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TΡIMHΝΙAIA ΕΚΔOΣΗ TOY ΣYΛΛOΓOY 
AΠOΦOITΩN KOΛΛEΓIOY AΘHNΩN
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Καλλιτεχνική επιμέλεια: Λυδία Λάππα ’12
Συντακτική ομάδα: Ματθαίος Μήτσης ’10, 
Μαρίνα Αναγνωστάκη ’10, Κωνσταντίνος Χρυσόγελος 
’02, Λίνα Βασιλείου ’13, Κατερίνα Κορρέ ’13, Παύλος 
Πετίδης ’14, Άννα Ελευθεριάδη ’15, Γιώργος Βαρσάμης ’10, 
Χρήστος Γιάγκος ’15, Μαριάνα Δαμανάκη ’10, 
Δανάη Καρατζάνου ’14, Ειρήνη Στεφανία Ελευθεριάδη ’14, 
Κωνσταντίνος Στεφανάκης ’15, Μαριάνθη Κουτρή ’13,  
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Λίνα Βασιλείου ’13
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Σύμβουλος έκδοσης: Σωτήρης Φωτέας ’02
Στο τεύχος συνεργάστηκαν οι: Δαμιανός Αγαπαλί-
δης ’59, Γιώργος Αναστασόπουλος ’54, Ανδρέας Αλέσι-Αθα-
νασόπουλος ’13, Βασίλης Αποστολόπουλος ’01, Όθων Δέφνερ 
’72, Δήμητρα Δούση, Γιάννης Ζάρας ’99, Σάντρα Ζαφειρακο-
πούλου ’91, Νίκος Ζαχαριάδης ’63, Ζεράρ Ζουλλιέν, Μιχάλης 
Ιωακειμίδης ’88, Μάνος Καστρινάκης ’64, Νίκη Κεραμέως ’98, 
Ανδρέας Κόκκινος ’10, Δημήτριος Κοκκίνης ’98, Λέανδρος Κο-
ντογούρης ΄91, Ναταλία Κρίτσαλη ’12, Θοδωρής Λύρης ’10, 
Αναστασία Μανιά ’88, Χριστίνα Μανιά ’88, Εβίνα Μάντεση 
’06, Γρηγόρης Μητσόπουλος ’97, Ιωάννα Μόσχου ’15, Εμμα-
νουέλα Μουσαμά ’92, Ναταλία Μπουγαδέλλη ’13, Ανδρέας 
Χ. Μωρίκης ’69, Ηλίας Νικολακόπουλος ’87, Μέλη Ξένου ’94, 
Σέργιος Παπαδόπουλος ’99, Παναγιώτης Πασχαλάκης, Ξένια 
Πασχοπούλου ’91, Στέφανος Ρούμελης ’83, Αντώνης Σβο-
ρώνος ’79, Βαγγέλης Σούλτης ’13, Ευάγγελος Στάγιας ’95, 
Εμμανουήλ Τηνιακός ’71, Άγης Τσαχαγέας ’84.

Iδιοκτήτης: ΣAKA, Στεφάνου Δέλτα 15,  154 52 Ψυχικό
Tηλ.: 210 - 67.22.067, Fax: 210 - 67.48.845
E-mail: info@saka.gr
Υπεύθυνη διαφήμισης: Βάλια Μαντά
Τηλ.: 210 - 67.22.067
Eπιμέλεια-Eκτύπωση: Mιχάλης Kύρκος, 
Yψη λάν του 25 • Tηλ.: 210 - 72.18.421
Περιοδικό ΕΡΜΗΣ Έτος 58ο • 224η έκδοση

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

ερμηςΝΕΑ ΕΠΟΧΗ

Εξώφυλλο:
Σύνθεση σε ιδέα 
της Λυδίας Λάππα ’12

ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΕΛΙΔΑ 10

Να μην ξεχάσω:

Χορός της Πίτας
Σάββατο 4 Φεβρουαρίου
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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)

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ: 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

 Πρόεδρος:  Άρης Παπαδόπουλος ’84
 Α΄ Αντιπρόεδρος: Μίλκα Χασιώτη ’04
 Β΄ Αντιπρόεδρος: Κωνσταντίνος Παπαδιαμάντης ’78
 Γενικός Γραμματέας: Γιώργος Σακελλαριάδης ’01
 Ταμίας:  Αλέξης Κομσέλης ’92
 Μέλη:  Ελένη Αναγνωστοπούλου ’10
  Γιάννης Κατσαράκης ’95
  Εύα Μπαρμποπούλου ’94
  Δημήτρης Μωραλόγλου ’05
  Ανδρέας Μωρίκης ’69
  Μέλη Ξένου ’94
  Μαριλένα Σαμαρά ’95
  Ίων Τζίφρας ’13
  Ίων Τσάκωνας ’95
  Ελένη Ψαλτάκη ’02

 Επίτιμος Πρόεδρος: Άρης Μανιάς ’57
 Νομικός Σύμβουλος: Ξενοφών Παπαρρηγόπουλος ’75

Μπορείς να πληρώσεις τη συνδρομή σου με:

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

ΚΥΡΙΟΣ ΧΟΡΗΓΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΣΑΚΑ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΤΟΥΒΛΟΤΟΙΧΟΣ

Ενημέρωσέ μας για αλλαγές των στοιχείων σου:

Τράπεζα 
Αίματος 
ΣΑΚΑ

COLLEGE STORE
www.collegestore.gr/saka
Βρείτε το αθλητικό μας KIT !
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Της Ελένης Αναγνωστοπούλου ’10
Αρχισυντάκτριας του ΕΡΜΗ

Θυμάμαι πόση εντύπωση μου είχε κάνει αυτή η φράση την πρώτη φορά που την άκουσα από την 
καθηγήτρια των Αγγλικών μας στην Γ΄ Γυμνασίου. Με τρεις λέξεις συνόψιζε ένα πολύ ουσιαστι-
κό νόημα: Όσα σου έχουν προσφέρει, δεν πρέπει να τα ανταποδώσεις σε αυτούς που σου τα έδωσαν, 
αλλά να τα προσφέρεις κι εσύ με τη σειρά σου σε κάποιον άλλο. «Pay it forward», λοιπόν. Αυτό ήταν 
για την καθηγήτριά μας το νόημα της προσφοράς. Κι ήταν ένα νόημα που δυσκολευόμουν να κα-
τανοήσω πλήρως, μέχρι τη στιγμή που κατέβηκα τις σκάλες του Μπενακείου τον Ιούλιο του 2010.

Η εικόνα που επικρατεί σήμερα για την κοινωνική προσφορά επικεντρώνεται κυ-
ρίως στο... λογιστικό κομμάτι. Η πρώτη αντίδραση απέναντι σε τέτοιου τύπου δρά-
σεις είναι συνήθως επιφυλακτική. Πώς γίνεται σε μια τόσο δύσκολη οικονομική συ-
γκυρία να εξοικονομούμε χρήματα Για να στηρίζουμε εθελοντικές πρωτοβουλίες;

Οι συναπόφοιτοι που μίλησαν σε αυτό το τεύχος του ΕΡΜΗ απέδειξαν πέραν πάσης αμφιβολίας πως η 
προσφορά και ο εθελοντισμός έχουν πολλά πρόσωπα, με το οικονομικό να μοιάζει το πλέον επουσι-
ώδες. Μας θύμισαν πως εθελοντισμός σημαίνει προσφορά χρόνου, διάθεσης και δημιουργικότητάς, 
και πως αρκούν μικρές καθημερινές πρωτοβουλίες για να αλλάξουμε σιγά σιγά τον κόσμο γύρω μας.

Η προσφορά διαχρονικά έχει υπάρξει ένα από τα καθοριστικά στοιχεία που διαμορφώνει τη φυ-
σιογνωμία του Σχολείου μας. Από τα μαθητικά μας χρόνια, οι καθηγητές καλλιεργούσαν μέ-
σα μας την «ἕξιν» της προσφοράς. Όμως και μετά την αποφοίτησή μας, το «ένστικτο» του εθε-
λοντισμού μας οδηγούσε σχεδόν αυτόματα στη στήριξη κάθε είδους εθελοντικής δράσης, 
εντός και εκτός Κολλεγίου, από το Χριστουγεννιάτικο Bazaar, μέχρι τον Κλασικό Μαραθώ-
νιο. Αποκορύφωμα αυτής της δράσης: το Alumni Fund Drive, το οποίο με τη συμβολή των απο-
φοίτων έχει χρηματοδοτήσει εκατοντάδες υποτροφίες στα 60 σχεδόν χρόνια λειτουργίας του.

Σε εξαιρετικά δύσκολες εποχές, μονάχα ορισμένες κοινές αξίες μπορούν να μας δώ-
σουν την ώθηση να συνεχίσουμε. Το Κολλέγιο μας έδωσε αυτές τις κοινές βάσεις. Ας 
το στηρίξουμε, λοιπόν, κι εμείς με την σειρά μας, κάνοντας πράξη όσα διδαχθήκαμε.

*
*  *

Σε ένα αφιέρωμα με θέμα τον εθελοντισμό, θα ήταν μεγάλη παράλειψη να μην ανα-
φερθώ στη συντακτική ομάδα του ΕΡΜΗ. Μια ομάδα που δουλεύει καθημερι-
νά, ακούραστα και με απόλυτο επαγγελματισμό για να κάνει πραγματικότητα κά-
θε τεύχος του περιοδικού μας. Όλοι καταφέρνουν να βρουν χρόνο ανάμεσα σε εξεταστι-
κή και δουλειά, για να αφιερωθούν στην προετοιμασία των σελίδων που θα διαβάσετε.

Σας ευχαριστώ, όχι μόνο για τη βοήθεια, την παρέα, την αγάπη και το ήθος σας, αλλά κυρίως για 
το παράδειγμα που δίνετε σε μια εποχή που πολλές παραδοσιακές αξίες έχουν ισοπεδωθεί.     

e d i t o r i a l

« P a y  i t    f o r w a r d »
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Αγαπητοί συναπόφοιτοι,

ΝΕΑΡΉ ΣΥΝΑΠΌΦΌΙΤΌΣ δηλώνει ότι φέτος δεν θα πληρώσει 
συνδρομή. Άκουσε ότι σε άλλο Σύλλογο είναι 50% χαμηλότερη, 
ενώ τα μέλη λαμβάνουν και «προσφορά», δηλαδή 30% έκπτωση, σε 
ακτοπλοϊκά εισιτήρια…

ΤΉΝ ΕΥΧΑΡΙΣΤΉΣΑ ΕΙΛΙΚΡΙΝΑ, γιατί μας θύμισε ότι δεν αρκεί να παράγεις έργο, 
πρέπει και να το προβάλλεις. Ιδίως στις ημέρες μας, όπου τα προβλήματα 
θολώνουν το νου και μας κυριεύει η κατήφεια. Έστειλα και τον ετήσιο 
απολογισμό μας... Έχουμε συνειδητοποιήσει το μέγεθος και το εντυπωσιακό 
εύρος των δράσεων που καλύπτει ο ΣΑΚΑ; 

ΕΚΔΉΛΏΣΕΙΣ (κοινωνικές, καλλιτεχνικές, επιστημονικές, κάθε είδους και 
μεγέθους), Αθλητισμός (εσωτερικός, διασυλλογικός, εκπροσώπηση της χώρας 
στην Ευρώπη), Επαγγελματική Δικτύωση (Professional Clubs, Career Office), 
Κοινωφελής Δράση (Fund Drive, Τράπεζα Αίματος, υποστήριξη Όργανισμών), 
Εκδόσεις, Επικοινωνία των μελών, Database, Αναβάθμιση της Λέσχης. 

ΔΙΑΡΚΉΣ ΑΝΑΠΤΥΞΉ με απαιτητικούς στόχους: Ανανέωση Καταστατικού, 
ΣΑΚΑ UK και Διεθνής Δικτύωση, Saka Seniors, Πρόγραμμα Όμαδικής 
Ασφάλισης, απολύτως διαφανής διαχείριση, αυτοχρηματοδότηση, εσωτερικές 
δομές και διαδικασίες, ελεγκτικοί μηχανισμοί κι ένας υγιής ισολογισμός που 
θα ζήλευαν πολλές επιχειρήσεις. 

ΑΝΕΞΑΝΤΛΉΤΑ ΑΠΌΘΕΜΑΤΑ ΠΡΌΣΦΌΡΏΝ, ανεκτίμητη υποστήριξη 
από πολύτιμους Χορηγούς, Δωροθέτες, Υποστηρικτές, επώνυμους 
διαφημιζόμενους, ανώνυμους φίλους, πιστούς, σταθερούς συνδρομητές. 

ΠΡΌΣΦΕΡΌΥΜΕ ΤΕΧΝΌΓΝΏΣΙΑ σε όποιον Σύλλογο αποφοίτων οργανώνεται, 
γιατί πιστεύουμε ότι τέτοιοι πυρήνες εμπλουτίζουν τον κοινωνικό διάλογο με 
αγνά κίνητρα. 

Το γράμμα αυτό έγινε εκτενέστερο μόνο και μόνο 
γιατί δεν είχα τον καιρό να το κάνω πιο σύντομο. 

ΤΕΛΙΚΌΣ ΣΤΌΧΌΣ: Ή διαρκής, ανιδιοτελής υποστήριξη προς το Σχολείο μας. 
Ένα Εκπαιδευτικό Ίδρυμα, όπως το οραματίστηκαν οι Ευεργέτες του, με 
αποστολή να συμβάλει – διαχρονικά - στην ανάπτυξη της Παιδείας και του 
Πολιτισμού στη χώρας μας. 

ΠΑΡΑΜΌΝΕΣ ΠΡΏΤΌΧΡΌΝΙΑΣ και οι εθελοντές μας, η Συντακτική Επιτροπή 
του ΕΡΜΉ, σε πλήρη εγρήγορση… Όλος ο Σύλλογος είναι ένα υπόδειγμα 
εθελοντισμού. Έτσι ξεκίνησε, έτσι συνεχίζει. Το τεύχος αφιερώνεται σε 
μερικά, από τα επιφανή και άξια μέλη μας, που μεταφέρουν το μήνυμα του 
Εθελοντισμού σε άλλα μήκη και πλάτη!  

Καλή Χρονιά!

ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ

Άρης Παπαδόπουλος ’84
Πρόεδρος Διοικητικού

Συμβουλίου ΣΑΚΑ

Υπόδειγμα Εθελοντισμού
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«Το ένα χέρι νίβει τ’ άλλο και τα δυο το πρόσωπο». 
Μια φράση που αποκαλύπτει την αξία της προσφοράς και της συνεργασίας. Η φρά-
ση που αποτέλεσε την πρώτη μας επαφή με το Κολλέγιο όταν κληθήκαμε να την 
ερμηνεύσουμε στις εισαγωγικές εξετάσεις του Σχολείου το 2004. Η κοινωνική προ-
σφορά ανέκαθεν αποτελούσε έναν από τους σημαντικότερους πυλώνες της Κολλεγι-
ακής ζωής. Μια έκφανση αυτής είναι το Ταμείο Υποτροφιών, με στόχο την παροχή της δυ-
νατότητας σε εκατοντάδες παιδιά κάθε χρόνο να φοιτήσουν στο Κολλέγιο. Ανατρέχοντας στα μα-
θητικά μας χρόνια θυμηθήκαμε την Ημέρα Αλληλεγγύης, κατά την οποία οι μαθητές δεν περιο-
ρίζονται σε μια απλή συγκέντρωση και αποστολή χρημάτων ή άλλων αγαθών, αλλά επισκέπτο-
νται ανθρωπιστικά και κοινωφελή ιδρύματα με αποτέλεσμα να ευαισθητοποιούνται και να μυού-
νται από μικρή ηλικία στον εθελοντισμό. Μέσα σε αυτές τις συνθήκες καλλιεργείται στους μαθη-
τές -και μετέπειτα πολίτες- η ανθρωπιστική παιδεία και οξύνεται το αίσθημα της αλληλοβοήθειας.

 Όμως τι σημαίνει για εμάς κοινωνική προσφορά; Αλληλεγγύη, ανιδιοτέλεια, κοινωνική συνείδηση. 
Ποια είναι τα κίνητρα πίσω από τέτοιες προσπάθειες; Για κάποιους αφετηρία είναι ένα προσωπικό 
βίωμα, για κάποιους άλλους η αναζήτηση της προσωπικής ευτυχίας. Σημασία όμως για εμάς έχει η 
πράξη κοινωνικής αλληλεγγύης αυτή καθ’ αυτήν. Αφορμή για το παρόν αφιέρωμα και τον εποικοδο-

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΑΦΙΕΡΩΜΑΤΟΣ:
Μαρίνα Αναγνωστάκη ’10
Ματθαίος Μήτσης ’10

Ευχαριστούμε ιδιαίτερα τον
Αλέξανδρο Κορομηλά ’97
για τη φωτογραφική κάλυψη 

 Νίκη Κεραμέως ’98
σελ. 12

 Αναστασία Μανιά ’88
Σάντρα Ζαφειρακοπούλου ’91

σελ. 14

Θοδωρής Λύρης ’10
σελ. 18

ΠΡΟΣ ΦΟΡΑΑλέξανδρος Αθανασόπουλος ’13  
Βαγγέλης Σούλτης ’13

σελ. 26
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μητικό «διάλογο» που θα ακολουθήσει δεν αποτελούν μόνο οι δύσκολες κοινω-
νικοοικονομικές συνθήκες.  Η κοινωνική προσφορά υπάρχει -και πρέπει να υπάρ-
χει- ανεξαρτήτως συγκεκριμένου χρόνου και χώρου σαν μια προσωπική ανάγκη, 
μια υπέρβαση του εαυτού μας. Ενώ γραφόταν το εν λόγω αφιέρωμα, μέλη της Συντα-
κτικής Ομάδας του ΕΡΜΗ αλλά και της Κολλεγιακής κοινότητας βίωσαν το συναίσθημα 
της συμμετοχής σε μια μαζική προσπάθεια για έναν ανώτερο σκοπό, τρέχοντας με την ομάδα 
Untouchables στον αγώνα Race for the Cure 2016 που διοργανώθηκε από το «Άλμα Ζωής» με στό-
χο την ευαισθητοποίηση για τον καρκίνο του μαστού. Διαρκής πηγή έμπνευσης για το παρόν απο-
τέλεσε η αρχηγός της ομάδας και δημιουργός του blog «Scars and Scarves», Έμμα Βερνίκου. Μια κο-
πέλα που στόχευσε την απομυθοποίηση του καρκίνου, που μπορεί να μην  βρίσκεται πια μαζί μας, 
όμως συνεχίζει να εμπραγματώνει μέσα από τα κείμενα της την ουσία της κοινωνικής προσφοράς.

Στο παρόν αφιέρωμα θα διαβάσετε ενδιαφέρουσες ιστορίες από την εθελοντική δράση απο-
φοίτων του Σχολείου μας. Από την Υγεία μέχρι την Εκπαίδευση και από τον Αθλητισμό μέ-
χρι τον Πολιτισμό, πολλοί απόφοιτοι έχουν δραστηριοποιηθεί διαχρονικά, αφιερώνοντας πό-
ρους, χρόνο και ενέργεια σε όλο το φάσμα της κοινωνικής προσφοράς. Καλή σας ανάγνωση!

«Η ζωή συνεχίζεται και είναι στο 
χέρι μας να τη ζήσουμε στο έπα-
κρο, απαλλαγμένοι από όλες τις 
προκαταλήψεις και τα taboo που 

μας επιβάλλει άθελά της η κοι-
νωνία μας. Τις χαρές της ζωής δεν 

μπορεί κανείς να στις στερήσει, παρά 
μόνο εσύ». – Έμμα Βερνίκου

Παναγιώτης Πασχαλάκης
σελ. 20

Μάνος Καστρινάκης ’64
σελ. 22

Εμμανουέλα Μουσαμά ’92
σελ.24

Ναταλία Μπουγαδέλλη ’13  
Ναταλία Κρίτσαλη ’12

σελ. 28

ΠΡΟΣ ΦΟΡΑ
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Υπάρχει εθελοντισμός στην Ελλάδα του 2016;

Εθελοντισμός ασφαλώς και υπάρχει στη χώρα μας, 
και είναι πάρα πολύ σημαντικός. Αλλά θα τολμήσω να 
πω ότι, σε κάποιο βαθμό, είναι εφήμερος: αναδύεται 
σε συγκεκριμένες περιόδους (π.χ. Όλυμπιακοί Αγώνες 
2004, οικονομική κρίση) και στη συνέχεια ατονεί σε 
μεγάλο μέρος του πληθυσμού. Αλλά και ως δραστη-
ριότητα, προσεγγίζεται συχνά με προχειρότητα και 
ασυνέπεια, ενώ απαιτείται επαγγελματισμός και συ-
νέπεια. Όπως συμβαίνει και σε πολλούς άλλους το-
μείς της κοινωνικής και πολιτικής δράσης στη χώρα 
μας, ελλείπουν η ουσιαστική εμβάθυνση, η συνειδη-
τοποιημένη και σταθερή στάση· οι σχετικές πρωτο-
βουλίες δεν έχουν συχνά το αναγκαίο υπόβαθρο, ού-
τε και σχεδιάζονται με προοπτική· δεν υπάρχουν οι 
κατάλληλες προνοιακές δομές του κράτους, ενώ πα-
ράλληλα το υπάρχον θεσμικό πλαίσιο δεν ευνοεί την 
κοινωνική προσφορά από ιδιώτες και παράγοντες της 
αγοράς. Χρειάζονται λοιπόν αλλαγές σε πολλά επί-
πεδα για να αλλάξει σταδιακά η νοοτροπία όλων μας.

Είναι δύσκολο να κατοχυρωθεί και να προστατευθεί οποια-
δήποτε εθελοντική προσπάθεια με δεδομένο το περίπλοκο 
νομικό πλαίσιο για τον εθελοντισμό και τις ΜΚΟ στη χώρα 
μας;
Ασφαλώς και είναι δύσκολο, δεδομένου ότι το νο-

μικό πλαίσιο για τον εθελοντισμό και τις ΜΚΌ στην 
Ελλάδα είναι ελλιπέστατο. Θα αναφερθώ σε ένα χα-
ρακτηριστικό παράδειγμα: αν η Επιθεώρηση Εργασί-
ας προβεί σε έλεγχο μιας ΜΚΌ που απασχολεί εθελο-
ντές, μπορεί να της επιβάλει πρόστιμο ως και 10.500 
ευρώ ανά εθελοντή, καθότι αυτοί δεν αναγνωρίζο-
νται νομοθετικά και, συνεπώς, υπάγονται στην κατη-
γορία των αδήλωτων εργαζομένων! Είναι επιτακτική 
η ανάγκη το πλαίσιο για τον εθελοντισμό, την κοινω-
νική προσφορά, τις ΜΚΌ να εμπλουτιστεί και να θω-
ρακιστεί καταλλήλως.

Ιδιωτική ή κρατική πρωτοβουλία στην κοινωφελή δράση;

Χρειάζονται και τα δύο – είναι θέμα συνεργειών 
και κοινής προσπάθειας.

ίναι σπάνιο να συναντάς ανθρώπους που έχουν κάνει βίωμα την έννοια της προσφοράς. «Αποκομίζεις ο ίδιος 
πρώτα όταν προσφέρεις», μας λέει η πρώτη Πρόεδρος του ΔΕΣΜΟΥ χαμογελώντας. Η Νίκη Κεραμέως ’98, μί-
λησε στον ΕΡΜΗ για τον εθελοντισμό, την παιδεία και τη σημασία της κοινωνικής προσφοράς και μας έπεισε 
πως ο καθένας μας μπορεί να αλλάξει τα πράγματα, αρκεί να έχει τη διάθεση να αφιερωθεί σε αυτό. 

Ε
Συνέντευξη στους:

Ε. Αναγνωστοπούλου ’10
Ματθαίο Μήτση ’10
Παύλο Πετίδη ’14
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Νίκη Κεραμέως ’98
Μπορεί να συνδυαστεί αρμονικά μια απαιτητική εργασία με την 
αφιέρωση χρόνου και ενέργειας σε μια ΜΚΟ;

Είναι ομολογουμένως δύσκολο, ιδίως αν δεν αντι-
μετωπίζει κανείς την ενασχόλησή του με μια ΜΚΌ 
ως πάρεργο, αλλά με επαγγελματισμό και συνέπεια. 
Δεν είναι όμως ακατόρθωτο.

Από την πολιτική υπάρχει τρόπος να υπηρετήσει κανείς την 
κοινωνική προσφορά;

Ή πολιτική προσφέρεται κατεξοχήν για προώ-
θηση της κοινωνικής προσφοράς. Και τούτο διότι 
οι βελτιώσεις στο σχετικό νομοθετικό πλαίσιο και η 
κάμψη γραφειοκρατικών εμποδίων είναι πρωτίστως 
θέμα πολιτικής βούλησης. Για παράδειγμα, πρόσφα-
τα κατέθεσα προτάσεις για τη βελτίωση του καθε-
στώτος υιοθεσίας και αναδοχής στη χώρα μας. Από 
τη μία υπάρχουν πάρα πολλά εγκαταλελειμμένα μω-
ρά σε μαιευτήρια και νοσοκομεία της χώρας και από 
την άλλη υπάρχουν χιλιάδες νέα ζευγάρια που θέ-
λουν να υιοθετήσουν ή να γίνουν ανάδοχοι παιδιού, 
όμως περιμένουν για χρόνια δίχως αποτέλεσμα. 

Ακόμα, κατέθεσα προτάσεις για τη βελτίωση του 
καθεστώτος δωρεάς οργάνων και μεταμοσχεύσεων. 
Ή χώρα μας είναι δυστυχώς από τις τελευταίες στην 
Ευρώπη στη δωρεά οργάνων, παρότι έχει τη θλιβε-
ρή πρωτιά στα θανατηφόρα τροχαία ατυχήματα και 
συνεπώς στους εν δυνάμει δότες.

Εκτιμώ ότι με συστηματική προσπάθεια η πολιτι-
κή μπορεί να επιφέρει σημαντική βελτίωση στις ζω-
ές πολλών συνανθρώπων μας.

Συνδέεται η Παιδεία με την κοινωνική προσφορά;

Προκειμένου πραγματικά να αξιοποιήσουμε την 
κινητήριο δύναμη της αλληλεγγύης και να βρεθεί ο 
δίαυλος εξωτερίκευσής της, πρέπει οι αξίες του εθε-
λοντισμού και της κοινωνικής προσφοράς να εμφυση-
θούν ήδη από το σχολείο. Δυστυχώς, οι έννοιες αυτές 
απουσιάζουν από το εκπαιδευτικό μας σύστημα, με 
αποτέλεσμα να μην μπολιάζουν τη νοοτροπία και την 
καθημερινότητά μας. Μπορούμε όμως να αλλάξουμε 
τα πράγματα. Θα σας δώσω ένα παράδειγμα: κατό-
πιν πρωτοβουλίας του ΔΕΣΜΌΥ, λειτουργεί πιλοτικά 
για δεύτερη χρονιά φέτος σε 150 σχολεία σε όλη την 
Ελλάδα το εκπαιδευτικό πρόγραμμα: «Νοιάζομαι και 
Δρω», με στόχο την καλλιέργεια του εθελοντισμού, 
της αλληλεγγύης και της στάσης ζωής ενεργού πολί-
τη στους μαθητές, μέσα από θεωρητική και βιωματική 
διδασκαλία. Σκοπός είναι ο εθελοντισμός και η κοινω-
νική προσφορά να γίνουν τρόπος ζωής για τις επόμε-
νες γενεές των Ελλήνων. Όι εκπαιδευτικοί και οι μα-
θητές αγκάλιασαν την πρωτοβουλία και τα αποτελέ-
σματα είναι ήδη ενθαρρυντικά και ουσιαστικά.

Πώς λειτουργεί ο ΔΕΣΜΟΣ;

Ό ΔΕΣΜΌΣ είναι ένα Μη Κερδοσκοπικό Σωμα-
τείο, το οποίο ιδρύσαμε 5 νέοι επαγγελματίες το 
2012. Αντιστοιχίζει πλεονάσματα ιδιωτών και επι-
χειρήσεων με διαπιστωμένες ανάγκες κοινωφελών 
οργανισμών. Στην πράξη:

Επικοινωνεί συστηματικά με ιδρύματα και φορείς 
σε ολόκληρη την Ελλάδα, με κέντρα για άστεγους, 
με ορφανοτροφεία, με συσσίτια, και καταγράφει τις 
ανάγκες τους. Παράλληλα, αναζητεί πλεόνασμα από 
εταιρείες και ιδιώτες για να καλύψει τις συγκεκριμέ-
νες αυτές ανάγκες.

Από την ίδρυσή του, ο ΔΕΣΜΌΣ έχει προσφέρει 
βοήθεια σε περισσότερους από 560 κοινωφελείς ορ-
γανισμούς και 300.000 τελικούς αποδέκτες, ενώ έχει 
αναδιανείμει αγαθά και υπηρεσίες αξίας περίπου 3 
εκ. ευρώ.

Ποια ήταν η πιο συγκινητική στιγμή έως τώρα από την ενασχό-
λησή σας στο χώρο της κοινωνικής προσφοράς;

Όι συγκινητικές στιγμές ήταν πολλές. Θυμάμαι 
όμως μία πολύ χαρακτηριστικά. Τα πρώτα Χριστού-
γεννα που λειτούργησε ο Δεσμός, διοργανώσαμε μία 
ολοήμερη γιορτή για 70 ορφανά μικρά παιδιά. Είχα-

με φέρει έναν Άγιο Βασίλη, ξέραμε από πριν το φύλο 
και την ηλικία όλων των παιδιών και είχαμε βρει αντί-
στοιχα δώρα από εταιρεία παιχνιδιών που είχε πλεό-
νασμα – επρόκειτο για συσκευασμένα παιχνίδια των 
οποίων η συσκευασία είχε ταλαιπωρηθεί στη μετα-
φορά και δεν ήθελε πια η εταιρεία για λόγους μάρκε-
τινγκ να τα πουλήσει. Ήταν όμως ολοκαίνουργια και 
πλήρως κατάλληλα προς χρήση. Μοιράζαμε λοιπόν 
ένα-ένα τα δώρα στα παιδιά, όταν με πλησίασε ένα 
παιδάκι 4-5 ετών. Έσκυψα και του έδωσα μια πλαστι-
κή κασετίνα. Με κοίταξε με αφοπλιστική απορία και 
με ρώτησε: «Αυτό είναι που θα πει δώρο;». 

Νίκη 
Κεραμέως ’98

ΙΔΡΥΤΗΣ & ΠΡΩΤΗ 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΕΣΜΟΥ
.............................
«Ο εθελοντισμός 
και η κοινωνική 

προσφορά να 
γίνουν τρόπος 
ζωής για τις 

επόμενες γενιές 
των Ελλήνων». 

«Υπάρχει πεδίο 
δράσης στον 
εθελοντισμό 
πρέπει όμως να 
προσπαθήσουμε 
περισσότερο!»
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Πως ξεκίνησς το Make-A-Wish ;

Το Make-A-Wish (Κάνε-
Μια-Ευχή) άρχισε στο 
Phoenix της Arizona το 
1980, όταν η μητέρα του 
οκτάχρονου Chris απο-
φάσισε να κάνει πραγ-
ματικότητα το πιο απί-
θανό του όνειρο, να γί-

νει αστυνομικός. Είχε 
μία απειλητική για τη 
ζωή του ασθένεια και η 
μητέρα του ήθελε να του 
δώσει ελπίδα. Συνεννοή-
θηκε με τις αρχές και κα-
τάφεραν να υλοποιήσουν 
την ευχή του. Ή ψυχολο-
γική ανάταση του παι-
διού ώθησε τη μητέρα 
του να ιδρύσει το Make-
A-Wish Arizona κι έπει-
τα το Make-A-Wish Αμε-
ρικής. 

Στην Ελλάδα, ιδρύ-
θηκε το 1996 από την 
κυρία Γκαμπριέλα Καλί-
νι-Πετζετάκη. 

Εγώ είμαι εθελόντρια 
από το 2000. Μέχρι τό-
τε, δραστηριοποιούμουν 
στον επιχειρηματικό κό-
σμο. Τυχαία συνάντησα 
την -τότε γνωστή μου- 
Γκαμπριέλα Καλίνι-Πε-
τζετάκη. Μου μίλησε 
για το Κάνε-Μια-Ευχή 

και συγκινήθηκα. Βρή-
κα το έργο τους αυθε-
ντικό και ιδιαίτερο. Έγι-
να, λοιπόν, εθελόντρια 
και πέρασα από όλα τα 
πόστα. Το 2007, έγινε η 
νομική σύσταση του ορ-
γανισμού ως αστική, μη 
κερδοσκοπική εταιρεία. 
Είμαι ένα από τα 7 ιδρυ-
τικά μέλη.

Υπήρξε κάποια κολλεγιακή 
επιρροή;

Από μικρή ασχολού-
μουν με τα κοινά. Είμαι 
μάλιστα από την τάξη 
του ’88, την πρώτη χρο-
νιά κοριτσιών. Στις εκλο-
γές της Ά  γυμνασίου για 
το 15μελές βγήκα πρώ-
τη σε ψήφους. Όρίστη-
κα, όμως, υπεύθυνη κα-
ντίνας... Ή πολιτική 
σταδιοδρομία μου κά-
που εκεί τελείωσε! Με-
τά, ασχολήθηκα με τα 
φεμινιστικά. Ήθελα να 
ενισχύσω την παρουσία 
των κοριτσιών στις εκ-
δηλώσεις του Κολλεγί-
ου. Αργότερα ασχολή-
θηκα με το ΣΑΚΑ και 
με τον Νίκο Τσουνάκη 
ιδρύσαμε το CPO (ση-
μερινό CDO). 

Όσον αφορά τη φι-
λανθρωπική μου μεριά, 
μου την καλλιέργησε το 
Κάνε-Μια-Ευχή. Μου 
έδειξε τις σωστές προ-
τεραιότητες. Μου δίδα-

Συνέντευξη στους:

Λίνα Βασιλείου ’13
Χρήστο Μεγκουσίδη ’10

άνε-Μια-Ευχή! Ένας οργανισμός με σκοπό άυ-
λο, αλλά όχι αφανή. Η Πρόεδρος, Αναστασία Μανιά 
’88 και η Γενική Διευθύντρια, Σάντρα Ζαφειρακο-
πούλου ’91 βρίσκονται πίσω από κάθε παιδική ευ-

χή που πραγματοποιεί το ίδρυμα, όσο απίθανη κι αν είναι. 1560 
ευχές και συνεχίζουν.  Στο πλαίσιο του αφιερώματος του ΕΡΜΗ 
για την κοινωνική προσφορά, μας μεταδίδουν λίγη από τη μα-
γεία της παιδικής «Ευχής» και μας θυμίζουν ότι η ελπίδα μπο-
ρεί και μένει ζωντανή, ακόμη και στις πιο αντίξοες συνθήκες.

Κ
Αναστασία Μανιά ’88
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ξε πολλά, με έμαθε να αξιολογώ καταστάσεις και αν-
θρώπους. Σύμφωνα με το διεθνή κανονισμό του Make-
A-Wish, το 2019 πρέπει να παραιτηθώ από Πρόεδρος. 
Αλλά και μετά, θα συνεχίσω να είμαι μέλος ασυζητη-
τί. Είμαι 16 χρόνια εδώ. Είναι πολύ δικό μου.

Δεχτήκατε ποτέ κρατική βοήθεια;

Δεν είχαμε ποτέ καμία κρατική βοήθεια, πέραν 
του Υπουργείου Παιδείας στο χριστουγεννιάτικο 
πρόγραμμα, «Αστέρι της Ευχής». Είναι ένα kid-to-kid 
program, το υγιές παιδί για το άρρωστο. Το Υπουργείο 
στέλνει ενημέρωση στα σχολεία της Ελλάδας. Καθέ-
νας μπορεί να αγοράσει ένα αστεράκι έναντι 2€ κι έτσι 
να συνδράμει στο όνειρο ενός παιδιού που δεν είχε το 
δώρο της υγείας. Το Κολλέγιο μας έχει στηρίξει σε αυ-
τό το πρόγραμμα και είμαι συγκινημένη για αυτό. Το 
δε Μποδοσάκειο δέχεται επί σειρά ετών βραβείο για 
τη μεγαλύτερη προσφορά. Παραγγέλνουν τα περισ-
σότερα αστεράκια. Με χαρά τα παιδιά τα προωθούν 
στους συμμαθητές τους και αυτοί με ενθουσιασμό τα 
αγοράζουν. Έχει γίνει πλέον θεσμός.

Υπάρχουν και άλλα σχολεία στην Ελλάδα που πη-
γαίνουν πολύ καλά. Απομακρυσμένα νησάκια και χω-
ριουδάκια παραγγέλνουν πέντε ή δέκα αστέρια. Από 
τα 16.000 σχολεία της επικράτειας, λάβαμε παραγ-
γελίες από 1.500. Αυτό το πρόγραμμα αποφέρει τα 
περισσότερα χρήματα. Άρχισε στην Ελλάδα κι εξα-
πλωθηκε και σε άλλα μέρη. Είμαστε πολύ περήφανοι.

Μια ευχή που θυμάστε;

Κατ’ αρχάς, πραγματοποιούμε όλες τις ευχές που 
έρχονται. Δεν πρόκειται για την τελευταία ευχή, αλ-
λά την πιο βαθιά. Προσπαθούμε να δώσουμε στο παι-
δί δύναμη κι ελπίδα για να παλέψει και να τα κατα-
φέρει. Ή πρώτη ευχή πραγματοποιήθηκε το Μάρτιο 
του 1997. Ήταν του Ανδρέα. Ευχήθηκε να γνωρίσει την 
ομάδα του Όλυμπιακού. «Αν ένα απίθανο σου όνειρο 
έχει γίνει πραγματικότητα, τότε και το όνειρο να ξανα-
γίνεις καλά έρχεται πιο κοντά». Κατάφερε να εκφρά-
σει το νόημα του «Κάνε-Μια-Ευχή» σε μία πρόταση.

Ή δική μου πρώτη ευχή ήταν της Παναγιώτας, που 
νοσηλευόταν στο Νοσοκομείο Παίδων στην εντατι-

κή. Αυτή η ευχή ήταν «rush wish», δηλαδή ευχή που 
πρέπει να γίνει γρήγορα γιατί το παιδί δεν είναι καλά.

Βρήκαμε ένα κοριτσάκι ταλαιπωρημένο. Τα μάτια 
της, όμως, λαμπυρίζαν, μιλούσαν. Μας εξήγησε ότι η 
μεγαλύτερη της ευχή ήταν να ξαναχτίσει το εκκλη-
σάκι του Αγίου Νικόλα στο χωριό της, γιατί του το εί-
χε τάξει. Πίστευε πάρα πολύ. 

Χρόνο να χτίσουμε εκκλησάκι δεν είχαμε, οπό-
τε πήραμε ένα προκατασκευασμένο. Πήγα στο χω-
ριό της, οργάνωσα λειτουργία προς τιμήν της Πανα-
γιώτας κι ένα γλέντι στην πλατεία. Θα πηγαίναμε στο 
χωριό με ελικόπτερο και θα την παίρναμε από το νο-
σοκομείο με λιμουζίνα. Όταν είδε η Παναγιώτα τη λι-
μουζίνα και το ελικόπτερο ενθουσιάστηκε. Δεν μπο-
ρούσε να το πιστέψει. Το πιο συγκινητικό ήταν ότι στο 
χωριό είχαν ανέβει όλοι στις ταράτσες να την υποδε-
χτούν. Στη δέηση και στο γλέντι ήρθαν όλοι. Ήταν η 
«βασίλισσα» της ημέρας. Όταν ήρθε η ώρα να φύ-
γουμε, όλο το χωριό τη συνόδευσε μέχρι το ελικόπτε-
ρο. Όταν γυρίσαμε στο νοσοκομείο οι γιατροί δεν την 
αναγνώριζαν, ήταν άλλος άνθρωπος! Ή Παναγιώτα 
τελικά έφυγε, αλλά έφυγε αλλιώς, με την καρδιά της 
γεμάτη. Είχε ζήσει μια εμπειρία που δεν φανταζόταν 
ποτέ ότι θα ζούσε. 

