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

Ενημέρωσέ μας για τυχόν αλλαγές των στοιχείων σου

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

υπάρχουν ακόμη μερικά διαθέσιμα τούβλα.

› Ηλεκτρονικά στο www.saka.gr

› Με fax στο 210-67.48.845

› Με e-mail στο info@saka.gr

› Τηλεφωνικά στο 210-67.22.067 Γραμματεία σΑΚΑ
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ΜΕ τή λήξή τήσ ΘήτΕΙΑσ του απερ-
χόμενου διοικητικού συμβουλί-
ου του σΑΚΑ, ο απολογισμός των 
πεπραγμένων στον ειδικότερο το-

μέα ευθύνης του ΕΡΜή προκύπτει όχι μόνο ως 
θεσμική υποχρέωση λογοδοσίας, αλλά και ως 
προσωπική ανάγκη.

ΠΑΡΑ τΙσ δυσΜΕΝΕΙσ κοινωνικές συνθήκες εντός 
των οποίων κληθήκαμε να εργαστούμε, και οι 
οποίες υποσκάπτουν όλα τα εκδοτικά εγχειρή-
ματα, προσπαθήσαμε για το βέλτιστο δυνατό. 
Εκλογικεύοντας την πολιτική ταχυδρομικής 
αποστολής, ενισχύοντας τις οδούς ηλεκτρο-
νικής λήψης και επιδεικνύοντας ικανοποιη-
τική αντοχή στις διαφημιστικές καταχωρίσεις, 
εγγυηθήκαμε την οικονομική βιωσιμότητα 
του εντύπου και συμβάλαμε στον εξορθολο-
γισμό των οικονομικών δεδομένων του συλ-
λόγου. ταυτόχρονα, επιδιώξαμε να διατηρή-
σουμε, να εμπλουτίσουμε και να επαυξήσου-
με την ποιοτική στάθμη της ύλης, με ισορρο-
πία μεταξύ κολλεγιακής και κοινωνικής ανα-
φοράς, θεωρώντας ανέκαθεν ότι η δύναμη του 
συλλόγου βρίσκεται στην κοινωνική διάχυση 
της δραστηριότητας των μελών του. τέλος, θέ-
λω να πιστεύω ότι τηρήσαμε τις αρχές της ιση-
γορίας και της ελευθεροτυπίας, σεβόμενοι τις 
αξίες της κολλεγιακής οικογένειας.

τΟ ΚΑτΑ ΠΟσΟ ΕΠΙτυΧΑΜΕ τους θεμελιώδεις αυτούς 
σκοπούς καταλείπεται στην αντικειμενική κρί-
ση των αναγνωστών μας, αλλά και στην αρ-
χειακή λειτουργία που οφείλει να επιτελέσει 
ο ΕΡΜήσ σε μια μελλοντική αναδρομή στην 
ιστορική πορεία του συλλόγου. ή συγγνώμη 
μας για τις περιπτώσεις εκείνες που δεν αντα-
ποκριθήκαμε πιθανόν σε προσδοκίες και περι-
στάσεις είναι δεδομένη και ειλικρινής.

ΜΕ τή λήξή Αυτήσ τήσ ΘήτΕΙΑσ, ολοκληρώνεται και 
μια προσωπική διαδρομή 2,5 ετών και 10 τευ-
χών στην τιμητική ευθύνη της αρχισυνταξίας 

του εντύπου. Αισθάνομαι την ανάγκη να εκ-
μυστηρευθώ ότι η συμμετοχή μου σε αυτήν τη 
διαδρομή 53 ετών κυκλοφορίας του αποτελεί 
πολύτιμη εμπειρία ζωής που θα με ακολουθεί 
για πάντα. το ίδιο και η ευγνωμοσύνη προς 
όλους όσοι μας κληροδότησαν ένα αξιόλογο 
εκδοτικό κεκτημένο και συνέβαλαν στη δια ρ -
κή αυτή προσπάθεια εντός και εκτός διοικητι-
κού προσωπικού του συλλόγου.

Ασ ΜΟυ ΕΠΙτΡΑΠΕΙ λΟΙΠΟΝ ΝΑ ΕυΧΑΡΙστήσω προσω-
πικά τους Προέδρους Γιώργο Καλοφωλιά ’81 
και σέργιο Αμπαριώτη ’78, τα διοικητικά συμ-
βούλια επί προεδρίας τους και τον διευθυντή 
του σΑΚΑ Γιώργο Καρούσο ’70 για την εμπι-
στοσύνη τους και τη συμβολή τους, τους Αρχι-
συντάκτες Εύα Μπαρμποπούλου ’94 και δημή-
τρη Μαργαρώνη ’85 για τη φιλία και τη συνερ-
γασία μας, τη συντακτική ομάδα των αγαπητών 
μου Γιώργου Νικολού ’07, Κωνσταντίνου Ραχια-
νιώτη ’07, Ντίνου Ψυχογιού ’09 και Κατερίνας 
σκουτέλη ’09 για την πολύτιμη αρωγή τους, τον 
Αντώνη Κατσαρό ’87 και τον Κώστα Παπαχλι-
μίντζο ’98 για την καίρια συμμετοχή τους και 
τους βάλια Μαντά (την πλέον αποτελεσμα-
τική υπεύθυνη διαφήμισης σε δύσκολες επο-
χές), Μαρκέλλα Παναγιώτου, στέλιο Χαρτζίδη 
’93 και ξένια Πασχοπούλου ’91 για την άοκνη- 
ανθρώπινη και διοικητική-υποστήριξή τους.

τΕλΟσ, ΕΙδΙΚή ΑΝΑΦΟΡΑ οφείλω ηθικά στον επιμε-
λητή του περιοδικού Μιχάλη Κύρκο και στη 
συνεργάτιδά του στις εκδόσεις «ήλΙΑΙΑ» Αλέ-
κα Πισιμίση που εγγυήθηκαν το αποτέλεσμα, 
επιδεικνύοντας πάντοτε προς το αντικείμενο 
αγάπη –εφάμιλλη της κολλεγιακής– και απα-
ράμιλλο επαγγελματισμό.

ΕυΧΟΜΑΙ ΑΠΟ τΑ βΑΘή τήσ ΚΑΡδΙΑσ ΜΟυ το έντυπο, 
πάντοτε ως αντανάκλαση της ζωής του συλλό-
γου, να συνεχίσει αδιατάρακτα και δημιουργι-
κά την ιστορική του πορεία με πλούτο ανθρώ-
πινου δυναμικού και ιδεών.

Με εκτίμηση,
Σωτήρης Φωτέας ’02
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editorial
Του Σωτήρη Φωτέα ’02
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ή βασική επιλογή του απερχομένου δσ, ίδια με 
εκείνη της διετίας 2009-2011, υπήρξε το τρίπτυ-
χο «Αξιοποίηση-Ανάπτυξη, Οργάνωση-Θω-
ράκιση, Πρακτική αποτελεσματικότητα».

ή ιστορική διαδρομή κάθε οργανισμού με τα μεγέθη 
και την κοινωνική αναφορά του σΑΚΑ των 12.000 απο-
φοίτων πρέπει πάντοτε να εξετάζεται υπό το πρίσμα της 
γενικότερης συγκυρίας. Επομένως και οι δράσεις του σΑ-
ΚΑ επηρεάζονται από το ευρύτερο περιβάλλον μέσα στο 
οποίο αναπτύσσονται, τόσο ως προς την εμβέλειά τους, 
όσο και ως προς την πρακτική αξία τους.

Με αυτό το δεδομένο, το απερχόμενο διοικητικό συμ-
βούλιο είχε εξ αρχής σκοπό και κλήθηκε να εγγυηθεί τη 
συνέχεια του συλλόγου στην καρδιά μιας βαθύτατης εθνι-
κής κρίσεως. δηλαδή, σε μια συγκυρία εξαιρετικά δυσμενή 
για την εξωστρέφεια, τη συμμετοχικότητα και-δίχως αμ-
φιβολία-για τη διαθεσιμότητα των πόρων και την εν γέ-
νει οικονομική βιωσιμότητα.

ή αξιολόγηση του έργου μας, όπως αποτυπώνεται και 
οριοθετείται χρονικά και θεσμικά, κρίνεται με γνώμονα 
την ουσιαστική και σε βάθος χρόνου αποτελεσματικότη-
τά του. ή αναγκαία αυτοκριτική συνηγορεί βέβαια στο ότι 
οι επιδόσεις μας σε ορισμένους δείκτες μπορούσαν να εί-
ναι υψηλότερες.

ωστόσο, επιτρέπεται να συναχθεί ένα αισιόδοξο όσο 
και ασφαλές συμπέρασμα στο τέλος αυτής της διετίας: Ο 
σύλλογος, τόλμησε και κατάφερε με καθαρές και αποτε-
λεσματικές επιλογές και ενέργειες σε ένα μόνον έτος, και 
μάλιστα το δύσκολο 2013, να μηδενίσει σχεδόν την ελ-
λειμματική πορεία του πρώτου έτους της θητείας. Άντε-
ξε σε σοβαρές προκλήσεις και διετήρησε σε ποσοτικό και, 
κυρίως, σε ποιοτικό επίπεδο δραστηριότητες υψηλών 
απαιτήσεων. Επιπλέον, συνέχισε την από το 2009 δημι-
ουργία νέων μηχανισμών υποδομής και εσωτερικής οργα-
νώσεως που έχουν επιβάλει οι πραγματικές ανάγκες των 
αποφοίτων και οι αλλαγές και ευκαιρίες που προσφέρει η 
εξέλιξη των τεχνολογιών.

σημαντική εξάλλου είναι και η συνεχής θωράκισή του 
βάσει των σύγχρονων προδιαγραφών και απαιτήσεων. Και 
μπορεί ενδεχομένως η επιλογή μας αυτή να αποστέρησε 
τον σΑΚΑ - σε περίοδο μάλιστα γενικής υφέσεως- από 
το πλήθος των εκδηλώσεων που θα ανέμενε κανείς από 
ένα σύλλογο πλούσιο σε ανθρώπινο δυναμικό και τεχνο-

γνωσία, αλλά αναμφίβολα θα αποτιμηθεί νηφάλια και θα 
κεφαλαιοποιηθεί σε μεταγενέστερο χρόνο.

Αυτό το θεσμικό και λειτουργικό κεκτημένο, όπως 
εξειδικεύεται στην ανάλυση των επιμέρους τομέων, κλη-
ροδοτούμε στο επόμενο συμβούλιο, με την ευχή να το δι-
ατηρήσει και να το επαυξήσει, αξιοποιώντας και κινη-
τοποιώντας όλες τις υγιείς δυνάμεις της κοινότητας των 
αποφοίτων.

Ι.  δΡΑσΕΙσ ΕΠΙΚΟΙΝωΝΙΑσ, ΕξωστΡΕΦΕΙΑσ 
ΚΑΙ ΚΟΙΝωΝΙΚΟυ ΠΡΟσΑΝΑτΟλΙσΜΟυ

 Αlumni Days  Οι δυο τελευταίες διοργανώσεις επιβεβαί-
ωσαν την οργανωτική δυνατότητα του σΑΚΑ, και μάλι-
στα με ομάδα εθελοντών αποφοίτων εκτός του αιρετού 
δ.σ., να αναπτύξει δράσεις, αφ’ ενός, μεγάλης κλίμακας, 
οι οποίες και ενισχύουν τους δεσμούς των αποφοίτων με 
το σχολείο, και αφ’ ετέρου συνέργειας με χορηγούς και 
κοινωφελείς φορείς. το αρνητικό οικονομικό αποτέλεσμα 
της διοργάνωσης του 2012 υπερκαλύφθηκε από αυτήν του 
2013 και καλλιεργεί αισιοδοξία για τη συνέχεια και τον εκ-
συγχρονισμό και ανανέωση του θεσμού στο μέλλον.

Ορισμένα από τα ποσοτικά μεγέθη είναι ενδεικτικά: 
στις δυο διοργανώσεις συμμετείχαν συνολικά πάνω από 
2.000 απόφοιτοι, 70 χορηγοί-δωροθέτες, 100 εθελοντές, 
υλοποιήθηκαν δε 20 διαφορετικά happenings και events 
– ορόσημα σταθερά κάθε χρονιά (brunch, ραδιοφωνικός 
σταθμός, παιδικό θέατρο, διαδραστικοί παιδότοποι, BBQ, 
μουσική σκηνή), αποτέλεσμα για το οποίο υπολογίζεται 
ότι δαπανήθηκαν περίπου 3.000 ώρες συνολικής εργα-
σίας από τους εργαζομένους του σΑΚΑ, τα μέλη του δσ 
και τους εθελοντές.

σε αυτό το πλαίσιο, η Επιτροπή κατάφερε να διατηρή-
σει τη δωρεάν είσοδο για τους αποφοίτους, να αναβαθμί-
σει τις δράσεις και να καλύψει τις προτιμήσεις όλων των 
ηλικιών και των δύο φύλων, να προσελκύσει πολύ περισ-
σότερους αποφοίτους ως εθελοντές διοργάνωσης αλλά και 
ως επισκέπτες και, ασφαλώς, να δημιουργήσει προσμο-
νή για την επόμενη διοργάνωση, παγιώνοντας το θεσμό.
 CDO  το Career Development Office-CDO είναι η κο-
ρωνίδα των δράσεων του σΑΚΑ. σκοπός του είναι η προ-
ώθηση και η στήριξη των επαγγελματικών αναζητήσεων 
προσώπων και εταιρειών αποφοίτων. Οργανώθηκε και 

Έργο Συνέχειας, Υποδομής και Αναπτύξεως

Ο ΛΟΓΟΣ ΣΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ

ΟΚΤώΒρΙΟΣ 2011 - ΟΚΤώΒρΙΟΣ 2013

του Γιώργου Δ. Καλοφωλιά ’81, Προέδρου του ΔΣ του ΣΑΚΑ 2009-2013
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λειτουργεί εδώ και ένα χρόνο σε επαγγελματική βάση με 
πρόσληψη αποφοίτου ειδικού συνεργάτη. τα αποτελέ-
σματα είναι μέχρι στιγμής εντυπωσιακά, δεδομένου ότι 
με τη μεσολάβηση που επέτυχε μεταξύ προσφοράς και 
ζήτησης εργασίας, έχουν γίνει ήδη πραγματοποιηθεί 30 
προσλήψεις αποφοίτων, μέγεθος που αποκτά προστιθέμε-
νη αξία στο πλαίσιο της δυσμενούς οικονομικής συγκυρί-
ας. το CDO δραστηριοποιήθηκε έντονα με τη διοργάνω-
ση εκδηλώσεων χαρτογράφησης της ελληνικής αγοράς, 
επαγγελματικών σεμιναρίων και συναντήσεων επαγγελ-
ματικού προσανατολισμού που το καθιερώνουν πλέον στη 
συνείδηση των αποφοίτων ως βασική έκφανση της ουσι-
αστικής προσφοράς του συλλόγου
 ΕΡΜΗΣ   το έντυπο-σύμβολο του σΑΚΑ-διατήρησε την 
εκδοτική αυτοτέλειά του και τόλμησε την ανάπτυξη, ανα-
βάθμιση και εκσυγχρονισμό της ύλης του, συνεχίζοντας 
να αποτελεί το βασικό επικοινωνιακό μέσο του συλλό-
γου. ταυτοχρόνως, εμφανίζοντας αξιοθαύμαστη αντοχή 
στις διαφημιστικές καταχωρίσεις του, επέτυχε να εξορ-
θολογίσει τα οικονομικά μεγέθη του και να περιστείλει 
το κόστος εκδόσεώς του, εισάγοντας με αποφασιστικό-
τητα ένα σύστημα συνδυαστικής έντυπης και ηλεκτρονι-
κής εκδόσεως, με το οποίο διατηρήθηκε ακέραιη η ανα-
γνωστική βάση του, δηλαδή ο στέρεος και μόνιμος συ-
νεκτικός ιστός των απανταχού αποφοίτων με τον σΑΚΑ 
και με το Κολλέγιο.
 ΣΑΚΑ uK ΚΑι Απόφόιτόι Στό ΕξωτΕΡιΚό  στο πλαίσιο της κι-
νητοποιήσεως και αξιοποιήσεως των αποφοίτων που ζουν 
και εργάζονται στο εξωτερικό, ο σΑΚΑ ανέλαβε την πρω-
τοβουλία και ανέπτυξε με ομάδα αποφοίτων που ζουν στο 
ήνωμένο βασίλειο θεσμικό διάλογο που οδήγησε στην 
αποδοχή του πλαισίου «Αρχών συνεργασίας», συμβατού 
με τις Κολλεγιακές αρχές. ή οργάνωση και δραστηριοποί-
ηση εντός του 2013 του σΑΚΑ UK αναμένεται να απο-
τελέσει «υπόδειγμα» για την κατά τόπους οργάνωση των 
αποφοίτων του εξωτερικού.
 ΑθλΗτιΚΑ  Και αυτή τη διετία, ο σύλλογος υπηρέτησε 
το αθλητικό ιδανικό ως βασικό πυλώνα του Κολλεγια-
κού πνεύματος.
uu Αφ’ ενός, η λειτουργία των αντιπροσωπευτικών Ομάδων 
και των τμημάτων υποδομής του στίβου-πρωταθλητές 
Ελλάδος κάτω των 17 ετών, 11η θέση στην κατάταξη του 
σΕΓΑσ, συμμετοχή των αθλητών στίβου στις Εθνικές 
ομάδες και σε διεθνείς διοργανώσεις, αλλά και του βό-
λεϋ - άνοδος στην Α2 Εθνική Κατηγορία-, πέραν ασφα-
λώς των πρωτοφανών για τα δεδομένα του συλλόγου 
αγωνιστικών επιτυχιών τους, απέδειξε περίτρανα την 
αθλητική ποιότητα του Κολλεγιακού ανθρώπινου δυνα-
μικού, αλλά και την ορθότητα της επιλογής του σΑΚΑ 
να στηρίξει το μακροπρόθεσμο αθλητικό σχεδιασμό.

uu Αφ’ ετέρου, η επιτυχής διεξαγωγή δύο ακόμη ετήσιων 
διοργανώσεων της σΑΚΑ LIGA, του εσωτερικού πρω-

ταθλήματος με τη συμμετοχή 700 και πλέον αποφοί-
των σε εβδομαδιαία βάση, αποτέλεσε αφορμή διαρκούς 
reunion αλλά και μέτρο των οργανωτικών δυνάμεων 
του σΑΚΑ.

 ΕΚδΗλωΣΕιΣ ΚόινωνιΚόύ, πόλιτιΣτιΚόύ ΚΑι όιΚόνόΜιΚόύ 

  πΕΡιΕχόΜΕνόύ 

Περαιτέρω, ανταποκρινόμενος στη διττή ανάγκη 
ενεργού παρουσίας στα κοινωνικά πράγματα του τόπου 
αλλά και ενίσχυσης των κολλεγιακών δεσμών, ο σΑΚΑ 
συνέχισε τον θεσμό των παραστάσεων της θεατρικής ομά-
δος, τη διοργάνωση εκδηλώσεων που προάγουν τον κοι-
νωνικό διάλογο αλλά και τις ανάγκες και αναζητήσεις 
των αποφοίτων, όπως ενδεικτικά η συνδιοργάνωση με το 
Ι.Ο.β.Ε. δύο εκδηλώσεων για την οικονομία, η συζήτηση 
με τους δημάρχους Αθηνών και Θεσσαλονίκης κ.κ. Κα-
μίνη και Μπουτάρη, η εκδήλωση μνήμης για τον Καθηγη-
τή Νέστορα Μπούρα, οι παρουσιάσεις βιβλίων και πρω-
τοβουλιών αποφοίτων, όπως του βασ.τσεμάνη, του Μιχ.
Φωτιάδη, του Αλ.Μασσαβέτα, η εκδήλωση για την οικο-
νομία με διακεκριμένους αποφοίτους, οι συναντήσεις με 
τους αποφοίτους διπλωμάτες και πολλές άλλες θεματι-
κές εκδηλώσεις.

ΙΙ.  ΜήΧΑΝΙσΜΟΙ ΟΡΓΑΝωτΙΚήσ 
ΚΑΙ λΕΙτΟυΡΓΙΚήσ υΠΟδΟΜήσ

σημαντική όμως υπήρξε και η θωράκιση του σΑΚΑ σε 
επίπεδο οργανωτικής λειτουργίας:

u■ Ο σύλλογος τόλμησε και, εφαρμόζοντας την απόφα-
ση αλλαγής του εισπρακτικού μηχανισμού, τον Ιανουά-
ριο του 2013 ανέλαβε πρωτοβουλία διεύρυνσης της βά-
σης των ενεργών συνδρομητών του με ίδια μέσα, η οποία 
αποδίδει ήδη πολύτιμους καρπούς και ενδυναμώνει ακό-
μη περισσότερο τους δεσμούς των αποφοίτων με τον σΑ-
ΚΑ μέσω της προσωπικής επικοινωνίας.

u■ τον σεπτέμβριο του 2013 τέθηκε σε κυκλοφορία η νέα 
ΣΑΚΑ ΜΑSTER card, συνδεδεμένη με σειρά σημαντι-
κών προνομίων για τους αποφοίτους, η οποία και ανα-
μένεται ομοίως να συμβάλει καθοριστικά στην αύξη-
ση του ποσοστού των ταμειακώς ενήμερων αποφοίτων.

Περαιτέρω, επιδιώχθηκε και επιτεύχθηκε:
u■ Ουσιαστική αναβάθμιση και αξιοποίηση της Εξελεγκτι-

κής Επιτροπής σε όλα τα ουσιαστικά οικονομικά και 
διαχειριστικά θέματα του σΑΚΑ, μέσω της διαρκούς 
ενημερώσεως και συνεργασίας της με το συμβούλιο.

u■ Εκσυγχρονισμός και λειτουργική οργάνωση της διευ-
θύνσεως του σΑΚΑ με την βοήθεια εταιρείας consulting 
αποφοίτων. το επόμενο στάδιο του έργου αυτού είναι ο 
εκσυγχρονισμός της λειτουργίας του δσ.

u■ Ουσιαστική αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών και 
αναβάθμιση των λειτουργικών συστημάτων, όπως η 
απόφαση για την εφαρμογή e-voting (ηλεκτρονική κα-
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ΕΤΗΣΙΑ TAKTIKH ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
ΚΥΡΙΑΚΗ 13 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2013

ΚΑΙ ΕΑΝ ΔΕΝ ΥΠΑΡΞΕΙ ΑΠΑΡΤΙΑ

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ

ΚΥΡΙΑΚΗ 20 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2013
στo Θέατρο Χωρέμη του Μπενακείου, στις 10.00 π.μ.

(ΣΗΜ. ΣΗΜΕΙΩΣΑΤΕ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ)

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ Δ ΙΑΤΑΞΕΩΣ

Εκλογή Προέδρου και Γραμματέα Γενικής Συνελεύσεως.

Απολογισμός πεπραγμένων του απερχομένου Δ.Σ. για την περίοδο 1ης Σεπτεμβρίου 2012 
έως και 31 Αυγούστου 2013.

Έκθεση Εξελεγκτικής Επιτροπής για την ίδια περίοδο.

Απαλλαγή Δ.Σ. και Εξελεγκτικής Επιτροπής.

Εκλογή Εξελεγκτικής Επιτροπής για την περίοδο 1ης Σεπτεμβρίου 2013 έως 
και 31ης Αυγούστου 2015.

Εκλογή Εφορευτικής Επιτροπής.

Μετά το πέρας της Γ.Σ. θα διεξαχθούν άμεσα οι αρχαιρεσίες για την ανάδειξη νέου Δ.Σ. για 
την περίοδο Σεπτεμβρίου 2013 - Αυγούστου 2015. Η εκλογική διαδικασία θα γίνει στο Μπενάκειο, 
θα ξεκινήσει μετά το πέρας της Γ.Σ. και το αργότερο μέχρι τις 2 μ.μ, θα περατωθεί δε στις 6 μ.μ.

Μ έ λη  το υ  Σ Α Κ Α  ε ί ν α ι  ο ι  α πό φ ο ι το ι  το υ  Κ ολ λ ε γ ί ο υ  Α θ ην ώ ν  κα ι  Κ ολ λ ε γ ί ο υ  Ψ υ χ ι κο ύ.

ταμέτρηση στις αρχαιρεσίες ήδη από το 2011), η αγο-
ρά νέου hardware της λέσχης, η μίσθωση server στο 
εξωτερικό κ.λπ.

u■ Αποτελεσματική διαχείριση του σημαντικού κληροδο-
τήματος προς τον σΑΚΑ από τον απόφοιτο Ευάγγελο 
Παπαδόπουλο-βιάρο x64.

u■ σχεδιασμός και κατάρτιση των βασικών αξόνων για την 
υλοποίηση σε ετησία βάση έρευνας προς τους αποφοί-
τους, με ερωτήματα για το σύνολο των δράσεων του 
σΑΚΑ.

u■ Ουσιαστική αναβάθμιση των σχέσεων και της συνερ-
γασίας του σΑΚΑ με το σχολείο και το ΕΕΙ, με την κα-
θιέρωση της παρουσίας του President ανά τακτά χρο-
νικά διαστήματα στις συνεδριάσεις του δσ, την κοινή 
προβολή εκδηλώσεων και δράσεων, τον εκσυγχρονι-
σμό και βελτίωση των οικονομικών όρων χρήσεως υπη-
ρεσιών και εγκαταστάσεων, την εισαγωγή των παιδιών 
αποφοίτων στην 1η δημοτικού κ.λπ.

ή σύντομη αυτή καταγραφή επιχειρεί με στοιχεία να 
καταδείξει ότι ο σΑΚΑ παραμένει ισχυρός. Επί-
σης, είναι βέβαιον ότι, αν και ανεξάρτητος, παρα-

μένει και σε αυτήν την συγκυρία συμπαραστάτης και συ-
νοδοιπόρος του σχολείου. Και οι δύο μαζί συνθέτουν το 
Κολλέγιο, το Κολλέγιο Αθηνών και το Κολλέγιο Ψυχικού, 
το Κολλέγιο των μαθητών και το Κολλέγιο των αποφοίτων.

Με τη λήξη αυτής της θητείας ολοκληρώνεται για εμέ-
να και ένας κύκλος 16 ετών παρουσίας στο δ.σ. Αισθάνο-
μαι την ανάγκη να ευχαριστήσω από την καρδιά μου για 
τη συνεργασία όλα τα μέλη των συμβουλίων αυτών, το δι-
οικητικό προσωπικό του συλλόγου (τον διευθυντή Γιώργο 
Καρούσο  ’70 και τους στέλιο Χαρτζίδη ’93, βάλια Μαντά, 
Μαρκέλλα Παναγιώτου και ξένια Πασχοπούλου ’91) και 
πρωτίστως όλους τους αποφοίτους που συμμετείχαν στις 
δράσεις και συνέβαλαν στη διαρκή ανάπτυξη του σΑΚΑ.

Γιώργος Δ. Καλοφωλιάς ’81
Πρόεδρος ΔΣ ΣΑΚΑ 2009-2013

Ο ΛΟΓΟΣ ΣΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ
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ενημέρωση

Η παρούσα ενημέρωση αποτελεί την τελευταία για 
τη θητεία του παρόντος δσ και τελευταία δική 
μου ως Γενικής Γραμματέως υπό την Προεδρία 

του Γ. Καλοφωλιά ’81. Αντί αναλυτικού απολογισμού 
για τις δράσεις και τις ενέργειες του συλλόγου μας, οι 
οποίες έχουν αναπτυχθεί σε κάθε τεύχος ξεχωριστά και 
στην παρούσα στήλη αλλά και στους οικείους τομείς 
και θα εκτεθούν και στη Γενική συνέλευση του Οκτω-
βρίου, θα ήθελα να αναφερθώ σε δύο –τρία χωριστά ση-
μεία που αφορούν το σύλλογό μας και εμάς τους ίδιους 
ως μέλη του.

Ε ίμαστε πλέον ένα σώ-
μα που αριθμεί πε-
ρί τα 13.000 μέλη, α-

νήκουμε σε ένα σύλλογο 
που αποτελεί τη φυσική 
συνέχεια της αποφοίτη-
σής μας από το σχολείο, 
συνδεόμαστε με κοινές ει-
κόνες και αρχές, καλούμα-
στε δε να ανταποκριθού-
με και να λειτουργήσου-
με σε μία δύσκολη επο-
χή, άκρως απαιτητική, εν-
διαφέρουσα και ίσως ανα-
τρεπτική από πολλές από-
ψεις, που θα αλλάξει αρ-
κετές ισορροπίες και δε-
δομένα. Ο σΑΚΑ, λει-
τουργώντας και δραστη-
ριοποιούμενος σε αυτά τα 
νέα δεδομένα, δεν δύναται 
να εκφράζει την αμέτοχη ή 
και απλά «ρομαντική» ει-
κόνα ενός συλλόγου, αλλά 
οφείλει να δράσει ενεργά 
και να συσπειρώσει ακόμα 
περισσότερο τα μέλη του 
προκειμένου να αντιμετω-
πιστούν ορθά και συνειδη-
τοποιημένα οι προκλήσεις 
της σημερινής εποχής.

›
Ο σΑΚΑ είναι ήδη πα-
ρών στις κοινωνικο/οι-

κονομικές εξελίξεις και δί-
πλα στα μέλη του, στηρί-
ζοντάς τα και συνεισφέ-
ροντας με όποιο τρό-
πο μπορεί στις ανάγκες 
τους. Με την επανίδρυση 
του Career Development 
Office και τη στελέχω-
σή του με την ξένια Πα-
σχοπούλου ’91, ο σύλλο-
γος προσφέρει στους α-
ποφοίτους μία βάση για 
την έκφραση των επαγ-
γελματικών τους ανησυ-
χιών, πρωτοβουλιών και 
ερωτημάτων. Με τη λή-
ψη βιογραφικών από τους 
ενδιαφερόμενους και α-
ντίστοιχα την προσφορά 
θέσεων εργασίας από ε-
ταιρίες αποφοίτων, καλύ-
πτει με τον καλύτερο δυ-
νατό τρόπο τις επαγγελ-
ματικές ανάγκες των συ-
ναποφοίτων μας. Οργα-
νώνει δε πλείστες εκδη-
λώσεις για επαγγελματι-
κή κατάρτιση, mentoring, 
networking κ.α. στις οποί-
ες τα μέλη μας ενημερώ-
νονται, δικτυώνονται, ε-
πιμορφώνονται, επανα-
θέτουν τους επαγγελμα-
τικούς τους στόχους.

›
Ο σΑΚΑ έχει ήδη θωρα-
κιστεί επαρκώς (από νο-

μικής και τεχνικής πλευράς) 
για να αντιμετωπίσει ευκο-
λότερα τις σημερινές προ-
κλήσεις και να ανταποκρι-
θεί με αμεσότητα και απο-
τελεσματικότητα στις ανά-
γκες και στα αιτήματα των 
αποφοίτων. Κύριο μέλημα 
και έργο του απερχομένου 
δσ ήταν η ορθή θωράκιση 
του συλλόγου, η ανανέωση 
και ο εμπλουτισμός της βά-
σης δεδομένων των μελών 
μας προκειμένου να διευκο-
λυνθεί και να επεκταθεί η ε-
πικοινωνία μας με τα μέλη 
μας, ο εκσυγχρονισμός του 
συλλόγου μας με νέο σύ-
στημα εισπράξεων συνδρο-
μών, ο σχεδιασμός και διά-
θεση της νέας κάρτας του 
αποφοίτου με ειδικά προ-
νόμια για τους αποφοίτους, 
η διενέργεια ηλεκτρονικής 
καταμέτρησης ψηφοδελτί-
ων στις εκλογές του διοικη-
τικού συμβουλίου του συλ-
λόγου μας (καινοτόμο έργο 
για το σΑΚΑ αλλά και για 
έτερους συλλόγους δρα-
στηριοποιούμενους στη χώ-
ρα μας), η σύσταση του σΑ-
ΚΑ UK προκειμένου να συ-
γκεντρωθούν οι εν Αγγλία 
απόφοιτοί μας και να έρ-
θουν ακόμα πιο κοντά στο 
σύλλογό μας.

