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TΡIMHΝΙAIA ΕΚΔOΣΗ TOY ΣYΛΛOΓOY 
AΠOΦOITΩN KOΛΛEΓIOY AΘHNΩN

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΝΤΥΠΟΥ 4253 • ΠΕΡΙΟΔΟΣ Β'

Eκδότης - Διευθυντής: Άρης Παπαδόπουλος  ’84

Αρχισυντάκτης: Αντώνης Κατσαρός ’87 

Υπεύθυνος ύλης: Γιώργος Νικολού ’07

Επιμέλεια αφιερωμάτων: Κωνσταντίνος Ραχια-
νιώτης ’07, Κατερίνα Σκουτέλη ’09, Ντίνος Ψυχογιός ’09

Συντακτική ομάδα: Μαριάνθη Κουτρή ’13, (επιμέ-
λεια ενοτήτων), Ελένη Αναγνωστοπούλου ’10 (βιβλίο), 
Κατερίνα Κορρέ ’13 - Αιμιλία Τραταρού ’12 (εκδηλώσεις), 
Λίνα Βασιλείου ’13 - Φιλώτας Νιάρχος ’08 (ελεύθερα θέ-
ματα), Ιάσων Καρανίκας ’10  (ακαδημαϊκές ενότητες)

Ομάδα φωτογραφίας: Αλέξανδρος Κορομηλάς 
’97, Λυδία Λάππα ’12, Ισμήνη Παπαϊωάννου ’13

Ειδικοί Συνεργάτες: Γιώργος Καρούσος ’70, Δημή-
τρης Κοτταρίδης ’90, Κώστας Παπαχλιμίντζος ’98

Σύμβουλος έκδοσης: Σωτήρης Φωτέας ’02

Στο τεύχος συνεργάστηκαν οι: Νίκος Αδαμα-
ντιάδης ’53, Γιάννης Αθανασιάδης ’85, Πέτρος Αλιβι-
ζάτος ’61, Παύλος Αποστολίδης ’60, Δημήτρης Βαμβα-
κόπουλος ’64, Χαράλαμπος Βελλής ’43, Κωνσταντίνος 
Γεράρδος ’95, Νίκος Εμπέογλου ’55, Λαζαρής Ζαούσης 
’80, Σταύρος Θωμαδάκης ’64, Μιχάλης Ιωακειμίδης ’88, 
Γρηγόρης Κανόνης ’96, Κώστας Κανόνης ’62, Δημήτρης 
Καραμάνος ’59, Άννα-Μαρία Κορακίτη ’13, Κωνσταντί-
νος Λαμπρινόπουλος ’71, Βασίλης Μουσαίος ’66, Δη-
μήτρης Μωραλόγλου ’05, Ραφαήλ Μωυσής ’52, Άννα 
Οικονομέα ’11, Γιάννης Παναγιωτούρος ’84, Γιώργος 
Πάνζαρης ’91, Ξένια Πασχοπούλου ’91, Σπύρος Πολλά-
λης, Γιώργος Σακελλαριάδης ’01, Αλέξανδρος Σαμαράς 
’67, Κασταλία Σαμοΐλη, Χρήστος Σορώτος ’71, Αντώνης 
Συριώτης '51, Γιώργος Τανισκίδης ’80, Άγις Τσαχαγέας 
’84, Στέλιος Χαρτζίδης ’93, Μίλκα Χασιώτη ’04, Διονύ-
σης Χιώνης ’06

Iδιοκτήτης: ΣAKA, Στεφάνου Δέλτα 15 – 154 52 Ψυ-
χικό, Tηλ.: 210 - 67.22.067, Fax: 210 - 67.48.845, E-mail: 
info@saka.gr

Υπεύθυνη διαφήμισης: Βάλια Μαντά
τηλ.: 210 - 67.22.067

Eπιμέλεια-Eκτύπωση: Mιχάλης Kύρκος, 
Yψη λάν του 25 • Tηλ.: 210 - 72.18.421

Περιοδικό ΕΡΜΗΣ
Έτος 53ο • 212η έκδοση

Εξώφυλλο:
Πορτρέτο του Στεφάνου Δέλτα από τον Κώστα Μαλάμο, 
παλιό καθηγητή του Σχολείου μας, μέλους του ΕΕΙ και ενός 
από τους σημαντικότερους Έλληνες ζωγράφους της γε-
νιάς του 1930.

Τα ενυπόγραφα άρθρα που δημοσιεύονται στον ΕΡΜΗ απηχούν τις προσωπικές θέσεις και απόψεις των συντακτών τους και δεν δεσμεύουν κατ’ ανάγκην 
το ΔΣ του ΣΑΚΑ ή τη συντακτική ομάδα του περιοδικού. 
Μέλη του ΣΑΚΑ είναι οι απόφοιτοι του Κολλεγίου Αθηνών και Κολλεγίου Ψυχικού.

ερμηςΝΕΑ ΕΠΟΧΗ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α
ΤΕΥΧΟΣ ΝΟ 45 • ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ - ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2013

Χορός της Πίτας
Σάββατο 1η Φεβρουαρίου 2014

Μόνιμες στήλες: 6 Editorial, 8 Λίγα Λόγια από τον Πρόεδρο, 18 Ενημέρωση από τη 
Γενική Γραμματέα, 19 Nέα από το σχολείο μας, 28 CDO, 48 Reunions, 50 ΣΑΚΑ sports-
Βραδιά απονομών, 53 ΣΑΚΑ Liga, 57 ΣΑΚΑ Volley, 58 ΣΑΚΑ BasketLeague, 60 Στη Λέσχη, 
61 Θεατρική ομάδα ΣΑΚΑ, 62 Βιβλίο, 64 Όπου πέτρα και απόφοιτος, 66 In Memoriam 
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4  ερμής 

› Για να πληρώσεις τη συνδρομή σου

› Τουβλότοιχος

› Για άμεση ενημέρωση: www.saka.gr

› Για να αλλάξεις τα στοιχεία σου

› Τελευταία έκδοση Who is Who

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

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

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

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (πρ. MILLENNIUM) Αρ. Λογ. 6831121713633
EUROBANK (Κατ. Ψυχικού) Αρ. Λογ. 0026.0036.60.0200500595
ALPHA BANK (Κατ. Ψυχικού) Αρ. Λογ. 359-0023-1001-1051

› Με e-banking (IBAN λογαριασμοί)
Τράπεζα Πειραιώς: GR8201718310006831121713633
Eurobank: GR7602600360000600200500595
Alpha: GR5101403590359002310011051

ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗ Μέσω
Εισπράκτορα

Απευθείας
πληρωμή

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

Ενημέρωσέ μας για τυχόν αλλαγές των στοιχείων σου

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

Υπάρχουν ακόμη μερικά διαθέσιμα τούβλα.

› Ηλεκτρονικά στο www.saka.gr

› Με fax στο 210-67.48.845

› Με e-mail στο info@saka.gr

› Τηλεφωνικά στο 210-67.22.067 Γραμματεία ΣΑΚΑ

Δ Ι Ο Ι Κ Η Τ Ι ΚΟ  Σ Υ Μ Β Ο ΥΛ Ι Ο  Σ Α Κ Α  2 0 1 3 - 2 0 1 5

 Πρόεδρος:  Άρης Παπαδόπουλος ’84
 Α΄ Αντιπρόεδρος: Μαριλένα Σαμαρά ’95
 Β΄ Αντιπρόεδρος: Αντώνης Κατσαρός ’87
 Γενική Γραμματέας: Μίλκα Χασιώτη ’04
 Ταμίας:  Γιώργος Σακελλαριάδης ’01
 Μέλη:  Ιωάννα Γκελεστάθη ’88
  Τίνα Κίκιζα ’96
  Λέανδρος Κοντογούρης ’91
  Άννα-Μαρία Κορακίτη ’13
  Νίκος Μπιτσαξής ’05
  Ανδρέας Μωρίκης ’69
  Μέλη Ξένου ’94
  Ίων Τζίφρας ’13
   Ίων Τσάκωνας ’95
  Ελένη Ψαλτάκη ’02
 Επίτιμος Πρόεδρος: Άρης Μανιάς ’57
 Διευθυντής ΣΑΚΑ: Γιώργος Καρούσος ’70
 Νομικοί Σύμβουλοι: Ξενοφών Παπαρρηγόπουλος ’75, Μαριλένα Σαμαρά ’95

Για να το αποκτήσετε
μπορείτε να
επικοινωνήσετε
με τη Λέσχη του ΣΑΚΑ,
τηλ. 210 67.22.067

Έργο με κύρος  
που μας χαρακτηρίζει

Θέατρο Χωρέμη   
Κολλέγιο Αθηνών
Κολλέγιο Ψυχικού

SHELMAN SOFIANOS ΠΑΡΚΕΤΑ A.E.
Έδρα - Έκθεση: Λεωφ. Κηφισίας 1, 15123 Μαρούσι.
Τ. 210 6835034, 210 6810415  F. 210 6893539   
E. info@shelman-sofianos.gr  W. www.shelman-sofianos.gr
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ΔΕν ΑΠοΚΛΕίΕτΑί το έντονο συναίσθη-
μα να αποκαλύπτει διάθεση ρομαντική. 
Είναι παρ’ όλα αυτά αδύνατον να απο-
φευχθεί ο (ελάχιστος) προσωπικός τό-

νος στο ξεκίνημα του σημειώματος καθώς, με την 
ανάληψη της ευθύνης της αρχισυνταξίας του ΕΡ-
ΜΗ, νιώθεις -27 χρόνια μετά την αποφοίτηση- 
περισσότερο από ποτέ ακμαίος Κολλεγιόπαις! το 
συναίσθημα αυτό ενισχύει και η ευχάριστη διαπί-
στωση ότι τα περιθώρια προσέγγισης (και κατά 
συνέπεια της επικοινωνίας, μέσω του περιοδικού) 
όλων των δράσεων των συναποφοίτων, σε συν-
δυασμό με τις αντίστοιχες του Σχολείου, δεν πα-
ραμένουν απλά στη θέση τους αλλά έχουν επι-
πλέον διευρυνθεί. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν! 

οί ΕΥΕΡΓΕτίΚΕΣ ΣΥνΕΠΕίΕΣ του Κολλεγιακού 
πνεύματος μάς επιτρέπουν να αντιλαμβανόμα-
στε ως «ξένη» τη... λογική οποιασδήποτε άρνη-
σης, πολύ περισσότερο όταν αυτή αφορά στην 
προώθηση μίας σπουδαίας ιδέας. Έτσι γεννήθη-
κε, 47 χρόνια πριν, η «αιχμή του δόρατος» της φι-
λοσοφίας του Σχολείου μας, ο θεσμός του Alumni 
Fund Drive που αποτελεί επέκταση του θεσμού 
των Υποτροφιών, όπως έχουμε την τιμή να επι-
σημαίνει στο κεντρικό αφιέρωμα του τεύχους ο 
πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ε.Ε.ί. 
Αλέξανδρος Σαμαράς ’67. ο θεσμός αυτός ανα-
δεικνύει την σημασία της προσφοράς, εξασφαλί-
ζοντας την Κολλεγιακή αλληλεγγύη, τα αποτε-
λέσματα της οποίας προοδευτικά εντυπωσιάζουν 
καθώς καταρρίπτουν τον μύθο ότι το Κολλέγιο εί-
ναι σχολείο ευπόρων. Έχει σημασία να γνωρίζουμε 
πως την περίοδο 2011/12 έλαβαν υποτροφία 538 
μαθητές - μαθήτριες και τη σεζόν 2012/13 ο αριθ-
μός έγινε 713 (δεν υπολογίζεται το προσωπικό).

οί ΑΡίθΜοί ΑΠο Μονοί τοΥΣ ποτέ δεν είχαν βέ-
βαια τη μεγάλη σημασία που έχει το νόημα της 
προσφοράς. το νόημα αυτό είχαν την αφοπλιστι-
κά ειλικρινή διάθεση να μας εξηγήσουν οι από-
φοιτοι που έχουν αναλάβει ακούραστα την ευ-
θύνη να το μεταφέρουν. Ειδικά ο Δημήτρης Κα-
ραμάνος ’59, που διετέλεσε πρόεδρος του ΣΑΚΑ 
στην ίδρυση του AFD, προσδιορίζει σε αυτό το 
τεύχος ως θεσμική καινοτομία-ορόσημο τη δημι-
ουργία της επιτροπής το 1967, επισημαίνοντας τη 
διαχρονικότητά του και δικαιώνοντας ταυτόχρο-
να τον Στέφανο Δέλτα ο οποίος, 80 χρόνια πριν, 
εμπνεύστηκε τη μηνιαία συνδρομή για το ταμείο 
των Υποτροφιών. «Και μικρή ας είναι, αλλά τακτι-
κή, ως που να επιτύχετε εκείνα που προσπαθεί-
τε ν’ απολαύσετε, πράμα που σας εύχομαι μ’ όλη 
μου την καρδιά» έγραψε στην περίφημη επιστο-
λή του (23/6/34) προς τον Πλάτωνα Μουσαίο ’30. 

Η ίΣτοΡίΑ τοΥ ΣχοΛΕίοΥ συγκλονίζει πάντοτε, 
παρ’ όλα αυτά οι πορείες των συναποφοίτων ου-
δέποτε σταμάτησαν να αγγίζουν τις καθοριστι-
κές εκφάνσεις του δρόμου που ακολουθεί η Ελ-
ληνική κοινωνία. Σε αυτό το τεύχος εκείνοι που 
εκπροσωπούν παραγωγικούς επαγγελματικούς 
κλάδους προτείνουν, με απόλυτη ελευθερία σκέ-
ψης, τις μεταρρυθμίσεις που οι ίδιοι κρίνουν ως 
απαραίτητες για την δική μας συνέχεια και το αύ-
ριο των παιδιών μας. 

τΗν ίΔίΑ ΣτίΓΜΗ, το Κολλέγιο έγινε, στην λαμπε-
ρή εκδήλωση του θεάτρου,  παγκόσμιος πόλος 
με την βράβευση των καλύτερων Μαραθωνο-
δρόμων του πλανήτη, παραμονή του παγκόσμι-
ας απήχησης αγώνα της Αθήνας. 

Καλή ανάγνωση! 

ΥΓ :  Η συντακτική ομάδα, που ακολούθησε τους δύο προηγούμενους αρχισυντάκτες, συνεχίζει το έργο της 
μετά την εκλογή του νέου Διοικητικού Συμβουλίου του ΣΑΚΑ και ο σύλλογος τής οφείλει ένα μεγάλο 
ευχαριστώ. Όπως και στον Σωτήρη Φωτέα, ο οποίος σήκωσε ακούραστα το φορτίο της αρχισυνταξίας, η 
ευθύνη της οποίας μεταφέρεται στον υπογράφοντα που αναλαμβάνει με τιμή μετά τους 24 που προηγή-
θηκαν. Η διάθεση των νέων μελών του ΕΡΜΗ υπόσχεται συνέπεια στις αρχές και τις ιδέες του περιοδικού. 

Από τον
Αντώνη Κατσαρό ’87
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8  ερμής 

Αγαπητοί συναπόφοιτοι,

οι πρόσφατες εκλογές μας χαρακτηρίστηκαν από μεγάλη προσέλευση και 
υψηλό επίπεδο ευγενούς άμιλλας μεταξύ όλων των υποψηφίων. Στο νέο Δι-
οικητικό Συμβούλιο σημειώνεται ανανέωση προσώπων σε ποσοστό 60%, ίση 
κατανομή μεταξύ των δύο φύλων (7+7), εκπροσώπηση του Κολλεγίου Ψυ-

χικού (2) και μετατόπιση του μέσου όρου ηλικίας προς τις νεώτερες τάξεις. οι αλλαγές 
αυτές μας προσφέρουν δύο σημαντικές ευκαιρίες: να επενδύσουμε στη δυναμική των νε-
ωτέρων και να αξιοποιήσουμε την πολύτιμη εμπειρία των παλαιοτέρων, με θεσμούς και 
διαδικασίες που θα τονώσουν την ενεργό συμμετοχή και εκπροσώπηση όλων.

Αποστολή του ΔΣ είναι να εμπνεύσει τα μέλη και να κινητοποιήσει τις τεράστιες 
δυνάμεις του Συλλόγου. Η εξωστρέφειά μας είναι απαραίτητο να συνδυαστεί με εσω-
τερική οργάνωση και συνεχή αναβάθμιση των παρεχομένων υπηρεσιών της Λέσχης, 
ώστε να αυξήσουμε την προστιθέμενη αξία από τη συμμετοχή όλων μας. Ήδη λειτουρ-
γούμε σε επιτροπές και υλοποιούμε προγράμματα, σεβόμενοι το έργο που παραλάβα-
με από τα προηγούμενα ΔΣ.

Κύριοι άξονες της δράσης μας (ενδεικτικά):
■■ Ανασχεδιασμός του σώματος των εκπροσώπων τάξεων,
■■ Επαγγελματική αλληλοβοήθεια, μέσω του Career Development Office και πρωτο-

βουλιών για networking, mentoring, internships,
■■ Ανανέωση της βάσης δεδομένων και αξιοποίηση σύγχρονων μέσων επικοινωνίας,
■■ Εμπλουτισμός κοινωνικών και πολιτιστικών εκδηλώσεων, είτε μεγάλης κλίμακας εί-

τε εστιασμένου θεματικού περιεχομένου, σύμφωνα με τα ενδιαφέροντα των μελών,
■■ Επέκταση των επιτυχιών στον αθλητικό τομέα,
■■ Διασύνδεση με τους αποφοίτους του εξωτερικού,
■■ Συνεργασία με φορείς και υποστήριξη των θεσμών της κολλεγιακής κοινότητας,
■■ Έμφαση στον εθελοντισμό με αίσθημα κοινωνικής ευθύνης.

Προϋπόθεση για την επίτευξη των στόχων μας είναι η οικονομική επάρκεια και ευ-
ρωστία του Συλλόγου. Κύρια πηγή εσόδων μας παραμένει η ετήσια συνδρομή των με-
λών, ενώ οι εκδηλώσεις είναι επί το πλείστον αυτοχρηματοδοτούμενες. Μέσα στις αντί-
ξοες συνθήκες της χώρας, καλούμαστε να διαχειριστούμε τους πόρους μας με αποτε-
λεσματικότητα και ορθολογισμό.

το Κολλέγιο και ο ΣΑΚΑ αποτελούν για όλους μας ένα σταθερό σημείο αναφο-
ράς, ένα σύμβολο αξιών, μία κοινή αφετηρία. Η επαφή και η συμμετοχή στα κοινά δι-
αφέρει μεταξύ των μελών μας, ανάλογα με τους κύκλους και τις προτεραιότητες στην 
προσωπική και επαγγελματική ζωή καθενός. Ωστόσο, όλοι επιστρέφουμε κατά και-
ρούς στο φυσικό μας χώρο.

Με την υποστήριξή σας, ξεκινάμε μια νέα, δημιουργική θητεία, με καθαρή σκέψη 
και θετική ενέργεια.

Καλή Χρονιά!

ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ

Άρης Παπαδόπουλος ’84
Πρόεδρος Διοικητικού

Συμβουλίου ΣΑΚΑ

Ανανέωση και σταθερές αξίες
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Στο ηλιόλουστο campus του Ψυχικού, με το Μπενάκειο κατάμεστο κατά διαστήματα από την αυξημένη προ-
σέλευση, στεγάστηκαν στις 20 οκτωβρίου προεκλογικά άγχη, ελπίδες και οράματα. τριάντα υποψήφιοι σύμ-
βουλοι και δύο υποψήφιοι Πρόεδροι έδωσαν από τη 1 μέχρι τις 6.30 μ.μ. τον κολλεγιακό αγώνα τους για την 
ανάδειξη του νέου Προέδρου και του Διοικητικού Συμβουλίου του ΣΑΚΑ.

Αστειευόμενοι μεταξύ τους ανθυποψήφιοι, χαμογελα-
στοί υποστηρικτές των «παρατάξεων» και παλιοί συμμα-
θητές που προσπαθούσαν να μυηθούν στο –πρωτότυπο για 
τους εξωτερικούς– σύστημα της ξεχωριστής ψηφοφορίας 
Προέδρου και Συμβούλων συνέθεσαν το μωσαϊκό των αρ-
χαιρεσιών, σφραγίζοντας τον χαρακτήρα των τελευταίων 
ως της πιο κρίσιμης, εντονότερης και, εύλογα, συμμετοχι-
κότερης θεσμικής διαδικασίας του Συλλόγου.

των εκλογών είχε προηγηθεί η Ετήσια τακτική Γενική 
Συνέλευση, στην οποία ο απερχόμενος Πρόεδρος Γ. Κα-
λοφωλιάς ’81 προέβη σε εκτεταμένο 
απολογισμό της τετραετούς θητεί-
ας του, ενώ στιγμή ιδιαίτερης συγκί-
νησης και κολλεγιακού φόρου τιμής 
αποτέλεσε το θερμό χειροκρότημα 
ολόκληρου του χωρεμείου στον 
παριστάμενο παλαιό Πρόεδρο του 
ΣΑΚΑ Μηνά Εφραίμογλου ’43.

Η -για μία ακόμα φορά- άρτια 
τεχνική υποστήριξη και αρωγή που 
παρείχε ο Ζάρκος ίσμυρίδης και η 
Γραμματεία, καθώς και η ακούραστη 

και ιδιαίτερα εξυπηρετική Εφορευτική Επιτροπή, υπό τον 
Προκόπη Δημητριάδη ’98, συνέτειναν στην ομαλή εξέλιξη 
της διαδικασίας. Η εφαρμογή του συστήματος της ηλεκτρο-
νικής ψηφοφορίας και καταμέτρησης επέτρεψε την εξαγωγή 
των αποτελεσμάτων μόλις μιάμιση ώρα μετά το κλείσιμο των 
καλπών, με τους αγωνιούντες υποψηφίους να συνωστίζονται 
στον πρώτο όροφο του Μπενακείου, παρακολουθώντας την 
ανανέωση των στοιχείων σε …αυτοσχέδιο video wall.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η φετινή συμμετοχή των 1.178 
αποφοίτων, πέραν του ότι εκφράζει μία αύξηση της τά-

ξης του 65% συγκρινόμενη με την 
αντίστοιχη του 2011, συνιστά και 
την 3η υψηλότερη προσέλευση, 
σε απόλυτους αριθμούς, ιστορι-
κά. Μια ποσοτική παρακαταθή-
κη που ενδεικνύει τις -σε πείσμα 
των καιρών- κρυμμένες δεξαμενές 
του ΣΑΚΑ και η οποία είναι στο χέ-
ρι του νέου ΔΣ να αξιοποιηθεί, προ-
σλαμβάνοντας χαρακτηριστικά εγ-
γύτερου και σταθερότερου δεσμού 
με το Σύλλογο.

Συμμετοχική 
παρακαταθήκη
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Από τον Γιώργο Νικολού ’07

ΕΚΛΟΓΕΣ ΣΑΚΑ 2013

Με υπομονή στην ουρά για το αύριο του ΣΑΚΑ.
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Μαριλένα Σαμαρά ’95
Α' Αντιπρόεδρος

Μίλκα Χασιώτη ’04
Γενική Γραμματέας

Αντώνης Κατσαρός ’87
Β' Αντιπρόεδρος

Γιώργος Σακελλαριάδης ’01
Ταμίας

O ΣΑΚΑ είναι δραστήριος 
και παρών στις εξελίξεις, 
ενδυναμώνεται μέρα με τη μέρα 
με τη συμμετοχή αποφοίτων 
που αποτελούν τον πυρήνα του, 

είναι αρωγός του Σχολείου και στηρίζει τα μέλη του στην 
επαγγελματική και κοινωνική τους πορεία.

Όταν το ΔΣ απαρτίζουν άνθρωποι 
με αγάπη για το Σχολείο, πίστη 
στις αρχές του και όρεξη για 
δουλειά, που έχουν αναδειχθεί 
μέσα από μία τόσο Κολλεγιακή 

εκλογική διαδικασία, η επόμενη μέρα του Συλλόγου δεν 
μπορεί παρά να είναι γεμάτη ελπίδα.

Οι υποχρεώσεις, που προϋποθέ-
τουν τον εθελοντισμό δεν έχουν ει-
σαγωγικά. Ακριβώς γι’ αυτό, προσ-
διορίζονται ως καθοριστικές για 
την επίτευξη των στόχων μας. Η 

επιλογή της σωστής διαδρομής, που θα οδηγήσει τον Σύλ-
λογο στον προσδοκώμενο «προορισμό» την επόμενη διε-
τία, έχει ήδη γίνει…

Ο ΣΑΚΑ οφείλει να επανιδρύσει 
τη σχέση του με τους αποφοίτους. 
Αυτό θα επιτευχθεί αφενός με την 
ποιοτική αναβάθμιση των όσων 
σήμερα προσφέρει, αλλά και μέσα 

από δράσεις που ξεκινούν ήδη από τα μαθητικά χρόνια, σε 
συνεργασία πάντα με τα Σχολεία του Ε.Ε.Ι.
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Το παραδοσιακό 
Sherry της πρώτης

συνεδρίασης, 
προσφορά του 

Βασίλη Τσεμάνη ’57

ΣΑΚΑ - ΝΕΟ ΔΣ

Νέα διετία με πολλές προτάσεις

Ριζική ανανέωση, τόσο σε επίπεδο προσώπων, όσο και ηλικιών, στη σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, με νέο 
Πρόεδρο τον Άρη Παπαδόπουλο ’84, επέφεραν οι εκλογές της 20ης οκτωβρίου. Από τα 15 άτομα που συναπο-
τελούν το Συμβούλιο μόνον οι 7 (6 από το απερχόμενο ΔΣ) έχουν διατελέσει μέλη προηγούμενων συμβουλίων, 
ποσοστό που έχει να εμφανιστεί από εκλογές της δεκαετίας του ’90. ο …νέστορας του ΔΣ, τόσο σε απόλυτους 

αριθμούς όσο και σε αριθμό θητειών (πέντε, αισίως, όπως και ο νέος Πρόεδρος), Ανδρέας Μωρίκης ’69, ο οποίος κατέλα-
βε, όπως και το 2011, την πρώτη θέση σε σταυρούς προτίμησης, φαίνεται να συνεχίζει νοερά την επιτυχημένη εκλογική 
παράδοση του τ. Προέδρου του ΣΑΚΑ και επίσης παλαιού καθηγητή του Σχολείου, θανάση Σαΐτη ’58.

ο μέσος όρος ηλικίας του Συμβουλίου ανέρχεται πλέον στα 34,9 έτη, πέφτοντας εντυπωσιακά από τα 39,4 χρόνια, 
που ήταν ο αντίστοιχος αριθμός για το Συμβούλιο της περιόδου 2011-2013. Μολονότι το πολυπληθέστερο των νεότε-
ρων τάξεων φαίνεται να ευνοεί πλέον καταλυτικά τους ηλικιακά μικρότερους υποψηφίους, μια αναδρομή στη σακική 
ιστορία δείχνει ότι η συγκεκριμένη ήταν μια πάγια τάση της εκλογικής διαδικασίας: αξίζει να σημειωθεί χαρακτηριστι-
κά ότι στις εκλογές του 1960, χρονιά έκδοσης του πρώτου τεύχους του ΕΡΜΗ, στο τότε 11μελές ΔΣ μετείχαν 4 άρτι απο-
φοιτήσαντες νέοι, των ετών 1959 και 1960!

Από τον Γιώργο Νικολού ’07
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Ιωάννα Γκελεστάθη ’88
Μέλος Δ.Σ.

Λέανδρος Κοντογούρης ΄91
Μέλος Δ.Σ.

Νίκος Μπιτσαξής ’05
Μέλος Δ.Σ.

Μέλη Ξένου ΄94
Μέλος Δ.Σ.

Ίων Τσάκωνας ΄95
Μέλος Δ.Σ.

Τίνα Κίκιζα ’96
Μέλος Δ.Σ.

Άννα-Μαρία Κορακίτη ΄13
Μέλος Δ.Σ.

Ανδρέας Μωρίκης ΄69
Μέλος Δ.Σ.

Ίων Τζίφρας ΄13
Μέλος Δ.Σ.

Ελένη Ψαλτάκη ΄02
Μέλος Δ.Σ.

Το νέο Δ.Σ. καλείται να εναρμονί-
σει τη δράση του με τις συνθήκες 
της εποχής. Με έμφαση στην κοι-
νωνική προσφορά, την επαγγελμα-
τική δικτύωση και την ανταποδο-

τικότητα της συνδρομής, ευρισκόμενο σε διαρκή θεσμική 
επαφή με όλους τους φορείς της κολλεγιακής οικογένειας.

Ο ΣΑΚΑ είμαστε όλοι οι 13.000 από-
φοιτοι και έμμεσα και οι οικογένειες 
μας. Ο κύριος καταστατικός σκοπός 
του συλλόγου είναι η αλληλοστήριξη. 
Επομένως, μέσω ΣΑΚΑ πρέπει όλοι 

μας να μπορούμε να απευθυνθούμε και να πλησιάσουμε τα υπό-
λοιπα μέλη για ό,τι είναι σημαντικό στη ζωή του καθένα μας.

Ο ΣΑΚΑ οφείλει να διευρύνει το 
φάσμα των δραστηριοτήτων στις 
οποίες είναι αρωγός. Στις προσπά-
θειες των συναποφοίτων μας, στο 
μέτρο που αυτό είναι εφικτό, αλλά 
και στον κόσμο που ασφυκτιά στις 

δύσκολες οικονομικές συγκυρίες για τη χώρα μας.

Τα παλαιά μέλη του ΔΣ έχουν την 
πείρα και την γνώση. Τα νέα μέλη 
θέλουν να προσφέρουν και εχουν 
όρεξη και πολλές ιδέες. Όλοι μαζί 
λοιπόν είμαστε έτοιμοι για το 

επόμενο βήμα του ΣΑΚΑ, γιατί απλά μπορούμε!

Οι στόχοι του ΣAKA κατά τη γνώ-
μη μου πρέπει να είναι: Η υποστή-
ριξη του σχολείου μέσω του ταμεί-
ου υποτροφιών, η επαγγελματική 
και προσωπική εξέλιξη και η κοι-

νωνικοποίηση των αποφοίτων όλων των ετών μέσω εκδη-
λώσεων.

Στόχος μας είναι να φέρουμε 
περισσότερους απόφοιτους 
κοντά στο Σύλλογό μας. Κατά τη 
γνώμη μου το στοίχημα αυτού 
του Διοικητικού Συμβουλίου 

πρέπει να είναι η αμφίδρομη διαδραστικότητα, μελών και 
αποφοίτων.

Αναβαθμίζουμε το σύλλογο με πιο 
συμμετοχικό ρόλο των αποφοίτων, 
ενισχύουμε τους δεσμούς και 
διατηρούμε τις Κολλεγιακές αξίες.

Με λογισμό και με όνειρο!

Το Κολλέγιο παρείχε όμοιες προ-
σλαμβάνουσες σε όλους. Απ’ αυτές, 
εκπορεύονται ο κοινός μας αξια-
κός κώδικας και θεμελιώδη στοι-
χεία της νοοτροπίας μας. Εντοπίζω 

τη μαγεία του ΣΑΚΑ στη δυνατότητα του να συνεχίζει την 
αλληλεπίδραση μεταξύ ατόμων με τόσα κοινά αλλά και 
στην κοινωνική και επαγγελματική δυναμική του!

Η ενίσχυση του Συλλόγου με τρό-
πο που να έχει τη δύναμη να ικα-
νοποιήσει τις πολλαπλές ανάγκες 
των αποφοίτων οφείλει να είναι 
ένας από τους κεντρικούς μας στό-

χους. Το CDO και οι δράσεις επαγγελματικής δικτύωσης, 
κινούνται κατεξοχήν προς αυτήν την κατεύθυνση.
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Ακούγεται, όμως δεν είναι υπερβολή! τα «αθλητικά μάτια» όλου του κόσμου έστρεψαν 
την προσοχή τους στο σχολείο μας για την απόδοση των τιμών στους καλύτερους 
μαραθωνοδρόμους του πλανήτη! ο Μαραθώνιος, ίσως το μεγαλύτερο αθλητικό 
brand name της Ελλάδας σε παγκόσμια κλίμακα, επιστρέφει με τεράστια δυναμι-

κή στον τόπο γέννησής του, όπως τόνισαν άλλωστε στον ίδιο τόνο και πολλοί από τους ομιλη-
τές της εκδήλωσης που οργάνωσε με επιτυχία η AIMS (Ένωση Διεθνών Μαραθωνοδρόμων), 
με την υποστήριξη της οΠΑΠ ΑΕ και η οποία μεταδόθηκε απευθείας από την Δημόσια τηλε-
όραση. ο Αλέξης Κωστάλας επιτέλεσε χρέη οικοδεσπότη και καθοδήγησε το κοινό σ’αυτό το 
αθλητικό ταξίδι μέσα στο χρόνο, από την ιστορική διαδρομή του Έλληνα στρατιώτη Φειδιππί-
δη μετά τη μάχη του Μαραθώνα και το θρυλικό «νενικήκαμεν» μέχρι τους πρώτους σύγχρο-
νους ολυμπιακούς αγώνες του 1896 και την ιστορική νίκη του Σπύρου Λούη.

χαιρετισμούς απηύθυναν ο Paco Borao, 
Πρόεδρος του AIMS, ο Κώστας Παναγόπου-
λος, Πρόεδρος του ΣΕΓΑΣ, η Όλγα Κεφαλο-
γιάννη ’92, Υπουργός τουρισμού, και ο Σπύ-
ρος Φωκάς, Αντιπρόεδρος της οΠΑΠ ΑΕ.

Κουλτούρα, ιστορία, παράδοση συστεγά-
στηκαν στο θέατρο του Κολλεγίου, μεγάλο 
και δυναμικό μέρος του οποίου κατέχουν το 
αθλητικό ιδεώδες και η άσκηση. Η αθλητική 
Κολλεγιακή παράδοση ενδυναμώνεται μέσα 
στο χρόνο καθώς όπως γνώριζαν καλύτερα 
και οι αρχαίοι, «Mens sana in corpore sano». 
Η φετινή κολλεγιακή συμμετοχή στο μαρα-
θώνιο ξεπέρασε κάθε προσδοκία. Μαθητές, 

καθηγητές, απόφοιτοι και γονείς δοκίμασαν 
τις δυνάμεις τους και πέτυχαν το δικό τους 
ηρωικό άθλο.

Συναισθήματα περηφάνιας, και συ-
γκίνησης αναβίωσαν μέσα από τα 
μικρής διάρκειας αλλά ιδιαίτερα πα-

ραστατικά βίντεο και τα μουσικά διαλείμ-
ματα ζωντανής ορχήστρας του Δημήτρη 
Καλαντζή. το άθλημα που ενώνει τα έθνη, 
αμβλύνει τις αντιθέσεις, προωθεί τα αθλη-
τικά ιδεώδη και αναδεικνύει τη δύναμη της 
ανθρώπινης θέλησης, σωματοποιείται νοη-
τά ενώπιον του κοινού και ωθεί κάθε Έλληνα 

Τα βλέμματα του παγκόσμιου
αθλητισμού στο Κολλέγιο!

