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------------- - ------------- 

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜOΣ ΔΡAΣΗΣ 2015-2016 

(1/2015 – 9/2016) 

------------- - ------------- 

 

(ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΗ- ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ 

ΑΝΑ ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΞΟΝΑ) 

 

 

Α. ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ – ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 

Β.  ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ ΘΕΣΜΟΥ ΤΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ  

Γ.  «ΕΠΙΛΕΓΟΥΜΕ ΚΑΙ ΨΗΦΙΖΟΥΜΕ ΣΥΝΑΠΟΦΟΙΤΟΥΣ ΚΑΙ ΠΑΛΙΟΥΣ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΜΑΣ 
ΣΤΑ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΜΑΣ»  

Δ.   REUNION  – ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΙΣ ΣΥΝΑΠΟΦΟΙΤΩΝ - ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΑΞΕΩΝ 

Ε. ΒΡΑΒΕΥΣΕΙΣ – ΣΥΝΑΠΟΦΟΙΤΟΙ ΤΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ – Π. ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ 

ΣΤ.  ΥΠΟΔΟΜΕΣ  –ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ- ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ 

Ζ.  ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΣΕ ΣΩΜΑΤΕΙΑ ΚΑΙ ΦΟΡΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΩΝ  

Η. ΠΡΟΒΟΛΗ  ΚΑΙ ΜΕΣΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ 

Θ.  ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΑΥΞΗΣΗ ΝΕΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ 
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Tο Δ.Σ. στην διάρκεια της περιόδου 2015-2016 (μέχρι 30/9/2016)  

αποφάσισε και υλοποίησε: 

 

Α. ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ – ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ - ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ  

 

Α1. ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ -  ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ (ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΑ 

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ –ΗΜΕΡΙΔΕΣ – ΣΥΝΕΔΡΙΑ- ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΥΡΩΠΑΙΚΑ ΕΡΓΑ) 

Α.1.1 «Η ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΗ ΤΕΧΝΗ» (ΤΕΤΑΡΤΗ 20 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2016) 

Η Ένωση Οικονομολόγων Εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε συνεργασία 

με το Σύνδεσμο Αποφοίτων της Ιωνιδείου Σχολής Πειραιά διοργάνωσαν επιμορφωτική 

ημερίδα με θέμα: «Η Διδακτική των Οικονομικών Μαθημάτων στην Δευτεροβάθμια 

Εκπαίδευση Μέσα από τη Τέχνη» την Τετάρτη 20 Απριλίου 2016 και από ώρα 9:30π.μ. 

μέχρι 3 μ.μ. Η ημερίδα πραγματοποιήθηκε στο ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ 

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (Λουδοβίκου 1, Πλατεία Οδησσού, πλησίον του σταθμού 

ΗΣΑΠ Πειραιά. Η ημερίδα ήταν  ανοικτή στο κοινό, χωρίς κόστος συμμετοχής και στους 

συμμετέχοντες θα δοθεί βεβαίωση συμμετοχής.  

 

Α.1.2 «ΞΑΝΑΣΚΕΦΤΟΜΑΣΤΕ ΤΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ 

ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΜΙΑ ΟΛΙΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ» (ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 12 

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015) 

Στις 12 Φεβρουαρίου 2016 πραγματοποιήθηκε στο Πανεπιστήμιο Πειραιά η ημερίδα 

διάχυσης της στρατηγικής σύμπραξης DEMOKLEOS, Erasmus+ βασική δράση 2 στη 

Σχολική Εκπαίδευση με θέμα «Ξανασκεφτόμαστε τη Δημοκρατική Συνείδηση και τη 

Συλλογική Ευθύνη για μια ολιστική προσέγγιση του σχολείου» Ο Σύνδεσμος 

Αποφοίτων Ιωνιδείου συμμετέχει ως Κοινωνικός Εταίρος στο πρόγραμμα. Στο 

πλαίσιο της ημερίδας ο Πρόεδρος Κωνσταντίνος Μπουρλετίδης παρουσίασε το μοντέλο 

κοινωνικής εταιρικότητας που θα ακολουθήσει ο Σύνδεσμος υποστηρίζοντας τη Διεύθυνση 

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πειραιά στην Υλοποίηση του Έργου.  Η ομιλία είχε τον 
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τίτλο: «Συνεργατική εταιρικότητα των αποφοίτων ενός σχολείου σε ένα 

ευρωπαϊκό πρόγραμμα όπως το DEMOKLEOS» 

 

A.1.3  Ο ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΗΣ ΙΩΝΙΔΕΙΟΥ ΣΧΟΛΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ 

ΕΤΑΙΡΟΣ ΣΤΗΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ DEMOKLEOS: «ΤΟ ΚΛΕΟΣ ΤΗΣ 

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ» ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ERASMUS+ 

(2015-2018)                                                

Ο Σύνδεσμος Αποφοίτων της Ιωνιδείου Σχολής Πειραιά έχει την τιμή και την ευθύνη να 

αποτελεί Κοινωνικό Εταίρο στην στρατηγική σύμπραξη DEMOKLEOS: Το Κλέος της 

Δημοκρατίας στο Ευρωπαϊκό Σχολείο , ERASMUS+ Βασική Δράση 2 με θέμα 

«Συνεργασία στην Καινοτομία και στην ανταλλαγή καλών Πρακτικών στη Σχολική 

Εκπαίδευση». Leader του προγράμματος είναι η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 

Πειραιά και βασικός εταίρος το Κέντρο Ερευνών του Πανεπιστημίου Πειραιά. Στη 

σύμπραξη συμμετέχουν έξι (6) χώρες (Ελλάδα, Κύπρος, Γερμανία, Τουρκία, Φινλανδία, 

Πορτογαλία) με φορείς από τον χώρο της Δευτεροβάθμιας και Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης 

και συνεργαζόμενους Σχολικούς Εταίρους από τη Γεωργία, τη Ρωσία και την Ουκρανία. 

Βασικό αντικείμενο του έργου είναι η ενίσχυση της δημοκρατικής συνείδησης και της 

συλλογική ευθύνη στην ολιστική προσέγγιση του σχολείου. Στο πλαίσιο αυτό ο Σύνδεσμος 

θα συμβάλλει στην προώθηση και διάχυση των αποτελεσμάτων του έργου ώστε να 

συμβάλλει στην ενημέρωση των ενδιαφερομένων μερών για τα αποτελέσματα, τις δράσεις 

και τα εργαλεία που θα προκύψουν από το έργο 

. 

Α2. ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΙΩΝΙΔΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΠΕΙΡΑΙΑ  

 

Α.2.1  ΓΙΟΡΤΕΣ ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΙΩΝΙΔΕΙΟ ΣΧΟΛΗ 

 

Α.2.1.1  ΓΙΟΡΤΗ ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΗΣ ΤΑΞΕΩΣ 2016 

Στις 16 Ιουνίου 2016, οργανώθηκε στο σχολείο μας για 14η συνεχόμενη χρονιά η 

εκδήλωση που μας γεμίζει πάντοτε με χαρά και αισιοδοξία: η γιορτή αποφοίτησης των 

μαθητών της Γ΄ Λυκείου. Φέτος ήταν η σειρά της «Τάξης του 2016». Η γιορτή αυτή 

οργανώθηκε όπως και κάθε χρόνο από το Σύνδεσμο Αποφοίτων της Ιωνιδείου και το 

Σύλλογο Γονέων του Προτύπου Λυκείου της Ιωνιδείου σε συνεργασία την Διεύθυνση του 
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Σχολείου.  Τα μέλη της Τάξης του 2016 σε ένα κλίμα χαράς και συναισθηματικής 

φόρτισης, αποχαιρέτησαν ως μαθητές το σχολείο αλλάζοντας την ιδιότητα αυτή με αυτή του 

αποφοίτου, μια ιδιότητα που θα τους επιτρέπει να παραμένουν πάντα συνδεδεμένοι με το 

σχολείο, την εξαιρετική παιδεία που έλαβαν, τους καθηγητές που αγάπησαν και τους 

φίλους που απέκτησαν. Έλαβαν αναμνηστικά δώρα, μεταξύ των οποίων ένα T-Shirt με το 

λογότυπο του Σχολείου και την χρονιά αποφοίτησης σε κάθε έναν απόφοιτο και τη 

«φωτογραφία» της τάξης τους, και είχαν την ευκαιρία, μέσα από αυτή την γιορτή, να 

ακούσουν, να μάθουν, αλλά και να γίνουν μέλη της οικογένειας, του Συνδέσμου 

Αποφοίτων της Ιωνιδείου Σχολής Πειραιά.  Συνολικά εγγράφηκαν 109 νέα μέλη στο 

Σύνδεσμο μας. 

Από το Σύνδεσμο Αποφοίτων Ιωνιδείου συμμετείχαν ο Πρόεδρος του ΔΣ Κωνσταντίνος 

Μπουρλετίδης (αποφ.1990), ο Ταμίας Αντώνης Μοραντζής (αποφ.2009), το μέλος του ΔΣ 

Γιώργος Δασκαλάκης και το μέλος του Συνδέσμου Φιλιώ Δασκαλάκη (αποφ.2013). Από το 

Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων του Προτύπου Λυκείου της Ιωνιδείου συμμετείχαν ο 

Πρόεδρος του ΔΣ Γιώργος Δασκαλάκης (με τη διπλή ιδιότητα  του  και ως μέλος του ΔΣ 

των Αποφοίτων Ιωνιδείου), o Αντιπρόεδρος Ηλίας Λάιος, η Γενική Γραμματέας και 

Συναπόφοιτος  Θάλεια Παπακωνσταντίνου και η Ειδική Γραμματέας του ΔΣ, Άννα 

Καίσαρη. 

 

Ο Σύνδεσμος Αποφοίτων Ιωνιδείου Σχολής Πειραιά ευχαριστεί θερμά το Σύλλογο Γονέων 

του Προτύπου Λυκείου του Σχολείου μας για την άψογη συνεργασία και την 

αλληλοβοήθεια, τον Διευθυντή του Προτύπου Λυκείου κ Γιάννη Παπαδόπουλο για την 

φροντίδα, τη συμμετοχή και την υποστήριξη στην υλοποίηση και φέτος αυτού του 

σημαντικού θεσμού. 