Ο σΑΚΑ έχει ήδη κατα-
φέρει πολλά. Αυτό εκ-

φράζεται από την πληθώρα 
των συναποφοίτων που επι-
στρέφουν στο σχολείο και 
συμμετέχουν ενεργά στις 

δράσεις μας. Ο απόφοιτος 
είναι αυτός που αποτελεί 
τη θεμέλιο λίθο για τη ζωή 
του συλλόγου μας και με 
τη ενεργό συμμετοχή του, 
την ανάμειξή του στα σα-
κικά δρώμενα, την ενεργό 
στήριξη του σχολείου, τις ι-
δέες του και την υλοποίη-
ση αυτών, θα πάει το σύλ-
λογο ένα βήμα ακόμα πιο 
μπροστά, ώστε να αποτε-
λεί ο σΑΚΑ κοινή αναφο-
ρά όλων μας και ένα «χώ-
ρο» που θα μας βοηθάει να 
επιστρέφουμε στο παρελ-
θόν, να απολαμβάνουμε το 
παρόν και να χτίζουμε σω-
στά το μέλλον.

Προσωπικά τέλος, θα ή-
θελα να εκφράσω τις 

θερμές μου ευχαριστίες 
προς όλα τα μέλη του δσ 
του σΑΚΑ, με τους οποί-
ους ήταν τιμή μου να συ-
νυπηρετήσω στο παρόν 
δσ, την υπηρεσία της λέ-
σχης μας (Γιώργος, στέλι-
ος, βάλια, Μαρκέλλα, ξέ-
νια) για την υπομονή, ανο-
χή, αλλά και σταθερή και 
δημιουργική εργασία τους, 
το σχολείο και τους φορείς 
του για την άψογη συνερ-
γασία που είχαμε καθ’ ό-
λη τη διάρκεια της θητεί-
ας και τέλος, το κάθε μέ-
λος του συλλόγου μας που 
συμμετέχει ενεργά στα 
σακικά μας και που επιβε-
βαιώνει με την παρουσία 
του ότι γίνεται ουσιαστικό 
έργο στο σύλλογό μας, του 
οποίου είμαι περήφανη να 
είμαι μέλος.

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

Αγαπητοί συναπόφοιτοι,

Σεπτέμβριος 2013
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IST
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ

το IST ανακοινώνει την προκήρυξη μίας υπο-
τροφίας μεταπτυχιακού προγράμματος πλήρους 
φοίτησης προς τους αποφοίτους και τελειοφοίτους 
του Ελληνοαμερικάνικου Εκπαιδευτικού Ιδρύ-
ματος (Κολλέγιο Αθηνών- Κολλέγιο Ψυχικού), 
στο MBA (Master in Business Administration) ή 
στο Postgraduate Diploma in Banking που προ-
σφέρoνται στην Αθήνα, από το IST σε συνερ-
γασία με τα βρετανικά πανεπιστήμια London 
South Bank University και University of London 
International Programmes αντίστοιχα.

Προϋποθέσεις Συμμετοχής
Οι υποψήφιοι θα πρέπει να διαθέτουν:

u■ Πτυχίο Ανωτάτων Ελληνικών Ιδρυμάτων ή ισό-
τιμων Ακαδημαϊκών Ιδρυμάτων του εξωτερικού 
με βαθμό τουλάχιστον 7 ή 2:1

u■ Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής Γλώσσας (πι-
στοποιητικό επιπέδου IELTS 6,5 ή αντίστοιχο)

u■ δυναμική προσωπικότητα με ικανότητες απο-
τελεσματικής οργάνωσης και επικοινωνίας

u■ Αποδεδειγμένα καλή γνώση μαθηματικών 
στην περίπτωση του Postgraduate Diploma in 
Banking

σε περίπτωση ενδιαφέροντος, οι υποψήφιοι 
παρακαλούνται να προβούν στην αποστολή του 
βιογραφικού τους σημειώματος μαζί με μία σύντο-
μη συνοδευτική επιστολή που να δηλώνει το εν-
διαφέρον τους για το συγκεκριμένο πρόγραμμα 
σπουδών προκειμένου να κανονιστεί συνάντη-
ση με την Επιτροπή Αξιολόγησης υποψηφίων. ή 
υποτροφία θα δοθεί με επιλογή και οι υποψήφιοι 
θα πρέπει να παρουσιασθούν σε συνέντευξη εφ’ 
όσον κληθούν.

ή επιτροπή αξιολόγησης είναι 5μελής και απο-
τελείται από 3 μέλη του IST και 2 μέλη του σΑΚΑ.

Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν τις αι-
τήσεις τους με τα δικαιολογητικά στη διεύθυνση:

Γραμματεία IST,
υπόψη κας Τ. Ζώη,
Πειραιώς 72, Μοσχάτο 18346,
fax 210 4821850, e-mail: tzoe@ist.edu.gr

Περισσότερες πληροφορίες:
δάφνη Φουντουκάκου (’92), 210 4822222
(εσ. 208).

Αγαπητοί Συναπόφοιτοι,
Η κάρτα μας, η ΣΑΚΑ MasterCard σε συνεργασία με την Τράπεζα Eurobank, είναι 

πλέον γεγονός! Χορηγείται αποκλειστικά και μόνον σε αποφοίτους του Κολλεγίου Αθη-
νών – Κολλεγίου Ψυχικού, με δωρεάν συνδρομή για πάντα.

Τα προνόμια που μας παρέχει είναι πολλαπλά. Μεταξύ άλλων:
u■ Συμμετοχή στο πρόγραμμα Επιστροφή, με μεγάλες προσφορές σε πάνω από 5.000 επι-

χειρήσεις. Για πρόσθετες πληροφορίες ενημερωθείτε στο www.epistrofi-eurobank.gr.
u■ Δυνατότητα πρόσθετων εκπτώσεων σε συνεργαζόμενες επιχειρήσεις συναποφοίτων μας.
u■ Προνομιακό πρόγραμμα υγείας Health Plus Diamond σε συνεργασία με τον Όμιλο Ια-

τρικού Αθηνών που σας προσφέρει:
›u 8% έκπτωση στα νοσήλια και 3 άτοκες δόσεις,
›u 40% έκπτωση σε διαγνωστικές εξετάσεις,
›u 20€ ανά επίσκεψη σε συγκεκριμένες ειδικότητες στα εξωτερικά ιατρεία του Ομί-

λου Ιατρικού (τηλ: 801-11-68068)
u■ Άμεση και ποιοτική 24ωρη τηλεφωνική εξυπηρέτηση από το εξειδικευμένο δίκτυο 

EuroPhone Private Banking, καλώντας στο τηλ. 210 95.55.141 ή στο 801-111-1141,
u■ Επιπλέον ασφαλιστικές καλύψεις χωρίς επιβάρυνση από την Eurolife ERB Ασφαλιστική,
u■ Αγορές με άτοκες δόσεις σε περισσότερες από 60.000 επιχειρήσεις στην Ελλάδα,

Για να αποκτήσετε την νέα κάρτα μπορείτε να ακολουθήσετε τον παρακάτω σύν-
δεσμο: http://www.saka.gr/sakaMasterCard/ ή να τηλεφωνήσετε στο 210 95.55.555.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την κάρτα, μπορείτε να καλείτε τη Γραμμα-
τεία του ΣΑΚΑ στο 2106722067 ή απευθείας την υπηρεσία Europhone Banking στο 210-
9555000 ή / και 801 11 111 44 από σταθερό τηλέφωνο.

Η χρήση της κάρτας μας ΣΑΚΑ MasterCard, προσφέρει σημαντικά οφέλη για τον Σύλ-
λογό μας, έτσι ώστε να συνεχίσουμε να προσφέρουμε το καλύτερο δυνατό στους από-
φοιτους και στο Σχολείο μας.

Αξίζει να την αγκαλιάσουμε!

 Κυκλοφόρησε η νέα

ΣΑΚΑ Mastercard!
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την τρίτη 9 Ιουλίου πραγματοποιήθηκε 
η φετινή, 84η κατά σειρά, τελετή Απο-
φοίτησης, κορυφαία στιγμή όχι μόνο για 
την τάξη που ολοκληρώνει επιτυχώς τη 

μαθητική διαδρομή της και εκκινεί την πορεία της 
στον κοινωνικό στίβο, αλλά και για το σύνολο της 
κολλεγιακής οικογένειας. Ειδικά δε για τον σΑΚΑ, 
για τον πρόσθετο λόγο ότι υποδέχεται στους κόλ-
πους του τα νέα μέλη του, τη νέα γενιά αποφοίτων 
που επαυξάνει και εμπλουτίζει το ανθρώπινο δυ-

Επιμέλεια: Σωτήρης Φωτέας ’02

 >> ΓΕΓΟΝΟΣ

CommenCement 2013
Επιμέλεια: Σ. Φωτέας ’02
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Οι κ.κ. Α. Δεβλέτογλου, Αν. Κότσης, Σπ. Καψαλης, Αθ. Κότσης, Χ. Βελλής, Μ. 
Εφραίμογλου, Γ. Κότσης, Γ. Βαγιωνής, Ι. Λιβάνης, απόφοιτοι των τάξεων 1941-
45, έλαβαν μέρος στη συγκινητική προσομοίωση της τελετής αποφοίτησης των 
τάξεών τους στο χώρο του Μπενακείου. Στη φωτογραφία  με τον εμπνευστή-ορ-
γανωτή της εκδήλωσης Δ. Καραμάνο ’59.

Στο πλαίσιο της Τελετής, μια εξέχουσα 
και πολυσχιδής προσωπικότητα της 
κολλεγιακής κοινότητας, ο Δημήτρης 
Καραμάνος ’59, τιμήθηκε με το φετινό 
President’s Award για τις «μακροχρόνιες, 
εξαίρετες υπηρεσίες του προς το 
Κολλέγιο».
Η βράβευση αυτή έδωσε την αναγκαία 
αφορμή για μια εξαιρετικά ενδιαφέρουσα 
συζήτηση μαζί του, την οποία έχουμε τη 
χαρά να δημοσιεύουμε στις σελίδες 20-
24.

ναμικό του, συνεχίζοντας την αδιάκο-
πη ροή της ιστορικής διαδρομής του 
σχολείου.
Αυτή όμως η αναγωγή στο παρελθόν 
και στην ιστορική συνέχεια του Κολ-
λεγίου είχε φέτος και μια πρόσθετη 
έκφανση που κάλυψε ένα ιστορικό 
«κενό» και, ταυτόχρονα, ανόρθωσε 
μια ιδιότυπη ιστορική «αδικία». Μα-
ζί με την τάξη του 2013, «αποφοίτη-
σαν» στον ιστορικό χώρο του Μπενα-
κείου και οι τάξεις των ετών 1941-45 
που στερήθηκαν τη δυνατότητα αυ-
τή εξαιτίας των ιδιαίτερων συνθηκών 
της εποχής, του Πολέμου και της Κα-
τοχής.
στη συνύπαρξη αυτή δύο διαφορετι-
κών γενεών της κολλεγιακής ιστορί-
ας στην ίδια τελετή, αποτυπώθηκε η 
αισιοδοξία ότι οι ίδιες αξίες θα κινούν 
την κοινωνική διαδρομή πολλών ακό-
μη γενεών αποφοίτων.

Μετά την Τελετή πραγματοποιήθηκε 
το παραδοσιακό δείπνο των παλαιών 
και των νέων αποφοίτων και ακολού-
θησε Πάρτυ στη Λέσχη του ΣΑΚΑ.

«ΑποφοΙΤΗΣΗ» ΤωΝ ΤΑξΕωΝ 1941-45

Το PresIdenT’s AwArd ΣΤοΝ
ΔΗμΗΤρΗ ΚΑρΑμΑΝο ’59

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. του ΕΕΙ κ. Α. Σαμαράς ’67 και ο Διευθυντής-President κ. Σ. Πολλάλης 
εξήραν την ουσιαστική και σημειολογική αξία της Τελετής.

Ο Συνδιευθυντής του Κολλεγίου Αθηνών κ. Δ. Τσελέντης και ο Συντονιστής των Σχολικών Μονάδων 
του Κολλεγίου Ψυχικού κ. Α. Αθανασόπουλος κατά την προσφώνησή τους στην τάξη του 2013.
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  Άννα-Μαρία Κορακίτη [Valedictorian Ka] 

…«Με λογισμό και μ’ όνειρο», εμείς, 
θα θέσουμε τους δικούς μας κανόνες, 
θα ανοίξουμε τις πόρτες που θα μας 
οδηγήσουν στην επιτυχία και θα συ-
ναντήσουμε την ευτυχία, όπως εμείς 
την ονειρευόμαστε και όχι όπως οι άλ-
λοι προσπαθούν να την ορίσουν.

[…]
Επιδίωξη μας πρέπει να είναι κυρίως το ταξίδι και όχι μό-
νο ο προορισμός. Κι αν κάνουμε λάθη, να μην απογοητευ-
όμαστε. Ο άνθρωπος έχει δικαίωμα στο λάθος και το λά-
θος δεν είναι αποτυχία. ή μόνη αποτυχία βρίσκεται στην 
έλλειψη τόλμης. Ο αγώνας δεν τελειώνει ποτέ και η ελευ-
θερία έχει νόημα μόνο όταν συμπεριλαμβάνει την ελευθε-
ρία να κάνουμε λάθη.
[…]
Εμείς, όμως, οπλισμένοι με τα πιο ισχυρά εφόδια που μας 
προσέφερε το σχολείο μας, πρέπει και μπορούμε να θέσου-
με στόχους υψηλούς. Εμείς, φίλοι μου, θα διεκδικήσουμε το 
μέλλον και δεν θα ολιγωρήσουμε μπροστά στις προκλή-
σεις. Αναζητώντας την ευτυχία στις πιο απλές και καθημε-
ρινές στιγμές, ιεραρχώντας εκ νέου τις ανάγκες μας και υιο-
θετώντας το μέτρο και τον αλληλοσεβασμό στη ζωή μας 
οφείλουμε να επαναστατήσουμε και να κυνηγήσουμε τα 
όνειρά μας. Με αυτοπεποίθηση και ορμητικότητα θα αγω-
νιστούμε για έναν κόσμο με ήθος και ανθρωπιά…

  Ισμήνη Παναγιωτίδη [Valedictorian ΚΨ (ΙΒ)]

…Graduating from this distinguished 
school today gives us all a passport that 
allows us to travel along many different  
paths in the future. From now on it is 
our responsibility to use this passport 
appropriately to find our personal 
way to success. We all possess unique 

qualities and characteristics that make us exceptional. Our 
school has given us the chance to explore these qualities 

and utilize our tal-
ents and passions. 
My classmates 
have distinguished 
themselves ac-
ademically,  in 
sports, in the arts 
and in student life. 
Ladies and gentle-
men, as you can 
see, my classmates 
comprise a very 
talented group 
of young people. 
A group that will 
hopefully not set-
tle for the easy and 

the painless but will strive with both passion and persis-
tence to meet the challenges that arise in the future. Jon 
Bon Jovi once said “Always remember the 3 P’s: Passion + 
Persistence = Possibility.

  Νικόλαος Δοκμετζόγλου [SalUtatorian Κa]

…Athens College has taught us that, 
yes, education is about building a nec-
essary factual background, but it has 
also taught us how to doubt, how to 
think, and how to evaluate the in-
formation we receive. It has given us 
many opportunities to discover our-

selves, our passions, and our inclinations, and to work on 
perfecting them. Our teachers have offered us a perspec-
tive through which we can look at life, but they have also 
armed us with the ability to change this perspective when-
ever needed.
[…]
And now that our journey through it has reached its end, I 
stand here before you, obliged and honored, and wanting 
to express a very honest “Thank you!” to all of the people 
who escorted us along the way…

  Ερρικέτη Τλα Ντα Σίλβα 
[SalUtatorian ΚΨ (γΕΝΙΚο λυΚΕΙο)]

…Αγαπητοί συμμαθητές, στα θρανία 
του σχολείου μεγαλώσαμε μαζί, αλ-
λάξαμε, οικοδομήσαμε τις φιλίες μας. 
Ακόμη και τώρα που δεν θα μας χω-
ρίζουν θρανία και τάξεις, αλλά χώρες 
και ήπειροι, οι αναμνήσεις μας αρκούν 
για να μας κρατήσουν ενωμένους.

Αγαπητοί καθηγητές, σταθήκατε κοντά μας με αγάπη, υπο-
μονή και κατανόηση, με πάθος να μας μεταλαμπαδεύσετε 
το ενδιαφέρον για το αντικείμενό σας.
Αγαπητοί γονείς, σε όλα όσα σας χρωστάμε ας προσθέσου-
με σήμερα και την ευγνωμοσύνη για την ευκαιρία που μας 
δώσατε να φοιτήσουμε σε αυτό το σχολείο.
Κυρίες και κύρι-
οι, πιστεύω ότι αυ-
τά τα θεμέλια είναι 
δυνατά και ότι πά-
νω τους θα μπορέ-
σουμε να δημιουρ-
γήσουμε ένα μέλ-
λον έντιμο και ελ-
πιδοφόρο. Ώστε να 
είμαστε σε θέση κά-
ποια στιγμή να πού-
με ότι δεν έχουμε 
κατακτήσει μόνο το 
ζην, αλλά και το ευ 
ζην…

Απονομή του Επάθλου Homer Davis στους
Χρήστο- Αλέξανδρο Γκόλια (ΚΑ)

και Παρασκευή Μουτσιπάι (ΚΨ-Γενικό Λύκειο)
από τον Πρόεδρο του ΣΑΚΑ Γ. Καλοφωλιά ’81

Δημοσιεύονται αποσπάσματα των προσφωνήσεων εκείνων που εκφωνήθηκαν στην Τελετή μετά από κλήρωση

Απόστολος 
Κυτέας
[VALEDICTORIAN 
ΚΨ (γΕΝΙΚο λυΚΕΙο)]

Φίλιππος 
λυμπερόπουλος
[SALUTATORIAN 
ΚΨ (iB)]

 >>  CommenCement 2013 



Επειδή η πέτρα είναι το μεράκι μας... 
...από το 1890 δουλεύουμε την πέτρα με προσήλωση και ευαισθησία, 
επενδύουμε στην τεχνογνωσία και δίνουμε τη διάσταση της φύσης 
σε κάθε μας δημιούργημα. Το πολυάριθμο συνεργείο και η πολύχρονη 
πείρα στις πέτρινες επενδύσεις κατοικιών και εκκλησιών, έφεραν την 
καταξίωση στο χώρο, επιδεικνύοντας έργα υψηλής αισθητικής σε κάθε 
γωνιά της Ελλάδας. Με γνώμονα τις προσωπικές σας ανάγκες και επιθυμίες, 
κάνουμε εκείνο που ονειρεύεστε ανώτερο των προσδοκιών σας!

www.theodorou.info  |  +30 6932378444  |  Θεοδώρου Κωστής ‘88

βα
σάλ

της
η μαύρη πέτρα

vasaltis21x28.indd   1 4/23/12   9:22:38 PM
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1
3 CommenCemenT συνεχίζοντας την παράδοση ετών, ο σΑΚΑ υποδέχθηκε την τάξη του 2013 

στη μεγάλη οικογένεια των αποφοίτων μετά τη λήξη της τελετής Αποφοίτησης 
και του δείπνου. 

Φωτογραφίες: Αλέξανδρος Κορομηλάς ’97
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Στο President’s Award αντανακλάται αναγνώριση μιας μακράς διαδρομής 
στην υπηρεσία της Κολλεγιακής ιδέας. Τι συναισθήματα σας δημιουργεί η 
βράβευσή σας;

ή βράβευση αυτή αποτελεί μεγάλη τιμή για μένα –και 
ευχαριστώ μέσα απ’ την καρδιά μου τον President σπύρο 
Πολλάλη για την απόφαση-επιλογή του. ή τιμή μεγεθύνε-
ται ανυπολόγιστα, αν ληφθεί υπ’ όψιν ποιοι έχουν προηγη-
θεί –από το 1981– ως «κάτοχοι» του «President’s Award»: 
Εξέχουσες Κολλεγιακές –και όχι μόνο– προσωπικότητες. 

Αναφέρω τα ονόματά τους, διότι πρέπει να θυμόμαστε πά-
ντα αυτούς τους ανθρώπους και να θυμίζουμε σε κάθε ευ-
καιρία την πολύτιμη προσφορά τους στο σχολείο μας, αλ-
λά και ευρύτερα:

Homer Davis, Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου, Γεώργιος 
Φυλακτόπουλος, Πλάτων Μουσαίος, ήλίας ήλιάσκος, Μι-
χάλης δερτούζος, Χαράλαμπος βελλής, Γεώργιος Γόντικας.

Στο σκεπτικό της βράβευσής σας αναφέρεται και η συμβολή σας ως εμπνευ-
στή-συντελεστή θεσμικών καινοτομιών στο Κολλέγιο. Ποιες θεωρείτε εσείς 
σημαντικότερες;

Κατ’ αρχήν ας ξεκαθαρίσουμε κάτι: διαχρονικά η πο-
ρεία του Κολλεγίου είναι συνυφασμένη με καινοτομίες. Και 
μάλιστα μεγάλες, μεγαλόπνοες καινοτομίες –εκπαιδευτι-
κές, παιδαγωγικές, θεσμικές– στον κεντρικό «κορμό» της 
αποστολής του, με εμπνευστές-συντελεστές αναρίθμητα 
μέλη της Κολλεγιακής κοινότητας.

Αν εγώ έχω κάποια συμβολή στην πραγματοποίηση και-
νοτομιών, η συμβολή αυτή είναι ελάχιστο μέρος (με σχετι-
κά πολύ μικρή αξία) του τεράστιου, σύνθετου αυτού «κορ-
μού».

Επειδή, πάντως, το ζητάτε, θα αναφέρω τρεις από τις 
καινοτομίες –αν θέλετε, τις αποκαλείτε «θεσμικές»– στην 
πραγματοποίηση των οποίων έπαιξα ρόλο ως «εμπνευ-
στής-συντελεστής»: τη δημιουργία του Alumni Fund Drive 
μαζί με τον αξέχαστο Πλάτωνα Μουσαίο (το 1967), την 
(από το 1998) έκδοση της αναλυτικής Ετήσιας Έκθεσης του 
ΕΕΙ και, πολύ πρόσφατα (το 2012), την «καθιέρωση» της 

ή βράβευσή του με το President’s Award στο 
πλαίσιο της φετινής Τελετής Αποφοίτησης 
αποτέλεσε απλώς την αφορμή για τη συνά-

ντησή μας. Για τον Δημήτρη Καραμάνο ’59, εμπνευ-
στή και συντελεστή θεσμικών καινοτομιών στο Σχο-
λείο, μεταξύ των οποίων και το Alumni Fund Drive, 
δεν ήταν παρά η συμβολική αναγνώριση μιας μα-
κρόχρονης διαδρομής προσφοράς στην Κολλεγια-
κή ιδέα. Μιας διαδρομής η οποία τον καθιστά μέρος 
της Κολλεγιακής ιστορίας, που τόσο επιμελώς κατα-
γράφει, δικαιούμενος να την επικαλείται και να την 
προβάλλει μέσα από τις εμπειρίες του παρόντος για 
να αποτιμήσει τη θέση του Κολλεγίου στη σύγχρο-
νη κοινωνία, τη σχέση του με τους αποφοίτους και 
την πορεία του προς τη συμπλήρωση 90 χρόνων ζωής.

Συνέντευξη στο Σωτήρη Φωτέα ’02

δημήτρης Καραμάνος ’59

 >> ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

Με τον Πλάτωνα Μουσαίο, τον Άγγελο Κανελλόπουλο, πρώτο Πρόεδρο της Επι-
τροπής Alumni Fund Drive, τον τότε President James Beaverson και μέλη του 
AFD (1967).

Κατά την παραλαβή του President’s Award από τον Διευθυντή/President Σπύρο 
Πολλάλη (Commencement 2013)
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τηβέννου για τους τελειοφοίτους στην τε-
λετή Αποφοίτησης-Commencement.

Θα πρέπει, όμως, να υπογραμμισθεί η 
λέξη «συν-τελεστής», που σημαίνει ότι στην 
υλοποίηση μιας καινοτόμου ιδέας, στην επι-
τυχή ολοκλήρωση μιας πρωτοβουλίας, συμ-
βάλλουν πολλοί.

Σε όλα τα βιβλία σας και στις ομιλίες σας δίνετε ιδιαίτερη 
έμφαση στην παράδοση και στην ιστορική μνήμη. Γιατί;

Ας ξεκινήσουμε από την παράδοση: 
Πράγματι θεωρώ την παράδοση –και όχι 
μόνο για το Κολλέγιο– ανεκτίμητο «περι-
ουσιακό στοιχείο».

Μια πολύτιμη, ζωντανή κληρονομιά, όχι 
ένα ωραίο κειμήλιο φυλαγμένο στο σεντού-
κι ή σε κάποιο χρονοντούλαπο ή, έστω, σε 
βιτρίνα. την παράδοση πρέπει να την τι-
μάς και να τη σέβεσαι. Να μην είσαι όμως 
δεσμώτης της. Όχι απλώς να την καμαρώ-
νεις, αλλά να «διαλέγεσαι» μαζί της. Να σε 
εμπνέει. Να μην επαναπαύεσαι σ’ αυτήν.

Και η ιστορική μνήμη;

Ρωτήθηκε, πριν από χρόνια, ο Ουμπέρτο 
Έκο ποια, κατά τη γνώμη του, είναι η μεγα-
λύτερη αδυναμία, το μεγαλύτερο λάθος των 
Αμερικανών. «Το ότι δεν δίνουν αρκετή προ-
σοχή στην ιστορία», είπε ο Έκο. «Υπάρχει 
μια τάση, ακόμη και σε εκπαιδευτικά ιδρύ-
ματα, που θεωρεί την ιστορική μνήμη σαν 
κάτι απόμακρο και άχρηστο». Φοβούμαι ότι 
αυτό το λάθος δεν είναι μόνο των Αμερικα-
νών… Και, πάντως, στο Κολλέγιο –θα έλε-
γα, στον τόπο μας– δεν πρέπει να κάνου-
με το μεγάλο αυτό λάθος. δεν αρκεί, όμως, 
απλώς να μη θεωρούμε απόμακρη και άχρη-
στη την ιστορική μνήμη. Πρέπει να αξιοποι-
ούμε στην πράξη τα διδάγματά της. Και να 
μην τη χρησιμοποιούμε επιλεκτικά, όταν/
όπως μας βολεύει και μας εξυπηρετεί.

Τί είναι πιο συναρπαστικό τελικά: το να καταγράφει κα-
νείς την Kολλεγιακή ιστορία ή το να αποτελεί μέρος της;

Ασφαλώς πιο συναρπαστικό είναι να 
αποτελείς μέρος της ιστορίας αντί απλώς 
να την καταγράφεις. Αυτό ισχύει και γενικά 
και ως προς τη δική μου σχέση με την Κολ-
λεγιακή ιστορία.

ή έρευνα και καταγραφή της ιστορίας, 
όμως, υπερέχει σε κάτι της προσωπικής-βι-
ωματικής σχέσης με μια περίοδό της: δίνει 
τη δυνατότητα να δεις, να νιώσεις, να μά-
θεις, να «ζήσεις» –εξ αποστάσεως και έμμε-
σα– πολλά και ποικίλα σημαντικά γεγονό-
τα, να «γνωρίσεις» πρόσωπα και καταστά-
σεις πέρα από τα όρια της δικής σου δια-
δρομής –κι αυτό συχνά είναι, με ένα διαφο-
ρετικό τρόπο, πολύ συναρπαστικό: έχει μια 
ξεχωριστή, ιδιάζουσα γοητεία.

Αν, καταγράφοντας ιστορία, καταφέρ-
νεις να κάνεις τους αναγνώστες, ή, έστω, 
κάποιους αναγνώστες, «κοινωνούς» της 
σημασίας, της γοητείας, της συναρπαστι-
κότητας που κλείνει μέσα της, τότε το εγ-
χείρημα της έρευνας-καταγραφής της απο-
κτά και ένα στοιχείο ευρύτερης αξίας.

Σε πρόσφατη μεγάλη εκδήλωση του Κολλεγίου αφιερω-
μένη στον Ελληνισμό της Διασποράς, μιλήσατε για τη 
στενή διαχρονική σχέση του με το Κολλέγιο και ανα-
φερθήκατε ιδιαίτερα στους «νέο-απόδημους» αποφοί-
τους του Κολλεγίου …

…Ναι –και τόνισα ότι οι εκατοντάδες 
των αποφοίτων του σχολείου μας, που σπου-
δάζουν ή εργάζονται στο εξωτερικό, κάνουν 
τη σχέση του Κολλεγίου με τον Ελληνισμό 
της διασποράς αμφίδρομη –αφού το Κολλέ-
γιο συνεχίζει μεν να αντλεί δυνάμεις από τη 
δεξαμενή του Μείζονος Ελληνισμού, αλλά 
τώρα την εμπλουτίζει κιόλας με ανθρώπινο 
δυναμικό από τη μητέρα-πατρίδα.

δεν είναι απλό λογοπαίγνιο να πούμε 
ότι, ως προς τα του Κολλεγίου, έχουμε μια 
«αντιστροφή»: από Ελληνισμό διασποράς 
σε διασπορά Ελληνισμού, καθώς οι απόφοι-
τοι που πηγαίνουν στο εξωτερικό γίνονται 
«πρέσβεις» του Ελληνικού πνεύματος. Γίνο-

Ο Δημήτρης Καραμάνος 
’59 γεννήθηκε το 1940 
στην Αθήνα. Μετά την 
αποφοίτησή του από το 
Κολλέγιο (Salutatorian ’59), 
σπούδασε Οικονομικές 
και Πολιτικές Επιστήμες, 
Public & International 
Affairs στη Σχολή Woodrow 
Wilson του Πανεπιστημίου 
Princeton και στη Νομική 
Σχολή του Αριστοτελείου 
Πανεπιστημίου 
Θεσσαλονίκης.

Υπήρξε συντάκτης και, 
εν συνεχεία, Διευθυντής 
Σύνταξης και Σύμβουλος 
Έκδοσης του περιοδικού 
«Βιομηχανική και Οικονομική 
Επιθεώρηση» (1963-2005) 
και Public Affairs Advisor της 
esso Pappas (1967-83). Το 
1983 ανέλαβε Διευθυντής 
Επικοινωνίας και Δημοσίων 
Σχέσεων Κολλεγίου 
Αθηνών-Ψυχικού, θέση 
στην οποία παρέμεινε ως 
το 2000, και Υπεύθυνος του 
Προγράμματος Υποτροφιών 
του ΕΕΙ, θέση την οποία 
διατηρεί έως σήμερα.

Είναι μέλος του Σωματείου 
(ΕΕΙ) και διετέλεσε Πρόεδρος 
του ΣΑΚΑ (1967-69, 1972-
73) και Αντιπρόεδρος του 
Κέντρου Πολιτικής Έρευνας 
και Επικοινωνίας (1996-
2000).

