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δεκαετίες
Λέσχη
ΣΑΚΑ
Από τον Κωνσταντίνο Ραχιανιώτη ’07

Κ

ολοκοτρώνη 9, Δεριγνύ 27, campus Κολλεγίου˙ είναι η διαδρομή από τα γραφεία του ΣΑΚΑ έως τη δημιουργία της σημερινής
Λέσχης, η οποία, ως επίκεντρο της δραστηριότητας των αποφοίτων, έχει μεγάλη ιστορία, μάλλον άγνωστη στις νεότερες γενιές.
Η Λέσχη που γνωρίσαμε εμείς οι νεότεροι, για πρώτη φόρα στο καθιερωμένο Commencement Party, χρειάστηκε ιδιαίτερη προσπάθεια και πολύ
χρόνο για να λάβει σάρκα και οστά. Η απόσταση που διανύουν οι τελειόφοιτοι από το γεύμα στη Bookis Plaza στο πάρτυ στο πλακόστρωτο της
Λέσχης του ΣΑΚΑ, μόνο λίγα βήματα πιο πέρα, δεν ήταν πάντα δεδομένη.

υ 1962

υ Ιανουαρίο
Από τον ΕΡΜΗ το

Επιμέλεια:
Στέλιος Χαρτζίδης ’93,
Αντώνης Κατσαρός ’87
Φωτογραφίες:
Αλέξανδρος Κορομηλάς ’97
Λυδία Λάππα ’12
Ευχαριστούμε τον
Δημήτρη Καραμάνο ’59
για την πολύτιμη βοήθειά του.

30 ερμής

Για το πώς, από τα απλά
γραφεία του ΣΑΚΑ στο δώμα του 7ου ορόφου της οδού Κολοκοτρώνη, ο ΣΑΚΑ ανηφόρησε στο campus του Κολλεγίου στο Ψυχικό, απευθυνθήκαμε στους πρώην προέδρους του ΣΑΚΑ Γιώργο Ζαμπίκο ’48, Γιώργο Τσάκωνα ’49, Άρη Μανιά ’57, Δημήτρη
Καραμάνο ’59, και στο παλαιό μέλος του ΔΣ
Δαμιανό Αγαπαλίδη ’59. Ακόμα, ξεφυλλίζοντας παλιά τεύχη του ΕΡΜΗ, ξεδιπλώσαμε την ιστορία της Λέσχης του ΣΑΚΑ που
εκτείνεται σε 5 δεκαετίες.
Όπως μας διηγείται ο Δαμιανός Αγαπαλίδης ’59 τα καλοκαίρια των αρχών της
δεκαετίας του ’60 όταν έβγαζαν τις καρέκλες στην μεγάλη βεράντα του δώματος
της Κολοκοτρώνη και άρχισαν να μαζεύονται οι απόφοιτοι, εκεί γεννήθηκε ουσιαστικά η ιδέα της Λέσχης.

Το 1962 ο ΣΑΚΑ απέκτησε Λέσχη με
την ενοικίαση ενός ευρύχωρου ισόγειου διαμερίσματος επί της οδού Δεριγνύ 27. Τον
Ιανουάριο του ’63 πραγματοποιήθηκαν τα
επίσημα εγκαίνια της Λέσχης η οποία εξοπλίστηκε και οργανώθηκε πλήρως με προσφορές αποφοίτων. Στον ΕΡΜΗ της εποχής διαβάζουμε τις εκκλήσεις του ΔΣ για
οικονομική ενίσχυση του εγχειρήματος
αλλά και τις μέχρι τότε εισφορές των αποφοίτων. Στη Δεριγνύ διοργανώνονται συναντήσεις αποφοίτων, διαλέξεις, μουσικές
βραδιές, χορευτικά Σαββατοκύριακα, ακόμη και εκθέσεις ζωγραφικής.
Χρήζει ιδιαίτερης αναφοράς η σπουδαιότερη διοργάνωση του ΣΑΚΑ, ο “Athenian
Ball”, που λάμβανε χώρα μια φορά το χρόνο σε κεντρικά ξενοδοχεία των Αθηνών και
την ευθύνη της προετοιμασίας την έφερε η
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«Επιτροπή Κυριών» που αποτελούνταν από τις συζύγους
κυρίως των αποφοίτων. Χαρακτηριστική ήταν η επιτυχία,
του “Athenian Ball” τον Φεβρουάριο του 1967 όπου εμφανίστηκε το βρετανικό συγκρότημα “Quiet Five” ενώ υπήρξαν και άλλες επίσης πολύ επιτυχημένες εκδηλώσεις.
Εκείνη την περίοδο άρχισαν να γίνονται οι πρώτες
συζητήσεις για μεταφορά της Λέσχης σε χώρο εντός του
campus του Κολλεγίου. Μια ιδέα που πρωτοπαρουσιάστηκε επί προεδρίας Γιώργου Τσάκωνα ’49 την οποία ο Δημήτρης Καράμανος ’59 υπέβαλε επισήμως στο ΔΣ του ΕΕΙ, στη
συνεδρίαση του Φεβρουαρίου του 1968. Το ΕΕΙ στις 31 Μα-

