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Πίσω από
κάθε πρώτη φορά

του παιδιού σου,
είσαι πάντα εσύ!
Είσαι, δεν είσαι εκεί. AΠΟ ΑΓΑΠΗ

Όταν είσαι µητέρα κάνεις τα πάντα 
για να µη χάσεις καµία σηµαντική 
στιγµή του παιδιού σου. Όµως δεν 
είναι πάντοτε εφικτό να είσαι εκεί.
Η Amita αναγνωρίζοντας την 
προσπάθειά σου να συνδυάσεις 
κάθε πτυχή της καθηµερινότητάς σου 
και παράλληλα να είσαι παρούσα 
στις σηµαντικές στιγµές του παιδιού 
σου, σε στηρίζει έµπρακτα.
Μπες στο www.apoagapi.gr, 
πες µας ποια σηµαντική στιγµή του 
παιδιού σου δεν θέλεις να χάσεις και 
εµείς θα φροντίσουµε να είσαι εκεί.

#apoagapi #eisaipantaesy
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Ενημέρωσέ μας για αλλαγές των στοιχείων σου:

Τράπεζα 
Αίματος 
ΣΑΚΑ
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›  Την πιστωτική ή χρεωστική σου κάρτα
στη Λέσχη του ΣΑΚΑ ή με ένα τηλεφώνημα.

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

› Πληρωμή μετρητοίς στη Λέσχη
› ΣΑΚΑ VISA
› Κατάθεση στην Τράπεζα (ΙΒΑΝ)

ΤΡΑΠΈΖΑ ΠΈΙΡΑΙΩΣ: GR8201718310006831121713633
EUROBANK: GR7602600360000600200500595
ALPHA BANK: GR3601403590359002002006736

(γράφοντας όνομα και έτος αποφοίτησης στην αιτιολογία)

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

Εάν επιθυμείς να συμμετάσχεις στον τουβλότοιχο 
επικοινώνησε με τη Μαρκέλλα Παναγιώτου
στο 210-67.22.067.
Υπάρχουν ακόμη μερικά διαθέσιμα τούβλα.

› Ηλεκτρονικά στο www.saka.gr

› Με fax στο 210-67.48.845

› Με e-mail στο info@saka.gr

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

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΣΑΚΑ 2015-2017

ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ

ΘΕΣΜΟΙ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΤΟΥΒΛΟΤΟΙΧΟΣ

www.collegestore.gr/saka
Βρείτε το αθλητικό μας KIT !



Ασφαλιστικές λύσεις Ευθύνης Στελεχών 
∆ιοίκησης απο την AIG 
Σήµερα, περισσότερο από ποτέ, διευθυντικά και διοικητικά στελέχη αντιµετωπίζουν 
µεγαλύτερους κινδύνους λόγω της αυξηµένης πολυπλοκότητας και της διαρκώς 
αυστηρότερης εφαρµογής του κανονιστικού πλαισίου στο οποίο δραστηριοποιούνται 
και παίρνουν αποφάσεις. Η επαρκής ασφαλιστική κάλυψη καθίσταται απαραίτητη. Στην 
AIG προσφέρουµε πρωτοποριακές ασφαλιστικές λύσεις ειδικά προσαρµοσµένες στις 
προκλήσεις της ευθύνης των στελεχών διοίκησης του σήµερα και συνεχίζουµε να 
καινοτοµούµε για να ανταποκριθούµε στις προκλήσεις του αύριο. Μάθετε περισσότερα 
στο www.aig.com.gr/BusinessGuard ή επικοινωνήστε µε τον ασφαλιστικό σας σύµβουλο.

H ασφαλιστική κάλυψη παρέχεται απο την ασφαλιστική εταιρία AIG Europe Limited µε νόµιµο αντιπρόσωπο στην Ελλάδα την 
AIG ΕΛΛΑΣ ΑΕ. Η παρούσα καταχώρηση ειναι ενηµερωτική και δεν παρέχει καµία απολύτως ασφαλιστική κάλυψη.

Σιγουριά στις 
επιχειρηµατικές 
αποφάσεις

AIG13069-GR-D&O-Confdnce-210x280-Ad-0514.indd   1 29/08/2014   10:02



6  ερμής 

Της Ελένης Αναγνωστοπούλου ’10
Αρχισυντάκτριας του ΕΡΜΗ

...Έτσι θα μπορούσε να ξεκινά αυτό το κείμενο, γιατί το αφιέρωμα που θα διαβάσετε στις επό-
μενες σελίδες μοιάζει με παραμύθι. Όμως δεν είναι. Είναι ένα κομμάτι ιστορίας. Της δικής μας 
Κολλεγιακής ιστορίας, που κάποιοι –όπως κι εμείς μέχρι πρότινος- ίσως δεν γνωρίζουν καλά. 

60 χρόνια πριν, η Μαθητική Κοινότητα του Κολλεγίου κατάφερε πρώτη αυτό που η χώρα 
μας πιθανόν να μην έχει καταφέρει ακόμα. Μπόρεσε να επιλέξει έναν ανώτερο σκοπό, να θέ-
σει έναν κοινό στόχο και να δουλέψει για να τον πραγματοποιήσει, γεφυρώνοντας το χάσμα 
που δημιούργησε ο Εμφύλιος. Έτσι, ανέδειξε τη δύναμη του συλλογικού έναντι του ατομι-
κού, θυμίζοντας την αξία του να υπηρετεί κανείς ένα ιδανικό υψηλότερο από τις προσωπικές 
του επιδιώξεις. Και ποιο υψηλότερο ιδανικό από τη διάδοση της Παιδείας; Έναν στόχο γεν-
νημένο μέσα από το παιδαγωγικό όραμα του Στεφάνου και της Πηνελόπης Δέλτα, έναν στό-
χο που αποτελούσε και αποτελεί τον πρωταρχικό, ιδρυτικό σκοπό του Κολλεγίου Αθηνών. 

Χρειάστηκε πολλή έρευνα, κόπος, επιμονή και αρκετά... χιλιόμετρα για τη συγκέ-
ντρωση του υλικού. Όμως η ομάδα δούλευε ακούραστα, με σημαντικότερη επιβράβευ-
ση τη φράση που ακούσαμε όταν επισκεφθήκαμε το πρώτο σχολείο που έχτισε η μα-
θητική κοινότητα στα Καμπιά το 1950: «Ήρθαν οι συμμαθητές μας από την Αθήνα». 

Σε όλη τη διάρκεια της προετοιμασίας του αφιερώματος, το μυαλό μου γυρνούσε στον Λά-
ζαρο Εφραίμογλου x50. Σε έναν άνθρωπο που σε όλη του τη ζωή αποτέλεσε την ενσάρκωση 
αυτού ακριβώς του πνεύματος προσφοράς που καλλιεργούσε το Κολλέγιο και που πρώτος, 
όταν ήμουν ακόμα μαθήτρια, μου είχε μιλήσει για τα σχολεία της Μαθητικής Κοινότητας. 

Το να γίνεσαι κομμάτι μιας συλλογικής προσπάθειας δημιουργεί ένα αναντικατάστατο συ-
ναίσθημα και παρέχει ένα ισχυρό κίνητρο, ικανό να ξεπεράσει ακόμα και τις μεγαλύτερες 
κρίσεις και αντιθέσεις. Η Μαθητική Κοινότητα του ’50 διδάσκει ένα μάθημα που παραμένει 
εξαιρετικά επίκαιρο. Ελπίδα όλων μας είναι η εξιστόρηση αυτής της δράσης να μην αποτε-
λέσει απλώς μια αρχειακής φύσης ιστορική αναδρομή, αλλά ένα παράδειγμα προς μίμηση.

*
*  *

Ευχαριστώ θερμά τους ανθρώπους που μας βοήθησαν να υλοποιήσουμε τις ιδέ-
ες μας για το τεύχος αυτό, υπηρετώντας κι εκείνοι με τη σειρά τους έναν κοινό σκο-
πό στον οποίο όλοι πιστέψαμε. Κυρίως όμως θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Αλέξη 
Παπαχελά ’79 για την καθοδήγησή του και τον τρόπο που αγκάλιασε το εγχείρημά μας. 

e d i t o r i a l

« Μ ι α  φ ο ρ ά     κ ι  έ ν α ν  κ α ι ρ ό . . . »
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Αγαπητοί συναπόφοιτοι,

ΦΘΙΝΌΠΩΡΌ ’73 (παραμονές του Πολυτεχνείου): Η τάξη μου ξεκινούσε 
το πρώτο πλήρες έτος της 3ης Δημοτικού, στη «Βασιλεία». Όι δάσκαλοι 
μας περιέγραφαν παλαιότερες εικόνες, στρατηγικές των μαθητών, 
ανδραγαθήματα σε κλίμα ευγενούς άμιλλας, για το Τμήμα που θα 

τερμάτιζε πρώτο στον έρανο για την «Εξόρμηση». 

ΑΝΌΙΞΗ ’79: Τελευταία «Εξόρμηση» του Γυμνασίου, χωριστά πλέον από το Λύκειο. 
Επισκεφθήκαμε δύο σχολεία στην Αρκαδία, παραδώσαμε εξοπλισμό, εξηγήσαμε πώς 
εκδίδουμε μαθητικά έντυπα, πως οργανώνουμε ορχήστρες και αθλητικές ομάδες. 

ΔΕΚΑΕΤΙΑ ’80: Στα Ελληνικά Πανεπιστήμια διαπιστώσαμε ότι οι συμφοιτητές μας 
αναλώνονταν σε συνθήματα για τη Νικαράγουα... Όι μεταρρυθμίσεις που ακούσαμε 
για την Παιδεία ήταν τόσες, όσοι και οι Υπουργοί Παιδείας από τότε μέχρι σήμερα. 

ΤΌ ΣΧΌΛΕΙΌ στάθηκε δυνατό, προχώρησε με αξίες και ήθος, τόσο στα «εύκολα» 
χρόνια της εικονικής ευημερίας, όσο και στα δύσκολα της εθνικής μας κρίσης. Κι 
ενώ το Fund Drive έχει ακόμα μεγάλα περιθώρια, πάνω από 20% των μαθητών, 
περισσότερα από ένα στα πέντε παιδιά, αποφοιτούν έχοντας λάβει οικονομική 
ενίσχυση στα χρόνια του Σχολείου. 

Ό ΣΑΚΑ επίσης προχώρησε. Σήμερα εμπλουτίζει τις δράσεις του, επεκτείνει την 
υποδομή του, για να ενισχύει τους δεσμούς μας, εντός και εκτός συνόρων. Όχι για 
να αναπολούμε τα μαθητικά μας. Αυτό είναι μόνο η αφορμή και η κοινή αφετηρία. 
Με την υψηλή Παιδεία που αποκτήσαμε, καλούμαστε σήμερα να στηρίξουμε 
ευγενέστερους στόχους, σε ατομικό και συλλογικό επίπεδο, για την Όικονομία, την 
Κοινωνία, την Παιδεία, τον Πολιτισμό. 

ΑΛΛΑ ΣΧΌΛΕΙΑ ανακαλύπτουν σήμερα τη σημασία 
των συλλόγων αποφοίτων. Ξεκινούν χωρίς τη δική μας 
παράδοση και εμπειρία. Συνειδητοποιούν ότι τέτοιοι 
πυρήνες αποτελούν την αγνότερη, υγιέστερη βάση 
για κοινωνικό διάλογο και δράση. Εμείς αυξάνουμε 
διαρκώς την αποδοτικότητα, ώστε οι υπηρεσίες μας 
να λειτουργούν για όλα τα μέλη, ενώ ο αριθμός των 
ταμειακά ενήμερων βαίνει μειούμενος. Θα επανέλθουμε 
με προτάσεις, γιατί πρέπει να μοιραστούμε τον κίνδυνο. 

Η ΤΑΞΗ ΤΌΥ ’64 επέμενε να μας θυμίζει ότι κάποτε 
κτίζαμε σχολεία. Έτσι βρέθηκα κι εγώ, χειμώνα του ’16, 
στις Κερασιές της Πέλλας, στα σύνορα με την ΠΓΔΜ. 
Μέσα στο χιόνι και την ομίχλη ξεχώριζε ένα υπέροχο 
σχολείο, δίπλα στην κεντρική πλατεία και μια μεγάλη 
ταμπέλα έγραφε: «Πλατεία Κολλεγίου Αθηνών»! 

Η ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΌΜΑΔΑ ΤΌΥ ΕΡΜΗ έθεσε έναν δύσκολο στόχο. Ταξίδεψε, ερεύνησε 
και μας θύμισε μια πολύτιμη παρακαταθήκη. Η κοινή προσπάθεια και ο εθελοντισμός 
είναι το ισχυρό μας αντίδοτο στην κρίση. 

ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ

Άρης Παπαδόπουλος ’84
Πρόεδρος Διοικητικού

Συμβουλίου ΣΑΚΑ

Εξόρμηση & Εθελοντισμός



Τα σχολεία
του Κολλεγίου
Τα 21 σχολεία που ίδρυσε η Μαθητική Κοινότητα
από το 1950 έως το 1972

1950
Καμπιά

1960
Μονή Ραγίου

1962
Βροντερό

1969
Αμπέλια

1964
Διάσελο

1967
Καμαράκι

1967
Αγρίδι

1972
Τάρλα

1971
Μηλιά

1963
Καβαλάρης

1963
Κορώνα

1964
Κερασιές

1964
Λουτράκι

1953
Ομαλό

1959
Μεσοβούνι

1961
Γαλήνη

1956
Βελεστίνο

1965
Ελληνόκαστρο

1951
Καλαμάκι

1954
Πλάνος

1965
Πυρόϊ

120



Η κοινωνική προσφορά και αλλη-
λεγγύη αποτυπώνει,  και συνεχίζει 
να απεικονίζει ακόμα και σήμερα 
τον πυρήνα της παιδείας που προ-
σφέρει το Κολλέγιο. Παρά τις δυ-
σμενείς συνθήκες που επικρατούν 
σήμερα, το Κολλέγιο δεν έχει παύ-
σει να βοηθά όπως μπορεί εκεί που 
το χρειάζονται.
Η πίστη στην αξία της πολύπλευ-
ρης μόρφωσης, της κοινωνικής ευ-
συνειδησίας και του αυτοπροσδι-
ορισμού αποτέλεσαν τα κίνητρα 
που τροφοδότησαν τη Μαθητική 
Κοινότητα να προσφέρει απλόχε-
ρα. Όι μαθητές, γαλουχημένοι με 
αυτές τις ιδέες, προσπάθησαν να 
δουν τον κόσμο υπό το πρίσμα του 
«εμείς» και όχι του «εγώ». 

Αυτό που μας ενέπνευσε είναι 
ακριβώς το γεγονός ότι τα σχολεία 
αυτά αποτελούν τα ζώντα παρα-
δείγματα μίας κοινής προσπάθει-
ας, συναλληλίας και πίστης σε ένα 
κοινό όραμα που στοχεύει ακριβώς 
στη σταδιακή οικοδόμηση του χα-
ρακτήρα και της προσωπικότητας 
του μαθητή, ώστε να γίνει «άνθρω-
πος». 
Επιλέξαμε το αφιέρωμα αυτό, κα-
θώς τα μηνύματα που προβάλλει 
στην ουσία δεν περιορίζονται στο 
παρελθόν, αλλά διαπνέονται από 
ένα διαχρονικό στοιχείο. Ιδιαίτερα 
σήμερα, το τεύχος αυτό έρχεται να 
μας παρουσιάσει έναν διαφορετικό 
κόσμο. Έναν κόσμο που προσπαθεί 
να ενωθεί και να προσφέρει . 

Από γράμμα του Διευθυντή του Κολλεγίου Αθηνών
Κωνσταντίνου Λαλόπουλου, τον Σεπτέμβρη του 1971. 

Στον κατάλογο προσετέθη και 21ο σχολείο, το 1972, στα Τάρλα Αμφιλοχίας.
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Παύλος 
Πετίδης ’14

Γιώργος 
Βαρσάμης ’10

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΑΦΙΕΡΩΜΑΤΟΣ:



1949. Η Ελλάδα έχει μόλις βγει από τον Εμφύλιο. Η  χώρα προσπαθεί να 
ανασυνταχθεί και η κοινωνία να γεφυρώσει το χάσμα που έχει δημι-

ουργηθεί τα προηγούμενα έτη. Η ανάγκες ανασυγκρότησης της χώρας σε επίπεδο 
υποδομών, αλλά και σε επίπεδο κοινωνικής συνοχής, είναι πιο αυξημένες από ποτέ. 

Ό τότε President του Κολλε-
γίου Homer Davis, με τον Συν-
διευθυντή Εμμανουήλ Τρου-
λινό, αποφασίζουν να θέσουν 
σε εφαρμογή μία ρηξικέλευθη 
και ιδιαίτερα απαιτητική ιδέα: 
παρακινούν τη Μαθητική Κοι-
νότητα να διαθέσει τα χρήμα-
τα που συγκέντρωνε κάθε χρό-
νο από τον Χριστουγεννιάτικο 
έρανο για την κάλυψη των δα-
πανών ανέγερσης κατεστραμμέ-
νων σχολείων σε ακριτικές περι-
οχές της Ελλάδας. Έτσι, η πολύ-
πλευρη κοινωφελής δραστηρι-
ότητα της Μαθητικής Κοινότη-
τας βρίσκει νέα έκφραση με την 
ανάληψη μιας πρωτοβουλίας 
εθνικής εμβέλειας. 

Το πρώτο χωριό που επιλέ-
γεται είναι τα Καμπιά. Ένα χω-
ριό της ορεινής Φθιώτιδας, του 
οποίου το σχολείο καταστράφη-
κε κατά τη διάρκεια μιας γερ-
μανικής επιδρομής. Τα χρήμα-
τα προέρχονται, ως επί το πλεί-
στον, από τον ετήσιο «Χριστουγεννιάτικο έρανο» που διενεργεί το Μαθητικό Συμ-
βούλιο, αλλά και από διάφορες άλλες πρωτοβουλίες όπως την πώληση βιβλίων, 
τη διεξαγωγή λαχειοφόρου αγοράς αλλά και μέσω του θεσμού των «λιτών γευμά-
των», ο οποίος διατηρείται μέχρι σήμερα. 

Η δραστηριότητα αυτή τελικά παγιώνεται, βαφτίζεται «Εθνική Δράσις» και 
συν εχίζεται επί 20 και πλέον χρόνια. Μέχρι το 1972 η Μαθητική Κοινότητα θα κτί-
σει, θα εξοπλίσει και θα συντηρήσει περισσότερα από 20 σχολεία σε ακριτικές κυ-
ρίως περιοχές της χώρας. Το Κολλέγιο αδελφοποιείται με τα σχολεία της επαρχί-
ας. Έτσι οι μαθητές αποκτούν «αδελφάκια» στα σχολεία αυτά με τα οποία αλλη-
λογραφούν. 

Το 1962 η Ακαδημία Αθηνών βραβεύει τη Μαθητική Κοινότητα του Κολλεγί-
ου για την «κοινωφελή και εθνωφελή» δράση της: «ὅτι ἐπί ἔτη πέντε καί δέκα οὐκ 
ἐπαύσατο ἐνεργῶς δρῶσα ὑπέρ ἐθνωφελῶν καί κοινωφελῶν σκοπῶν ἐράνοις τῶν μα-
θητῶν» . Η δράση αυτή συνεχίζεται μέχρι σήμερα, συνεχώς προσαρμοζόμενη στις 
συνθήκες του κοινωνικού περιβάλλοντος. Τους εράνους διαδέχθηκαν, ως πηγή συ-
γκεντρώσεως χρημάτων για τους σκοπούς της Μαθητικής Κοινότητας, διάφορες 
εκδηλώσεις (όπως το ετήσιο Πανηγύρι του Λυκείου). Κύρια έκφραση της κοινωφε-
λούς-εθνωφελούς δράσης της  Μαθητικής Κοινότητας σήμερα, αλλά και ιστορική 
συνέχεια του θεσμού της «Εθνικής Δράσεως», αποτελούν οι «Εξορμήσεις» Γυμνα-
σίου και Λυκείου για την ενίσχυση κυρίως σχολείων της περιφέρειας. 

ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Βάση για την ιστορική 
αυτή αναδρομή αποτέλεσaν 
οι σειρές ντοκυμαντέρ 
«Μαρτυρίες» του Γιώργου 
Πετρίτση ’59, επεισόδια: 
«Μαρτυρίες: Κολλέγιο 
Αθηνών - Ένα σχολείο στα 
δύσκολα χρόνια του ’40» 
και «Μαρτυρίες: Κολλέγιο 
Αθηνών 1950 - Η Μαθητική 
Κοινότητα του Κολλεγίου 
Αθηνών χτίζει σχολεία».

Εθνική
Δράσις

ερμής  11
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Καμπιά Φθιώτιδας (1950)

Γράμμα από τους.. . συμμαθητές μας:

Ευχαριστούμε πολύ τη συντακτική ομάδα 
του ΕΡΜΗ, για την ευγενική επίσκεψη –μετά από 
πολλά χρόνια– στο μικρό, αλλά όμορφο χωριό 
μας, τα Καμπιά Φθιώτιδας.

Το 1949-’50, οι μαθητές του Κολλεγίου Αθη-
νών, με έρανο χρηματοδότησαν εξ ολοκλήρου 
την ανέγερση του Δημοτικού Σχολείου, το οποίο 
είχε καταστραφεί από τους Γερμανούς, καθώς και 
όλο το χωριό. Για διάστημα δεκαπέντε χρόνων, 
ανέλαβε το Κολλέγιο Αθηνών τη σίτιση και έν-
δυση περίπου ενενήντα μαθητών.

Από το 1982 και μετά έκλεισε το Δημοτικό 
Σχολείο Καμπιών, λόγω ελλείψεως μαθητών (κά-
τω των πέντε μαθητών έκλειναν τα σχολεία και 
μεταφέρονταν οι μαθητές στο διπλανό χωριό ή 
κωμόπολη). Η φθορά του χρόνου και η οικονομική 
ανέχεια έφθειρε περισσότερο το σχολείο μας. Με 
τη συνένωση των κοινοτήτων σε Δήμο, ανέλαβε 
ο Δήμος Σπερχειάδας όπου ανήκουμε, να διενερ-
γήσει διάφορες εργασίες, όπως αλλαγή σκεπής, 
αμμοβολή των εξωτερικών τοίχων του σχολείου 
(το οποίο είναι πέτρινο) καθώς και περίφραξη του 
περιβόλου χώρου του σχολείου, με τοιχίο πέτρας.

Για να φτάσει στο σημείο που βρίσκεται σήμε-
ρα, έδωσε προτεραιότητα το Σωματείο Απαντα-
χού Καμπιωτών, με δωρεές χωριανών και συνδρο-
μές των μελών του.

Επιπλέον, το 2007, τα έσοδα της παράστασης 
του Δραματικού Όμίλου του Λυκείου του Κολλε-
γίου Αθηνών, με το έργο «Ό Τρελαντώνης» δό-
θηκαν για την αξιοποίηση του παλιού σχολείου 
μας ως Πνευματικό Κέντρο.

Έτσι, το σχολείο μας έγινε λειτουργικό, όχι ως 
σχολείο λόγω ελλείψεως παιδιών, αλλά ως Πνευ-
ματικό Κέντρο για συγκεντρώσεις γυναικών, παι-
διών και στέγαση της θεατρικής ομάδας Καμπιών 
που λειτουργεί από το 2013. Σήμερα το σχολείο 
μας έχει ανάγκη από ηλεκτρονικό υλικό (υπολο-
γιστή, τηλεόραση, DVD, μικροφωνικές εγκατα-
στάσεις για θεατρικές παραστάσεις) και παιδικά 
παιχνίδια, ώστε να απασχολούνται δημιουργικά 
τα παιδιά μας τα καλοκαίρια.

Πάνω από 35 μαθητές του χωριού μας απο-
φοίτησαν από το Δημοτικό Σχολείο Καμπιών που 
εσείς επιχορηγήσατε και σπούδασαν σε Πανεπι-
στήμια και Σχολές. 

Με εκτίμηση,
Ο Πρόεδρος της Κοινότητας Καμπιών

Η Πρόεδρος του Σωματείου Απανταχού Καμπιωτών
Η Θεατρική Ομάδα Καμπιών

1. Η επιγραφή στην είσοδο του σχολείου.
2. Flashback: η πρώτη τάξη που κάθισε στα θρανία του δημοτικού το 1950!
3. Fast forward: παλιοί μαθητές του Δημοτικού με τη συντακτική ομάδα του 
ΕΡΜΗ. Τους χωρίζουν χρόνια και χιλιόμετρα, αλλά τους ενώνει μια ιστορία...

➌

➊

➋
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Τα σχολεία
του Κολλεγίου

ρώτη εικόνα που αντικρίζει ο επισκέπτης 
ανηφορίζοντας προς τα Καμπιά είναι ένα 
πέτρινο κτίριο με μια μικρή αυλή ανάμε-
σα στα κυπαρίσσια. Είναι το Δημοτικό 
Σχολείο που κατασκευάστηκε πριν από 

66 χρόνια με τη χρηματοδότηση της ΜΚ του Κολλε-
γίου. Εκεί μας υποδέχτηκαν 4 παλαιοί μαθητές του για 
να μας ξεναγήσουν και να μοιραστούν μαζί μας ιστορί-
ες από το παρελθόν και όνειρα για το μέλλον. 

«Τα χρόνια ήταν δύσκολα» λέει ο κ. Νίκος Γε-
ωργόπουλος. «Κάθε μαθητής από το Κολλέγιο είχε 
αναλάβει ένα “αδερφάκι” από το χωριό. Μας στέλ-
ναν φαγητό και ζεστά ρούχα γιατί οι χειμώνες εδώ 
ήταν σκληροί. Στο σχολείο αυτό μάθαμε γράμματα. 
Πολλοί μαθητές μεγάλωσαν, έφυγαν στο εξωτερικό, 
σπούδασαν και κατάφεραν πολλά στη ζωή τους. Ένας 
μαθητής μας μάλιστα, ο Θανάσης Λάγιος (’71), τελεί-
ωσε το Δημοτικό εδώ και συνέχισε στο Κολλέγιο».

Περνώντας στην κεντρική αίθουσα παρατηρού-
με πολλές φωτογραφίες από εκδηλώσεις. «Το Πάσχα 
και το καλοκαίρι μαζεύω τα παιδιά που έρχονται να 
δουν τους παππούδες και τις γιαγιάδες τους και κά-
νουμε πολλά πράγματα» μας ενημερώνει η κ. Νίτσα 

Γεωργοπούλου. «Μου αρέσει τα παιδιά να έχουν σω-
στή εκπαίδευση, να μαθαίνουν γράμματα, τέχνες, ήθη 
και έθιμα από τον τόπο τους. Εδώ μαθαίνουμε τον ορ-
θό λόγο και ετοιμάζουμε θεατρικές παραστάσεις, στις 
οποίες αναλαμβάνω χρέη σκηνοθέτη. Φέρνω τα παι-
διά και γίνομαι και εγώ μαζί τους ένα παιδί!».

Αφού μας προσέφεραν σπιτική τυρόπιτα, ζητήσα-
με να μάθουμε τις χρήσεις του κτιρίου αφού πλέον δεν 
χρησιμοποιείται ως σχολείο. «Εδώ μαζεύονται οι γυ-
ναίκες και κάνουν δραστηριότητες. Είναι ένας χώρος 
που έχει στεγάσει πολλές στιγμές μας!» αναφέρει η κ. 
Ντίνα Παναγοπούλου. Στη συνέχεια μας δείχνουν ένα 
δωμάτιο με αρκετά βιβλία και μας εκμυστηρεύονται 
την επιθυμία για τη δημιουργία βιβλιοθήκης, καθώς 
και πολιτιστικού κέντρου που θα διατηρεί ζωντανές 
τις παραδόσεις του τόπου τους. Μένουμε  εντυπωσια-
σμένοι από την τάξη και την οργάνωση που επικρατεί.

Πριν αποχαιρετιστούμε και αφού δώσαμε στην κ. 
Νίτσα την υπόσχεση ότι θα παρευρεθούμε στην κα-
λοκαιρινή θεατρική τους παράσταση, μας λέει συγκι-
νημένη: «Αυτό το σχολείο είναι ιστορικό. Λέμε στα 
παιδιά ότι είναι μνημείο και πρέπει να το σέβονται. 
Και το έχουν αγαπήσει!». 

Νίτσα 
Γεωργοπούλου

ΑΠΟΦΟΙΤΟΣ 
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ 
ΚΑΜΠΙΩΝ

............................
«Αυτό το σχολείο 

είναι ιστορικό. 
Λέμε στα παιδιά 
ότι είναι μνημείο 
και πρέπει να το 
σέβονται. Και το 
έχουν αγαπήσει!»

Επιμέλεια:

Ματθαίος Μήτσης ’10

1950

2016

Π
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hen I was president of the student coun-
cil, the president of Athens College was 
Homer Davis.  As chance would have 
it, our paths crossed one afternoon on 

campus. The president told me that the College and 
its students were duty bound to contribute something 
worthwhile to suffering and destroyed Greece in these 
difficult times. He said. ‘Here is my idea.  The students 
of our College should build a school in a village that 
was burnt by the Germans’. I looked at him in the eyes 
and told him ‘Mr President, we will do it’. 