Έχω δει θαύματα να γίνονται και μετά από αυτή 
την ευχή είμαι «ταμένη» στο σκοπό αυτό. Είναι ιε-
ρός και άυλος. Είμαστε το μεγαλύτερο ίδρυμα παγκο-
σμίως που ασχολείται με τον ψυχολογικό κόσμο του 
άρρωστου παιδιού. Πιστεύουμε ότι η ψυχική δύναμη 
του παιδιού είναι εξίσου σημαντική με φάρμακα, για-
τρούς και νοσοκομεία. Είναι δύσκολο, όμως, να δώ-
σουμε στον κόσμο να καταλάβει τη σημαντικότητα 
του έργου μας, μόνο μέσω μαρτυριών παιδιών ή εθε-
λοντών. Έχουμε δει και περιπτώσεις που το αδύνα-
το έχει γίνει δυνατό. Βέβαια, δεν είναι μόνο το Κάνε-
Μια-Ευχή, αλλά είναι και αυτό. Όλα είναι σημαντικά 
και όλα συμβάλλουν ώστε να καταφέρει ένα παιδί να 
κερδίσει αυτή τη «μάχη». 

✻ 1996-σήμερα: 1560 παιδικές ευχές.
✻  Πέρσι: 177 ελληνικές ευχές + 13 ξένες (=ευχές παι-

διών από άλλα Make-A-Wish, που θέλουν η ευχή 
τους να πραγματοποιηθεί στην Ελλάδα).

✻ Φέτος: ευελπιστούμε να περάσουμε τις 200.
✻  11 εργαζόμενοι στην Αθήνα, 2 στη Θεσσαλονίκη. 

450 εθελοντές ανά την Ελλάδα.
✻  Κάθε 18 λεπτά, μία ευχή γίνεται πραγματικότητα 

στον κόσμο, χωρίς να υπολογίζεται η Κίνα που τώ-
ρα ξεκινά τη δράση της.

✻  Make-A-Wish σε κάθε πολιτεία της Αμερικής και 
σε περίπου άλλες 50 χώρες.

Το Make-A-Wish σε αριθμούς:

Αναστασία
Μανιά ’88

MAKE-A-WISH
.............................

«Έχω δει 
θαύματα 
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Περίπου τα 
μισά παιδιά 
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και ξεπερνούν 
την ασθένεια.
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δική μας ευχή είναι να καταλάβει ο κό-
σμος ότι πρόκειται για μια ολοκληρω-

μένη εμπειρία ζωής, γιατί μόνο έτσι 
θα έχει το παιδί τη δύναμη να βρει το κουράγιο να 
αγωνιστεί. Δεν είμαστε ένα στιγμιαίο δώρο ή ένα πε-
ριστασιακό πάρτυ. Θα υπάρξει και αυτό εάν το ζητή-
σει το παιδί, αλλά δεν είναι το κυρίως θέμα του έρ-
γου μας! Το έργο μας είναι όλες οι λεπτομέρειες, εμ-
φανείς και αφανείς, συνειδητοποιημένες ή όχι από το 
παιδί, που θα το κάνουν να πιστέψει ξανά στη ζωή.  
  Δούλευα στην ICAP ως υπεύθυνη marketing μέχρι 
τον Αύγουστο 2013, όταν και ήρθε στο τμήμα μου με 
εσωτερική μετάθεση μια γυναίκα, της οποίας ο γιος 
είχε μια πολύ σοβαρή ασθένεια επί 6 χρόνια. Ενώ 
προσπαθούσαμε όλοι να βοηθήσουμε, της τηλεφω-
νούν από το Κάνε-Μια-Ευχή, για την ευχή του γιου 
της, του Γιώργου. Την μεθεπόμενη μέρα γύρισε εν-
θουσιασμένη που το παιδί της βίωσε μια τόσο όμορ-
φη ευχή, που μάλιστα κράτησε 6 ώρες.

Από τότε αποφάσισα να κάνω κάτι πιο ενδια-
φέρον στη ζωή μου, και τον Δε-
κέμβριο η Ξένια Πασχοπούλου 
’91 μου πρότεινε να εργαστώ στο 
Κάνε-Μια-Ευχή. Στην αρχή μάλι-
στα είχε χαθεί το βιογραφικό μου, 
και πήγα η ίδια να το αναζητήσω. 
Για μένα αυτό είναι ένα μεγάλο 
δίδαγμα, το «συν Αθηνά και χεί-
ρα κίνει», γιατί αν δεν είχα ρωτή-

σει για την τύχη της αίτησής μου δεν θα είχε αλλά-
ξει η ζωή μου.

Ή περίοδος των Χριστουγέννων είναι πολύ έντο-
νη. Ευτυχώς ο κόσμος έχει πια έντονα συναισθήματα 
αλληλεγγύης και για το έργο μας αλλά και γενικά, 
οπότε διοργανώνουμε ένα πλήθος εκδηλώσεων μέ-
σα στην εορταστική περίοδο. Το μεγαλύτερο κέρδος 
εδώ είναι η ευκαιρία μας να ερχόμαστε σε επαφή με 
τον κόσμο και κυρίως η ευκαιρία μας να διαδώσουμε 
το –μαγικό, μα άυλο– έργο μας. 

Εκπληρώσαμε μια ευχή σε ένα παιδί από την Αμε-
ρική που ήθελε να ταξιδέψει στα βήματα της Όδύσ-
σειας, και ο ξεναγός μας δήλωσε ότι η ευχή του παι-
διού του άλλαξε τη ζωή.

Ή πιο συγκινητική ιστορία που θυμάμαι είναι από 
το Κάνε-Μια-Ευχή του Βελγίου, με ένα κοριτσάκι που 
ενώ υπεβλήθη σε μεταμόσχευση καρδιάς, ζήτησε να 
πραγματοποιηθεί η πιο βαθιά ευχή της μητέρας του 
παιδιού δότη.

Έχουμε μέχρι γονείς που με το αναπηρικό επίδο-
μα του παιδιού τους ήρθαν και, παρά 
την οικονομική ανάγκη τους, υιοθέ-
τησαν την ευχή άλλου παιδιού. Όλα 
τα μπαζάρ τα στηρίζει μια εθελόντρια 
που έχει χάσει το παιδί της και είναι 
καθημερινά παρούσα. Χρειάζεται η 
συμβολή όλων μας για να ενισχυθούν 
οι εθελοντικές δράσεις. Στις 29 Απρι-
λίου είναι η παγκόσμια ημέρα Κάνε-
Μια-Ευχή». 

Σάντρα 
Ζαφειρακοπούλου 

’91

MAKE-A-WISH
.............................

«Το έργο μας 
είναι όλες οι 
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στη ζωή». 

Σάντρα Ζαφειρακοπούλου ’91
«



C3

Για περισσότερες πληροφορίες για τους λαχνούς μπορείτε να επικοινωνείτε με:

●   το γραφείο του Fund Drive, Μπενάκειο Διδακτήριο, Μεσοπάτωμα, γραφείο 126, τηλ. 210 6798217, 218
●    τις Υπεύθυνες του Λαχνού, Φράγκη Λιούγκα-Μπουκουβάλα (τηλ. 6945 268626), Σοφία Μπέλμπα-Παπαϊωάννου (τηλ. 6932 288624), 

Κατερίνα Τσάγκα-Κεφαλογιάννη (τηλ.  6946 177466), καθώς και με όλα τα μέλη της Επιτροπής Γονέων για το Ταμείο Υποτροφιών
●   το Σύλλογο Αποφοίτων Κολλεγίου Αθηνών – Κολλεγίου Ψυχικού, τηλ. 2106798158

Η κλήρωση θα διεξαχθεί στις εγκαταστάσεις του Ελληνοαμερικανικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (ΕΕΙ) στο Ψυχικό, το Σάββατο 
11/2/2017 και ώρα 18:30, παρουσία συμβολαιογράφου. Οι τυχεροί αριθμοί θα δημοσιευθούν στο site του Κολλεγίου www.haef.gr. 
Τα έσοδα θα διατεθούν για την ενίσχυση του Ταμείου Υποτροφιών Κολλεγίου Αθηνών-Κολλεγίου Ψυχικού. 

Η διάθεση των δώρων στους κατόχους των τυχερών λαχνών θα γίνεται μέχρι και την 15η Μαρτίου 2017. Πέραν της ημερομηνίας αυτής, 
τα κληρωθέντα δώρα που δεν θα παραληφθούν από τους τυχερούς, θα διατεθούν στους επιλαχόντες με τη σειρά της κλήρωσής τους.
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Τί ακριβώς είναι το MathAid, πότε ιδρύθηκε και πώς προήλθε η 
ιδέα της σύλληψής του;
To MathAid ιδρύθηκε το 2013 από τους Νίκο 

Μπουντά, Θωμά Κοντσιώτη και Γιάννη Χαρδαλού-
μπα. Μετά την κρίση δημιουργήθηκε μεγάλο πρό-
βλημα, καθώς τα παιδιά δεν μπορούσαν να γρα-
φτούν σε φροντιστήρια λόγω οικονομικής δυσκολί-
ας. Έτσι, ξεκίνησε η ιδέα αυτή, ώστε όσοι βρίσκονται 
σε απομακρυσμένες περιοχές να 
μπορούν να κάνουν φροντιστή-
ρια Μαθηματικών online. Αρχι-
κά η σελίδα είχε υποστηρικτική 
λειτουργία, αφορούσε την επί-
λυση αποριών στα παιδιά της Γ΄ 
Λυκείου. Τα κενά και οι απορί-
ες των μαθητών ήταν πάρα πολ-
λές, και γρήγορα αυτό εξελίχθη-
κε σε κανονικό μάθημα. Πλέον 
λειτουργούμε ως διαδικτυακό 
φροντιστήριο.

Πόσοι μαθητές υπάρχουν;
Αυτή τη στιγμή 15, κυρίως από επαρχία. Όι εν-

διαφερόμενοι συμπληρώνουν μια αίτηση συμμετο-
χής που μας αποστέλλουν μέσω e-mail. Όι περισ-
σότεροι πηγαίνουν Γ΄ Λυκείου. Αρχικά προσφέρα-
με υποστήριξη μόνο στα Μαθηματικά. Στη συνέ-
χεια βάλαμε και άλλα μαθήματα, ενώ πλέον προ-
σφέρουμε υποστήριξη σε όλες τις τάξεις του Λυ-

κείου. Έχουμε ακόμα ανεβά-
σει βιντεοσκοπημένες διαλέ-
ξεις, ενώ έχουμε δημιουργήσει 
μία διαδραστική βάση δεδο-
μένων. Κάθε καθηγητής μπο-
ρεί να ανεβάζει ασκήσεις, υλι-
κό και εργασίες για τα παιδιά, 
οργανώνοντας έτσι το διαδι-
κτυακό του μάθημα. Πολύ βο-
ηθητική για όλη την διδασκα-
λία είναι η χρήση της ψηφιακής 
γραφίδας. Το στίγμα της γρα-

Συνέντευξη στους:

Άννα Ελευθεριάδη ’15
Κωνσταντίνος Στεφανάκης ’15

ι Πανελλαδικές εξετάσεις αποτελούν μία πολύ απαιτητική δοκιμασία που χρειάζεται εντατική προετοιμασία. 
Ωστόσο, πολλοί μαθητές επαρχιακών πόλεων δεν έχουν πρόσβαση στα απαραίτητα μέσα. Ο Θοδωρής Λύρης 
’10, μαζί με τους συνεργάτες του, προσφέρουν στους υποψηφίους αυτούς δωρεάν διαδικτυακά μαθήματα, 
μέσω της πρωτοποριακής πλατφόρμας MathAid. Στη συνάντησή μας, μιλήσαμε για το φιλόδοξο αυτό project, 
την εκπαίδευση αλλά και την αξία της κοινωνικής προσφοράς σήμερα.

O
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Θοδωρής Λύρης ’10
φής αναγνωρίζεται, ψηφιοποιείται και 
περνάει αυτόματα στον ηλεκτρονικό 
υπολογιστή. Επομένως ό,τι γράφει ο 
δάσκαλος γίνεται αυτόματα ορατό και 
από τον μαθητή.

Πόσοι είναι οι καθηγητές – εθελοντές; Ποιο το 
τυπικό μέγεθος ενός τμήματος;

Αυτή τη στιγμή απασχολούμε 15 
καθηγητές, μεταξύ των οποίων ένας 
προγραμματιστής. Τα τμήματα έχουν 
το πολύ 3-4 άτομα, για να εξασφα-
λίζεται η ομαλή πορεία του μαθήμα-
τος, να μην εμφανίζονται προβλήματα 
στη σύνδεση στο Ίντερνετ και να μην 
υπάρχει σύγχυση. Λόγω του περιορι-
σμένου χρόνου των περισσότερων εθε-
λοντών, μπορεί ένα τμήμα να το ανα-
λάβουν δύο άτομα και να πραγματο-
ποιείται συνεννόηση ως προς τον δια-
χωρισμό της ύλης και την πρόοδο των μαθητών.

Πώς αποφάσισες να ασχοληθείς με το MathAid; Ποιο χαρακτηριστικό 
της ιδιοσυγκρασίας σου σε ώθησε προς τον εθελοντισμό;

Μου αρέσουν πολύ τα Μαθηματικά από τότε που 
ήμουν μικρός, ενώ ταυτόχρονα ήθελα να βοηθήσω 
τα παιδιά που δεν έχουν την δυνατότητα να κάνουν 
εντατικά μαθήματα για τις Πανελλήνιες. Γενικά μου 
αρέσει να βοηθάω και να μεταδίδω γνώσεις σε έναν 
τομέα που κατέχω. Τo να έχουν κάποιο αντίκτυπο 
οι πράξεις μου στην κοινωνία μου δίνει ένα αίσθημα 
πληρότητας. Επίσης είναι μεγάλη ικανοποίηση όταν 
ένας μαθητής πετυχαίνει στην τριτοβάθμια εκπαίδευ-
ση, ιδιαίτερα όταν λέει πως χωρίς την βοήθειά σου δεν 
θα τα είχαν καταφέρει. Έχουμε παιδιά που μπήκαν Νο-
σηλευτική, Πληροφορική, Φαρμακευτική...

Σου περισσεύει χρόνος και χρήμα για να ασχοληθείς με τον εθελο-
ντισμό στο πλαίσιο της σημερινής περιόδου της γενικότερης κρίσης;

Ή διαθεσιμότητα του χρόνου ποικίλλει ανά την 
περίπτωση. Ώστόσο, αν η ομάδα λειτουργεί αποτε-
λεσματικά, εξοικονομείται πολύς χρόνος. Ή πρωτο-
βουλία μας δεν είναι κερδοσκοπική.

Από την εμπειρία σου στο MathAid, μπορείς να μας περιγράψεις μια 
ευχάριστη και μια δυσάρεστη στιγμή που βίωσες στο πλαίσιο της 
ενασχόλησής σου;

Μία πολύ ευχάριστη στιγμή ήταν όταν μετά την 
πρώτη χρονιά, οι μαθητές μας έστειλαν mail ευχα-
ριστώντας μας για τη βοήθεια που τους προσφέρα-
με. Αντίθετα, δυσάρεστες ήταν οι περιπτώσεις εκεί-
νες που υπήρχε κακή οργάνωση, κυρίως λόγω ασυ-
νέπειας των μαθητών, οπότε χανόταν και η συνοχή 
των μαθημάτων. 

Ως εθελοντής νιώθεις πως περισσότερο προσφέρεις ή ανταμείβεσαι;

Δεν το έχω σκεφτεί έτσι. Δίνω από πλευρά χρόνου 
και πνευματικής εργασίας, αλλά λαμβάνω ικανοποί-
ηση όταν βλέπω πως εκτιμούν αυτό που κάνω. Επί-
σης, μέσα από το MathAid έχω γνωρίσει πολύ κόσμο.

Τι συμβουλή θα έδινες σε κάποιον άλλο που σκέφτεται να ασχολη-
θεί με τον εθελοντισμό;

Να βρει ένα αντικείμενο που να του αρέσει πολύ 
και να τον γεμίζει, είτε αυτό έχει σχέση με την Τέχνη, 
την επιστήμη ή όποιον άλλο τομέα της ανθρώπινης 
ζωής. Μέσω της διαδικασίας αυτής θα γνωρίσει  νέο 
κόσμο και θα κερδίσει πολύτιμες εμπειρίες.

Πώς σας έμαθαν τα παιδιά;

Δοκιμάσαμε περισσότερο την διαφήμιση μέσω 
Facebook, η οποία βλέπουμε ότι αποδίδει πολύ, σε 
αντίθεση με τα παραδοσιακά μέσα προώθησης. 

Νιώθεις ποτέ ότι ο κόπος σου πάει χαμένος;

Ικανοποίηση δεν μπορείς να νιώθεις κάθε στιγμή. 
Θα υπάρχουν σίγουρα στιγμές που λες: «γιατί το κά-
νω τώρα εγώ αυτό;» Όμως από τη στιγμή που είναι 
κάτι που προσφέρεις αφιλοκερδώς, αυτό που κερδί-
ζεις πρακτικά είναι η ηθική δικαίωση. Ή ηθική ικανο-
ποίηση είναι το κίνητρο για να ξεκινήσεις και να συ-
νεχίσεις τη δραστηριότητά σου. 

Θοδωρής 
Λύρης ’10

MATHAID GREECE
.............................

«Μου αρέσει 
να βοηθάω και 
να μεταδίδω 
γνώσεις σε 

έναν τομέα που 
κατέχω. Τo να 

έχουν αντίκτυπο 
οι πράξεις μου 
στην κοινωνία 

μου δίνει 
ένα αίσθημα 

πληρότητας». 

Το MathAid σε αριθμούς:

✻ 4 χρόνια λειτουργίας
✻ 60 μαθητές

✻ 15 εθελοντές
✻ 3 μαθήματα

Με τη συνεργάτιδά του Ελπίδα Κοντσιώτη μοιράζεται το πάθος του για τα Μαθηματικά.
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Ποια είναι η αποστολή του Safe Water Sports;
Το Safe Water Sports είναι ένα μη κερδοσκοπικό 

σωματείο με δύο βασικούς άξονες. Ό πρώτος είναι η 
ενημέρωση και η ευαισθητοποίηση των πολιτών σε 
θέματα που έχουν σχέση με την ασφάλεια σε θαλάσ-
σιες δραστηριότητες, όπως θαλάσσια sport ή δραστη-
ριότητες αναψυχής στη θάλασσα. Ό δεύτερος είναι η 
υλοποίηση δράσεων και πρωτοβουλιών, σε συνεργα-
σία με τον ιδιωτικό και τον δημόσιο τομέα, οι οποί-
ες θα ενισχύσουν την ασφάλεια σε αυτό τον χώρο.

Με ποιες ακριβώς ενέργειες το επιδιώκετε αυτό;

Δημιουργήσαμε μια πλατφόρμα, που λειτουργεί 
με στόχο την ενημέρωση των πολιτών σχετικά με τις  
επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται νόμιμα και τις 
οποίες μπορούν να εμπιστευθούν, γιατί προσφέρουν 
την απαραίτητη ασφάλεια. Έχουμε συνεργαστεί με 
την TÜV Austria, μία εταιρεία πιστοποίησης και δη-
μιουργήσαμε ένα ιδιωτικό πρότυπο, με το οποίο οι 

επιχειρήσεις πιστοποιούνται ότι τηρούν τις προϋπο-
θέσεις ασφαλείας που έχουμε καθορίσει. Έτσι επιτυγ-
χάνουμε οι υπηρεσίες που προσφέρουν στους πολί-
τες, να είναι πολύ πιο ασφαλείς απ' ό,τι προβλέπει ο 
νόμος. Αυτό το εγχείρημα είναι μια πανευρωπαϊκή 
καινοτομία και πιστεύουμε πως από το 2017 θα αλ-
λάξει ριζικά τον χάρτη στη χώρα. 

Επίσης απευθυνθήκαμε στο λιμενικό σώμα και 
τους δώσαμε ένα λογισμικό για δική τους χρήση. 
Πλέον όλες οι άδειες που εκδίδονται και το φύλλο 
ελέγχου καταχωρίζονται ηλεκτρονικά σε ένα σύστη-
μα άμεσα ορατό από όλους. Υπάρχει διαφάνεια. Έχεις 
έναν χάρτη πλήρως ενημερωμένο σε όλη τη χώρα. 

 
Ποια μέσα χρησιμοποιείτε για την προώθηση της δουλειάς σας;

Εκτός από το website, έχουμε φτιάξει και ειδικές 
εφαρμογές για τα κινητά. Αυτό είναι το όπλο του πο-
λίτη για να συμμετάσχει και να πληροφορηθεί. Κα-
τεβάζει την εφαρμογή και βλέπει ποιες νόμιμες επι-

Συνέντευξη στον:

Χρήστο Γιάγκο ’15

νημερώσου, έλεγξε, πρόσεξε, απόλαυσε». Με αυτό το μήνυμα κινητοποιεί τους πολίτες η Safe Water 
Sports, εθελοντική οργάνωση που ιδρύθηκε με αφορμή το μοιραίο δυστύχημα μαθητή του Κολλεγίου Αθη-
νών το 2014 σε θάλασσα της Μυκόνου. Σε συνέντευξή του στον ΕΡΜΗ, ο πατέρας του και ιδρυτής του ορ-
γανισμού, Παναγιώτης Πασχαλάκης, μας μίλησε για το πολύτιμο έργο της οργάνωσης, την ιδεολογία που 

κρύβεται πίσω από τη γενναία πρωτοβουλία, αλλά και την αξία της ανιδιοτελούς προσφοράς και του εθελοντισμού σήμερα. 

«Ε
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Παναγιώτης Πασχαλάκης
χειρήσεις προσφέρουν θαλάσσια σπορ γύρω του αλ-
λά και ποια σπορ περιλαμβάνει η κάθε άδεια. Έχου-
με χαρτογραφήσει 3000 παραλίες και σε κάθε μία  
έχουμε όλες τις πληροφορίες σχετικά με την ασφά-
λεια και τις υποδομές που παρέχονται, ακόμα και το 
αν υπάρχουν δομές για πρόσβαση ΑΜΕΑ.   

Επίσης, προσφέρεται η δυνατότητα συνεισφοράς 
του πολίτη, βαθμολογώντας και αξιολογώντας τις 
επιχειρήσεις. Ακόμα μπορεί να αναφέρει κάποια πα-
ράνομη ή επικίνδυνη δραστηριότητα και εμείς ενη-
μερώνουμε το λιμενικό. Γιατί το λιμενικό δεν μπορεί 
να βρίσκεται σε κάθε παραλία κάθε χρονική στιγμή. 
Ό πολίτης όμως βρίσκεται. Όυσιαστικά και αυτό εί-
ναι μια εθελοντική συμμετοχή σε μια δράση, με σκο-
πό να βελτιώσει την ασφάλεια στη θάλασσα.

 Πώς θα μεταφέρατε σε ένα παιδί το μήνυμα ότι πρέπει να υπάρχει 
ασφάλεια στη θάλασσα;

Όσον αφορά τα παιδιά, φτιάξαμε το εκπαιδευτι-
κό πρόγραμμα: «Προσέχω Μαθαίνω Νοιάζομαι» σε 
συνεργασία με το λιμενικό σώμα, που αφορά την εκ-
παίδευση παιδιών σε όλα τα δημόσια σχολεία της χώ-
ρας. Το λιμενικό σώμα αναλαμβάνει τον ρόλο του εκ-
παιδευτή κι εμείς σαν Safe Water Sports αναλαμβά-
νουμε να δημιουργήσουμε ένα σύγχρονο εκπαιδευ-
τικό υλικό. Το μήνυμα που περνάμε στα παιδιά είναι 
ότι προφανώς τα θαλάσσια σπορ έχουν ρίσκο για-
τί και αυτό είναι μέρος της απόλαυσης, αλλά ότι τη-
ρώντας τους κανονισμούς ασφαλείας, η αδρεναλίνη 
δεν μειώνεται. Ταυτόχρονα περνάμε και το μήνυμα 
του εθελοντισμού. Τους λέμε να κατεβάσουν το app, 
να ενημερωθούν, να πουν την άποψή τους, να γίνουν 
έτσι ενεργοί πολίτες.

Ποια ήταν η αφορμή για το ξεκίνημα αυτού  του εγχειρήματος;

Ή αφορμή είναι ότι ο γιος μου, μαθητής του Δη-
μοτικού του Κολλεγίου, σκοτώθηκε το 2014 κάνο-
ντας ένα θαλάσσιο σπορ μαζί με τους φίλους του στη 
Μύκονο. Όυσιαστικά το γεγονός αυτό ήταν η αφορ-
μή για να διαπιστώσω εγώ και κάποιοι άλλοι που ξε-
κινήσαμε την πρωτοβουλία αυτή ότι υπήρχαν πά-
ρα πολλά κακώς κείμενα στον χώρο αυτό που έπρε-
πε να διορθωθούν, γιατί ακριβώς αν δεν διορθώνο-
νταν θα συνέβαινε ξανά και ξανά. Όπως συνέβη και 
τον επόμενο χρόνο με μια ξένη τουρίστρια στη Ρόδο. 

Τι στήριξη έχετε λάβει μέχρι στιγμής από τον κόσμο; 

Ή στήριξη σε αυτή την πρωτοβουλία ήταν πά-
ρα πολύ μεγάλη. Πολλοί άνθρωποι βοηθούν σε κα-
θαρά εθελοντική βάση ανάλογα με την επαγγελμα-
τική τους θέση. Είχαμε επίσης βοήθεια μέσω χορη-
γιών διαφόρων ιδρυμάτων. Αλλά έχουμε βέβαια και 
τη συμμετοχή εθελοντών, οι οποίοι επανδρώνουν τα 
περίπτερά μας, ενημερώνουν τον κόσμο, μοιράζουν 

φυλλάδια... Πηγαίνουμε για παράδειγμα σε φιλαν-
θρωπικές εκδηλώσεις και αθλητικές διοργανώσεις, 
όπου εξηγούμε τη δράση μας, αλλά και πώς μπορεί 
κάποιος να χρησιμοποιήσει την υπηρεσία. 

Ο ΣΑΚΑ πώς πιστεύετε ότι θα μπορούσε να βοηθήσει στην οργάνωση; 

Όι απόφοιτοι του Κολλεγίου είναι ενεργοί πολίτες 
και το Κολλέγιο γενικά προάγει τη συμμετοχή στα 
κοινά. Άρα νομίζω ότι ο ΣΑΚΑ μπορεί να ενημερώσει 
αποφοίτους, ώστε ο καθένας να βοηθήσει την οργά-
νωση από το πόστο του, τον τομέα του.

Θεωρείτε ότι ο κόσμος σήμερα συμμετέχει σε εθελοντικές δράσεις 
γενικά, με γνήσιο εθελοντικό πνεύμα και λόγω της ανάγκη του για 
προσφορά ή μερικοί το βλέπουν ως κοινωνική υποχρέωση;

Γενικότερα υπάρχει η διάθεση, παρά την οικο-
νομική κρίση που δυσκολεύει την καθημερινότητα. 
Αν υπάρχει σοβαρός σκοπός και σχέδιο δράσης πί-
σω από τον σκοπό, νομίζω ότι ο κόσμος εμπνέεται, 
ευαισθητοποιείται και θέλει να βοηθήσει. Τώρα αν 
υπάρχουν άνθρωποι που μπορεί να έχουν κάποια άλ-
λη σκοπιμότητα, αυτοί είναι ελάχιστοι. Εγώ τους 16 
αυτούς μήνες θεωρώ ότι μάλλον εντυπωσιάστηκα 
από τη διάθεση προσφοράς, παρά τα όποια αρνητι-
κά παραδείγματα. Νομίζω ότι όταν υπάρχει όραμα 
και σχέδιο, ο κόσμος ενεργοποιείται.

Σε ποιο βαθμό θεωρείτε ότι ο εθελοντισμός είναι αναγκαίος στις μέ-
ρες μας;

Είναι αναγκαίος, γιατί κατ' αρχάς το μοντέλο ή 
η θεώρηση ότι το κράτος είναι αρμόδιο για όλα και 
οι κρατικές δομές υπεύθυνες, για μένα δεν ισχύει. 
Όι εθελοντικές οργανώσεις συμπληρώνουν τον ρό-
λο του κράτους. Δεύτερον, το να είσαι ενεργός πο-
λίτης είναι πολύ σημαντικό, γιατί με αυτό τον τόπο 
συνδιαμορφώνεις την κοινωνία. Δεν είσαι ένας άν-
θρωπος που μόνο κατηγορεί, αλλά συμμετέχεις στο 
να γίνει κάτι καλύτερο. 

Εσείς τι συναίσθημα αποκομίζετε από την πράξη της προσφοράς;

Το να μπορείς να δημιουργήσεις κάτι το οποίο δεν 
έχει οικονομικό αποτέλεσμα σε σένα, το συναίσθη-
μα που δοκιμάζει ένας άνθρωπος σε αυτή την περί-
πτωση της προσφοράς, είναι ασύγκριτα μεγαλύτερο 
από την οποιαδήποτε επαγγελματική επιτυχία. Νο-
μίζω είναι ένα τελείως διαφορετικό συναίσθημα, όταν 
προσφέρεις και βλέπεις ότι έχεις αφήσει ένα αποτύ-
πωμα πάνω στην κοινωνία.  

Παναγιώτης 
Πασχαλάκης

SAFE WATER SPORTS 
.............................

«Eίναι ένα 
τελείως 

διαφορετικό 
συναίσθημα, 

όταν προσφέρεις 
και βλέπεις ότι 

έχεις αφήσει 
ένα αποτύπωμα 

πάνω στην 
κοινωνία». 

Το Safe Water Sports σε αριθμούς:

✻ 16 μήνες λειτουργίας
✻ 20 μέλη

✻ 50 εθελοντές
✻  3.000 παραλίες

Ατυχήματα: 

50.000 άτομα 
τραυματίζονται 
ετησίως στην 

Ευρώπη σε 
θαλάσσιες 

δραστηριότητες. 
Στην Ελλάδα δεν 

υπάρχει καμία 
στατιστική 
καταγραφή. 
Ό πνιγμός 

αποτελεί τη 
δεύτερη αιτία 
θανάτου για 

παιδιά έως 14 
ετών. Ή Ελλάδα 
έχει τη θλιβερή 

πρωτιά.



«Κατ’ αρχάς, το ΔΙΑΖΏΜΑ είναι μια κοινω-
νία πολιτών που βασίζεται στον εθελοντισμό 
και τις συνεργασίες. Κύριος σκοπός του είναι 
η συμβολή στην προστασία και την ανάδειξη 
των αρχαίων θεάτρων, η συνέργεια με σχετι-

κούς φορείς (τοπικές αυτοδιοικήσεις, περιφέ-
ρεια, πανεπιστήμια κ.λπ.). Στη συνέχεια, το ΔΙ-
ΑΖΏΜΑ συμμετέχει στο Πρόγραμμα Πολιτι-
στικής Διαδρομής των αρχαίων θεάτρων της 
Ήπείρου, το οποίο ήδη χρηματοδοτείται από 
κοινοτικούς πόρους και ευελπιστεί να αποτε-
λέσει πρότυπο και για άλλες περιοχές της Ελ-
λάδος (Στ. Ελλάδα, Μακεδονία , Κρήτη κ.λπ.)  

Πριν από ενάμιση χρόνο, οπότε και εντά-
χθηκα στο ΔΙΑΖΏΜΑ, πλαισίωσα την ομάδα 
που ασχολείται με την προβολή των δράσεων 
του οργανισμού και εκτός Ελλάδας. Και σας 
διαβεβαιώ πως υπάρχουν άνθρωποι από την 
Ινδία έως τις ΉΠΑ που θέλουν να έρθουν στα 
αρχαία μας θέατρα και να παρουσιάσουν ψη-
φίδες από τον δικό τους πολιτισμό. Ή κρίση 
δεν μπορεί να επηρεάσει το γεγονός ότι θα 
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ρεθήκαμε ένα απόγευμα στον πάντα φιλόξενο χώρο της Λέ-
σχης του ΣΑΚΑ και δώσαμε τον λόγο στην ήπια και μεστή πε-
ριεχομένου φωνή του Μάνου Καστρινάκη ’64, τακτικού μέλους 
του οργανισμού ΔΙΑΖΩΜΑ και υπεύθυνου για τη διεθνοποίη-

ση του Σωματείου. Συζητήσαμε για τους τρόπους με τους οποίους οι πολί-
τες του κόσμου μπορούν να συμβάλουν στην αναστήλωση και την ανάδει-
ξη των αρχαίων θεάτρων του ελλαδικού χώρου, με σκοπό την επανένταξη 
των τελευταίων στην καθημερινότητα των ανθρώπων και τη σύνδεσή τους 
με την αειφορία και τη βιώσιμη ανάπτυξη.

Β
Επιμέλεια:

Κωνσταντίνος Χρυσόγελος ’02
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υπάρξει ενδιαφέρον για το εγχείρημα και συμπαρά-
σταση από πολλές πλευρές.

Το ΔΙΑΖΏΜΑ ασχολείται με μελέτες γύρω από τα 
αρχαία θέατρα, όχι με τις αναστηλώσεις αυτές καθ’ 
αυτές. Σήμερα όμως, με την οικονομική κατάσταση 
της χώρας, η λύση για να βρούμε επαρκή χρηματο-
δότηση είναι να βγούμε στο εξωτερικό. Με δεδομέ-
νο ότι η Ελλάδα έχει χάσει την αξιοπιστία της τα τε-
λευταία χρόνια, το ΔΙΑΖΏΜΑ θα μπορούσε επίσης 
να βοηθήσει ώστε να την ξαναποκτήσει.

Επιπροσθέτως, το ΔΙΑΖΏΜΑ ενθαρρύνει τη συμ-
μετοχη της νέας γενιάς στο έργο του και βοηθά τους 
εκπαιδευτικούς ανά την Ελλάδα να ασχοληθούν με 
τα θέατρα, κινητοποιώντας τους μαθητές. Σκέφτηκα 
λοιπόν, μαζί με 4-5 συμμαθητές μου, ότι θα ήταν σκό-
πιμο να επισκεφτούμε την κυρία Παπακωστοπούλου, 
η οποία μας δέχτηκε και μας άκουσε με πολύ μεγάλο 
ενδιαφέρον. Είμαι σίγουρος ότι το Κολλέγιο θα μπο-
ρούσε κάλλιστα να ανεβάσει τον πήχυ, συμμετέχο-
ντας και αυτό μαζί με μεγάλο αριθμό σχολείων σε όλη 
την Ελλάδα που κάνουν τα αρχαία θέατρα δραστη-
ριότητα εθελοντισμού και εκπαίδευσης.

Περαιτέρω, όταν έμαθα για τα Επαγγελματικά 
Clubs στη Λέσχη του ΣΑΚΑ, ήρθα σε επαφή με το 
Club του Τουρισμού, που συντονίζεται από τον Γιάν-
νη Ζάρα ’99. Όργανώσαμε μέσα σε αυτό πλαίσιο μια 
εκδήλωση, παρουσία του κυρίου Μπένου, ιδρυτή του 
ΔΙΑΖΏΜΑΤΌΣ, και τώρα ετοιμαζόμαστε να κάνουμε 
μια εκδρομή στην περιοχή της Πρέβεζας και της αρ-
χαίας Κασσώπης, όπου υπάρχει το αρχαίο θέατρο με 
το οποίο ασχολούμαστε αυτή την περίοδο. Υπό μία 
έννοια, το ΔΙΑΖΏΜΑ, με όχημα το Club του Τουρι-
σμού, αποτολμά να γεφυρώσει το χάσμα μεταξύ δη-
μοσίου και ιδιωτικού τομέα, με κοινή βάση τον Πο-
λιτισμό. 

Όφείλω πάντως να ξεκαθαρίσω κάτι, γιατί υπάρ-
χει πολύς κόσμος που διερωτάται γιατί το ΔΙΑΖΏΜΑ 
εστιάζει αποκλειστικά στα θέατρα. Όποιος ασχολη-
θεί έστω και λίγο με αυτά, συνειδητοποιεί ότι υπάρ-
χουν πολλές διακλαδώσεις που σχετίζονται με τα συ-
γκεκριμένα μνημεία. Και εξηγώ το γιατί: Πρώτον, εί-
ναι τα μοναδικά μνημεία που μπορούν να αξιοποιη-
θούν ακριβώς με τον τρόπο που χρησιμοποιούνταν 
στην αρχαιότητα. Δεύτερον, τα θέατρα ήταν το κέ-
ντρο της ζωής από οικονομική και πολιτική σκοπιά. 
Τρίτον, αποτελούν αντιπροσωπευτικά σύμβολα του 
αρχαίου δημοκρατικού πολιτεύματος.  

Όλα αυτά αποσκοπούν στη συνεργασία αρχαι-
ολόγων, περιβαλλοντολόγων και μηχανικών, ώστε 
να ολοκληρωθεί μία μελέτη και το εκάστοτε θέα-
τρο να βγει στην επιφάνεια. Εκεί ακριβώς εισέρχο-
νται οι αναπαραστατικές Τέχνες (χορός, υποκριτική 
κ.λπ.). Εφόσον τώρα προβάλλαμε τα θέατρα σε πα-
νεπιστήμια του εξωτερικού, τότε θα ενδιαφέρονταν 
διάφοροι κλάδοι, όπως της Ιστορίας, της Αρχαιολο-

γίας, της Μηχανολογίας, της Τεχνολογίας, της Υπο-
κριτικής κ.ά. Τέλος, αν το δούμε από την οπτική της 
ανάπτυξης μιας περιοχής, τότε θα μπαίναμε σε το-
μείς όπως  εκείνους του Μάρκετινγκ και της Επιχει-
ρηματικότητας. Άρα υπάρχουν όντως πάρα πολλές 
διακλαδώσεις που δυνητικά αφορούν στη δράση του 
ΔΙΑΖΏΜΑΤΌΣ.  

Αυτό που εγώ προσωπικά βλέπω στο ΔΙΑΖΏΜΑ 
είναι ένα όχημα για να αλλάξεις τον τρόπο που βλέ-
πεις τα ίδια τα πράγματα. Άρα μιλάμε για έναν ορ-
γανισμό που μπορεί να προσφέρει όχι μόνο στην Ελ-
λάδα αλλά και στο εξωτερικό».  

Μάνος 
Κατρινάκης ’64

ΜΕΛΟΣ ΔΙΑΖΩΜΑΤΟΣ 
.............................

«Στόχος μας 
να αναδειχθεί 
το βασικό μας 
εθνικό προϊόν: 

η πολιτιστική μας 
κληρονομιά». 
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Συνέντευξη στις:

Μαρίνα Αναγνωστάκη ’10 
Μαριάνα Δαμανάκη ’10
Δανάη Καρατζάνου ’14

υναντήσαμε την Εμμα-
νουέλα Μουσαμά ’92, 
συντονίστρια έργου της 
Praksis και μας μίλησε 

για τις εμπειρίες της στα χρόνια που 
αφιέρωσε στην οργάνωση. Η αγάπη 
της για την οργάνωση και το έργο της 
είναι φανερή και οι ιστορίες που την 
έχουν σημαδεύσει αμέτρητες. Αυτό 
που έχει σημασία, όπως τονίζει, είναι 
να βοηθήσουν τους συνανθρώπους 
μας να σταθούν ξανά στα πόδια τους.