Έχει διδάξει στο Πρόγραμμα 
Επιμόρφωσης Ενηλίκων 
του ΕΕΙ και στο Πάντειο 
Πανεπιστήμιο και είναι 
συγγραφέας πολλών 
βιβλίων, μεταξύ των οποίων 
«Κολλέγιον Αθηνών, 1925-
2000: Σταθμοί και Ορόσημα», 
«Μπενάκειο Διδακτήριο: Ένα 
χρονικό ∙ Μια βιογραφία», 
«Αγωγή Ψυχής – Τέρψη Ζωής» 
και η πρόσφατη ποιητική 
συλλογή «Αντι-ποίηση 
τέλους».

Δεν είναι απλό λογοπαίγνιο να πούμε ότι, ως προς τα του Κολλε-
γίου, έχουμε μια «αντιστροφή»: από Ελληνισμό Διασποράς σε Δια-

σπορά Ελληνισμού, καθώς οι απόφοιτοι που πηγαίνουν στο εξω-
τερικό γίνονται «πρέσβεις» του Ελληνικού πνεύματος. Γίνονται –

μπορούν και πρέπει να γίνονται– φορείς και «φάροι» αξιών του τό-
που μας, τιμώντας το όνομα της Ελλάδος με τις επιτυχίες τους, ως 
επιστήμονες, ακαδημαϊκοί διδάσκαλοι, επιχειρηματίες, καλλιτέχνες.
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νται –μπορούν και πρέπει να γίνονται– φορείς και «φάροι» 
αξιών του τόπου μας, τιμώντας το όνομα της Ελλάδος με 
τις επιτυχίες τους, ως επιστήμονες, ακαδημαϊκοί διδάσκα-
λοι, επιχειρηματίες, καλλιτέχνες.

Και είναι ευοίωνο ότι πολλοί απόδημοι συναπόφοιτοί 
μας –έχοντας ολοκληρώσει τις μεταπτυχιακές σπουδές 
τους στο εξωτερικό και έχοντας για πολλά χρόνια σταδιο-
δρομήσει εκεί επαγγελματικά– επιστρέφουν στην Ελλάδα 
σε κάποια μεταγενέστερη φάση της ενεργού ζωής τους. Εν-
δεικτικά σημειώνω ότι από τη δική μου τάξη οι περισσό-
τεροι ξενιτεμένοι έχουν επιστρέψει και εγκατασταθεί πάλι 
στην Ελλάδα –και όχι ως απόμαχοι συνταξιούχοι.

Πιστεύω ότι τελικά –στο πέρασμα του χρόνου– ο νό-
στος (για την πατρίδα) νικά τον λωτό (της ξενιτειάς)!

Πόσο ουσιαστικά στενή είναι, κατά τη γνώμη σας, η σχέση των απόδημων 
αποφοίτων με το Κολλέγιο;

Όχι όσο θα μπορούσε και όσο θα έπρεπε. Πιστεύω ότι και 
το Κολλέγιο και ο σΑΚΑ πρέπει να δώσουν έμφαση στη συ-
στηματικότερη καλλιέργεια-προαγωγή και αξιοποίηση (και 
δεν εννοώ μόνο ως προς το fund raising) της σχέσης αυτής.

Έχει, λοιπόν, μεγάλη σημασία η νέα προσπάθεια του 
σΑΚΑ –σε συνεργασία με το σχολείο μας– για δραστηρι-
οποίηση της μεγάλης Κολλεγιακής «παροικίας» στη βρε-
τανία. Ανάλογη προσπάθεια πρέπει να γίνει και στις ήΠΑ, 
ώστε να έχει συνέχεια –προσαρμοσμένη στις νέες συνθή-
κες, στα νέα δεδομένα– η πολύ σημαντική δουλειά που έχει 
κάνει επί πολλά χρόνια εκεί ο Νίκος Μπορνόζης ως Πρό-
εδρος της Athens College Alumni Association in America.

Γενικότερα πώς αξιολογείτε τη σχέση των αποφοίτων με το Σχολείο;

Παρά το γεγονός ότι ορισμένοι 
από τους νεότερους κυρίως απο-
φοίτους απομακρύνονται από το 
σχολείο τους, η συντριπτική πλει-
οψηφία διατηρεί στενή ή στενότα-
τη σχέση με αυτό. Αλλά και οι πε-
ρισσότεροι από τους «απόμακρους» 
πιστεύω ότι, με τον καιρό, τελικά, 
«επαναπατρίζονται» Κολλεγιακά. 
διότι, όπως, κατ’ επανάληψη έχει 
τονισθεί, οι απόφοιτοι είναι ένα πο-
λύτιμο κομμάτι της ζωής του Κολ-
λεγίου, όπως κι αυτό είναι ένα πο-
λύτιμο κομμάτι της δικής τους ζωής.

Θα έλεγα, πάντως, ότι συνολικά 
η σχέση των αποφοίτων του Κολ-
λεγίου με το σχολείο τους έχει θέ-
ση στο βιβλίο Γκίνες! Αμφιβάλλω αν 
υπάρχει άλλο σχολείο (στην Ελλά-
δα σίγουρα δεν υπάρχει) που να δια-
τηρεί τόσο στενούς δεσμούς με τους 
αποφοίτους του –και αντίστροφα. 
σ’ αυτό ουσιαστική είναι ασφαλώς 
η συμβολή και του συλλόγου μας, 
του σΑΚΑ.

Πόσο αλλάζει η αποστολή ή και η φυσιογνωμία του Κολλεγίου σε μια επο-
χή βαθιάς κρίσης;

στις κρίσεις δοκιμάζεται η αντοχή ανθρώπων, οργανι-
σμών, κοινωνιών και η πίστη τους σε αξίες, σε αρχές, στο 
νόημα, στην ουσία της αποστολής τους. δοκιμάζεται, όμως, 
και η αντοχή των ίδιων των αξιών, των αρχών και του νο-
ήματος της αποστολής. Αυτό ισχύει και για το Κολλέγιο.

ταυτόχρονα, οι κρίσεις εμπεριέχουν και ευκαιρίες: Ευ-
καιρίες για αυτο-αξιολογική ενδοσκόπηση. για διαπίστωση 
και διόρθωση αδυναμιών. για συνεχή βελτίωση.

στη σχεδόν 90χρονη πορεία του το Κολλέγιο πολλές 
φορές αντιμετώπισε ποικίλες αντιξοότητες και σοβαρότα-
τους οικονομικούς κινδύνους. Όπως δε στο παρελθόν, θα 
ξεπεράσει και την τωρινή δυσμενέστατη συγκυρία. Και εί-
μαι βέβαιος ότι θα βγει από αυτήν ακόμη δυνατότερο με 
ανανεωμένο το όραμά του.

ή κρίση σίγουρα επηρεάζει τη ζωή, την κατάσταση ενός 
σχολείου –κάθε σχολείου. δεν αλλάζει, όμως, δεν αλλοιώ-
νει ούτε κατ’ ελάχιστον την αποστολή και τη φυσιογνωμία 
του Κολλεγίου, τη λειτουργία του και την προσφορά του 
ως Κέντρου Αριστείας. Έχει μάλιστα και μια σημαντική θε-
τική επίδραση, καθώς ενισχύει περισσότερο την κοινωνική 
αντίληψη, έναν από τους κεντρικούς «πυλώνες» της φιλο-
σοφίας του σχολείου μας.

Πώς αντανακλάται αυτό στην πράξη;

 Αντανακλάται στην ολοένα μεγαλύτερη, πολύπλευρη 
δραστηριοποίηση της Μαθητικής μας Κοινότητας στον το-
μέα της ενεργού κοινωνικής ευαισθησίας, της αλληλεγγύης.
 Αντανακλάται στην ευρύτερη έμπρακτη ανταπόκρι-

ση του ΕΕΙ στις δυσκολίες που αντι-
μετωπίζουν πολλοί γονείς μαθητών 
του Κολλεγίου:

– Μείωση διδάκτρων με ταυτό-
χρονη μεγάλη αύξηση του προορι-
ζόμενου για το Πρόγραμμα υποτρο-
φιών ποσού.

– Ενδυνάμωση του (δωρεάν) γε-
νικού Προγράμματος Ενισχυτικής 
διδασκαλίας για μαθητές του λυκεί-
ου και, από φέτος, προσθήκη ενός 
ειδικού εντατικού (επίσης δωρεάν) 
Κολλεγιακού Προγράμματος Ενι-
σχυτικής διδασκαλίας για μαθητές 
της Γ΄ λυκείου με σκοπό την πρό-
σθετη στήριξή τους εν όψει των Πα-
νελλαδικών Εξετάσεων.
 Αντανακλάται στην εντυ πω-

σιακή έξαρση του εθελοντισμού με-
ταξύ μαθητών, γονέων, αποφοίτων, 
εκπαιδευτικών και φίλων του σχο-
λείου μας για την ενίσχυση του Προ-
γράμματος υποτροφιών (π.χ. μέσω 
του Fund Drive) και, γενικότερα, σε 
τομείς κοινωνικής ευποιίας.

 >> ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

Στην τελετή εγκαινίων της Λέσχης του ΣΑΚΑ από 
τον Ηλία Ηλιάσκο μαζί με τον τότε Πρόεδρο του 
ΔΣ του ΕΕΙ Χαράλαμπο Βελλή και τον τότε Πρό-
εδρο του ΣΑΚΑ Άρη Μανιά.



Το Πρόγραμμα Υποτροφιών έχει χαρακτηρισθεί «αιχμή του δόρατος της κοι-
νωνικής-παιδαγωγικής φιλοσοφίας και πρακτικής του Κολλεγίου». Ορισμέ-
νοι όμως έχουν κατά καιρούς εκφράσει αμφιβολίες –και από τις στήλες του 
«Ερμή»– για τη σημασία και το ρόλο του σήμερα. Πώς σχολιάζετε τις από-
ψεις αυτές;

Νομίζω ότι οι όποιες αμφιβολίες πηγάζουν από άγνοια. 
Άγνοια, όμως, ανεπίτρεπτη, δεδομένου ότι η ενημέρωση-
πληροφόρηση για το Πρόγραμμα υποτροφιών είναι συνε-
χής, αναλυτική, εμπεριστατωμένη.

Εν πάση περιπτώσει, επειδή η επανάληψη είναι «μήτηρ 
μαθήσεως», ας θυμίσω πάλι κάποια βασικά πράγματα σχε-
τικά με το Πρόγραμμα υποτροφιών.

α) το Πρόγραμμα αυτό –δημιούργημα του στεφάνου και 
της Πηνελόπης δέλτα– βοηθά στις σπουδές τους, με εκπτώ-
σεις στα δίδακτρα, κάθε χρόνο εκατοντάδες μαθητές, οι οι-
κογένειες των οποίων είτε έχουν περιορισμένες οικονομικές 
δυνατότητες είτε συγκυριακά αντιμετωπίζουν σοβαρά οικο-
νομικά προβλήματα. Ενδεικτικά αναφέρω ότι το διοικητικό 
συμβούλιο έχει προβεί σε συνεχείς αυξήσεις των διατιθέμε-
νων για το ταμείο υποτροφιών ποσών: από €2.000.000 το 
2010-11, σε €2.500.000 το 2011-12, σε €3.000.000 το 2012-
13 και σε €3.750.000 τη νέα χρονιά. Αντίστοιχα, ο συνολι-
κός αριθμός των μαθητών, που έχουν τη βοήθεια του Προ-
γράμματος υποτροφιών, αυξήθηκε από 442 το 2010-11, σε 
538 το 2011-12 και σε πάνω από 700 το 2012-13.

Και τονίζω για πολλοστή φορά ότι στους αριθμούς αυ-
τούς δεν περιλαμβάνονται τα παιδιά του προσωπικού.

β) το Πρόγραμμα υποτροφιών συμβάλλει καθοριστι-
κά στον κοινωνικο-οικονομικό πλουραλισμό της Μαθητι-
κής μας Κοινότητας, που κάνει το σχολικό περιβάλλον σω-
στότερο για τα παιδιά, για τους γονείς, για τους εκπαιδευτι-
κούς. το Κολλέγιο δεν υπήρξε ποτέ σχολείο-«θερμοκήπιο» 
παιδιών ευπόρων οικογενειών. δεν ήταν. δεν είναι. και δεν 
πρέπει να γίνει. Γι’ αυτό, πρώτοι εμείς, οι απόφοιτοι πρέπει 
να στηρίζουμε το Πρόγραμμα υποτροφιών. διότι –όπως 
εύστοχα επισημαίνει το «μήνυμα» της νέας «καμπάνιας» 
του Alumni Fund Drive, απευθυνόμενο σε κάθε απόφοιτο: 
«Αν δεν υπήρχε το Πρόγραμμα Υποτροφιών, το Κολλέγιο θα 
ήταν ένα άλλο σχολείο. Όχι το δικό σου!».

Αυτό, άλλωστε, «εκφράζει» στην πράξη και το «πι-
στεύω» του δημιουργού του Κολλεγίου και του Προγράμ-
ματος υποτροφιών στεφάνου δέλτα, ότι δεν είναι σωστό 
«να καταντά η εκπαίδευσις και η μόρφωσις που δίνει το 
Κολλέγιον ένα είδος προνομίου της ευπορούσης τάξεως».

Και στο «πιστεύω» αυτό δίνει ιδιαίτερη επικαιρότητα το 
γεγονός ότι στο Κολλέγιο η νέα σχολική χρονιά είναι αφιε-
ρωμένη στον στέφανο δέλτα, με τη συμπλήρωση 150 ετών 
από τη γέννησή του.

Είστε επί πολλά χρόνια επικεφαλής του Προγράμματος Υποτροφιών. Τί σας 
προσφέρει συναισθηματικά η «θητεία» σας στη θέση αυτή;

Πολλά. τα συναισθήματα είναι ανάμικτα. ξεχωρίζουν 
δύο:

α) βαθειά ικανοποίηση, χαρά –και ένα αίσθημα δικαί-
ωσης– όταν βλέπω κάθε χρόνο να κατεβαίνουν τις σκάλες 
του Μπενακείου στο Commencement, αποφοιτώντας, παι-
διά που γνωρίζω ότι –αν στη διάρκεια των σπουδών τους 
δεν είχαν βοηθηθεί οι οικογένειές τους από το ταμείο υπο-
τροφιών– δεν θα είχαν τη δυνατότητα να ολοκληρώσουν 
τη μαθητική ζωή τους στο σχολείο μας. Ή δεν θα είχαν καν 
την ευκαιρία να έλθουν και να φοιτήσουν σ’ αυτό.

β) Μεγάλη λύπη για το γεγονός ότι πολλοί απόφοιτοι, 
που ως μαθητές είχαν βοηθηθεί στις σπουδές τους στο Κολ-
λέγιο από το ταμείο υποτροφιών, δεν έχουν δώσει «δεκάρα 
τσακιστή» –κυριολεκτικά και μεταφορικά– γι’ αυτό, αντί 
να συμβάλλουν στην ενίσχυσή του, ώστε να μπορέσουν 

ΜΕΣΑΙΑΣ ΚΑΜΠΙΝΑΣ (MIDSIZE JETS)
Citation XLS  8+1 θέσεων
Learjet 60  7+1 θέσεων

ΜΙΚΡΗΣ ΚΑΜΠΙΝΑΣ (LIGHT JETS)
Citation ΙΙ/Bravo 7+1 θέσεων
Citation CJ2+ 6-8 θέσεων
Premier I/IA  6 θέσεων
Citation CJ1+  5 θέσεων

A E Ρ Ο Π Λ Α Ν Α  J E T

ΜΕΓΑΛΗΣ ΚΑΜΠΙΝΑΣ (HEAVY JETS)
Gulfstream G450  14 θέσεων
Embraer Legacy 600  13 θέσεων
Gulfstream G550 16 θέσεων
Global Express XRS 14 θέσεων

Ε Λ Ι Κ Ο Φ Ο Ρ Α - Τ U R B O P R O P
Fokker 50 50 θέσεων
ΒAe 41 Jetstream  29 θέσεων
BAe 32 Jetstream 18 θέσεων
Cessna Grand Caravan  9 θέσεων
Κing Air 200  8 θέσεων
Piper Cheyenne  5+1 θέσεων
Piper PA 31P Navajo 5 θέσεων
Beech Baron 58  4 θέσεων

Η απόλυτη
εξειδίκευση στις

Ναυλώσεις
Επιχειρηματικών

Αεροσκαφών

ΓΙΑ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ καλέστε όλο το 24ωρο
στο 210 96 05 555 &  6982 333 444

ΜΑGNA AVIATION - Ιθώμης 39, 165 61 Γλυφάδα, T.: 210 960 5555, F.: 210 960 2565
www.magna-aviation.com, charter@magna-aviation.com

E Λ Ι Κ Ο Π Τ Ε Ρ Α
Βell 430 6-8 θέσεων 
Agusta A109  6-7 θέσεων
Bell 407 6 θέσεων
Bell 206L3 Long Ranger 6 θέσεων
Bell 206B3 Jet Ranger 4 θέσεων
Eurocopter AS-355  5 θέσεων
Robinson 44  3 θέσεων

Ξεναγώντας τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Κάρολο Παπούλια σε έκθε-
ση που πραγματοποιήθηκε στο Θέατρο του Κολλεγίου (2006) στο πλαί-
σιο εορτασμού της 80ετηρίδας του ΕΕΙ.
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και άλλα παιδιά, άλλοι μαθητές 
να βοηθηθούν όπως τότε εκείνοι.

Ορισμένοι μάλιστα από τους 
ίδιους αυτούς συναποφοίτους 
μας, τώρα που αντιμετωπίζουν 
κάποιο οικονομικό πρόβλημα ως 
γονείς με παιδιά στο Κολλέγιο, 
προσφεύγουν στο ταμείο υπο-
τροφιών ζητώντας –και λαμβά-
νοντας– τη βοήθειά του!

Πώς κρίνετε το φαινόμενο αυτό;

δεν χρειάζεται να κρίνω εγώ 
τη στάση τους. Πολύ πιο σωστή, 
πιο χρήσιμη θα ήταν μια δική 
τους αυτοκριτική. Και ακόμη ση-
μαντικότερος ένας γενικότερος προβληματισμός –με αυτο-
γνωστική διάθεση και κοινωνική ευαισθησία– για το ζήτη-
μα αυτό από όλους εκείνους τους συναποφοίτους μας που 
εξακολουθούν να θεωρούν ότι το Πρόγραμμα υποτροφι-
ών «δεν τους αφορά».

Έχοντας διατελέσει μέλος του Δ.Σ. και Πρόεδρος του ΣΑΚΑ κατά τη δεκαετία 
του ’60 και του ’70, έχετε ζήσει κάποιες πολύ ενδιαφέρουσες φάσεις-περι-
στάσεις στην πορεία του. Θα θέλατε να αναφέρετε ορισμένες από αυτές, που 
θεωρείτε ιδιαίτερα σημαντικές;

Θυμάμαι με μεγάλη συγκίνηση την «ηρωική» εποχή 
που ο σΑΚΑ στεγαζόταν σε ένα δωμάτιο στην οδό Κολο-
κοτρώνη και αργότερα –για πολλά χρόνια– στο ισόγειο 
μιας πολυκατοικίας στην οδό δεριγνύ με διευθυντή τον 
αξέχαστο Αντώνη Χιόνη.

ως προς τις περιόδους Προεδρίας μου:
 Θυμάμαι την –προαναφερθείσα– ίδρυση του Alumni 

Fund Drive, σε συνεργασία με τον Πλάτωνα Μουσαίο, το 
1967.
 Θυμάμαι την επίσημη υποβολή στο δ.σ. του ΕΕΙ αι-

τήματος, το 1968, για εξασφάλιση στέγης του σΑΚΑ στο 
campus Ψυχικού, σε συνέχεια σχετικών προσπαθειών του 
προηγούμενου Προέδρου του συλλόγου μας Γιώργου τσά-
κωνα. πολυετών προσπαθειών, που ευοδώθηκαν αργότερα 
(1971) επί προεδρίας Γιώργου Ζαμπίκου.
 Θυμάμαι επίσης μια σημαντική πρωτοβουλία του 

δ.σ. του σΑΚΑ το 1972-73 (με Αντιπρόεδρο τον Νίκο Αδα-
μαντιάδη) που οδήγησε αργότερα σε συστηματική και θε-
σμοθετημένη δραστηριότητα του Κολλεγίου για τον επαγ-
γελματικό προσανατολισμό των μαθητών.

Ιδιαίτερη θέση –μεταγενέστερα– στις αναμνήσεις μου 
έχουν:

 >> ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

 Ο επί προεδρίας Γιώργου 
Δραγώνα (1981-82) πολυσχιδής 
εορτασμός της 50ετηρίδας του 
Συλλόγου –ήμουν τότε Πρόεδρος 
της Οργανωτικής Επιτροπής– ο 
οποίος κορυφώθηκε με έναν εξαι-
ρετικό Golden Athenian Ball. Επί 
κεφαλής της διοργάνωσής του 
ήταν ο Άρης Μανιάς.
 Τα Διεθνή Οικονομολογικά 

Συνέδρια της δεκαετίας του ’80, 
που έδωσαν στη δραστηριότη-
τα και στο κύρος του σΑΚΑ πολύ 
μεγάλη «εμβέλεια» –στην Ελλά-
δα και στο εξωτερικό. Ήταν και 
για μένα μια μεγάλη εμπειρία η 

συμμετοχή στην ομάδα που εμπνεύσθηκε, σχεδίασε και ορ-
γάνωσε εκείνο το παράτολμο στις επιδιώξεις του –αλλά τε-
λικά απόλυτα επιτυχές– εγχείρημα.
 Κατά τις επόμενες δεκαετίες, η μεγάλη ανάπτυξη, ο 

συνεχής εμπλουτισμός των υποδομών του σΑΚΑ με «απο-
κορύφωμα» την εκσυγχρονισμένη «Νέα λέσχη». Με ιδιαί-
τερη συγκίνηση θυμάμαι τα εγκαίνιά της από τον αείμνη-
στο ήλία ήλιάσκο, το 2001.

Θα βλέπατε «αναβίωση» των ΔΟΣ;

Θα απαντήσω έμμεσα στο ερώτημά σας, εκφράζοντας 
μια ευχή: Ο τωρινός σΑΚΑ, με δυνατότητες τεχνικές-οικο-
νομικές-ανθρωπίνων «πόρων» ανυπολόγιστα μεγαλύτε-
ρες των προ 30ετίας, να αναλάβει ανάλογες, μεγάλου «βε-
ληνεκούς» εξωστρεφείς πρωτοβουλίες ευρύτερης σημασί-
ας και απήχησης.

Και μια τελευταία ερώτηση, ως «επίλογος»: Λίγο πριν συμπληρωθούν 90 χρό-
νια από την ίδρυση του Κολλεγίου, πώς βλέπετε τη μελλοντική πορεία του;

Για να μην κουράζω με πολλά λόγια, θα επαναλάβω –
σαν «πυξίδα» της πορείας αυτής– ορισμένες λέξεις, που 
ήδη αναφέρθηκαν και τονίσθηκαν στη συζήτησή μας: Πα-
ράδοση-μνήμη-συνέχεια / Καινοτομία / Αριστεία / Κοινω-
νική προσφορά / Αξίες και αρχές / Όραμα …

… Προσθέτοντας σ’ αυτές τις λέξεις τους στίχους ενός 
ποιήματος:

«… έχοντας το κεφάλι μας ψηλά, ολόρθοι να βαδίζουμε
Με ψυχή - Ελλάδα
Με βλέμμα - Οικουμένη».
Πιστεύω ότι ο «επίλογος» αυτός θα μπορούσε να ισχύ-

ει –σε μεγάλο βαθμό– και ως απάντηση σε ανάλογο ερώ-
τημα για τον σύλλογό μας, τον σΑΚΑ.

Υποδεχόμενος τον μακαριστό Αρχιεπίσκοπο Χριστόδουλο 
σε εκδήλωση του Κολλεγίου.

… έχοντας το κεφάλι μας ψηλά, ολόρθοι να βαδίζουμε
Με ψυχή - Ελλάδα
Με βλέμμα - Οικουμένη

δ. ΚΑΡΑΜΑΝΟσ ’59
Από την ποιητική συλλογή του «Αντι-ποίηση τέλους»
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 Στις 29 Αυγούστου δημοσιεύθηκαν από το Υπουργείο Παιδείας οι βαθμολο-
γικές «βάσεις» των Πανελλαδικών Εξετάσεων για την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση. 
Όπως προκύπτει από μια πρώτη επεξεργασία των στοιχείων αυτών, το ποσοστό 
επιτυχίας των αποφοίτων 2013 του Γενικού Λυκείου Κολλεγίου Αθηνών-Κολλε-
γίου Ψυχικού ήταν, για μια ακόμη χρονιά, πολύ υψηλό (96,4% του συνόλου των 
μελών της τάξης που επιδίωξαν την εισαγωγή τους σε ελληνικά ιδρύματα Τριτο-
βάθμιας Εκπαίδευσης).

Οι περισσότεροι απόφοιτοί μας εισήχθησαν σε Πανεπιστημιακές σχολές της 
πρώτης προτίμησής τους.

Επίσης 17,6% των αποφοίτων μας Γενικού Λυκείου υπέβαλαν αίτηση σε Πα-
νεπιστήμια του εξωτερικού –κυρίως των ΗΠΑ και της Βρετανίας– και έγιναν δε-
κτοί στο σύνολό τους.

Εξαιρετικές ήταν και οι επιδόσεις των αποφοίτων μας του ΙΒ: 97% έγιναν 
δεκτοί σε Πανεπιστήμια των ΗΠΑ, της Βρετανίας και άλλων ευρωπαϊκών χωρών.

Ενδεικτικά αναφέρονται μερικά από τα Πανεπιστήμια του εξωτερικού, 
στα οποία εισήχθησαν απόφοιτοί μας του 2013: Harvard, Princeton, UPenn, 
Northwestern, Cornell, Georgetown, UC Berkeley, UCLA, Davidson, Tufts (ΗΠΑ), 
LSE, Imperial, Durham, St. Andrew’s, UCL, Warwick, Bath, Exeter, Bristol, Lancaster 
(Βρετανία).

Αναλυτική παρουσίαση των αποτελεσμάτων, με πληρέστερη επί μέρους πλη-
ροφόρηση σχετικά με την εισαγωγή των αποφοίτων 2013 του Κολλεγίου στην Τρι-
τοβάθμια Εκπαίδευση, θα περιλαμβάνεται στην Ετήσια Έκθεση του Ελληνοαμερι-
κανικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος 2012-2013.

 Με απόφαση του Δ.Σ. του ΕΕΙ η σχολική χρονιά 2012-2013 ήταν αφιε-
ρωμένη στον Ελληνισμό της Διασποράς με αφορμή τη συμπλήρωση 90 ετών από 
τη Μικρασιατική Καταστροφή –από τον ξεριζωμό του Ελληνισμού της Ιωνίας.

Στο πλαίσιο του αφιερώματος αυτού πραγματοποιήθηκαν πολλές δραστη-
ριότητες σε όλες τις σχολικές μονάδες του Κολλεγίου –εκκινώντας από την καθι-
ερωμένη «Ημέρα των Ιδρυτών» τον Οκτώβριο.

Ο εορτασμός ολοκληρώθηκε με μεγάλη εκδήλωση στο Θέατρο του Κολλεγί-
ου (17 Απριλίου) και με διασχολικό μαθητικό συνέδριο που διοργάνωσε το Σχο-
λείο μας (18 Απριλίου).

Την εκδήλωση της 17ης Απριλίου παρακολούθησαν πολλά μέλη της Κολλε-
γιακής κοινότητας, εκπρόσωποι της πολιτείας, του ακαδημαϊκού χώρου και των 
ΜΜΕ. Υπήρξε δε σημαντική τηλεοπτική κάλυψή της.

 Η τεχνολογική-εκπαιδευτική υποδομή του Κολλεγίου εμπλουτίσθηκε 
με τη δημιουργία στα δυο Δημοτικά Σχολεία μας δύο νέων υπερ-σύγχρονων Ερ-
γαστηρίων ενταγμένων στο Πρόγραμμα Informatics Center.

Τα εγκαίνια –και ο αγιασμός– έγιναν στις 20 Μαΐου 2013. Πρώτα, στο Μπο-
δοσάκειο και, κατόπιν, στο Λάτσειο.

Για το καινοτόμο αυτό έργο μίλησαν –σε συγκέντρωση στο θέατρο του Μπο-
δοσακείου– ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΕΙ Αλέξανδρος Κ. Σα-
μαράς και ο Γιώργος Οικονόμου, απόφοιτος του Κολλεγίου, με πρωτοβουλία και 
με δωρεά του οποίου έχει ιδρυθεί το Informatics Center.

Οι αίθουσες είναι σχεδιασμένες, ώστε να αποτελούν φυσικούς χώρους για τη 
διδασκαλία όλων των γνωστικών αντικειμένων.  

 Την Τρίτη, 2 Ιουλίου 2013, έγινε στο campus Ψυχικού η θεμελίωση του 
Νηπιαγωγείου «Ιωάννης Μ. Καρράς» του Ελληνοαμερικανικού Εκπαιδευτικού 
Ιδρύματος.

Το «θεμέλιο λίθο» έθεσαν η κα Φωτεινή Λιβανού και η κα Αλεξάνδρα Βου-
ρέκα-Πεταλά, δωρήτριες του Νηπιαγωγείου, που είναι αφιερωμένο στη μνή-
μη του πατέρα τους Ιωάννη Καρρά, παλαιού μαθητή και μεγάλου δωρητή του 
Κολλεγίου.

Για το νέο αυτό έργο εκπαιδευτικής-μορφωτικής υποδομής του ΕΕΙ, τον 
υποδειγματικό αρχιτεκτονικό σχεδιασμό του και τα ιδιαίτερα παιδαγωγικά χα-
ρακτηριστικά του που το καθιστούν Πρότυπο προσχολικής παιδείας, μίλησε ο 
Αλέξανδρος Κ. Σαμαράς, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ελληνοα-
μερικανικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος.

Το Νηπιαγωγείο «Ιωάννης Μ. Καρράς» (το οποίο θα έχει δύο τάξεις: προ-
νηπιακή με 154 παιδιά και νηπιακή με 154 παιδιά) προγραμματίζεται να αρχί-
σει να λειτουργεί το φθινόπωρο του 2014.

Η αρχιτεκτονική μελέτη, σχεδίαση και επίβλεψη του έργου είναι προσφο-
ρά μελών της κολλεγιακής οικογένειας.

νέα από το σχολείο μας*

*   Το υλικό ελήφθη από την έκδοση «ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ» του ΕΕΙ. Θερμές ευχαριστίες στο Γραφείο Δημοσίων Σχέσεων για την παραχώρησή του.
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Στον τόπο που γεννήθηκαν οι Πλειάδες, 

οι μυθικές Κόρες του Άτλαντα και της 

Πλειώνης, στη Ζήρεια, δημιουργήσαμε ένα 

ονειρεμένο καταφύγιο για όσους επιζητούν 

τη χαλάρωση, την ηρεμία και απαιτούν την 

πολυτέλεια. 

Στους πρόποδες του βουνού, 

στα Κάτω Τρίκαλα Κορινθίας υψώνεται 

το Πλειάδων Γη Mountain Resort & Spa... 

έτσι απλά και ταιριαστά.