My first task was to locate the village. The Greek 
director of the College, Mr Troulinos, and I went to 
Lamia, in whose region Germans had burned sever-
al villages. We gathered information about the sur-
rounding villages and found Kambia.  We chose that 
particular village because it was burnt down by the 
Germans and not during the civil war, precisely be-
cause we wanted it to reunite the students for a com-
mon purpose. The civil engineer, whom we took to the 
burnt school, estimated that building a new one would 
cost about 200,000 drachmas: a very large amount of 
money at that time. Back at the College, several class-
mates who had become my assistants, painted a school 
on a large drawing paper.  We then cut this up into 200 
stripes and displayed it on the wall next to the door 

of the school’s auditorium.  Every time 1.000 drach-
mas were gathered, we added a stripe of the drawing, 
so everyone, pupils, teachers and parents could follow 
up our progress.  Although we announced that contri-
butions were voluntary, we made sure to ‘help’ things 
along!  So, we told every class what proportion of the 
200,000 they should gather.  We also ‘asked’ kids from 
wealthy families to contribute a certain sum. Further-
more, we established the so-called ‘lean meals’, taking 
advantage of the fact that the school served lunch for 
all the pupils. Twice a week lunch consisted of a meal 
with meat.  So, we asked on one of the ‘meat days’ to 
have bean soup instead. The cost that was saved was 
added to the fundraising for the school.  Mr Trouli-
nos and I also went to army camps in Lamia region 
and persuaded them to transport the building mate-
rial on their trucks without charge.  Finally, many vil-
lagers participated in the work of building the school.

So, we made it. Naturally, we kept in contact; we 
sent books, copy-books, pens, pencils and paper, toys, 
clothes even food. The school was declared a ‘brother’ 
school, and friendships developed between several of 
us and the students of the school. Those friendships 
lasted throughout the years. Later, other senior class-
es followed in our footsteps”. 

Όπως τότε η οικογένεια του Κολλεγίου είχε προσφέρει πολλά στους 
μη προνομιούχους, έτσι και τώρα σε αυτήν την πάρα πολύ δύσκολη 
εποχή, έχει κατά τη γνώμη μου την υποχρέωση να βοηθήσει όσο μπο-
ρεί. Πάντοτε οι προνομιούχοι έχουν ένα συναίσθημα ενοχής απένα-
ντι στους συμπολίτες τους, ακόμα κι αν δεν το συνειδητοποιούν. Γι’ 
αυτό πιστεύω ότι και σήμερα αν βάλει η μαθητική κοινότητα έναν 
συγκεκριμένο στόχο, όπως εμείς τότε θέσαμε τις 200.000 δραχμές 
για το σχολείο στα Καμπιά, με την απόλυτη στήριξη της Γενικής Δι-
εύθυνσης, θα τα καταφέρει. Αυτό θα ωφελήσει και τα παιδιά, τους 
δότες, το να κάνουν κάτι για τον συνάνθρωπό τους. Φυσικά θα κά-
νει και πάρα πολύ καλό στο όνομα του Σχολείου, γιατί θα εμφανι-
στεί πάλι απέναντι στην κοινωνία ότι το Κολλέγιο κάτι προσφέρει.

ΑΘΗΝΑΊΟΣ 1951
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Χαράλαμπος Βλαχούτσικος ’50

Χαράλαμπος 
Βλαχούτσικος 

’50

ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
ΜΑΘΗΤΙΚΗΣ 

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ Κ.Α.
.............................

“Over the years, 
twenty schools 
were built in 
villages with 

funds donated 
by the students of 
Athens College. 
The Academy of 
Greece awarded 

a prize to the 
College for this 
contribution in 

1962”.

“W

Συνέντευξη στις:

Ελένη 
Αναγνωστοπούλου ’10
Λυδία Λάππα ’12

Ό Χαράλαμπος Βλαχούτσικος '50 ήταν Πρόεδρος 
της ΜΚ το 1950, τη χρονιά που εφαρμόστηκε για 
πρώτη φορά η «Εθνική Δράσις», όπως αργότερα ονο-
μάστηκε. Θυμήθηκε τα πρώτα βήματα μιας διαδρο-
μής αλληλεγγύης που κατέληξε να μετρά 20 χρόνια.  



Τα σχολεία
του Κολλεγίου

Μηνάς Εφραίμογλου ’43 μας μίλησε για τη 
σπουδαία κοινωνική πρωτοβουλία που είχε 
αναλάβει η Μαθητική Κοινότητα του Κολ-
λεγίου προς ανέγερση σχολείων σε διάφορα 
σημεία της Ελλάδος που είχαν υποστεί τις 

βαρύτατες συνέπειες του πολέμου.
Ό ίδιος δεν ήταν άμε-

σα εμπλεκόμενος, ο αδερ-
φός του, όμως, Λάζαρος, 
ήταν αυτός που υλοποίησε 
την ιδέα, χτίζοντας το πρώ-
το σχολείο στη Φθιώτιδα. 
Όπως αναφέρει χαρακτη-
ριστικά και ο ίδιος: «Το έρ-
γο της Μαθητικής Κοινότη-
τας για την ανέγερση σχο-
λείων σε όλη την Ελλάδα 
το ξεκίνησε ο αδερφός μου. 
Εγώ δεν είχα άμεση σχέση. 
Ξεκίνησε τις εργασίες για 
το πρώτο σχολείο στη Φθι-
ώτιδα, και εν συνεχεία όταν 
τον διαδέχτηκε ο Βλαχού-
τσικος και ο Παπαγιάννης, 
το ολοκλήρωσαν εκείνοι. Η 
πρωτοβουλία αυτή είχε κά-
νει πολύ καλή εντύπωση».

Ό Μηνάς Εφραίμογλου μπορεί να μην είχε άμεση σχέση 
με το έργο θυμάται, όμως, τις διηγήσεις του αδελφού του 
Λάζαρου: «Το Κολλέγιο ξεκινούσε με το χτίσιμο ενός σχο-
λείου. Μετά κατά κάποιο τρόπο το Κολλέγιο ή το Μαθη-
τικό Συμβούλιο γινόταν ο «νονός» του. Διατηρούσαν μια 
συνεχή επαφή. Στέλνανε βιβλία και συγκέντρωναν χρήμα-
τα στο χριστουγεννιάτικο έρανο. Δημιουργούνταν μια σχέ-
ση η οποία διατηρείτο. Τον άλλο χρόνο χτιζόταν κάποιο 
νέο σχολείο, οπότε δημιουργούνταν νέες σχέσεις. Ήταν μια 
ωραία σκέψη, η οποία ήταν αγαπητή και στον μαθητικό 
πληθυσμό του Κολλεγίου».

Ό ίδιος τονίζει ότι η πρωτοβουλία αυτή ήταν μέσα στο 
γενικότερο πνεύμα του Κολλεγίου, το οποίο στηρίζει την 
κοινωνική προσφορά και διδάσκει ότι κάθε άνθρωπος πέ-
ραν από την εξυπηρέτηση των ατομικών στόχων, πρέπει να 
διαθέτει και κάποιο χρόνο για τους κοινωνικούς.

Τέλος σε ερώτηση σχετικά με τα κριτήρια επιλογής του 
τόπου ανέγερσης κάθε σχολείου αναφέρει: «Το πνεύμα της 
εποχής εκείνης και συνεπώς τα κριτήρια επιλογής του τό-
που είχαν σχέση με τα δεινά του Πολέμου και του Εμφυλίου».

Ό Λάζαρος Εφραίμογλου x50, πρωτεργάτης της ιδέας 
ανέγερσης σχολείων στην Ελλάδα, στην εκπομπή Μαρτυ-
ρίες του Γιώργου Πετρίτση ’59, παρουσίασε την πορεία του 
έργου, όπως το βίωσε ο ίδιος προσωπικά: «Τέλη του 1948 με 
αρχές του 1949, ο Homer Davis είχε μια ιδέα την οποία μας 

είπε στο Μαθητικό Συμβούλιο και το Μαθητι-
κό Συμβούλιο αμέσως με πολύ μεγάλη θέρμη 
ασπάσθηκε. Η ιδέα του ήταν αντί να δίνουμε 
κάθε χρόνο ένα ποσό στις Παιδουπόλεις, να 
συγκεντρώναμε το αυτό ποσό, και αυτό να πή-
γαινε στην ανοικοδόμηση ενός συγκεκριμένου 

σχολείου σε ένα από τα χω-
ριά της Ελλάδος στα οποία 
είχε καταστραφεί το σχολείο 
τους. Βεβαίως υπήρχαν τό-
τε εκατοντάδες τέτοια, διότι 
τα σχολεία είχαν καταστρα-
φεί είτε από τους Γερμανούς 
είτε από τον Εμφύλιο. Η ιδέα 
έγινε πολύ εύκολα αποδεκτή 

από το Συμβούλιο και συμφωνήσαμε του χρό-
νου να διαθέσουμε τα χρήματα για την ανοι-
κοδόμηση ενός σχολείου. Έπεσαν στο τραπέζι 
και ονόματα δύο τριών σχολείων. Μάλιστα νο-
μίζω ήταν σχολεία στα σύνορα, στους νομούς 
Κιλκίς και Σερρών. Τελικά όμως το 1949-1950 
όταν άρχισε να υλοποιείται αυτή η ιδέα επελέ-
γη ένα σχολείο στη Φθιώτιδα». 

O Συνέντευξη στην

Κατερίνα Σκουτέλη ’09

Μηνάς Εφραίμογλου ’43

«Ο αδερφός μου, Λάζαρος Εφραί-
μογλου x50, ξεκίνησε τις εργασί-
ες για το πρώτο σχολείο στη Φθι-
ώτιδα».

«Η όλη ατμόσφαιρα
στο Κολλέγιο, την 
οποία και οι καθηγη-
τές προσπαθούσαν 
να μας μεταφέρουν, 
ήταν της συμμετοχής 
όχι απλώς στην εθνι-
κή προσπάθεια αλλά, 
κυρίως, στον ανθρω-
πιστικό τομέα».
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τάνοντας στο Καλαμάκι, ήταν δύσκολο να εντοπίσουμε το 
παλιό Δημοτικό σχολείο. Μετά από κάποιες διερευνητικές 
βόλτες αποφασίζουμε να ρωτήσουμε στο καφενείο του χω-
ριού. Μια παρέα ντόπιων, πρωην μαθητών του σχολείου 
μας κατευθύνει στο κτίριο, το οποίο πλέον λειτουργεί ως 

κοινοτικό γραφείο. Λίγα λεπτά αργότερα, ο Πρόεδρος του χωριού Θα-
νάσης Χαλβατζής φτάνει με τα κλειδιά για να μας ξεναγήσει στο παλιό 
σχολείο και να μας διηγηθεί τις αναμνήσεις από τα μαθητικά του χρόνια!

χρήματα του Δήμου για να παίζουν εδώ οι πιτσιρι-
κάδες και να μην κινδυνεύουν, και βρίσκουν τη χαρά 
τους εδώ. Ποδήλατο, μπάλα, ξεγνοιασιά!

Εδώ ήταν το γραφείο του δασκάλου, αλλά επει-
δή τώρα ο σύλλογος το χρειάζεται πιο πολύ, το πα-
ραχωρήσαμε και λειτουργεί σαν αποθηκάκι. Το υπό-
λοιπο το χρησιμοποιούμε σαν ιατρείο και κοινοτικό 
κατάστημα.

Είχαμε κάτι πειράματα, κάτι βαλσαμωμένα φίδια 
που μας είχατε στείλει αλλά δυστυχώς δεν τα έχου-

με πια. Τώρα εδώ είναι η αποθήκη μας. Έχουμε και 
κάτι παλιά βιβλία που μας είχατε στείλει, που μπο-
ρείτε να τα πάρετε μαζί αν θέλετε να τα προσθέσετε 
στο αρχείο σας. Να τα κάνουμε δωρεά εμείς σε εσάς 
τώρα. Δυστυχώς δεν έχουμε πια παιδιά εδώ. Όλα μέ-
νουν στη Λαμία. Και πάνε σχολείο εκεί. Τον χειμώνα 
εδώ έχουμε 30 άτομα περίπου μόνιμους κατοίκους».

Ό πρόεδρος μας οδηγεί στο καφενείο του χωριού, 
ένα παραδοσιακό, πανέμορφο κτίσμα στην κεντρι-
κή πλατεία, τριγυρισμένο από κάθε είδους δέντρα 
και λουλούδια. Εκεί βρίσκουμε μια παρέα από Κα-
λαμακιώτες που πίνουν τον μεσημεριανό τους καφέ. 

Θανάσης 
Χαλβατζής

ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
ΚΑΛΑΜΑΚΙΟΥ

.............................
«Μας αρέσει το 

χωριό μας, το 
αγαπάμε, και 
το σχολείο το 

συντηρούμε γιατί 
είναι μέρος της 
ιστορίας μας».

Φ
Θανάσης Χαλβατζής 

«Σταμάτησε να 
λειτουργεί ως σχο-
λείο το ’84. Εγώ εδώ 
τελείωσα. Ήταν το 
πρώτο Δημοτικό 
σχολείο που είχε το 
χωριό μας, πιο πα-
λιά έκαναν μάθημα 
σε σπίτια το βράδυ. 

Δεν έφτιαξαν 
μόνο το σχολείο. Μετά συνέχισαν να μας στέλνουν 
διάφορα. Βιβλία, πειράματα, slides. Για εμάς αυτά 
έμοιαζαν απίστευτα.

Το σχολείο ήταν μονοθέσιο, στη δικιά μου χρονιά 
τελειώσανε 26 μαθητές. Είχαμε έναν δάσκαλο μόνο. 
Παππάς, δάσκαλος και γραμματέας ήταν ο φόβος κι 
ο τρόμος! Εγώ τελείωσα το ’80. Κι εδώ έξω αν δείτε εί-
χαμε και μαγειρείο! Ετοίμαζαν γάλα, πρωινό. 

Το έχουμε συντηρήσει όμως το σχολείο. Είναι 
ωραίο κτίριο, όλο πέτρα. Τώρα θέλουμε να αλλά-
ξουμε τα τζάμια αλλά είναι δύσκολες εποχές. Όλα 
μόνοι μας τα κάνουμε. Φτιάξαμε κι ένα γηπεδάκι με 

Καλαμάκι Φθιώτιδας (1952)

Επιμέλεια:

Ελένη 
Αναγνωστοπούλου ’10



Αμέσως μας προσκαλούν να καθίσουμε, μας κερνά-
νε έναν ελληνικό και πιάνουμε την κουβέντα. Όλοι 
απόφοιτοι του Δημοτικού σχολείου, έτοιμοι να κα-
ταθέσουν κι αυτοί τις αναμνήσεις τους.

«“Ωκοδομήθη”, όπως το 
λέγαμε παλιά! Με προ-
σφορά του Κολλεγίου 
Αθηνών, το οποίο έβα-
λε όλα τα χρήματα. Είχε 
πληρώσει όλους τους τε-
χνίτες. Η πέτρα όμως είναι 
γνήσια, από εδώ, δική μας! 
Πριν από αυτό τα μαθήμα-
τα γίνονταν σε σπίτια, δεν 
υπήρχε σχολείο. 
Το χωριό 13 Ιουνίου 
του 1944 καταστράφη-

κε ολοσχερώς σχεδόν από τους Γερμανούς. Το 1950 
που επαναπατριστήκαμε από τη Λαμία δεν υπήρχε 
σχολείο. Ήρθε τότε το Κολλέγιο και με τη συμβολή 
του και τη συνδρομή των κατοίκων εδώ φτιάχτηκε 
ένα σχολείο. Το 1952-’53 είχε ξεκινήσει λίγο άστατα 
γιατί υπήρχαν και κάποιοι μεγαλύτεροι που ήθελαν 
να τελειώσουν κάποιες τάξεις, να μάθουν λίγα γράμ-
ματα, και οι μαθητές ξεπερνούσαν τους 100. Τον χει-
μώνα έφερνε το κάθε παιδί και ένα ξυλάκι για τη σό-
μπα! Και κανόνιζε τη θέρμανση ο δάσκαλος, ο οποίος 
έμενε εδώ, στο χωριό, γιατί δεν υπήρε συγκοινωνία. 
Το 1983 έκλεισε ως σχολείο και ήρθε πάλι στην κυ-
ριότητα της κοινότητας το 1986.  Μας αρέσει το χω-
ριό μας, το αγαπάμε, και το σχολείο το συντηρούμε 
γιατί είναι μέρος της ιστορίας μας». 
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ταν ένα κυριακάτικο πρωινό, όταν επισκεφτήκαμε τον Νί-
κο Εμπέογλου ’55 μαζί με τον οποίο ταξιδέψαμε στα άδυ-
τα της Κολλεγιακής ιστορίας και πιο συγκεκριμένα στην 
περίοδο κατά την οποία η Μαθητική Κοινότητα προχώρη-
σε, με χρήματα που συγκέντρωσε αποκλειστικά η ίδια, στο 

κτίσιμο σχολείων σε διάφορα μέρη σε όλη την Ελλάδα. Ποιος καταλλη-
λότερος για συνοδοιπόρος στο ταξίδι αυτό, από τον Πρόεδρο και Ταμία 
της Μαθητικής Κοινότητας εκείνη την εποχή;

Η

Νίκος Εμπέογλου 
’55

ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΤΑΜΙΑΣ 
ΜΑΘΗΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
.............................

«Είναι σημαντικό 
ότι υπήρχε 

το πνεύμα της 
προσφοράς,

ότι ο καθένας δίνει 
ό,τι μπορεί».

Συνέντευξη στον:

Γιώργο Βαρσάμη ’10

«Υπήρχε πάρα 
πολύ έντονη η 
αίσθηση ότι στο 
Κολλέγιο ήμα-
σταν προνομιού-
χοι, ότι ζούσαμε 
σε ένα κομμάτι 
που ήταν η εξαί-
ρεση στον ελλη-

νικό κανόνα της εποχής. Γινόταν επομένως σημαντική 
προσπάθεια να συμμετέχουν οι μαθητές στους γενικό-
τερους προβληματισμούς. Η πρώτη προσπάθεια ξε-
κίνησε όταν Πρόεδρος ήταν ο Χαράλαμπος Βλαχού-
τσικος, τη χρονιά 1949-1950, όπου η ΜΚ τον Δεκέμ-
βριο του ’49 αποφάσισε να διοργανώσει Χριστουγεν-
νιάτικο έρανο με στόχο να χτιστεί σχολείο. 

Μια άλλη σημαντική δραστηριότητα ήταν ο θε-
σμός των «λιτών γευμάτων». Την εποχή εκείνη τρώ-
γαμε επί πληρωμή στο Κολλέγιο, όπου λειτουργού-
σε κανονικά κουζίνα. Η απόφαση που είχαμε πάρει 
τότε, ήταν έναντι των χρημάτων τα οποία είχαν ήδη 
πληρωθεί από τους γονείς, ορισμένες φορές τον χρό-
νο να δίνεται φαγητό φθηνότερο από το προδιαγε-
γραμμένο. Αυτό λεγόταν «λιτό γεύμα». Η διαφορά 
του ποσού που είχαν καταθέσει οι γονείς και του κό-
στους του γεύματος έμπαινε στον κουμπαρά. Εκείνη 
τη χρονιά λόγω ειδικών αναγκών, αυξήσαμε τον αριθ-
μό των λιτών γευμάτων από 6 σε 8. Επιπλέον πήρα-

Νίκος Εμπέογλου ’55

Πλάνος Ζακύνθου (1954)

με την απόφα-
ση να μην λει-
τουργεί η κα-
ντίνα. Διό-
τι όσο υπήρ-
χε καντίνα, 
μπορούσες να 
πας εκεί και 
να φας κάτι 
παραπάνω. Στην πραγματικότητα ακύρωνε την έν-
νοια του λιτού γεύματος. 

Ξεκινήσαμε λοιπόν το φιλόδοξο σχέδιο τα χρή-
ματα τα οποία μαζεύονται να διατίθενται για το χτί-
σιμο σχολείων. Έτσι, όταν ανέλαβα Πρόεδρος του 
Μαθητικού Συμβουλίου το καλοκαίρι του 1954, εί-
χαμε ήδη χτίσει 4 σχολεία. Το τελευταίο ήταν εκεί-
νο που χτίστηκε εσπευσμένα, λόγω των σεισμών του 
1953, στο χωριό Πλάνο Ζακύνθου. Τότε λοιπόν, όχι 
μόνο πήγαμε με το Νίκο Στάγκο και το εγκαινιάσαμε, 
αλλά επισκεφτήκαμε και τα άλλα σχολεία με εντολή 
του Davis. Δεν ήταν μονάχα ότι μαζεύαμε τα χρήμα-
τα, αλλά υπήρχε και η γραμμή να διατηρείται επαφή. 
Βέβαια στη δωρεά κτιρίων υπάρχει μια κρυμμένη κα-
τάρα, την οποία δυστυχώς δεν συνειδητοποιούν αυ-
τοί που παίρνουν τη δωρεά: ότι ένα κτίριο χρειάζεται 
συντήρηση. Για αυτό λοιπόν στη δική μας χρονιά δεν 
χτίσαμε σχολείο. Τα χρήματα που μαζέψαμε πήγαν 
στη συντήρηση των προηγούμενων. Η προσπάθεια 
αυτή, την οποία τότε ονομάζαμε «Εθνική Δράση», 
συνεχίστηκε μέχρι τη δεκαετία του 1970. Αποτέλε-
σμα ήταν να χτιστούν 21 σχολεία. Όσον αφορά την 
επιλογή των περιοχών όπου θα χτίζονταν σχολεία, 
νομίζω πως σε μεγάλο βαθμό έπαιζε ρόλο η προσω-
πικότητα του Προέδρου του Μαθητικού Συμβουλίου. 

Θυμάμαι την ταινία 
“The man I never saw’’ 
που με έδειχνε ως Πρόε-
δρο του Μαθητικού Συμ-
βουλίου να μετράω χρή-
ματα. Ήταν αφιερωμένη 
στις υποτροφίες του Κολ-
λεγίου και στο γεγονός 

πως γινόντουσαν συνεντεύξεις και επιλέγονταν παι-
διά από χωριά, οι "regional scholars". Υπήρχε ψυχολο-
γική πίεση από τα παιδιά στους γονείς για να συνει-
σφέρουν και αυτοί τον οβολόν τους. Υπήρχε το πνεύ-
μα της προσφοράς, ότι ο καθένας δίνει ό,τι μπορεί. 
Αυτό άλλωστε συνεχίστηκε και στη δική μας γενιά 
με τη συνεισφορά στο Ταμείο Υποτροφιών. Είναι λυ-
πηρό ότι σήμερα δεν υπάρχουν αυτές οι ευκαιρίες για 
να καλλιεργηθεί το πνεύμα του να προσφέρεις. Άλλα 
ήθη, άλλα έθιμα, άλλες εποχές…». 

Εγκαίνια σχολείου στον Πλάνο Ζακύνθου: Καρβέ-λας (Καθ. Σύμβουλος), Τρουλινός (Συνδιευθυντής), Ρούσεν (Νομάρχης), Εμπέογλου (Πρόεδρος), Στά-γκος (Αντιπρόεδρος)
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ημερομηνία παλιά. Αρχές καλοκαι-
ριού του 1962. Δυο-τρεις καθηγητές 
του Κολλεγίου και ο Αντιπρόεδρος 
της Μαθητικής Κοινότητας του σχο-
λείου Θάνος Βερέμης επισκέπτονται 

τις Πρέσπες στη Βόρειο Ελλάδα. Σκοπός: η επιλογή 
ενός χωριού για να χτίσει το Κολλέγιο ένα μονοτάξιο 
δημοτικό σχολείο. Δεν ήταν το πρώτο. Απ’ το 1952 η 
Μαθητική Κοινότις του Κολλεγίου χτίζει ένα σχολείο 
κάθε χρόνο. Θυμάμαι κάθε Χριστούγεννα τον έρανο 
που κάναμε για τον σκοπό αυτό.

Η επιτροπή έπρεπε να διαλέξει μεταξύ δύο χω-
ριών: τους Ψαράδες πάνω στη μεγάλη Πρέσπα ή το 
Βροντερό, στα χερσαία σύνορα της περιοχής με την 
τότε απρόσιτη Αλβανία, 800-1.000 μέτρα από τα σύ-
νορα. Διαλέχτηκε το Βροντερό. Το σχολείο χτίστηκε. 
Διατηρήθηκε πολλά χρόνια χάρη στον ηρωισμό ενός 
και μόνο δασκάλου, που δίδαξε τα ελληνικά και την 
ιστορία της πατρίδας μας, σε όλες τις τάξεις του δημο-
τικού. Μετά ξεχάστηκε. Το σχολείο και το Βροντερό.

Ήταν αρχές Νοεμβρίου του 2015 όταν φτάσαμε 
στο Βροντερό, μια Κυριακή αργά το απόγευμα. Δύο 
απόφοιτοι: ο Βασίλης Τσεμάνης ’57 και ο Μίλτος Χα-
τζόπουλος ’62, ακαδημαϊκός τώρα πια, φίλος και συμ-
μαθητής του Θάνου Βερέμη. Ό Μίλτος θυμάται την 
περίπτωση του Βροντερού. Μέχρι και πόσα χρήμα-
τα είχε δώσει στον χριστουγεννιάτικο έρανο εκείνης 
της χρονιάς (1961-’62). Ό ήλιος είχε πέσει. Ψιλοέβρε-
χε κιόλας. Η αγωνία μου είχε φτάσει στο ζενίθ για το 
αν θα προλάβαινα να βγάλω καμιά φωτογραφία. Ευ-

τυχώς πρόλαβα. Εικόνα πλήρους εγκατάλειψης του 
παλιού σχολείου. Μισοκαμμένο, κατεστραμμένο, ένα 
κουφάρι. Λάσπες τριγύρω. Θλίψις. Μας είπαν στο χω-
ριό ότι είχαν φτιάξει κι άλλο σχολείο αργότερα, το 
οποίο κι αυτό με τα χρόνια εγκαταλείφθηκε. Σήμε-
ρα στις Πρέσπες λειτουργεί μόνο ένα Δημοτικό στο 
χωριό Αγιος Γερμανός 10-15 χιλιόμετρα πιο μακριά. 
Για 1.000 κατοίκους σκορπισμένους στην περιοχή. Στα 
σύνορα μας με την Αλβανία!  Στη μεγάλη και τη μικρή 
Πρέσπα. Χωρισμένες από την εποχή των Βαλκανικών 
Πολέμων (1912-’13), με σχέδια Γάλλων τοπογράφων 

μηχανικών, που υπηρετούσαν προφανώς τους πολι-
τικούς τους ηγέτες. Τα ίδια είχαν κάνει και στη λίμνη 
Αχρίδα, λίγο πιο πάνω, μεταξύ Αλβανίας και της πά-
λαι ποτέ Νοτιοσλαβίας. Η Μακεδόνικη λιμνήσια «σα-
λάτα» στο αποκορύφωμά της.

Πίσω στο Βροντερό. Στο παλιό σχολείο της Μα-
θητικής Κοινότητας του Κολλεγίου. Λένε ότι ήταν το 
πρώτο σχολείο στη Βόρειο Ελλάδα που είχε κανονικό 
νηπιαγωγείο, Όι μητέρες πήγαιναν τα νήπια το πρωί 
και τα έπαιρναν πίσω μετά από δύο-τρεις ώρες αφήνο-
ντας τα μεγαλύτερά τους παιδιά. Αυτό έδειχνε και το 
σημερινό εγκαταλελειμμένο οίκημα που είδαμε. Δε-
ξιά είχε μια αίθουσα για τα νήπια και αριστερά μια με-
γαλύτερη για τα παιδιά του δημοτικού. Στη μέση είχε 
κάτι σαν νιπτήρες και υποτυπώδεις τουαλέτες κι ένα-
γραφείο δασκάλου. Σημειώνω εδώ ότι, την ίδια εποχή 
με το Κολλέγιο, η τότε Βασιλική Πρόνοια είχε φτιάξει 
πάνω από 237 σχολεία και σπίτια του παιδιού, στην 
ελληνική επαρχία, ιδιαίτερα στη Βόρειο Ελλάδα. 

Η

Έτσι απλά για την 
πατρίδα μας!

.............................
«Έπρεπε να 

περάσουν 50-
60 χρόνια νια 
να καταλάβω 

το λόγο που το 
Κολλέγιο Αθηνών 
είχε φτιάξει δίπλα 

στα σύνορα με 
την Αλβανία ένα 

μονοτάξιο σχολείο 
στο Βροντερό 

Φλωρίνης, στις 
Πρέσπες». 

Γράφει ο:

Βασίλης Τσεμάνης ’57

Επιμέλεια:

Χρήστος Μεγκουσίδης ’10

Βροντερό Πρεσπών (1962)



Τα σχολεία
του Κολλεγίου

Μάθαμε κι άλλα πολλά για το Βροντερό και τα 
λίγα σπίτια του. Με το ένα μαγαζάκι - ταβερνάκι - 
μπακαλικάκι που κρατά ζωντανή την περιοχή. Πάνω 
σε μια πλατεία που δεν έχει τίποτε. Ευτυχώς έχει σω-
θεί μια παλιά εκκλησία από τη λαίλαπα του πολέμου 
με τους κομμουνιστές (1946-’49) και γύρω-γύρω με-
ρικές κατοικίες αγροτών, που αγωνίζονται -είναι προ-
φανές- να επιζήσουν, κόβοντας ξύλα, καλλιεργώντας 
λίγα λάχανα, λίγα φασόλια, μερικά φρούτα ή μαζεύ-
οντας καρύδια.