ΐου 1971 παραχωρεί στο ΣΑΚΑ, επί
προεδρίας Γ. Ζαμπίκου ’48, το οίκημα του Διευθυντή του Οικοτροφείου Γ. Φυλακτόπουλου, ο οποίος
την χρονιά εκείνη συνταξιοδοτείται. Στις 15 Μαρτίου 1972 πραγματοποιούνται τα εγκαίνια της νέας
Λέσχης και ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία του Συλλόγου,
υπό συγκεκριμένους όρους. Ορισμένοι εκ των οποίων υπαγόρευαν
καλή συμπεριφορά των αποφοίτων, ακόμα και διακοπή της δοκιμαστικής περιόδου χρήσης της
"εάν παρατηρηθεί ανωμαλιά της"
όπως αναφερόταν στα πακτικά της
σχετικής αποφάσεως.
Οι εκδηλώσεις του Συλλόγου
στη νέα στέγη περιλαμβάνουν από
συγκεντρώσεις, χορούς, reunions,
απλές συναντήσεις αποφοίτων για
καφέ στο εντευκτήριο μέχρι ομιλίες του προέδρου του Κολλεγίου και
Η είσοδος της σημερινής
Λέσχης πριν την ανακαίνιση.

1971

15/3/1972

Παραχώρηση
από το ΕΕΙ
οικίας Φυλακτόπουλου

Εγκαίνια
νέας Λέσχης
ΣΑΚΑ

1998

4/10/2001

Αρχίζουν
οι εργασίες
ανακαίνισης

Εγκαίνια
Λέσχης

παρουσίαση του νέου τότε Δημοτικού Σχολείου.
Έπειτα από 26 χρόνια από τα εγκαίνια της νέας Λέσχης, γίνονται ζυμώσεις προκειμένου να ανακαινιστεί. Το
νέο σχέδιο έχει ως «κεντρική ιδέα να παραμείνει αναλλοίωτος ο χαρακτήρας και η φυσιογνωμία του κτιρίου έτσι ώστε
η επέκταση να είναι μια φυσική εξέλιξη που να ανταποκρίνεται στις σύγχρονες ανάγκες λειτουργίας του…» (ΕΡΜΗΣ
Απρίλιος-Ιούνιος ’98). Ο τότε Πρόεδρος του ΣΑΚΑ, Άρης
Μανιάς απευθύνει έκκληση μέσα από τις σελίδες του ΕΡΜΗ
καθ’ όλη τη διάρκεια του έργου στο σώμα των αποφοίτων
προκειμένου να στηρίξουν οικονομικά το εγχείρημα και μέσω του επίσημου εντύπου του ΣυλΗ είσοδος στη Δεριγνύ 27
λόγου οι απόφοιτοι ενημερώνονται
όπως είναι σήμερα
για την πορεία του έργου. Χτίζεται τότε ο γνώριμος σε όλους τους
απόφοιτους τουβλότοιχος (“The
wall of fame”) στον όποιο όσοι βοηθήσουν οικονομικά από ένα ποσό και πάνω αποκτούν κυριολεκτικά το δικό τους... τούβλο στα θεμέλια της ανακαίνισης του ιστορικού
κτηρίου της Λέσχης, μια ιδέα που
την πήραν από τους Ολυμπιακούς
Αγώνες της Ατλάντα. Καθοριστική
ήταν η δωρεά του Θεόδωρου Σαμούρκα ’47 ύψους 330.000 δολλαρίων, οποίος μιλά στον ΕΡΜΗ της
εποχής με συγκίνηση για το οίκημα Φυλακτόπουλου αποκαλώντας
το «κρυφό σχολειό» αφού κατά τη
διάρκεια της Κατοχής οι μαθητές
μάθαιναν εκεί γράμματα από την
Ισμήνη Φυλακτόπουλου.
Έτσι, φτάνουμε στις 4 Οκτωβρίου 2001 όταν πραγματοποιούνται
τα εγκαίνια της ανακαινισμένης
Λέσχης ΣΑΚΑ. Η συγκίνηση και η
χαρά μεγάλη καθώς κόβει την κορδέλα ο Ηλίας Ηλιάσκος ’29 με την
Κολλεγιακή οικογένεια παρούσα
στο σύνολό της σε αυτήν την ιδιαίτερη στιγμή. Πενήντα ένα χρόνια
λοιπόν από την πρώτη ουσιαστικά
Λέσχη ΣΑΚΑ επί της οδού Δεριγνύ,
ο ΕΡΜΗΣ παρουσιάζει την ιστορία
της Λέσχης που είναι συνυφασμένη
με την ιστορία του ίδιου του Συλλόγου. Ο λόγος στους πρωταγωνιστές της κάθε εποχής…

ερμής 31

4 Οκτωβρίου 2001. Ο Ηλίας Ηλιάσκος ’29
εγκαινιάζει την ανακαινισμένη Λέσχη
παρουσία του Προέδρου του ΣΑΚΑ
Άρη Μανιά ’57, του Προέδρου του ΕΕΙ
Χαράλαμπου Βελλή ’43
και του Δημήτρη Καραμάνου ’59.

