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Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου 2008

Δευτέρα 15 Δεκεμβρίου 2008

Ανθρώπινη « Όλοι Αυτοί
οι Άνθρωποι»
Φωνή

Ο Σύνδεσμος Αποφοίτων της Ιωνιδείου,
η Λέσχη Ανάγνωσης Πειραιά “ΦΩΣ”,
η συγγραφέας Λία Μεγάλου - Σεφεριάδη
και οι εκδόσεις «Καστανιώτη», ορ γ ά ν ω σ α ν
ένα μαγικό ταξίδι στην ιστορία το υ τ ό π ο υ
μας, μέσα από τη γεύση του κρασιο ύ και την
ατμόσφαιρα ενός οικογενειακού οινοποιείου.

Ο «Σύνδεσμος των Αποφοίτων» στη μουσική παράσταση
τ ο υ σ υ ν α π ό φ ο ι τ ο υ Δ η μ ή τρ η Π α π α δ η μ η τρ ί ο υ .

“Μυστικά λαϊκή ακόμα και όταν είναι Έντεχνη
-Μυστικά έντεχνη ακόμα και όταν είναι Λαϊκή.
Π ά ν τ α Α π λ ή . Π ά ν τ α Υψ η λ ή . Α υ τ ό ε ί ν α ι . . .
η Ανθρώπινη Φωνή. Διασκεδάζει, ψυχαγωγεί,
παρηγορεί, διδάσκει χωρίς να το καταλάβεις”.
Tην 1η Φεβρουαρίου θα είναι πλήρως
διαθέσιμο και προσβάσιμο
για να ενημερώνεστε, ενώ θα υπάρχει
η δυνατότητα συνεχούς τροφοδότησης
με υλικό και για τα προηγούμενα χρόνια
και τις δραστηριότητες του Συνδέσμου.

Η ιστοσελίδα του Συνδέσμου
είναι γεγονός!

www.saisp.gr

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Σας προσκαλούμε στο κόψιμο της Πρωτοχρονιάτικης Πίτας μας,
που θα γίνει στην Αίθουσα Μεγάλων Ευεργετών «Γ. Μπόμπολας»,
του Συνδέσμου - Πραξιτέλους 236 - την Κυριακή 1.2.2009 και ώρα 12.00,
μαζί με τις βραβεύσεις των ΣΥΝΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ 2008.
Ο Πρόεδρος
Κωνσταντίνος Μπουρλετίδης

Ο Γενικός Γραμματέας
Κωνσταντίνος Βουτσινάς

Γραφεία-Θεατρική αίθ. εκδηλώσεων: Πραξιτέλους 236, 185 36 Πειραιάς, Τ.: 210 -41.80.948, F.: 210 -41.80.944

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΣΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ
•
•

•
•
•

Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδέσμου, το Reunion 2009 στον Ι.Ο.Π. θα είναι αφιερωμένο
στα 30 χρόνια από την πρώτη τάξη κοριτσιών στην Ιωνίδειο Σχολή.
Λάβαμε τα εξαιρετικά ημερολόγια του «Ναυτικού Μουσείου της Ελλάδος» και του «Λιμανιού της Αγωνίας».
Επίσης μας εστάλη το ετήσιο yearbook 2007-2008 των δραστηριοτήτων της Ελληνογαλλικής Σχολής
Saint- Paul. Τους ευχαριστούμε όλους θερμά.
Κατάθεση Συνδρομών στο λογαριασμό του Συνδέσμου μας στην Εθνική Τράπεζα ο οποίος είναι:
198/951166-06
Υπεύθυνοι Επικοινωνίας και Υποδοχής Διαφημίσεων: Κωνσταντίνος Βουτσινάς Γεν. Γραμματέας του
Συνδέσμου 6974393839, και Θεανώ Λημνιού τμήμα Δημοσίων Σχέσεων 6987747053, 6988252210
Τα e-mail επικοινωνίας του Συνδέσμου είναι info@saisp.gr και saisp@yahoo.gr

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
Προσκαλούνται όλα τα μέλη του Συνδέσμου μας
στην ετήσια Γενική Συνέλευση, την Κυριακή
1.3.2009 και όπως συνήθως γίνεται «λόγω
έλλειψης απαρτίας», την Κυριακή 8.3.2009 και
ώρα 12.00 στην Αίθουσα Μεγάλων Ευεργετών
«Γ. Μπόμπολας» του Συνδέσμου, Πραξιτέλους 236,
με θέματα ημερήσιας διάταξης: έγκριση απολογισμού οικονομικά πεπραγμένα και προγραμματισμός δράσης.
Για το Διοικητικό Συμβούλιο
Ο Πρόεδρος
Κωνσταντίνος Μπουρλετίδης