 

Α.2.1.2 ΓΙΟΡΤΗ ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΗΣ  ΤΑΞΕΩΣ 2015 

Σε πείσμα των καιρών, της αβεβαιότητας και της ανασφάλειας, οργανώθηκε στο σχολείο 

μας για 13η συνεχόμενη χρονιά μια εκδήλωση που μας γέμισε χαρά και αισιοδοξία η 

γιορτή αποφοίτησης των μαθητών της Γ΄ Λυκείου, της «Τάξης του 2015». Η γιορτή αυτή 

οργανώθηκε φέτος όπως και κάθε χρόνο από το Σύνδεσμο Αποφοίτων της Ιωνιδείου και το 

Σύλλογο Γονέων του Προτύπου Πειραματικού Λυκείου της Ιωνιδείου σε συνεργασία με το 

Συμβούλιο Σχολείου του Προτύπου - Πειραματικού Λυκείου, και την Διεύθυνση του 
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Σχολείου. 

Η Τρίτη 16 Ιουνίου 2015, αποτελεί για την συγκεκριμένη τάξη μια σημαντική ημερομηνία.. 

Την ολοκλήρωση έξι δημιουργικών χρόνων σε ένα σχολείο και το πέρασμα στην 

ενηλικιότητα. Τα μέλη της Τάξης του 2015 σε ένα κλίμα χαράς και συναισθηματικής 

φόρτισης, αποχαιρέτησαν ως μαθητές το σχολείο αλλάζοντας την ιδιότητα αυτή με αυτή του 

αποφοίτου, μια ιδιότητα που θα τους επιτρέπει να παραμένουν πάντα συνδεδεμένοι με το 

σχολείο, την εξαιρετική παιδεία που έλαβαν, τους καθηγητές που αγάπησαν και τους 

φίλους που απέκτησαν. Έλαβαν αναμνηστικά δώρα, μεταξύ των οποίων και τη 

«φωτογραφία» της τάξης τους, και είχαν την ευκαιρία, μέσα από αυτή την γιορτή, να 

ακούσουν, να μάθουν, αλλά και να γίνουν μέλη της οικογένειας, του Συνδέσμου 

Αποφοίτων της Ιωνιδείου Σχολής Πειραιά.  

 

Το Σύνδεσμο Αποφοίτων Ιωνιδείου εκπροσώπησαν ο Πρόεδρος του ΔΣ Κωνσταντίνος 

Μπουρλετίδης (αποφ.1990), ο Γεν. Γραμματέας Παναγιώτης Καλαβρός (αποφ.2003), ο 

Ταμίας Αντώνης Μοραντζής (αποφ.2009) και τα μέλη του Συνδέσμου Φιλιώ Δασκαλάκη 

(αποφ.2013) και Δημήτρης Ίσαρης (αποφ.1984). Τον Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων του 

Προτύπου – Πειραματικού Λυκείου της Ιωνιδείου εκπροσώπησε η Ειδική Γραμματέας του 

ΔΣ, Μαρία Ράμμου 

Ο Σύνδεσμος Αποφοίτων Ιωνιδείου Σχολής Πειραιά ευχαριστεί θερμά το Σύλλογο Γονέων 

ου Προτύπου –Πειραματικού Λυκείου του Σχολείου μας για την άψογη συνεργασία και την 

αλληλοβοήθεια, τον Διευθυντή του Λυκείου κ. Σπύρο Αβραμιώτη, και τον Υποδιευθυντή 

Γιάννη Παπαδόπουλο για την φροντίδα, τη συμμετοχή και την υποστήριξη στην υλοποίηση 

και φέτος αυτού του σημαντικού θεσμού. 

Α.2.2 «ΕΛΛΑΔΑ, ΡΩΜΗ Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΟΥ ΑΓΩΝΟΣ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ, 

ΛΑΤΙΝΙΚΗ ΚΑΙ ΙΤΑΛΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ» (ΣΑΒΒΑΤΟ 30 ΜΑΪΟΥ 2015) 

 

Το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, το Πρότυπο Γυμνάσιο της 

Ιωνιδείου Σχολής Πειραιά, ο Πειραϊκός Σύνδεσμος, ο Σύνδεσμος Αποφοίτων 

Ιωνιδείου Σχολής Πειραιά οργάνωσαν εκδήλωση με θέμα: «Ελλάδα, Ρώμη η έννοια 

του αγώνος στην Αρχαία Ελληνική, Λατινική και Ιταλική γραμματεία» Στην εκδήλωση 

συμμετείχαν το Πρότυπο Λύκειο Ιωνιδείου Σχολής Πειραιά, το Ζάνειο Πειραματικό 
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Γυμνάσιο Πειραιά, το Ράλλειο Λύκειο Πειραιά και το Χορωδιακό Εργαστήρι της 

Ελένης Γκαϊτατζή. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στην μεγάλη αίθουσα εκδηλώσεων 

του Πειραϊκού Συνδέσμου το Σάββατο 30 Μαΐου και ώρα 10:00 π.μ.. 

 

Α3. ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ  ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΥ  

 

Α.3.1 «ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΕΥΡΩΠΗ ΠΟΥ ΘΕΛΟΥΜΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ – ΘΕΣΜΟΙ - 

ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΟ» ( ΠΕΜΠΤΗ 17-9-2015) 

Ο Σύνδεσμος Αποφοίτων της Ιωνιδείου Σχολής Πειραιά πραγματοποίησε με επιτυχία 

την ανοιχτή εκδήλωση –συζήτηση με θέμα «Ποιά είναι η Ευρώπη που θέλουμε 

Οικονομία – Θεσμοί - Μεταναστευτικό». Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 

17 Σεπτεμβρίου 2015, στις 19.00, στην αίθουσα εκδηλώσεων του Συνδέσμου  

Κεντρικοί ομιλητές της εκδήλωσης ήταν οι απόφοιτοι της Ιωνιδείου Σχολής Πειραιά 

Κώστας Δουζίνας (αποφ.69) Καθηγητής της Φιλοσοφίας του Δικαίου και Συνταγματικού 

Δικαίου στο Κολλέγιο Birkbeck του Πανεπιστημίου του Λονδίνου και Διευθυντής του 

Ινστιτούτου του Birkbeck στις Ανθρωπιστικές Επιστήμες – Υποψήφιος Βουλευτής με τον 

ΣΥΡΙΖΑ στην Α ΄ Πειραιά και ο Νίκος Μαραγκός (αποφ.79) Διευθυντής Κλινικής 

Ωτορινολαρυγγολογίας, Χειρουργικής Κεφαλής & Τραχήλου, Χειρουργικής Βάσης Κρανίου 

στο ΙΑΣΩ, Επισκέπτης Καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Mainz, Υποψήφιος Βουλευτής 

Επικρατείας με το συνασπισμό «Δημοκρατικοί, Κοινωνία Αξιών, Κόμμα Πειρατών 

Ελλάδος» 

Την συζήτηση συντόνισε ο Κωνσταντίνος Μπουρλετίδης, Συντονιστής της Μονάδας 

Διασφάλισης Ποιότητας του Πανεπιστημίου Αθηνών και Πρόεδρος του Συνδέσμου 

Αποφοίτων της Ιωνιδείου. 

Ακολούθησε ενδιαφέρουσα συζήτηση και υποβολή ερωτήσεων στους ομιλητές.  

Ήταν τόσο έντονο το ενδιαφέρον των συμμετεχόντων με αποτέλεσμα η εκδήλωση να 

ολοκληρωθεί μετά τις 11.00 το βράδυ. Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους 

συναπόφοιτοι και φίλοι των Αποφοίτων της Ιωνιδείου και μεταξύ άλλων ο Βουλευτής 

Πειραιά Θεόδωρος Δρίτσας, η Περιφερειακή Σύμβουλος Αττικής και απόφοιτος της 

Ιωνιδείου Μαρία Γιαννακάκη, η Δημοτική Σύμβουλος Πειραιά Βάνα Μελά, ο κοινοτικός 

σύμβουλος του Α΄Διαμερίσματος Πειραιά και Ταμίας του ΔΣ των αποφοίτων της Ιωνιδείου 

Αντώνης Μοραντζής, ο Ιωάννης Καρδαράς Μέλος του Δ.Σ του Δικηγορικού Συλλόγου 
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Πειραιά, ο Κοσμήτορας της Σχολής Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών του 

Πανεπιστημίου Αθηνών και απόφοιτος της Ιωνιδείου Σχολής Μιχαήλ Σπουρδαλάκης, Το 

μέλος του Κεντρικού Συμβουλίου του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος και απόφοιτος 

της Ιωνιδείου Δημήτρης Ίσσαρης, η Φρόσω Κλαμπανιστή Πρόεδρος του Συλλόγου 

Καθηγητών Προτύπων –Πειραματικών Σχολείων, Ο Πρόεδρος του Συλλόγου Αποφοίτων 

του Ζαννείου Πειραματικού Λυκείου Γεώργιος Βίτσας, η Γενική Γραμματέας του Συλλόγου 

Γονέων και Κηδεμόνων του Προτύπου Λυκείου της Ιωνιδείου Σχολής Πειραιά και 

απόφοιτος της Σχολής Θάλεια Παπακωνσταντίνου, η συγγραφέας – κριτικός 

κινηματογράφου και απόφοιτος της Ιωνιδείου Ειρήνη Σταματοπούλου, ο Διευθυντής 

ΔΕΔΗΕ Αττικής και Γραμματέας Πειραιά του Συνδέσμου Αποφοίτων Ιωνιδείου Γιάννης 

Κωνσταντόπουλος, ο Γενικός Γραμματέας του Συνδέσμου Παναγιώτης Καλαβρός, ο 

Έφορος Εκδηλώσεων του Συνδέσμου Δημήτρης Πετσετάκης, ο Αναπληρωτής 

Γραμματέας του Συνδέσμου Αλέξανδρος Λιγνός και ο τραγουδιστής και συνθέτης 

Χρήστος Κάλοου. 

 

Α.3.2 ΕΙΡΗΝΗ ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΥ (ΑΠΟΦ. 91): «Ο ΚΑΝΟΝΑΣ ΤΟΥ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ –

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΑΙΓΟΚΕΡΩΣ» - ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΒΙΒΛΙΟΥ (ΔΕΥΤΕΡΑ 2-11-2015) 

Με πολύ μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε η παρουσίαση του νέου βιβλίου της 

συναποφοίτου και Ιστορικού – Θεωρητικού του Κινηματογράφου Ειρήνης 

Σταματοπούλου με τίτλο «Ο Κανόνας του Παιχνιδιού», Εκδόσεις Αιγόκερως, από το 

Σύνδεσμο Αποφοίτων της Ιωνιδείου Σχολής Πειραιά. Η εκδήλωση της πραγματοποιήθηκε 

στην αίθουσα «Μεγάλων Ευεργετών, Γεώργιος Μπόμπολας» του Συνδέσμου, την 

Δευτέρα 02/11/2015. Ο Σύνδεσμος των Αποφοίτων είχε την ευκαιρία να παρουσιάσει στο 

κοινό του Πειραιά αλλά και στους φίλους του το πρώτο μυθιστόρημα της Ειρήνης 

Σταματοπούλου, μίας εξαιρετικής αποφοίτου η θεωρείται η σημαντικότερη ελληνίδα 

συγγραφέας στο χώρο της ιστορίας και κριτικής του κινηματογράφου. 