Gala

Από την Κατερίνα Σκουτέλη ’09

AIMs BEst MARAtHON RUNNER AwARds

Γκαλά βράβευσης του «καλύτερου μαραθωνοδρόμου» του κόσμου για το 2013

ο Wilson Kipsang, 
ένα από τα πιο περι-
ζήτητα ονόματα αυτή 
την περίοδο στο χώ-
ρο του αθλητισμού, 
συγκινημένος στο τέ-
λος της βραδιάς δή-
λωσε στον ΕΡΜΗ:

«Δεν μπορώ να περι-
γράψω με λέξεις τα 
συναισθήματα μου 
όταν τερματίζω. Πι-
στεύω το να τρέχει 
κανείς στο Μαραθώ-
νιο είναι πολύ δύσκο-
λο λόγω της μεγάλης 
απόστασης (42km), γι’ 
αυτό και πολλές φο-
ρές πέρα από τη δι-
αδρομή, νιώθω πολύ 
μεγάλη ικανοποίηση 
όταν τερματίζω νικη-
τής. Είναι πολύ μεγά-
λο επίτευγμα να έχεις, 
όπως έκανα και εγώ, 
τον καλύτερο χρόνο».

O Wilson Kipsang παραλαμβάνει το βραβείο του καλύτερου μαραθωνοδρόμου του 2013 από τον πρόεδρο της AIMS Paco Borao, 
παρουσία της υπουργού Τουρισμού Όλγας Κεφαλογιάννη ’92. Την εκδήλωση παρουσίασε ο Σάκης Ρουβάς.
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να συνεχίσει την εθνική αυτή κληρονομιά. ο 31ος Κλασι-
κός Μαραθώνιος της Αθήνας δεν ήταν απλώς ένα αθλη-
τικό γεγονός, ήταν μια γιορτή των εθνών και κρατών, ένα 
τόπος συνάντησης, με εκφάνσεις εθελοντισμού, κοινωνι-
κής και περιβαλλοντικής ευαισθησίας. Ήταν μια αφορμή να 
βρεθεί στο επίκεντρο, να αναδειχθεί και να προβληθεί από 
όλα τα παγκόσμια δίκτυα ενημέρωσης η αθηναϊκή πρω-
τεύουσα, καθώς και να εναγκαλιστεί την λάμψη του λα-
μπρού παρελθόντος, έστω και για λίγες ώρες, αποδεικνύ-
οντας πως η Ελλάδα, όπως και ο αθλητισμός, έχουν ακόμα 
να προσφέρουν πολλά.

Η βραδιά κορυφώθηκε με την απονομή των βραβεί-
ων στου αθλητές που διακρίθηκαν, ως αναγνώριση 
του σημαντικού ρόλου που έχουν διαδραματίσει 

οι αθλητές αυτοί στην πορεία, την εξέλιξη και την διάδο-
ση του μαραθωνίου. Βραβεία απένειμαν μεταξύ των άλ-
λων η Μαριάννα Βαρδινογιάννη, Πρόεδρος του ιδρύματος 
«ΕΛΠίΔΑ» και πρέσβειρα καλής θελήσεως της UNESCO, 
η Μαρία Πολύζου, Πρέσβειρα του Μαραθωνίου και ο κα-
ταξιωμένος καλλιτέχνης Σάκης Ρουβάς. οι αθλητές περή-
φανοι και δικαιωμένοι για τον σκληρό τους αγώνα παρέ-
λαβαν τα βραβεία τους μέσα σε πλήθος χειροκροτημάτων. 
Συγκεκριμένα: το βραβείο για το έργο ζωής («Lifetime 
Achievement») δόθηκε στην Ingrid Kristiansen από την 
νορβηγία, μια από τις καλύτερες δρομείς μεγάλων απο-
στάσεων και την πρώτη αθλήτρια που κατάφερε να διακρι-
θεί παγκοσμίως και στις τρεις επιφάνειες (στίβος, άσφαλ-

τος, ανώμαλος δρόμος), η οποία με χρόνο 2:21:06 κρατούσε 
το παγκόσμιο ρεκόρ επί 13 χρόνια. το βραβείο «Green», για 
μια σειρά πρακτικών φιλικών προς το περιβάλλον, εθελο-
ντικής συμμετοχής και εκπαίδευσης των νεότερων γενεών 
σχετικά με την προστασία του περιβάλλοντος, απονεμή-
θηκε στον Μαραθώνιο της πόλης του Μιλάνου. το βραβείο 
για την κοινωνική προσφορά («Social») για την εκστρατεία 
ενάντια στο AIDS και της ασθένειας Mossy Foot, για την 
μείωση της θνησιμότητας των μητέρων και των βρεφών, 
και για την βελτίωση της εκπαίδευσης των κοριτσιών δό-
θηκε στον Μαραθώνιο της Αιθιοπίας. το βραβείο «Καλύ-
τερη Γυναίκα μαραθωνοδρόμος» απονεμήθηκε στην Edna 
Kiplagat από την Κένυα, παγκόσμια πρωταθλήτρια με χρό-
νο 2:25:44, ενώ το βραβείο «Καλύτερος Άνδρας μαραθω-
νοδρόμος» δόθηκε στον Wilson Kipsang, κάτοχο του πα-
γκόσμιου ρεκόρ με χρόνο 2:03:23.

Μετά τις απονομές των βραβείων έπεσε η αυλαία 
και τα βλέμματα όλων στράφηκαν στον αγώνα 
της Κυριακής, όπου δοκιμάστηκε η αντοχή και η 

δύναμη της ελληνικής ψυχής. Στην δεξίωση που ακολούθη-
σε δόθηκε η ευκαιρία στους παρευρισκομένους να συγχα-
ρούν τους αθλητές και να συνομιλήσουν μαζί τους κατ’ ιδί-
αν. τον επόμενο χρόνο, αναμένεται με μεγάλη προσμονή, η 
δεύτερη κατά σειρά οργάνωση των βραβείων «AIMS BEST 
MARATHON RUNNER AWARDS», με νέες βραβεύσεις, 
νέα παγκόσμια ρεκόρ και με το μεγαλύτερο αθλητικό γε-
γονός του πλανήτη να επιστρέφει στις ρίζες του.

O Wilson Kipsang και ο finalist της ψηφοφορίας Stephen Kiprotich. Μαζί τους (από αριστερά) οι:
Μέλη Ξένου ’94 (μέλος ΔΣ ΣΑΚΑ), Άρης Παπαδόπουλος ’84 (Πρόεδρος ΣΑΚΑ), Κατερίνα Σκουτέλη ’09,
Μαρία Πολύζου (Πρέσβειρα του Μαραθωνίου), Ανδρέας Ποταμιάνος x52 (Μέλος Σωματείου ΕΕΙ),
Νίκος Τσαβλίρης ’66 (Ταμίας ΔΣ ΕΕΙ), Άννα-Μαρία Κορακίτη ’13 (Μέλος ΔΣ ΣΑΚΑ)
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την Κυριακή 10 νοεμβρίου 2013 το Κολλέγιο έλα-
βε μέρος με μεγάλη επιτυχία στον 31ο Κλασι-
κό Μαραθώνιο της Αθήνας (42.195μ.) και στους 
αγώνες των 5 & 10 χλμ. Στους αγώνες μετείχαν 

συνολικά 1.022 μέλη της Κολλεγιακής οικογένειας (μαθη-
τές, απόφοιτοι, προσωπικό, γονείς και φίλοι), σε μια συνο-
λική αύξηση 55% σε σχέση με πέρυσι.

ο στόχος μας ήταν να ξεπεράσουμε τους 1.000 συμμε-
τέχοντες και το επιτύχαμε πανηγυρικά! Η ομάδα των μα-
θητών του Κολλεγίου ήταν η πολυπληθέστερη με 631 συμ-
μετοχές και η καλύτερη από πλευράς επιδόσεων. Μετεί-
χαν, επίσης, 134 Γονείς 
και 113 Απόφοιτοι.

Βλέπουμε ότι οι 
συμμετοχές κάθε χρόνο 
είναι όλο και μεγαλύτε-
ρες σε όλες τις κατηγο-
ρίες. Η μαζική συμμε-
τοχή και ο ενθουσια-
σμός των μαθητών και 
των γονιών τους ήταν 
πολύ μεγαλύτερος από 
κάθε άλλη φορά. Αλλά 
και οι ενήλικες το χάρη-
καν πολύ. Άκουγες τις 

συζητήσεις και οι περισσότεροι συζητούσαν ήδη τι χρόνο 
θα κάνουν του χρόνου! Στενοχωρημένοι ήταν μόνο εκείνοι 
που ήθελαν να τρέξουν, αλλά άργησαν και οι θέσεις είχαν 
κλείσει για λόγους ασφαλείας των δρομέων.

Όποιος τρέξει έστω και μια φορά ενθουσιάζεται και ξα-
νατρέχει! του χρόνου Μαθητές, Γονείς, Απόφοιτοι, Προ-
σωπικό και Φίλοι θα το επαναλάβουμε, μαζί και με αυτούς 
που δεν πρόλαβαν να δηλώσουν συμμετοχή.

Στο φετινό Κολλεγιακό Μαραθώνιο στους άνδρες και 
τις γυναίκες, αντίστοιχα, μεταξύ των Κολλεγιακών Δρο-
μέων πρώτευσαν στα 42 χλμ. ο Αγκόπ Κνουνή και η Ελί-

να Μακρίδη, στα 10 
χλμ. ο Γρηγόρης Κανό-
νης και η Βίκυ Κολοβού 
και στα 5 χλμ. ο Γιώργος 
Μηλιαράς και η Ιωάν-
να Πανοπούλου.

οι προπονήσεις με-
γάλων αποστάσεων συ-
νεχίζονται στο στίβο του 
Κολλεγίου τρία απογεύ-
ματα την εβδομάδα, με 
την κ. Μαρία Πολύζου, 
Πρέσβειρα του Μαρα-
θωνίου Δρόμου και κά-

3ος

Δεν περιγράφεται, μόνο βιώνεται!

Κολλεγιακές Επιδόσεις όλων των κατηγοριών:
■■ 42 χλμ.:  Σαράντος Κυριακόπουλος ’04 (2:55:03) 

Ελίνα Μακρίδη (3:26:19)
■■ 10 χλμ.:  Βασίλης Παπαδόπουλος-θεοχαράκης ’13 (43:50) 

ίωάννα Μόσχου με 46:46
■■  5 χλμ.:  Γεώργιος Μηλιαράς (18:13) 

Σοφία Πιτούλη ’13 (17:59)
■■ 10χλμ. (ενήλικες):  Κώστας Κομματάς (39:21) 

Βίκυ Κολοβού (39:34)
■■  5χλμ. (ενήλικες):  Γεώργιος Κούτσης ’83 (17:49) 

Κατερίνα Μαλάμου (22:50)

ΚοΛΛΕΓίΑΚοΣ 
ΜΑΡΑθΩνίοΣ

Από τον Γρηγόρη Κανόνη ΄96
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τοχο του Πανελληνίου ρεκόρ (πληροφορίες από το Πρόγραμμα Άσκηση-
Άθληση, στο τηλ. 210-6798191). Είμαστε σίγουροι ότι του χρόνου θα είμα-
στε πιο πολλοί και πιο καλοί στον Κολλεγιακό Μαραθώνιο, ώστε να βιώ-
σουμε τη χαρά του αγώνα και το συναίσθημα του τερματισμού στο Καλλι-
μάρμαρο Στάδιο της Αθήνας που δεν περιγράφεται, αλλά μόνο βιώνεται.

ο Κλασικός Μαραθώνιος της Αθήνας, όπως όλοι οι μεγάλοι διεθνείς 
Μαραθώνιοι, έχει και αυτός την εθελοντική του διάσταση. οι δρομείς 
των 42, αλλά και των 5 και 10 χλμ., ζητούν από τους συγγενείς και φί-
λους τους να προσφέρουν σε κάποιον ευγενή σκοπό ένα λογικό ποσό.

Όταν το 2011 καθιερώθηκε η μαζική συμμετοχή στον Μαραθώνιο, 
η Κολλεγιακή οικογένεια επέλεξε χωρίς δεύτερη σκέψη τις Υποτροφίες 
που δίνει το Κολλέγιο σε όσους το έχουν ανάγκη. Όλα τα χρήματα που 
συγκεντρώνονται από όλες τις πηγές για τις υποτροφίες μπαίνουν στο 
ταμείο Υποτροφιών, δίνοντας έτσι ένα επιπλέον κίνητρο στην προσπά-
θεια των Κολλεγιακών Δρομέων και προβάλλοντας προς τα έξω την πο-
λύτιμη βοήθεια που δίνει το Πρόγραμμα Υποτροφιών. οι μαθητές συμ-
μετέχουν κι εκείνοι στο πρόγραμμα συνεισφέροντας στο όνομα των κα-
θηγητών και των συμμαθητών τους.

Απευθυνόμενος προς τους αποφοίτους που έχουν δική τους εταιρία 
υπενθυμίζω την πρόταση του “matching gift program”. Σύμφωνα με 

αυτό, εάν ένας εργαζόμενος δώσει ένα ποσό για τις Υποτροφίες, προσφέ-
ρει και η εταιρία άλλο τόσο ποσό. Έτσι κάθε δωρεά διπλασιάζεται.

Ας βοηθήσουμε όλοι μας, ο καθένας με τις δυνάμεις του, τους Υπο-
τρόφους μαθητές και μαθήτριες του Σχολείου μας!

    MarathonPower
Following is an interview conducted by 

Kostas Kanonis ’62, a Member of the 
Athens College Board of Directors, with 
Timothy W. Kilduff. Mr. Kilduff has a 

30 year relationship with and is an influential 
contributor to the BAA Boston Marathon. He 
was the Boston Marathon Race Director in the 
mid-80s and continues to support the sport of 
marathoning in a variety of creative ways in-
cluding founding the 26.2 Foundation.

Kosta Kanonis: Mr. Kilduff, we know you came to Athens 
to attend the 31st Athens Classic Marathon. We were very 
happy that you could visit Athens College. What did you think 
of our College Marathon Run with more than 1,000 runners, 
mostly students, participating?

TIMOTHy KILDUFF: I don’t think there is any 
place in the entire world where you have 1,000 
students, from one school, running a marathon. 
So you have a very unique program, which 
sends a powerful message to young people. 
The important next step is to share the collec-
tive experience of those students with a wider 
audience. The student athletes can now trans-
fer and propagate the historical messages con-
nected to the marathon. For example, in Mas-
sachusetts at the 6 grade level, about 12 years 
old, every student studies Ancient Greek histo-
ry. The challenge will be to link the Massachu-
setts experience with the experts, like those at 
Athens College, strengthening the curriculum. 
So the future is bright with an exciting oppor-
tunity for all of us. A very important thing to 
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remember is that in the U.S., Boston is considered the Ath-
ens of America. More specifically, Hopkinton, Massachu-
setts, the starting line of the Boston Marathon, has a sister-
city relationship with Marathon, Greece.

Please tell us about your involvement in the H. S. Congressional Resolution 
1704 voted in 2010 U.S. House of Representatives Resolution for the 2,500 
years anniversary of the Battle of Marathon.

The process began with Massachusetts Congressman 
James McGovern. Congressman McGovern, like many of 
his colleagues in the U.S. Congress, appreciates the histor-
ical significance of the Battle of Marathon. The Resolution 
stresses the importance of the Marathon Battle and links it 
to the development of democracy and eventually to the first 
modern Olympics and the marathon run. I have great re-
spect for the marathon run but it was not until I stood, for 
the first time, at the foot of the Tomb of the Athenians in 
Marathon, Greece, that I felt a deep emotional connection 
to its importance. The Resolution spells out the global net-
work that has been created and the potential that its offers.

Please tell us about the Flame of Marathon in Hopkinton, where the Boston 
Marathon starts.

T.K.: I was privileged to be present for the first time the 
Marathon Flame was ignited during a ceremony in Mara-
thon, Greece. I felt a very strong emotional connection that 
you cannot get unless you come to Greece to witness the 
ceremony in person. The following year, then Mayor Spy-
ros Zagaris and Dimitris Kyriakidis, arranged to bring the 
flame to the U.S. It was run into Hopkinton by Greek mar-
athon champion Maria Polyzou and we held a ceremony 
with numerous officials. It was very significant that it was 
burned the entire weekend leading to the start of the Bos-
ton Marathon. Out of respect, the Town of Hopkinton has 
kept the flame burning from the moment it arrived in the 
U.S. to the present.

That is very impressive, since it is the only place that the Flame of Marathon 
burns continuously.

The reason is because it was given as a gift from Mara-
thon, Greece to Hopkinton, Massachusetts. The two towns, 
Marathon and Hopkinton, are very similar. They are similar 
in size and they also host the start of two of the world’s most 
important marathons. I think that the dream of all Mara-

thon runners is to run on the original marathon course and 
then the Athens Classic Marathon, but very close to that 
is the Boston Marathon, which is the first marathon after 
the first Olympic Games of 1896 in Greece. Many of the 
U.S. athletes that participated in 1896 were from Boston. 
The Boston Athletic Association and the N.y. Athletic Club 
contributed competitors. The Boston Athletic Association 
brought the idea of a marathon back and conducted a mar-
athon that has been run annually since 1897.

You are seriously involved with the glory of Stylianos Kyriakides victory in 
the Boston Marathon of 1946 that Greeks are also very proud of.

It is not an exaggeration to say that Stylianos Kyriakides 
in his 1946 Boston Marathon win was one of the most mem-
orable marathons ever run. When he came to the starting 
line, of the 50th Boston Marathon, a doctor examined him 
and said “you can’t run, you are too weak, you will kill your-
self”. They relented and he ended up beating marathon icon 
John Kelly in the last few miles of the race. More important-
ly, he stayed in the U.S. and raised the awareness of Greece, 
which was recovering from Nazi occupation. He spread the 
word throughout the U.S. and when he returned home, as a 
hero, was met on the streets by a cheering crowd in Athens.

What were your feelings, being present at the Boston Marathon last April, 
and very close to this terrible bombing incident?

I do some television reporting, so normally I complete 
my assignment, get off the television truck and I head back 
to the WBZ-TV station. This year I was at the finish line to-
gether with my friend Dimitri Kyriakides, son of Stylianos, 
because my daughter, Kim, was running the Boston Mara-
thon. We were directly across the street when the first bomb 
went off. At first we were confused, then a few seconds later, 
the second bomb went off and then there was a mass evac-
uation. I can tell you that Dimitri and I could not speak to 
each other for about 30 minutes. It took months to get over 
the trauma of being so close. One very sad result was the 
death of a 9 year old boy whose Dad had just finished his 
run. IT was very traumatic and it took quite a few months 
to recover emotionally. It is very hard not to be mad, but we 
all have to put our energy toward the future while respect-
ing the victims, first responders, and race officials. The best 
thing we can do is to continue to encourage people to … 
keep running! The demand to run Boston 2014 is huge, so 
in 2014 the field will increase from 27,000 to 36,000.

This is your first time to our school. What is your general impression?

It is almost overwhelming and feels like an ideal learn-
ing environment. The physical buildings are all beautiful 
and they are all kept up nicely, they are perfect. The quality 
and dedication of the teachers and the administrators I have 
met is very high. It was interesting to learn that many of the 
staff has direct connections to some of the best universi-
ties of world, including many in the United States. I could 
not help but feel that Athens College is a prestigious place 
in terms of its environment and it must be an appropriate 
place for students to learn and to exercise. One is left with 
the impression that this is a first rate institution.
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ενημέρωση

Με μεγάλη χαρά απευθύνομαι σε εσάς για πρώτη 
φορά από αυτήν εδώ τη στήλη.

Η νέα χρονιά βρίσκει το ΣΑΚΑ αρκετά ανανε-
ωμένο, με νέο Διοικητικό Συμβούλιο, νέα πρόσωπα, αρ-
κετές δυσκολίες, πολλές ιδέες, ίσως ακόμη περισσότερες 
προσδοκίες.

Η πρώτη μας συνεδρίαση ως νέο Διοικητικό Συμβούλιο 
ήταν γιορτινή, άκρως Κολλεγιακή, γεμάτη χαμόγελα. Πα-
ρόντες με τις πολύτιμες συμβουλές και τις ευχές τους για 
μία παραγωγική θητεία, ήταν παλαιοί Πρόεδροι, μη εκλε-
γέντες συνυποψήφιοι σύμβουλοι, μέλη της Eξελεγκτικής 
Eπιτροπής και συναπόφοιτοι που έχουν υπάρξει πολύτι-
μοι αρωγοί στο έργο του ΣΑΚΑ. Κάπως έτσι, συγκροτηθή-
καμε σε σώμα, καταρτίσαμε το βασικό σχεδιασμό της δρά-
σης μας για την ερχόμενη διετία και αναλάβαμε ο καθένας 
συγκεκριμένες αρμοδιότητες.

οι τομείς δράσης μας 
σχεδιάσθηκαν βάσει των 
αναγκών του Συλλόγου 
και καλύπτουν τους θεμε-
λιώδεις πυλώνες που χα-
ρακτηρίζουν τη δραστη-
ριότητα και την παρουσία 
μας στα Κολλεγιακά, και 
όχι μόνο, πράγματα:

■u Η ομάδα Εκδηλώσεων 
αναλαμβάνει τη διοργά-
νωση των καθιερωμένων 
πλέον «σακικών» εκδη-
λώσεων ενώ βρίσκεται 
σε διαρκή αναζήτηση 
ιδεών για περισσότερες 
αφορμές συναντήσεων 
αποφοίτων.

■u Η ομάδα της Ιστοσε-
λίδας και των Social 
Media, ασχολείται με 
τη διαρκή ενημέρωση 
της ίστοσελίδας μας 

και φροντίζει για την 
αποτελεσματική αξιο-
ποίηση των νέων μέσων 
επικοινωνίας, για την 
καλύτερη προσέγγιση 
των αποφοίτων.

■u ο τομέας των E-Agents 
ανέλαβε το δύσκολο 
έργο της ανανέωσης 
του σώματος «των εκ-
προσώπων των τάξε-
ων», με τρόπο που να 
μας καταστήσει όλους 
συμμετόχους στο έργο 
του Συλλόγου.

■u ο τομέας των Αθλητι-
κών ασχολείται με την 
οργάνωση των αθλητι-
κών ομάδων των απο-
φοίτων, ενώ αναλαμβά-
νει νέες πρωτοβουλίες 
για την περαιτέρω ανά-
πτυξη του «αποφοιτι-
κού» αθλητισμού.

■u Η ομάδα των Χορηγι-
ών και Marketing επι-
χειρεί να προσεγγίσει 
αποφοίτους που μπορεί 
να ενδιαφέρονται να ενι-
σχύσουν τις δράσεις μας 
και αναζητά τρόπους 
βελτίωσης των παρε-
χόμενων από το ΣΑΚΑ 
υπηρεσιών.

■u Η ομάδα των Ομίλων 
φέρνει κοντά αποφοί-
τους με κοινά ενδιαφέ-
ροντα. Στην ομάδα αυτή 
προσθέσαμε και μία επι-
πλέον διάσταση, αυτή 
της Κοινωνικής Δράσης, 
θεωρώντας επιτακτική 
την ανάγκη να αποκτή-
σει ο ΣΑΚΑ εξωστρέ-
φεια στην κοινωνία.

■u Η ομάδα του C.D.O., 
συνεχίζει την πολύπλευ-
ρη προσπάθεια επαγ-
γελματικής δικτύωσης 
των αποφοίτων μας και

■u Η ομάδα Αποφοίτων 
Εξωτερικού στοχεύει 
στην αποτελεσματική 
προσέγγιση των απο-
φοίτων που βρίσκονται 
εκτός Ελλάδος.

Ετσι, οργανώσαμε τους 
στόχους και τους βασι-

κούς άξονες της δράσης 
μας. τους θέτω υπόψη 
σας, με την ελπίδα να μην 
αποτελέσετε απλούς πα-
ρατηρητές αυτής, αλλά ε-
νεργούς υποστηρικτές και 

αρωγούς, ο καθένας στο 
μέτρο των δυνάμεών του.

Δεν είμαι από εκείνους 
που πιστεύουν ότι για την 
επιτυχία των πραγμάτων 
υπάρχει η απόλυτη συντα-
γή. Ειδικά στις εποχές που 
ζούμε, όλα αλλάζουν, δοκι-
μάζονται και επαναξιολο-
γούνται. Είμαι όμως πεπει-
σμένη, ότι κάθε προσπά-
θεια σίγουρα είναι πιο δι-
ασκεδαστική και έχει πολύ 
περισσότερες πιθανότητες 
επιτυχίας, όταν είναι απο-
τέλεσμα συλλογικής δου-
λειάς.

Από αυτό εδώ το βήμα, 
σας καλώ να εμπλακείτε κι 
εσείς στις δραστηριότητες 
του Συλλόγου. Γιατί; τους 
λόγους τους αναζητά ο κα-
θένας μέσα του. Σίγουρα 
πάντως γιατί με ενθουσια-
σμό, κέφι και δημιουργικές 
ιδέες μπορεί ο Σύλλογός 
μας να αξιοποιήσει την με-
γάλη δυναμική του, να μας 
δέσει περισσότερο, να φέ-
ρει αλλαγές και να αποκτή-
σει παραγωγική θέση, τόσο 
εντός της Κολλεγιακής οι-
κογένειας στην οποία έχου-
με την τύχη να ανήκουμε, 
όσο και στην ελληνική κοι-
νωνία, στην οποία οφείλου-
με να είμαστε κοντά.

Εύχομαι σε όλους σας, 
το 2014 να φέρει μόνο χα-
ρές.

Από τη Γενική Γραμματέα του Δ.Σ. του ΣΑΚΑ, Μίλκα Χασιώτη ’04

Αγαπητοί συναπόφοιτοι,

Χορός της Πίτας
Σάββατο 1η Φεβρουαρίου 2014

Να μην ξεχάσω:



 το Δ.Σ. του Ελληνοαμερικανικού Εκπαιδευτικού ίδρύ-
ματος, συναισθανόμενο έμπρακτα τις οικονομικές δυσκο-
λίες που αντιμετωπίζουν οι γονείς μαθητών του Κολλεγί-
ου, λόγω της συνεχιζόμενης κρίσης, προέβη σε μείωση των 
διδάκτρων για το σχολικό έτος 2013-2014 κατά 7,5%. ταυ-
τόχρονα αποφάσισε αύξηση του ποσού που θα διατεθεί 
για το Πρόγραμμα Υποτροφιών από €3.000.000 (το 2012-
2013) σε €3.750.000 (το 2013-2014). Σημειώνεται ότι, κατά 
το παρελθόν έτος (2012-2013), ο αριθμός των υποτρόφων 
υπερέβη τους 700 (έναντι 538 το 2011-2012).

 ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΕΣ ΕΔΡΕΣ

Κάτοχοι των Ακαδημαϊκών Εδρών, κατά το σχολικό έτος 
2013-2014, είναι οι εξής εκπαιδευτικοί:
Κολλέγιο Αθηνών
■■ Έδρα Εμμανουήλ τρουλλινού: Ευφροσύνη Αλεξίου
■■ Έδρα Ελευθερίου Δεληγιάννη: Μαρία Παπασταμάτη 
■■ Έδρα Μίνου Δούνια: Heather Quirk

Κολλέγιο Ψυχικού
■■ Έδρα Γεωργίου Φυλακτόπουλου: Μαργαρίτα Δούνια 
■■ Έδρα νικηφόρου Ελεόπουλου: Αγγελής Βλάχος 
■■ Έδρα Μάρκου Κυνηγού: Δημήτρης Σιαμόπουλος

νέα από το σχολείο μας

*  Το υλικό ελήφθη από την έκδοση «ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ» του ΕΕΙ. Θερμές ευ-
χαριστίες στο Γραφείο Δημοσίων Σχέσεων για την παραχώρησή του.

ΓΕνίΚΗ ΣΥνΕΛΕΥΣΗ Ε.Ε.ί.

Στις 26 νοεμβρίου 2013 διεξήχθη η ετήσια 
τακτική Γενική Συνέλευση των μελών του 
Ελληνοαμερικανικού Εκπαιδευτικού ίδρύ-

ματος. Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα την 
έκθεση πεπραγμένων και τον οικονομικό απολογι-
σμό του Διοικητικού Συμβουλίου. 

Μετά την επανεκλογή του μέλους του Διοικη-
τικού Συμβουλίου Απόστολου Δοξιάδη, του οποί-
ου η θητεία είχε λήξει, το Διοικητικό Συμβούλιο συ-
γκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:

Αλέξανδρος Σαμαράς ’67, Πρόεδρος
Άλκηστις Τρίχα-Αθανασούλη, Αντιπρόεδρος
Αννίκα Παπαντωνίου, Γενική Γραμματέας.
Νικόλαος Τσαβλίρης ’66, ταμίας
Πέτρος Αλιβιζάτος ’61
Σέργιος Αμπαριώτης ’78
Ήρα Βαλσαμάκη-Ράλλη
Τιτίνα Δασκαλάκη-Βασιλείου,
Απόστολος Δοξιάδης ’58
Ιωάννης Καζάζης,
Κωνσταντίνος Κανόνης ’62 μέλη. 

Κατά τη Γενική Συνέλευση εξελέγη ο Αλέξιος Πα-
πασταύρου ’88 ως νέο μέλος του Σωματείου.

Επιμέλεια:  Μαριάνθη Κουτρή ’13

 Συναυλία της σοπράνο Αναστασίας Ζαννή, με τίτλο 
«Crossover Classical», πραγματοποιήθηκε στις 16 νοεμ-
βρίου στο θέατρο του Κολλεγίου Αθηνών για την ενίσχυ-
ση του ταμείου Υποτροφιών. το πρόγραμμα περιελάμβανε 
άριες από γνωστές όπερες, μελωδίες από μιούζικαλ, τρα-
γούδια των Lucio Dalla, Andrea Bocceli, έργα του Μάνου 
χατζηδάκι,, αλλά και κομμάτια των Beatles, ενώ ξεχωριστή 
νότα στη βραδιά έδωσε η συμμετοχή της Μαθητικής χορω-
δίας του Σχολείου.

  Με με γά-
λη ανταπόκριση, 
όπως κάθε χρό-
νο, οργανώθηκε με 
επιτυχία το ετήσιο 
χριστουγεννιάτικο 
Bazaar στο Μπενά-
κειο, το Σαββατο-
κύριακο 7 και 8 Δε-
κεμβρίου. τα έσοδα διατέθηκαν για την ενίσχυση του τα-
μείου Υποτροφιών του Κολλεγίου Αθηνών - Κολλεγίου Ψυ-
χικού. οι επιτροπές γονέων και γονέων αποφοίτων ήταν, 
όπως πάντα, συνεπείς στην άρτια οργάνωση του διημέρου.   

 

 

Ένας πολύχρωμος και ζωντανός 
οργανισμός φροντίδας ηλικιωμένων 

υποδέχεται εσάς και τους οικείους σας 
και σας προτείνει ένα ιδιαίτερο 

μοντέλο φροντίδας, πρωτόγνωρο για 
τα ελληνικά δεδομένα. 

Μονάδες Φροντίδας Ηλικιωμένων «Άκτιος» και  
«Άκτιος-Μονάδα Alzheimer» 

 

Ηπείρου 17, Αγία Παρασκευή      www.aktios.gr  
Τηλέφωνα: 210 6523623, 210 6515268  email: info@aktios.gr 

Επιστημονικά Υπεύθυνη: Δρ Παρασκευή Σακκά, Νευρολόγος-Ψυχίατρος 
Διευθυντής: Δρ Κωστής Προύσκας, Ψυχολόγος-Δρ Γεροντολογίας 

• Μακρόχρονη Φιλοξενία  
• Βραχεία Φιλοξενία  
• Σταθμός Απασχόλησης 
Ηλικιωμένων 
• Ομάδες Δραστηριοτήτων  
• Νοητική Ενδυνάμωση  
• Φυσικοθεραπεία  

• Άσκηση  
• Νοσηλευτική Φροντίδα  
• Ιατρική Παρακολούθηση  
• Νευροψυχολογική Αξιολόγηση  
• Σταθμός Ενημέρωσης και 
Υποστήριξης Οικογενειών  
• Υπηρεσίες Φροντίδας στο Σπίτι  
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ΚΑθΕ ΠΡοΣΠΑθΕίΑ ΔίΑΡθΡΩΣΗΣ ενός διαλόγου που έχει ως σημείο αναφοράς ίδιο το γεγονός της κρίσης 
εμπεριέχει δύο σαφείς κινδύνους: αφ’ ενός να αναπαράγει το αίσθημα του συλλογικού αδιεξόδου, εμμέ-
νοντας σε δοκιμές ερμηνείας των αιτίων και των διαστάσεων του προβλήματος, δίχως να προτείνει μονο-
πάτια εξόδου απ’ αυτό, αφ’ ετέρου δε να αποπειραθεί να δώσει ολιστικές απαντήσεις σε ερωτήματα που 
απαιτούν από τη φύση τους επί μέρους κατάτμηση και εξέταση.

ο ΕΡΜΗΣ, ΦίΛοξΕνΩντΑΣ Στο ΠΑΡον τΕΥχοΣ την -ενδεικτική αλλά αντιπροσωπευτική παράλληλα του ευ-
ρύτερου σώματος των αποφοίτων- οπτική εννέα αποφοίτων προερχόμενων από πλείονα πεδία της οικο-
νομικής δραστηριότητας, από τη δημόσια διοίκηση και την ενέργεια έως τον τραπεζικό κλάδο και τις νέ-
ες τεχνολογίες, επιδιώκει, αποφεύγοντας, ελπίζουμε, τους παραπάνω σκοπέλους, να απαντήσει ουσια-
στικά στο ευσύνοπτο ερώτημα «με ποιες αλλαγές μπορεί η χώρα να υπερβεί την κρίση;», αφήνοντας στον 
καθένα απ’ τους συμμετέχοντες την ευχέρεια να προσαρμόσει τη φυσιογνωμία των αναγκαίων αλλαγών 
ανάλογα με τον κλάδο προέλευσής του.

ΠοίΑ θΑ ΗτΑν ΛοίΠον τΑ ΕΥΚτΑίΑ χΑΡΑΚτΗΡίΣτίΚΑ της χώρας, όπως αυτά συμπυκνώνονται στη σειρά των 
παρεμβάσεων που ακολουθούν; Εξωστρέφεια, επιχειρηματική καινοτομία, παραγωγική ποιότητα, επι-
στημονική κατάρτιση, προσήλωση στην αξιοκρατία, πρόταξη του συλλογικού συμφέροντος, αγνόηση 
του πολιτικού κόστους συγκροτούν τα βασικά αιτούμενα μιας πλήρους εθνικής αναμόρφωσης, ικανής 
να οδηγήσει τη χώρα σ΄ένα βιώσιμο, αυτόνομο παραγωγικό μοντέλο.