Ο Γενικός Γραμματέας
Κωνσταντίνος Βουτσινάς

“ΤΑ ΝΕΑ ΤΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΗΣ ΙΩΝΙΔΕΙΟΥ”

ΚΩΔΙΚΟΣ 3742
ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ
ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΙΩΝΙΔΕΙΟΥ ΣΧΟΛΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ
ΓΡΑΦΕΙΑ - ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΑΙΘΟΥΣΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ:
Πραξιτέλους 236, 185 36 Πειραιάς
Τ.: 210 - 41.80.948, F.: 210 - 41.80.944
ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ
ΕΚΔΟΤΗΣ ΚΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ:
Κωνσταντίνος Μπουρλετίδης
Σταδίου 5, 105 62 Αθήνα, Τ.: 210 - 36.89.363
F.: 210 - 36.89.352, Κ.: 6937 169129
ΕΚΔΙΔΕΤΑΙ ΑΠΟ ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ
FeelManiac, Ηλείας 23, 152 34 Χαλάνδρι
Τ.: 210 - 68.46.854,
E-mail: feelmaniac@yahoo.com
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ΕΠΟΜΕΝΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ
«Από Δρυ Παλιά κι από Πέτρα»
Δευτέρα 16 Φεβρουαρίου 2009
Ο Σύνδεσμος Αποφοίτων της Ιωνιδείου, η Λέσχη
Ανάγνωσης Πειραιά “ΦΩΣ”, η συγγραφέας Νοέλ
Μπάξερ και οι εκδόσεις «Ψυχογιός» οργανώνουν ένα
ταξίδι από το Αϊδίνι και τη Σμύρνη ως την Κύπρο, την
Αθήνα, την εξωτική Ινδία με ενδιάμεσο σταθμό τον
Πειραιά.. Η ιστορία μιας σύγχρονης Πηνελόπης με
φόντο τις χαμένες Πατρίδες όπως αυτή αποτυπώνεται
στο βιβλίο της Νοέλ Μπάξερ «Από Δρυ Παλιά κι
από Πέτρα», Εκδόσεις Ψυχογιός. Η εκδήλωση θα
πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 16 Φεβρουαρίου 2009
και ώρα 20.30 στη Θεατρική Αίθουσα του Συνδέσμου,
Πραξιτέλους 236. Πληροφορίες για τους συντελεστές
της εκδήλωσης θα βρείτε από την 1η Φεβρουαρίου
2009 στην ιστοσελίδα του Συνδέσμου των Αποφοίτων
της Ιωνιδείου www.saisp.gr

«Μουσικά Σάββατα»
Ο νέος πολιτιστικός θεσμός του Συνδέσμου
Αποφοίτων της Ιωνιδείου Σχολής. Νέα Σχήματα,
καταξιωμένοι καλλιτέχνες και δημιουργοί του
Πειραιά εκφράζονται στον Πειραιά. Στην Αίθουσα του
Συνδέσμου Αποφοίτων της Ιωνιδείου.

Classic Guitar Concert
Σάββατο 21 Φεβρουαρίου 2009
Βραδιά κλασσικής κιθάρας του Καθηγητή του Εθνικού
Ωδείου Πειραιά Φραγκούλη Καραγιαννόπουλου
και των μαθητών του. Ώρα έναρξης 19.30

Βραδιά Blues με τους Pir Band
Σάββατο 22 Μαρτίου 2009
Φωνή: Ελένη Γεράκη, Μπάσο - Κιθάρα: Μίνως
Πετσετάκης, Ντραμς: Ανδρέας Σοφράς, Πλήκτρα:
Γιάννης Σκουνάκης, Ηλεκτρικές - Ακουστικές Κιθάρες
και Φωνή: Δημήτρης Πετσετάκης. Ώρα έναρξης 21.00

ΣΥΝΑΠΟΦΟΙΤΟΙ ΧΡΟΝΙΑΣ 2008

Οι φετινές βραβεύσεις συναποφοίτων ανά κατηγορία διάκρισης
είναι οι εξής:
Α. ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΙΑΙΤΕΡΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ
ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ
1. Γιάννης Σακελλαράκης (Απόφ.΄55)
Ο Αρχαιολόγος - Συγγραφέας - Καθηγητής Προϊστορικής
Αρχαιολογίας στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, για τη συνολική
του προσφορά στην ιστορική γνώση, για το εκπληκτικό
μουσείο στις Αρχάνες και το έντονο και δημιουργικό
συγγραφικό του έργο.
2. Βιργινία Κραβαριώτη (Απόφ.΄02)
Η Βιργινία Κραβαριώτη είναι Ολυμπιονίκης, μέλος του
πληρώματος του σκάφους που κέρδισε το χάλκινο μετάλλιο
στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Πεκίνου το 2008, στο
άθλημα της Ιστιοπλοΐας, στην κατηγορία Yngling μαζί με
τις Σοφία Μπεκατώρου, Σοφία Παπαδοπούλου.
3. Νικήτας Νικητάκος (Απόφ.΄76)
Ο Νικήτας Νικητάκος είναι καθηγητής Πληροφορικής &
Νέων Τεχνολογιών και πρόεδρος του τμήματος Ναυτιλίας
& Επιχειρηματικών Υπηρεσιών του Πανεπιστημίου Αιγαίου.