Την εκδήλωση τίμησε πλήθος κόσμου και ιδιαίτερα νέων ανθρώπων κατί που 

αποδεικνύει ότι η αναζήτησή μας για την τέχνη και τον πολιτισμό είναι διαρκής και ιδιαίτερα 

από τους νέους. 

Την εκδήλωση προλόγισε ο Κωνσταντίνος Μπουρλετίδης, Πρόεδρος του Συνδέσμου 

Αποφοίτων Ιωνιδείου ενώ για το βιβλίο εκτός από την συγγραφέα μίλησαν, ο Θανάσης 

Αγάθος, Επίκουρος Καθηγητής Νεοελληνικής Φιλολογίας ΕΚΠΑ – Συγγραφέας και ο 
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Κωνσταντίνος Μπούρας, Συγγραφέας – Κριτικός. Αποσπάσματα του 

μυθιστορήματος διάβασαν οι ηθοποιοί Έφη Βενιανάκη και Νατάσα Κοτσοβού. 

Ανάμεσα στους παρευρισκόμενους διακρίναμε τον κ. Γρηγόρη Πλαστάρα, Πρόεδρο του 

Συνδέσμου Εκδοτών Βιβλίου, τον γνωστό και πάντα αγαπητό σκηνοθέτη Νίκο Αλευρά και 

τον εκδότη του “Αιγόκερου” κ. Ιωάννη Σολδάτο. Τον Σύνδεσμο Αποφοίτων 

εκπροσώπησαν με την παρουσία τους ο Πρόεδρος Κώστας Μπουρλετίδης, 

ο  Αντιπρόεδρος Κώστας Βουτσινάς, ο Γενικός Γραμματέας Παναγιώτης Καλαβρός και το 

νεότερο μέλος των αποφοίτων Φιλιώ Δασκαλάκη. 

  

 

Β. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ ΘΕΣΜΟΥ ΤΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ  

 

Β1 ΣΥΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΥΠΟΜΝΗΜΑΤΟΣ  ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΔΙΑΡΚΟΥΣ 

ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΜΟΡΦΩΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ (2 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2016) 

Το συντονιστικό όργανο των Συλλόγων Αποφοίτων των Ιστορικών Προτύπων Σχολείων, 

(στο οποίο δραστηριοποιείται ο Σύνδεσμος Αποφοίτων Ιωνιδείου), απέστειλε στις 2 

Αυγούστου 2016 σε όλα τα μέλη της Διαρκούς Επιτροπής Μορφωτικών Υποθέσεων της 

Βουλής, Υπόμνημα στο οποίο περιγράφονται επακριβώς οι προτάσεις του Συντονιστικού 

Οργάνου Αποφοίτων Προτύπων Ιστορικών Σχολείων σχετικά με την λειτουργία των 

Προτύπων Σχολείων. 

 

Β2. ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΕ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΜΟΡΦΩΤΙΚΩΝ 

ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΘΕΜΑ ΤΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ 

Την Πέμπτη 9 Ιουνίου 2016 πραγματοποιήθηκε σε ιδιαίτερα θετικό κλίμα, συνάντηση των 

εκπροσώπων του Συντονιστικού Οργάνου των Συλλόγων Αποφοίτων Προτύπων 

Ιστορικών Σχολείων με τον Πρόεδρο της Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων της 

Βουλής, και βουλευτή Επικρατείας καθ. Κώστα Γαβρόγλου. Η συνάντηση 

πραγματοποιήθηκε με πρωτοβουλία του Συνδέσμου Αποφοίτων Ιωνιδείου Σχολής Πειραιά 

και την βοήθεια και παρουσία σε αυτή του συναπόφοιτου καθ. Κώστα Δουζίνα 

(αποφ.69), Βουλευτή Α΄Πειραιά, μέλους της ίδιας Επιτροπής (και Προέδρου της Διαρκούς 

Επιτροπής Εξωτερικών και Άμυνας της Βουλής). 

Σκοπός της συνάντησης ήταν η παρουσίαση των θέσεων και προτάσεων των Συλλόγων 
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Αποφοίτων για το μέλλον, την εξέλιξη αλλά και την υποστήριξη του θεσμού των 

Προτύπων και Πειραματικών Σχολείων, όπως αυτές διατυπώθηκαν στο, προς τον κ. 

Υπουργό Παιδείας, κοινό έγγραφο –υπόμνημα των Συλλόγων Αποφοίτων, της 24ης 

Φεβρουαρίου 2016. Παράλληλα τα μέλη των συλλόγων αποφοίτων έθεσαν στα μέλη της 

επιτροπής τις επιφυλάξεις τους σε σχέση με το πόρισμα του «Εθνικού και 

κοινωνικού διαλόγου για την παιδεία» (Επιτροπή Λιάκου) και τις επιπτώσεις που θα 

έχει στο θεσμό των Προτύπων και Πειραματικών Σχολείων, εφόσον ακολουθηθούν 

πλήρως οι βασικές αρχές του. 

Ο Πρόεδρος του Συνδέσμου Αποφοίτων της Ιωνιδείου Σχολής Πειραιά Κωνσταντίνος 

Μπουρλετίδης, έχοντας εξουσιοδοτηθεί από τα μέλη του Συντονιστικού, παρουσίασε στον 

Πρόεδρο της Επιτροπής Κωνσταντίνο Γαβρόγλου και στο μέλος Κώστα Δουζίνα τις θέσεις 

των συλλόγων αποφοίτων ο οποίες αποτυπώνονται στους εξής τέσσερις άξονες: 

(α) Στήριξη και Διεύρυνση του Θεσμού των Προτύπων Σχολείων με ένταξη στο θεσμό 

σχολείων, που ενώ είναι ιστορικά , αποκλείστηκαν από τη δυνατότητα να παραμείνουν 

Πρότυπα και έμεινα Πειραματικά (Λύκειο Ζωσιμαίας, Ζάνειο Πειραιά, Α΄ Πλάκας, 

Πειραματικό Αθηνών). 

(β) Αλλαγή στο πλαίσιο χρηματοδότησης και αξιοποίησης πόρων των εν λόγω 

σχολείων. Η χρηματοδότηση τους θα πρέπει να απεμπλακεί από την σχολική επιτροπή 

των φορέων τοπικής αυτοδιοίκησης δεδομένου ότι δέχονται μαθητές από ευρύτερες 

περιοχές του Δήμου στον οποίο υπάγονται. Παρατηρείται το φαινόμενο με το υπάρχον 

μοντέλο δωρεές, έσοδα και κληροδοτήματα που αφορούν τα εν λόγω σχολεία να 

πηγαίνουν στην κάλυψη αναγκών των Δήμων και όχι στους εκπαιδευτικούς –λειτουργικούς 

σκοπούς τους. 

(γ) Ενίσχυση του εκπαιδευτικού και υποστηρικτικού προσωπικού τους με την 

παροχή κινήτρων στους εκπαιδευτικούς που διδάσκουν σε αυτά , με την διασφάλιση της 

θέσης και της εξέλιξης τους όταν ολοκληρώνεται η θητεία τους σε αυτά. 

(δ) Περαιτέρω θεσμική κατοχύρωση των Συλλόγων Αποφοίτων των Σχολείων με 

συμμετοχή εκτός του Συμβουλίου και στα ΕΠΕΣ ώστε να μπορούν τα μέλη τους πάντοτε 

εθελοντικά να συνδράμουν τις δράσεις του Σχολείου και να συμβάλλουν στη σύνδεση με 

την τοπική κοινωνία. 

Στη συνέχεια έλαβαν το λόγο οι εκπρόσωποι των σχολείων παρουσιάζοντας τα επιμέρους 

προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα σχολεία τους και τις απόψεις τους για το θεσμό. 
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Κοινός τόπος όλων των εκπροσώπων η αναφορά στη συμβολή των σχολείων 

στην παροχή υψηλής ποιότητας δημόσιας παιδείας, η διαχρονικά αποδεδειγμένη 

δυνατότητα ανάπτυξης ανοδικής κοινωνικής κινητικότητας για τους μαθητές χαμηλότερων 

κοινωνικών τάξεων, η ισότητα ευκαιριών που δίνεται στα παιδιά αλλά και το γεγονός ότι ο 

θεσμός των Προτύπων Σχολείων αγκαλιάστηκε από το σύνολο της Κοινωνίας λόγω της 

διαφάνειας και της αξιοκρατίας στην εφαρμογή του. Επίσης τονίστηκε ιδιαίτερα προς την 

επιτροπή, ο εθελοντικός χαρακτήρας και η αγάπη μας προς τα Σχολεία αυτά ως ο 

μοναδικός λόγος ενασχόλησης μας. 

Οι εκπρόσωποι της Επιτροπής Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής ευχαρίστησαν του 

συλλόγους αποφοίτων για τη διαχρονική παρουσία και προσπάθεια τους αλλά 

διατύπωσαν συγκεκριμένους προβληματισμούς ως προς τη λειτουργία και την φιλοσοφία 

των Προτύπων Σχολείων και την αναγκαιότητα διεξαγωγής των εισαγωγικών εξετάσεων. 

Πιο συγκεκριμένα υπογράμμισαν ότι βασικό στοιχείο που έχει προκύψει από το διάλογο 

είναι η ανάγκη μείωσης του «εξεταστοκεντρικού» ρόλου του σχολείου και ιδιαίτερα του 

Λυκείου. Τα παιδιά δίνουν βάρος στις εξετάσεις και χάνουν την ουσία της παιδείας. 

Παράλληλα ενισχύεται σε μεγάλο βαθμό η νόμιμη και παράνομη «παραπαιδεία» σε βάρος 

της οικονομικής κατάστασης της ελληνικής οικογένειας. 