Κάτω Τρίκαλα Κορινθίας 

Τηλ.: 27430 91137, Fax: 27430 91136

e-mail: info@pliadongi.gr • www.pliadongi.gr

στις 3 Ιουλίου 2013 ολοκληρώθηκε με επιτυχία το 
2ο IC Summer School, το οποίο διοργανώθηκε 
από το Informatics Center (IC) σε συνεργασία 
με τα Ειδικά Προγράμματα του Κολλεγίου, στο 

Campus Ψυχικού.
το αγγλόφωνο πρόγραμμα του IC Summer School, 

διάρ κειας δυόμισι εβδομάδων (17 Ιουνίου έως 3 Ιουλίου) 
απευθυνόμενο σε μαθητές ηλικίας 13 -17 ετών, με καινοτό-
μο περιεχόμενο, πρόσφερε στα παιδιά το κατάλληλο έδα-
φος για ανακάλυψη, εφευρετικότητα και πρωτοβουλία.

«Θελήσαμε να εμπνεύσουμε τους μαθητές και να τους 
ωθήσουμε στην αναζήτηση, στην αμφισβήτηση, στην ανα-

λυτική σκέψη. 
Θελήσαμε να 
προσ φ έρουμε 
ένα state-of-the-
art εκπαιδευτικό 
πρόγραμμα που 
να ενδυναμώνει 
τη συνεργασία, 
τη δημιουργικό-
τητα και την αι-
σιοδοξία. Αξιο-
ποιήσαμε σύγ-
χρονα τεχνολο-
γικά μέσα, προ-
σφιλή στα παι-
διά, με διασκε-
δαστικό, ομαδι-
κό και πρωτοπό-
ρο τρόπο, ώστε 
να παροτρύνου-
με την ομαδική 
δουλειά και την 
ανάληψη πρω-
τοβουλίας».

τα θέματα 
των workshops, 
τα οποία πα-
ρακολούθησαν 

2ο ic Summer School
οι μαθητές, περιλάμβαναν Ρομποτική, Προγραμματισμό, 
υποκριτική, Κινηματογράφο, Αρχιτεκτονική, Φυσική, Χη-
μεία, ήλεκτρονικό Εμπόριο, δημοσιογραφία, Blogging, Φω-
τογραφία, Αστρονομία, Φιλοσοφία, Project Management, 
Business Ethics, δομή και Οργανισμοι της Ευρωπαϊκής Ένω-
σης και πολλά άλλα. στις 2 Ιουλίου, οι μαθητές, κατά τη 
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διάρκεια του Parents showcase, παρουσίασαν τις δουλειές 
τους για τις οποίες ήταν, δικαίως, υπερήφανοι.

Φέτος συμμετείχαν στο πρόγραμμα διαπρεπείς ξένοι και 
Έλληνες επιστήμονες που ζουν και εργάζονται τόσο στην 
Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό (ορισμένοι εκ των οποίων εί-
ναι και απόφοιτοι) και οι οποίοι προσέδωσαν μεγάλη αξία 
στο έργο αυτό. τα παιδιά είχαν επίσης την τύχη να έρθουν 
σε επαφή με σημαντικούς ομιλητές, οι 
οποίοι τους μετέδωσαν την αγάπη για τη 
δουλειά τους και τη σπουδαιότητα του 
ήθους και των αρχών στον επαγγελμα-
τικό χώρο.

το πρόγραμμα των 21 workshops 
παρακολούθησαν φέτος 83 μαθητές (21 
περισσότεροι από πέρυσι), το 34% ήταν 
μαθητές εκτός Κολλεγίου.

ΟΙ 12 από τους 83 ήταν υπότροφοι –8 από δημόσια σχο-
λεία της Κεφαλλονιάς και των Κρεστένων (δύο συνεργαζό-
μενα δημόσια σχολεία στο δίκτυο των mentor schools) και 
4 από το Κολλέγιο– που διακρίθηκαν τόσο για την ακαδη-
μαϊκή τους επίδοση όσο και για το ήθος τους την τρέχου-
σα σχολική χρονιά.

στο πρόγραμμα συμμετείχαν επίσης 16 εθελοντές μα-
θητές μας και 2 εθελοντές απόφοιτοι 
του Κολλεγίου.

Για περισσότερες πληροφορί-
ες σχετικά με το IC Summer School 
μπορείτε να επισκέπτεστε το site 
http://icsummerschool.haef.gr ή 
να επικοινωνείτε απευθείας στο 
icsummerschool@haef.gr και στο 
210-6798180.
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30  ερμής 

τριάντα χρόνια από την ίδρυσή 
του, το δΕστΕ έχει καθιερωθεί 
πλέον στη συνείδηση της ελλη-
νικής καλλιτεχνικής κοινότητας 

ως το σημαντικότερο ίσως forum εξωστρέ-
φειας της ελληνικής σύγχρονης τέχνης. 
Μολονότι προγενέστερο, συνδέεται άρρη-
κτα με την προσωπική συλλογή του ιδρυ-
τή του δάκη Ιωάννου ’58, σε μια διαλεκτι-
κή επικοινωνία ωφέλιμη για την επαφή του 
ελληνικού κοινού με τις διεθνείς τάσεις αλ-
λά και για την ανάδειξη της νέας γενιάς των 
Ελλήνων δημιουργών. δικαιώνει έτσι την 
προτροπή που ενέχει το λογοπαίγνιο του 
ακρωνυμίου του: ο κόσμος να «δει» αυτά 
που η τέχνη έχει να του προσφέρει.

Ένα πρωινό Πέμπτης είχα-
με την τύχη να αποκτήσουμε 
την αναγκαία βιωματική αντί-
ληψη. Από την πολύβουη κα-
θημερινότητα του Κέντρου, 
μεταφερθήκαμε στο οίκημα 
που στεγάζει το Ίδρυμα τα τε-
λευταία 7 χρόνια, στη Ν. Ιω-
νία. Αρμονικά ενταγμένο στο 
οικιστικό περιβάλλον της πε-
ριοχής, αναπτύσσει τον εκθε-
σιακό χώρο του στο αναμορ-
φωμένο πολυώροφο κτήριο 

μιας παλιάς τοπικής βιοτεχνίας. Αφού πε-
ριηγηθήκαμε στην τρέχουσα έκθεση «The 
System of Objects» (επιμ. Α. Αγγελιδάκη), 
μια ριζοσπαστική οπτική για το σύγχρονο 
καταναλωτισμό με 600 και πλέον έργα της 
προσωπικής συλλογής του, συναντήσα-
με τον εμπνευστή και θεμελιωτή του Ιδρύ-
ματος, δάκη Ιωάννου ’58, σε μια συζήτηση 
που «φώτισε» τα κίνητρα και τη διαδρομή 
του εγχειρήματος.

Ο συνδυασμός της έμπρακτης αγάπης 
για την τέχνη με την επιτυχημένη επιχειρη-
ματική του δραστηριότητα ήταν για εκεί-
νον ανέκαθεν αυτονόητος. «Η ανθρώπινη 
προσωπικότητα είναι ένα ενιαίο σύνολο, κά-
θε στοιχείο της είναι οργανικό της τμήμα. 

 >> ΘΕΜΑ

Το Ίδρυμα ΔΕΣΤΕ
με τα μάτια του
Δάκη Ιωάννου ’58

Σταθμοί
στην ιστορία 

του Ιδρύματος
Η ιστορία του Ιδρύματος ΔΕΣΤΕ (Διεθνής 

Ελληνική Σύγχρονη Τέχνη) εκκινεί το 1983, 
με τη μόνιμη εγκατάσταση του Δάκη Ιωάννου 

στην Αθήνα. Έκτοτε και μέχρι το 1996 το ΔΕΣΤΕ 
διοργανώνει εκθέσεις στο Σπίτι της Κύπρου, με 
χαρακτηριστικότερες εξ αυτών την Πολιτισμική 

Γεωμετρία (1988), την Τεχνητή Φύση (1990), 
και την Μετά-Άνθρωπος, όλες σε επιμέλεια του 

Τζέφρι Ντάιτς. Το 1996 πραγματοποιείται μια απ’ 
τις πιο εκτενείς παρουσιάσεις της συλλογής του 

ιδρυτή του στο Εργοστάσιο της ΑΣΚΤ, ενώ το 1998 
το Ίδρυμα βρίσκει την πρώτη μόνιμη κατοικία 

του στο Νέο Ψυχικό. Η διεξαγωγή εκθέσεων 
θα συνεχιστεί με το τρίπτυχο του Global Vision 
(1999-2000) και την πιο φιλόδοξη διαχρονικά 
δράση του, το Monument to Now, το 2004, στο 

πλαίσιο του Πολιτιστικού Προγράμματος των 
Ολυμπιακών Αγώνων.

Από το 2006 το Ίδρυμα μετεγκαθίσταται 
στη Νέα Ιωνία, σ’ ένα ανακαινισμένο παλιό 

εργοστάσιο˙ η μετακόμιση σηματοδοτεί και μια 
στροφή από τη φιλοξενία εκθέσεων στην ίδια 
την περιοδική παρουσίαση της συλλογής του 

Δάκη Ιωάννου, βάσει επικαιρικών ερεθισμάτων 
και, πιο πρόσφατα, ένα παράλληλο άνοιγμα στο 

πεδίο των εκδόσεων. Τα στοιχεία του διεθνούς 
προσανατολισμού, αλλά και της δημιουργίας 

μιας εγχώριας πλατφόρμας καλλιτεχνικού 
διαλόγου, στοιχεία που καθόρισαν διαχρονικά τη 

φυσιογνωμία του ΔΕΣΤΕ, αποκρυσταλλώθηκαν 
και στην πρακτική του ομώνυμου βραβείου, 

το οποίο απονέμεται κάθε δύο χρόνια σε νέους 
Έλληνες καλλιτέχνες. Τέλος, μεταξύ των λοιπών 

δράσεων του Ιδρύματος δεσπόζουν η ετήσια 
έκθεση στο παλαιό σφαγείο της Ύδρας, καθώς 
και το destefashioncollection, στο πλαίσιο του 

οποίου καλλιτέχνες επιλέγουν κομμάτια απ’ την 
ετήσια παραγωγή μόδας επανερμηνεύοντας και 

ανασημασιοδοτώντας τα.

Ο Δάκης Ιωάννου
με τον Jeff Koons
στα εγκαίνια της έκθεσης
Κατακερματισμένη
Φιγούρα (2007).

Επιμέλεια: Σ. Φωτέας ’02, Γ. Νικολού ’07
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Δεν μπορεί επομένως να ξεχωρίσει κανείς το χόμπυ 
από την επαγγελματική ενασχόληση, ούτε και να 
δικαιολογήσει λογικά τη συνύπαρξή τους», απα-
ντά στην απορία μας.

Πώς όμως αλληλεπιδρούν το Ίδρυμα και η 
προσωπική συλλογή; Ο δάκης Ιωάννου μας επι-
βεβαιώνει ότι τελούν πλέον σε ένα διαρκή εποι-
κοδομητικό διάλογο:

«Το ΔΕΣΤΕ ιδρύθηκε πριν αρχίσω να συλ-
λέγω. Δεν ξεκίνησα άλλωστε με σκοπό τη δη-
μιουργία συλλογής. Η κουλτούρα του συλλέ-
κτη προέκυψε βαθμιαία και οργανικά, όταν-
στο πλαίσιο της λειτουργίας του Ιδρύματος-
γνωρίστηκα με τους δημιουργούς. Δεν το εί-
δα ως επένδυση. Στην αρχή μάλιστα είχα την 
άποψη ότι η συλλογή αποτρέπει τη δημόσια 
απόλαυση του έργου. Μετά κατάλαβα ότι εί-
ναι μια βαθιά δημιουργική δουλειά που προ-
σθέτει τελικά στο διάλογο με τρόπο συνθετι-
κό και προς όφελος του κοινού».

συλλέγει με κριτήρια «πολλαπλά, σύνθε-
τα και προσωπικά», τέτοια που να καθιστούν 
τη συλλογή ένα συνεκτικό προϊόν με ενό-
τητα, μακριά από την όποια μουσειακή διά-
σταση. «Υπάρχουν πολλά επίπεδα. Κατ’ αρ-
χάς πρέπει να αντιδράς (to respond) στο έρ-
γο, δηλαδή να σου δημιουργεί ερέθισμα. Με-
τά αναρωτιέσαι: Θα προσθέσει κάτι στη συλ-

λογή; Θα αναπτύξει διάλογο με τα υπόλοιπα έργα; 
Θα αντέξει στο χρόνο; Είναι αναμφίβολα μια σύν-
θετη απόφαση», μας εξομολογείται.

το Ίδρυμα και η συλλογή του είναι αναμφίβο-
λα σημείο τομής της εγχώριας και της διεθνούς 
καλλιτεχνικής παραγωγής. Πώς όμως αποτιμά δι-
αχρονικά την επικοινωνία τους;

Έκθεση Άλφα Ωμέγα (2010),
άποψη εγκατάστασης.
Photo ©: Ίδρυμα ΔΕΣΤΕ / 
Φάνης Βλασταράς & 
Ρεβέκκα Κωνσταντοπούλου

Ο Δάκης Ιωάννου με τους επιμελητές και καλλιτέχνες της έκθεσης Monument to Now (2004). 
(Διακρίνονται από αριστερά οι Jeffrey Deitch, Jeremy Deller, Mauriozio Cattelan, Δάκης Ιωάν-
νου, Chris Ofili, Massimiliano Gioni, Jeff Koons, Dan Cameron, Tim Noble & Sue Webster, Alison 
Gingeras, Urs Fischer) Photo ©: Ίδρυμα ΔΕΣΤΕ / Άρης Ρουπίνας



*   Ευχαριστίες στον πρώην Πρόεδρο του ΣΑΚΑ Σ. Αμπαριώτη '78 για τη συμβολή του στην υλοποίηση του θέματος.
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«Το βλέπω συγκριτικά με το 1983. Η ελ-
ληνική αγορά τέχνης είναι πολύ πιο ώριμη 
σε σχέση με τότε. Ο κόσμος είναι πολύ πιο 
ενημερωμένος για τις διεθνείς εξελίξεις και 
το ενδιαφέρον πολύ μεγαλύτερο. Δεν πρέπει 
βέβαια να παραγνωρίζουμε και την αρνητική 
επίδραση της κρίσης στην αγοραστική δύνα-
μη του συλλέκτη. Αλλά και η ελληνική πα-
ραγωγή είναι πλέον πολύ πιο δεκτική στις 
διεθνείς επιρροές, αναπτύσσει διάλογο με 
τη σύγχρονη τέχνη παγκοσμίως στο πλαίσιο 
ενός διεθνοποιημένου περιβάλλοντος. Νομί-
ζω ότι οι Έλληνες δημιουργοί έχουν διαμορ-
φώσει μια “γλώσσα” διεθνώς επικοινωνήσιμη 
που σέβεται τις καταβολές τους, αλλά έχει 
και θέση στο διεθνές σύστημα».

 >> ΘΕΜΑ

Για έναν από τους επιφανέστερους συλλέκτες 
έργων τέχνης παγκοσμίως, η προσωπική επαφή 
με τους δημιουργούς δεν θα μπορούσε ποτέ να 
απουσιάζει. Είναι μάλιστα σημαντικό κριτήριο 
των επιλογών του:

«Είναι μια περίεργη σχέση. Φιλία μεν, αλλά 
περισσότερο με την έννοια της αισθητικής επι-
κοινωνίας, παρά της παρέας. Ασπάστηκα εξάλ-
λου ανέκαθεν την άποψη ότι πρέπει να γνωρίζεις 
τον καλλιτέχνη, να ξέρεις ποιός και με ποιόν τρόπο 
αναλαμβάνει την “intellectual responsibility” για 
το έργο. Γι’ αυτό και έχουμε καθιερώσει την προ-
σωπική συνέντευξη των υποψήφιων καλλιτεχνών 
από την κριτική επιτροπή στο Βραβείο ΔΕΣΤΕ».

στην επέτειο των 30 ετών από την ίδρυση του 
δΕστΕ, η μελλοντική πορεία του Ιδρύματος είναι 
αναμφίβολα στο μυαλό του ιδρυτή του:

«Καθιερώσαμε την έκθεση 
του ΔΕΣΤΕ και το ετήσιο project 
στην Ύδρα ως γεγονότα χρονι-
κά σταθερά μετά την ετήσια διε-
θνή Έκθεση Τέχνης της Βασιλεί-
ας (Art Basel). Την περίοδο αυτή 
κάνουμε ένα σημαντικό άνοιγ-
μα στο χώρο των έντυπων εκδό-
σεων. Ταυτόχρονα, προωθούμε το 
εξαιρετικά σύνθετο project του 
“destefashioncollection”. Δεν λει-
τουργούμε, ωστόσο, με τη λογική 
του θεσμικού. Παίρνουμε διαρκή 
ερεθίσματα από την επικαιρότη-
τα και σ’ αυτά θα προσπαθούμε 
και ελπίζω ότι θα καταφέρουμε να 
ανταποκρινόμαστε».

Έκθεση Monument 
to Now (2004),

άποψη
εγκατάστασης.

Photo ©: Ίδρυμα ΔΕΣΤΕ / 
Φάνης Βλασταράς & 

Ρεβέκκα 
Κωνσταντοπούλου

Έκθεση the System of Objects (2013), 
άποψη εγκατάστασης.
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 >>  ΚΟλλΕΓΙΑΚΗ ΜΝΗΜΗ 

Επιμέλεια: Όλγα Αυγουστάτου*

Ο Αδαμάντιος Ανεστίδης γεννήθηκε στο Φανά-
ρι το 1933 από γονείς που είχαν τόπο καταγω-
γής το Κατιρλί της βιθυνίας και απεφοίτησε 
από τη Μεγάλη του Γένους σχολή τον Ιούνιο 

του 1951. το ίδιο έτος γράφηκε στη Φιλοσοφική σχολή του 
Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, από την οποία 
αποφοίτησε το 1955.

Ο διαμαντής δίδαξε στα Εκπαιδευτήρια Ζηρίδη από 
το 1962 έως το 1975. τη χρονιά εκείνη ήρθε στο Κολλέγιο 
Αθηνών, όπου και παρέμεινε έως το 1997, οπότε συνταξι-
οδοτήθηκε.

Ήταν ένας σπάνιος 
άνθρωπος, εκπαιδευ-
τικός και λόγιος. Οι 
συνάδελφοί του, συ-
νομήλικοι και νεότε-
ροι, τον περιέβαλλαν 
με εκτίμηση και θαυ-
μασμό, πράγμα που 
έγινε φανερό με την 
εκλογή του το 1982, 
ως Επόπτη/υποδιευ-
θυντή του Γυμνασίου 
από το σύλλογο των 
διδασκόντων. Και στα 
δύο σχολεία που δίδα-
ξε, με δική του βασική 
συμμετοχή και καθο-
δήγηση έγιναν εκδό-
σεις βιβλίων βοηθητι-
κών για τη διδασκαλία 
των μαθημάτων που 
απευθύνονταν κυρί-
ως στους καθηγητές. 
Ίδρυσε επίσης όμιλο 
βιβλιογραφίας και στα 
δύο σχολεία.

Μεγάλη ήταν η 
προσφορά του στο 

σχολείο, πέρα από τη διδασκαλία. το 1983, μαζί με το συ-
νάδελφο και αγαπημένο φίλο και συνοδοιπόρο στις πνευ-

ματικές αναζητήσεις, Γιάννη Μπασλή, αποφασίζουν να εκ-
δώσουν το επιστημονικό περιοδικό Απόψεις. το εγχείρη-
μα της έκδοσης ενός επιστημονικού παιδαγωγικού περιο-
δικού από ένα σχολείο ήταν πρωτοποριακό και καινοτόμο. 
σ’ αυτό βρήκαν πρόθυμο συμπαραστάτη τον κ. Χαράλα-
μπο τσουτρέλλη, μέλος του δ.σ. του Ε.Ε.Ι., το οποίο χρημα-
τοδοτούσε και την έκδοση. Αυτή σταμάτησε το 1995, όταν 
ο Γιάννης Μπασλής ανέλαβε τη διεύθυνση του Γυμνασίου 
και ο διαμαντής ετοιμαζόταν να συνταξιοδοτηθεί.

Από το 1986 ο διαμαντής με το Γ. Μπασλή, ο οποίος 
ήταν και ο πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής, προ-
χώρησαν στη διοργάνωση επιστημονικών συνεδρίων. Ορ-
γανώθηκαν και πραγματοποιήθηκαν στο θέατρο του Κολ-
λεγίου 11 συνέδρια με μεγάλη συμμετοχή ανθρώπων της 
επιστημονικής και πανεπιστημιακής κοινότητας. ή έκδο-
ση των Πρακτικών έγινε με την ακαταπόνητη φροντίδα και 
μεθοδικότητα του διαμαντή.

το τρίτο έργο του «αχώριστου διδύμου» ήταν η ίδρυση 
του ταμείου Εκδόσεων του Κολλεγίου Αθηνών, χάρις στο 
οποίο εκδόθηκαν 15 έργα ανθρώπων του σχολείου. Όλα 
αυτά με την οικονομική υποστήριξη του δ.σ. του Ε.Ε.Ι. και 
την προσωπική συμπαράσταση του κ. Χ. τσουτρέλλη.

τέλος, ιδέα του διαμαντή ήταν η διοργάνωση του Ετή-
σιου Μνημοσύνου των δασκάλων του σχολείου, για να μην 
ξεχνιέται η προσφορά και η παρουσία τους στο χώρο αυτό.

ή μεγάλη του αγάπη για την πατρίδα του, την Πόλη, 
αλλά και οι ερευνητικές του ανησυχίες τον οδήγησαν το 
1991 να ιδρύσει την Κίνηση της καθ’ ημάς Ανατολής και 
το 2001 την Εταιρεία Μελέτης της καθ’ ημάς Ανατολής, η 
οποία εξέδιδε λογοτεχνικά και ιστορικά περιοδικά καθώς 
και επιστημονικές μελέτες.

Ασχολήθηκε συστηματικά με ευρετηριασμούς περιοδι-
κών, κυρίως θεολογικού περιεχομένου, αλλά και με τη λο-
γοτεχνική κριτική και την ιστορία των πολίτικων εντύπων, 
καθώς και με την επιμέλεια πάρα πολλών εκδόσεων. Έλαβε 
μέρος σε πολλά συνέδρια και συμπόσια. ή εργατικότητα, 
η συστηματικότητα και η ακαταπόνητη ενέργειά του απο-
τυπώνεται στην εκτεταμένη εργογραφία του.

Από αυτήν πρέπει απαραιτήτως να γίνει αναφορά στα 
έργα του εκείνα που εκδόθηκαν την εποχή που ήταν στο 
Κολλέγιο και προορίζονταν για το εκπαιδευτικό έργο:

α) Ομήρου Ιλιάδα (Ανεστίδης, βάνταρης Μπασλής) 
έκδ. Κολλεγίου (1983). το βιβλίο αντικατέστησε το διδα-
κτικό εγχειρίδιο του ΟΕδβ για πάρα πολλά χρόνια στο Κολ-
λέγιο. β) Ευριπίδη Ιφιγένεια εν ταύροις (Ανεστίδης, Κου-
κουλιός, Μπασλής, Μωρίκης, Πανηγύρης) (1983), γ) ήρο-
δότου Ιστορίες (Ανεστίδης, Γερονικολού, Μπασλής), εκδ. 
Γρηγόρη (2002).

ΑΔΑΜΑΝΤΙοΣ 
ΑΝΕΣΤΙΔΗΣ
(1933-2013)

* Η κα Αυγουστάτου είναι φιλόλογος, πρώην Υποδιευθύ-
ντρια του Γυμνασίου του Κολλεγίου Αθηνών.
Θερμές ευχαριστίες στον πρώην Διευθυντή του Γυμνασίου 
κ. Γιάννη Μπασλή και στους κ.κ. Σάββα Τσιλένη και Νίκο 
Ζαχαριάδη ’63 για τη συγκέντρωση του υλικού.

Λίγα λόγια για την Κίνηση και την Εταιρεία 
Μελέτης της Καθ’ημάς Ανατολής

Η Κίνηση της Καθ’ ημάς Ανατολής αποτέλεσε μια διο-
μογενειακή κινητοποίηση του ελληνικού στοιχείου 
της Πόλης, μετά τη βίαιη εκδίωξή του από τις πα-

τρογονικές εστίες με τα γεγονότα του 1955 και του 1964 
και τη μετεγκατάστασή του, κατά κύριο λόγο, στην Αθήνα. 
Κινούμενη αρχικά από μια εκτελεστική ομάδα στην οποία 
εκπροσωπούνταν όλα τα ελληνικά Σχολεία της Πόλης, έθε-
σε ως ιδρυτικό σκοπό της την επιστημονική μελέτη της 
ιστορίας και του πολιτισμού της ελληνικής ομογένειας της 
Πόλης, καλύπτοντας το κενό που επέφερε η απαγόρευση 
λειτουργίας του Ελληνικού Φιλολογικού Συλλόγου Κων-
σταντινουπόλεως (ΕΦΣΚ) ήδη από το 1923.

Ήδη οργανωμένη στη δεύτερη δεκαετία ζωής της ως 
Εταιρεία Μελέτης της Καθ’ ημάς Ανατολής με τη μορφή 
αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρείας, ανέπτυξε πλούσια 
δράση, συμπυκνωμένη κατά κύριο λόγο στις έντυπες εκ-
δόσεις της:

α.  Το περιοδικό ιστορίας και πολιτισμού Η καθ’ ημάς 
Ανατολή / Δελτίο Εταιρείας Μελέτης της καθ’ ημάς 
Ανατολής.

β.  Το περιοδικό λόγου και τέχνης Η Δεξαμενή / Η Κιν-
στέρνα.
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 >>  ΠΡΩΤΟΒΟΥλΙΕΣ - ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 

Διάβαζα, διάβαζα διάβαζα για τον Κάρολο Κουν…Μαυροντυμένος, με 
το αιώνιο τσιγάρο στο χέρι, στη σκηνή να διδάσκει, στο γραφειάκι του 
Υπογείου να εργάζεται…περιστοιχισμένος λες και ήταν η φρουρά 
του από τους Λαζάνη, Κουγιουμτζή, Αρμένη, Πιττακή και άλλους…

Γι’ αυτόν έγραψε ο Ελύτης:
«Ο Κουν είναι ασφαλώς μαθητής του Θεού (θα έπρεπε ίσως να πω του Δαί-

μονα) των ημερών μας».
Αλλά και ο Γκάτσος, όταν ο Κουν ακόμα ζούσε έγραφε:
«Είναι πρωτοπόρος, γιατί μόνος αυτός στην εποχή του είχε την τόλμη να 
ασεβήσει σε δύο μεγάλα είδωλα του κοινού, την ωραιολογία και την ωραι-

οπάθεια, και ανανεωτής, γιατί στο βάθρο που άφησαν κενό οι φανατικές 
αυτές έχθρες του Διονύσου έστησε, ζυμωμένη με το αίμα του, την ανη-
συχία μιας άλλης αλήθειας, πιο φλογερής, πιο δύσκολης, και τελικά πιο 
ανθρώπινης. Χωρίς τον Κουν, το ελληνικό θέατρο θα συνέχιζε φυσιολο-
γικά την πορεία του προς την άνοδο και θα πραγματοποιούσε μερικές απ’ 
τις πιο λαμπρές ως τώρα επιτεύξεις του, αλλά δεν θα είχε ποτέ γνωρίσει 
τον ακατέργαστο θησαυρό μιας αντίληψης που ενσωματώνεται σιγά σι-
γά στη θεατρική μας παράδοση και αποτελεί τη μόνη υπολογίσιμη κλη-
ρονομιά για το μέλλον».
Όταν ο Κουν ήρθε στην Ελλάδα, παράλληλα με το το Κολλέγιο Αθηνών, δί-

δασκε μαθήματα στους υπαλλήλους της Εθνικής Τράπεζας, αφού μετά τον πό-
λεμο ο πατέρας του είχε χάσει την περιουσία του. Για τα χρόνια του Κολλεγί-
ου έλεγε:

«Ήμασταν όλοι πολύ νέοι τότε και κάναμε όνειρα. Ανάμεσα στους μαθη-
τές μου στο Κολλέγιο Αθηνών ήταν ο Δημήτρης Χορν, ο Ανδρέας Παπαν-
δρέου, ο Αλέξης Σολομός, ο Γιώργος Μυλωνάς και άλλοι. Έτσι λοιπόν, σαν 
παιχνίδι, σκαρώναμε μικρά θεατρικά μονόπρακτα, που μερικά ήταν πο-
λύ πετυχημένα. Ο Γιώργος Μυλωνάς, θυμάμαι, είχε γράψει ένα έργο επι-
στημονικής φαντασίας που είχε τον παράδοξο τίτλο “Αρχιτσομπάνης in 
the moon” και ο Αλέξης Σολομός ένα αστυνομικό θρίλερ με τον πρωτό-
τυπο τίτλο “Ποιος σκότωσε την καρδερίνα” όπου ο ίδιος έπαιζε τον δολο-
φόνο- σπουργίτι. Όσο για μένα έγραφα το σουρεαλιστικό δράμα της οι-
κογένειας Πιθηκίδου, με τίτλο “Κορώνα ή γράμματα”. Ήταν όμορφα εκεί-

να τα χρόνια και τα θυμάμαι πάντα με νοσταλγία, γιατί παίζοντας κάναμε 
θέατρο. Εκτός από αυτά τα μικρά μονόπρακτα ανεβάζαμε επίσης έργα του 
Αριστοφάνη, Σαίξπηρ και άλλων. Τα κοστούμια και τα σκηνικά τα φροντί-
ζαμε και τα βάφαμε μόνοι μας, όπως μόνοι μας κάναμε τις μάσκες και τα 
άλλα θεατρικά αντικείμενα. Ζούσαμε τη μαγεία του θεάτρου σαν όνειρο».
Ο Αλέξης Σολομός αναφέρει στις «Σχολικές αναμνήσεις»:
«Με την άφιξή του Καρόλου, το Κολλέγιο βρήκε τον Γκαίτε του και ο Κουν 
τη Βαϊμάρη του. Κάθε εβδομάδα έγραφε κι από ένα θεατρικό έργο και μας 
το μάθαινε. Τα πιο πολλά ήταν διασκευές από παιδικά παραμύθια κι εγγλέ-
ζικά τραγουδάκια, με βασιλιάδες, μάγισσες και ζώα που μιλάνε. Τις πα-
ραστάσεις αυτές τις παρουσιάζαμε κάθε Παρασκευή απόγευμα στο υπό-
λοιπο σχολείο, με πολλήν έμπνευση και μεγάλη ποικιλία στις αταξίες».
Στο Κολλέγιο Αθηνών ο Κάρολος Κουν έκανε τη πρώτη του εμφάνιση ως 

Με αφορμή τον Κάρολο Κουν…
Της Μαρλέν Σαΐτη ’00 (Φωτογραφίες: Yiannis Priftis)

Η «Πρώτη Ύλη» και οι Οικουμενικές Αρχές
Ένα σχόλιο πάνω στην τελευταία παράσταση του δημήτρη Παπαϊωάννου

Καθεμιά δημιουργία κρύβει μία 
καταστροφή. Για να δομήσει κα-
νείς πρέπει πρώτα να αποδομή-

σει. Προσεγγίζοντας κανείς το θέμα 
με επιστημονικούς όρους, η συμπα-
ντική εντροπία (ήτοι η έλλειψη τάξης, 
η απουσία πληροφορητικότητας) έχει 
υποχρεωτικά άθροισμα με θετικό πρό-
σημο –αυξάνεται- εξαιτίας του απαρα-
βίαστου προαπαιτούμενου για κάθε χη-
μική αντίδραση, δηλαδή το σύμπαν έχει 
μία χειμαρρώδη ροπή προς την αταξία, 

η οποία απειλεί κάθε επιδίωξη τάξης και 
δημιουργίας. Ως εκ τούτου, οι αληθινοί 
καλλιτέχνες είναι οι μάρτυρες του σήμε-
ρα, λαμβάνοντας υπόψη την προσωπι-
κή θυσία που απαιτείται για να αντιρρο-
πηθεί η ενέργεια της δημιουργίας.