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

Γ. ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ
1. Αντώνης Γλου (Απόφ.΄78)
Ο Αντώνης Γλου είναι Πρόεδρος του Δ.Σ της GLOU AEE
μιας εκ των πλέον σημαντικών επιχειρήσεων στο χώρο
ένδυσης με ιδιαίτερη ανάπτυξη τα τελευταία χρόνια. Σήμερα
ελέγχει στο κλασικό ανδρικό ένδυμα μερίδιο 15% και
διαθέτει 39 καταστήματα και 17 ακόμη που αναπτύχθηκαν
μέσω franchising.

Δ. ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΤΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟ
1. Ευάγγελος Αγαλόπουλος (Απόφ.΄58)
Για την πολυετή προσφορά του στο σύνδεσμο τόσο ως
μέλος των εξελεγκτικών επιτροπών όσο και για τις δωρεές
που έχει κάνει τα προηγούμενα χρόνια για την αντιμετώπιση
λειτουργικών αναγκών του Συνδέσμου.

Ε. ΙΔΙΑΙΤΕΡΗ ΤΙΜΗ ΣΤΟΥΣ ΔΑΣΚΑΛΟΥΣ ΜΑΣ
Οι παλιοί καθηγητές οι οποίοι θα βραβευθούν αντίστοιχα
φέτος είναι οι εξής:
1. Νικόλαος Μάνιος, Καθηγητής Φυσικής

1. Νικόλαος Σταυριανέας (Απόφ.΄62)
Ο καθηγητής Δερματολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών
και πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας Έρευνας και
Μελέτης του Μελανώματος για το ερευνητικό και ιατρικό
του έργο σε παθήσεις του δέρματος.

2. Όλια Κουρουπού, Καθηγήτρια Γαλλικών
3. Πέτρος Μαριόλης, Κοινωνιολόγος - Φιλόλογος
4. Ειρήνη Γαλάκου, Καθηγήτρια Φυσικής Αγωγής

2. Μιχάλης Μόσχος (Απόφ.΄57)
Ο καθηγητής Οφθαλμολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών
για το εξαιρετικό ερευνητικό και συγγραφικό του έργο.
3. Δημήτρης Θεοδωρολέας (Απόφ.΄70)
Ο Δημήτρης Θεοδωρολέας Ιατρός - Ερευνητής είναι
ο ιδρυτής και εμψυχωτής της Μ.Κ.Ο «Μέριμνα Ζωής
Κατά της Εξάρτησης». Ο οργανισμός αυτός ο οποίος
ιδρύθηκε και δραστηριοποιείται στον Πειραιά ασχολείται
με όλο το φάσμα των ενεργειών που απαιτεί η διαδικασία
αντιμετώπισης της τοξικοεξάρτησης.