Το Βροντερό, τον Ιανουάριο του 1949, φιλοξένη-
σε 700 με 800 αντάρτες του ΕΛΑΣ της περιοχής και 
όχι μόνο. Με όλους τους επικεφαλής της Κεντρικής 
Επιτροπής του ΚΚΕ τότε: τον γραμματέα του Νίκο 
Ζαχαριάδη και τους πιο σημαντικούς «καπετάνιους» 
της. Είδαμε κάτι σαν μνημείο αφιερωμένο στον «Δη-
μοκρατικό Στρατό». Όταν έψαξα στα βιβλία μου αρ-
γότερα βρήκα ότι εκεί είχε γίνει τον Ιανουάριο του 
1949 η 5η Όλομέλεια του ΚΚΕ που είχε αποφασίσει 
την ανεξαρτησία της  «Σοσιαλιστικής Δημοκρατίας 
της Μακεδονίας του Αιγαίου»! Το χώρισμα δηλαδή, 
αν όχι τη διάλυση της Ελλάδος. Πολιτικά παιχνίδια 
του Τίτο της Γιουγκοσλαβίας αλλά και της Μόσχας 
που ευτυχώς δεν πέτυχαν. Θύματα οι Έλληνες αριστε-

ροί της εποχής. Ακό-
μα θλίβομαι για εκεί-
να τα γεγονότα.

Έπρεπε να πε-
ράσουν 50-60 χρό-
νια νια να καταλά-
βω το λόγο που το 
Κολλέγιο Αθηνών 
είχε φτιάξει δίπλα 
στα σύνορα με την 
Αλβανία ένα μονο-
τάξιο σχολείο στο 
Βροντερό Φλωρί-
νης, στις Πρέσπες. 
Για την πατρίδα μας. 
Έτσι απλά!

Διερωτώμαι τι 
κάνουν οι σημερινοί μαθητές; Καμία πενθήμερη εκεί 
πάνω δεν βλάπτει. Μακάρι να βρεθούν  μερικοί εθε-
λοντές από το Κολλέγιο να... σοβατίσουν το παλιό μας 
σχολείο στο Βροντερό Πρεσπών. Δεν είναι κακή ιδέα. 
Ας το κάνουν μικρό πολιτιστικό κέντρο. Από τους νέ-
ους μαθητές, τουλάχιστον του σημερινού Κολλεγίου, 
περιμένω περισσότερα... 

«Μακάρι να 
βρεθούν  μερικοί 
εθελοντές από 

το Κολλέγιο να... 
σοβατίσουν το 

παλιό μας 
σχολείο».

© Sigma CatalySt PartnerS   5 Valaoritou str., 152 32 Chalandri
tel: +30 210 6852411  e-mail: office@sigmacatalyst.gr   www.sigmacatalyst.gr

Each M&A case is unique so there is no one-size fits all solution.
Maintaining day to day control of the process and offering 
personalized service is vital. Please visit www.sigmacatalyst.gr 
and contact us to discuss your specific needs.

Dimitris Skalaios ‘85

Selling a company is not only about purchase 
price. It is a complicated process involving 
frequent communications and exchange of 
data with investors, advisors and lawyers, of 
which an integral part consists of the financial 

and commercial due diligence. Every step of 
the process contains negotiation elements 
that affect the terms of the transaction. It 
can further impact operations and create 
uncertainty for employees.

•   Coordinating the deal process
•   Planning and managing due diligence process
•   Valuation and Deal structure

•   Evaluating debt restructuring and acquisition finance options
•   Virtual Data Room set-up/controlling the flow of information
•   Share Purchase Agreement and closing negotiations 

Sell-Side M&A and Deal Execution Advisory:  

Sigma Catalyst Partners can guide you in each step of the M&A process and secure your
interests, while maintaining a professional standard of communication with potential
investors and future partners. We assist business owners and shareholders in:
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Ό έρανος της χρονιάς του ’64 
απέφερε χρήματα για την ανέ-
γερση ενός ακόμα σχολείου στο 
Λουτράκι Αριδαίας.

διαχρονική πίστη στις αξίες της κοι-
νωνικής αλληλεγγύης και της ανθρω-
πιστικής προσφοράς αποτελεί βασικό 
χαρακτηριστικό του υψηλού επιπέδου 
παιδείας που προσφέρει το Κολλέγιο.

Ό Δημήτρης Παπαθανασίου, ως Αντιπρόεδρος 
του Μαθητικού Συμβουλίου το 1963, ήταν υπεύθυ-
νος του εράνου για την ανέγερση σχολείου στο χω-
ριό Κερασιές, δυτικά της Εδέσσης, καθώς και μέλος 
της επιτροπής που επισκέφτηκε την παραμεθόριο πε-
ριοχή. «Ήταν αισθητή η φτώχεια των κατοίκων», ση-
μειώνει. Το συνολικό ποσό που δαπανήθηκε ήταν γύ-
ρω στις 165.000 δραχμές (σήμερα 480 ευρώ). Τον συ-
ναντήσαμε ένα πρωινό του Ιουνίου στο γραφείο του, 
όπου ακούσαμε την 
ιστορία της προ-
σπάθειας της τά-
ξης του ’64 να ανα-
θερμάνει τη σχέ-
ση της με το σχο-
λείο στις Κερασιές. 
Μας εξομολογείται 
ότι έκτοτε οι από-
φοιτοι της τάξης 
του ’64 δεν είχαν 
επαφή με το σχο-
λείο. Τον Όκτώβριο 
2012 όμως, εκείνος 
πήρε την πρωτο-
βουλία να το επισκεφτεί. Και τότε άναψε μέσα του 
μια σπίθα, όπως λέει.

Το θερμό κλίμα συνοχής στον εορτασμό των 50 
χρόνων της τάξης του ’64 ήταν αυτό που οδήγησε λί-
γο αργότερα σε πρόταση για μια συλλογική δραστη-
ριότητα στις Κερασιές. Στο κάλεσμα ανταποκρίθη-
καν με ενθουσιασμό απόφοιτοι απ’ όλο τον κόσμο. 
Όρίστηκε ομάδα δράσης που επισκέφτηκε το χωριό. 

Σε ερωτήσεις των κατοίκων του χωριού για τα κί-
νητρα της επίσκεψής τους, ο Δημήτρης Παπαθανα-
σίου ’64 ήταν αφοπλιστικός: «Μας έστειλε η συνεί-
δησή μας». Ό σκοπός τους ήταν να προσφέρουν στα 
παιδιά τις προϋποθέσεις για ένα υψηλότερο επίπε-
δο μόρφωσης αλλά και να καλλιεργήσουν  το ενδι-
αφέρον για την ενασχόληση με τα κοινά και το σχο-
λείο. «Η εκπαίδευση είναι θεμέλιο προόδου και εξέ-
λιξης», όπως υπογραμμίζει ο ίδιος.

Έπρεπε σ’ ένα πολύ σύντομο χρονικό διάστημα να 
διαμορφώσουν μια σχέση εμπιστοσύνης με τους αν-

θρώπους αυτούς. «Εμείς δεν ξέραμε τι ανάγκες είχε 
το σχολείο, ούτε μπορούσαμε να υποσχεθούμε πράγ-
ματα γιατί δεν ξέραμε πόσα χρήματα θα συγκεντρώ-
ναμε», σημειώνει. Η προσπάθεια περισυλλογής των 
χρημάτων δεν ήταν εύκολη, λόγω και της οικονομι-
κής κρίσης. Εκτός από χρήματα όμως, συνεισέφεραν 

και υπολογιστές, βιβλία, κ.ά. Από το ποσό που συ-
γκεντρώθηκε, παραμένει ακόμα ένα απόθεμα για την 
κάλυψη αναγκών που μπορεί να προκύψουν. Δημι-
ουργήθηκε έτσι μια ειλικρινής σχέση αμοιβαίας εμπι-
στοσυνης και επικοινωνίας που στηρίζεται όχι μόνο 
σε υλική αλλά και σε ηθική υποστήριξη. 

Μάλιστα, το 2015, με πρωτοβουλία ενός ακόμη 
απόφοιτου του ’64, που σταδιοδρομεί με επιτυχία 
στην Καλιφόρνια, χρηματοδοτήθηκε κατά 100% επί-
σκεψη των μαθητών σε μια θεατρική παράσταση στο 
Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος στη Θεσσαλονίκη. 
Για τα παιδιά αυτά ήταν μια πρωτόγνωρη εμπειρία.

Ό Δημήτρης Παπαθανασίου εκφράζει την ελπί-
δα ότι το παράδειγμα της τάξης του ’64 θα αποτελέ-
σει μια πρωτοβουλία αιχμής, η οποία θα ανοίξει νέ-
ους δρόμους και για άλλες τάξεις. Ήδη ο ΣΑΚΑ έχει 
επιδείξει ενδιαφέρον, διαμορφώνοντας δραστηριότη-
τες μέσα στους κόλπους του. Η δράση της τάξης του 
’64 δεν ήταν μία στιγμιαία έμπνευση, αλλά το απο-
τέλεσμα μιας μακράς διαδικασίας ευαισθητοποίησης, 
που αποτελούσε σημαντικό μέρος της παιδείας του 
Κολλεγίου. «Η νέα γενιά  πρέπει να έχει οράματα και 
αυτά αποκτούν αξία όταν μετατρέπονται σε πράξεις. 
Και όχι να μετατρέπονται οι άνθρωποι σε ρακοσυλ-
λέκτες ονείρων», καταλήγει. 

Η

Δημήτρης 
Παπαθανασίου ’64

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΜΚ ’64
.............................

«Στις Κερασιές 
μας έστειλε η 

συνείδησή μας».

Συνέντευξη στους:

Παύλο Πετίδη ’14
Μαριάνα Δαμανάκη ’10
Μαριάνθη Κουτρή ’13

Δημήτρης Παπαθανασίου ’64

Στην πράξη.. .

«Φέτος, οι μαθητές επισκέφτηκαν τις Κερασιές. Στο λίγο 
χρόνο της επίσκεψής τους, διαμορφώθηκαν σχέσεις που 
μπορούν να κρατήσουν χρόνια», μας περιγράφει με συ-
γκίνηση. «Τα παιδιά μπορεί να μην γνωρίζονταν μεταξύ 
τους, παρόλα αυτά δημιουργήθηκε ατμόσφαιρα ενθουσι-
ασμού και ένα πολύ ζεστό και εγκάρδιο κλίμα». 

Κερασιές Πέλλας (1964)
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Τα σχολεία
του Κολλεγίου

Γιώργος 
Κορομηλάς ’64

.............................
«Βλέποντας το 
σχολείο αυτό να 

αποτελεί 
παράδειγμα, 

αισθάνεσαι ότι 
άνοιξες δρόμους» 

Συνέντευξη στην:

Κατερίνα Κορρέ ’13

Γιώργος Κορομηλάς ’64
ούμε σε ένα κόσμο σε κρίση που κυ-
ριαρχούν τα υλικά αγαθά. Ακολου-
θώντας στο έργο της Κερασιάς τον 
Τζ. Παπαθανασίου, τον Γ. Σαββαΐδη, 
τον Στ. Αργυρό, τον Ν. Βερνίκο, τον 

Κ. Κωνστιάντο, τον Π. Δημοτάκη, τον Χρ. Τούντα, 
τον Αλ. Αποστολίδη και όλη την τάξη μου που υλικά 
και νοερά ήταν μαζί, αλλά και τον Δ. Καραμάνο και 
πολλούς άλλους στο Κολλέγιο που μας βοήθησαν 
τόσο πολύ, πήρα ένα ανεκτίμητο άυλο δώρο, το χα-
μόγελο των παιδιών της Κερασιάς», μας είπε ο Γιώρ-
γος Κορομηλάς ’64 που μας μίλησε για το τι μας χα-
ρίζει η αγάπη μας  για το συνάνθρωπο. Ακούγοντας 
τις άλλοτε αστείες και άλλοτε συγκινητικές ιστορίες 

από 50 χρόνια από το 
Commencement του 
1964, τότε που χωρι-
στήκαμε. Την Κερασιά 
την άκουσα από τον 
συμμαθητή μου Γιώργο 
Σαββαΐδη, στο δείπνο 
των 50 ετών, να μιλάει 
στο τραπέζι του για τα τρία σχολειά που είχαν κτιστεί 
τότε από τον Χριστουγεννιάτικο έρανο του Κολλεγί-
ου το 1964. Τον είχε προλάβει όμως ο Δημήτρης Πα-
παθανασίου που από το 2012 είχε επισκεφθεί το σχο-
λείο εκεί. Με πρωτοβουλία και των δύο βρέθηκα στο 
χωριό, στις 28 Όκτωβρίου 2014 και από τότε άλλαξε 

η ζωή μου με δύο νέ-
ες ερωμένες. Το χω-
ριό της Κερασιάς και 
τους συμμαθητές 
μου. Έτσι από τα 69 
μου, ξαναβρήκα την 
ελπίδα, μια ελπίδα 
βασισμένη στην φι-
λία και την αγάπη 
των συμμαθητών 
μου, στις αρχές που 
μας χάρισε το Κολ-
λέγιο αλλά και από 
όσα μου έμαθαν οι 
άνθρωποι του χω-
ριού που μέσα στην 
κρίση, με σκληρή ερ-
γασία, προγραμμα-
τισμό και αδελφοσύ-
νη, κάνουν θαύματα 
παράγοντας και εξά-
γοντας από τα κα-
λύτερα κεράσια της 
Ελλάδας. Ξαναβρή-
κα την ελπίδα βλέ-
ποντας τους συμμα-
θητές μου να αγκα-
λιάζουν τα παιδιά 

της Κερασιάς, ανακαλύπτοντας ότι το Κολλέγιο συ-
νεχίζει με το έργο του να διδάσκει αρχές, πολιτισμό 
και γνώσεις, και ότι μια ομάδα 70χρονων, είναι ζωντα-
νοί, ενεργοί και αγαπημένοι μετά από πάνω 50 χρό-
νια. Πολλοί έχουν συμβάλει σ’ αυτό. Θα αναφέρω μό-
νο τον Πάρι Τσικαλάκη και το Δημήτρη Βαμβακόπου-
λο που μας κράτησαν σε επαφή τόσα χρόνια, αλλά ξέ-
ρω ότι αδικώ πολλούς. Εδώ όμως δεν ήθελα να μιλή-
σω για άτομα αλλά για την ελπίδα, που πολλοί λένε 
ότι χάθηκε, και να φωνάξω ότι η ελπίδα ζει, στο Κολ-
λέγιο, στις Κερασιές, στους φοιτητές μας, και για μέ-
να στους θαυμαστούς συμμαθητές μου». 

του, είδαμε μέσα από τα λόγια του μια τάξη ενωμέ-
νη να κάνει το αυτονόητο και να διδάσκει ήθος, συ-
νέπεια και συνέχεια. «Φτιάξαμε ό,τι είδαμε ότι έπρε-
πε να γίνει, βοηθήσαμε τους ανθρώπους να καταλά-
βουν ότι μπορούν να δραστηριοποιηθούν οι ίδιοι για 
το καλό του σχολείου των παιδιών τους και αυτό έκα-
νε καλό όχι μόνο σε αυτούς αλλά και σε όλη ομάδα 
των 70άρηδων συμμαθητών μου, και εν τέλει και στα 
παιδιά του λυκείου του Κολλεγίου και τους διδάσκο-
ντες που το επισκεύθηκαν».  Για  το έργο που έγινε 
και εξακολουθεί να γίνεται για το σχολείο της Κερα-
σιάς καταλήγει: «Δώσαμε ό,τι χρειάστηκε αλλά πή-
ραμε περισσότερα και πολυτιμότερα. Το κυριότερο 
όμως είναι ότι δώσαμε ένα παράδειγμα και η ευτυ-
χία μας θα είναι να μας ξεπεράσουν άλλες τάξεις».

«“Ζητείται ελπίς”, έγραφε ο Αντώνης Σαμαράκης, το 
1954. Εγώ την ξαναβρήκα το 2014, πάνω σε μία νοη-
τή γραμμή που συνέδεσε, εν τέλει, το Κολλέγιο στο 
Ψυχικό με την Κερασιά, 15 χιλιόμετρα πάνω από την 
Έδεσσα. Τη βρήκα στο χαμόγελο των παιδιών της Κε-
ρασιάς, στις φωτογραφίες των παιδιών του Κολλεγί-
ου που πριν λίγες εβδομάδες έπαιζαν με τα παιδιά 
της Κερασιάς, και στην αδελφοσύνη των συμμαθη-
τών μου που, τους πιο πολλούς, τους ξαναβρήκα μετά 

«Ζ
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Η πρόσκληση του «Τρελαντώνη» το 2007.

Βιβλιοθήκη του Σχολείου, πρότυπο 
οργάνωσης και καλαισθησίας για τα 
μαθητικά δεδομένα της χώρας μας, 
είναι ο πιο κατάλληλος χώρος για να 
συνομιλήσουμε με την κ. Πολυάνθη 

Τσίγκου, Σύμβουλο Διευθυντή/President για τη Συ-
νεχή Επαγγελματική Ανάπτυξη των Εκπαιδευτικών 
και το Ιστορικό Αρχείο του Κολλεγίου, σχετικά με 
τον άρρηκτο δεσμό που συνδέει το Κολλέγιο με τα 
σχολεία της ελληνικής επαρχίας στα οποία έγιναν 
«Εξορμήσεις» της Μαθητικής Κοινότητας.

Αυτονόητα, η συζήτηση ξεκινά και περιστρέφε-
ται γύρω από το περίφημο Δημοτικό Σχολείο στα Κα-

μπιά Φθιώτιδας, που οφείλει την ύπαρξή του στην 
πρωτοβουλία και το αίσθημα ανθρωπισμού της Μα-
θητικής Κοινότητας του Κολλεγίου Αθηνών του σχο-
λικού έτους 1949-’50, με τη βοήθεια του τότε Διευθυ-
ντή/President Όμήρου Ντέϊβις. Σχεδόν έξι δεκαετίες 
αργότερα, το 2007, ο Δραματικός Όμιλος του Λυκεί-
ου του Κ.Α. προσφέρει τα έσοδα από την παράστα-
ση ο «Τρελαντώνης» για την ανακαίνιση του εγκα-
ταλειφθέντος πλέον Δημοτικού των Καμπιών και τη 
μετατροπή του σε Πνευματικό Κέντρο.

Η Πολυάνθη Τσίγκου θυμάται: «Όταν το 2007 
απευθύνθηκαν σε μας από το χωριό Καμπιά ζητώ-
ντας τη βοήθεια της Μαθητικής Κοινότητας για 
την ανακαίνιση του αρχικού κτίσματος, αποφασί-
σαμε να ενισχύσουμε την προσπάθειά τους μέσω 
του Δραματικού Όμίλου, με την παράσταση που 
θα παιζόταν σε λίγες ημέρες. Εκείνη τη χρονιά, λοι-
πόν, οι εισπράξεις (3.000 €) δόθηκαν για το Πνευμα-
τικό Κέντρο Καμπιών, ενώ ο Σύλλογος Αποφοίτων 
ήλθε αρωγός με το ίδιο ποσό των 3.000 €». 

Η εθνική και κοινωνική δράση των μαθητών του 
Σχολείου μας άρχισε κατά την προπολεμική περίοδο 
και εντάθηκε μεταπολεμικά αποτελώντας σημαντικό 
θεσμό της Μαθητικής Κοινότητας. Τα Καμπιά, βέ-
βαια, αποτελούν σταθμό για την ανιδιοτελή προσφο-

ρά της Μαθητικής Κοινότητας του Σχολείου μας στη 
μεταπολεμική ελληνική επαρχία, που εκφραζόταν με 
τη συγκέντρωση χρημάτων για το κτίσιμο σχολικών 
μονάδων, τον εξοπλισμό και τη συντήρησή τους, για 
εποπτικά μέσα διδασκαλίας, έπιπλα, γραφική ύλη, 
βιβλία, ακόμα και είδη ιματισμού και τρόφιμα. 

Η κ. Τσίγκου βλέπει σε όλες αυτές τις προσπάθει-
ες το διαχρονικό πνεύμα του Κολλεγίου: «Αργότε-
ρα, όταν το Υπουργείο Παιδείας κάλυψε τις ανάγκες 
σε διδακτήρια, η Μαθητική Κοινότητα του Κολλεγί-
ου συνέχισε να ενισχύει σχολεία με διαπιστωμένες 
ανάγκες προσφέροντας σχολικά είδη και είδη υπο-
δομής. Στόχος της ήταν ανέκαθεν να επισκέπτεται 
ακριτικά κατά το δυνατό σχολεία με ελλείψεις και να 
τα ενισχύει, κι αυτό συμβαίνει και σήμερα, όπως πα-
λαιότερα. Τα τελευταία χρόνια έγιναν «Εξορμήσεις» 
και σε σχολεία στις κοινότητες του μείζονος Ελλη-
νισμού εκτός συνόρων, που οι ανάγκες τους εντοπί-
ζονταν περισσότερο στο να διατηρήσουν την επα-
φή με τον Ελληνισμό. Όι εποχές αλλάζουν, το Κολ-
λεγιακό πνεύμα παραμένει: Η “Εξόρμηση”, ως δρα-
στηριότητα της Μαθητικής Κοινότητας, κινητοποιεί 
τους μαθητές, όπως και το Πανηγύρι και η ενίσχυση 
του Ταμείου των Υποτροφιών. Κάθε χρόνο, υπάρχει 
ομάδα μαθητών που οργανώνει αυτήν τη δραστηρι-
ότητα, το αίσθημα της κοινωνικής αλληλεγγύης και 
προσφοράς μένει αναλλοίωτο και αγκαλιάζει όλα τα 
μέλη του μαθητικού σώματος».

Είναι αναγκαίο να τονιστεί και ο παιδαγωγικός χα-
ρακτήρας της «Εξόρμησης: «Η σχέση μεταξύ της Μα-
θητικής Κοινότητας του Κολλεγίου και των σχολεί-
ων που ενισχύονται είναι αμφίδρομη και πολυεπίπε-
δη. Όι μαθητές και οι μαθήτριές μας ωφελούνται ση-
μαντικά από την επαφή τους με τα παιδιά της επαρ-
χίας, όπως φυσικά ισχύει και το αντίστροφο. Σε πολ-
λές περιπτώσεις μαθητές μας ανέπτυξαν αλληλογρα-
φία με παιδιά από τόπους που επισκέφθηκαν με την 
“Εξόρμηση”. Για τα δικά μας παιδιά είναι σημαντικό 
να έλθουν σε επαφή και με άλλες όψεις της Ελλάδας 
πέραν του αστικού κέντρου, η “Εξόρμηση” είναι ένα 

άλλου τύπου “σχολείο”, που διευ-
ρύνει τους ορίζοντές τους».

Καθώς η συνέντευξη κλείνει 
με τα παραπάνω λόγια, οι συνο-
μιλητές ερχόμαστε σε επαφή με 
την καθαρή ουσία του Κολλεγι-
ακού πνεύματος. Το Κολλέγιο 
ξεκίνησε ως πρότυπο ελληνικό 
σχολείο. Εκτός από πρότυπο, το 
Σχολείο μας ήταν, είναι και θα 
συνεχίσει να είναι πρωτίστως 
ελληνικό, με ευαισθησία για 
τον συνάνθρωπο και έμπρα-
κτη κοινωνική προσφορά. 

Πολυάνθη
Τσίγκου

Π. Τσίγκου

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ/PRESIDENT
.............................

“Η «Εξόρμηση» 
είναι ένα άλλου 

τύπου «σχολείο», 
που διευρύνει τους 

ορίζοντες των 
μαθητών”.

Επιμέλεια:

Κων/νος
Χρυσόγελος ’02
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έτος το Λύκειο Κολλεγίου Ψυχικού 
επέλεξε να πραγματοποιήσει την 
«Εξόρμησή» του στην περιοχή της 
Έδεσσας, με στόχο να επισκεφθεί το 
Δημοτικό Σχολείο της Κερασιάς, που 

είχε οικοδομηθεί με έξοδα της Μαθητικής Κοινότη-
τας από τους αποφοίτους της τάξης του ’64. 

Στο πλαίσιο, λοιπόν, του αφιερώματος, μιλήσαμε 
με την κ. Αναστασία Παπακωστοπούλου για την πο-
λύτιμη εμπειρία που βίωσαν οι μαθητές του Σχολείου 
μας και οι συνοδοί τους, καθώς και για την επιλογή 
του προορισμού της φετινής Εξόρμησης.

«Η αναθέρμανση των σχέσεων των δύο σχολεί-
ων από τους αποφοίτους του ’64 πυροδότησε την 
ιδέα της επανασύνδεσης της Μαθητικής Κοινότη-
τας του Κολλεγίου με τους μαθητές της Κερασιάς 
σε μια χρονιά πολύ σημαντική για το Σχολείο μας, 
καθώς φέτος συμπληρώνονται 90 χρόνια από την 
ίδρυσή του.

Έτσι, στις 22 Απριλίου 32 μαθητές –μέλη των 
Όμίλων Εξόρμησης και εκπρόσωποι της Μαθητικής 
Κοινότητας του Λυκείου Κ.Ψ. – με τους συνοδούς Κα-
θηγητές τους επισκέφθηκαν το Δημοτικό Σχολείο της 
Κερασιάς.

Αναστασία 
Παπακωστοπούλου

Aν. Παπακωστοπούλου

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ 
ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΛΥΚΕΙΟΥ 
ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΨΥΧΙΚΟΥ

.............................
“Η επίσκεψη στο 
Δημοτικό Σχολείο 
της Κερασιάς βοή-
θησε τους μαθητές 
μας να συνδεθούν 
πιο ουσιαστικά με 

ένα σημαντικό κομ-
μάτι της ιστορίας 
του Κολλεγίου”.

Συνέντευξη στις:

Λίνα Βασιλείου ’13
Άννα Ελευθεριάδη ’15

Φ

σης” για αυτή την πολύ ξεχωριστή επίσκεψη και γνώ-
ριζαν ότι η ανοικοδόμηση του σχολείου της Κερασιάς 
εντάσσεται στο πλαίσιο μιας πρωτοβουλίας εθνικής 
εμβέλειας που είχε αναλάβει η Μαθητική Κοινότητα 
του Κολλεγίου από το 1949 μέχρι το 1972. Ωστόσο η 
ίδια η επίσκεψη, η γνωριμία με τους μαθητές και τους 
εκπαιδευτικούς του Δημοτικού και του Νηπιαγωγείου, 
η ζεστασιά και ο ενθουσιασμός που επικράτησε βο-
ήθησε τους μαθητές μας να συνειδητοποιήσουν ακό-
μη περισσότερο την αξία της στήριξης αυτού του σχο-
λείου από τη Μαθητική Κοινότητα, στο παρελθόν και 
σήμερα, και να συνδεθούν πιο ουσιαστικά με ένα ση-
μαντικό κομμάτι της ιστορίας του Κολλεγίου». 

Όι μαθητές, οι εκπαιδευτικοί, οι γονείς των παιδιών και 
αρκετοί κάτοικοι μας επιφύλαξαν μια πολύ θερμή υποδοχή. 
Όι μαθητές μας προσέφεραν τα δώρα της Μαθητικής Κοι-
νότητας, που στόχο είχαν την ενίσχυση της υλικοτεχνικής 
υποδομής του Δημοτικού και ενθύμια από το Σχολείο μας.

Ακολούθησε εκδήλωση με σύντομους λόγους στο προ-
αύλιο του σχολείου, ενώ οι μικροί πρωταγωνιστές της ημέ-
ρας εξέφρασαν τις ευχαριστίες τους με το δικό τους τρόπο. 
Τα μικρότερα τραγούδησαν τα κάλαντα του Λαζάρου, ενώ 
δύο μαθήτριες της 6ης παρουσίασαν τα ήθη, τα έθιμα και τις 
παραδόσεις της περιοχής. Ακολούθησε ένα πλούσιο γεύμα 
με παραδοσιακά εδέσματα που είχαν ετοιμάσει οι μητέρες 
των μαθητών κι έπειτα πολύ παιχνίδι. Τα παιδιά του Δημο-
τικού έγιναν πολύ γρήγορα μια ομάδα με τους μαθητές μας 
και έπαιξαν με πολύ κέφι μαζί.