Ενάντια σε αυτήν την παντοδύναμη 
άμπωτη εντροπίας «κολυμπά» ο Δημή-
τρης Παπαϊωάννου –έχει εξάλλου απο-
δείξει την καλλιτεχνική του ποιότητα- 
για ακόμη μία φορά με την τελευταία 
του δουλειά. Ένα έργο ωριμότητας που 

απογυμνώνει στα μάτια των θεατών τον 
υπαρξιακό αγώνα κάθε δημιουργού, ο 
οποίος είναι καταδικασμένος να μετου-
σιώνει το συμπαντικό χάος –την πρώ-
τη ύλη– σε φως, το οποίο είναι προο-
ρισμένο εξ ορισμού να επιστρέψει στο 
ζόφο που το γέννησε. Ο καλλιτέχνης εί-
ναι χαμένος στην προσωπική του Σαμ-
σάρα, όπου οι ρόλοι αυτού και της δη-
μιουργίας του παλεύουν, συγχέονται και 
διαχέονται τελικά ο ένας μέσα στον άλ-
λο –ένα σώμα.

Πιθανόν μία από τις προσωπικό-
τερες πτυχές του έργου του Παπαϊω-
άννου, η οποία, μολονότι την είδα τον 
προηγούμενο χρόνο, όταν πρωτοπα-
ρουσιάσθηκε στο Φεστιβάλ Αθηνών, 
κατόρθωσε να υπερβεί τη Λήθη –άλ-
λωστε το προσωρινό των τεχνών του 
θεάματος είναι ευθέως δυσανάλογο 
της χρονικής παύσης που αυτές οι τέ-
χνες προκαλούν κατά τη θέασή τους.

Εμμανουήλ Χουσάκος ’10
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σκηνοθέτης. Με τους μαθητές του ανέβασε το 
1930 «Το τέλος του ταξιδιού». Ακολούθησαν «Η 
δολοφονία του Σόλομον Ντακ», «Το πρώτο έργο 
της Φάνι», «Η δεσποινίς Τσίζο», «Όρνιθες», «Να 
ζει το Μεσολόγγι», «Η χρυσή καταδίκη», «Βάτρα-
χοι», «Robots», «Αικατερίνη η Μεγάλη», «Κύκλω-
πας», «Πλούτος», «Όνειρο καλοκαιρινής νύχτας», 
«Τρικυμία» και, τέλος, το 1939 «Όρνιθες».

Έφυγε από το Κολλέγιο όταν η Κοτοπούλη 
του έκανε πρόταση να πάει μαζί της για δύο χρό-
νια. Γι’ αυτή τη θητεία σημείωνε:

«Δεν συμπάθησα το επαγγελματικό θέατρο. 
Βασικά μου αρέσει ως θέατρο, φυσικά, αλλά 
όχι από την επαγγελματική του πλευρά. Δεν 
υπάρχει η αίσθηση της συνεργασίας, της επα-

φής που σε απελευθερώνει, ενώ απουσιάζει ένας πιο πνευματικός στό-
χος. Πιστεύω ότι υπηρετεί τις πριμαντόνες και το star system. Πράγματα 
που δεν μ’ ενδιαφέρουν καθόλου. Αυτός είναι ο λόγος που ταυτόχρονα 
με τη σκηνοθεσία ξεκίνησα και την προετοιμασία για κάτι διαφορετικό».

Αυτό το διαφορετικό ήταν η αρχή της δημιουργίας του Θεάτρου Τέχνης 
μέσα στην καρδιά της Κατοχής (πρώτα στο υπόγειο του «Ορφέα» και μετά 
στη στοά Πεσμαζόγλου).

Για εκείνη την πρώτη εποχή της δημιουργίας του Θεάτρου Τέχνης σημεί-
ωνε ο Μάριος Πλωρίτης:

«Ο Κουν ακολούθησε άλλο δρόμο. Δεν πάσχισε να “φορέσει βελάδα” 
στο ελληνικό θέατρο. Αντίθετα, ανεβάζοντας-στα πρώτα του βήματα-
αρχαίο ή κρητικό δράμα αναζήτησε τους θαμμένους (κάτω απ’ την ιλύ 
μακρότατων επιδράσεων, μα πάντα ζωντανούς) ιστούς που ενώνουν 
τις μακρινές ελληνικές εποχές με ό,τι πιο γνήσιο διατηρεί η σημερινή 
λαϊκή ψυχή. Αναζήτησε τη συνέχεια μιας ουσιαστικά ρωμαϊκής παρά-
δοσης, λυτρωμένης από προγονοπληξίες και λογιοτατισμούς, ξενότρο-
πους αισθητισμούς και ηθογραφικές γλυκερότητες. Με ανάλογο πνεύμα 
ανέβαζε Σαίξπηρ ή Μολιέρο, ξέροντας κάτι που πάρα πολύ συχνά ξε-
χνιέται: πόσο κοντά στη λαϊκή παράδοση βρίσκονταν οι μεγάλοι όλων 
των καιρών κι όλων των τόπων, πόσο άμεσα γεννήματά της ήταν και 
πόσο βαθιά οφειλέτες της. Έτσι ο Κουν, πιστεύοντας –και σωστά- πως 
“κάθε λαός μπορεί να δημιουργήσει και να αποδώσει μόνο όταν νιώ-
θει τον εαυτό του ριζωμένο στην παράδοση”, έκανε θέατρο πιο ουσια-
στικά ευρωπαϊκό απ’ τους ευρωπαΐζοντες, ακριβώς, επειδή ήταν ακέ-
ρια ελληνικό».

Ερχόμενη στο σήμερα και επηρεασμένη 
απ’ όλα τα παραπάνω, όταν ο Γιώργος Καρα-
μίχος με πήρε τηλέφωνο προτείνοντάς μου 
να παίξω στο ιστορικό Υπόγειο του Θεάτρου 
Τέχνης το έργο του Άρτουρ Σνίτσλερ «Ο Κύ-
κλος», δεν μπορώ να περιγράψω τη χαρά 
και τη συγκίνηση που ένιωσα. Όταν δε ξε-
κίνησαν οι πρόβες και κατέβαινα τα σκαλιά, 
όλος ο χώρος μου προκάλεσε δέος επειδή 
ήταν ποτισμένος με εικόνες και μυρωδιές, 
τις οποίες δεν μπορείς παρά να εισπράξεις, 
να εμπνευστείς και να σε συναρπάσουν.

Το έργο αποτελείται από δέκα σπονδυ-
λωτές ιστορίες διδύμων, σε καθεμιά από τις 
οποίες συμμετέχει ένας ρόλος από την προ-
ηγούμενη. Το 1984 είχε παρουσιαστεί και 
πάλι στο Θέατρο Τέχνης με τίτλο «Το Γαϊτα-

νάκι». Τότε οι δέκα ιστορίες αποδόθηκαν από 
δέκα ηθοποιούς, ενώ στο φετινό ανέβασμα 
το έργο παρουσιάστηκε από δύο ηθοποιούς 
που αλλάζαμε συνεχώς ρόλους.

Συγκινήθηκα όμως και για έναν ακόμη 
λόγο. Γιατί ένιωσα ότι η μεγαλειώδης παρά-
δοση του Θεάτρου Τέχνης εμπεριέχει και το 
απόσταγμα της εμπειρίας του Καρόλου Κουν 
στο Κολλέγιο.

THE SPA EXPERIENCE
Athens City SPA

www.athenscityspa.gr
twitter.com/AthensCitySpafacebook.com/athenscityspa.gr
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38  ερμής 

H YES. Positive Communi-
cation είναι εταιρεία συμβου-

λευτικών υπηρεσιών στρατηγι-
κής επικοινωνίας και δημοσίων σχέ-

σεων. Ιδρύθηκε το 2010 και το δυναμι-
κό της αποτελείται από στελέχη με διαφορετι-

κά backgrounds και εμπειρία άνω των 15 ετών στο 
χώρο της επικοινωνίας και του επιχειρείν. Στόχος της εί-

ναι να παράγει εξαιρετικά αποτελέσματα εξασφαλίζοντας με-
τρήσιμη αποτελεσματικότητα στα έργα που αναλαμβάνει και δη-

μιουργώντας προστιθέμενη αξία για τους πελά-
τες της. H YES. Positive Communication υπήρξε βα-

σική χορηγός του Alumni Day 2013.
Ο Διευθύνων Σύμβουλος Παύλος Αλιβιζάτος ’92, 

ενεργός υποστηρικτής των δράσεων του ΣΑΚΑ, μας μιλά για τις 
δραστηριότητες της εταιρείας και την ελληνική αγορά υπηρε-
σιών επικοινωνίας.

Σε ποιο φάσμα και με ποιο ειδικότερο αντικείμενο πα-
ρέχει τις υπηρεσίες της η Yes. Positive Communication;

H Yes. Positive Communication είναι μια εταιρεία συμ-
βουλευτικών υπηρεσιών Στρατηγικής Επικοινωνίας και Δη-
μοσίων Σχέσεων. Καλύπτουμε όλο το φάσμα της σύγχρο-
νης επικοινωνίας όπως corporate & brand communication, 
media relations, public affairs, crisis management, event 
management, digital communication, internal communication, κ.α. χρησιμο-
ποιώντας σύγχρονες πρακτικές και εργαλεία επικοινωνίας. Κεντρικός μας στό-
χος είναι να εκπληρώνουμε στο ακέραιο τις ανάγκες των πελατών μας δημιουρ-
γώντας καινοτόμες, tailored-made προτάσεις που μεγιστοποιούν το αποτέλεσμα.

Στα τέσσερα χρόνια λειτουργίας μας, έχουμε αναπτύξει μια σειρά στρατηγι-
κών συνεργασιών σε πολλούς και διαφορετικούς κλάδους. Τα έργα που υλοποι-
ούμε καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων πολυεθνικών και εθνικών πε-
λατών σε κλάδους όπως ο χρηματοοικονομικός/τραπεζικός, το λιανεμπόριο, τα 
ξενοδοχεία, ο τουρισμός, η εκπαίδευση, η ένδυση, τα καλλυντικά, η ευεξία & το 
well-being, οι υπηρεσίες καθαρισμού-ιματισμού καθώς και επιλεκτικά έργα public 
affairs και πολιτικής επικοινωνίας.

Πόσο έχει αλλάξει η επικοινωνιακή πρακτική στην εποχή της κρίσης;

Η επικοινωνία ήταν και είναι μια καθημερινή ανάγκη, που αφορά οποιοδήπο-
τε αντικείμενο και κλάδο. Ακόμα και σε αυτή την πρωτόγνω-
ρη οικονομική κρίση, δεν υπάρχει εταιρεία ή προϊόν που να 
μην χρειάζεται επικοινωνία με τον έναν ή τον άλλον τρόπο. 
Προφανώς η κρίση δημιουργεί νέες ανάγκες και επιβάλλει 
διαφοροποιήσεις. Για παράδειγμα, η στροφή στη digital επι-
κοινωνία δεν αποτελεί απλά μια τάση, αλλά μια επιβεβλημέ-
νη πρακτική. Την ίδια στιγμή, ο καταναλωτής γίνεται -δικαι-
ολογημένα- πιο καχύποπτος, αναζητά ευκαιρίες και επιλέ-
γει, πλέον, αυστηρά το πού και τι θα καταναλώσει. Σε αυτό 
το πλαίσιο, η συνέπεια του brand ή της υπηρεσίας, η αξιο-
πιστία, η αμεσότητα, η διαφάνεια αλλά και άλλες αξίες, απο-
κτούν κυρίαρχο ρόλο. Η υπερβολή και τα υπερφίαλα μηνύ-
ματα έχουν κλείσει τον κύκλο τους. Ζούμε πλέον την επο-
χή του ρεαλισμού. Για το λόγο αυτό, απαιτείται στοχευμέ-
νη, ολιστική (360o) και πιο άμεση επικοινωνία με τα κοινά-

στόχους. Χρειάζεται ευελιξία, ταχύτητα, προσαρμοστικότητα και αποτελεσματι-
κότητα στις μεθόδους που ακολουθούμε.

Πώς διαμορφώνεται η ελληνική αγορά παροχής υπηρεσιών επικοινωνίας και 
πώς τοποθετείται μέσα σ’ αυτήν η Yes. Positive;

Το πρόβλημα που αντιμετωπίζει η αγορά της επικοινωνίας τα τελευταία χρό-
νια στην Ελλάδα, προέρχεται όχι μόνο από την ύφεση αλλά και από χρόνιες παθο-
γένειες του κλάδου, οι οποίες γιγαντώθηκαν και οδήγησαν την αγορά σε τραντα-
χτές πτωχεύσεις και άλλες δυσάρεστες εξελίξεις. Η Yes. Positive Communication 
γεννήθηκε μέσα στην κρίση και ήταν συνειδητή επιλογή μας, γιατί πιστεύουμε 
ότι έχουμε να παρουσιάσουμε μια νέα, φρέσκια πρόταση. Μια άλλη νοοτροπία 
που βάζει τις ανάγκες του πελάτη μας στο επίκεντρο των προσπαθειών μας με 
εξειδικευμένες στρατηγικές επικοινωνίας, tailor-made προτάσεις και μετρήσι-
μα αποτελέσματα. Αντιμετωπίζουμε τους πελάτες μας ως φυσικούς συνεργάτες. 
Είμαστε για τον πελάτη μας ένας πραγματικός strategic partner. Στόχος μας εί-
ναι να είμαστε κάθε μέρα περισσότερο χρήσιμοι. Και στα καλά και στα κακά. Πα-
ράλληλα, συνηθίζουμε να στεκόμαστε κριτικά απέναντι στις επιδόσεις μας. Αυ-
τό είναι το αντίδοτό μας στην αυταρέσκεια και τη στασιμότητα. Γιατί, στη δική 
μας φιλοσοφία, αυτό που έχει σημασία είναι ο σεβασμός στη νοημοσύνη τόσο 
του πελάτη όσο και του τελικού αποδέκτη του μηνύματος που εκπέμπουμε για 
λογαριασμό του. Επιβράβευση για εμάς αποτελεί το γεγονός ότι το portfolio μας 
μεγαλώνει σταθερά και μεγάλες εταιρείες μας εμπιστεύονται τη δημόσια εικόνα 
τους και την επικοινωνία τους με τα κοινά τους.

*   Ο Παύλος Αλιβιζάτος ’92 ολοκλήρωσε τις σπουδές του στις Ηνωμένες Πολιτείες 
στο Tufts University με BA στις Πολιτικές Επιστήμες & την Ιστορία, ενώ κατέχει με-
ταπτυχιακό τίτλο MBA απο το πανεπιστήμιο INSEAD της Γαλλίας. Για πολλά χρόνια 
διετέλεσε στέλεχος της εταιρείας Food Plus Α.Ε. (Pizza Hut & KFC). Το 2005 ανέ-
λαβε Διευθύνων Σύμβουλος στην εταιρεία εμπορίου και αντιπροσωπειών Παλβι 
Α.Ε., ενώ παράλληλα το 2010 ίδρυσε την εταιρεία στρατηγικής επικοινωνίας και 
δημοσίων σχέσεων Yes. Positive Communication, στην οποία διατηρεί τη θέση 
του Διευθύνoντος Συμβούλου.

Archbishop Makarios III Avenue | Nicosia | 1516 | CYPRUS
©2013 Hilton Worldwide

NEXT TO IT ALL.
SECOND TO NONE.

Hilton Cyprus is Nicosia’s only five-star hotel. Featuring luxurious amenities 
and services in an ideal location both for the business and leisure traveler.

The hotel is ranked one of the top 25 luxury hotels in Cyprus by Trip 
Advisor and named Cyprus’s leading hotel and Cyprus’s leading business 

hotel by World Travel Awards 2013.
Hilton Cyprus is your ideal home-away-from-home in Nicosia.

For room reservations please visit hilton.com or call +357 22-377-777

S T A Y  H I L T O N .  G O  E V E R Y W H E R E .
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ΕΠΙΧΕΙΡΗΜ
ΑΤΙΚΟΤΗΤΑ



Το εγχείρημα γεννήθηκε από νέους 
επαγγελματίες του ιδιωτικού το-
μέα με δύο χαρακτηριστικά. Αφε-

νός, τον πόθο να διατυπώσουν μια δική τους επιχει-
ρηματική πρόταση με εξωστρέφεια και προσανατολι-
σμό στις διεθνείς αγορές, ακόμη και στην περίοδο της 
κρίσης. Αφετέρου, την τεχνογνωσία να την υποστη-
ρίξουν, προϊόν της μέχρι σήμερα διαδρομής τους στο 
χώρο του on-line marketing (εσχάτως με την εταιρία 
Relevance) αλλά και της ροπής ορισμένων συντελε-
στών προς τον κόσμο της μόδας.

Το αποτέλεσμα μέχρι στιγμής τους δικαιώνει, 
ακριβώς γιατί βασίζεται σε μια απλή όσο και ορθή 
ανάγνωση των δεδομένων:

«Ένας νέος σχεδιαστής μπορεί να υποστηρίξει κα-
τά μέσο όρο περίπου 40 κωδικούς προϊόντων (με κρι-
τήριο το είδος, το μέγεθος 
και το χρώμα τους). Αυτό 
δεν είναι επαρκές ού-
τε για να οργανώσει μό-
νος του ένα e-shop κατά-
στημα, ούτε και για να κά-
νει απευθείας λιανική πώ-
ληση. Συνήθως, εξάλλου, 
δεν έχει την υποδομή και 
τις γνώσεις.

Εκεί είναι που παρεμβάλλεται η δική μας προσπά-
θεια. Παρέχουμε το know-how, με τρόπο και σε τιμή τέ-
τοια που υπερτριπλασιάζει το κέρδος του σχεδιαστή, 
σε σχέση με αυτό που θα είχε αν έκανε χονδρική πώ-
ληση. Έτσι και ο σχεδιαστής γίνεται ουσιαστικά συμμέ-

τοχος της προσπάθειας, 
προωθεί το project ως 
δικό του, και μάλιστα με 
εξειδικευμένη γνώση για 
το προϊόν, ακριβώς για-
τί μεγιστοποιεί το όφε-
λός του.

Από την άλλη, έχου-
με από την αρχή ορί-
σει ότι θα “απορροφή-

σουμε” ένα μέρος του 
κόστους μιας κοινωνι-
κά επωφελούς δράσης, 
δηλαδή θα μειώσουμε 
το περιθώριο του κέρ-
δους μας για να υπη-
ρετήσουμε έναν αγαθό σκοπό. Αυτό 
που κάνουμε προς το παρόν είναι ότι χρηματοδοτού-
με με τον τρόπο αυτόν δράσεις για την καταπολέμηση 
της ανεργίας, και ειδικότερα προγράμματα εκπαίδευ-
σης για την κτήση επαγγελματικών προσόντων», μας 

αναφέρει ο Θανάσης Σοφιανός ’02, ένας εκ των 
πρωτεργατών της προσπάθειας.

Σε τι όμως έγκειται η «αρμονία που δημιουρ-

Το We Create Harmony είναι ένα καινοτόμο e-shop 
προϊόντων μόδας, με έντονη στόχευση 

και κοινωνική αναφορά, βασισμένο στην απευθείας 
επαφή του σχεδιαστή με το καταναλωτικό κοινό.

HarmonyWe create
www.wecreateharmony.com



 >>  ΠΡΩΤΟΒΟΥλΙΕΣ - ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 

Γαλήνη. Φιλοξενία. Απόλαυση.

Καλώς Ορίσατε!

Στο καστανόδασος της Μεσσηνίας, η Αμπελιώνα και ο Ξενώνας Εποχές σας περιμένουν για να σας θυμίσουν τις 
αξίες της καλής ζωής. Τα 22 αρχοντικά δωμάτια όλα με τζάκι, η πλακόστρωτη αυλή του Ξενώνα, ο πολυχώρος 
για τις παρέες σε συνδυασμό με την παραδοσιακή κουζίνα και τις δεκάδες δραστηριότητες στη γύρω περιοχή,
αποτελούν ένα μοναδικό παζλ επιλογών που ηρεμούν το σώμα και ξεκουράζουν τη ψυχή. Πόσα περισσότερα 
θέλει άλλωστε ο άνθρωπος για να νιώθει καλά;

Αμπελιώνα Μεσσηνίας, Τηλ. 210 62 36 150, 26260 23991-3, 6948 375905 / Φαξ. 210 80 17 451, 26260 23980, E-mail: info@epohes.gr - www.epohes.gr

Καλώς Ορίσατε!
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γούν»οι συντελεστές;
«“We Create Harmony” είναι επομένως μία μηχα-

νή όπου όλα τα μέρη έχουν να κερδίσουν κάτι παραπά-
νω σε πλήρη αρμονία. Οι μεν σχεδιαστές να αναπτύσ-
σονται πιο γρήγορα και αποδοτικά, οι δε καταναλωτές 
να απολαμβάνουν ποιοτικά προϊόντα γνωρίζοντας ότι 
παράλληλα βοηθούν στην καταπολέμηση της ανεργί-
ας, αλλά και οι ΜΚΟ μια επιπλέον βοήθεια για την εξυ-
πηρέτηση του έργου τους. Εδώ λοιπόν έρχεται το «μυρ-

μήγκι» του logo μας να αποτυπώσει ακριβώς αυτήν την 
ιδέα, ότι δηλαδή ο καθένας μόνος του δεν μπορεί να κα-
ταφέρει αυτό που μπορούν όλοι μαζί, όπως ακριβώς 
συμβαίνει σε μια κοινωνία μυρμηγκιών.

Τόσο η καινοτομία όσο και η κοινωνική διάστα-
ση του project, με ιδιαίτερη κολλεγιακή συμμετοχή, 
χρήζουν προσοχής και μίμησης ως βάσεις της νεανι-
κής επιχειρηματικότητας.

Γιατί e-shop;
Γιατί το διαδίκτυο καταλαμβάνει κάθε χρόνο όλο 

και μεγαλύτερο μερίδιο της αγοράς, ακόμη και στο 
χώρο της μόδας. Οι χρήστες ακόμα και στην Ελλάδα 
εξοικειώνονται όλο και περισσότερο, οι δυνητικοί πε-
λάτες καλύπτουν την γεωγραφική έκταση της διαδι-
κτυακής κάλυψης και τα κόστη είναι ελαφρώς χαμη-
λότερα.

Πώς συμμετέχει ένας σχεδιαστής στο project; 
Ποια είναι τα κριτήρια επιλογής του;

Αυτό που κοιτάζουμε σε κάθε σχεδιαστή, είτε ερ-
χόμαστε εμείς σε επαφή μαζί του είτε επικοινωνεί αυ-
τός μέσω του site μας, είναι, αφενός, να βρίσκεται στο 
ξεκίνημά του, δηλαδή να είναι νέος σχεδιαστής με με-
γάλη προοπτική και, αφετέρου, να ταιριάζει στο ύφος 

και στο concept του site. Σε κάθε περίπτωση βέβαια 
υπάρχει ομάδα με εμπειρία στο χώρο, η οποία παίρνει 
τις τελικές αποφάσεις, αξιολογώντας με πολλά κριτή-
ρια και δίνοντας φυσικά έμφαση στην ποιότητα.

Ποια είναι τα κριτήρια επιλογής μιας ΜΚΟ για τη 
συμμετοχή της στο χορηγικό πρόγραμμα; Με ποιο 
τρόπο εξασφαλίζεται διαφάνεια;

Το πλάνο μας ήταν εξαρχής να βρούμε έναν τρό-
πο να συμβάλουμε στην καταπολέμηση της ανεργίας. 
Ως εκ τούτου, προσπαθούμε να βρούμε ΜΚΟ οι οποί-
ες με έμμεσο ή άμεσο τρόπο βοηθούν τους ανέργους.

Η συμφωνία που κάνουμε με τις ΜΚΟ, οι οποίες 
φυσικά διαθέτουν όλα τα απαραίτητα πιστοποιητικά, 
εξασφαλίζει εκ των προτέρων τη διαφάνεια. Για κά-
θε ποσό που συγκεντρώνεται αποφασίζουμε από κοι-

νού με την ΜΚΟ σε ποια δραστηριότητα, σχετιζόμενη 
πάντα με την ανεργία και την επιμόρφωση, θα δοθεί. 
Με αυτόν τον τρόπο έχουμε οι ίδιοι γνώση για το πού 
πηγαίνουν τα χρήματα.

Ποια είναι η έως τώρα ανταπόκριση;

Το site είναι δομημένο έτσι ώστε να απευθύνεται 
στην παγκόσμια αγορά. Η ανταπόκριση των Ελλήνων 
καταναλωτών είναι πολύ θετική και τα μηνύματα που 
δεχόμαστε δείχνουν ότι έχουν αγκαλιάσει αυτήν την 
προσπάθεια αναγνωρίζοντας τις ιδέες που προσπα-
θούμε να υπηρετήσουμε, πέρα από τα ίδια τα προϊό-
ντα μας. Παράλληλα, και το κοινό στο εξωτερικό δεί-
χνει ενδιαφέρον για την προσπάθειά μας. Καθημερινά 
λαμβάνουμε θετικά μηνύματα. Γενικότερα η έως τώ-
ρα ανταπόκριση μας γεμίζει αισιοδοξία για το μέλλον.

Με λίγα λόγια...

Θ. Σοφιανός '02 
και Π. Βουτσινάς '02



Υπερσύγχρονο 
Κέντρο Μαστού
Ευρωκλινικής Αθηνών

Tο Κέντρο Μαστού 
της Ευρωκλινικής Αθηνών αποτελεί

ένα πρότυπο κέντρο αναφοράς 
παρέχοντας υπηρεσίες υγείας 

υψηλής ποιότητας
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Αθανασιάδου 7-9 (πάροδος ∆. Σούτσου), Αθήνα, Τηλ.: 210 6416 600, Fax: 210 6416 555

Τηλ. για ραντεβού: 210 6416 650, 08:00-16:00, ∆ευτ. - Παρ.

E-mail: mkt@euroclinic.gr, www.euroclinic.gr, www.kentromastou.gr

Εξοπλισµένο µε:  
•  Ψηφιακό Μαστογράφο

•  Υπέρηχο Μαστού µε την τεχνική 
Shearwave ελαστογραφίας

•  Σύστηµα προεγχειρητικής εντόπισης 
αψηλάφητων ευρηµάτων

•  Σύστηµα εκτοµής για τη στερεοτακτική 
βιοψία µαστού (mammotοme)

•  Μαγνητική Τοµογραφία Μαστού

Στελεχωµένο από: 
•  Ειδικούς Ακτινοδιαγνώστες Μαστού

•  Χειρουργούς Μαστού
•  Ογκολόγους Παθολόγους
•  Πλαστικό Χειρουργό

•  Ψυχολόγο
•  Φυσιοθεραπευτή
•  Κλινικό Γενετιστή

•  Ειδικούς νοσηλευτές



u REUNION ’53
60 XΡONIA
Επιμέλεια: Αλέξανδρος Οικονομίδης ’53

στις 5 Ιουλίου, η τάξη του ’53 γιόρτασε την 
60η επέτειο της αποφοίτησής μας στην 
αυλή της λέσχης του σΑΚΑ. Προηγή-

θηκε τρισάγιο στο Ναό ταξιαρχών, στο campus 
του Κολλεγίου Αθηνών, στη μνήμη 48 συμμα-
θητών μας που έφυγαν οριστικά από κοντά μας. 
Παρευρέθησαν 30 συναπόφοιτοι με τη συνο-

δεία 20 συζύγων. Ήρθαν και οι σύζυγοι τριών αποβιωσά-
ντων συμμαθητών μας, ως και ενός αγαπητού καθηγητή 

μας.
διαβάστηκαν δύο επιστο-

λές που έγραψαν εν ζωή κα-
θηγητές μας. δύο συμμαθητές 
μας απήγγειλαν δικούς τους 
στίχους που έγραψαν για την 
περίσταση και που χαρακτη-
ρίζονται από την αγάπη που 
συνδέει τους συμμαθητές της 

Reunions

τάξης μας, όπως και η επιστολή από την Αμερική συμμα-
θητή μας που δεν μπόρεσε να έρθει, αν και το ’θελε πολύ.

Εξήντα χρόνια πέρασαν, που ετούτη η παρέα
Περήφανα, με λεβεντιά, του Σχολειού κατέβη τα σκαλιά.
Εξήντα χρόνια πέρασαν κι ετούτη η παρέα
με αγάπη πάντα και χαρά, σύναξη κάνει το μήνα μια φορά.
Στα χρόνια αυτά που πέρασαν, έφυγαν κάποιοι αγαπημέ-
νοι -δυστυχώς-
αλλά στη μνήμη μένουνε, σαν να ’τανε εδώ εμπρός.
Σήμερα λοιπόν γιορτάζουμε τα εξήντα μας τα χρόνια
και ευχόμαστε από καρδιάς να γίνουνε κι ογδόντα.

Σπήλιος Σοφιανόπουλος
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ΚΟΛΛΕΓΙΟΝ ΑΘΗΝΩΝ – ΤΑΞΗ του ‘53 

 

 
 

ΑΝΜΝΗΣΤΙΚΟ ΛΕΥΚΩΜΑ 

ΕΞΗΚΟΝΤΑΕΤΗΡ
Ι∆ΑΣ ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΗΣ
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O ποιητής έχει κεσάτια
δύσκολα τα μονοπάτια,
μα στην μεγάλη αυτή στιγμή
βρίσκω δυνατή φωνή.
«Αυτό το λόγο θα σας πω
δεν έχω άλλο κανένα»,
πάντα μπροστά κουτσά-στραβά
με βήμα ένα-ένα.
Και σ’ όλους μας να ευχηθώ
μ’ όλη μου την καρδιά,
όλοι μαζί στα ογδόντα και στα εκατό
πάντα με υγεία και χαρά.

Νικοκλής Λεάνδρου Μίχας

Αγαπημένοι μου συμμαθητές,

Σας στέλνω ένα μήνυμα από πολύ μακριά – αλλ’ όχι από το 
υπερπέραν! Θυμάμαι πάνω από όλα το σύνολο που είναι η τά-
ξη του ’53. Θυμάμαι από τα χρόνια εκείνα το καθημερινό βου-
ητό, το μελίσσι που εισορμούσε στην τάξη από τη στενή πόρτα 
κάθε μέρα, το τρίξιμο των θρανίων, το γδούπο της σάκας που 
αφηνόταν να πέσει στο πάτωμα. Τα θρανία δεν τρίζουν πια, το 
βουητό έχει κοπάσει. Αλλά το σύνολο αυτό ζει ακόμη σήμερα 
και επιβεβαιώνει την ύπαρξή του με τις μηνιαίες συναντήσεις 
της τάξης μας. Ένα σπάνιο παράδειγμα αλληλεγγύης στη χώρα 
μας που τόσο πολύ έχει ανάγκη από συνοχή – και από συνέχεια.
Τάξη μου σε αγαπώ! Καλή αντάμωση στην 70η επέτειο!

