και μικρές ν’ ανοιγοκλείνου-

νε, νοσοκομειακά φορεία και καροτσά-

κια να μπαινοβγαίνουνε, παράθυρα να 

ανεβοκατεβαίνουνε, κουρτίνες «βαρεί-

ας χρήσεως» να τραβιούνται μετά μα-

νίας, έπιπλα, σκεύη, καθρέφτες, πίνα-

κες... Κι άλλος χαμός! Όλα αυτά, όμως, 

χρειάζονταν ένα σκηνικό μεγάλων λει-

τουργικών απαιτήσεων, αλλά και δι-

αστάσεων. Χώρια που το «ύφος» του, 

με τη «σοβαροφάνειά» του, έπρεπε να 

έρχεται σε αντίθεση με την ευτράπελη 

και ανατρεπτική φύση των αλλεπάλλη-

λων γεγονότων της δαιμονικής φαρσο-

κωμωδίας... Πού να χωρέσουν όλα αυτά 

στο Χωρέμειο; Ήταν ανάγκη, τρομάρα 

μας, να πάμε στο Μεγάλο Θέατρο. Και 

να είμαστε και έτοιμοι (ηθοποιοί και 

σκηνικά) όσο το δυνατόν πιο έγκαι-

ρα, αλλά να εγκατασταθούμε όσο αρ-

γότερα γινόταν (ένεκα, βλέπετε, το κό-

στος του Θεάτρου...). Άλλο πρόβλημα 

εδώ για όλους. Ηθοποιούς και σκηνοθέ-

τες, που είχαν όλες-όλες δύο κανονικές 

πρόβες, για να «μεταφέρουν» το παίξι-

μο από το «φανταστικό» στο πραγμα-

τικό σκηνικό, με τις σωστές διαστάσεις, 

κινήσεις, φωτισμό κλπ. Αλλά και για το 

σκηνογράφο, διότι: «Αυτή η πόρτα δεν 

ανοίγει καλά, αυτή δεν κλείνει σωστά, 

αυτός ο καθρέφτης τραντάζεται, βά-

λε πιο πολλά «ιατρικά», και πού να τα 

βρω» κλπ, κλπ. Κι όλα αυτά την παρα-

μονή της πρεμιέρας. Για όλα αυτά είπα-

με παραπάνω ότι το «Άκρως Ιατρικόν» 

κατέστη και ολίγον... «Αφόρητον», ιδί-

ως προς το τέλος...

Ηταν όμως μια μεγάλη επιτυχία και 

αυτό μετράει. Μια απλή φαρσο-

κωμωδία, χωρίς φαινομενικά ιδιαίτε-
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ρο περιεχόμενο και μύθο, στημένη όμως έξυ-

πνα, ώστε «να βγάζει καλό παιχνίδι και χωρίς 

την μπάλα», στα χέρια του Δάσκαλου έγινε πε-

δίο ανάδειξης για απαστράπτοντα ταλέντα, ήδη 

γνωστά, αλλά και νέα, μέσα σε μια πραγματική 

θεατρική «πανδαισία». Τόσο πηγαίος και αυθόρ-

μητος ενθουσιασμός υπήρξε από τους (ωστόσο, 

πάντοτε θερμούς) θεατές μας, ώστε ακούστηκαν 

και σοβαρές προτάσεις, να το ξαναπαίξουμε... 

Εννοείται «μόνο για λίγες παραστάσεις», «κά-

που μέσα στο φθινόπωρο», «ώστε να μην επηρε-

άσει το επόμενο πρόγραμμα της Ομάδας» και εφ’ 

όσον, βέβαια, το επιτρέψουν και τα «οικονομικά» 

μας... Γιατί πρέπει να πούμε, ότι η φετινή χρονιά 

είχε παντού επιτυχίες εκτός από τα οικονομικά... 

Η γενική κατάσταση βλέπετε. Γι’ αυτό και ευχα-

ριστούμε από καρδιάς τους χορηγούς μας, που 

μας τίμησαν και μας στήριξαν εφέτος (επώνυ-

μους και ανώνυμους), αλλά και το ΣΑΚΑ, που 

στη δύσκολη φετινή στιγμή μας στήριξε, κρατώ-

ντας τον θεσμό της Θεατρικής του Ομάδας στο 

επίπεδο που του αξίζει!

Μια άλλη, συμπτωματική, ιδιαιτερότητα που 

υπήρξε στη φετινή δραστηριότητα της 

Ομάδας είναι η σχεδόν παντελής απουσία από 

το «σανίδι» όλης της «γερουσίας», που βρίσκε-

ται ακόμη ...«εν ζωή», μέσα στους κόλπους της... 

Ο κάθε ένας για διαφορετικούς λόγους (απόλυ-
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τα σεβαστούς), όλοι οι «γέροντες» της Ομάδας έτυχε να 

«λάμψουν» εφέτος δια της απουσίας τους από το τελευ-

ταίο της έργο. Τόσο πολύ, μάλιστα, που κάποιοι τόλμη-

σαν, να πουν ότι γι’ αυτό πήγε και τόσο καλά η παράστα-

ση... Δεν νομίζω, βέβαια, ότι χρειάζεται σοβαρή απάντηση 

προς αυτούς τους αδιόρθωτους κακεντρεχείς... Από το γε-

γονός αυτό, όμως, επιβεβαιώθηκε έμπρακτα, ότι η Θεατρι-

κή Ομάδα του ΣΑΚΑ είναι Ομάδα με «πάγκο»! Ότι έχει 

γερό και ανανεωμένο έμψυχο ιστό και ότι μπορεί να προ-

σβλέπει με αισιοδοξία στο μέλλον, για «τις επόμενες δε-

καετίες», όπως είπε και ο Πρόεδρός μας, ο Γιώργος Καλο-

φωλιάς '81. (Εδώ ας μου επιτραπεί μία προσωπική άποψη: 

Αν όχι όλοι, τουλάχιστον μερικοί από τους «γέροντες», που 

φέτος έλειψαν από το σανίδι, ανυπομονούν να ξαναεμφα-

νιστούν! Αν κάποιοι έχουν άλλη αντίληψη επί του θέματος 

ας τη βγάλουν από το μυαλό τους, διότι ο υποφαινόμενος 

τουλάχιστον, σκοπεύει να είναι παρών για αρκετές από τις 

επόμενες δεκαετίες...). 

Αυτά, λοιπόν, από τη Θεατρική Ομάδα, με τις ευχές μας 

για ένα (όσο γίνεται στις μέρες μας) ξεκούραστο και 

ξέγνοιαστο καλοκαίρι και μέχρι να λάβετε τα νέα μας για 

την επόμενη δουλειά μας, Γεια σας και Χαρά σας! 

Υ.Γ.  Στην επόμενη σελίδα φιλοξενείται μια θερμή και αυθόρ-
μητη κριτική της φετινής μας παράστασης από ένα πα-
λιό στέλεχος της Ομάδας. Τον ευχαριστούμε το ίδιο θερμά.
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Για την παράσταση της Θεατρικής Ομάδας

Παρακολούθησα την προηγούμενη εβδομάδα (1/6/2011) 

στο auditorium του Κολλεγίου Αθηνών την παράστα-

ση της Θεατρικής Ομάδας του ΣΑΚΑ –και «επίσημης αγα-

πημένης» μου– στο έργο «Άκρως Ιατρικό και…Αφόρητο» του 

Ray Cooney.

Την ομάδα αυτήν την υπηρέτησα-με συνέπεια πιστεύω-

για αρκετά χρόνια, με μερικούς άξιους και το ίδιο παθιασμέ-

νους με μένα συναδέλφους.

Όπως πιθανότατα ξέρουμε, τα έργα του εν λόγω συγ-

γραφέως χαρακτηρίζονται από ταχύτητα, καθώς και συνε-

χή και απρόοπτα στιγμιότυπα. Με αυτήν όμως την ομάδα, ο 

ρυθμός είναι ακόμη πιο καταιγιστικός. Γρήγορη ροή ατάκας, 

μπασοβγαλσίματα, καμία λέξη «πεταμένη» κάτω. Αυτοί, βρε 

παιδί μου, ο Μόρτιμορ, ο Κόνολυ, ο Μπόνεϋ δεν είναι για-

τροί. Αυτοί είναι αστραπές! Αμ, αυτή η «θλιμμένη Τέιτ», που 

άλλον κυνηγάει για πατέρα και άλλον βρίσκει για το δυστυ-

χισμένο και απαρηγόρητο παιδάκι της; Έκτακτη, χωρίς βέ-

βαια αυτό να είναι είδηση. Και βέβαια όλοι οι άλλοι. Ισάξιοι 

και «τύποι» όλοι τους.

Βρέθηκα να τους χειροκροτώ όρθιος στο φινάλε, αδια-

φορώντας αν εμποδίζω τη θεά μερικών καθημένων.

Συγχαρητήρια και σας ευχαριστώ όλους για τη μέθεξη.

Αντώνης Βουράκης ’66

Υ.Γ.  Την κρίση για τους λοιπούς συντελεστές της παράστα-

σης την αφήνω στους ειδικούς.
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Γυφτόπουλος Παναγιώτης ’92

Δάμης Άθως ’80

Ζούβελος Στέφανος Νίκος ’74

Ιωακειμίδης Μιχάλης ’88

Κεχαγιάς Κωστής ’97

Λέκκας Γιώργος ’62

Λουμίδης Σωτήρης ’62

Μακρής Αθανάσιος ’59

Μανιάς Άρης ’57

Ματανάς Θεοχάρης ’85

Μηναΐδης Γιάννης ’98

Μπιτσάκος Ανδρέας ’75

Μπονάνος Στέφανος ’78

Μωραλόγλου Ανθή ’03

Μωρίκης Ανδρέας ’69

Μωρίκης Φρειδερίκος ’00

Νικολαΐδης Γιώργος ’78

Προυκάκης Μιχάλης ’90

Σπυρόπουλος Δημήτρης ’84

Σταμέλλος Θεόδωρος ’74

Τσολακιάν Χατσίκ ’66

Φωτιάδης Μάρκος ’94

ΧΟΡΗΓΟΙ

10ΟΥ ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΤΑΒΛΙ ΣΑΚΑ

Αθηναϊκή Ζυθοποιία ΑΕ 

Οινοποιία Β.Γ. Σπηλιόπουλος ΑΒΕΕ,

Γιώργος Σπηλιόπουλος ’94
Πατροκλος Κουδουνης ’91 (Κυπελλα)

ΔΩΡΟΘΕΤΕΣ

10ΟΥ ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΤΑΒΛΙ ΣΑΚΑ

Sport Camp AE,

Σπύρος Καραβούλης ’85
Global Aviation SA,

Αλέξανδρος Τσακτάνης ’01
House Of Wine,

Μιχάλης Πικούνης 

Καταστημα Duxiana,

Ιωσήφ Λεβής ’98

Έλαβαν μέρος
οι απόφοιτοι: 
Έλ

10ο
 Τουρνουά Τάβλι ΣΑΚΑ

...ονειρεμένα ταξίδια σε μοναδικούς προορισμούς με την σφραγίδα ποιότητας 30 ετών του Travel Plan

Travel Plan: 

Γιορτάστε μαζί μας & κερδίστε 

πλούσια δώρα! Αναζητήστε 

τις εορταστικές προσφορές μας 

στο δίκτυο καταστημάτων 

Travel Plan

Περιλαμβάνονται
  Αερ. εισιτήρια οικονομικής θέσης σε ειδικούς 
ναύλους 

  Διαμονή όπως αναφέρεται έως 30/9
(κρατήσεις έως 31/07) 
  Ασφάλεια αστικής & επαγγελματικής ευθύνης 
  Μεταφορές από/προς αεροδρόμιο. 

  ΝΤΟΥΜΠΑΪ 3νυχ. ξενοδ. 3*, ΒΒ από 295€
 5νυχ. ξενοδ. 4*, ΗΒ από 998€

  5νυχ. ξενοδ. 4*, ΗΒ από 940€
  5νυχ. ξενοδ. 4*, ΒΒ από 690€
  5νυχ. ξενοδ. 4* sup., ΒΒ από 510€
  5νυχ. ξενοδ. 4* ΒΒ από 515€

Exclusive
by Travel Plan

Π
ραγματοποιήθηκε την Κυριακή 8 

Μαΐου στη Λέσχη του ΣΑΚΑ το 

10ο Τουρνουά Τάβλι, με τη συμ-

μετοχή 22 συναποφοίτων και την προσέ-

λευση αρκετών ακόμη θεατών, οι οποίοι 

δημιούργησαν μια όμορφη κολλεγιακή 

ατμόσφαιρα.

Νικητές αναδείχθηκαν οι Αθανάσιος 

Μακρής ’59 (1η θέση), Μιχάλης Προυκά-

κης ’90 (2η θέση) και Γιάννης Μηναΐδης 

’98 (3η θέση), με το ραντεβού να ανανεώ-

νεται για το προσεχές φθινόπωρο.

Η διεξαγωγή της εκδήλωσης θα ήταν 

αδύνατη χωρίς την ευγενική συμβολή των 

μόνιμων χορηγών και δωροθετών μας, 

τους οποίους και ευχαριστούμε θερμά.
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Γνωρίζεις ότι μπορείς να 
προστατευτείς από τον 
καρκίνο του τραχήλου της μήτρας;

G
R/

C
ER

/0
00

3/
11

Τώρα μπορείς να μειώσεις τον κίνδυνο.
Ενημερώσου από το γιατρό σου για το εμβόλιο έναντι του καρκίνου του τραχήλου της μήτρας. 
Ο εμβολιασμός συνιστάται από το Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών σε κορίτσια και νέες γυναίκες 
12 έως 26 ετών και καλύπτεται από τα Ασφαλιστικά Ταμεία.

Όπως όλα τα εμβόλια το Cervarix®, χορηγείται μόνο με ιατρική συνταγή. Έχει ενδείξεις και 
αντενδείξεις. Διαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών χρήσης πριν κάνετε το εμβόλιο.