Σας ευχαριστούµε που
και φέτος επιλέξατε
τους καλύτερους...
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EDITORIAL
Πριν ξεκινήσω το πρώτο editorial του 2009, θέλω να
μεταφέρω τις θερμότερες ευχές των μελών του διοικητικού
συμβουλίου προς τα μέλη, τους φίλους αλλά και τους
«εχθρούς», (εάν υπάρχουν), του Συνδέσμου για μια χρονιά
γεμάτη υγεία, υπομονή, δημιουργία, πολλές διακρίσεις και
λιγότερες «κρίσεις» και «επικρίσεις»..
“Αλλάξαμε και σας περιμένουμε” θα μπορούσε να
είναι το μήνυμα του Συνδέσμου μέσα από την παράφραση του
«Ανοίξαμε και σας περιμένουμε». Αλλαγή στην εμφάνιση,
ανανέωση του περιεχόμενου και περιμένουμε τα σχόλια σας.
Να είστε σίγουροι ότι η προσπάθεια αλλαγής του εντύπου
τόσο σε περιεχόμενο όσο και σε φιλοσοφία θα συνεχιστεί.
Όχι μόνο γιατί αποτελεί δική μας δέσμευση αλλά κυρίως
διότι είναι δική σας απαίτηση. Και αυτό δεν αποτελεί σχήμα
λόγου ή πολιτικάντικη δήλωση αλλά τη νέα πραγματικότητα
της «συνδεσμικής επικοινωνίας». Οι παλιότερες τάξεις
ζητούσαν αρθρογραφία, η νεότερη γενιά ένα πιο μοντέρνο
έντυπο, οι επιχειρηματίες του συνδέσμου ένα σύγχρονο
μέσο προβολής... όλα αυτά και πολλά άλλα που λάβαμε υπόψη
προκειμένου να εκσυγχρονίσουμε το σημαντικότερο μέσο
έκφρασης ενημέρωσης και επικοινωνίας των αποφοίτων.
Και η προσπάθεια θα συνεχιστεί.
Ενίσχυση όμως της ενημέρωσης δεν σημαίνει μόνο
ανανέωση του εντύπου. Η ιστοσελίδα του Συνδέσμου
αποτελεί το νέο όπλο στη φαρέτρα της έγκαιρης ενημέρωσης
των αποφοίτων αλλά και της προβολής του έργου του
Συνδέσμου μας.
Στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.saisp.gr θα έχετε
τη δυνατότητα να πλοηγήστε και να μαθαίνετε έγκαιρα
ημερομηνίες εκδηλώσεων.
Η προηγούμενη χρονιά, πρώτη του νέου συμβουλίου,
ήταν γεμάτη πολύ δουλειά και δραστηριοποίηση. Αυτό
αποτυπώνεται σε αρκετούς τομείς.. Πιο συγκεκριμένα:
(α) Πραγματοποιήθηκαν συνολικά έντεκα (11)
εκδηλώσεις με την υπογραφή του Συνδέσμου, μεταξύ των
οποίων η εκδήλωση των συναποφοίτων της χρονιάς,
τρεις (3) παρουσιάσεις βιβλίων σημαντικών συγγραφέων
με τη συμμετοχή στο πάνελ εξαιρετικών επιστημόνων και
εκπροσώπων του καλλιτεχνικού και πολιτικού κόσμου, μία
συναυλία – αφιέρωμα στον καθηγητή μας Απόστολο
Ζυγούρη, τέσσερις
(4) εκδηλώσεις κοινωνικού
χαρακτήρα (Reunion 2008 στον Ι.Ο.Π., Βασίλαινας, Άλλη
Σκάλα και παρακολούθηση της μουσικής παράστασης του
Δημήτρη Παπαδημητρίου στο Γυάλινο Μουσικό Θέατρο), η
οργάνωση της γιορτής αποφοίτησης της τάξης του 2008
στο σχολείο και η επίσκεψη στη «ΓΑΙΑ ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ»,
του συναπόφοιτου Γιάννη Παρασκευόπουλου
(β) Στο επίπεδο της τεχνικής υποδομής με δαπάνες
μελών του Δ.Σ εξοπλίστηκε η αίθουσα με κονσόλες και
ειδικό εξοπλισμό για τις καλλιτεχνικές εκδηλώσεις και
projector για την δυνατότητα προβολής οπτικοακουστικού
υλικού.
(γ) Στο επίπεδο των επιστημονικών δραστηριοτήτων
ο Σύνδεσμος συνεργάστηκε με το Εθνικό και Καποδιστριακό
Πανεπιστήμιο Αθηνών για την υλοποίηση της επιμόρφωσης
γονέων του Γυμνασίου της Ιωνιδείου Σχολής Πειραιά στη
χρήση νέων τεχνολογιών και στην προστασία των παιδιών