Σ

Τι είναι η Praksis;

Ή Praksis είναι μια ΜΚΌ που συ-
νεχώς αναπτύσσεται. Ξεκίνησε το 
2004 από τον Τζανέτο Αντύπα, πρόε-
δρο της Praksis, και ήταν η μετεξέλιξη 
των Γιατρών Χωρίς Σύνορα. Είναι μια 
εξαιρετική οργάνωση, με ανθρώπους 
με πολύ πάθος και κέφι για δουλειά, 
από πολύ διαφορετικά backgrounds 
και αυτό την κάνει πολυμορφική, την 
κάνει ευαίσθητη, την κάνει να μπορεί 
να ακούσει τις ανάγκες όλων. Ασχο-
λείται με όλες τις κοινωνικά και οικο-
νομικά ευάλωτες ομάδες, με ό,τι έχει 
σχέση με τον άνθρωπο και με το παιδί.

Ο ρόλος σας στην οργάνωση ποιος ήταν; 
Ασχοληθήκατε με το Fundraising;

Αρχικά ασχολήθηκα με την οργά-
νωση ενός καινούργιου προγράμμα-
τος, του Business Coaching Center. 
Είχε σκοπό να βοηθήσει οικογένει-
ες που είχαν βγει απ’ το πρόγραμμα 
της κοινωνικής κατοικίας και ήθελαν 
να κάνουν κάτι παραπάνω, μια μικρή 
δική τους επιχείρηση. Μετά πήγα στο 
Fundraising. Στην Praksis εργάστηκα 
από τον Μάρτιο 2013 μέχρι τον Δε-
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κέμβριο του 2015. Εκεί γνώρισα ανθρώπους που με 
αγάπησαν και τους αγάπησα πάρα πολύ. Υπήρχε μια 
πολύ ειλικρινής συνεργασία και αμοιβαίος σεβασμός.

Ποια ήταν τα σημαντικότερα προγράμματα της Praksis;

Βασικές δράσεις όσο ήμουν εγώ στην οργάνωση 
ήταν τα κέντρα ημερήσιας υποδοχής αστέγων. Ένα 
άλλο πολύ μεγάλο πρόγραμμα με χρηματοδότηση 
του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος αφορούσε 500 ελ-
ληνικές οικογένειες με ανήλικα τέκνα τις οποίες βο-
ηθούσαμε οικονομικά και συμβουλευτικά. Ένα άλλο 
πρόγραμμα λεγόταν: «Εφόδια Ζωής, Βήματα Ζωής» 
και πλήρωνε δίδακτρα για να δώσουν τα παιδιά εξε-
τάσεις, φροντιστήρια, εκπαιδευτικές εκδρομές, μου-
σεία. Είχαμε ένα πρόγραμμα με χρηματοδότηση του 
Ιδρύματος ΤΙΜΑ που ήταν να κάνουμε πιο ασφαλείς 
τις οικίες των ηλικιωμένων. Μετά το προσφυγικό εί-
χε πάρα πολλά προγράμματα για ασυνόδευτα ανή-
λικα και πολλά προγράμματα στην πρώτη γραμμή. 
Πολύ δυνατό τμήμα της Praksis ήταν το τμήμα Δι-
εκδίκησης Δικαιωμάτων. Το τμήμα αυτό βοηθούσε 
και τα άτομα τρανς και πολλές διαφορετικές ομάδες 
που δέχονται bullying. Επίσης είχαμε βαν τα οποία 
κυκλοφορούσαν το βράδυ σε μέρη που δούλευαν άν-
θρωποι ως sex workers και έκαναν δωρεάν τεστ ηπα-
τίτιδας και AIDS. Αν έβγαινε κάτι θετικό, γινόταν επι-
τόπου η διασύνδεση με το νοσοκομείο Ευαγγελισμός 
που αναλαμβάνει την αντιρετροϊκή αγωγή.

Έχετε δει η κρίση να κάνει τους Έλληνες περισσότερο ή λιγό-
τερο πρόθυμους να βοηθήσουν;

Περισσότερο. Είμαστε ένας πολύ ευαίσθητος λα-
ός, πονάμε τον άλλο. Όι Έλληνες θα δώσουν και από 
το υστέρημα τους. Συγκλονίζονται από τον πόνο του 
άλλου και προσφέρουν. Όταν ξεκίνησε το προσφυ-
γικό, οι χρηματοδότες από το εξωτερικό είχαν μείνει 
άναυδοι από το πόσο πολύ είχαν βοηθήσει οι Έλλη-
νες. Υπάρχει ανθρωπισμός. Έχουμε τα μειονεκτήμα-
τά μας ως λαός αλλά είμαστε άνθρωποι που θα προ-
σφέραμε παραπάνω αν ορισμένα πλαίσια ήταν πιο 
οργανωμένα, αν ο εθελοντισμός ήταν μέρος της ζω-
ής του καθενός. Το πιστεύω αυτό γιατί το βλέπω και 
από τα νέα παιδιά. 

Πιστεύετε ότι η κοινωνική προσφορά είναι κάτι που μπορεί 
να διδαχθεί ; 

Το Κολλέγιο είναι πρωτοπόρο στο κομμάτι της 
κοινωνικής προσφοράς. Αυτή είναι η μεγάλη διαφο-
ρά σε σχέση με άλλα σχολεία. Ήμουν στο Fund Drive 
στην επιτροπή γονέων για το ταμείο στήριξης υπο-
τροφιών και διαπίστωσα ότι το Σχολείο διδάσκει από 
πολύ μικρές τάξεις ότι ο εθελοντισμός είναι κάτι πο-
λύ σημαντικό. Είναι στην κουλτούρα του. Και το Σχο-
λείο και την Praksis τα αγαπώ πολύ. 

Με ποιες δυσκολίες έρχεστε αντιμέτωποι στην προσπάθεια να 
επιτευχθούν τα προγράμματα;
Ήταν μέρες που γυρνούσα σπίτι, έπαιρνα τα παι-

διά μου αγκαλιά και ήμουν τόσο ευγνώμων που είχαν 
στέγη. Σε έπιανε ένα παράπονο, να κάνεις κάτι πα-
ραπάνω, παρόλο που ήδη υλοποιούνταν τα προγράμ-
ματα και βοηθούσαμε πάρα πολύ κόσμο. Στους αστέ-
γους το βασικότερο πρόβλημα είναι η καθαριότητα. 
Στο κέντρο ημερήσιας υποδοχής αστέγων είχαμε πολ-
λά ντους, πλυντήρια, ανοιχτά 365 μέρες το χρόνο, 
επαγγελματικό προσανατολισμό. Σκοπός ήταν κά-
ποιος να μπορέσει να πατήσει ξανά στα πόδια του. 
Δεν είναι εύκολο, γιατί μετά από 6 μήνες στο δρόμο 
αρχίζεις να έχεις τα πρώτα σημάδια ψυχώσεων. 

Τα κέντρα ασυνόδευτων ανηλίκων από την άλ-
λη, ήταν 24ωρα, πήγαιναν τα παιδιά σχολείο, εκδρο-
μές... Υπήρχε ιατρείο, όμως δεν είχαμε χρηματοδότη-
ση για φαγητό. Κάποιες μαμάδες που έφερναν την 
κατσαρόλα απ’ το σπίτι τους, πήγαιναν στο συσσί-

τιο και έβαζαν το φαγητό μέσα, για να μην καταλά-
βουν τα παιδιά ότι δεν τρώνε δικό της φαγητό. Κάνα-
με μια προσπάθεια σε συνεργασία με το ίδρυμα Μπο-
δοσάκη να ευαισθητοποιήσουμε ξενοδόχους να δώ-
σουν χρήματα για 1200-1400 ασυνόδευτα ανήλικα. 
Υπάρχει ανάγκη χρηματοδότησης, γιατί για να μπει 
ένα ασυνόδευτο σε μια δομή πρέπει αρχικά να κάνει 
εξετάσεις και να μείνει σε καραντίνα για συγκεκρι-
μένο χρονικό διάστημα.

Πως εξασφαλίζετε χρήματα για τις δράσεις σας; 

Ή Praksis λειτουργεί με χρηματοδότηση, δεν 
παίρνει χρήματα από το κράτος, είναι μια ανεξάρ-
τητη ΜΚΌ. Στην Praksis ξέρεις ότι ό,τι δίνεις κάπου 
πηγαίνει. Περνάμε συχνά ελέγχους διαφάνειας, όπως 
αυτόν της Deloitte.  

Εμμανουέλα 
Μουσαμά ’92

ΠΡΩΗΝ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΡΙΑ 
ΕΡΓΟΥ PRAKSIS 

.............................
«Οι Έλληνες θα 
δώσουν και από 

το υστέρημά τους. 
Συγκλονίζονται 

από τον πόνο 
του άλλου και 
προσφέρουν.

Υπάρχει 
ανθρωπισμός». 



26  ερμής 

Οι Βαγγέλης Σούλτης ’13 και Ανδρέας Αλέσι-Αθανασόπουλος ’13 μας παρουσίασαν το Zeusius στο ΣΑΚΑ.

ύο παλιοί συμμαθητές, ένα κοινό όραμα και μεγάλη αγάπη για αυτό που κάνουν. Κάπως έτσι θα περιγράφα-
με με λίγα λόγια αυτό που με κόπο έχουν καταφέρει να κτίσουν ο Ανδρέας και ο Βαγγέλης, δίνοντας σάρκα και 
οστά σε αυτό που είχαν ονειρευτεί: μια πλατφόρμα που θα παρέχει ίσες ευκαιρίες εύρεσης θέσεων πρακτικής 
άσκησης για όλους τους φοιτητές ή πτυχιούχους.

Δ
«Αν και αυτό που κάνουμε είναι καθαρά εθελοντι-

κό, το αντιμετωπίζουμε εντελώς επαγγελματικά», ξε-
καθαρίζουν από την πρώτη στιγμή. «Πιστεύουμε πά-
ρα πολύ στην ιδέα της πρακτικής, στο πόσο μπορεί 
να βοηθήσει και τις εταιρείες και τους φοιτητές και 
είναι πολύ κρίμα που αυτή τη στιγ-
μή υπάρχει τέτοια έλλειψη αξιοκρα-
τίας».

Ξεκινήσαμε τη συζήτησή μας 
από τη γέννηση της ιδέας του 
Zeusius:
Ανδρέας: Σπουδάζω στην Αγγλία 
όπου η ιδέα της πρακτικής είναι πο-
λύ διαδεδομένη. Τα καλοκαίρια που 
ερχόμουν στην Ελλάδα έβλεπα ότι 
προϋπόθεση για να βρεις πρακτική 
είναι να έχεις κάποιον γνωστό σε μία 
εταιρεία. Ώς αποτέλεσμα, ο μέσος 
φοιτητής δεν έχει πρόσβαση στις 
υπάρχουσες θέσεις πρακτικής. Έτσι 
γεννήθηκε η ιδέα του Zeusius! Όταν 
είσαι φοιτητής δεν ξέρεις ακριβώς 
με τι θες να ασχοληθείς. Πιστεύω 

Συνέντευξη στους:

Κατερίνα Κορρέ ’13
Εμμανουήλ Χουσάκο ’10

πως ειδικά στην Ελλάδα κάποιος που σπουδάζει για 
παράδειγμα φιλοσοφία, το πιο πιθανό είναι ότι δεν 
θα βρει δουλειά πάνω στο αντικείμενο σπουδών του. 
Επομένως η δυνατότητα να κάνει μια πρακτική και να 
μάθει ένα καινούριο χώρο είναι εξαιρετικά χρήσιμη.

Βαγγέλης: Όντας φοιτητής στην 
Ελλάδα έβλεπα ότι δεν υπήρχε η ευ-
καιρία να γνωρίσεις ένα επάγγελμα 
που σου αρέσει. Το τελικό «μπαμ» 
για την υλοποίηση της ιδέας έγινε σε 
ένα ταξίδι στη Βουδαπέστη. Όυσια-
στικά αυτή η εβδομάδα ήταν ατελεί-
ωτες συζητήσεις γύρω από το εγχεί-
ρημα, πώς θα πραγματοποιηθεί και 
τι μπορούμε να αλλάξουμε μέσα από 
αυτό.

Περνώντας στις λεπτομέρειες 
λειτουργίας της πλατφόρμας τους 
και στον τρόπο που προσέγγισαν 
της εταιρείες, μας εξήγησαν τη δια-
δικασία του Zeusius: «Κάνεις αίτη-
ση μέσω της σελίδας, μπαίνεις δια-



Ανδρέας Αλέσι-Αθανασόπουλος ’13 - Βαγγέλης Σούλτης ’13

Το ZEUSIUS σε αριθμούς:

✻ 3.000 επισκέπτες / μήνα
✻ 350 αιτήσεις / μήνα

✻ 17 συνεργάτες
✻ 25 θέσεις πρακτικής

βάζεις την περιγραφή της υπάρχουσας θέσης πρακτι-
κής και μετά ανεβάζεις το βιογραφικό σου το οποίο 
αποστέλλεται απευθείας στον εργοδότη. Στην αρ-
χή η προσέγγιση έγινε μέσω κάποιων γνωστών που 
είχαμε σε εταιρείες για να μας φέρουν σε επικοινω-
νία με το ανθρώπινο δυναμικό. Σήμερα διαθέτουμε 
επίσημες παρουσιάσεις και portfolio, λειτουργούμε 
πιο αυτοματοποιημένα. Όι περισσότερες συναντή-
σεις μας με εταιρείες κλείνουν με την ερώτηση “τι 
κερδίζετε από αυτό;”, λέμε ότι κερδίζουμε μια πάρα 
πού ωραία εμπειρία, καθώς το Zeusius λειτουργεί για 
μας το ίδιο σαν πρακτική άσκηση».

Δεν μπορούσαμε να μην ρωτήσουμε για το όνο-
μα που έχουν επιλέξει: «Δυσκολευτήκαμε να βρούμε 
όνομα», ομολογούν. «Από τη μία θέλαμε κάτι που να 
μην είναι πολύ βαρύ και σοβαρό, αλλά ούτε και προ-
φανές, από την άλλη θέλαμε κάτι απλό και όμορφο 
που θα μένει στον κόσμο. Θυμάμαι χαρακτηριστικά 
όταν μου πρότεινε ο Αντρέας το όνομα του είπα «δεν 
υπάρχει περίπτωση»! Είχαμε παρατηρήσει ότι πολλά 
ελληνικά site έχουν διαλέξει περιγραφικά ονόματα, 
στο εξωτερικό δεν συνηθίζεται αυτό. Θέλαμε αφού 
είναι μια ιδέα από το εξωτερικό να έχει και ένα όνο-
μα παράξενο».

Ώς προς την απόδοση του εγχειρήματός τους, 
εξομολογούνται «βλέπουμε ανοδική πορεία, πολ-
λοί φοιτητές ανταποκρίνονται. Mας χαροποιεί ιδιαί-
τερα όταν βλέπουμε κάποιον παλιό συμμαθητή που 
έχει κάνει αίτηση στο Zeusius χωρίς να ξέρει ότι εί-
μαστε εμείς. Έχουμε δει τρομερή ανταπόκριση από 
την πλευρά των αιτήσεων. Αυτή τη στιγμή τον μή-
να έχουμε περίπου 350 αιτήσεις. 2.500-3000 άτομα 
το μήνα επισκέπτονται τη σελίδα μας και το 13% των 
ατόμων που μπαίνουν κάνουν σίγουρα μια αίτηση».

Όταν τους ρωτήσαμε για τα μελλοντικά τους σχέ-
δια σχετικά με το Zeusius χαμογέλασαν και οι δύο 
ταυτόχρονα. «Δύσκολη ερώτηση», μας λέει ο Βαγγέ-
λης. «Το συζητούσαμε ακόμη και τώρα που ερχόμα-
σταν! Έχουμε κάνει ένα πλάνο για το πώς θέλουμε να 
εξελιχθεί παρόλα αυτά υπάρχουν πράγματα που δεν 
είμαστε σε θέση να προβλέψουμε. Στοχεύουμε στην 
αλλαγή της επικρατούσας κουλτούρας στην αγορά 
εργασίας! Θέλουμε δυναμικούς νέους που θα κυνη-
γούν ευκαιρίες». Όταν μαθαίνουμε ότι κάποια εται-
ρεία πήρε κάποιον υποψήφιο από το Zeusius η ικα-
νοποίηση είναι τεράστια! Μόνο που κάποιος έκανε το 
CV του και διάβασε τις συμβουλές στη σελίδα μας εί-
ναι πολύ σημαντικό»!

Κλείνοντας τους ρωτάμε ποια η γνώμη τους για 
το Κολλέγιο. «Το σχολείο έχει σίγουρα τη βάση και 
τις υποδομές που θα αγκαλιάσουν το πάθος τη δυ-
ναμικότητα του νέου ανθρώπου. Από εκεί και πέρα 

έχει να κάνει με τον κάθε άνθρωπο πως θα αξιοποιή-
σει την κάθε ευκαιρία που του προσφέρεται! Όποιος 
θέλει να κυνηγήσει κάτι το σχολείο θα είναι δίπλα του 
από την αρχή μέχρι το τέλος». 

Ανδρέας Αλέσι - 
Αθανασόπουλος ’13 

Βαγγέλης Σούλτης ’13 

ΙΔΡΥΤΕΣ ΖEUSIUS
.............................

«Στοχεύουμε 
στην αλλαγή της 

επικρατούσας 
κουλτούρας στην 
αγορά εργασίας! 

Θέλουμε 
δυναμικούς νέους 
που θα κυνηγούν 

ευκαιρίες». 
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Ανταλλαγή... ρόλων. Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης, οι Ναταλίες σκηνοθετούν 
τη Μαριάνθη Κουτρή ’13 στο νέο spot του Bloode για την προώθηση της εθελοντι-
κής αιμοδοσίας. 

Οι Ναταλία Μπουγαδέλλη ’13 και Ναταλία Κρίτσαλη ’12  έκαναν την ιδέα τους πράξη.

έκα λεπτά από τη ζωή μας μπορούν να σώσουν 3 ζωές. Η Ελλάδα έχει ένα από τα χαμηλότερα ποσοστά εθε-
λοντών αιμοδοτών παγκοσμίως, ενώ κατατάσσεται στις 60 χώρες στον κόσμο που δεν μπορούν να ικανοποι-
ήσουν αυτόνομα τις ανάγκες τους για αίμα, και στηρίζονται σε δότες αντικατάστασης ή σε εισαγωγή αίματος. 
Το Bloode προσπαθεί να ευαισθητοποιήσει την ελληνική κοινωνία προωθώντας την εθελοντική αιμοδοσία. 

Δ
Τι είναι το Bloode; 

Το Bloode είναι μια μη κερδοσκοπική κοινωνι-
κή επιχείρηση που στοχεύει στην αύξηση του ποσο-
στού των εθελοντών, αξιοποιώντας τεχνολογικά και 
εκπαιδευτικά εργαλεία. Ή σημαντικότερη υπηρεσία 
του Bloode είναι η ψηφιακή κοινότητα εθελοντών που 
λειτουργεί στο www.bloode.org, μέσω της οποίας ικα-
νοποιούνται έκτακτες ανάγκες για αίμα.

Πόσους έχει βοηθήσει μέχρι στιγμής;

Μέχρι στιγμής μέσα από το Bloode έχουν γίνει 
σχεδόν 2000 μεταγγίσεις αίματος. Ταυτόχρονα έχουν 
ικανοποιηθεί 116 εκκλήσεις για αίμα. Αξίζει να σημει-
ωθεί ότι μέσα στο καλοκαίρι μια νεαρή κοπέλα που 
έπασχε από τη σπάνια νόσο Μόσχοβιτς έλαβε 188 
μονάδες αίματος.

Πώς προέκυψε η ιδέα;

Ή ιδέα προέκυψε από την ανάγκη της γιαγιάς της 
Ναταλίας Μπουγαδέλλη ’13 για αίμα, που δεν μπο-
ρούσαν να ικανοποιήσουν. Στην προσπάθειά μας να 
βοηθήσουμε, ήρθαμε σε επαφή με τα προβλήματα της 
αιμοδοσίας και αποφασίσαμε να συμβάλουμε στην 

Συνέντευξη στη:

Μαριάνθη Κουτρή ’13

επίλυση του προβλήματος για τη χώρα. Το Bloode 
ξεκίνησε ως ιδέα το 2012 και πήρε επίσημη μορφή 
το 2015. 

Ποια ήταν η αντίδραση του κόσμου όταν άρχισε να διαδίδεται;

Ήταν ανάμεικτες αντιδράσεις, ο θαυμασμός και 



Ναταλία Μπουγαδέλλη ’13 - Ναταλία Κρίτσαλη ’12

Το Bloode σε αριθμούς:

✻ 2.000 μεταγγίσεις
✻ 4 χρόνια δράσης

✻ 2.100 αιμοδότες
✻ 1.084 ζωές σώθηκαν

η περιέργεια για δύο φοιτήτριες που αφιερώνουν το 
χρόνο τους σε κάτι μη κερδοσκοπικό αλλά ταυτόχρο-
να ο φόβος και η καχυποψία για κάτι καινούργιο, κά-
τι που εμπλέκει την τεχνολογία σε ένα πολύ ευαίσθη-
το θέμα όπως είναι η αιμοδοσία. Θυμόμαστε πάντα 
την μαρτυρία της Έλενας, της πρώτης έκκλησης που 
ικανοποιήσαμε: «Μέσα από το Bloode κατάφερα να 
βρω αίμα για τον πατέρα μου και να εξασφαλίσω ότι 
θα συνεχίσει η θεραπεία του και θα πραγματοποιη-
θεί η εγχείρηση που έπρεπε να κάνει».

Αντιμετωπίσατε δυσκολίες;

Πολλές, όπως σε κάθε αρχή. Το να τα βάζεις με 
το δημόσιο σύστημα υγείας από μόνο του είναι δύ-
σκολο. Μας έλειπαν αρκετές γνώσεις και σίγουρα η 
εμπειρία, κάναμε πολλά λάθη και ίσως αυτό να δημι-
ούργησε ακόμα περισσότερες δυσκολίες. Όμως ακρι-
βώς αυτή η διαδικασία μας γέμισε με εφόδια για μια 
πιο σταθερή πορεία στο μέλλον.

Οι σημαντικότερες διακρίσεις σας;

Έχουμε κατακτήσει περισσότερα από 15 βραβεία 
στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Όι σημαντικότερες 
διακρίσεις μας ήταν: η διετής υποτροφία του προγράμ-
ματος Angelopoulos Clinton Global Fellowship, το 3o 
βραβείο στο διαγωνισμό ibank της Εθνικής Τράπεζας, 
αλλά και οι διακρίσεις της Ναταλίας Κρίτσαλη ’12 για 
το Bloode στο Global Student Entrepreneur Award 
που διοργανώνει το Entrepreneurs Organisation. 

Πόσο καθοριστικός είναι ο ρόλος της εθελοντικής προσφο-
ράς αίματος;

Εάν αναλογιστεί κανείς ότι ως χώρα ικανοποιούμε 
λιγότερο από το 50% των αναγκών μας κάθε χρόνο, η 
προσφορά αίματος είναι καθοριστικός παράγοντας 
για τη ζωή των ανθρώπων που το έχουν ανάγκη, είτε 
λόγω ασθένειας είτε λόγω ατυχήματος. Ταυτόχρονα, 
οι εθελοντές αιμοδότες σε σχέση με τους συγγενείς 
και φίλους (δότες αντικατάστασης) θεωρούνται από 
τον Παγκόσμιο Όργανισμό Υγείας ως η πιο ασφαλής 
κατηγορία αιμοδοτών. Μάλιστα, ο κίνδυνος μετάδο-
σης νοσήματος μέσω της αιμοδοσίας μειώνεται από 
7% σε 0.01% όταν μια χώρα εξαρτάται μόνο από εθε-
λοντές αιμοδότες.

Ο εθελοντισμός πιστεύετε ότι διδάσκεται ή κάποιοι γεννιού-
νται με περισσότερη όρεξη να προσφέρουν;

Ό εθελοντισμός διδάσκεται, πρόκειται για μία 
κουλτούρα που ξεκινάει από τις μικρές ηλικίες. Είναι 
πολύ δύσκολο να πείσεις έναν ενήλικα να δώσει αίμα 
εάν από παιδί δεν διδάσκεται την αξία του εθελοντι-
σμού, της αλληλεγγύης και της προσφοράς. 

Ποια ηλικιακή ομάδα βλέπετε ως περισσότερο ενεργή σε δρά-
σεις εθελοντισμού και πώς το εξηγείτε αυτό;

Είναι κυρίως οι νέοι, οι φοιτητές, που είναι πιο δε-
κτικοί σε κάτι καινούργιο. Δεν έχουν προλάβει να χά-
σουν την πίστη τους στο ότι μπορούμε να αλλάξου-
με τον κόσμο, κάνοντας μικρές πράξεις κάθε φορά. 

Ποιες οι μελλοντικές δράσεις και πώς θα προσπαθήσετε να 
προσελκύσετε περισσότερους εθελοντές-αιμοδότες;

Το μεγάλο μας στοίχημα για το 2017 είναι να κυ-
κλοφορήσει το πρώτο επιτραπέζιο –παγκοσμίως– για 
την εθελοντική αιμοδοσία που σχεδιάσαμε. Ταυτό-
χρονα, κάθε μήνα πραγματοποιούμε αιμοδοσίες σε 
διάφορα μέρη της πόλης και της χώρας.  

Ναταλία 
Μπουγαδέλλη 

’13
Ναταλία

Κρίτσαλη ’12

ΙΔΡΥΤΡΙΕΣ BLOODE
.............................

«Οι νέοι είναι 
πιο δεκτικοί σε 

κάτι καινούργιο. 
Δεν έχουν 

προλάβει να 
χάσουν την 

πίστη τους στο 
ότι μπορούμε να 
αλλάξουμε τον 
κόσμο κάνοντας 
μικρές πράξεις 

κάθε φορά». 
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«Εσείς οι Έλληνες βρίσκεστε παντού!», αναφώ-
νησε με θαυμασμό ο Ιταλός διευθυντής του Κέ-
ντρου Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς της 
UNESCO Φραντσέσκο Μπανταρίν, σε πρόγευμα που 
ο τότε μόνιμος Έλληνας αντιπρόσωπος στον διεθνή 
Όργανισμό πρέσβης Γιώργος Ν. Αναστασόπουλος εί-
χε οργανώσει προς τιμήν του υφυπουργού Πολιτι-
σμού Πέτρου Τατούλη.

Ό κ. Μπανταρίν δεν δυσκολεύτηκε να στηρίξει 
τον ισχυρισμό του, όταν διηγήθηκε στους συνομιλη-
τές του μιαν από τις πιο πρόσφατες εμπειρίες του. Εί-
χε τελευταία επισκεφθεί την Κροατία και αισθάνθηκε 
έκπληξη όταν πληροφορήθηκε ότι στο νησάκι Χβαρ, 
όπου κατέλυσε, υπήρχε αποικία των Ελλήνων από 
τις Συρακούσες, που είχαν μόλις προστεθεί στον κα-
τάλογο των μνημείων της παγκόσμιας πολιτιστικής 
κληρονομιάς. Δεν αποτελούσαν ελληνική αποικία;

Λόγος που επέτρεψε στον Έλληνα Υπουργό να 
βεβαιώσει ότι ο ελληνικός πολιτισμός δεν ανήκει μό-
νο στους Έλληνες, αλλά και στον κόσμο ολόκληρο. 
Και στον Έλληνα εκπρόσωπο, εάν ο δικός του λόγος, 
ότι δεν εστάλη στο Παρίσι για να αναλάβει το ανώ-
τατο αξίωμα, αλλά για να αναζητήσει μαζί με τους 
συναδέλφους του τις καλύτερες δυνατές λύσεις στα 

Επιμέλεια:

Ελένη Αναγνωστοπούλου ’10
Ματθαίος Μήτσης ’10 

Μαρίνα Αναγνωστάκη ’10

ιλώντας με τον Γιώργο 
Αναστασόπουλο ’54, μό-
νιμο πρέσβη της Ελλάδας 
στην UNESCO και πρώην 

Πρόεδρο του ΕΕΙ, αντιλαμβάνεται κανείς 
αμέσως πως έχει απέναντί του έναν ιδιαί-
τερο άνθρωπο που δεν φοβάται να πει τα 
πράγματα με το όνομά τους. Αφιέρωσε τη 
ζωή του στην προσφορά, υπηρετώντας τη 
χώρα μας από διάφορες θέσεις, ενώ πα-
ράλληλα σε ολόκληρη την πορεία του, κρά-
τησε πάντα το Κολλέγιο στην καρδιά του. 

Υπό τη... δημοσιογραφική του ιδιότη-
τα, καταθέτει στον ΕΡΜΗ τις αναμνήσεις 
και τις εμπειρίες του από μια αξιοθαύμα-
στη διαδρομή που τον οδήγησε στη θέση 
του Προέδρου της Γενικής Διασκέψεως 
του Διεθνούς Οργανισμού.

Μ
Προεδρεύοντας στη Γενική Διάσκεψη της UNESCO.



μεγάλα πολιτιστικά προβλήματα που αντιμετωπίζει 
η σημερινή παγκόσμια κοινωνία, θα παρέμενε πει-
στικός, όσο ήταν ειλικρινής.

Για τις σχέσεις της Ελλάδας με τον κόσμο θα μπο-
ρούσαμε ίσως ακόμη να ανατρέξουμε στον Δημόκρι-
το, που πριν από 2000 και περισσότερα χρόνια είχε 
αποφανθεί ότι: «Ἀνδρὶ σοφῶ πᾶσα γῆ βατή, ψυχῆς γὰρ 
ἀγαθῆς πατρὶς ὁ σύμπας κόσμος»!

Ή αναφορά στον Δημόκριτο μου θύμισε το εκ-
πληκτικό τεύχος 1716 (Πέμπτη, 4 Αυγούστου 2005) 
του γνωστού γαλλικού περιοδικού «Le Point», που 
σημείωσε ό,τι οι Έλληνες φιλόσοφοι Αριστοτέλης, 
Πλάτων, Σωκράτης, Επίκουρος, Πυθαγόρας…είχαν 
τα πάντα ανακαλύψει. Και η «Μεγάλη Κυρία» των 
ελληνικών Γραμμάτων Ζακλίν ντε Ρομιγί, σε συνέ-
ντευξη στο ίδιο περιοδικό, παρατηρούσε ότι ενώ η 
πολιτική κατάσταση είναι σήμερα δύσκολη, η κληρο-
νομιά της ελληνικής πολιτικής σκέψεως είναι το ιδιαί-
τερα ενδιαφέρον της στοιχείο. Τη στιγμή που η Ευρώ-
πη απαιτεί τη δημοκρατία από όλες της τις πλευρές…
είναι ενδιαφέρον να στραφούμε προς εκείνους, που 
εφεύραν αυτό το καθεστώς στην Αθήνα, τον 5ο προ 
Χριστού αιώνα, ανεξάρτητα από τις διαφορές που 
υπάρχουν με την εποχή μας. Όι φιλόσοφοι της αρχαι-
ότητας αντιπροσωπεύουν ακόμα τον μεγάλο ελλη-
νικό πολιτισμό που πάντοτε πίστευα, ότι δεν μας εν-
διαφέρει μονάχα να υπενθυμίζουμε, αλλά και να δι-
εκδικούμε στους διεθνείς στίβους την καλύτερη δυ-
νατή συνέχεια και συνέπεια.

Πώς είχε προετοιμασθεί ο Έλληνας πρέσβης της 
UNESCO για να καταλήγει σε παρόμοιες σκέψεις την 
τελευταία φάση μιας μακράς και πολύχρονης δια-
δρομής;

«Γεννήθηκα στην Κηφισιά και αποφοίτησα από 
το Κολλέγιο Αθηνών και τη Νομική Σχολή του Πανε-
πιστημίου Αθηνών», αναφέρει ο Γ. Αναστασόπουλος. 
«Πραγματοποίησα μεταπτυχιακές σπουδές, με βρε-
τανική υποτροφία, στο Ευρωπαϊκό Συγκριτικό Δίκαιο 
του King’s College του Πανεπιστημίου του Λονδίνου 
και για τις σύγχρονες τεχνικές της δημοσιογραφίας 
στη σχολή Δημοσιογραφίας Medill του αμερικανικού 
Πανεπιστημίου Northwestern. Αναγορεύθηκα διδά-
κτωρ του Ευρωπαϊκού Δικαίου σε συνταγματικά θέ-
ματα από το Πάντειο Πανεπιστήμιο.

Από δημοσιογραφική οικογένεια, άρχισα να ερ-
γάζομαι από πολύ νεαρή ηλικία στην "Καθημερινή", 
ενώ φοιτούσα ακόμη ως Junior και Senior στο Κολ-
λέγιο. Σύντομα έγινα ο πρώτος πολιτικός συντάκτης 
της "Καθημερινής" και συνεργάσθηκα ακόμη με άλ-
λες εφημερίδες και περιοδικά ("Μεσημβρινή", "Ναυ-
τεμπορική", "Βραδυνή", "Ακρόπολις", "Έθνος", "Ει-
κόνες", "Εκλογή"), όπως και με την τηλεόραση, στα 
πρώτα της βήματα στην Ελλάδα.

Το μονόστηλο, που δημοσιεύθηκε στην πρώτη 
σελίδα της "Καθημερινής" της 21ης Απριλίου 1967, 
για την εμφάνιση του Κινήματος το οποίο επέβαλε 
δικτατορία στη χώρα, είχε από μένα γραφεί. Και λί-
γα λεπτά της ώρας αργότερα, παρακολουθούσα τη 
σύσκεψη των στελεχών της "Καθημερινής" στο γρα-
φείο της κ. Ελένης Βλάχου, σε μια πρώτη προσπάθεια 
να αναλυθούν οι πρόχειρες εντυπώσεις με τα ελάχι-
στα στοιχεία που γνωρίζαμε και τα περισσότερα που 
εκείνη τη στιγμή αγνοούσαμε. Ό Αιμίλιος Χουρμού-
ζιος, αυτός ο «γίγαντας» της ελληνικής δημοσιογρα-
φίας, που διηύθυνε την "Καθημερινή», δεν ήταν κα-
θόλου αισιόδοξος. "Θα ήταν καλό οι στρατιώτες να 
μη βγουν απ’ τους στρατώνες τους, παρατήρησε. Τώ-
ρα που βγήκαν, θα χρειασθεί να περιμένουμε καιρό, 
ώσπου να επιστρέψουν…".

Στην πρώτη μου θητεία στην Ευρωβουλή, ανα-
δείχθηκα δυο φορές Πρόεδρος της Επιτροπής Με-
ταφορών και Πρόεδρος της Διασκέψεως των Προέ-
δρων των Κοινοβουλευτικών Επιτροπών. Από το 1989 
μέχρι το 1999 εξελέγην τέσσερις φορές μεταξύ των 
πρώτων αντιπροέδρων του Ευρωπαϊκού κοινοβουλί-

Γιώργος Αναστασόπουλος ’54

Γιώργος 
Αναστασόπουλος 

’54

ΠΡΕΣΒΗΣ ΤΗΣ 
ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΗΝ 

UNESCO  
.............................

«Ο ελληνικός 
πολιτισμός 
δεν ανήκει 
μόνο στους 

Έλληνες, αλλά 
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ου και παρουσίασε στο Κοινο-
βούλιο 24 εκθέσεις. Το σημα-
ντικότερο μου επίτευγμα ίσως 
μπορεί να θεωρηθούν οι προ-
τάσεις μου του 1998 για τους 
τρόπους μεταβολής του εκλο-
γής των ευρωβουλευτών, απ’ 
τις οποίες ορισμένες έγιναν 
δεκτές και από το Συμβούλιο 
των Υπουργών το 2002, ενώ 
τα 25 προηγούμενα χρόνια το 
Κοινοβούλιο δεν μπορούσε να 
καταλήξει ούτε σε προτάσεις 
για το εκρηκτικό αυτό ζήτημα.

Το 2004, ως πρέσβης εκ 
προσωπικοτήτων, διορίσθη-
κα από τον υπουργό Εξωτε-
ρικών Πέτρο Μολυβιάτη μό-
νιμος αντιπρόσωπος της Ελ-
λάδας στην UNESCO και το 
2007 εξελέγην ομόφωνα Πρό-
εδρος της Γενικής της Διασκέ-
ψεως μέχρι το 2009, ο πρώ-
τος Έλληνας διπλωμάτης που 
αναδείχθηκε ποτέ σε αυτό το 
αξίωμα. Την πρωτοβουλία για 
την εκλογή είχαν οι πρέσβεις 
της Γαλλίας κ. Ζαν Γκεγκινού και της Γερμανίας κ. 
Γκύντερ Όφερφελτ, που είχαν εκτιμήσει τη δράση 
και τα προσόντα μου όταν προήδρευα στη φιλοδυ-
τική ομάδα των πρέσβεων. Και ο Πρόεδρος της Δη-
μοκρατίας Κάρολος Παπούλιας αισθάνθηκε ως Έλ-
ληνας ιδιαίτερα υπερήφανος, που ο Έλληνας Πρόε-
δρος της Γενικής Διασκέψεως τον προσφώνησε, με-
τά την πανηγυρική εκλογή του, καθώς, ο κ. Παπού-
λιας είχε προκληθεί από την UNESCO την ίδια ημέ-
ρα στο Παρίσι για να εκφωνήσει προς την Γενική της 
Διάσκεψη λόγο, όπως και οι προκάτοχοι του Κων/
νος Καραμανλής και Κων/νος Τσάτσος.

Με την εμπειρία μου από τη δεκαετή θητεία μου 
ως ενός απ’ τους βασικούς Αντιπροέδρους του Ευρω-
παϊκού Κοινοβουλίου προγραμμάτισα πολύ συστη-
ματικά την άσκηση των καθηκόντων του ως πρόε-
δρος της Γενικής Διασκέψεως της UNESCO. Είχα 
προηγουμένως, ως μέλος της, επισημάνει πολλές 
απ’ τις αδυναμίες, που ταλαιπωρούν ακόμη τον δι-
εθνή οργανισμό, ύστερα από κρίσεις και συγκρού-
σεις, που είχαν ενταθεί στις αρχές της δεκαετίας του 
1980, μετά το εκρηκτικό σχέδιο για την επιβολή πα-
γκόσμιας τάξεως στην πληροφόρηση, που οδήγησε 
στην αποχώρηση των ΉΠΑ και της Μεγάλης Βρε-
τανίας και κινδύνευσε να θέσει σε δοκιμασία ακόμη 
και την ίδια την ύπαρξη της UNESCO. Ή επιστρο-

φή των Αμερικανών και των Βρετα-
νών 20 χρόνια αργότερα, την περί-
οδο του Ιάπωνα Γενικού Διευθυντή 
Κοϊχίρο Ματσούουρα, έθεσε, ωστό-
σο, τέρμα στις προηγούμενες αρνη-
τικές αντιδράσεις και συνδέθηκε και 
με νέες προσπάθειες για να ξαναζω-
ντανεύσει ο Όργανισμός.

Ή UNESCO, παρά τις αρχικές ση-
μαντικές της επιτυχίες, πάσχει ακό-
μη από κρίση ταυτότητας, καθώς επι-
χειρεί να αντιμετωπίσει εικοσάδα ση-
μαντικών τομέων με ανεπαρκές προ-
σωπικό και με έναν πολύ περιορισμέ-
νο προϋπολογισμό. Δεν έχει προκρί-
νει τις προτεραιότητες που θα έπρε-
πε να προηγηθούν και δυσκολεύε-
ται να προβάλλει διεθνώς ένα έργο, 
που σε κάποιους τομείς έχει εμφανίσει 
και επιτυχίες. Παραμένει ουσιαστικά 
γραφειοκρατική, με κακή οργάνωση, 
που δεν ελκύει τις σημαντικές προσω-
πικότητες που θα μπορούσαν να της 
δώσουν ισχυρή κατεύθυνση, επιρροή 
και ελπίδα.