ΕνΑ τΕΛΕΥτΑίο ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ: η αναζήτηση της μιας και μεγάλης αλλαγής που θα αποτελέσει τον καταλύτη 
της ανάταξης αποτελεί μάλλον φενάκη και εμποδίζει την πραγματική συζήτηση που δεν γίνεται. Η προ-
ώθηση μικρών και πρακτικών μεταρρυθμίσεων με άμεσες βιοτικές επιπτώσεις μοιάζει να αποτελεί τη μο-
ναδική συνταγή επιτυχίας. Για τον καθένα μας και στον τομέα του.

Επιμέλεια:  Γιώργος Νικολού ’07

|Θέμα|
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Γιάννης Αθανασιάδης ’85
Γενικός Διευθυντής ΤΣΑΚΙΡΗΣ ΑΒEΕ, 
Όμιλος Coca-Cola Hellenic

Τα τελευταία χρόνια δραστηριοποιούμαστε σε ένα 
συνεχώς μεταβαλλόμενο, γεμάτο προκλήσεις επι-
χειρηματικό περιβάλλον και η οικονομική κρίση 
έχει αφήσει ήδη πολύ έντονα τα σημάδια της στις 

εταιρίες του κλάδου μας.
το περιβάλλον που όλοι βιώνουμε επέβαλε σε πολλές 

επιχειρήσεις να αντιμετωπίσουν με επιφύλαξη και σκεπτι-
κισμό τα τεκταινόμενα. οι περισσότερες μάλιστα, επανα-
προσδιόρισαν τη στρατηγική τους και επέλεξαν μία λιτή 
πολιτική προκειμένου να αντιμετωπίσουν την κατάσταση.

Ωστόσο αυτό που λείπει στην εξίσωση είναι η παρα-
δοχή ότι η κρίση απο-
τελεί ευκαιρία. Μια ευ-
καιρία να σκεφτούμε και 
να επαναπροσδιορίσου-
με τις δυνάμεις μας μέ-
σα στη νέα πραγματικό-
τητα. Σε μια τέτοια περί-
οδο αυτό που πρέπει να 
κάνουμε όλοι μας είναι 
να «μοιραστούμε» εμπει-

ρίες, ιδέες, πρακτικές με οδηγό την 
δημιουργικότητα και την εξωστρέ-
φεια. Άλλωστε, είναι εμφανές πλέον 
ότι η ανάπτυξη της οικονομίας στο 
σύγχρονο ανταγωνιστικό περιβάλ-
λον θα περάσει μέσα από την και-
νοτομία και τις νέες, φρέσκες ιδέες.

Στην τΣΑΚίΡΗΣ ΑΒΕΕ, παρά την 
δυσμενή οικονομική συγκυρία, συ-
νεχίζουμε να επενδύουμε στην τε-
χνογνωσία και την καινοτομία δια-

βάζοντας συνεχώς τις μεταβαλλόμενες επιθυμίες και ανά-
γκες των καταναλωτών καθώς και τις σύγχρονες τάσεις. 
Επιδιώκουμε περισσότερο από ποτέ να προσφέρουμε 
στους Έλληνες καταναλωτές ποιοτικά προϊόντα, με εξαι-
ρετική γεύση, ελληνική ταυτότητα και φυσικά σε προσι-
τές τιμές. Παράλληλα, βασικός άξονας της επιχειρηματι-
κής μας στρατηγικής είναι και η ενίσχυση της συνεργασίας 
μας με τοπικούς Έλληνες παραγωγούς για τη δημιουργία 
νέων προϊόντων εμπνευσμένων από την Ελλάδα, με στό-
χο την τόνωση της αγροτικής οικονομίας.

Η θετική πορεία της τΣΑΚίΡΗΣ ΑΒΕΕ αποδεικνύει ότι η 
κρίση είναι ευκαιρία. Μέσα από προγράμματα και πρωτο-
βουλίες που θα ενισχύσουν την οικονομία και θα «ξεκλει-
δώσουν» τον Έλληνα καταναλωτή θα μπορέσει τονωθεί η 
ελληνική αγορά και να επέλθει η ανάπτυξη.

Παύλος Αποστολίδης ’60
Πρέσβης ε.τ., πρ. Διοικητής ΕΥΠ, τ. Υπουργός Διοικητικής Με-
ταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

Αποτελεί γενική παραδοχή ότι το ελληνικό Δημόσιο 
είναι υπερτροφικό, αναποτελεσματικό και σε ση-
μαντικό βαθμό διεφθαρμένο. οι αιτίες είναι γνω-
στές. Πελατειακό κρά-

τος, μονιμότητα σε συνδυασμό 
με έλλειψη αξιοκρατίας, παρέμ-
βαση της πολιτικής στην εξέλιξη 
των υπαλλήλων. τέλος, απουσία 
ή δυσλειτουργία των δομών προ-
ετοιμασίας και εφαρμογής των κυ-
βερνητικών αποφάσεων.

Η οικονομική κρίση μας υπο-
χρέωσε ν’ ανοίξουμε διάλογο με 
τους δανειστές μας για τη με-
ταρρύθμιση του Δημοσίου. Πρώ-
το βήμα ήταν ο περιορισμός των 
προσλήψεων σε μια για κάθε πέ-
ντε αποχωρήσεις το χρόνο, με 
ασφυκτικό έλεγχο της εφαρμο-
γής του μέτρου. Στη συνέχεια ξε-
κίνησε η αξιολόγηση των δομών 
των Υπουργείων και των εξαρτώ-
μενων απ’ αυτά νομικών Προσώ-
πων, με στόχο τη μείωση τους κα-
τά 30% τουλάχιστον. Ακολουθεί η αξιολόγηση των Δημο-
σίων Υπαλλήλων, προκείμενου να επιτευχθεί η αντίστοιχη 
μείωση. Η αξιολόγηση προσώπων αποτελεί δύσκολο εγ-
χείρημα, διότι στη χώρα μας υπάρχει δικαιολογημένη δυ-
σπιστία στην κρίση των κριτών, ενώ η θέσπιση αντικειμε-
νικών κριτηρίων δεν οδηγεί στην επιλογή των καλυτέρων.

Μεταξύ των μέτρων που έχουν ληφθεί είναι η καταγρα-
φή του αριθμού των Δημοσίων Υπαλλήλων κατά Υπηρεσία 
και η κατάργηση των αδικαιολόγητων μισθολογικών ανι-
σοτήτων μεταξύ διαφόρων Υπουργείων. Επίσης ο ηλεκτρο-

Εκκινώντας από τον τομέα της ενασχόλησής σας, περιγράψτε μας συνοπτικά τις κύριες αλλαγές οι οποίες θεωρείτε ότι 
πρέπει να επιτευχθούν, προκειμένου η χώρα, οικοδομώντας ένα νέο παραγωγικό πρότυπο, να μπορέσει να ξεπεράσει 
την κρίση, αλλά και να ανταποκριθεί μακροπρόθεσμα στις προκλήσεις του διεθνοποιημένου οικονομικού περιβάλλοντος.

Π. ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ ’60

Η αξιολόγηση προσώ-
πων αποτελεί δύσκο-
λο εγχείρημα διότι στη 
χώρα μας υπάρχει δι-
καιολογημένη δυσπι-
στία στην κρίση των 
κριτών.Γ. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ’85

Η ανάπτυξη της οικο-
νομίας στο σύγχρονο 
ανταγωνιστικό περι-
βάλλον θα περάσει μέ-
σα από την καινοτομία 
και τις νέες, φρέσκιες 
ιδέες. 
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νικός εκσυγχρονισμός των διαδικασιών και της εξυπηρέ-
τησης των πολιτών. Εξάλλου, άρχισε να υλοποιείται πρό-
ταση λειτουργίας Μόνιμης Γραμματείας παρά τω Πρωθυ-
πουργώ, υπεύθυνης για την προετοιμασία και την εφαρμο-
γή των κυβερνητικών αποφάσεων.

Η πίεση για προσλήψεις στο Δημόσιο δεν είναι εύκο-
λο να αντιμετωπισθεί, ιδίως όταν η ανεργία βρίσκεται στα 
ύψη. Παρά την τροποποίηση του Συντάγματος που απα-
γορεύει την μετατροπή των συμβάσεων ορισμένου χρόνου 
σε αορίστου, μετετράπησαν χιλιάδες την προηγούμενη δε-
καετία. Ακόμη χειρότερα, ανανεώθηκαν συμβάσεις μαθη-
τείας stage, με αποτέλεσμα να προσφεύγουν σήμερα στη 
Δικαιοσύνη όσοι είδαν τις συμβάσεις τους να μην ανανε-
ώνονται περαιτέρω.

Η διαφθορά τέλος στις υπηρεσίες που συναλλάσσονται 
με τους πολίτες είναι βαθιά ριζωμένη και συνεχίζεται, πα-
ρά τα μέτρα που έχουν ληφθεί και τις ποινές που επιβάλ-
λονται. Η έρευνα των περιουσιακών στοιχείων υπαλλήλων 
ευαίσθητων υπηρεσιών αργεί λόγω έλλειψης προσωπικού. 
Εισάγονται δε διαδικασίες προληπτικού ελέγχου με όποιο 
θετικό αποτέλεσμα, αλλά με συνεπακόλουθο την αύξηση 
της γραφειοκρατίας.

Κωνσταντίνος Γεράρδος ’95
Αντιπρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος της Πλαίσιο Computers

Είναι μια απίστευτα δύσκολη άσκηση διότι πρέπει 
κανείς να ενορχηστρώσει 3 αντιδιαμετρικές στρα-
τηγικές:

 ΝΟ1, ΑΝΑΠΤυξΗ ΤΟυ ΕμΠΟρΙΟυ.  χωρίς έσοδα, όσο 
και να κόψεις τα έξοδα δεν έχεις μέλλον. τα έξοδα μιας με-

γάλης επιχείρησης για παράδειγμα εί-
ναι πολλαπλάσια από μιας μικρής. Αυ-
τό όμως δεν την κάνει σπάταλη. Δι-
ότι συνήθως έχει 1000πλάσια κέρδη 
και ταυτόχρονα αμείβει και καλύτε-
ρα! Άρα νο1 άσκη-
ση είναι να βρούμε 
πολλούς, δυνατούς 
εμπόρους που θα ξε-
κινήσουν ή θα επε-
κτείνουν δραστηρι-
ότητες που θα αυξή-
σουν τον πλούτο και 
μαζί τους μισθούς, 
και άρα τα έσοδα της 
κυβέρνησης, με απο-
τέλεσμα σταδιακά 
όλη η χώρα να ανα-
κάμψει.

Αυτό όμως είναι 
δύσκολο διότι απαι.
τεί χρόνο και χρήμα, 
πράγματα δυσεύρετα.

 ΝΟ2 ΣΤρΑΤΗΓΙκΗ, ΤΟ κΟψΙμΟ κΟΣΤΟυΣ.  Ακούγεται αντίθετο από 
την ανάπτυξη, διότι ανάπτυξη σημαίνει επένδυση. Ωστό-
σο, με μαεστρία μπορούν να συνυπάρξουν. Δεν πρέπει να 
κόψεις ούτε ευρώ από κάτι που γεννά έσοδα (εκεί πρέπει 
να επενδύσεις) αλλά πρέπει να κόψεις αλύπητα από ό,τι δε 
γεννά. Πρέπει να ξέρεις λοιπόν από πού θα κόψεις! το ελ-
ληνικό Δημόσιο είναι η μεγαλύτερη πηγή ανούσιων εξό-
δων. Για να εξυγιανθεί, θα έπρεπε να αξιολογούνται οι άν-
θρωποι, ώστε οι αποτελεσματικοί να αμείβονται καλύτε-
ρα, ενώ όσοι δεν δουλεύουν να αμείβονται χαμηλότερα ή 
ακόμα και να φεύγουν (ακριβώς όπως σε όλες τις ιδιωτικές 
επιχειρήσεις). Αυτό, φύσει εξαιρετικά δύσκολο, στο Δημό-
σιο γίνεται αδύνατο, λόγω πολιτικών παραμέτρων. οι συν-
δικαλιστές θα «μπλοκάρουν» τέτοιες ενέργειες για να δεί-
ξουν φιλεργατικό έργο και, παράλληλα, οι «πωλητές» των 
κομμάτων (αυτοί που υπόσχονται δουλειές στο Δημόσιο 
για να παίρνει ψήφους το κόμμα τους) θα έχουν πρόβλη-
μα με την «πελατεία» τους.

 ΝΟ3 ΣΤρΑΤΗΓΙκΗ ΕΙΝΑΙ Η ΑΛΛΑΓΗ ΝΟΟΤρΟΠΙΑΣ.  οι παλαιότερες 
γενιές, συνηθισμένες να βάζουν το προσωπικό συμφέρον 
πάνω από το συλλογικό, προτιμούν να φοροδιαφεύγουν, 
να βάζουν «βύσμα» για διορισμούς κ.ο.κ. οι νέες γενιές εί-
ναι οργισμένες. Μεγάλωσαν σε ένα σύστημα που τους ήθε-
λε «παπαγάλους» αντί σκεπτόμενους, να κομματικοποι-
ούνται στα Πανεπιστήμια αντί να δημιουργούν και έπει-
τα ανέργους. Εν μέσω αυτών των παγιωμένων αντιλήψε-
ων και φορτισμένων συναισθημάτων καλούμαστε να εκ-
παιδεύσουμε: τώρα πρέπει να θυσιάσεις το προσωπικό σου 
συμφέρον για το συνολικό. Μπορείς να μην έχεις μάθει να 
σκέφτεσαι και να ρισκάρεις ως νέος, αλλά τώρα πρέπει να 
το κάνεις γιατί σε σένα στηρίζεται η ανάπτυξη και το μέλ-
λον της Ελλάδας.

Μπορεί η κυβέρνηση να το κάνει; Όχι. ούτε από εμπό-
ριο γνωρίζει, ούτε μπορεί να κόψει κόστη, γιατί αυτόματα 
θα πάψει να είναι Κυβέρνηση. Πρέπει να το κάνουμε εμείς, 
οι Πολίτες. το πώς βρίσκεται στον καθένα μας.

κ. ΓΕρΑρΔΟΣ ’95

Νο1 άσκηση είναι να 
βρούμε πολλούς, δυνα-
τούς εμπόρους που θα 
ξεκινήσουν ή θα επε-
κτείνουν δραστηριότη-
τες που θα αυξήσουν 
τον πλούτο και μαζί 
τους μισθούς.

|Θέμα|
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Σταύρος Β. Θωμαδάκης ’64
Ομότιμος καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών, 
Πρώην Πρόεδρος Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Πολλούς απα-
σχολεί η έλ-
λειψη ρευ-
στότητας που 

πλήττει τις επιχειρήσεις 
και την οικονομία στην 
σημερινή κρίση. Πράγμα-
τι, μία βελτίωση της ρευ-
στότητας θα βοηθήσει την 
διαμόρφωση ζήτησης και 

την αναθέρμανση της οικονομίας. 
Υπάρχει όμως και βαθύτερο πρό-
βλημα: η έλλειψη κεφαλαίων για 
την αναδιάρθρωση των επιχειρή-
σεων, δηλαδή την διαμόρφωση νέ-
ας προσφοράς που θα προωθήσει 
διεθνώς ανταγωνιστικά προϊόντα 
και υπηρεσίες και καινοτόμες δρα-
στηριότητες. Η βελτίωση της ρευ-
στότητας δεν σημαίνει αυτόματη 

αύξηση της προσφοράς μακροπρόθεσμων κεφάλαιων.

Η δεκαπε-
νταετία πριν την 

κρίση ήταν περίοδος καινοτομίας 
στον χρηματοοικονομικό τομέα. οι 
τράπεζες, το χρηματιστήριο, οι συλλογικές 
επενδύσεις (π.χ. αμοιβαία κεφάλαια) άλλαξαν μέγεθος 
και πρόσωπο. Στον τραπεζικό τομέα η μεγάλη καινοτομία 
ήταν η ανάπτυξη πιστωτικών προϊόντων για τα νοικοκυ-
ριά: στεγαστικά δάνεια, καταναλωτικά, πιστωτικές κάρ-
τες κλπ. Η μεγάλη πιστωτική επέκταση προς τα νοικοκυ-
ριά ήταν βασικό όχημα για την φαινόμενη ευημερία της 
εποχής πριν την κρίση. H ευημερία οικοδομήθηκε επάνω 
στην «καταναλωτική εξωστρέφεια». το ανερχόμενο βιοτι-
κό επίπεδο συναρτήθηκε κυρίως με εισαγόμενα προϊόντα.

τώρα χρειαζόμαστε επειγόντως το ανάποδο: επιχειρη-
ματική καινοτομία και «παραγωγική εξωστρέφεια». χρει-
αζομαστε να παραγάγουμε προϊόντα και υπηρεσίες με δι-

Σ. ΘΩμΑΔΑκΗΣ ’64

Χρειαζόμαστε 
επειγόντως 
επιχειρηματική 
καινοτομία και 
παραγωγική 
εξωστρέφεια.

Γραφείο Λονδίνου 93-95 Gloucester Place, Marylebone, London W1U 6JQ     Τ +44 (0) 2074 878325
Γραφείο Αθήνας Σκουφά & Λυκαβηττού 21, Κολωνάκι, Αθήνα, 106 72     Τ +30 210 6207919
E inquiries@elluneproperty.co.uk     W elluneproperty.co.uk  

•  Επένδυση
•  Ενοικίαση & διαχείριση

•  Ανακαινίσεις  

ο σίγουρος δρόμος των Ελλήνων
για το Λονδίνο

|Η ώρα των αλλαγών|
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εθνή εμπορευσιμότητα. χρειαζόμαστε νέα ανταγωνιστικά 
πλεονεκτήματα που θα αξιοποιούν το ανθρώπινο δυ-
ναμικό του τόπου, ιδίως το δυναμικό υψηλών δεξιοτή-
των και κατάρτισης. Γι’ αυτή τη μεγάλη στροφή όμως 
δεν αρκεί το ανθρώπινο δυναμικό. Απαιτούνται μα-
κροπρόθεσμα κεφάλαια και ανάληψη επιχειρημα-
τικών κινδύνων. Ποιος και πώς θα αναλάβει κιν-
δύνους; το πρόταγμα για τον χρηματοοικονομικό 
τομέα είναι ακριβώς να παραγάγει καινοτόμα προ-
ϊόντα για τη χρηματοδότηση των επιχειρήσεων που 
θα απορροφούν και θα αξιοποιούν ανθρώπινο δυ-
ναμικό και θα απαντούν σε αυτές τις προκλήσεις. Δεν 
χρειάζεται να ανακαλυφθούν όλοι οι τροχοί. Υπάρχει 
στη διεθνή πρακτική πλήθος προϊόντων, χρηματιστηρι-
ακών και τραπεζικών, για την χρηματοδότηση επιχειρή-
σεων, παλιών και νέων.

Φυσικά, στην ειδική κατάσταση που βρίσκεται η χώ-
ρα μας, η απαραίτητη μείωση του κόστους κεφαλαίου των 
επιχειρήσεων δεν μπορεί να επέλθει μόνον με νέα προϊ-
όντα και καινοτομίες στην ιδιωτική σφαίρα. Η χρηματο-
οικονομική καινοτομία χρειάζεται πάντα ένα υπόστρωμα 
δημόσιων εξασφαλίσεων. Στην περίπτωσή μας με τον όρο 
«Δημόσιο» εννοούμε πλέον το Ευρωπαϊκό δημόσιο, που 
είναι το μόνον ικανό να προσφέρει στήριξη και εγγυοδο-
σία, όπως γίνεται λόγου χάριν με την ανακεφαλαιοποίη-
ση των τραπεζών.

Κωνσταντίνος Π. Λαμπρινόπουλος ’71
Πρόεδρος ΔΣ Ελληνικής Εταιρίας Διοικήσεως Επιχειρήσεων

Είναι σαφές σε όλους ότι η μεγάλη ύφεση που αντι-
μετώπισε η χώρα ήταν αποτέλεσμα της μεγάλης 
οικονομικής κρίσης που εμφανίστηκε και από την 
πτώση του χρηματοπιστωτικού συστήματος στις 

Ηνωμένες Πολιτείες πριν από 6 
χρόνια, αλλά και των προβλημά-
των και του τρόπου αντιμετώπισης 
τους από την πλευρά της Ευρωζώ-
νης. Αυτοί όμως δεν ήταν οι μόνοι 
παράγοντες για την επί πέντε χρό-
νια συνεχή ύφεση στην χώρα μας, η 
οποία είχε σαν αποτέλεσμα να χαθεί 
περίπου το 25% του ΑΕΠ. Στην Ελ-
λάδα υπήρξαν και άλλα προβλήμα-
τα που έκαναν το πρόβλημα πολύ 
μεγαλύτερο και την λύση του πολύ 
πιο δύσκολη. τα στοιχεία αυτά ήταν: 
το πολύ μεγάλο και δαιδαλώδες σε 
διαδικασίες κράτος, η έλλειψη ενός 
σωστού προγραμματισμού, η εχθρι-
κή προς την επιχειρηματικότητα συ-
μπεριφορά του κράτους , αλλά και η 
αντίστοιχη φιλοσοφία των πολιτών, 
η έλλειψη νοοτροπίας εξωστρέφει-

ας, η πα-
ντελής έλλει-
ψη καινοτομίας σε 
ότι γινόταν, η υπερκα-
τανάλωση από πλευράς πολι-
τών και μάλιστα με ξένα (τραπε-
ζικά) κεφάλαια. Όλα αυτά είχαν ως 
αποτέλεσμα πρώτον τους ελλειμματικούς 
προϋπολογισμούς του κράτους, ελλειμμα-
τικά εμπορικά ισοζύγια, μεγάλη αύξηση τόσο 
του ιδιωτικού όσο και του δημόσιου χρέους, ση-
μαντική μείωση της παραγωγικής δομής τόσο στον πρω-
τογενή όσο και στον δευτερογενή τομέα.

Η επιστροφή σε λογικά πλαίσια πρέπει να γίνει σε δύο 
στάδια, με συγκεκριμένους στόχους και συνεχείς ελέγχους. 
το πρώτο στάδιο ήταν η δημοσιονομική προσαρμογή και 
εναρμόνιση με τις άλλες οικονομίες της Ευρωζώνης. Αυτό 
έχει μέχρις ενός σημείου επιτευχθεί με τεράστιες θυσίες, ή 
τουλάχιστον έχει βελτιωθεί σημαντικά, σε πολύ μικρό χρο-
νικό διάστημα. το δεύτερο στάδιο, το οποίο ισχύει τόσο για 
τις επιχειρήσεις όσο και για το κράτος, έχει να κάνει με την 
ύπαρξη ενός οράματος, για την δημιουργία και την εδραί-
ωση εμπιστοσύνης σε όλους τους εμπλεκόμενους, προσα-
νατολισμός σε έννοιες όπως η αριστεία και η εξωστρέφεια, 
απλούστευση των διαδικασιών, δημιουργία κινήτρων αλ-
λά και επιπτώσεων για την επιτυχία και την αποτυχία αντί-
στοιχα, επενδύσεις για την καινοτομία, εμπέδωση της έν-
νοιας του επαγγελματισμού σε όλους και προσανατολισμός 
στις διεθνείς αγορές. Είναι προφανές ότι από πλευράς κρά-
τους θα πρέπει να συνεχισθεί η προσπάθεια βελτίωσης των 
υποδομών και των συνθηκών που υπάρχουν. Ένα απλό πα-
ράδειγμα είναι ότι δεν μπορεί να υπάρξει καμία στρατηγι-
κή ανάπτυξης όταν δεν υπάρχει εθνικό κτηματολόγιο, δεν 
μπορεί να υπάρξει καμία στρατηγική ανάπτυξης όταν δεν 
λειτουργεί σωστά το τραπεζικό σύστημα κ.ο.κ.

Προσωπικά πιστεύω ότι είναι αρκετά δύσκολο να έχου-
με γρήγορα σημαντικά αποτελέσματα και για να γίνει αυ-
τό χρειάζεται δέσμευση από όλους.

κ. ΛΑμΠρΙΝΟΠΟυΛΟΣ ’71

Απαιτείται όραμα, για 
τη  δημιουργία και την 
εδραίωση εμπιστο-
σύνης σε όλους τους 
εμπλεκόμενους.

|Θέμα|



Ραφαήλ Μωυσής ’52
Αντιπρόεδρος ΙΟΒΕ, πρ. Πρόεδρος Συμβουλί-
ου Εθνικής Ενεργειακής Στρατηγικής, Ταμί-
ας και Γ.Γ. ΔΣ ΕΕΙ

Το πολιτικό κόστος, ακόμη 
και αν δεν είναι αποκλει-
στικά υπεύθυνο για όλα τα 
δεινά του συστήματος δια-

κυβέρνησης της χώρας που την έφερε 
στην τωρινή οικονομική και κοινωνι-
κή κρίση, είναι σίγουρα το κυριότερο 
εμπόδιο για όσους σήμερα προσπα-
θούν να την ανορ-
θώσουν. Σε ορι-
σμένους 

μάλιστα τομείς της οικο-
νομίας, το κόστος αυτό 
έχει τη δική του 
επί μέρους δια-
τύπωση. Στον 
τομέα της 

ενέργειας, και ειδικά του ηλεκτρισμού, 
το πολιτικό κόστος εκφράζεται συνθημα-

τικά με το τεράστιας απήχησης και δια-
χρονικά ανεξίτηλο αίτημα «φθηνό ρεύ-
μα στο λαό».
Φθηνό ρεύμα στο λαό προσπάθησαν να 

δώσουν όλοι οι σύγχρονοι κυβερνώντες 
αλλά πάντα κινούμενοι από το πολιτικό κό-

στος. Επιδοτήθηκε η τιμή του ρεύματος μεταφέροντας έτσι 
μέρος του κόστους από αυτόν που το καταναλώνει προς τον 
φορολογούμενο. Εφαρμόζονται σχετικά χαμηλές τιμές προς 
τους πολυπληθείς καταναλωτές - ψηφοφόρους ενώ, με γνώ-
μονα την ανταγωνιστικότητα της οικονομίας μας, ο άνισος 
επιμερισμός του κόστους θα έπρεπε να γίνεται σε όφελος 
των κατηγοριών που είναι ανοικτές στον διεθνή ανταγωνι-
σμό, όπως συμβαίνει π.χ. στη Γερμανία. Πρόσφατα, όχι τό-
σο από το πολιτικό κόστος αλλά από αλλότρια κελεύσμα-
τα, προωθείται η απελευθέρωση του τομέα της ενέργειας η 
οποία, ως δια μαγείας, υποτίθεται ότι θα οδηγήσει σε μεί-
ωση των τιμών.

Φθηνό ρεύμα δεν προκύπτει από καμία από τις παραπά-
νω ρυθμίσεις αλλά επιτυγχάνεται μόνο αν καταστεί ανταγω-
νιστικό, σε διεθνές επίπεδο, το κόστος της ηλεκτροπαραγω-
γής. Για να γίνει η οικονομία μας ανταγωνιστική, το μείγμα 
των πρωτογενών πηγών ηλεκτροπαραγωγής δεν μπορεί να 
βασίζεται σε εισαγόμενα καύσιμα αλλά στις εγχώριες ενερ-
γειακές πηγές, στις παραδοσιακές (λιγνίτης και υδροδυνα-
μικό) με τις περιορισμένες όμως πλέον δυνατότητές τους και 
στις νέες, δηλαδή στις ΑΠΕ (Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας).

οι ΑΠΕ είναι μια ενεργειακή πηγή την οποία η χώρα μας 
διαθέτει σε αρκετή αφθονία και θα μπορούσαν να δημιουρ-
γήσουν ηλεκτρισμό σε κόστος ανταγωνιστικό, υπόκεινται 
όμως σε έναν σοβαρό περιορισμό. Ένα σύστημα ηλεκτρο-
παραγωγής δεν μπορεί να βασίζεται αποκλειστικά σε αυ-
τές, διότι οι ανάγκες κατανάλωσης δεν συνάδουν με την 
ύπαρξη ηλιοφάνειας ή ανέμων. Η λύση που καθυστερημέ-
να αναγνωρίζεται ήδη διεθνώς, είναι να δημιουργούνται 
παράλληλα με την κατασκευή μονάδων ηλεκτροπαραγω-
γής, συστήματα αποθήκευσης με αντλησιοταμίευση, μπα-
ταρίες ή άλλα τέτοια μέσα, ώστε η παρα-
γωγή από ΑΠΕ να μπορεί να χρη-
σιμοποιεί-
ται όλες 
τις 8736 
ώρες του 
έτους. Η 

αποθήκευση ηλεκτρισμού που ήδη αποκαλείται στις ΗΠΑ 
«The Holy Grail of Energy Strategy», θα μπορούσε να απο-
τελέσει και για εμάς «ίερό Δισκοπότηρο» για τον επενδυ-
τικό και αναπτυξιακό μας σχεδιασμό.

ρ. μΩυΣΗΣ ’52

Το πολιτικό κόστος εί-
ναι το κυριότερο εμπό-
διο για όσους σήμερα 
προσπαθούν να ανορ-
θώσουν τη χώρα.

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

|Η ώρα των αλλαγών|
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Γιώργος Πάνζαρης ’91
Συνιδρυτής του AthensBook, ειδικευμένος  
στην ιστορία της Silicon Valley

Η επένδυση στην καινοτομία δεν θα βο-
ηθήσει την Ελλάδα να βγει από την 
σημερινή κρίση: ίσως όμως την βοη-
θήσει να μην την ξαναζήσει. Ένα εγ-

χώριο οικοσύστημα καινοτομίας θα μπορεί όχι 
μόνο να τροφοδοτεί με ταλέντο και ελπιδοφό-
ρες startup το Βερολίνο, το Λονδίνο ή τη Silicon 
Valley, αλλά και να επικουρεί ένα μοντέλο ανά-
πτυξης που ταιριάζει περισσότερο στη χώρα μας: 
διεθνώς εμπορεύσιμες υπηρεσίες με αιχμή τον 

τουρισμό, τρόφιμα, ΑΠΕ.
Για να προχωρήσουμε, 

θα πρέπει καταρχήν να δε-
χθούμε ότι οι συστημικές 
αδυναμίες της χώρας (γρα-
φειοκρατία, ασταθές θεσμι-
κό περιβάλλον, διαφθορά) 
δεν είναι τα μόνα εμπό-
δια στην καινοτόμο επιχει-
ρηματικότητα. Φοβάμαι 

πως μόλις τα χαμηλώσουμε 
επαρκώς, θα διαπιστώσουμε 
ότι το ύψος τους απλά μασκάρευε τις 
αδυναμίες του εμποδιστή.

Αν η παγκοσμιοποιημένη μυθο-
λογία της Silicon Valley, η -κόντρα 
στο ρεύμα- εισροή κεφαλαίων σπο-
ράς και η κατάρρευση των παραδο-
σιακών ασφαλών επαγγελματικών 
δρόμων τείνουν να πριμοδοτήσουν 
την λεγόμενη επιχειρηματικότητα ευ-

καιρίας, η χώρα υστερεί σε κατάρτιση∙ κι αυτό δεν οφείλε-
ται μόνο στην εκροή δυναμικού λόγω κρίσης. Η σύντομη 
εμπειρία μου στο μίκρο-πεδίο του τεχνολογικού επιχειρείν 
στη χώρα και οι συζητήσεις με συναδέλφους με έχουν πεί-
σει για την πραγματικότητα που δεν καταγράφεται ξεκά-
θαρα στις μάκρο-αναφορές του οοΣΑ: η Ελλάδα σήμερα 
δεν διαθέτει επαρκές ανθρώπινο δυναμικό σε τομείς όπως 
η πληροφορική.

Αφήνω στην άκρη τα προφανή και πιο σημαντικά, με 
απελπισία: η πολιτική ηγεσία αδυνατεί να κρατήσει τα πα-
νεπιστήμια ανοικτά και οι δανειστές μάλλον δεν ασχολού-
νται με τα θέματα της εκπαίδευσης. Και σκέφτομαι ότι μια 
χώρα που δεν ξέρει να παραγάγει ανθρώπινο δυναμικό, 
ίσως θα μπορούσε να τα καταφέρει καλύτερα στην εισα-
γωγή του. Είναι κάτι πιο συμβατό και με τους στενούς ορί-
ζοντες του εν Ελλάδι policy-making.

θα ήταν ίσως χρήσιμο να κοιτάξουμε το παράδειγμα 
του Start-Up Chile, του προγράμματος χορήγησης grants 
που ξεκίνησε η χιλή το 2009 και μέχρι σήμερα έχει προ-

σελκύσει στο Σαντιάγο περισσότερες από 700 startup 
από περίπου 65 χώρες, δίνοντας σημαντική ώθηση στο 
σύστημα καινοτομίας της. Η Ελλάδα του αρχών του 2014 
δεν είναι success story, αλλά δεν έχει και πολλά να ζηλέ-
ψει από τη νοτιοαμερικανική χώρα. Είναι κράτος της ευ-
ρωζώνης, που διαθέτει κεφάλαια σποράς, βελτιούμενο 
θεσμικό περιβάλλον και ασυναγώνιστο κλίμα (παράγο-
ντας που συχνά υποτιμάται στη συζήτηση των επιτυχη-
μένων οικοσυστημάτων καινοτομίας). Η προσέλκυση τε-
χνολογικού ταλέντου, όχι μόνο από τη — δυναμικότερή 
μας — βαλκανική γειτονιά, αλλά και πέρα από αυτή, εί-
ναι πιθανότατα ευκολότερη από την προσέλκυση άμε-
σων ξένων επενδύσεων μεγάλης κλίμακας. Και είναι μια 
σπίθα που χρειαζόμαστε.

Χρήστος Σορώτος ’71
Τραπεζικό στέλεχος με ειδίκευση και εμπειρία 
στη διαχείριση κρίσεων

Στις αρχές της δεκαετίας του ’80, λειτουργούσαν εί-
κοσι ελληνικές και άλλες τόσες ξένες τράπεζες με 
παρουσία και δραστηριότητα στην Ελλάδα. Σή-
μερα, σαν αποτέλεσμα του consolidation του τρα-

πεζικού συστήματος, λειτουργούν δέκα περίπου τράπεζες 
εκ των οποίων οι τέσσερις είναι συστημικές. Η δραματική 
αυτή αλλαγή προκύπτει από τις εξελίξεις της οικονομίας 
και της επιχειρηματικής δραστηριότητας. Προτεραιότη-

Γ. ΠΑΝΖΑρΗΣ ’91

Η Ελλάδα του αρχών 
του 2014 δεν είναι 
success story, αλλά δι-
αθέτει κεφάλαια σπο-
ράς, βελτιούμενο θε-
σμικό περιβάλλον και 
ασυναγώνιστο κλίμα.

|Θέμα|
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τα είναι η αναδιοργάνωση των τρα-
πεζών που λειτουργούν σήμερα, για 
να επανέλθουν σύντομα στην ομα-
λοποίηση της λειτουργίας τους ενώ 
αποτελεί στόχο η συμμετοχή τους 
στην επανεκκίνηση της οικονομι-
κής δραστηριότητας, προκειμένου 
να επιτευχθούν υψηλά ποσοστά 
ανάπτυξης.