ΑΡΗΣ ΜΑΝΙΑΣ ’57:

Η

«Όταν κάνεις κάτι με πάθος,
αποκλείεται να μην πετύχει»

ιστορία γράφεται από ανθρώπους που, πριν απ'
όλα, είναι αποφασισμένοι. Η Κολλεγιακή οικογένεια ασφαλώς περιλαμβάνει αποφοίτους με
πολλά από τα χαρακτηριστικά του Άρη Μανιά
’57, Προέδρου του ΣΑΚΑ 1997 - 2001, για τον οποίον η αποφασιστικότητα ως έννοια είναι αυτονόητη. «Όταν κάνεις κάτι με πάθος, αποκλείεται να μη πετύχει», λέει στον ΕΡΜΗ ο
δυναμικός απόφοιτος, ο οποίος το 1997, ούτε ένα μήνα προ
των εκλογών, αποφάσισε να κατέβει για το αξίωμα του Προέδρου, δημιουργώντας ανησυχίες για τους ήδη σχηματισμένους συνδυασμούς για την εκλογική αναμέτρηση. Η προσέγγιση στο Σώμα των αποφοίτων (11.000 περίπου) ήταν
ειλικρινής και σε πολλά σημεία αρνητική για τον ίδιο και
τους υποψηφίους του, π.χ. "Ψηφίστε μας και θα δούμε". "Το
μόνο που διαθέτουμε είναι πολύ
κέφι και το αστείρευτο Κολλεγιακό πνεύμα", " «Η μεγάλη μου τύχη
ήταν όταν ο μεγάλος Νίκος Τσουνάκης, ο οποίος δυστυχώς "έφυγε"
νωρίς, συμφώνησε να συμμετάσχει
στο ψηφοδέλτιο. Απόφοιτος του
’52, με τον τίτλο "η ψυχή του Έλληνα", μπορούσε να κινήσει βουνά. Ένα μεγάλο ποσοστό της μεγάλης μας επιτυχίας οφείλεται σ'
αυτόν τον απίθανο…νέο!!!».

32 ερμής

Ευχαριστεί από καρδιάς το Δ.Σ. του ΕΕΙ, υπό την προεδρία του Χαράλαμπου Βελλή, για την εμπιστοσύνη και, κατά κάποιο τρόπο, σιγουριά που τους ενέπνευσε το Δ.Σ. του
ΣΑΚΑ. Παρείχαν την αμέριστη βοήθεια και υποστήριξη για
το εγχείρημα της Λέσχης, υπό την προϋπόθεση ότι δεν θα
ζητούσαμε οικονομική βοήθεια. Και με αυτούς τους οιωνούς,
ξεκίνησε το τρελό για τα οικονομικά του Συλλόγου έργο της
εκ βάθρων ανακαίνισης.
Ο Άρης Μανιάς θυμάται. «Μηδέν ταμείο, τεράστια η
πρόκληση, πολλές οι γκρίνιες ότι "βαδίζουμε ξυπόλητοι στ’
αγκάθια", καθημερινή κριτική και εμπόδια. Χάριν όλων αυτών, το πάθος μας να γίνει το έργον όλο και δυνάμωνε».
Τα πρώτα σχέδια έκανε η αρχιτέκτων Μαρία Χριστίνα
Μυλωνάδη ’88, που ήταν μέλος του Δ.Σ. και εν συνεχεία τη
τεχνική ομάδα συμπλήρωσαν πολλοί απόφοιτοι οι οποίοι, με πάθος,
αυταπάρνηση και πολύ χρόνο από
τις δουλειές τους, βοήθησαν στη
πρόοδο του έργου. Η αλήθεια είναι
ότι δεν περίμενα αυτή την τρομερή
βοήθεια.
Μετά από μερικές μέρες, ο Γενικός Γραμματέας του Δ.Σ. Γιώργος Καλοφωλιάς ’81, μας έφερε ένα
τούβλο που έγραφε: "G. Kalofolias,
Athens, Greece", με την εξήγηση ότι
Ο τουβλότοιχος
του ΣΑΚΑ