Αρχικά έπρεπε να καταρτιστεί 
ένα σοβαρό μεταρρυθμιστικό πρό-

γραμμα, για να μεταβάλει πολλά στη διάρθρωση 
και την εργασία του Όργανισμού. Με τη συνεργα-
σία ομάδας εργασίας από 40 πρέσβεις κατόρθωσε μέ-
σα σε οκτώ μήνες να συνταχθεί ένα πρόγραμμα, που 
να γίνει τελικά δεκτό και από το Γενικό Διευθυντή και 
από τη Συνέλευση και να αρχίσει να εφαρμόζεται.

Ήταν, άλλωστε, μια περίοδος, όπου αντιθέτως 
από ό,τι συνέβαινε προηγουμένως, οι σχέσεις της 
Ελλάδας με τον Παγκόσμιο Όργανισμό κατέστη-
σαν στενότερες και η επιρροή της Ελλάδας στην 
UNESCO διευρύνθηκε σημαντικά.

Όι αποδείξεις περισσεύουν: 
α) Ή βράβευση του μεγάλου Έλληνα συνθέτη Μί-

κη Θεοδωράκη με το διεθνές βραβείο Μουσικής - 
UNESCO το 2005.

β) Ή εγγραφή της παλιάς πόλεως της Κέρκυρας 
το 2007 στον γνωστό κατάλογο με τα μνημεία της 
παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO - το 17ο ελ-
ληνικό μνημείο που εγκρίθηκε. Χρειάστηκε προηγου-
μένως να δοθεί σκληρή μάχη οκτώ ετών για να εγ-
γραφεί η Κέρκυρα, ενώ ο φάκελος της υποψηφιότη-
τας της απαιτήθηκε να αποσυρθεί τρεις φορές, για 
να μη καταψηφισθεί.

γ) Θα έπρεπε ακόμη να σημειωθεί η επιτυχία, 
με την οποία διοργάνωσε η Ελλάδα, σε συνεργασία 

«Κατάφερα 
να προσφέρω 
τις ελάχιστες 

υπηρεσίες μου 
ως πρόεδρος 

του Δ.Σ. σ’ ένα 
ίδρυμα που 

ενέπνεε τους 
ικανούς και 
τους άξιους, 
και ελπίζω 
ότι και στο 
μέλλον θα 

συνεχίσει να 
τους εμπνέει».

Ως αντιπροέδρος του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου, έξω από τα κεντρικά 
του Κοινοβουλίου στις Βρυξέλλες.
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με την UNESCO, στην Αθήνα το 
Μάρτιο του 2008 το διεθνές συνέ-
δριο για τον επαναπατρισμό των 
πολιτιστικών αγαθών στις χώρες 
προέλευσης τους. Βασικός ομιλη-
τής ήταν ο Έλληνας πρόεδρος της 
Γενικής Διασκέψεως Γιώργος Ανα-
στασόπουλος.

δ) Όι πρωτοβουλίες, που ανέ-
λαβε η Μόνιμη Ελληνική Αντι-
προσωπεία για να αντιδράσει με 
επιτυχία σε θεωρίες που είχαν 
αναπτυχθεί στο Παρίσι σε ημε-
ρίδα οργανωμένη από τον τομέα 
πολιτισμού της UNESCO, με θέ-
μα: «Μνήμη και Παγκοσμιότητα: 
Νέα διακυβεύματα για τα μου-
σεία». Ό διευθυντής του βρετανι-
κού Μουσείου κ. Neil Mac Gregor 
υποστήριξε στην ημερίδα εκεί-
νη του Φεβρουαρίου 2007 ότι το 
κρίσιμο κριτήριο είναι η δυνατό-
τητα της μεγαλύτερης προσβά-
σεως στα πολιτιστικά αγαθά και 
όχι η ιδιοκτησία, εφόσον οι συλ-
λογές του Βρετανικού Μουσείου 
αποτελούν, κατά την άποψη του, 
κληρονομιά της ανθρωπότητας. Ή δεύτερη θεωρία 
που προκάλεσε εντύπωση, αλλά και δέχθηκε πολλά 
ειρωνικά σχόλια από τις γαλλικές εφημερίδες, ανα-
πτύχθηκε από την Αυστραλέζα Πρόεδρο της Επι-
τροπής Δεοντολογίας του Διεθνούς Όργανισμού των 
Μουσείων Bernice Murphy, που πρόβαλε την ανά-
γκη ψηφιακής εξισώσεως για την αντιμετώπιση του 
προβλήματος.

Με ισχυρή ομάδα πρέσβεων που δημιουργήσαμε 
(με εκπροσώπους της Ινδίας, της Ιταλίας, του Μεξι-
κού, του Ιράκ και της Σενεγάλης, αλλά και την προ-
σωπική μου συμμετοχή), αποφασίσαμε να αντιδρά-
σουμε με γραπτά και προφορικά διαβήματα στις 
πρωτότυπες αυτές θεωρίες. Ό κ. Ματσούουρα, τον 
οποίο επισκεφθήκαμε στις 16 Μαρτίου 2007 μας δια-
βεβαίωσε ότι δεν υπήρχε, ούτε επρόκειτο να υπάρξει 
οποιαδήποτε μεταβολή στην πολιτική της UNESCO, 
που στηριζόταν στη σύμβαση του 1970, στο ζήτη-
μα αυτό. Κρίναμε, όμως, ότι παρά τις διαβεβαιώσεις 
αυτές, θα ήταν σκόπιμο και η Γενική Διάσκεψη της 
UNESCO να ενισχύσει με το κύρος της τις θέσεις που 
είχαμε διατυπώσει. Σχετικό σχέδιο ψηφίσματος κα-
τατέθηκε απ’ το Αφγανιστάν, την Ελλάδα, την Ιν-
δία, το Ιράκ, την Ιταλία, το Μεξικό και τη Σενεγά-
λη. Ή μεγάλη πλειονότητα των 46 μονίμων αντιπρο-
σώπων, που παρενέβησαν στις συζητήσεις στην Επι-

τροπή Πολιτισμού το υποστήριξε 
και η Γενική Διάσκεψη, της οποίας 
προήδρευα, με ομοφωνία το υπερ-
ψήφισε τελικά.

ε) Ή αύξηση της επιρροής της 
Ελλάδας στην UNESCO, σε επί-
πεδα που δεν είχαν προηγουμέ-
νως παρατηρηθεί. Αποδείχθηκε 
κατά τι συζητήσεις που διεξήχθη-
σαν επάνω στο προσχέδιο της διε-
θνούς συμβάσεως για την προστα-
σία της πολιτιστικής πολυμορφί-
ας ή διαφορετικότητας - με μάχες, 
που διήρκεσαν επί μήνες και που 
θεωρούνται οι πιο σκληρές των τε-
λευταίων ετών.

Ή αμερικάνικη πλευρά, που 
σέβεται την αρχή αυτή στο εσω-
τερικό των Ήνωμένων Πολιτει-
ών, είχε πολύ διαφορετική αντί-
ληψη για τους κανόνες διεθνούς 
δικαίου που θα έπρεπε να θεσπι-
σθούν για το ίδιο θέμα. Προσπά-
θησε να αποτρέψει την καθιέρω-
ση τους, προτιμώντας τις συμφω-
νίες που έχουν επιτευχθεί σχετι-
κά στον Παγκόσμιο Όργανισμό 

Εμπορίου. Αλλά η Όυάσιγκτον, που στηρίχθηκε αρ-
χικά στην Ιαπωνία, ήλθε σε σοβαρή διαφωνία με την 
Ευρωπαϊκή Ένωση, που επέμεινε στους κανόνες. Το 
αποτέλεσμα ήταν εντυπωσιακό. Στη γενική Διάσκε-
ψη του Όκτωβρίου 2007 της UNESCO παρακάμφθη-
κε η αρχή της λήψεως αποφάσεων με ομοφωνία και 
οι κανόνες επικυρώθηκαν με πλειοψηφία 148 ψήφων 
υπέρ, δυο μονάχα κατά (ΉΠΑ και Ισραήλ) και τεσσά-
ρων αποχών. Σε όλο το μεγάλο αυτό διάστημα, ένα 
«άτυπο» διευθυντήριο κατηύθυνε τις θέσεις της Ε.Ε., 
με τον Βρετανό πρέσβη να ασκεί μιαν αξιομνημόνευ-
τη προεδρία και τους πρέσβεις της Γαλλίας κ. Γκεγκι-
νού, της Γερμανίας κ. Όφερφελτ και της Ελλάδας να 
του συμπαρίστανται.

Ό τελευταίος λόγος της μακρότατης - φευ - αυτής 
συνεντεύξεως στον ΕΡΜΉ, ανήκει, φυσικά στο Κολ-
λέγιο, με αφορμή το President’s Award για το 2016, 
που του επέδωσε ο Σπ. Πολλάλης.

Ένας πρώην υπότροφος μαθητής που βοηθήθη-
κε αρχικά σημαντικά απ’ το Σχολείο με τα προγράμ-
ματα Fulbright στην εποχή μου για να συμπληρώσει 
τις σπουδές του, δεν μπορεί παρά να νιώθει υπερή-
φανος. Κατάφερα να προσφέρω τις ελάχιστες υπη-
ρεσίες μου ως πρόεδρος του Δ.Σ. σ’ ένα ίδρυμα που 
ενέπνεε τους ικανούς και τους άξιους, και ελπίζω ότι 
και στο μέλλον θα συνεχίσει να τους εμπνέει». 

Μπροστά στη στήλη των 
τιμηθέντων με το President's Award 
στο Μπενάκειο Διδακτήριο.
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ΠΡΏΤΌΠΕΡΑΣΑ ΤΉΝ ΠΥΛΉ ΤΌΥ ΚΌΛΛΕΓΙΌΥ το Σε-
πτέμβριο του 1947, δύο χρόνια πριν την εισαγω-
γή μου στην Δ’ Δημοτικού, όταν γυρίσαμε με την 
μητέρα μου από την Πόλη, όπου είχαμε πάει μετά 
τον πόλεμο και διαρκούντος του Εμφυλίου, για να 
δούμε τους δικούς της. Εκεί είχαμε επισκεφθεί και 
το «Κολλέγιο Θηλέων» (αντίστοιχο του Robert 
College) το οποίο είχε τελειώσει η μητέρα μου 
και στο οποίο είχε εν συνεχεία εργαστεί για δέκα 
χρόνια, ώσπου να έρθει στην Αθήνα να παντρευ-
τεί. Με την κάρτα της προϊσταμένης της Dean 
από την Πόλη συνάντησε τον Homer Davis, που 
και ο ίδιος από εκεί είχε έρθει, και προσελήφθη 
ως γραμματέας στο γραφείο του την ίδια μέρα, 
ενώ εγώ απολάμβανα τον λόφο με τις βελανιδιές.

Όταν τελείωσα το Κολλέγιο το 1959 πήγα 

στη Γενική Συνέλευση του ΣΑΚΑ το φθινόπω-
ρο και συγκλονίστηκα, καθώς βρέθηκα σε ένα… 
«Ελεύθερο Ανοικτό Πανεπιστήμιο» ανωτάτου 
επιπέδου, αφού πάντα οι απόφοιτοι εδίδασκαν 
με την τεράστια γνώση και εμπειρία τους.

Φοιτητής στην Αθήνα εκλήθην να κρατήσω 
τα γραφεία του ΣΑΚΑ στην οδό Κολοκοτρώνη 9 
τότε, και αργότερα στην οδό Δεριγνύ 27. Εκείνα 
τα χρόνια ήταν που πρωτοεκλέχθηκα στο Διοι-
κητικό Συμβούλιο του ΣΑΚΑ, πράγμα που επα-
ναλήφθηκε μέχρι το 1977, με διακοπή λόγω θη-
τείας στην Αεροπορία.

Όταν στη δεκαετία του ’60 συγκροτήθηκε η 
Alumni Fund Drive Committee θεώρησα τιμή 
μου την αποστολή του Class Agent. Κι αυτό γιατί, 
εκτός απ’ όσα αναφέρθηκαν, είχα τύχει κι εγώ κά-

ΑΣΧΌΛΌΥΜΑΙ ΜΕ ΤΌ ALUMNI FUND DRIVE από τις 
αρχές της δεκαετίας του 1990. Είχα τότε ολοκλη-
ρώσει πρόσφατα τις σπουδές μου στην Αμερική 
όπου είχα διαμορφώσει την πεποίθηση ότι κά-
θε ίδρυμα που προσφέρει υψηλού επιπέδου παι-
δεία πρέπει να μην αποκλείει μαθητές ή φοιτη-
τές λόγω οικονομικών δυσκολιών. Αυτή η πολι-
τική της αποδοχής μαθητών ανεξάρτητα από τις 
οικονομικές τους δυνατότητες, αφενός μεν εξυ-
πηρετεί το αίσθημα της κοινωνικής δικαιοσύνης, 
αφού ικανοί άνθρωποι έχουν σημαντικές ευκαι-
ρίες μέσω της εκπαίδευσης και αφετέρου εξυπη-
ρετεί την κοινωνία, επειδή με  την υψηλού επιπέ-
δου εκπαίδευση περισσότερων και ικανότερων 
ατόμων, εμπλουτίζεται η δεξαμενή των δυνητι-
κών ηγετών της κοινωνίας, με αποτέλεσμα την 

βελτίωση της λειτουργίας της διακυβέρνησης. 
Είναι επίσης προφανές ότι η επιλογή μαθητών 
για τις καλύτερες σχολές ανεξάρτητα από την 
οικονομική δυναμική της οικογένειας τους συμ-
βάλλει στην ανανέωση της άρχουσας τάξης και 
στην κοινωνική κινητικότητα. Τέλος υπάρχει και 
ένα κίνητρο για τα ίδια τα σχολεία που προσφέ-
ρουν τέτοια προγράμματα, αφού ένας παράγο-
ντας για να έχεις επιτυχημένη εκπαίδευση είναι 
και οι πολλοί έξυπνοι και ευσυνείδητοι μαθητές. 

 Έχοντας κατασταλάξει σε αυτές τις σκέψεις 
αποφάσισα τότε να ασχοληθώ με το Fund Drive 
και, αφού τα δικά μου οικονομικά δεδομένα δεν 
επαρκούσαν για να έχω μια σημαντική συμβο-
λή σε αυτό τον στόχο, να προσπαθήσω να επι-
τύχω κάτι μέσα από τις συλλογικές προσπάθειες.

ΤΌ ΤΑΜΕΙΌ ΥΠΌΤΡΌΦΙΏΝ ΤΌΥ ΚΌΛΛΕΓΙΌΥ ΑΘΉ-
ΝΏΝ είναι ένας μοναδικός θεσμός για τα ελληνι-
κά δεδομένα από την εγκαθίδρυσή του μέχρι σή-
μερα.  Εδώ θα μπορούσε κανείς να πει πως ίσως 
σήμερα το Ταμείο να είναι πολύ πιο επίκαιρο από 
ότι ήταν στην δική μας μαθητική εποχή, την δε-
καετία του 1980, λόγω της συνεχώς επιδεινούμε-
νης οικονομικής κρίσης.  

Όι παρεμφερείς συνθήκες οικονομικής κρίσης, 

τόσο στην εποχή του Μεσοπολέμου όσο και σή-
μερα, κάνουν ακόμα πιο επιτακτική την ανάγκη 
της ύπαρξης θεσμών με την ίδια φιλοσοφία.  Το 
Ταμείο Υποτροφιών είναι φτιαγμένο ώστε να προ-
σφέρει μία εξαιρετική εκπαίδευση, συνήθως προ-
νόμιο τον εχόντων, σε ικανούς μαθητές από οικο-
γένειες χωρίς τους αντίστοιχους οικονομικούς πό-
ρους. Αλλά αυτό δεν είναι η μοναδική πρωτοτυ-
πία του θεσμού των Υποτροφιών.  Το, ίσως ακό-

.............................
 Ηλίας 

Νικολακόπουλος 
’87

.............................
 Αντώνης 

Σβορώνος ’79

.............................
Δαμιανός 

Αγαπαλίδης ’59
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Ένα αφιέρωμα στην κοινωνική προσφορά, δεν θα 
ήταν πλήρες χωρίς αναφορά στην «Κολλεγιακή» της 
διάσταση, δηλαδή στο Alumni Fund Drive.  Τρεις class 
agents απαντούν σε μία απλή, αλλά συνάμα ουσιαστική 
ερώτηση: «Γιατί ασχολείστε με το Fund Drive;»

ποιας υποτροφίας ως μαθητής. Άλλωστε από νωρίς ως 
φοιτητής είχε εκδηλωθεί η αγάπη μου για την Παιδεία, 
την οποία υπηρέτησα ως «παράλληλη παιδεία» ή και 
«παραπαιδεία», αν προτιμάτε, επί τριανταπέντε συνα-
πτά έτη, ως δευτερεύουσα επαγγελματική απασχόληση.

Με την αποστολή μου αυτή είχα την ευχαρίστηση να 
γνωρίσω σχεδόν όλους τους συμμαθητές μου που, παρά 
τα δέκα χρόνια μαζί στα θρανία, δεν είχαμε την δυνα-
τότητα, για αντικειμενικούς λόγους, να συνδεθούμε. Ή 
σύνδεση που αποκτήσαμε, σε πολλές περιπτώσεις και 
με τις γυναίκες μας και τα παιδιά μας, ήταν και είναι μια 
πορεία με παράλληλα βιώματα.

Αλλά και στην Επιτροπή Αποφοίτων του Fund Drive 
είχα την ευκαιρία να γνωρίσω και να συνδεθώ με παλαι-
ότερους και νεώτερους αποφοίτους. Το πρακτικό αποτέ-
λεσμα αυτής της ενασχόλησης είναι ότι μπορέσαμε ως 

τάξη να βοηθήσουμε μαθητές να συνεχίσουν τις σπου-
δές τους στο Κολλέγιο, ιδίως στην περίοδο της οικονο-
μικής κρίσης των τελευταίων ετών. Έχουμε στη κατοχή 
μας δύο τριετή επαμοιβόμενα κύπελλα για το μεγαλύτε-
ρο ποσοστό συμμετοχής στο Fund Drive, χώρια οι ετήσι-
ες και διετείς βραβεύσεις. Είμαστε η δεύτερη (στις τρεις) 
τάξη που δώσαμε υποτροφία «Ειδικών Προδιαγραφών» 
που αφορά στην κάλυψη με εφάπαξ καταβολή του πο-
σού των δαπανών φοίτησης μαθητού/μαθήτριας μέχρι 
την αποφοίτηση από το Λύκειο. Ή μαθήτρια που πήρε 
την «Υποτροφία της Τάξης του 1959» τελείωσε πέρυσι.

Αξίζει, πιστεύω, να ασχολείται κανείς με το Fund 
Drive. 

 Πολλά χρόνια μετά διατηρώ τις παραπάνω πεποι-
θήσεις, ίσως χωρίς την απολυτότητα και την οξύτητα 
με την οποία τις υπερασπιζόμουνα όταν ήμουνα πολύ 
νεότερος, όμως έχω συνειδητοποιήσει ωριμάζοντας ότι 
υπάρχει και ένας άλλος παράγοντας που από μόνος του 
θα αρκούσε για να δικαιολογήσει προγράμματα που ενι-
σχύουν την πρόσβαση των μαθητών σε υψηλού επιπέ-
δου εκπαίδευση: Ή εμπειρία που έζησα δέκα χρόνια στο 
Κολλέγιο θα ήταν πολύ φτωχότερη αν το μαθητικό σώ-
μα δεν είχε τη σύνθετη κοινωνική διαστρωμάτωση που 
ήταν δυνατή χάρη στα γενναιόδωρα προγράμματα του 
Ταμείου Υποτροφιών. Νομίζω ότι αν οι συμμαθητές μου 
ξεχωρίζαμε σε κάτι από τα παιδιά των άλλων σχολείων 
της εποχής μας ήταν ότι είχαμε γνωρίσει ένα μαθητικό 
σώμα που προερχόταν από πολλές κοινωνικές τάξεις, 
όπου περιφερειακοί υπότροφοι από ορεινά χωριά ερχό-

ντουσαν σε επαφή με παιδιά εφοπλιστών και μεγαλο-
επιχειρηματιών και βεβαίως όλες οι ενδιάμεσες κοινω-
νικές ομάδες αντιπροσωπεύονταν. Τελικά αυτή είναι η 
ουσία της γνώσης, να γνωρίσεις τον τρόπο σκέψης πολ-
λών διαφορετικών ανθρώπων. (Όπως λέει και ο Όμηρος 
στον τρίτο στοίχο της Οδύσσειας «πολλῶν δ’ ἀνθρώπων 
ἴδεν ἄστεα καὶ νόον ἔγνω»)

 Τέλος το Fund Drive μου έχει δώσει πολλές ευκαιρί-
ες να έρθω σε επαφή με πολλούς από τους συμμαθητές 
μου, ακόμα και αυτούς με τους οποίους δεν είχα πολλές 
σχέσεις στο σχολείο. Όι επαφές αυτές πάντα μου έφε-
ραν βαθιά χαρά και συγκίνηση και τελικά με έπεισαν 
ότι μια μυστηριώδης δύναμη συνδέει όλους τους απο-
φοίτους  μεταξύ τους (και αυτή είναι η απόδειξη του έρ-
γου ενός καλού σχολείου και μιας ομάδας καλών δα-
σκάλων). 

μα πιο σοβαρό, κομμάτι του θεσμού, είναι πως η οικονο-
μική στήριξη του Ταμείου προέρχεται από το σώμα των 
αποφοίτων του Σχολείου.  Εμείς για εμάς, δημιουργούμε 
από το παρελθόν μια επένδυση σήμερα για το μέλλον. 

Εμείς οι ίδιοι χρηματοδοτούμε ένα θεσμό που εξα-
σφαλίζει πως η καλή μόρφωση δεν πρέπει να είναι προ-
νόμιο μόνο των εχόντων, ως ταξικό προνόμιο, αλλά δυ-
νατότητα για μαθητές, άσχετα με το οικονομικό τους 
υπόβαθρο. 

Κατά τη διάρκεια της σύντομής μου θητείας στο Τα-
μείο Υποτροφιών έγινε μια προσπάθεια διεύρυνσης της 
βάσης των αποφοίτων που συνεισφέρουν στον θεσμό, 
εδραιώνοντας τον θεσμό των e-agents για κάθε τάξη.  Ή 
αποστολή των e-agents ήταν, και ευτυχώς είναι ακόμα 
15 χρόνια μετά, να λειτουργούν ως ο συνδετικός κρίκος 
της κάθε τάξης (βλέπε νέα, reunion κ.λπ.), ο σύνδεσμος 
με τα δρώμενα και η ζωντανή υπενθύμιση της αξίας και 
ανάγκης συνεισφοράς στο Ταμείο Υποτροφιών. 
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Ευχαριστούμε θερμά τους χορηγούς
 που συνέβαλαν  καθοριστικά
στην επιτυχία της εκδήλωσης: 

WHISKEY FAMOUS GROUSE
LOUD & CLEAR – ΜΆΡΚΟΣ ΦΩΤΙΆΔΗΣ ‘93
COCA COLA 3E ΕΛΛΆΔΟΣ – ΓΙΆΝΝΗΣ ΆΘΆΝΆΣΙΆΔΗΣ ‘85
ΆΛΕΞΆΝΔΡΟΣ ΚΟΡΟΜΗΛΆΣ ‘97

Xmas Party Και φέτος στο Χριστουγεννιάτικο 
πάρτι του ΣΑΚΑ είχαμε την ευκαιρία 
να βρεθούμε, να μιλήσουμε και να δια-
σκεδάσουμε. Σας ευχαριστούμε για το 
κέφι σας και την υπέροχη ατμόσφαι-
ρα. Ευχές για ένα θαυμάσιο 2017!
Ραντεβού στην πίτα στις 4 Φεβρου-
αριου. 

Μέλη Ξένου ’94
Υπεύθυνη Εκδηλώσεων
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Club Νομικών 
- Δικηγόρων

Στις 12 Δεκεμβρίου πραγ-
ματοποιήθηκε από τα 

Επαγγελματικά Clubs Δικη-
γόρων-Νομικών και Health 
Care εκδήλωση με θέμα  
«Ζητήματα ιατρικής ευθύ-
νης: Ασφάλιση και δικονο-
μική άμυνα του ιατρού» και 
εισηγήτρια τη δικηγόρο Ει-
ρήνη Καπελλάκη ’99. Στη 
συνάντηση, την οποίαν πα-
ρακολούθησαν συναπόφοι-
τοι ιατροί και νομικοί, ανα-
πτύχθηκαν οι βασικοί άξο-
νες της ελληνικής νομο-
θεσίας και της νομολογίας 

των ελληνικών δικαστηρί-
ων που ρυθμίζουν το πλαί-
σιο της ιατρικής ευθύνης, 
του ιατρικού σφάλματος και 
των αποζημιωτικών αξιώσε-
ων και αναλύθηκαν οι βέλ-
τιστοι τρόποι ασφαλιστικής 
και δικονομικής κατοχύρω-
σης της επαγγελματικής ευ-
θύνης των ιατρών. 

Με την κοινή αυτή δρά-
ση, το club Νομικών εγκαι-
νίασε τις συνέργειές του με 
άλλα επαγγελματικά clubs, 
προκειμένου να εξετάζονται 
με τρόπο διεπιστημονικά ζη-
τήματα κοινού επαγγελματι-
κού ενδιαφέροντος, νέας δι-
κηγορικής ύλης, και γενικό-
τερα τομείς της καθημερινό-
τητας, στους οποίους η νο-
μική επιστήμη καλείται να 
παράσχει επαρκή προστα-
σία και πρακτικές λύσεις. 

Πέραν αυτής της προ-
σέγγισης, σχεδιάζονται και 
θα ανακοινωθούν το συντο-
μότερο και δράσεις αμιγούς 
νομικού ενδιαφέροντος. 

Health Care 
Club

Ευάγγελος 
Στάγιας ’95

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
Health Care Club

Ή χ ρ ονιά 
δεν θα 

μπορούσε να 
είχε ολοκλη-
ρωθεί με κα-
λύτερο τρό-
πο, όχι μόνο 
για το Health 
Care Club  
αλλά για όλα 
τα επαγγελ-
ματικά Clubs, και αυτός δεν 
είναι άλλος από τη συνέρ-
γεια!

Μια ιδέα που γεννήθηκε 
μέσα από τον ίδιο τον θεσμό 

των Clubs  και η οποία παρά 
μόνο θετικά αποτελέσματα 
μπορεί να έχει. Με επιτυχία 
πραγματοποιήθηκε η πρώ-
τη συνέργεια μεταξύ του 
Health Care Club και του 
Club των Δικηγόρων-Νομι-
κών! Ανταλλάξαμε γνώσεις 
και γνώμες, αλλά περισσό-
τερο γνωριστήκαμε καλύτε-
ρα ως επαγγελματίες από-
φοιτοι!

Ραντεβού, λοιπόν, τη νέα 
χρονιά με φρέσκες ιδέες, ελ-
πίδα και όραμα! Ευχόμαστε 
πάνω από όλα υγεία σε εσάς 
και τις οικογένειές σας!  

 

Σωτήρης 
Φωτέας ’02

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
Club Νομικών 
-Δικηγόρων

ο 2016 έφυγε και άφησε τη σφραγίδα του στα Επαγ-
γελματικά Clubs του Συλλόγου μας. Τα προηγού-
μενα χρόνια ο θεσμός των Clubs δυνάμωσε και 
έδωσε την ευκαιρία σε πολλούς συναποφοίτους 
μας να βρουν ένα δυναμικό δίκτυο. Το 2016, όμως, 

καταφέραμε να «πιάσουμε» τον στόχο που είχαμε θέσει από 
την ημέρα που ξεκίνησε ο θεσμός.

Ό στόχος αυτός δεν είναι άλλος από 
τις συνέργειες μεταξύ διαφορετικών 
Clubs. Έτσι, στο τέλος του 2016 είχαμε την 
πρώτη κοινή εκδήλωση των Clubs Νομι-
κών και Health Care, με θέμα που ενδιέ-
φερε τα μέλη και των δύο επαγγελματι-
κών κατηγοριών. Μέσα στην χρονιά που 
πέρασε έγιναν πολλές συναντήσεις και εν-
δυναμώθηκε η δικτύωση μεταξύ των με-
λών τους. 

Παράλληλα, είχαμε και άλλη μια ση-
μαντική συνεργασία μεταξύ συναποφοί-
των. Τη σειρά «ΜΝΉΜΕΣ ΧΑΡΑΣ (Όταν 
η Ελλάδα μεγάλωνε.)», που σκηνοθετούν 

τρία μέλη του Επαγγελματικού Club Καλλιτεχνών-Παραγω-
γών, οι Δημήτρης Σοφιανόπουλος ’69, Αλέξανδρος Κα-
καβάς ’77 και Αδαμάντιος Πετρίτσης ’00 και προβάλλε-
ται κάθε Σάββατο στις 11:30 πμ από την ΕΡΤ2. 

Σκοπός μας φέτος είναι να ενταθούν οι συνέργειες μετα-
ξύ των Clubs και να συμμετέχουν ακόμα περισσότεροι συ-
ναπόφοιτοι σε αυτά. Μπορείτε να ενημερώνεστε για τις εξε-

λίξεις και τις συναντήσεις των Clubs μέ-
σα από τo site του Συλλόγου μας και το 
facebook page SAKA Professional Clubs.

Σταθερός υποστηρικτής των Επαγ-
γελματικών Clubs είναι ο Στέφανος Κο-
κοτός ’01 που προσφέρει το κρασί στις 
συναντήσεις μας από το «ΚΤΉΜΑ Γ. 
ΚΌΚΌΤΌΥ». Ευχαριστούμε!

Υπάρχει κάποιο Club που πιστεύε-
τε ότι λείπει; Περιμένουμε τις προτάσεις 
σας!

Καλή Χρονιά,
Η επιτροπή των 

Επαγγελματικών Clubs του ΣΑΚΑ

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 clubs@saka.gr.

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

Τ
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Culture, Events 
& Travel (CET) Club

Γιάννης 
Ζάρας ’99

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
Culture, Events 
and Travel (CET) Club

Το CET Club επεκτεί-
νει τη δράση του δη-

μιουργώντας ομάδες ειδι-
κού ενδιαφέροντος. Ή ομά-
δα CET Walks, με επιμελη-
τή τον Μ. Χουσάκο ’10, έχει 
ως αντικείμενο τον σχεδια-
σμό πολιτιστικών διαδρο-
μών. Πραγματοποίησε επι-
σκέψεις στο Μουσείο Μπε-
νάκη (έκθεση Γ. Λάππα ’69) 
και στο Κέντρο Πολιτισμού 
Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος 
(Ξενάγηση από την Ε. Αν-
δριοπούλου ’93). Ή ομάδα 
CET Partnerships στοχεύει 
στην ενίσχυση του κοινωνι-
κού αποτυπώματος του club 
μέσω συνεργειών με σημα-
ντικούς φορείς και μεγάλης 
κλίμακας διοργανώσεις, εκ-
κινώντας από τη σύμπραξη 
με την κίνηση πολιτών ΔΙΑ-
ΖΏΜΑ για την αναστήλω-
ση των αρχαίων θεάτρων 
(Μ. Καστρινάκης ’64) και 
την ομάδα διεκδίκησης του 
Debating Championship 
2017-2019 (Κ. Μπασλή 
’02 και Β. Τσιπόπουλος 
’05). Τέλος, η ομάδα CET 
Workshops με επιμελη-
τή τον Α. Τζιώτη ’00 προ-
γραμματίζει εργαστήρια 
και ομιλίες για επιχειρήσεις 
τουρισμού και πολιτισμού. 

Finance Banking 
& Economics Club

Λέανδρος
Κοντογούρης ΄91

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
Finance Banking 
&Economics Club

Το βράδυ της Δευτέρας 
5/12 , το FBE Club υπο-

δέχτηκε στη Λέσχη του ΣΑ-
ΚΑ τον συναπόφοιτο Βασί-
λη Κουτεντάκη ’82, Γενικό 
Διευθυντή για τα Δίκτυα 
Καταστημάτων της Τράπε-

ζας Πειραιώς. Απολαύσαμε 
μια εξαιρετικά κατατοπιστι-
κή ανασκόπηση και παρου-
σίαση για τις εξελίξεις στη 
λιανική τραπεζική, τις προ-
κλήσεις και τις αλλαγές που 
επήλθαν λόγω των capital 
controls. Ακολούθησε ζω-
ηρή συζήτηση μεταξύ των 
συναποφοίτων, που πάντα 
έχουν τεκμηριωμένες από-
ψεις και δεν διστάζουν να 
τις εκφράσουν. Στο καθιε-
ρωμένο cheese and wine, 
ανταλλάξαμε ιδέες, συζητή-
σαμε θεματολογίες για μελ-
λοντικές εκδηλώσεις καθώς 
και τη λειτουργία και οργά-
νωση του club. 

Το FBE ανέβασε πλέον 
τον πήχη ψηλά για φέτος. 
Τα καλύτερα έπονται! 

Information & Commu-
nication Systems Club

Βασίλης 
Αποστολόπουλος ’01

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
Information and 
Communication 
Systems Club

Τη Δευτέρα 14/11 πραγ-
ματοποιήσαμε συνά-

ντηση του ICT Club! Κου-
βεντιάσαμε για τα τελευ-
ταία τεχνολογικά δρώμενα 
και συζητήθηκε το project 
management ως δραστηρι-
ότητα, αναλύοντας συγκε-
κριμένες καταστάσεις που 
αντιμετωπίζονται στην κα-
θημερινότητα, ειδικά στον 
τραπεζικό κλάδο. 

Σχεδιάσαμε το πλά-
νο για την πρώτη ομιλία 
του ICT που  θα αφορά το 
BigData & Analytics και κα-
τά τις ερχόμενες εβδομάδες 
πρόκειται να ψάξουμε για 
συναπόφοιτους με εμπει-
ρία στο αντικείμενο, που 
θα μπορούσαν να παρα-
στούν ως ομιλητές, ώστε να 
προσεγγίσουμε το BigData 
τόσο στην έννοιά του, όσο 
και στις εφαρμογές, ευκαι-
ρίες και κινδύνους στους δι-
αφορετικούς κλάδους. Στό-
χος είναι η ομάδα του ICT 
να αποτελέσει μία ευχά-
ριστη τεχνολογική ορμή 
πληροφορίας και δράσης 
που ολοένα θα αυξάνεται 
σε γνώση και μέλη. Περιμέ-
νουμε όσους ενδιαφέρονται 
να εμπλακούν στις δραστη-
ριότητές μας. 
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νας χρόνος πέρασε σχεδόν από τη μέρα 
που μια ομάδα αποφοίτων συμφώνησε 
να συμμετάσχει εθελοντικά στην πραγ-
μάτωση της ιδέας να δημιουργηθεί ένας 
πυρήνας του ΣΑΚΑ στη Μεγάλη Βρετα-
νία. Ό Γιάννης Κατσαράκης ’95, ως μέλος 
του Δ.Σ. και ως ο υπεύθυνος του Διοικη-

τικού Συμβουλίου του ΣΑΚΑ για τους Συλλόγους 
του εξωτερικού, με μια ανοιχτή πρόσκληση ενδι-
αφέροντος στο facebook, έφερε κοντά τα πρώτα 
μέλη της Όργανωτικής Επιτροπής με ενδιαφέρον 
για το εγχείρημα αυτό σε μια πρώτη συνάντηση 
στο Mews of Mayfair, ένα bar restaurant του Λον-
δίνου στις 17 Ιανουαρίου 2016. Μέσα σε αυτό το 
χρονικό διάστημα έγιναν γνωριμίες, δημιουργή-
θηκαν φιλίες και παλαιοί γνώριμοι συναντήθη-
καν ξανά. Εκτοτε η ομάδα αυτή, παραμένει ανοι-
χτή σε όλους τους απόφοιτους μας, με όρεξη για 
προσφορά και συναντιέται τις Κυριακές στο ίδιο 
μέρος στις 4 το μεσημέρι. 

Το αρχικό εγχείρημα φαινόταν πιο εύκολο από 
ό,τι αποδείχτηκε ότι 
ήταν εν τέλει. Ό κα-
θένας έχει τις δουλειές 
του, τις ασχολίες του 
και τις σκουτούρες του. 
Αλλά βρήκε ρυθμό. Ή 
κινητήριος δύναμη και 
βασικός λόγος συνέχι-

σης αυτής της προσπάθειας αποτέλεσαν οι ίδιοι οι 
απόφοιτοι που συμμετείχαν στις εκδηλώσεις που 
οργανώθηκαν. Στη χρονιά που πέρασε οργανώθη-
κε μια κοπή πίτας και Chocolate tasting, δυο συ-
ναθροίσεις σε pubs/bars και μια μικρή εκδήλωση 
για μαμάδες στο πάρκο. Αλλά ότι και αν οργανώ-
ναμε θα είχε επιτυχία! Σε όλες τις εκδήλώσεις, εί-
χαμε ενεργή συμμετοχή και δράση και κάθε φορά 
μας έκανε εντύπωση το κλίμα που δημιουργείται 
μεταξύ ανθρώπων που δεν πήγαν τις ίδιες χρονιές 
σχολείο, που έχουν διαφορά ηλικίας, και που όμως 
μάλλον έχουν πολλά κοινά.  

Αποκορύφωμα της φετινής χρονιάς ήταν το 
Χριστουγεννιάτικο δείπνο του ΣΑΚΑ UK που δι-
οργανώθηκε την Τρίτη 13 Δεκεμβρίου 2016, στο 
gastropub «The Pig’s Ear» στο Chelsea του Λονδί-
νου. Ή αίθουσα γέμισε με αποφοίτους για ένα χρι-
στουγεννιάτικο δείπνο όπως οργανώνεται στην 
Αγγλία και με τα παραδοσιακά fire-crackers. Κα-

λέσμένοι ήταν όλοι οι απόφοιτοι μας στο Ήνω-
μένο Βασίλειο και όχι μόνον, όπως αποδεικνύει η 
παρουσία του προέδρου του ΣΑΚΑ Άρη Παπαδο-
πουλου ’84 που ταξίδεψε από την Αθήνα για να εί-
ναι στην παρέα μας. 

Ή οργανωτική επιτροπή συστήθηκε στους 
συμμετέχοντες δίνοντας τον τόνο για τη διάθε-

 σήμερα
και
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Ε
Η πρώτη συνεδρίαση της οργανωτικής επιτροπής του ΣΑ-
ΚΑ UK, στις 17 Ιανουαρίου 2016 στο Mews of Mayfair

Αν ενδιαφέρεστε κι εσείς να συμμετέχετε 
στις δράσεις του ΣΑΚΑ UK, 

συμπληρώστε την έρευνά μας στο σύνδεσμο: 
https://www.surveymonkey.co.uk/r/XLS9WNT



ΣΑΚΑ ΕΚΤΌΣ ΣΥΝΌΡΏΝ!

 σήμερα

ση της να λειτουργεί ως μια 
όμορφη παρέα στο Λονδίνο 
και τη Μεγάλη Βρετανία γε-
νικότερα. Ό Πρόεδρος στον 
σύντομο και περιεκτικό λό-
γο του επεσήμανε την πλή-
ρη υποστήριξη του ΣΑΚΑ 
προς τον ΣΑΚΑ UK τονίζοντας την σημασία και την αξία 
του έργου του, καθώς και την προσπάθεια που καταβά-
λει για την προώθηση του δικτύου του ΣΑΚΑ στη Μεγά-
λη Βρετανία και ευρύτερα στο εξωτερικό. Το κλίμα ήταν 
προπάντων ζεστό και οικογενειακό με τους παρευρισκό-
μενους να μετακινούνται και να μιλούν σε πηγαδάκια.  