Η Εξόρμηση 2016 ήταν μια εξαιρετική εμπειρία για μα-
θητές και καθηγητές. Όι μαθητές είχαν προετοιμαστεί κατά 
τη διάρκεια της χρονιάς στο πλαίσιο των “Όμίλων Εξόρμη-
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πό ντροπαλός μαθητής στα έδρανα 
του Σχολείου μας, στη συνέχεια καθη-
γητής μουσικής και γυμνασιάρχης για 
23 χρόνια στο Κολλέγιο Αθηνών. Ό 
Μάρκος Δραγούμης ’53, γεννημένος 

σε μια πολιτική και καλλιτεχνική οικογένεια αποτε-
λεί έναν από τους παλαιότερους καθηγητές του Κολ-
λεγίου. Σπόυδασε στο εξωτερικό σύνθεση και βυζα-
ντινή μουσική. Με πολλά μουσικολογικά ενδιαφέρο-
ντα, διευθύνων σε ένα ερευνητικό γραφείο αλλά και 
καθηγητής στο Ωδείο Αθηνών μας μιλάει για το Κολ-
λέγιο, έχοντας περάσει σε αυτό 34 χρόνια, «ολόκλη-
ρη ζωή», όπως αναφέρει. Είναι ο άνθρωπος που εισή-
γαγε στο Δημοτικό τη Melodica και στο Γυμνάσιο το 
Music Appreciation καθιστώντας την ανάλυση σημα-

ντικών μουσικών μοτίβων το κέντρο του μαθήματος. 
Και κάπως έτσι, στο γραφείο του, δίπλα σε ένα ξύλινο 
παλιό πιάνο, με τον ήλιο να μπαίνει από το παράθυ-
ρο και με τη λυρική του περιγραφή, μεταφερθήκαμε 
πίσω στο χρόνο, γύρω στο ’50 και πήραμε απαντή-
σεις για τη δράση των Μαθητικών Κοινοτήτων και 
τους εράνους εκείνης της περιόδου.

Η διαδικασία ήταν απλή και όλο το Σχολείο είχε 
την ανάγκη να βοηθήσει. Μία φορά το χρόνο οι μα-
θητές μάζευαν χρήματα και τα έστελναν σε απομα-
κρυσμένες περιοχές που είχαν έρθει αντιμέτωπες με 
τη δίνη του πολέμου με σκοπό την ανέγερση σχολεί-
ων. «Είχαμε υιοθετήσει κατά κάποιο τρόπο ορισμένα 
χωριά» μας είπε χαρακτηριστικά.

Εντύπωση μας έκανε το ότι ο κ. Δραγούμης μας 
τόνισε ότι μεγαλύτερη ανάγκη για συνδρομή υπήρ-
χε στον εκπαιδευτικό τομέα. Εκτός από χρήματα, το 
σχολείο αναλάμβανε να στείλει υλικό, όπως βιβλία, 
χαρτικά είδη κ.α.

Και όπως ήταν φυσικό, η απορία μας ήταν τι γινό-
ταν μετά, μετά την ίδρυση. Υπήρχε επικοινωνία μετα-
ξύ μαθητών του Κολλεγίου και τα συγκεκριμένα σχο-
λεία; «Βεβαίως. Πήγαιναν, μετά από κάποια χρόνια. 

Τώρα πρόσφατα διάβασα ότι έγινε μια επίσκεψη και 
με λύπη διαπίστωσαν ότι κάποια από τα σχολεία που 
χτίστηκαν είχαν εγκαταλειφθεί».

Μέσα από τη συζήτηση, καταλάβαμε τη μεγά-
λη αξία που είχε η συνεργασία μαθητών και καθη-
γητών. Όταν ολοκληρώθηκε ένα μεγάλο μέρος της 
κατασκευής των σχολείων το ενδιαφέρον στράφη-
κε στη περαιτέρω βοήθεια αυτών των παιδιών μέσω 
της ενίσχυσης του Ταμείου Υποτροφιών. Παιδιά που 
δεν είχαν ευκαιρία φοίτησης σε κάποιο σχολείο, έρ-
χονταν στην Αθήνα έπειτα από επιλογή με βάση ει-
δικά κριτήρια, όπως η αριστεία. 

Επιπλέον, το Όικοτροφείο βοηθούσε πολύ, για-
τί όλα τα παιδιά από την επαρχία απευθύνονταν σ’ 
αυτό. Μετά όμως, τι έγινε το οικοτροφείο; «Από τό-

τε που σταμάτησε δεν ξέρω τι γινόταν, οι υπότροφοι 
πού πήγαιναν, γιατί στο Όικοτροφείο ήταν όχι μόνο 
παιδιά από επαρχία που αποκοβόντουσαν από την 
οικογένειά τους αλλά και παιδιά που οι γονείς έπρεπε 
να ταξιδεύουν ή εργάζονταν στο εξωτερικό».

Πώς όμως ένας νέος αντιλαμβανόταν την κοι-
νωφελή δράση; Και μάλιστα σε εκείνη την περίοδο, 
που η ανάγκη για βοήθεια, στον απόηχο του πολέ-
μου, ήταν ακόμη πιο επιτακτική. «Κι όμως, ακόμη κι 
αν είσαι σε ηλικία 13-18 όπου σε απασχολεί κυρίως 
το άτομό σου, αν είχες κάποια ανατροφή τότε αντι-
λαμβανόσουν πως η χώρα περνούσε δύσκολες στιγ-
μές και χρειαζόταν βοήθεια από εκείνους που κάπως 
ευημερούσαν».

Τελικά πώς έναν δάσκαλος μπορεί να συμβάλει 
στη διάπλαση του αισθήματος βοήθειας και προσφο-
ράς στους νέους. «Δεν πρέπει να στέκεται κανείς μό-
νο στις πρακτικές γνώσεις αλλά θα πρέπει να μετα-
δίδει μια αγάπη για αυτό που διδάσκει και αφετέρου 
να φέρει κοντά τα παιδιά στη δική του αντίληψη για 
τη ζωή και τα πράγματα. Αυτό προσπαθούσα να κά-
νω κι εγώ, να είμαι ανοιχτός και κοντά στα παιδιά».
Ασχολείστε ακόμη με τη μουσική; «Μετά μανίας». 

Μάρκος Δραγούμης ’53 

Μάρκος
Δραγούμης ’53

ΑΠΟΦΟΙΤΟΣ
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

ΓΥΜΝΑΣΙΑΡΧΗΣ
.............................

«Δε πρέπει 
να στέκεται 
κανείς μόνο 

στις πρακτικές 
γνώσεις αλλά 
θα πρέπει να 
μεταδίδει μια 

αγάπη για αυτό 
που διδάσκει».

Συνέντευξη στις:

Μαρίνα 
Αναγνωστάκη ’10
Μίκα Καπνουτζή ’10

Α
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08:00 Ξυπνάω γεμάτος ανυπομονησία. Η μέρα 
του πρώτου ΕΡΜΌ-roadtrip έφτασε! Αφού 

ετοιμαστώ και μαζέψω τον υπερσύγχρονο δημοσιο-
γραφικό εξοπλισμό (ένα μπλοκάκι και ένα στυλό) πε-
ριμένω το αυτοκίνητο που θα με παραλάβει.

08:40 Έχοντας καθυστερήσει μόλις 10 λεπτά, το 
ΕΡΜ-άμαξο 1 με οδηγό τον Χρήστο Με-

γκουσίδη φθάνει κάτω από το σπίτι μου.

09:15 Η ομάδα συμπληρώθηκε και το ταξίδι 
ξεκινά! Πρώτος προορισμός μας το Κα-

λαμάκι Λαμίας. Σκοπός μας να δούμε από κοντά το 
σχολείο που έχτισε η Μαθητική Κοινότητα του Κολ-
λεγίου το 1952.

11:30 Πρώτη στάση για ΕΡΜ-άμαξα 1 & 2 για 
την απαραίτητη δόση καφεΐνης οδηγών 

και επιβατών.

12:00 Ανανεωμένοι συνεχίζουμε το ταξίδι μας.

12:45 Σε υψόμετρο 781 μέτρων, αποκομμένο 
από τη βουή της πόλης, ιδού! Το Καλα-

μάκι Λαμίας. Αφού εντοπίσαμε το σχολείο, εισπνέο-
ντας μια τζούρα καθαρού αέρα της υπαίθρου, διαβή-
καμε με αποφασιστικά βήματα την είσοδο και παρα-
τηρήσαμε τον χώρο. Ένα μικρό γήπεδο ποδοσφαίρου 
με μια δερμάτινη μισο-φουσκωμένη μπάλα βρισκό-
ταν στα δεξιά μας, περιμένοντας την ομάδα να ξε-

διπλώσει τις ποδοσφαιρικές της αρετές. Έπειτα από 
τις καθιερωμένες αναμνηστικές φωτογραφίες σε κά-
θε πιθανή πόζα, συναντήσαμε τον πρόεδρο του χω-
ριού, ο οποίος μας άνοιξε την πόρτα του σχολείου. 
Κάνοντας, ως απόφοιτος του σχολείου, μια αναδρομή 
στα χρόνια λειτουργίας του, μας ανέφερε τη σημασία 
της στήριξης που παρείχε το Κολλέγιο. Δεν περιορί-
στηκε μόνο στο κτίσιμο του αλλά και στην παροχή 
βιβλίων, πειραμάτων φυσικής, προτζέκτορα προβο-
λής ταινιών αλλά ακόμα και τροφίμων για τους μα-
θητές. Έπειτα μας συνόδευσε στο καφενείο του χω-
ριού όπου είχαμε την ευκαιρία να γνωριστούμε και 
με άλλους κατοίκους-απόφοιτους, να ακούσουμε τις 
ιστορίες και τους προβληματισμούς τους. Μετά από 
δύο γύρους τσίπουρα  στη γραφική αυλή του καφε-
νείου, νιώσαμε κι εμείς Καλαμακιώτες.



ερμής  29

r o a d t r i p

13:40 Αναχώρηση για τον επόμενο προορισμό 
μας, τα Κάτω Καμπιά με τα καλύτερα 

αναμνηστικά δώρα: βιβλία από την εποχή λειτουργί-
ας του σχολείου. «Τότε μας τα είχατε κάνει εσείς δω-
ρεά, τώρα τα κάνουμε εμείς για τη βιβλιοθήκη σας».

14:30 Μετά από ένα επεισοδιακό ταξίδι (πα-
ραλίγο να καταλήξουμε στο Καρπενήσι) 

φτάσαμε στα Καμπιά. Ιδιαίτερη εντύπωση μας έκα-
νε μια πινακίδα στην είσοδο του χωριού με την οποία 
αιτούνταν την ίδρυση πανεπιστημίου Δυτικής Στερε-
άς Ελλάδος. Στην είσοδο του σχολείου μας περίμενε 
υπομονετικά ομάδα υποδοχής από 6 φιλόξενους και 
συμπαθέστατους Καμπιώτες. Κερνώντας μας σπιτι-
κή τυρόπιτα, ταξιδέψαμε μαζί στο μακρινό παρελθόν 
του σχολείου, το οποίο κτίστηκε το 1950 με έξοδα της 
Μαθητικής Κοινότητος του Κολλεγίου. Εντυπωσια-
στήκαμε από την άριστη κατάσταση στην οποία δι-
ατηρούνταν το κτίριο, γεγονός που οφειλόταν στις 
φιλότιμες προσπάθειες των κατοίκων, που το χρη-
σιμοποιούσαν για τις εβδομαδιαίες κοινωνικής φύ-
σεως συγκεντρώσεις των γυναικών του χωριού. Την 
περιέργεια μας κίνησαν κάποιες φωτογραφίες, στις 
οποίες, όπως μας εξήγησαν, απεικονίζονταν στιγμι-
ότυπα από θεατρικές παραστάσεις και διάφορες άλ-
λες δράσεις του πολιτιστικού συλλόγου του χωριού.

15:45 Αφού υποσχεθήκα-
με ότι θα επιστρέ-

ψουμε το καλοκαίρι για να πα-
ρακολουθήσουμε τη θεατρι-
κή παράσταση του συλλόγου –
και αφού βγάλαμε τις καθιερω-
μένες φωτογραφίες– αναχωρή-
σαμε πεινασμένοι προς Λαμία.

16:20 Έπειτα από προτρο-
πή του φαντάρου 

μας και οδηγού του ΕΡΜ-άμαξου 
2, Ματ, καθίσαμε επιτέλους για 
φαγητό στην «Όδό Όνείρων».

18:00 Επόμενη στάση Καμμένα Βούρλα για 
λουκουμάδες και ελληνικό δίπλα στη θά-

λασσα! Ό ειδικός σε θέματα γευσιγνωσίας Χρήστος 
Μ. έκανε διάνα με την επιλογή του!

20:00 Η ομάδα αποκαμωμένη αλλά και ενθου-
σιασμένη παίρνει το δρόμο της επιστρο-

φής για την Αθήνα.

22:40 Όλα τα ΕΡΜΌ-μέλη βρίσκονται πλέον 
ασφαλή στα σπίτια τους μετά από μια 

μέρα γεμάτη συγκίνηση, γέλιο και πολλές εμπειρίες!

Το άδοξο τέλος
του δημοσιογραφικού
εξοπλισμού...

Γ.Β.

.............................
2 αυτοκίνητα, 

9 δημοσιογράφοι, 
65 χρόνια 
ιστορίας, 

550 χιλιόμετρα
ατελείωτες 

αναμνήσεις...
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ΌΙ ΑΝΑΜΝΗΣΕΙΣ ΑΠΌΦΌΙΤΩΝ των δυο σχολείων που 
επισκεφτήκαμε, οι οποίοι μας καλωσόρισαν εγκάρ-
δια στον τόπο τους και μας περιέγραψαν τις μαθητι-
κές τους εμπειρίες, τις δυσκολίες και τις αντιξοότητες 
της εποχής με λόγια ζεστά και με βλέμμα συγκίνησης, 
μας γέμισαν περηφάνια για τις πράξεις των μαθητών 
αλλά μας έδωσαν και το κίνητρο για να συνεχίσουμε 
την προσπάθειά τους και να διατηρήσουμε ζωντανή 
την αξία της προσφοράς. Μαρίνα Αναγνωστάκη ’10

ΣΥΓΚΙΝΗΣΗ. ΑΥΤΌ ΕΝΙΩΣΑ όταν αντικρίσαμε τα σχολεία 
σε χωριά που οι μαθητές του Κολλεγίου είτε τα γνώρι-
ζαν είτε όχι, τα στήριξαν έμπρακτα αφιερώνοντας χρό-
νο, ενέργεια και χρήματα. Και όταν τα χρήματα δεν ήταν 
αρκετά, επιστρατεύονταν η φαντασία και η δημιουργι-
κότητα. Ευγνωμοσύνη. Αυτό εισέπραξα από τους ντό-
πιους, για τους οποίους τα κτίσματα αυτά αποτέλεσαν 
τη μαθητική τους στέγη και συνε-
χίζουν να διαδραματίζουν κομβικό 
ρόλο με διαφορετικό ρόλο: από Βι-
βλιοθήκη και Πολιτιστικό Κέντρο 
μέχρι Ιατρείο. Σκοπός του ταξιδιού 
ήταν τελικά να θυμηθούμε την αξία 
της αλληλεγγύης και της κοινωνικής 
προσφοράς. Ματθαίος Μήτσης ’10

ΤΌ ΠΡΩΤΌ ΠΌΥ ΑΝΑΡΩΤΗΘΗΚΑ 
ήταν το κριτήριο επιλογής των χω-
ριών για την ανέγερση σχολείων, 
καθώς πρόκειται για δύο απομο-
νωμένα χωριά της ορεινής Φθιώ-
τιδας. Αναμφίβολα πρόκειται για 
ένα αξιοθαύμαστο έργο, που έδω-
σε ζωή στους οικισμούς και τους 
μαθητές του. Είναι κρίμα όμως που ένα τέτοιο έργο-
άθλος για τα μεταπολεμικά δεδομένα, σταδιακά ατό-
νησε και τελικά έχασε τη ζωτικότητα του, ενώ εξίσου 
λυπηρό είναι που σήμερα ελάχιστοι συναπόφοιτοι 
και το ευρύ κοινό γνωρίζουν τη συγκινητική προσφο-
ρά των μαθητικών κοινοτήτων στα «αδέρφια» τους 
της Ελληνικής υπαίθρου, δείγμα τρανό της προσφο-
ράς του Κολλεγίου στην κοινωνία. Νιώθουμε δέος για 
μια τέτοια προσφορά, αλλά και λύπη που, 65 χρόνια 
μετά, πέρασε στην ιστορία τόσο σιωπηλά.

Χρήστος Μεγκουσίδης ’10

ΛΕΝΕ ΠΩΣ ΑΥΤΌ ΠΌΥ ΕΧΕΙ ΣΗΜΑΣΙΑ είναι το ταξίδι 
και όχι ο προορισμός, όμως για μας αυτός φάνηκε 
απόλυτα αντάξιος του ταξιδιού. Αισθανθήκαμε συ-
γκίνηση και υπερηφάνεια στη θέα των σχολείων και 
στο άκουσμα των ιστοριών των ντόπιων. Η μέρα αυ-
τή θα μείνει χαραγμένη στις μνήμες όλων μας ως η 
μέρα που γίναμε κοινωνοί σε ένα εγχείρημα ανθρω-
πιάς και αλληλεγγύης, αντάξιο της ιστορίας και του 
ονόματος του Σχολείου μας. Γιώργος Βαρσάμης ’10

ΠΡΩΤΌΒΌΥΛΙΕΣ ΣΑΝ ΚΑΙ ΑΥΤΕΣ κάνουν το Σχολείο μας 
ξεχωριστό και καθέναν από εμάς υπερήφανους. Αυτό 
που προσωπικά με προβλημάτισε είναι ότι η εκπαίδευ-
ση, που για μένα φαντάζει κάτι αυτονόητο και εύκο-
λα προσβάσιμο, για μερικούς δεν είναι. Πολλά παιδιά 
δεν έχουν τις ίδιες ευκαιρίες πρόσβασης στις Τέχνες 
και τα γράμματα, καθώς η υλική υποδομή είναι περι-
ορισμένη. Η ανέγερση σχολείων σε κοινότητες απο-
μονωμένες αποτελεί πέραν από αξιομνημόνευτο, πρα-
κτικά αξιοποιήσιμο έργο.  Κατερίνα Σκουτέλη ’09

ΚΑΤΑΦΘΑΝΌΝΤΑΣ ΣΤΌ ΠΡΩΤΌ ΣΧΌΛΕΙΌ, μπαίνουμε 
στο προαύλιο το οποίο ασυνείδητα το φαντάζομαι 
γεμάτο ανέμελα παιδιά να κάνουν διάλειμμα και να 
τρέχουν αριστερά και δεξιά. Μετά τη λήψη των απα-
ραίτητων αναμνηστικών φωτογραφιών στα σκαλιά 
του σχολείου η ομάδα αποφάσισε να παίξει ποδό-

σφαιρο στο γήπεδο που βρισκό-
ταν στην αυλή. Αν και αποτυχη-
μένη η προσπάθειά μου να συμ-
μετάσχω στη δραστηριότητα αυ-
τή, δεν μπόρεσα να μη συγκινηθώ 
από τη σκέψη ότι στο γήπεδο αυ-
τό έπαιζαν οι «μακρινοί μας συμ-
μαθητές». Κατερίνα Κορρέ ’13

ΠΡΩΤΗ ΣΤΑΣΗ: Καλαμάκι, δεύτερη 
Καμπιά. Και στα δύο η υποδοχή 
της ομάδας από τους αποφοίτους 
των σχολείων ήταν εγκάρδια, και 
η συζήτηση συναισθηματικά φορ-
τισμένη. Τόνισαν ότι δίχως τη συ-
νεισφορά του Κολλεγίου, η φοίτη-
ση τους στο σχολείο θα ήταν αδύ-

νατη και εξέφρασαν την επιθυμία τους να συνεχιστεί 
η επικοινωνία ανάμεσα στα σχολεία. Επιβεβαιώθηκε 
έτσι η συμβολή του Σχολείου μας στην κοινωνία, χά-
ρη στην πρωτοβουλία των μαθητών να καλύψουν τα 
κενά της κρατικής μηχανής. Η εμπειρία μας αντάμει-
ψε ηθικά και πνευματικά ενώ παράλληλα αποτέλεσε 
πηγή προβληματισμού. Άννα Ελευθεριάδη ’15

ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΣΚΕΦΤΗΚΑ πως πρόκειτο για μία τυπική 
ξενάγηση στα σχολεία. Όταν όμως φτάσαμε στο Κα-
λαμάκι, ένιωσα ότι το ερημωμένο, πλέον, σχολείο του 
χωριού δεν αποτελεί μόνο ένα «μουσειακό» έκθεμα, 
αλλά το κατάλοιπο μίας ζωντανής ιστορίας. Συζητώ-
ντας με τους αποφοίτους του σχολείου συνειδητοποί-
ησα πόσο έντονη ήταν η ευγνωμοσύνη τους. Όι παι-
δικές τους αναμνήσεις πρόδιδαν ένα μεγάλο «ευχαρι-
στώ» για τη δυνατότητα να μάθουν γράμματα. Η επί-
σκεψη στα σχολεία αυτά αποτελεί μία άκρως βιωματι-
κή εμπειρία· αν δεν τη ζήσεις δεν μπορείς να αισθαν-
θείς το μεγαλείο της προσφοράς του Κολλεγίου, της 
προσφοράς της παιδείας. Χρήστος Γιάγκος ’14

Η εκπαίδευση 
δεν είναι 

το γέμισμα 
ενός κουβά, 

αλλά το άναμμα 
μιας φλόγας.

WILLIAM 
BUTLER YEATS, 
Ιρλανδός ποιητής, 

Νόμπελ 1923

σκέφτομαι  & γράφω
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Μιχαλακοπούλου 84, Αθήνα, 11528
τηλ. 210-7776523, 210-7781598
      210-7751642, 210-7776817
fax: 210-7754749

Λούρου 3, Αθήνα, 11528
τηλ. 210-7774596

www.flowerline.gr
floart@otenet.gr

Το flowerline Ιωαννίδης λειτουργεί από τους συναποφοίτους Κώστα Ιωαννίδη ’85, Βασίλη Ιωαννίδη ‘86.
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Το αφιέρωμά μας αποτέλεσε την αφορμή για μια διε-
ξοδική έρευνα στην κολλεγιακή ιστορία. Δε θα είχα-
με μπορέσει να καλύψουμε με πληρότητα την σημα-
ντική αυτή δράση της Μαθητικής Κοινότητας, χωρίς 
την βοήθεια και άλλων μελών της Κολλεγιακής οι-
κογένειας, την οποία οφείλουμε να αναγνωρίσουμε. 
Ευχαριστούμε θερμά τον Δημήτρη Καραμάνο ’59 
για τη συνεχή υποστήριξη και καθοδήγησή του αλ-
λά και την έμπρακτη βοήθειά του σε όλα τα στάδια 
της προετοιμασίας του τεύχους μας. 
Ευχαριστούμε ακόμα τον Αδαμάντιο Πετρίτση ’00 
για την καθοριστική συμβολή του, τον Αλέξανδρο 
Μασσαβέτα ’94, τους Χαράλαμπο Βλαχούτσικο 
’50 και Πάρι Τσικαλάκη ’64 για την έμπνευση που 
μας έδωσαν και φυσικά τις κυρίες Νάντα Παπάζο-
γλου, Ελίνα Μακρίδη και Ιωάννα Ανδρέου για την 
άψογη συνεργασία.  

Τα μέλη της συντακτικής ομάδας επί το έργον.

Σπέτσες
Παραδοσιακές
Κατοικίες

Τα Nησιά είναι ο ιδανικός τόπος απόδρασης από την καθημερι-
νότητα, που θα σας χαρίσει τις καλύτερες διακοπές της ζωής σας!
Υπόδειγμα σπετσιώτικης αρχιτεκτονικής, με αρχοντική θωριά, 
τα Νησιά δικαίως έχουν χαρακτηριστεί ιστορικό μνημείο του νη-
σιού. Oι αυτόνομες κατοικίες προσφέρουν άνετη διαμονή σε ένα 
περιβάλλον ζεστό και φιλόξενο. 
Τηλ κρατήσεων: 210 3462879, 3421279
E-mail: reservations@nissia.gr
Web page: www.nissia.gr

Τα σχολεία
του Κολλεγίου

ΕΡΕΥΝΑ: Αθηναίοι 10ετιών ’50, ’60, ’70
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Ό ΑΕΙΜΝΗΣΤΌΣ ΠΡΌΕΔΡΌΣ του Μαθητικού Συμ-
βουλίου (’61-’62) Μιχάλης Γιαννόπουλος, ο Αντι-
πρόεδρος (ο γράφων) και δύο καθηγητές Σύμ-
βουλοι, ο Δημήτριος Μονογιός και ο Ελευθέριος 
Πρεβελάκης, ξεκινήσαμε τον Όκτώβριο του ’61 
για το καθιερωμένο ταξίδι επιλογής του τόπου 
στον οποίο το προϊόν του μαθητικού χριστουγεν-
νιάτικου εράνου θα έχτιζε ένα σχολείο. Επρόκειτο 
για θεσμό που συμπλήρωνε το 1961 δεκαετία με 
την δημιουργία εννέα σχολικών κτιρίων σε διά-
φορες περιοχές της χώρας.

Το Βροντερό μας είχε προ-
τείνει ο νομάρχης της Φλώρι-
νας, ως απολύτως απομονω-
μένο το χειμώνα και σε παρα-
μεθόρια περιοχή που είχε ερη-
μωθεί κατά τον εμφύλιο πόλε-
μο. Ό μεταπολεμικός του πλη-
θυσμός ήταν Βλάχοι από την 
Ήπειρο. 400 περίπου ποιμένες 
με 94 παιδιά κάτω των 13 ετών 
αποτέλεσαν το μέγιστο επιχεί-
ρημα για να χτίσουμε εκεί το 
σχολείο.

Φτάσαμε στο Βροντερό 
μέσα από έναν ελάχιστο δρό-
μο που ξεκινούσε από φυλά-
κιο, στις Πρέσπες. Η διαδρο-
μή ήταν μαγευτική μέσα σε 
πυκνή φθινοπωρινή βλάστηση, φτέρες αλλά 
και βελανιδιές και οξιές που άλλαζαν χρώματα. 
Όμως η ερήμωση του πολέμου κυριαρχούσε πα-
ντού. Μάθαμε ακόμη ότι το στρατηγείο του Νί-
κου Ζαχαριάδη, επικεφαλής του «Δημοκρατικού 
Στρατού», βρισκόταν πολύ κοντά στο Βροντερό.

Κάποια στιγμή τη βροχή ακολούθησαν βρο-
ντές και αστραπές και ο κ. Πρεβελάκης με το 
βρετανικό του χιούμορ παρατήρησε ότι έτσι κα-
τάλαβε από πού το Βροντερό πήρε το όνομά 
του. Το χωριό είναι σκαρφαλωμένο σε υψόμετρο 
1.090 μέτρων και δεν διέφερε από τα περισσότε-
ρα ανάλογα στη βόρεια Ελλάδα. Καθαρό, ασβε-
στωμένο, με στάνες για ζώα και υποζύγια για τις 
μεταφορές. Το Σχολείο θα είχε εκπαιδευτικό αλ-
λά και ψυχαγωγικό έργο να επιτελέσει. Τον χει-

μώνα που τότε έφτανε νωρίς, τα χιόνια απέκλει-
αν τους κατοίκους από τον έξω κόσμο και τα παι-
διά χρειάζονταν χώρο συνάθροισης. Δεν ξεκαθα-
ρίστηκε το ποια μορφή θα έπαιρνε η ψυχαγωγία 
αυτή. Θα υπήρχαν άραγε επιτραπέζια παιχνίδια 
διαθέσιμα; Εμείς αρκεστήκαμε στη συλλογή παι-
δικών κυρίως βιβλίων ώστε ο χώρος να προσφέ-
ρει την ευκαιρία δανειστικής βιβλιοθήκης.

Όι κάτοικοι μιλούσαν μεταξύ τους, εκτός 
από τα ελληνικά, τα βλάχικα. Φαντάζομαι ότι οι 

σχέσεις με τα εναπομείναντα 
σλαβόφωνα χωριά, αν είχαν 
επιζήσει του Εμφυλίου, δεν θα 
ήταν εγκάρδιες. Ποιος ξέρει; 
Η ερημιά γύρω από το Βρο-
ντερό δεν υποσχόταν πολλά.

Το πιο κοντινό χωριό στο 
δρόμο προς το Βροντερό, ο 
Πυξός, που μας είπαν ότι πα-
λιά ανθούσε, ήταν τότε νε-
κρόπολις. Τα πολλά και μεγά-
λα κτίσματα κατέρρεαν μέσα 
στην νεροποντή που μας υπο-
δέχτηκε.

Το ταξίδι πραγματοποίησε 
το στόχο μας και ο χριστου-
γεννιάτικος έρανος (2/11 - 
18/12/1961) απέδωσε πολύ πε-
ρισσότερα από ότι είχαμε ελ-

πίσει. Η Ελλάδα άλλωστε βρισκόταν στην αρχή 
μιας οικονομικής ανάκαμψης που είχε γίνει πιο 
ορατή στα αστικά κέντρα. Βέβαια εκείνη η ερη-
μιά της μεθοριακής απομόνωσης δεν είχε ακό-
μα αντιληφθεί τις αλλαγές που συντελούνταν 
μακριά της.

Το ποσό του εράνου έφτασε για την κατα-
σκευή του κτιρίου αλλά και για όργανα διδασκα-
λίας για τον εμπλουτισμό του. Ποιος ξέρει πόσοι 
από τους μαθητές εκείνης της εποχής βρέθηκαν 
αργότερα σε πανεπιστημιακές σχολές στα Γιάν-
νενα ή τη Θεσσαλονίκη. Θα πρέπει κάποια στιγ-
μή να ξαναπάω για να θυμηθώ εκείνη την φθινο-
πωρινή εκδρομή, τον φίλο μου τον Μιχάλη που 
μας άφησε ξαφνικά και τους δύο εξαίρετους κα-
θηγητές που μας συντρόφευαν τότε. 