το 1996, στους Ολυμπιακούς της Ατλάντα, όποιος
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΤΗΣ
έδινε κάποια ενίσχυση
ΝΕΑΣ ΛΕΣΧΗΣ ΤΟΥ ΣΑΚΑ
ΣΥΝΕΡΓΑΣΤΗΚΑΝ:
υπέρ των αγώνων, του έδιναν δύο τούβλα. Το ένα
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ
για ενθύμιο που το έπαιρΜΑΡΙΑ-ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΜΥΛΩΝΑΔΗ ’88
ΛΑΖΑΡΟΣ ΚΑΛΥΒΙΤΗΣ ’57
νε μαζί του, και το άλλο είΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ
χαν πλακοστρώσει τεράΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΑΛΛΑΜΑΝΗΣ ’68
στιους χώρους και πλαΚΩΣΤΑΣ ΚΑΡΑΝΤΙΝΟΣ ’57
ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΥΛΩΝΑΔΗΣ ’92
τείες στην πόλη. Η ιδέα
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ
υιοθετήθηκε αμέσως, και
ΤΑΚΗΣ ΚΑΜΑΡΙΝΟΣ ’59
ιδού ο δικός μας "τουβλόΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΜΑΡΙΝΟΣ ’94
τοιχος" που ενίσχυσε αρΔΙΑΚΟΣΜΗΤΡΙΑ
κετά τα άδεια μας ταμεία.
ΛΙΑ ΜΠΕΡΝΑΡΝΤ
Κάποια μέρα, ο διευθυντής του ΣΑΚΑ Αντώνης Χιόνης ’55 με ενημέρωσε ότι ο απόφοιτος Θεόδωρος Σαμούρκας του ’47 ήθελε να βοηθήσει. Αυτό ήταν το αποφασιστικό σημείο της αποπεράτωσης του έργου.
Ήρθε στο εργοτάξιο και του έκανα ξενάγηση στο γιαπί,
παρατηρώντας ότι ήταν βαθύτατα συγκινημένος. "Πόσα θέλεις Πρόεδρε, ποιός είναι ο προϋπολογισμός σου;'' "Θα αστειεύεσαι Θοδωρή. Εδώ δεν ξέρουμε εάν θα βάλουμε μαγκάλια,
τζάκια ή air-condition. Δεν υπάρχει φράγκο". Μετά από την
επιμονή του να του πω ένα νούμερο, ψέλλισα, τελείως αυθαίρετα, 100 εκατομμύρια. "Τα ’χεις από το Ίδρυμα Σαμούρκα της
Νέας Υόρκης". Μόνο που δεν λιποθύμησα. Και συνέχισε ο μέγας ευεργέτης μας: "Εάν πρόσεξες τη συγκίνηση μου κατά τη
διάρκεια της παρουσίασης, σου εξομολογούμαι ότι κατά τη
διάρκεια του πολέμου, σ' αυτό το χώρο κάναμε Κρυφό Σχολειό με την αείμνηστη Ισμήνη Φυλακτοπούλου". Αυτό ήταν,
με αποτέλεσμα το σημερινό κόσμημα που έχει στο campus του
Κολλεγίου ο ΣΑΚΑ σήμερα. Η Λέσχη έχει γίνει σημείο αναφοράς για πολλά όργανα του ΕΕΙ και Συλλόγου, τα οποία τη χρησιμοποιούν ασταμάτητα για πολλές δραστηριότητες.
Ο Άρης Μανιάς παραδέχεται:
«Δεν έβλεπα μπροστά μου εκτός από τη λέσχη. Μου πήρε
τρεισήμισι χρόνια full time από τη ζωή μου, προχωρώντας το
έργο με πολλούς…τσακωμούς και διαφωνίες. Εάν στεκόμουν
στις διάφορες εισηγήσεις, συμβουλές και παρατηρήσεις, η λέσχη θα ήταν ακόμη γιαπί».
- Τι σας κρατούσε τόσο δυνατά πάνω από το συγκεκριμένο
σχέδιο; Αυτονόητη απάντηση είναι η αγάπη για το Κολλέγιο;
- Αυτό και μόνον. Τίποτε άλλο. Έχω μία ενισχυμένη "βίδα"
για αυτό το Σχολείο που μας έδωσε τόσα πολλά. Είναι τρόπος
και φιλοσοφία ζωής. Του χρωστάμε, δεν μας χρωστάει. Δεν σηκώνω κριτική για το Κολλέγιο. Τα θετικά του είναι απείρως περισσότερα από τα αρνητικά του. Λατρεύω την ιδέα αυτού του
σχολείου και του έργου που επιτελεί τα τελευταία 89 χρόνια,
που πολλές φορές συγκινούμαι όταν μιλάω γιαυτό».
Η τελετή των εγκαινίων, που έτυχε να γίνει με το τέλος της
θητείας του Δ.Σ. ήταν πανηγυρική, ενεχειρίζοντας στον Πρόεδρο του ΕΕΙ ένα ολοκληρωμένο φάκελο του έργου της Λέσχη
του ΣΑΚΑ, με την έκθεση ορκωτού λογιστού πάνω πάνω. Την
κορδέλα έκοψε ο αείμνηστος πρώτος απόφοιτος του ’29 Ηλίας Ηλιάσκος και έκτοτε όλοι μας ζήσαμε καλά και το αγαπημένο μας σχολείο καλύτερα.
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Δημήτρης Καραμάνος ΄59

Έ

χοντας το «προνόμιο» να είμαι ένας από τους
ελάχιστους (τρεις μόνον) παλαιούς Προέδρους
του ΣΑΚΑ που οι θητείες τους «μοιράστηκαν» σε
δύο Λέσχες του (1967-1969, στην οδό Δεριγνύ 27,
και 1972-1973, στο Campus Ψυχικού), διατηρώ ποικίλες αναμνήσεις από τους δύο αυτούς χώρους «στεγάσεως»-λειτουργίας του
Συλλόγου μας: Σημαντικά περιστατικά, ευχάριστες αλλά και δύσκολες στιγμές και,
το κυριότερο, πρόσωπα-συνεργάτες, όπως
ο αξέχαστος Αντώνης Χιόνης ’55, επί πολλά χρόνια Διευθυντής του ΣΑΚΑ –και πολλοί άλλοι...
Από την «ηρωική» εποχή στο νοικιασμένο ισόγειο της οδού Δεριγνύ θα ξεχωρίσω
ως γεγονότα –κατά τα χρόνια της προεδρίας μου: Την ίδρυση του Alumni Fund Drive και τις πρώτες
εκεί συναντήσεις των μελών-class agents – Τη διοργάνωση των Μεγάλων Χορών (Athenian Balls) του ΣΑΚΑ – Και
ένα ιστορικό για τον Σύλλογό μας «ορόσημο»: την απόφαση του Δ.Σ. του ΣΑΚΑ να υποβάλει επίσημα –ανακινώντας ένα ζήτημα που είχε τεθεί αρχικά επί προεδρίας Γιώργου Τσάκωνα– αίτηση στο Διοικητικό Συμβούλιο του ΕΕΙ
να παραχωρηθεί χώρος εντός του Campus του Κολλεγίου
για τη δημιουργία «Οίκου Αποφοίτων».
Αντί δικής μου τώρα αφηγήσεως για το ιστορικό εκείνο γεγονός, παραθέτω εδώ ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα από το βιβλίο «Κολλέγιον Αθηνών, 1925-2000 - Σταθμοί και Ορόσημα»:
«Σε συνεδρίαση του Δ.Σ. του ΕΕΙ, τον Φεβρουάριο
1968, ο Πρόεδρος του ΣΑΚΑ Δημήτρης Καραμάνος θα