Ό ΣΑΚΑ UK συνεχίζει να υπάρχει από αγάπη για 
αυτά που έχουμε μοιραστεί. Είναι ρομαντικός στη φύ-
ση του και η δύναμη του πηγάζει από τη συμμετοχή. Στο 
πλαίσιο κάθε συνάντησης αποφοίτων στην Μεγάλη Βρε-

τανία, οι ανθρώπινοι δεσμοί 
δυναμώνουν και με έναν 
τρόπο μαγικό επανέρχονται 
στην μνήμη όλα εκείνα που 
νόμιζες πως είχες λησμονή-
σει. Όι ασπρόμαυρες παγω-
μένες στιγμές του παρελθό-

ντος παίρνουν χρώμα και ήχο και εκείνη ακριβώς τη στιγ-
μή θυμάσαι το συναίσθημα της αθωότητας, της ανεμε-
λιάς, της ίδιας της ζωής. Αυτό είναι που μοιραζόμαστε 
όλοι σιωπηλά. Αυτό, τελικά, είναι και το μεγαλειώδες δώ-
ρο του Σχολείου προς εμάς. Σε αυτούς τους δύσκολους 
καιρούς που είναι γεμάτοι προκλήσεις, το Σχολείο και ο 
ΣΑΚΑ παραμένουν σταθερά φύλακες και φρουροί των 
αξιών που πρεσβεύουμε. 

Ανδρέας Κόκκινος ’10
Γρηγόρης Μητσόπουλος ’97

365
*    Όι στίχοι είναι παράφραση ενός τραγουδιού που κυκλοφόρησαν από κοινού οι Mick Jagger και David Bowie το 1985, σε διασκευή ενός ακό-

μα παλαιότερου Blues κομματιού των 60ies με τίτλο ‘Dancing In The Streets’.

Calling out around the world
Are you ready for a brand new beat?
SAKA is here and the time is right
For dancing in the street
Dancing at the “Pig’s Ear”
Down in Chelsea Street

…
It doesn’t matter what you wear,
Just as long as you are there…*



«Είμαστε μία οικογένεια και ενωμένοι γινόμαστε πιο δυνατοί!».

Τ ην Τρίτη, 18 Όκτωβρίου διοργανώσαμε μία ανοικτή εκδήλωση στο θέατρο Χω-
ρέμη, όπου ο Νίκος Αδαμαντιάδης ’53 και τα στελέχη της Globalnet μας πα-
ρουσίασαν τους ειδικότερους όρους των προγραμμάτων που σχεδίασαν, ειδι-
κά για τις ανάγκες των μελών μας. 

Με τη συνδρομή εκπροσώπων του 
γαλλικού ασφαλιστικού Όργανισμού 
«CNP» απάντησαν σε ερωτήσεις των εν-
διαφερομένων. Σχετικό υλικό έχει αναρ-
τηθεί και στο www.saka.gr. 

Ό ΣΑΚΑ μπορεί να λειτουργήσει ως 
ασπίδα, στέγη προστασίας και αλλη-
λεγγύης για τα μέλη του, αφενός τους 

ανέργους και ανασφάλιστους, αφετέρου 
όποιον επιθυμεί να συνδυάσει την υφι-
στάμενη-κύρια, με μία συμπληρωματι-
κή, οικογενειακή κάλυψη (ιδίως έξω-νο-
σοκομειακή, φαρμακευτική, επισκέψεις 
σε ιατρούς, κλπ). Για τι μεγαλύτερες ηλι-
κίες φροντίσαμε να δημιουργήσουμε την 
«Κάρτα Υγείας». 

Ό Σύλλογος δεν επιβαρύνεται οικονο-
μικά, δεν εμπλέκεται σε προσωπικά δεδο-
μένα, ούτε δεσμεύεται με αποκλειστικότη-
τα. Παράλληλα, δημιουργούμε συνέργειες 
με αποφοίτους-ιατρούς και επιχειρηματίες 
του κλάδου. 

Για να υλοποιηθεί το πρόγραμμα χρει-
άζεται να συγκεντρώσουμε έναν ελάχιστο 
αριθμό 150 ατόμων. Είναι η πρώτη φορά 
που ένας μη επαγγελματικός οργανισμός 
(Σύλλογος) επιχειρεί ένα τέτοιο εγχείρη-
μα. Είμαστε μία οικογένεια και ενωμένοι 
μπορούμε να γίνουμε πιο δυνατοί. 

Πρόγραμμα Εθελοντικής, Ομαδικής Ασφάλισης για τα μέλη του ΣΑΚΑ και τις οικογένειές τους

Άρης Παπαδόπουλος ’84
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Ομαδική Ασφάλιση Ζωής & Υγείας μελών του ΣΑΚΑ

H εταιρία Globalnet Insurance Brokers, δημιούργησε σε συνεργασία με τον ΣΑΚΑ, δύο εναλλακτικά προγράμματα 
Εθελοντικής Ομαδικής Ασφάλισης Ζωής & Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης, τα οποία υποστηρίζονται από την 
ασφαλιστική εταιρία CNP ΖΩΗΣ και απευθύνονται αποκλειστικά στα μέλη του ΣΑΚΑ και στις οικογένειές τους.

Η προστασία και η ασφάλεια τόσο της προσωπικής μας υγείας, όσο και της οικογένειάς μας, αποτελεί ύψιστη προ-
τεραιότητα, ιδιαίτερα στις σημερινές οικονομικές συνθήκες. Αν συνυπολογίσουμε και το συνεχώς μεταβαλλόμενο, 
ρευστό και αβέβαιο σύστημα κοινωνικής ασφάλισης στη χώρα μας, θα πρέπει να φροντίσουμε όλοι μας για την εξα-
σφάλιση αξιοπρεπούς ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης για εμάς και τους οικείους μας. 

Είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι το Ομαδικό Πρόγραμμα Ζωής & Υγείας λειτουργεί ανεξάρτητα αλλά και συμπληρωματι-
κά με τον κύριο φορέα ασφάλισης ή με άλλο ατομικό πρόγραμμα υγείας, που μπορεί κάποιος να διαθέτει, εξ-ασφαλίζοντας 
έτσι στον ασφαλισμένο, ολοκληρωμένες παροχές ευρείας Νοσοκομειακής & Εξωνοσοκομειακής Περίθαλψης. 

Τα προγράμματα που δημιουργήθηκαν παρέχουν υπηρεσίες υγείας υψηλού επιπέδου όπως: 

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ
για μέλη έως 64 ετών

έως €50.000 στο SAKA GOLD
έως €30.000 στο SAKA PRIME

έξοδα νοσηλείας, αμοιβές ιατρού,
διαγνωστικές εξετάσεις κ.ά.

ΔΩΡΕΑΝ ΕΤΗΣΙΟ CHECK UP

ΚΑΡΤΑ ΥΓΕΙΑΣ
για μέλη από 65 ετών και άνω

Κάλυψη πρωτοβάθμιας περίθαλψης
ιατρικές επισκέψεις, διαγνωστικές 

εξετάσεις, φυσιοθεραπείες κ.ά.
ΔΩΡΕΑΝ ΕΤΗΣΙΟ CHECK UP

ΕΞΩΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ
για μέλη έως 64 ετών

έως €1000 στο SAKA GOLD
έως €600 στο SAKA PRIME

ιατρικές επισκέψεις, διαγνωστικές εξετάσεις,
φυσιοθεραπείες, αγορά φαρμάκων κ.ά.

ΔΩΡΕΑΝ ΕΤΗΣΙΟ CHECK UP

SYNERGY με μέλη ΣΑΚΑ

Δυνατότητα ένταξης 
των αποφοίτων ιατρών

και παρόχων υγείας στο δίκτυο των
συμβεβλημένων ιατρών 

και νοσηλευτικών ιδρυμάτων

ΕΙΔΙΚΑ ΠΡΟΝΟΜΙΑ  ΣΤΑ ΣΥΜΒΕΒΛΗΜΕΝΑ / ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ:

 ΟΜΙΛΟΣ ΥΓΕΙΑ    Νοσοκομείο METROPOLITAN    ΟΜΙΛΟΣ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

 Γενική Κλινική ΜΗΤΕΡΑ    Παίδων ΜΗΤΕΡΑ
  Δωρεάν ιατρικές επισκέψεις στους εφημερεύοντες ιατρούς (Παθολόγο, Καρδιολόγο, Ορθοπεδικό, 
  Δωρεάν διαγνωστικές εξετάσεις για τα επείγοντα περιστατικά 
   Δωρεάν προγραμματισμένες ιατρικές επισκέψεις κατόπιν ραντεβού στα εξωτερικά ιατρεία στις ειδικότητες: 

Παθολόγος, Χειρουργός, Ορθοπεδικός, Καρδιολόγος Παιδίατρος, Παιδοχειρουργός, Παιδοορθοπεδικός 

Ενδεικτικό
ετήσιο 
κόστος:

SAKA
GOLD

SAKA
PRIME

ΚΑΡΤΑ
ΥΓΕΙΑΣ€490 €380 €61

Μην αφήσετε την εξ – ασφάλιση της υγείας σας για αύριο…
στείλτε άμεσα Αίτηση Ενδιαφέροντος στο life@globalnet.gr 

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση ή πληροφορία μπορείτε να επικοινωνείτε με την κα Ελένη Αντωνοπούλου
τηλ: 210 6100 990-εσωτ:210 & direct 215 5010380
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Έχουμε μία –συμβολική– αλλαγή στη Λέσχη! Τα αθλητικά κύπελλα δεν χωρούσαν πλέον, οπότε μεταφέρθηκαν σε 
νέο χώρο, όπου θα συνεχίσουν να πολλαπλασιάζονται, όπως και οι διακρίσεις μας...

Τα ράφια του σαλονιού γέμισαν πλέον με βιβλία των αποφοίτων-συγγραφέων μας, δημιουργώντας μια ΣΑΚική Βι-
βλιοθήκη. Ξεκινώντας από τίτλους που βρήκαμε στις σελίδες του ΕΡΜΗ την τελευταία δεκαετία, συγκεντρώσαμε 

ήδη πάνω από 200 βιβλία.

 Στα εγκαίνια της Βιβλιοθήκης (15/11/2016) υποδεχθήκαμε αγαπημένους μας συγγραφείς και 
γνωρίσαμε πολλούς ακόμα. O «έφηβος» Νίκος Δήμου ’54 άνοιξε την αυλαία, ο Χρήστος Α. 
Χωμενίδης ’85 θυμήθηκε τα κολλεγιακά χρόνια του… Τομ Σώγερ, η Χριστίνα Μανιά ’88, πρώ-
τη χρονιά κοριτσιών του Κολλεγίου, συγγραφέας παιδικών βιβλίων σήμερα, μας έβαλε όλους 

σε τάξη. Οι Δημήτρης Καραμάνος ’59, Αρτέμης Αρτεμιάδης ’59, Λυκούργος Λιαρόπουλος ’63, Νίκος Ζαχα-
ριάδης ’63, Μελέτης Μελετόπουλος ’81, Κωνσταντίνος Καμάρας ’87, μας διηγήθηκαν και μας ταξίδεψαν... 
Πολλοί ακόμα πήραν το λόγο, με παρεμβάσεις και ωραίες παρατηρήσεις, με ιδέες και ενθουσιασμό. Πολλοί 
φίλοι, απ’ όλες τις ηλικίες, ήλθαν να ακούσουν, να θυμηθούν, να προτείνουν, να στηρίξουν την προσπάθεια. 
 Περιμένουμε ένα αντίτυπο από όλους τους αποφοίτους-συγγραφείς μας, με αφιέρωση προς το ΣΑΚΑ! Ας 
γίνει η Λέσχη μας ένας χώρος ανάγνωσης και συζήτησης! Καλή Αρχή!

– 15/11

ΕΓΚΑΙΝΙΑ 
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ 

ΣΑΚΑ



Τ ο 2017 προβλέπεται να είναι μία εξαιρετικά ενδιαφέ-
ρουσα χρονιά για τον ΣΑΚΑ. Σε σημαντικούς τομείς 

θα πρέπει να ληφθούν κρίσιμες αποφάσεις, που ενδέχεται 
να επηρεάσουν αισθητά τις διοικητικές δομές του Συλλό-
γου, όπως τις γνωρίσαμε μέχρι σήμερα. Μόνο ευχάριστο 
θα μπορούσε να χαρακτηριστεί το γεγονός ότι το Διοικη-
τικό μας Συμβούλιο δεν έχει επηρεαστεί ως προς την απο-
φασιστικότητά του και την επιθυμία του να αναδιαρθρώσει 
τις υπηρεσίες του Συλλόγου, από το γεγονός ότι τον Όκτώ-
βριο του 2017 έχουμε (μα πώς πέρασε ο καιρός...) εκλογές.

Ε ίναι δύσκολη αυτή η ι-
σορροπία μεταξύ ευχά-

ριστου εθελοντισμού και 
δυσβάστακτων ευθυνών. 
Όσο ο Σύλλογος διευρύνει 
τις δραστηριότητές του, ό-
σο παρέχει περισσότερες 
και πιο ουσιαστικές δράσεις 
στα μέλη του, τόσο αυξάνο-
νται οι ευθύνες, οι απαιτή-
σεις, οι δυσκολία της καθη-

μερινότητας στη διοίκηση 
των πραγμάτων του ΣΑΚΑ. 

Σ ε ένα δύσκολο οικονο-
μικά περιβάλλον, όπου 

οι οικονομικοί πόροι είναι 
ολοένα πιο δυσεύρετοι και 
εξασφαλίζονται πλέον με 
μία συστηματικότητα που 
δεν θυμίζει την άλλοτε “χα-
λαρότητα” των περισσότε-

ρων μη κερδοσκοπικών σω-
ματείων, η εκάστοτε διοίκη-
ση του ΣΑΚΑ καλείται να 
συνεχίσει να παράγει το ί-
διο και περισσότερο έργο.

Ο εκσυγχρονισμός των υ-
ποδομών είσπραξης 

συνδρομών και λοιπών εσό-
δων (χρήση POS / ePOS), η 
νέα μας ιστοσελίδα, η ανα-
διάρθρωση του αθλητικού 
σωματειακού μας τμήμα-
τος, η ανάγκη επαναπροσ-
διορισμού του αντικειμένου 
κεντρικών δράσεων, ο επα-
νασχεδιασμός της υπηρεσί-
ας του CDO, ο νεοφυής ΣΑ-
ΚΑ UK, τα Επαγγελματικά 
Clubs είναι μόνο μερικά πα-
ραδείγματα από τα καθημε-
ρινά μας στοιχήματα. 

Η βάση των εθελοντών 
που δρουν εκτός του 

Δ.Σ. οφείλει να διευρυνθεί 
σημαντικά, ώστε ο ΣΑΚΑ 
να αριθμεί περισσότερα ου-
σία ενεργά μέλη. Για αυτό 
οφείλουμε να εμπνεύσου-
με και να παρακινήσουμε 
περισσότερο τα μέλη μας. 
Ό στόχος αυτός είναι και ο 
πιο δύσκολος! Ελπίζουμε ό-
τι μέσα από τα επικοινωνια-
κά εργαλεία του ΣΑΚΑ και 
κυρίως μέσα από τον πάντα 
εξαιρετικό ΕΡΜΉ, ο στόχος 
αυτός δεν είναι ανέφικτος. 
Καλή Χρονιά να έχουμε, με 
πολύ κέφι και κουράγιο σε 
όλους τους τομείς, όποιοι 
και είναι οι σκόπελοι που 
θα χρειαστεί να υπερβού-
με... 

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

Γιώργο Σακελλαριάδη ’01

Αγαπητοί συναπόφοιτοι,

ενημέρωση

ΙΣΘΜΙΑ KOΡΙΝΘΙΑΣ
Πληροφορίες και κρατήσεις: Τηλ.210 3235605, 27410 37653 

email: kalamaki@tourhotel.gr, www.kalamakibeach.gr
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Χριστίνα 
Μανιά ’88

ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ
.............................

Εργάζεται σε 
εκδοτικούς 
οίκους ως 

σύμβουλος και 
μεταφράστρια. 

Είναι μέλος 
της Θεατρικής 

Ομάδας 
ΣΑΚΑ κι έχει 

μεταφράσει τα 
κείμενα των 

παραστάσεων: 
«Άκρως 

ιατρικόν και 
αφόρητον» , 
«Αχ! Αυτός 

ο Μάκβεθ!», 
«Καφενείον 

Το Τέρμα» και 
φέτος, το «Φόνοι 

στη Βίλλα 
Λόξα». Έχει 

γράψει βιβλία 
για παιδιά και 

ενήλικες και δύο 
θεατρικά έργα.

Πώς αποφάσισες να ασχοληθείς με τη συγγραφή; 
Υπήρξε κάποια κολλεγιακή αφετηρία;

Ή συγγραφή είναι ανάγκη. Γεννήθηκε 
κάποια στιγμή, δεν μπορώ να την προσδιο-
ρίσω. Γράφεις ένα ημερολόγιο, ένα ποίημα, 
που αργότερα βλέπεις κι απορείς. Όι επιρρο-
ές ήταν πρωτίστως από το σπίτι. Είχα δύο γο-

νείς που διάβα-
ζαν, και πολλά 
βιβλία. Έπαι-
ξε, όμως, ρό-
λο και το Σχο-
λείο. Βιβλιοθή-
κες απίστευ-
τες, ο κατα-
πληκτικός κύ-
ριος Ντελόπου-
λος και πολλές 
δραστηριότη-
τες. Όμιλοι, θέ-

ατρο, Forensics. Όλα σχετίζονταν με το λόγο. 
Στο Γυμνάσιο, βέβαια, υπήρξε κι ένας καθη-
γητής, ο κύριος Νταής, που μας έβαλε να γρά-
ψουμε ένα διήγημα. Αυτή ήταν η πρώτη δημο-
σιευμένη «απόπειρα».

Κάποιος είχε πει ότι ο συγγραφέας πρέπει 
πάνω απ’ όλα είναι αναγνώστης. Το πιστεύω 
ακράδαντα. Τεσσάρων χρονών ζήτησα να μου 
μάθουν να διαβάζω. Με τραβούσαν αυτά τα 
σύμβολα που οι άλλοι μπορούσαν και αποκωδι-
κοποιούσαν. Το βιβλίο είναι η καλύτερη μου πα-
ρέα, παρ’ όλο που είμαι πολύ κοινωνική και δεν 
πιστεύω στο κλισέ ότι ο συγγραφέας πρέπει να 
είναι μοναχικός και κλεισμένος στο γραφείο του. 

Ποια ανάγκη σε ώθησε να γράψεις για τον Έρωτα;

Με τους μύθους έχω ασχοληθεί πάρα πολύ και 
τους λατρεύω. Γιατί ο Έρωτας; Νιώθω ότι ζούμε σε 
μία γκρίζα εποχή, αξιακά, πολτικά, πολιτισμικά. 
Δεν είμαι άνθρωπος του κάθε πέρσι και καλύτε-
ρα, αλλά νιώθω ότι ζούμε μία εποχή μεγάλων αλ-
λαγών. Ήθελα, λοιπόν, κάτι πιο μαγικό, πιο ονειρι-
κό. Θεωρώ ότι ο έρωτας κάθε μορφής -το φύλο για 
εμένα δεν κάνει διαφορά- είτε για άνθρωπο, είτε 
για ιδέα, είτε για τον εαυτό μας τον ίδιο, είναι κι-
νητήριος δύναμη. Ό Ήράκλειτος είχε πει ότι πατέ-
ρας των πάντων είναι ο πόλεμος. Εγώ θα προσθέ-
σω ότι μητέρα των πάντων, είναι ο Έρωτας. Γεννά, 
κυριολεκτικά και μεταφορικά.

Υπάρχει κάποια ιστορία που ξεχωρίζεις;

Δεν μπορώ να διαλέξω ξεκάθαρα μία, κάθε 
φορά είναι άλλη. Αυτή που με συγκινεί κάπως 
περισσότερο είναι αυτή του ηλικιωμένου ζευγα-
ριού. Ό Φιλήμων και η Βαυκίς, που είναι μαζί πά-
ρα πολλά χρόνια, ζητούν από τους θεούς να πε-
θάνουν την ίδια στιγμή.

Επόμενο βήμα;

Συνεχίζω να γράφω πάντα. Το επόμενο βιβλίο 
μου θα βγει την άνοιξη και είναι παιδικό. Δε στα-
ματώ να γράφω παιδικά βιβλία, το θεωρώ και δυ-
σκολότερο. Τα παιδιά είναι σκληροί κριτές, δεν 
ακολουθούν τυπικότητες. Στην Ελλάδα, το παι-
δικό βιβλίο υποτιμάται. Λένε, όμως, ότι ο πολιτι-
σμός μίας χώρας φαίνεται από τον τρόπο που φέ-
ρεται στα παιδιά και τους ηλικιωμένους.  Έχουμε 
δρόμο και στους δύο τομείς.

Γενικώς, γράφω χωρίς να περιμένω ανταπόκρι-
ση και θεωρώ δύσκολο αυτήν την εποχή κάποιος 
να ζει από τη συγγραφή. Από την άλλη, δεν πρέ-
πει να φτάνουμε στο άλλο άκρο, να γράφεις και 
να μη σε καταλαβαίνει κανείς.

Ποίηση θα έγραφες;

Νομίζω πως ποιητής γεννιέσαι. Αν ήταν να 
γράψω ποίηση, θα είχα γράψει. Βέβαια, ο «Έρως» 
είναι ένα υβρίδιο. Έχει ένα μέτρο. Μου βγήκε αυ-
θόρμητα, δεν το περίμενα και ξάφνιασε κι εμέ-
να. Προέκυψε αφού είδα τις εικόνες της ξαδέρ-
φης μου, συνέβαλαν καθοριστικά.

Έχεις μιλήσει ποτέ στα παιδιά για τα βιβλία σου, στο πλαί-
σιο του Σχολείου;

Δυστυχώς, μία μόνο φορά. Μαζί με μία άλλη 
συγγραφέα παρουσιάσαμε τα βιβλία μας, στο δη-
μοτικό, σαν παιχνίδι. Θα ήθελα, όμως, να μιλήσω 
και με τα παιδιά του γυμνασίου και λυκείου, για τη 
συγγραφή, ως απόφοιτος. Τι με επηρέασε, πώς με 
βοήθησε το Σχολείο. Το βρίσκω πολύ δημιουργικό.

Έχει γίνει μία υπέροχη συνεργασία με 
την ξαδέρφη μου και εικαστικό Μα-
ρία Καλιαμπέτσου. Κινητοποίησε την 
έμπνευσή μου. Ο πρόλογος του Χρήστου 
Χωμενίδη είναι απίστευτος. Δεν τον πε-
ρίμενα έτσι, είναι ένα δικό μου ψυχογρά-
φημα. Είναι μεγάλο ατού του βιβλίου. 
Ξεφεύγει από τα τετριμμένα, είναι ζε-
στός και ειλικρινής. Τον ευχαριστώ πολύ.

Το νέο βιβλίο της
Χριστίνας Μανιά ’88

Από την παρουσίαση του βιβλί-
ου στο Θέατρο “Underground” του 
Κώστα Αρζόγλου ’66, με τον Χρήστο 
Χωμενίδη ’85.

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΣΤΗ ΛΙΝΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ’13



θεατρική ομάδα
Από τη Λίνα Βασιλείου ’13

Ή Θεατρική Όμάδα ΣΑΚΑ ανεβάζει 
φέτος την παράσταση, «Φόνοι στη 
Βίλλα Δόξα», μία σπαρταριστή κω-

μωδία με πολύ μυστήριο! Ή ομάδα έχει ήδη 
ξεκινήσει τις πρόβες, πάντα με την καθοδή-
γηση του σκηνοθέτη μας, Κώστα Αρζόγλου 
'66.

Ή μετάφραση του έργου του Tim Kelly 
(«The Crooked House Murder») έγινε από τα 
μέλη της ομάδας μας, Χριστίνα Μανιά '88, 
Τίτο Σιμιτζή '87, Μυρτώ Νικολαΐδου.

Όι ημερομηνίες των παραστάσεων είναι 
26-30 Μαΐου και πολύ σύντομα θα μπορείτε 
να προμηθευτείτε εισιτήρια από τα μέλη της 
ομάδας και τη λέσχη του ΣΑΚΑ. 

Φόνοι 
στη Βίλλα Δόξα
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Τα Νέα του… CDO
 Το πορτραίτο του επαγγελματία… 

Θαλασσάνθρωπου
Δημήτριος Κοκκίνης ’98
Πλοίαρχος Β΄ Ε.Ν.
Πρόεδρος Δ.Ε. Πρωτεύς Κοινωνική Καινοτομία & Ανάπτυξη

Επιμέλεια: Ξένια Πασχοπούλου ’91, Υπεύθυνη CDO

Με καταγωγή από την Άνδρο και οικογενειακή 
παράδοση στην ναυτιλία, τα ερεθίσματα και 
οι επιρροές ήταν πολλά. Πάντα με τραβούσε 
η θάλασσα και κυρίως η αίσθηση της ελευ-

θερίας, της δράσης και της περιπέτειας. Σε ηλικία 15 χρο-
νών, βρέθηκα το καλοκαίρι σε ένα παλιό φορτηγό πλοίο, με 
κοινόχρηστα μπάνια, χωρίς να έχω κανένα γνωστό, με Έλ-
ληνες αξιωματικούς και Αιγύπτιους ναύτες… Ήταν ίσως η 
πρώτη φορά που ένιωσα ότι ήμουνα εκεί που ανήκα. Πήρα 
το βάφτισμα και από εκείνη τη στιγμή δεν υπήρχε αμφιβο-
λία ότι το πλοίο, οι θαλασσάνθρωποι και η βιομηχανία που 
τους υπηρετεί και τους υποστηρίζει, θα έπαιζαν καθοριστι-
κό ρόλο στη ζωή μου.

Το υπόβαθρο… Σπούδασα στο 
S.U.N.Y. Maritime College, 
αποφοίτησα με Bachelor’s 
in Business Administration 
and Marine Transportation, 
και με δίπλωμα Πλοιάρχου 
Γ΄ του Εμπορικού Ναυτικού. 
Το πανεπιστήμιο είχε στρα-
τιωτική οργάνωση και πει-
θαρχία και το πρόγραμμα 
ήταν πολύ απαιτητικό.

Τα πρώτα μου επαγγελματικά βή-
ματα… Ξεκίνησα με ένα μι-
κρό πέρασμα από ένα πε-
τρελαιοφόρο, μετά βρέθηκα 
σε κινέζικα ναυπηγεία πρώ-
τα, και στο τέλος κατέληξα 
στο γραφείο. Γύρισα στη θά-
λασσα το 2010, αρχικά γιατί 
ένιωθα ότι ήθελα να διερευ-
νήσω τις ανισορροπίες στη 
σχέση μεταξύ γραφείου και 
βαποριού, και ξεκίνησε έτσι 
μια φανταστική με πολύ δυ-
νατές εμπειρίες περιπέτεια!

Είτε εργάζεσαι σε γρα-
φείο, είτε σε πλοίο είναι απο-
λύτως βέβαιο ότι θα βρεθείς 
με ανθρώπους από οποια-

δήποτε χώρα και κοινωνικό, 
πολιτισμικό και οικονομικό 
επίπεδο. Το καλό σου όνο-
μα και το να τιμάς τον λόγο 
σου, είναι δυνατά όπλα για 
την εξέλιξη σου.

Αστειευόμενος με φί-
λους όταν με ρωτάνε για το 
πώς είναι η ζωή στο βαπόρι, 
απαντάω το εξής: «Το πλοίο 
είναι μοναστήρι ή φυλακή, 
ανάλογα με το πώς νιώθεις 
μέσα στην καρδιά σου», αλ-
λά κρίνοντας από τον αριθ-
μό των εικόνων που βλέπω 
στις καμπίνες των συναδέλ-
φων μου, είναι μάλλον μονα-
στήρι! 

Αυτό που κάνω σήμερα, μύθοι και 
πραγματικότητες… Ή ζωή του 
ναυτικού είναι δύσκολο να 
περιγραφεί με λόγια στην 
ολότητα της, και αν κάποιος 
θέλει να μάθει πραγματι-
κά πρέπει να την νιώσει βι-
ωματικά. Είναι μια σκληρή 
ζωή, που σε ωριμάζει γρή-
γορα σε επαγγελματικό και 
προσωπικό επίπεδο και πρέ-

πει ο καθένας από μόνος του 
να βρει τις ισορροπίες του και 
μέσα στο πλοίο και σε σχέση 
με τη στεριά. Σου παρέχει μια 
μη χρηματική καθημερινότη-
τα στο πλοίο, και μια οικονο-
μικά άνετη ζωή όταν είσαι 
στη στεριά. Ή εργασία είναι 
πολύ απαιτητική, με υψη-
λό επαγγελματικό επίπεδο 
και πολύωρη που χρήζει σω-
στής διαχείρισης του ελάχι-
στου ελεύθερου χρόνου για 
ξεκούραση. Απαιτεί διαρκή 
επιμόρφωση εντός και εκτός 
πλοίου, με μεγάλες ευθύνες 
από πολύ μικρή ηλικία, και 
πρακτική εμπειρία από τε-
χνικούς μέχρι διαχειριστικούς 
και ηγετικούς τομείς. Παράλ-
ληλα καλλιεργεί ομαδικότη-
τα, πειθαρχία, εμπιστοσύνη, 
συνεργασία, κατανόηση, και 
παρέχει ένα εύφορο περιβάλ-
λον για αυτογνωσία.

Αν ήθελε κάποιος να 
ασχοληθεί με τη ναυτιλία και 
το ναυτικό επάγγελμα θα 
τον συμβούλευα να ταξιδέ-
ψει για ένα μικρό διάστημα 
σε φορτηγό πλοίο, ή σε με-
γάλο εκπαιδευτικό ιστιοφό-
ρο. Μια καλή ηλικία για μια 
τέτοια εμπειρία θα ήταν με-

ταξύ 16 και 18 χρονών, στη 
διάρκεια των καλοκαιρινών 
διακοπών. Αυτό θα τον ανα-
γκάσει να βγει από την καθη-
μερινότητα του και το γνώρι-
μο περιβάλλον, πράγμα που 
θα του επιτρέψει να διευρύ-
νει τους ορίζοντές του. Το πιο 
πιθανό αποτέλεσμα θα είναι 
ή να μπει μέσα του το μικρό-
βιο της θάλασσας, όπως έγινε 
και στη δική μου περίπτωση, 
ή να του επιτρέψει να σκεφτεί 
πέραν από αυτά με τα οποία 
έχει γαλουχηθεί από την οι-
κογένεια του.

Γενικά αυτό που θα συμ-
βούλευα κάποιον είναι να 
αποφασίσει να κάνει αυτό 
που τον κάνει να νιώθει ελεύ-
θερος, και η ελευθερία έρχε-
ται κάνοντας και κυνηγώντας 
αυτό που αγαπάς. Να ακο-
λουθήσει την καρδιά του, και 
όχι το μυαλό του.

Το ναυτικό επάγγελμα 
παρέχει κάτι που πολύ λί-
γα επαγγέλματα προσφέ-
ρουν και ειδικά αυτή τη στιγ-
μή στην Ελλάδα. Παρέχει κα-
λές οικονομικές απολαβές και 
ελεύθερο χρόνο, παράλληλα 
με πολύ σημαντική εργασια-
κή εμπειρία. 
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νέα από το σχολείο μας

  ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ «ΙΩΑΝΝΗΣ Μ. ΚΑΡΡΑΣ» 

Στο πλαίσιο των εορταστικών δράσεων για τα 30 χρόνια 
του περιοδικού ΚΤΙΡΙΌ, 200 κτίρια από τα δημοσιευμένα 
στο περιοδικό συμμετείχαν σε ψηφοφορία των αναγνωστών.

Τα 50 κτίρια που ξεχώρισαν στην πρώτη φάση της ψη-
φοφορίας προβλήθηκαν στο ειδικό επετειακό τεύχος «ΚΤΙ-
ΡΙΌ & ΑΡΧΙΤΕΚΤΌΝΙΚΉ», του Ιουλίου και συμμετείχαν 
στη δεύτερη φάση της ψηφοφορίας. Στη δεύτερη φάση ψή-
φισαν 6.643 άτομα. 

Τα αποτελέσματα ανακοινώθηκαν σε επίσημη τελετή στο 
Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, τη Δευτέρα 26 Σεπτεμβρίου, και 
ακολούθησε η βράβευση των 15 δημοφιλέστερων κτιρίων. 
Πολλοί συναπόφοιτοί μας διακρίθηκαν σε όλες τις κατηγο-
ρίες του διαγωνισμού.

Το πρότυπο Νηπιαγωγείο «Ιωάννης Μ. Καρράς», βρα-
βεύθηκε με το πρώτο βραβείο στην κατηγορία «Κτίρια Δη-
μόσια, Υγείας, Εκπαίδευσης, Πολιτισμού», με 1.598 ψήφους. 
Το Νηπιαγωγείο μας αποτελεί μελέτη του αρχιτεκτονικού 
γραφείου «Αλέξανδρος Κ. Σαμαράς & Συνεργάτες Α.Ε.» του 
Αλέξανδρου Κ. Σαμαρά ’67. Ή επιτυχία-διάκριση του Νη-
πιαγωγείου μας, ήταν «διπλή», καθώς ο αριθμός ψήφων που 
έλαβε το κατατάσσει πρώτο μεταξύ όλων των διαγωνισθέ-
ντων κτιρίων και των πέντε κατηγοριών.

Ακόμα, ο συναπόφοιτός μας Αλέξανδρος Ν. Τομπάζης 
’58, και το αρχιτεκτονικό γραφείο «Μελετητική – Γραφείο 
Μελετών Αλέξανδρου Ν. Τομπάζη Ε.Π.Ε.» έλαβε την πρώ-
τη θέση στην κατηγορία «Ξενοδοχεία» για τη μελέτη του 
Costa Navarino στη Μεσσηνία, ενώ το αρχιτεκτονικό γρα-
φείο «K-studio» και οι Δημήτρης Καραμπατάκης και Κων-
σταντίνος Καραμπατάκης ’00 κέρδισαν την πρώτη θέση 
στην κατηγορία «εξοχικές κατοικίες» για τη μελέτη εξοχι-
κής κατοικίας στις Σποράδες.

Επιπλέον, στους φιναλίστ διακρίθηκαν οι Μιχάλης Φω-
τιάδης ’57 με το γραφείο «Μιχάλης Φωτιάδης ΑΡ.ΣΥ.» για 
τη μελέτη του Νέου Μουσείου Ακρόπολης και ο Κωνστα-

ντίνος Λαμπρινόπουλος ’87 με το γραφείο 
«KLab Architecture» για τη μελέτη καταστή-
ματος στην Κηφισιά.

Αυτή είναι η δεύτερη μεγάλη διάκριση που 
λαμβάνει το Νηπιαγωγείο μας. Ώς γνωστόν, 
έχει στο ενεργητικό και μια ακόμα μεγάλη, διε-
θνούς εμβέλειας επιτυχία: Το 2014, του απονε-
μήθηκε η ανώτατη διάκριση «Platinum LEED» 
για τον περιβαλλοντικό σχεδιασμό του. Είναι το 
πρώτο στον κόσμο κτίριο νηπιαγωγείου (εκτός 
των ΉΠΑ), στο οποίο έχει απονεμηθεί η ανώ-
τατη αυτή αναγνώριση αριστείας, από το US 
Green Building Council. 

   ΔΕΥΤΕΡΗ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ 

«ΑΓΩΓΗ ΨΥΧΗΣ - ΤΕΡΨΗ ΖΩΗΣ» 

Κυκλοφόρησε (επικαιροποιημένη) η δεύτερη έκδοση του 
βιβλίου του Δημήτρη Καραμάνου ’59 «Αγωγή Ψυχής - Τέρ-
ψη Ζωής: Ή πολιτιστική-καλλιτεχνική παράδοση και προ-
σφορά του Κολλεγίου Αθηνών από την εποχή του Καρόλου 
Κουν και του Μίνου Δούνια μέχρι σήμερα». 

Το βιβλίο «φωτίζει» μία λιγότερο γνωστή πλευρά της ξε-
χωριστής φυσιογνωμίας και ιστορικής διαδρομής του Κολ-
λεγίου, αγγίζοντας ταυτόχρονα πτυχές του ευρύτερου καλ-
λιτεχνικού «σκηνικού» του τόπου μας από τον Μεσοπόλεμο 
μέχρι το 2016. Παρουσιάζει, μεταξύ άλλων, στοιχεία ελάχι-
στα γνωστά ή άγνωστα για το θέμα που πραγματεύεται και 
φωτογραφικό υλικό σπάνιο ή ανέκδοτο, ιδίως για τις πρώ-
τες δεκαετίες του Κολλεγίου.

Τα έσοδα από τη διάθεση και της δεύτερης έκδοσης του 
βιβλίου (όπως και της πρώτης) θα ενισχύσουν το Ταμείο Υπο-
τροφείων του Σχολείου μας. 

  ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ Ε.Ε.Ι. 

Στις 29 Νοεμβρίου 2016, διεξήχθη η Ετήσια Γενική Συνέ-
λευση των μελών του Σωματείου «Ελληνοαμερικανικόν Εκ-
παιδευτικόν Ίδρυμα». Ή Γενική Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα 
την έκθεση των πεπραγμένων και τον οικονομικό απολογι-
σμό του Διοικητικού Συμβουλίου.

Μετά την αποχώρηση του Ιωάννη Καζάζη και του Κων-
σταντίνου Κανόνη ’62 από το Δ.Σ. του ΕΕΙ, με την ολοκλήρω-
ση της θητείας τους, την επανεκλογή του Πέτρου Αλιβιζάτου 
’61 και την εκλογή, ως νέων μελών, της Ήρας Βαλσαμάκη-
Ράλλη και του Νικηφόρου Διαμαντούρου ’61, το Διοικητικό 
Συμβούλιο συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής: Αλέξανδρος Κ. 
Σαμαράς ’67, Πρόεδρος. Νικόλαος Τσαβλίρης ’66, Αντιπρόε-
δρος. Αννίκα Παπαντωνίου, Γενική Γραμματέας. Πέτρος Αλι-
βιζάτος ’61, Ταμίας. Σέργιος Αμπαριώτης ’78. Τιτίνα Δασκα-
λάκη-Βασιλείου, Νικηφόρος Διαμαντούρος ’61, Απόστολος 
Δοξιάδης ’66, Κωνσταντίνος Κανελλόπουλος ’82, Αλέξιος 
Πιλάβιος ’72, Ήρα Βαλσαμάκη-Ράλλη, Μέλη. 

Ευχαριστούμε τον Δημήτρη Καραμάνο ’59 για την παραχώρηση του υλικού.
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R E U N I  N S
u REUNION ’06

10 ΧΡΌΝΙΑ

Παρασκευή, 7 Όκτωβρίου, 
2016. Περισσότεροι από 
150 παλιοί συμμαθητές της 

τάξης του ‘06 συναντηθήκαμε στα 
παλιά λημέρια για το πρώτο μας 
reunion. Ή βροχή δεν πτόησε κα-
νέναν, ειδικά όσους πέταξαν από 
το εξωτερικό! Είδαμε παλιούς φί-
λους, χορέψαμε, γελάσαμε... Πολ-
λές αναμνήσεις ήρθαν στο μυαλό 
όταν περπατούσαμε προς τα σκα-
λιά του Μπενακείου για να βγάλου-
με την αναμνηστική ομαδική φω-
τογραφία μας και στην ησυχία της 
νύχτας ακούγονταν οι δικές μας μό-
νο φωνές, με την ίδια γνώριμη ηχώ 
του κτηρίου... Και με αυτή τη γλυκιά 
νοσταλγία, δώσαμε το ραντεβού μας 
για το επόμενο reunion! 

Εβίνα Μάντεση ’06

u REUNION ’71
45 ΧΡΌΝΙΑ

...Και όμως περνάνε, φέρνοντας όμορφες 
αναμνήσεις από τα νεανικά μας χρόνια.