Επίσης τα μέλη της επιτροπής δήλωσαν ότι επιδίωξή της πολιτικής ηγεσίας είναι η αύξηση 

των Πειραματικών Σχολείων, καθώς κάτι τέτοιο συμβαδίζει με την ευρωπαϊκή 

πραγματικότητα, όπου αναπτύσσεται έντονα το φαινόμενο του «πειραματισμού». Στη 

λογική αυτή θα πρέπει να βοηθούνται μαθητές διαφόρων μαθησιακών επιπέδων να 

βελτιώνουν την επίδοση τους και όχι να επιλέγονται οι καλύτεροι μέσω μιας εξέτασης, διότι 

μια τέτοια πρακτική προάγει τον ελιτισμό. Ξεκαθάρισαν επίσης ότι η δυνατότητα 

οικονομικής ενίσχυσης των σχολείων αυτών υπό τις παρούσες δημοσιονομικές συνθήκες 

είναι ανέφικτη. Το Υπουργείο όμως έχει ξεκινήσει μία προσπάθεια ανασχεδιασμού & 

ορθολογικοποίησης των προϋπολογισμών των σχολείων ώστε να γνωρίζει η ελληνική 

κοινωνία αλλά και αυτοί που λαμβάνουν αποφάσεις ποσό κοστίζει μια σχολική μονάδα και 

ανάλογα να γίνεται η χρηματοδότηση και όχι οριζόντια. 

Εν κατακλείδι, αποφασίστηκε από κοινού: α) να υποβληθεί στην Διαρκή Επιτροπή 

Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής ένα Υπόμνημα στο οποίο θα περιγράφονται 

επακριβώς οι προτάσεις του Συντονιστικού Οργάνου Αποφοίτων Προτύπων Ιστορικών 

Σχολείων σχετικά με την λειτουργία των Προτύπων Σχολείων και β) να επαναληφθεί η 
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συνάντηση εντός ευλόγου χρόνου. 

Στην συνάντηση έδωσαν το παρόν οι Πρόεδροι των Συλλόγων Αποφοίτων Βαρβακείου, 

Ιωνιδείου, Ευαγγελικής Σμύρνης, Πειραματικού Πανεπιστημίου Αθηνών, Ζανείου Πειραιά, 

Α’ Πλάκας & Ζωσιμαίας κ.κ. Σωτήρης Ζησόπουλος, Κωνσταντίνος Μπουρλετίδης, 

Θάνος Τσιμπερδώνης, Ιωάννης Βαρότσος, Γιώργος Βίτσας, Ματθαίος Αρταβάνης 

και Αθανάσιος Δάλλας, ο Αντιπρόεδρος των Αποφοίτων Ιωνιδείου Κώστας Βουτσινάς 

και ο Γεν Γραμματέας του Συνδέσμου Αποφοίτων Ιωνιδείου Παναγιώτης Καλαβρός 

 

Β3 ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΙΩΝΙΔΕΙΟΥ ΣΧΟΛΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΠΕΝΤΕ (5) ΠΡΟΤΥΠΑ – ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΑ ΓΥΜΝΑΣΙΑ 

 

Ο Σύνδεσμος Αποφοίτων Ιωνιδείου Σχολής Πειραιά ανταποκρινόμενος στην από 

5/3/2015 Αριθμ.Πρωτ.:36579/Δ6 επιστολή – εγκύκλιο του Αναπληρωτή Υπουργού 

Παιδείας Τάσου Κουράκη, υπέβαλλε εγγράφως τις προτάσεις του επί των κριτηρίων και 

του τρόπου εισαγωγής των μαθητών/τριών στην Α΄ τάξη των πέντε Π.Π.Γ που θα 

χαρακτηριστούν ως Πρότυπα. Οι προτάσεις αυτές σύμφωνα με την εγκύκλιο του 

Υπουργού διαβιβάστηκαν και διαβάστηκαν στη συνεδρίαση του σχολικού συμβουλίου που 

πραγματοποιείται στις 11 Μαρτίου 2015, και ώρα  13.30 στην Ιωνίδειο Σχολή 

Πιο συγκεκριμένα ο Διευθυντής του Προτύπου-Πειραματικού Γυμνασίου της Ιωνιδείου 

κ. Άνθης ζήτησε από τον Σύνδεσμο Αποφοίτων να καταθέσουμε την πρότασή μας μέχρι 

την Τετάρτη 11 Μαρτίου 2015. Είναι σημαντικό γιατί για πρώτη φορά η ηγεσία του 

Υπουργείου Παιδείας μας αναγνωρίζει τους το ρόλο των αποφοίτων και ζητά την ενεργή 

εμπλοκή τους. 

Ακολουθεί η επιστολή που αποστείλαμε στο Σχολείο: 

Προτάσεις Συνδέσμου Αποφοίτων Ιωνιδείου Σχολής Πειραιά για την εισαγωγή στα 

πέντε (5) Πρότυπα –Πειραματικά Γυμνάσια 

Ο Σύνδεσμος Αποφοίτων Ιωνιδείου Σχολής Πειραιά επιθυμεί να συμβάλλει εποικοδομητικά 

στην ανάπτυξη και περαιτέρω βελτίωση του θεσμού των «Προτύπων – Πειραματικών» 

Σχολείων. Στο πλαίσιο αυτό και ανταποκρινόμενος στην από 5/3/2015 

Αριθμ.Πρωτ.:36579/Δ6 επιστολή – εγκύκλιο του Αναπληρωτή Υπουργού Παιδείας Τάσου 

Κουράκη, υποβάλλει εγγράφως τις προτάσεις του  επί των κριτηρίων και του τρόπου 

εισαγωγής των μαθητών/τριών στην Α΄ τάξη των πέντε Π.Π.Γ που θα χαρακτηριστούν ως 
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Πρότυπα. Οι προτάσεις αυτές σύμφωνα με την εγκύκλιο του Υπουργού θα 

διαβαστούν στη συνεδρίαση του σχολικού συμβουλίου 

(α) Τρόπος Εισαγωγής 

Πρωτίστως πιστεύουμε ότι θα πρέπει να διατηρηθεί η διαδικασία εισαγωγικών εξετάσεων στην Α 

Γυμνασίου.Προτείνουμε να διατηρηθεί η διαδικασία εξέτασης που ακολουθήθηκε τα προηγούμενα

 δύο χρόνια.  

Κυρίως διότι έχει δοκιμαστεί με επιτυχία, ήδη μεγάλο τμήμα της κοινωνίας που 

προετοιμάζεται για αυτές τις εξετάσεις ακολουθεί αυτό το μοντέλο προετοιμασίας, και 

βέβαια δεν υπάρχει επαρκής χρόνος να αναπτυχθεί τουλάχιστον για φέτος ένα νέο 

μοντέλο. Βεβαίως από την επόμενη χρονιά θα πρέπει να δοθεί η δυνατότητα 

επαναπροσδιορισμού της διαδικασίας ύστερα από διαβούλευση. 

Σημαντικό στοιχείο στον τρόπο εισαγωγής  

είναι η εξασφάλιση του αδιάβλητου των εξετάσεων, μέσα από τησυμμετοχή και  

επίβλεψη στελεχών και Υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας.   

Στο πλαίσιο αυτό θα πρέπει να οριστεί επιτροπή εξετάσεων η οποία θα βάλει τα θέματα, 

αλλά και το αντίστοιχο βαθμολογικό κέντρο στο οποίο θα γίνει η συγκέντρωση και 

διόρθωση των γραπτών. 

(β) Κριτήρια Εισαγωγής και Αξιολόγησης 

Η διεξαγωγή των εξετάσεων θα πρέπει να γίνει εσωτερικά σε κάθε σχολείο. Προτείνεται 

μεγάλο μέρος των θεμάτων να είναι πολλαπλής επιλογής που θα διορθωθούν μέσω 

έτοιμου ελεύθερου συστήματος σαρωτή ώστε να διευκολυνθεί η διαδικασία διόρθωσης και 

μείωσης του υποκειμενικού στοιχείου των αξιολογητών 

(γ) Κόστος Εξετάσεων 

Ο Σύνδεσμος Αποφοίτων Ιωνιδείου και τα μέλη του θα συμβάλλουν τόσο οικονομικά όσο 

και με τη διάθεση ανθρώπινων πόρων για την υλοποίηση του εγχειρήματος. Έχουμε ήδη 

θέσει το θέμα και στο Δήμο Πειραιά και στην Σχολική Επιτροπή 

 

Β4 «ΤΙ ΘΑ ΚΑΝΕΤΕ ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΤΥΠΑ – ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΑΝ ΕΚΛΕΓΕΙΤΕ 

ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ» (24 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ2015) 

Ο Σύνδεσμος Αποφοίτων Ιωνιδείου Σχολής Πειραιά, ύστερα από αίτημα πολλών μελών και 

φίλων του αλλά και γονέων και εκπαιδευτικών της Ιωνιδείου και άλλων Προτύπων – 

Πειραματικών Σχολείων, έθεσε σε όλα τα κόμματα του Συνταγματικού τόξου ένα 
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συγκεκριμένο ερώτημα: «Τι σκοπεύετε να κάνετε με τα Πρότυπα –Πειραματικά 

Σχολεία αν εκλεγείτε κυβέρνηση». Τις τελευταίες μέρες πληθαίνουν ανακοινώσεις 

κομματικών επιτροπών και τοπικών ή συνδικαλιστικών οργανώσεων αλλά και 

δημοσιεύματα έντυπων και ηλεκτρονικών μέσων που αναφέρονται στο μέλλον του θεσμού, 

δημιουργώντας ένα «θολό» τοπίο που έχει προξενήσει ιδιαίτερη ανησυχία σε όλους όσους 

εμπλέκονται, ενδιαφέρονται και πιστεύουν στο θεσμό των Προτύπων – Πειραματικών 

Σχολείων. 

Αναζητώντας υπεύθυνες απαντήσεις, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδέσμου, 

επικοινώνησαν με στελέχη όλων των κομμάτων και διαβίβασαν  το ερώτημα με επίσημη 

επιστολή. Οι απαντήσεις των κομμάτων κοινοποιήθηκαν από όλα τα έντυπα και 

ηλεκτρονικά μέσα του Συνδέσμου Αποφοίτων Ιωνιδείου Σχολής Πειραιά, την Παρασκευή 

23 Ιανουαρίου 2015. 

 Ανταποκρίθηκαν και τα έξι κόμματα και ευχαριστούμε τους εκπροσώπους τους για την 

άμεση ανταπόκριση τους. Στο γκρουπ, στην επίσημη σελίδα και στον προσωπικό 

λογαριασμό του Προέδρου του ΔΣ στο Facebook αναρτήθηκαν οι απαντήσεις των 

κομμάτων με τη σειρά αποστολής τους η οποία ήταν οι εξής: 1) ΑΝΕΛ, 2) ΚΚΕ, 3) ΠΑΣΟΚ, 

4) ΠΡΑΣΙΝΟΙ -ΔΗΜΑΡ, 5) ΣΥΡΙΖΑ, 6) ΝΔ. 