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από την έκθεση σε ακατάλληλο περιεχόμενο.
(δ) Σε θέματα παρεμβάσεων ο Σύνδεσμος
Αποφοίτων συμμετείχε στην επιτροπή για την ανάδειξη
και αντιμετώπιση των προβλημάτων της Ιωνιδείου Σχολής,
συνέβαλε με παρεμβάσεις σε βουλευτές και δημοσιοποίηση
στην εφημερίδα στην απομάκρυνση της επικίνδυνης
κεραίας κινητής τηλεφωνίας που βρισκόταν κοντά στο
σχολείο και είδε μετά από πολλά χρόνια να ικανοποιείται ένα
βασικό του αίτημα: την τοποθέτηση στη θέση του Προέδρου
της Σχολικής Επιτροπής, αποφοίτου της Ιωνιδείου.
(ε) Σε θέματα συνεργασίας με άλλους φορείς
και συλλόγους του Πειραιά δραστηριοποιηθήκαμε
παραχωρώντας την αίθουσα και παρέχοντας πλήρη
υποστήριξη στην οργάνωση έξι (6) εκδηλώσεων που
φιλοξενήθηκαν στην αίθουσα. Οι εκδηλώσεις που
πραγματοποιήθηκαν από άλλους συλλόγους και φορείς
στην αίθουσα μας ήταν δύο μουσικοχορευτικές παραστάσεις
της ομάδας ΦΩΣ, η συναυλία των μαθητών του Εθνικού
Ωδείου, παράρτημα Πειραιά, η παρουσίαση του βιβλίου του
συναπόφοιτου Νίκου Παπαγιαννάκη από τη Φιλολογική
Στέγη Πειραιώς, η εκδήλωση για τα 40 χρόνια από
το θάνατο του Τσε Γκεβάρα που οργάνωσαν οι νέοι του
ΔΑΜΑΣ, η ημερίδα Γυναίκες και Ασφάλιση από το «Λιμάνι
της Αγωνίας». Επίσης συνδιοργάνωσε εκδηλώσεις με τις
εκδόσεις Τσαμαντάκη, τις εκδόσεις Θεμέλιο, τις εκδόσεις
Καστανιώτη και τη Λέσχη Ανάγνωσης Πειραιά «ΦΩΣ».
(στ) Στην καθημερινή λειτουργία του συνδέσμου
οργανώθηκε και ολοκληρώθηκε διαδικασία του κτηματολογίου
του Συνδέσμου, οργανώθηκε το τμήμα Δημοσίων Σχέσεων
και υποστηρίχτηκαν ξανά οι συναντήσεις τάξεων (΄91, ΄97,
2003). Επίσης δημιουργήθηκε η ιστοσελίδα του Συνδέσμου
και με διαφημίσεις των μελών ετοιμάστηκε το ημερολόγιο του
Συνδέσμου.
Όσον αφορά τη συνέχεια του έργου μας ξεκίνησε η
συνεργασία με τη Σχολική Επιτροπή σε μια σειρά θεμάτων
που αφορούν το Σχολείο και τη διοργάνωση από κοινού
εκδηλώσεων, (Μνημόσυνο Κωνσταντίνου Ιωνίδη, ανάπτυξη
εκδόσεων για την Ιωνίδειο κ.α). ενώ δημιουργήθηκε επιτροπή
για την μελέτη της διαδικασίας επαναφοράς του θεσμού
του Προτύπου Σχολείου. Επίσης θα δοθεί έμφαση στην
ανάπτυξη πολιτιστικών και επιστημονικών δραστηριοτήτων
που αφορούν τον Πειραιά με την ανάπτυξη νέων θεσμών
όπως τα «Μουσικά Σάββατα» στην Αίθουσα των Αποφοίτων
στα οποία θα συμμετέχουν καλλιτεχνικοί φορείς της πόλης.
Σας ευχαριστούμε θερμά για την εμπιστοσύνη και την αγάπη
που μας περιβάλλετε. Θα προσπαθήσουμε και τη φετινή
χρονιά να ανταποκριθούμε στις απαιτήσεις σας κάνοντας ότι
είναι καλύτερο για το Σύνδεσμο, το Σχολείο και τον Πειραιά.
Καλή και δημιουργική χρονιά.. Σας περιμένουμε στην κοπή
της πίτας και την βράβευση των συναποφοίτων της χρονιάς.
Υ.Γ. Ο θάνατος του νεαρού μαθητή και η συνακόλουθη κρίση,
στην παιδεία και την κοινωνία, μας συντάραξε όλους. Στο
παρόν φύλλο δεν έγινε καμμία αναφορά, γιατί θεωρήσαμε οτι
πρέπει να “καταλαγιάσει” το συναίσθημα και η αγανάκτηση
και με ψυχραιμία να γίνουν προτάσεις. Στο επόμενο φύλλο,
στη νέα στήλη ¨Παιδεία Αποφοίτων” ξεκινά ο διάλογος.
Αλέξη η σκέψη όλων μας, θα είναι στη μνήμη σου.
Κωνσταντίνος Μπουρλετίδης