Γιάννης (Γιαννάς)

u REUNION ’83
30 XΡONIA
Επιμέλεια: Βασίλης Μεντζελόπουλος ’83

Με μεγάλη προσέλευση και επιτυχία πραγματο-
ποιήθηκε στη λέσχη του σΑΚΑ το reunion των 
τριάντα ετών από την αποφοίτηση της τάξης του 

1983.
Με την έκφραση «σαν να μην πέρασε μια μέρα», ενενή-



ντα παλιοί συμμαθητές συναντήθηκαν ξανά στο campus 
του σχολείου, αρκετοί για πρώτη φορά μετά την αποφοί-
τηση τους, ενώ τη συγκέντρωση τίμησαν με την παρουσία 
τους δώδεκα καθηγητές της τάξης.

Για την εύκολη αναγνώριση είχαν «επιστρατευτεί» καρ-
τελάκια με το ονοματεπώνυμο του κάθε αποφοίτου, ενώ 
οι θύμησες ξύπνη-
σαν με τη βοήθεια 
ενός video με στιγμι-
ότυπα από τα σχολι-
κά χρόνια.

ή βραδιά κύλη-
σε χαρούμενα με πη-
γαδάκια από τις ίδιες 
παλιές σχολικές πα-
ρέες, πειράγματα από 
το παρελθόν αλλά και 
ενημέρωση για την οι-
κογενειακή και επαγ-
γελματική κατάστα-
ση του καθενός. Ακο-
λουθώντας την πα-
ράδοση, το reunion 
ολοκληρώθηκε με την 
ομαδική φωτογραφία 
της τάξης.

Κάποια μέλη της 
τάξης ταξίδεψαν από 
τρεις διαφορετικές ηπείρους ειδικά για αυτό το σκοπό και 
όλοι έδωσαν μεταξύ τους την υπόσχεση πως το επόμενο δεν 
θα αργήσει και ότι θα έχει ακόμη μεγαλύτερη συμμετοχή.

Με την αποχώρηση όλοι έλαβαν ως αναμνηστικό δώ-
ρο ένα CD που περιείχε ψηφιοποιημένο το Θησαυρό ’83.
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Reunions

u REUNION PAMPERS ’88 - SENIORS ’89
25 XΡONIA

Με πολύ έντονα συναισθήματα χαράς και συγκί-
νησης επιστρέψαμε 25 χρόνια μετά στο σχολείο 
μας, το οποίο μας επιφύλαξε μια θερμή υποδο-

χή μ’ ένα τεράστιο πανώ κατά μήκος του Μπενακείου. ή 
βραδιά θα μας μείνει αξέχαστη. Ο President κ. Πολλάλης 
μάς καλωσόρισε στο Bookis Plaza σε μια δεξίωση προς τιμή 
μας. Mε την ευγενική συμμετοχή του κ. Μηνακάκη, ανα-
καλέσαμε τις παιδικές μας αναμνήσεις του ομαδικού τρα-
γουδιού με τον σ. βασιλειάδη στο δημοτικό. ταυτόχρονα, 
προβαλλόταν η γιορτή της αποφοίτησής μας. Παρευρέθη-
καν επίσης πάρα πολλοί καθηγητές μας με πολλή αγάπη. 
Ζήσαμε μοναδικές στιγμές.

στη συνέχεια ακολούθησε το 
πάρτυ μας στη λέσχη του σΑΚΑ, 
με πολύ κέφι και χορό μέχρι τις 
πρωινές ώρες.

ή τάξη μας έχει την ιδιαιτερό-
τητα να είναι η πρώτη στην οποία 
αποφοίτησαν κοπέλες και η πρώ-
τη κατά την οποία λειτούργησε το 
Κολλέγιο Ψυχικού. τα έσοδα της 
βραδιάς διατέθηκαν στο Fund 
Drive του Κολλεγίου.

Θέλουμε να ευχαριστήσουμε 
τον President κ. Πολλάλη, τον κ. 

Μηνακάκη, και τη Ρενάτα σαϊτη ’00 για την ουσιαστική βο-
ήθειά τους στη διοργάνωση.

Μαρία-Χριστίνα Μυλωνάδη ’88

u REUNION ’03
10 XΡONIA

το σάββατο 21 σεπτεμβρίου πραγματοποιήθηκε στο 
χώρο του σΑΚΑ το Reunion της τάξης του 2003 
για τα 10 χρόνια από την αποφοίτησή μας. συνολι-

κά 166 συμμαθητές κατέκλυσαν τη λέσχη από νωρίς και 
δημιούργησαν μια εξαιρετική ατμόσφαιρα. Ήταν πολύ ευ-

χάριστο το γεγονός 
ότι αρκετοί συμμαθη-
τές που κατοικούν στο 
εξωτερικό ήρθαν στην 
Ελλάδα μόνο και μόνο 
για το Reunion. ή βρα-
διά κύλησε όμορφα με 
όλους μας να ανταλ-
λάσσουμε τα νέα μας 
από την αποφοίτησή 
μας και έπειτα και να 
δίνουμε την υπόσχεση 
να καθιε ρώσουμε τις 
συναντήσεις αυτές.

Ευχαριστούμε πο-
λύ τον βασίλη Μάρ-

κου για το γευστικότατο φαγητό και για τη ζεστή διαμόρ-
φωση του χώρου. Επίσης ευχαριστούμε πολύ τους χορη-
γούς μας: την Cake & Cookie Co. by Ioanna Koryzi για τα 
γλυκά που μάς ετοίμασε, την εταιρία MixMix για την ηχη-
τική και φωτιστική κάλυψη της βραδιάς αλλά και τα σού-
περ μάρκετ σκλαβενίτης.

Ανθή Μωραλόγλου ’03

u MINI REUNION ’64

Με την ευκαιρία που επτά ξενιτεμέ-
νοι συμμαθητές βρέθηκαν στην 
Αθήνα, η τάξη του 1964 οργάνω-

σε ένα mini reunion ή «ταβερνοσύναξη», 
όπως καθιερώθηκε να λέγεται. Εικοσιτρείς 
λεβέντες και αειφόροι νέοι συγκεντρωθή-
καμε σε μια ταβέρνα, όλοι ωραίοι, ακμαίοι 

και πάνω απ’ όλα κεφάτοι και ζωηροί. το γλέ-
ντι κράτησε για αρκετές ώρες και κατέλη-
ξε με την υπόσχεση να ξαναβρεθούμε όλοι 
μαζί στο 50-χρονο reunion τον Ιούνιο 2014. 
Φυσικά τέτοια mini reunions ή «ταβερνοσυ-
νάξεις» της τάξης μας οργανώνονται συχνά 
όποτε μας δοθεί η ευκαιρία. Οι κολλεγιακοί 
δεσμοί είναι άρρηκτοι.

Πάρις Τσικαλάκης ’64



FF_ERMHS21x28.indd   1 13/09/2013   1:33 ΜΜ

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
»



48  ερμής 
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Φωτογραφίες:
Αλέξανδρος

Κορομηλάς ’97

Ένας χρόνος πέρασε από τότε που ξεκίνησε το CDO και στις 
24 σεπτεμβρίου μαζευτήκαμε στη λέσχη του σΑΚΑ για να 
σβήσουμε το πρώτο κεράκι μας. Για το χρόνο αυτό έχου-

με πολλά να διηγηθούμε: συναντήσεις, σεμινάρια, networking, 
συγκινήσεις, μέσα σ’ ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον. 
Χτίσαμε μια οικογένεια, όπου οι απόφοιτοί μας στηρίζουν πάνω 
μας τις ελπίδες τους για ένα καλύτερο μέλλον. Προσπαθήσαμε 

και καταφέραμε να δώσουμε έναν τόνο αισιοδοξίας. Κι έφτασε ο πρώτος χρόνος 
για να το γιορτάσουμε.

στις σύντομες ομιλίες 
τους, η ξένια Πασχοπούλου 
’91, κινητήρια δύναμη του 
CDO, και η δημοσιογράφος 
σύλβια Κλιμάκη (αρχισυ-
ντάκτρια και παρουσιάστρια 
της εκπομπής www.stinpraxi.
gr – σΚΑΙ TV) αναφέρθηκαν 
στην πορεία και τις προσπά-
θειες του CDO μέσα στο χρό-
νο που πέρασε.

ως πολύτιμοι συνεργάτες 
και υποστηρικτές της προσπάθειας αυ-
τής, βραβεύθηκαν οι:
u■ Γιώργος Καλοφωλιάς ’81, Πρόε-

δρος σΑΚΑ – βραβείο Θεμελιωτή 
του CDO και πιο ένθερμου οπαδού 
αυτής της προσπάθειας

u■ Σέργιος Αμπαριώτης ’78, μέλος 
δ.σ. ΕΕΙ - βραβείο Πρώτου Χορη-
γού CDO

u■ Σάντρα Ζαφειρακοπούλου 
’91, Head of Communications & 
Marketing ICAP Group – βραβείο 
Εταιρείας συνεργάτη του CDO

u■ Ηλίας Βυζάς ’91, Partner Advisory 
Services ERNST & 
YOUNG - βραβείο 
ταχύτερου Εργοδό-
τη CDO

■uΠέγκυ Βελλιώτου, Γενική 
διευθύντρια People Services 
KPMG – βραβείο Εκπαιδευ-
τικής υποστήριξης CDO

Ακολούθως, φυσικά, όλοι 
μαζί σβήσαμε το κεράκι μας!

στη συνέχεια, οι πολλοί 
επισκέπτες απόλαυσαν 

τους εκλεκτούς μεζέδες - 
χορηγία της εταιρείας ΜΠΕ-
ΓΝήσ, υπό τους ήχους της 

μουσικής που επιμελήθηκε η φίλη λία 
Καμινέλλη, και πριν αποχωρήσουν δο-
κίμασαν τα υπέροχα cupcakes της Ελέ-
νης σαλταβαρέα ’94.

Εκτός από τους παραπάνω, ευχαρι-
στούμε θερμά την Εταιρεία ICAP Group 
για τη δημιουργική της συμβολή στο έρ-
γο του CDO, τον βασίλη Μεντζελόπου-
λο ’83 και την εταιρεία Amuse για τα 
οπτικοακουστικά μηχανήματα και το 
προσωπικό που μας παραχώρησαν, την 
σΚΟυΡΑσ Wines για τα εκλεκτά κρασιά 
της, την τράπεζα Eurobank για το σκη-
νικό, τον Πιέρρο Ανδρακάκο ’92 και τον 

Ανδρέα Ρουμελιώτη για 
την βιντεοσκόπηση της 
βραδιάς και το βίντεο 
που προβλήθηκε κα-

τά τη διάρκεια της εκδήλωσης, τον Αλέ-
ξανδρο Κορομηλά ’97 για τη φωτογρά-
φιση, τους Μιχάλη Κανδαράκη ’85 και 
Ανδρέα Κανδαράκη ’91, Χορηγούς των 
βραβείων, και την εταιρεία ADVOCATE 
Burson Marsteller, Χορηγό Ιδεών.
 ΕύχΑΡιΣτόύΜΕ τόύΣ χόΡΗΓόύΣ: 

1 Χρόνος CDO…

  

 

Γιορτάζουμε
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CDO

Περάσαμε ένα όμορφο 
καλοκαίρι, γεμάτο CDO 
Insights από επαγγελ-

ματίες της αγοράς, συναντή-
σεις με αποφοίτους και συνερ-
γασίες με εταιρείες της αγοράς 
για internships, placements 
και εκπαιδευτικά προγράμμα-
τα. Κάναμε πολύ αναζωογο-
νητικές διακοπές, μέσα στην 
πλούσια Ελληνική φύση και 
στην αγκαλιά του Αιγαίου Πε-
λάγους. Και τώρα επιστρέψαμε, 
με γεμάτες αποσκευές, με επι-
τυχίες που μας δυναμώνουν και 
με πολλά σχέδια για την ερχό-
μενη χρονιά.
Το CDo κλείνει 12 μήνες πορεί-
ας μέσα στον ΣΑΚΑ, και έχει 
κάθε λόγο να γιορτάζει, γιατί με 
την υποστήριξη και τη συμμε-
τοχή των αποφοίτων του σχο-
λείου μας έχει πετύχει πολλά. 
Τριάντα (30) συναπόφοιτοί μας 
έχουν βρει δουλειά αξιοποιώ-
ντας τις υπηρεσίες του CDo και 
είμαστε πολύ υπερήφανοι και 
για τους 30, αλλά και για όσους 
πρόκειται να προσληφθούν σύ-
ντομα.
Συνεχίστε να μας στέλνετε τα 
βιογραφικά σας, για να έχου-
με τη σημερινή επαγγελμα-
τική σας εικόνα και ένα δίαυ-
λο επικοινωνίας μαζί σας ως 
CDO είτε ψάχνετε για δουλειά 
είτε όχι!
Καλή συνέχεια σε ένα υπέρο-
χο φθινόπωρο, που ξεκίνησε 
με μαθήματα και σχέδια για μι-
κρούς και μεγάλους.

Ξένια Πασχοπούλου’91
Υπεύθυνη CDO

Κλείσαμε αισίως 1 χρόνο λειτουργίας, 
και μέσα σε αυτό το διάστημα…

διοργανώσαμε και υλοποιήσαμε 
με επιτυχία…
  5 εκδηλώσεις, μικρού ή μεγάλου βεληνε-

κούς,
  5 σεμινάρια επαγγελματικής ανάπτυξης
  30 τοποθετήσεις αποφοίτων μας στην αγο-

ρά εργασίας, για full time συνεργασία ή 
internships.

Επίσης σημαντική νέα κίνηση του CDO εί-
ναι πως απέκτησε δικό του μέσο επικοινωνίας 
με τον απόφοιτο, το CDOmonthly, το μηνιαίο 
newsletter που περιέχει αποκλειστικά νέα του 
CDO, της αγοράς και των εκδηλώσεων που 
προγραμματίζει το CDO. Από τον σεπτέμ-
βριο του 2013 κυκλοφόρησε το #1ο τεύχος 
του newsletter μας και επομένως δεν θα μας 
βρίσκετε πια στο BULLETIN που θα συνεχί-
σει να έχει όλα τα υπόλοιπα νέα του σΑΚΑ.

›  Κύκλος Σεμιναρίων 
Επαγγελματικής Ανάπτυξης 2013-2014

συμπληρώνοντας έναν χρόνο με εκδηλώ-
σεις και σεμινάρια, στόχος μας είναι να 

συνεχίσουμε να προσφέρουμε στον απόφοι-
το τις γνώσεις που μπορούν να αποτελέσουν 
εφόδιο στην επαγγελματική του ανάπτυξη 
και βελτίωση.

ξεκινάμε τη φθινοπωρινή σαιζόν με…
u■  Αναπτύσσω το βιογραφικό μου, 30 Οκτω-

βρίου ’13, 18.00
u■  συνεργασία έκπληξη με το ALBA και το 

αντίστοιχο Alumni body για τον Νοέμ-
βριο ’13

u■  Προσεγγίζω την Αγορά και Προετοιμά-
ζομαι για συνέντευξη, δεκέμβριος ’13

u■  δικτυώνομαι Αποτελεσματικά, Ιανουά-
ριος ’14

›  Εκδηλώσεις που έγιναν
 Τρίτη 16 Ιουλίου 2013, «Σύγχρονα 
Επαγγέλματα με Ουσία και Μέλλον», με 
ομιλητές 3 επαγγελματίες με εμπειρία στους 
τομείς Coaching, Project Management και 
Social Media. Ομιλίες με εξαιρετικό και πρα-
κτικό ενδιαφέρον για τους συμμετέχοντες, 
που κατέληξαν σε μία εποικοδομητική συ-
ζήτηση και κοκτέιλ στη λέσχη σΑΚΑ.
 Τρίτη 24 Σεπτεμβρίου 2013, 1 χρό-
νος CDO – Πάρτυ για τον εορτασμό του 1 
χρόνου δραστηριότητας και επιτυχιών του 
Career Development Office, σΑΚΑ.

 ›  Εκδηλώσεις που θα πραγματοποιηθούν

στις εκδηλώσεις και στις δράσεις που προ-
γραμματίζουμε για το τέλος του 2013 και 

το πρώτο εξάμηνο του 2014 θα χρειαστούμε 
τη δική σας ανταπόκριση, με ιδέες και συμμε-
τοχή στη διοργάνωσή τους, καθώς και με χο-
ρηγική υποστήριξή τους. σας τις παρουσιά-
ζουμε εδώ περιγραφικά και περιμένουμε δια-
δικτυακά ή από κοντά την ανταπόκρισή σας:

α) start-up event όπου απόφοιτοι μεμο-
νωμένα ή σε ομάδες θα παρουσιάζουν τις ιδέ-
ες τους και θα αναζητούν χρηματοδότηση ή 
συμβολή expertise από ειδικούς στον χώρο

β) προσέλκυση μεντόρων σε παγκόσμιο 
επίπεδο για δημιουργία Global Mentors Pool 
και υποστήριξη των αποφοίτων μας σε οποιο-
δήποτε ειδικότητα χρειαστούν/τους αφορά.

γ) δημιουργία δυναμικού database βιογρα-
φικών αποφοίτων, το οποίο θα αξιοποιούν οι 
απόφοιτοι για να εισάγουν updated στοιχεία 
τους δυναμικά και από το οποίο, αντίστοιχα, 
θα μπορούμε να αντλούμε άμεση πληροφό-
ρηση για ενεργό διασύνδεσή τους με την αγο-
ρά και αντίστοιχες επαγγελματικές ευκαιρίες

δ) internship-career day, ημερίδα υπο-
στήριξης πρακτικής εργασίας νέων αποφοί-
των για προσέλκυση χρηματοδότησης και 
υποψήφιων εταιρειών που προσφέρουν πρα-
κτική εργασία

ε) alumni-wide survey για να εντοπίσου-
με τα θέματα που σας απασχολούν, με πο-
σοτική βαρύτητα και να σχεδιάσουμε δρά-
σεις για το 2014.

 ύπόΣτΗΡιΚτΕΣ CDO:   Ένα μεγάλο ευχαριστώ 
θέλουμε να απευθύνουμε στους μέχρι σήμε-
ρα θερμούς υποστηρικτές μας, που έσπευ-
σαν με το ξεκίνημά μας να χρηματοδοτή-
σουν το CDO.

 ΣτόιχΕιΑ ΕπιΚόινωνιΑΣ ΜΕ τό CDO: 

Απευθείας γραμμή: 210 6748844
E mail: cdo@saka.gr
σΑΚΑ line: 210 67 22 067
Social media groups to join:
@Facebook, @LinkedIn, and @Twitter

Λίγα λόγια από την
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Το τέρμα και η αρχή
Δοκίμια μιας εποχής μεταβατικής

Εκδόσεις Παπαζήση, Αθήνα 2013

Οι Έλληνες κα-
λούμαστε να 
ζήσουμε ως 
άτομα κι ως 
χώρα σε μία 
νέα, την ευρω-
παϊκή, πραγ-

ματικότητα. Το ζητούμενο είναι να 
προσαρμοστούμε για να συνυπάρ-
ξουμε δημιουργικά με τούς εταίρους 
μας χωρίς να χάσουμε την εθνική μας 
ταυτότητα κι αξιοπρέπεια.
Στα δοκίμια του βιβλίου περιέχονται 
ιδέες, θέσεις, καταστάσεις και γεγο-
νότα πού αναφέρονται στα παλλόμε-
να προβλήματα της σύγχρονης κα-
θημερινής ελληνικής ζωής. Σελίδες 

για το δύσκολο παρόν και το γόνιμο 
μέλλον.l

ΝΕΣΤΩΡ Ε. ΚΟΥΡΑΚΗΣ ’66

Δίκαιο 
Παραβατικών Ανηλίκων

Εκδόσεις Αντ. Ν. Σάκκουλα, Αθήνα-Κομοτηνή 2012

Στο βιβλίο αυ-
τό περιέχονται 
άρθρα και ση-
μειώματα που 
δημοσιεύθη-
καν στις εφη-
μερίδες και τα 

περιοδικά: Το Βήμα, Καθημερινή, 
Ελευθεροτυπία, Πρώτη, Ριζοσπά-
στης, Επτάμισι, Ιδεοκίνηση και στο 
Λογοτεχνικό Παρατηρητή, από το 
1989 ως σήμερα. Άλλα βρίσκονται 
στον τόμο «Δελτία Ιταλικής Λογοτε-
χνίας» (Παρατηρητής, Θεσσαλονίκη 

1995), άλλα έχουν εκφωνηθεί από δι-
άφορες εκπομπές ραδιοφωνικών και 
τηλεοπτικών σταθμών της Θεσσαλο-
νίκης (Ράδιο Παρατηρητής, FM 100, 
904 Αριστερά στα FM, TV 100, ΕΤ3) 
και άλλα είναι ανέκδοτα.

ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΥΡΤΣΟΣ ’71

Αγανακτήστε, 
αλλά τολμήστε!

Εκδόσεις Προοδευτικές Επικοινωνίες, 

Αθήνα 2013

Ο Γ. Κύρτσος φι-
λοδοξεί στο έρ-
γο του αυτό να 
δώσει απαντή-
σεις σε ορισμέ-
να απ’ τα πιο 
κρίσιμα ερωτή-

ματα της κρίσης. Ο συγγραφέας πα-
ραδέχεται ότι δεν υπάρχουν έτοι-

μες και εύκολες λύσεις, γι' αυτό καλεί 
τους πολίτες να πρωταγωνιστήσουν 
σε μια δύσκολη αναζήτηση της εξό-
δου από την πολυδιάστατη κρίση. Συ-
μπυκνώνει την προσέγγισή του στον 
τίτλο του βιβλίου "Αγανακτήστε αλ-
λά Τολμήστε!".
Θεωρεί ότι οι πολίτες πρέπει να αγα-
νακτήσουν με την απαράδεκτη κα-
τάσταση που έχει διαμορφωθεί, χω-
ρίς όμως να υποκύψουν στις ευκολίες 
του λαϊκισμού, ο οποίος λειτουργεί ως 
ασπίδα για τους βασικούς υπεύθυνους 
της κρίσης. Υποστηρίζει ότι μόνο εάν 
δοθεί μία δημιουργική διάσταση στη 
δικαιολογημένη αγανάκτηση των πο-
λιτών θα αναπτυχθεί μια νέα οικονο-
μική και κοινωνική δυναμική που θα 
μας βγάλει από το αδιέξοδο. Το βιβλίο 
είναι ένα κάλεσμα στους αναγνώστες 
να αναλάβουν πρόσθετες ευθύνες για 
την αντιμετώπιση της κρίσης και να 
απομονώσουν, με την υπευθυνότη-

Βιβλίο



τα και την αποτελεσματικότητα που 
θα επιδείξουν, τους διαχειριστές του 
χρεοκοπημένου πολιτικού, οικονομι-
κού συστήματος εξουσίας. Εάν τολμή-
σουν, οι πολίτες θα μπορέσουν να δι-
εκδικήσουν, με σοβαρές πιθανότητες 
επιτυχίας, την αποτροπή της διαφαι-
νόμενης καταστροφής.
Ο Γιώργος Κύρτσος έχει πίσω του 
μία δημοσιογραφική, εκδοτική στα-
διοδρομία 32 ετών, στη διάρκεια 
της οποίας δημοσιεύει περισσότε-
ρες από 1.000 λέξεις την ημέρα στα 
έντυπα στα οποία εργάζεται ή δι-
ευθύνει. Δεν αισθάνεται λοιπόν την 
ανάγκη να γράψει ένα βιβλίο για να 
επικοινωνήσει με το αναγνωστικό 
κοινό. Αισθάνεται όμως την ανάγκη 
να προειδοποιήσει, με τη δημοσίευ-
ση του βιβλίου του, γι' αυτά που έρ-
χονται και να ζητήσει από όσους ενδι-
αφέρονται και δεν συμμετέχουν στο 
συνεχιζόμενο "πάρτι" της ιδιοτελούς 

κακοδιαχείρισης να συνδυάσουν την 
αγανάκτηση με την τόλμη σε αναζή-
τηση μιας νέας δυναμικής.

ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ

Ιστορικά κριτικά
Βιβλιοκριτικές των έργων 

του Θάνου Βερέμη ’62

Εκδόσεις Καστανιώτη, Αθήνα 2013

Τον Οκτώβριο 
του 2010, ο Το-
μέας Διεθνών 
και Ευρωπαϊ-
κών Σπουδών 
του Τμήματος 
Πολιτικής Επι-

στήμης και Δημόσιας Διοίκησης του 
Πανεπιστημίου Αθηνών μου ανέθε-
σε την οργάνωση τιμητικής εκδή-
λωσης για τον καθηγητή Θάνο Βε-
ρέμη, ο οποίος είχε υπάρξει ένα από 

τα διαπρεπή μέλη του Τομέα και λί-
γους μήνες πρωτύτερα είχε ανακη-
ρυχθεί ομότιμος καθηγητής του Τμή-
ματος. Η ιδέα ήταν, κατά τη συνήθη 
παράδοση, να οργανωθεί ένα πάνελ 
ομιλητών οι οποίοι θα παρουσίαζαν 
και θα σχολίαζαν το έργο του. Ωστό-
σο, ο Βερέμης απέρριψε την ιδέα αυ-
τή λέγοντας ότι θα ήταν πολύ πιο εν-
διαφέρον για τον ίδιο να οργανωθεί 
μια συζήτηση αναφορικά με τις βα-
θύτερες -πολιτειακής φύσεως- κα-
ταβολές της ελληνικής κρίσης. Όπως 
μου είπε χαρακτηριστικά: "Αυτό που 
με ενδιέφερε πάντα ήταν η πολιτει-
ακή εξέλιξη της Ελλάδας. Θα με τι-
μήσει μια συζήτηση για το πώς φτά-
σαμε εδώ που φτάσαμε". Η επιθυμία 
του πραγματοποιήθηκε. Έτσι, η συ-
ζήτηση "Τα προβλήματα του μετα-
πολιτευτικού οικοδομήματος" με τη 
συμμετοχή καθηγητών από το χώρο 
της πολιτικής επιστήμης, της πολιτι-

κής οικονομίας και της δημόσιας δι-
οίκησης έλαβε χώρα προς τιμή του 
με μεγάλη επιτυχία στο Πανεπιστή-
μιο Αθηνών το Δεκέμβριο του 2010. 
Ήταν μια από τις πρώτες, ίσως να 
ήταν και η πρώτη, δημόσιες συζητή-
σεις που επιχειρούσαν να εστιάσουν 
την προσοχή στο υπόβαθρο της ελλη-
νικής «κρίσης». Μέσα από το πνεύμα 
που οδήγησε στην τιμητική εκδήλω-
ση γεννήθηκε και η ιδέα τούτου του 
τόμου που συγκεντρώνει τις κρίσεις 
Ελλήνων και ξένων μελετητών για την 
εργογραφία του Θάνου Βερέμη. […] 
(από τον πρόλογο της Εκάβης Αθανα-
σοπούλου)

Στο έργο συμμετέχουν με συμβο-
λές τους, μεταξύ άλλων, οι Θεόδω-
ρος Κουλουμπής ’54, Ευάγγελος Κω-
φός ’53, Νίκος Μουζέλης ’57, Αλέξης 
Παπαχελάς ’79 και Μιλτιάδης Χατζό-
πουλος ’62.

Επιμέλεια: Γ. Νικολού ’07

Ανακοίνωση για την 

εισαγωγή μαθητών/μαθητριών

στο Κολλέγιο Αθηνών - Κολλέγιο Ψυχικού

Σχολικό έτος 2014-2015

 πΡωτΗ τΑξΗ τόύ δΗΜότιΚόύ 

Το Σάββατο, 25 Ιανουαρίου 2014, θα πραγματοποιηθεί κλήρω-

ση για την εισαγωγή μαθητών/μαθητριών, που θα φοιτήσουν στην 

1η Δημοτικού 2014-2015

Η τελευταία ημέρα για την κατάθεση αιτήσεων συμμετοχής στην 

κλήρωση είναι η Δευτέρα, 13 Ιανουαρίου 2014

 πΡωτΗ τΑξΗ τόύ ΓύΜνΑΣιόύ ΚΑι λύΚΕιόύ 

Το Σάββατο, 24 Μαΐου 2014 θα πραγματοποιηθεί διαγωνισμός 

για την εισαγωγή μαθητών/μαθητριών, που θα φοιτήσουν στην 1η 

Γυμνασίου και στην 1η Λυκείου 2014-2015

Η τελευταία ημέρα για την κατάθεση των αιτήσεων συμμετοχής στο 

διαγωνισμό είναι η Δευτέρα, 19 Μαΐου 2014

Αιτήσεις γίνονται

στο Γραφείο Εισαγωγής Μαθητών στο Μπενάκειο,

στο Ψυχικό (πληροφορίες τηλ. 210 67 98 138)
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θεατρική ομάδα
Θεατρικοί Αστερίσκοι από το Λάκη Καλυβίτη ’57

Μια μικρή αναδρομή στο πρόσφατο παρελθόν της Ομάδας

EDUARDO DE FILIPPO

ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ

ΚΩΣΤΑΣ ΑΡΖΟΓλΟΥ ’66
ΜΑΡΙΝΟΣ ΔΕΣΥλλΑΣ

στο τεύχος τούτο του Ερ-
μή, η Θεατρική Ομάδα 
σΑΚΑ ένα μόνο έχει να 

προσθέσει, σε αυτά του διαβά-
σατε στο προηγούμενο τεύχος 
του Ιουνίου (όσοι τα διαβάσατε… 
και καλά θα κάνετε να τα διαβά-
σετε, όσοι δεν τα διαβάσατε..!). 
Και το νέο είναι, ότι στις 3 Οκτω-
βρίου, είναι προγραμματισμένη 
στις γυναικείες φυλακές της Θή-
βας η εξαγγελθείσα τελική πα-
ράσταση της «Φωλιάς του Κού-
κου», με την αυλαία της οποίας 
κλείνει η φετινή δραστηριότη-
τα της Ομάδας, ενώ παράλληλα 
καθιερώνεται ένας επί πλέον θε-
σμός, που τιμά την καλλιτεχνι-
κή και φιλανθρωπική της ταυ-
τότητα.

2010
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Με την ευκαιρία, όμως, ότι 
το παρόν τεύχος είναι το 

τελευταίο, που βγαίνει στη θη-
τεία του απερχομένου δ.σ. του 
σΑΚΑ, καλό είναι να προσθέ-
σουμε κι εμείς μια μικρή αναδρο-
μή στο παρελθόν της Ομάδας. 
Ένα παρελθόν ήδη δεκαοκτώ 
ετών, με δεκαεπτά παραστά-
σεις που ανέβηκαν σε πέντε δια-
φορετικά θέατρα, εντός κι εκτός 
Κολλεγίου, με διακεκριμένους 
σκηνοθέτες, σκηνογράφους, 
φωτιστές, ενδυματολόγους, με-
ταφραστές, μουσικούς και λοι-
πούς συντελεστές (αποφοίτους 
και μη), καθώς και ένα πλήθος 
ηθοποιών, αποφοίτων και φί-
λων τους, που ξεπερνάει πλέον 

Ray Cooney
ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ

ΚΩΣΤΑΣ ΑΡΖΟΓλΟΥ ’66
ΜΑΡΙΝΟΣ ΔΕΣΥλλΑΣ

ΑΚΡΩΣ ΙΑΤΡΙΚΟΝ
ΚΑΙ …ΑΦΟΡΗΤΟΝ
“It Runs In the Family”

2011
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τα ογδόντα άτομα κάθε ηλικίας, 
επαγγέλματος, ιδιοτήτων, συ-
νηθειών και ιδιοτροπιών… Κοι-
νό γνώρισμα όλων αυτών, όπως 
γράψαμε κάποτε, πέρα από τη 
σχέση τους με το Κολλέγιο, εί-
ναι η αγάπη και το μεράκι τους 
για το θέατρο. Αγάπη έμπρακτη, 
ενεργή, που απαιτεί θυσίες και 
κόπους, αφιέρωση ψυχής και 
εργασίας. Όσοι αγάπησαν την 
Ομάδα, ούτε ξεχνούν, ούτε ξε-
χνιούνται.