Γ. «ΕΠΙΛΕΓΟΥΜΕ ΚΑΙ ΨΗΦΙΖΟΥΜΕ ΣΥΝΑΠΟΦΟΙΤΟΥΣ ΚΑΙ ΠΑΛΙΟΥΣ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ 

ΜΑΣ ΣΤΑ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΜΑΣ» (ΚΥΡΙΑΚΗ  25 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015 ΚΑΙ 

20 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2015 

 
Συνεχίζοντας την παράδοση του Συνδέσμου Αποφοίτων Ιωνιδείου προτρέψαμε όλους 

τους συναποφοίτους και φίλους του Συνδέσμου να «σταυρώσουν» όποιους 

συναποφοίτους και παλιούς  καθηγητές βρουν στα ψηφοδέλτια της δικής τους 

επιλογής. Στο πλαίσιο αυτής της πρακτικής, ο Σύνδεσμος Αποφοίτων Ιωνιδείου  όπως 

και τις προηγούμενες φορές αναζήτησε υποψήφιους συναπόφοιτους και παλιούς 

καθηγητές και δημοσίευσε στην ιστοσελίδα, στο blog και στο facebook τα ονόματα 

τους, το έτος αποφοίτησης, τον πολιτικό σχηματισμό στον οποίο συμμετέχουν και 

την περιφέρεια στην οποία πολιτεύονται. Η διαδικτυακή ενημέρωση μέσω 

NEWSLETTER,  και στο γκρουπ και τη σελίδα του Συνδέσμου στο Facebook, 

συνεχίστηκε μέχρι και τις εκλογές, ενώ μέχρι την ημέρα των εκλογών εκτός από τον 

πίνακα των υποψηφίων δημοσιεύονταν και άλλες πληροφορίες όπως βιογραφικά 
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σημειώματα κ.α 

 

Δ.  REUNION  – ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΙΣ ΣΥΝΑΠΟΦΟΙΤΩΝ - ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΑΞΕΩΝ 

.  

Δ.1 ΕΚΔΗΛΩΣΗ REUNION ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΕΤΩΝ  

 

Δ.1.1 REUNION 2015 ΣΤΟΝ ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΚΟ ΌΜΙΛΟ ΠΕΙΡΑΙΑ (ΣΑΒΒΑΤΟ 25 

ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2015) 

Με μια μικρή μετάθεση τριών μηνών, σε φθινοπωρινό φόντο αλλά με καλοκαιρινή 

διάθεση ο Σύνδεσμος Αποφοίτων Ιωνιδείου Σχολής Πειραιά, πραγματοποίησε με μεγάλη 

επιτυχία και για 13η συνεχόμενη χρονιά, (και όχι γρουσούζικη όπως αποδείχτηκε), την 

καθιερωμένη εκδήλωση – Reunion στο Εστιατόριο του  Ιστιοπλοϊκού Ομίλου Πειραιά το 

Σάββατο 24 Οκτωβρίου 2015.   

Η προσέλευση των συναποφοίτων και φίλων του Συνδέσμου ήταν μεγάλη, ενώ το 

κέφι και το χιούμορ κυριάρχησαν καθ’ όλη την διάρκεια της εκδήλωσης! Για πρώτη φορά η 

εκδήλωση έγινε Σάββατο και εξελίχθηκε σε ένα πάρτι, την μουσική επιμέλεια του οποίου 

είχε αναλάβει ο Έφορος του Συνδέσμου Δημήτρης Πετσετάκης. 

Εκπρόσωποι και παρέες δεκαοκτώ (18) τάξεων,  των ετών 1946, 1958, 1969, 1970, 

1973, 1974, 1977, 1978, 1981, 1984, 1987, 1988, 1990, 1993, 1997, 2000, 2003, 2013, 

αλλά και φίλοι του Συνδέσμου και της Ιωνιδείου, έδωσαν δυναμικό παρών, και είχαν 

την ευκαιρία να ξαναβρεθούν και να ανταλλάξουν αναμνήσεις για το σχολείο, σε έναν από 

τους ομορφότερους χώρους της πόλης μας. Όμως αναμφισβήτητα την παράσταση έκλεψε 

η ιδιαίτερα συγκινητική παρουσία του συναπόφοιτου Π. Αραβαντινού (αποφ. 46), ο 

οποίος συμμετείχε ενεργά,  χόρεψε και κέρδισε το χειροκρότημα όλων!  Μας θύμισε πως η 

ηλικία είναι θέμα διάθεσης και καρδιάς!! 

Επίσης η πιο δραστήρια τάξη με την μεγαλύτερη συμμετοχή και διάθεση ήταν η τάξη 

του 1973 με 21 μέλη στο Reunion. Ευχαριστούμε ιδιαίτερα τον συναπόφοιτο Κώστα 

Μπακή, Υπεύθυνου Συντονιστή της Τάξης του 73 για την κινητοποίηση που έκανε. 

Η συμμετοχή του κόσμου επιβραβεύει με τον καλύτερο τρόπο την προσπάθεια του 

σωματείου μας το οποίο, παρόλο που και το ίδιο βιώνει την οικονομική δυσπραγία, θέλει 

και μπορεί να προσφέρει! 
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Ιδιαίτερη τιμή για το Σύνδεσμο των Αποφοίτων της Ιωνιδείου , η παρουσία 

προσωπικοτήτων της πνευματικής, οικονομικής  και πολιτιστικής ζωής του τόπου.  Μεταξύ 

αυτών ο Αντώνης Μακρής (αποφ.74) Πρόεδρος του Συνδέσμου  Επιχειρήσεων Λιανικής 

Πωλήσεως Ελλάδος (ΣΕΛΠΕ) ο  Στάθης Ευσταθόπουλος (αποφ.81) Πρόεδρος της 

Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Συλλόγων Διδακτικού και Ερευνητικού Προσωπικού 

(ΠΟΣΔΕΠ) - Καθηγητής του Πανεπιστημίου Αθηνών, ο Ιωάννης Μοίρας (αποφ.87) 

Γραμματέας του Κόμματος  των Ανεξάρτητων Ελλήνων, ο Ηθοποιός Σπύρος 

Μπιμπίλας(αποφ.74), ο τηλεσκηνοθέτης Γιώργος Δάμπασης (αποφ.58), ο 

δημοσιογράφος – αθλητικογράφος Κώστας Βερνίκος(αποφ.78), ο Χρυσόστομος 

Ψαρουδάκης (αποφ.97) IT Director της εταιρίας Creative People, η Γιώτα 

Μπουρλετίδου(αποφ.88)  Μέλος του ΔΣ του Δικηγορικού Συλλόγου Πειραιά, 

Ο Δημήτρης Ίσσαρης (αποφ.84) Εκλεγμένο μέλος του Συμβουλίου Αντιπροσώπων του 

Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος , ο Νίκος Παπαγιαννάκης  (Αποφ.90) Πρόεδρος 

του ΔΣ της Φιλολογικής Στέγης Πειραιά. Μεταξύ των φίλων του Συνδέσμου μας διακρίναμε 

τον Γιώργο Χατζηγεωργίου Πρόεδρο των Αποφοίτων του Saint-Paul, τον Δημήτρη 

Μπουρλετίδη Πρόεδρο του Οδοιπορικού Συλλόγου Πειραιά,  και τον εκδότη της 

Εφημερίδας «Η Φωνή των Πειραιωτών» Γιάννη Κανατσέλη 

Ο Σύνδεσμος Αποφοίτων της Ιωνιδείου Σχολής Πειραιά, ευχαριστεί  θερμά τους 

κάτωθι χορηγούς –δωροθέτες για την υποστήριξη τους και τα δώρα που προσέφεραν 

στους φίλους του Συνδέσμου: 

o Τον Βλάση Λαπατά (αποφ. 2000)  και το ξενοδοχείο Maltezana Beach Hotel 

(Αστυπάλαια) για το 3μερο που μας πρόσφερε. 

o Τον Λευτέρη Ελευθερούδη (αποφ. 1993) και το κατάστημα WIND το οποίο διευθύνει  για 

το κινητό τηλέφωνο  . 

o Τις εκδόσεις “Αιγόκερως” και τον διευθυντή του εκδοτικού οίκου κ. Σολδάτο για τα 3 βιβλία 

που μας πρόσφερε. 

o Τον Θανάση Βασίλαινα (αποφ. 82) για το τραπέζι δύο ατόμων στο εστιατόριο 

ΒΑΣΙΛΑΙΝΑΣ 

o Το ερευνητικό πρόγραμμα «Υποστήριξη Ανάπτυξης Δεξιοτήτων και Πιστοποίησης 

Ανθρώπινου Δυναμικού Δια Βίου Μάθησης» του Εθνικού και Καποδιστριακού 

Πανεπιστήμιου Αθηνών Πρόγραμμα  και τον επιστημονικό υπεύθυνο καθηγητή του 
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Πανεπιστημίου Αθηνών Ευθύμιο Λέκκα για τις τρεις υποτροφίες στο 

επιμορφωτικό σεμινάριο «Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων» διάρκειας 160 ωρών 

 

 

Δ3. ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΑΞΕΩΝ  

 

Δ.3.1 ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΑΞΗΣ 1975 – 21 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2015 

Ο Σύνδεσμος Αποφοίτων της Ιωνιδείου Σχολής Πειραιά  σε συνεργασία με το 

Συμβούλιο Σχολείου του Προτύπου Λυκείου της Ιωνιδείου Σχολής Πειραιά στο 

πλαίσιο της δραστηριότητας «Συναντήσεις Τάξεων», διοργάνωσε  το Σάββατο 21 

Νοεμβρίου  2015, και ώρα 11.00 συνάντηση της τάξης του 1975, στην Ιωνίδειο Σχολή. 

Θα πρέπει  να σημειωθεί ότι η τάξη του 1975 έκλεισε το 2015 τα σαράντα (40) χρόνια 

από την αποφοίτηση της. 