34  ερμής 

ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΜΑΣ
ΣΤΟ ΒΡΟΝΤΕΡΟ

(1961)

.............................
 Θάνος 

Μ. Βερέμης ’62

ΟΜΟΤΙΜΟΣ 
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΗΣ 

ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ 
ΣΤΟ ΕΚΠΑ
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ερμής  37



ΣΑΒΒΑΤΟ 
14 ΜΑΪΟΥ

ΚΥΡΙΑΚΗ 
15 ΜΑΪΟΥ

38  ερμής 
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θεατρική ομάδα Από τoν Λαζαρή Ζαούση ’80

Η ΦΕΤΙΝΗ ΧΡΌΝΙΑ ήταν από τις πλέον πετυχημένες στην εικοσαετή 
ιστορία της Θεατρικής Όμάδας. Η επιστροφή μας στην κωμωδία 
με το «Καφενείον Το Τέρμα», που παρουσιάστηκε για πρώτη φο-

ρά στην Ελλάδα, έτυχε μιας ιδιαίτερα θερμής υποδοχής από το κοινό μας. 
Δουλέψαμε πολύ φέτος αλλά κυρίως δουλέψαμε προγραμματισμένα, με-
θοδικά και οργανωμένα. Όι κόποι μας ανταμείφθηκαν. Το Χωρέμειο γέμισε 
πέντε φορές και όλοι έφυγαν χαμογελαστοί και ευχαριστημένοι.

Στις 17 Μαΐου πήγαμε στις Γυναικείες Φυλακές Θήβας και δώσαμε την καθιερω-
μένη πια παράσταση μας. Όσες φορές κι αν πάμε, η παράσταση στις φυλακές πα-
ραμένει μια ξεχωριστή στιγμή. Η συναισθηματική φόρτιση είναι μεγάλη, τα βλέμ-
ματα που αντικρίζουμε μένουν χαραγμένα στη μνήμη μας.

Βέβαια, δεν ήταν όλα τόσο ρόδινα. Η 
χρονιά ξεκίνησε δύσκολα και τέλειωσε με 
την τεράστια απώλεια του αγαπημένου 
μας Βαγγέλη Μητρέλια, μια εβδομάδα 
πριν την πρεμιέρα μας και μόλις ένα χρό-
νο μετά την απώλεια της επίσης αγαπη-
μένης μας Μαρίας Παπαρρηγοπούλου, 
των δύο συνιδρυτών μας δηλαδή.

Το σοκ ήταν μεγάλο, η οδύνη ακόμη 
μεγαλύτερη αλλά το τι έπρεπε να κάνου-
με ήταν ξεκάθαρο. Να δώσουμε τον κα-
λύτερο εαυτό μας στην σκηνή, να τους 
αφιερώσουμε μια παράσταση αντάξια 
της προσφοράς τους στην ομάδα. Πι-
στεύω πως το πετύχαμε.

Στις 19/5 ξανανεβήκαμε στην σκη-
νή του Χωρεμείου, αυτή τη φορά για να 
ενισχύσουμε το Ταμείο Υποτροφιών του 
Σχολείου. Στις δύσκολες ημέρες που δια-
νύουμε έχει κι αυτό τη δική του σημασία.

Ό προγραμματισμός για τη νέα χρο-
νιά έχει ήδη αρχίσει! Προς το παρόν, θέ-
λουμε να ευχαριστήσουμε όλους τους φί-
λους που ήρθαν να μας δουν και να τους 
ευχηθούμε καλό καλοκαίρι! 46  ερμής 



(φωτογραφίες: Νίκος Βαξεβάνης)

Η DOLE ΣΥΜΒΑΛΛΕΙ ΣΤΗ ΣΩΣΤΗ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΜΑΣ

H DOLE HELLAS,
η μοναδική εταιρεία στην ελληνική

αγορά που μπορεί να κάνει ολοκληρωμένη
πρόταση φρούτων, γνωρίζει πάρα πολύ καλά

τη διατροφική αξία των φρούτων και
τη συμβολή τους στην υγεία μας, σε αυτό

άλλωστε βασίζεται και η φιλοσοφία της:
“DOLE makes you feel good”

Όλα τα φρούτα της DOLE επιλέγονται
και συσκευάζονται περνώντας καθημερινά

αυστηρούς ποιοτικούς ελέγχους.
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Τετάρτη 6 Απριλίου 6:30 το πρωί. 
Ένα τηλεφώνημα που δεν ήθελα να λάβω.

«Ό πατέρας μου έφυγε»,
μου ανακοινώνει ο γιος του Βαγγέλη, Θανάσης.

«Σε παρακαλώ να ενημερώσεις εσύ τη θεατρική ομάδα.
Εγώ δεν έχω το κουράγιο.

Ήσασταν η δεύτερη οικογένειά του. Να το ξέρετε αυτό».
Και με αυτά τα λόγια μου κλείνει το τηλέφωνό

και με αφήνει μέσα σε μια άχλη.
Να προσπαθώ να καταλάβω αν αυτό το τηλεφώνημα ήταν αληθινό

ή ένας πρωινός εφιάλτης που ήρθε να με στοιχειώσει.
Δυστυχώς δεν ήταν όνειρο. Από εκείνη τη στιγμή

αλλεπάλληλα τηλεφωνήματα στα μέλη της ομάδας
που δεν μπορούσαν να πιστέψουν

αυτό που τους ανακοίνωνα πρωί πρωί.
Το βράδυ πρόβα. Το κλίμα βαρύ.

Όι ερωτήσεις πολλές. Πώς; Τι; Γιατί;
Κι όταν ήρθε η σκηνή που μέχρι πριν από λίγες μέρες

ο Βαγγέλης πρόβαρε μαζί μας,
νιώσαμε όλοι έναν κόμπο στον λαιμό.

Κι αυτός ο κόμπος σε άλλους έγινε δάκρυ.
Σε άλλους βαθύς αναστεναγμός.

Και σε άλλους μια σιωπή, που έλεγε τα πάντα.
Είναι απίστευτο πως, μια τόσο διακριτική παρουσία

όσο του Βαγγέλη, να γίνεται μία τόσο ηχηρή απουσία.
Θεατράνθρωπος, συνιδρυτής της ομάδας μας,

βαθιά καλλιεργημένος, προσηνής και ταπεινός.
Μα πάνω από όλα ευγενής με όλη τη σημασία της λέξης.

Άφησε έντονα το αποτύπωμά του σε όλους μας.
Ως θεατρική ομάδα θα τον αποχαιρετήσουμε με μία κουβέντα

ενός μεγάλου δραματουργού, του Μπέρτολτ Μπρεχτ.

«Μη φοβάστε τόσο τον θάνατο, όσο μια ανεπαρκή ζωή.»
Εσύ λοιπόν Βαγγέλη μας, δεν έχεις να φοβάσαι τίποτα.

Χριστίνα Μανιά ’88

Φωτογραφία: Μανώλης Καζαμίας ’7548  ερμής 

Β Α Γ Γ Ε Λ Η Σ  Μ Η Τ Ρ Ε Λ Ι Α Σ 
(1942-2016)



Τ ο φετινό Alumni Day 
που διεξήχθη στο πλαί-

σιο του College Weekend 
δεν ήταν διαφορετικό μό-
νο εξαιτίας του δύσκολου 
εγχειρήματος να συνδυα-
στούν 5 ανεξάρτητες δι-
οργανώσεις σε ένα Σαββα-
τοκύριακο, αλλά και γιατί 
σηματοδότησε την έναρξη 
λειτουργίας της νέας μας ι-
στοσελίδας [www.saka.gr].

«Χτισμένη» από την 
Converge του Σοφοκλή Κυ-
ριαζάκου ’93 πάνω σε ανοι-
χτό λογισμικό (wordpress), 
αποτελεί ένα σημαντικό 
βήμα αναβάθμισης των τε-
χνολογικών υποδομών του 
ΣΑΚΑ, το οποίο βέβαια για 
να ολοκληρωθεί σωστά 

απαιτεί αρκετή δουλειά 
από όλους τους εμπλεκό-
μενους με τους διάφορους 
τομείς δραστηριότητας του 
Συλλόγου μας.

Στις σύγχρονες ιστο-
σελίδες όπου κυρίαρχο ρό-
λο παίζει το συνεχώς ανα-
νεούμενο περιεχόμενο και 
η αλληλεπίδρασή του  με 

τα μέσα κοινωνικής δικτύ-
ωσης, μία σωστή και ευέ-
λικτη τεχνολογική υποδο-
μή δεν είναι αρκετή για να 
αναβαθμίσει ουσιαστικά τη 
διαδικτυακή παρουσία του 
ΣΑΚΑ, αν δεν συνοδεύεται 
και από την αντίστοιχη ορ-
γάνωση του περιεχομένου. 

Με συστηματική και 

μεθοδική δουλειά ενσωμα-
τώθηκε το ήδη υφιστάμενο 
περιεχόμενο στη νέα πλατ-
φόρμα και πλέον το έργο 
της νέας διαδικτυακής πύ-
λης του ΣΑΚΑ έχει εισέλ-
θει στο πιο κρίσιμο στά-
διο, αυτό της πραγματι-
κής λειτουργίας και ενημέ-
ρωσης. Η ενιαία αντιμετώ-
πιση των επικοινωνιακών 
δομών του ΣΑΚΑ (emails, 
social networks, website) 
είναι ένα μεγάλο στοίχη-
μα και με την καθοδήγηση 
της Υπεύθυνης Επικοινωνί-
ας, Μαριλένας Σαμαρά ’95, 
θα το πετύχουμε!

Καλή μας επιτυ-
χία, καλό δημιουργικό 
e-καλοκαίρι! 

Από τον Γενικό Γραμματέα
του Δ.Σ. του ΣΑΚΑ,

Γιώργο Σακελλαριάδη ’01

Αγαπητοί συναπόφοιτοι,

ενημέρωση



50  ερμής 

Club Νομικών 
- Δικηγόρων

Το Επαγγελματικό club 
Δικηγόρων-Νομικών 

διοργάνωσε δύο ακόμη συ-
ναντήσεις ειδικού θεματι-
κού ενδιαφέροντος:

• Στις 31/5, ανοικτή συ-
ζήτηση με προσκεκλημένο 
τον Βουλευτή Επικρατείας, 
Καθηγητή της Νομικής Σχο-

λής και πρώην Πρύτανη του 
Πανεπιστημίου Αθηνών Θε-
όδωρο Φορτσάκη ’73. Στη 
συνάντηση συζητήθηκαν θέ-
ματα σχετικά με την οργάνω-
ση και την απονομή της δι-
καιοσύνης, την Παιδεία και 
τις αναπτυξιακές προοπτικές 
της ελληνικής οικονομίας. 

• Στις 27/6, παρουσία-
ση του Σεραφείμ Βολιώ-
τη ’86, Επίκουρου Καθη-
γητή Στρατηγικής (ALBA 
Graduate Business School 
at the American College of 
Greece), Διαμεσολαβητή-Δι-
απραγματευτή, Barrister, με 
τίτλο «Η Διαχείριση της Νο-
μικής Σύγκρουσης: Στρατη-
γική και Διαπραγμάτευση».

Στο νέο κύκλο συναντή-
σεων από το φθινόπωρο φι-
λοδοξούμε να οργανώσουμε 
θεματικές συζητήσεις πολυ-
επαγγελματικού χαρακτή-
ρα και να διερευνήσουμε τις 
προοπτικές οργάνωσης νο-
μικών εκδηλώσεων μεγαλύ-
τερης κλίμακας. 

Culture, Events 
& Travel (CET) Club

Γιάννης 
Ζάρας ’99

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
Culture, Events 
and Travel (CET) Club

Όι θερινές δράσεις του 
ΣΑΚΑ CET Club παίρ-

νουν χαρακτήρα επισκέψε-
ων γνωριμίας (field trips). 
Το Σάββατο 23 Απριλίου, 
επισκεφτήκαμε το Μουσείο 
Βορρέ και ξεναγηθήκαμε 
στους χώρους του από τον 
Νεκτάριο Βορρέ ’99.

Την Κυριακή 15 Μαΐ-
ου, στο πλαίσιο της ημέρας 
αποφοίτων Alumni Day 
2016, πραγματοποιήσα-
με το πρώτο CollegeWalk, 
έναν ανοιχτό περίπατο 
στην ιστορία κι αρχιτεκτο-

νική των κτιρίων του Κολ-
λεγίου - υπολογίζουμε ότι 
την περιήγηση παρακολού-
θησαν πάνω από πεντακό-
σιοι επισκέπτες.

Τρεις εβδομάδες αργό-
τερα (3/6) βρεθήκαμε στο 
Santorini Arts Factory/ Βι-
ομηχανικό Μουσείο Τομά-
τας του Πέτρου Νομικού 
’81 για την έκθεση Orange 
Water, την οποία εγκαινία-
σε με συναυλία η Angelika 
Dusk (Αγγέλικα Δασκαλο-
πούλου ’99). Επόμενη εξόρ-
μησή μας είναι στον Πύργο 
Μελισσουργού στο Λαγο-
νήσι στις 3/7, όπου θα μας 
υποδεχτεί ο Γιώργος Μελισ-
σουργός ’79. 

 

Σωτήρης 
Φωτέας ’02

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
Club Νομικών 
-Δικηγόρων

ο καλοκαίρι του 2016 είναι πλέον ante portas και 
οι δραστηριότητες των Επαγγελματικών Clubs 
του Συλλόγου κορυφώνονται πριν το θερινό μας 
διάλειμμα. Μέσα στο τρίμηνο που πέρασε τα 
Clubs έκαναν πολλές και διαφορετικές δράσεις, 

οι οποίες έδωσαν για άλλη μια φορά ευκαιρίες για δικτύ-
ωση και συνεργασία.

Κάθε ένα από τα Clubs έχει τις ιδιαι-
τερότητες που συνοδεύουν τον κλάδο 
τον οποίο εκπροσωπεί. Αυτός ο πλου-
ραλισμός δεν προσφέρει μόνο ευκαιρί-
ες για μοναδικές συνεργασίες μεταξύ 
των Clubs, αλλά δίνει τη δυνατότητα σε 
κάθε Club να συνδράμει με διαφορετικό 
τρόπο στις δραστηριότητες του ΣΑΚΑ. 
Για παράδειγμα, το Επαγγελματικό Club 
Culture, Events & Tourism (CET) διοργά-
νωσε ένα μοναδικό event στο πλαίσιο του 
φετινού Alumni Day και ξενάγησε τους 

επισκέπτες στα κτίρια και την ιστορία του Σχολείου μας.
Στο τρίμηνο που πέρασε, άλλη μια αλλαγή φρουράς 

έλαβε χώρα σε ένα από τα Clubs μας. Ό Αλέξανδρος Κρι-
εζής-Καρρέρ ’92 παρέδωσε την σκυτάλη του Επαγγελμα-
τικού Club Finance, Banking και Economics στον Λέαν-
δρο Κοντογούρη ’91. Ευχαριστούμε πολύ τον Αλέξανδρο 

για την προσφορά του και τη δυναμική 
εκκίνηση αυτού του Club, και ευχόμαστε 
καλή επιτυχία στον Λέανδρο!

Στο ανανεωμένο και ολοκαίνουργιο 
site του ΣΑΚΑ και στο link www.saka.gr/
diktyosi-cdo/professional-clubs/ μπορεί-
τε να δείτε πλέον όλα μας τα Clubs, την 
περιγραφή και τις δράσεις τους. Αν θέλε-
τε να προτείνετε την δημιουργία ενός νέ-
ου Club η επιτροπή των Επαγγελματικών 
Clubs είναι στη διάθεσή σας.

Καλό καλοκαίρι σε όλες και όλους!
Η επιτροπή των Επαγγελματικών Clubs

Αγαπητοί Συναπόφοιτοι,

Μπορείτε να μας βρείτε: 
Στο www.saka.gr/diktyosi-cdo/
professional-clubs/  & στο Group 
SAKA Professional Clubs στο Linkedin.

Για εγγραφή:
Συμπληρώνετε την αίτηση από το 
www.saka.gr/Clubs και να την απο-
στείλετε με e-mail στο info@saka.gr.

Απορίες - προτάσεις:
Μέσω email στο clubs@saka.gr.

Τ
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Health Care 
Club

Έυάγγελος 
Στάγιας ’95

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
Health Care Club

Άλλη μια συνάντηση 
πραγματοποιήθηκε με 

επιτυχία τόσο από πλευ-
ράς συμμετοχής όσο και 
από την παρουσία νέων εγ-
γραφών. Όμιλητής αυτή τη 
φορά ήταν ο συναπόφοιτός 
μας, Σουρίκας Κωνσταντί-
νος ’95, CEO της εταιρείας 
INSURANCE GUARANTEE 
Ltd.

Το θέμα της ομιλίας 
ήταν: «Ασφάλιση Επαγγελ-
ματικής/Αστικής Ευθύνης 
Ιατρών, Προβλήματα και 
Λύσεις», ένα θέμα που είχα-
με αποφασίσει στην προη-
γούμενη συνάντησή μας, 
πάνω στο οποίο ο κ. Σουρί-
κας και οι συνεργάτες του 
με επαγγελματισμό, μας 
ενημέρωσαν και έλυσαν τις 
περισσότερες απορίες μας.

Η καλοκαιρινή περίοδος 
έχει ήδη ξεκινήσει, ιδιαίτερη 
προσοχή, στον ήλιο, τη θά-
λασσα και τα αθλήματα σε 
αυτήν! 

Club Καλλιτεχνών 
και Παραγωγών

Αλέξανδρος 
Κακαβάς ΄77

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
Club Καλλιτεχνών 
και Παραγωγών

Προσπαθούμε να δημι-
ουργήσουμε τις απα-

ραίτητες προϋποθέσεις 
ώστε να καταστήσουμε το 
club πόλο έλξεως των ελα-
χίστων συμμαθητών μας 
που ακόμα και κατά την 
πρόσφατη δύστηνη επταε-
τία της κρίσης επιμένουν να 
ασκούν επαγγέλματα που 
χαρακτηρίζονται επισφαλή. 
Όμως η δημιουργία, σε κά-
θε της έκφανση, είναι προ-
σωπική ανάγκη του κάθε 
ανθρώπου. Όσοι επέλεξαν 
να ακολουθήσουν μια δημι-
ουργική πορεία δικαιούνται 
να εκφράσουν τα συναισθή-
ματά τους και να διατυπώ-
σουν τις δημιουργικές τους 
απόψεις. Θα χαρούμε εάν 
από το Σεπτέμβριο προσέλ-
θουν στο club συναπόφοι-
τοι που ασχολούνται με κά-
ποια τέχνη ή τυγχάνουν λά-
τρεις των τεχνών. Πιστεύου-
με ότι όσο περισσότεροι συ-
γκεντρωθούμε, τόσο αυξά-
νουν οι πιθανότητες να πα-
ρουσιάσουμε ενδιαφέρον και 
αξιοπρόσεκτο έργο ώστε να 
καταδειχθεί η σημασία ίδρυ-
σης του club και να φανεί η 
αξία της προσφοράς των με-
λών του. Εξ ου και θα χαρού-
με να υποδεχθούμε νέα μέλη 
ώστε το φθινόπωρο να συ-
νεχίσουμε, ανανεωμένοι, τις 
πολιτιστικές μας δράσεις 

Finance Banking 
& Economics Club

Λέανδρος
Κοντογούρης ΄91

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
Finance Banking 
&Economics Club

Το FBE Club αποσκοπεί 
πρωταρχικά στην γνω-

ριμία και δικτύωση των συ-
ναποφοίτων που δραστηρι-
οποιούνται στον ευρύτερο 
χώρο των χρηματοοικονο-
μικών και των επενδύσεων 
τόσο στην Ελλάδα όσο και 
στο εξωτερικό, από τραπε-
ζίτες και τραπεζικούς μέχρι 
στελέχη επιχειρήσεων, συμ-
βούλους και επιχειρηματί-
ες που ασχολούνται με τις 
επενδύσεις και τη χρημα-
τοδότηση έργων και εται-
ρειών, ακόμη και νεότε-
ρων συναποφοίτων που εί-
ναι ακόμη φοιτητές. Η κα-
λή αρχή έχει ήδη γίνει προ 
διετίας με πρωτοβουλία του 
Αλεξάνδρου Κριεζή-Καρ-
ρέρ ‘92 και επιθυμούμε να 
συνεχίσουμε ακόμη πιο δυ-
ναμικά αυτή τη σημαντική 
προσπάθεια.

Η ενεργός συμμετο-
χή των αποφοίτων είναι το 
μεγάλο στοίχημα για την 
επιτυχία μας την ερχόμε-
νη χρονιά. Προγραμματί-
ζουμε ποιοτικές θεματικές 
παρουσιάσεις, σε μηνιαία 
βάση, που θα αποτελούν 
την αφορμή για ενημέρω-
ση, ανταλλαγή απόψεων 
και τη σύσφιξη των σχέσε-
ων. Επιδιώκουμε τη στενή 
συνεργασία με τα υπόλοι-
πα Professional Clubs. 

Information & Commu-
nication Systems Club

Βασίλης 
Αποστολόπουλος ‘01

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
Information and 
Communication 
Systems Club

Η συνάντηση που πραγ-
ματοποιήθηκε την 13η 

Ιουνίου 2016 στον υπαίθριο 
χώρο του ΣΑΚΑ καλωσόρι-
σε το καλοκαίρι με ιδιαίτε-
ρη όρεξη για την οργάνωση 
των επόμενων συναντήσε-
ων και ένδειξη ότι οι ομιλη-
τές που θα έχουμε στην πα-
ρέα μας θα έχουν ενδιαφέ-
ρον. Συζητήθηκε η επικαι-
ρότητα για τους τομείς δρα-
στηριοποίησής μας και ο 
Παναγιώτης Τομαδάκης ‘96 
μας ταξίδεψε για λίγο στον 
κόσμο των drones με την 
καθημερινή εδραίωση τους 
σε εφαρμογές που χρησιμο-
ποιούνται. Τέλος, παρουσι-
άστηκε η νέα startup ενός 
μέλους της Όμάδας και έγι-
νε συνολική κουβέντα για 
τις ευκαιρίες και κίνδυνους 
του χώρου και των νεοφυών 
εταιριών στην Ελλάδα.

Ανανεώσαμε το ραντε-
βού μας για τις αρχές Ιουλί-
ου! 

Το κρασί
στις εκδηλώσεις των 

Professional Clubs
του ΣΑΚΑ είναι από το 
«ΚΤΗΜΑ Γ. ΚΟΚΟΤΟΥ»,

προσφορά του
Στέφανου Κοκοτού ’01.



Από τη Μαριλένα Σαμαρά ’95

|Χρονογράφημα|

Το παρόν Χρονογράφη-
μα ανατρέχει σε κάποιες 
από τις πιο πρόσφατες 

Εξορμήσεις των μαθητών μας σε 
Σχολεία της Ελλάδος και όχι μό-
νο. Εμπλουτισμένη η φιλοσοφία 
των Εξορμήσεων, ωθεί και βοη-
θά τους μαθητές μας στη γνωριμία 
απομακρυσμένων περιοχών, στην 
καλλιέργεια της αισθητικής αγω-
γής, στην εκδήλωση κοινωνικών 
αρετών και πρωτοβουλιών. 

Στο πλαίσιο αυτό πραγματοποιεί-
ται επαφή με Σχολεία και τους μα-
θητές τους, γνωριμία με την ιστο-
ρία και καταβολές κάποιου τόπου 
και του περιβάλλοντος, τριβή με 
παραδόσεις και ιδιαιτερότητες, 
ανάπτυξη προσωπικών σχέσεων 
με τους μαθητές, στήριξη εκπαι-
δευτικών προγραμμάτων, παρο-
χή υλικοτεχνικού  εξοπλισμού, 
διατήρηση  επικοινωνίας μετα-
ξύ των δύο Σχολείων, αδελφο-
ποίηση των Σχολείων. 

Η Εξόρμηση, λοιπόν, όπως 
την ξέρουμε (στήριξη Σχολεί-
ων), αλλά και ως ένα νέο εκ-
παιδευτικό μοντέλο με ποικί-
λα οφέλη και για τους δικούς 
μας μαθητές. 
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54  ερμής 

R E U N I  N S

u REUNION ’61
55 ΧΡΟΝΙΑ

Στις 15 του Ιούνη, 55 χρόνια μετά, 
ξαναβρέθηκαν 30 περίπου, ασπρο-
μάλληδες πια, φίλοι συμμαθητές 

της Τάξης του ’61. Η χαρά και η συγκίνη-
ση της συνάντησης ήταν έκδηλες, γρήγο-
ρα όμως έδωσαν την θέση τους στα παλιά 
πειράγματα και τις θύμησες των θρανίων, 
των δασκάλων, των γηπέδων και του οι-
κοτροφείου που σημάδεψαν τη νεότητά 
μας, όπως και η φιλία μας, που τόσο κρα-
τά στο χρόνο. Μετά από το δείπνο-buffet 
και τις συζητήσεις μας έφτασε η ώρα να 
κόψουμε την τούρτα της Τάξης και να ευ-
χηθούμε το ταξίδι της ζωής να μας αξιώ-
σει να γιορτάσουμε, και άλλα Reunions, 
με πρώτο αυτό των 60 χρόνων. Στις προ-
πόσεις μας πριν τον αποχωρισμό δεν ξεχά-
σαμε να μνημονεύσουμε τους συμμαθητές 
πού χάσαμε στην διαδρομή μας αυτή, και 
πού πάντα θα θυμόμαστε με περισσή αγά-
πη. Στο Επανιδείν...  

Γιάννης Βλαστάρης ’61

u REUNION ’81
35 ΧΡΟΝΙΑ

16 Ιουνίου, 35 χρόνια από τη 
μέρα που αποφοιτήσαμε 

ξαναπήραμε απουσίες. Βρεθήκαμε 
όλοι μαζί, θυμηθήκαμε στιγμές από 
το «τότε», μιλήσαμε για το «τώρα», 
και τα (κοινά) σχέδια για το «αύ-
ριο». 

Τα καλά αρχίζουν τώρα!
Η τάξη του ’81

Επιμέλεια: Ειρήνη Στεφανία Ελευθεριάδη ’14
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Στη Λέσχη μας πραγματοποιήθη-
κε η παρουσίαση του νέου βιβλί-
ου του δημοσιογράφου και συγ-
γραφέα Αλέξανδρου Μασσαβέτα 
’94 με τίτλο Μικρά Ασία - Το παλίμ-
ψηστο της μνήμης. Το βιβλίο πα-
ρουσίασε ο Σταύρος Ι. Αρβανι-
τόπουλος, Δρ. Βυζαντινής Αρ-
χαιολογίας. Την εκδήλωση δι-
οργάνωσε  η Εύα Μπαρμπο-
πούλου ’94.

– 23/05

Κλείσαμε τα 20! Το Τουρνουά Τάβλι του ΣΑΚΑ έχει 
γίνει πλέον θεσμός. Για άλλη μία φορά η συμμετο-
χή ήταν μεγάλη και το επίπεδο του ανταγωνισμού 
υψηλό! Μετά από σκληρές μάχες στο προαύλιο της 
Λέσχης, νικητές αναδείχθηκαν οι: Μιχάλης Ιωακειμί-
δης ’88 (1ος), Σωτήρης Λουμίδης ’62 (2ος), Ανδρέας 
Μπιτσάκος ’75 (3ος). Χορηγός των κυπέλλων ήταν 
για μία ακόμη χρονιά ο Πάτροκλος Κουδούνης ’91.
 – 29/05

To Safe Water Sports ορ-
γάνωσε παρουσίαση 
του βιβλίου του Βαγγέ-
λη Ηλιόπουλου Ο Χταπό-
διος Σέιφ και οι Τρεις Θα-
λασσοφύλακες στη Λέ-
σχη του ΣΑΚΑ. Την πα-
ρουσίαση έντυσε μουσι-
κά η χορωδία του Μπο-
δοσακείου υπό τη διεύ-
θυνση της κας Σουγιούλ. 
 – 8/06
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Το Κολλέγιο Αθηνών, το ξεχωριστό αυτό σχολείο, είναι ‘παι-
δί’ του εκπαιδευτικού δημοτικισμού και του «Εκπαιδευ-
τικού Όμίλου», συνιδρυτές του οποίου ήταν ο Στέφανος 
και η Πηνελόπη Δέλτα. Μετά την κατάργηση της «Εκ-

παιδευτικής μεταρρύθμισης» του 1917-20 από τους αντιβενιζελικούς 
οι ηγέτες του Εκπαιδευτικού Όμίλου προσανατολίστηκαν στη δη-
μιουργία ιδιωτικών σχολείων, για να υλοποιήσουν το εκπαιδευτικό 
τους όραμα. Το όραμα αυτό πραγματοποίησε ο Στ. Δέλτας ιδρύο-
ντας το Κολλέγιο Αθηνών. Μέσα σε λίγα χρόνια, το Κ.Α. καταξιώ-
θηκε στη συνείδηση της ελληνικής κοινωνίας ως το πιο πρωτοπορι-
ακό σχολείο, ενώ μεταπολεμικά μέχρι τη δεκαετία του 1970, πέτυχε 
να θεωρείται ένα από τα καλύτερα εκπαιδευτήρια της Ευρώπης. Σε 
τι όμως οφείλεται η γρήγορη καταξίωση του και γιατί άλλα ιδιωτι-
κά σχολεία, ελληνικά και ξένα, δεν απόχτησαν τη φήμη του; Εκεί-
νο, νομίζω, που έκανε το Κ.Α. να ξεχωρίσει, ήταν το εκπαιδευτικό 
του πρόγραμμα, που ήταν απόρροια των αντιλήψεων και του προ-
γράμματος, που είχε επεξεργαστεί ο Εκπαιδευτικός Όμιλος. Το αρ-
χικό, όμως, αυτό πρόγραμμα το επεξεργάζονταν και το εκσυγχρό-
νιζαν συνέχεια οι εκπαιδευτικοί του σχολείου καθοδηγούμενοι από 
μια ικανή Διεύθυνση, που είχε επικεφαλής μέχρι το τέλος της δεκα-
ετίας του 1970 κάποιο φωτισμένο Συνδιευθυντή.