Μπορείτε να μάθετε περισσότερα στην ιστοσελίδα: www.cervarix.gr

 

Μελίνα, 18.  Πίστευα ότι ο καρκίνος του 
τραχήλου της μήτρας δεν μπορεί να   
προληφθεί. Έμαθα από το γιατρό μου 
ότι μπορώ να προστατευτώ.

Όπως συμβαίνει με όλα τα εμβόλια, το Cervarix® μπορεί να μην προστατεύσει πλήρως όλα τα άτομα που θα εμβολιαστούν. Επειδή το Cervarix® δεν θα προστατέψει από όλους τους τύπους του ιού 
των ανθρώπινων θηλωμάτων, πρέπει να συνεχίζεται η λήψη των απαραίτητων προληπτικών μέτρων έναντι της έκθεσης στον HPV και των σεξουαλικά μεταδιδόμενων ασθενειών. Αν και ο 
εμβολιασμός μπορεί να σας προστατεύσει από τον καρκίνο του τραχήλου της μήτρας, δεν υποκαθιστά τον τακτικό προληπτικό έλεγχο του τραχήλου της μήτρας. Πρέπει να συνεχίσετε να 
ακολουθείτε τις συμβουλές του γιατρού σας όσον αφορά στο τραχηλικό επίχρισμα/τεστ Παπανικολάου (εξέταση για μεταβολές στα κύτταρα του τραχήλου της μήτρας που προκαλούνται από μία 
HPV λοίμωξη) και τα προληπτικά και προστατευτικά μέτρα. Το Cervarix® δεν πρέπει να χορηγείται εάν το άτομο που πρόκειται να εμβολιαστεί έχει σοβαρή λοίμωξη με υψηλό πυρετό. Μπορεί να είναι 
αναγκαίο να αναβάλετε τον εμβολιασμό μέχρι την ανάρρωση. Μία ελαφρά λοίμωξη, όπως ένα κρυολόγημα, δεν αποτελεί πρόβλημα, αλλά συζητήστε το πρώτα με τον γιατρό σας. Πρέπει να 
ενημερώσετε τον γιατρό εάν το άτομο που πρόκειται να εμβολιαστεί έχει πρόβλημα με αιμορραγίες ή εμφανίζει εύκολα μώλωπες. To Cervarix® χορηγείται μόνο ενδομυϊκά και σε καμία περίπτωση 
δεν χορηγείται σε φλέβα.

Λένα, 25.  Πίστευα ότι είμαι πια 
μεγάλη και έχω ξεπεράσει τη 
συνιστώμενη ηλικία εμβολιασμού. 
Έμαθα ότι είμαι ακόμη στην 
κατάλληλη ηλικία.

Δανάη, 22.  Πίστευα ότι επειδή 
έχω μόνιμη σχέση δεν χρειαζόταν 
να εμβολιαστώ. Έμαθα ότι ο 
εμβολιασμός μπορεί να με 
βοηθήσει να προστατευτώ.

SEE-352-Cervarix_ktx_Skala-2011-D5.ai   1   4/6/2011   8:17:40 PM
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Τ
ο βράδυ της 23ης Ιουνί-

ου 2011  πραγματοποιήθη-

κε το Reunion της Τάξης του  

1961 για 

τα 50 χρό-

νια από την 

αποφοίτησή μας από το Κολλέ-

γιο Αθηνών, με μεγάλη μάλιστα 

επιτυχία, αφού συγκεντρωθήκα-

με 57 απόφοιτοι και παλιοί μα-

θητές στο δροσερό προαύλιο της 

Λέσχης του ΣΑΚΑ, περισσότεροι 

από ποτέ άλλοτε.  

Ήταν πράγματι συγκινητι-

κό να βλέπεις παλιούς φίλους 

να ξανασυναντιούνται για πρώ-

τη φορά μετά μισό αιώνα,  συμ-

μαθητές που ταξίδεψαν από το 

εξωτερικό, όπου κατοικούν, μό-

νο για να βρεθούν πάλι μαζί μας, 

κολλητούς να  αναγνωρίζονται 

δύσκολα μεταξύ τους από τα ση-

μάδια που άφησε ο χρόνος. 

Μετά τη φορτισμένη προ-

σέλευση, ανάμεσα σε νοσταλγι-

κούς ήχους των “oldies” και το 

slide-show με τις φωτογραφίες 

από τις εκδρομές και 

το «Θησαυρό» της  

τάξης, ακολούθησε 

η προσφώνηση-ανα-

δρομή στα σχολικά 

μας χρόνια από τον 

Κωστή Βαΐτσο, που 

μας έδωσε μια εικό-

να σύγκρισης του 

παλαιού  με το σημε-

ρινό Κολλέγιο. Σει-

ρά είχε η παραδοσι-

ακή ομαδική φωτο-

γραφία στις σκάλες 

του ανακαινισμένου 

Μπενακείου, με την 

απαραίτητη βεβαίως 

καζούρα. 

Στη συνέχεια, ο 

μπουφές άνοιξε με νόστιμα εδέσματα και καλό κρασί, για 

να  περάσουν ευχάριστα οι διάφορες παρέες που σχημα-

τίστηκαν στα τραπέζια από παλιούς συντρόφους ή συνά-

δελφους στην επαγγελματική τους καριέρα.  Μαζί και δύο 

παλαιοί μας καθηγητές, ο κ. Θεοδώρου και ο κ. Κουτού-

ζης, καθώς και ο Πρόεδρος του ΣΑΚΑ,  κ. Γ. Καλοφωλιάς 

΄81, που με χαρά ανταποκρίθηκαν στην πρόσκληση να 

γιορτάσουν κοντά μας. 

Προς το τέλος της βραδιάς μαζευτήκαμε όλοι γύρω 

από τη «Τούρτα της Επετείου», με τον Αλέκο Τσουκάτο 

να σβήνει το κεράκι ως αρχαιότερος και τον κ. Θεοδώ-

ρου να απευθύνει την ωραία και επίκαιρη πρόποση να συ-

ναντηθούμε όλοι – και εκείνου συμπεριλαμβανομένου – 

μαζί ξανά στο Reunion των 60 χρόνων της Τάξης μας, το 

2021, πράγμα που όλοι με συγκίνηση συνυποσχεθήκαμε 

ανοίγοντας τις δέουσες σαμπάνιες. 

Αυτή την «επανένωση», στην οποία μας έλειψαν όσοι 

δεν μπόρεσαν να έλθουν, αλλά και τόσοι που μας άφη-

σαν πρόωρα, θα την κρατήσουμε στη μνήμη μας ζωντα-

νή για πάντοτε. 

 Γιάννης Βλαστάρης '61

  REUNION ’61
50 ΧΡΟΝΙΑ



Σ
τις 27 Ιουνίου 

πρα γματοποιή-

θηκε στον κήπο 

της λέσχης του ΣΑΚΑ το 

reunion των 45 χρόνων 

από την αποφοίτηση της 

τάξης του ’66.

Πενήντα συναπό-

φοιτοι και παλιοί συμ-

μαθητές βρεθήκαμε 

μαζί και περάσαμε μια 

«ζεστή» βραδιά (πα-

ρά τη σχετική ψύχρα) 

με αναμνήσεις από τα 

σχολικά μας χρόνια, 

καλή διάθεση, έντο-

νες συζητήσεις και 

σχολιασμό της τρέ-

χουσας πολιτικοοικο-

νομικής κατάστασης, 

χωρίς να λείψουν τα 

απαραίτητα ανέκδο-

τα, χωρατά και πει-

ράγματα. Τη βραδιά 

συνόδευσε καλό φα-

γητό, κρασί και μου-

σική των 60’s. Η οργα-

νωτική επιτροπή δη-

μιούργησε και μοίρα-

σε σε όλους τους συν-

δαιτυμόνες το CD «20 

Songs for the 2011 

Reunion», για να θυ-

μηθούμε τα τραγού-

δια που μεσουρανού-

σαν τα χρόνια εκείνα της 

σχολικής μας ζωής.

Το reunion μας αφιερώ-

σαμε στον Γιώργο Λαλιώ-

τη, αγαπημένο φίλο και συμ-

μαθητή, που έφυγε από τη 

ζωή σε τροχαίο δυστύχημα 

μία μέρα πριν. Η σκέψη και 

η αγάπη μας τον συνοδεύει 

στο στερνό του ταξίδι.

Ο Νίκος Τσαβλίρης έρι-

ξε την ιδέα, που έγινε αμέ-

σως δεκτή, να ξεκινήσου-

με, για τα 45 χρόνια μας μια 

προσπάθεια συλλογής χρη-

μάτων για την ενίσχυση του 

ταμείου υποτροφιών, με στό-

χο την όσο το δυνατόν μεγα-

λύτερη συμμετοχή, κατά το 

μέρος πάντοτε των δυνατο-

τήτων του καθενός από εμάς.

Χωρίσαμε με την ευχή 

να ξαναβρεθούμε, όλοι μαζί, 

πριν το reunion των 50 χρό-

νων μας!

Βασίλης Μουσαίος ’66

  REUNION ’66
45 ΧΡΟΝΙΑ



  REUNION ’86/’87
25 ΧΡΟΝΙΑ

Μ
ε ιδιαίτερη επιτυχία διοργανώθηκε η εκδήλωση 

του εορτασμού των 25 ετών από την αποφοίτη-

ση της τάξης του Κολλεγίου Αθηνών του 1986 

-τριτάξιου και 1987-  τετρατάξιου, που έγινε την Παρα-

σκευή 24 Ιουνίου. 

Η ωραία βραδιά άρχισε με  περιήγηση από τον Chris 

McClinton στο ανακαινισμένο κτίριο του Μπενακεί-

ου στις 20:00 και συνεχίστηκε με Reception / Cocktail - 

Buff et που παρατέθηκε από το Κολλέγιο στις 21:00 στο 

Bookis Plaza. Εκεί ήταν παρόντες και περίπου 40 παλιοί 

καθηγητές μας. Όλοι μαζί μετακινηθήκαμε αργότερα στη 

Λέσχη του ΣΑΚΑ, όπου μας περίμεναν ποτά, Buff et με φα-

γητό, μουσική από τη δεκαετία του ’80, πλούσιο φωτογρα-

φικό υλικό από τους Θησαυρούς, παλαιές αναμνηστικές 

φωτογραφίες σε 2 οθόνες, αναμνηστικά CD με μουσική, 

τον Θησαυρό, μπλουζάκια polo, αλλά και κλήρωση με δώ-

ρα. 

Η επιτυχία της  διοργάνωσης ήταν πολύ μεγάλη, αφού 

παρευρέθηκαν περισσότεροι από 100 συμμαθητές, εκ των 

οποίων 5 από το εξωτερικό (από Αμερική, Γερμανία, Αγ-

γλία και Ιταλία). Όλοι έμειναν ενθουσιασμένοι και πέρα-

σαν ένα εξαιρετικό βράδυ, συζητώντας, κάνοντας πλάκα 

και αναπολώντας τα σχολικά χρόνια. Ήταν τέτοιο το κλί-

μα που οι τελευταίοι αποχώρησαν λίγο μετά τις 3 το πρωί. 

Αξίζει να σημειωθεί ότι έχει δημιουργηθεί και σχετι-
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κό web site (http://athenscollegeclass86-87.gr), το οποίο 

περιλαμβάνει ήδη πλούσιο φωτογραφικό υλικό και στο 

οποίο θα αναρτηθούν και φωτογραφίες της βραδιάς. Πρέ-

πει επίσης να αναφερθεί ότι έχει τεθεί ως στόχος να συλ-

λεγούν χρήματα για δωρεά στο Fund Drive, προκειμένου 

να καλυφθεί μια θέση εξαετούς φοίτησης μετά την εισα-

γωγή παιδιού με εξετάσεις στην Α’ Γυμνασίου

Ευχαριστούμε όλους για τη βοήθειά τους στη διοργά-

νωση και τη συμμετοχή τους στην πολύ ωραία βραδιά που 

περάσαμε. 

Απόστολος Γεωργαντζής ’86

  REUNION ’71
40 ΧΡΟΝΙΑ

Σ
αράντα χρόνια μετά την αποφοίτησή της, στις 20 

Ιουνίου 2011, η τάξη του ’71 πραγματοποίησε στη 

Λέσχη του ΣΑΚΑ το reunion για τον εορτασμό αυ-

τής της επετείου. Σε μια υπέροχη κολλεγιακή βραδιά με 

συζητήσεις που κράτησαν ως το πρωί, θυμηθήκαμε όλα 

όσα μας συνδέουν και δεσμευτήκαμε να ξαναβρεθούμε το 

συντομότερο δυνατόν.  Η τάξη του '71
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  REUNION ’81
30 ΧΡΟΝΙΑ

Μ
ε μεγάλη επιτυχία και τη συμμετοχή δεκάδων 

συναποφοίτων, μεταξύ των οποίων και μονίμων 

κατοίκων εξωτερικού, που έφθασαν ειδικά για 

το γεγονός, πραγματοποιήθηκε το reunion της τάξης του 

1981, με αφορμή τη συμπλήρωση 30 ετών από την απο-

φοίτηση της. Το βράδυ της 9ης Ιουνίου ξαναζήσαμε όμορ-

φες κολλεγιακές στιγμές και αναβιώσαμε αναμνήσεις της 

σχολικής μας ζωής, παρουσία παλαιών μας καθηγητών. 

Ευχή όλων μας είναι η συνάντηση να επαναληφθεί το συ-

ντομότερο.



ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΝΕΧΑΜΑΣ ‘64

Μόνο μια υπόσχεση ευτυχίας

Η θέση του Ωραίου

στην τέχνη και τη ζωή

Εκδόσεις Νεφέλη, Αθήνα 2010

TO ΕΡΩΤΗΜΑ δεν 

είναι αν μπο-

ρώ να αγαπή-

σω κάποιον που 

είναι πράγματι 

άσχημος -κα-

λώς ή κακώς, 

έτσι φαίνονται να κάνουν οι περισ-

σότεροι άνθρωποι- αλλά κατά πό-

σον μπορώ να αγαπήσω κάποιον τον 

οποίο θεωρώ άσχημο· και προσωπι-

κά πιστεύω ότι αυτό είναι αδύνατον. 