Στη συγκεκριμένη εκδήλωση οι απόφοιτοι της τάξης συγκεντρώθηκαν στην αίθουσα 

εκδηλώσεων της Ιωνιδείου Σχολής Πειραιά. Αφού «πάρθηκαν» οι απαραίτητες 

«απουσίες»,  οι παλιοί καθηγητές  της τάξης κ.κ Γιαννόπουλος και Μιχαλακάκος και οι 

κυρίες Καλιαμπέτσου και  Δελίτσικου μίλησαν  για την περίοδο στην οποία οι απόφοιτοι 

του 1975 ήταν μαθητές,  ενώ μοιράστηκαν αναμνηστικά διπλώματα στους αποφοίτους 

της τάξης.  Εκ μέρους των «μαθητών» της τάξεως του 1975 απηύθυνε χαιρετισμό ο 

εκπρόσωπος της τάξης και συντονιστής της εκδήλωσης του Στράτος Γεωργουδής. Την 

Τάξη του 1975 καλωσόρισαν στο σχολείο ο Διευθυντής του Προτύπου Λυκείου της 

Ιωνιδείου Γιάννης Παπαδόπουλος και ο Πρόεδρος των Αποφοίτων της Ιωνιδείου 

Κωνσταντίνος Μπουρλετίδης.  Στη συνέχεια πραγματοποιήθηκε περιήγηση των 

αποφοίτων στους χώρους και στις τάξεις που πέρασαν τα σχολικά τους χρόνια και στην 

έκθεση αρχειακού υλικού του σχολείου.  Η παρέα κατέληξε στην ταβέρνα «ΑΛΛΗ ΣΚΑΛΑ» 

του συναπόφοιτου του 1975 Χρήστου Μαρκοζάνε 

Δ.3.2 ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΑΞΗΣ 1975 – 28 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015 

Ο Σύνδεσμος Αποφοίτων της Ιωνιδείου Σχολής Πειραιά  σε συνεργασία με το 

Συμβούλιο Σχολείου του Προτύπου Λυκείου της Ιωνιδείου Σχολής Πειραιά στο 
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πλαίσιο της δραστηριότητας «Συναντήσεις Τάξεων», διοργάνωσε  το Σάββατο 

28 Φεβρουαρίου  2015, και ώρα 11.00 συνάντηση της τάξης του 1965, στην Ιωνίδειο 

Σχολή. Θα πρέπει  να σημειωθεί ότι η τάξη του 1965 έκλεισε το 2015 τα πενήντα (50) 

χρόνια από την αποφοίτηση της. 

Στη συγκεκριμένη εκδήλωση οι απόφοιτοι της τάξης συγκεντρώθηκαν στην αίθουσα 

εκδηλώσεων της Ιωνιδείου Σχολής Πειραιά. Αφού «πάρθηκαν» οι απαραίτητες 

«απουσίες»,  μοιράστηκαν αναμνηστικά διπλώματα στους αποφοίτους της τάξης.  Εκ 

μέρους των «μαθητών» της τάξεως του 1965 απηύθυνε χαιρετισμό ο εκπρόσωπος της 

τάξης και συντονιστής της εκδήλωσης του Βίκτωρας Καρούκης. Την Τάξη του 1965 

καλωσόρισαν στο σχολείο ο Διευθυντής του Προτύπου Λυκείου της Ιωνιδείου Σπύρος 

Αβραμιώτης, ο Πρόεδρος των Αποφοίτων της Ιωνιδείου Κωνσταντίνος Μπουρλετίδης. 

Και ο Γραμματέας Τομέα Πειραιά των Αποφοίτων της Ιωνιδείου Γιάννης 

Κωνσταντόπουλος. Στη συνέχεια πραγματοποιήθηκε περιήγηση των αποφοίτων 

στους χώρους και στις τάξεις που πέρασαν τα σχολικά τους χρόνια και στην έκθεση 

αρχειακού υλικού του σχολείου. Το ίδιο βράδυ πραγματοποιήθηκε δεξίωση της Τάξης στον 

Ιστιοπλοϊκό Όμιλο Πειραιά  
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Ε. ΒΡΑΒΕΥΣΕΙΣ – ΣΥΝΑΠΟΦΟΙΤΟΙ ΤΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ – Π. ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ 

 

Ε.1  ΒΡΑΒΕΥΣΕΙΣ  2016 

 

Την Κυριακή 21 Φεβρουαρίου  2016 και ώρα 12.00, στην κατάμεστη αίθουσα 

εκδηλώσεων της Ιωνιδείου Σχολής Πειραιά, πραγματοποιήθηκε η κοπή της πίτας και η 

βράβευση των συναποφοίτων τη χρονιάς. Όπως και τις προηγούμενες χρονιές έτσι και 

φέτος οι απόφοιτοι Ιωνιδείου επέλεξαν  συναποφοίτους, που διακρίθηκαν τη χρονιά 

που πέρασε  για την προσφορά τους στην Παιδεία και τον Αθλητισμό, σε θέσεις Ευθύνης 

και Κοινωνικής Προσφοράς και στην Έρευνα και παλιούς αγαπημένους καθηγητές. Οι 

βραβεύσεις αυτές θα πραγματοποιηθούν σε ειδική εκδήλωση μαζί με την κοπή της πίτας 

του Συνδέσμου, την Κυριακή 21Φεβρουαρίου 2016, και ώρα 12.00, στην αίθουσα 

εκδηλώσεων της Ιωνιδείου Σχολής Πειραιά, Σωτήρος Διός 17-19.  

 

Πρόκειται για έναν ιδιαίτερα σημαντικό θεσμό για την πόλη του Πειραιά, ο οποίος 

αναδεικνύει την καθημερινή και σημαντική προσφορά των αποφοίτων της Ιωνιδείου σε 

όλους τους τομείς της οικονομικής και κοινωνικής ζωής.  

 

Οι βραβεύσεις ανά κατηγορία ήταν οι εξής: 

 

Α. ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΙΑΙΤΕΡΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΟΥ ΣΕ ΘΕΣΕΙΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

1. Κωνσταντίνο Λουράντο (Αποφ. 59), Πρόεδρο Πανελληνίου Φαρμακευτικού 

Συλλόγου 

2. Αντώνη Καλογερόγιαννη (Αποφ. 84), Μέλος του ΔΣ της Κοινωφελούς Δημοτικής 

Επιχείρησης Πειραιά (ΚΟΔΕΠ), Δημοτικό  Σύμβουλο Πειραιά  

 

Β. ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΙΑΙΤΕΡΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΟΥ ΣΤΗΝ ΤΕΧΝΗ  ΚΑΙ ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ 

1. Νίκο Διαμαντή (Αποφ.75), Σκηνοθέτη –Καλλιτεχνικό Διευθυντή του Δημοτικού Θεάτρου 

Πειραιά  
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Γ. ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΙΑΙΤΕΡΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΗΣ ΣΤΗΝ ΠΑΙΔΕΙΑ  ΚΑΙ ΤΟΝ 

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟ 

1. Σωτήρη Δρίκο (Αποφ.86), Προπονητή Εθνικής Ομάδας Volley (Πετοσφαίρισης) 

Ανδρών  

 

Δ. ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ 

ΕΥΘΥΝΗ 

1. Αντώνη Μακρή (Αποφ.74 ) Πρόεδρο Συνδέσμου Επιχειρήσεων και Λιανικής 

Πωλήσεως Ελλάδος (ΣΕΛΠΕ), 

 

Ε. ΙΔΙΑΙΤΕΡΗ ΤΙΜΗ ΣΤΟΥΣ ΔΑΣΚΑΛΟΥΣ ΜΑΣ 

1. Σπύρο Αβραμιώτη ,  Καθηγητή Φυσικής & Χημείας -Τ. Διευθυντή Προτύπου 

Λυκείου Ιωνιδείου Σχολής Πειραιά 

2. Πρόδρομο Τριανταφυλλίδη, Καθηγητή Μαθηματικών 

 

ΣΤ. ΒΡΑΒΕΥΣΗ ΤΑΞΕΩΝ 

Η Τάξη 1975, έκλεισε 40 χρόνια αποφοίτησης της το 2015. Πολλά από τα μέλη της έχουν 

διακριθεί στο χώρο της επιστήμης, του πολιτισμού και της κοινωνικής προσφοράς. 

 

Η Τάξη 1974, έχοντας κλείσει  40 χρόνια αποφοίτησης δραστηριοποιήθηκε έντονα το 2015 

σε θέματα δικτύωσης. Πολλά από τα μέλη της έχουν διακριθεί στο χώρο της επιστήμης, 

του πολιτισμού και της κοινωνικής προσφοράς. 

 

Ε.2 ΒΡΑΒΕΥΣΕΙΣ  2015 

 

Την Κυριακή 15 Φεβρουαρίου 2015, και ώρα 12.00, στην αίθουσα εκδηλώσεων της 

Ιωνιδείου Σχολής Πειραιά, Σωτήρος Διός 17-19 σε ειδική εκδήλωση μαζί με την κοπή της 

πίτας του Συνδέσμου πραγματοποιήθηκε η βράβευση των συναποφοίτων της χρονιάς 

Μάλιστα η εκδήλωση κοπής της πίτας πραγματοποιείται για δεύτερη φορά στα 34 

χρόνια ζωής του Συνδέσμου, στο φυσικό χώρο των αποφοίτων, στην Ιωνίδειο 

Σχολή. Όπως και τις προηγούμενες χρονιές έτσι και φέτος επιλέχθηκαν απόφοιτοι της 

Ιωνιδείου, που διακρίθηκαν τη χρονιά που πέρασε  για την προσφορά τους στην Παιδεία 
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και τον Αθλητισμό, σε θέσεις Ευθύνης και Κοινωνικής Προσφοράς και στην 

Έρευνα. Επίσης επιλέχθηκαν και βραβεύονται για την προσφορά τους παλιοί 

αγαπημένοι καθηγητές, και άνθρωποι που προσέφεραν στη Σχολή από διοικητικές 

και τεχνικές θέσεις. 

Πρόκειται για έναν ιδιαίτερα σημαντικό θεσμό για την πόλη του Πειραιά, ο οποίος 

αναδεικνύει την καθημερινή και σημαντική προσφορά των αποφοίτων της Ιωνιδείου σε 

όλους τους τομείς της οικονομικής και κοινωνικής ζωής. 

 

Οι βραβεύσεις ανά κατηγορία ήταν οι  εξής: 

Α. ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΙΑΙΤΕΡΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΠΑΙΔΕΙΑ  ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ 

ΕΡΕΥΝΑ 

1. Μιχαήλ Σπουρδαλάκης  (Αποφ. 72) 

Ο Μιχάλης Σπουρδαλάκης είναι Καθηγητής του Τμήματος Πολιτικών Επιστημών του 

Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και Κοσμήτορας της Σχολής 

Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών του εν λόγω Πανεπιστημίου.  Έχει διδάξει ή/και 

διδάσκει στα Τμήματα: ΜΜΕ, Νομικό, Τ.Ε.Α.Π.Η. του Ε.Κ.Π.Α., Σχολή Αρχιτεκτόνων 

Ε.Μ.Π., στο Bishop’s University, Lennoxville, Κεμπέκ, Καναδάς και University of Manitoba. 