Έχει αποδειχθεί, ότι ένα τραπεζι-
κό σύστημα με υγιείς βάσεις και ορ-
θολογικό τρόπο λειτουργίας, είναι η 
πιο αποτελεσματική μέθοδος αναδι-
ανομής της ρευστότητας, ανεξαρτή-
τως των λαθών και των προβλημά-
των που χαρακτηρίζουν μια κοινωνία 
η οποία βρίσκεται σε φάση ανάπτυ-
ξης και δραματικών αλλαγών στις 
δομές της.

τα προβλήματα που αντιμετωπί-
ζουν σήμερα οι ελληνικές τράπεζες 

δεν διαφοροποιούνται από εκείνα των τραπεζών σε άλ-
λες ευρωπαϊκές χώρες που βρίσκονται σε πιο προχωρη-
μένο βαθμό ανάπτυξης. Η συγκροτημένη αναδιοργάνω-
ση του τραπεζικού συστήματος που επιχειρείται σήμερα 
με τη συμμετοχή της Ευρωπαϊκής Κεντρικής τράπεζας, θα 
οδηγήσει σε ένα καινούριο μοντέλο λειτουργίας των τρα-
πεζών σε ευρωπαϊκό επίπεδο, που θα έχει ως αποτέλεσμα, 
την έξοδο από την κρίση.

Ένα χαρακτηριστικό πρόβλημα που παρατηρείται εξ 
αιτίας της έλλειψης εμπιστοσύνης μεταξύ των τραπεζών 
στην Ευρώπη είναι ότι έχουν σχεδόν καταργηθεί οι διατρα-
πεζικές καταθέσεις. οι τράπεζες σήμερα σε μεγάλο βαθμό 
καταθέτουν τα διαθέσιμά τους στην ΕΚτ, αντί του διατρα-
πεζικού δανεισμού που επιχειρείτο στο παρελθόν. Η αδυ-
ναμία των Ευρωπαϊκών τραπεζών να χρηματοδοτήσουν 

μακροχρόνιες επενδύσεις, έχει υποκατασταθεί από Private 
Equity Funds. Η εξέλιξη αυτή είναι μια ακόμη αλλαγή στον 
τρόπο λειτουργίας του χρηματοοικονομικού συστήματος.

το περίφημο ζήτημα της διαχείρισης των «Κόκκινων 
Δανείων» (Non Performing Loans), είναι μία ακόμη κλασι-
κή τραπεζική εργασία και όχι θανατηφόρα ασθένεια. Η δαι-
μονοποίηση της διαχείρησης των NPLs οδηγεί στην απα-
ξίωση των επιχειρήσεων και την αναίτια αύξηση της ανερ-
γίας. Η αντιμετώπιση του θέματος αυτού αποτελεί λοιπόν 
την άμεση προτεραιότητα των αρμοδίων φορέων, αφού οι 
λύσεις είναι γνωστές και δοκιμασμένες.

Γιώργος Τανισκίδης ’80
Πρόεδρος Core Capital Partners ΑΕ

Για μένα τα πράγματα είναι αρ-
κετά απλά και οι λύσεις ξεκά-
θαρες. Για να επιτευχθεί αυ-
τό που αποκαλούμε ανάπτυξη 

(αλλά φοβάμαι ότι λίγοι πραγματικά 
αντιλαμβάνονται τη λέξη) χρειάζονται 
χρήματα. Σήμερα το τραπεζικό σύστη-
μα αγκαλιάζει μόνο €162 δις, ενώ έχει 
περί τα €223 δις στο δανειακό του χαρ-
τοφυλάκιο. Άρα η μόνη λύση στο πρό-
βλημα είναι η αύξηση των εγχώριων κα-
ταθέσεων, δηλαδή ο επαναπατρισμός 
των κεφαλαίων που πέταξαν την προ-
ηγούμενη τριετία προς άλλους προορι-
σμούς. Γιατί όσο οι τράπεζες δεν έχουν 
λεφτά θα συνεχίσουν να αποστρέφουν 
το βλέμμα από κάθε μορφής δανειοδό-
τηση όσο καλή και εξασφαλισμένη κι 
αν είναι.

Επιπροσθέτως, κι αφού 
συμφωνήσαμε ότι «δει δε 
χρημάτων» θα έπρεπε να 
αποδυθούμε σε μία εθνική 
προσπάθεια-εκστρατεία για 

την προσέλκυση ξένων άμεσων επενδύσεων στη χώρα. Κι 
αντί να είχαμε το INVEST IN GREECE σαν ένα παραπαίδι να 
το ανακηρύσσαμε σε κορυφαίο κρατικό όργανο προσέλ-
κυσης αλλά κυρίως διευκόλυνσης των ξένων επενδύσεων 
στη χώρα με υπερυπουργικές ευχέρειες. Δεδομένου ότι το 
χάσμα μεταξύ χορηγήσεων και καταθέσεων εγγίζει τα €60 
δις και δεδομένου ότι το έτος ρεκόρ για την τουρκία (2006) 
και με εντελώς διαφορετική προσέγγιση του ξένου κεφα-
λαίου απέφερε μόνο €26 δις, είναι ευκόλως αντιληπτό ότι 
και τα δύο αναφερόμενα μέτρα πρέπει να ακολουθηθούν 
με φανατισμό. Γιατί ακόμα κι έτσι δεν είμαι βέβαιος ότι θα 
εκμηδενίσουν το πρόβλημα και θα έχουμε ανάπτυξη. Κι 
αν όμως δεν εκμηδενίσουν το πρόβλημα, είναι βέβαιο ότι 
θα το απαλύνουν.

Χ. ΣΟρΩΤΟΣ ’71

Προτεραιότητα είναι 
η αναδιοργάνωση των 
Τραπεζών, με στόχο τη 
συμμετοχή τους στην 
επανεκκίνηση της οι-
κονομικής δραστηρι-
ότητας.

Γ. ΤΑΝΙΣκΙΔΗΣ ’80

Η μόνη λύση στο πρό-
βλημα είναι η αύξη-
ση των εγχώριων κα-
ταθέσεων άρα ο επα-
ναπατρισμός των κε-
φαλαίων που πέταξαν 
την προηγούμενη τριε-
τία προς άλλους προο-
ρισμούς.

|Η ώρα των αλλαγών|
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Καλωσορίζουμε έναν χειμώνα έντονο και απαιτητικό, 
όπως τα σχέδιά μας για το 2014. Συχνά αυτός ο μήνας, 
ο Δεκέμβριος, γίνεται απολογιστικός για τον χρόνο που 

πέρασε, και μας βοηθά να στρέψουμε το βλέμμα μπροστά 
γι’ αυτά που έρχονται. Η εκδήλωση για τον εορτασμό του 
1 έτους CDO, ενώ έγινε μόλις τρεις (3) μήνες πριν, φαίνεται 
ήδη μακρινή καθώς έχουμε βάλει δυνατά τις μηχανές για την 
καινούρια σεζόν που ξεκίνησε.

Το CDO αισίως έκλεισε 15 
μήνες ζωής, και πλέον τα 
βήματά του έγιναν πιο στα-
θερά, περνώντας στη φάση 
της θεμελίωσης και της εξε-
ρεύνησης για νέα εδάφη.

■ Placements: Τριάντα 
έξι (36) συναπόφοιτοί μας 
έχουν βρει δουλειά αξιο-
ποιώντας τις υπηρεσίες του 
CDO. Εταιρείες και επαγγελ-
ματίες μας καλούν σχεδόν 
καθημερινά στο γραφείο 
αναζητώντας είτε εξειδικευ-
μένους/έμπειρους επαγγελ-
ματίες, είτε βιογραφικά απο-
φοίτων που μόλις έχουν ολο-
κληρώσει τις σπουδές τους. 
Το ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ σας είναι 
απαραίτητο εργαλείο για να 
μπορέσουμε να κάνουμε την 
καλύτερη δυνατή διασύνδε-
ση αποφοίτων με την αγορά.

■ HR Projects: Εγκαινιάσαμε 
μία νέα υπηρεσία του CDO, 
την ανάληψη έργων HR με 
την ευκαιρία συνεργασίας 
με μεγάλο τραπεζικό όμιλο 
και ένα έργο αξιολόγησης 
ταλέντων που μας ανατέθη-
κε. Οι τομείς που μπορούμε 
να στηρίξουμε τους απο-
φοίτους μας είναι αρκετοί, 
και πάντα γίνονται εξατο-
μικευμένα – κατόπιν συνεν-

νόησης και πληροφόρησης 
ώστε να έχουμε το καλύτερο 
δυνατό αποτέλεσμα.

■ Newsletter: Εγκαινιάσα-
με και το μηνιαίο newsletter 
του CDO, με νέα και ανακοι-
νώσεις αποκλειστικά επαγ-
γελματικού χαρακτήρα. 
Απευθυνθείτε στο CDO αν εν-
διαφέρεστε να μας υποστη-
ρίξετε να μετατρέψουμε το 
Newsletter μας σε πιο σύγ-
χρονο εργαλείο, και να δημι-
ουργήσουμε εφαρμογή που 
να πηγαίνει στον απόφοιτο 
ηλεκτρονικά και να φαίνεται 
άμεσα στην οθόνη οποιασ-
δήποτε συσκευής του.

■ Σεμινάρια: Τα σεμινάριά 
μας συνεχίζονται και φέτος 
με επιτυχία, σε έναν διαμορ-
φωμένο κύκλο επαγγελμα-
τικής ανάπτυξης, με τέσσε-
ρις άξονες: Αναπτύσσω το 
Βιογραφικό μου, Προσεγγί-
ζω την Αγορά, Προετοιμά-
ζομαι για Συνέντευξη και Δι-
κτυώνομαι Αποτελεσματικά.
Σας ευχαριστούμε όλους 
που μας στηρίζετε και πι-
στεύετε σε αυτό που κάνου-
με.

Καλή Χρονιά,
Ξένια Πασχοπούλου’91

Υπεύθυνη CDO

Τα Νέα του…

Λίγα λόγια 
από την

Από τις εργασίες των σεμιναρίων με θέμα:
• Αναπτύσσω το Βιογραφικό μου
• Προσεγγίζω την Αγορά
• Προετοιμάζομαι για Συνέντευξη

CDO

 ΕκΔΗΛΩΣΕΙΣ 2014 

■■ νεοφυής Επιχειρηματικότητα 
(Μάρτιος 2014)

■■ Δεξιότητες για μία Ζωή 
(Μάιος 2014)

θα ενημερωθείτε μέσω Newsletter για τις 
ακριβείς ημερομηνίες και το περιεχόμενο 
των εκδηλώσεων, καθώς και για πρόσθε-
τες δράσεις του CDO.

 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙκΟΙΝΩΝΙΑΣ 

ΣΑΚΑ line: 210 6722067,
CDO line: 210 6748844,
e mail: cdo@saka.gr
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Επιμέλεια: Κατερίνα Σκουτέλη ’09

 κυκΛΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛμΑΤΙκΗΣ ΑΝΑΠΤυξΗΣ 

Μετά από έναν (1) διερευνητικό χρόνο στο πεδίο των σεμι-
ναρίων, θεμελιώνεται πλέον ένας κύκλος 4 σεμιναρίων που 
έχουν δημιουργηθεί με κύριο στόχο να κάνουν την επαφή 
μας με την αγορά πιο α) στοχευμένη, β) συστηματική, γ) ολο-
κληρωμένη και να αναπαράγουν δομημένα όσα μέχρι σήμε-
ρα καταλαβαίνουμε και διαισθανόμαστε επαγγελματικά. τα 
σεμινάρια αυτά έχουν δημιουργηθεί επίσης για να μας κινη-
τοποιήσουν να προχωρήσουμε σε δράσεις και αποτελέσμα-
τα με μεγαλύτερο ποσοστό επιτυχίας, μέσα σε μία αγορά τα-
χύτατα μεταβαλλόμενη.

1. Αναπτύσσω το Βιογραφικό μου, 5.11.13
2. Προσεγγίζω την Αγορά, 25.11.13
3. Προετοιμάζομαι για Συνέντευξη, 12.12.13
Και για να πατήσουμε δυναμικά στη νέα χρονιά…
4. Networking for a Lifetime, σε συνεργασία 

 με το ALBA, 23.01.14

 ΘΕΣΕΙΣ ΠΟυ ΤρΕΧΟυΝ ΑυΤΗ ΤΗΝ ΠΕρΙΟΔΟ: 

› Junior θέσεις:
■■ Business analysts για ελεγκτική εταιρεία
■■ οικονομολόγοι για νεοσύστατη ομάδα σε τραπεζικό 

οργανισμό

› Εξειδικευμένες θέσεις, με εμπειρία:
■■ Γενικός Διευθυντής για ΜΚο
■■ Operations Manager, εταιρεία εισαγωγής και εμπορίας 

βιομηχανικών ειδών
■■ Βrand Ambassador, wine field
■■ Sales & Marketing, βιομηχανικός τομέας
■■ Client Service Senior executive, advertising field
■■ Social Media experts for multinational FMCG Company
■■ Graduates and postgraduate students for internship 

programmes in 40 of the most prominent companies in 
Greece (to be announced officially around January ’14)

■■ Sales Exports Manager, Γερμανία

 ΣΕμΙΝΑρΙΑ 
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Αφιέρωμα|AFD

Alumni Fund     Drive

Από την εκδήλωση (Θέατρο Κολλεγίου, 8.11.2007) για την 40ετηρίδα του AFD: Αναμνηστική φωτογραφία παλαιών Προέδρων της Επιτροπής, 
που βραβεύθηκαν από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου του Ελληνοαμερικανικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Αλέξανδρο Κ. Σαμαρά ’67.

Υπάρχουν οράματα, η πραγμα-
τοποίηση των οποίων εξαρτά-
ται από την προσωπικότητα 
εκείνων που τα εμπνεύστηκαν. 

Με τη δημιουργία της επιτροπής Αποφοί-
των για το ταμείο Υποτροφιών του Alumni 
Fund Drive το 1967, δόθηκε η εκκίνηση για 
τη συστηματική υποστήριξή του, μεταφέ-
ροντας στην πράξη την ιδέα- θησαυρό του 
Στεφάνου Δέλτα. Δημιουργοί και πρώτοι 
χρηματοδότες, άλλωστε, του Προγράμμα-
τος Υποτροφιών ήταν ο «πατέρας του Κολ-

λεγίου» Στέφανος Δέλτα και η σύζυγός του 
Πηνελόπη Δέλτα. το σύστημα λειτουργίας 
του διαμορφώθηκε από τον Homer Davis, 
ο οποίος διετέλεσε επί 30 και πλέον χρό-
νια Διευθυντής/President του Κολλεγίου.     

ο ΕΡΜΗΣ παρουσιάζει, στο κεντρικό 
αφιέρωμα αυτού του τεύχους, τις ιστορικά 
πολύτιμες λεπτομέρειες, οι οποίες καθό-
ρισαν την διαδρομή του θεσμού του AFD, 
που αποτελεί ορόσημο για το Σχολείο μας. 
Παρουσιάζονται επίσης τα σημαντικότερα 
πρόσωπα, η πολύτιμη εθελοντική προσφο-

χάρη στο Πρόγραμμα Υποτροφιών, μαθητές, των οποίων οι οικογένειες 
έχουν περιορισμένες οικονομικές δυνατότητες ή αντιμετωπίζουν σοβαρά 
οικονομικά προβλήματα, σπουδάζουν στο Κολλέγιο ώστε –όπως είχε το-
νίσει ο Στέφανος Δέλτα– να μην καταντά η εκπαίδευση και η μόρφωση, 
που δίνει το Σχολείο μας «ένα είδος προνομίου της ευπορούσης τάξεως».

Επιμέλεια:  Στέλιος Χαρτζίδης ’93, 
Αντώνης Κατσαρός ’87

Ευχαριστούμε τον 
Δημήτρη Καραμάνο ’59 

για την πολύτιμη βοήθειά του.
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Συγχαίρω τους υπεύθυ-
νους του ΕΡΜΗ για την 
πρωτοβουλία αφιέρωσης 
του τεύχους αυτού στον 

θεσμό του Alumni Fund Drive –
επέκταση του θεσμού των Υποτρο-
φιών, που αποτελεί την «αιχμή του 
δόρατος» της κοινωνικής και παι-
δαγωγικής φιλοσοφίας του Σχολεί-
ου μας και κεντρικό στοιχείο της 
ξεχωριστής φυσιογνωμίας του.

Η πρωτοβουλία αυτή είναι και επίκαιρα εύστοχη: Η σχο-
λική χρονιά 2013-2014 είναι αφιερωμένη από το Κολλέγιο 
στον Στέφανο Δέλτα, ιδρυτή –μαζί με τη σύζυγό του Πηνε-
λόπη Δέλτα– του ταμείου Υποτροφιών μας και εμπνευστή 
της ιδέας συστηματικής στήριξής του από τους αποφοίτους.

Η συνεισφορά του Alumni Fund Drive, όπως και των Επι-
τροπών Parents Fund Drive και Past Parents Fund Drive, δεν 
αφορά μόνο στην ενίσχυση του ταμείου Υποτροφιών.

Είναι πολύτιμη η ευρύτερη συμβολή του στην Κολλεγι-
ακή ζωή και στις σχέσεις των αποφοίτων με το Σχολείο μας. 
Η δράση των μελών του Alumni Fund Drive εκπέμπει ένα εξ 
ίσου πολύτιμο μήνυμα:
■■ Μήνυμα προσήλωσης στις αρχές και αξίες του Σχολείου 

μας και έμπρακτης έκφρασης αγάπης προς αυτό.
■■ Μήνυμα για τη σημασία του εθελοντισμού και της κοινω-

νικής αλληλεγγύης, ιδιαίτερα στους δύσκολους καιρούς.
Έχοντας διατελέσει μέλος του Alumni Fund Drive, αισθά-

νομαι –όπως όλοι οι Class Agents του χθες και του σήμερα– 
ιδιαίτερα υπερήφανος για το «λιθαράκι» που έχουμε βάλει 
στο χτίσιμο του θεσμού αυτού, δημιουργήματος του αείμνη-
στου Πλάτωνα Μουσαίου και του Δημήτρη Καραμάνου.

Πιστεύω ότι το Alumni Fund Drive θα συνεχίσει να επι-
τελεί και στο μέλλον τη σπουδαία αποστολή του, με ακόμη 
μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα.

την τελευταία δεκαπενταετία το ποσοστό συμμετοχής 
στο Alumni Fund Drive κινείται σε πολύ χαμηλά επίπεδα. 
οι προσπάθειες, όμως, που καταβάλλονται σε οργανωτικό, 
λειτουργικό και επικοινωνιακό επίπεδο, και η ολοένα μεγα-
λύτερη ενεργός ευαισθητοποίηση των νεότερων μελών της 
Κολλεγιακής οικογένειας, δικαιολογούν την πίστη μου αυτή.

Ας έχουμε πάντα στη σκέψη μας το κεντρικό motto της 
Annual Campaign του AFD: Αν δεν υπήρχε το Πρόγραμμα 
Υποτροφιών, το Κολλέγιο θα ήταν ένα άλλο σχολείο. Όχι το 
δικό σου! Και ας γίνει αυτή η σκέψη ουσιαστική σύμπραξη 
στην ενίσχυση του ταμείου Υποτροφιών του Σχολείου μας.

Αλέξανδρος Κ. Σαμαράς ’67
Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου

του Ελληνοαμερικανικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος

Alumni Fund     Drive

ρά των οποίων έχει τοποθετήσει το AFD στην κορυφή της 
ιεραρχίας της Κολλεγιακής φιλοσοφίας.

Η Επιτροπή Αποφοίτων για το ταμείο Υποτροφιών 
(Alumni Fund Drive Committee – AFD) δημιουργήθηκε 
στα τέλη του 1967 με πρωτοβουλία – συνεργασία του Ελ-
ληνοαμερικανικού Εκπαιδευτικού ίδρύματος και του Συλ-
λόγου Αποφοίτων Κολλεγίου Αθηνών. Πρωτεργάτες ήταν 
ο αείμνηστος Πλάτων Μουσαίος ’30 και ο τότε Πρόεδρος 
του ΣΑΚΑ Δημήτρης Καραμάνος ’59.

τη λειτουργία του AFD ανέλαβε η Διεύθυνση Δημοσίων 
Σχέσεων / Γραφείο Αποφοίτων του ΕΕί με συντονιστές τον 
Πλάτωνα Μουσαίο και, ακολούθως, τον νικηφόρο Δια-
μαντούρο ’61, τον Δημήτρη Καραμάνο ’59 και την Καίτη 
Μουσαίου. Από το 1996 την ευθύνη οργάνωσης – συντο-
νισμού έχει το Office of Development νυν Γραφείο Fund 
Drive Office με επικεφαλής την Καίτη Μουσαίου και τον 
Chris McClinton και από το 2011 την Κασταλία Σαμοΐλη.

οι προσπάθειες των Class Agents είναι επικεντρωμέ-
νες κυρίως στην εξασφάλιση δωρεών για την ενίσχυση του 
ταμείου Υποτροφιών απευθείας από τους παλιούς συμμα-
θητές τους. Έμφαση δίνεται όχι τόσο στο ύψος των δωρε-
ών όσο στην ευρύτητα της συμμετοχής. Η συνεισφορά του 
Alumni Fund Drive όμως, δεν είναι μόνο οικονομική. Είναι 
πολύτιμη η ευρύτερη συμβολή του στην Κολλεγιακή Ζωή 
και στις σχέσεις των αποφοίτων με το Κολλέγιο.

το ξεχωριστό
πολύτιμο μήνυμα
του Alumni Fund Drive

Πρόγραμμα υποτροφιών 2012-2013*
Κολλεγίου Αθηνών - Κολλεγίου Ψυχικού

Αριθμός αιτήσεων 828
Αριθμός μαθητών που είχαν έκπτωση 
στα δίδακτρα 713
Ποσοστό επί των αιτήσεων 86%
Συνολικό χορηγηθέν ποσό €3.001.549

* Δεν περιλαμβάνονται παιδιά του προσωπικού

την τελευταία 25ετία, το Πρόγραμμα Υπο-
τροφιών του E.E.I. παρέχει βοήθεια κάθε 
χρόνο (κατά μέσο όρο) σε περίπου 440 μα-
θητές του Κολλεγίου. το συνολικό ποσό, 
που έχει διατεθεί για υποτροφίες κατά την 
περίοδο αυτή, υπερβαίνει τα €27.000.000.
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Όταν, σε πρόσφατη συνέντευξή μου στον ΕΡ-
ΜΗ, μου ζητήθηκε να ξεχωρίσω κάποια γεγο-
νότα στην μακρόχρονη Κολλεγιακή διαδρομή 
μου που θεωρώ σημαντικότερα, το πρώτο που 

ανέφερα ήταν η δημιουργία, το 1967, της Επιτροπής Απο-
φοίτων για το ταμείο Υποτροφιών, του Alumni Fund Drive. 
Πιστεύω ότι πρόκειται, πράγματι, για μια θεσμική καινοτο-
μία-ορόσημο στην μακρόχρονη πορεία του Σχολείου μας και 
του ΣΑΚΑ, καθώς συνδέεται άμεσα με την ουσία ενός άλ-
λου –θεμελιακού, ιστορικού, ταυτισμένου απόλυτα με το ίδιο 
το Κολλέγιο– θεσμού: του Προγράμματος Υποτροφιών του.

Μπορεί η δημιουργία του Alumni Fund Drive να ήταν 
προϊόν της πρωτοβουλίας και συνεργασίας του αξέχαστου 
Πλάτωνα Μουσαίου (από πλευράς Κολλεγίου) και του τότε 
Προέδρου του ΣΑΚΑ, θα πρέπει ωστόσο να τονισθεί η συμ-
βολή και κάποιων άλλων αποφοίτων, «πρωτοπόρων-σκα-
πανέων» του θεσμού αυτού:

  των μελών της πρώτης Επιτροπής του AFD (με Πρό-
εδρο τον αείμνηστο Άγγελο Κανελλόπουλο), που μα-
ζί ξεκινήσαμε, μαζί μοιραστήκαμε τις προσπάθειες, τις 
δυσκολίες, τις ελπίδες του ξεκινήματος, και την ικανο-
ποίηση της ευόδωσής του.

  Διευρύνοντας τον «κύκλο», πρέπει να αναφερθούν και 
άλλοι:

– Από πλευράς Κολλεγίου, Πρόεδρος του Διοικητικού 
Συμβουλίου (με την ενθάρρυνση του οποίου έγινε το εγ-
χείρημα) ήταν τότε η Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου. Γενικός 
Γραμματέας ο Πλάτων Μουσαίος. ταμίας o Γιώργος Γόντι-
κας. και μέλη οι Δημήτρης Βελισσαρόπουλος, Λάμπρος Ευ-
ταξίας, Μηνάς Εφραίμογλου, Γιώργος Μυλωνάς, Κωνστα-
ντίνος νικολόπουλος και Homer Davis. President ήταν o 
James Beaverson και Συνδιευθυντής ο Κωνσταντίνος Λα-
λόπουλος.

– Συμβολή, όμως, είχε και το Διοικητικό Συμβούλιο του 
ΣΑΚΑ, που στήριξε την πρωτοβουλία του Προέδρου του: 
Γιάννης Ζέππος, Αντιπρόεδρος. Λουκάς Μορφίνης, Γενικός 
Γραμματέας. νίκος Δούμας, ταμίας. Γιώργος Δαλακούρας, 
Ειδικός Γραμματέας. Παντελής Παπάζογλου, Γιώργος τσά-
κωνας, Πέτρος τζεδάκης, Κωνσταντίνος Σινιώρης, Αλέξης 
Καλλιακούδας, Γιώργος Δραγώνας, σύμβουλοι.

Διευθυντής του Συλλόγου ήταν ο Αντώνης χιόνης.

Η δική μου σχέση με το Alumni Fund Drive είναι δια-
χρονικά πολύπλευρα στενή: Πέραν του ρόλου μου, ως Προ-
έδρου του ΣΑΚΑ, στην ίδρυσή του και αργότερα ως Class 
Agent, είχα το προνόμιο, πριν 30 χρόνια, να αναλάβω από 
άλλη «έπαλξη» την εκ μέρους του Κολλεγίου ευθύνη οργα-
νώσεως-συντονισμού του Alumni Fund Drive επί 15 χρό-
νια περίπου.

Σήμερα οι δεσμοί μου με το Alumni Fund Drive παρα-
μένουν στενοί, ίσως όχι, πλέον, τυπικά/οργανικά, αλλά σί-
γουρα ουσιαστικά (λόγω και της ιδιότητάς μου ως επικεφα-
λής του Προγράμματος Υποτροφιών) και –ασφαλώς– συ-
ναισθηματικά.

ο σπουδαίος αυτός θεσμός είχε, έχει και θα εξακολου-
θήσει να έχει τεράστια σημασία για το Σχολείο μας, για την 
Κολλεγιακή κοινότητα και για το «πνεύμα του Κολλεγίου», 
για τις αρχές του, για την κοινωνική-παιδαγωγική φιλοσο-
φία του, για τις ανθρωπιστικές αξίες του, φορείς-φάροι των 
οποίων είναι –πρέπει να είναι πάντα– οι απόφοιτοί του.

Δημήτρης Γ. Καραμάνος ’59
Πρώην Πρόεδρος του ΣΑΚΑ

1988: Ο Διευθυντής/President Walter McCann  
και ο επικεφαλής του Προγράμματος Υποτροφιών 
Δημήτρης Καραμάνος απονέμουν  
τιμητικό δίπλωμα στον Λουκά Μορφίνη,  
Class Agent της τάξης του ’44,  
“πρωταθλήτριας” ως προς το ποσοστό  
συμμετοχής στο AFD της χρονιάς εκείνης.

θεσμική καινοτομία-ορόσημο

Αφιέρωμα|AFD



ερμής  33

Από πότε ασχολείσαι με το Fund Drive; Πώς ξεκίνησε η ενασχόλησή σου 
αυτή;

Ως Class Agent της τάξης μου ασχολούμαι με τον θε-
σμό των υποτροφιών από το 1967. Ήταν η χρονιά που ο 
Πλάτων Μουσαίος ’30 μαζί με τον Δημήτρη Καραμάνο ’59 
αποφάσισαν να οργανώσουν καλύτερα τον τρόπο οικο-
νομικής ενίσχυσης του ταμείου Υποτροφιών. Συγκεκριμέ-
να ο Πλάτωνας, για τον οποίο έτρεφα ιδιαίτερη εκτίμηση 
όπως όλοι μας, μου τηλεφώνησε για να με ενημερώσει για 
τις σκέψεις που υπήρχαν πάνω στο θέμα και μου πρότει-
νε να ασχοληθώ ενεργά και συστηματικά μαζί με όλη την 
ομάδα που επρόκειτο να δημιουργηθεί.

χωρίς κανέναν ενδοιασμό δέχθηκα να αναλάβω τη θέ-

ση αυτή. Βλέπεις, ως εσωτερικός μαθητής στο οικοτροφείο 
επί πολλά χρόνια, ήμουν ενημερωμένος για τον θεσμό των 
Υποτροφιών λόγω και της παρουσίας πολλών υποτρόφων 
μαθητών ανάμεσα στους μαθητές του οικοτροφείου. Έτσι, 
με δύο ακόμη φίλους και συμμαθητές τον Δημήτρη Παπα-
θανασίου και τον Πάρι τσικαλάκη, αποφασίσαμε να ανα-
λάβουμε τον ρόλο αυτό για την τάξη του ’64. Από τότε εί-
μαστε συνεχώς μαζί εως το 2006 που μου προτάθηκε να 
αναλάβω την θέση του Προέδρου του Alumni Fund Drive, 
θέση που ανανεώνεται κάθε διετία.

Μετά από 40 χρόνια στη θέση του Class Agent, στην οποία παραμένεις μέ-
χρι σήμερα, ποιες ήταν οι πρώτες κινήσεις που έκανες αναλαμβάνοντας 
τη θέση του Προέδρου;

Ασχολείται με το Alumni Fund Drive επί 46 συνεχόμενα χρόνια. Γεννημένος στην Κωνσταντινού-
πολη, μαθητής στο Οικοτροφείο, απόφοιτος της τάξης του ’64 και «πολυνίκης» στον αγώνα με-
ταξύ των τάξεων για το ποια θα συγκεντρώσει το μεγαλύτερο ποσοστό συμμετοχής δωρητών σε 
ετήσια βάση. Συνέντευξη με τον Πρόεδρο του Alumni Fund Drive, Δημήτρη Βαμβακόπουλο ’64.

“Σημασία έχει η συμμετοχή!”

Ακόμα και μια
συμβολική
δωρεά μπορεί

να κάνει
τη διαφορά…
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ΔΗΜΗτΡΗΣ ΒΑΜΒΑΚοΠοΥΛοΣ ’64

Ο Πρόεδρος του AFD 
Δημήτρής Βαμβακόπουλος ’64 
μιλάει μέ τον συνεργάτη του 
Στέλιο Χαρτζίδη ’93 
για τη διαχρονικότητα 
του θεσμού
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Μέσα στο διάστημα αυτό είχα την τύχη να παρακο-
λουθώ από κοντά τις αλλαγές που είχαν επέλθει στη δο-
μή και τη λειτουργία του Σχολείου, τουλάχιστον όπως τη 
γνωρίζαμε εμείς οι παλαιότεροι απόφοιτοι. Συγκεκριμέ-
να, η προσθήκη των τριών πρώτων τάξεων του Δημο-
τικού, η δημιουργία του Κολλεγίου Ψυχικού, και η κα-
τάργηση του επί πλέον χρόνου φοίτησης οδήγησαν σε 
μεγάλη αύξηση της μαθητικής κοινότητας. Σε συνδυ-
ασμό και με τη διακοπή της λειτουργίας του οικοτρο-
φείου απαιτούσαν άμεσα μια διαφορετική αντιμετώπι-
ση του θεσμού των Υποτροφιών, σύμφωνη με τις απαι-
τήσεις της εποχής. νέες μέθοδοι, νέοι τρόποι προσέγγι-
σης των αποφοίτων, κυρίως των νεώτερων, θα βοηθού-
σαν να μην παραμείνουμε στατικοί και να δώσουμε μια 

Ο Class Agent είναι 
σημείο αναφοράς 
για τους συμμαθητές του

Η μεγάλη αύξηση των μελών
της μαθητικής κοινότητας
απαιτεί μια διαφορετική
αντιμετώπιση του θεσμού
των Υποτροφιών

Πρόεδροι Alumni Fund Drive
1967-68 ΑΓΓΕΛοΣ ΚΑνΕΛΛοΠοΥΛοΣ x50
1969 ΗΛίΑΣ ΜΕτΑξΑΣ χ55 & ΣΠΥΡίΔΩν ΜΕτΑξΑΣ ’54
1970 ΠΑνΑΓίΩτΗΣ ΠΑΠοΥτΣΑνΗΣ ’50
1971 ΕΥθΥΜίοΣ ΠΑΠΑΠΑννΗΣ ’53
1972 ΓΕΩΡΓίοΣ ΜΑνοΥΣΑΚΗΣ ’50
1973 ΜίχΑΗΛ ΚΑΜχΗΣ x48
1974 ΑντΩνίοΣ ΚΑνΕΛΛοΠοΥΛοΣ x54
1975 θΕοχΑΡΗΣ ΑνΑΣτΑΣίΑΔΗΣ ’54
1976 ίΩΑννΗΣ ΡίτΣΩνΗΣ ’37
1977 ΕΥθΥΜίοΣ χΡίΣτοΔοΥΛοΥ ’51
1978 ΠΑνΑΓίΩτΗΣ ΜΑνίΑΣ x52 & ΑΡΗΣ ΜΑνίΑΣ x57
1979 ΑΡΗΣ ΜΑνίΑΣ x57
1980 ΠΑνΑΓίΩτΗΣ ΚοΥΜΑντοΣ ’60
1981 ΠΑνΑΓίΩτΗΣ ΓΕΡοΛΥΜΑτοΣ ’55
1982 ΑνΔΡΕΑΣ ΠΡοΜΠονΑΣ ’54
1983-85 ΦίΛίΠΠοΣ ΔΕΛΗΓίΑννΗΣ ’57
1986-87 ΕΠΑΜΕίνΩνΔΑΣ ΒΕνΕτΣίΑνοΣ ’52
1987-92 ΚΩνΣτΑντίνοΣ ΑΡΓΕίτΗΣ ’65
1992-95 ΑντΩνίοΣ ΚΡΗτίΚοΣ ’69
1995-01 ΠΑνΑΓίΩτΗΣ ΒΑΦΕίΑΔΑΚΗΣ ’70
2001-04 ΑΛΕξΗΣ ΠίΛΑΒίοΣ ’72
2004-05 ΗΛίΑΣ νίΚοΛΑΚοΠοΥΛοΣ ’87
2005-13 ΔΗΜΗτΡΗΣ ΒΑΜΒΑΚοΠοΥΛοΣ ’64
 (Συνεργάτης-Βοηθός: ΣτΕΛίοΣ χΑΡτΖίΔΗΣ ’93)

1978: Οι Πρόεδροι του AFD Πάνος 
Μανιάς x52 και Άρης Μανιάς x57 
με τον Πρόεδρο του Δ.Σ. του ΕΕΙ 
Γιώργο Γόντικα ’38, τον Πρόεδρο 
του PFD Σόλωνα Αμαρίλιο και τον 
Πλάτωνα Μουσαίο ’30.