Εμμανουήλ Τηνιακός ’71
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Επιμέλεια: Ειρήνη Στεφανία Ελευθεριάδη ’14

u REUNION
 ΤHANK SGIVING 

DINNER ’84
Στις 24 Νοεμβρίου 2016, για άλλη μια φορά οι συμμαθητές της τάξης του 1984 

μαζευτήκαμε την Ήμέρα των Ευχαριστιών για το ετήσιο Thanksgiving Day 
Reunion της τάξης μας. Στον οικείο και φιλόξενο χώρο του ΣΑΚΑ ανταλ-

λάξαμε τα νέα μας, γελάσαμε, θυμηθήκαμε τα παλιά και γευτήκαμε την παραδοσι-
ακή για την ημέρα γαλοπούλα. 

Άγης Τσαχαγέας ΄84

u ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΑΞΗ ΤΌΥ ’72
Ένα-ένα τα ονόματα 
των συμμαθητών μου φυλλορροούν 
στις σελίδες του In Memoriam
του «ΕΡΜΗ».
Κι όμως σα νάταν μόλις χτές
που περιδιαβαίναμε
στους διαδρόμους και τους κήπους
του Κολλεγίου Αθηνών.
δεν μου έμαθε το ˝LSE˝,
 μου είχε πει ένας φίλος
και παλιός συμμαθητής,
που κι αυτός έφυγε
τυλιγμένος στο μενεξεδί σύθαμπο,
με άστρα να κρέμονται
πάνω από μια μαβιά ακύμαντη λίμνη.

Στο τελευταίο REUNION που κάναμε 
μερικοί είχαν μαλλιά σά μπαμπάκι,
αλλά τίποτα δεν είχε αλλάξει
μεταξύ μας.
Ήμασταν το «Άλας της Γης» 
όπως είχε γράψει 
ο αείμνηστος δάσκαλός μας
Βασίλης Μοσκόβης 
στο ομώνυμο μυθιστόρημά του.
Όλοι από μάς διακρίθηκαν 
στον τομέα που ασχολήθηκαν
(-μπορώ να πω ότι ο λιγότερο
πετυχημένος είμαι εγώ).
Σήκωσαν ογκόλιθους θεόρατους,
ανέβηκαν σε δυσκολοπάτητες κορφές,
έκοψαν πρώτοι το νήμα...

Τα νεανικά χρόνια δεν έχουν περάσει,
έστω κι αν τώρα το κοντέρ
γράφει εξήντα τρία.
Ήρωες της τάξης μας
δεν υπάρχουν πια.
Η μνήμη μας τους διατηρεί ζωντανούς.
Το πνεύμα του Κολλεγίου μας ενώνει.
Τα εκατόφυλλα τριαντάφυλλα
του θανάτου
δε θα μας πτοήσουν. 

Όθων Δέφνερ ’72
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Αυτά τα βράχια μοιάζουν με ξυράφι. Στην κορυφή του 
βουνού συνομιλούν δυο εκδοχές του ίδιου ανθρώπου. 
Το ξέρεις ότι αν πέσεις στον ωκεανό το πιο πιθανό 

είναι να χαθείς. Γνώρισες τη ζωή, έζησες ανάμεσα στα κτήνη 
κι επέζησες, τώρα πρέπει να δώσεις μια ευκαιρία στον θάνατο. 

Ρίχνεις με σιγουριά το σωσίβιο στον γκρεμό, αγκαλιάζεις 
τον εαυτό σου με μια ζέση που δεν κατάφεραν να σου πάρουν 
και μετά δίνεις το μοιραίο σάλτο. Όταν βγάζεις το κεφάλι απ’ 
το νερό νιώθεις σαν να έχεις βαπτιστεί.

Αντίο, αντίο φυλακή και ζωή, στ’ ανοιχτά του ωκεανού 
ίσως σε βρει η ελευθερία, ίσως κάποια μέρα να τα αφηγηθείς 
όλα αυτά στο χαρτί. 

Καθώς απομακρύνεσαι, νιώθεις τα μάτια του εαυτού σου 
να σε κοιτούν από ψηλά με ζήλια. Κι όσο κοιτάς, η φιγούρα 
εκείνου που τόλμησε όλο και μικραίνει. 

  

Ό πατέρας του Χ.Κ., ο κύριος Αχιλλέας, είχε μανία με 
την ελληνική μυθολογία. Επί σειρά ετών κατέβαλλε 
φιλότιμες προσπάθειες να μεταδώσει στον γιο του 

τον ενθουσιασμό για το αντικείμενο, μάταια όμως.
Την ίδια ματαιότητα διέβλεπε κι ο φιλόλογος στο σχολείο 

με τον Χ.Κ.
«Και ποιος ήταν ο πατέρας της Αθηνάς;»
«Ό… Απόλλωνας;»
Αν και δεν γνωρίζονταν, οι δύο άντρες -ο καθένας σε άλλο 

σημείο της γης- αναφωνούσαν συχνά: «Όι νέοι δεν ξέρουν 
ελληνική μυθολογία!»

Εντελώς συμπτωματικά, μια μέρα οι τρεις ήρωες 
συναντήθηκαν στο καθαριστήριο. Ό Χ.Κ. έκανε τις συστάσεις 
κι οι δύο ενήλικες άρχισαν σχεδόν αμέσως να συζητούν ζωηρά 
όσο περίμεναν τον μπροστινό πελάτη, έναν πατέρα με το 
μικρό κοριτσάκι του, να τελειώσει.

Καθώς έφευγε ο πελάτης, ο κύριος Αχιλλέας ρώτησε 
γλυκά το κοριτσάκι το όνομά του. 

«Ιφιγένεια», απάντησε εκείνο δειλά.
«Α, τι σύμπτωση! Εγώ είμαι ο Αχιλλέας, ο μνηστήρας 

σου!» έκανε ζωηρά ο άντρας, κλείνοντας το μάτι στον πατέρα 
του κοριτσιού. Ό τελευταίος όμως δεν αντιλήφθηκε το αστείο, 
γι’ αυτό φρόντισε να στολίσει τον κύριο Αχιλλέα με κοσμητικά 
επίθετα και απειλές πριν ορμήσει έξω απ’ το μαγαζί, 
τραβολογώντας και την Ιφιγένεια.

Περίλυπος και σοκαρισμένος ο κύριος Αχιλλέας γύρισε το 
βλέμμα του στον καθηγητή και σαν να συνέχιζε έναν διάλογο 
που δεν είχε αρχίσει ποτέ, αναφώνησε:

«Αχ, κύριε φιλόλογε, ούτε οι μεγάλοι δεν ξέρουν τη 
μυθολογία μας!»

Ό καθηγητής εξέτασε τη γεμάτη απορία ματιά του Χ.Κ. 
και βυθίστηκε σε σκέψεις.

Ο πεταλούδας «πέταξε» & θυμάται...

Απί θανες ιστορίες μέσα από τις τάξεις



Καλλιτέχνης: μια έννοια που πάντα μου προκαλούσε θαυμασμό και πυ-
ροδοτούσε την περιέργεια και τη φαντασία μου. Πώς ξεχωρίζεις τους 
ανθρώπους που έχουν καλλιτεχνική φύση από εκείνους που δεν έχουν; 
Καλλιτέχνης γεννιέσαι ή γίνεσαι; Αυτές ήταν μερικές από τις ερωτή-
σεις που τριβέλιζαν το μυαλό μου. Ή φαντασία μου σε μια απόπειρα 

να δώσει απαντήσεις σε αυτά τα ερωτήματα έπλαθε μια συγκεκριμένη εικόνα των 
καλλιτεχνών: όντα υπερβατικά που ήταν αποδέκτες ενός πολύτιμου και σπάνιου 
θείου δώρου, κλεισμένοι στον εαυτό τους και αποκομμένοι από την κοινωνία και τα 
προβλήματα που ταλανίζουν τον μέσο άνθρωπο, έχοντας ως μοναδικό στόχο την 
σύλληψη της έμπνευσης που θα τους απογειώσει στην καλλιτεχνική στρατόσφαιρα.

Ή εικόνα αυτή ήταν ριζωμένη στο υποσυνείδητο μου για αρκετά χρόνια, μέχρι που 
άκουσα για την περίπτωση του Κυριάκου Μακρή, ο οποίος για αρκετά χρόνια διετέλεσε 
θυρωρός στο σχολείο μας. Ό Κυριάκος Μακρής βρέθηκε από μικρός αντιμέτωπος με τε-
ράστιες δυσκολίες και προβλήματα, όταν το 1922 σε ηλικία μόλις 6 ετών αναγκάστηκε να 
ξεριζωθεί από τον τόπο και να έρθει πρόσφυγας στην Ελλάδα μετά την καταστροφή της 
Σμύρνης. Τα παιδικά του χρόνια στην επαρχία σημαδεύτηκαν από στερήσεις και αγώνα για 
επιβίωση. Το 1937 προσλήφθηκε από το Κολλέγιο Αθηνών ως σερβιτόρος, θέση που ανα-
γκάστηκε να αποχωριστεί όταν το 1952 παρουσίασε νεφρική αιμορραγία και έχασε το νε-
φρό του. Το Σχολείο, ως ένδειξη στήριξης, του πρότεινε να δουλέψει ως θυρωρός, μια θέ-
ση με σαφώς λιγότερη σωματική κόπωση.

Σύντομα, το μικρό σπιτάκι δίπλα στην πύλη, που το Σχολείο του προσέφερε ως ησυχα-
στήριο, μετατράπηκε στο προσωπικό του εργαστήριο. Περνώντας καθημερινά ώρες ολόκλη-
ρες στον χώρο αυτό δημιουργώντας μεγάλα ψηφιδωτά από τρίμματα χρωματιστού μαρμά-
ρου, μια νέα μορφή Τέχνης γεννήθηκε: η «Κοκκιδογραφία». Αφού συγκέντρωνε τις χρωμα-
τιστές πέτρες που χρειαζόταν, τις θρυμμάτιζε ώσπου να γίνουν τρίμματα. Στη συνέχεια, σχε-
δίαζε πάνω σε χαρτόνι το περίγραμμα του έργου που είχε υπόψη του, κάλυπτε την επιφάνεια 
με ισχυρή κόλλα, και αποφάσιζε ποια χρώματα θα χρησιμοποιούσε στο έργο του. Με τη 
βοήθεια ενός μυτερού εργαλείου, το οποίο είχε βουτήξει σε άλλου είδους κόλλα, τοπο-
θετούσε ένα προς ένα τα τρίμματα χρωματιστού μαρμάρου πάνω στο χαρτόνι. Ή κόλ-
λα στην επιφάνεια του χαρτονιού ήταν πιο ισχυρή από εκείνη πάνω στο εργαλείο, το 
οποίο είχε ως αποτέλεσμα τα τρίμματα να παραμένουν γερά στερεωμένα στη θέση τους.

Ένα από τα πρώτα του έργα αποτέλεσε το έμβλημα του Κολλεγίου, το οποίο και 
τοποθετήθηκε στο σημείο που σήμερα βρίσκεται η Όικία Ντέιβις. Δυστυχώς το έρ-
γο αυτό καταστράφηκε με την ανέγερση της οικίας. Τα περισσότερα από τα έργα 
του ήταν θρησκευτικής φύσεως, ενώ πηγή έμπνευσης αποτέλεσαν επίσης αντικεί-
μενα της φύσης. Τα έργα του αγκαλιάστηκαν γρήγορα από κοινό και κριτικούς, με 
τον ελληνικό Τύπο να αναφέρεται με διθυραμβικά σχόλια για την ποιότητα της δου-
λειάς του, προτρέποντας τον να εκθέσει τα έργα του στις ΉΠΑ. Το 1959 κέρδισε βρα-
βείο για το έργο του στο Φεστιβάλ Τέχνης Αμαρουσίου, ενώ το Υπουργείο Εμπορί-
ου του απένειμε δίπλωμα ευρεσιτεχνίας για τη νέα μορφή Τέχνης που δημιούργησε.

Ή ιστορία του Κυριάκου Μακρή, εκτός από μια ιστορία θάρρους και δίψας για ζωή, 
αποτελεί τρανή απόδειξη πως η Τέχνη δεν έχει όρια και περιορισμούς και πως καλλιτέ-
χνης μπορεί να γίνει οποιοσδήποτε αρκεί να είναι σε θέση να αντλεί έμπνευση από αυ-
τό με το οποίο ασχολείται. Ή Τέχνη μπορεί να γεννηθεί στα πιο απίθανα μέρη! 

Του Γιώργου Βαρσάμη ’10

Κ ΥΡΙΑΚΟΣ Μ ΑΚΡΗΣ 
(19 16 -19 8 4)

TRIBUTE

...ένα κλικ μακριά σας!
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Online Κρατήσεις
Εισιτηρίων, Ξενοδοχείων
Επισκεφθείτε την σελίδα μας www.gsbooking.com

Βρείτε μας στο Facebook ®
facebook.com/gsbookingcom
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Ο πεταλούδας



Ό Σύλλογος Αποφοίτων του Κολλεγίου Ανατόλια εν Αθή-
ναις οργανώνει κάθε χρόνο ένα επίσημο THANKSGIVING 
DINNER για τα μέλη του. Φέτος το δείπνο πραγματοποιή-
θηκε στις 2 Δεκεμβρίου στο εστιατόριο Pasaji. Με την ευκαι-
ρία, συναντήθηκαν οι Πρόεδροι των δύο συγγενών Σχολείων, 
Δρ. Πάνος Βλάχος και Δρ. Σπύρος Πολλάλης, μαζί με τους 
Προέδρους των δύο συλλόγων αποφοίτων, Ερασμία Παπα-
δοπούλου και Άρη Παπαδόπουλο ’84. Σύντομα θα οργανώ-
σουμε και μία κοινή εκδήλωση για τα μέλη μας!
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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

Δύο ογκώδεις τόμοι με 2.800 σελίδες και 125 ποινικές και 
εγκληματολογικές μελέτες, επιδόθηκαν στον Καθηγητή 
ΝΕΣΤΟΡΑ ΚΟΥΡΑΚΗ ’66 από τον Πρύτανη του Πανε-
πιστημίου Αθηνών, κ. Θάνο Δημόπουλο. Κατά την επίδοση, 
ο Πρύτανης του ΕΚΠΑ εξήρε την προσωπικότητα του βρα-
βευθέντος, τονίζοντας πως πρόκειται για «ένα από τα πλέον 
καταξιωμένα μέλη της πανεπιστημιακής μας κοινότητας και 
έναν κορυφαίο Εγκληματολόγο. Πάντοτε συνεργάσιμος, δο-
τικός, με ενσυναίσθηση και πηγαίο ενδιαφέρον για τους άλ-
λους, με ευαισθησίες για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις κοινωνικές ανισότητες, με ήπιους 

τόνους αλλά και αυστηρότητα προς τον εαυτό του, υπήρξε πάντο-
τε η ενσάρκωση του ήρεμου και ταυτόχρονα αποφασιστικού ανθρώ-
που, ο οποίος με ακέραιο ήθος, ευσυνειδησία και επιμονή επιδιώκει 
την πραγμάτωση των ευγενών ιδανικών του». Ό ίδιος ο τιμώμενος, 
ο οποίος έχει χαρακτηρισθεί «ο ουσιαστικός θεμελιωτής της Αντε-
γκληματικής Πολιτικής στη χώρα μας», στην αντιφώνησή του μνη-
μόνευσε τους καθηγητές του στο Κολλέγιο,  Βασίλη Μοσκόβη, Από-
στολο Γκάτσο και Ευάγγελο Θεοδώρου: «…Μου ενέπνευσαν αυτοί 
οι Διδάσκαλοι και την ιδέα να βλέπω την επιστήμη όχι ως αυτοσκο-
πό, αλλά ως μέσο για τη βελτίωση των συνθηκών του ανθρώπου».

Ό ΓΙΑΝΝΗΣ ΖΕΡ-
ΒΑΣ ’86 επελέ-
γη ως επικεφαλής 
του νομικού γρα-
φείου της Μόνι-
μης Αντιπροσω-
πείας της Ευρωπα-
ϊκής Ένωσης προς 
τον Παγκόσμιο 
Όργανισμό Εμπο-
ρίου (World Trade 
Organisation) στη 
Γενεύη.   Τα προη-

γούμενα δέκα χρόνια διετέλεσε μέλος της Νο-
μικής Υπηρεσίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 
στις Βρυξέλλες.

Ό ΠΑΥΛΟΣ ΔΗΜΟΤΑΚΗΣ 
’64 Professor of Aeronautics 
and Professor of Applied 
Physics στο Cali fornia 
Institute of Technology 
(Caltech), εξελέγη μέλος 
της National Academy of 
Engineering των ΉΠΑ.

Ή ΓΕΩΡΓΙΑ ΕΛΕΝΗ ΕΞΑΡ-
ΧΟΥ ’14, φοιτήτρια της Νο-
μικής Σχολής Αθηνών, συμ-
μετείχε κατά το έτος 2015-
2016 στην εικονική δίκη για 
το δίκαιο του διαστήματος 
Manfred Lachs Space Law 
Moot Court Competition. Ή 
φετινή ομάδα της Νομικής, 

αφού διαγωνίσθηκε στους ευρωπαϊκούς γύρους τον Απρίλιο 2016 
στη Γλασκώβη, προκρίθηκε στον Παγκόσμιο τελικό που έγινε τον 
Σεπτέμβριο στη Γουδαλαχάρα του Μεξικού, χρηματοδοτούμενη 
από την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Διαστήματος (ESA). Εκεί, κατέκτη-
σε για πρώτη φορά τον παγκόσμιο τίτλο εκπροσωπώντας την ευ-
ρωπαϊκή ήπειρο. Κριτές του διαγωνισμού ήταν δικαστές του Διε-
θνούς Δικαστηρίου της Χάγης.



ερμής  57

Ό ΓΙΑΝΝΗΣ ΛΑΤΟΥΣΑΚΗΣ ’09 πρωτα-
γωνιστεί στην παιδική παράσταση «Τα ταξί-
δια των Γκιούλ-Ιβέρ» που ανεβαίνει το φθι-
νόπωρο στο ΔΉΜΌΤΙΚΌ ΘΕΑΤΡΌ ΠΕΙΡΑΙΑ 
σε σκηνοθεσία Δημήτρη Μπογδάνου.

Ή ΙΩ ΛΑΤΟΥΣΑΚΗ ’15 ολοκλήρωσε με 
απόλυτη επιτυχία τις εισαγωγικές εξετάσεις 
στο Εθνικό Θέατρο και ξεκίνησε τις σπουδές 
της για το Ακαδημαϊκό έτος 2016-17.

Τη σειρά ΜΝΗΜΕΣ ΧΑΡΑΣ (Όταν η Ελλάδα μεγάλωνε), που προβάλλε-
ται από το Σάββατο 12 Νοεμβρίου και κάθε Σάββατο, ώρα 11.30 στην 
ΕΡΤ2, σκηνοθετούν τρία μέλη του club καλλιτεχνών-παραγωγών, οι 
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΟΦΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ’69, ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΚΑ-
ΒΑΣ ’77, και ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΣ ΠΕΤΡΙΤΣΗΣ ’00. Ό Αλ. Κακαβάς με-
τέχει επίσης ως σεναριογράφος και εκτελεστής παραγωγός, ενώ ο Αδ. 
Πετρίτσης ως μοντέρ στα περισσότερα επεισόδια και ως διευθυντής 
φωτογραφίας στα Επτάνησα. 

Ή σειρά, 12 επεισοδίων, καταδεικνύει την ελληνικότητα των απο-
καλούμενων Νέων Χωρών, που παρέμεναν υπό ξένη κατοχή ενώ το 
νεοσύστατο Ελληνικό κράτος χάρις στον αγώνα της παλιγγενεσίας 
του 1821 και τους ξένους συμμάχους της εκτεινόταν ήδη, από το 1832, 
μέχρι τη γραμμή συνόρων από τον Παγασητικό στον Αμβρακικό, και 
πραγματεύεται διεξοδικά τα πολιτικά και στρατιωτικά γεγονότα που 
οδήγησαν στην απελευθέρωση και ενσωμάτωση τους στην Ελλάδα.
 

Ό Π Α Ν ΟΣ 
ΒΑΣΙΛΑΡΑΣ 
’89  κολύμπησε 
τον γύρο των 
Σπετσών στο 
πλαίσιο του 
Spe  tses Mini 
Marathon, για 
το Make-A-
Wish (Κάνε-
Μια-Ευχή Ελ-
λάδος). Ή επι-
τυχία του, έδω-
σε τη δυνατό-
τητα να συγκεντρωθούν χρήματα για την 
εκπλήρωση της ευχής της Γεωργίας (15 
ετών), που ευχήθηκε να γυριστεί ένα ντοκυ-
μαντέρ για τον καρκίνο.  

Το κέντρο εικαστι-
κών τεχνών «Γεώργι-
ος Καρύδης» φιλοξε-
νεί την έκθεση «Ψυ-
χογεωγραφία» της 
ΧΡΙΣΤΙΑΝΑΣ ΓΑ-
ΡΟΦΑΛΙΔΟΥ ’07.  
Ή εικαστικός μάς 
προσκαλεί σε ένα τα-
ξίδι στις φόρμες των 
πόλεων, όπως τις βί-
ωσε στα προσωπικά 
της οδοιπορικά.

Ή συνθέτης-στιχουργός-ερμηνεύτρια ΑΓΓΕΛΙΚΗ 
ΔΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΥ ’99 (Αngelika Dusk) επιστρέ-
φει δυναμικά   για να ξεδιπλώσει καινούριες πτυχές 
της προσωπικότητάς της εξερευνώντας νέα καλλι-
τεχνικά μονοπάτια. Μόλις κυκλοφόρησε το πρώτο 
single με τίτλο «Scream» από το επερχόμενο album 
της που αναμένεται να κυκλοφορήσει το 2017.

Space I
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Γεννήθηκε το 1933 στο Πορτ Σάιντ. Αιγυπτιώτης, με καταγωγή από τη Σάμο. 
Ήρθε στο Κολλέγιο Αθηνών το 1965, σε ηλικία 32 ετών, αφού προηγουμένως 
είχε διδάξει σε σχολεία της Αιγύπτου, της Αιθιοπίας, και στο Πανεπιστήμιο 
της Βυρηττού. Έμεινε στο οίκημα Ντέιβις του Οικοτροφείου του Κολλεγίου 
επί 15 χρόνια, μέχρι το 1980, και μαζί με τη σύζυγό του, την εξαιρετική κυ-
ρία Σοφία Ρούβα, μεγάλωσαν εκεί τα παιδιά τους, και μαζί με αυτά δεκάδες 
οικότροφων μαθητών. Οι οικότροφοι του οικήματος ξέρουν πολύ καλά ποιος 
περνούσε κάθε νύχτα από τους κοιτώνες τους να δει ποιος είναι ξεσκέπαστος, 
για να τον σκεπάσει, ποιος βήχει, για να τον βοηθήσει, ποιος μελαγχολεί από 
νοσταλγία για τους δικούς του που ήταν μακριά, για να τον ανακουφίσει.

«Η αγάπη ου ζητεί τα εαυτής»

Άριστος σε όλα: στη γνώση της επιστήμης του, στην άσκη-
ση του επαγγέλματός του, στην ιδιωτική ζωή του ως οι-
κογενειάρχης και φίλος, και στη δημόσια ζωή του ως συ-
νειδητός, υπεύθυνος και αλληλέγγυος ενεργός πολίτης. 

Όλα αυτά με τη σεμνότητα του ανθρώπου που δεν προσπαθεί να 
αποδείξει τίποτε σε κανένα και που ακόμη και στα σοβαρά και δύ-
σκολα εκφράζεται με τη δική του διακριτική και γεμάτη παρρησία 
εύγλωττη σιωπή. Αυτή που σέβεται τον άλλο, όποιος και αν είναι, 
ό,τι και αν πιστεύει και που κατορθώνει να εισακούεται ο ενυπάρχων 
λόγος της ακόμη και από τον πιο προκατειλημμένο και αντιδραστι-
κό συνομιλητή ή ακροατή.

Αδιαλείπτως συνεπής προς 
τα χρηστά ήθη, τα δοκιμασμένα 
διαχρονικά, διατοπικά και πα-
νανθρώπινα, προσέχει να βρί-

σκεται τόσο κοντά στους γύ-
ρω του, ώστε τους είναι χρήσι-
μος, αλλά και τόσο μακριά τους, 
ώστε να μην τους ενοχλεί ή να 

τους επιβαρύνει. Ακέραιος όσο 
ολίγιστοι και μέσα σε αυτούς 
τους ολιγίστους ξεχωριστός. Συ-
γκαταβατικός, σεβαστικός και 
υπομονετικός απέναντι στην 
ακραία διαφορετικότητα, όχι 
όμως αδρανής. Όταν, από πείρα 
ή ευαισθησία, θεωρεί σχεδόν βέ-
βαιο ότι ένα πρόσωπο απειλείται 
από την ισχυρογνωμοσύνη του 
να ζημιωθεί, αλλά και να ζημιώ-
σει αμέσως ή εμμέσως τους γύ-
ρω του, βρίσκει τον κατάλληλο 
τρόπο αυτός ο πραότατος άν-
θρωπος και παρεμβαίνει αποτε-
λεσματικά. Τον τρόπο που κάνει 

■  ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΡΟΥΒΑΣ

Από τον
Ανδρέα Χ. 
Μωρίκη ’69

Φωτογραφίες:
Ελένη  
Αναγνωστοπούλου ’10
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«Η αγάπη ου ζητεί τα εαυτής»

τα αδύνατα δυνατά. Τον τρόπο 
που υπαγορεύει η αγάπη. Ή αγά-
πη, που πάντα στέγει και πάντα 
υπομένει. Ή αγάπη, που ου ζη-
τεί τα εαυτής και, επειδή πάντο-
τε ελπίζει, ουδέποτε εκπίπτει. Ή 
αγάπη που ου παροξύνεται και 
ου λογίζεται το κακόν. Ή αγάπη 
του συνειδητού, του φωτισμέ-
νου και θυσιαστικού δασκάλου. 
Ή αγάπη, που εξασφαλίζει στο 
αντικείμενό της τον απαιτούμε-
νο χρόνο, για να απαλλαγεί μό-
νο του από την άτη που το έχει 
αιχμαλωτίσει, και που το περιμέ-
νει να εγκαταλείψει την επιδίω-
ξη του πρόσκαιρα τερπνού και 
να επιδιώξει το διά βίου ωφέλιμο.

Αυτά τα λίγα προς το παρόν 
για τον Δάσκαλό μας κ. Γεώργιο 
Ρούβα. Όποιος τα βρίσκει πολλά 
ή υπερβολικά ας κοιτάξει τις φω-
τογραφίες αυτού του άρθρου. Θα 
νιώσει πολύ περισσότερα κοιτά-
ζοντας τις εκφράσεις του προσώ-
που του. Όία η μορφή, τοιάδε και 
η ψυχή.

Μαζί με τον 
παλαιότερο συ-
νάδελφό του, 
αείμνηστο Αν-
δρέα Ρεμπού-
λη, και αργότε-
ρα με τη σύζυ-
γό του, οργάνω-
σε το Χημείο του 
Σχολείου μας 
στο Κτήριο Θε-
τικών Επιστη-
μών (ΚΘΕ) σε 
επίπεδο υψηλό 
πανεπιστημια-
κό. Το εξόπλισε 
με τα απαιτού-
μενα όργανα, 
το εμπλούτισε με ποικιλία χημι-
κών στοιχείων και το ενεργοποί-
ησε εκπαιδευτικά συγγράφοντας 
φυλλάδια πειραμάτων, που τα 
εκτελούσαμε υπό την καθοδή-
γησή του. Όι απόφοιτοι του Κολ-
λεγίου της δεκαετίας του ’60 και 
του ’70 που πήγαιναν στα αμε-
ρικανικά πανεπιστήμια, για να 
σπουδάσουν, εύρισκαν την ύλη 
της Χημείας του πρώτου έτους 
παιγνιδάκι.

Διετέλεσε Διευθυντής του 

Γυμνασίου του Κολλεγίου Αθη-
νών κατά την τριετία 1979 – 
1982, μια περίοδο κάθε άλλο πα-
ρά εύκολη από κάθε πλευρά. Και 
όμως όλα λειτούργησαν άψογα. 
Όι νέοι καθηγητές είχαν δίπλα 
τους έναν πεπειραμένο παλαι-
ότερο συνάδελφο που τους ενέ-
πνεε σεβασμό και τους παρείχε 
ασφάλεια. Το βεβαιώνω υπεύ-
θυνα, γιατί υπήρξα ένας από αυ-
τούς. Για τους υπολοίπους ήταν 
primus inter pares. Ό Σύλλογος 
των διδασκόντων λειτούργησε 
υποδειγματικά, και τα πρακτι-
κά των συνεδριάσεών του, που 
συνέτασσε ο ίδιος, ήταν νομικά 
απρόσβλητα. Το βεβαιώνω, γιατί 
υπηρέτησα και μαθήτευσα δίπλα 
του ως πρακτικογράφος. Όι μα-
θητές του Γυμνασίου δένονταν 
συναισθηματικά με το Σχολείο 
και προχωρούσαν στο Λύκειο 
με τις καλύτερες αναμνήσεις. 
Όσοι βρεθήκαμε το φετινό καλο-
καίρι στη Λέσχη του ΣΑΚΑ κα-

τά τη διάρκεια 
του 30χρονου 
reunion της τά-
ξης του 1986, εί-
δαμε και νιώσα-
με τι θα πει αγά-
πη και εκτίμη-
ση στο πρόσω-
πο ενός ξεχωρι-
στού Δασκάλου 
τριάντα χρόνια 
μετά την απο-
φοίτηση. Γιατί 
το πέρασμα του 
χρόνου είναι αυ-
τό που αποτι-
μά τα πράγμα-
τα και προβάλ-
λει τις πολύτι-

μες αξίες. Λες και όλα είχαν ορ-
γανωθεί προς τιμήν του. Σε όλη 
τη διάρκεια της εκδήλωσης κατά 
δεκάδες οι απόφοιτοι γύρω από 
τον Γυμνασιάρχη τους δεν χόρ-
ταιναν να διαλέγονται μαζί του. 
Τέλος, οι γονείς των μαθητών 
ήσαν απολύτως ικανοποιημένοι 
και ήσυχοι, γιατί είχαν στο πρό-
σωπό του απόλυτη εμπιστοσύνη. 
Επομένως, το επίσημο Σχολείο 
ευλόγως μπορεί να επαίρεται 
που είχε στη θέση του Γυμνασι-

άρχη επί μία τριετία έναν τέ-
τοιον άνθρωπο. Εξίσου, όμως, 
ευλόγως πρέπει σήμερα, έστω 
και με πολύχρονη καθυστέ-
ρηση, να τον ρωτήσει τι ήταν 
εκείνο που τον έκανε να υπο-
βάλει την παραίτησή του από 
μία επίζηλη θέση, στην οποία 
επί τριετία ομολογουμένως 
αρίστευε.

Αυτό ίσως ποτέ να μην το 
μάθουμε από τον ίδιο. Όχι 
γιατί του λείπει η τόλμη, αλλά 
γιατί του περισσεύει η αγάπη 
και η σοφία. Ό κ. Ρούβας σιω-
πά, όταν υπάρχει περίπτωση 
να λυπήσει χωρίς να ωφελή-
σει. Το βεβαιώνω με προσω-
πική μαρτυρία. Όταν οι μα-
θητές μου του Β1 του σχολι-
κού έτους 2010-11 με ρώτη-
σαν κατά την ώρα ενός μα-
θήματός μας τελείως ανοιχτά 
και ανθρώπινα τι είναι εκείνο 
που ως εκπαιδευτικό με συ-
γκρατεί: «Το τι θα νιώσει ο 
δάσκαλός μου κ. Ρούβας, αν 
μάθει ότι φέρθηκα με απρέ-
πεια». Όχι «τι θα πει», αλλά 
«τι θα νιώσει». Γιατί σε τέ-
τοιες περιπτώσεις ο Δάσκα-
λος σιωπούσε. Σήκωνε ο ίδιος 
το βάρος του σφάλματος του 
άλλου, για να μην τον κάνει 
να αισθανθεί περισσότερο 
άσχημα και παράλληλα ενέ-
τεινε το ενδιαφέρον του προς 
αυτόν, μήπως υποτροπιάσει 
και τότε χρειαστεί οπωσδή-
ποτε να μιλήσει.

Όι ευεργεσίες του προς 
εμάς δεν ξεπληρώνονται με 
ανταπόδοση προς τον ίδιο, αλ-
λά δικαιώνονται με δικές μας 
ευεργεσίες προς άλλους. 

Η ευεργεσία 
είναι σαν την 
σκυτάλη. Δεν 
επιστρέφεται 
σε αυτόν που 
μας την έδωσε. 
Παραδίδεται 
στον επόμενο. 
Προσοχή, 
λοιπόν, σε 
ποιους θα 
παραδώσουμε 
τη σκυτάλη 
που πήραμε 
από τα χέρια 
ενός τέτοιου 
μοναδικού 
σε ήθος και 
ακαδημαϊκή 
αξιοσύνη 
Δασκάλου.

Ο Δάσκαλος 
δεν αποχωρίστηκε 
ποτέ την πρώτη του 
τάξη στο Κολλέγιο. 
Η φωτογραφία της 
βρίσκεται ακόμα 
στο γραφείο του.

Το απουσιολόγιο, που δεν αποχω-
ριζόταν ποτέ, με μια... διαφορετι-
κή αφιέρωση από τους μαθητές του. 
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Πως αποφασίζει ένας σπουδαστής των θετικών επιστημών να ασχοληθεί με τη συγ-
γραφή; Όι άνθρωποι που επιλέγουν να σπουδάσουν τις θετι-
κές επιστήμες όντως αποκτούν έναν διαφορετικό τρόπο σκέ-
πτεσθαι, σε σχέση με αυτούς που σπουδάζουν ουμανιστικές 
επιστήμες. Ή βάση, όμως, πάντα είναι κοινή: η καλή παιδεία 

την οποία αποκτά κάποιος από ένα καλό σχολείο, αν έχει κα-
λούς δασκάλους και ο ίδιος επιδείξει μια αντίστοιχη επιμέ-
λεια. Έτσι και για μένα κομβικό ρόλο έπαιξε η υψηλού επι-
πέδου παιδεία που έλαβα από το Κολλέγιο. Στο Κολλέγιο 
Αθηνών γράφτηκα τον Σεπτέμβριο του 1959 ως Freshman. 
Μέχρι τα 16 μου βρισκόμουν στην Κωνσταντινούπολη, όπου 
φοιτούσα σε ελληνικό σχολείο, στο περίφημο Ζωγράφειο Γυ-
μνάσιο. Στην εποχή μου το Κολλέγιο είχε εξαίρετους καθηγη-
τές. Θυμάμαι ότι αρκετοί από τους καθηγητές μας, μετά από 
τη θητεία τους στο Σχολείο, διορίζονταν Καθηγητές Πανεπι-
στημίου. Αυτό το περιβάλλον δεν μπορούσε παρά να εμπνεύ-
σει ένα παιδί, και μάλιστα ένα Ελληνόπουλο της Διασποράς.

Τι σας ενέπνευσε να ασχοληθείτε με το γλωσσικό και πολιτιστικό περιβάλλον των 
Ρωμιών της Κωνσταντινούπολης Στόχος ήταν ένας και μοναδικός: να 
φτιάξω κάτι που θα μείνει, για να μπορέσουν οι μελετητές του 
μέλλοντος να έχουν ένα σημείο αναφοράς για μία γλώσσα 
που χάνεται. Όντας Κωνσταντινουπολίτης, θυμόμουν αρκε-
τές από τις λέξεις που χρησιμοποιούσαν οι Ρωμιοί της Πόλης 
στην καθημερινή τους ζωή, στις συναλλαγές και τις συνανα-
στροφές τους, και ήθελα αυτή η ιδιαίτερη διάλεκτος να δια-
σωθεί μιας και πλέον δεν χρησιμοποιείται, παρά μόνον από 
τους ελάχιστους εναπομείναντες εκεί Όμογενείς. Βέβαια δεν 
είμαι ούτε φιλόλογος, ούτε γλωσσολόγος. Είμαι τεχνοκράτης 
και μηχανικός. Αλλά αυτό που έκανα, το ευχαριστήθηκα και 
το έκανα με αγάπη.

Τι ακριβώς είναι αυτό το… Κωνσταντινουπολίτικο γλωσσικό ιδίωμα; Ή Πόλη 
από τα μέσα του 19ου αιώνα είχε έναν πολυ-πολιτισμικό χα-
ρακτήρα. Εκεί συμβίωναν πέραν των Όθωμανών και μειονο-
τικές ομάδες από Αρμένιους, Εβραίους, Φραγκολεβαντίνους 
και Ελληνες, που τους ονόμαζαν Ρωμιούς και οι οποίοι εγκα-
ταστάθηκαν στην Πόλη, μετά την Ιδρυση του Ελληνικού Βα-
σιλείου για αναζήτηση καλύτερης τύχης. Όλες αυτές οι ομά-
δες, προερχόμενες από διαφορετικούς πολιτισμούς, έχοντας 
διαφορετική γλώσσα, έπρεπε να ζυμωθούν μέσα σε ένα περι-
βάλλον που ήταν η Όθωμανική Αυτοκρατορία. Αναπόφευ-
κτα δημιουργήθηκε ένα λεξιλόγιο στην καθημερινή ζωή των 
Ρωμιών, επηρεασμένο από όλες αυτές τις μειονότητες. Στο 
λεξιλόγιο αυτό η ρίζα της κάθε λέξης μπορεί να ήταν βενε-

Πολιτικός Μηχανικός, συγγραφέας, ερευνητής, αλλά πάνω απ’ όλα ένας παθιασμέ-
νος Κωνσταντινουπολίτης. Ο Νίκος Ζαχαριάδης ’63 αφιερώνει όλο του το είναι σε 
ό,τι κάνει. Σε μια ειλικρινή κι αυθόρμητη κουβέντα, μας μίλησε για το Σχολείο, το 
ιδιαίτερο «Κωνσταντινουπολίτικο ιδίωμα», τη σημασία του εθελοντισμού αλλά και 
τα μελλοντικά του συγγραφικά σχέδια.

Facetoface
με τον Νίκο Ζαχαριάδη ’63 

Συνέντευξη στις Λυδία Λάππα ’12, Ελένη Αναγνωστοπούλου ’10
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τσιάνικη, ελληνική, εβραϊκή, τούρκικη... Προέκυψε λοιπόν ένα 
ιδιόρρυθμο, μικτό λεξιλόγιο, αυτό που ονομάζουμε « Κωνστα-
ντινουπολίτικο γλωσσικό ιδίωμα ».

Η σύνταξη ενός λεξικού είναι περισσότερο τεχνική ή δημιουργική διαδικασία; Είναι 
ένας συνδυασμός. Χρειαζόταν κυρίως μεθοδολογία, αλλά απα-
ραίτητη ήταν και η καλή γνώση της ελληνικής και της τουρ-
κικής, το μεράκι του ψαξίματος και της έρευνας, εκτός φυσικά 
από τις ευαισθησίες και την αγάπη μου για την Πόλη. Κυρίως, 
όμως, απαιτούσε την επιμονή να ψάξεις, να ερευνήσεις, να κα-
τατάξεις και να αποθησαυρίσεις ένα πλήθος λέξεων και εκφρά-
σεων που είναι ξεχασμένες.

Πώς πραγματοποιήσατε την έρευνα και τη συλλογή του υλικού για το βιβλίο; Από 
τη μέρα που συνέλαβα την ιδέα μέχρι την έκδοση του βιβλίου 
μεσολάβησαν 4 χρόνια. Καταρχάς, μελέτησα γλωσσάρια από 
εκατοντάδες βιβλία και όσα λεξικά μπόρεσα να βρω. Αποδελ-

τίωσα και αποθησαύρισα όλες τις λέξεις που είχαν συγγένεια 
με την ελληνική, και προσπάθησα να τις κατατάξω. Διασταύ-
ρωνα τα ευρήματα με φίλους και συγγενείς. Έτσι κατέληξα στο 
βασικό σώμα που αποτελείται από 4.500 λέξεις. Τώρα θα κυ-
κλοφορήσει μία διευρημένη έκδοση, αφού έχω βρει περίπου 
800 λέξεις ακόμα.