αναπτύξει την αίτηση-πρόταση του Συλλόγου, ζητώντας “μίαν ευνοϊκήν, έστω και κατ’ αρχήν, απόφασιν του
Συμβουλίου”, η οποία “θα χαροποιούσε τους αποφοίτους
και θα ήτο ισχυρόν κίνητρον διά την τόνωσιν του ενδιαφέροντός των προς παροχήν συνδρομής εις το
Κολλέγιον και το Ταμείον Υποτροφιών”. Ο τότε Ταμίας του Δ.Σ. του ΕΕΙ Γεώργιος Γόντικας
θα εκφρασθεί –όπως και άλλα μέλη του Συμβουλίου– θετικά για την αίτηση-πρόταση, τονίζοντας ότι “πρέπει να ενθαρρυνθή κάθε πρωτοβουλία διά την ανάπτυξιν σταθερών και στενών δεσμών μεταξύ Κολλεγίου και αποφοίτων”
και ότι “η δημιουργία της Λέσχης του ΣΑΚΑ εις
τον περίβολον του Κολλεγίου δύναται να αποτελέση έναν από τους τρόπους προς τούτο”.
Κατά την επόμενη τριετία θα διερευνηθούν διάφορες εναλλακτικές λύσεις (π.χ. ανέγερση νέου κτίσματος προς χρήση ειδικά από τον ΣΑΚΑ, συνδυασμός της κατασκευής της Λέσχης με την κατασκευή
Κλειστού Κολυμβητηρίου, “ύπερθεν του οποίου να γίνη αύτη”, κ.ά.)».
Εύκολα γίνεται αντιληπτό πώς ένιωσα –συγκίνηση, χαρά, ικανοποίηση, ίσως και με μια «δόση» αισθήματος δικαιώσεως– λίγα χρόνια αργότερα, όταν το 1972 βρέθηκα, ως
Πρόεδρος πάλι του ΣΑΚΑ, μέσα στη Νέα Λέσχη του Συλλόγου μας, στον νέο «Οίκο Αποφοίτων» στο campus Ψυχικού, δίπλα στο Μπενάκειο –πραγμάτωση ενός (και προσωπικού) ονείρου, καρποφορία προσπαθειών τόσων ετών,
τόσων ανθρώπων.
… Η «Δεριγνύ», όμως, θα έχει πάντα στη μνήμη μου και
στην καρδιά μου μια πολύ ξεχωριστή θέση.