Αφιέρωμα|AFD
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νέα ώθηση στον θεσμό. Η βασική μου διαπίστωση ήταν 
το έλλειμμα γνώσης γύρω από το Πρόγραμμα Υποτρο-
φιών μεγάλου μέρους του σώματος των νεώτερων κυρί-
ως Αποφοίτων αλλά και της μαθητικής κοινότητας και 
του εκπαιδευτικού προσωπικού. Έτσι, καταλήξαμε στην 
απόφαση ότι η πληροφόρηση και η τακτική ενημέρωση 
προς κάθε κατεύθυνση είχαν προτεραιότητα.

Από τους πρώτους κιόλας μήνες, έχοντας και τη συ-
μπαράσταση του Συλλόγου Αποφοίτων, χρησιμοποιή-
σαμε τον ΕΡΜΗ, καθιερώνοντας μόνιμη στήλη για το 
Fund Drive. Παράλληλα, καθιερώθηκε η έκδοση της Συ-
νοπτικής Ετήσιας Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου 
του ΕΕί η οποία περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, αναλυτικό 
οικονομικό απολογισμό του ΕΕί και η οποία αποστέλλε-
ται σε όλους τους αποφοίτους. Αυτές οι πρώτες κινήσεις 
είχαν άμεση ανταπόκριση με αποτέλεσμα από το αμέ-
σως επόμενο οικονομικό έτος να διπλασιαστεί σχεδόν 
το ποσοστό συμμετοχής των αποφοίτων στο Fund Drive.

Το Σχολείο πώς ανταποκρίθηκε στις διαπιστώσεις αυτές;

Είναι γνωστό ότι η διοίκηση του Σχολείου μας στη-
ρίζει με όλες της τις δυνάμεις τον θεσμό των Υποτροφι-
ών, όχι μόνο οικονομικά συνεισφέροντας στον προϋπο-
λογισμό, αλλά και με υλικοτεχνική υποδομή και τη διά-
θεση έμψυχου δυναμικού αποκλειστικά για το σκοπό αυ-
τό. ίδιαίτερα τα τελευταία χρόνια λόγω της κρίσης και 
με την τρομακτική αύξηση των αιτήσεων για οικονομική 
βοήθεια, το Σχολείο έχει αυξήσει τον προϋπολογισμό για 

Ο Class Agent είναι 
σημείο αναφοράς 
για τους συμμαθητές του

ίστορικά, ο θεσμός 
των υποτροφι-
ών είναι ένα ανα-
πόσπαστο τμήμα 

του Κολλεγίου, δίνο-
ντας την δυνατότητα 
σε παιδιά από ένα ευ-
ρύ φάσμα της ελληνι-
κής κοινωνίας να φοι-
τούν στο σχολείο μας.

Σήμερα, η ανάγκη 
των υποτροφιών είναι 
περισσότερο επιτακτι-

κή, όχι μόνον για να επιτρέπει σε μαθητές να ει-
σάγονται στο Κολλέγιο αλλά και για να αποτρέπει 
μαθητές από το να διακόψουν την φοίτηση τους 
σε αυτό για οικονομικούς λόγους. τα χρήματα των 
υποτροφιών συγκεντρώνονται επιτυχώς με διαφο-
ρετικούς τρόπους και σε αυτό το σύντομο σημεί-
ωμα θα ήθελα να αναφερθώ ειδικά στο θεσμό του 
Faculty Fund Drive.

ο πρώτος και βασικότερος στόχος του Faculty 
Fund Drive είναι να γνωρίσουν οι μαθητές μας το 
θεσμό των Υποτροφιών, με την καθοδήγηση των 
δασκάλων τους. Ύστερα, να συνειδητοποιήσουν 
πώς κάποιοι από τους συμμαθητές τους, χωρίς να 
γνωρίζουν ποιοι, ωφελούνται από τις υποτροφίες 
και χωρίς αυτές πιθανόν να μην βρίσκονταν στα 
ίδια θρανία. Μετά, να εμφυσήσουν οι εκπαιδευτι-
κοί μας στα παιδιά μας την έννοια της κοινωνικής 
προσφοράς μεταξύ τους από την τρυφερή ηλικία 
του Δημοτικού μέχρι το Λύκειο.

Αλλά υπάρχει και ένας ακόμα λόγος που με 
αγγίζει τουλάχιστον όσο και οι άλλοι. το Κολλέγιο 
ήταν πάντα υπερήφανο για το πνεύμα του, την αί-
σθηση της κοινότητας, την άρρηκτη σχέση με τους 
αποφοίτους του. Κάτι που μας κάνει να ξεχωρίζου-
με από άλλα σχολεία της Ελλάδας και να είμαστε 
πιο κοντά σε αυτά στην άλλη πλευρά του Ατλαντι-
κού, ένα πραγματικό Ελληνοαμερικανικό σχολείο.

Η αλληλεγγύη που αναπτύσσεται στο πλαίσιο 
του Faculty Fund Drive μας δένει ακόμα περισσό-
τερο ως κοινότητα και είναι συνεπής με τον στρα-
τηγικό μας στόχο να δημιουργούμε αλλά και να δι-
ατηρούμε μια δεμένη οικογένεια αποφοίτων που 
να νοιάζονται για το Σχολείο μας, όπως συμβαίνει 
από τότε που ιδρύθηκε το Κολλέγιο.

Δρ Σπύρος Πολλάλης
Διευθυντής/President

Κολλεγίου Αθηνών - Κολλεγίου Ψυχικού

ο ρόλος του
Faculty Fund Drive
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το ταμείο Υποτροφιών στα 3.750.000 ευρώ όταν τη χρονιά 
2010-2011, το ποσό που είχε διατεθεί ήταν μόλις 2.047.551 
ευρώ. Και πρέπει να σημειώσω ότι το μεγαλύτερο τμήμα 
από το ποσό αυτό καλύπτεται από τον τακτικό προϋπολο-
γισμό του Σχολείου. Είναι επιτακτική ανάγκη λοιπόν, να 
καταλάβουμε όλοι, μαθητική κοινότητα, εκπαιδευτικό και 
διοικητικό προσωπικό, απόφοιτοι και γονείς πόσο σοβαρό 
θέμα είναι για την κοινωνία μας το να έχει καταθέσει αίτη-
ση στο ταμείο Υποτροφιών για οικονομική βοήθεια περί-
που το 20% των οικογενειών, των οποίων τα παιδιά φοιτούν 
στο Σχολείο μας. θα τολμούσα να πω ότι αυτό και μόνο το 
γεγονός καταρρίπτει τον μύθο ότι το Κολλέγιο είναι σχο-
λείο ευπόρων. Δεν είναι, είναι σχολείο αρίστων.

Για να επανέλθω στην ερώτησή σου, η Διοίκηση του Σχο-

1986:  Ο Πρόεδρος του AFD Φίλιππος Δεληγιάννης ’57 
με τον διάδοχό του στη θέση αυτή 
Επαμεινώνδα Βενετσιάνο ’52.

Η πρώτη Επιτροπή του AFD
[1967-1968]

Πρόεδρος
Άγγελος Κανελλόπουλος x50

Αντιπρόεδροι
Αλέκος Πόρτολος ’34 (και υπεύθυνος για τις 
τάξεις 1929-1940), Γιώργος Ζαμπίκος ’48 (και 
υπεύθυνος για τις τάξεις 1941-1951), νίκος 
Εμπέογλου ’55 (και υπεύθυνος για τις τάξεις 
1952-1959), Κωνσταντίνος Κανόνης ’62 (και 
υπεύθυνος για τις τάξεις 1960-1967)

Βοηθοί Αντιπρόεδροι
νίκος τριανταφυλλίδης ’34 (και υπεύθυνος για 
τις τάξεις 1929-1940), Πέτρος Αλιβιζά τος ’61, 
Πέτρος Βαλταζάνος ’65

Σύμβουλοι
Δημήτρης Καραμάνος ’59 (Πρόεδρος ΣΑΚΑ), 
Γιάννης Ζέπος ’48 (Αντιπρόεδρος ΣΑΚΑ), Πλά-
των Μουσαίος ’30 (εκπρόσωπος Κολλεγίου 
Αθηνών)

Class Agents
Γιώργος νικολακόπουλος ’36, Γιάννης Ριτσώ-
νης ’37, Δημήτρης Μανουηλίδης ’39, Μι χάλης 
Βρανάς ’41, Μάριος Γιάννας ’42, χαράλαμπος 
Βελλής ’43, Κώστας Αθανασιά δης ’45, Γιώρ-
γος Βαγιωνής ’45, Παντιάς Μαργαρίτης ’46, 
Αλέξανδρος Ρωμανός ’47, Γιάννης Ζέπος ’48, 
Αλέξανδρος Λυμπερόπουλος ’49, χαράλαμπος 
Βλαχούτσικος ’50, Μαρσέλ Γιοέλ ’50, τιμολέων 
Παμπούκας ’51, Γιώργος νικολάου ’52, νίκος 
Αδαμαντιάδης ’53, Γιώργος Εμπέογλου ’53, Άγ-
γελος Κοκκώνης ’53, τάκης χριστόπουλος ’53, 
Γιώργος Αναστασόπουλος ’54, Μάριος Αθανα-
σίου ’55, Γιώργος Ενεπεκίδης ’56, Βλά σης Κα-
τράντζος ’57, Παντελής Βελισσαρόπουλος ’58, 
Σπύρος Γαληνός ’59, Κώστας Σινιώρης ’60, Πέ-
τρος Αλιβιζάτος ’61, Ηρακλής Λιόκης ’62, Γιώρ-
γος Βογιατζής ’63, Βα σίλης τζιγγούνης ’63, Δη-
μήτρης Βαμβακόπουλος ’64, Δημήτρης Παπα-
θανασίου ’64, Κώστας Αργείτης ’65, Αδαμάντι-
ος Καραμανής ’66, Ευάγγελος Μαρνέρης ’66, 
νότης Μπερνίτσας ’67, Γεράσιμος Φίλιππας ’67

›
204 απόφοιτοι (14,5% επί του συνόλου) 
συνεισέφεραν στο ταμείο Υποτροφιών το 

1966-67. 

›
την επόμενη χρονιά 1967-68 (πρώτη της 
λειτουργίας της Επιτροπής Αποφοίτων 

για το ταμείο Υποτροφιών AFD), ο αντίστοι-
χος αριθμός αποφοίτων-δωρητών αυξήθηκε 
σε 349 με το ποσοστό συμμετοχής να φτά-
νει σε 23,8%.

Αφιέρωμα|AFD



ερμής  37

λείου έχει αναγνωρίσει την ανάγκη για καλύτερη οργάνωση 
και έχει αναβαθμίσει το γραφείο του Fund Drive, το οποίο 
στελέχωσε με αξιόλογο προσωπικό που υποστηρίζει όλες τις 
δράσεις των διαφόρων επιτροπών. οι δράσεις γίνονται πο-
λύ οργανωμένα, με συνεχείς συσκέψεις και ομαδικό πνεύμα.

Ανέλαβες την Προεδρία σε μια εποχή γιγάντωσης του Σχολείου και με την Ελ-
λάδα στο κατώφλι της οικονομικής κρίσης. Πώς ανταποκρίθηκε το Alumni 
Fund Drive στις ολοένα αυξανόμενες ανάγκες του Προγράμματος Υποτροφιών;

Ανέφερα και πιο πριν ότι τα τελευταία χρόνια γίνεται 
μια προσπάθεια για να βελτιώσουμε τον τρόπο προσέγ-
γισης των αποφοίτων κάνοντας αρκετά καινούρια πράγ-
ματα και τα αποτελέσματα έχουν ήδη αρχίσει να διαφαί-
νονται. Αναβαθμίσαμε τον ρόλο του Class Agent των τά-
ξεων από απλά «εισπρακτικό» σε συνδετικό κρίκο μετα-
ξύ συμμαθητών και συμμαθητριών. ο Class Agent είναι ο 
βασικός συντελεστής στην αλυσίδα των ενεργειών που γί-
νονται για την συγκέντρωση χρημάτων από το σώμα των 
αποφοίτων. θα έλεγα ότι είναι και μία επιβράβευση, ένας 
τίτλος τιμής για όσους έχουν αυτή την θέση, γιατί ο Class 
Agent είναι σημείο αναφοράς. Είναι αυτός ο οποίος όσο 
περνούν τα χρόνια, κάνει τους ισχυρούς δεσμούς των σχο-
λικών θρανίων ακόμα ισχυρότερους και φέρνει τους συμ-
μαθητές ακόμα πιο κοντά. Ενδεικτικά αξίζει να αναφερθώ 
στην πλήρη υποτροφία για 6 χρόνια που προσέφερε η τά-
ξη του ’79 από χρήματα που συγκεντρώθηκαν με την ευ-
καιρία του reunion των 30 ετών. Φυσικά έχουν γίνει και άλ-
λες παρόμοιες προσπάθειες.

Όταν, το 1967, ο 
Πλάτων Μου-
σαίος, ο τότε 
Πρόεδρος του 

ΣΑΚΑ Δημήτρης Καραμά-
νος και ο φίλος μου Άγγε-
λος Κανελλόπουλος (πρώ-
τος Πρόεδρος του Alumni 
Fund Drive) μου ζήτησαν να 
γίνω Class Agent της τάξης 
μου στην Επιτροπή Απο-

φοίτων για την Ενίσχυση του ταμείου Υποτροφιών / 
Alumni Fund Drive –που μόλις τότε είχε δημιουργη-
θεί– δέχτηκα όχι απλώς πρόθυμα, αλλά με ενθουσια-
σμό: Γιατί και εγώ, όπως και οι περισσότεροι απόφοι-
τοι της εποχής μου, είχαμε ιδιαίτερη ευαισθησία για 
τον θεσμό των Υποτροφιών, έχοντας ζήσει από κοντά 
τις προσπάθειες και έχοντας γίνει ως μαθητές κοινωνοί 
του οράματος του Στέφανου Δέλτα και της φιλοσοφί-
ας του για τον σκοπό του θεσμού των Υποτροφιών στο 
Σχολείο μας. Και διατηρήσαμε μέσα μας –ως μνήμες 
- κίνητρο εθελοντισμού και αλληλεγγύης– την εμπει-
ρία μας από τα σκληρά Κατοχικά χρόνια.

τον ενθουσιασμό μου μοιράσθηκαν έμπρακτα οι 
περισσότεροι συμμαθητές-συναπόφοιτοι. Έτσι, μολο-
νότι το ξεκίνημα του νέου, πρωτόγνωρου θεσμού –
όπως κάθε ξεκίνημα– είχε οργανωτικές και επικοινω-
νιακές δυσκολίες, επέτυχε η τάξη μας να καταλάβει την 
1η θέση την πρώτη χρονιά του AFD ως προς το συνολι-
κό ποσό συνεισφοράς στο ταμείο Υποτροφιών. θυμά-
μαι ακόμη και τη στενοχώρια μας, γιατί την «πρωτιά» 
ως προς το ποσοστό συμμετοχής την πήρε η τάξη του 
’46 με Class Agent τον Παντιά Μαργαρίτη!

Η ενεργός συμβολή μας στην προσπάθεια αυτή συ-
νεχίσθηκε και με άλλους Class Agents του ’43. Και συ-
νεχίζεται μέχρι σήμερα.

Εύχομαι το παράδειγμα των παλαιοτέρων αποφοί-
των να αποτελέσει για τους νεότερους κίνητρο για μα-
ζική συμμετοχή τους στο Fund Drive –ένα ακόμη κί-
νητρο, πέραν του βασικότερου: της ίδιας της σημασί-
ας και του σπουδαίου Κολλεγιακά και κοινωνικά σκο-
πού του θεσμού των Υποτροφιών.

Χαράλαμπος Βελλής ’43
Πρώην Πρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου

του Ελληνοαμερικανικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος
Class Agent 1967-1968

1990:  Ο Πέτρος Αλιβιζάτος ’61, Πρόεδρος της Επιτροπής 
Συντονισμού Fund Drive - Special Committee 
με τον Πρόεδρο του AFD Κώστα Αργείτη ’65.

Αναμνήσεις από 
το ξεκίνημα του 
Alumni Fund Drive
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Από την ίδρυσή του και επί σειρά ετών το 
Κολλέγιο στήριζε την ύπαρξη και την 
ανάπτυξή του στην οικονομική συνδρο-
μή ευκατάστατων Ελλήνων και αλλοδα-

πών που πίστευαν στη σημασία της αποστολής του 
για την ελληνική Παιδεία και για τον τόπο μας γε-
νικότερα.  

Ευεργέτες και μεγάλοι δωρητές προσέφε-
ραν αφειδώς για την εξέλιξη του Σχολείου, για την 
απρόσκοπτη λειτουργία του, ιδίως σε εποχές δύσκο-
λες για την Ελλάδα,  για τη δημιουργία νέων πρό-
τυπων εγκαταστάσεων και, βέβαια, για την ενίσχυ-
ση του Προγράμματος Υποτροφιών, «ακρογωνιαί-
ου λίθου» της παιδαγωγικής και κοινωνικής πολιτι-
κής του Κολλεγίου.

Η ιδέα του Fund Drive, δηλαδή να απευθύνεται 
το Σχολείο σε ευρύτερες ομάδες δωρητών, άρχισε να 
ωριμάζει και να υλοποιείται πολύ αργότερα. Η φιλο-
σοφία ήταν απλή: Υπήρχαν πολλά μέλη της Κολλεγι-
ακής κοινότητας που ήθελαν να προσφέρουν μικρά 
ποσά ή προσωπική εθελοντική εργασία για τη στή-
ριξη του Προγράμματος Υποτροφιών, αλλά το μέ-
χρι τότε ισχύον «σύστημα» –που δεν ήταν πράγμα-
τι σύστημα– αδυνατούσε να ανταποκριθεί αποτελε-
σματικά στην επιθυμία τους.  Επιπλέον δεν μπορού-
σε να οργανώσει και να παρακολουθήσει μεθοδικά 
τις προσπάθειες στον τομέα αυτό.

Επινοήθηκε, λοιπόν, μια νέα πηγή ενισχύσεως 
του ταμείου Υποτροφιών.

Η πρώτη Επιτροπή Fund Drive απευθυνόταν στη 
μεγάλη οικογένεια των αποφοίτων. Διασκορπισμένοι 
σε όλα τα μήκη και πλάτη της Υφηλίου, οι απόφοιτοι 
και οι παλαιοί μαθητές έπρεπε να καταγραφούν, να 
«αναθερμανθεί» η σχέση τους με το Κολλέγιο και να 
ενστερνισθούν το «μήνυμα» ότι το Σχολείο τους –
και ιδιαίτερα το Πρόγραμμα Υποτροφιών– είχε την 
ανάγκη της συμπαραστάσεώς τους.  

Η φωτογραφία, που δημοσιεύθηκε στο προη-
γούμενο τεύχος του ΕΡΜΗ και απεικονίζει μια  πρώ-
τη συγκέντρωση εθελοντών αποφοίτων-μελών του 
νεοσύστατου τότε (1967) Alumni Fund Drive, είναι 
ιστορική. τότε τέθηκαν οι βάσεις για τον τρόπο λει-
τουργίας του καινοτόμου θεσμού: Ένας απόφοιτος 
από κάθε τάξη ανέλαβε καθήκοντα Class Agent με 

«αποστολή» να είναι σε επαφή με όλους τους συμ-
μαθητές του, να τους περάσει το «μήνυμα» του Fund 
Drive, να διευκολύνει οργανωμένα εκείνους, που επι-
θυμούσαν να συνεισφέρουν στο ταμείο Υποτροφι-
ών, να υλοποιήσουν την επιθυμία τους. γενικότερα 
δε να λειτουργεί ως «σύνδεσμος» της τάξεώς του με 
το Σχολείο.

Δημιουργοί  του Alumni Fund Drive ήταν ο Πλά-
των Μουσαίος ΄30 και ο Δημήτρης Καραμάνος ΄59, 
που ήταν και οι δύο η «ψυχή» του όλου εγχειρήμα-
τος. 

θυμάμαι ακόμη τον ενθουσιασμό, την πίστη, το 
μεράκι, τη διάθεση για δουλειά των μελών της πρώ-
της Επιτροπής Alumni Fund Drive, αλλά και τις αρ-
χικές δυσκολίες στην άσκηση αυτού του ρόλου, πρω-
τόγνωρου και για τους Fund Drivers, αλλά και για 
τους συμμαθητές-αποφοίτους, στους οποίους απευ-
θύνονταν.

Ακολούθησε η σύσταση και άλλων Επιτροπών 
Fund Drive: των Γονέων (Parents Fund Drive) το 
1977 και  των Γονέων Αποφοίτων (Past Parents Fund 
Drive) το 1998. Περί τα μέσα της δεκαετίας του ’80, 
δημιουργήθηκε μια άλλη Επιτροπή που συντόνιζε 
όλες  τις δράσεις Fund Raising, γνωστή ως Special 
Committee. Πρόεδρός της είχε την τιμή να διατελέ-
σει επί πενταετία ο γράφων.

Η προσφορά του θεσμού Fund Drive στο Κολ-
λέγιο ήταν και είναι πολύτιμη και πολύπλευρη. Ειδι-
κότερα το Alumni Fund Drive  έχει συμπράξει στην 
ενδυνάμωση του ταμείου Υποτροφιών, έχει «σφυ-
ρηλατήσει» δεσμούς μεταξύ των αποφοίτων και με-
ταξύ των αποφοίτων και του Σχολείου τους. Κυρίως 
όμως έχει συντελέσει σημαντικά στην ευρύτερη υλο-
ποίηση του «Πνεύματος του Κολλεγίου», κεντρικό 
στοιχείο του οποίου ήταν και παραμένει η λειτουρ-
γία του Προγράμματος Υποτροφιών: Ενός θεσμού 
που συμβάλλει καθοριστικά στον οικονομικό-κοι-
νωνικό «πλουραλισμό» της Μαθητικής μας Κοινό-
τητας, ξεχωριστού στοιχείου της «προσωπικότητας» 
του Σχολείου μας.

Πέτρος Αλιβιζάτος ’61
Class Agent και Βοηθός Αντιπρόεδρος  

στην πρώτη Επιτροπή Alumni Fund Drive

θυμάμαι τον ενθουσιασμό, 
την πίστη, το μεράκι μας στο ξεκίνημα

του Alumni Fund Drive



ερμής  39

Πέραν τούτου, θεσμοθετήσαμε μια νέα Ετήσια Καμπά-
νια θέλοντας να τονίσουμε ότι ακόμα και μια συμβολι-
κή δωρεά είναι σημαντική και μπορεί να κάνει τη διαφο-
ρά, ενώ παράλληλα η επικοινωνία μας με τους αποφοί-
τους γίνεται πλέον στοχευμένα (βλ. απόφοιτοι – κάτοι-
κοι εξωτερικού, παλαιοί υπότροφοι κτλ). Επίσης, εκδη-
λώσεις όπως η συμμετοχή στον Κλασικό Μαραθώνιο της 
Αθήνας, τα επετειακά reunions καθώς και η δυνατότητα 
on-line δωρεών από την ιστοσελίδα του ΕΕί έχουν αυξή-
σει σημαντικά τη συμμετοχή. Και επειδή σημασία έχει το 
ποσοστό συμμετοχής και όχι το ποσό, πρέπει να υπενθυ-
μίσω τον «ετήσιο αγώνα δρόμου» μεταξύ των τάξεων για 
το ποια θα καταφέρει να συγκεντρώσει το μεγαλύτερο 
ποσοστό συμμετοχής.

Και θέλω να τονίσω με μεγάλη ικανοποίηση ότι τη 
χρονιά που πέρασε (2012 – 2013) είχαμε την μεγαλύτερη 
ανταπόκριση από ποτέ σε απόλυτο αριθμό συμμετοχής 
καταρρίπτοντας το φράγμα των 1.000 αποφοίτων (9,3% 

από 1.002 αποφοίτους). Στην περίοδο που ζούμε νομίζω 
ότι αυτό είναι μεγάλη επιτυχία γιατί πρέπει να συνειδητο-
ποιήσουμε ότι οι απόφοιτοι είναι πλέον γύρω στους 11.000 
και κάθε χρόνο προστίθενται περίπου 300-350 νέοι από-
φοιτοι, με αποτέλεσμα το μεγαλύτερο τμήμα του σώμα-
τος των αποφοίτων να αποτελείται από νεώτερα άτομα, 
τα οποία δεν έχουν μπει ακόμα στην παραγωγική ηλικία 
και επομένως δεν συνεισφέρουν ανάλογα στον κοινό σκο-
πό του ταμείου Υποτροφιών.

Επίσης, μετά και από συζητήσεις με τους Class 
Agents, από τους οποίους ήρθε η πρόταση, δημιουρ-
γήθηκε και το Faculty Fund Drive. Είναι ένα σοβαρό εγ-
χείρημα με συντελεστές τους εκπαιδευτικούς του Σχο-
λείου, ώστε να γίνουν κι αυτοί, φορείς του πνεύματος 
αλληλεγγύης και σύμμαχοί μας στην συνολική προ-
σπάθεια. Αυτό όλο εντάσσεται στο καινούργιο πλαί-
σιο που ονομάσαμε Educate Future Donors και Educate 
the Educators.

το Fund Drive αποτελεί το μη-
χανισμό διοργάνωσης δράσε-
ων και αναζήτησης δωρεών για 

την ενίσχυση του ταμείου Υποτροφι-
ών.

το γραφείο Fund Drive στελεχώνε-
ται από προσωπικό του ΕΕί και συντο-
νίζει τέσσερις επιτροπές εθελοντών: 

των Αποφοίτων (Alumni Fund Drive), 
των Γονέων (Parents Fund Drive), των 
Γονέων Αποφοίτων (Past Parents Fund 
Drive), καθώς και τη νεοσυσταθεί-
σα των Εκπαιδευτικών (Faculty Fund 
Drive).

Έργο του γραφείου Fund Drive εί-
ναι η δημιουργία και διατήρηση ισχυ-

ρών δεσμών με την Kολλεγιακή κοι-
νότητα, καθώς και η ενδυνάμωση του 
θεσμού των Υποτροφιών στη συνείδη-
ση των μαθητών με στόχο την ενερ-
γό συμμετοχή τους στην ενίσχυσή του.

το Fund Drive ουσιαστικά είναι μια 
δημιουργική ομάδα, τα μέλη της οποί-
ας έχουν αφιερωθεί σε μια προσπά-
θεια που τα αποτελέσματά της επη-
ρεάζουν άμεσα και ευεργετικά πολ-
λά παιδιά. Για να συμμετέχει κανείς 
χρειάζεται πνεύμα ομαδικότητας, ευ-
αισθησία, επιμονή, ενθουσιασμός, αλ-
ληλεγγύη, ενότητα, ανιδιοτελή αγάπη 
για τα παιδιά και το Σχολείο και προ-
σήλωση στον στόχο.

Η καλή επικοινωνία μεταξύ παλαι-
ότερων και νεότερων μελών των επι-
τροπών, που συνδυάζει την εμπειρία, 
με τον ενθουσιασμό και τις νέες ιδέ-
ες, μας οδηγεί σε ένα αποτέλεσμα που 
μας γεμίζει ηθική ικανοποίηση.

Και οι τέσσερεις επιτροπές αποτε-
λούν τελικά μία ομάδα, η οποία εργά-
ζεται αρμονικά, με ένα στόχο κοινό και 
πολύ συγκεκριμένο την ενδυνάμωση 
του Κολλεγιακού πνεύματος.

Από την Κασταλία Σαμοΐλη, Επικεφαλής Γραφείου Fund Drive

Fund Drive: μια δημιουργική ομάδα

Όλοι μας πρέπει να στηρίξουμε
το Πρόγραμμα Υποτροφιών γιατί κανείς
δεν γνωρίζει τι μας επιφυλάσσει το μέλλον…

Από αριστερά:  Κασταλία Σαμοΐλη, Επικεφαλής Γραφείου Fund Drive, Αλίκη Κελαϊδή-Χατζοπούλου, 
Πρόεδρος Parents Fund Drive, Ρένα Σκαρβέλη-Καλογερά, Υπεύθυνη Μόνιμου 
Bazaar, Νίκος Τσαβλίρης ’66, Ταμίας ΔΣ του ΕΕΙ, Έπη Δούμα, Πρόεδρος Past Parents 
Fund Drive, Μαργαρίτα Κουτεντάκη, Αντιπρόεδρος Parents Fund Drive
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Η ιστορία του Alumni Fund Drive (AFD) αρχί-
ζει την σχολική χρονιά 1967-68, αλλά αυτό δεν 
σημαίνει ότι μέχρι τότε οι Απόφοιτοι του Κολ-
λεγίου είχαν παραμείνει αμέτοχοι στις διαρκείς 

προσπάθειες του Σχολείου μας να συγκεντρώνει τους απα-
ραίτητους οικονομικούς πόρους για την ανάπτυξή του και, 
κυρίως, την χρηματοδότηση του ταμείου Υποτροφιών: όταν 
ήρθα για πρώτη φορά στο Κολλέγιο τον ίανουάριο του 1946 
το Μπενάκειο, μοναδικό, τότε, κτήριο στο απερίφρακτο ακό-
μη campus του Ψυχικού δεν είχε, όπως σήμερα, σχήμα Π 
αλλά Γ – του έλειπε η μία πτέρυγα, που τελικά ξεκίνησε να 
χτίζεται με χρήματα που κατάφερε να συγκεντρώσει κυρίως 
μεταξύ των αποφοίτων Επιτροπή Αποφοίτων, που συστάθη-
κε ειδικά για τον σκοπό αυτό. Δεν ξέρω πόσοι μαθητές του 
Μπενάκειου παρατηρούν και μελετούν τις διάφορες ανα-
μνηστικές πινακίδες στους τοίχους του· οι μελετηροί πάντως 
μπορούν πάντοτε να βρουν την πινακίδα που διαχρονικά 
αποτελεί τίτλο τιμής και επίσημη αναγνώριση της σημαντι-
κής αυτής συνεισφοράς του περιορισμένου ακόμα αριθμού 
αποφοίτων στην οικοδόμηση του Σχολείου μας.

Η προσπάθεια όμως αυτή ήταν ένα αυτοτελές μεμονω-
μένο έργο: δεν είχε τον χαρακτήρα του μόνιμου υποστηρι-
κτικού θεσμού που σήμερα αναμφίβολα έχει το AFD, όπως 
άλλωστε και οι άλλοι σχετικοί θεσμοί για την ενίσχυση του 
ταμείου Υποτροφιών, π.χ. η Επιτροπή Γονέων.

το AFD, για το οποίο το 2007 εκδόθηκε από το ΕλληνοΑ-
μερικανικόν Εκπαιδευτικόν Ίδρυμα ειδικό αναμνηστικό τεύ-
χος με την ευκαιρία της συμπληρώσεως 40 ετών λειτουργί-
ας του, δημιουργήθηκε με την ελπίδα να εξελιχθή σε μόνι-
μο θεσμό του Σχολείου μας όταν Διευθυντής/President του 
Κολλεγίου ήταν ο James Beaverson, που είχε διαδεχθή τον 
Homer Davis στο τέλος της δεύτερης περιόδου, που η εμβλη-
ματική αυτή φυσιογνωμία του Κολλεγίου είχε ασκήσει καθή-
κοντα President, μετά τον άμεσο διάδοχό του Charles Rice.

ο πλήρης κατάλογος των μελών της Πρώτης Επιτροπής 
του AFD παρατίθεται στη σελίδα 8 του αναμνηστικού τεύ-
χους του 2007 που επισυνάπτεται στη συνέχεια. Είναι πραγ-
ματικά εντυπωσιακό πόσα από τα μέλη της πρώτης αυτής 
Επιτροπής, στη συνέχεια συνέδεσαν τη ζωή τους ως απόφοι-
τοι με το Κολλέγιο με διάφορες κατά καιρούς ιδιότητες, πε-
ριλαμβανομένης της ιδιότητας του μέλους της Γενικής Συ-
νελεύσεως του ΕλληνοΑμερικανικού Εκπαιδευτικού ίδρύμα-
τος καθώς επίσης και του μέλους του Διοικητικού του Συμ-
βουλίου, ακόμα και του Προεδρείου του. Όπως γνωρίζουν 
πολύ καλά από προσωπική εμπειρία όλοι όσοι είχαν συμ-
μετάσχει σε συστηματικές προσπάθειες αναζητήσεως δω-
ρεών για μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς, ο προσωπικός 
δεσμός με τον οργανισμό που καλλιεργεί και αναπτύσσει 
στον εθελοντή εκπρόσωπό του η δραστηριότητά του να ζη-
τά δωρεές όχι για τον εαυτό του, αλλά για τον οργανισμό, 
τον σημαδεύει και τον συνοδεύει για όλη του τη ζωή, γιατί 
έχει απόλυτη συναίσθηση ότι η δωρεά δίδεται μεν για τον 

σκοπό του οργανισμού αλλά η απόφαση για την πραγμα-
τοποίησή της είναι περίπου αποκλειστικό προσωπικό επί-
τευγμα όποιου την ζήτησε.

Ένα από τα θέματα που είχε απασχολήσει τα μέλη της 
Πρώτης αυτής Επιτροπής του AFD (και το οποίο είχα να 
αντιμετωπίσω ακόμη εντονώτερα δέκα χρόνια αργότερα ως 
Πρόεδρος του ΣΑΚΑ) είναι η εμμονή αποφοίτων, ιδίως πα-
λαιότερων, να θεωρούν (ή πάντως έτσι να λένε) ότι το Κολ-
λέγιο μετά την αποφοίτησή τους, πηγαίνει κατά διαβόλου, 
και ότι προϋπόθεση για να προσφέρουν την στήριξή του , οι-
κονομική ή άλλη, στο Σχολείο είναι να το δουν να επανέρχε-
ται στην προτέραν ιδανική ή έστω αισθητώς ανωτέρα κατά-
σταση. Ένα από τα μεγάλα, αλλά βεβαίως προφανή, μαθή-
ματα που μου προσέφερε τότε η συμμετοχή μου στην Πρώ-
τη Επιτροπή του AFD ήταν ότι αν ενδιαφέρεσαι για ένα ορ-
γανισμό πρώτα συνεισφέρεις και μετά προσπαθείς να τον 
βελτιώσεις – αν χρειάζεται. το αντίθετο είναι σίγουρη συ-
νταγή καταστροφής.