Ποιο γλωσσολογικό εύρημα σας έκανε τη μεγαλύτερη εντύπωση; Εντόπισα λέ-
ξεις που στην Ελλάδα έχουν φτάσει με διαφορετική έννοια από 
αυτή με την οποία τις χρησιμοποιούσαμε στην Πόλη. π.χ. το 
«κουμάσι», στην Ελλάδα το χρησιμοποιούμε μεταφορικά εννο-
ώντας «τι “ιδιόρρυθμος” τύπος είναι αυτός». Όι Ρωμιοί όταν λέ-
γαμε «κουμάσι» εννοούσαμε «ύφασμα». Αυτές οι περιπτώσεις 
του διαφορετικού νοήματος ήταν από τις πιο ενδιαφέρουσες.

Πώς αντιμετώπισε το αναγνωστικό και ακαδημαϊκό κοινό το πόνημά σας; Το βι-
βλίο έχει κυκλοφορήσει εδώ και ενάμιση χρόνο και έχει τύχει 
πραγματικά εγκάρδιας υποδοχής. Ακόμα και πολλοί και γνω-
στοί γλωσσολόγοι έκαναν αναφορές στο βιβλίο μου. Αυτό δεν 
μου είχε περάσει ποτέ από το μυαλό! Αποκορύφωμα ήταν η 
εκδήλωση που έγινε τον περασμένο Μάιο στο Πανεπιστήμιο 

Αθηνών, από το Τμήμα Τουρκικών και Σύγχρονων Ασιατικών 
Σπουδών με θέμα: «Το Παρελθόν, το Παρόν και το Μέλλον της 
Ελληνικής Γλώσσας της Κωνσταντινούπολης» με αφορμή την 
κυκλοφορία του «Λεξικού του Κωνσταντινουπολίτικου Γλωσ-
σικού Ιδιώματος». Στην Ήμερίδα κεντρικός ομιλητής ήταν ο 
Ελληνιστής Καθηγητής του Πανεπιστημίου της Όξφόρδης κ. 
Peter Mackridge, παρόντων και πολλών άλλων διακεκριμένων 
ομιλητών Καθηγητών Πανεπιστημίων, Γλωσσολόγων, Φιλολό-
γων και Ιστορικών.

Ποια ήταν η εμπειρία της παρουσίασης του βιβλίου σας στην πόλη όπου μεγαλώσατε, 
την Κωνσταντινούπολη; Ή παρουσίαση στην Πόλη έγινε στο Σισμανό-
γλειο Μέγαρο του Γενικού Προξενείου της Ελλάδος, με συνδι-
οργάνωση της Όικουμενικής Όμοσπονδίας Κωνσταντινουπο-
λιτών και του Συνδέσμου Υποστήριξης Ρωμαίϊκων Κοινοτικών 
Ιδρυμάτων και ήταν πραγματικά μια πολύ έντονη εμπειρία. 
Είχα ένα ανάμικτο συναίσθημα χαράς, συγκίνησης και νοσταλ-

γίας, επιστρέφοντας μετά από 57 ολόκληρα χρόνια στα πάτρια 
εδάφη. Παρόντες: ο Όικουμενικός Πατριάρχης κκ. Βαρθολο-
μαίος, ο Αντιδήμαρχος του Πέραν της Πόλης, ο Γενικός Πρό-
ξενος της Ελλάδος στην Πόλη, ο 92 ετών Γυμνασιάρχης μου κ. 
Δημ. Φραγκόπουλος όταν φοιτούσα στο Ζωγράφειο και πολ-
λοί άλλοι εκλεκτοί προσκεκλημένοι και παράγοντες της Όμο-
γένειας της Πόλης. Για μένα ήταν «μια κατάθεση ψυχής».

Πιστεύετε στην αξία της εθελοντικής προσφοράς στις μέρες μας; Πολύ σημαντι-
κό, ειδικά σε μια εποχή σαν τη σημερινή. Όι εθελοντικές προ-
σπάθειες χρειάζονται την έμπρακτη στήριξη όλων μας. Ό εθε-
λοντισμός είναι πράξη. Κάποιος ακούει κοινωνική προσφορά 
και σκέφτεται χρήματα. Αλλά δεν είναι έτσι. Ό καθένας βοη-
θάει με τον τρόπο του. Το βλέπω μέσα από τη δράση μου στο 
Δ.Σ. της Όικουμενικής Όμοσπονδίας Κωνσταντινουπολιτών.

Μιλήστε μας για το έργο της Οικουμενικής Ομοσπονδίας Κωνσταντινουπολιτών. Ή 
Όμοσπονδία απαρτίζεται από 26 συλλόγους Κωνσταντινου-
πολιτών στην Ελλάδα και καμιά δεκαριά συλλόγους της δι-
ασποράς και έχει πολυσχιδή δράση. Σκοπός και στόχος της 
είναι να προβάλλει τα θέματα των εκπατρισμένων Κωνσταντι-

Με την Α.Θ.Π. τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο στην 
Κωνσταντινούπολη.

Μιλώντας για το έργο του στην εκδήλωση προς τμήν του στο ΕΚΠΑ.
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Αισθήματα σε παραζάλη
Εκδόσεις Μέθεξις, 2016

Αυτό το βιβλίο περιλαμ-
βάνει ιστορίες γυναι-

κών από το 1952 μέχρι σή-
μερα στην όμορφη Θεσσα-
λονίκη. 

Ιστορίες καθημερινές, 
γεμάτες από συναισθήμα-
τα, πάθη και ανείπωτα μυ-
στικά που εξελίσσονται με 
μια δυναμική που μας συνε-
παίρνει.

Κοπέλες, που είναι φιλε-
νάδες, μεγαλώνουν μαζί και 
μοιράζονται χαρές και λύ-
πες. Όι ζωές τους πότε απο-
μακρύνονται και πότε μπλέ-
κονται σε ένα γαϊτανάκι. 
Ένας αγώνας για την πραγ-
μάτωση των ονείρων της κά-
θε μιας, τις πίκρες που αντι-
μετωπίζουν και τις χαρές που 
γεύονται.

Εικόνες κοινές σε όλους 
μας και καθημερινές που 
μας κάνουν να συμμετέχου-
με νοερά με μεγάλο ενδια-
φέρον στη ζωή τους σαν σι-
ωπηλοί κι αόρατοι παρατη-
ρητές ακολουθώντας αυτές, 
μέχρι το τέλος.

Ένα τέλος, άλλοτε πικρό 
και άλλοτε ευχάριστο, όπως 
η ίδια η ζωή άλλωστε. 

IΩΑΝΝΗΣ Π. ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ  ’84

Tractatus για την έκτη φήμη
Εκδόσεις Κέδρος, 2016

Ή πόλη γνώρισε το από-
γειο της ακμής της με-

τά την ολοκληρωτική κα-
ταστροφή της από σεισμό 8 
Ρίχτερ. Το μισό στάδιο κα-
λύφθηκε απ’ τις κατακρη-
μνίσεις και τις προσχώσεις, 
το άλλο μισό ανέβηκε άθε-
λά του στην πλαγιά του νέ-
ου λόφου που διαμορφώθη-
κε απ’ τις τεκτονικές ανα-
κατατάξεις. Το γκρεμισμέ-
νο βουλευτήριο μεταφέρθη-
κε εσπευσμένα -ούτε δυο αι-
ώνες δε χρειάστηκε για τη με-
ταφορά. Το τοποθετήσανε δί-
πλα στα ερείπια του πολιού-
χου ναού και παραδίπλα ενα-
ποθέσανε τα ερείπια της πα-
λαίστρας.

Όι γεροντότεροι εί-
χαν ξεχάσει ήδη τα ονόμα-
τά τους. Εννοώ τα δικά τους 
ονόματα, τα ονόματα των 
κτιρίων, τα ονόματα των θε-
ών που εξυπηρετούσαν. Όι 
νεότεροι θυμόντουσαν ακό-
μα ό,τι τους συνέφερε. Στα 
άνδηρα έστεκαν ακόμα οι 
προτομές των ηρώων. Ποτέ 
δεν είχαν φανεί πιο ανώφε-
λες οι προτομές παρά τώρα 
που επιζήσανε. 

νουπολιτών, Υποστηρίζει όσους λίγους μένουν ακόμα στην 
Πόλη και φροντίζει για την προάσπιση των συμφερόντων 
των Κωνσταντινουπολιτών που βρίσκονται εγκατεστημέ-
νοι στην Ελλάδα.

Κυρίως όμως έχει ένα πολύ σημαντικό φιλανθρωπικό 
έργο. Έχει αναπτύξει ένα πρόγραμμα κοινωνικής αλλη-
λεγγύης και ανθρωπιστικής βοήθειας σε αναξιοπαθούντες 
Κωνσταντινουπολίτες. Πολλοί συμπατριώτες μας, ειδικά 
όσοι έφυγαν από την Πόλη σε μεγαλύτερη ηλικία, δεν κατά-
φεραν να ενσωματωθούν στην ελληνική κοινωνία και βρί-
σκονται σήμερα σε απόλυτη φτώχεια και ένδεια.

Καταγράψαμε όλους τους ανθρώπους που είχαν ανά-
γκη, δημιουργώντας μία βάση δεδομένων. Με πολλή προ-
σπάθεια εξασφαλίσαμε χορηγίες από ορισμένα Κοινωφε-
λή ιδρύματα, αλλά και από μεμονωμένους ιδιώτες (οχι μόνο 
Κωνσταντινουπολίτες). Αλλά σήμερα βρισκόμαστε σε ένα 
πολύ κρίσιμο σημείο σχετικά με την οικονομική στήριξη 
των δράσεών μας. Λόγω της πολυετούς δεινής οικονομι-
κής κρίσης που μαστίζει την χώρα, οι χορηγίες και οι δω-
ρεές στην Ελλάδα σήμερα δεν είναι εύκολες.

Έχουμε ένα Πτωχοκομείο στο Νέο Ήράκλειο το «Κο-
σμέτειο Ιδρυμα - Όίκος του Κωνσταντινουπολίτη» όπου φι-
λοξενούνται 52 άτομα, όλοι με καταγωγή από την Πόλη. 
Έχουμε δημιουργήσει κι ένα σύστημα προμήθειας φαγητού, 
το οποίο διανέμεται σχεδόν καθημερινά από ένα δίκτυο πε-
ρίπου 20 εθελοντών. Συγκεντρώνουμε φαγητό από οπουδή-
ποτε μας δηλώνουν πως υπάρχει διαθέσιμο περίσσευμα, το 
φυλάμε σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο κατάψυξης και την 
επομένη το διανέμουμε μέσω του δικτύου εθελοντών μας 
σε όσους το έχουν ανάγκη. Επίσης, δίνουμε συστηματικά 
κουπόνια για αγορές τροφίμων.

Πρόσφατα η Όι.Όμ.Κω. έχει δημιουργήσει τον «Νέο 
Όίκο του Πολίτη» ένα ακόμη ξενώνα σε έναν πρώην βιοτε-
χνικό χώρο στη Νέα Φιλαδέλφεια, κατάλληλα διαμορφω-
μένο σε διαμερίσματα επιπλωμένα, όπου φιλοξενούνται 18 
άτομα, όλοι επίσης Κωνσταντινουπολίτες. Τους παρέχεται 
στέγη, φαγητό, και δωρεάν ιατροφαρμακευτική περίθαλψη.

Επίσης σε συνεργασία με την Εταιρεία Περιφερειακής 
Ανάπτυξης Ψυχικής Υγείας (ΕΠΑΨΥ) παρέχονται σε όσους 
το επιθυμούν και το έχουν ανάγκη και υπηρεσίες ψυχολο-
γικής υποστήριξης.

Ποια είναι τα επόμενα συγγραφικά σας σχέδια; Εδώ και αρκετά χρόνια 
ασχολούμαι με ένα αρκετά ειδικό αντικείμενο: τα Χάνια της 
Πόλης. Τα χάνια ήταν κάτι σαν πανδοχεία που βρίσκονταν 
στη μέση των διαδρομών των καραβανιών, για να ξαπο-
σταίνουν οι έμποροι και τα ζώα. Με τα χρόνια άλλαξαν χρή-
σεις και λειτουργίες. Όσα από αυτά βρίσκονταν στην Πόλη 
έγιναν επαγγελματικοί χώροι, για διάφορες δραστηριότη-
τες. Πολλά από αυτά ανήκαν σε πλούσιους Ρωμιούς που τα 
χρησιμοποιούσαν είτε για δικές τους δραστηριότητες, είτε 
σαν αντικείμενο επένδυσης. Προσπαθώ λοιπόν να εντοπί-
σω όχι μόνο όσα διατηρούνται μέχρι σήμερα, αλλά και αυτά 
που έχουν εξαφανιστεί και να καταγράψω την ιστορία τους, 
συμπληρώνοντας με λεπτομέρειες, σχέδια και φωτογραφί-
ες. 

Facetoface
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ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤ. ΔΕΛΗΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ’88

Ζητήματα από την εφαρμογή 
του Κανονισμού 1215/2012 για 
τη Διεθνή Δικαιοδοσία και την 

Εκτέλεση Αποφάσεων
Εκδόσεις Σάκκουλα, 2016

Στη μονογραφία αναλύο-
νται το καθ’ ύλην και το 

κατά τόπο πεδίο εφαρμο-
γής του κανονισμού, συμπε-
ριλαμβανομένων ορισμένων 
πτυχών των παράλληλων δι-
αδικασιών για τις υποθέσεις 
διατροφής, τις πτωχευτικές 
διαδικασίες και τη διαιτησία. 

Σε σχέση με τη διεθνή 
δικαιοδοσία, παρουσιάζο-
νται οι ειδικές συντρέχου-
σες δωσιδικίες για διαφορές 
από σύμβαση και από αδι-
κοπραξία, οι ειδικές προ-
στατευτικές διατάξεις του 
κανονισμού, η αποκλειστι-
κή δωσιδικία της τοποθεσί-
ας του ακινήτου, οι αυτόνο-
μες ευρωπαϊκές έννοιες της 
εκκρεμοδικίας και της συνά-
φειας, αλλά και η παρέκτα-
ση διεθνούς δικαιοδοσίας. 
Τέλος, τα ασφαλιστικά μέ-
τρα εξετάζονται σε επιμέ-
ρους ενότητες, τόσο στη θε-
ματική για το πεδίο εφαρμο-
γής, όσο και στα κεφάλαια 
περί δικαιοδοσίας και εκτέ-
λεσης των αποφάσεων.  

ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΜΑΝΙΑ ’88

Έρως
Εκδόσεις Mamaya, 2016

1. Θεός της αγάπης.
2. Σαρκική έλξη ενός ατόμου 
προς άλλο, έντονη επιθυμία ή 
αγάπη, υπερβολική αφοσίωση.

Δεκαεπτά συναρπαστι-
κές ιστορίες αγάπης 

που άφησαν έντονα το απο-
τύπωμά τους στις παγκόσμι-
ες μυθολογίες.

Από τη Φρυγία στην Κί-
να, από την Ινδία στην Κορ-
νουάλη κι από το Μαορί 
στους Ινδιάνους της Καλι-
φόρνιας, ο έρωτας είναι μο-
ναδικός πρωταγωνιστής. Ό 
Τριστάνος, ο Πύραμος, ο Κί-
ντου, ο Υάκινθος, η Άρτεμη, 
ο Πυγμαλίων και πολλοί άλ-
λοι, συναντούν το άλλο τους 
μισό: Την Ιζόλδη, τη Θίσβη, 
τη Νάμπι, τον Απόλλωνα, τη 
Δίκτυνα, τη Γαλάτεια.

Γραμμένες σε ιδιαίτερη 
ποιητική πρόζα, οι ιστορίες 
παντρεύονται αρμονικά με 
τα μοναδικά, πρωτότυπα ει-
καστικά, δημιουργώντας ένα 
ξεχωριστό λεύκωμα αφιερω-
μένο στον έρωτα, στα πολ-
λαπλά του πρόσωπα, αλλά 
και την αδιαμφισβήτητη δύ-
ναμή του πάνω σε θεούς και 
ανθρώπους. 

ΓΙΩΡΓΟΣ Ν. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ x54,
ΝΙΚΟΣ  ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΄93

Οι επιπτώσεις των καταστρο-
φών στην Ψυχική Υγεία
Εκδόσεις Cambridge Scholars, 2016

Το βιβλίο περιλαμβά-
νει άρθρα από τις πλέ-

ον εξέχουσες διεθνείς προ-
σωπικότητες στο χώρο των 
ψυχολογικών επιπτώσεων 
των καταστροφών και ήδη 
έχει σημαντική απήχηση. 
Στις δύο κλασικές κατηγο-
ρίες καταστροφών («φυσι-
κές» και «ανθρωποπροκα-
λούμενες») έχει προστεθεί 
και μία τρίτη κατηγορία, οι 
«οικονομικές» καταστρο-
φές. Όι τελευταίες έχουν 
στενή σχέση με αυτά που 
έχουν συμβεί και εξακολου-
θούν να συμβαίνουν στη χώ-
ρα μας εξ αιτίας της χρημα-
τοπιστωτικής κρίσης (αύξη-
ση κατάθλιψης, αυτοκτο-
νιών, ύφεση της αντίληψης 
του «ευ έχειν», υποτροπές 
ψυχοπαθολογίας κλπ).

Όι επιμελητές εκδόσεως 
εκτιμούν ότι το βιβλίο αυτό 
θα αποτελέσει βιβλίο ανα-
φοράς για τη συστηματική 
διαπολιτισμική μελέτη των 
επιπτώσεων όλων των πα-
ραπάνω καταστροφών στην 
ψυχική υγεία. 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Ν. ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ’81 

Τα νέα της άλλης πλευράς
Εκδόσεις Κοινωνία των (δε)κάτων, 2016

Στο βιβλίο «Τα νέα της 
άλλης πλευράς», ο συγ-

γραφέας φέρνει κοντά ιστο-
ρικά πρόσωπα και άλλους, 
παντελώς άγνωστους, που 
πέρασαν και δεν ακούμπη-
σαν στην ιστορία.

Όι χαρακτήρες του έρ-
χονται κοντά με έναν αδιευ-
κρίνιστο μεταφυσικό τρόπο: 
συζητούν, διαφωνούν, μα-
λώνουν, αλλά τελικά αντι-
λαμβάνονται ότι από κατα-
βολής κόσμου, οι άνθρωποι 
όλης της γης αγωνιούν για 
τα ίδια πράγματα και ανα-
ζητούν απαντήσεις –χωρίς 
επιτυχία, συνήθως!– στα 
ίδια ερωτήματα.

17 διηγήματα με τα κα-
θημερινά νέα του χθες, του 
αύριο, του ποτέ παρουσι-
άζουν ανάγλυφα την άλλη 
πλευρά της ζωής που βρί-
σκεται ακριβώς δίπλα μας. 
 

Βιβλίο



Όι φετινές βραβεύσεις των Πανελληνιονικών μας στο Στί-
βο (θέσεις 1-5 σε ατομικά και ομαδικά αγωνίσματα) είχαν 
ιδιαίτερη αξία, καθώς είχαμε τη χαρά να επαινέσουμε 54 

συνολικά μαθητές και απόφοιτους για τις επιδόσεις τους και τις 
διακρίσεις τους, τόσο κατά το σχολικό αθλητικό έτος 2014-2015, 
όσο και κατά το σχολικό – 
αθλητικό έτος 2015-2016.

Ή συγκεκριμένη εκδή-
λωση ξεκίνησε πριν από 8 
χρόνια, στη Λέσχη του ΣΑ-
ΚΑ, ως ελάχιστη τιμή στους 
αθλητές μας, τις οικογένειές 
τους και τους προπονητές 
μας. Χωρίς να επιδιώκουμε 
κάτι το επιτηδευμένο ή υπερ-
βολικό, προσπαθούμε να δώ-
σουμε στους πρωταγωνιστές 
αυτής της ομάδας μία όμορ-
φη και ζεστή βραδιά, για άλ-
λο ένα μεστό χειροκρότημα 

από την ομάδα και τους δικούς τους ανθρώπους. 
Στόχος της μικρής αυτής εκδήλωσης δεν είναι η ατομική προ-

βολή ή ο έπαινος των αντικειμενικά καλύτερων, αλλά η σύσφιξη 
των δεσμών της ομάδας που βραβεύεται και η ευκαιρία να χαρί-
σουμε στα παιδιά μας άλλο ένα μικρό «αναμνηστικό» δώρο, για 

να θυμόνται μετά από πολ-
λά χρόνια τις στιγμές και τις 
διακρίσεις τους στα Πανελ-
λήνια Πρωταθλήματα.

Απολογούμενοι – πά-
ντα – για τα ακούσια λάθη 
που μπορεί να γίνουν, ανα-
νεώνουμε το ραντεβού μας 
για τις βραβεύσεις του 2016-
2017. Εκεί όπου θα έχουμε 
ιστορίες να πούμε, από άλ-
λη μία διεθνή αποστολή στο 
European Champions Clubs 
Cup under ’20, από άλλη 
μία Λεϊρία.... 

Οι «Αμερικάνοι» μας Άγγελος Βασιλείου ’15 
και Νίκος Γκότσης ’12 παρέλαβαν τα βρα-
βεία τους εν μέσω... Χριστουγεννιάτικου 
ΣΑΚΑ Party! Ο Άγγελος είναι υποψήφιος 
Έλληνας Έφηβος Αθλητής έτους 2016. Κά-
τοχος Πανελληνίου ρεκόρ, Πολυπανελληνι-
ονίκης, στον τακτικό σχεδιασμό της Εθνικής 
Ανδρών, ένας από τους σπουδαιότερους όλων 
των εποχών για το Κολλέγιο και τον ΣΑΚΑ.

Έλλη Δεληγιάννη, Ελισσάβετ 
Μητρόπαπα, Δήμητρα Ζαφείρα, 
Ιωάννα Πανοπούλου: Με την κί-
νηση fair play να χαρίσουν το χρυ-
σό μετάλλιο στην ομάδα της Φι-
λοθέης που «αδίκως» τερμάτισε 
δεύτερη, έδωσαν το στίγμα του 
Κολλεγιακού Αθλητισμού. 64  ερμής 

Τελετή βράβευσης αθλητών 2015-2016

sports

Ο Γιώργος Βασιλείου ’16 θα είναι από 
τους τυχερούς με δύο συμμετοχές στο 
ECCC! Βραβεύεται από τον Πρόεδρο 
του ΣΑΚΑ, Άρη Παπαδόπουλο ’84.

Ιωάννα-Φωτεινή Τριανταφύλλη: Στα 
χνάρια της Σοφίας Πιτούλη ’13. Θα 
μπορέσει να την ξεπεράσει; Της το 
ευχόμαστε! Πολυπανελληνιονίκης, 
Μέλος της Εθνικής Κορασίδων.

Οικογενειακή Υπόθεση: Ο Άγγελος 
Κανόνης ’65 παραλαμβάνει το βρα-
βείο για την κόρη του Φανή Κανό-
νη από τον Κωνσταντίνο Κανόνη ’62.

Νίκος Παπαλιάκος: Ο αθλητής που 
συγκέντρωσε τους περισσότερους 
βαθμούς για τον ΣΑΚΑ το έτος 2015-
2016. Και εις ανώτερα!

Γιώργος Μηλιαράς: Από τα ανερχό-
μενα ταλέντα στην μεσαίες και με-
γάλες αποστάσεις. Πολυπανελληνιο-
νίκης και μέλος της Εθνικής Παίδων.

Πάρης Αντωνόπουλος ’15: Άλτης του 
ύψους με διακρίσεις εντός και εκτός 
Ελλάδος (Αυστρία) όπου φοιτά πα-
ραλαμβάνει το βραβείο του από τον 
Απόστολο Αθανασόπουλο ’87.

Γιάννης Οικονόμου: Ο προπονητής 
των μεσαίων και μεγάλων αποστά-
σεων που έχει αναδείξει τα περισσό-
τερα ταλέντα τα τελευταία χρόνια.

Δημήτρης Γεωργακόπουλος: 1ος 
Πανελληνιονίκης στα 150μ 2016 
[16”88], καταρρίπτοντας το από το 
1993 ρεκόρ [17”04] του επίσης τότε 
Πρωταθλητή Βασίλη Τζινιέρη ’96.
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10 χρόνια Μαραθώνεια

Από τον Γιώργο Σακελλαριάδη ’01
Υπεύθυνο Σωματειακών Ομάδων ΣΑΚΑ

Τα Μαραθώνεια «κλείσανε» ήδη μία δεκαετία ζωής! 
Ό αγώνας “θεσμός” ανωμάλου δρόμου σε δέκα δι-
αφορετικές κατηγορίες, αποτελεί τη μοναδική ημε-

ρίδα εντός Αττικής με στόχο την προετοιμασία των αθλη-
τών και αθλητριών για το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ανω-
μάλου δρόμου.

Σε συνεργασία με το 
αθλητικό σωματείο «Φει-
διππίδης Μαραθώνα», ο 
ΣΑΚΑ έχει καθιερώσει την 
ημερίδα αυτή ως θεσμό για 
πάνω από 30 αθλητικά σω-

ματεία και 500 αθλητές από 
όλες τις κατηγορίες. 

Φέτος η διοργάνωση 
έλαβε χώρα την Κυριακή 18 
Δεκεμβρίου 2016, στον κα-
θιερωμένο χώρο στην πα-

ραλία Σχινιά Μαρα-
θώνα και ο ΣΑΚΑ δι-
ακρίθηκε σε όλες σχε-
δόν τις κατηγορίες με 
τα νέα “ταλέντα” των 
δρόμων αντοχής να 
δείχνουν τις ικανότη-
τές τους. 

Ό ΣΑΚΑ διέ-
πρεψε και στις μι-
κτές σκυταλοδρομί-
ες 4x500 ΠΠ/ΠΚ Β, 
4x1000 ΠΠ/ΠΚ Α 
και 4x1000 Π/Κ, κα-
ταλαμβάνοντας τις 
πρώτες θέσεις σε όλες 
τις κατηγορίες. 

Ακολουθεί πλέον 
η εκτός Αττικής κα-
θιερωμένη προετοι-

Ξεχώρισαν καταλαμβάνοντας θέσεις εντός
της πρώτης πεντάδας σε ατομικά αγωνίσματα οι:

Φλουταράκου Νέλλυ 1000μ ΜΙΝΙ ΠΚ

Τζιαμούρτα Αθηνά 1000μ ΠΚ Β

Αθητάκη Ελένη 1000μ ΠΚ Β

Ματσιώτα Μαρία 1000μ ΠΚ Β

Κυλίκα Νίκη 1000μ ΠΚ Β

Μητρόπαπα Απολλωνία 1000μ ΠΚ Β

Αβέρωφ Κλειώ 1000μ ΠΚ Β

Μητρόπαπα Ελισάβετ 2000μ ΠΚΑ

Ζαφέτ Μικαέλα 2000μ ΠΚΑ

Σαρσέντη Σόνια 2000μ ΠΚΑ

Ζαφείρα Δήμητρα 2000μ ΠΚΑ

Σαραντόπουλος Κωνσταντίνος 1000μ ΜΙΝΙ ΠΠ

Χατζής Φίλιππος 1000μ ΠΠ Β

Δασκαλόπουλος Δημήτρης 1000μ ΠΠ Β

Γκιόκας Κωνσταντίνος 2000μ ΠΠ Α

Καπαγιαννίδης Αλέξανδρος 2000μ ΠΠ Α

Αναστασιάδης Αλέξανδρος  ‘15 6000μ Εφήβων

μασία της ομάδας στην Κα-
λαμπάκα (πίστα Πηγής Τρι-
κάλων), 2 ως 6 Ιανουαρίου 
2017. Στον ίδιο χώρο μάλ-

λον, την 5η Μαρτίου 2017, 
θα διεξαχθεί και το Πανελ-
λήνιο Πρωτάθλημα Ανωμά-
λου Δρόμου. 
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ΌΜΑΔΑ ΑΝΔΡΏΝ: Φέτος η ομάδα στηρί-
ζεται σε έναν εξαιρετικά νεανικό κορμό, 

με την πλειοψηφία των παικτών να είναι ακό-
μα έφηβοι.

Ή μεγαλύτερη μέχρι στιγμής «αποκάλυ-
ψη», είναι ο μαθητής της Γ’ Λυκείου Παναγιώ-
της Βλάσσης, ο οποίος έχει καθιερωθεί ως βα-
σικός πασαδόρος, συντονίζοντας τις επιθετικές 
ενέργειες της ομάδας με τον καλύτερο δυνατό 
τρόπο. Φυσικά η ομάδα έχει πλαισιωθεί και από 
παλαιότερους παίκτες της, όπως ο πρώην αρχη-
γός της Παναγιώτης Λαμπράκος που επανήλθε 
στην ενεργό δράση μετά από αρκετά χρόνια δι-

ακοπής, αλλά και ο 
Βαγγέλης Πολυμε-
ρόπουλος, που με 
την τεράστια εμπει-
ρία του θα αποτελέ-
σει πολύτιμη βοή-
θεια για την ομάδα, 
σε κρίσιμα παιχνί-
δια. Όλως προσφά-
τως εντάχθηκε πά-
λι στην ομάδα και 
ο Στέφανος Δουκί-
δης, που ολοκλήρω-

σε τις σπουδές του και επέστρεψε στην Ελλάδα.
Ή ομάδα μέχρι στιγμής έχει πετύχει 5 νίκες σε 
ισάριθμους αγώνες και βρίσκεται μόνη πρώτη 
στην κορυφή του βαθμολογικού πίνακα.

ΌΜΑΔΑ ΕΦΉΒΏΝ: Μετά από ένα μάλλον 
μουδιασμένο ξεκίνημα, δύο τραυματι-

σμούς και δύο αναπάντεχες ήττες, η εφηβική μας 
ομάδα έχει  αρχίσει να βρίσκει τον ρυθμό της, 
έχοντας 6 νίκες και 2 ήττες στους 8 μέχρι στιγ-
μής αγώνες του πρώτου γύρου. Όλα δείχνουν ότι 
θα καταφέρει τελικά να προκριθεί στην επόμε-
νη φάση, καθώς οι περισσότεροι τραυματισμοί 
έχουν  πλέον ξεπεραστεί. 

ΌΜΑΔΑ ΚΌΡΑΣΙΔΏΝ: Ξεκίνησε η αγωνι-
στική περίοδος 2016-2017 για την ομάδα 

των Κορασίδων μας, μια νέα ομάδα με προοπτι-
κή για το μέλλον και πληρότητα σε όλες τις θέ-
σεις. Όι πρώτοι στόχοι είναι η σταθεροποίηση 
σε καλή απόδοση καθώς και η πρόκριση στην 
επόμενη φάση του πρωταθλήματος. Παράλλη-
λα οι εμπειρίες των αγώνων θα βελτιώσουν και 

το επίπεδο των Παγκορασίδων μας, αφού πέντε 
βασικά στελέχη της ομάδας αγωνίζονται ήδη με 
την ομάδα των Κορασίδων. Στη φωτογραφία δι-
ακρίνονται: Βότσικα Β., Δημάτου Κ., Τζήμα Α., 
Τριανταφύλλου Έ. (στην κάτω σειρά από αριστε-
ρά) και Τζήμας Π. (προπονητής), Κουτσομύτη 
Δ., Αρμόνη Χ., Τσαμουργκέλη Ί., Κελεπούρη Κ., 
Μπουκαούρη Α. και Τζήμα Ε. (στην επάνω σει-
ρά από αριστερά).

Όι Παγκορασίδες μας, οι οποίες πλέον θα 
συμμετέχουν με δύο ομάδες στο πρωτάθλημα 
της ΕΣΠΑΑΑ (Ένωση Σωματείων Πετοσφαίρι-
σης Ανατολικής Αττικής & Αθηνών), προετοιμά-
ζονται εντατικά και αναμένουμε όλοι την έναρ-
ξη των πρωταθλημάτων τους στα μέσα Φεβρου-
αρίου 2017.

ΌΜΑΔΑ ΠΑΙΔΏΝ: Μετά από απουσία 
ενός έτους από την κατηγορία των Παί-

δων, ο ΣΑΚΑ «επανέρχεται» με νέα αγωνιστική 

ομάδα, η οποία έχει ως βασικό κορμό αθλητές μι-
κρότερης ηλικιακής κατηγορίας (Παμπαίδες) και 
στόχο την απόκτηση εμπειριών μέσω των αγώ-
νων. Παρά το νεαρό της ηλικίας, οι αθλητές μας 
δίνουν τον καλύτερό τους εαυτό και μέχρι στιγ-
μής έχουν καταφέρει να κατακτήσουν τη νίκη σε 
τρεις από τους επτά συνολικά αγώνες. 

Πρωτιές στον ορίζοντα...
v lley

Του  Στέφανου Ρούμελη  ’83



Της Ιωάννας Μόσχου ’15

Hχρονιά που πέρασε ήταν για την Κολύμβησή μας 
έτος ορόσημο. Ή έναρξη λειτουργίας του τμήμα-
τος της Κολύμβησης, μάς επιφύλαξε τη μεγάλη 

χαρά να δούμε μία αθλήτριά μας, την Αγγελική Σμυρνιού, 
κόρη του καθηγητή  Φυσικής Αγωγής των Σχολείων του 
ΕΕΙ και Διασχολικού Συντονιστή ΦΑ Γυμνασίων Νικήτα 
Σμυρνιού, στο 2ο σκαλί του βάθρου στους Πανελλήνιους 
Αγώνες της ΚΌΕ στα 50μ ελεύθερο, της ηλικιακής κατη-
γορίας κάτω των 12 ετών. 

Έχουμε την τύχη να 
βρίσκονται στη διάθε-
σή μας 2 κλειστά θερμαι-
νόμενα κολυμβητήρια, το 
Κολυμβητήριο «Αθηνού-
λα Μαρτίνου» στην Κά-
ντζα και το Κολυμβητικό 
Κέντρο «Αλεξάνδρα Προ-
κοπίου» στο Ψυχικό. Με 
αυτές τις μοναδικές συν-
θήκες, με 4.200 μαθητές 
και μαθήτριες σε όλες τις 
βαθμίδες εκπαίδευσης, σε 
συνδυασμό με το μεράκι 
και την ενέργεια των προ-
πονητών μας, οι επιτυχίες 

που θα έρθουν τα επόμενα 
χρόνια θα είναι πολλές και 
σε καμία περίπτωση «εκ-
πλήξεις». 

Στόχος μας είναι φέτος 
οι κολυμβητές και κολυμ-
βήτριες του ΣΑΚΑ να ξε-
περάσουν, γιατί όχι, τους 
100 σε αριθμό, σε όλες τις 
κατηγορίες!  

Με τις θερμότερες ευ-
χές μας για ένα δημιουρ-
γικό «κολυμβητικό» έτος, 
ανυπομονούμε για τα Πα-
νελλήνια Πρωταθλήματα 
του 2017! 

Κολύμβηση

Ο Πρόεδρος του ΣΑΚΑ Άρης Παπαδόπουλος ’84 
βραβεύει την Αγγελική Σμυρνιού.

Επιτυχίες 
από την πρώτη 
χρονιά!
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Η ΣΑΚΑ Liga
            τα έχει ΟΛΑ!! 

ΤΟ ΠΡΩΤΆΘΛΗΜΆ ΤΩΝ ΆΠΟΦΟΊΤΩΝ

Φτάσαμε και φέτος στις 
Χριστουγεννιάτικες δια-
κοπές, παίζοντας ποδό-
σφαιρο στο σχολείο μας, 

μόνο οι απόφοιτοι, για δέκατη συνεχό-
μενη χρονιά. Είμαστε πλέον στα μέσα 
της κανονικής περιόδου, τους αθλητές 
– απόφοιτους δεν πτοούν ούτε βροχές, 
ούτε χιόνια, ούτε κρίση / ξενιτιά, αλ-
λά ούτε και τραυματισμοί. Στη ΣΑΚΑ 
LIGA συνεχίζουμε περισσότεροι, πιο 
ανταγωνιστικοί και πιο ενθουσιώδεις 
από ποτέ. Το εβδομαδιαίο reunion των 

αποφοίτων, τώρα πλέον σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ, γεμίζει 
και το γήπεδο και το κλειστό γυμναστήριο από Παρασκευή 
μέχρι και Κυριακή, προκαλώντας ευχάριστο (θέλουμε να ελ-
πίζουμε) πονοκέφαλο στην Πύλη. 

Ή ΣΑΚΑ LIGA τα διαθέτει πλέον όλα. Όρ-
γανωμένες ομάδες, με ψηφιοποιημένο ρό-
στερ, εμφανίσεις, γιατρό και παρατηρητές, 
φύλλα αγώνος, database, ακόμη και παιχνί-
δι προβλέψεων (φυσικά χωρίς χρήματα και 
ακρότητες, όπως αρμόζει σε Κολλεγιακή 
δράση) συνιστούν μια «επαγγελματική» 

ερασιτεχνική διοργάνωση, που τις αρχές και τον τρόπο λει-
τουργίας της οφείλει να ζηλεύει η Super League.

Χαρακτηριστικές οι σκηνές της Παρασκευής, κατά τις 10 
και κάτι το βράδυ, οπότε και υπομονετικά οι σύζυγοι και οι κο-
πέλες των αθλητών μας περιμένουν στις – παγωμένες πια λό-
γω του χειμώνα – εξέδρες να τελειώσουν τις υποχρεώσεις τους 
οι παίκτες για να συνεχίσουν το Παρασκευόβραδο… συγγνώ-
μη για αυτό, ειλικρινά, όλες οι δράσεις που αξίζουν τον κόπο 
έχουν και τις θυσίες τους και τα θύματά τους!

Αγωνιστικά, στο γνωστό πλέον μονοπάτι των συνεχών αγώ-
νων (35 αγωνιστικές ημέρες με αυλαία στα μέσα Ιουνίου του 
’17 προβλέπει το φετινό καλεντάρι), έχει ολοκληρωθεί η πρώ-
τη φάση των ομίλων του πρωταθλήματος καθώς και αυτή του 
Κυπέλλου. Στο πρωτάθλημα, έχει πλέον διαμορφωθεί ο ισχυ-
ρός 4ος όμιλος, με τους συνήθεις υπόπτους ONE DROP F.C., 
GALACTICOS F.C., CITIZENS F.C. και RE-PLAYBOYS F.C. να 

πλαισιώνονται από τους νέους διεκδικητές 
COBRES F.C. του Παναγιώτη Λαιμού ’11, 
ΣΑΚATTACK F.C. του Ήλία Μανωλάκη ’97 
και τις «σταχτοπούτες» του ομίλου της φω-
τιάς CUBANS F.C. του Χάρη Νικολάου ’04, 
CUPA LIBRE F.C. του Φοίβου Σωτηρόπου-
λου ’06 και SAKASTROUKES F.C. του Νά-
σου Τερζάκη ’12. Στους άλλους δύο ομίλους 

Από τον Μιχάλη 
Ιωακειμίδη ’88
Πρόεδρο ΣΑΚΑ LIGA

Και νέα μεταγραφή στη Liga η «Αγιοβασίλης F.C.» 