Όμως στο μέτρο που θεωρώ έναν άν-

θρωπο ωραίο -πράγμα το οποίο, στον 

έναν ή τον άλλο βαθμό, είναι ζήτημα 

έρωτα- η ζωή θα μου φαίνεται καλύ-

τερη μαζί του παρά χωρίς αυτόν. Τούτο 

το στοιχείο της προσδοκίας και οι κίν-

δυνοι τους οποίους ενέχει είναι ουσι-

ώδη για το ωραίο, το οποίο μαραίνεται 

όταν δεν υπόσχεται κάτι περισσότερο 

απ’ ό,τι έχει ήδη δώσει, με αποτέλεσμα 

ο έρωτας να σβήσει· επειδή, ο έρωτας, 

όπως έγραφε ο Proust «δεν γεννιέται, 

δεν επιζεί, παρά μόνο όταν παραμένει 

ένα κομμάτι να κατακτηθεί. Αγαπάμε 

μόνο ό,τι δεν κατέχουμε ολόκληρο».

Tο ωραίο δείχνει να στρέφεται 

προς το μέλλον, κι εμείς το ακολου-

θούμε χωρίς να γνωρίζουμε τι θα μας 

αποφέρει. Γι’ αυτόν λοιπόν τον λόγο 

μας είναι δύσκολο να εξηγήσουμε τό-

σο γιατί αγαπάμε κάποιον όσο και γιατί 

κάποιος είναι φίλος μας. Στους λόγους 

για τους οποίους θεωρώ ότι κάποιος 

είναι ωραίος άνθρωπος περιλαμβάνο-

νται γνωρίσματα τα οποία πιστεύω ότι 

δεν μου έχει φανερώσει ακόμα, γνω-

ρίσματα που μπορεί να με οδηγήσουν 

προς κατευθύνσεις τις οποίες σήμερα 

μου είναι αδύνατον να προβλέψω. Tο 

ωραίο μου εμπνέει επιθυμίες χωρίς να 

φανερώνει το αντικείμενό τους και με 

καθιστά πρόθυμο να επαναπροσδιο-

ρίσω αυτό που ήδη επιθυμώ χωρίς να 

μου λέει τι θα το αντικαταστήσει. Όταν 

λέω -όπως όλοι μας ενίοτε λέμε- ότι 

θέλω εσάς και όχι κάτι από εσάς, στην 

πραγματικότητα εναποθέτω τον εαυτό 

μου στα χέρια σας, διαβεβαιώνοντας 

και τους δυο μας ότι θα είμαι ευτυχι-

σμένος ό,τι κι αν μου συμβεί, αρκεί αυ-

τό να οφείλεται σε εσάς.

Πρόκειται για ένα καταιγιστικό 

συναίσθημα, μια συναρπαστική αί-

σθηση ότι όλα θα πάνε καλά -και πολύ 

συχνά βέβαια η αίσθηση αυτή αποδει-

κνύεται λανθασμένη. O Stendhal είχε 

δίκιο: Το ωραίο δεν είναι παρά μια 

υπόσχεση ευτυχίας.

ΣΤΑΥΡΟΣ ΘΩΜΑΔΑΚΗΣ ’64

Κράτος και ανάπτυξη
στην Ελλάδα

Ένα εξελικτικό δίδυμο

Εκδόσεις Αλεξάνδρεια, Αθήνα 2011

ΤΟ 2010, η Ελλάδα 

έχει τεθεί εκτός 

της διεθνούς αγο-

ράς κεφαλαίων. 

Το κράτος βρέ-

θηκε στην αρχή 

του έτους σε κα-

τάσταση οιονεί χρεοκοπίας και η αδυ-

ναμία του επανήλθε βίαια στο ιστορι-

κό προσκήνιο και στη συνείδηση των 

ανθρώπων. Δεν είναι η πρώτη φορά…

Ο τόμος περιλαμβάνει δοκίμια 

που γράφτηκαν την περίοδο 1980-

96. Είναι ίσως κακός οιωνός για την 

κοινωνία μας ότι διατηρούν την επι-

καιρότητά τους. Κεντρικό θέμα του 

βιβλίου είναι το κράτος ως οικονομι-

κό πρόβλημα αλλά και ως αναγκαί-

ος συντελεστής ανάπτυξης. Η μελέτη 

δύσκολων περιόδων στην ελληνική 

οικονομία περιλαμβάνει τον 19ο αι-

ώνα, την κατοχική και εμφυλιακή πε-

ρίοδο, την πρώιμη μεταπολίτευση. 

Όλες ήσαν περίοδοι μεγάλων κρίσεων 

και σε όλες απαιτήθηκε η αποφασιστι-

κή παρέμβαση του κράτους. Η ιστορία 

φυσικά δεν επαναλαμβάνεται και δεν 

επιτρέπει μοιρολατρίες. Ούτε είναι δυ-

νατό να εξομοιώνουμε τη σημερινή με 

άλλες κρίσεις του παρελθόντος. Η επί-

δραση όμως μακροχρόνιων παραγό-

ντων και νοοτροπιών φαίνεται να επι-

φέρει περιοδικά στο προσκήνιο όλα τα 

ανεκπλήρωτα αιτήματα, όλα τα ανοι-

κτά ζητήματα που μας έρχονται από 

το παρελθόν.

Τα δημόσια αγαθά αποτελούν κε-

ντρική συνθήκη στην ικανότητα των 

ιδιωτών να παράγουν, να εξάγουν, να 

επεκτείνουν την απασχόληση και να 

κερδίζουν. Χωρίς συλλογική δράση 

δεν υπάρχει ούτε ανάπτυξη ούτε ευη-

μερία. Η ανάπτυξη, με όλη την ιστορι-

κή ποικιλία που περιλαμβάνει ο όρος, 

ποτέ δεν ήταν απλό θέμα “ιδιωτικής 

πρωτοβουλίας”.

Η ελληνική ιστορία χαρακτηρί-

ζεται από λίγα και διακριτά αναπτυ-

ξιακά επεισόδια. Ποιες ήταν οι προϋ-

ποθέσεις γι’ αυτά και πώς μπορούν να 

εκπληρωθούν; Τα δοκίμια του τόμου 

διαγράφουν απαντήσεις και προτάγ-

ματα σε αυτό το ερώτημα.

Το έργο προλογίζει ο Ομότιμος 

Καθηγητής του ΕΚΠΑ Γ. Δερτιλής.

ΝΙΚΟΣ ΔΗΜΟΥ ‘54

Δοκίμια
Ελύτης, Σεφέρης, Δημουλά, Βιζυηνός, 

Ταχτσής, Έλιοτ, Όργουελ, παραμύθι, 

χρονογράφημα

Εκδόσεις Opera, Αθήνα 2011

Σ Υ Γ Κ Ε Ν Τ Ρ Ω Μ Ε -

ΝΑ σε έναν τό-

μο, στην οριστι-

κή τους έκδοση, 

δοκίμια τριάντα 

έξι ετών για ποι-

ητές και συγγρα-

φείς. Περιλαμβάνονται και αυτά που 

διάλεξε ο Οδυσσέας Ελύτης για να συ-

λ β

ΒιβλίοΒιβλίο Επιμέλεια: Γιώργος Νικολού ’07
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νοδεύσουν το έργο του σε ανθολογίες, 

και εκείνο που πρωτοπαρουσίασε την 

Κική Δημουλά στο ελληνικό κοινό -και 

στο γαλλικό, είκοσι χρόνια αργότερα. 

Όποιος αγαπάει την καλή λογοτεχνία 

θα βρει εδώ έναν θησαυρό από σκέ-

ψεις, αναλύσεις, παρατηρήσεις, που 

φωτίζουν και επεξηγούν μεγάλα έρ-

γα της εποχής μας.

ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΜΑΝΟΣ ‘58

Αντιστρουθοκαμηλικά

Εκδόσεις Καθημερινή, Αθήνα 2010

«Η ΕΛΛΑΔΑ με-

τά από τριάντα 

χρόνια άσωτου 

βίου κατέληξε 

στο ΔΝΤ.

Στο βιβλίο 

αυτό έχω συμπε-

ριλάβει μερικά κείμενα μου, από το 

2010 μέχρι το 1993. Είναι κυρίως άρ-

θρα και κάποιες ομιλίες μου. Καλύπτουν 

την περίοδο αμέσως μετά την τελευταία 

υπουργική μου θητεία έως σήμερα. Από 

τότε, με τον ένα ή τον άλλο τρόπο, πα-

ρέμεινα στην αντιπολίτευση.

Στη σύντομη θητεία μου -18 μή-

νες- ως Υπουργός Οικονομίας και Οι-

κονομικών (1992–1993) δεν δίστα-

σα να συγκρουστώ, σχεδόν με όλους, 

προκειμένου να επιφέρω ριζοσπαστι-

κές αλλαγές στον τρόπο λειτουργίας 

του κράτους. Στα χρόνια που ακολού-

θησαν είχα την ικανοποίηση να διαπι-

στώσω ότι σχεδόν όλα όσα ξεκίνησαν 

τότε είχαν τη σπάνια ικανότητα να εμ-

φανίζονται κάθε τόσο στο προσκήνιο. 

Ο σπόρος της περιόδου '92-93 διατη-

ρούσε τη ζωντάνια του και κάθε τόσο 

καρποφορούσε, όπως οι δύστροποι και 

ανθεκτικοί σπόροι μερικών δέντρων 

που καρποφορούν ακατάστατα και με 

μεγάλη καθυστέρηση.

Όλα όσα ξεκίνησαν τότε και - πώς 

να το κάνουμε, άλλαξαν τη ζωή μας 

-συνάντησαν τη λυσσασμένη αντί-

δραση σχεδόν όλου του πολιτικού κό-

σμου (περιλαμβανομένου και εκείνου 

της Ν.Δ. στην κυβέρνηση της οποίας 

ήμουν), των ΜΜΕ και των συνδικάτων. 

Ξεκίνησαν όμως, και τελικά έγιναν.

Σχεδόν όλα όσα έχω πει και γρά-

ψει αυτά τα 20 χρόνια, τα προσυπο-

γράφω σήμερα. Θα μπορούσαν, με 

μικρές προσαρμογές, να γραφτούν 

σήμερα για την τωρινή πραγματικό-

τητα. Διότι δυστυχώς, σχεδόν τίποτε 

διαρθρωτικό δεν άλλαξε. Γι’ αυτό τα 

παλιά αυτά κείμενα εξακολουθούν να 

είναι επίκαιρα.

(Από τον πρόλογο του βιβλίου)

ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΚΑΣΔΑΓΛΗΣ ‘76

Απολύομαι
και τρελαίνομαι

Η ζόρικη θητεία

του Χρήστου Καστανά

Εκδόσεις Καστανιώτη, Αθήνα 2011

ΣΤΕΚΟΜΑΙ ΣΤΗΝ 

ΠΥΛΗ να πω δυο 

τελευταίες κου-

βέντες στον αλ-

φαμίτη. Σαν 

καρεδάκια πα-

λ ι ο μ ο δί τ ι κο υ 

φιλμ περνάνε σε μια στιγμή απ’ το 

μυαλό μου η Κόρινθος, η Θήβα, η Βέ-

ροια, το Μεγάλο Πεύκο. Η ταινία δεν 

είναι έγχρωμη. Δεν είναι καν ασπρό-

μαυρη. Πράσινα και χακί χρώματα σε 

μαύρο φόντο. Ο φαιοπράσινος εφιάλ-

της τελειώνει. Σφίγγω στην τσέπη με 

εμπιστοσύνη την αστυνομική ταυτό-

τητα και το απολυτήριο. Φανταστείτε 

το σε βυσσινί χρώμα με ροζ ανταύγει-

ες, μοβ πουά και έξαλλες φωτογρα-

φίες. Κάνω δυο εναέριες τούμπες και 

αφήνω το στρατόπεδο πίσω μου. 

«Απολύομαι και τρελαίνομαι».

Το όνομά μου είναι Χρήστος Κα-

στανάς. Μερικοί με φωνάζουν Χριστό-

φορο Κάσδαγλη. Όλοι όμως το ξέρουν, 

πως είμαι πια ένας πολίτης».

Το βιβλίο αποτελεί νέα συμπληρω-

μένη έκδοση του παλαιότερου και κλα-

σικού πλέον ομώνυμου έργου του 1988, 

με τον Π. Γ. Χρήστου να σημειώνει στην 

Καθημερινή πως «ο Κάσδαγλης μετα-

φέρει την εμπειρία του από το στρατό 

σε μια σχεδόν φαντασιωτική αφήγηση, 

με γελοιογραφικά πορτραίτα και αλλε-

πάλληλες παρωδίες…»

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΝΟΛΛΑΣ ‘59

Ο τύμβος κοντά στη θάλασσα

Εκδόσεις Καστανιώτη, Αθήνα  2011

ΤΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΙ-

ΝΑΙ αυτό που 

συνδέει έναν 

Φράγκο σταυ-

ροφόρο με 

έναν συνονό-

ματό του κε-

ντροευρωπαίο αναρχικό, έναν Εγγλέ-

ζο ευγενικής γενιάς, πράκτορα της Γ΄ 

Διεθνούς, κι έναν μονόχειρα Έλληνα 

ομογενή; Και πώς μπορεί να τελειώ-

σει μια τέτοια ιστορία; Τελειώνουν 

ποτέ οι ιστορίες που κίνητρό τους συ-

νήθως είναι η αχόρταγη πείνα του συγ-

γραφέα να καταφέρει να διηγηθεί όσο 

περισσότερα γίνεται με όσο λιγότερες 

λέξεις;

Μήπως αυτό που τα συνδέει, αυτό 

που ήταν βαθιά και για καιρό βυθισμέ-

νο, είναι η Γλυκερία; Μια γυναίκα που 

είχε πονέσει πολύ και που όλοι -ζωντα-

νοί και νεκροί- επιθυμούν να χαθούν 

στο κορμί της;

Φ. ΚΑΤΣΟΥΡΟΣ
Travemünde, 19.2.1992

B. HESSEN-Κ. ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ-

Α. ΜΠΑΛΤΑΣ ’62

Μαρξισμός και επιστήμες

Ιστοριογραφικές και φιλοσοφικές
προσεγγίσεις

Εκδόσεις Νεφέλη, Αθήνα 2011

ΣΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΠΑ-

Ρ Ο Υ Σ Ι Α Ζ Ε Τ Α Ι

για πρώτη φο-

ρά στην ελ-

ληνική γλώσ-

σα το διάσημο 

έργο του Σο-

βιετικού μαρξιστή φυσικού, ιστο-

ρικού και φιλοσόφου Boris Hessen 

(1893-1936) «Οι κοινωνικές και οι-

κονομικές ρίζες των Αρχών της Φυ-

σικής Φιλοσοφίας του Νεύτωνα», το 

οποίο είχε παρουσιαστεί ως ανακοί-

νωση στο 2ο Διεθνές Συνέδριο Ιστο-

ρίας των Επιστημών και των Τεχνι-

κών που έγινε στο Λονδίνο το 1931. 