χωρίς να μπορώ να το τεκμηριώσω ή να το ισχυριστώ με 
απόλυτη βεβαιότητα, είμαι όμως περίπου βέβαιος ότι από το 
1955, την χρονιά δηλ. της αποφοιτήσεώς μου από το Κολ-
λέγιο, μέχρι σήμερα δεν πέρασε ούτε μία χρονιά που να μην 
ανταποκρίθηκα στην πρόσκληση του Σχολείου μας αλλά και 
την εσωτερική μου ανάγκη να συμβάλλω οικονομικά στα 
πλαίσια των δυνατοτήτων μου στη συνέχιση της επιτυχη-
μένης πορείας του Κολλεγίου. οι όποιες αναγνωρίσεις μου 
έχουν δοθή για αυτήν μου τη δέσμευση ζωής είναι για μένα 
πηγή ιδιαίτερης υπερηφάνειας – και δεν μου έλειψαν οι δι-
ακρίσεις στην επαγγελματική μου ζωή.

Λυπούμαι μόνο που, για λόγους που δεν μπόρεσα τότε να 
καταλάβω, το Κολλέγιο έπαψε να δημοσιοποιεί κάθε χρό-
νο τον κατάλογο των αποφοίτων που του προσέφεραν οι-
κονομική στήριξη. Η συνήθεια οικονομικής ενισχύσεως της 
Alma Mater δεν είναι δυστυχώς τόσο διαδεδομένη στην χώ-
ρα μας (αλλά και στην Ευρώπη γενικώτερα: ένας Καθηγη-
τής του SDA Bocconi μου έλεγε ότι οι απόφοιτοι του MBA 
του Bocconi στέλνουν κάθε χρόνο οικονομική ενίσχυση στο 
Αμερικανικό Πανεπιστήμιο από το οποίο πήραν τον πρώ-
το Πανεπιστημιακό τους τίτλο, όχι όμως και στο Bocconi, 
όπου φοίτησαν για τις μεταπτυχιακές τους σπουδές). νομί-
ζω ότι η ευρύτερη διάδοση της συνήθειας αυτής είναι θετι-
κό βήμα για ολόκληρη την Ελληνική Κοινωνία. ο ετήσιος 
κατάλογος των αποφοίτων, που είχαν προσφέρει την προ-
ηγούμενη χρονιά ανεξαρτήτως ποσού την οικονομική τους 
στήριξη στο Σχολείο μας, όσο καιρό κυκλοφορούσε, ήταν 
για όλους εμάς που βρίσκαμε το όνομά μας στις σελίδες του 
μια μεγάλη ηθική ικανοποίηση ότι, σ’ αυτήν την σημαντι-
κή για μας στάση ζωής μέσα στο κοινωνικό σύνολο, δεν εί-
μασταν μόνοι.

Νίκος Μ. Εμπέογλου ’55
Πρώην Πρόεδρος ΣΑΚΑ

Αντιπρόεδρος στην πρώτη Επιτροπή Alumni Fund Drive

Η αναζήτηση δωρεάς για τον οργανισμό 
σε συνοδεύει σε όλη σου τη ζωή
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Αναφέρθηκες προηγουμένως στο έλλειμμα γνώσης εκ μέρους των νεώτε-
ρων για τον θεσμό των Υποτροφιών

Αυτό είναι ένα πολύ βασικό ζήτημα, το οποίο διαπι-
στώσαμε και αποφασίσαμε ότι θα έπρεπε να το αντιμε-
τωπίσουμε με σοβαρότητα και οργανωμένα για να έχουμε 
θετικά αποτελέσματα σε βάθος χρόνου. Έτσι, σκεφθήκα-
με ότι θα έπρεπε να καλλιεργήσουμε την γνώση στη βά-
ση, δηλαδή στην μαθητική κοινότητα ώστε να προετοιμά-
σουμε τους αυριανούς δωρητές. Αρχίσαμε με ομιλίες στα 
15μελή μαθητικά συμβούλια των Γυμνασίων και Λυκείων 
όταν παράλληλα ο Δημήτρης Καραμάνος ’59 μιλούσε σε 
ολόκληρη την μαθητική κοινότητα.

οι Διευθύνσεις των Σχολείων συνέβαλαν στην προ-
σπάθεια αυτή θέτοντας θέματα σχετικά με τον εθελοντι-
σμό σε εκθέσεις και ρητορικά γυμνάσματα, ενώ παρακί-
νησαν τους καθηγητές συμβούλους να συζητήσουν στην 
Κοινωνική Ζωή το νόημα του Προγράμματος Υποτροφι-
ών και τις αντίστοιχες έννοιες του εθελοντισμού, της προ-
σφοράς και της αλληλεγγύης.

Σε αυτό το πλαίσιο, οι Επιτροπές Γονέων και Γονέων 
Αποφοίτων ήρθαν σε επαφή με τους μαθητές των Δημο-
τικών σχολείων και προγραμμάτισαν ειδικές δράσεις σχε-
τικά με το Fund Drive στα Γυμνάσια και Λύκεια.

τέλος, από την χρονιά που μας πέρασε εγκαινιάσα-
με στην Γ’ Λυκείου ένα κύκλο ομιλιών - συζητήσεων από 
εμένα προσωπικά για τον θεσμό των Class Agents με κύ-
ριο σκοπό την ενημέρωση των μαθητών και την αναζή-
τηση ανάμεσά τους υποψηφίων Class Agents. Με μεγά-
λη ικανοποίηση μπορώ να πω ότι το πείραμα πέτυχε και 
η ανταπόκριση ήταν εξαιρετική.

Παρ’ όλα αυτά όμως οι περισσότεροι απόφοιτοι δεν έχουν συμμετάσχει 
ποτέ στην προσπάθεια αυτή. Τί θα τους έλεγες με δύο φράσεις αν τους εί-
χες απέναντί σου;

θα τους προέτρεπα να διαβάσουν πολύ καλά το κεί-
μενο της νέας Καμπάνιας. να μην εγκαταλείψει κανένα 
παιδί το Κολλέγιο για οικονομικούς λόγους, αυτή είναι η 
διαφορά μας από άλλα σχολεία. Στηρίζουμε τις οικογένει-
ες με συγκυριακές ή μόνιμες οικονομικές δυσκολίες και 
για να γίνει αυτό χρειάζεται η συνδρομή όλων μας γιατί 
κανείς δεν γνωρίζει τί επιφυλάσσει το μέλλον για τον κα-
θένα από εμάς.

Όλοι μας ξέρουμε ότι ο θεσμός αυτός είναι μοναδικός στην Ελλάδα και το 
Πρόγραμμα Υποτροφιών επιτελεί εξαιρετικό έργο. Εντούτοις ακούγονται 
καμιά φορά παράπονα…

Σε διακόπτω. Σε κάθε δράση υπάρχει και αντίδραση. 
Είναι λοιπόν φυσιολογικό κάποιοι να προβληματίζονται 
με τον τρόπο που γίνονται οι δράσεις, κάποιοι ίσως είναι 
δυσαρεστημένοι με το ίδιο το Σχολείο και αυτό αντανακλά 
και στο δικό μας πεδίο δράσεων. Είναι όμως βέβαιο ότι τα 
τελευταία χρόνια έχουμε καθιερώσει την πλήρη πληροφό-
ρηση για τα οικονομικά στοιχεία του Fund Drive, κυρίως 
με την αποστολή των συνοπτικών οικονομικών στοιχεί-
ων, αλλά και μέσω της ΕνΗΜΕΡΩΣΗΣ και του ΕΡΜΗ. 
Επίσης, οι Class Agents ενημερώνονται πρώτοι απ’ όλους 
σε ειδικές συγκεντρώσεις με την παρουσία μελών του Δι-
οικητικού Συμβουλίου του ΕΕί για τα νεώτερα που αφο-
ρούν στο Σχολείο μας, ώστε να τα κοινοποιούν στους συμ-
μαθητές τους. οι απόφοιτοι δεν θα πρέπει σε καμία περί-
πτωση να συγχέουν την εθελοντική τους προσφορά προς 
τις οικογένειες μαθητών που χρειάζονται οικονομική βο-
ήθεια, με κάποια πιθανή δική τους δυσαρέσκεια προς το 
Σχολείο, για λόγους που δεν σχετίζονται με το Πρόγραμ-
μα Υποτροφιών. το έργο που επιτελείται μέσω του ταμεί-
ου Υποτροφιών είναι τόσο μεγάλο και ιερό που καθιστά 
οποιαδήποτε αντίδραση άκαιρη και άστοχη.

Εάν δεν υπήρχε το πρόγραμμα υποτροφιών το Κολλεγιο 
θα ήταν ένα άλλο Σχολείο. Όχι το δικό μας!

Απονομή κυπέλων στους Class Agents των τάξεων με το μεγαλύτερο ποσοστό συμμετοχής στο Fund Drive 2011-2012. Απο αριστερά Νίκος Τσαβλίρης 
66 Ταμίας ΔΣ ΕΕΙ, Δρ Σπύρος Πολλάλης, Διευθυντής/President, Δαμιανός Αγαπαλίδης ’59, Μωρίς Γκορμεζάνο x44, Δημήτρης Βαμβακόπουλος ’64, 
Νικος Σκάγιανης ’76, Γρηγόρης Μητσακόπουλος ’76, Ευάγγελος Παπανδρέου ’88, Ειρήνη Καπελλάκη ’99, Στέλιος Χαρτζίδης ’93, Μαρή Παλαντζιάν-
Ραξέβσκυ ’01, Δάφνη Σπυροπούλου ’11, Αλέξανδρος Κ. Σαμαράς ’67, Πρόεδρος ΔΣ Ελληνοαμερικανικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος.
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ο περιορισμός της ελευθερίας του λόγου είναι 
ζήτημα που πάντοτε θα προκαλεί προβλημα-
τισμούς και έντονες συζητήσεις, ιδίως σε επο-
χές πολιτικής κρίσης. Πρέπει ορισμένες φορές 

να περιορίζεται η ελευθερία της έκφρασης, προκειμένου να 
προστατευθεί η δημοκρατία; Σε αυτό το ερώτημα κλήθη-
καν να απαντήσουν οι διαγωνιζόμενοι στο ετήσιο British 
Parliamentary Style Debate, που διοργάνωσαν οι σύλλο-
γοι αποφοίτων των πανεπιστημίων Cambridge, Harvard, 
Oxford, Princeton και Stanford, την Πέμπτη 14 νοεμβρί-
ου στο θέατρο του ACS Athens. Στο ρητορικό διαγωνισμό 
συμμετείχαν οι Δημήτρης Φλούδας ’85 (Cambridge), Γιάν-
νης Σπυρόπουλος ’89 (Harvard), Κωνσταντίνος τζαύρας 
’87 (Stanford), Μάρκος Καραβίας (οξφόρδη) και, ως συ-
ντονιστής, ο Αντώνης Κοκόσης (Princeton).

Βρετανική έμπνευση
ο θεσμός του Βρετανικού Κοινοβουλευτικού Debate, 
που ξεκίνησε πριν από 200 χρόνια στη Μ. Βρετανία, στα 
πρότυπα των συζητήσεων που διεξάγονταν στη Βρετα-
νική Βουλή, υπόσχεται μία ζωντανή και εποικοδομητική 
αντιπαράθεση απόψεων και επιχειρημάτων. Πρόκειται 
για ένα ρητορικό διαγωνισμό ανάμεσα σε δύο ομάδες. Η 
μία έχει το ρόλο της «Κυβέρνησης» και η άλλη της «Αντι-
πολίτευσης». ο διοργανωτής αναθέτει στην «Κυβέρνη-
ση» να εισηγηθεί μία πρόταση την οποία η άλλη ομάδα 
προσπαθεί να αντικρούσει. Στο πλαίσιο αυτό, ο καθένας 

από τους συμμετέχοντες οφείλει να υποστηρίξει τη θέ-
ση που του έχει ανατεθεί, ανεξάρτητα από τις προσωπι-
κές του απόψεις. Στο τέλος, οι κριτές, δηλαδή οι θεατές 
της εκδήλωσης, καλούνται να επιλέξουν την πιο πειστι-
κή ομάδα που θεωρούν ότι επέδειξε τη μεγαλύτερη ρη-
τορική δεινότητα.

Περιορίζεται η έκφραση;
Η πρώτη ομάδα, η Κυβέρνηση, αποτελείτο από τους απο-
φοίτους της οξφόρδης και του Cambridge, Μάρκο Κα-
ραβία και Δημήτρη Φλούδα ’85, αντίστοιχα, ενώ η δεύ-
τερη, η Αντιπολίτευση, είχε αμιγώς κολλεγιακή σύνθεση 
και αποτελείτο από τους αποφοίτους του Stanford και του 
Harvard, Κωνσταντίνο τζαύρα ’87 και Γιάννη Σπυρόπου-
λο ’89, αντίστοιχα. Η «προκλητική» εισήγηση της Κυβέρ-
νησης: «Κάποιες φορές οφείλουμε να περιορίσουμε την 
ελευθερία έκφρασης, για να προστατεύσουμε τη Δημο-
κρατία». Ακολούθησε δυναμική μάχη επιχειρημάτων, με 
την Κυβέρνηση να υποστηρίζει την πρότασή της και την 
Αντιπολίτευση να προσπαθεί -και τελικά να επιτυγχάνει- 
να μας πείσει να την απορρίψουμε.

Αφού ο κ. Φλούδας παρουσίασε τις προτάσεις της Κυ-
βέρνησης για τον περιορισμό της δημόσιας έκφρασης, 
όταν αυτή επιβουλεύεται τη Δημοκρατία, δέχθηκε τα πυ-
ρά της Αντιπολίτευσης, η οποία, δια στόματος του κ. Σπυ-
ρόπουλου, κατηγόρησε την Κυβέρνηση για πατερναλισμό 
και χαρακτήρισε αυθαίρετα, αναποτελεσματικά και κυρίως 

Debate

Αντίλογοι δημοκρατίας
Από τον Ιάσωνα Καρανίκα ’10
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αντιδημοκρατικά τέτοιου είδους μέτρα. Γιατί όπως τόνι-
σε, η δημοκρατία συνίσταται ακριβώς σ’ αυτήν την ύπαρ-
ξη της ελευθερίας του λόγου.

Κλείνοντας την πρώτη τοποθέτησή του, ο κ. Σπυρό-
πουλος αναφέρθηκε στον ουτοπικό χαρακτήρα αυτών των 
περιορισμών στην εποχή του internet και των WikiLeaks.

Ένα από τα βασικά επιχειρήματα της Κυβέρνησης ήταν 
ότι η ελευθερία του λόγου ήδη περιορίζεται και πως κάτι 
τέτοιο είναι φυσιολογικό. Ως παράδειγμα, ο κ. Καραβίας 
έφερε την συκοφαντική δυσφήμιση και την εξύβριση που 
τιμωρούνται, σύμφωνα με τον Ποινικό Κώδικα. Απαντώ-
ντας, ο κ. τζαύρας επισήμανε πως δεν είναι το ίδιο να πε-
ριορίζεται η ελευθερία έκφρασης προκειμένου να προστα-
τευτούν τα ατομικά δικαιώματα των πολιτών, με τον περι-
ορισμό χάριν της προστασίας του πολιτεύματος. το πρώτο 
είναι αποδεκτό, το δεύτερο, όμως, είναι απαράδεκτο, κα-
θώς, πέρα από τη δυσκολία καθορισμού των απόψεων που 
πράγματι απειλούν τη δημοκρατία, οι περιορισμοί αυτού 
του είδους πετυχαίνουν τα αντίθετα αποτελέσματα, ενώ 
η έκθεση των αντιδημοκρατικών απόψεων είναι συχνά η 
καλύτερη μέθοδος εξουδετέρωσής τους.

Απόφαση από το κοινό
Μετά τη λήξη της συζήτησης, το κοινό κλήθηκε να ψηφί-
σει υπέρ ή κατά της θέσης της Κυβέρνησης. Με 28 ψήφους 
διαφορά η Αντιπολίτευση τελικά δικαιώθηκε.

Στη συνέχεια έγινε μία εξίσου ζωντανή συζήτηση ανά-

μεσα στο κοινό και το πάνελ, το οποίο είχε πλέον παύσει 
να υποδύεται τους απαραίτητους για τη διαδικασία ρόλους 
και μπορούσε να εκφραστεί ελεύθερα.

Είναι δύσκολο να καταλήξει κανείς, όσον αφορά το ζή-
τημα αυτό, σε κάποιο οριστικό συμπέρασμα. Ενδιαφέρου-
σα ήταν, ωστόσο, μία από τις παρατηρήσεις που εξέφρα-
σε το κοινό. Αν η Δημοκρατία είναι υγιής, καμία νομοθεσία 
που περιορίζει την έκφραση των πολιτών χάριν της προ-
στασίας του πολιτεύματος δεν έχει λόγο ύπαρξης. Αν πάλι 
η Δημοκρατία δυσλειτουργεί, καμία τέτοια νομοθεσία δεν 
πρόκειται να λύσει τα προβλήματά της.

Οφείλουμε να περιορίζουμε
την ελευθερία έκφρασης,
για να προστατεύσουμε τη Δημοκρατία;

Επάνω ο Γιάννης Σπυρόπουλος ’89, κάτω ο 
Κωνσταντίνος Τζαύρας ’87 αναπτύσσουν τα 
επιχειρήματα της Αντιπολίτευσης.

Δεξιά: το κοινό, κατά την ώρα της 
ψηφοφορίας.

Ο Δημήτρης Φλούδας ’85, ενώ δίνει τη μάχη της Κυβέρνησης.



44  ερμής 

Ευχαριστούμε θερμά
τους χορηγούς

 που συνέβαλαν 
καθοριστικά

στην επιτυχία 
της εκδήλωσης: 

PERNOD RICARD HELLAS - Αλκοολούχα ποτά,
με υποστηρικτή της βραδιάς το Chivas
ΕΤΑΙΡΕΙΑ LOUD AND CLEAR ENTERTAINMENT ΕΠΕ 
– Μάρκος Φωτιάδης ’93 (μουσική κάλυψη event)
COCA COLA ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΦΙΑΛΩΣΕΩΣ ΑΕ 
- Γιάννης Αθανασιάδης ’85

Xmas Party

Φαντάσου ένα 
τέλειο βρά-
δυ: ετοιμά-
ζεσαι, πη-

γαίνεις σε ένα όμορ-
φο μέρος με εξαιρετι-
κά κοκτέιλ και εκεί συ-
ναντάς όλους σου τους 
φίλους χωρίς να χρει-
αστεί να κάνεις ούτε 
ένα τηλέφωνο. Αυτό εί-
ναι το πάρτι του ΣΑΚΑ! 
 Φέτος το χριστουγεν-
νιάτικο πάρτι του Συλ-
λόγου μας έγινε την Πέ-
μπτη 19 Δεκεμβρίου –
που αλλού;- στην Λέσχη 
του ΣΑΚΑ, με πολύ μεγάλη επιτυχία!

Ήταν μία υπέροχη βραδιά με πολύ κόσμο όλων των ηλικιών, πολ-
λή διασκέδαση και μπόλικη θετική ενέργεια! Σε αυτό συνέβαλε καθο-

ριστικά η επιτροπή εκδηλώσεων του ΣΑΚΑ, η οποία 
με θετική διάθεση, χαμόγελο και πολλή δουλειά φρό-
ντισε να μην μας λείψει τίποτα!

το χριστουγεννιάτικο πάρτι έχει γίνει μία αγαπη-
μένη συνήθεια για τους αποφοίτους. Ίσως γιατί απο-
τελεί ένα ευχάριστο διάλειμμα από την καθημερι-
νότητα, ίσως γιατί μας θυμίζει μία περίοδο της ζωής 
μας που όλοι αγαπήσαμε, ίσως γιατί παγιώθηκε ως 
η έναρξη των χριστουγέννων… Σε κάθε περίπτωση 
είναι η ιδανική ευκαιρία να βρεθούμε με φίλους και 
συμμαθητές και να περάσουμε μια αξέχαστη βραδιά!

Και του χρόνου!

Φωτογραφίες: 
Γιώργος Καρούσος ’70
Αλέξανδρος Κορομηλάς ’97
Λυδία Λάππα  ’12
Ισμήνη Παπαϊωάννου ’13

Επιμέλεια: Ελένη Αναγνωστοπούλου ’10
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Η ετα
ιρία Loud and Clear enterta

inment 

ιδρύθηκε το
 2004 και ειδ

ικεύετα
ι στο φωτισμό και 

στην οπτικοακουστική κάλυψη δεξιώσεων, ετ
αιρικών 

εκδηλώσεων, σ
υναυλιών και πάρτι.

Διαθέτε
ι έμ

πειρους disc 
jockeys κ

αι συνερ
γάζετα

ι 

με πολλά
 και διαφορετικ

ά συγκροτήματα  ζω
ντα

νής 

μουσικής.

Αναλαμβάνει 
επιπλέο

ν όλη τη διαμόρφωση του χώρου 

ανάλογα με τι
ς ανάγκες , 

από το πάτωμα, την πίστα, 

τις 
τέν

τες,
 οποιεσδήποτε ε

ιδικές κ
ατασκευές 

χρειάζοντα
ι ακόμα και τη

 θέρμανση.

Συνερ
γάζετα

ι με έμ
πειρους διακοσμητές,

 οργανωτές 

γάμων και ετ
αιρικών εκ

δηλώσεων.

Εξασφαλίζε
ι τη

ν επ
ιτυχία μικρών ή μεγά

λων πάρτι, 

τη συνέπ
εια στην εν

οικίαση μεμονωμένω
ν μηχανημάτων,  

τη σωστή κατασκευή εκθεσιακών περιπτέρ
ων και τη

 

συνολική πραγματοποίηση μεγά
λων παραγωγών.

Επισκεφθείτε
 το 

www.loudandclear.gr

και επ
ικοινωνήστε μ

αζί μ
ας.

     
     

 Μάρκος Φ
ωτιάδης (χ

93)

Kτήριο CAPPS, κ
οπή πίτας/party

 2013
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u REUNION ’84

Για άλλη μία φορά μαζευτήκαμε στον ζεστό και φιλό-
ξενο χώρο της Λέσχης του ΣΑΚΑ για το καθιερωμέ-
νο πλέον ετήσιο reunion της τάξης μας, λίγους μήνες 

πριν το μεγάλο reunion των 30 ετών, που θα πραγματο-
ποιηθεί την άνοιξη του 2014. Όπως και πέρυσι, επιλέξαμε 
το Thanksgiving Day για την συνάντησή μας όπου γευτή-
καμε γεμιστή γαλοπούλα και άλλα παραδοσιακά εδέσμα-
τα, τα οποία θύμισαν τις κολλεγιακές παραδόσεις. Ήταν 
μια ευχάριστη βραδιά όπου είχαμε την ευκαιρία να ξανα-
δούμε παλιούς γνωστούς και φίλους και να ανταλλάξου-
με τα νέα μας.

Άγις Τσαχαγέας ’84

Reunions Επιμέλεια: Κατερίνα Κορρέ ’13
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H Eurobank 
στον ΣΑΚΑ

Στις 25 Σεπτεμβρίου πραγματοποιήθηκε για 5η 
συνεχή χρονιά η ενημέρωση των μελών του ΣΑ-
ΚΑ από υψηλόβαθμα στελέχη της Eurobank για 
το τρέχον ελληνικό και διεθνές χρηματοοικονο-

μικό περιβάλλον. Η εκδήλωση - θε-
σμός, που είχε τίτλο «Διεθνής οι-
κονομία και Ελληνική Προοπτική», 
ήταν για μια ακόμη χρονιά ιδιαίτε-
ρα επιτυχής, με μεγάλη συμμετοχή 
μελών του ΣΑΚΑ.

Κατά την έναρξη της εκδήλω-
σης απηύθηναν χαιρετισμούς οι 
κ.κ. Γιώργος Καλοφωλιάς ’81, Πρό-
εδρος του ΣΑΚΑ, ο οποίος καλωσό-
ρισε τους παρευρισκομένους και τα 
στελέχη της Eurobank και Δ. Αρχο-
ντίδης, Γενικός Διευθυντής, Επικε-
φαλής Group Private Banking της 
Eurobank, ο οποίος αναφέρθηκε 
στις εξελίξεις στο τραπεζικό τοπίο 
στη χώρα μας.

Μετά τις παρουσιάσεις, πραγ-
ματοποιήθηκε, με συντονιστή τον 
κο Αρχοντίδη, ανοιχτή συζήτηση 
των παρευρισκομένων με τα στε-
λέχη της Eurobank σχετικά με την 
χρηματοοικονομική συγκυρία στη 
χώρα μας και διεθνώς.

Η επιτυχημένη αυτή εκδήλωση ολοκληρώθηκε με δε-
ξίωση, όπου τα μέλη του ΣΑΚΑ είχαν την ευκαιρία να συ-
ναντήσουν παλαιούς συμμαθητές και να συνομιλήσουν με 
τα στελέχη της τράπεζας.

OIKONOMIA

Π. Μονοκρούσος

Βοηθός Γενικός Διευθυντής, 
Επικεφαλής Διεύθυνσης 
τρέχουσας οικονομικής 

Ανάλυσης του ομίλου Eurobank

Ελλάδα και Πρόγραμμα 
Προσαρμογής: Σημάδια 

προόδου, προοπτικές 
και προκλήσεις για την 

επανεκκίνηση της οικονομίας

Κ. Γκουπιδένης

Διευθυντής Πωλήσεων 
Διεθνών Αγορών, 
Eurobank Equities

Επενδυτικές Επιλογές
στο ΧΑ και τα Διεθνή

Χρηματιστήρια

Γ. Κοντόπουλος

Chief Investment Officer 
ομίλου Eurobank

Market Update:
Sun-gazing at
Your Own Risk

ΟΙ ΟΜΙΛΗΤΕΣ ΤΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ
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Για πέμπτη συνεχόμενη χρονιά ο Σύλλογός μας βράβευσε τους 
αθλητές και αθλήτριες των διασυλλογικών αθλητικών του ομά-
δων που διακρίθηκαν σε ομαδικό και ατομικό επίπεδο κατά το 
σχολικό έτος 2012-2013. Η εκδήλωση έλαβε χώρα στο χωρέ-

μειο θέατρο την Παρασκευή 13 Δεκεμβρίου 2013 και με την παρουσία 
τους την τίμησαν, εκτός από τους πρωταγωνιστές μαθητές και τις οι-
κογένειές τους, μέλη της Διοίκησης και Διεύθυνσης των Σχολείων του 
ΕΕί, μέλη του ΔΣ του ΣΑΚΑ και οι προπονητές - καθηγητές Φυσικής 
Αγωγής που πρωταγωνιστούν σε όλην αυτήν μας την προσπάθεια, δί-
νοντας τον καλύτερό τους εαυτό και όλες τους τις δυνάμεις.

ίδιαίτερα συγκινητική ήταν η 
βράβευση του νίκου Εμπέογλου, 
μαθητή σήμερα πια της Β’ Λυκεί-
ου του Κολλεγίου Αθηνών, από 
τον Παναγιώτη Μανωλίδη ’66, 
καθώς ο νίκος με 49”56 κατέρρι-
ψε στο πλαίσιο του πανελληνίου 
σχολικού πρωταθλήματος το επί 
27 ολόκληρα χρόνια ακατάρριπτο 
ρεκόρ του “τάκη” Μανωλίδη στα 
400μ, 50”90, που διατηρούνταν 
ακέραιο από το 1966, επί 47 ολό-
κληρα χρόνια, σχεδόν μισό αιώ-
να… Μόνο ο Βασίλης τζινιέρης 
’96 είχε φθάσει κοντά στο εν λό-
γω ρεκόρ με το δικό του 51”17, το 
1994. ο νίκος Εμπέογλου όμως 
κατάφερε στην κυριολεξία να το 
συντρίψει, θέτοντας πλέον τον 

πήχη σε άλλο επίπεδο στο αγώ-
νισμα αυτό.

το πιο δύσκολο όμως να κα-
ταρριφθεί ρεκόρ που κατέχει ο 
τάκης Μανωλίδης ’66 είναι αυ-
τό των 60 σχεδόν χρόνων πα-
ρουσίας στους κολλεγιακούς στί-
βους και στον κολλεγιακό κλασι-
κό αθλητισμό, πολύ μετά πια από 
την αποφοίτησή του. Είτε ως υπεύ-
θυνος για το σύγχρονο τμήμα στί-
βου του ΣΑΚΑ και ιδρυτής αυτού, 
μαζί με τον Δάσκαλο και παλαιό 
μας προπονητή Γιάννη Κουτούζη 
στα μέσα της δεκαετίας του 80’, εί-
τε ως Μέλος του ΔΣ της ΕΑΣ ΣΕ-
ΓΑΣ Ανατολικής Αττικής και Πρό-
εδρος μάλιστα για ένα διάστημα, ο 
τάκης Μανωλίδης είναι πάντα δί-

Από τον Γιώργο Σακελλαριάδη ’01

Βραδιά απονομών
sports

1

2

Οι διακριθέντες μαθητές 
και απόφοιτοι σε πανελ-
λήνιο επίπεδο στο στίβο 
και το βόλεϊ τιμήθηκαν 
από τον ΣΑΚΑ
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πλα στον ΣΑΚΑ και στο τμήμα στίβου 
και φωτεινό παράδειγμα για όλους.

Η Σοφία Πιτούλη ’13 και ο νίκος 
Γκότσης ’12, δύο αθλητές που χαρα-
κτήρισαν με την ποιότητά τους την 
ομάδα μας και συνέβαλαν τα μέγι-
στα όλα αυτά τα χρόνια στην άνοδό 
της στην 10η θέση, δεν θα μπορούσαν 
να μην ξεχωρίσουν στην εφετινή μας 
εκδήλωση, αν και απόντες, στις ΗΠΑ, 
αμφότεροι. Η τελευταία βράβευση 
της Σοφίας ως μαθήτριας και η πρώ-
τη του νίκου ως αποφοίτου ήταν για 
όλοι την ομάδα ιδιαίτερα σημαντικές.

Ευχόμαστε να ευτυχήσουμε να 

δούμε ξανά αθλήτριά μας να αναδει-
κνύεται σε κορυφαία νεάνιδα (για το 
2012-2013) από τον ΣΕΓΑΣ, να κατέ-
χει πανελλήνιο ρεκόρ, να συμμετέχει 
στο Ευρωπαϊκό Κύπελλο Στίβου, σε 
Παγκόσμιο Πρωτάθλημα, σε Πανευ-
ρωπαϊκό Πρωτάθλημα, σε Βαλκανικό 
Πρωτάθλημα και να σαρώνει τις πρώ-
τες θέσεις σε όποια διοργάνωση λάμ-
βανε χώρα εντός συνόρων. να δού-
με αθλητή μας όπως ο νίκος να ανε-
βαίνει δύο φορές στο πιο ψηλό σκα-
λί του βάθρου σε Βαλκανικό Πρωτά-
θλημα και πολλές φορές στα εθνικά 
πρωταθλήματα ΣΕΓΑΣ και να αγωνί-

3

4 5

1.  H Κατερίνα Τσαούτου ’13 πρώτη πανελληνιονίκης 
τις νεάνιδες στα 4.000 μέτρα ανωμάλου δρόμου

2.  Ιωάννα Τριανταφύλλη, Αλεξία Τσαούτου, Στε-
φανία Αντωνοπούλου και ΝάσιαΤσέλου δεύτερη 
πανελλήνια νίκη στα 4x300 παγκορασίδων.

3.  Ο παγκόσμιος πρωταθλητής στο τρίαθλο παίδων 
Άγγελος Βασιλείου που από πέρσι είναι μέλος 
της Εθνικής Ομάδας Στίβου, βραβεύεται από τον 
πρόεδρο του ΣΑΚΑ Άρη Παπαδόπουλο ’84.

4.  Οι άλτες του ύψους Θάνος Ζησιμόπουλος και 
Ανδρέας Ζαβιτσιάνος με το μέλος του ΔΣ του ΕΕΙ 
Κώστα Κανόνη ’62

5.  Οι Νίκος Εμπέγλου, Νίκος Καλλιέρος και Γιάννης 
Δέδες βραβεύονται από τον Τάκη Μανωλίδη ’66 
για την πρώτη πανελλήνια νίκη στα 4x400 παίδων.

Η ομάδα βόλεϊ παίδων με 
τον προπονητή της Δη-
μήτρη Μαρκάκη που κα-

τέκτησε την πέμπτη θέση στο πα-
νελλήνικο πρωτάθλημα της ΕοΠΕ 
για πρώτη φορά στην ιστορία του 
ΣΑΚΑ. 

Η ομάδα μας με αρχηγό τον 
Πέτρο τατούλη απουτελούνταν 
από τους Γιάννη θεοχαρόπουλο, 
Άγγελο Σταμπούλογλου, Γιάννη 
χαλκούση, Έζερ Μωυσή, Πέτρο 
Παπαδήμα, τα αδέλφια Πανα-
γιώτη και Αντώνη Αρμόνη, Βασί-
λη Λειβαδά, Δημοσθένη Παπανα-
στασίου και Γιάννη Γόντικα.

Η ίδια ομάδα στην κατηγορία 
των παμπαίδων παρέμενε αήτητη 
για δύο συνεχόμενα χρόνια.

ΟΙ ΠΑΙΔΕΣ ΤΟΥ ΒΟΛΕΪ
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Από τον Γιώργο Σακελλαριάδη ’01
Υπεύθυνο Αθλητικών ΣΑΚΑ

ζεται μέχρι τελευταία στιγμή για την 
ομάδα και τον τελευταίο βαθμό αξι-
ολόγησης… Μπορεί η απόσταση να 
είναι μεγάλη πια για τους φοιτητές 
στις ΗΠΑ Πιτούλη και Γκότση, όμως 
είμαστε σίγουροι ότι θα είναι πάντα 
κοντά στην ομάδα μας!