Στις γραμμές που ακολου-
θούν θα παρουσιάσω ένα πολύ 
σύντομο βιογραφικό του Κ. Λα-
λόπουλου, μια που είχα την καλή 
τύχη στα πρώτα μου βήματα ως 
καθηγητής στο Κ.Α. να γνωρίσω 
από κοντά τις εξαιρετικές εκπαι-
δευτικές και διοικητικές του ικα-
νότητες, ώστε να γνωρίσουν και 
οι νεότεροι έναν από αυτούς που 
διαμόρφωσαν και στέριωσαν το 
«Πνεύμα του Κολλεγίου».

Ό Κωνσταντίνος Λαλό-
πουλος γεννήθηκε το 
1911 στο χωριό Ζάρκο 

Τρικάλων. Τελείωσε το Γυμνά-
σιο της Λάρισας και το 1929 πή-
ρε το πτυχίο του δασκάλου από 
το «Διδασκαλείον Λαρίσης». 
Διορίστηκε αμέσως δάσκαλος 
σ’ ένα βλαχοχώρι της Πίνδου. 
Το 1931-2 μετεκπαιδεύτηκε με 
υποτροφία στην «Αβερώφειο 
Γεωργική Σχολή Λαρίσης». Επι-
στρέφοντας στο σχολείο. άρχισε 
εθελοντικά να μυεί τους γεωρ-
γούς στις σύγχρονες μεθόδους 
καλλιέργειας, έργο για το οποίο 
το Υπουργείο Γεωργίας του απέ-
νειμε «Έπαινο».  Τα έτη 1934-6, 
μετεκπαιδεύτηκε στο Πανεπι-
στήμιο Αθηνών αποφοιτώντας 
πρώτος με βαθμό 9 και 4/6. Ταυ-
τόχρονα γράφτηκε στη Φιλοσο-
φική Αθηνών. Δεν πρόλαβε να 
πάρει το πτυχίο, γιατί κηρύχτη-
κε ο ελληνοϊταλικός πόλεμος. 
Στρατεύτηκε, όπως όλοι οι νέοι. 
Με το τέλος του πολέμου επέ-
στρεψε στο χωριό του. Εντάχθη-
κε στο ΕΑΜ και στον εφεδρικό 
ΕΛΑΣ, με εντολή του οποίου δί-
δαξε στα ορεινά χωριά της Πίν-
δου. 

Το Φλεβάρη του 1945, πή-
ρε το πτυχίο του φιλολόγου 
με βαθμό άριστα κι επέστρεψε 
στην οργανική του θέση. Την 
επόμενη χρονιά προσλήφθηκε 
ως φιλόλογος στο Κ.Α. Δίδα-
ξε ένα χρόνο (1946-7). Η βασί-
λισσα Φρειδερίκη ζήτησε τότε 
από το Κολλέγιο ένα δάσκαλο, 
για να διδάξει το διάδοχο Κων-
σταντίνο. Προς γενική έκπλη-
ξη η ηγεσία επέλεξε το νέο φι-
λόλογο, αλλά παλιό δάσκαλο 

■  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΛΑΛΟΠΟΥΛΟΣ (1911-1987), 
ΣΥΝΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΟΥ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

Από τον
Γιάννη 
Μπασλή, 
Δρ. Φιλοσοφίας



Λαλόπουλο. Έτσι για δυο χρό-
νια χρημάτισε δάσκαλος του δι-
αδόχου. Όταν το 1949 η Βασίλισ-
σα ίδρυσε τα Ανάβρυτα, πρότει-
νε στο Λαλόπουλο ν’ αναλάβει 
τη Διεύθυνση. Αυτός αρνήθη-
κε. Προτίμησε να είναι καθηγη-
τής στο Κ.Α. Το 1951, κέρδισε δι-
ετή υποτροφία από το Institute 
of International Education για 
το πανεπιστήμιο του Illinois. 
Τον Ιούνιο του 1951, απόχτησε 
το Master of Education, ενώ το 
1952 το Advanced Certificate in 
Education. Το 1953, η ηγεσία του 
σχολείου τον επέλεξε ως Προϊ-
στάμενο (Διευθυντή) του Μέ-
σου Τμήματος. Το 1961, το ΔΣ 
του σχολείου τον επέλεξε ως δι-
άδοχο του Συνδιευθυντή Εμ. 
Τρουλλινού, που θα συνταξιοδο-
τούνταν (Συνεδρία 20/11/1961). 
Συνταξιοδοτήθηκε το 1973. Το 
1965, προτάθηκε από το ΔΣ της 
Ριζαρείου κι έγινε «Σύμβουλος 
Εκπαίδευσης της Σχολής», θέση 
που διατήρησε μέχρι το θάνατό 
του το 1987.

Η περίοδος της θητείας του 
ήταν δύσκολη. Συνεργάστηκε 
με τέσσερις αμερικανούς προ-
έδρους (Rice 1960-4, Davis 
1964-5, Beaverson 1965-70, 
Glassmeyer 1970-3), κάτι που 
απαιτούσε ικανότητα συνερ-
γασιών. Ύστερα η πολιτική κα-
τάσταση ήταν ταραχώδης, κάτι 
που επηρέαζε ασφαλώς τη λει-
τουργία του σχολείου. Ό Λαλό-
πουλος κατόρθωσε να προστα-

τεύσει τη Μαθητική Κοινότητα, 
η οποία ήταν και η μόνη δημο-
κρατικά εκλεγμένη σ’ όλη την 
Ελλάδα, από κακοτοπιές. Πολ-
λοί εκπαιδευτικοί έχουν να αφη-
γηθούν μια περίπτωση, που δεί-
χνει πόσο νοιάζονταν για τους 
μαθητές και το προσωπικό.

Αυτά τα λίγα, θαρρώ, είναι 
αρκετά, για να γνωρίσουν οι νεό-
τεροι αυτούς που έκαναν το Κολ-
λέγιο αυτό που είναι σήμερα. 

Ήταν ένας από 
αυτούς που 
διαμόρφωσαν 
και στέριωσαν 
το «Πνεύμα του 
Κολλεγίου».

Luxury Island Villas For Rent

Δύο αυτόνομες εξοχικές κατοικίες 5 υπνοδωματίων με πισίνα προς ενοικίαση, στη θέση Καστέλι - 
800 μέτρα από το λιμάνι της Ντάπιας, και με θέα το θαλάσσιο πέρασμα ανάμεσα στις Σπέτσες και το Πόρτο Χέλι.

 Παροχές: Πισίνα ιδιωτική (3m X 6m), ασύρματο Internet, συνδρομητική τηλεόραση, εξωτερική τραπεζαρία στην σκεπαστή βεράντα, παιδικά έπιπλα και 
εξοπλισμός, πλυντήριο ρούχων. Κλιματισμός σε όλα τα υπνοδωμάτια και τα καθιστικά. Κουζίνα πλήρως εξοπλισμένη. Προσωπικό για τον καθαρισμό.

www.spezzie.com, info@spezzie.com, τηλ/tel.: +30 6974 483 857

FOR RENT

Luxury Island Villas

Τρεις ήταν οι σημαντικότεροι ακαδημαϊκοί στόχοι, που έθεσε στη διάρκεια 
της θητείας του: ■ Η συνεχής επιμόρφωση των εκπαιδευτικών. Στη θητεία 
του οι προϋποθέσεις μετεκπαίδευσης πολλαπλασιάστηκαν. Έτσι, περισσό-
τεροι από 15 εκπαιδευτικοί μετεκπαιδεύτηκαν στην Αμερική και άλλες χώ-
ρες. ■ Ό εκσυγχρονισμός του Προγράμματος Σπουδών και των μεθόδων δι-
δασκαλίας. Τότε εντατικοποιήθηκε η προσπάθεια συγγραφής σχολικών βι-
βλίων. Κορυφαίο επίτευγμα αυτής της προσπάθειας ήταν η συγγραφή τρι-
ών βιβλίων διδασκαλίας της Αρχαίας Ελληνικής, τα οποία βραβεύτηκαν 
από την Ακαδημία Αθηνών. ■ Η περαιτέρω ανάπτυξη των εξωπρογραμμα-
τικών μαθητικών δραστηριοτήτων. Κορυφαίο επίτευγμα ήταν η καθιέρωση 
το 1969 του ετήσιου «Πανηγυριού» με πρόταση του καθηγητή-Συμβούλου 
της ΜΚ Αχ. Κοντοστάθη, μια πρωτοποριακή για την εποχή δραστηριότητα. 



Ό Πεταλούδας βρέθηκε σ’ ένα έρημο νησί. Έκλεισε τα 
μάτια και ονειρεύτηκε. Βρισκόταν σε μια κατάλευκη 
έρημο και περπατούσε φορώντας την τραγιάσκα 

του. Όταν ο λοφίσκος που του έκρυβε τη θέα χαμήλωσε, 
ξεπρόβαλε ένας δικαστής με δώδεκα καθηλωμένους 
ενόρκους. «Σε κατηγορώ ότι χαράμισες τη ζωή σου. Η ποινή 
είναι θάνατος». Ό Πεταλούδας δεν σάλεψε. «Ένοχος», είπε 
μέσα απ’ τα χείλη του.

Ξύπνησε δραπετεύοντας από δύο όνειρα ταυτόχρονα. 
Δεν ήταν πια στο νησί. γύρω του τα λουλούδια της άνοιξης. 
Ελεύθερος να πετάξει όπου λαχταρούσε, άφησε τη γραφίδα 
και τίναξε τα φτερά του ζωηρά. Έφυγε… αλλά δεν έφυγε ποτέ. 
Τις παρακάτω λέξεις τις γράφει ο Πεταλούδας.  

  

Το αγαπημένο παιχνίδι των παιδιών στη Β΄ Γυμνασίου 
ήταν η ναυμαχία… επί πίνακος και υπό την 
απαραίτητη προϋπόθεση ότι τον ρόλο του ναυάρχου 

θα υποδυόταν ο μαθηματικός κος. Ρ. Ό λόγος ήταν απλός: 
Ό κος. Ρ. έλυνε τα προβλήματα και τις ασκήσεις με τον 
πιο τσαπατσούλικο και άστατο τρόπο που θα μπορούσε 
να φανταστεί κανείς. Έπιανε την κιμωλία και άρχιζε σ’ ένα 
σημείο του πίνακα. Μόλις του τελείωνε ο χώρος, πήγαινε 
αλλού, διαλέγοντας το νέο σημείο εντελώς τυχαία. Φυσικά, 
το αποτέλεσμα ήταν ύστερα από λίγη ώρα ο κος. καθηγητής 
να έχει χάσει τ’ αβγά και τα πασχάλια, αφού δεν μπορούσε να 
βρει πού ξεκινούσε και πού τελείωνε η λύση.

Όι μαθητές, που ως γνωστόν διέπονται διαχρονικά 
από σοσιαλιστικά ιδεώδη, έσπευδαν να βοηθήσουν τον 
αγαπημένο τους δάσκαλο: Χωρίζονταν σε δύο ομάδες και 
ζωγράφιζαν στο τετράδιό τους το ταμπλό του παιχνιδιού. Ό 
σκοπός της ομάδας που είχε σειρά ήταν να προβλέψει σε ποιο 
σημείο του πίνακα θα συνέχιζε το έργο του ο κος. Ρ. Αν το 
πετύχαινε, η τάξη γέμιζε με ιαχές και κραυγές. 

«Τι έγινε, παιδάκια μου;»
«Εεε… κάνατε λάθος, κύριε».
«Λάθος, ε; Για να το ξανακάνουμε!»
Έσβηνε, λοιπόν, τον πίνακα, οι ομάδες ξαναχωρίζονταν και 

το παιχνίδι δεν τέλειωνε ποτέ.
Αν όμως η ομάδα αποτύγχανε, ακολουθούσαν βογκητά 

πόνου και οδύνης. Μια φορά, ένας μαθητής το παράκανε.
«Τι έπαθες, καλό μου παιδί;»
«Τίποτα… δεν μου βγαίνει η λύση».
Ό κος. Ρ. γύρισε τότε το κεφάλι και περιεργάστηκε τον 

χαώδη πίνακα.
«Δεν πειράζει. Όύτε κι εμένα».
Κι όλοι έβαλαν τα γέλια. 

Ο πεταλούδας «πέταξε» & θυμάται...

Απί θανες ιστορίες μέσα από τις τάξεις
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GLYFADA • KIFISSIA

Mykonos meets Zerteo in

GLYFADA: 78, Kyprou Str. •  Tel.: +30 210 894 6682   KIFISSIA: 1, Kolokotroni Str. • 1st Floor •  Tel.: +30 210 623 4324 
MYKONOS: CAVOTAGOO HOTEL 84 600 Mykonos Greece •  Tel.: +30 22890 20100
Shop Online at: www.zerteojewellery.com
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Ολοκληρωμένα – Εξωτικά 
Ταξίδια & Γαμήλια Πακέτα

Μονοήμερη
 
κρουαζιέρα

 
καθημερινά,

από το Τροκαντερό
 

με
 

το
 «ΠΛΑΤΥΤΕΡΑ ΤΩΝ ΟΥΡΑΝΩΝ»

μια αξέχαστη εκδρομή σε 3 νησιά του Αιγαίου
που περιλαμβάνει μεσημεριανό γεύμα
και ζωντανή μουσική και διασκέδαση.

Για κρατήσεις θέσεων, τιμές και πληροφορίες
210 4559900 | 210 4291000

ΤΟ ΠΑΚΕΤΟ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ:
• Charter πτήσεις με Pullmantur Air (Βoeing 747-Jumbo)
   από Μαδρίτη / Άγιο Δομίνικο ή Μαδρίτη/Κανκούν και επιστροφή
• Μεταφορές από το αεροδρόμιο στο ξενοδοχείο και αντίστροφα
• 7 διανυκτερεύσεις “ALL INCLUSIVE” με πλήρη διατροφή,
   ΟΛΑ ΤΑ ΠΟΤΑ, ψυχαγωγία!!
• Ταξιδιωτική Ασφάλεια • Φόρους αεροδρομίου
• ΔΩΡΕΑΝ παροχές για Νεόνυμφους ανάλογα το ξενοδοχείο
   (π.χ. Ρομαντικό πρωινό ή δείπνο, αναβάθμιση δωματίου, κρασί
   και φρούτα στο δωμάτιο, έκπτωση στο σπα κ.λ.π.).

στον ΑΓΙΟ ΔΟΜΙΝΙΚΟ (Πούντα Κάντα)
& ΡΙΒΙΕΡΑ ΜΑΓΙΑ (Κανκούν-Μεξικό)

Τακτικές αναχωρήσεις (δύο και τρείς φορές την εβδομάδα)
ΟΛΟ ΤΟΝ ΧΡΟΝΟ με Charter fl ights από ΜΑΔΡΙΤΗ “ALL INCLUSIVE”
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MY

CY

CMY
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Μπαίνοντας αργά και σταθερά στο φετινό καλοκαίρι, το 
Career Development Office πλησιάζει τα 4 χρόνια λει-

τουργίας του. Όι διασυνδέσεις αποφοίτων με την αγορά εργα-
σίας δείχνουν να αναπτύσσονται, παρά το δύσκολο οικονο-
μικό περιβάλλον στο οποίο κινούμαστε τα τελευταία χρόνια. 

Όι επαφές μας με την τοπική αγορά, αλλά και με τη διεθνή, 
επιβάλλουν πλέον πολύ παραπάνω σύνεση, οργάνωση, επιμονή 
και καλή διαχείριση για να έχουν αποτέλεσμα. Εκτός από τον μι-
κρότερο αριθμό των καλών ευκαιριών που προκύπτουν, καθορι-
στικοί παράγοντες είναι ο τρόπος και ο χρόνος, ώσπου μία καλή 
προσφορά να ωριμάσει και να κατατεθεί στο τραπέζι.

Για το CDO το 1ο εξάμηνο του 2016 κλείνει με…
 112 τοποθετήσεις αποφοίτων στην αγορά εργασίας, 

18 Σεμινάρια με 5 βασικούς άξονες (CV building, Market 
Approaching, Interview preparation, Effective Networking, 
LinkedIn optimization) και 15 Εκδηλώσεις επαγγελματικού 
περιεχομένου.  Κύριο μέλημά μας είναι η διασύνδεση των απο-
φοίτων μας με την αγορά εργασίας, και η αποτελεσματική στή-
ριξή τους για να διεκδικήσουν με επιτυχία τη θέση/συνεργασία 
που τους αξίζει. Γι’ αυτόν τον σκοπό χρειαζόμαστε καλή επικοι-
νωνία με τους αποφοίτους μας, επίκαιρα και καλά μελετημένα 
βιογραφικά, και γνωστοποίηση θέσεων εργασίας!
 Alumni Day 2016 – College Weekend 14-15/5. 2 ημέρες 

γεμάτες δρώμενα και συναντήσεις με πλήθος αποφοίτων και 
τις οικογένειές τους. Η παρουσία μας ως CDO πλαισιώθηκε και 
φέτος από τον συναπόφοιτο Δ. Μπρέζα’91 και το PlayGym – 
Family play, με δραστηριότητες για γονείς και παιδιά!
 Μία επαγγελματική εκδήλωση με ειδικό ενδιαφέρον: 
LinkedIn 2016, Σύγχρονες Πρακτικές. Βασική μας ομι-

λήτρια η κ. Μαρία Μωραγιάννη, Director of Career & Alumni 
Office, ALBA Graduate Business School, μας ανέλυσε διεξοδικά 
κάποια έξυπνα βήματα για να κάνουμε το προφίλ του LinkedIn 
πιο επικοινωνιακό και ιδιαίτερο – με στόχο να προσελκύσουμε 
το κοινό που μας ενδιαφέρει – για εύρεση εργασίας ή για άλ-
λου τύπου επαγγελματικές συνεργασίες. 

  Ασφάλιση Στελεχών Διοίκησης, 29 Ιουνίου 2016, 7.30μμ, Λέ-
σχη ΣΑΚΑ. Σε συνεργασία με την AIG και την Globalnet 
Insurance Brokers.

  Έρευνα γνώσης / ικανοποίησης από το CDO, σε συνεργασία 
με την Global link, Σεπτέμβριος 2016

 Εορτασμός 4 ετών CDO, Όκτώβριος 2016 
Για όλες τις εκδηλώσεις θα ενημερωθείτε αναλυτικότερα 

από το μηνιαίο Newsletter του CDO και την παρουσία μας στα 
social media.

Θερμές ευχές για ένα όμορφο ξεκίνημα καλοκαιριού αγα-
πημένοι συναπόφοιτοι! 

Ξένια Πασχοπούλου ’91
Υπεύθυνη CDO

Λίγα λόγια 
από την

Τα Νέα του…

Για το διάστημα του 2016 που ακολουθεί 
είναι προγραμματισμένα τα ακόλουθα:

CDO

Η 
ΚΑ

ΤΑ
ΧΩ

ΡΗ
ΣΗ

 Ε
ΙΝ

ΑΙ
 Ε

ΥΓ
ΕΝ

ΙΚ
Η 

ΠΡ
ΟΣ

Φ
ΟΡ

Α 
ΤΟ

Υ 
ΠΕ

ΡΙ
ΟΔ

ΙΚ
ΟΥ

 «Ε
ΡΜ

ΗΣ
»



 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ   ΣΑΚΑ line: 210 6722067, CDO line: 
210 6748844, e mail: cdo@saka.gr

LinkedIn 2016 –Έρευνα, ποιοτικά χαρακτηριστικά χρήσης του μέσου

Ταυτότητα Έρευνας: Μήνυμα μέσω Linkedin, 12 με 15 
Μαΐου 2016 – 3 ερωτήσεις στο inbox στελεχών που γνωρί-
ζουν και χρησιμοποιούν το μέσο. Συμμετέχοντες: 20 άτομα 
ερωτήθηκαν, 15 απάντησαν (75% ανταπόκριση). Στελέχη-
επαγγελματίες της αγοράς δραστήριοι κυρίως στον χώρο 
του Ανθρώπινου Δυναμικού. 
Συνήθειες χρήσης: ‘Διαβάζω και επικοινωνώ’ είναι ο χα-
ρακτηρισμός που ταιριάζει για τη χρήση που κάνουν στο 
LinkedIn τα στελέχη που ερωτήθηκαν. ‘Το χρησιμοποιώ 
(το έχω ανοιχτό) 1-2 ώρες την ημέρα. Διαβάζω άρθρα, 
quotations και τα professional updates των συνδέσμων μου 
– συγχαίρω κάποιους με σύντομα μηνύματα και απαντώ 
στο messaging που έχω λάβει. Διαβάζω αγγελίες για να 
δω πώς κινείται η αγορά μου και επισκέπτομαι LinkedIn 
groups για να μάθω για κάποια θέση / χώρο που δεν γνω-
ρίζω’. 
LinkedIn – Εργαλείο: 
Τα δυνατά σημεία του μέσου που προέκυψαν από τις απα-
ντήσεις των συμμετεχόντων είναι τα ακόλουθα: είναι ένα 
σοβαρό μέσο επαγγελματικής δικτύωσης που εδραιώθη-
κε. Είναι παγκόσμιο, είναι εύχρηστο, είναι μέσο επικοινω-
νίας, έχει γίνει αναγκαίο. Το LinkedIn είναι ένα επαγγελ-
ματικό ΕΡΓΑΛΕΙΌ. 
Σημεία που επισημάνθηκαν προς βελτίωση είναι η σχε-
τικά ανώριμη χρήση κάποιων μελών του – με έντονη φλυ-
αρία και τακτική παρουσία, αιτήσεις σύνδεσης ή αίτηση 
για συστάσεις από αγνώστους, ο περιορισμός των επιλο-
γών για προφίλ που είναι χωρίς κάποια πληρωμή, και η χρή-
ση των επαγγελματικών groups σαν σημεία πώλησης/προ-
βολής κάποιων ατόμων και των επιχειρηματικών τους κι-
νήσεων. Τέλος, αναφέρθηκε το γεγονός ότι δεν γνωρίζου-
με ακόμα το LinkedIn και δεν το χρησιμοποιούμε ιδιαίτε-
ρα ως εργοδότες, το χρησιμοποιούμε κυρίως ιδιωτικά. Σε 
γενικές γραμμές προέκυψε πως τίποτα δεν μας ενοχλεί πο-
λύ/έντονα στο LinkedIn. 
Το LinkedIn με μία λέξη είναι ΕΡΓΑΛΕΙΟ. Πολύτιμο, 
απαραίτητο, χρήσιμο και σημαντικό, ένα επαγγελματι-
κό δίκτυο που ενθαρρύνει την επικοινωνία σε παγκόσμιο 
επίπεδο. Πρόσφατα ανακοινώθηκε πως η Microsoft εξαγο-
ράζει το LinkedIn και επομένως είμαστε σε αναμονή εξελί-
ξεων από αυτή τη συμφωνία, με την ελπίδα η επαγγελμα-
τική δικτύωση να αναπτυχθεί περαιτέρω.

Πιο αναλυτικά τα αποτελέσματα της έρευνας βρίσκο-
νται στο website του ΣΑΚΑ, στις Ανακοινώσεις – Εκδηλώ-
σεις. Η φωτογράφιση ήταν ευγενική προσφορά της συνα-
ποφοίτου μας Ελένης Αναγνωστοπούλου ’10. 
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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

Το Thespis Greek Theatre κέρδισε το πρώτο βραβείο κοι-
νού στον τελικό του Short+Sweet Festival 2016 στο Ντου-
μπάι στις 11/3. Από ογδόντα θεατρικά έργα που πήραν 
μέρος στο Φεστιβάλ, στον τελικό κατάφεραν να φτάσουν 
έντεκα, συμπεριλαμβανομένου του ελληνικού θεατρικού 
έργου GREEK CIVIL (OUT OF) SERVICE / ΤΜΗΜΑ "ΕΞΥ-
ΠΗΡΕΤΗΣΗΣ" ΠΌΛΙΤΩΝ. Είναι η πρώτη φορά που θε-

ατρικό έργο στην ελληνική γλώσσα συμμετείχε στο διεθνές αυτό Φεστιβάλ. Το έργο 
έγραψε και σκηνοθέτησε η ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ ΚΡΑΤΣΑ ’02, η οποία ίδρυσε της θεατρι-
κή ομάδα Thespis Greek Theatre το 2013 στο Ντουμπάι, ενώ στην παράσταση έλαβε 
μέρος η ΚΑΡΟΛΙΝΑ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΎΛΟΎ ‘02. Το Thespis Greek Theatre είναι μια 
θεατρική ερασιτεχνική ομάδα, μη κερδοσκοπική, που απαρτίζεται από Έλληνες που 
ζουν και δραστηριοποιούνται επαγγελματικά στο Ντουμπάι και αγαπούν το θέατρο 
καθώς και τον πλούσιο ελληνικό πολιτισμό. 

Στις 26 Μαΐου 
2016 ο ΝΙΚΟΣ 
ΤΣΑΒΛΙΡΗΣ 
'66 τιμήθηκε 
από την Αθλη-
τική Συμβου-
λευτική Επι-
τροπή με το 
Βραβείο «Διά 
Βίου Άθληση» 
στο πλαίσιο 

των 15ων ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΕΙΩΝ. Το βραβείο απένει-
με ο Πρόεδρος της Επιτροπής ΝΙΚΟ ΜΑΧΑΙΡΑ 
’73. Στον ευχαριστήριο λόγο του ο Ν. Τσαβλίρης 
τόνισε  ότι ένα από τα σημαντικότερα πράγματα 
που δίδαξε το Κολλέγιο  ήταν και η αγάπη για τον 
αθλητισμό και την άσκηση. Χαρακτηριστικά ανέ-
φερε: Είμαι ένας από τους απόφοιτους - παλαιούς 
αθλητές - που κέρδισαν - σε κάποιο βαθμό - στο 
μεγάλο αγώνα της ζωής. Αυτός ο αγώνας περιέχει 
πολλά "αγωνίσματα" αλλά ίσως πιο σημαντικό εί-
ναι ότι ενστερνίστηκα - από την αρχή - την άσκη-
ση/ άθληση - σαν τρόπο ζωής - και σαν ψυχαγωγία.

Όι ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΘΑΝΑ-
ΣΟΠΟΎΛΟΣ ’13 και ΒΑΓ-
ΓΕΛΗΣ ΣΟΎΛΤΗΣ ’13 ξε-
κίνησαν το 2015, 
με την υποστή-
ριξη του Πανε-
πιστημίου του 
Durham και της 
MKO Enactus το 
project «Zeusius». 
Με αφε τηρία 
το πρότυπο των 
internships, το 
Zeusius επιδιώκει 
αρχικά να νοημα-
τοδοτήσει εκ νέ-
ου τον θεσμό της 
πρακτικής άσκη-
σης και να αποτε-
λέσει την ηλεκτρονική πλατ-
φόρμα όπου προπτυχιακοί 
και μεταπτυχιακοί φοιτητές 
θα έχουν πρόσβαση σε αγ-
γελίες για θέσεις πρακτικής 
άσκησης σε επιχειρήσεις και 
γραφεία όλων των επαγγελ-
ματικών κλάδων.

Δύο συναπόφοιτοι ο ΔΙΟΝΎΣΗΣ ΜΑΓΚΛΙ-
ΒΕΡΑΣ ’52, Πρόεδρος της Εθνικής Εταιρίας 
των Ελλήνων Λογοτεχνών και ο ΔΙΟΝΎΣΙ-
ΟΣ ΚΟΚΚΙΝΟΣ ’57, Πρόεδρος του Σώμα-
τος Όμοτίμων Καθηγητών του Πανεπιστη-
μίου Αθηνών συνοργάνωσαν στο αμφιθέα-
τρο «Ιω. Δρακόπουλος» του Πανεπιστημί-
ου Αθηνών (στις 29 Μαρτίου 2016) την επι-

τυχημένη Ημερίδα: «Επιστήμονες Λογοτέχνες»: όταν η επιστήμη συναντάει τη λογοτε-
χνία. Μεταξύ των εισηγητών ήταν κι ο ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΑΣΣΗΣ ’50, πρέσβης ε.τ.  - 
λογοτέχνης.