Το έργο του Hessen κατέχει στην ιστο-

ριογραφία της ιστορίας των επιστη-

μών μια μοναδική θέση, διότι με αυ-

τό επιχειρήθηκε για πρώτη φορά μέσω 

της μαρξιστικής θεωρίας η ανάγνωση, 

η κατανόηση και η ανασυγκρότηση 

της ιστορικής γενεαλογίας ενός κορυ-

φαίου για τη νεότερη επιστήμη έργου, 

των «Μαθηματικών Αρχών της Φυσι-

κής Φιλοσοφίας του Νεύτωνα», όχι με 

όρους που παραπέμπουν στην ιδιοφυ-

ΐα του δημιουργού τους ή στην προϋ-

πάρχουσα του Νεύτωνα φυσική θεω-

ρία, αλλά με όρους που παραπέμπουν 

σχεδόν αποκλειστικά στις πολιτικές, 

κοινωνικές και οικονομικές συνθήκες 

της εποχής του.

Η παρούσα έκδοση περιλαμβάνει 

δύο κείμενα που έγραψαν με αφορμή 

την ελληνική μετάφραση του έργου 

του Hessen o Κώστας Γαβρόγλου και ο 

Αριστείδης Μπαλτάς. Στο κείμενο του 

ο τελευταίος παρουσιάζει τα φιλοσο-

φικά προβλήματα που αναδύονται από 

τη μαρξιστική θεώρηση της επιστημο-

νικής αντικειμενικότητας. Οι περισσό-

τερες φιλοσοφικές προσεγγίσεις συ-

γκλίνουν στο ότι μια επιστήμη όπως 

η Φυσική προσφέρει την αντικειμενι-

κή γνώση του μέρους του κόσμου που 

επιλαμβάνεται. Την άποψη αυτή φαί-

νεται να υιοθετούν και οι περισσότε-

ρες εκδοχές του μαρξισμού, εκείνης 

του ίδιου του Μαρξ συμπεριλαμβα-

νομένης. Αλλά, από την άλλη μεριά, 

οι περισσότερες εκδοχές του Μαρ-

ξισμού, πάλι εκείνης του Μαρξ συ-

μπεριλαμβανομένης, επιστρατεύουν 

ισχυρά επιχειρήματα για να ισχυρι-

στούν ότι κάθε επιστήμη είναι κοινω-

νικό προϊόν και άρα δέσμια της εποχής 

της και των κοινωνικών συνθηκών που 

εκάστοτε επικρατούν. Δημιουργείται 

έτσι μια ένταση με επίκεντρο την επι-

στημονική αντικειμενικότητα. Η συμ-

βολή του Αριστείδη Μπαλτά επιχειρεί 

να αντιμετωπίσει αυτή την ένταση σε 

συνάρτηση με την εργασία του Hessen 

προτείνοντας παράλληλα μια μορφή 

διεξόδου που «σώζει» τόσο την αντι-

κειμενικότητα όσο και την κοινωνική 

αγκύρωση της κάθε επιστήμης.

λάβ ά ί

β ύ ξ ή

ΒιβλίοΒιβλίο
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ΣΤΕΛΙΟΣ ΒΙΡΒΙΔΑΚΗΣ ‘74

Η υφή της ηθικής
πραγματικότητας

(La Robustesse du Bien)

Εκδόσεις Leader Books, Αθήνα 2011

ΣΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΑΥ-

ΤΟ διερευνώ-

νται βασικά ση-

μ α σ ι ο λ ο γ ι κά , 

γ νωσιολογικά 

και οντολογικά 

ερωτήματα που 

αφορούν τα αντικείμενα του ηθικού 

στοχασμού. Μπορούν να αποδοθούν 

τιμές αληθείας στις ηθικές μας κρί-

σεις; Ποια είναι η υφή των αξιών, αρ-

χών και αρετών στις οποίες θεωρούμε 

ότι αναφέρονται αυτές οι κρίσεις; Είναι 

εφικτή κάποια ηθική γνώση ικανή να 

κατευθύνει τις πράξεις μας; Περιγρά-

φονται διεξοδικά οι σχετικές συζητή-

σεις στον χώρο της σύγχρονης μεταη-

θικής και υποστηρίζεται η υιοθέτηση 

μιας μορφής μετριοπαθούς ηθικού ρε-

αλισμού ρασιοναλιστικής έμπνευσης.

ΑΡΤΕΜΗΣ ΑΡΤΕΜΙΑΔΗΣ ‘59

Οι Ανυπάκουοι

Εκδόσεις Διόπτρα, Αθήνα, 2010

Ο Ι Ε Λ Λ Η Ν Ε Σ

που μάχονται 

με αξιοπρέ-

πεια για τα 

ιδανικά τους. 

Ά ν θ ρ ω π ο ι 

ανυπάκουοι 

που αντιστέ-

κονται στο ρεύμα και χαράζουν τη δι-

κή τους πορεία. Ένας ολόκληρος λα-

ός που δεν υποκύπτει στις προσταγές 

των ισχυρών και πορεύεται για μια κα-

λύτερη Ελλάδα. Από τις αρχές του ει-

κοστού αιώνα μέχρι και τις μέρες μας 

ξετυλίγεται η ιστορία μιας οικογένειας 

που έζησε την καταστροφή της Σμύρ-

νης, την Κατοχή, τον Εμφύλιο Πόλεμο, 

βιώνοντας ακόμη και τις πιο πρόσφα-

τες κοινωνικές εξελίξεις.

Ένα μυθιστόρημα που μπλέκει 

έντεχνα το χθες με το σήμερα…

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΑΦΝΟΣ ‘61

Ρόμυ Σνάιντερ

Αθήνα 2011

ΑΞΙΟΠΟΙΩΝΤΑΣ

την πολύχρο-

νη και συνε-

πή ενασχό-

λησή του με 

την έβδομη 

τέχνη, ο Κώ-

στας Δάφνος 

’61 «καταγράφει την πραγματική βι-

ογραφία της Ρόμυ Σνάιντερ, μια βιο-

γραφία με δραματικές και ευχάριστες 

πτυχές». Εκκινώντας από μια αντι-

προσωπευτική ανασκόπησή της ζω-

ής της, συνεχίζει με την παράθεση συ-

νεντεύξεων και δηλώσεών μεγάλων 

πρωταγωνιστών του κινηματογρά-

φου για την Αυστριακή σταρ, προ-

κειμένου να καταλήξει σε μια πλήρη 

παρουσίαση της φιλμογραφίας της. 

Το βιβλίο επενδύεται με πλούσιο φω-

τογραφικό υλικό. Στην εισαγωγή του 

ο συγγραφέας σημειώνει για τη Σνάι-

ντερ: «Ήταν ένα από τα πιο καθαρά 

πρόσωπα του κινηματογράφου. Με 

ένα φωτεινό αλλά συγχρόνως αθώο 

βλέμμα και χαμόγελο, ενώ διέθετε 

επίσης και μία αστραφτερή φωτογέ-

νεια… Ένα πρόσωπο αληθινά σπάνιο 

πάνω στο οποίο οι μεγαλύτεροι σκη-

νοθέτες δημιούργησαν ένα μοναδικό 

τύπο γυναίκας, ένα τύπο-υπόδειγμα 

και για το μέλλον».
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Πρωτάθλημα INTERSPORT 2010-2011. Στις 3 Ιουνίου 2011 έπε-

σε η αυλαία για τη ΣΑΚΑ LIGA 2010-2011, με τον Τελικό και το Μικρό Τελικό 

των PLAYOFF, τον Τελικό του Consolation Cup και τον Τελικό του Spirit Cup. 

Το 4ο πρωτάθλημα των αποφοίτων ξεκίνησε στις 10 Σεπτεμβρίου 2010 

και ύστερα από 408 ματς, σε διάστημα 10 μηνών, ανέδειξε πρωταθλήτρια 

την ομάδα JOKERS F.C. Στη δεύτερη θέση του πρωταθλήματος κατετάγη η 

ομάδα CLASS MILLENNIUM F.C., ενώ η ομάδα DYNAMO KIFISSIAS F.C. κα-

τέλαβε την τρίτη θέση, κερδίζοντας στο Μικρό Τελικό την ομάδα CLASS 

92 F.C. Στο τελικό του Consolation Cup η ομάδα WIZARDS 05 F.C. επικρά-

τησε της ομάδας 30PLUS SAKA F.C., ενώ στον Τελικό του Spirit Cup η ομά-

δα SOUL SAKA F.C. επικράτησε της ομάδας CUBANS F.C.

Χορηγός. Η Επιτροπή της ΣΑΚΑ LIGA εκφράζει τις θερμές της ευχαρι-

στίες στο Βασίλη Φουρλή ’79 και τον Όμιλο Φουρλή (INTERSPORT) για την 

υποστήριξή τους ως κύριων χορηγών του πρωταθλήματος των αποφοί-

των για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά.

Οικονομικά αυτάρκης η ΣΑΚΑ LIGA! Ο συνδυασμός της χορηγί-

ας του Βασίλη Φουρλή ’79 με την INTERSPORT του Ομίλου Φουρλή και της 

συμβολικής συμμετοχής των ομάδων στα έξοδα της διοργάνωσης  συνέ-

βαλε ώστε η ΣΑΚΑ LIGA στα τέσσερα αυτά χρόνια λειτουργίας της να μην 

έχει επιβαρύνει το προϋπολογισμό του Συλλόγου.

Τελετή Λήξης ΣΑΚΑ LIGA 2010-2011. Την Τετάρτη 21 Σεπτεμ-

βρίου 2011 στις 20:00 θα πραγματοποιηθεί η Τελετή Λήξης και Απονο-

μών της ΣΑΚΑ LIGA 2010-2011. Στη Λέσχη του ΣΑΚΑ θα τιμήσουμε τους 

συμμετέχοντες και θα χειροκροτήσουμε τους νικητές της 4ης ΣΑΚΑ LIGA. 

ΣΑΚΑ LIGA 2011-2012. Την Παρασκευή 9 Σεπτεμβρίου στις 7:00 το 

απόγευμα θα ξεκινήσει η ΣΑΚΑ LIGA 2011-2012. Φτιάξτε την ομάδα σας 

και παίξτε μπάλα στο 5ο πρωτάθλημα των αποφοίτων. Πληροφορίες στη 

Λέσχη του ΣΑΚΑ -Μαρκέλλα Παναγιώτου, τηλ. 210.67.22.067, ή στείλ-

τε e-mail στο margaronis@otenet.gr. Δήλωση Συμμετοχής στην αρχι-

κή σελίδα της ΣΑΚΑ LIGA στην ιστοσελίδα του συλλόγου, www.saka.gr/

sakasports/sakaliga.

Του Δημήτρη Μαργαρώνη ’85, Προέδρου Επιτροπής Διοργάνωσης ΣΑΚΑ LIGA5
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Μ
ε την ολοκλήρωση των τελικών και 

της 4ης ΣΑΚΑ LIGA και μετά την καθι-

ερωμένη ετήσια συνάντηση της Επι-

τροπής Διοργάνωσης στο τέλος Ιουνίου, που 

αφορούσε στον απολογισμό της αγωνιστικής 

περιόδου 2010-2011, την απόφαση για τα βρα-

βεία της Επιτροπής Fair Play και Most Improved 

Team of the Year, καθώς και τον σχεδιασμό της 

5ης ΣΑΚΑ LIGA 2011-2012, ο υπογράφων, ιδρυ-

τής και εμπνευστής της Διοργάνωσης, ανακοίνωσε την απόφαση της απο-

χώρησής του από την προεδρία της Επιτροπής Διοργάνωσης. Η σύλληψη 

και ο σχεδιασμός του όλου εγχειρήματος ξεκίνησε το Νοέμβριο του 2006 

και μέχρι σήμερα ολοκληρώθηκαν 4 σεζόν και ένα σύνολο 1.472 παιχνι-

διών. Η λίγκα έφτασε να αριθμεί 29 ομάδες, στις οποίες έχουν αγωνιστεί 

αθροιστικά 932 απόφοιτοι, από 51 διαφορετικές χρονιές αποφοίτησης, 

έχοντας αναδειχθεί στο μαζικότερο και πολυπληθέστερο σε συμμετοχή 

θεσμό του ΣΑΚΑ, ενώ έχει, παράλληλα, καταγράψει απόλυτο θετικό οι-

κονομικό απολογισμό, αφήνοντας σημαντικό πλεόνασμα στο ταμείο του 

Συλλόγου. Παράλληλα, ήδη από το Νοέμβριο του 2010 είχε ξεκινήσει ο 

σχεδιασμός για αντίστοιχο επεξεργασμένο και ολοκληρωμένο εγχείρημα 

στο μπάσκετ, τη ΣΑΚΑ LIGA basketball. 