Αυτή λοιπόν, η αντικειμενι-
κά επιτυχημένη πορεία της 

Ομάδας, που τη συμπληρώνει η 
ενθουσιώδης αγάπη και υπο-
στήριξη των πιστών θεατών και 
των χορηγών της, είναι πια ένας 
καταξιωμένος θεσμός και είναι 
χαραγμένη μέσα σε πολλές σε-
λίδες, σαν και τούτες που τώρα 
διαβάζετε, όπως και στα προ-
γράμματα των παραστάσεων, 
καθώς και σε αναρίθμητες φω-
τογραφίες, αφίσες, dvd κλπ. που 
κοσμούν και θυμίζουν… Όπως 

Georges Feydeau
ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ

ΚΩΣΤΑΣ ΑΡΖΟΓλΟΥ ’66
ΜΑΡΙΝΟΣ ΔΕΣΥλλΑΣ

ΨΥλλΟΙ
ΣΤ' ΑΥΤΙΑ
“La puce à l'oreille“

2012
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έχουμε ξαναπεί: «Έγχρωμες, αγα-
πημένες ψηφίδες μιας γοητευτικής 
τοιχογραφίας, που στολίζει και τιμά 
το Κολλέγιο και την κοινωνία μας».



Και κάτι ακόμα που αφορά το 
σήμερα. Όλα τα παραπάνω δεν 

έγιναν χωρίς κόπο. Έδωσαν όμως 
καρπούς και σμίλεψαν την εσωτε-
ρική ταυτότητα και τη συνοχή της 
Ομάδας, που βασίζεται στην ιστο-
ρία της, στο σεβασμό ενός εκάστου 
προς το σύνολο, καθώς και της Ομά-
δας προς κάθε μέλος, για την προ-
σπάθεια και την προσφορά του. 
Έτσι, ενώ υπάρχει συνεχής ανανέω-
ση, αλλά και επάνοδος μελών, που 
για κάποιο χρόνο έλειψαν, η συνο-
χή αντέχει και μαζί της διατηρείται 
το ύφος και η εσωτερική ατμόσφαι-
ρα της Ομάδας. Αυτά τα γνώριμα 
και αγαπημένα συστατικά της, που 
τόσο δύσκολα αποκτήθηκαν, παρά 
τις όποιες γκρίνιες και στενοχώριες, 
που είναι φυσικό να υπάρχουν, όπως 
σε κάθε ερασιτεχνικό, καλλιτεχνικό 
«χωνευτήρι».



Dale Wasserman

ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ
Ερρίκος Μπελιές

ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ

ΚΩΣΤΑΣ ΑΡΖΟΓλΟΥ ’66
ΣΥΜΒΟΥλΟΣ:

ΣΟΦΙΑ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥλΟΥ

2013
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Τα τρία τελευταία χρόνια οι συμμετοχές μας στον Κλασικό Μαραθώνιο της Αθή-
νας αυξάνονται αλματωδώς και με ενθουσιασμό. Αξίζει να σημειωθεί ότι οι συμμε-
τοχές μας έχουν συνδεθεί και με εθελοντικές δωρεές για το Πρόγραμμα Υποτροφι-
ών του Κολλεγίου, του οποίου οι ανάγκες αυξάνονται, όπως είναι εύκολα κατανοη-
τό, τα τελευταία χρόνια.

Είναι προφανές ότι εκθέτουμε πράγματα που έχουν διαχρονικές αξίες, εί-
ναι καταξιωμένα και αναγνωρισμένα διεθνώς και δίνουν ωραία παραδείγματα 
σε όλους. Τα χαρακτηριστικά αυτά τα έχει αναμφίβολα η Έκθεση του Κολλεγια-
κού Μαραθωνίου (ΕΚΜ). Στην ΕΚΜ εκτίθενται, μεταξύ άλλων, η Συλλογή Δολια-
νίτη για την ιστορία της Μάχης του Μαραθώνα και την ιστορία του Μαραθωνί-
ου Δρόμου, το ψήφισμα 1704 του Αμερικανικού Κογκρέσου, κύπελλα που έχουν 
κερδίσει με μαραθώνια προσπάθεια τα μέλη της Κολλεγιακής Οικογένειας, οθόνη 
με συνεχή ροή από ατομικές και ομαδικές φωτογραφίες των Κολλεγιακών Δρο-
μέων, εκδόσεις, αφίσες κ.ά.

u■ Η μοναδική και πολυβραβευμένη Συλλογή του κ. Γεωργίου Δολιανίτη, η 
οποία και έχει παρουσιαστεί από το Υπουργείο Εξωτερικών σε 39 χώρες στον 
κόσμο, αποτελείται από 12 panels. Τα πρωτότυπα εκτίθενται στο Μουσείο 
του συλλέκτη, ο οποίος με μεγάλη προθυμία μας έδωσε την άδεια της πα-
ρουσίασης στο Κολλέγιο. Τα panels, τα οποία εκτύπωσαν δωρεάν οι συ-
ναπόφοιτοί μας Αλέκος ’60 και Τάσος Καβαλιεράτος ’94 στην εταιρία τους 
Bizart, αναφέρονται σε εκθέματα, όπως: «Η Παιδεία των Ελλήνων δημιούρ-
γησε τους Μαραθωνομάχους», «Οι Θρυλικοί Μαραθωνομάχοι», «Μαραθωνο-
δρόμος: Θρύλος ή Ιστορικό γεγονός», η απεικόνιση της Μάχης στην Ποικίλη 

Στοά στην Αγορά των Αθηνών, λάφυρα από τη Μάχη και προσφορές ανα-
θημάτων στα Πανελλήνια Ιερά, επανεκδόσεις αρχαίων συγγραφέων για τη 
Μάχη τον 18ο και 19ο αιώνα, βιβλία εμπνευσμένα από την Ελληνική Αρχαιό-
τητα. Επίσης, περιλαμβάνουν υλικό για τον Γάλλο Ακαδημαϊκό Michel Breal, 
εμπνευστή και αθλοθέτη του Μαραθωνίου Δρόμου, το Παναθηναϊκό Στά-
διο ως Παγκόσμιο Μνημείο – Σύμβολο των Ολυμπιακών Αγώνων του 1896 
και τερματισμού του Μαραθωνίου δρόμου, από τον Τύπο για τον Μαραθώ-
νιο του 1896, καθώς και τεκμήρια και πρωτοσέλιδα Ελληνικών εφημερίδων 
για το Μαραθώνιο του 1906.

u■ Το Ψήφισμα του Αμερικανικού Κογκρέσου έγινε το 2010 με τον εορτασμό 
της επετείου των 2.500 χρόνων από τη Μάχη του Μαραθώνα. Ξεκινά με 
αναφορά στη νίκη των Αθηναίων εναντίον πολυπληθέστερων εχθρών, σε 
μία από τις σημαντικότερες μάχες τις ανθρώπινης ιστορίας που καθιέρωσε 
μία νέα μορφή διακυβερνήσεως καλουμένη Δημοκρατία, όπως χαρακτηρι-
στικά αναφέρει. Συνεχίζει με αναφορά στο θρύλο του Φειδιππίδη που ενέ-
πνευσε το άθλημα του Μαραθωνίου δρόμου, όπως αυτός έγινε για πρώτη 
φορά στην Αθήνα το 1896. Αναφέρεται επίσης στο Μαραθώνιο της Βοστό-
νης που διεξάγεται κάθε χρόνο από το 1897 και μιλά και για την τελετή που 
έγινε το 2007, στον τύμβο των Αθηναίων στο Μαραθώνα, καθιερώνοντας 
τη Φλόγα του Μαραθώνα ως σύμβολο της δύναμης του ανθρωπίνου πνεύ-
ματος, της ευγενούς άμιλλας και της ειρήνης. Η Φλόγα αυτή καίει άσβεστη 
από τη μεταφορά της το 2008 στην αδελφοποιημένη με το Μαραθώνα πό-
λη Hopkinton της Μασσαχουσέτης. Τέλος, κάνει μνεία στις θυσίες των Αμε-
ρικανών που υπηρετούν στις Ένοπλες Δυνάμεις, στους 30.000 δρομείς του 
Μαραθωνίου των Πεζοναυτών, οι οποίοι, ενστερνισθέντες το πνεύμα του 
Μαραθώνα, έτρεξαν στην Ουάσινγκτον και στους εκατοντάδες χιλιάδες δρο-
μείς που τρέχουν στους Μαραθώνιους.

u■ Εκτίθενται επίσης περίπου 120 κύπελλα, ομαδικά και ατομικά, μελών της 
Κολλεγιακής Οικογένειας από Μαραθωνίους και δρόμους μεγάλων αποστά-
σεων. Μεταξύ αυτών ξεχωρίζουμε τα τρία βραβεία του ΣΕΓΑΣ για την πρώ-
τη θέση μεταξύ των Σχολείων που κέρδισε το Κολλέγιο, κύπελλα της κατό-
χου του Πανελληνίου ρεκόρ και προπονήτριας των Κολλεγιακών δρομέων 
Μαρίας Πολύζου, του υπεύθυνου της ομάδος των μαθητών Θοδωρή Γραμ-
ματικόπουλου, του μέλους του προσωπικού Κώστα Κομματά και πολλών άλ-
λων. Ελπίζουμε την επόμενη φορά να έχουμε και τα κύπελλα αυτών που δεν 
πρόλαβαν να ενημερωθούν για να τα φέρουν και σημειώνουμε ότι δεν εκτί-
θενται –ελλείψει χώρου– τα εκατοντάδες μετάλλια που έχουν κατά καιρούς 
κερδίσει στο Μαραθώνιο τα μέλη της Κολλεγιακής Ομάδας.

u■ Στην οθόνη συνεχούς λειτουργίας εκτίθενται αναμνηστικές ομαδικές και 
ατομικές φωτογραφίες και υπάρχουν μηνύματα με πληροφορίες για τους 
Αγώνες, καθώς και στατιστικά και ενημερώσεις για το Πρόγραμμα Υποτρο-
φιών.

u■ Εκτίθενται επίσης βιβλία και εκδόσεις για το Μαραθώνιο, όπως επίσης και 
αφίσες από τους Μαραθωνίους στους οποίους συμμετείχαμε ομαδικά. Ένα 
poster έχει μάλιστα αφιερώσεις για το Κολλέγιο με υπογραφές μαραθωνο-
δρόμων διαφόρων χωρών και μία συγκινητική φωτογραφία δρομέα χωρίς 
σχεδόν χέρια. Μία πρωτότυπη αφίσα από τον Μαραθώνιο του 1906 ολο-
κληρώνει τη σύντομη περιγραφή των Εκθεμάτων της Έκθεσης του Κολλε-
γιακού Μαραθωνίου.
Κανένα άρθρο δεν μπορεί όμως να αντικαταστήσει την απόλαυση που νιώθει 

κανείς βλέποντας τα εκθέματα και διαβάζοντας τα κείμενα του Κολλεγιακού Μα-
ραθωνίου. Μία επίσκεψη στο Κλειστό Γυμναστήριο του Κολλεγίου θα σας πείσει.

Κ. Ν. Κανόνης ΄62

Ο κλασικΟσ ΜαραθώνιΟσ και η κΟλλεγιακη ΟικΟγενεια

Έκθεση Κολλεγιακού Μαραθωνίου



Ο Κλασικός Μαραθώνιος της Αθήνας, όπως όλοι οι μεγάλοι δι-
εθνείς Μαραθώνιοι, έχει και αυτός την εθελοντική του διά-
σταση. Οι δρομείς των 42, αλλά και των 5 και 10 χλμ., ζη-
τούν από τους συγγενείς και φίλους τους να προσφέρουν σε 

κάποιον ευγενή σκοπό ένα λογικό ποσό. Όταν το 2011 καθιερώθηκε η 
μαζική συμμετοχή στον Κολλεγιακό Μαραθώνιο, η Κολλεγιακή Οικο-
γένεια επέλεξε χωρίς δεύτερη σκέψη τις υποτροφίες που δίνει το Κολλέ-
γιο σε όσους το έχουν ανάγκη. Ιδιαίτερα στις σημερινές οικονομικές συνθήκες, αν δεν υπήρχαν οι υποτροφίες, αρκετοί 
μαθητές θα αναγκάζονταν πιθανότατα να διακόψουν τις σπουδές τους στο Κολλέγιο για λόγους οικονομικούς. Με τις 
υποτροφίες όμως, κανένας δεν στερείται τη μόρφωση που δίνει το Κολλέγιο και τους φίλους του στο σχολικό περιβάλ-
λον. την τελευταία μάλιστα πενταετία, ήδη σχεδόν διπλασιάστηκε ο αριθμός των μαθητών που λαμβάνουν υποτροφίες!

Απευθυνόμενος στους αποφοίτους 
θέλω να εξηγήσω πώς λειτουργεί η 
προσφορά αυτή. Όλα τα χρήματα που 
συγκεντρώνονται από όλες τις πηγές 
για τις υποτροφίες μπαίνουν στο τα-
μείο υποτροφιών. Αυτά που έχουν και 
την ένδειξη «Κολλεγιακός Μαραθώ-
νιος» δίνουν όμως ένα επιπλέον κίνη-
τρο στην προσπάθεια των Κολλεγια-
κών δρομέων και προβάλλουν την πο-
λύτιμη βοήθεια που δίνει το Πρόγραμ-
μα υποτροφιών. Επίσης και οι μαθη-
τές συμμετέχουν στο πρόγραμμα δί-
νοντας 5-10 ευρώ στο όνομα των συμ-
μαθητών τους που τρέχουν, βοηθώ-
ντας και τους υποτρόφους να παρα-
μείνουν συμμαθητές τους.

Για να πετύχουμε οποιοδήποτε 
σκοπό πρέπει να έχουμε πίστη σε αυ-
τόν και σύστημα. Θα μιλήσουμε εδώ 
για το δεύτερο γιατί νομίζω ότι είμα-
στε όλοι πεπεισμένοι για τη σημασία 
των υποτροφιών. Πρώτα θέτουμε ένα 
ρεαλιστικό στόχο για το ποσό που θέ-
λουμε να συγκεντρώσουμε. Εάν το κά-
νουμε για πρώτη φορά είναι δύσκολο 
να το υπολογίσουμε, αλλά ένας στό-
χος είναι προτιμότερος από κανένα 
στόχο. Μετά πρέπει να σκεφτούμε 
πώς θα ζητήσουμε, γιατί εάν δεν ζητή-
σουμε τη βοήθεια δεν θα την πάρουμε.

τρείς είναι οι προφανείς κύκλοι 
όλων μας, η οικογένεια, οι φί-
λοι και οι συνάδελφοι στη δου-

λειά. Ας ξεκινήσουμε από την οικογέ-
νεια, τα μέλη της οποίας είναι πιο εύ-
κολο για να πειστούν, προσωπικά ή 
τηλεφωνικά. δοκιμάζουμε τα επιχει-
ρήματά μας και μπορούμε να τους δι-

ευκολύνουμε προτείνοντας ακόμα και 
λογικά ποσά που θα θέλαμε και που 
πιστεύουμε ότι θα μπορούσαν να δώ-
σουν. Μετά πηγαίνουμε στους φίλους 
και στους συναδέλφους μας και, εκτός 
από την προσωπική επαφή, χρησιμο-
ποιούμε το internet και τα κοινωνικά 
μας δίκτυα. Χρειάζεται να μην χάνου-
με ευκαιρία για να λέμε το σκοπό μας 
και να στέλ-
νουμε υπεν-
θυμιστικά και 
ευχαριστήρια 
e-mails. Ο χρό-
νος που μεσο-
λαβεί μέχρι τις 
10 Νοεμβρί-
ου είναι σχετι-
κά λίγος και γι’ 
αυτό πρέπει να 
επιταχύνουμε 
τους ρυθμούς 
μας. Θα βρα-
βευτούν οι δω-
ρητές που έδω-
σαν τα μεγαλύ-
τερα ποσά και 
αυτοί στο όνο-
μα των οποίων 
δόθηκαν.

Α π ε υ θ υ -
νόμενος προς 
τους αποφοί-
τους που έχουν 
δική τους εται-
ρεία θέλω να 
προτείνω να 
ε φ αρμό σου ν 
ένα πρόγραμ-
μα που είναι 

γνωστό ως “matching gift program”. 
σύμφωνα με αυτό, εάν ένας εργαζόμε-
νος δώσει ένα ποσό για τις υποτροφί-
ες του Κολλεγίου, δίνει και η εταιρεία 
άλλο τόσο ποσό. Έτσι η δωρεά διπλα-
σιάζεται με το πρόγραμμα αυτό. Ήδη 
στο “matching gift program” οι συμμε-
τοχές έχουν ξεκινήσει.

Γρηγόρης Κανόνης ΄96
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Κολλεγιακός Μαραθώνιος 
και υποτροφίες Ας προσπαθήσουμε όλοι μαζί 

να ξεπεράσουμε τα ποσά 
των 40.000 και 50.000 

ευρώ που μαζεύτηκαν για τις 
Κολλεγιακές Υποτροφίες στους 
δύο μέχρι τώρα Κολλεγιακούς 
Μαραθωνίους.
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Ήταν μια ψηφοφορία η οποία αφορούσε, όχι πενήντα, ούτε εκατό αλ-
λά 3.000 χρόνια αθλητικής ιστορίας! Η πιο μεγάλη μάχη για την πα-
ραμονή της πάλης στο πρόγραμμα των Ολυμπιακών Αγώνων έβγαλε 
τελικά νικήτρια την ίδια την Ελλάδα. Καθώς η χώρα μας είναι συν-

δεδεμένη με την ιστορία του συγκεκριμένου αθλήματος. Οι «αθάνατοι» της ΔΟΕ, 
ψηφίζοντας στο Buenos Aires υπέρ της παραμονής του στο ολυμπιακό πρόγραμ-
μα και αφήνοντας ταυτόχρονα στην άκρη το Squash, το Baseball και το Softball, 
επί της ουσίας απέφυγαν το μεγαλύτερο ατόπημα στη διαδρομή της Επιτροπής 
των Ολυμπιακών Αγώνων. Οι συνέπειες από την κριτική που θα προκαλούσε εν-
δεχόμενη απόρριψη θα ήταν μεγαλύτερες ακόμη κι από τα οικονομικά προβλή-
ματα που θα προέκυπταν από την παραμονή της.

Πράγματι, ενδεχόμενη απόρριψη 
της πάλης, η οποία προϋπήρχε των 
Ολυμπιακών Αγώνων, ενώ είχε ανελ-
λιπώς παρουσία στην κορυφαία αθλη-
τική συνάντηση κατά την αρχαιότη-
τα, από το 708 π.Χ. και για περισσότε-
ρα από 1.000 χρόνια μετά, δηλαδή μέ-
χρι το 393 μ.Χ., όταν ο αυτοκράτορας 
Θεοδόσιος κατάργησε τους Ολυμπι-
ακούς, ουσιαστικά θα διέγραφε ένα 
σημαντικό κομμάτι της παγκόσμιας 
αθλητικής ιστορίας. Καθώς από την 
αναβίωση των Ολυμπιακών Αγώνων, 
το 1896 στην Αθήνα, η πάλη έχει πλέ-
ον αυτονόητη θέση στο πρόγραμμα 
της διοργάνωσης. ή δΟΕ προτάσσο-
ντας προς στιγμήν, όχι «αθλητικά», 
«ιστορικά» ή «ολυμπιακά» αλλά κα-
θαρά «οικονομοτεχνικά» κριτήρια, 
σκέφτηκε, παρόλα αυτά, να τη στεί-
λει εκτός, μαζί με άλλα σπορ, τα οποία 
εκτίμησε επίσης ότι δεν έχουν ανάλο-
γη βαρύτητα.

ή εμπορευματοποίηση άλλω-
στε κυριαρχεί από το 1980 κι ύστερα. 
Από τότε δηλαδή που το αρκουδάκι, ο 
Misha, η πιο γλυκιά μασκότ αγώνων, 
αποχαιρέτησε με ένα δάκρυ τους θεα-
τές όλου του κόσμου, στην τελετή λή-
ξης στη Μόσχα. Έκτοτε τα πάντα αρ-
χίζουν και σταματούν στο «πόσο που-
λάει κάτι». Με αποτέλεσμα οι Ολυμπι-
ακοί να έχουν πάρει τον γνωστό δρό-
μο του δολλαρίου για, τουλάχιστον, 
τέσσερις δεκαετίες.

ή πάλη επικράτησε λοιπόν, αφού 
ξεπέρασε τον αρχικό σκόπελο στην 
ψηφοφορία του Μαΐου (έμειναν εκτός 
ολυμπιακής προοπτικής το καράτε, τα 
roller sports, η αναρρίχηση κ.α.) και 
νίκησε στην τελική αναμέτρηση στο 
Buenos Aires.

ή διεθνής παλαιστική κοινό-
τητα έδωσε μεγάλο αγώνα 
τους τελευταίους μήνες για 

να αντιστρέψει το κλίμα, με την ελλη-
νική πλευρά να πρωτοστατεί σ’ αυτή 
την προσπάθεια. Μέσω ΕΟΕ, αλλά και 
της Ομοσπονδίας.

στην Αρχαία Ολυμπία, άλλωστε, 
έγινε τον Ιούλιο μια εντυπωσιακή συμ-
βολική τελετή στην αρχαία Παλαί-
στρα, την οποία η Washington Post 
κι άλλα διεθνή ΜΜΕ παρουσίασαν με 
μεγάλα αφιερώματα. Ενώ σε γκάλοπ 
στο Al Jazeera, το 61% των συμμετε-
χόντων ψήφισαν υπέρ της παραμονής 
της πάλης στο Ολυμπιακό πρόγραμ-
μα, με τα άλλα δυο σπορ να μην συ-
γκεντρώνουν μαζί ούτε το 40%.

υπάρχει όμως και κάτι ακόμα, επί-
σης εντυπωσιακό. Όταν έφτασε το θέ-
μα στην Επιτροπή Μορφωτικών υπο-
θέσεων της Ελληνικής βουλής, ήταν 
η πρώτη φορά που όλα τα κόμματα 
συμφώνησαν σε κάτι! Κι αυτό ήταν 
η παραμονή της πάλης στο ολυμπια-
κό πρόγραμμα και η ομόφωνη στήρι-
ξή της από όλο το πολιτικό σύστημα 
της χώρας.

Επίσης, το διεθνές τουρνουά πά-

λης στην Αρχαία Ολυμπία, δίπλα στο 
χώρο της τελετής αφής της Ολυμπια-
κής Φλόγας, μαζί με τη σκυταλοδρο-
μία, έδωσαν εικόνες που ταξίδεψαν πα-
ντού στον κόσμο. στο video παρουσία-
σης της πάλης στο Buenos Aires, υπήρ-
χαν συγκινητικά στιγμιότυπα από τον 
ιερό χώρο. δεν είναι άλλωστε τυχαία 
η αισιοδοξία του νέου Προέδρου της 
Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Πάλης, του 
σέρβου λάλοβιτς, ο οποίος, αναζητώ-
ντας στήριξη, προώθησε την υπόθεση 
σωτηρίας σε πολλές μεγάλες διοργα-
νώσεις, όπως το πρόσφατο παγκόσμιο 
πρωτάθλημα στίβου. «Για εμάς ήταν 
μια θεραπεία - σοκ όλο αυτό που έγι-
νε από τη ΔΟΕ. Όταν βρίσκεσαι σε μια 
τέτοια κρίσιμη κατάσταση ή πεθαίνεις 
ή ανακάμπτεις. Εμείς θα αναγεννηθού-
με» είπε και δικαιώθηκε για τις αλλα-
γές, οι οποίες λειτούργησαν υπέρ της 
πάλης.

Για τη θετική ψήφο χρειάστηκαν 
βέβαια κάποιες, πολύ σημαντι-
κές. Οι ιθύνοντες και ο Πρόε-

δρος της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας 
έκαναν τροποποιήσεις στους κανονι-
σμούς, άλλαξαν τις κατηγορίες, μείω-
σαν αυτές των αντρών στην ελληνο-
ρωμαϊκή και στην ελευθέρα και έδω-
σαν έμφαση στις γυναικείες κατηγορί-
ες, αυξάνοντάς τες.

Με αυτόν τον τρόπο το άθλημα 
θα γίνει πιο θεαματικό. Από την άλλη, 
υπήρχαν και κάποιες σκιές που αφο-
ρούσαν θέματα διαφθοράς, οι οποίες 
όμως έσβησαν. τα μέλη της δΟΕ είδαν 
αυτές τις κινήσεις και ψήφισαν υπέρ.

Έτσι κι αλλιώς είναι απαράδεκτο 
από μόνο του το γεγονός ότι η δΟΕ 
έθεσε ισχυρές αμφιβολίες για το μέλ-
λον της πάλης. Κι αυτό επειδή είναι 
άθλημα συνυφασμένο από την αρχαι-
ότητα με τη συγκεκριμένη διοργάνω-
ση. υπήρχε, όταν δεν υπήρχε ούτε η 
δΟΕ! το άθλημα, με τις βαθιές ρίζες αι-
ώνων σε πολλές χώρες, έτσι όπως είναι 
σήμερα ο αθλητισμός (που ζει από τα 
τηλεοπτικά δικαιώματα και τις χορη-
γίες), ήταν σίγουρο ότι θα κινδύνευε 
με συρρίκνωση, εάν έμενε εκτός Ολυ-
μπιακών. τα αυτονόητα προσχήμα-
τα όμως κρατήθηκαν. Μην ξεχνάμε κι 
ότι ο ολυμπιακός ύμνος κάνει αναφο-
ρά στο δρόμο, το πάλεμα και το λιθά-
ρι. Όχι στο δολλάριο…

Η πάλη παραμένει στην Ολυμπιάδα:
Μια νίκη…και «ελληνική»!
Από τον Αντώνη Κατσαρό ’87*

* O Αντώνης Κατσαρός ’87 είναι αθλητικός δη-
μοσιογράφος.

 >>  ΑΠΟΨΗ 
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Το πρωτάθλημα των αποφοίτων

O μεγάλος αθλητικός θεσμός της ΣΑΚΑ LIGA, η 
μαζικότερη αθλητική διοργάνωση αποφοίτων 
στην Ελλάδα, με μεγέθη που αναζητούν πλέ-
ον μόνο διεθνείς αναλογίες, μπήκε ήδη στον 7ο 

χρόνο ζωής της.
Την Παρασκευή 27 Σεπτεμβρίου, σε μια λιτή τελετή που 

πραγματοποιήθηκε στο φυσικό χώρο της, τα γήπεδα του 

Κολλεγίου, τιμήθηκαν οι νικητές και οι συντελεστές της 
6ης διοργάνωσης, δίνοντας την υπόσχεση να περιβάλλουν 
για φέτος και για πολλά ακόμη χρόνια με την ίδια αγάπη το 
διαρ κές reunion 800 περίπου αποφοίτων όλων των γενεών.

Η βραδιά ολοκληρώθηκε με την αναμέτρηση μεταξύ των 
Πρωταθλητών και των Κυπελλούχων της περυσινής χρονιάς 
σε μια καθιέρωση του θεσμού του ΣΑΚΑ Super Cup.

›u ΕΠΑΘΛΑ ΣΑΚΑ LIGA 2012-13

1η θέση Πρωταθλήματος σΑΚΑ LIGA: 
PAGOSMIOS F.C. 

2η θέση Πρωταθλήματος σΑΚΑ LIGA:
DOPO F.C.

3η θέση Πρωταθλήματος σΑΚΑ LIGA: 
SAKATIDES F.C.



›u ΚΥΠΕΛΛΟ ΣΑΚΑ

Κυπελλούχος: CITIZENS F.C.
1ος σκόρερ διοργάνωσης: Γιάννης Μισαηλίδης ’12

›u ΕΙΔΙΚΑ ΒΡΑΒΕΙΑ ΣΑΚΑ LIGA

Consolation Cup: SAKA UNITED F.C.
σΑΚΑ Spirit Cup: DISCO NINJAS F.C.
βραβείο Fair Play: AGUANILE ’03 F.C.
βραβείο πιο βελτιωμένης Ομάδας: DESPERADOS 2008 F.C.

›u ΤΙΜΗΤΙΚΕΣ ΒΡΑΒΕΥΣΕΙΣ

Καλύτερος διαιτητής: Νίκος Λαμπρόπουλος
Πρώτος σε συμμετοχές Παρατηρητής: 
Γιάννης Παναγιωτούρος ’84

Την εκδήλωση συντόνισε ο αθλητικός δημοσιογράφος Α. Κατσαρός ’87.
Ο Πρόεδρος του ΣΑΚΑ Γ. Καλοφωλιάς ’81 εξήρε τη σημασία και τη μα-
ζικότητα του θεσμού.

Ο Πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής Μ. Ιωακειμίδης ’88 απένει-
με τιμητική πλακέτα στον κ. Γιάννη Παντολέοντα, Γενικό Διευθυντή 
του Ομίλου INTRALOT, χορηγού της περσινής διοργάνωσης, την οποία 
παρέλαβε για λογαριασμό του η Senior Manager of Public Relations 
κα Χρύσα Αμανατίδου.

1ος Σκόρερ Πρωταθλήματος: Απόστολος Κονδυλιός ’07
2ος Σκόρερ Πρωταθλήματος: Μιχάλης Ιωακειμίδης ’88
3ος Σκόρερ Πρωταθλήματος: Αναστάσης Παύλου ’06
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Βαλκανιονίκης. Δις.

το πρώτο σαββατοκύριακο του Ιουλίου (6/7-07-
2013), ήταν ιστορικό για το σΑΚΑ. Ο απόφοι-
τος Νίκος Γκότσης ’12 στο Ντενιζλί της τουρκί-
ας κατέκτησε την πρώτη θέση στο βαλκανικό 

πρωτάθλημα εφήβων-νεανίδων στο αγώνισμα των 1500 μ. 
(4’13»58), την τέταρτη στα 800μ. (1’54»28), ενώ εκπροσω-
πώντας την Εθνική μας ως μέλος της ομάδας στη μεγάλη 
σκυταλοδρομία των 4Χ400 εφήβων, κατέκτησε και δεύτε-
ρο χρυσό…

βαλκανιονίκης ο Νίκος. δις. Και ο σΑΚΑ μαζί του, όλη 
η ομάδα, περήφανα δίπλα του. δίπλα και στη σοφία Πι-
τούλη ’13, την πρώτη μαθήτρια που αγωνίστηκε ποτέ με 
τα χρώματα της εθνικής γυναικών στο ευρωπαϊκό κύπελ-
λο στίβου. ή σοφία στις 18 & 19 Ιουλίου αγωνίστηκε και 
στο Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Εφήβων-Νεανίδων, όπου 
πραγματοποίησε εξαιρετικές εμφα-
νίσεις καταλαμβάνοντας την 7η θέ-
ση στα 3.000μ. Με 9΄43˝83 και την 
9η στα 1500μ με 4΄27˝19. συγχαρη-
τήρια Νίκο, σοφία, εις ανώτερα!