Από τις μικρότερες ηλικίες που 
έρχονται με ενθουσιασμό και 

ορμή, ο Άγγελος Βασιλείου ξεχώ-
ρισε όχι μόνο για τις εντυπωσιακές 
επιδόσεις του στους δρόμους αντο-
χής στο στίβο και σε ανώμαλο έδα-

φος, αλλά και για την κορυφαία διά-
κριση του Παγκόσμιου Πρωταθλητή 
Παίδων στο τρίαθλο, όπου η επίδο-
σή του στον δρόμο αντοχής έπαιξε 
καθοριστικό ρόλο στην κατάκτηση 
της πρώτης θέσης. ο Άγγελος ανα-
δείχθηκε επίσης σε δεύτερο νικητή 
στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Παί-
δων στο δίαθλο, επιδόσεις που δεν 
πέρασαν απαρατήρητες από τον Πα-
νελλήνιο Σύνδεσμο Αθλητικών Συ-
ντακτών (ΠΣΑτ), που βράβευσε τον 
Άγγελο ως τον κορυφαίο Παίδα Έλ-
ληνα Αθλητή για το έτος 2013!

ΜΑΡΑΘΩΝΕΙΑ 2013

την 08-12-2013 έλαβε χώ-
ρα η καθιερωμένη πλέον 
ημερίδα ανωμάλου δρό-
μου του ΣΕΓΑΣ “Μα-

ραθώνεια”, στην παραλία του Μα-
ραθώνα στον Σχινιά, δίπλα από το 
ολυμπιακό Κοπηλατοδρόμιο. Η εν 
λόγω επίσημη ημερίδα διοργανώνε-
ται τα τελευταία τρία χρόνια με τη 
φροντίδα, μέριμνα και οικονομική 
ενίσχυση του ΣΑΚΑ, καθώς ο θεσμός 
κινδύνευσε λόγω έλλειψης πόρων να 
ατονήσει και να καταργηθεί, στε-
ρώντας έτσι τη δυνατότητα σε πά-
νω από 400 συμμετέχοντες από σω-
ματεία της Αττικής, να δοκιμάσουν 
τις δυνατότητές τους σε έναν δυνατό 
αγώνα, πριν το Πανελλήνιο Πρωτά-
θλημα Ανωμάλου Δρόμου που λαμ-
βάνει χώρα κάθε Φεβρουάριο.

ο ΣΑΚΑ που συμμετείχε με πε-
ρισσότερους από 20 αθλητές και 
αθλήτριες, διακρίθηκε για άλλη μία 
φορά, κατακτώντας σε ατομικό επί-

πεδο τέσσερα χρυσά μετάλλια, τέσ-
σερα ασημένια και ένα χάλκινο, ενώ 
στις άκρως επιτυχημένες σκυταλο-
δρομίες που έλαβαν χώρα ως αγω-
νίσματα για πρώτη φορά, οι ομάδες 
των Παίδων, Παγκορασίδων Α’ και 
Παγκορασίδων Β’ κατέκτησαν όλες 
τις πρώτες θέσεις! Με συνολική συ-
γκομιδή επτά πρώτων θέσεων σε 
μία άκρως ανταγωνιστική ημερίδα 
με τους κορυφαίους συλλόγους που 
διατηρούν τμήματα δρόμων αντο-
χής στην Αττική, η ομάδα μας έδει-
ξε έτοιμη και για την φετινή πρόκλη-
ση του πανελληνίου πρωταθλήμα-
τος, όπου τα τελευταία πέντε χρό-
νια έχουμε καθιερωθεί μέσα στις πέ-
ντε καλύτερες ομάδες στην Ελλάδα, 
σε όλες τις ηλικίες και κατηγορίες.

Καλή προετοιμασία στους αθλη-
τές και τις αθλήτριές μας στην Κα-
λαμπάκα τον ίανουάριο του 2014 
και καλή μας επιτυχία στο Πανελ-
λήνιο Πρωτάθλημα!

ο α θ λ η τ ι σ μ ό ς 
αποτέλεσε από 
την πρώτη στιγ-

μή της ίδρυσης του Κολ-
λεγίου βασικό συστατι-
κό στοιχείο της παιδείας 
που θέλησε να μεταδώσει 
στους μαθητές και απο-

φοίτους του. Η ιδιαίτερη βαρύτητα που πά-
ντοτε δίδονταν από το Σχολείο, στα αθλητι-
κά, είχε ως αυτόματη συνέπεια την ενεργοποί-
ηση και του Συλλόγου των Αποφοίτων, ως αυ-
τοτελούς φορέα αθλητισμού μέσα στην κολ-
λεγιακή οικογένεια.

Μετά από μία μακρά πορεία στα αθλητι-
κά του Κολλεγίου, η οποία βέβαια δεν υπήρ-
ξε πάντοτε ομαλή, ο ΣΑΚΑ σήμερα δραστηρι-
οποιείται στο χώρο του κολλεγιακού αθλητι-
σμού με τρεις διαφορετικούς τρόπους: (α) ως 
αθλητικό σωματείο, (β) ως διοργανώτρια αρχή 
εσωτερικών πρωταθλημάτων αποφοίτων και 
(γ) ως συνεργάτης του Κολλεγίου στην προ-
ώθηση σημαντικών αθλητικών δράσεων που 
διοργανώνει το ΕΕί.

οι σωματειακές ομάδες του βόλεϊ και στου 
στίβου που αποτελούνται κυρίως από μαθη-
τές (ευχόμαστε σύντομα κολύμβησης και μπά-
σκετ), το εσωτερικό πρωτάθλημα αποφοίτων 
ποδοσφαίρου “ΣΑΚΑ LIGA” και σύντομα το 
αντίστοιχο μπάσκετ “ΣΑΚΑ BasketLeague”, η 
συνεισφορά του ΣΑΚΑ στην επιτυχία των δρά-
σεων της “Κολλεγιάδας” και του “Κολλεγια-
κού Μαραθωνίου”, αποτελούν μία σπουδαία 
επένδυση του ΣΑΚΑ στην κολλεγιακή οικο-
γένεια, η οποία δεν είναι πάντοτε αποτιμητή 
σε οικονομικά μεγέθη.

Η δραστηριοποίηση αυτή έχει καταστή-
σει τη λειτουργία του αθλητικού μας τμήμα-
τος ιδιαίτερα σημαντική για τις σχολικές ομά-
δες, αλλά  και για τους αποφοίτους. Πρόκειται 
για μία σημαντική ευθύνη του Συλλόγου μας 
απέναντι πρώτα στα ίδια τα μέλη του, αλλά 
και στους μαθητές των Σχολείων του ΕΕί και 
στις οικογένειές τους.

Ευελπιστούμε, παρά τις όποιες δυσκολί-
ες συναντάμε στην όμορφη και συναρπαστι-
κή αυτή πορεία, να πετυχαίνουμε τους στό-
χους μας και να καταφέρνουμε κάθε χρόνο, 
έστω και με μικρά αλλά σταθερά βήματα, να 
προσφέρουμε ακόμα ομορφότερες στιγμές και 
ποιοτικότερες αθλητικές δράσεις σε όλους του 
συμμετέχοντες, μαθητές και αποφοίτους!

sports
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Το πρωτάθλημα των αποφοίτων

ρινή διακοπή των χριστουγέννων (ας μην ξε-
χνάμε ότι ακολουθούμε πιστά το σχολικό πρό-
γραμμα ως γνήσιοι απόφοιτοι του ΕΕί) η διορ-
γάνωση έχει ήδη συμπληρώσει 14 αγωνιστικές 
ημέρες, 146 αγώνες πρωταθλήματος, 25 αγώ-
νες κυπέλλου και φυσικά τον αγώνα Super 
Cup του Σεπτεμβρίου με κάτοχο την ομάδα 
CITIZENS F.C. 

Όπως οι περισσότεροι πλέον γνωρίζουν, η 
διοργάνωση ακολουθεί τα διεθνή πρότυπα, με 
πρωτάθλημα (ΣΑΚΑ LIGA) και κύπελλο ΣΑ-
ΚΑ. το πρωτάθλημα διεξάγεται σε τρεις φάσεις 
(Α΄, Β΄ και playoff), ενώ το κύπελλο με αγώ-
νες νοκ-άουτ που προκύπτουν με κλήρωση που 
πραγματοποιείται παρουσία των αρχηγών όλων 
των ομάδων, για περισσότερες εκπλήξεις.

Στα φιλόξενα γήπεδα του σχολείου μας, ο παλμός των αποφοίτων κτυπά 
ζωντανά και συνεχόμενα, όπως άλλωστε συμβαίνει συνεχώς από το μα-
κρινό πλέον 2006, όταν η «προωθημένη» ιδέα του εμπνευστή και ιδρυ-

τή Δημήτρη Μαργαρώνη ’85 έπαιρνε μορφή. το εβδομαδιαίο reunion των απο-
φοίτων, η δική μας Liga, διανύει την 7η περίοδό της, με τη φετινή διοργάνωση 
να είναι μακράν η πιο συναρπαστική σε όλα τα επίπεδα. το νοέμβριο του 2013 
ξεπεράσαμε αισίως τις 800 συμμετοχές αποφοίτων στις 28 ομάδες που συμμε-
τέχουν, ενώ βάσει φύλλων αγώνος οι απόφοιτοι που «πατούν χορτάρι» κάθε 
Παρασκευή και Σάββατο ξεπερνούν τους 400. Ρεκόρ απλησίαστα σε Παγκό-
σμιο επίπεδο, που καθιστούν τη συγκεκριμένη δράση μακράν την πιο επιτυχη-
μένη στην ιστορία του ΣΑΚΑ (και φυσικά όχι μόνον). Η μεγαλύτερη όμως επι-
τυχία, πέραν των «ποσοτικών» στοιχείων και της κάθε μορφής δείκτη είναι η 
ποιοτική επιτυχία για την οποία όλοι έχουν συμβάλλει, το γεγονός δηλ. ότι οι 
αγώνες του weekend είναι τμήμα χαλάρωσης, διασκέδασης και ξεκούρασης του 
συμμετέχοντος απόφοιτου, κάτι που πλέον θεωρώ ότι έχουν όλοι καταλάβει.

Μέχρι και την παραδοσιακή «μεγάλη» (δύο εβδομάδες είναι αυτό) χειμε-



1. Οι Cubans, περσινοί 
φιναλίστ του κυπέλλου, 

παρέα του '04 με τον 
αειθαλή τερματοφύλακα 
Θεολόγη Κακέπη '88. 

2. Ταλέντο, νιάτα, 
ήθος και Κολλεγιακό 

πνεύμα: ο απόλυτος 
συνδυασμός των 
πρωτοπόρων φέτος 
CITIZENS F.C. 
(και κυπελλούχων 
ΣΑΚΑ LIGA).

3. Αντιπροσωπευτικό 
δείγμα των περσινών 

OLDIES F.C., νυν GOLD-
IES F.C. και, με τη ...φόρα 
που έχουν, μελλοντικών 
GRANDFATHERS F.C.
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Για το πρωτάθλημα της ΣΑΚΑ LIGA, έχει ήδη ολο-
κληρωθεί η πρώτη φάση και οι ομάδες, αφού έπαι-

ξαν τους πρώτους αναγνωριστικούς αγώνες, έχουν ήδη 
τοποθετηθεί (κατά τη Β΄ φάση) στους νέους ομίλους ανά-
λογα με τη δυναμικότητά τους, με αποτέλεσμα τα παιχνίδια να είναι αμφίρροπα και 
η Κολλεγιακή άμιλλα, στο πνεύμα πάντοτε του ευ αγωνίζεσθαι συνεχώς να αυξά-
νει. Όπως αναφέρθηκε και στον πρόλογο, φέτος ούτε λίγο, ούτε πολύ δέκα (!!!) ομά-
δες έχουν βλέψεις για τον τίτλο, με τις περισσότερες εξ αυτών να εμφανίζονται πο-
λύ ενισχυμένες και τα παιχνίδια μεταξύ τους να κρίνονται στις λεπτομέρειες, στις 
απουσίες, στους τιμωρημένους αθλητές (έχουμε και από αυτούς), και σε ό,τι εν γέ-
νει κρίνει όλες τις επαγγελματικές αθλητικές διοργανώσεις. Μετά τις εννέα πρώτες 
αγωνιστικές (θυμίζουμε ότι η κανονικά περίοδος ολοκληρώνεται με είκοσι αγώνες 
ανά ομάδα), τις πρώτες εννέα ομάδες χωρίζουν επτά βαθμοί (25-18), ενώ δεν υπάρχει 
φέτος καμία ομάδα χωρίς βαθμολογική απώλεια. Μεταξύ των πρωτοπόρων οι περσι-
νοί τροπαιούχοι (οι πρωταθλητές PAGOSMIOS F.C. και οι κυπελλούχοι CITIZENS 
F.C.), οι πολύ βελτιωμένοι TITANS F.C. (πρώην SHOOTING FISH F.C.), CUPA 
LIBRE F.C., TSAKALIA F.C. & DOPO F.C., οι επανακάμψαντες με σκοπό να ξανα-
πάρουν τα σκήπτρα CLASS F.C. (πρώην CLASS ’92 F.C.), οι νέες δυνάμεις DyNAMO 
KIFISSIAS F.C. και SAKATIDES F.C. που πραγματοποιούν εκπληκτική παράλλη-
λη πορεία φέτος και οι «μαϊντανοί» 30-ο θεός να τους κάνει-PLUS F.C., οι οποίοι 
συνεχίζουν ακάθεκτοι με σκοπό να μετονομαστούν οσονούπω σε 2χ30 = 60PLUS.

Με βάση τα μέχρι σήμερα αποτελέσματα, καμία ομάδα δεν έχει ξεκάθαρο 
προβάδισμα και αναμένεται πολύ σκληρή μάχη για την επικράτηση και τον τελι-
κό του Μαΐου στο ανώτερο επίπεδο, με δεδομένο και το νέο σύστημα των playoff 
που θα ισχύσει από φέτος και κατά το οποίο όλες οι ομάδες θα εισέρχονται την 
ίδια ημέρα στην post-season. Περισσότερα τον Απρίλιο, όταν θα ολοκληρώνε-

Διάθεση να υπάρχει, κολλεγιακό πνεύμα και ήθος πάνω απ’ όλα και 
σεβασμός στο συναπόφοιτο/παρατηρητή/διαιτητή, και οι πόρτες 
της ΣΑΚΑ LIGA θα είναι πάντοτε ανοιχτές για όλους τους αποφοίτους!

ται η Β΄ φάση των ομίλων και φανεί 
ποιος θα αντέξει στην καλώς εννο-
ούμενη πίεση…

Από τις υπόλοιπες ομάδες (μην 
ξεχνάμε ότι η διοργάνωση έχει τρία 
τρόπαια στο πρωτάθλημα), πολύ 
βελτιωμένες φέτος εμφανίζονται οι 
ομάδες CUBANS F.C., AGUANILE 
’03 F.C., SAKA UNITED F.C. και 
SAKASTROUKES F.C., οι οποί-
ες και μαζί με τους συνήθειες υπό-
πτους (AIOΛοΣ F.C., ΣΕΛΕΣΑο 
’94/’95 F.C., ΠΑΠΠοΥΔΕΣ F.C. και 
GOLDIES F.C. (πρώην OLDIES F.C. 
του κορυφαίου Γιώργου Ζομπανάκη 
’69) θα βρίσκονται μεταξύ των πρω-
ταγωνιστών. Βεβαίως εδώ θα πρέπει 
να σημειωθεί ότι έξι βαθμοί χωρίζουν 
τον 10ο από τον 23ο της κατάταξης 
μετά τους εννέα πρώτους αγώνες, 
οπότε τι να λέμε τώρα από προγνω-
στικά, η διάψευση είναι σίγουρη… 

ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ

1

2

3



ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Με έντονους χαρακτήρες οι ομάδες που αγωνίζονται και φέτος στη διοργάνωση.
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Κάτοχοι τροπαίων ΣΑΚΑ LIGA

ΣΑΚΑ LIGA Κύπελλο ΣΑΚΑ Consolation Cup ΣΑΚΑ spirit Cup Fair Play Most Improved

2007-'08 CLAss '92 F.C. CLAss '92 F.C. SAKALIGAΡΟΙ F.C. - 30PLUs sAKA F.C. -

2008-'09 CLAss '92 F.C. KZBC F.C. sAKA UNItEd F.C. - 2002 UNITED F.C. ΘΡΑΣΥΤΑΤΟΣ F.C.

2009-'10 CLAss '92 F.C. CLAss '92 F.C. REMAL MADRID FC. - WIZARDS '05 F.C. 30PLUs sAKA F.C.

2010-'11 JOKERS F.C. 420 UNITED F.C. WIZARDS '05 F.C. sOUL sAKA F.C. ΠΑΠΟΥΔΕΣ F.C. dOPO F.C.

2011-'12 CLAss '92 F.C. JOKERS F.C. 30PLUs sAKA F.C. dIsCO NINJAs F.C. 11 8 83 F.C. sAKA UNItEd F.C.

2012-'13 PAGOsMIOs F.C. CItIZENs F.C. sAKA UNItEd F.C. dIsCO NINJAs F.C. AGUANILE '03 F.C. dEsPERAdOs 2008 F.C.

Στο κύπελλο, τη διοργάνωση των εκπλήξεων και στη ΣΑΚΑ LIGA, έχει ήδη ολο-
κληρωθεί η πρώτη και η δεύτερη φάση και έχουν προκύψει οι οκτώ ομάδες που 

συνεχίζουν στην προημιτελική φάση, τα ζευγάρια της οποίας θα κληρωθούν στη  συ-
νάντηση των αρχηγών των ομάδων με την Επιτροπή διοργάνωσης που έχει προγραμ-
ματιστεί για τα τέλη ίανουαρίου – αρχές Φεβρουαρίου. Για μια ακόμη χρονιά, η συ-
γκεκριμένη διοργάνωση δικαιολογεί απόλυτα το χαρακτηρισμό της, αφού μετά από 
πολύ μεγάλα παιχνίδια, ήδη εκτός διοργάνωσης έχουν μείνει τα περισσότερα μεγά-
λα ονόματα (οι 2οι του πρωταθλήματος CUPA LIBRE F.C., οι ισόβαθμοι 3οι TITANS 
F.C., οι 5οι DyNAMO KIFISSIAS F.C., οι 6οι DOPO F.C., οι 7οι TSAKALIA F.C., οι 
10οι CLASS F.C., οι περσινοί φιναλίστ CUBANS F.C., οι GOLDIES F.C. κ.α.), ενώ οι 
οκτώ ομάδες που θα μπουν στην κλήρωση για τους προημιτελικούς είναι οι : ΑίοΛοΣ 
F.C., COCA JUNIORS F.C., CITIZENS F.C., SAKA UNITED F.C., PAGOSMIOS F.C., 
SAKATIDES F.C., 30PLUS SAKA F.C. και AGUANILE ’03 F.C

ΚΟΛΛΕΓΙΑΔΑ

Στην Κολλεγιάδα 2013 που πραγματοποιήθηκε στις 19 & 20 οκτωβρίου 2013, 
η ομάδα των αποφοίτων που πλέον παραδοσιακά δημιουργείται από τη ΣΑ-

ΚΑ LIGA και συμμετέχει ανελλιπώς στον πολύ σημαντικό αυτό θεσμό του Κολ-
λεγίου, κατέκτησε για 8η φορά στα 9 τελευταία χρόνια και πέμπτη συνεχόμενη το 
τρόπαιο, νικώντας στον ημιτελικό με 10-3 την ομάδα του προσωπικού του Κολλε-
γίου και στον τελικό την ομάδα των μαθητών με 3-2.

Στις 24.10.2013, πραγματοποιήθη-
κε η πρώτη κοινή συνεδρίαση της 

Επιτροπής διοργάνωσης – αρχηγών 
ομάδων, (η δεύτερη είναι προγραμ-
ματισμένη όπως προαναφέρθηκε για 
το τέλος του ίανουαρίου – αρχές Φε-
βρουαρίου του 2014), όπου και συζητή-
θηκαν όπως κάθε φορά γίνεται όλα τα 
θέματα που αφορούν στη διοργάνωση, 
παρουσιάστηκε και εγκρίθηκε το νέο 
σύστημα των playoff της ΣΑΚΑ LIGA 
και διενεργήθηκε η κλήρωση για την 
Ά  και Β΄ φάση του Κυπέλλου ΣΑΚΑ. 

Βάσει του προγραμματισμού μας 
και για την ενημέρωση των μη μυημέ-
νων, θα αγωνιζόμαστε από τις 10 ία-
νουαρίου κάθε Παρασκευή 6:50μ.μ. 
– 10:30μ.μ. και Σάββατο 1:50μ.μ. – 
5:20μ.μ. μέχρι και τις 30 Μαΐου 2014 
(μέρα των τελικών του πρωταθλήμα-
τος). Δεν θα γίνουν αγώνες το τριήμε-

ΚΥΠΕΛΛΟ

Ο Γιάννης Βαρελάς '07, έχει βρει - προφανέστατα - το δάσκαλό του 
στο υποδειγματικό «με τα μάτια» μαρκάρισμα της 11 8 83 F.C.

Το πάθος ξεχειλίζει, νικητής βγαίνει πάντως 
το ποδόσφαιρο και η κολλεγιακή παρέα...

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ
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1ος ΟΜΙΛΟΣ 

Θ Ομάδα B Aγ. Ν Ι Η Γ 
υπέρ

Γ 
κατά

1 CITIZENS F.C. 25 9 8 1 0 51 9

2 SAKATIDES F.C. 20 9 6 2 1 31 20

3 30PLUS SAKA F.C. 19 9 6 1 2 34 11

4 CLASS F.C. 14 9 4 2 3 17 21

5 ΣΕΛΕΣΑΟ F.C. (6β./2αγ.) 10 9 3 1 5 10 17

6 ΠΑΠΠΟΥΔΕΣ F.C. (3β./2αγ.) 10 9 3 1 5 16 27

7 SAKA ZULU F.C. (0β./2αγ.) 10 9 3 1 5 20 28

8 ΑΙΟΛΟΣ F.C. 9 9 3 0 6 21 28

9 DESPERADOS 2008 F.C. 6 9 1 3 5 14 33

10 11 8 83 F.C. 5 9 1 2 6 19 39

2ος ΟΜΙΛΟΣ

Θ  Ομάδα B Aγ. Ν Ι Η Γ 
υπέρ

Γ 
κατά

1 TITANS F.C. 24 9 8 0 1 40 9

2 TSAKALIA F.C. 21 9 7 0 2 33 19

3 DOPO F.C. 18 9 6 0 3 32 25

4 GOLDIES F.C. 12 9 4 0 5 24 23

5 SHOOTERS F.C. (4β./2αγ.) 8 9 2 2 5 19 34

6 COCA JUNIORS F.C. (2β./2αγ.) 8 9 2 2 5 29 29

7 ΑΙΜΟΔΙΨΗ ΚΟΑΛΑ F.C. (1β./2αγ.) 8 9 2 2 5 15 26

8 DISCO NINJAS F.C. 6 9 1 3 5 15 22

9 ΣΑΚΑράκες F.C. 4 9 1 1 7 11 39

3ος ΟΜΙΛΟΣ

Θ  Ομάδα B Aγ. Ν Ι Η Γ 
υπέρ

Γ 
κατά

1 CUPA LIBRE F.C. 24 9 8 0 1 50 20

2 PAGOSMIOS F.C. 22 9 7 1 1 47 20

3 DYNAMO KIFISSIAS F.C. 21 9 7 0 2 41 22

4 CUBANS F.C. (3β./1αγ.) 13 9 4 1 4 21 24

5 SAKASTROUKES F.C. (0β./1αγ.) 13 9 4 1 4 21 25

6 AGUANILE '03 F.C. (3β./1αγ.) 12 9 3 3 3 15 15

7 SAKA UNITED F.C. (0β./1αγ.) 12 9 4 0 5 23 19

8 SOUL SAKA F.C. 8 9 2 2 5 24 39

9 AΠΟΦΟΙΤΟΙ '86/'87 F.C. 0 9 0 0 9 9 59

Σκόρερ Κυπέλλου

Α΄ Φάση - ΤΕΛΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ

ΤΑ ΚΑΛΥΤΕΡΑ "ΚΟΡΑΚΙΑ"
Θ Διαιτητής Διαιτ.
1η ΝΙΚΟΣ ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ 65 πρωτάθλημα - 10 κύπελλο - 1 super cup 76

2η ΔΗΜΟΣ ΒΕΛΕΝΤΖΑΣ 34 πρωτάθλημα - 7 κύπελλο 41

3η ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ 36 πρωτάθλημα - 3 κύπελλο - 1 super cup 40

SCORER ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ
Θ Αθλητής Ομάδα Αγ. Τέρμ.
1η ΜΙΧΑΛΗΣ ΙΩΑΚΕΙΜΙΔΗΣ '88 30PLUS SAKA F.C. 10 27
2η ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΤΣΟΣ '94 PAGOSMIOS F.C. 10 22
3η ΘΑΝΑΣΗΣ ΣΟΦΙΑΝΟΣ '02 TSAKALIA F.C. 11 19
4η ΝΙΚΟΣ ΚΑΜΠΑΣ '10 CITIZENS F.C. 10 18
5η ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ '96 DYNAMO KIFISSIAS F.C. 10 13
6η ΘΩΜΑΣ ΚΑΝΟΝΗΣ '06 CUPA LIBRE F.C. 10 13
7η ΑΝΤΩΝΗΣ ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ '98 DYNAMO KIFISSIAS F.C. 10 12
8η ΜΙΧΑΛΗΣ ΡΩΣΣΩΝΗΣ '06 TITANS F.C. 10 12
9η ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΝΤΟΚΟΡΟΣ '13 SOUL SAKA F.C. 11 12
10η ΚΙΜΩΝ ΣΟΥΡΟΥΛΙΔΗΣ '09 CUPA LIBRE F.C. 10 11

ρο της Καθαρής Δευτέρας (3/3) και φυσικά τη Μεγάλη Εβδομά-
δα, ενώ στο μαθητικό Πανηγύρι του Κολλεγίου θα αγωνιστούμε 
όπως παραδοσιακά γίνεται μόνο Παρασκευή αν αυτό είναι εφικτό 
βεβαίως, αναλόγως των οδηγιών του ΕΕί. Για όσους επιθυμούν να 
ενημερώνονται για τη διοργάνωση (υπάρχει άμεση ενημέρωση σε 
όλα τα δεδομένα που αφορούν στη ΣΑΚΑ LIGA), μπορείτε να μας 
βρείτε στο επίσημο site του ΣΑΚΑ (http://www.saka.gr/sakaLIGA/) 
και στο facebook group που διαθέτουμε και πού μπορείτε να σχο-
λιάσετε αγώνες, να δείτε ή να ανεβάσετε φωτογραφίες κλπ. (www.
facebook.com – ΣΑΚΑ LIGA ή για όσους προτιμούν το copy / paste, 
https://www.facebook.com/groups/460442280683430/).

θυμίζουμε : Διάθεση να υπάρχει, Κολλεγιακό πνεύμα και ήθος 
πάνω απ’ όλα και σεβασμός στο συναπόφοιτο / παρατηρητή / δι-
αιτητή, και η πόρτες της ΣΑΚΑ LIGA θα είναι πάντοτε ανοιχτές 
για όλους τους αποφοίτους.

Μακριά από τραυματισμούς και καλή συνέχεια σε όλους!
Για την Eπιτροπή Διοργάνωσης,

Μιχάλης Ιωακειμίδης ’88, Πρόεδρος
Λαζαρής Ζαούσης ’80, Αντιπρόεδρος

Γιάννης Παναγιωτούρος ’84, Υπεύθυνος διοργανώσεων

Γιάννης Παναγιωτούρος '84, Υπεύθυνος διοργανώσεων 
ΣΑΚΑ LIGA, εξηγεί με άψογο στυλ τα ανεξήγητα...

«Κάνω ό,τι και ο Μέσι, είμαι 
σίγουρος, το έχω κάνει πρόβα άπειρες 
φορές. Γιατί χάνουμε;».

ΟΝΟΜΑ ΟΜΑΔΑ Α΄ Β΄ Qf Sf Fin Σ
1η ΚΑΤΣΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ PAGOsMIOs F.C. 1994 3 3 6

- ΠΑΣΧΑΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ COCA JUNIORs F.C. 2013 3 3 6

3η ΡΩΜΟΣΙΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ CItIZENs F.C. 2009 3 2 5

4η ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ sAKAtIdEs F.C. 2002 2 2 4

- ΓΙΑΓΛΙΚΑΚΗΣ ΚΡΙΤΩΝ-ΑΝΑΣΤ. AGUANILE '03 F.C. 2003 2 2 4

- ΜΑΝΤΩΝΑΚΗΣ ΛΕΥΤΕΡΗΣ sAKA UNItEd F.C. 2001 2 2 4

7η ΒΑΝΔΟΥΛΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ 11 8 83 F.C. 1983 3 3

ΓΚΟΛΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ COCA JUNIORs F.C. 2011 2 1 3

ΛΟΥΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ PAGOsMIOs F.C. 1993 2 1 3

ΜΠΟΥΣΜΠΟΥΡΑΣ ΗΛΙΑΣ ΑΙΟΛΟΣ F.C. 2001 2 1 3

ΣΑΜΟΥΗΛΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ COCA JUNIORs F.C. 2013 1 2 3

ΣΟΥΡΟΥΛΙΔΗΣ  ΚΙΜΩΝ CUPA LIBRE F.C. 2009 3 3

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Με έντονα στοιχεία οι παίκτες /ομάδες που συνεχίζουν στη διοργάνωση.

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

Το μέλλον 
της ΣΑΚΑ 

LIGA είναι 
εξασφαλισμένο!



το 2013 ολοκληρώθηκε με ιδανικό τρόπο για το τμή-
μα πετοσφαίρισης. οι Άνδρες βρίσκονται στην 1η 
θέση του βαθμολογικού πίνακα της Α2 ενώ παράλ-

ληλα οι Έφηβοι και οι Παίδες πρωταγωνιστούν στα ανα-
πτυξιακά πρωταθλήματα θέτοντας στέρεες βάσεις για το 
μέλλον. Για άλλη μία χρονιά οι ατομικές διακρίσεις δεν 
έλειψαν για τον ΣΑΚΑ.

v lley

ΣΑΚΑ Volley 2013: 
Χρονιά επιτυχιών
Από τον Διονύση Χιώνη ’06

Η Ανδρική Ομάδα με προπονητή τον κ. Άκη χατζηαντωνίου 
συμμετέχει για 2η φορά στην Α2 Κατηγορία. Η ολοκλήρωση του 
1ου γύρου μας βρήκε στην 1η θέση με το απόλυτο των νικών. ο ΣΑ-
ΚΑ επικράτησε εντός έδρας του Αο Καλαμάτας 3-1 και του Αο 
Παλλήνης 3-2 ενώ νίκησε και στην ιδιαίτερα δύσκολη έδρα του 
ΣΠΑ Καρδίτσας 3-1. οι συγκεκριμένες ομάδες, μαζί με το Κολλέ-
γιο, θα διεκδικήσουν την άνοδο στην Α1. Για τον ΣΑΚΑ, η άνοδος 
στην Α1 δεν αποτελεί αυτοσκοπό, καθώς πρωταρχικός στόχος 
είναι η συνεχής ανάπτυξη του αθλήματος στο Κολλέγιο. Σε αυ-
τό το πλαίσιο, φέτος 4 έφηβοι αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι 
της ανδρικής ομάδας: Πέτρος τατούλης ’13, Παναγιώτης Αρμό-
νης, Γιώργος Μιχαλόπουλος και ίάσων τρανός, οι οποίοι μετα-
φέρουν τις εμπειρίες τους στα τμήματα υποδομής. 

Η φετινή χρονιά κλείνει με άλλες δύο ατομικές επιτυχίες. οι 
έφηβοι, Παναγιώτης Αρμόνης και Ιάσωνας Τρανός, οι οποίοι 
προπονούνται υπό τις οδηγίες του ομοσπονδιακού προπονητή κ. 
Σωτήρη Δρίκου, κλήθηκαν στην εθνική επίλεκτη ομάδα παίδων. 
τέλος, ειδική αναφορά αξίζει να γίνει στον Γιώργο Κοτσιλιάνο 
και στον Νίκο Ζουπάνη, τους ακρογωνιαίους λίθους της ανδρι-
κής ομάδας του ΣΑΚΑ, που ταυτόχρονα εκπροσωπούν επάξια 
της Ελλάδα στο Beach Volley. Στο τελευταίο Grand Slam που δι-
οργανώθηκε από την Παγκόσμια ομοσπονδία Volley (FIVB) στο 
Xiamen της Κίνας, κατέκτησαν την 5η θέση, την υψηλότερη διά-
κριση που έχει πετύχει ποτέ Ελληνικό ανδρικό δίδυμο στο άθλη-
μα της άμμου. τα δύο παιδιά αποτελούν πρότυπα αθλητών για 
τους μικρούς παίκτες των τμημάτων υποδομής!

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



Ύστερα από επτά χρόνια γεμάτα όμορφες εικόνες της 
στρογγυλής θεάς,  ύστερα από επτά χρόνια γεμά-
τα στιγμές εντυπωσιακού ποδοσφαίρου και χαρού-

μενων αναμνήσεων στα γήπεδα, ήρθε η ώρα να συμπλη-
ρωθεί η αθλητική δράση του συλλόγου μας προσθέτοντας 
ένα ακόμα πρωτάθλημα μεταξύ των αποφοίτων!  Είναι λοι-
πόν η στιγμή να ασχοληθούμε πλέον με ένα δημοφιλέστα-

το για τα ελληνικά δεδομένα άθλημα, ιδιαίτερα διαδεδο-
μένο στις γειτονιές μας, στο οποίο μεγάλοι σύλλογοι κα-
τέχουν υψηλές θέσεις στα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα και 
μας έχει κάνει υπερήφανους σε διοργανώσεις παγκοσμίου 
επιπέδου, ένα άθλημα που έχει κερδίσει πολλούς από εμάς 
και κάθε χρόνο μας προσηλώνει στις τηλεοράσεις και μας 
οδηγεί στα παρκέ. 

Όλοι καταλαβαίνουμε πλέον ότι πρόκειται για την ανα-
μενόμενη ΣΑΚΑ BasketLeague, ένα πρωτάθλημα που χρό-
νια περιμέναμε, αλλά τώρα είναι εδώ. Φέτος, λοιπόν, ξεκι-
νώντας από τον Φεβρουάριο του 2014, θα είμαστε έτοιμοι 
να βρεθούμε στα γήπεδα τις Κυριακές, ο καθένας από εμάς 
με την ομάδα του, τους φίλους και συναποφοίτους του για 
να λάβουμε συμμετοχή και να κατακτήσουμε το κύπελλο. 

Δίνουμε ραντεβού στο Αγγελικούσειο & χανδρείο 
κλειστό Γυμναστήριο, για να απολαύσουμε τους αγώνες, 
την ένταση και το "suspense" του αθλήματος και να συ-
ναντήσουμε και πάλι τους παλιούς μας συμμαθητές. ολο-
κληρωμένοι αγώνες τεσσάρων δεκαλέπτων, επίσημοι κα-
νονισμοί και διαιτητές, συγκροτούν ένα ξεχωριστό πρω-
τάθλημα. 

Η ΣΑΚΑ BasketLeague κάνει τα πρώτα της βήματα και 
περιμένει την ένθερμη στήριξή σας!