Την πρότασή μου για το νέο Πρόεδρο της Επιτροπής Διοργάνωσης, τον 

μέχρι πρότινος Αντιπρόεδρο και καθοριστικό παράγοντα και συνεργάτη 

στην επιτυχία του πρωταθλήματος, Μιχάλη Ιωακειμίδη ’88, αποδέχθηκε 

το ΔΣ του ΣΑΚΑ στην τελευταία συνεδρίασή του. Στην ίδια συνεδρίαση 

εγκρίθηκε ο νέος κανονισμός της διοργάνωσης, τέταρτος κατά σειρά.

Με την ευκαιρία αυτή, θα ήθελα να ευχαριστήσω τους αρχηγούς όλων 

των ομάδων, που συνέβαλαν τα μέγιστα στην πραγματοποίηση και προ-

οδευτική ενδυνάμωση της διοργάνω-

σης, δρώντας ως ο συνδετικός κρίκος 

μεταξύ της Επιτροπής και των παικτών 

και, φυσικά, τους 932 ποδοσφαιρι-

στές, που έδωσαν με τη συμμετοχή 

τους πνοή σε όσα το 2006 φάνταζαν 

απλά σχέδια, «επανδρώνοντας» και 

συγκροτώντας εμπράκτως -και μάλι-

στα ταχύτατα- το «σώμα» της λίγκας. 

Ακόμα, να απευθύνω θερμές ευχαρι-

στίες στον Χρήστο Σούλιο, που τόσα 

συνεισέφερε κατά τα πρώτα στάδια 

«στησίματος» της διοργάνωσης, τον 

Γιάννη Γρυπάρη, αλλά και ολόκληρο το 

Τμήμα Φυσικής Αγωγής, για τη διαρκή 

βοήθειά τους στη διάρκεια των ετών 

αυτών, όποτε παρέστη ανάγκη παρο-

χής της, καθώς και στους διαιτητές 

μας, και ειδικά τον αρχιδιαιτητή μας 

Νίκο Λαμπρόπουλο, για την άριστη συνεργα-

σία και τα …ανεξάντλητα ενίοτε αποθέματα 

υπομονής που επέδειξαν. Ολοκληρώνοντας, 

τον Βασίλη Φουρλή ’79 για την ηθική και υλική 

αρωγή που προσέφερε, αγκαλιάζοντας έμπρα-

κτα το εγχείρημα εν τη γενέσει του και την Επι-

τροπή Διοργάνωσης πρώτιστα για το γνήσιο 

μεράκι των μελών της και, δευτερευόντως, για 

τις ώρες και την ενέργεια που διέθεσαν, ενσαρ-

κώνοντας επιτελικά το project, υλοποιώντας και μοιραζόμενοι εν τέλει το 

συμπυκνωμένο κοινό όραμα της περιοδικής εβδομαδιαίας επιστροφής 

μας στους αγωνιστικούς χώρους των παιδικών μας χρόνων. 

Αποχαιρετιστήρια ευχή μου αποτελεί μονάχα η συνολική υποστήριξη 

όλων των φορέων προς το δικαιωματικά νέο Πρόεδρο της Επιτροπής Διορ-

γάνωσης, Μιχάλη Ιωακειμίδη ‘88, που στάθηκε δίπλα μου εξ αρχής και σε 

όλα τα επίπεδα της υλοποίησης, για τη στήριξη ενός θεσμού η μαζικότητα 

και η καθολικότητα της συμμετοχής του οποίου όχι μόνο δεν μας επιτρέπει 

να τον εγκαταλείψουμε, αλλά μας επιβάλλει να προσπαθούμε καθημερινά 

για τη διαρκή προαγωγή του.

Αλλαγή Προέδρου Επιτροπής Διοργάνωσης ΣΑΚΑ LIGA
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Σκόρερ ΣΑΚΑ LIGA 2007-2011
Ο παρακάτω πίνακας απεικονίζει τους πρώτους σκόρερ στη διάρκεια αυτών των τεσσάρων ετών. Προηγείται ο 

Αποστόλης Κονδυλιός ’07 με 175 γκολ και ακολουθούν οι: Μιχάλης Ιωακειμίδης ’88 με 173 γκολ, ο Κωνσταντίνος 

Βοναζούντας ’92 με 145 και ο Θανάσης Σοφιανός ’02 με 113. 

ΣΑΚΑ 
LIGA

2010-

2011

2009-

2010

2008-

2009

2007-

2008

Αποστόλης Κονδυλιός '07 KZBC F.C. / PIGASOS F.C. / 420 UNITED F.C. 175 63 57 55 0

Μιχάλης Ιωακειμίδης '88 SAKALIGAΡΟΙ F.C. / 30PLUS SAKA F.C. 173 34 27 60 52

Κωνσταντίνος Βοναζούντας '92 SAKA UNITED F.C. / CLASS 92 F.C. 145 14 30 40 61

Θανάσης Σοφιανός '02 PLAYBOYS F.C. / BOCA SENIORS F.C. / JOKERS F.C. 113 54 46 5 8

Σέργιος Παπαδόπουλος '99 CLASS 92 F.C. / ΘΡΑΣΥΤΑΤΟΣ F.C. 95 22 30 33 10

Τάσος Ηλιακόπουλος '94 SAKA UNITED F.C. / DYNAMO KIFISSIAS F.C. 87 26 25 14 22

Κωνσταντίνος Σιωμόπουλος '91 SHOOTERS F.C. 86 18 24 16 28

Aλέξανδρος Καθάριος '03 SPARTA F.C. / ΝΤΑΓΛΑΣ MAVERICKS F.C. 80 19 0 22 39

Νίκος Ρίτσος '02 2002 UNITED F.C. 78 12 22 14 30

Αλέξανδρος Σοφιανός '86 ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ 86/87 F.C. 78 13 11 34 20

Ηλίας Κωστόπουλος '83 11 8 83 F.C. 77 25 20 14 18

Κωνσταντίνος Σωπασουδάκης '07 DISCO NINJAS F.C. 74 23 17 10 24

Θεοδώσης Αναγνωστόπουλος '07 420 UNITED F.C. 72 19 22 31 0

Θανάσης Δαμκαλίδης '97 ΘΡΑΣΥΤΑΤΟΣ F.C. 70 18 13 19 20

Γρηγόρης Κανόνης '96 OLDIES F.C. 70 22 28 20 0

4 χρόνια ΣΑΚΑ LIGA (2007-2011)
38  - 932  - 1.472  - 8.395 .

Οι διακρίσεις των 4 ετών

Τα τέσσερα χρόνια ζωής συμπλήρωσε φέτος η ΣΑΚΑ LIGA. Μια προσπά-

θεια που ξεκίνησε με πολύ κόπο και μεράκι το Μάιο του 2007 και χάρη 

στην αναπάντεχα μεγάλη στήριξη και αποδοχή που έτυχε από τους απο-

φοίτους έφτασε να αποτελεί ένα μίνι reunion κάθε εβδομάδα. Αποτελώ-

ντας πλέον θεσμό τόσο για το ΣΑΚΑ όσο και για το σύνολο της κολλεγι-

ακής κοινότητας, η LIGA προχωρά πια με σιγουριά στην επόμενη μέρα 

με σαφή οργανωτικά και διοικητικά πλαίσια, αντλώντας πάντα δύναμη 

από την ίδια τη συμμετοχή των αποφοίτων. Στο τέλος της περσινής σε-

ζόν στο πρωτάθλημα, καθ’ όλη τη τετραετή πορεία του, είχαν λάβει μέ-

ρος 932 απόφοιτοι και 38 ομάδες, με 8.395 γκολ να σημειώνονται σε 

1.472 μεταξύ τους ματς.

ΣΑΚΑ LIGA Πρωταθλήτρια Κυπελλούχος Consolation Cup Spirit Cup Πρώτος Σκόρερ Πρωταθλήματος Fair Play Most Improved Team

2010-2011 JOKERS F.C. 420 UNITED F.C. WIZARDS 05 F.C. SOUL SAKA F.C. Α. ΚΟΝΔΥΛΙΟΣ '07 ΠΑΠΟΥΔΕΣ F.C. DOPO F.C.

2009-2010 CLASS 92 F.C. CLASS 92 F.C. REMAL MADRID F.C. ~ Α. ΚΟΝΔΥΛΙΟΣ '07 WIZARDS 05 F.C. 30PLUS SAKA F.C.

2008-2009 CLASS 92 F.C. KZBC F.C. SAKA UNITED F.C. ~ Μ. ΙΩΑΚΕΙΜΙΔΗΣ '88 2002 UNITED F.C. ΘΡΑΣΥΤΑΤΟΣ F.C.

2007-2008 CLASS 92 F.C. CLASS 92 F.C. SAKALIGAΡΟΙ F.C. ~ Κ. ΒΟΝΑΖΟΥΝΤΑΣ '92 30PLUS SAKA F.C. ~

Τέσσερα νέα ρεκόρ στη φετινή 
ΣΑΚΑ LIGA. Τα 408 παιχνίδια της φετινής 

χρονιάς αποτελούν νέο ρεκόρ -το προηγού-

μενο ήταν τα 395 ματς της περσινής χρονιάς. 

338 απόφοιτοι πέτυχαν τουλάχιστον 1 γκολ 

στη φετινή λίγκα, 23 περισσότεροι από πέ-

ρυσι. Τα 63 γκολ του πρώτου φετινού σκόρερ 

του Πρωταθλήματος Αποστόλη Κονδυλιού ’07 

αποτελούν νέο ρεκόρ, ξεπερνώντας κατά 2 τα 

61 γκολ που είχε πετύχει ο Κωνσταντίνος Βο-

ναζούντας ’92 την πρώτη σεζόν, 2007-2008. 

Τα 35 γκολ παθητικό της ομάδας 420 UNITED 

F.C. αποτελεί πλέον την καλύτερη ιστορικά 

αμυντική επίδοση, καλύτερη από την άμυνα 

της ομάδας CLASS 92 F.C. που δέχθηκε 49 γκολ 

τη σεζόν 2008-2009. 
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Ομάδα X B Aγ. Ν Ι Η Γκολ
υπέρ

Γκολ
κατά

1 CLASS 92 F.C. 4 293 125 95 8 22 548 227

2 ΘΡΑΣΥΤΑΤΟΣ F.C. 4 205 117 65 10 42 404 277

3 2002 UNITED F.C. 4 202 115 63 13 39 374 290

4 30PLUS SAKA F.C. 4 198 119 62 12 45 343 288

5 SAKA UNITED F.C. 4 184 116 58 10 48 444 346

6 420 UNITED F.C. 3 183 87 59 6 22 337 171

7 OLDIES F.C. 4 166 115 52 10 53 280 335

8 SAKALIGAΡΟΙ F.C. 4 164 121 52 8 61 339 375

9 DISCO NINJAS F.C. 4 162 118 50 12 56 306 345

10 CLASS MILLENNIUM F.C. 4 142 115 44 10 61 249 340

11 ΠΑΠΟΥΔΕΣ F.C. 4 135 117 40 15 62 260 371

12 SAKA ZULU F.C. 4 133 116 41 10 65 318 396

13 JOKERS F.C. 2 133 58 44 1 13 234 118

14 KZBC F.C. 2 131 59 42 5 12 222 132

15 SHOOTERS F.C. 4 130 119 39 13 68 292 465

16 WIZARDS 05 F.C. 3 128 83 41 5 37 240 240

17 11 8 83 F.C. 4 126 113 39 9 65 300 387

18 CUBANS F.C. 4 123 119 39 6 74 206 324

19 2005 LEGENDS F.C. 3 121 88 39 4 45 237 210

20 ΤΣΙΓΓΟΥΙΝΟΙ F.C. 2 110 54 36 2 16 179 122

21 DYNAMO KIFISSIAS F.C. 2 109 62 35 4 23 170 165

22 DOPO F.C. 2 105 56 33 6 17 194 127

23 ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ 86/87 F.C. 4 104 114 31 11 72 240 400

24 PLAYBOYS F.C. 1 88 34 29 1 4 177 83

25 ΝΤΑΓΛΑΣ MAVERICS F.C. 2 87 58 28 3 27 180 163

26 SPARTA F.C. 2 77 58 24 5 29 176 188

27 REMAL MADRID F.C. 2 77 59 24 5 30 113 128

28 ΑΙΜΟΔΙΨΗ ΚΟΑΛΑ F.C. 2 72 58 22 6 30 149 166

29 DESPERADOS 2008 F.C. 3 70 83 22 4 57 174 376

30 PIGASOS F.C. 1 63 28 20 3 5 119 49

31 LOCA JUNIORS F.C. 1 51 32 16 3 13 107 90

32 BOCA SENIORS F.C. 2 51 57 16 3 38 117 139

33 LYONTARIA F.C. 1 51 25 17 0 8 97 59

34 SOUL SAKA F.C. 1 47 31 15 2 14 85 90

35 ΑΜΠΑΛΙΑΚΟΣ F.C. 1 30 27 9 3 15 68 75

36 C-DREAM TEAM F.C. 1 30 29 9 3 17 65 104

37 ΣΚΛΗΡΟΙ F.C. 1 9 31 3 0 28 33 117

38 ZODIA F.C. 1 7 27 2 1 24 19 117

ΣΑΚΑ 
LIGA

Πρωτά-
θλημα

Κύπε-
λο

Play
off 

Νίκος Λαμπρόπουλος 370 285 33 52

Παναγιώτης Νακόπουλος 274 211 17 46

Γιώργος Δράκος 222 187 13 22

Θανάσης Ταρανάς 117 89 11 17

Γιώργος Τζιτζικάκης 110 97 6 7

Βαθμολογία 2007-2011
Η παρακάτω βαθμολογία αφορά το σύνολο των αγώνων που διεξήχθησαν αυτά τα 

τέσσερα χρόνια, είτε στο πλαίσιο του πρωταθλήματος είτε του κυπέλλου, αποτυπώ-

νοντας ανάγλυφα την πορεία και των 38 ομάδων που πήραν μέρος στη LIGA, στη 

βραχύχρονη και παράλληλα ελπιδοφόρα ιστορία της. Πρώτοι με διαφορά αναδει-

κνύονται οι  CLASS 92 F.C.