Γιωργοσ τσακωνασ ’49

Έ

να αφιέρωμα του «ΕΡΜΗ» στη
Λέσχη του ΣΑΚΑ δε θα μπορούσε
να μη φιλοξενεί τον άνθρωπο που
εμπνεύστηκε την εγκατάσταση της
Λέσχης εντός του Campus του Κολλεγίου.
Ο πρώην Πρόεδρος ΣΑΚΑ, Γεώργιος Τσάκωνας ’49, μίλησε στον ΕΡΜΗ και με τη διήγησή του μας γύρισε πίσω, στα μέσα της
δεκαετίας του ’60.
«Ανέλαβα την προεδρία του Συλλόγου
το 1964 και στα πρώτα μου βήματα ως προέδρου με πλαισίωναν απόφοιτοι όπως ο Πλάτων Μουσαίος ’30, ο Μηνάς Εφραίμογλου ’43, ο Κώστας Καβουνίδης
’33, ο Παντελής Παπάζογλου ’49, ο Άλκης Μιχάλης ’61 και
ο Αντώνης Χιόνης ’55. Η πείρα και διάθεση να προσφέρουν
στο Σύλλογο ήταν κάτι το ανεκτίμητο», τόνισε.
Στον ΕΡΜΗ του 1964 διαβάζουμε το πρώτο μήνυμά του
Γεωργίου Τσάκωνα ’49 ως νέου Προέδρου στο οποίο σημείωνε μεταξύ άλλων:
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«…Υπάρχουν σήμερον πλέον των χιλίων πεντακοσίων αποφοίτων διαφόρων ηλικιών και
επαγγελμάτων. Όλους τους συνδέει το πνεύμα του Κολλεγίου, όπως επίσης και ο τρόπος
ζωής των λίγο πολύ σε κάθε ηλικία. Δι’ αυτόν
τον λόγον πρέπει να οργανωθούν, από υπεύθυνον προσωπικόν, σοβαρές πνευματικές
εκδηλώσεις, λέσχη ανάλογος του επιπέδου
των αποφοίτων. Ο Σύλλογος πρέπει να παύση εξαρτάται από μόνη ερασιτεχνική εργασία. Ήδη μελετάται το θέμα ιδιόκτητου λέσχης, συχνών συνεστιάσεων, αθλητικών εκδηλώσεων…»
Στον απολόγισμό πεπραγμένων του ΔΣ 1964-1965 ο Γ.
Τσάκωνας ’49 σημειώνει:
«...Έχομεν καταρτίση ένα πλήρες πρόγραμμα αναδιοργάνωσεως της Λέσχης με ρεαλιστικά κριτήρια, το οποίον τιθέμενον εις εφαρμογήν θα καλύψη πολλάς από τας
σημερινάς ατελείας και θα καταστήση την Λέσχην υπό
την σημερινήν της μεν μορφήν, να εκπληρή όμως πλή-
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ρως τον προορισμόν της.
συζητήσεις για να μεταφερθεί
Ήδη προς τον σκοπόν αυτόν
ο Σύλλογος σε ιδιόκτητο χώρο,
συνετάγη πλήρης εσωτεριπροκειμένου να αναπτυχθούν
κός κανονισμός Λέσχης…»
ακόμη περισσότερο οι δραστηΖητήσαμε από τον Γ. Τσάριότητές του και πρότεινα ότι
κωνα ’49 να μας μιλήσει για την
αυτός ο χώρος δε θα μπορούσε
Λέσχη της Δεριγνύ καθώς και
να είναι άλλος από το Campus,
για την ιδέα του να στεγαστεί
αφού η αλληλεπίδραση Σχολείο Σύλλογος εντός του Campus:
ου και αποφοίτων είναι ικανή να
«Στη Δεριγνύ ο ΣΑΚΑ άρπάει ακόμα πιο μπροστά τον ΣΑχισε να ανοίγει τα φτερά του.
ΚΑ και οι απόφοιτοι να νιώσουν
Πραγματοποιούνταν συνεχώς
ακόμα πιο στενά συνδεμένοι με
Το κτίριο της Λέσχης στην αρχική του μορφή.
εκδηλώσεις, διαλέξεις, μουσικές
το Κολλέγιο. Μάλιστα, μιλούσαβραδιές και η Επιτροπή Κυριών συναντιόταν και προετοίμα- με τότε για την ανέγερση Λέσχης δίπλα από την εκκλησία
ζε πυρετωδώς τον επόμενο “Athenian Ball”. Ταυτόχρονα ξε- -όπου θα μπορούσε να έχει και ανεξάρτητη είσοδο- και ο
κινήσαμε τις πρώτες προσπάθειες για το WHO IS WHO. Όλες Παντελής Παπάζογλου ’49 είχε ξεκινήσει τα σχέδια. Τελικά
οι δραστηριότητες των αποφοίτων είχαν ως έδρα τη Λέσχη το 1971-1972 επί προεδρίας Γιώργου Ζαμπίκου ’48 η Λέσχη
της Δεριγνύ. Υπήρχε «κίνηση» στη Λέσχη παρ’ ότι πολλοί εκ εγκαταστάθηκε στο οίκημα Φυλακτόπουλου μετά από πατων αποφοίτων βρίσκονταν στο εξωτερικό. Τότε ξεκίνησαν ραχώρηση του χώρου από το ΔΣ του ΕΕΙ».

ΓΙΩΡΓΟΣ ΖΑΜΠΙΚΟΣ ’48 – ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΑΚΑ 1969-1972

Ζ

ητήσαμε από το Γιώργο Ζαμπίκο, Πρόεδρο του
ΣΑΚΑ 1969 – 1972 να μοιραστούμε τις αναμνήσεις του από τη Λέσχη. Έβγαλε από το χαρτοφύλακά του ένα υπόμνημα, που το ΔΣ είχε στείλει
στη Διοίκηση του Κολλεγίου το 1971, ζητώντας χώρο για
να στεγασθεί η Λέσχη εντός του campus του Κολλεγίου,
εκτελώντας την
εντολή της Γενικής Συνέλευσης
της 1.11.1970
Το διαβάσαμε, διαπιστώνοντας την ιστορική, αλλά και συναισθηματική του
αξία:
Κάνοντας μια
αναδρομή στην
ιστορία του Συλ-

Το υπόμνημα του ΔΣ του ΣΑΚΑ (17/5/71) προς το ΔΣ
του ΕΕΙ, με το οποίο ζητήθηκε η παραχώρηση εντός του
Campus χώρος στέγασης της Λέσχης. Από το κείμενο:
«...ἐάν τό Κολλέγιον πιστεύῃ εἰς τούς ἀποφοίτους, ἐάν
πιστεύῃ δηλαδή εἰς τόν ἴδιον τόν ἑαυτόν του, τότε ἡ
προσφορά αὕτη θά εἶναι τό ὀλιγώτερον τό ὁποῖον δύναται
νά πράξῃ διά να τούς προσελκύσῃ καί νά τούς κρατήσῃ
πλησίον του».
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λόγου και ένα πέρασμα από τα πρώτα γραφεία της οδού
Κολοκοτρώνη και την οδό Δεριγνύ 27, όπου λειτουργούσε
η πρώτη Λέσχη (1958), κατέληξε στο συμπέρασμα ότι δεν
πληρούνταν οι βασικοί σκοποί «μιας λέσχης σε κατάλληλο περιβάλλον».
Αναλύοντας το υψηλό επίπεδο των αποφοίτων, προβαλλόταν ως επιτακτική η ανάγκη να αποκτήσει ο Σύλλογος Λέσχη ανάλογη των προσδοκιών των μελών του.
Ιδιαίτερη εντύπωση προκαλούν δύο γεγονότα: Πρώτον,
ότι το ΔΣ απέστειλε τότε ερωτηματολόγιο σε όλους τους
αποφοίτους, από το οποίο διαπιστώθηκε ότι η συντριπτική
πλειοψηφία επιθυμούσε την ύπαρξη λέσχης στο campus.
Δεύτερον, ότι αποφάσισε τον διπλασιασμό της ετήσιας
συνδρομής, για να αντιμετωπισθούν οι δαπάνες εγκατάστασης και συντήρησης της νέας λέσχης. Η ανταπόκριση
των αποφοίτων ξεπέρασε κάθε προσδοκία.
Στο υπόμνημα αυτό περιγράφονταν αναλυτικά τα πλεονεκτήματα που συνηγορούσαν υπέρ της μεταφοράς της
Λέσχης, αλλά και διάφοροι προβληματισμοί για θέματα που θα μπορούσαν να δημιουργηθούν από τη λειτουργία της, με προτεινόμενες λύσεις. Το υπόμνημα κατέληγε: «Τονίζομε ότι εάν το Κολλέγιο πιστεύει στους αποφοίτους, εάν πιστεύει, δηλαδή, στον εαυτό του, τότε η προσφορά αυτή θα είναι το λιγότερο που
μπορεί να πράξει για να τους προσελκύσει και να τους κρατήσει κοντά του.
Το 1972 παραχωρήθηκε στο ΣΑΚΑ
η κατοικία του Γ. Φυλακτόπουλου και
πήρε την μορφή ενός μικρού, σύγχρονου εντευκτηρίου που το 2001 μετεξελίχθηκε στη Λέσχη που γνωρίζουμε σήμερα.
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Ο Δαμιανός Αγαπαλίδης ’59 θυμάται τη Λέσχη της οδού Δεριγνύ…