Πρωτοσέλιδο της εβδομαδιαίας εφη-
μερίδας της Λίγκας. Φήμες λένε πως 

είναι η πρώτη σε κυκλοφορία.
SITE - http://www.saka.gr/sakaLIGA/                    FΒ - https://www.facebook.com/groups/460442280683430/ 



η κατάσταση παρουσιάζεται ισορροπημένη. Στον «μεσαίο» 5ο 
όμιλο πολύ ευχάριστη έκπληξη έρχεται από τους ανανεωμέ-
νους SAKATIDES F.C. του Κωνσταντίνου Γιαννόπουλου ’02 και 
τη μεταμορφωμένη SOUL SAKA F.C. του Άρη Μαστρόκαλου 
’10. Στον 6ο όμιλο φαβορί και στις top θέσεις εκκινούν οι αει-
θαλείς 11 8 83 F.C. του Γιώργου Ξανθάκη ’83, οι «αιώνιοι» 
30PLUS SAKA F.C. του Βασίλη Γεωργαντζή ’85 και οι επανα-
κάμψαντες DESPERADOS 2008 F.C. (reloaded πλέον) του Φι-
λώτα Νιάρχου ’08. Όλες οι ηλικίες, για όλα τα γούστα, ομά-
δες/τάξεις, ομάδες/παρέες, ομάδες κορυφής, όλοι όμως με τη 
λογική του «όλοι μαζί διασκεδάζουμε».

Στο Κύπελλο ΣΑΚΑ, εκτός της διεκδίκησης έμειναν από νω-
ρίς οι RE-PLAYBOYS F.C., σε έναν αγώνα που κρίθηκε στα πέ-
ναλτι με τους ισάξιους UNDERDOGS F.C. του Τάσου Σκαπε-
τοράχη ’13. Όλα τα άλλα φαβορί εύκολα ή δύσκολα πέρασαν 
στους «16» και, όπως φαίνεται, ο θεσμός – και εδώ – των εκ-
πλήξεων θα διατηρήσει τη φήμη του.

Για όσους 
όμως θέλουν 
τα παιχνίδια 
του super cup 
και του league 
cup στο αρχείο 
τους, ο συνα-
πόφοιτος κο-
ρυφαίος κινη-
ματογραφιστής 
Αδάμ Πετρί-
τσης ’00 κράτη-
σε τα highlights 
της εκδήλωσης, 
τα οποία μπο-
ρείτε να δείτε 

στο youtube υπό τον τίτλο ΣΑΚΑ LIGA AWARDS 2016.
Στις 2 Νοεμβρίου 2016, πραγματοποιήθηκε η πρώτη κοινή 

συνεδρίαση της Επιτροπής διοργάνωσης – αρχηγών ομάδων, 
(η δεύτερη είναι προγραμματισμένη για την 1/2/17), όπου και 
συζητήθηκαν, όπως κάθε φορά γίνεται, όλα τα θέματα που 
αφορούν στη διοργάνωση και διενεργήθηκε η κλήρωση για 
την Ά  και Β΄ φάση του Κυπέλλου ΣΑΚΑ.

Στις 29 Ιανουαρίου 2017, ξεκινά το 2ο APS Cup, διοργάνω-
ση στην οποία ο ΣΑΚΑ θα συμμετάσχει σε ποδόσφαιρο (με 
την αντιπροσωπευτική ομάδα της ΣΑΚΑ LIGA και εκλέκτορα 
/ μέγα βεζίρη, τον Αντιπρόεδρο της ΣΑΚΑ LIGA Γιάννη Πα-
ναγιωτούρο ’84) και μπάσκετ.

Βάσει του προγραμματισμού μας και για την ενημέρωση 
όλων, θα αγωνιζόμαστε από τις 7 Ιανουαρίου κάθε Παρασκευή 
6:50μ.μ. – 10:20μ.μ. και Σάββατο 1:50μ.μ. – 5:20μ.μ. Δεν θα γί-
νουν αγώνες το τριήμερο της Καθαράς Δευτέρας και της 25ης 
Μαρτίου και φυσικά κατά τη Μεγάλη Εβδομάδα, ενώ στο μα-
θητικό Πανηγύρι του Κολλεγίου θα αγωνιστούμε, όπως παρα-
δοσιακά γίνεται, μόνο Παρασκευή. 

Θυμίζουμε: Διάθεση να υπάρχει, Κολλεγιακό πνεύμα και 
ήθος, πάνω απ’ όλα, και σεβασμός στο συναπόφοιτο / παρα-
τηρητή / διαιτητή, και οι πόρτες της ΣΑΚΑ LIGA θα είναι πά-
ντοτε ανοιχτές για όλους τους αποφοίτους.
Μακριά από τραυματισμούς και χρόνια πολλά σε όλους! 

Η ΣΑΚΑ LIGA είναι παντού!!

WOKSHOP_R.indd   1 3/8/15   13:36

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

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
»



ΤΟ ΠΡΩΤΆΘΛΗΜΆ ΤΩΝ ΆΠΟΦΟΊΤΩΝ

10η ΣΑΚΑ LIGA / Βαθμολογία 2016-’17
Α΄ Φάση - ΤΕΛΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ
Ε Ν Ι Α Ι Α  Β Α Θ Μ Ο Λ Ο Γ Ι Α

Θ Ομάδα Ισοβαθμία Β Aγ. Ν-Ι-Η Γυπερ Γκατα
1 ONE DROP F.C. 30 10 10-0-0 68 13
2 GALACTICOS F.C. 28 10 9-1-0 72 7
3 COBRES F.C. (3β.,±0,+44,58off) 27 10 9-0-1 58 14
4 CITIZENS F.C. (3β.,±0,+44,53off) 27 10 9-0-1 53 9
5 ΣΑΚΑTTACK F.C. (3β./1αγ.) 22 10 7-1-2 30 17
6 RE-PLAYBOYS F.C. (0β./1αγ.) 22 10 7-1-2 44 7
7 CUPA LIBRΕ F.C. (0β., +21) 21 10 7-0-3 46 25
8 CUBANS F.C. (0β., +11) 21 10 7-0-3 29 18
9 SAKASTROUKES F.C. 19 10 6-1-3 46 26

10 AGUANILE F.C. (0β., +47) 18 10 6-0-4 62 15
11 UNDERDOGS F.C. (0β., +3) 18 10 6-0-4 30 27
12 SOUL SAKA F.C. (0β., +1) 18 10 6-0-4 36 35
13 SAKATIDES F.C. (4β./2αγ.) 17 10 5-2-3 25 30
14 ΣΕΛΕΣΑΟ '94/'95 F.C. (1β./2αγ.) 17 10 5-2-3 23 19
15 GOLDIES F.C. 15 10 5-0-5 25 22
16 COLCHONEROS F.C. (0β., +10) 13 10 4-1-5 33 23
17 DYNAMO KIFISSIAS F.C. (0β., +4) 13 10 4-1-5 25 21
18 DISCO NINJAS F.C. (0β., -9) 13 10 4-1-5 18 27
19 CLASS MILLENNIUM F.C. 12 10 3-3-4 18 30
20 11 8 83 F.C. (3β./2αγ., +2) 9 10 3-0-7 18 49
21 30PLUS SAKA F.C. (3β./2αγ., -2) 9 10 3-0-7 16 48
22 DESPERADOS R2008 F.C. (0β.) 9 10 3-0-7 16 47
23 PREDATORS F.C. (0β., -13) 8 10 2-2-6 20 33
24 SAKA ZULU F.C. (0β., -16) 8 10 2-2-6 21 37
25 ΣΑΚΑράκες F.C. 7 10 2-1-7 14 53
26 SAKA'S FINEST F.C. 6 10 2-0-8 16 41
27 ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ '86/'87 F.C. 5 10 1-2-7 15 35
28 ΠΑΠΠΟΥΔΕΣ F.C. 4 10 1-1-8 15 56
29 INVICTUS F.C. 3 10 1-0-9 14 102
- LE LE HUIT SPORTIF F.C. DISQUAL. 0 10 0-0-10 6 26 DQ

ΟΜΑΔΑ 4ου ΟΜΙΛΟΥ ΕΚΤΟΣ 
ΠΡΩΤΑ-

ΘΛΗΜΑΤΟΣ

ΟΜΑΔΑ από 1ο ΟΜΙΛΟ
ΟΜΑΔΑ 5ου ΟΜΙΛΟΥ ΟΜΑΔΑ από 2ο ΟΜΙΛΟ
ΟΜΑΔΑ 6ου ΟΜΙΛΟΥ ΟΜΑΔΑ από 3ο ΟΜΙΛΟ

4ος Όμιλος
5ος Όμιλος

6ος Όμιλος

ΣΑΚΑ LIGA Κύπελλο ΣΑΚΑ Super Cup League Cup Consolation Cup ΣΑΚΑ Spirit Cup Fair Play Most Improved
2009-'10 CLASS '92 F.C. CLASS '92 F.C. - - REMAL MADRID FC. - WIZARDS '05 F.C. 30PLUS SAKA F.C.
2010-'11 JOKERS F.C. 420 UNITED F.C. - - WIZARDS '05 F.C. SOUL SAKA F.C. ΠΑΠΠΌΥΔΕΣ F.C. DOPO F.C.
2011-'12 CLASS '92 F.C. JOKERS F.C. - - 30PLUS SAKA F.C. DISCO NINJAS F.C. 11 8 83 F.C. SAKA UNITED F.C.
2012-'13 PAGOSMIOS F.C. CITIZENS F.C. CITIZENS F.C. - SAKA UNITED F.C. DISCO NINJAS F.C. AGUANILE '03 F.C. DESPERADOS 2008 F.C.
2013-'14 TITANS F.C. CITIZENS F.C. CITIZENS F.C. - GOLDIES F.C. DESPERADOS 2008 F.C. PAGOSMIOS F.C. ΣΕΛΕΣΑΌ '94/'95 F.C.
2014-'15 RE-PLAYBOYS F.C. RE-PLAYBOYS F.C. RE-PLAYBOYS F.C. PREDATORS F.C. 30PLUS SAKA F.C. ΣΑΚΑ ΜΠΕΜΠΗΔΕΣ '14 F.C. ΑΠΌΦΌΙΤΌΙ '86/'87 F.C. AGUANILE '03 F.C.
2015-'16 ONE DROP F.C. CITIZENS F.C. ONE DROP F.C. ONE HIT WONDERS F.C. A.K. PIRATES F.C. ONE HIT WONDERS F.C. SAKATIDES F.C. CLASS MILLENIUM F.C.

ΜΕ ΕΝΤΟΝΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΕΣ ΟΙ ΟΜΑΔΕΣ ΠΟΥ ΑΓΩΝΙΖΟΝΤΑΙ ΦΕΤΟΣ ΣΤΗ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ

10η ΣΑΚΑ LIGA / Βαθμολογία 2016-’17
Α΄ Φάση - ΤΕΛΙΚΗ ΒΑΘΜΌΛΌΓΙΑ

1 ο ς  Ο Μ Ι Λ Ο Σ
Θ Ομάδα Ισοβαθμία Β Αγ. Ν-Ι-Η Γυπερ Γκατα
1 GALACTICOS F.C. 28 10 9-1-0 72 7
2 ΣΑΚΑTTACK F.C. (3β./1αγ.) 22 10 7-1-2 30 17
3 RE-PLAYBOYS F.C. (0β./1αγ.) 22 10 7-1-2 44 7
4 SAKASTROUKES F.C. 19 10 6-1-3 46 26
5 AGUANILE F.C. 18 10 6-0-4 62 15
6 COLCHONEROS F.C. 13 10 4-1-5 33 23
7 11 8 83 F.C. (3β./2αγ., +2) 9 10 3-0-7 18 49
8 30PLUS SAKA F.C. (3β./2αγ., -2) 9 10 3-0-7 16 48
9 ΠΑΠΠΟΥΔΕΣ F.C. 4 10 1-1-8 15 56

10 INVICTUS F.C. 3 10 1-0-9 14 102

2 ο ς  Ο Μ Ι Λ Ο Σ
Θ Ομάδα Ισοβαθμία Β Αγ. Ν-Ι-Η Γυπερ Γκατα
1 COBRES F.C. (3β.,±0,+44, 58-14) 27 10 9-0-1 58 14
2 CITIZENS F.C. (3β.,±0,+44,53-9) 27 10 9-0-1 53 9
3 CUPA LIBRΕ F.C. 21 10 7-0-3 46 25
4 SOUL SAKA F.C. 18 10 6-0-4 36 35
5 DISCO NINJAS F.C. 13 10 4-1-5 18 27
6 CLASS MILLENNIUM F.C. 12 10 3-3-4 18 30
7 DESPERADOS R2008 F.C. 9 10 3-0-7 16 47
8 PREDATORS F.C. 8 10 2-2-6 20 33
9 SAKA'S FINEST F.C. 6 10 2-0-8 16 41

10 ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ '86/'87 F.C. 5 10 1-2-7 15 35

3 ο ς  Ο Μ Ι Λ Ο Σ
Θ Ομάδα ΙΙσοβαθμία Β Αγ. Ν-Ι-Η Γυπερ Γκατα
1 ONE DROP F.C. 30 10 10-0-0 68 13
2 CUBANS F.C. 21 10 7-0-3 29 18
3 UNDERDOGS F.C. 18 10 6-0-4 30 27
4 SAKATIDES F.C. (4β./2αγ.) 17 10 5-2-3 25 30
5 ΣΕΛΕΣΑΟ '94/'95 F.C. (1β./2αγ.) 17 10 5-2-3 23 19
6 GOLDIES F.C. 15 10 5-0-5 25 22
7 DYNAMO KIFISSIAS F.C. 13 10 4-1-5 25 21
8 SAKA ZULU F.C. 8 10 2-2-6 21 37
9 ΣΑΚΑράκες F.C. 7 10 2-1-7 14 53
- LE HUIT SPORTIF F.C. DISQUAL 0 10 0-0-10 6 26

A’  ΦΑΣΗ ΚΥΠΕΛΛΟΥ ΣΑΚΑ
Αγ. Αντίπαλοι Καν.αγ. Παράτ. Penalties
1.2 PREDATORS F.C. - ΣΕΛΕΣΑΌ '94/'95 F.C. 0-1
1.4 AGUANILE F.C. - ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ '86/'87 F.C. 8-0
1.5 SAKATIDES F.C. - SOUL SAKA F.C. 2-5
1.6 ONE DROP F.C. - SAKA ZULU F.C. 7-0
1.7 ΠΑΠΠΟΥΔΕΣ F.C. - COBRES F.C. 0-2
1.9 GALACTICOS F.C. - CLASS MILLENIUM F.C. 3-0

1.10 UNDERDOGS F.C. - RE-PLAYBOYS F.C. 1-1 1-1 6-5
1.11 SAKASTROUKES F.C. - SAKA'S FINEST F.C 3-0
1.12 CITIZENS F.C. - CUPA LIBRE F.C. 1-1 2-1
1.13 INVICTUS F.C. - GOLDIES F.C. 2-7
1.14 11 8 83 F.C. - ΣΑΚΑράκες F.C. 3-2
1.15 ΣΑΚATTACK F.C. - DESPERADOS R2008 F.C. 3-1
1.16 DYNAMO KIFISSIAS F.C. - COLCHONEROS F.C. 3-2

Β’  ΦΑΣΗ ΚΥΠΕΛΛΟΥ ΣΑΚΑ
Αγ. Αντίπαλοι Καν.αγ. Παράτ. Penalties
2.1 CUBANS F.C. - ΣΕΛΕΣΑΟ '94/'95 F.C.
2.2 DISCO NINJAS F.C. - AGUANILE F.C.
2.3 SOUL SAKA F.C. - ONE DROP F.C.
2.4 COBRES F.C. - 30PLUS SAKA F.C.
2.5 GALACTICOS F.C. - UNDERDOGS F.C.
2.6 SAKASTROUKES F.C. - CITIZENS F.C.
2.7 GOLDIES F.C. - 11 8 83 F.C.
2.8 ΣΑΚATTACK F.C. - DYNAMO KIFISSIAS F.C.

* ME ENTONA ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΟΙ ΟΜΑΔΕΣ ΠΟΥ ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΝ ΣΤΗΝ ΕΚΑΣΤΟΤΕ ΕΠΟΜΕΝΗ ΦΑΣΗ

8η ΣΑΚΑ LIGA / Season 2014-’15
SCORER ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΌΣ

Θέση Αθλητής Όμάδα Aγ. Τέρματα
1η ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΚΟΝΔΥΛΙΟΣ '07 GALACTICOS  F.C. 10 29
2η ΜΙΧΑΛΗΣ ΙΩΑΚΕΙΜΙΔΗΣ '88 ΑGUANILE  F.C. 10 28
3η ΣΠΥΡΟΣ ΑΫΦΑΝΤΗΣ '10 ONE DROP F.C. 10 24
4η ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΖΟΜΠΟΛΑΣ '11 COBRES F.C. 10 20
5η ΣΤΕΛΙΟΣ ΔΕΣΠΟΤΑΚΗΣ '06 CUPA LIBRE F.C. 10 17
6η ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΛΙΒΙΖΑΤΟΣ '15 SAKASTROUKES F.C. 10 16
7η ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΡΟΜΠΣ '08 ONE DROP F.C. 10 15
8η ΘΑΝΑΣΗΣ ΣΟΦΙΑΝΟΣ '02 RE-PLAYBOYS F.C. 10 14
9η ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΒΕΚΡΗΣ '11 COBRES F.C. 10 13
- ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΚΟΛΙΝΤΖΑΣ '06 GALACTICOS  F.C. 10 13

11η ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΗΣ '12 SOUL SAKA F.C. 11 13
- ΣΤΕΛΙΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ '09 CITIZENS F.C. 11 13

SCORER ΚΥΠΕΛΛΌΥ ΣΑΚΑ
Θέση Αθλητής Όμάδα Aγ. Τέρματα

1η ΜΙΧΑΛΗΣ ΙΩΑΚΕΙΜΙΔΗΣ '88 ΑGUANILE  F.C. 1 5
2η ΑΓΙΣ ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ '77 GOLDIES F.C. 1 4
- ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΘΙΟΥ '10 SOUL SAKA F.C. 1 4

4η ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΜΑΓΚΛΑΡΑΣ '16 SAKASTROUKES F.C. 1 3
- ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΛΙΑΠΗΣ '08 ONE DROP F.C. 1 3
- ΑΡΗΣ ΚΑΛΟΓΝΩΜΟΣ '03 ΑGUANILE  F.C. 1 3
- ΑΝΤΩΝΗΣ ΒΑΝΔΟΥΛΑΚΗΣ Χ03 11 8 83 F.C. 1 3
- ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ '13 PAGOSMIOS F.C. 1

ΤΑ ΚΑΛΥΤΕΡΑ “ΚΌΡΑΚΙΑ”
Θέση Διαιτητής Διαιτησίες

1η ΝΙΚΟΣ ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ 73πρωτάθλημα - 6 κύπελλο - 2 super cup 81
2η ΔΗΜΟΣ ΒΕΛΕΝΤΖΑΣ 37 πρωτάθλημα - 3 κύπελλο 40
3η ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ 32 πρωτάθλημα - 3 κύπελλο - 2 super cup 37

70  ερμής 
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Από τον Σέργιο Παπαδόπουλο ’99

Ξεκίνησε για 4η χρονιά η ΣΑΚΑ Μπάσκετ λίγκα τον Νοέμβριο με τη συμμετοχή ρε-
κόρ 24 ομάδων. Ή ΣΑΚΑ μπάσκετ λίγκα φαίνεται ότι καθιερώνεται στο μυαλό περί-
που 300 αποφοίτων ως το πρωτάθλημα που ομορφαίνει τα Κυριακάτικα απογεύμα-

τα όλων μας. Όμάδες φαβορί όπως οι All Stars '10 μαζί με τους 99ers και τους Τhunder 
Βuddies έρχονται να δέσουν μαζί με τις σταθερές παρουσίες των Aguanile, Drink Team, 
Jockers και Athens Hangovers καθώς και με τις νεοφώτιστες Underdogs και Hardrockers.

Φέτος καταφέραμε το 
πρωτάθλημα μας να έχει 
πλήρη στατιστικά τα οποία 
προσφέρονται στις ομάδες. 
Αυτή η πρωτοτυπία κατά-
φερε να δώσει πολύ μεγάλο 
ενδιαφέρον στις ομάδες και 
τους παίκτες. Τα πηγαδάκια 
αυξήθηκαν και όλοι οι συμ-
μετέχοντες πλέον προσέ-
χουν τις επιδόσεις τους για 
να μην «στοχοποιούνται», 
κυρίως από τους συμπαί-
κτες τους.

Κάθε Κυριακή απόγευμα, 
λοιπόν, μαζευόμαστε όλοι 
και κονταροχτυπιόμαστε με 
σκοπό να αθληθούμε, να πε-
ράσουμε όμορφα με τους συ-
ναποφοίτους μας και αν έρ-

θει και η νίκη για την ομάδα 
μας …ακόμα καλύτερα.

Στο τέλος της πρώτης 
φάσης των αγώνων μετά 
από 5 ματς για κάθε ομά-
δα, στους πόντους προη-
γείται ο Παπαδόπουλος 
Σέργιος (99ερς) με 120 πό-
ντους, στα ριμπάουντ ξεχω-
ρίζει ο Σηφάκης (τσακάλια) 
με 80 ριμπάουντ, στις ασίστ 

την πρώτη θέση έχει ο Άγ-
γελος Κοταρίδης (thunder 
buddies) με 27 και στα κλε-
ψίματα ο Στεργιάκης Αλέ-
ξανδρος (drink team) με 20.

Συνεχίζουμε δυνατά με 
πολλή διάθεση και μακάρι 
να βλέπουμε όλο και περισ-
σότερο κόσμο στις κερκίδες 
του κλειστού γυμναστηρί-
ου να υποστηρίζουν τις προ-

σπάθειες των φίλων μας. Σε 
έναν όμορφο χώρο, όπως αυ-
τόν του κλειστού γυμναστη-
ρίου του Κολλεγίου, με το 
ολοκαίνουργιο παρκέ, με δι-
αιτητές και κριτές, με υπηρε-
σία στατιστικών, με όμορφα 
αποδυτήρια και με την πα-
ρουσία γιατρού σε όλα τα 
παιχνίδια, προσπαθούμε η 
επιτροπή της λίγκας υπό την 
αιγίδα του ΣΑΚΑ να διοργα-
νώνουμε μια άρτια αθλητική 
διοργάνωση με μόνο σκοπό 
την ευχαρίστηση των απο-
φοίτων του σχολείου.

Μείνετε συντονισμένοι 
για τη συνέχεια του 

πρωταθλήματος με τη β’ 
φάση, τα playoff, το κύπελ-
λο και τους τελικούς παρα-
κολουθώντας μας στο http://
www.saka.gr/athlitika/saka-
basket-league/, αλλά και στο 
facebook στο γκρουπ ΣΑΚΑ 
Basketleague. 

Κάθε Κυριακή
ραντεβού στο Κλειστό!

Καθώς κλείνει η Αã φάση

Στον 1ο όμιλο ξεχωρίζει η παρουσία των Rockets 
που συνεχίζουν αήττητοι.
Στον 2ο ομιλο ξεχώρισαν αήττητοι οι 99ερς.
Στον 3ο όμιλο το 5-0 νίκες έκαναν οι drink team και
Στον 4ο όμιλο θα κριθεί η πρώτη θέση ανάμεσα σε dopo και jockers.

ΣΑΚΑ BasketLeague Group Α
Pos  Team Pld W L Pts
1 • Rockets 94 95 5 5 0 10
2 • Space Olives 5 3 2 8
3 • Aguanile 5 3 2 8
4 • Bruise Brothers 5 2 3 7
5 • Athens Hangovers 5 1 4 6
6 • Oi Etsi 5 1 4 6

Group B
Pos  Team Pld W L Pts
1 • 99ers 5 5 0 10
2 • Kyklamina 5 3 2 8
3 • All Stars 10 4 3 1 7
4 • Paraliakos 5 2 3 7
5 • Hxiroteroi 4 1 3 5
6 • tSAKAlia 5 0 5 5

Group C
Pos  Team Pld W L Pts
1 • Drink Team 5 5 0 10
2 • Thunder Buddies 5 4 1 9
3 • Le Huite Sportif 5 3 2 8
4 • Ghetto Ballers 5 2 3 7
5 • SAKAligdes 5 1 4 6
6 • Slow Trotters 86 87 5 0 5 5

Group D
Pos  Team Pld W L Pts
1 • Dopo 4 4 0 8
2 • Jokers 3 3 0 6
3 • Renegades 3 2 1 5
4 • Underdogs 3 1 2 4
5 • Slum Drunks 4 0 4 4
6 • Hardrockers 3 0 3 3



Μποδοσάκειο, 1980... Τελειώνουμε την 3η δημοτικού... 
Μέσα στην απόλυτη ανεμελιά της ηλικίας και με την 

ασφάλεια ότι στην 4η τα τμήματα θα μείνουν τα ίδια κι 
εγώ θα είμαι πάλι με την αγαπημένη μου φίλη, δεν έχω 
και πολλά να ευχηθώ... απεύχομαι, όμως, να έχω εκείνον 
τον κύριο με τα πολύ κοντά μαύρα μαλλιά που μοιάζει 
πολύ αυστηρός, τόσο αυστηρός που με τρομοκρατεί η 
σκέψη να είναι ο δάσκαλός μου... Ώστόσο, τα πράγματα 
έρχονται αλλιώς! Και πράγματι, η 4η ξεκινά κι εγώ ανή-
κω στο 4γ που παραδοσιακά, επί πολ-
λά συναπτά έτη, είχατε Εσείς Κύριε Σα-
χίνη... Παρ́  όλα αυτά, τι έκπληξη!!! Ό 
φόβος, η αγωνία, η ανασφάλεια διαγρά-
φηκαν από την πρώτη στιγμή... Αντικα-
ταστάθηκαν αμέσως από τον ενθουσι-
ασμό, τη χαρά, την αγάπη όχι μόνο για 
το πρόσωπό σας, αλλά και για τη γνώση, 
τη μάθηση, την κοπιώδη προσπάθεια(!!!) 
Καταφέρατε το ακατόρθωτο, κύριε Σα-
χίνη, και πιστέψτε με. Το υπογραμμίζω 
με τη σιγουριά του ανθρώπου που είχε τελικά την τύχη 
και τη χαρά να βρεθεί στη θέση σας και να αγωνισθεί 
να σας τιμήσει με το έργο του, πασχίζοντας να καταφέ-
ρει αυτό που σε εσάς έβγαινε αβίαστα... Αναπολώντας 
τα μαθητικά μου χρόνια, στο μυαλό συνωστίζονται σκη-
νές μοναδικές, γεμάτες ευτυχία, χαρές, παιχνίδια, δρά-
σεις όλο δημιουργικότητα και φαντασία, ενήλικα μάτια 
να μας κοιτάζουν με στοργή και έγνοια...Και μέσα σε 
όλα, πάνω από όλα βρίσκεστε εσείς, κύριε Σαχίνη! Τόσο 
έντονα χαραγμένη η εικόνα σας, με τόση σαφήνεια και 
διαύγεια ηχούν ακόμα τα λόγια σας... Αιέν αριστεύειν, 
να αγαπάτε τους καλούς γονείς σας, αξία δεν έχει μόνο 
η νίκη αλλά και η συμμετοχή, σπασίκλας είναι ο άνθρω-
πος του καθήκοντος, από Θεού άρχεσθαι... Κάθε πρωί 

μας διαβάζατε Παπαδιαμάντη, τον κοσμοκαλόγερο που 
με τόσο σεβασμό μας προβάλλατε ως πρότυπο!... και η 
εμβληματική καπαρντίνα σας ήταν ο «Παπαδιαμάντης» 
σας... πώς να μη λατρέψουμε, λοιπόν, τον Σκιαθίτη συγ-
γραφέα; Μας τραγουδούσατε και συγχρόνως χορεύατε 
τις προθέσεις... μας βάλατε να το κάνουμε κι εμείς. Εν-
θουσιασμός! Τις ξεχάσαμε ποτέ; Ποτέ! Την «Καλλιπά-
τειρα» του Λορέντζου Μαβίλη; Τον ύμνο των Όλυμπια-
κών Αγώνων; Την ιστορία της πέρδικας που ήταν βέβαιη 

πως το παιδάκι της ήταν το ομορφότερο 
του κόσμου; Δεν ξεχάσαμε, κύριε Σαχίνη, 
δεν ξεχάσαμε!!! Γιατί μας τα διδάσκατε 
και τα πιστεύατε, τα ζούσατε, σας συγκι-
νούσαν και δακρύζατε. Γι' αυτό κι εμείς 
αγόγγυστα δουλεύαμε για εσάς και γε-
μίζαμε τα τετράδια που εσείς διορθώνατε 
με το κόκκινο μολυβάκι σας. Μας κάνα-
τε να νιώθουμε ο καθένας μοναδικός και 
ξεχωριστός. Μας εμφυσήσατε τον αυτο-
σεβασμό. Μας διδάξατε την τάξη, τη μέ-

θοδο, την οργάνωση, την καθαριότητα - μέχρι και τα νύ-
χια μας ελέγχατε...-. Μας μεταλαμπαδεύσατε αξίες, τον 
πατριωτισμό, την αγωνιστικότητα, τη φιλαλήθεια, την 
εργατικότητα και φροντίσατε να τις μετουσιώσουμε σε 
στάση ζωής. Αγαπημένε κύριε Σαχίνη, Δάσκαλε αλη-
σμόνητε, υπήρξατε ορόσημο στα μαθητικά μου χρόνια. 
Σας έχω πάντα μαζί μου, ως σκέψη, ως απόηχο συμβου-
λής, ως γνώση, μα πάνω από όλα ως μόνιμη προτροπή 
να συνεχίσω να αγωνίζομαι, να τρέχω ακόμα και όταν 
το πόδι είναι σπασμένο και πονά και δεν μπορώ... εσείς 
υπάρχετε μέσα μου και χειροκροτάτε και καμαρώνετε 
και μου φωνάζετε ότι μπορώ. Σας ευχαριστώ, κύριε Σα-
χίνη! 

Το σπασικλάκι σας του '81
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ΓΙΩΡΓΟΣ ΦΛΕΣΣΑΣ ’66

Ο συμμαθητής μας, ο στενότερος 
μου φίλος, θα έλεγα ο αδελφός 

μου Γιώργος, έφυγε ξαφνικά από οξύ 
έμφραγμα του μυοκαρδίου, την Πα-
ρασκευή 9 Σεπτεμβρίου 2016, μόλις 
δυο μέρες μετά τη συγκέντρωση τά-

ξης (Reunion) στη Λέσχη του ΣΑΚΑ.
 Όσοι παρευρεθήκαμε στις τρεις 

τελευταίες εκδηλώσεις της Τάξης μας, 
δηλαδή στη δεξίωση του Διευθυντή κ. 
Σ. Πολάλη, στο Commencement και  
στο Reunion, αλλά κι εγώ, ιδιαίτερα,   
που συναντούσα τα τελευταία χρό-
νια κάθε εβδομάδα το Γιώργο στο στέ-

κι μας στην Κηφισιά, δυσκολευόμαστε 
να συνειδητοποιήσουμε πώς χάθηκε 
απροσδόκητα ένας τέτοιος λεβέντης, 
λεπτός, γυμνασμένος, λιτοδίαιτος που 
δεν μου είχε ποτέ παραπονεθεί για κά-
ποιο πρόβλημα υγείας. Ή ζωή του ήταν 
εκείνη του ακαδημαϊκού διδασκάλου, 
πλούσια σε εμπειρίες, αλλά μετρημένη.

ΚΩΣΤΑΣ ΣΑΧΙΝΗΣ
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In Memoriam

Ό Γιώργος είχε μία λαμπρή στα-
διοδρομία στη θεωρητική φυσική και 
τα μαθηματικά με αξιόλογο διδακτι-
κό και ερευνητικό έργο. Όπως γνωρί-
ζω και όπως αναφέρει η συνάδελφός 
του κ. Φωτεινή Κασίδη, μαθηματικός, 
σε επιστολή της στην « Καθημερινή», 
σπούδασε στο Γκρατς και τη Βιέννη και 
συνέχισε το ακαδημαϊκό του έργο στο 
Μόναχο και κυρίως στη Γλασκώβη από 
το 1978 έως το 1985. Από το 1985 έως 
το 1988, δίδαξε ως επισκέπτης καθη-
γητής στο Πανεπιστήμιο Πατρών. Από 
το 1988 δίδασκε στο Τμήμα Μαθηματι-
κών του Πανεπιστημίου Αιγαίου ως κα-
θηγητής. Διετέλεσε πρόεδρος και ανα-
πληρωτής προέδρου του Τμήματος. Το 
2002, συνέχισε τη σταδιοδρομία του 
στο Τμήμα Μηχανικών Πληροφορια-
κών και Επικοινωνιακών Συστημάτων 
του Πανεπιστημίου Αιγαίου, όπου διε-
τέλεσε για ένα διάστημα αναπληρωτής 
προέδρου του Τμήματος, μέχρι το 2011 
οπότε και συνταξιοδοτήθηκε. Στη συ-
νέχεια, ανακηρύχθηκε ομότιμος καθη-
γητής στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Από 
το 2011 μέχρι και το 2015, προσέφερε 
διδακτικό έργο στο μεταπτυχιακό πρό-
γραμμα των Εφαρμοσμένων Μαθημα-
τικών Επιστημών στη Σχολή Εφαρμο-
σμένων μαθηματικών και Φυσικής του 
ΕΜΠ. 

Εκτός του πεδίου της φυσικομα-
θηματικής, ο Γιώργος είχε μεγάλο εν-
διαφέρον για την ιστορία, κυρίως την 
αρχαία ελληνική, την αγγλική και της 
Γαλλικής Επανάστασης. Του άρεσε να 
διαβάζει επιστημονική φαντασία, ιστο-
ρικά μυθιστορήματα και να βλέπει πα-
λιές αγγλικές κωμωδίες και θρίλερ.

Αφήνει την αγαπημένη  σύντρο-
φο της ζωής του Κατερίνα Φιλίππου – 
Φλέσσα, συνταξιούχο δικηγόρο και τη 
μοναχοκόρη του Θάλεια Φλέσσα, από-
φοιτη του Κολλεγίου και πτυχιούχο του 
ΕΜΠ, η οποία συνεχίζει μεταπτυχιακές 
σπουδές στη Γλασκώβη. 

Δεν θα τον ξεχάσουμε. 
Ζεράρ Ζουλλιέν

ΝΙΚΟΣ ΔΟΥΣΗΣ-ΡΑΣΣΙΑΣ ’78

Ο Νίκος γεννήθηκε και μεγάλωσε στο 
Μαρούσι. Πήγε σχολείο στο Κολ-

λέγιο Αθηνών, το οποίο τελείωσε με 
άριστα. Πάντοτε μιλούσε με μεγάλη 
αγάπη για το Κολλέγιο. Για εκείνον, 
ήταν κάτι παραπάνω από ένα σχολείο. 
Συνήθιζε να λέει πως σ άυτό πέρασε 
τα καλύτερά του χρόνια, σημειώνο-
ντας πάντοτε πως εκεί ήρθε σε επα-
φή για πρώτη φορά με τις δυο μεγάλες 
αγάπες του, την κολύμβηση και την κι-
θάρα. Στη συνέχεια, ο Νίκος αποφοί-
τησε από την Ιατρική Σχολή του Πα-
νεπιστημίου Αθηνών με τον τιμητικό 
τίτλο του υποτρόφου από το Ίδρυμα 
Κρατικών Υποτροφιών και το 1991 ξε-
κίνησε να εργάζεται ως ιατρός μικρο-
βιολόγος, συνεχίζοντας την οικογε-
νειακή παράδοση που δημιούργησε 
η μητέρα του. Παντρεύτηκε την Έρι-
κα και μαζί απέκτησαν δυο κόρες, τη 
Δήμητρα και τη Λουκία. Ό Νίκος δεν 
ήταν άριστος μόνο ως μαθητής, αλλά 
και ως σύζυγος και πατέρας. Όταν τον 
ρωτούσαν ποια είναι η αγαπημένη του 
ασχολία, πάντα απαντούσε «οι κόρες 
μου», ενώ συχνά ο ίδιος αυτοχαρακτη-
ρίζετο ως «χαζομπαμπάς». Και πράγ-
ματι ήταν. 

Ό Νίκος ήταν ένας πολύ σπάνιος 
άνθρωπος. Ήταν κεφάτος, αισιόδο-
ξος, φιλόδοξος, δυναμικός, μεθοδικός, 
υπομονετικός και επίμονος. Παράλλη-
λα όμως ήταν και ευαίσθητος, και η ευ-
αισθησία του τον καθιστούσε, θα έλε-
γα, έναν από τους «σύγχρονους» ρο-
μαντικούς. Είχε μεγάλη πίστη στις αν-
θρώπινες σχέσεις και επένδυε σε αυ-
τές μέσα από τη δραστηριοποίησή του 
για τα «κοινά» (δημοτικός σύμβουλος 
και αντιδήμαρχος Αμαρουσίου). Πί-
στευε και επιζητούσε το εξιδανικευμέ-
νο. Όνειρευόταν διαρκώς έναν κόσμο, 
όπου η δυστυχία και η αδικία δεν είχαν 
θέση και αυτό τον καθιστούσε ανήσυ-
χο. Ακριβώς αυτή η ανησυχία έγινε και 

η αιτία για την πραγματοποίηση των 
«διαδρομών της ψυχής του». Αδυνατώ-
ντας να παραμείνει σιωπηλός μπροστά 
στον πόνο και τη δυστυχία, αποφάσισε 
ο ίδιος, ακτιβιστικά, να κάνει την πρώ-
τη του ανθρωπιστική αποστολή. Το 
1991 λοιπόν, μαζί με τους Γιατρούς του 
Κόσμου, επισκέφθηκε τους προσφυγι-
κούς καταυλισμούς του Κουρδιστάν. 
Και κάπως έτσι ξεκίνησε η Όδύσσειά 
του. Το «μικρόβιο» είχε μπει πλέον μέ-
σα του. Ακολούθησαν πολυάριθμες αν-
θρωπιστικές αποστολές, στις οποίες τε-
λούσε επικεφαλής, στην Όνδούρα και 
τη Νικαράγουα, στην Τουρκία, τη Σερ-
βία, το Αφγανιστάν, τη Σρι-Λάνκα, το 
Πακιστάν, την Όσετία, το Λίβανο και 
τη Συρία. Στην τελευταία, όπου ίσως 
να ήταν και η πιο επικίνδυνη, ήταν ο 
ένας από τους δυο ανθρώπους που πέ-
ρασαν πρώτοι τη λωρίδα της Γάζας. Το 
ανθρωπιστικό οδοιπορικό του διηγείται 
εκτεταμένα στο βιβλίο που έγραψε ο 
ίδιος με τίτλο «Όι διαδρομές της ψυχής 
μου», το 2006, και το οποίο αφιέρωσε 
σε όλα εκείνα τα παιδιά που δεν κατά-
φερε να βοηθήσει. Είχε σκοπό να γρά-
ψει και δεύτερο, στο οποίο θα συμπερι-
ελάμβανε και τις αποστολές που ακο-
λούθησαν. Συχνά, με τις ανθρωπιστι-
κές αποστολές του προκαλούσε αντι-
δράσεις και απορία, δεδομένου ότι εί-
χε οικογένεια, αλλά τον θυμάμαι πάντα 
να δίνει την ίδια απάντηση σε όλους: 
«Θα μπορούσαν να είναι τα δικά μας 
παιδιά».

Ό Νίκος υπήρξε υπόδειγμα για την 
αγάπη, την προσφορά, το ήθος και την 
αγωνιστικότητά του. Αγωνιστής παρέ-
μεινε μέχρι και την ύστατη στιγμή. Τε-
λειώνοντας, είναι τιμή για εμένα, αλ-
λά και πρόκληση να έχω έναν τέτοιο 
μπαμπά. Ελπίζω να σε κάνω περήφα-
νο, ακολουθώντας τα βήματά σου. Σ ά-
γαπώ και μου λείπεις! 

Δήμητρα Δούση
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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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125! years of innovation
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*  Για τους αποφοίτους 15% έκπτωση στα ανταλλακτικά και εργασία Mercedes-Benz 
 και 20% έκπτωση στα ανταλλακτικά και εργασία Smart