Καμιά φορά αισθάνεται κανείς 
ότι ο στόχος έχει επιτευχθεί, ότι ο 
κύκλος «έκλεισε». Κοιτώντας όμως 
το μέλλον και τις επιδόσεις των 
αθλητών μας που είναι ακόμα σε 
μικρότερες ηλικιακά κατηγορίες, 
αντιλαμβανόμαστε ότι δεν υπάρ-
χει αρχή, μέση, τέλος. ή ομάδα στί-
βου των σχολείων του ΕΕΙ και του 
σΑΚΑ έχει πλέον πάρει το δρόμο 
της, ενθουσιάζοντας, γονείς, μαθη-

Του Γιώργου Σακελλαριάδη ’01

στίβος
τές, αποφοίτους, όλους τους συμμετέ-
χοντες στη λειτουργία της, από όποια 
θέση και αν κανείς τη βιώνει.

Φυσικά, ο Νίκος, η σοφία και κά-
θε απόφοιτος, κάποτε ήταν μαθητής. 
ή σχέση αυτή μεταξύ του σΑΚΑ και 
των αποφοίτων-αθλητών του χτίζε-
ται και ισχυροποιείται στα μαθητικά 
χρόνια, όταν τα παιδιά αισθάνονται 
τον σΑΚΑ και το σχολείο δίπλα τους, 
στην επιλογή τους να καλλιεργήσουν 
το ιδιαίτερο ταλέντο τους στον κλασι-
κό αθλητισμό.

Αν ο σΑΚΑ αρνούνταν ή αδιαφο-
ρούσε να συνδράμει την προσπάθεια 
αυτή των σχολείων και των παιδιών 
από τις μικρές ηλικίες, αν δεν επένδυε 
στο σχολικό αθλητισμό, πώς άραγε η 

τυπική απόκτηση της ιδιότητας του αποφοίτου, μόλις κατέ-
βει κάποιος τα σκαλιά του Μπενακείου, θα ενεργοποιούσε 
τους ισχυρούς αυτούς δεσμούς του Aποφοίτου με το σύλ-
λογο; Ουδείς νέος απόφοιτος «αγάπησε» το σΑΚΑ επει-
δή απλά κατέβηκε τα σκαλιά, ή επειδή ήταν διασκεδαστι-
κό το Commencement Party. Ουδείς νέος απόφοιτος αι-
σθάνθηκε ξαφνικά κοντά στο σύλλογο γιατί απλά απώλε-
σε τη μαθητική του ιδιότητα. Για τα παιδιά όμως των ομά-
δων του σΑΚΑ η σχέση τους με το σύλλογο είναι ισχυρή και 
άρρηκτη, ήδη από τα Γυμνασιακά τους χρόνια. δεν περι-
μένουν να γνωρίσουν το «σπιτάκι δίπλα στο Μπενάκειο» 
την πρώτη εβδομάδα του Ιουλίου. Έχουν φορέσει τη φα-
νέλα του σΑΚΑ και έχουν εκπροσωπήσει το σχολείο τους 
μέσω του συλλόγου προηγουμένως, επί σειρά ετών… Με 
τρόπο υποδειγματικό.

Οφείλουμε λοιπόν να θέσουμε ως ιδέα πάγια και θε-
μελιακή στο σύλλογό μας ότι ο σΑΚΑ όταν επενδύει πό-
ρους οικονομικούς και ανθρώπινους στο ΕΕΙ και στα σχο-
λεία του, δεν ασχολείται «με μαθητές», αλλά «με μελλοντι-
κούς αποφοίτους». συμβάλλει στην ενίσχυση και εμπέδω-
ση του κολλεγιακού πνεύματος και δημιουργεί ένα γόνι-

μο έδαφος, ώστε κάθε νέος απόφοιτος 
να έχει πιο έντονο το ηθικό συναίσθη-
μα της συνεισφοράς στην κολλεγιακή 
κοινότητα. Ακριβώς διότι έχει νιώσει 
στο παρελθόν ευεργετημένος από αυ-
τήν. Γιατί ο σΑΚΑ είναι ένα θεμελιακό 
και αναπόσταστο κομμάτι της κολλε-
γιακής οικογένειας και «κουλτούρας» 
και δύναται να ενισχύει την κουλτού-
ρα αυτή ήδη από τα μαθητικά χρόνια. 
Και οφείλει.

Καλή νέα σχολική χρονιά,
καλό νέο αθλητικό έτος,
2013-2014!

Πρώτος από δεξιά: Νίκος Γκότσης ’12, Χρυσός Βαλκανιονίκης Εφήβων, 4x400

H Σοφία Πιτούλη ’13



ερμής  63

v lley

Τα νέα παιδιά είναι η 
επένδυση για το μέλλον
Του Διονύση Χιώνη ’06

Στην αρχή της προηγούμενης τριετίας, στο τμήμα Volleyball του Σ.Α. Κολ-
λεγίου Αθηνών θελήσαμε να επενδύσουμε στα τμήματα υποδομής και 
με αυτόν τον τρόπο να επιδιώξουμε τη βιωσιμότητα του αθλήματος της 
πετοσφαίρισης στο Κολλέγιο. Το μοντέλο πέτυχε. Τα τμήματα υποδο-

μής του ΣΑΚΑ φέρνουν τη μία επιτυχία μετά την άλλη. Οι Παίδες μας ανακηρύ-
χτηκαν κατά τη φετινή χρονιά η 5η καλύτερη ομάδα της Ελλάδας. Οι Παμπαίδες 
του ΣΑΚΑ ολοκλήρωσαν έναν τριετή κύκλο συνεχόμενων διακρίσεων, ενώ τα κο-
ρίτσια της κας Άννυς Περοπούλου έχουν αποκτήσει συγκεκριμένο προσανατο-
λισμό και στόχο. Οι ατομικές διακρίσεις είναι πολλές. Η Ελένη Έρωτα (μαθήτρια 
Λυκείου των σχολείων του ΕΕΙ) κλήθηκε ως επίλεκτη αθλήτρια Κορασίδων από 
τους Ομοσπονδιακούς Προπονητές κ. Τάκη Φλώρο και κ. Γιάννη Καλματζίδη. Επί-
σης, ο Γιάννης Χαλκούσης και ο Παναγιώτης Αρμόνης προπονήθηκαν με την προε-
θνική Παίδων υπό τις οδηγίες του πολύπειρου Ομοσπονδιακού Προπονητή κ. Σω-
τήρη Δρίκου. Ο Παναγιώτης Αρμόνης πέτυχε άλλη μία ατομική διάκριση, καθώς 
ανακηρύχτηκε πρωταθλητής U-16 στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Beach Volley.

Η μεθοδική δουλειά που πραγματοποιείται υπό τις οδηγίες του κ. Δημήτρη 
Μαρκάκη (αγόρια) και της κας Άννυς Περοπούλου (κορίτσια), κάτω από την καθο-
δήγηση του κ. Σόλωνα Σανιώτη ’86, αποδίδει καρπούς. Το Κολλέγιο πλέον έχει πε-
τύχει να καθιερωθεί ως ένα από τα πιο οργανωμένα και πετυχημένα σωματεία της 
Αττικής. Αυτό οφείλεται στη συνεργασία 
όλων των μελών της Κολλεγιακής Οικογέ-
νειας. Το ΕΕΙ, οι Απόφοιτοι, οι Γονείς και 
οι Μαθητές αποτελούν τους πυλώνες των 
επιτυχιών μας. Ο μοναδικός στόχος του 
τμήματος Volley του ΣΑΚΑ ήταν, είναι και 
θα είναι η συνεχής ανάπτυξη και εξέλιξη 
του αθλήματος της πετοσφαίρισης στο 
Σχολείο μας. Είμαστε σίγουροι πως με 
τη στήριξη όλων θα συνεχίσουμε να πε-
τυχαίνουμε τους στόχους μας και να φέρ-
νουμε επιτυχίες στο Κολλέγιο.

Επιτυχίες οι οποίες είναι άρρηκτα 
συνδεδεμένες με την Ανδρική Ομάδα 
μας. Πριν από 3 χρόνια, οι Άνδρες του 

Πρωταθλητής Ελλάδας στο Beach Volley U-16 ο Παναγιώτης Αρμόνης

 ΣΑΚΑ πρωταγωνιστούσαν στα τοπικά πρωταθλήματα Αττικής. Από πέρσι ο ΣΑΚΑ 
είναι μία από τις ισχυρότερες ομάδες της Α2 Εθνικής Κατηγορίας (2η τη τάξει κα-
τηγορία). Τα τελευταία δύο χρόνια το ανδρικό τμήμα του ΣΑΚΑ πορεύτηκε υπό την 
καθοδήγηση του κ. Παύλου Καραμαρούδη και πετύχαμε σημαντικότατες διακρί-
σεις. Η συνεργασία του ΣΑΚΑ με τον κ. Καραμαρούδη ολοκληρώθηκε φέτος και το 
πετυχημένο έργο του καλείται να το συνεχίσει ένας άλλος θρύλος του Ελληνικού 
Volley. Πρόκειται για τον Ολυμπιονίκη του 2004 κ. Άκη Χατζηαντωνίου, έναν από 
τους καλύτερους κεντρικούς μπλοκέρ του Ελληνικού και Παγκοσμίου Volley, με 
παρουσία σε ομάδες όπως ο Παναθηναϊκός, ο Ηρακλής και ο Ολυμπιακός, με κα-
τακτήσεις εγχώριων και πανευρωπαϊκών τίτλων καθώς και με εκατοντάδες συμ-
μετοχές στην Εθνική Ελλάδος. Το στοίχημα της φετινής χρονιάς είναι η ανάδειξη 
των νέων αθλητών μας. Ο Πέτρος Τατούλης, ο Παναγιώτης Αρμόνης, ο Γιάν-
νης Χαλκούσης, ο Ιάσωνας Τρανός και ο Γιώργος Μιχαλόπουλος προήχθησαν από 
τα τμήματα υποδομής στην Ανδρική Oμάδα και αναμένεται να έχουν ενεργό ρό-
λο στο φετινό πρωτάθλημα της Α2. Τα νέα αυτά παιδιά θα έχουν την ευκαιρία να 
αποκομίσουν πολύτιμες εμπειρίες και να ανδρωθούν αγωνιστικά. Δίπλα τους θα 
βρεθούν 3 από τους καλύτερους αθλητές του ΣΑΚΑ, οι οποίοι έχουν βοηθήσει τα 
μέγιστα ώστε η Ομάδα μας να βρεθεί από την τοπική στην Α2 Κατηγορία. Πρώτος 
από όλους ο Βαγγέλης 
Πολυμερόπουλος ’95 
(που αναλαμβάνει με με-
γάλη επιτυχία το Personal 
Training πολλών συναπο-
φοίτων μας), ο όποιος για 
άλλη μία χρονιά θα έχει 
έναν διπλό ρόλο. Εκτός 
από αθλητής, εκτελεί 
και χρέη γυμναστού στην 
ομάδα μας, παρουσιάζο-
ντας εξαιρετικά αποτελέ-
σματα, τα οποία αντικατοπτρίζονται στο γεγονός ότι η περσινή ομάδα δεν αντι-
μετώπισε τραυματισμούς και βρέθηκε σε εξαιρετική φυσική κατάσταση. Ακόμα, ο 
Αλέξανδρος Αριστόπουλος ’08 απέρριψε προτάσεις από ομάδες της Α1 Κατη-
γορίας, παραμένοντας πιστός στο κολλεγιακό πνεύμα, με απώτερο σκοπό να βοη-
θήσει και αυτός στην σημαντική προσπάθεια που γίνεται στο ΣΑΚΑ. Επίσης, ο Γιώρ-
γος Μάντζιος με την πολυετή εμπειρία τους ως πασαδόρος αλλά και αρχηγός της 

Ανδρικής Ομάδας του Συλλόγου μας θα 
συνεχίσει να στηρίζει τους νεαρούς παί-
κτες κοιτάζοντας το μέλλον του τμήμα-
τος Volley. Τέλος, με χαρά ανακοινώνου-
με πως ο Λουκάς Ρεστέμης ’84 και ο Αί-
αντας Σουγιουλτζής ’94 επέστρεψαν με-
τά από αρκετά χρόνια στο Κολλέγιο ώστε 
να μεταφέρουν τις εμπειρίες τους και τις 
γνώσεις στους νέους τους συμπαίκτες.

Σας περιμένουμε όλους στην πρεμιέ-
ρα της Α2. Το Σάββατο 19 Οκτωβρίου 
στις 20.00 στο Κλειστό Γυμναστήριο 
του Κολλεγίου, οι Άντρες του ΣΑΚΑ θα 
αντιμετωπίσουν τον ΑΓΣ Ιωαννίνων!!

Κάντε like στην σελίδα μας στο Facebook (http://www.facebook.com/SAKAvolleyball) ώστε να ενημερώνεστε καθημερινά για τις εξελίξεις του Volley στο ΣΑΚΑ!

Η Ανδρική Ομάδα του ΣΑΚΑ για το 2013-2014 
που θα αγωνιστεί στην Α2 Εθνική Κατηγορία

Επίθεση από τον Πέτρο Τατούλη ’13 στον προημιτελικό αγώνα του Πα-
νελλήνιου Πρωταθλήματος με τον Ολυμπιακό ΣΦΠ.
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In Memoriam

ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΡΦΑΝΗΣ ’88

Απεβίωσε τον Ιούλιο του 2013. Όταν 
έρχεται η ώρα να γράψεις δυο λό-

για για ένα φίλο που φεύγει, δεν παί-
ζουν ρόλο οι σπουδές, τα πτυχία, οι 
ακαδημαϊκές ή άλλες επιδόσεις. Νιώ-
θεις την ανάγκη να θυμηθείς στιγμές 
που έχετε περάσει μαζί και που δεν 
θα ξαναζήσεις. Να τον ευχαριστήσεις 
για όσα σου πρόσφερε, να αναλογι-

στείς όσα σας σημάδεψαν και όσα ζή-
σατε παρέα. Ο Γιώργος ξεχείλιζε στο 
χώρο. Με ένα μυαλό γεμάτο μουσι-
κή, μια ψυχή γεμάτη ζωή, έφυγε στα 
43 του χρόνια, προλαβαίνοντας να 
μας υπενθυμίσει στη συνάντηση των 
25 χρόνων, τι ειρωνεία, πόσο δυνα-
τή προσωπικότητα ήταν. Ένας έντο-
νος χαρακτήρας που τον χαρακτήρι-
ζε η ευαισθησία και η αυθεντικότητα. 
ή ευαισθησία του που σε συγκλόνι-

ζε όταν της επέτρεπες να σου αποκα-
λυφθεί. ή αυθεντικότητά του, τόσο 
σπάνια στις μέρες μας και τελικά τό-
σο αγαπητή από όλους ακόμα και από 
εκείνους που δεν τον πλησίασαν ποτέ.

σίγησαν οι μουσικές μετά από τό-
σα χρόνια που έπαιζαν ασταμάτητα. 
το κενό απότομο, η απουσία παρά-
ξενη, η ησυχία εκκωφαντική.

Καλό σου ταξίδι Γιώργο,
Η τάξη του ’88

Ήθελα πολύ καιρό να γράψω για τον παππού μου, αλ-
λά ίσως ποτέ δεν είχα βρει την κατάλληλη στιγμή. την 

αναφορά αυτή την αφιερώνω στη μητέρα μου για προσω-
πικούς λόγους.

Έφυγες από κοντά μας φέτος, την Τρίτη 5 Φεβρουα-
ρίου. Η ημέρα αυτή στιγμάτισε την οικογένειά μας, τους 
φίλους μας καθώς και όλη την Κολλεγιακή Οικογένεια.

Με εντυπωσίαζε ανέκαθεν η μετριοφροσύνη σου, 
μιας και δεν κουβέντιαζες συχνά για τις επαγγελματι-
κές σου επιτυχίες. Πίστευες πάντα σε κάποια ανεκτίμη-
τα αγαθά, όπως είναι η οικογένεια. Ήσουν το στήριγ-
μα της οικογένειας μας για πολλούς και διάφορους λό-
γους. Φρόντιζες πάντα γι’ αυτήν, ακόμα και τους μακρι-
νούς συγγενείς, και είχες στενή σχέση με όλους όσους 
αγαπούσες. Ήσουν έμπιστος, ηθικός και τίμιος χαρακτή-
ρας και πάντα πιστός στην οικογένειά σου. Μας δίδα-
ξες τις αληθινές αξίες της ζωής και πόσο σημαντική εί-
ναι η αφοσίωση στην εργασία και στην οικογένεια. Ήθε-
λες όλα να είναι τακτοποιημένα και τα αγαπημένα σου 
πρόσωπα να μην έχουν ελλείψεις ή στεναχώριες. Πάντα 
θα έχω χαραγμένες στη μνήμη μου τόσες οικογενειακές 
εικόνες και στιγμές που βιώσαμε μαζί. Θυμάμαι χαρα-
κτηριστικά όταν αντίκρυσες για πρώτη φορά με βουρ-
κωμένα μάτια τα δισέγγονα σου, την Μαριάντζελα και 
το Νίκο, πόση χαρά και ευτυχία ένιωσες. Είμαι πολύ χα-
ρούμενος που μπόρεσα ως ανταπόδοση για όλα όσα μου 
πρόσφερες να σου προσφέρω τα δισέγγονα αυτά και θέ-
λω να πιστεύω ότι σε έκανα περήφανο και σε γέμισα με 
συναισθήματα αγάπης και στοργής.

Ταυτόχρονα, πίστευες ακράδαντα στην παιδεία. Από 
μικρή ηλικία ήσουν μαθητής στο Κολλέγιο Αθηνών, απ’ 
όπου και αποφοίτησες το ’38. Θυμάμαι να μου διηγείσαι 
τα χρόνια του σχολείου τότε και πόσο διαφορετικά «ήσα-
νε», όπως συνήθιζες να λες, με τα χρόνια τα μετέπειτα. 
Χαρακτηριστικά να αναφέρω δύο συμμαθητές σου, τον 
αείμνηστο Ανδρέα Παπανδρέου και τον πιστό σου πα-
ντοτινό φίλο εν ζωή Γεώργιο Γόντικα, με τον οποίο είχα-
τε κοινές αξίες. «Όραμα είναι το να μπορείς μέσα από 

τη δράση σου να προσφέρεις ή να κάνεις κάτι καλό για 
εσένα, την οικογένεια σου και την κοινωνία». Και αυτό 
ακριβώς έκανες. Μας έδειξες και μας τόνισες τις αξίες 
της ζωής και πόσο σημαντικό είναι να έχει κανείς σω-
στούς τρόπους, συμπεριφορά και, με μια λέξη, παιδεία. 
Πρόσφερες γύρω σου όχι όσα μπορούσες, διότι προφανώς 
μπορούσες πολύ παραπάνω, αλλά όσο χρειαζόταν. Ήταν 
όλος αυτός ο εσωτερικός σου κόσμος και τα πιστεύω σου 
που σε έκαναν να αγαπήσεις από μικρή ηλικία το σχο-
λείο σου, το σχολείο μας, τη δεύτερή μας οικογένεια, το 
Κολλέγιο Αθηνών. Ακόμα και μετά την αποφοίτησή σου, 
αντί να απομακρυνθείς από το σχολείο, όπως κάνουν σή-
μερα πολλοί νέοι, έκανες ακριβώς το αντίθετο, ήρθες πιο 
κοντά του. Διετέλεσες Μέλος, Ταμίας και ύστερα Πρόε-
δρος του Board of Trustees στην Νέα Υόρκη για αρκετά 
χρόνια και στη συνέχεια, εις μνήμη του πατέρα σου και 
με προσωπική χορηγία, πρόσφερες την φερώνυμη πλα-
τεία Charles Bookis Plaza στον προαύλιο χώρο του Θε-
άτρου, σημείο καθημερινής αναφοράς για τη σχολική 
πραγματικότητα.

Όπως και εσύ, έτσι και εγώ μετά την αποφοίτηση 
μου δεν απομακρύνθηκα από το Κολλέγιο. Απεναντίας, 
ήρθα εθελοντικά πιο κοντά του. Είχα αγαπήσει το σχο-
λείο αυτό, είχε γίνει και εμένα η δεύτερη μου οικογένεια, 
και νιώθω ότι μου έχει προσφέρει τόσα που το έχω ηθι-
κή υποχρέωση να προσφέρω πίσω. Θυμάμαι ότι πάντα 
πίστευες και ήσουν ενεργός υποστηρικτής του Ταμείου 
Υποτροφιών. Είμαι και εγώ περήφανος που, μέσω του 
θεσμού του Κολλεγιακού Μαραθωνίου, προσφέρω κό-
πο και χρόνο ώστε να βοηθήσω το Ταμείο Υποτροφιών 
του Κολλεγίου να δώσει τη δυνατότητα σε όσο το δυνα-
τόν περισσότερα παιδιά να φοιτήσουν σε αυτό. Θεσμός 
που ξεκινήσατε εσείς οι παλιοί και που εμείς οι νεώτεροι 
έχουμε την ηθική υποχρέωση να συνεχίσουμε.

Είμαι περήφανος για όλα όσα έχεις καταφέρει και για 
όλα όσα έχεις προσφέρει στην οικογένειά μου και στο 
Κολλέγιο και είμαι περήφανος που πήρα το όνομά σου.

σε αγαπώ πολύ.
Γρηγόρης Κανόνης ’96

ΜΙΑ ΑΦΙΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΓΡΗΓΟΡΗ ΜΠΟΥΚΗ ’38
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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

Aποδράστε 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 ΑΝΑΖΩΟΓΟΝHΣΕΙ

ΤΟ ΣΩΜΑ ΚΑΙ ΤΟ ΠΝΕΥΜΑ ΣΑΣ!

...γιατί σε εμάς το ιαματικό νερό κάνει τη διαφορά!

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

AWARDS

Untitled-1   1 15/7/2010   11:22:46 πµ

ANKAR-105X280-2013.indd   1 9/10/13   2:42:59 PM

■ O Καθηγητής κ. Νέστωρ Κουράκης ’66, Πρόεδρος 
του Συμβουλευτικού Σώματος για την Καταπολέμηση 
της Δια φθοράς. Με απόφαση του Πρωθυπουργού επελέ-
γη ο Νέστωρ Κουράκης ’66, Καθηγητής στη Νομική σχολή 
του Πανεπιστημίου Αθηνών, να αναλάβει ως Πρόεδρος με 
5ετή θητεία στο συμβουλευτικό σώμα που έχει δημιουρ-
γηθεί για την υποστήριξη του Εθνικού συντονιστή κ. Ιω-
άννη τέντε, επίτιμου Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, για 
την Καταπολέμηση της δια φθοράς.

■ Ο Μάρκος Καμπάνης ’74 εκθέτει τη νέα του δουλειά στην 
Αίθουσα τέχνης Αθηνών με τίτλο: “365”, μια σειρά έργων ζω-
γραφισμένα ένα κάθε μέρα κατά τη διάρκεια ενός έτους (Μά-
ιος 2012-Μάιος 2013). Tα εγκαίνια της έκθεσης θα γίνουν στις 
12 Νοεμβρίου 2013.

Αντί καταλόγου εκδίδεται ένα εβδομαδιαίο ημερολόγιο του 
έτους 2014. το ημερολόγιο είναι δίγλωσσο (ελληνικά- αγγλι-
κά), και θα διατίθεται από την γκαλερί καθώς και από επιλεγ-
μένα βιβλιοπωλεία.

Μπορεί να χρησιμεύσει ως ένα όμορφο εταιρικό δώρο, για 
δε τους αποφοίτους του Κολλεγίου θα γίνει ειδική έκπτωση 
αναλόγως του αριθμού αντιτύπων.
■ Κυκλοφόρησαν ήδη τα πρώτα τεύχη του μηνιαίου πολιτικού 
περιοδικού ΝΕΑ ΠΟλΙτΙΚή (εκδόσεις Παπαζήση) με διευθυ-
ντή τον Μελέτη Η. Μελετόπουλο ’81 και βασικούς αρθρο-
γράφους τους Κ. Κόλμερ, Α.δ. Παπαγιαννίδη, Γ.Π. Μαλούχο, 
Κ. σταματόπουλο, λ. Κουσούλη, Γ. Καραμπελιά, Α. βερούτη, 
Γ. τριάντη κ.ά. βασικοί συνεργάτες είναι ο καθηγητής Νέστωρ 
Κουράκης ’66 και ο Αλέξανδρος Μασσαβέτας ’94. Επίσης το 
περιοδικό στελεχώνουν πολλοί νέοι επιστήμονες και φοιτη-
τές. το περιοδικό έχει ανταποκριτές στην λευκωσία, στα τί-
ρανα, στην Κωνσταντινούπολη και στις βρυξέλλες. Κυκλοφο-
ρεί τόσο σε έντυπη (μέσω βιβλιοπωλείων και συνδρομητών) 
όσο και σε διαδικτυακή μορφή (neapolitiki.gr) και είναι ανοι-
κτό σε συνεργασίες. Εμπεριέχει γεωπολιτικές αναλύσεις, διε-
θνή επενδυτικό οδηγό, αφιερώματα, πολιτιστικές στήλες. Κε-
ντρική θέση του η ριζική ανανέωση της ελληνικής πολιτικής 
ζωής με αξιοκρατικά κριτήρια για τη δημιουργία μίας σύγχρο-
νης ευρωπαϊκής κοινωνίας.
■ Ο Απόστολος Γαϊτάνης ’82, Πλαστικός Χειρουργός, MD 
CCST (www.agaitanis.gr) θα βρίσκεται την Πέμπτη 17 Οκτω-
βρίου 2013 στο Ιατρικό διαβαλκανικό Κέντρο Θεσσαλονίκης. 
Για το διάστημα μετά τις διακοπές, εφαρμόζει για τη σύσφιγ-
ξη και την ανάπλαση του προσώπου συνδυασμό των θερα-
πειών λέιζερ (Accent & Pixel). Ο πρωτοποριακός συνδυασμός 
της τεχνολογίας σύσφιγξης με ραδιοσυχνότητες (Accent) και 
της τεχνολογίας ανάπλασης δέρματος (pixel) μπορεί να προ-
σφέρει εντυπωσιακά αποτελέσματα τόσο στο πρόσωπο όσο 
και στο σώμα.

H δράση του pixel βασίζεται στην εξάχνωση των ιστών που 
έχουν υποστεί ζημιά και την αφαίρεση της εξωτερικής στιβά-
δας του δέρματος. ή εφαρμογή Accent με τη βοήθεια των ρα-
διοσυχνοτήτων μεταφέρει την θερμότητα κάτω από το δέρμα 
βοηθώντας έτσι την αύξηση της κυκλοφορίας του, ενώ με τη 
βοήθεια της ελεγχόμενης αυτής θερμότητας προκαλείται συρ-
ρίκνωση στα λιποκύτταρα.

όπου πέτρα και απόφοιτος
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όπου πέτρα και απόφοιτος

Η στήλη περιμένει και τα δικά 
σας νέα στη διεύθυνση:

ΣΑΚΑ, Στεφάνου Δέλτα 15
154 52 Ψυχικό

ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση
info@saka.gr

Για να ολοκληρωθεί η διπλή δράση των 
εφαρμογών αυτών συνιστάται να γίνονται συν-
δυαστικά. Ενδεικτικά, η εφαρμογή 2 θεραπειών 
pixel με μεσοδιάστημα 3 εβδομάδες για να επι-
τευχθεί η βελτίωση της ποιότητας του δέρματος 
και η σύσφιγξη της επιδερμίδας. Για να έχουμε 
τα επιθυμητά αποτελέσματα, παράλληλα με το 
pixel, καλό θα ήταν να πραγματοποιηθεί ένα 
κύκλος 4 θεραπειών Accent με μεσοδιάστημα 
10 ημέρες, παρέχοντας έτσι επιπλέον σύσφιγ-
ξη στο δέρμα μας.
■ Η Παναγιώτα Τσίτσα ’95, συμβολαιογράφος 
Αθηνών, έγινε τον Ιούλιο του 2012 συνεργάτι-
δα (contributor) της Παγκόσμιας τράπεζας και 
συμμετείχε στην έκδοση Doing Business 2013 
Smarter Regulations for Small and Medium-Size 
Enterprises, η οποία αφορά στη νομοθεσία επι-
χειρήσεων σε 183 χώρες. στοιχεία επικοινωνίας 
τηλ. 210 –3820368, ptsitsa@gmail.com
■ ή Κρυστάλλη Γλυνιαδάκη ’98 μετέφρασε 
το αστυνομικό μυθιστόρημα «ή λεοπάρδαλη», 
του Jo Nesbo, που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις 
Μεταίχμιο (Αθήνα 2013).
■ Ο Κωνσταντίνος Σταυρίδης ’99, είναι ο νέ-
ος διευθύνων σύμβουλος του Ομίλου Ideales 

που δραστηριοποιείται στον τομέα των διακο-
πών υψηλού επιπέδου (Ideales Resort) και ταυ-
τόχρονα είναι ο μεγαλύτερος κατασκευαστής 
ιδιωτικής και επαγγελματικής πισίνας (Piscines 
Ideales | the eco pool®) και spa (Ideales Spa).
■ Ο Δημήτριος-Βασίλειος Κυριαζής ’07 απο-
φοίτησε πρώτος από το μεταπτυχιακό πρό-
γραμμα Magister Juris της Νομικής σχολής του 
Πανεπιστημίου της Οξφόρδης και του απονε-
μήθηκε το «Clifford Chance Prize for the Best 
Overall Performance in the MJur».
■ Ο Γεώργιος - Αλέξανδρος Κάββος ’09 
(Valedictorian IB), αποφοίτησε φέτος από το 
University of Oxford, με προπτυχιακό και με-
ταπτυχιακό τίτλο Master in Computer Science. 
Κατά τη διάρκεια της φοίτησής του, του απο-
νεμήθηκε δις το Hoare Prize για την καλύτε-
ρη εν γένει επίδοση (πρώτος στη χρονιά). συ-
νεχίζει τις σπουδές του στην Οξφόρδη με ερευ-
νητική υποτροφία για διδακτορικό DPhil in 
Computer Science, με επιβλέποντα καθηγη-
τή τον Prof Samson Abramsky FRS. Από το νέο 
ακαδημαϊκό έτος θα διδάσκει πληροφορική στο 
University College, Oxford και στο Department 
of Computer Science.

www.theboxtravel.com.gr
211 30 000 08

...κάθε ταξίδι σας.
    μία μικρή ζωή
   μέσα στη ζωή σας...
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...κάθε ταξίδι σας.
    μία μικρή ζωή
   μέσα στη ζωή σας...
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MERSER - Í.Ç. ÌÁ×ÁÉÑÁÓ Á.Å. ÅîïõóéïäïôçìÝíïò ÅðéóêåõáóôÞò Mercedes-Benz

Óþñïõ 45, 151 25 Ìáñïýóé, Ôçë.: 210 610 7777, Fax: 210 610 7218, e-mail:info@merser.gr, www.merser.gr

Áðü ôï 1979 ÅîïõóéïäïôçìÝíïò ÅðéóêåõáóôÞò Mercedes-Benz

125! years of innovation

MERSER 
Í.Ç. ÌÁ×ÁÉÑÁÓ Á.Å. 

*

*  Για τους αποφοίτους 15% έκπτωση στα ανταλλακτικά Mercedes-Benz & Smart μέχρι 
τις 30/06/2014
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