Το ερευνητικό του έργο είναι σημαντικό με ανακοινώσεις σε συνέδρια που 

πραγματοποιήθηκαν στα πανεπιστήμια, Α.Π.Θ., Κρήτης, ΠΑ.ΜΑΚ. και Ε.Κ.Π.Α. και στις 

πόλεις Νέα Υόρκη (Pace U, CUNY), Πράγα, Παρίσι (Sorbone), Βανκούβερ (SFU), Μαδρίτη 

(IPSA), Florence, Λονδίνο (SOAS), ενώ επιβλέπει και συμμετέχει στην υλοποίηση 

ερευνητικών έργων. Ενδεικτικά αναφέρονται «ο Σχεδιασμός και Διαχείριση Συστήματος 

Καταγραφής του Πολιτικού και Κοινωνικού Ριζοσπαστισμού στην Ελλάδα»,  «ο 

Καθορισμός Δεικτών για την αξιολόγηση των πολιτικών ένταξης των υπηκόων Τρίτων 

Χωρών στην Ελληνική Κοινωνία» κ.α 

Είναι Πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας Πολιτικής Επιστήμης (2010-σήμερα), 

Διευθυντής Εργαστηρίου Πολιτικής Επικοινωνίας & Μέσων Ενημέρωσης, (2006-σήμερα), 

Μέλος του Δ.Σ. του Ιδρύματος Σάκη Καράγιωργα (2006- σήμερα), Μέλος του Δ.Σ. του 

Ινστιτούτου Νίκος Πουλαντζάς (2007-). Τα τρέχοντα ερευνητικά του ενδιαφέροντα 

στέφονται γύρω από ζητήματα της θεωρίας των πολιτικών κομμάτων, ελληνικής πολιτικής, 

θεωριών του κράτους, ευρωπαϊκής αριστεράς καθώς και μιας σειράς ζητημάτων που 

προκύπτουν ως αποτέλεσμα των μετασχηματισμών που σημειώνονται στο πρότυπο 
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κοινωνικής οργάνωσης. 

Β. ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΤΟΥΣ ΣΕ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

1. Αντώνης Παπαδημητρίου (Αποφ.73 ) 

Ο Αντώνης Παπαδημητρίου είναι Πρόεδρος του ΔΣ του Κοινωφελούς Ιδρύματος 

Ωνάση. Είναι διακεκριμένος δικηγόρος και οικονομολόγος.  Από το 1986 είναι νομικός 

σύμβουλος στη ναυτιλιακή εταιρεία του ομίλου Ωνάση, Olympic Shipping and Management 

S.A. Το 1988 εκλέχθηκε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιδρύματος Ωνάση, κατόπιν 

σύστασης της τότε προέδρου, Χριστίνας Ωνάση. Από το 1995 συντονίζει την Εκτελεστική 

Επιτροπή των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων του Ομίλου Ωνάση. Είναι επίσης 

υπεύθυνος για τον τομέα των οικονομικών και των έργων μεγάλης κλίμακας. Το 2005 

εκλέχθηκε ομόφωνα Πρόεδρος και Ταμίας του δεκαπενταμελούς διοικητικού συμβουλίου 

του Ιδρύματος Ωνάση. 

Το 2008 ανακηρύχθηκε επίτιμο μέλος του Middle Temple του Λονδίνου (Honorary 

Master of the Bench of the Middle Temple). Tο 2006 του απονεμήθηκε το Χρυσό 

Παρασήμο της 1ης Τάξεως του Ευαγγελιστού Μάρκου από το Πατριαρχείο Αλεξανδρείας 

και το 2010 του ο τίτλος του Ιππότη της Λεγεώνας της Τιμής (Chevalier de la Légion 

dHonneur) από τη Γαλλική Κυβέρνηση. Στο πρόσωπο του επιβραβεύεται το διαχρονικό 

έργο του Ιδρύματος, τα ευεργετικά αποτελέσματα του οποίου απολαμβάνουν χιλιάδες 

συμπολίτες μας, στον χώρο της υγείας, του πολιτισμού και της εκπαίδευσης. 

2. Γιώργος Σταματογιάννης (Αποφ.78 ) 

Ο Γιώργος Σταματογιάννης, Δικηγόρος, Πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου 

Πειραιά,  Από το 1990 σχεδόν ανελλιπώς εκλέγεται μέλος του Δ.Σ. του Δικηγορικού 

Συλλόγου Πειραιά και τις δύο προηγούμενες τριετίες Γενικός Γραμματέας του Δ.Σ.Π.  Έχει 

υπάρξει υποψήφιος Βουλευτής στη Β΄ Πειραιά, Νομαρχιακός Σύμβουλος Πειραιά και 

Δημοτικός Σύμβουλος Κερατσινίου.  Είναι Διαπιστευμένος Διαμεσολαβητής από το 

Υπουργείο Δικαιοσύνης. Ασκεί μαχόμενη δικηγορία επί τριάντα έτη σε ποινικές και αστικές 

υποθέσεις. 

Γ. ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΙΑΙΤΕΡΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΗΣ ΣΤΗΝ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟ 

1. Μαρία Σώρα (αποφ. 2014) 

Η Μαρία Σώρα αθλήτρια της υδατοσφαίρισης είναι στέλεχος της Εθνικής Γυναικών 

κατακτώντας το 2013 χρυσό Πανευρωπαϊκό Νεανίδων, και το χάλκινο στο Παγκόσμιο 

tel:210-4180948
tel:210-4180944
mailto:info@saisp.gr
http://www.saisp.gr/


 

Σύνδεσμος Αποφοίτων Ιωνιδείου Σχολής Πειραιά 

Διεύθυνση: Πραξιτέλους 236, Πειραιάς, Τ.Κ. 18536 

Τηλ.: 210-4180948 - FAX: 210-4180944 

email: info@saisp.gr 

site:    www.saisp.gr 

23 

 

Νέων Γυναικών. Το 2014 ως μέλος της Εθνικής Ομάδας κατέκτησε το χρυσό 

στο Πανευρωπαϊκο Νέων Γυναικών, και ήταν δευτεραθλήτρια κόσμου στο Παγκόσμιο στην 

Ισπανία στις Νεάνιδες. Είναι βασικό στέλεχος της γυναικείας ομάδας του Ολυμπιακού, 

μονοπωλώντας τους τίτλους στα Πανελλήνια πρωταθλήματα Νεανίδων και Ν. Γυναικών 

όλα αυτά τα χρόνια και κατακτώντας επίσης το πανελλήνιο πρωτάθλημα Γυναικών το 

2014, καθώς και το Κυπελλούχων Ευρώπης LEN TROPHY με τον Ολυμπιακό. 

Δ. ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΗΣ ΣΤΗΝ ΙΩΝΙΔΕΙΟ ΣΧΟΛΗ – ΙΔΙΑΙΤΕΡΗ ΤΙΜΗ ΣΤΟΥΣ 

ΔΑΣΚΑΛΟΥΣ ΜΑΣ 

1. Φωτεινή Ντούζγου, Καθηγήτρια Φυσικής-Χημείας 

2. Λεωνίδας Στεργίου, Φιλόλογος 

3. Τασούλα Γεωργιάδου, Καθηγήτρια Χημείας 

Ε. ΒΡΑΒΕΥΣΗ ΤΑΞΗΣ 

Η Τάξη 1984 έκλεισε 30 χρόνια αποφοίτησης της το 2014. Πολλά από τα μέλη της 

έχουν διακριθεί στο χώρο της επιστήμης, της επιχειρηματικότητας και της κοινωνικής 

προσφοράς. 

ΣΤ. ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΙΑΙΤΕΡΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΟΥ ΣΤΗΝ ΙΩΝΙΔΕΙΟ ΣΧΟΛΗ 

1. Δημήτρη Κανδιάνο 

Για την 35ετή προσφορά του στην Ιωνίδειο Σχολή ως μέλος του τεχνικού προσωπικού 

 

Ζ.  ΒΡΑΒΕΙΟ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ 

1. Όλγα – Παρασκευή Σταγάκη (Αποφ.2014) 

για την επίδοση της στις πανελλαδικές εξετάσεις εισαγωγής στα ΑΕΙ/ΤΕΙ το έτος 2014 . 
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ΣΤ. ΥΠΟΔΟΜΕΣ  –ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ- ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ 

 

ΣΤ1. Το ΔΣ του Συνδέσμου Αποφοίτων της Ιωνιδείου με επικεφαλής τον Γενικό 

Γραμματέα Παναγιώτη Καλαβρό σε συνεργασία με τον συναπόφοιτο κ. Χρυσόστομο 

Ψαρουδάκη (αποφ. 97) και την ομάδα του ολοκλήρωσε ένα σημαντικό βήμα για την 

ηλεκτρονική λειτουργία του Συνδέσμου. 

Συγκεκριμένα, ολοκληρώθηκε η ψηφιακή βάση του μητρώου μελών του ΣΑΙΣΠ. Τα 

πλεονεκτήματα του ηλεκτρονικού αυτού αρχείου είναι προφανή. Να τονίσουμε απλώς ότι 

πλέον το αρχείο ενημερώνεται άμεσα με τις τροποποιήσεις στα στοιχεία των μελών και 

όλοι οι χρήστες αξιοποιούν το ίδιο επικαιροποιημένο αρχείο. Αποτελεί δε σημαντική 

παρακαταθήκη στα επόμενα ΔΣ του ΣΑΙΣΠ καθώς η υπάρξη επικαιροποιημένου μητρώου 

μελών είναι το σημαντικότερο εργαλείο ενός σύγχρονου συλλόγου αποφοίτων. 

Η εταιρεία του συναπόφοιτου κ. Ψαρουδάκη, Creative People, ανέλαβε το κόστος 

υλοποίησης του έργου αλλά και το κόστος συντήρησης. Η χορηγία του κ. Ψαρουδάκη 

δείχνει τον τρόπο με τον οποίο ο Σύνδεσμος μπορεί να στηριχθεί και να συνεργαστεί με τα 

μέλη του αποκτώντας υπηρεσίες που του είναι εντελώς απαραίτητες. 

Ο ΣΑΙΣΠ έχει ήδη προχωρήσει στην ανάπτυξη και χρήση ψηφιακών εργαλείων. 

Έχουμε δημιουργήσει τις προϋποθέσεις ώστε τα μέλη μας να ενημερώνονται άμεσα για τις 

δράσεις και τις πρωτοβολίες μας είτε μέσω του website στο www.saisp.gr είτε μέσω 

ενημερωτικών ηλεκτρονικών δελτίων (newsletter) είτε μέσω των μέσων κοινωνικής 

δικτύωσης (social media). 