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ
Ο «Σύνδεσμος των Αποφοίτων» στη
μουσική παράσταση του συναπόφοιτου
Δημήτρη Παπαδημητρίου.

Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου 2008

“Μυστικά λαϊκή ακόμα και όταν είναι Έντεχνη
- Μυστικά έντεχνη ακόμα και όταν είναι
Λαϊκή. Πάντα Απλή. Πάντα Υψηλή. Αυτό είναι
η Ανθρώπινη Φωνή. Διασκεδάζει, ψυχαγωγεί,
παρηγορεί, διδάσκει χωρίς να το καταλάβεις”.
Ο τίτλος δεν είναι τυχαία δανεισμένος από
τον θεατρικό χώρο (αριστουργηματικό
θεατρικό μονόπρακτο του Ζαν Κοκτώ)
αφού και θεατρικές μνήμες ανακαλεί, και
μουσικές. Σε εμάς όμως τους απόφοιτους
της Ιωνιδείου ξύπνησε και άλλες μνήμες
και θύμισες. Ιδιαίτερα όταν ο συναπόφοιτος
Δημήτρης Παπαδημητρίου, άλλαξε τη ροή
του προγράμματος και χρησιμοποίησε την
ανθρώπινη φωνή για να μιλήσει στο κοινό
για την Ιωνίδειο που τον έκανε να αγαπήσει
τη μουσική μέσα από τον αξεπέραστο
δάσκαλο Απόστολο Ζυγούρη, την Ιωνίδειο
που όπως μας αποκάλυψε επί σκηνής, τον
έκανε να γράψει ότι «χαθήκαμε μια νύχτα
στο Παγκράτι αλλά βλεπόμαστε στα όνειρα
μας». Το τραγούδι αυτό γράφτηκε για την
παρέα της Ιωνιδείου Σχολής Πειραιά που
ξαναβρέθηκε στις 19 Δεκεμβρίου στο
Γυάλινο Μουσικό Θέατρο. Συγκλονιστική
η στιγμή που ο Δημήτρης παίζει στο πιάνο
ένα τραγούδι του Απόστολου Ζυγούρη “Κάπου Κάπου
η Σιωπή” και ο Αντώνης Αντωνίου Αντιπρόεδρος του
Συνδέσμου και συμμαθητής του, τραγουδά έχοντας πάρει
το μικρόφωνο, ταξιδεύοντας πίσω στα μαθητικά χρόνια
της παρέας της Ιωνιδείου.
Ο Σύνδεσμος Αποφοίτων κατά παρέκκλιση της απόφασης
του με βάση την οποία δεν οργανώνει πλέον εκδηλώσεις
σε μεγάλες νυχτερινές πίστες για τους ευνόητους λόγους
που όλοι γνωρίζουμε, παρακολούθησε την εξαιρετική
μουσική παράσταση του Δημήτρη Παπαδημητρίου και της
Φωτεινής Δάρρα.
Η “Ανθρώπινη Φωνή” κατάφερε να γοητεύσει τους
συναπόφοιτους και τους φίλους του Συνδέσμου που
συμμετείχαν καθ’ όλη την διάρκεια του προγράμματος. Ένα
πρόγραμμα έκπληξη με τραγούδια γνωστά, αγαπημένα,
του τότε και του σήμερα αλλά και γνωστά τραγούδια του
συνθέτη Δημήτρη Παπαδημητρίου (“Τρέχει το νερό”
του Γκάτσου, “Στάλσιμο”- Μάγισσες της Σμύρνης, “Ουδέν
Νεώτερον” του Καψάλη, “Για στοχάσου τον πόνο” του
Καραγάτση (Γιούγκερμαν), “Το Σκάκι” του Αναγνωστάκη”,
“Στα ίδια μέρη” του Γκανά (Λόγω τιμής) κ.ά. Η πρόταση των
συντελεστών εμπεριέχει από σύγχρονες επιτυχίες όπως
το “Begin” ή το “Just Hold me” μέχρι Ζαμπέτα και Άκη
Πάνου ή Σαββόπουλο.

Ανθρώπινη
Φωνή
ΜΟΥΣΙΚΗ

Π Α ΡΑ Σ ΤΑ Σ Η

Άκρως εντυπωσιακή η σκηνική παρουσία της Φωτεινής
Δάρρα που σε συνδυασμό με την κρυστάλλινη φωνή της
κατάφερε μέσα από ένα διαφορετικό μουσικό παιχνίδι
γεμάτο χορό, κίνηση, πάθος, νοσταλγία, συμμετοχή και
πολύ τραγούδι να γεμίσει τη βραδιά με αγαπημένους ήχους
και να καταπλήξει για άλλη μια φορά το κοινό.
Μεγάλη έκπληξη προκάλεσε επίσης η απρόσμενη
εμφάνιση του Γιώργου Ανδρέου και του Νίκου Ζούδιαρη
μέσα από προβολή βίντεο, καθώς επίσης και η συμμετοχή
των Duo Fina, των δίδυμων αδερφών τενόρων, που
έδωσαν μια κωμική διάσταση στο πρόγραμμα.
Ιδιαίτερα σημαντική βραδιά λοιπόν για το
Σύνδεσμο.. Ανάμεσα στους εκατό και πλέον συναπόφοιτους
που παρακολούθησαν την εκδήλωση, είδαμε μέλη
του Συνδέσμου που είχαν πολύ καιρό να έρθουν σε
εκδηλώσεις μας. Με ιδιαίτερη χαρά είδαμε τον κύριο
Παναγιώτη Λυράκο (Απόφ.΄48), τον Γιάννη Σκουνάκη
(Απόφ.΄81), τη Χαρά Ακτουδιανάκη (Απόφ.΄86), τον
κύριο Νίκο Τσαλουχίδη (Απόφ.΄69) αλλά και απόφοιτους
νεότερης γενιάς όπως η Άννα Διαμαντή (Απόφ.΄07).