Ο Δαμιανός Αγαπαλίδης ’59 εξιστορεί τη γέννηση της Λέσχης στον Κωνσταντίνο Ραχιανιώτη ’07

Τ

ο 1959, την χρονιά που αποφοίτησα, δεν υπήρχε «Λέσχη ΣΑΚΑ » αλλά τα Γραφεία ΣΑΚΑ
στην οδό Κολοκοτρώνη 9 στην Αθήνα.
Ήταν ένα δώμα σε ένα ωραίο κτήριο γραφείων πίσω ακριβώς από την Παλιά Βουλή. Ούτε καν μεγάλο τραπέζι δεν είχαμε, αλλά μόνο 4 πολυθρόνες μοντέρνες εκείνης της εποχής, τα δανέζικα έπιπλα που λέγαμε και
λίγα καθίσματα τα οποία βγάζαμε όταν έφτιαχνε ο καιρός
έξω στη μεγάλη βεράΣτην ταράτσα της ντα όπου και μαζευόμασταν. Εκείνα τα καΚολοκοτρώνη
λοκαίρια στη βεράντα
γεννήθηκε η ιδέα
ξεκίνησε η «προϊστορία» της Λέσχης μποτης Λέσχης
ρώ να πω! Μάλιστα για
να αρχίσουν να έρχονται οι απόφοιτοι, είχαμε καθιερώσει
ως ΔΣ (προεδρία Μηνά Εφραίμογλου το 1959) κάθε Πέ-
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μπτη το καλοκαίρι και παίρναμε από το ζαχαροπλαστείο απέναντι τυρόπιτες και μπύρες που ήταν προσφορά του Συλλόγου στους
αποφοίτους και έτσι μαζευόμασταν. Εκεί βασικά γεννήθηκε αυτό που σήμερα ονομάζουμε «Λέσχη ΣΑΚΑ» αλλά μόνο ως καλοκαιρινή. Αυτό δεν αρκούσε, οπότε ξεκίνησαν συζητήσεις για τη μεταφορά του Συλλόγου σε έναν
πιο άνετο χώρο που θα μας βοηθούσε να λειτουργήσουμε καλύτερα.
Μια σημαντική διοργάνωση του ΣΑΚΑ εκείνης της εποχής ήταν το περίφημο
“Athenian Ball” που ήταν το γεγονός των Αθηνών και λάμβανε χώρα σε κεντρικά ξενοδοχεία. Υπήρχε η «Επιτροπή Κυριών» που ουσιαστικά αυτή προετοίμαζε τον χορό όλο το χρόνο. Μέσα στην Επιτροπή ήταν η Μπέλα Κυδωνιεύς, σύζυγος του αποφοίτου Νίκου Κυδωνιέως ’34 η οποία είχε μια τετραώροφη πολυκατοικία στην οδό Δεριγνύ 27 όπου νοικιάσαμε ένα ισόγειο διαμέρισμα ως χώρο εργασίας
του Συλλόγου αλλά και ως Λέσχη. Ήταν μια ιδέα που ξεκίνησε επί προεδρίας Μηνά Εφραίμογλου και υλοποιήθηκε
τελικώς επί προεδρίας Πλάτωνος Μουσαίου. Για την μεταφορά και εγκατάσταση του Συλλόγου στη Δεριγνύ βοήθη-

Σκίτσα από τη στήλη «Τα νέα της Λέσχης» στον ΕΡΜΗ του Δεκεμβρίου 1964.