Κατά τις εκλογές του 
Ελληνικού Συλλόγου 
Αποφοίτων του London 
School of Economics 
and Political Science 
(LSE) για την ανάδει-
ξη επταμελόυς Διοικη-
τικού Συμβουλίου που 
πραγματοποιήθηκαν 
στις 4/4/2016, Πρόε-
δρος εξελέγη ο ΝΙΚΟΣ 
ΣΟΦΙΑΝΟΣ '85 (πρώ-
τος σε ψήφους), Αντι-
πρόεδρος και Ταμίας 
ο ΘΟΔΩΡΟΣ ΚΑΛΑ-
ΜΠΟΚΗΣ '07 (δεύτε-
ρος) και Γενική Γραμ-
ματέας η ΕΛΕΝΗ 
ΔΟΎΝΔΟΎΛΑΚΗ '96 
(τρίτη). 



Έχουμε υποχρέωση αλλά και κίνητρο ισχυρό να θέσου-
με στέρεες βάσεις για το μέλλον της ομάδας, πάντα μέσα 
στο πλαίσιο λειτουργίας της ως πρωτίστως σχολικής.

Καλό «στιβικό», για εμάς, καλοκαίρι! 

Στη «μάχη» των πανελληνίων!
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Αγ. Νικολάου 13
Βουλιαγμένη 166 71 Αθήνα

Τ 210 8990391 F 210 8955790
www.amarilia.gr

Ανδρέας Παΐσιος ’89

Από τον Γιώργο Σακελλαριάδη ’01
Υπεύθυνο Σωματειακών Ομάδων ΣΑΚΑ

Σε μία ιδιαίτερη ή μάλλον «μετα-
βατική» χρονιά, ως προς την ορ-
γάνωση και τον τρόπο λειτουρ-

γίας της ομάδας μας, τα Πανελλήνια 
Πρωταθλήματα ξεκίνησαν με τον ΣΑ-
ΚΑ να έχει για πρώτη φορά τόσο ηχη-
ρή παρουσία στα ατομικά αγωνίσματα 

στην κατηγορία των Ανδρών.
Το Σαββατοκύριακο 18/19 Ιουνίου, στην Πάτρα, ο ΣΑ-

ΚΑ αγωνίστηκε σε 5 διαφορετικά αγωνίσματα με 6 αθλητές. 
Ό Νίκος Εμπέογλου ’15 «άγγιξε» τα 48” και κατετάγη δεύτε-
ρος στα 400μ, ενώ ο Άγγελος Βασιλείου ’15 κέρδισε μία 2η 
και μία 5η θέση σε 1.500μ και 800μ αντίστοιχα. Ό Νίκος Γκό-
τσης ’12 κέρδισε την 4η θέση στα 3.000μ με φυσικά εμπόδια, 
ενώ πολύ καλές εμφανίσεις πραγματοποίησαν και οι Αλέ-
ξανδρος Αναστασιάδης ’15 στα 1.500μ, Γιώργος Βασιλείου 
’16 στα 400μ και Θάνος Κλωνόπουλος ’03 στα 110μ εμπόδια. 

Ό ΣΑΚΑ για πρώτη φορά συγκεντρώνει 39.0 βαθμούς 
στην «μεγάλη» κατηγορία, χωρίς να βαθμολογείται σε ομα-
δικό αγώνισμα, και κατέλαβε την 18η θέση, αποτέλεσμα 
εξαιρετικό. Ακολουθούν οι κατηγορίες των Παμπαίδων-
Παγκορασίδων, Παίδων-Κορασίδων, Εφήβων-Νεανίδων, 
και Νέων, όπου ο Σύλλογός μας είναι παραδοσιακά ισχυ-
ρός και σταθερά στα 5 καλύτερα Σωματεία της Ελλάδας 
εδώ και σχεδόν 10 χρόνια. 

Η ανάγκη επαναπροσδιορισμού των στόχων μας και 
του λειτουργικού μοντέλου της ομάδας είναι πιο επιτακτι-
κή από ποτέ. Με τη συμμετοχή στο Ευρωπαϊκό Κύπελλο 
Συλλόγων το 2015 «έκλεισε» ένας κύκλος και ευοδώθηκε 
με τον πιο εμφαντικό τρόπο μία σπουδαία 10ετής πορεία. 

sports

 Ο Νίκος Γκότσης ’12 κέρδισε την 4η θέση στα 3.000μ 
με φυσικά εμπόδια.

Ο Θάνος Κλωνόπουλος ’03 σε προπόνη-
ση στο Στάδιο Στεφάνου Δέλτα.

Ο Αλέξανδρος Αναστασιάδης ’15 στην προετοιμασία του  
για τα 1.500μ.

Άγγελος Βασιλείου ’15 Νίκος Εμπέογλου ’15
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 ΣΑΚΑ ΜΙΝΙ-ΒΟΛΕΪ  Φέτος οι ομάδες μας 
των μίνι, αποτελούμενες αποκλειστι-
κά από μαθητές/ριες των δημοτικών 

μας, συμμετείχαν σε διάφορα τουρνουά του 
Α.Σ.Ι.Σ., όπου σημείωσαν εξαιρετική επι-
τυχία, ειδικά τα κορίτσια. Πλέον εκδηλώ-
νεται μεγάλο ενδιαφέρον για τις προπονή-
σεις του ΣΑΚΑ και καταγράφεται σημαντι-
κή προσέλευση. 
Την χρονιά που πέρασε πραγματοποιή-
θηκαν επίσης φιλικές συναντήσεις με την 
ομάδα του «ΑΌ. Παλλήνης», με την ομάδα 
των «Γλυκών Νερών» και τέλος, λάβαμε μέ-
ρος στο τουρνουά αγοριών/κοριτσιών στην 
Κερατέα με την συμμετοχή 10 ομάδων ανά 
κατηγορία. Προπονητής των ομάδων είναι 
ο κ.  Σόλων Σανιώτης ’86.

 ΣΑΚΑ ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΕΣ  Η ομάδα μας 
τερμάτισε 5η, πετυχαίνοντας 5 νί-
κες σε 9 αγώνες, ενώ έως και την 

προτελευταία αγωνιστική είχε ισοβαθ-
μήσει στην 3η θέση που θα «οδηγού-
σε» στο F4 του ομίλου. Τα μηνύματα 
είναι πολύ αισιόδοξα γιατί ο κύριος 

κορμός της ομάδας παρα-
μένει ο ίδιος και 2-3 ταλα-
ντούχες νεαρές αθλήτριες 
θα ενταχθούν στην ομά-
δα από το καλοκαίρι. 

Υποσχέσεις για το μέλλον
 ΣΑΚΑ ΠΑΜΠΑΙΔΕΣ  Η ομάδα 
των Παμπαίδων του ΣΑ-
ΚΑ κατέλαβε την 8η θέση 

σε σύνολο 12 ομάδων, με 4 νί-
κες και 7 ήττες. Όι νεαροί αθλη-
τές άφησαν υποσχέσεις για το 
μέλλον, καθώς ο βασικός κορ-
μός της ομάδας θα αγωνίζεται 
στην ίδια κατηγορία και για τα 
επόμενα 2 χρόνια. Αποκομίζο-
ντας εμπειρίες από τη φετινή 
αγωνιστική χρονιά, στοχεύου-
με να τερματίσουμε σε καλύτε-
ρη βαθμολογικά θέση την επό-
μενη αγωνιστική περίοδο. Άλ-
λωστε, η ομάδα θα αγωνιστεί 
και στην ανώτερη ηλικιακά κα-
τηγορία, αυτή των Παίδων και 
οι νεαροί αθλητές θα απο-
κτήσουν εμπειρίες πολλών 
αγώνων. 
Ραντεβού λοιπόν τον Σε-
πτέμβρη, με την έναρξη της 
προετοιμασίας. Καλό καλο-
καίρι και καλό beach-volley 
σε όλους!

v lley Του  Στέφανου Ρούμελη  ’83

Οι Παγκορασίδες μας πανηγυρίζουν αμέσως μετά την λή-
ξη του νικηφόρου εκτός έδρας αγώνα τους, εναντίον του 
Παναθηναϊκού, στο κλειστό της Λεωφόρου Αλεξάνδρας.



Ολοταχώς για 2η σεζόν
Της Ιωάννας Μόσχου ‘15

Με το σχολικό έτος να έχει 
ολοκληρωθεί, η κολυμβη-
τική ομάδα συνεχίζει ακά-

θεκτη τις προπονήσεις της, καθώς η 
αγωνιστική περίοδος δεν έχει ακόμα 
τελειώσει... Η κολυμβητική ομάδα 
του ΣΑΚΑ, έχοντας ήδη αρχίσει την 
ενεργή πορεία της από τον Σεπτέμ-
βριο του προηγούμενου έτους, δια-
νύει μια περίοδο συνεχούς προόδου 
προκειμένου να πετύχει τους στόχους 
της. Όι προπονήσεις πραγματοποιού-
νται καθημερινά, με τόσο τους προ-
πονητές όσο και τους αθλητές μας 
να δίνουν το δυναμικό παρόν και να 
προσπαθούν συνεχώς να βελτιώσουν 
τις επιδόσεις τους. Βέβαια, πέρα από 

τα αυστηρά όρια της προπόνησης, η 
πλάκα, η διασκέδαση και το χιούμορ 
δεν λείπουν, δημιουργώντας έτσι ένα 
ευχάριστο κλίμα.

Σε ό,τι αφορά τα τωρινά δρώμε-
να, στις 25-26 Ιουνίου ολοκληρώνε-
ται το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα των 
προ-αγωνιστικών κατηγοριών, ενώ 
οι αθλητές που έχουν προκριθεί στις 
αγωνιστικές κατηγορίες αναμένουν 
τη συμμετοχή τους στο Πανελλήνιο 
Πρωτάθλημα στον Βόλο, όπου θα κυ-
νηγήσουν τις καλύτερες δυνατές θέ-
σεις! Ό τομέας της κολύμβησης συνε-
χίζει να αναπτύσσεται και να προσφέ-
ρει όλο και περισσότερα στο Σχολείο 
μας! 

Κολύμβηση
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66  ερμής 

9η ΣΑΚΑ LIGA
Σφύριγμα

για τηνΤΟ ΠΡΩΤΆΘΛΗΜΆ ΤΩΝ ΆΠΟΦΟΊΤΩΝ

Ήταν η πιο συναρπαστική διοργάνωση και στα τέσσερα 
τρόπαια. Τη διεξαγωγή των τεσσάρων τελικών παρακολού-
θησε πλήθος αποφοίτων με την αγωνία σε όλα τα γήπεδα 
να βρίσκεται στα ύψη. Τελικά, η διοργάνωση ολοκληρώθη-
κε με νέα ρεκόρ, νέους τροπαιούχους και φυσικά εκπλήξεις.

 Κυρίαρχο γεγονός: και τα τρία τρόπαια πήγαν σε rookie 
ομάδες. Και οι τρεις τελικοί κρίθηκαν στις λεπτομέρειες. 
Φάσεις και γκολ θα δείτε στο youtube όταν ο «μάγος» σκη-
νοθέτης Αδάμ Πετρίτσης ’00 ολοκληρώσει τα video.

Το μεγαλύτερο, όμως, όφελος είναι η καθαρά Κολλεγια-
κή και υψηλότατου επιπέδου συμπεριφορά όλων των ομά-

δων. Είναι ο δεσμός μας με το σχολείο που διατηρείται και μετά από την αποφοί-
τησή μας. Είναι το εβδομαδιαίο reunion των αποφοίτων, χωρίς διακρίσεις ή περιο-
ρισμούς, με μοναδικά κριτήρια την ισονομία, την καλή διάθεση και τη διασκέδαση. 

Από τον Μιχάλη
Ιωακειμίδη ’88
Πρόεδρο ΣΑΚΑ LIGA

ΤΕΛΊΚΟΣ
Παρασκευή 03/06/2016
Διαιτητές: Ν. Λαμπρόπουλος – Π. Νακόπουλος

GALACTICOS F.C.– ONE DROP F.C. 0-1

ΜΊΚΡΟΣ ΤΕΛΊΚΟΣ
Παρασκευή 03/06/2016
Διαιτητής: Ν. Λαμπρόπουλος

CITIZENS F.C. – RE-PLAYBOYS F.C. 3-1

ΤΕΛΊΚΟΣ CONSOLATION CUP
Παρασκευή 03/06/2016
Διαιτητές: Π. Νακόπουλος – Δ. Βελέντζας

CLASS MILLENIUM F.C. – A.K. PIRATES F.C.   1-2

ΟΙ ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΕΣ ONE DROP F.C. Οι CITIZENS F.C. – 3η θέση και χάλκινο μετάλλιο Οι A.K. PIRATES F.C. – κάτοχοι του Consolation Cup

Οι GALACTICOS F.C. – 2η θέση και αργυρό μετάλλιο
Ο αγώνας τα είχε όλα: Συστήματα, καταστροφή του παιχνιδιού 
και των ατού των αντιπάλων, αρκετές φάσεις, παιχνίδι δυνατό 
και καθαρό, ημίχρονο 0-0. Με την κούραση να γίνεται εμφανής 
μετά το 50΄, το παιχνίδι πήγαινε καρφί για παράταση, δύο λεπτά 
όμως πριν τη λήξη μια φαινομενικά εύκολη φάση έκρινε το ματς, 
με το δεύτερο σκόρερ Σπύρο Αϋφαντή να δίνει με κοντινό σουτ 
τη νίκη στην ONE DROP F.C. του Άλεξ Ρομπς ’08.
Η ONE DROP F.C. είναι νέα ομάδα στη διοργάνωση, ως εκ τούτου 
είναι το πρώτο της τρόπαιο. Και εις ανώτερα παιδιά!

Οι RE-PLAYBOYS F.C. – 4η θέση – όπως ξεκίνησαν
Αρχικά φάνηκε ότι οι CITIZENS F.C. θα επικρατούσαν εύκολα, 
αφού νωρίς έγινε το 2-0. Μαγική εικόνα όμως, αφού ο αρχηγός 
των RE-PLAYBOYS F.C. Νίκος Ζαρακοβίτης ’99 κατέφτασε μετά 
το 15΄ και το ματς ισορρόπησε πλήρως. Τελικά, οι CITIZENS F.C. 
του Άγγελου Ζωγράφου ’07 δεν «ίδρωσαν» αρκετά ώστε να 
ανησυχήσουν, αφού στα δύο γκολ του Γιώργου Μισαηλίδη και σε 
ένα του Στέλιου Αναγνωστόπουλου ’09, απάντηση υπήρχε μόνο 
άπαξ από τον Αναστάση Παύλου ’06. Χάλκινο για την μακράν πιο 
επιτυχημένη ομάδα της τελευταίας πενταετίας!

Οι CLASS MILLENIUM F.C.
Ματσάρα, η οποία παραλίγο να κατέληγε σε μια από τις 
μεγαλύτερες εκπλήξεις. Η CLASS MILLENIUM F.C. του Γιώργου 
Σακελλαριάδη ’01, μετά από τρελή πορεία σε κανονική περίοδο 
και σε όλα τα playoff, προηγήθηκε 1-0 και με εκπληκτική 
τακτική κρατούσε τη νίκη στα χέρια της. Τελικά η ομάδα του 
Δαμιανού Ματιάτου ’05 ισοφάρισε τρία λεπτά πριν τη λήξη της 
κανονικής περιόδου και στη ρουλέτα της παράτασης πέτυχε το 
νικητήριο τέρμα δύο λεπτά πριν τη λήξη. Και οι A.K. PIRATES 
κατακτούν το πρώτο τους τρόπαιο στην πρώτη τους εμφάνιση.

Θερμές ευχαριστίες και ένα μεγάλο 
«συγχαρητήρια» στα μέλη της Επιτροπής 
διοργάνωσης, οι οποίοι ανιδιοτελώς «τρέ-
χουν» καθ' όλη τη διάρκεια της χρονιάς 
τη ΣΑΚΑ LIGA. Η φετινή Επιτροπή  απο-
τελείται από τους Γιάννη Παναγιωτούρο 
’84 (υπεύθυνο διοργανώσεων πρωταθλή-
ματος ΣΑΚΑ LIGA και κυπέλλου ΣΑΚΑ), 
Θάνο Δαμκαλίδη ’97, Νάσο Καλλίρη ’06 
(υπεύθυνο σελίδας FB), Γιώργο Ξανθάκη 
’83, Δημήτρη Ηλιόπουλο ’81, Νίκο Γκο-
λιόπουλο ’14, Γιώργο Δεμένεγα ’07, Δη-
μήτρη Τζούλη ’92, Κωνσταντίνο Κρητικό 
’03 και Άρη Μαστρόκαλο ’10.  

SITE - http://www.saka.gr/sakaLIGA/                    FΒ - https://www.facebook.com/groups/460442280683430/ 
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ΤΕΛΊΚΟΣ ΣΆΚΆ SPIRIT CUP
Παρασκευή 03/06/2016
Διαιτητές: Π. Νακόπουλος – Δ. Βελέντζας

ONE HIT WONDERS F.C. – GOLDIES F.C.   4-2

ΚΥΠΕΛΛΟ ΣΆΚΆ
Παρασκευή 22/04/2016
Διαιτητής: Ν. Λαμπρόπουλος

ONE DROP F.C. –
CITIZENS F.C.       2-3     

Οι ONE HIT WONDERS F.C. – ΣΑΚΑ Spirit Cup

Οι GOLDIES F.C.
Τα θεωρητικά φαβορί του συγκεκριμένου τροπαίου, πήγαν 
τρένο στον τελικό και εκεί ξεδίπλωσαν τις ικανότητές τους 
δίνοντάς μας τον καλύτερο τελικό του τροπαίου ever. Ισοδύναμο 
παιχνίδι, με το θεωρητικό φαβορί (GOLDIES F.C.) να τα βρίσκουν 
σκούρα απέναντι στους πιο φρέσκους ONE HIT WONDERS 
F.C. Ισόπαλη και η κανονική διάρκεια και η παράταση, γκολ 
και στις δύο περιπτώσεις. Στα πέναλτι η ομάδα του Φοίβου 
Σωτηρόπουλου ’06, πιο τυχερή και πιο συγκεντρωμένη πήρε 
το τρόπαιο. Πρώτη κατάκτηση στην πρώτη συμμετοχή!

ΣΚΟΡΕΡ
LIGA: πρώτος ο Βαγγέλης 
Κολίντζας ’06 των GA-
LACTICOS F.C. (56 goals). 
Ακολούθησε ο Σπύρος 
Αϋφαντής ’10 (52 goals), των 
ONE DROP F.C. και ο Κίμων 
Λουμίδης ’93 των GOLDIES 
F.C. (38 goals).
ΚΥΠΈΛΛΟ: Σπύρος 
Αϋφαντής ’10 και Γιάννης 
Μισαηλίδης ’12 σκόραραν 
στον τελικό, όμως ο πρώτος 
σκόραρε σε όλες τις φάσεις 
και με 10 goals πήρε τελικά 
τον τίτλο.

Η νέα περίοδος
10η ΣΑΚΑ LIGA
 θα ξεκινήσει, 
στις 9 /9/2016 

Φτιάξτε την ομάδα 
σας οι ενδιαφερόμενοι 
απόφοιτοι και ελάτε. Το 

μόνο σίγουρο είναι ότι δε 
θα το μετανιώσετε. Σας 

περιμένουμε!

H ΦΕΤΊΝΗ ΣΆΚΆ LIGA ΜΆΣ ΕΔΩΣΕ:
 Εννέα μήνες γεμάτους ποδόσφαιρο
 412 παιχνίδια 
 1010 συμμετέχοντες, μοναδικά εγγεγραμμένους στη database της ΣΑΚΑ LIGA
 Πρωταθλητές τους ONE DROP F.C. του Αλέξανδρου Ρομπς ’08
 Κυπελλούχους τους CITIZENS F.C. του Άγγελου Ζωγράφου ’07
 Consolation Cup στους A.K.PIRATES F.C. του Δαμιανού Ματιάτου ’05
 ΣΑΚΑ Spirit Cup στους ONE HIT WONDERS F.C. του Φοίβου Σωτηρόπουλου ’06
 Πρώτη θέση στους GALACTICOS F.C. του Στέφανου Κουλάνδρου ’06
 Καλύτερη επίθεση: GALACTICOS F.C. (157 τέρματα – ισοφάριση ρεκόρ ΣΑΚΑ LIGA)
 Καλύτερη άμυνα: GALACTICOS F.C. (13 τέρματα – νέο ρεκόρ ΣΑΚΑ LIGA)
 Καλύτερη διαφορά τερμάτων: GALACTICOS F.C. (144 τέρματα – νέο ρεκόρ ΣΑΚΑ LIGA)
  Πρώτος σκόρερ πρωταθλήματος : Βαγγέλης Κολίντζας ’06 (56 τέρματα) και πρώτος 

σκόρερ κυπέλλου: Σπύρος Αϋφαντής ’10 (10 τέρματα)
 Συμμετοχή στον τελικό στο τουρνουά του Λυκείου στο Πανηγύρι των μαθητών 

2016 (ήττα στα πέναλτι από την πανάξια ομάδα των μαθητών του σχολείου)
 Τη συμμετοχή μας με μεγάλες πιθανότητες για κατάκτηση του τροπαίου στο 1ο 

APS Cup (Alumni of Private Schools). Την ώρα που εκδίδεται ο ΕΡΜΗΣ δεν έχουν 
ολοκληρωθεί οι αγώνες, περισσότερα θα μάθετε στο τεύχος Σεπτεμβρίου ’16.

 και – το κυριότερο – την οικονομική αυτάρκεια για το σύνολο της διοργάνωσης, 
κατά την οποία χωρίς έκτακτα έσοδα ή χορηγία φέτος η διοργάνωση πέτυχε 
πλεόνασμα περίπου 1500€.

SITE - http://www.saka.gr/sakaLIGA/                    FΒ - https://www.facebook.com/groups/460442280683430/ 
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ΣΑΚΑ BasketLeague

Από την  Άννα-Μαρία Κορακίτη ’13

Φωτογραφίες: Άρης Μαστρόκαλος ’10

Για τρίτη συνεχόμενη χρονιά η ΣΑ-
ΚΑ BasketLeague’16 ολοκληρώ-
θηκε το τελευταίο Σαββατοκύ-

ριακο του Μαΐου στο κλειστό Γυμνα-
στήριο του Σχολείου μας. Ύστερα από 
μία γεμάτη σεζόν, με παράλληλη δι-
εξαγωγή πρωταθλήματος και κυπέλ-

λου, συνολικά 178 αγώνες στο καινούριο μας παρκέ, 
φτάσαμε στο τέλος της χρονιάς και την ανάδειξη των 
φετινών νικητών.

Στα τέλη του Μαρτίου, πραγματοποιήθηκε ο πρώ-
τος φετινός τελικός, ο τελικός της Consolation League 
ανάμεσα στους Space Olives και τους Aguanile, με 
τους πρώτους να κατακτούν τον τίτλο μετά από 
έναν ανατρεπτικό αγώνα. Ακολούθησε ένα από τα 
πιο όμορφα παιχνίδια που έχουμε δει στην ιστορία 
της Basketleague: ο τελικός κυπέλλου ανάμεσα στους 
99ers και τους Assassins. Πολύπειρες ομάδες, κάθε 
χρόνο αγωνιζόμενες σε μικρούς και μεγάλους τελι-
κούς, με εξαιρετική συμπεριφορά στο γήπεδο και 
άψογη διαιτησία μας χάρισαν ένα παιχνίδι ακατάλ-
ληλο για καρδιακούς αλλά με ποιοτικό μπάσκετ που 

οδήγησε τους 99ers 
στην κούπα. Για άλλη 
μία φορά τον τίτλο του 
πρωταθλητή κατέκτη-
σαν οι All-Stars’10 κά-
νοντας το back to back 
και αναδεικνύοντας το 
ταλέντο τους αλλά και 
τη δύναμη της παρέας 
τους. Τη 2η και την 
3η θέση στο πρωτά-
θλημα κατέλαβαν οι 
Assassins και οι 99ers 
αντίστοιχα.

Με το πέρας των 
τελικών στις 29 Μαΐ-
ου πραγματοποιήθη-
καν οι απονομές στις 
ομάδες και στους παί-
κτες που ξεχώρισαν. 
Νικητής του φετινού 
διαγωνισμού τριπό-

next year!
See you

O Αργύρης Μάντζος ’10
στο νικηφόρο σουτ.



ντων αναδείχθηκε ο Αργύρης Μάντζος (All-Stars’10) 
διατηρώντας το τρόπαιο στα χέρια των All-Stars 
ύστερα από τις δύο συνεχόμενες κατακτήσεις του Γ. 
Κορακίτη. Φέτος για πρώτη φορά καθιερώθηκε το 
βραβείο MVP ΣΑΚΑ BasketLeague που απονεμήθη-
κε στον Άγγελο Κοταρίδη (Thunder Buddies) ύστε-
ρα από ψηφοφορία των παικτών σε όλη τη διάρκεια 
του πρωταθλήματος. Η Επιτροπή ψήφισε και ανέδει-
ξε MVP του τελικού κυπέλλου τον Σέργιο Παπαδό-
πουλο (99ers) και MVP του τελικού του πρωταθλή-
ματος τον Γιάννη Μισαηλίδη (All-Stars’10). Παράλ-
ληλα διαμόρφωσε την εξής All-Star Team για τη φε-
τινή σεζόν: Άγγελος Κοταρίδης (Thunder Buddies), 
Γιάννης Μισαηλίδης (All-Stars’10), Γιώργος Κορακί-
της (All-Stars’10), Γιάννης Ζήρος (Assassins), Βίκτω-
ρας Παππάς (Assassins). Τέλος, οι πρώτοι σκόρερ 
του πρωταθλήματος ήταν οι Σέργιος Παπαδόπου-
λος (99ers), Άγγελος Κοταρίδης (Thunder Buddies), 
και Θανάσης Σοφιανός (Jokers) ενώ δόθηκε επίσης 
για πρώτη φορά βραβείο Fair Play στους Barcelioma. 

Ευχαριστούμε πολύ όλες τις ομάδες που συμμε-
τείχαν φέτος στη διοργάνωση και τους γιατρούς μας 
Φίλιππο Κοντό και Παύλο Πάντο που μας βοήθησαν 
στις άτυχες στιγμές. Προσωπικά θα ήθελα να ευχαρι-
στήσω ιδιαίτερα όλα τα μέλη της Επιτροπής για την 
άψογη συνεργασία μας και τη στήριξή τους. Καλό 
καλοκαίρι, καλή ξεκούραση και θα επανέλθουμε με 
τη ΣΑΚΑ BasketLeague’17!  

Με μοναδική θέα στον Κορινθιακό κόλπο, σε υψόμετρο 1100 
μέτρων, απλώνονται τα 7 φινλανδικά chalets. Κατασκευασμέ-
νο εξολοκλήρου από φυσικά υλικά, το φινλανδικό ξύλο και 
τη πέτρα αποτελείται από 7 αυτόνομες κατοικίες. Βιώστε την 
φιλοσοφία του Υάδες Mountain Resort και την σημασία στην 
λεπτομέρεια που το κάνει τόσο ιδιαίτερο και σαγηνευτικό. 

Υάδες Mountain Resort στα Κάτω Τρίκαλα Κορινθίας
Τηλ : 6948949763, 6947810442
Fax : 2743091327
Email :  info@hyades-resort.com
Site :  www.hyades-resort.com
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Επιμέλεια:  Χρ. Μεγκουσίδης ’10

ΝΙΚΟΣ ΕΡΗΝΑΚΗΣ ‘05

Σύντομα όλα θα καίγονται και 
θα φωτίζουν τα μάτια σου

Εκδόσεις Ροές, 2015

Πρόκειται για μια ιδιαι-
τέρως αξιοπρόσεχτη 

πρώτη παρουσία στα ελλη-
νικά γράμματα. 
Ο νεαρός ποιητής έχει ένα 
εγγενές χάρισμα γητευτή 
νοημάτων, μεταφραστή συ-
ναισθημάτων, ενορχηστρω-
τή ιδεών - ο λόγος του είναι 
ολόφρεσκος και ώριμος. 
Εκπροσωπεί μια γενιά 
ασφαλώς ανασφαλή, οργι-
σμένα αποστασιοποιημένη, 
αλλά και με άπειρες δυνα-
τότητες, καινοφανείς δεξιό-
τητες, γονιδιακή σοφία και 
οξυμμένο ένστικτο. Σ' αυ-
τήν απευθύνεται, κατευθύ-
νει, όμως, τη λυρική δυναμι-
κή των στίχων του και προς 
όλους τους ζωντανούς αν-
θρώπους. Γράφει καίριους 
στίχους κοινοποιώντας μας 
μυστικά ουσίας...  