Διαιτητές ΣΑΚΑ LIGA 2007-2011
Στα 4 χρόνια της ΣΑΚΑ LIGA  σφύριξαν 30 διαιτητές με τους top-fi ve σε 

συμμετοχές να απεικονίζονται στον παρακάτω πίνακα.

Κατέβασε από το site του ΣΑΚΑ τη Δήλω-
ση 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 9 Σεπτεμβρίου
ξεκινά το 5ο Πρωτάθλημα!

20112012

Παρασκευή απόγευμα και Σάββατο μεσημέρι 
κάθε εβδομάδα στο Κολλέγιο έχει reunion! 

600 απόφοιτοι σε 27 ομάδες  παίζουν μπά-
λα για  την άσκηση, τη χαρά του  αθλήματος 

και τη διεκδίκηση  της διάκρισης. 

...και Παίξε Μπάλα!

Δημιούργησε ένα roster με τουλάχιστον
15 απόφοιτους για να παίξεις περισσό-
τερα από 25 ματς στο Πρωτάθλημα και 
στο Κύπελλο της ΣΑΚΑ LIGA.

τ

Φτιάξε την ομάδα σου...

Πα
κάθ

6
λ

...δ
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Η κλήρωση των προημιτελικών και ημιτελικών του ΣΑΚΑ LIGA CUP 

διεξήχθη στην 8η συνάντηση των αρχηγών των ομάδων της ΣΑΚΑ 

LIGA με την Επιτροπή Διοργάνωσης στις 23 Φεβρουαρίου.

29 ΟΜΑΔΕΣ  28 ΜΑΤΣ  1 ΚΥΠΕΛΛΟ

ΚΥΠΕΛΛΟ 2010-2011
A CUP 

ΣΑΚΑ 

ΕΛΛΟ

13  Απόστολος Κονδυλιός ’07 420 UNITED F.C.

9  Δημήτρης Κάτσος ’94 CLASS 92 F.C.

8   Στέλιος Αναγνωστόπουλος ’09 DOPO F.C. 

7 Σέργιος Παπαδόπουλος ’99 CLASS 92 F.C.

6 Αλέξανδρος Σοφιανός ’86 ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ 86/87 F.C.

Σκόρερ:

Προημιτελικοί
22 WIZARDS 05 F.C. JOKERS F.C. 2-4
23 30PLUS SAKA F.C. DOPO F.C. 4-4 4-6
24 OLDIES F.C. CLASS 92 F.C. 0-11
25 CLASS MILLENNIUM F.C. 420 UNITED F.C. 1-3

Ημιτελικοί
26 JOKERS F.C. DOPO F.C. 0-3
27 CLASS 92 F.C. 420 UNITED F.C. 2-4

Τελικός
28 DOPO F.C. 420 UNITED F.C. 3-4

PLAYOFF CONSOLATION CUP SPIRIT CUP

PLAYOFF 2010-2011PLAYOFF 2010-2011
1η Φάση (1/4)
28 ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ 86/87 F.C. ZODIA F.C. 29 8-1

2η Φάση (1/4 - 2/4)
21 SHOOTERS F.C. ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ 86/87 F.C. 28 5-0
22 CUBANS F.C. ΠΑΠΟΥΔΕΣ F.C. 27 2-1
23 SAKALIGAΡΟΙ F.C. DESPERADOS 2008 F.C. 26 1-0
24 C-DREAM TEAM F.C. REMAL MADRID F.C. 25 2-0

3η Φάση (8/4)
17 11 8 83 F.C. C-DREAM TEAM F.C. 24 2-4
18 SOUL ΣΑΚΑ F.C. SAKALIGAΡΟΙ F.C. 23 (1-1) (1-1) 1-2
19 ΑΙΜΟΔΙΨΗ ΚΟΑΛΑ F.C. CUBANS F.C. 22 2-4
20 ΑΜΠΑΛΙΑΚΟΣ F.C. SHOOTERS F.C. 21 5-2
25 REMAL MADRID F.C. ZODIA F.C. 29 0-2

4η Φάση (15/4 - 16/4)
13 SAKA UNITED F.C. C-DREAM TEAM F.C. 24 8-1
14 ΝΤΑΓΛΑΣ MAVERICKS F.C. SAKALIGAΡΟΙ F.C. 23 (1-1) 1-2
15 ΘΡΑΣΥΤΑΤΟΣ F.C. CUBANS F.C. 22 4-1
16 SAKA ZULU F.C. SHOOTERS F.C. 21 (3-3) (3-3) 3-4
17 11 8 83 F.C. ZODIA F.C. 29 2-0
18 SOUL ΣΑΚΑ F.C. ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ 86/87 F.C. 28 6-2
19 ΑΙΜΟΔΙΨΗ ΚΟΑΛΑ F.C. ΠΑΠΟΥΔΕΣ F.C. 27 2-0
20 ΑΜΠΑΛΙΑΚΟΣ F.C. DESPERADOS 2008 F.C. 26 0-2

5η Φάση (29/4, 6/5 - 7/5)
9 CLASS 92 F.C. SAKALIGAΡΟΙ F.C. 23 5-2
10 OLDIES F.C. SHOOTERS F.C. 21 3-4
11 DISCO NINJAS F.C. ΘΡΑΣΥΤΑΤΟΣ F.C. 15 2-1
12 WIZARDS 05 F.C. SAKA UNITED F.C. 13 4-3
17 11 8 83 F.C. CUBANS F.C. 22 3-6
18 SOUL ΣΑΚΑ F.C. C-DREAM TEAM F.C. 24 (2-2) 3-2
19 ΑΙΜΟΔΙΨΗ ΚΟΑΛΑ F.C. SAKA ZULU F.C. 16 3-2
26 DESPERADOS 2008 F.C. ΝΤΑΓΛΑΣ MAVERICKS F.C. 14 2-4
25 REMAL MADRID F.C. ΑΜΠΑΛΙΑΚΟΣ F.C. 20 0-2

6η Φάση (13/5 - 14/5)
5 CLASS MILLENNIUM F.C. SHOOTERS F.C. 21 4-3
6 DYNAMO KIFISSIAS F.C. WIZARDS 05 F.C. 12 (2-2) 3-2
7 30PLUS SAKA F.C. DISCO NINJAS F.C. 11 2-7
8 2002 UNITED F.C. CLASS 92 F.C. 9 4-5
22 CUBANS F.C. OLDIES F.C. 10 0-2
19 ΑΙΜΟΔΙΨΗ ΚΟΑΛΑ F.C. SAKALIGAΡΟΙ F.C. 23 2-3
18 SOUL ΣΑΚΑ F.C. SAKA UNITED F.C. 13 6-10
14 ΝΤΑΓΛΑΣ MAVERICKS F.C. ΘΡΑΣΥΤΑΤΟΣ F.C. 15 2-0
20 ΑΜΠΑΛΙΑΚΟΣ F.C. C-DREAM TEAM F.C. 24 0-2
16 SAKA ZULU F.C. 11 8 83 F.C. 17 2-0
26 DESPERADOS 2008 F.C. ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ 86/87 F.C. 28 3-2
27 ΠΑΠΟΥΔΕΣ F.C. ZODIA F.C. 29 7-0

Προημιτελικοί (20/5 - 21/5)
1 JOKERS F.C. DISCO NINJAS F.C. 11 4-3
2 420 UNITED F.C. CLASS 92 F.C. 9 0-1
3 LYONTARIA F.C. DYNAMO KIFISSIAS F.C. 6 (3-3) 3-4
4 DOPO F.C. CLASS MILLENNIUM F.C. 5 1-3

10 OLDIES F.C. WIZARDS 05 F.C. 12 (2-2) 2-4
23 SAKALIGAΡΟΙ F.C. 30PLUS SAKA F.C. 7 0-4
13 SAKA UNITED F.C. SHOOTERS F.C. 21 6-1
14 ΝΤΑΓΛΑΣ MAVERICKS F.C. 2002 UNITED F.C. 8 8-4
24 C-DREAM TEAM F.C. ΑΙΜΟΔΙΨΗ ΚΟΑΛΑ F.C. 19 0-1
16 SAKA ZULU F.C. CUBANS F.C. 22 2-3
26 DESPERADOS 2008 F.C. SOUL ΣΑΚΑ F.C. 18 3-5
27 ΠΑΠΟΥΔΕΣ F.C. ΘΡΑΣΥΤΑΤΟΣ F.C. 15 2-0

Hμιτελικοί (27/5)
1 JOKERS F.C. CLASS 92 F.C. 9 1-0
5 CLASS MILLENNIUM F.C. DYNAMO KIFISSIAS F.C. 6 2-1
7 30PLUS SAKA F.C. SAKA UNITED F.C. 13 3-1
14 ΝΤΑΓΛΑΣ MAVERICKS F.C. WIZARDS 05 F.C. 12 (0-0) 0-1
19 ΑΙΜΟΔΙΨΗ ΚΟΑΛΑ F.C. CUBANS F.C. 22 (1-1) (1-1) 2-3
18 SOUL ΣΑΚΑ F.C. ΠΑΠΟΥΔΕΣ F.C. 27 2-1

Tελικοί (3/6)
1 JOKERS F.C. CLASS MILLENNIUM F.C. 5 6-1
6 DYNAMO KIFISSIAS F.C. CLASS 92 F.C. 9 2-0
7 30PLUS SAKA F.C. WIZARDS 05 F.C. 12 1-3
18 SOUL ΣΑΚΑ F.C. CUBANS F.C. 22 4-0
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Η πιο επιτυχημένη
χρονιά Volley για το ΣΑΚΑ
Του Διονύση Χιώνη ’06

v lley

Τ
ο άθλημα του βόλεϊ στο Κολλέγιο έχει 

ίσως τη μεγαλύτερη συνεχή ιστορία από 

κάθε άλλο άθλημα του σχολείου μας.

Ξεκινώντας από την εποχή του κ. Χατζη-

δημητρίου και τη δημιουργία της πρώτης ομά-

δας βόλεϊ του Κολλεγίου, περάσαμε στην εποχή 

Μερκάτη και της αλλαγής του τρόπου ανάπτυ-

ξης του παιχνιδιού, πράγμα που οδήγησε σε με-

γάλες επιτυχίες Πανελληνίων και τοπικών σχο-

λικών Πρωταθλημάτων. Το έργο των δύο προη-

γούμενων, ανέλαβε και ολοκλήρωσε με τον κα-

λύτερο τρόπο ο κ. Θανάσης Μαργαρίτης, όχι μό-

νον κερδίζοντας το Πανελλήνιο Σχολικό Πρωτά-

θλημα το 1978, και αναδεικνύοντας τον Δημή-

τρη Γόντικα '79 ως έναν εκ των κορυφαίων βολεϊ-

μπολιστών όλων των εποχών στην Ελλάδα, αλ-

λά, κυρίως, αφήνοντας μία παρακαταθήκη οργά-

νωσης, νοοτροπίας, αξιών και παικτών που απο-

τελούν πλέον την πιο σταθερή υποδομή και τον 

θεμέλιο λίθο για τις επερχόμενες γενιές, όλα αυ-

τά τα χρόνια μετά την αποχώρησή του από το 

σχολείο.

Έτσι και ο ΣΑΚΑ, χάρη στις προσπάθειες του 

πρώην Προέδρου του Σέργιου Αμπαριώτη '78, 

από το 1999 οργάνωσε συλλογικές ομάδες που 

λειτουργούν παράλληλα με τις αντιπροσωπευτι-

κές ομάδες του σχολείου.

Η επιτυχία του έργου του ΣΑΚΑ, δεν είναι 

αυτές καθαυτές οι νίκες και τα πρωταθλήματα 

που έχουν κατακτήσει οι ομάδες μας τόσα χρό-

νια, αλλά, αφ’ ενός η υγιής ενασχόληση τόσων 

παιδιών/μαθητών/αποφοίτων με τον αθλητισμό 

και αφ’ ετέρου η δημιουργία αδιάσπαστων δε-

σμών μεταξύ τόσων διαφορετικών γενεών μα-

θητών και αποφοίτων, που θα τους ακολουθούν 

μία ολόκληρη ζωή και θα τους συνδέουν ενεργά 

για πάντα με το σχολείο μας. Αυτές είναι επιτυ-

χίες που δεν έχουν ανάγκη να μετρηθούν ποσο-

τικά, αλλά ποιοτικά, διότι αποτελούν το «πνεύ-

μα» του ΣΑΚΑ.

Εύχομαι με τη βοήθεια όλο και περισσοτέρων 

αποφοίτων, αυτή η προσπάθεια να συνεχίσει να 

μεγαλώνει και να μας ενώνει.

Γιώργος Μελισσουργός '79
Έφορος τμήματος Volley ΣΑΚΑ

Πρώην Πρόεδρος Ελληνικής
Ομοσπονδίας Πετοσφαίρισης

Ο
ι στόχοι που είχαν τεθεί τον Αύ-

γουστο του 2010 για την πορεία 

των τμημάτων volley του ΣΑΚΑ 

ένα χρόνο μετά επιτεύχθηκαν με μεγάλη 

επιτυχία! Μετά την κατάκτηση του πρω-

ταθλήματος Ά  Αθηνών και την ταυτόχρο-

νη άνοδο της Ανδρικής μας ομάδας στην 

Β΄ Εθνική Κατηγορία, ήρθε η κατάκτηση 

του πρωταθλήματος Αθήνας από την ομά-

δα Παμπαίδων του ΣΑΚΑ. Ο προπονη-

τής κ. Παύλος Τζήμας ’79, με τη βοήθεια 

του συντονιστή του τμήματος κ. Σόλωνα 

Σανιώτη ’86, κατόρθωσε να οδηγήσει την 

ομάδα των Παμπαίδων μας στην 1η θέ-

ση του πρωταθλήματος Αθήνας για πρώ-

τη φορά στη 12ετή ιστορία του, και μά-

λιστα χωρίς να γνωρίσει ήττα. Το μέλλον 

ανήκει σίγουρα σε αυτά τα παιδιά!