Η παρέα λοιπόν ξαναβρέθηκε ανεξαρτήτως ηλικίας
και έτους αποφοίτησης.
Κωνσταντίνος Βουτσινάς

5

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ
Δευτέρα 15 Δεκεμβρίου 2008

« Όλοι Αυτοί οι Άνθρωποι »
Ο Σύνδεσμος Αποφοίτων της Ιωνιδείου, η Λέσχη Ανάγνωσης Πειραιά “ΦΩΣ”,
η συγγραφέας Λία Μεγάλου - Σεφεριάδη και οι εκδόσεις «Καστανιώτη»,
οργάνωσαν έ ν α μ α γ ι κ ό τ α ξ ί δ ι σ τ η ν ι σ τ ο ρ ί α τ ο υ τ ό π ο υ μ α ς , μέσα από τη γεύση
του κρασιού και την ατμόσφαιρα ενός οικογενειακού οινοποιείου όπως αυτή
αποτυπώνεται στο βιβλίο «Όλοι αυτοί οι άνθρωποι», των Εκδόσεων Καστανιώτη.

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

ΒΙΒΛΙΟΥ

Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε
με ιδιαίτερη επιτυχία τη Δευτέρα
15 Δεκεμβρίου 2008 στην κατάμεστη
αίθουσα του Συνδέσμου Αποφοίτων της Ιωνιδείου
Σχολής Πειραιά. Οδηγοί σε αυτό το ταξίδι εκτός
από τη συγγραφέα ήταν ο μοναδικός Master of
Wine σε Ελλάδα και Βαλκάνια, Κωνσταντίνος
Λαζαράκης της Wine & Spirit Professional Consultants, η γνωστή και διακεκριμένη ηθοποιός
Δήμητρα Χατούπη, που διάβασε αποσπάσματα
από το βιβλίο, και η Φιλόλογος και Καθηγήτρια της
Ιωνιδείου Σχολής Αριστέα Οικονόμου. Το ταξίδι
αυτό έγινε συνοδεία κρασιού και με τη μουσική
συντροφιά του μαέστρου - ενορχηστρωτή Νίκου
Κούρου.
Προλογίζοντας το βιβλίο ο Κωνσταντίνος
Μπουρλετίδης, Πρόεδρος του Δ.Σ. του
Συνδέσμου Αποφοίτων Ιωνιδείου αναφέρθηκε
στην προσπάθεια του Συνδέσμου Αποφοίτων
της Ιωνιδείου να αναδεικνύει τον πολιτισμό μέσα
από εκδηλώσεις ανάδειξης πολιτιστικού έργου
διακεκριμένων ανθρώπων του πνεύματος είτε
είναι απόφοιτοι είτε όχι. Στη συνέχεια το λόγο πήρε
η καθηγήτρια της Ιωνιδείου κυρία Οικονόμου η
οποία από τη σκοπιά της φιλολογικής προσέγγισης
μας ταξίδεψε στα μυστικά της γραφής του βιβλίου.

6

1

2

3
φωτο 1: μεταξύ των παρευρισκομένων διακρίνονται ο Βουλευτής Πειραιά
Δημήτρης Λιντζέρης και ο Διευθυντής Λυκείου της Ιωνιδείου Μανώλης
Χατζηγεωργίου. φωτο 2: απο αριστερά Κων/νος Λαζαράκης, Λία Μεγάλου Σεφεριάδη, Καλλιόπη Δράκου, Δήμητρα Χατούπη και Αριστέα Οικονόμου στο
πάνελ των ομιλητών. φωτο 3: από αριστερά διακρίνονται οι συναπόφοιτοι
Αλέκος Παλαιολόγος και Τάκης Φραγκιάς, ο εκδότης Χάρης Αρζόγλου
και η Θεανώ Λυμνιού του τμήματος Δημοσίων Σχέσεων του Συνδέσμου.