Περισσότερες πληροφορίες σύντομα στην ιστοσελίδα 
μας saka.gr και στη Λέσχη μας.

Από την Άννα-Μαρία Κορακίτη ’13
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ΣΑΚΑ  BasketLeague



A better place for 
your business 
in Athens

We give your business instant fl exibility
We free business from long-term commitment; releasing you to be more agile, to explore new markets without risk 
and take advantage of new ways of working. This leaves you free to conduct your business the way you want and enables 
your people to work productively wherever they are. With our ever expanding range of innovative products and services, 
we enable people to work their way whether it’s from home, on the road or in the offi ce.

Want a work-ready of� ce in 
a prime address?

• Flexible terms – no long-term commitments

• Customised workspaces

• All the latest technology

• Admin support at your disposal

Want to position your business 
in a new market?

• Prime business address

•  Local phone number with 
personalised call answering

• Mail and message handling

• Multilingual receptionist

Need an impressive location 
to get together?
•  A space for every meeting, 

from boardroom to interview

• Video communications

• Free internet

• Book by the hour, half or full day

Want to stay productive 
on the move?
•  Drop in and work at 1400 locations, 

600 cities, 100 countries

• Free, secure WiFi

• Private workspace areas

• Free refreshments

Regus at a glance
What we do
We give businesses of all sizes low risk, affordable and fl exible workspaces and facilities. You can rent a fully equipped offi ce, 
develop a presence with address and call services or just arrange a meeting in any of our prime locations across Athens. 
We can help you make an impact, whether you have an offi ce, use our meeting rooms or videoconferencing suites, 
or just want the virtual offi ce address and call handling that smacks of success.

regus.gr + 30 210 727 9000

See what we can do for your business

“The great benefit of being with Regus 
is it’s so easy to expand.

They increased the size of our workspace
by giving us another room and taking down
a wall – doing everything over a weekend.
Every day they evolve their service as
they learn more about how we do things
differently in Google.”

Dr Paul Barreto, Country Manager,
Google Portugal

15%* OFF on all products for members of SAKA

*Terms and Conditions Apply. Offer valid until 31.03.2014 on Offi ce, Virtual Offi ce, Meeting Room 
and Video Conference services only. Applies to Regus Centres in Athens only. One offer per company. 

RE3624_REG_Print Advert_Alumni Magazine_Athens_21x28_GR_EN_DEC13_V2.indd   1 12/12/2013   13:32
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τον απερχόμενο Αρχισυντάκτη του ΕΡ-
ΜΗ Σωτήρη Φωτέα '02 τίμησε για την 
προσφορά του σύσσωμη η ομάδα των 
συντελεστών του εντύπου σε αποχαι-
ρετιστήριο δείπνο-έκπληξη τη Δευτέ-
ρα 9 Δεκεμβρίου. Γλυκιές αναμνήσεις 
και χιουμοριστικές στιγμές από τις αμέ-
τρητες ώρες της έκδοσης του εντύπου, 
καθώς και άφθονο κρασί, συνόδευ-
σαν μια υπέροχη «Ερμειακή» βραδιά!

Μία έκπληξη για τον Σωτήρη!

Λέ
σχ

η
στ

η

15ο χειμερινό τουρνουά τάβλι την πρώτη Κυριακή του Δεκεμβρίου 
πραγματοποιήθηκε το 15ο χειμερινό 
τουρνουά τάβλι. Η Λέσχη γέμισε με 

τους 23 συμμετέχοντες απόφοιτους οι οποίοι 
αναμετρήθηκαν στις «πόρτες» με δυνατότη-
τα βίδο σε φάσεις των 7 πόντων.

Ύστερα από οκτώ απαιτητικούς γύρους νικη-
τής αναδείχθηκε ο νίκος Ζούβελος ’74, ο οποίος 
επικράτησε του Μιχάλη Προυκάκη ’90 σε έναν 
εκπληκτικό τελικό με αποτέλεσμα 7-6. Στην τρί-
τη θέση βρέθηκε ο θανάσης Μακρής ’59. 

Ευχαριστούμε τον Πάτροκλο Κουδούνη 
’91 ο οποίος, για ακόμα μια χρονιά, χορήγησε 
τα κύπελλα των νικητών και τον Βασίλη Μάρ-
κου για τον πρωινό και μεσημεριανό μπουφέ 
που ετοίμασε για συμμετέχοντες και θεατές. 
Σας περιμένουμε στο 16ο εαρινό τουρνουά 
τον Μάιο!

Δημήτρης Μωραλόγλου ’05

Η Συντακτική ομάδα του ΕΡΜΗ συζητά τις προτάσεις νέ-
ων και παλαιών μελών στην πρώτη της συνάντηση υπό την 
καινούργια της σύνθεση,  το πρωΐ της 11ης νοεμβρίου στη 
Λέσχη του Συλλόγου. Ρόλοι ανατίθενται, θέματα οριστι-
κοποιούνται και το τεύχος αρχίζει να ...συναρμολογείται!



το 2013 η θεατρι-
κή ομάδα ΣΑΚΑ 
ανέβασε το έρ-

γο του Dale Wasserman 
«Στη Φωλιά του Κού-
κου». Ένα έργο που αγ-
γίζει ευαίσθητα θέμα-
τα όπως η θεραπεία με 
ηλεκτροσόκ, η λοβο-
τομή και η ευθανασία. 
Όσοι όμως είδαν την 
παράσταση,  συμφώ-
νησαν ότι ήταν μια 
από τις ωραιότερες 
που ανέβασε ποτέ η 
ομάδα.

Όπως και πέρυ-
σι, η θεατρική ομά-

δα ΣΑΚΑ πήγε για μία παράσταση στις Γυναι-
κείες Φυλακές θήβας. Όπως και πέρυσι, η υποδοχή που 
επεφύλαξαν οι κρατούμενες στην ομάδα ήταν συγκινητι-
κή. Ήταν μια ιδιαίτερη παράσταση που θα μείνει αξέχαστη 
σε όσους την έζησαν από κοντά.

 Για το 2014 η ομάδα, και πάλι με σκηνοθέτη τον Κώ-

στα Αρζόγλου ’66,  αποφάσισε να ανεβάσει ένα έργο που 
δεν έχει παιχτεί ποτέ στην Ελλάδα,  την κωμωδία του John 
Patrick «Αχ! Αυτός ο Μάκβεθ!» (αγγλικός τίτλος  "MacBeth 
Did It!").  Ένας ερασιτεχνικός θίασος αποφασίζει να ανεβά-
σει το «Μάκβεθ». ο σκηνοθέτης αναγκάζεται να διανείμει 
τους ρόλους με κριτήρια... μη θεατρικά. Και φυσικά, η μία 
αναποδιά διαδέχεται την άλλη.

 το έργο φέτος θα παρουσιαστεί νωρίτερα. θα δοθούν 
5 παραστάσεις από το Σάββατο 26  μέχρι και την τετάρ-
τη 30 Απριλίου 2014 στο χωρέμειο θέατρο του Κολλεγί-
ου Αθηνών. τα εισιτήρια διατίθενται ήδη από την Λέσχη 
του ΣΑΚΑ, τηλ. 210-6722.067.

θεατρική ομάδα Από τον Λαζαρή Ζαούση ’80
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ΑΡΙΣΤΟΣ ΔΟΞΙΑΔΗΣ ’70

Το Αόρατο Ρήγμα
Θεσμοί και συμπεριφορές 
στην ελληνική οικονομία

Εκδόσεις Ίκαρος, Αθήνα 2013

Πώς λειτουργεί η ελλη-
νική οικονομία στην 

πράξη; Σε τι διαφέρει από 
άλλες δυτικές οικονομί-
ες; Με ποιες δυνάμεις και 
ποιες πρακτικές μπορού-
με να ξεπεράσουμε την κρί-
ση; οι απαντήσεις βρίσκο-
νται στα σχέδια των οικογε-
νειών, στο μέγεθος των επι-
χειρήσεων, στον τρόπο που 
παράγουμε, στην οργάνωση 
του κράτους, στις λεπτομέ-
ρειες των νόμων, στα κίνη-
τρα των πολιτικών.

το βιβλίο ανασυνθέτει 
την πολιτική οικονομία της 
Ελλάδας με τα εργαλεία της 
νεοθεσμικής σχολής. Συ-
γκεράζει την καθημερινότη-
τα με τα μακρομεγέθη, τους 
«ανθρώπους’» με τους «αριθ-
μούς», το τοπικό με το πα-
γκόσμιο. Περιγράφει τι ση-
μαίνει η μετάβαση από την 
στρεβλή ευμάρεια της μετα-
πολίτευσης σε μια παραγωγι-
κή και εξωστρεφή ανάπτυξη.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΜΑΡΑΣ ’87

Όλη η αλήθεια με ένα κλικ
Εκδόσεις Ωκεανίδα, Αθήνα 2013

Άνοδος και πτώση. 
Προαγωγή και απόλυση. 

Γάμος και διαζύγιο. 
Κηδεία και γέννα. 

Ουίσκι και μαριχουάνα. 
Έρωτας και πορνογραφία. 

Μυστικά και εξομολογήσεις.

Η παράξενη, αντίστροφη 
πορεία δύο αδελφικών 

φίλων με έντονες εμμονές, 
πάθη και εξαρτήσεις στη 
σημερινή Ελλάδα, όπου δεν 
έχει μείνει πια τίποτα όρθιο. 
τίποτα; Ίσως υπάρχει κάτι 
ακόμα - μια δυνατή, ατσα-
λένια φιλία: το μόνο ουσια-
στικό σημείο αναφοράς για 
τον Πέτρο και το Στέφανο, 
η μόνη γιατρειά της αρσενι-
κής αγωνίας, η μόνη ακλό-
νητη αλήθεια απέναντι στα 
αναρίθμητα μικρά και με-
γάλα ψέματα που το αντρι-
κό φύλο λέει καθημερινά. 
Πρωτίστως στον εαυτό του.

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Κ. ΜΑΛΛΙΟΣ ’97
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Δ. ΜΑΛΛΙΟΣ

Οι τραυματικές σωματικές 
κακώσεις στην Ιλιάδα 

και την Οδύσσεια
Αθήνα 2013

τα ομηρικά έργα, πέ-
ρα από το λογοτεχνι-

κό, ανθρωπολογικό, ιστο-
ρικό, αρχαιολογικό, θρη-
σκειολογικό, παιδαγωγικό 
και στρατιωτικό τους ενδι-
αφέρον, έχουν ιδιαίτερη βα-
ρύτητα και για τα στοιχεία 
που μας κληροδοτούν για 
τις γνώσεις των ανθρώπων 
της πρώιμης αρχαιότητας 
πάνω σε θέματα ίατρικής 
και Ανατομίας. Μέσα στις 
σελίδες του βιβλίου αυτού 
μπορεί ο καθένας, γιατρός ή 
μη, να έλθει σε πρώτη επα-
φή, να γνωρίσει καλύτερα 
ή και να μελετήσει σε βά-
θος τον τρόπο με τον οποίο 
ο αρχαϊκός άνθρωπος γνώ-
ριζε, βίωνε και αντιμετώπι-
ζε το βίαιο γεγονός της σω-
ματικής κάκωσης στον πό-
λεμο, το θαλάσσιο ταξίδι, τη 
μάχη με τη φύση, τον αθλη-
τικό αγώνα ή την απλή κα-
θημερινότητα.

ΛΥΚΟΥΡΓΟΣ ΛΙΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ’63

Οι επτά πληγές 
της ελληνικής κοινωνίας

Εκδόσεις Επίκεντρο, Αθήνα 2013

Αποτέλεσμα αγωνίας 
και αναζήτησης εξη-

γήσεων, το βιβλίο αυτό εί-
ναι μία διεισδυτική ματιά 
στα προβλήματα της ελλη-
νικής κοινωνίας και της πο-
λιτικής πραγματικότητας.

τα άρθρα του βιβλίου 
εξετάζουν την προβλημα-
τική λειτουργία της Ελλά-
δος σε επτά βασικούς το-
μείς: τη δυσλειτουργική δη-
μοκρατία, τους θεσμούς, 
την Δικαιοσύνη και Ασφά-
λεια,την κοινωνική δικαι-
οσύνη, το κοινωνικό κρά-
τος και την κοινωνική συ-
νοχή, την παιδεία και τον 
πολιτισμό και τέλος, το γε-
νικότερο ηθικό και οικονο-
μικό υπόδειγμα. οι δυσλει-
τουργίες στους τομείς αυ-
τούς αργά αλλά σταθερά δι-
έβρωσαν το ούτως ή άλλως 
σαθρό κοινωνικό και πολιτι-
κό οικοδόμημα που χτίστη-
κε μετά τον Εμφύλιο.

Βιβλίο



ΝΕΣΤΩΡ Ε. ΚΟΥΡΑΚΗΣ ’66

Δίκαιο Παραβατικών 
Ανηλίκων

Εκδόσεις Αντ. Ν. Σάκκουλα, 
Αθήνα-Κομοτηνή 2012

Καρπός πολύχρονων 
ερευνών και συμμε-

τοχής του συγγραφέα ως 
εμπειρογνώμονα σε συνα-
φείς νομοπαρασκευαστι-
κές επιτροπές στην Ελλάδα 
και στο Συμβούλιο της Ευ-
ρώπης, η νέα αυτή έκδοση 
έρχεται να ολοκληρώσει μια 
πολύ σημαντική εκδοτική 
προσπάθεια στον χώρο του 
δικαίου ανηλίκων, μια προ-
σπάθεια που ξεκίνησε ήδη 
από το 2004, με την πρώτη 
έκδοση του έργου.

το έργο απευθύνεται όχι 
μόνο στους νομικούς της 
θεωρίας και της πράξης, 
αλλά επίσης σ’ ένα ευρύ-
τερο κοινό ανθρώπων που 
επιζητούν και καλλιεργούν 
την πολυεδρική μόρφωση.

Επιχειρείται έτσι εν πρώ-
τοις η κριτική ανάλυση των 
ουσιαστικών και δικονομι-
κών διατάξεων που ισχύ-
ουν σήμερα στη χώρα μας 
για όσους ανήλικους παρα-

βαίνουν τον νόμο ή και γί-
νονται θύματα άλλων δρα-
στών, π.χ. σε περιπτώσεις 
σχολικής βίας. ταυτόχρο-
να, παρουσιάζονται οι τά-
σεις που έχουν διαμορφω-
θεί στην αλλοδαπή για την 
αντιμετώπιση και πρόληψη 
της νεανικής παραβατικό-
τητας, παρέχονται στοιχεία 
για το είδος και την έκτα-
ση αυτής της παραβατικό-
τητας στην Ελλάδα, κωδι-
κοποιούνται οι θεωρίες και 
σχετικές έρευνες που έχουν 
διατυπωθεί για να εξηγη-
θεί η νεανική παραβατικό-
τητα από τη σκοπιά της ψυ-
χολογίας, της κοινωνιολογί-
ας και της βιολογίας, τέλος 
δε, συσχετίζεται με τα πορί-
σματα της εξελικτικής ψυ-
χολογίας η τάση των ανη-
λίκων να συμπεριφέρονται 
με έντονη επιθετικότητα σε 
ορισμένες περιόδους της 
ηλικίας τους.

το έργο συνοδεύεται 
από αναλυτικά ευρετήρια 
ύλης και πίνακες βιβλιογρα-
φίας, καθώς και από ενημε-
ρωτικά σημειώματα για κι-
νηματογραφικές ταινίες 
που αφορούν παραβατικούς 
ανηλίκους ή ανηλίκους θύ-
ματα, ενώ επιπλέον περιέ-
χει άνω των 930 υποσημει-
ώσεων, με τις οποίες τεκμη-
ριώνονται οι θέσεις και από-
ψεις του συγγραφέα. Ήδη η 
πρώτη έκδοση του έργου, 
το 2004, είχε χαρακτηρισθεί 
από τον αείμνηστο Καθηγη-
τή ίωάννη Μανωλεδάκη ως 
μια “πληρέστατη και απολύ-
τως εκσυγχρονισμένη θεώ-
ρηση του θέματος”.

ΛΗΤΩ ΠΙΤΥΡΗ ’99

Όλγα ή ΤΙΠΟΤΑ
Εκδόσεις Κέδρος, Αθήνα 2013

Η κατασκευαστική εται-
ρία καταρρέει, η Ράνια 

μετακομίζει στην επαρχία, η 

Λίνα -στη σκιά της Μίνας- 
ερωτεύεται, ο Αντώνης -χα-
μένος στα χρέη του- προ-
σπαθεί να ισορροπήσει τη 
διπλή ζωή του, ο Άρης ξε-
νιτεύεται, η Όλγα μένει εδώ 
και παλεύει να τον ξεχάσει, ο 
τάκης ενηλικιώνεται.

Ζωές παράλληλες που 
ενώθηκαν υπό τη σκέπη της 
εταιρίας τώρα αποχωρίζονται 
σε μια νύχτα. Κι όλα αυτά με 
φόντο την Αθήνα της κρί-
σης, το facebook, τους Aγα-
νακτισμένους στο Σύνταγμα 
και τα συνθήματα. Μα ποιος 
άραγε έγραψε στον τοίχο 
«Όλγα ή TIΠOTA»;

το πρώτο μυθιστόρημα 
της Λητώς Πιτυρή αναφέρε-
ται στη νέα γενιά, την οποία 
πλήττει η οικονομική κρίση.

Επιμέλεια: Ελένη Αναγνωστοπούλου ’10

Η παρουσίαση του βιβλίου του Νέστορα Κουρά-
κη ’66 αναδημοσιεύεται λόγω λάθους στο προ-
ηγούμενο τεύχος.
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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

 Ο ΝΙκΟΣ ΔΗμΟυ ’54 
πραγματοποίησε 
σειρά 7 διαλέξεων 
με θέμα «Επιστρο-
φή στην Ποίηση» 
στο Ίδρυμα Β. & 
Μ. θεοχαράκη 
από τις 14 οκτω-
βρίου έως τις 2 Δε-
κεμβρίου 2013.

ο σκηνοθέτης ΓΙΑΝΝΗΣ 
μΑρΓΑρΙΤΗΣ x74  υπο-
γράφει την ακηνοθεσία του 
επικού δράματος του Ερρίκου 

Ίψεν «Πέερ Γκυντ» στο Κρατι-
κό θέατρο Βορείου Ελλάδος 
μέχρι τις αρχές Φεβρουαρί-
ου 2014. την μουσική της πα-
ράστασης συνέθεσε ο  ΔΗ-
μΗΤρΗΣ ΟΙκΟΝΟμΑ-
κΗΣ x74 .

 Ο μΙΧΑΛΗΣ μΟυ-
ΤΟυΣΗΣ ’84,  μετά από 
χρόνια δουλειάς στη δημό-
σια ψυχιατρική/ψυχοθερα-
πεία (Member of the Royal 
College of Psychiatrists, CCT 
Medical Psychotherapy), 
στράφηκε από την κλινική 
δουλειά στην έρευνα. Πή-
ρε έτσι PhD (Computational 
N e u r o s c i e n c e / C l i n i c a l 
Psychology) το 2011 και τα 
δύο τελευταία χρόνια εργά-
ζεται ως Clinical Lecturer στο 

 Ο ΔΕΣμΟΣ  το Σωματείο συνεργασίας και συντονισμού μεταξύ ιδιωτών 
και εταιρειών που επιθυμούν να προσφέρουν βοήθεια και παροχής της σε 
εκείνους που την έχουν ανάγκη, των Νίκης Κεραμέως ’98, Εκάβης Βαλ-
λερά ’98, Αλεξίας Κατσαούνη ’98, Μαρίνας Σωτηρίου ’98 και Μυρτώς 
Αναστασοπούλου, τιμήθηκε στα φετινά βραβεία των νησίδων Ποιότητας 
2013. Στα δύο χρόνια λειτουργίας του ο Δεσμός έχει συνεργαστεί με πάνω 
από 200 οργανισμούς και έχει ωφελήσει πάνω από 50.000 συνανθρώπους.

 Ο ΧΑρΑΛΑμΠΟΣ ΒΛΑΧΟυΤΣΙκΟΣ ’50,  επι-
χειρηματίας και στέλεχος διοίκησης επιχειρήσεων επί σει-
ρά ετών, έχει διδάξει ως Επισκέπτης Καθηγητής στο διε-
θνές MBA του οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών από 
το 2002 πάνω από 400 φοιτητές, με ειδίκευση στα θέμα-
τα του επιχειρείν και των επενδύσεων στα Βαλκάνια, την 
τουρκία και τη Μαύρη θάλασσα. Είναι Ειδικός Σύμβου-
λος του ΕΛίΑΜΕΠ, ενώ διατηρεί τακτική αρθρογραφία 
στο Harvard Business Review Blog Network.

 Ο μΑρκΟΣ 
 ΒΕρΕμΗΣ ’91, 
Πρόεδρος και Δι-
ευθύνων Σύμβου-
λος της Upstream 
Α.Ε., αναδείχθηκε 

Έλληνας 
«Επιχει-
ρηματίας 
της χρο-
νιάς» για 
το 2013, 

στο διαγωνισμό 
που οργάνωσε για 
τέταρτη συνεχόμε-
νη χρονιά η Ernst 
& young Ελλάδας.

 Ο ΔΙΟΝυΣΗΣ κΑψΑΛΗΣ x71  επιμελείται τη νέα σειρά εκδόσεων του ΜίΕτ με τίτλο "minima". 
Η σειρά περιλαμβάνει σύντομα δοκίμια από το ευρύ θεματικό πεδίο των Επιστημών του Ανθρώπου. 
Φιλοδοξία της είναι να επαληθεύσει την ιδέα που ενέπνευσε τον σχεδιασμό της: το μικρό μέγεθος 
ενός κειμένου όχι μόνον δεν αποκλείει, αλλά μπορεί κάλλιστα να συμβαδίζει με την ξεχωριστή αξία 
του, το ιδιαίτερο ενδιαφέρον του, τη σημασία του για τους μελετητές και για το ευρύτερο αναγνω-
στικό κοινό. Ήδη κυκλοφορούν «Η ιδέα του ρεπουμπλικανικού πνεύματος. Διαφωτισμός» του Ernst 
Cassirer, «Η δόξα των σιδηροδρόμων» του Tony Judt, «To έντυπο σε κρίση. το βιβλίο εξαϋλώνεται» 
του Anthony Grafton και «Εισαγωγή στην κειμενική βιβλιολογία» του Conor Fahy.



Wellcome Trust Centre for Neuroimaging του University 
College London (ηλ. διεύθυνση: m.moutoussis@ucl.ac.uk).

 Η ΣΟφΙΑ ΤΣΙρΑκΗ ’88, Επίκουρη Καθηγήτρια της 
Σχολής Αρχιτεκτόνων Μηχανικών 
του ΕΜΠ, απέσπασε το Α’ Βραβείο 
του Ελληνικού ίνστιτούτου Αρχιτε-
κτονικής για το καλύτερο πραγματο-
ποιημένο έργο της τετραετίας (2009-
2013). Πρόκειται για το έργο «Η δι-
άλυση του “κουτιού” (πολυκατοικία 
στο Γκάζι)». τη μελέτη είχε αναλάβει το αρχιτεκτονικό γρα-
φείο των Δημητρίου και Αναστάσιου Μπίρη ’61.

το εφέτος θεσμοθετημέ-
νο Βραβείο της Ευρωπαϊκής 
τράπεζας Επενδύσεων απο-
νεμήθηκε στον ΗΛΙΑ ΠΑ-
ΠΑϊΩΑΝΝΟυ ’93, κα-
θηγητή του London Business 
School. Η διάκριση αφορού-
σε το «Βραβείο νέων οικο-

νομολόγων», με θέμα «οικονομική μεγέθυνση, απασχό-
ληση και σύγκλιση-Εφαρμογές στην Ευρωπαϊκή Ένωση», 
ενώ ο Ηλ. Παπαϊωάννου στην ομιλία του πραγματεύθηκε 
τα ζητήματα της κανονιστικής ρύθμισης του χρηματοοικο-
νομικού συστήματος, της ενοποίησης του τραπεζικού το-
μέα και του συγχρονισμού των οικονομικών κύκλων.

 Ο ΝΙκΟΣ μΠΟυΝΤΑΣ ’07, 
απόφοιτος της Σχολής Πολιτικών 
Μηχανικών του ΕΜΠ και τιμηθείς 
με βραβεία και διακρίσεις σε Εθνικούς και Διεθνείς Μαθη-
ματικούς Διαγωνισμούς, δημιούργησε, μαζί με δύο συνα-
δέλφους του, το www.mathaidgreece.com, μία πλατφόρμα 
δωρεάν παραδόσεων και επίλυσης αποριών για το μάθημα 
των Μαθηματικών Κατεύθυνσης της Γ’ Λυκείου, προκειμέ-
νου να συνδράμει μαθητές χωρίς τους αναγκαίους πόρους 
για την επαρκή προετοιμασία τους. Στο πρόγραμμα μετέ-
χει και ο  ΘΟΔΩρΗΣ ΛυρΗΣ ’10 .

 Ο ΔΑυΙΔ ΣΑμΠΕΘΑϊ ’07  παρουσιάζει την πρώτη 
του ατομική έκθεση στην Ελλάδα με τίτλο Interzoned, στην 
γκαλερί της  ΕΛΕυΘΕρΙΑΣ ΤΣΕΛΙΟυ ’02  στο Κο-
λωνάκι (Eleftheria Tseliou Gallery, Ηρακλείτου 3), από τις 
19 Δεκεμβρίου έως την 1η Φεβρουαρίου.

Επιμέλεια: Γιώργος Νικολού ’07
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In Memoriam

ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΙΑΜΠΕΗΣ ’39

Απεβίωσε τον Αύγουστο 2013. Εί χε 
γεννηθεί στη Σμύρνη το 1920. Μετά 

την αποφοίτησή του από το Κολλέγιο 
συνέχισε τις σπουδές του στις ΗΠΑ (BA-
State U. of lowa, MD-Western Reserve 
U.). Άσκησε την ια τρική στο Cleveland, 
και δίδαξε επίσης στο Resern Reserve.

ΜΑΡΙΟΣ ΡΑΦΑΗΛ ’45

Ο Μάριος Ραφαήλ ήταν ένας ξεχωρι-
στός άνθρωπος. Πολίτης όλου του 

κόσμου, πολύτροπος στη σκέψη, πο-
λύπλευρος στη δράση, ανήκε σε εκείνη 
τη σπάνια ομάδα Ελλήνων που ανέδει-
ξαν τις ελληνικές καταβολές τους σε δι-
εθνές επίπεδο σε εποχές μάλιστα ιδιαί-
τερα απαιτητικές.

το επιστημονικό και εκπαιδευτι-
κό του έργο στον χώρο των κοινωνικών 
επιστημών και της κοινωνικής και ιδι-
ωτικής ασφάλισης, συνδυασμένο με τη 
γόνιμη θητεία του, εντός και εκτός Ελ-
λάδος, στον χώρο του τουρισμού αλλά 
και των δράσεων του Συμβουλίου της 
Ευρώπης δείχνει το εύρος των ενδιαφε-
ρόντων του. Παράλληλα έντονη υπήρ-
ξε και η συγγραφική του παρουσία, στην 
Ελλάδα και το εξωτερικό. 

Προικισμένος με εγγενείς δεξιότη-
τες, ο Μάριος Ραφαήλ διέθετε βαθειά 
πνευματική καλλιέργεια, ευαισθησία και 
ζεστασιά. Αυτά ακριβώς τα στοιχεία τον 
έκαναν ιδιαίτερα αξιαγάπητο. Και αυτά 
ακριβώς τα στοιχεία ήταν ο άξονας της 
ζωής του, την οποία έζησε με ένταση, 
στοχασμό και ποίηση.

Νίκος Αδαμαντιάδης ’53

ΣΤΑΥΡΟΣ ΓΕΩΡΓΟΥΛΑΣ ’51

Ποτέ δεν ξέρουμε τι σημαίνει για μας 
ένας συμμαθητής και φίλος, μέχρις 

ότου συνειδητοποιήσουμε ότι δεν θα 
τον ξαναδούμε πια.

Σε παρακολούθησα από την Καλι-
φόρνια, όπως ήμουν βέβαιος, ως εξαι-
ρετικό πολιτικό Μηχανικό μετά το Πο-
λυτεχνείο και στην Εθνική τράπεζα που 
έμεινες μέχρι σύνταξης.

τα τελευταία χρόνια στο Com men-
ce ment, στα Annual Class '51 Reunions 
στις νηρηίδες Bungalow Resorts του 
συμμαθητή μας Ηλία Μελετόπουλου, ο 

Πανελλήνιος Έφηβος Ηλίας του Κολλε-
γίου, παραπατούσε και έπεφτε συνεχώς. 
Κι αυτό, από τον συμπαθέστατο συμμα-
θητή με το αθώο χαμόγελο που όλοι τον 
βλέπαμε σαν «Φυσικό Άλτη» (jumpers 
are born) και ως «φυσικό» στα Μαθητι-
κά και την Φυσική. 

Μόνο τον Σταύρο, είδα ποτέ να πη-
δάει «άνευ φοράς» σε απίστευτα ύψη και 
μήκη. Παράλληλα όταν έβγαινες, από 
exam tests, η .... quizzie, στο Πρακτικό 
τμήμα της τάξεως, αφού τα ’λεγες με 
τον Σταύρο ήξερες αν ό,τι έγραψες ήταν 
σωστό ή ....«είχες πιάσει φύκια»!

Έμεινες πάντα το ίδιο «παιδί». «Δι-
ανοούμενος» στο brigde και τάβλι στα 
αθλητικά. Ότι κι αν είχε προγραμμα-
τισθεί, αν το ραδιόφωνο ή η τηλεόρα-
ση είχε στίβο, ποδόσφαιρο, η μπάσκετ 
«να μην περιμένεις να δεις τον Σταύρο». 
Σύγχρονα, πάντα «γόης» σε όλες τις φί-
λες και γνωστές, ως το τέρμα του «Γέρου 
της Μονεμβασιάς». 

θα σε ξαναβρώ στον ουρανό, να με 
φιλοξενήσεις όπως έκανες στο Κάστρο 
μετά από χωρισμό μισού αιώνα!

Αντώνης Συριώτης ’51

ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΟΥΤΣΗΣ ’58

Απεβίωσε τον Αύγουστο 2013. Είχε 
γεννηθεί στην Αθήνα το 1939. Μετά 

την αποφοίτηση του από το Κολλέγιο 
συνέχισε τις σπουδές του στο American 
University of Beirut. Ασχολήθηκε αρχι-
κά με το λιανικό εμπόριο στην Αθήνα 
και τις ασφάλειες, αργότερα δε με κτη-
ματικές επιχειρήσεις (διαχείριση-εκ-
μετάλλευση ακινήτων). Διετέλεσε, με-
ταξύ άλλων, Γενικός Γραμματέας της 
ΕΠο, ταμίας της ΕΠΑΕ, Γενικός Γραμ-
ματέας της Πανελλήνιας Σκο πευτικής 
Εταιρείας, Σύμβουλος στον ΠΑο κ.ά., 
καθώς επίσης μέλος του Δ.Σ. της Ελλη-
νικής Φιλοτελικής Εταιρείας, της Ενώ-
σεως Ασφαλιστών Ελλάδος, Πρόεδρος 
του Συλλόγου Προστα σίας Περιβάλλο-
ντος Σπετσών «Πιτυούσα» κ.ά. Eπί σει-
ρά ετών προσέφερε τις υπηρεσίες του 
ως Class Agent στο Alumni Fund Drive.

ΝΙΚΟΣ ΦΙΔΕΛΗΣ x59

Απεβίωσε τον Αύγουστο 2013. Είχε 
γεννηθεί στην Αθήνα το 1940. Με-

τά την ολοκλήρωση των σπουδών του 
(ΑΣοΕΕ) ανέπτυξε επιχειρηματική 
δραστηριό τητα, κυρίως στον ξενοδο-
χειακό κλάδο, διετέλεσε δε και μέλος 
Δ.Σ. διαφό ρων εταιριών. Ήταν δημι-
ουργός του Φιδελείου Πνευματικού 
Κέντρου Σαμοθράκης, ευεργέτης του 
Δημοτικού Σχολείου και νηπιαγωγεί-
ου Αγίου Πέ τρου Κυνουρίας, χορη-
γός βραβείων και υποτροφιών μαθη-
τών του Παλαιοκάστρου Σητείας κ.ά., 
καθώς επίσης ιδρυτής και Πρόεδρος 
του δραστήριου Πολιτιστικού Συλλό-
γου «Αθηνά». Για την προσφορά του 
είχε ανακηρυχθεί Μεγάλος Ευεργέτης 
& Επίτιμος Δημότης Σαμοθράκης και 
Επίτιμος Πρόεδρος της Πανσαμοθρα-
κικής Εστίας Αθηνών.

ΑΝΤΩΝΗΣ ΔΟΥΜΑΣ ’66 
ΝΙΚΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΙΔΑΚΗΣ ’66

Το φθινόπωρο του 2013 η τάξη του 
’66 έχασε δύο αγαπητά μέλη της: 

τον Αντώνη Δούμα και τον νίκο χρι-
στοφιδάκη. Και οι δύο έφυγαν για το 
στερνό ταξίδι μετά από σοβαρά προ-
βλήματα υγείας που τους ταλαιπω-
ρούσαν για χρόνια και ήταν η αιτία 
της απουσίας τους από τις, κατά και-
ρούς, εκδηλώσεις της τάξης.

οι αναμνήσεις μας από τα σχολικά 
χρόνια είναι έντονες: θυμόμαστε τον 
Αντώνη για τις επιδόσεις του στην κο-
λύμβηση και την προεδρία του στον 
Φιλοτελικό όμιλο και τον νίκο τόσο 
για τις επιδόσεις του στα μαθήματα, 
την αγάπη του για τον αθλητισμό όσο 
και για τις συλλογές γραμματοσήμων 
και άλλων αντικειμένων. Πάνω από 
όλα όμως θα τους θυμόμαστε και τους 
δυό για την καλοσύνη, την ευγένεια 
και το χαμόγελό τους.

ο νίκος χριστοφιδάκης ήταν γιος 
του Δημήτρη χριστοφιδάκη, καθηγη-
τή Αγγλικών στο Κολλέγιο τη δεκαε-
τία του ’50.

Η αγάπη μας θα τους συνοδεύει 
στο, δίχως γυρισμό, ταξίδι τους.

Βασίλης Μουσαίος ’66

*  Μέρος του υλικού ελήφθη από την έκδοση 
«ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ» του ΕΕΙ. Θερμές ευχαριστίες 
στο Γραφείο Δημοσίων Σχέσεων για την παρα-
χώρησή του.
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*  Για τους αποφοίτους 15% έκπτωση στα ανταλλακτικά Mercedes-Benz & Smart μέχρι 
τις 30/06/2014
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