Από τα τέλη Αυγούστου θα ξεκινή-

σουν οι προπονήσεις όλων των ομά-

δ ω ν vol le y 

του ΣΑΚΑ για 

την απαιτητι-

κή αγωνιστι-

κή χρονιά που 

έρχεται. Ελπί-

δα του Συλλό-

γου είναι οι συ-

ναπόφοιτοι να 

στηρίξουν για 

άλλη μία χρο-

νιά τις προ-

σπάθειες των 

αθλητών των 

ομάδων μας!

Η σύνθεση της ομάδας Παμπαίδων: Αρμόνης Α., Αρμόνης Π., Γόντι-

κας Γ., Μωυσής Ε., Θεοχαρόπουλος Γ., Λειβαδάς Β, Νικολάου Λ., 

Κουτσομύτης Α., Καλοπίσης Κ., Λυμπερόπουλος Φ., Χαλκούσης Γ., 

Νικολόπουλος Ν.

Προσωπικά θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Δημήτρη Μαργαρώνη ’85 για την ουσι-
αστική και εποικοδομητική συνεργασία μας τα τελευταία δύο χρόνια, που αποτέλε-
σε την απαρχή μίας αληθινής φιλίας, και να δώσω στον Σωτήρη Φωτέα ’02 τις θερ-
μότερες ευχές μου για καλή επιτυχία στο απαιτητικό έργο που ανέλαβε ως Αρχισυ-
ντάκτης του Ερμή.

Από τον τελικό των Παμπαίδων 
(ΣΑΚΑ-ΑΓΕ Χαλκίδας 3-1)

Από την κατάκτηση του πρωταθλήματος Παμπαίδων

Από την κατάκτηση του πρωταθλήματος Ανδρών
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Χ
αρά, περηφά-

νια και ενθου-

σιασμός τα 

συναισθήματα μετά 

το Πανελλήνιο Πρω-

τάθλημα Παίδων και 

Κορασίδων που έλα-

βε χώρα στις Σέρρες, 

το Σάββατο 18 και 

την Κυριακή 19 Ιουνί-

ου 2011. Η ομάδα μας 

πραγματοποίησε για άλλη μία 

φορά μία εξαιρετική εμφάνιση, 

αποδεικνύοντας ότι ο συνδυα-

σμός του ταλέντου, της συστη-

ματικής προπόνησης, αλλά και 

της ουσιαστικής αξιοποίησης 

των κολλεγιακών αρχών, συνθέ-

τει το ιδανικό μείγμα.

Οι μαθητές και οι μαθήτριες 

της Α & Β Λυκείου των Σχολείων 

του ΕΕΙ που αποτελούν την ομά-

δα για αυτήν την κατηγορία δι-

έπρεψαν με την παρουσία τους 

στους αγώνες, σημειώνοντας 

Στο virage της χρονιάς: 
–  4 Μετάλλια
–  4 Συμμετοχές

στην Εθνική Ελλάδος
Του Γιώργου Σακελλαριάδη ’01

Δ.Μαξιλάρης, Ν.Γκότσης, Δ.Αγγελής, Κ.Τριαντα-
φύλλης: Δεύτερη Πανελλήνια νίκη στα 4x400μ

Η Σοφία Πιτούλη Πρωταθλήτρια Ελλάδος στα 1.500μ Κορασίδων

Ο Μιχάλης Τζουγκαράκης 
Δευτεραθλητής Ελλάδος 
στα 1.500μ. Παίδων

στίβος

THERMAE SYLLA SPA WELLNESS HOTEL (5*),
Ποσειδώνος 2, Τ.Κ. 34300 Λουτρά Αιδηψού, Εύβοια

Τηλ.: +30 22260 60100, fax:+30 22260 22055,
e-mail: info@thermaesylla.gr, website:www.thermaesylla.gr

ΑΝΟΙΚΤΑ ΟΛΟ ΤΟΝ ΧΡΟΝΟ

Αυτό το καλοκαίρι αποδράστε σε ένα από
τα 10 καλύτερα Thermal Spa στον κόσμο.

Δίπλα σας στα Λουτρά Αιδηψού σε μια όαση
ευεξίας και χαλάρωσης.

• Διαμονή σε δίκλινο standard δωμάτιο
• Περιποιήσεις Spa καθημερινά

• Πρωινό και μεσημεριανό
(με φρέσκιες πρώτες ύλες από το κτήμα μας)

ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΕΙΣ
ΠΟΥ ΤΑΙΡΙΑΖΟΥΝ ΣΤΙΣ ΔΙΚΕΣ ΣΑΣ
ΑΝΑΓΚΕΣ ΓΙΑ ΜΙΑ ΕΜΠΕΙΡΙΑ SPA

ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΧΕΤΕ ΞΑΝΑΖΗΣΕΙ!

ΑΦΗΣΤΕ ΤΟ ΙΑΜΑΤΙΚΟ ΝΕΡΟ
ΝΑ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΉΣΕΙ

ΤΟ ΣΩΜΑ ΚΑΙ ΤΟ ΠΝΕΥΜΑ ΣΑΣ!

”Καλύτερο SPA”
για το 2008 (Philoxenia)

Top 10  The Best In The World
Medical / Thermal Spas
Conde Nast Magazine -England΄

AWARDS

...γιατί σε εμάς το ιαματικό νερό κάνει τη διαφορά!
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In MemoriamIn Memoriam
 ΒΥΡΩΝ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ’37. 

Απεβίωσε στις 30 Μαΐου 2011 ο Βύ-

ρων Μιχαηλίδης ’37, σε ηλικία 93 

ετών. Γεννημένος στο Οδεμήσιο 

της Μικράς Ασίας στις 15 Νοεμβρί-

ου 1918, μετανάστευσε, λόγω της 

Μικρασιατικής Καταστροφής, αρ-

χικά στην Κόρινθο και στη συνέχεια 

στην Αθήνα, όπου και ενεγράφη με 

πλήρη υποτροφία στο Κολλέγιο 

Αθηνών.

Αποφοίτησε το 1937 και υπηρέ-

τησε στο ελληνικό Εμπορικό Ναυτικό 

κατά τη διάρκεια του Β’ Παγκοσμίου 

Πολέμου, συμμετέχοντας με κίνδυνο 

ζωής στη μεταφορά συμμαχικού πο-

λεμικού υλικού στις εμπόλεμες ζώνες.

Κατετάγη στο Βασιλικό Πολεμι-

κό Ναυτικό στο Κεντ της Αγγλίας αλ-

λά διώχθηκε και αφυπηρέτησε για 

λόγους πεποιθήσεων, επανερχόμε-

νος στο Εμπορικό Ναυτικό. Έλαβε δί-

πλωμα Α’ Αξιωματικού (1951) και Κα-

πετάνιου (1952), συνεργαζόμενος με 

ελληνικές ναυτιλιακές εταιρίες μέχρι 

το 1982.

Του είχαν απονεμηθεί τιμητικές 

διακρίσεις από το Ελληνικό Ινστιτού-

το Ναυτικής Τεχνολογίας και το Σύν-

δεσμο Φίλων Ελληνικού Πολεμικού 

Ναυτικού για την προσφορά του. Εί-

χε πλούσια σχετική αρθρογραφία.

Με τη συζυγό του Violet Lillian 

Evans, είχαν αποκτήσει δύο παιδιά, 

το Δημοσθένη- David (1946-2009) 

και το Σταύρο (1948).

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ν. ΚΑΡΑΓΙΑΝ-
ΝΗΣ ’53, Υποστράτηγος ε.α. (ΔΒ). 

Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1933. Απο-

φοίτησε από τη Στρατιωτική Σχολή 

Ευελπίδων με το βαθμό του Αξιω-

ματικού (1956) και από τη Σχολή Τη-

λεπικοινωνιών Στρατού (Ραδιοηλε-

κτρολόγος Α', 1958). Ήταν έγγαμος 

με 3 παιδιά.

ΓΙΩΡΓΟΣ ΛΑΛΙΩΤΗΣ ’66. 
Με οδύνη πληροφορηθήκαμε στο 

reunion των 45 χρόνων της τάξης μας 

το χαμό του αγαπημένου μας συμμα-

θητή Γιώργου Λαλιώτη. Απεβίωσε 

απρόσμενα και σκληρά, χάνοντας τη 

μάχη στο νοσοκομείο μετά από τραυ-

ματισμό του σε δυστύχημα με τη μο-

τοσυκλέτα που τόσο αγαπούσε.

Ο Γιώργος αφιέρωσε τη ζωή του 

στον κλάδο του τουρισμού, όπου δρα-

στηριοποιήθηκε ως στέλεχος επιχει-

ρήσεων και ως επιχειρηματίας με 

τη δική του επιχείρηση CNI Tourism 

& Travel Development. Μεγάλη του 

αγάπη, εκτός από τη μοτοσυκλέτα, 

ήταν το bridge, στο οποίο διακρίθη-

κε ιδιαίτερα με εξαιρετικές επιδόσεις. 

Ήταν παντρεμένος με δύο παιδιά.

Γιώργο το χαμόγελό και η καλή σου 

καρδιά πολύ θα μας λείψουν.

Βασίλης Μουσαίος ’66

ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ’94. 
Στις 11 Ιουνίου χάσαμε τόσο ξαφνικά, 

τόσο αναπάντεχα το φίλο και αδελφό 

μας Γιάννη Γεωργόπουλο ’94 σε τρο-

χαίο δυστύχημα.

Τα «γιατί» πολλά και αναπάντη-

τα, η οδύνη βαθιά για την απώλεια 

ενός νέου ανθρώπου πάνω από όλα 

ανιδιοτελούς, αγαπητού και καλο-

προαίρετου.

Somewhere over the rainbow 

way up high …

Somewhere over the rainbow 

blue birds fl y …

Ένα από τα αγαπημένα τραγού-

δια του Γιάννη. Όσοι  τον ήξεραν θα 

έλεγαν ότι το τραγούδι αυτό ταιριάζει 

με το χαρακτήρα του, «πολύχρωμος» 

σαν το ουράνιο τόξο , ελεύθερος σαν 

πουλί, έτοιμος να πετάξει να πραγμα-

τοποιήσει τα όνειρά του.

Τώρα που έφυγε από κοντά μας 

ξέρουμε ότι πήγε εκεί κάπου πάνω 

από το ουράνιο τόξο.

Φίλε μας Γιάννη, δυστυχώς για 

εμάς η αδόκητη «φυγή» σου  μας χώ-

ρισε βίαια, στην ουσία όμως μας ένω-

σε, μας έκανε μια γροθιά στιβαρή κι 

αδιάσπαστη. Τα κοινά μας βιώμα-

τα και η ειλικρινής αγάπη θα κρατή-

σουν για πάντα τη θύμησή σου.

Σου ευχόμαστε καλό ταξίδι, θα 

είσαι για πάντα στις καρδιές μας.

Συναπόφοιτοι και φίλοι
τάξης ’94

όχι μόνο εξαιρετικά υψη-

λές επιδόσεις, αλλά πετυ-

χαίνοντας την καλύτερη 

και πλουσιότερη συγκομι-

δή σε βαθμούς στην εν λό-

γω κατηγορία στην ιστορία 

του Συλλόγου μας.

Η Σοφία Πιτούλη ανα-

δείχθηκε σε κεντρικό πρό-

σωπο για τις Κορασίδες 

μας, αφού ανέβηκε δύο φο-

ρές στο βάθρο, τόσο στο 

αγώνισμα των 1.500 μέ-

τρων όσο και σε αυτό των 

800 μέτρων, όπου κέρδι-

σε την πρώτη και δεύτερη 

πανελλήνια νίκη, με επι-

δόσεις 4’43”76 και 2’16”97 

αντίστοιχα. Φυσικά εκλή-

θη για πρώτη φορά στην 

Εθνική Ελλάδος Κορασί-

δων, ως κορυφαία δρομέ-

ας μεσαίων αποστάσεων.

Ο Μιχάλης Τζουγκα-

ράκης πραγματοποίησε 

εξαιρετική εμφάνιση, δεί-

χνοντας μοναδική σταθε-

ρότητα και δυνατότητες 

για ακόμα μεγαλύτερες 

επιδόσεις. Κατέλαβε τη 

δεύτερη θέση στο αγώνι-

σμα των 1500 μέτρων με 

επίδοση 4’09”43, ενώ στο 

αντίστοιχο των 3000 μέ-

τρων σημείωσε επίδο-

ση 9’11”37, καταλαμβά-

νοντας την τέταρτη θέση. 

Διεθνής για δεύτερη συνε-

χόμενη χρονιά ο Μιχάλης, 

που κλήθηκε στην Εθνική 

Ελλάδος Παίδων. 

Η Λήδα Πετροπού-

λου διακρίθηκε κι αυτή σε 

δύο αγωνίσματα: Τέταρ-

τη στα 2000 μέτρα steeple 

με 7’50”20 και δέκατη 

στα 800 μέτρα με 2’26”89. 

Εκλήθη στην Εθνική Ελλά-

δος Κορασίδων επίσης!

Ο επίσης διεθνής από 

πέρσι Νίκος Γκότσης ατύ-

χησε στο αγώνισμα των 

800 μέτρων Παίδων, κα-

θώς η τακτική της συγκρά-

τησης για τον τελικό τον...

παρέσυρε! Φυσικά μας 

«αποζημίωσε» στη σκυτα-

λοδρομία καλύπτοντας το 

τελευταίο 400ρι  κάτω από 

52’00...

Αλλά και οι ομάδες 

σκυταλοδρομίας μας δεν 

υστέρησαν... Δημοσθένης 

Αγγελής, Δημήτρης Μα-

ξιλάρης, Κωνσταντίνος 

Τριανταφύλλης και Νίκος 

Γκότσης, δεύτεροι πανελ-

ληνιονίκες στα 4x400 με 

ένα καταπληκτικό ρεκόρ 

Κολλεγίου: 3’30”03. Για 

δεύτερη συνεχόμενη χρο-

νιά τα κορίτσια μας πραγ-

ματοποίησαν εξαιρετική 

εμφάνιση στα 4x100 και 

παρ’ ολίγον να ανεβούν 

και φέτος στο βάθρο: Πα-

ρασκευή Μουτσιπάι, Ελ-

πίδα Μακρή, και Ευγενία 

Βλαχάκη, με την Αννίτα 

Ρωμανού να αντικαθιστά 

τη Χριστίνα Βουλγαράκη: 

Τέταρτες με 50”62.