σε πάρα πολύς κόσμος και κυρίως ο Μουσαίος, άνθρωπός
πολύ κοινωνικός, ιδιαίτερα ικανός που φρόντισε με γνωστούς και φίλους απόφοιτους να εξοπλιστεί πλήρως η Λέσχη. Έπιπλα, χαλιά, πίνακες και όχι μόνο ήταν προσφορές
αποφοίτων. Έτσι, από τα γραφεία στο δώμα της Κολοκοτρώνη φτάσαμε στη Λέσχη πλέον του ΣΑΚΑ στην Δεριγνύ,
ένα ζεστό περιβάλλον και μια θαυμάσια εστία για τους αποφοίτους όπου μας δόθηκε η δυνατότητα να αναπτύξουμε
τις δραστηριότητες του Συλλόγου.
Το μόνο που δεν καταφέραμε να φτιάξουμε τότε στη Δεριγνύ ήταν ένα εντευκτήριο, να, έτσι όπως είναι εδώ τώρα
ο Βασίλης. Εμείς που κρατούσαμε τα γραφεία του Συλλόγου, βοηθούσαμε παράλληλα και στο να υπάρχει ένα υποτυπώδες εντευκτήριο για τους αποφοίτους. Ωστόσο αυτό
δεν στάθηκε εμπόδιο στην ώθηση που έδωσε η Λέσχη της
Δεριγνύ στον Σύλλογο. Οι απόφοιτοι συγκεντρώνονταν να
παίξουν τάβλι μια μέρα που οριζόταν, κάποιοι άλλοι έπαιζαν
μπριτζ. Θυμάμαι βραδιές τραγουδιού με τον Δημήτρη Καραμάνο στο πιάνο και διάφορες εκδηλώσεις ακόμα. Έτσι σιγά-σιγα άρχισε να δημιουργείται κίνηση στο νέο τότε ΣΑΚΑ.
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ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΡΟΥΣΟΣ ’70 – ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΣΑΚΑ

Ό
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ταν ήρθα στο ΣΑΚΑ στα τέλη του 2000, τα γραφεία
(γιατί τότε δεν μιλάγαμε ακόμα για λέσχη) ήταν σε
μια ειδυλλιακή παράγκα μέσα στο δάσος, το Mimi
House. Τα έργα της Νέας Λέσχης στο παλιό σπίτι του Φυλακτόπουλου είχαν ξεπεράσει το στάδιο του γιαπιού και όδευαν
προς την ολοκλήρωσή τους. Και ο τότε Πρόεδρος, ο Άρης ο
Μανιάς, ήταν μέσα στο άγχος. Καθημερινά έκαναν παρέλαση στρατιές τεχνικών, μαστόρων, πλακάδων, υδραυλικών και
ηλεκτρολόγων και ο Άρης από πάνω τους, άγρυπνος κέρβερος των εργασιών, σπρώχνοντας με κάθε τρόπο την τελική
ολοκλήρωση του έργου, φωνάζοντας, βρίζοντας πότε – πότε
και πάντα παζαρεύοντας τις προσφορές τους.
Τα οικονομικά ήταν στενά, παρά τη γενναιόδωρη δωρεά
του αλησμόνητου Θόδωρου Σαμούρκα ’47, και το στοίχημα
ήταν αν θα επαρκούσαν για την ολοκλήρωση του έργου. Στην
προσπάθεια συντέλεσαν τα άρθρα του Προέδρου στον ΕΡΜΗ
και ο «τουβλότοιχος», το περίφημο «Wall of Fame», μια μετάλλαξη του «πατώματος δωρητών» των Ολυμπιακών Αγώνων του ’96 της Ατλάντα.
Τα προβλήματα ήταν άπειρα και καθημερινά, όλων των
ειδών: κακοτεχνίες λόγω χρονικής πίεσης, ακατάλληλα υλικά που προσφέρθηκαν από χορηγούς και δωρητές, ειδικοί
με ψυχολογικά προβλήματα ή κακή υγεία, και λίγα λέμε…

Παράλληλα, κάποια στιγμή αρχίσαμε να μπαίνουμε στην
αισιόδοξη λεπτομέρεια, πώς θα διακοσμηθεί η Λέσχη, τι λουλούδια θα φυτευτούν τα παρτέρια, ποιες ηλεκτρικές συσκευές
θα χρειασθούν στο μπαρ, ποιο τραπέζι να διαλέξουμε για την
αίθουσα συνεδριάσεων… Γενικά, προσπαθούσαμε να οραματισθούμε τη μελλοντική Νέα Λέσχη «εν δράσει» και να προβλέψουμε τις πιθανές ανάγκες της.
Κάποια στιγμή, καλοκαίρι του 2001 ήτανε, δόθηκε το
πράσινο φως για τη μετακόμιση από το Mimi House στη
Νέα Λέσχη. Φορτηγά πηγαινοερχόντουσαν και οι τρεις μας,
η Μαρκέλλα, η Ναστάζια και ο υπογράφων, φορτώναμε όλα
τα χρήσιμα και πετάγαμε όλα τα άχρηστα πράγματα – ή τουλάχιστον όσα κρίναμε άχρηστα. Τα φέρανε και τα στοιβάξανε στο καινούργιο μας σπίτι κι εμείς με κάποια πίκρα και κάποια νοσταλγία αποχωριστήκαμε το φιλόξενο παραγκάκι μας
και μετακομίσαμε στο πολυτελές μας ανάκτορο!
4 Οκτωβρίου 2001 έγιναν τα επίσημα εγκαίνια της Νέας Λέσχης. Την κορδέλα έκοψε ο αείμνηστος Ηλίας Ηλιάσκος ’29, ο παλαιότερος απόφοιτος εν ζωή και μορφή άρρηκτα συνδεδεμένη με την ιστορία του Κολλεγίου.