ΓΙΩΡΓΟΣ ΨΑΛΤΗΣ ’87

Σπόροι 
παπαρούνας

Εκδόσεις Κουκούτσι, 2015

Τρεις σπονδυλωτοί μο-
νόλογοι για τα παιδι-

κά χρόνια, τις οικογένειες, 
τους λαούς και τα αδιέξο-
δά τους. Το έργο εκτυλίσσε-
ται στην Αυστρία, στις αρχές 
του 20ού αιώνα. Ο Αδόλφος 
έχει μετακομίσει στη Βιέννη 
για να σπουδάσει στην Κα-
λών Τεχνών, χωρίς να πείθει 
ότι αυτός είναι ο δρόμος που 
πρόκειται να ακολουθήσει 
στη ζωή του. Οι δύο αδελφές 
του και η γυναίκα που ερω-
τεύτηκε στην εφηβεία του 
μιλούν γι’ αυτόν και για την 
εποχή τους. 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΦΤΣΗΣ’62

Ο χειμώνας 
μέσα μου 

Εκδόσεις Μέθεξις, 2015

Μία μικρή Γερμανίδα με-
γαλώνει με τη μικρό-

τερη αδελφή της χαρούμε-
να και ξέγνοιαστα, την επο-
χή του μεσοπολέμου στην 
Αθήνα κάτω από τον αττικό 
ουρανό, σε ένα όμορφο και 
φιλικό περιβάλλον γεμάτο 
από συμμαθήτριες και φί-
λους. Ο πόλεμος που φαίνε-
ται να έρχεται είναι γι αυτήν 
κάτι απόμακρο, αν και τα 
σημάδια του ήδη αρχίζουν 
να την αγγίζουν. Πριν ακό-
μα ξεσπάσει ο ανεμοστρό-
βιλος του πολέμου, γνωρί-
ζει τον έρωτα και τον χάνει 
αμέσως μέσα στην αντάρα 
που σηκώνει η καταστροφή, 
αλλά τον ξαναβρίσκει εντε-
λώς τυχαία και γαντζώνεται 
επάνω του με όλη της τη δύ-
ναμη. 

ΙΩΑΝΝΗΣ Α. ΦΑΡΧΟΥΝΤ ’05

Η αξίωση απόδοσης του κέρ-
δους στην παράνομη χρησι-
μοποίηση εικόνας προσώπου

Νομική Βιβλιοθήκη, 2016

Βρίσκει νομικό έρεισμα η 
απόδοση ενός οικονομι-

κού αποτελέσματος («κέρ-
δος»), το οποίο, ενώ παρή-
χθη μέσω της αξιοποίησης 
«ξένων» μέσων, ωστόσο δεν 
αποτελεί «ζημία» για το φο-
ρέα του δικαιώματος, καθό-
σον αυτός είτε δεν είχε την 
πρόθεση αξιοποίησής του, 
είτε δεν διέθετε τις απαι-
τούμενες ικανότητες για την 
παραγωγή μιας υπεραξίας.

Η παρούσα προβληματι-
κή αποκτά ιδιαίτερη σημα-
σία στις περιπτώσεις, κατά 
τις οποίες βασικό κίνητρο 
του προσβάλλοντος ήταν η 
πρόθεση παραγωγής -και η 
παραγωγή- «ωφέλειας» και 
όχι η προσβολή της προσω-
πικότητας, η οποία εμφανί-
ζεται ως αναγκαίο επακό-
λουθο, «παράπλευρη απώ-
λεια» της δραστηριότητάς 
του. Η αντίθετη περίπτωση 
-η προσβολή ως αυτοσκο-
πός- αντιμετωπίζεται επιτυ-
χέστερα με την αξίωση χρη-
ματικής ικανοποίησης. 

Βιβλίο
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ΤΑΣΟΣ ΠΟΛΙΤΟΠΟΎΛΟΣ ’60 (1941 – 2015)

Ο Τάσος γεννήθηκε στις 22 
Νοεμβρίου 1941, στην 

Αθήνα. Είχε την κακοτυχία 
να χάσει την μητέρα του από 
τις κακουχίες της Γερμανικής 
κατοχής σε ηλικία 5 χρονών, 
και μεγάλωσε μαζί με τον 
μικρότερο αδερφό του κά-
τω από τη στοργική αλλά 
και αυστηρή επίβλεψη του 
Αξιωματικού της Ελληνικής 
Αστυνομίας πατέρα τους.

Μεγαλώνοντας εξελί-
χθηκε σε ένα ανοιχτόκαρ-
δο, καλοσυνάτο και πρό-
σχαρο άνθρωπο με γρήγο-
ρη σκέψη και φαρμακερή 
αίσθηση του χιούμορ. Δει-
νός δρομέας, αλλά και απί-
στευτος αυτοδίδακτος πια-
νίστας ξεσήκωνε όλους στο 
ρυθμό της τζαζ στα πάρτυ 
της εποχής μας, προς με-
γάλη αγωνία του πατέρα 
του ο εφιάλτης του οποίου 
ήταν μην καταλήξει ο γιος 
του πιανίστας σε κάποιο 
Αμερικάνικο Μπαρ. Όμως 
η επιμέλεια και η μαθημα-
τική του σκέψη του χάρισε 
πολλές μαθητικές διακρί-
σεις και τη συχνή αναγρα-
φή του στον Τιμητικό Πί-
νακα. Αγάπησε το Κολλέ-
γιο, και μετείχε σε όλες τις 
δραστηριότητες της τάξης 
μας κατακτώντας την αγά-
πη και εκτίμηση των συμ-
μαθητών του, που τον ψή-
φισαν Δημοφιλέστερο της 
Τάξης του 1960.

Μετά το Κολλέγιο 
σπούδασε στο Πανεπιστή-
μιο της Γιούτα των ΗΠΑ 
από το οποίο και πήρε το 
πτυχίο MSE in Electrical 
Engineering to 1966. Βα-
ρύνοντα ρόλο στην επιλογή 
του Πανεπιστημίου έπαιξε ο 
έρωτας του για μια κοπέλα 

από την πόλη που βρισκό-
ταν το Πανεπιστήμιο, την 
οποία γνώρισε στην Αθή-
να το 1960. Ο Τάσος και η 
Kathy παντρεύτηκαν τον 
Σεπτέμβριο του 1961 και 
μοιράστηκαν όλη την υπό-
λοιπη ζωή τους. Πιστός στις 
αρχές του πατέρα του επέ-
στρεψε στην Ελλάδα για 
να υπηρετήσει τη σχεδόν 
τρίχρονη στρατιωτική του 
θητεία, και μετά ξαναγύ-
ρισε στις σπουδές του, απ’ 
όπου ανακηρύχθηκε διδά-
κτορας, (PhD in Electrical 
Engineering) to 1975.

Ακολούθησε μια μα-
κρά και διακεκριμένη κα-
ριέρα στην αεροδιαστη-
μική επιστήμη, έχοντας 
δουλέψει σε μερικές από 
τις σημαντικότερες εται-
ρείες στις ΗΠΑ, όπως η 
Logicon Corporation, η 
Loral Aerospace (πρώ-
ην Ford Aerospace), η 
Northrop Corporation, 
και η American GNC 
Corporation.

Ο Τάσος έφυγε ξαφνικά 
τον περασμένο Δεκέμβριο, 
ενώ μία εβδομάδα νωρίτερα 
σχεδίαζε μελλοντικές δρά-
σεις με ένα άλλο Κολλεγι-
ακό συμμαθητή που ζει και 
αυτός στην Αμερική. Αφή-
νει πίσω του τη σύζυγό του 
Kathy, τον γιο του Γιάν-
νη, τα εγγόνια του Γιάννη- 
Μάρκο και Ζωή – Ευαγγε-
λία, και όλους του φίλους 
του που τον γνώρισαν στο 
σχολείο και στη ζωή του, 
που θα τον θυμούνται πά-
ντα σαν ένα ξεχωριστό φί-
λο και έναν καλό άνθρωπο. 
Καλό σου ταξίδι φίλε μου 
Τάσο. 

Σπύρος Π. Φωκάς ’60

ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΜΗΤΡΕΛΙΑΣ

Ένας καλός φίλος, βέρος 
Μυτιληνιός… έφυγε!
Μαζί με την αείμνηστη 

Μαρία Παπαρηγοπούλου 
συνίδρυσαν τη Θεατρική 
Ομάδα του Συλλόγου Απο-
φοίτων Κολλεγίου Αθηνών.

Όταν τον πρωτογνώ-
ρισα με εντυπωσίασε κάτι 
που μου είπε «Εγώ ήθελα να 
γίνω ηθοποιός, αλλά οι γο-
νείς μου επέμειναν να γίνω 
δικηγόρος». Έγινε δικηγό-
ρος και μάλιστα καλός, αλ-
λά το μονοπάτι που τον οδή-
γησε στην ολοκλήρωσή του 
ήταν η ενασχόληση του με 
την ίδρυση της Θεατρικής 
Ομάδος του ΣΑΚΑ.

Γνώστης του θεάτρου, 
υπήρξε ακαταπόνητος ερ-
γάτης της ομάδος την οποί-

αν υπηρέτησε αθόρυβα μα 
δημιουργικά. Το γνήσιο τα-
λέντο του, τον βοήθησε, ου-
σιαστικά, να μεγαλουργήσει 
και να αφήσει ανεξίτηλα το 
στίγμα του. Ακόμη και με-
τά την αποχώρηση μου από 
την ομάδα, αληθινός φίλος, 
ανελλιπώς βρισκόταν κο-
ντά μου για να παρακολου-
θήσει το κάθε νέο μου θεα-
τρικό εγχείρημα.

Έφυγε αθόρυβα, όπως 
ήταν και η στάση ζωής του. 
Σεβόμενος την διακριτικό-
τητά του, δεν επεκτείνομαι 
περισσότερο.

Καλό σου ταξίδι,  μου, 
και καλή αντάμωση. 

Ο φίλος σου
Αντώνης Βουράκης '66

ΘΏΜΑΣ ΠΑΖΗΣ ‘60

Τον Μάρτιο έφυγε από τη 
ζωή ύστερα από πολύμη-

νη μάχη, ο Θωμάς Πάζης, 
ένα από τα σημαίνοντα στε-
λέχη της τάξης του ’60. Ήταν 
συνέχεια μαζί μας από την 
Δ́  Δημοτικού και συμμετεί-
χε έτσι ενεργά στη διαμόρ-
φωση της ισχυρής ομάδας 
του Β’ Τμήματος αρχικά, και 
στη συνέχεια της Τάξης ολό-
κληρης. Η επίδοσή του στα 
μαθήματα, του εξασφάλιζε 
μια μόνιμη θέση στον Τιμη-
τικό Πίνακα, ενώ – εξάλλου 
– δραστηριοποιείτο ενεργά 
στη μαθητική αυτοδιοίκη-
ση, τελευταία σαν Πρόεδρος 
της Τάξης. Αυτά του άνοιξαν 
τον δρόμο για υποτροφία 
στην Αμερική, στο ονομα-
στό Πανεπιστήμιο Cornell, 
για σπουδές και απέκτησε 
εκεί, Bachelor’s και Master’s 
Ηλεκτρολόγου- Μηχανολό-

γου. Από το 1966 και μετά, 
σταδιοδρόμησε σε διάφορες 
θέσεις Μάνατζερ σε αμερι-
κανικές εταιρείες Τεχνολο-
γίας. Επίσης, τον απασχό-
λησε και η Έρευνα, αρχικά 
στον τομέα της Ωκεανογρα-
φίας. Στον τομέα της Τεχνο-
λογίας Υφασμάτων αργότε-
ρα, ήταν συγκάτοχος μιας 
πατέντας για τον αυτόμα-
το έλεγχο και διόρθωση της 
λειτουργίας μηχανολογικού 
εξοπλισμού.

Η ενασχόλησή του με 
την Ωκεανογραφία ήταν πι-
θανώς εκείνη που τον έκα-
νε ν’ αγαπήσει τόσο πολύ τις 
ανά τον κόσμο περιπλανή-
σεις. Έχοντας σαν σύντροφο 
τη διακριτική και ακούραστη 
σύζυγό του Karen Campbell 
(των Campbell της Βοστώ-
νης) όργωσαν κυριολεκτικά 
σαν θαλασσοπόροι όλες τις 
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γωνιές της Υφηλίου, με εξαί-
ρεση ίσως την Ανταρκτική.

Άνθρωπος των αξιών 
και του πνεύματος, ο Θω-
μάς δεν αμέλησε και την άλ-
λη του πλευρά. Έτσι, σαν τέ-
λειος σπόρτσμαν, ως πρό-
σφατα επιδιδόταν στο αγα-
πημένο του σπορ της ιστιο-
πλοΐας στις ακτές του Rhode 
Island Sound. Μέγας λά-
τρης της αμερικανικής τζαζ 
και από μικρός γνώστης των 
ελαφρών αμερικανικών hits, 
ήταν φυσικό να επηρεασθεί 
ως ένα βαθμό απ’ αυτό που 
λέμε αμερικανικό τρόπο ζω-
ής. Ό Θωμάς έγινε Tom και 
η γάργαρη άρθρωση του λό-
γου του, απέκτησε με τα χρό-
νια ένα ελαφρύ accent. Όμως 
η χαρακτηριστική συγκρα-
τημένη εκφορά του λόγου 
του, καθώς και τα ελληνι-
κά «καλαμπούρια» παρέμει-
ναν, ακόμη κι όταν διανθιζό-
ταν με αγγλοσαξωνικά, για 
εμάς λίγο δυσνόητα, ανέκ-
δοτα. Η ανελλιπής παρακο-
λούθηση των εν Ελλάδι πο-
λιτικών δρώμενων, κατελάμ-
βανε ένα σημαντικό κομμά-
τι των ενδιαφερόντων του 
και θα μας μείνει αξέχαστο 
το πόσο μας εξέπλητταν το 
επίπεδο πληροφόρησής του 
και οι εύστοχες και διεισδυ-
τικές ερωτήσεις (και απορίες 
…) για τις εδώ εξελίξεις.

Για εμάς, που όλα αυ-
τά τα χρόνια συναναστρα-
φήκαμε έστω και αραιά τον 
Θωμά, ένα άλλο του χαρα-
κτηριστικό πάντα θα μένει: 
ήταν θαρραλέος, με το θάρ-
ρος της γνώμης του και ρεα-
λιστής. Αξέχαστο είναι εκεί-
νο το «Δεν ήξερα ότι ήσα-
σταν και παλαιστής κε Σα-
κελλαρίου», όταν ο ευτρα-
φής φιλόλογός μας βγάζο-
ντας το σακάκι του καλούσε 
σε πάλη τους καζουροποιούς 
της τάξης. Ή ακόμα εκείνο 
το τελευταίο προς “Dear all” 
email του στο οποίο με αφο-
πλιστική απλότητα έκανε 
το ρεπορτάζ για τη σοβαρή 
επέμβαση στο νοσοκομείο. 
Διερωτώμενος μάλιστα στο 
τέλος αν θα μπορούσε να ξα-
ναθρέψει η φαιά ουσία που 
του είχε αφαιρεθεί.

Όλοι εμείς, τόσο οι συμ-
μαθητές του από την ίδια τά-
ξη όσο και οι υπόλοιποι από 
προηγούμενες τάξεις, με τις 
οποίες πάντοτε διατηρού-
σε καλές επαφές, θα τον θυ-
μόμαστε σαν τον ξανθό γα-
λανομάτη Βορειοελλαδίτη, 
με την ευγενική μορφή και 
την φιλοπαίγμονα διάθεση. 
Έτσι, όπως πάντοτε, ήταν ο 
ανεπανάληπτος και αξιαγά-
πητος Θωμάς. 

Παντελής  
Γ. Πεχλιβανίδης ’60

ΝΙΚΟΣ ΠΑΖΙΟΣ (1952-2016)

Το νέο της απροσδόκητης 
εκδημίας του φίλου, συμ-

μαθητού, συναδέλφου Νί-
κου έπεσε σαν κεραυνός 
στους πολυπληθείς φίλους 
του εντός και εκτός Υπουρ-
γείου Εξωτερικών. Γνωρίζα-
με ότι είχε ταλαιπωρηθεί τα 
τελευταία χρόνια από κάποια 
προβλήματα υγείας ορθοπε-
δικής κυρίως φύσεως, αλ-

λά τελικά ήταν η καρδιά του 
που τον πρόδωσε και τον στέ-
ρησε από την οικογένεια του 
και το τεράστιο «Pazios fan 
club». Εμείς που μένουμε πί-
σω θα θυμόμαστε πάντα τον 
ντόμπρο χαρακτήρα σου, την 
ευθύτητα και παρρησία με 
την οποία εξέφραζες τη γνώ-
μη σου, την αγάπη προς την 
πατρίδα την οποία ετίμησες 

απ’ όποιο μετερίζι κι αν πέρα-
σες, τη φιλία που σκόρπισες 
απλόχερα σε όποιον είχε την 
τύχη να βρεθεί κοντά σου είτε 
στο σχολείο, είτε στην υπη-
ρεσία η γενικότερα στη ζωή.

Η σχετική ανακοίνω-
ση του ΥΠΕΞ αναφέρει χα-
ρακτηριστικά για τον Νί-
κο ότι «προσφάτως προα-
χθείς στον ανώτατο βαθμό 
της Διπλωματικής ιεραρχί-
ας, τίμησε στο έπακρο την 
πατρίδα, όπου κι αν υπηρέ-
τησε, υπήρξε ένας άριστος 
Διπλωμάτης, ένας εξαιρετι-
κός δημόσιος λειτουργός, με 
βαθύτατη πίστη στην Δημο-
κρατία, υπόδειγμα και πηγή 
έμπνευσης για όλους όσοι εί-
χαν την τύχη να τον γνωρί-
σουν και σήμερα αδυνατούν 
να πιστέψουν την είδηση του 
αδόκητου χαμού του».

Ό Νίκος μόλις τέλειωσε 
την Νομική στο ΑΠΘ, συνέ-
χισε τις σπουδές του στο Πα-
νεπιστήμιο της Βουργουνδί-
ας και ανακηρύχθηκε διδά-
κτορας τρίτου κύκλου στις 
διεθνείς σχέσεις με θέμα τις 
σχέσεις της Ελλάδος με το 
ΝΑΤΌ (1952-1975).

Ό Νίκος εισήλθε στη Δι-
πλωματική Υπηρεσία του 
υπουργείου Εξωτερικών το 
1982 και υπηρέτησε στο Δι-
πλωματικό Γραφείο του Αν-
δρέα Παπανδρέου. Ακολού-
θησε η τοποθέτησή του ως 
γραμματέα στην πρεσβεία 
Παρισίων (1987-1991), προϊ-
στάμενος στο προξενείο Βου-
κουρεστίου (1991-1994), στη 
συνέχεια ως Σύμβουλος Πρε-
σβείας Β΄ στο Διπλωματικό 
Γραφείο του Υπουργού Εξω-
τερικών Κάρολου Παπούλια 
(1994-1996), ακολούθως ως 
πρώτος σύμβουλος στη Πρε-
σβεία Βατικανού (1996-1999).

Μετά από μικρή απόσπα-
ση στην πρεσβεία Λονδίνου, 

τοποθετήθηκε στη Διεύθυν-
ση Βαλκανικών Υποθέσεων 
(1999-2001), για να επιλεγεί 
στη συνέχεια από τον Ανα-
πληρωτή Υπουργό καθηγη-
τή Τάσο Γιαννίτση διευθυ-
ντής του διπλωματικού του 
γραφείου (2001-2004). Μά-
λιστα παρέμεινε και ως διευ-
θυντής διπλωματικού γρα-
φείου ΥΠΕΞ όταν ο κ. Γιαν-
νίτσης διαδέχθηκε για σύ-
ντομο, αλλά κρίσιμο χρονι-
κό διάστημα Υπουργός Εξω-
τερικών. Από το 2004 έως το 
2008 διατέλεσε γενικός πρό-
ξενος στο Παρίσι προαγόμε-
νος σε Πληρεξούσιο Υπουρ-
γό Β΄ το 2007. Τοποθετήθηκε 
πρέσβης στην Αλβανία όπου 
παρέμεινε έως το 2013, σε μια 
καλή περίοδο στις ελληνοαλ-
βανικές σχέσεις. Ήδη Πληρε-
ξούσιος Υπουργός Ά  από το 
2011, μετατέθηκε στην Αθή-
να το 2013 όπου ανέλαβε τη 
Διεύθυνση Μέσης Ανατο-
λής. Τον περασμένο χρόνο, 
είχε τοποθετηθεί ως πρέσβης 
στην Μαδρίτη, όπου δυστυ-
χώς δεν πρόλαβε να τελειώ-
σει τη θητεία του.

Ό Νίκος θα μείνει στη 
μνήμη μας σαν ο συμμαθη-
τής, ο συμπαίκτης στην ομά-
δα του Κολλεγίου του μπά-
σκετ, ο συνάδελφος στο 
ΥΠΕΞ, μα κυρίως ο φίλος 
που πάντα θα σε στήριζε, που 
θα σου έδινε μια σωστή γνώ-
μη, που θα σε συντρόφευε 
στα δυσάρεστα και στα ευ-
χάριστα, που η παρουσία του 
θα γινόταν αισθητή όπου κι 
αν βρισκόταν. Κλείνουμε αυ-
τό το σύντομο αφιέρωμα με 
δύο χαρακτηριστικά απο-
σπάσματα από τον χαιρε-
τισμό δύο συναδέλφων του 
από το ΥΠΕΞ που φανερώ-
νουν την σφραγίδα που άφη-
σε στον εργασιακό του χώρο 
αλλά και επέκεινα.
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«Καλό του ταξίδι, ήταν 
και θα μείνει για μένα ένας 
αγαπημένος φίλος και προϊ-
στάμενος, που κοντά του έμα-
θα! Λυπάμαι που τόσο γρήγο-
ρα και απότομα έφυγε». Μα 
τι λέω, όχι δεν θα φύγει από 
τις αναμνήσεις και την καρ-
διά μου. Άνθρωπος απλός, με 
απέραντη μεγαλοσύνη, κα-
λοσύνη, ευγενικός, έξυπνος, 
άξιος διπλωμάτης και πο-
τέ δεν υπήρξε «δήθεν». Λυ-
πάμαι μέσα από την καρδιά 
μου. Κουράγιο στην οικογέ-
νειά του. Πώς αποχαιρετάς 
τον συνάδελφο που βιάστη-
κε να φύγει;»

«Με το Νίκο Πάζιο δεν 
είχα την τύχη της συνυπηρέ-
τησης. Το λέω τύχη γιατί από 
αυτούς που εργάσθηκαν μα-
ζί του - ιδιαίτερα τους νέους 
- κατάλαβα πόσο σημαντική 
ήταν η προσωπικότητα και η 
ανθρώπινη δυναμική του. Το 
να σε αγαπούν οι νεώτεροι 
είναι το καλύτερο παράσημο 
στη ζωή. Στη διπλωματική 
καριέρα ακόμη περισσότερο. 
Αλάθητος κριτής χαρακτή-
ρα. Για εμένα ο Νίκος υπήρ-
ξε πάντα η ευχάριστη φωνή 
της λογικής και η δύναμη του 
χιούμορ σε εποχές δύσκολες 
και δύσβατες. Είχε ένα τρό-
πο να παίρνει τα πράματα 
σχεδόν σαν να μην τον αφο-
ρούσαν –και πόσο τον άγγι-
ζαν. Έτσι λοιπόν, ήρθε η στιγ-
μή να κλείσουμε αγαπημένα 
την έξοδο κινδύνου που ξαφ-
νικά ο ίδιος διάβηκε εκφράζο-
ντας την απέραντη θλίψη και 
συμπαράσταση στην οικογέ-
νεια του. Σωστά έγραψε κά-
ποιος ότι ο Κλάδος φτωχαί-
νει όταν χάνουμε τους «δι-
κούς μας» ανθρώπους.

Όταν τους ξεχνάμε γίνε-
ται φτωχότερος.

Καλό σου ταξίδι Νίκο.» 
Δημήτρης Ηλιόπουλος ’72

ΚΩΣΤΑΣ ΚΑΠΙΔΗΣ x74

Γνωρίσαμε τον Κώστα στα 
μέσα της δεκαετίας του 

’60, όταν γίναμε δεκτοί, κα-
τόπιν εξετάσεων, στη Δ’ Δη-
μοτικού του Κολλεγίου Αθη-
νών. Ό Κώστας ήταν ένα 
ζωηρό παιδί που έφυγε σχε-
τικά νωρίς από το Σχολείο. 
Έτσι χάσαμε τα ίχνη του για 
αρκετά χρόνια, αποκατα-
στήσαμε ωστόσο την επαφή 
μαζί του αργότερα, με την 
ευκαιρία των reunion της 
τάξης μας.

Σαράντα περίπου χρό-
νια μετά, ο Κώστας βρέ-
θηκε τυχαία στο πλαίσιο 
επαγγελματικών υποχρεώ-
σεων έξω στο σπίτι του Ζή-
νωνα Κλεόπα. 

Ό Ζήνων δεν ήταν εκεί, 
αλλά ο Κώστας αναγνώ-
ρισε αμέσως το όνομα στο 
κουδούνι. Δεν είχε ξεχά-
σει –όπως συμβαίνει σε τέ-
τοιες περιπτώσεις. Έτσι η 
τάξη του ’74 πληροφορήθη-
κε από το Ζήνωνα για την 

ενασχόληση του Κώστα με 
τη χρυσοχοΐα, για τις μά-
χες που έδινε τα τελευταία 
χρόνια στον επαγγελματι-
κό τομέα, για τη σύζυγό του 
και το γιό του Φοίβο, για το 
ότι έπαιζε τένις στον όμιλο 
της Φιλοθέης όπου και ξε-
ψύχησε αρχές Απριλίου του 
2016.

Ας είναι ελαφρύ το χώμα 
που τον σκεπάζει. 

Ζήνων Κλεόπας ’74
Παναγής Μαρκέτος ’74

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ –  ΚΑΣΣΙΑΝΗ ΚΟΝΤΟΥ

Με θλίψη πληροφορηθήκαμε από την «Ενημέρωση» του Κολλεγίου την απώ-
λεια του Βασιλείου Αποστόλου και της Κασσιανής Κόντου, παλαιών δασκά-

λων στο Δημοτικό σχολείο.
Η μοίρα των δασκάλων του Δημοτικού είναι περίεργη. Όταν είμαστε μαθητές 

τους, έχουν επάνω μας εξουσία και επιρροή που ξεπερνούν εκείνες των γονιών μας. 
Κάθε λέξη τους αποτελεί σχεδόν θεϊκή αποκάλυψη και κάθε τιμωρία τους θεϊκή ορ-
γή, που καταλήγει σε κλάματα και συντριβή. Όμως, όταν φτάσουμε στο τέλος του 
Λυκείου, η εποχή του Δημοτικού μοιάζει ήδη πολύ μακρινή. Και όταν αργότερα έρ-
χεται η ώρα που ο δάσκαλος φεύγει από τη ζωή, η δική μας ζωή και η ηλικία έχουν 
προχωρήσει και οι αναμνήσεις του Δημοτικού έχουν ξεθωριάσει. Έτσι, αυτοί οι άν-
θρωποι που είχαν τόσο σημαντικό ρόλο στη ζωή μας όταν ήμαστε μικρά παιδιά, κα-
ταλήγουν να φεύγουν λησμονημένοι.

Θυμάμαι τον Βασίλη Αποστόλου ως τον συντονιστή των σχολικών εορτών για 
την 28η Όκτωβρίου και την 25η Μαρτίου στην Κάντζα, στα τέλη της δεκαετίας του 
1970. Τώρα που προσπαθώ να καταφέρω τα δικά μου παιδιά να μάθουν απ' έξω τα 
λόγια τους για τις αντίστοιχες σχολικές γιορτές, καταλαβαίνω την υπομονή που εί-
χε ο καημένος ο κύριος Αποστόλου εκείνη την εποχή.

Τον θυμάμαι στις πρόβες, με ένα χαρτί στο χέρι, να προσπαθεί να συντονίσει τα 
διάφορα «σκέτς» και «ταμπλώ βιβάντ», ενώ η πιτσιρικαρία φώναζε και έτρεχε ανά-
μεσα στα καθίσματα του θεάτρου της Κάντζας και τα φώτα δεν ήταν ποτέ αναμμέ-
να όπως έπρεπε. Νομίζω ότι ήταν επίσης υπεύθυνος για την τιμωρία όσων έβγαιναν 
στην «αναφορά». Μία φορά κατέληξα στο γραφείο του μαζί με τους «συνεργούς» 
μου στη φασαρία, αλλά δεν θυμάμαι να μας είχε μαλώσει.

Την Κασσιανή Κόντου την θυμάμαι σαν μία ψηλή κυρία με μακριά, καλοχτενι-
σμένα μαλλιά, συνήθως ντυμένη με τις χαρακτηριστικές μακριές φούστες που ήταν 
στη μόδα την δεκαετία του 1970. Τη θυμάμαι να μας περιγράφει το ταξίδι της στην 
Ινδία και να μας παρουσιάζει φωτογραφίες από την Ινδία σε «σλάιντς» στο θέατρο 
της Κάντζας.

Παραδέχομαι ότι και οι δικές μου αναμνήσεις από εκείνα τα χρόνια έχουν πια ξε-
θωριάσει. Όμως, θα ήταν παράλειψη να φύγουν αυτοί οι άνθρωποι χωρίς να γράψου-
με μία λέξη για αυτούς. 

Γιάννης Ζέρβας ’86
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Το περιοδικό του ΣΑΚΑ, πάντα σε νέες περιπέτειες. Φτιαγμένο με κέφι, 
αγάπη και πολλή όρεξη από την πιο τρελή παρέα αποφοίτων! Ανέβασε κι εσύ τις 
φωτογραφίες σου στα social media με hashtag #ermis_saka, και μπορεί να τις 
δεις να δημοσιεύονται στο επόμενο τεύχος μας!

Keep 
posting!

:-)
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