Η εταιρεία του συναπόφοιτου κ. Χρυσόστομου Ψαρουδάκη, Creative People, 

γεννήθηκε το 2013 από το πάθος δημιουργικών ανθρώπων στο χώρο της Τεχνολογίας. 

Απαρτιζόμενη από επαγγελματίες της Πληροφορικής με 20 χρόνια εμπειρίας στη 

μηχανογράφηση Τραπεζών, Χρηματιστηριακών και Άμυνας, προσφέρει υπηρεσίες 

πληροφορικής σε επιχειρήσεις και οργανισμούς με γνώμονα πάντα το συμφέρον του 

πελάτη της. Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στο site της εταιρείας 

 

ΣΤ2. Στο επίπεδο της τεχνικής υποδομής με δαπάνη του εφόρου εκδηλώσεων Δημήτρη 

Πετσετάκη  βελτιώθηκεη ηλεκτρολογική υποδομή της αίθουσας εκδηλώσεων και 

αντικαταστάθηκε ο απολεσθέν και φθαρμένος ηλεκτρολογικός εξοπλισμός. 

Διορθώθηκαν κακοτεχνίες, αλλάχθηκαν καλώδια, και αγοράστηκαν μικρόφωνα ενώ 
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πραγματοποιήθηκε συντήρηση των μηχανημάτων 

ΣΤ3. Το κόστος γραμματειακής οργάνωσης και διοικητικής υποστήριξης σημαντικών 

εκδηλώσεων (Κοπή Πίτας, Συναπόφοιτοι της Χρονιάς, Reunion), ανέλαβε το Γραφείο και η 

Διοικητική Ομάδα από το Πανεπιστήμιο Αθηνών του Προέδρου Κωνσταντίνου 

Μπουρλετίδη κατόπιν πρωτοβουλίας και δικών του ενεργειών. (Εκτύπωση Προσκλήσεων, 

αγορά φακέλων, Τηλεφωνική ενημέρωση, αποστολή δελτίων τύπου , έξοδα αποστολής 

κ.α) 

 

ΣΤ4. Ύστερα από συντονισμένες ενέργειες του συναπόφοιτου Δημήτρη Ίσαρη και του 

Λογιστικού του Γραφείου, ο Σύνδεσμος Αποφοίτων Ιωνιδείου απαλλάχτηκε από την 

καταβολή ΕΝΦΙΑ, και επιστράφηκε ποσό 3.500 ευρώ που ήδη είχε πληρωθεί και 

συμψηφίστηκε με άλλες οφειλές. Έτσι η μοναδική οφειλή του Συνδέσμου που υπάρχει είναι 

η ρύθμιση που είχαμε κάνει με υπολοιπόμενο ποσό 1760,00 € (από 5.200 €).Έχοντας 

πληρωθεί από τον συμψηφισμό και όλες οι δόσεις μέχρι τις 31/3/2017 με ποσό δόσης 

45,15 €. 

 

Ζ.  ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΣΕ ΣΩΜΑΤΕΙΑ ΚΑΙ ΦΟΡΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΩΝ  

Ο Σύνδεσμος Αποφοίτων Ιωνιδείου Σχολής Πειραιά παραχώρησε δωρεάν την αίθουσα του 

για την υλοποίηση δράσεων κοινωνικών και πολιτικών φορέων της πόλης του Πειραιά.   

Πιο συγκεκριμένα: 

1. Ο Σύνδεσμος Αποφοίτων της Ιωνιδείου στο πλαίσιο της καλής συνεργασίας με 

τα σωματεία και τους φορείς της πόλης του Πειραιά παραχώρησε την αίθουσα 

εκδηλώσεων στο «Λιμάνι της Αγωνίας» για την διοργάνωση εκδήλωσης πολιτικού 

προβληματισμού 

2. Ο Σύνδεσμος Αποφοίτων της Ιωνιδείου παραχώρησε την αίθουσα εκδηλώσεων 

στο «Ποτάμι» για την διοργάνωση δύο εκδηλώσεων πολιτικού προβληματισμού 

3. O Σύνδεσμος Αποφοίτων Ιωνιδείου Σχολής Πειραιά στο πλαίσιο της 

υποστήριξης πολιτιστικών δράσεων, παραχώρησε την αίθουσα εκδηλώσεων «Γ. 

Μπόμπολας» στον Ζήνωνα για την πραγματοποίηση μουσικής εκδήλωσης. 

4. O Σύνδεσμος Αποφοίτων Ιωνιδείου Σχολής Πειραιά στο πλαίσιο της 

υποστήριξης πολιτιστικών δράσεων, παραχώρησε την αίθουσα εκδηλώσεων «Γ. 
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Μπόμπολας» στον «Οδοιπορικό Σύλλογο Πειραιά» για την 

πραγματοποίηση-ομιλία με τίτλο: «Η Ελληνική Κατάκτηση του Έβερεστ το 2004». 

 

 

Η. ΠΡΟΒΟΛΗ ΚΑΙ ΜΕΣΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ 

 

Η1. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ NEWSLETTER 

Συνεχίστηκε η σύνταξη και αποστολή στα 2000 emails μελών και φίλων του Συνδέσμου, 

του ηλεκτρονικού ενημερωτικού newsletter, το οποίο αποτελεί ουσιαστικά την ηλεκτρονική 

εφημερίδα του Συνδέσμου. Εστάλησαν πάνω από τριάντα την εν λόγω περίοδο 

 

Η.2 ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΚΑΙ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ  ΙΩΝΙΔΕΙΟΥ  

 

Συνεχίστηκε η ενημέρωση, ανανέωση και βελτίωση της ιστοσελίδας μας 

http://www.saisp.gr . Η ιστοσελίδα του Συνδέσμου έχει κατά μέσο όρο πάνω από 500 

«μοναδικές» επισκέψεις ανά μήνα, και σύμφωνα με τα στοιχεία του Alexa.com βρίσκεται 

μέσα στις 20.000 πιο δημοφιλείς ιστοσελίδες στην Ελλάδα. Ιδιαίτερα εάν λάβουμε υπόψη 

ότι στην Ελλάδα υπάρχουν πάνω από 100.000 ιστοσελίδες. 

 

.Η.3 ΜΕΣΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ  ΙΩΝΙΔΕΙΟΥ  

FACEBOOK: ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΙΩΝΙΔΕΙΟΥ ΣΧΟΛΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ 

http://www.facebook.com/home.php#!/group.php?gid=8558672359   

 

Ιδιαίτερα δημοφιλής είναι η ομάδα - γκρουπ του Συνδέσμου στη σελίδα κοινωνικής 

δικτύωσης του FACEBOOK,  με τον τίτλο «ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΙΩΝΙΔΕΙΟΥ 

ΣΧΟΛΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ». Αποτελεί ένα μοντέρνο τρόπο επικοινωνίας, που ικανοποίησε τα 

νεώτερα μέλη και φίλους του Συνδέσμου, τα οποία στέλνουν μηνύματα μεταξύ τους, 

ανεβάζουν φωτογραφίες, σχόλια και βίντεο από τη σχολική ζωή και τις εκδρομές αναζητούν 

παλιούς συμμαθητές. Ο Σύνδεσμος από την άλλη πλευρά, δημιουργεί για κάθε εκδήλωση 

του αντίστοιχο event, και έχει τη δυνατότητα με ένα κλικ και κανένα κόστος να ενημερώσει 

χιλιάδες μέλη και φίλους του Συνδέσμου, για την εκδήλωση, ή να αποστείλει ενημερωτικά 

μηνύματα και να λαμβάνει feedback. Το γκρουπ έχει φτάσει τα 1331 εγγεγραμμένα μέλη. 
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  Σύνδεσμος Αποφοίτων Ιωνιδείου Σχολής Πειραιά  

 

Η σελίδα στο FACEBOOK  με τίτλο Σύνδεσμος Αποφοίτων Ιωνιδείου Σχολής Πειραιά, 

η οποία είναι πολύ πιο εύχρηστη από το γκρουπ-ομάδα, παρέχει πληροφορίες για την 

αναγνωσιμότητα των αναρτήσεων, ενώ δίνει και τη δυνατότητα αποστολής μηνυμάτων σε 

όσους έχουν κάνει like. Ήδη πάνω από 5000 άτομα έχουν επισκεφθεί τη σελίδα και έχουν 

αλληλεπιδράσει με το περιεχόμενο της. 

 

 Twitter: Απόφοιτοι Ιωνιδείου   http://twitter.com/Ionideios 
 

Συνεχίστηκε η λειτουργία του λογαριασμού του Συνδέσμου στο TWITTER με τον τίτλο 

«ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ ΙΩΝΙΔΕΙΟΥ» στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://twitter.com/Ionideios 

 

 You Tube: Κανάλι Αποφοίτων Ιωνιδείου        
http://www.youtube.com/ApofoitoiIonideiou 

 

Στο κανάλι των αποφοίτων της Ιωνιδείου στο You Tube στη διεύθυνση 

http://www.youtube.com/ApofoitoiIonideiou έχουν αναρτηθεί βίντεο με την ιστορία του 

σχολείου, στιγμιότυπα από τη σχολική ζωή, η ταινία αφιέρωμα στη ζωή του Κωνσταντίνου 

Ιωνίδη, ρεπορτάζ του καναλιού MEGA κ.α 

 

 

Θ. ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΑΥΞΗΣΗ ΝΕΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ 

 

Επίσης σημειώθηκε και σημαντική αύξηση των μελών, τόσο με νέους, όσο και με 

παλαιούς συναπόφοιτους, γεγονός που κρίνεται ως ιδιαίτερη επιτυχία του Δ.Σ. και ήδη 

σήμερα ο α/α Μητρώου των μελών μας, με τις τελευταίες εγγραφές που ενέκρινε το Δ.Σ., 

ανέρχεται στον α/αριθμό 3365 
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Αγαπητά μέλη – Αγαπητοί/ές συναπόφοιτοι, 

 

Θεωρήσαμε αναγκαία τη συνοπτική αυτή περιγραφή των δραστηριοτήτων του Δ.Σ. 

του Συνδέσμου, για να σας δώσουμε μια ολοκληρωμένη άποψη των προσπαθειών τις 

οποίες κατέλαβε, όλο το προηγούμενο διάστημα, το Δ.Σ. για να προωθήσει το έργο του 

Συνδέσμου μας. 

 

Με ιδιαίτερη εκτίμηση 

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο του 

Συνδέσμου Αποφοίτων Ιωνιδείου Σχολής Πειραιά 

 

 

Ο Πρόεδρος Δ.Σ.              Ο Γεν. Γραμματέας Δ.Σ. 

 

Κων/νος Μπουρλετίδης             Παναγιώτης Καλαβρός  
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