Καλές εμφανίσεις 

πραγματοποίησαν επίσης 

η Κατερίνα Σακελλαρο-

πούλου και Κωνσταντίνος 

Ντόκορος, αθλητές σταθε-

ροί και μόνιμα στους μεγά-

λους τελικούς.

«Όταν θέλεις κάτι πο-

λύ όλες οι δυνάμεις του σύ-

μπαντος συμμαχούν για να 

το αποκτήσεις». Κατά την 

περίφημη πλέον αυτή φρά-

ση από τον Αλχημιστή του 

Coelho, όταν τα παιδιά 

μας, οι οικογένειές τους και 

οι προπονητές τους θέλουν 

πολύ, οι φορείς του Κολ-

λεγίου συμμαχούν για να 

το αποκτήσουν. Και όπως 

αποδείχθηκε, το αποκτούν! 

Πολλά συγχαρητήρια 

στην ομάδα μας και καλή 

επιτυχία στους αθλητές και 

αθλήτριές μας που συνεχί-

ζουν να αγωνίζονται στα 

επερχόμενα Πανελλήνια 

Πρωταθλήματα μέσα στον 

Ιούλιο και στους Διεθνείς 

αγώνες!



Eυγνώμων και υπερήφανος συμμαθητής

του Δρ. Γιώργου Τόλη

Δ
εν μπορούσα προφανώς να φα-
νταστώ το φθινόπωρο του 1977, 
όταν άρχιζα το γοητευτικό ταξίδι 

μου στο Κολλέγιο Αθηνών, ότι σχεδόν 34 
χρόνια αργότερα, ένας συμμαθητής μου 
θα έσωζε τη ζωή του πατέρα μου σε ένα 
χειρουργικό θάλαμο στη Βοστώνη. Λίγα 
χρόνια νωρίτερα, ο ίδιος συμμαθητής, 
ενάντια σε κάθε ιατρική συμβουλή που 
είχα λάβει στην Ελλάδα, διέγνωσε με α-
κρίβεια τη δική μου ασθένεια με εξέτα-
ση που διενήργησε από τηλεφώνου!

Ο λόγος για τον Δρ. Γιώργο Τόλη 

’87, επικεφαλής της Καρδιοθωρακικής 

Χειρουργικής του Νοσοκομείου St. 

Elisabeth του Πανεπιστημίου Tufts στη 

Βοστώνη. Όλοι εμείς που είχαμε την τιμή 

να είμαστε συμμαθητές του, θυμόμαστε 

τον Γιώργο ως έναν εξαίρετο μαθητή, 

μουσικό και καλαθοσφαιριστή, αλλά 

και ως συμμέτοχο σε κάθε είδους πλά-

κα. Τις Απόκριες ντυνόταν χειρουργός, 

σήμερα όμως δεν παίζει απλά αυτόν το 

ρόλο, αλλά σώζει όντως ζωές. Το Τμήμα 

του οποίου προΐσταται κατατάσσεται ως 

ένα από τα καλύτερα Τμήματα Καρδιο-

χειρουργικής στη Μασαχουσέτη. Είμαι 

υπερήφανος που είμαι συμμαθητής και 

φίλος του και, εκ μέρους όλης της οικο-

γένειάς μου, επιθυμώ να του εκφράσω 

την ευγνωμοσύνη μας.

Δεδομένου ότι ο Γιώργος και η ομά-

δα του αρνήθηκαν την αμοιβή από τον 

συμμαθητή του στο Κολλέγιο Αθηνών, το 

θεωρώ υποχρέωσή μου να δωρίσω το 

ποσό των € 10.000 στο Ταμείο Υποτρο-

φιών του Κολλεγίου Αθηνών.

Γιώργο σ’ ευχαριστώ από τα βάθη 

της καρδιάς μου.

Σάμπυ Μιωνής ’88

Τουρνουά τένις

Θ
α ήθελα να αναφερθώ στο πρό-
σφατο τουρνουά τένις που διεξή-
χθη στο σχολείο μας και να εκ-

φράσω ορισμένες σκέψεις που θα βοη-
θήσουν στην βελτίωση του.

Συγκεκριμένα, θα αναφερθώ στο 

σύστημα κατανομής των συμμετεχό-

ντων αθλητών και αθλητριών με βάση 

της ηλικιακές τους κατηγορίες.

Προσωπικά είμαι απόφοιτος του 

1973 και έτσι δήλωσα συμμετοχή με 

την κατηγορία των 50+ χρονών.

Ο αντίπαλος μου δήλωσε ότι είναι 

απόφοιτος του 1979. Εγεννήθη μέσα 

μου το ερώτημα εάν είναι 50 ετών η λι-

γότερο οπότε θα έπρεπε να συμμετάσχει 

στην κατηγορία των νεοτέρων.

Από ευγένεια και συναδελφικότη-

τα δεν προχώρησα σε εξακρίβωση των 

στοιχείων του από τον ίδιο ή την γραμ-

ματεία των αγώνων, αλλά προχώρησα 

με τον αγώνα εις τον οποίο μάλιστα ο 

αντίπαλος μου ανεδείχθη νικητής.

Αισθανόμενος όμως κατά κάποιο 

τρόπο αδικημένος, ευθύς μετά το πέρας 

του αγώνα απευθύνθηκα στην προϊστα-

μένη γυμνάστρια κυρία Χατζάτογλου 

με αυτές μου τις σκέψεις και εκείνη με 

έκπληξη μου μου είπε ότι οι αθλητές 

συμμετέχουν στις κατηγορίες ηλικιακά 

και με τη δική τους δήλωση και μόνο.

Τις επόμενες μέρες, όταν εξέφρα-

σα τις σκέψεις μου στους προϊστάμενους 

φυσικής αγωγής κυρίους Σούλιο και 

Γρυπάρη, μου δήλωσαν ότι σύμφωνα 

με το καταστατικό των αγώνων η ηλικία 

καθορίζεται μόνο από το έτος γεννήσε-

ως, παραβλέποντας και αγνοώντας την 

ημερομηνία. Τους επεσήμανα ότι το κα-

ταστατικό είναι ασαφές και επιπόλαιο 

και συνεπώς δημιουργεί “γκρίζες ζώ-

νες“που δίνουν το δικαίωμα σε άτομα 

που βρίσκονται στην περίπτωση μου 

να ενίστανται. Μου υποσχέθηκαν ότι θα 

μελετήσουν το θέμα και θα εισαγάγουν 

βελτιώσεις κατά το δυνατόν.

Προσωπικά ως λύση θα πρότεινα 

για τις οριακές περιπτώσεις, όπως η δική 

μου, να ζητείται από την γραμματεία η 

τους υπεύθυνους των αγώνων η επίδειξη 

αστυνομικής ταυτότητος από τους αθλη-

τές πριν την διεξαγωγή κάθε αγώνα προς 

άρση πάσης παρεξηγήσεως.

Αυτά στα πλαίσια του «ευ αγωνίζε-

σθαι» και του Κολλεγιακού Πνεύματος.

Με τιμή
Λεωνίδας Κ. Αποσκίτης '73

Κάντε τώρα τη διαφορά προσφέροντας στις καλύτερες 

στιγμές σας τα πιο ιδιαίτερα κουφέτα που έχουν γίνει ποτέ...

τα δικά σας!

Διαλέξτε ένα από τα δεκάδες σχέδιά μας ή φέρτε μας

το δικό σας και γράψτε ιστορία...

Alumni ForumAlumni Forum



 Στη νέα κυβέρνηση που σχημάτισε ο Πρω-

θυπουργός Γιώργος Παπανδρέου ’71 μετέ-

χουν οι:

-Σταύρος Λαμπρινίδης ’80, Υπουργός Εξω-

τερικών

-Γιώργος Παπακωνσταντίνου ’80, Υπουρ-

γός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιμα-

τικής Αλλαγής

-Παύλος Γερουλάνος ’84, Υπουργός Πολι-

τισμού και Τουρισμού.

 Ο Οδυσσέας Κυριακόπουλος ’71 εξελέ-

γη νέος Πρόεδρος του Ιδρύματος Οικονομι-

κών και Βιομηχανικών Ερευνών (ΙΟΒΕ). Είναι 

Πρόεδρος του Ομίλου S&B Βιομηχανικά ΑΕ, 

Πρόεδρος της Μοτοδυναμική ΑΕΕ, Mέλος 

του ΔΣ της Lavipharm ΑΕ και της Lamda 

Development AE. Έχει διατελέσει Πρόε-

δρος του ΣΕΒ-Συνδέσμου Επιχειρήσεων και 

Βιομηχανιών (2000-2006), αντιπρόεδρος 

της BusinessEurope (UNICE) και των Ελ-

ληνικών Χρηματιστηρίων ΑΕ και Πρόεδρος 

της Εθνικής Λυρικής Σκηνής (2006-2009).

 Ο Δημήτρης Σωτηρόπουλος ’79, Αν. Κα-

θηγητής Πολιτικής Επιστήμης του Τμήματος 

Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκη-

Η στήλη περιμένει
και τα δικά σας νέα

στη διεύθυνση:
ΣΑΚΑ

Στεφάνου Δέλτα 15
154 52 Ψυχικό

ή στην ηλεκτρονική
διεύθυνση

info@saka.gr

όπου πέτρα και απόφοιτοςόπου πέτρα και απόφοιτος
σης της Νομικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανε-

πιστημίου Αθηνών διορίστηκε Ειδικός Σύμβουλος στη Μονάδα 

Παραγωγής Πολιτικής, στη Γενική Γραμματεία Πρωθυπουργού,

 Η νέα διεύθυνση του οδοντιατρείου του Δημήτρη Βασιλά-
κου ’85 είναι: Καρύστου 16, 115 24 Αμπελόκηποι, Μετρό Πα-

νόρμου, τηλ.: 210-6915980-6938-923120

 Ο Κωνσταντίνος Τσιλίκας ’90  έγινε τον Ιούνιο Επιμελητής 

στο Γενικό Νοσοκομείο Παίδων Πεντέλης. 

Η Ελένη Δουνδουλάκη ’96 εξελέγη στις δημοτικές εκλογές 

του Νοεμβρίου 2010 Δημοτική Σύμβουλος του Δήμου Φιλοθέ-

ης – Ψυχικού (Δήμος που προέκυψε από τη συνένωση των Δή-

μων Νέου Ψυχικού, Φιλοθέης και Ψυχικού με την εφαρμογή του 

«Καλλικράτη») και συνεχίζει για δεύτερη τετραετία την ενασχό-

ληση της με την Τοπική Αυτοδιοίκηση. Μπορείτε να επικοινω-

νήσετε μαζί της στην ηλεκτρονική διεύθυνση eledou@hotmail.

com.

 Ο Πέτρος Φωκάς ’00 έγινε το Μάιο Relationship Associate 

στο Global Shipping & Logistics Dept. της Citibank International 

plc.

Είδαν πρόσφατα το φως της δημοσιότητας δύο ανοικτές 
επιστολές με τις οποίες σημαίνοντα πρόσωπα της ελλη-
νικής κοινωνίας τοποθετήθηκαν σχετικά με την κρίση, 
απευθύνοντας στην πολιτική ηγεσία του τόπου έκκλη-
ση για συναίνεση και τονίζοντας την ανάγκη για εθνι-
κή ενότητα. 
Τόσο την πρώτη, κείμενο 32 εκπροσώπων των γραμμάτων, 
των τεχνών και της ακαδημαϊκής - επιστημονικής κοινό-
τητας, με τον τίτλο «Τολμήστε», όσο και τη δεύτερη, πρό-
σκληση 50 εκπροσώπων του επιχειρηματικού κόσμου της 
χώρας, συνυπογράφουν εκλεκτοί συναπόφοιτοι.

Tel +30 210 7255394 
info@spezzie.com
www.spezzie.com

Luxury Island Homes
For Sale

Το Κολλέγιο τρέ
ει Μαραθώνιο! 

Σ
τις 13 Νοεμβρίου 2011 θα διεξαχθεί ο 29ος

Κλασσικός Μαραθώνιος της Αθήνας, μαζί 

με τους αγώνες δρόμου 5 χλμ και 10 χλμ. Το 

Κολλέγιο φέτος συμμετέχει πιο ενεργά από ποτέ. Οι 

δρομείς, απόφοιτοι, γονείς, προσωπικό και μαθητές 

έχουν τη δυνατότητα να λάβουν μέρος στο Μαρα-

θώνιο ή στους αγώνες των 5 και 10 χλμ εκπροσωπώ-

ντας το σχολείο μας.

Λαμβάνοντας μέρος στο Μαραθώνιο έχουμε τη 

δυνατότητα να ενισχύσουμε το Ταμείο Υποτροφιών 

του Κολλεγίου.

Δηλώστε συμμετοχή με την ομάδα του Κολλεγί-

ου στη Γραμματεία Φυσικής Αγωγής στο τηλ. 210-

6743880 /210-6778876 ή στο email: tinaspr@haef.gr 

(κα Σιαπέρα).

Ξεκινήστε τις προπονήσεις και ελάτε να λάβου-

με μέρος στους αγώνες όλοι μαζί. Θα είμαστε η με-

γαλύτερη ομάδα, η μεγαλύτερη οικογένεια!

Α. Χανδάνου ’93
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ΜΕRSER
Ν.Η. ΜΑΧΑΙΡΑΣ Α.Ε.

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

Με σεβασμό στον οδηγό και το αυτοκίνητο

Από το 1979
Εξουσιοδοτημένος επισκευαστής

Mercedes Benz

• Ασφάλεια
• Συνέπεια
• Εμπιστοσύνη
• Εγγύηση

Για τους αποφοίτους

15%
 έκπτωση

στα ανταλλακτικά

Mercedes και Smart

μέχρι τις 31/12/2011