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ
Ο Κωνσταντίνος Λαζαράκης από την πλευρά του ειδικού συνέδεσε
τμήματα του βιβλίου με την τέχνη του να δοκιμάζεις και να επιλέγεις
κρασί, υπογραμμίζοντας ότι η αίσθηση που κυριαρχεί στην επιλογή
είναι η «όσφρηση», η οποία τα τελευταία χρόνια καταπιέζεται ιδιαίτερα
από την «όραση» αφού δυστυχώς ζούμε στην εποχή της εικόνας και
όχι των αρωμάτων. Εν συνεχεία το λόγο πήρε η συγγραφέας κυρία
Σεφεριάδη, η οποία αποκάλυψε τα μυστικά της συγγραφής του
βιβλίου αναδεικνύοντας παράλληλα την προσπάθεια που καταβάλλει
ο συγγραφέας η οποία περιλαμβάνει και ιστορική, γεωγραφική και
λαογραφική έρευνα προκειμένου να αποτυπώσει σωστά το χώρο και
το χρόνο στον οποίο ζουν οι ήρωες του βιβλίου.
Η συγγραφέας δήλωσε μεταξύ των άλλων ότι:
«Στην πραγματικότητα αναζητούσα τη ρίζα μου και αναζητώντας
τη ρίζα, γυρνούσα προς τα πίσω όλο αυτό τον καιρό. Και αυτή η
αναζήτηση αποτυπώθηκε στην αρχιτεκτονική του μυθιστορήματος.
Κάθε αυθεντικός συγγραφέας δεν ορίζει το υλικό του, το υλικό του
τον ορίζει. Σ’αυτό το βιβλίο το κρασί παίζει καθοριστικό ρόλο στις
σχέσεις των ηρώων και μέχρι να το ολοκληρώσω είχα γεμίσει την
κουζίνα μου με πολλά μπουκάλια προκειμένου να γευτώ τον οίνο
από κάθε γωνιά της Ελλάδας».
Η εκδήλωση έκλεισε με την ανάγνωση
αποσπασμάτων του βιβλίου από την
εξαιρετική ηθοποιό Δήμητρα Χατούπη.
Την αισθαντική της φωνή συνόδεψε
με μελωδίες του Μάνου Χατζιδάκι
στο πιάνο ο μαέστρος Νίκος Κούρος.
Την εκδήλωση συντόνισε με ιδιαίτερη
επιτυχία η Καλλιόπη Δράκου
δημοσιογράφος, υπεύθυνη Λέσχης
Ανάγνωσης «ΦΩΣ».
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φωτο 4: ο Κωνσταντίνος Λαζαράκης master of wine σε Ελλάδα και Βαλκάνια συνδέει τμήματα του
βιβλίου με την τέχνη του να δοκιμάζεις κρασί. φωτο 5: απο αριστερά ο συναπόφοιτος λογοτέχνης
Πάνος Μητροπέτρος, ο ποιητής Δημήτρης Πιστικός, η μουσικοσυνθέτρια Ελένη Γκαϊτατζή
και ο συναπόφοιτος μουσικοσυνθέτης και ερμηνευτής Γιώργος Σαρρής.
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Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους μεταξύ των άλλων, ο
Βουλευτής Πειραιά Δημήτρης Λιντζέρης, η Γενική Γραμματέας του
Δημοτικού Συμβουλίου Αικατερίνη Αναγνώστου, οι Διευθυντές του
Γυμνασίου και του Λυκείου της Ιωνιδείου Προτύπου Σχολής κκ. Ιωάννης
Κότσιρας και Μανώλης Χατζηγεωργίου, ο Ιατρός - Ερευνητής και Πρόεδρος
της ΜΚΟ «Μέριμνα Ζωής» Δημήτρης Θεοδωρολέας, η Καθηγήτρια Ειρήνη
Γαλάκου, ο Οικονομολόγος και Υπεύθυνος Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού
του Εθνικού Κέντρου Πιστοποίησης Θανάσης Βασίλαινας, ο Επίκουρος
Καθηγητής του Πανεπιστημίου Πειραιά Σίμος Ρετάλης, ο Λογοτέχνης
Πάνος Μητροπέτρος, ο Ποιητής Δημήτρης Πιστικός, η Μουσικοσυνθέτρια
Ελένη Γκαϊτατζή, ο μουσικοσυνθέτης και ερμηνευτής Γιώργος Σαρρής,
η συγγραφέας Νοέλ Μπερκσάιρ, η δημιουργός της Αίθουσας Τέχνης
ΓΑΙΑ Δροσούλα Θεραπιώτου, οι εκδότες Χάρης Αρζόγλου και Γιάννης
Κανατσέλης, τα μέλη του Δ.Σ του Οδοιπορικού Συλλόγου Πειραιά κκ
Δημήτρης Μπουρλετίδης και Ορέστης Τσίναλης.
Κωνσταντίνος Μπουρλετίδης

Χορηγός επικοινωνίας ήταν το Piraeusnews.gr

φωτο 6: όλοι αυτοί... οι συντελεστές της εκδήλωσης,
ο μουσικοσυνθέτης Νίκος Κούρος, η καθηγήτρια
της Ιωνιδείου Αριστέα Οικονόμου, η ηθοποιός Δήμητρα
Χατούπη, η συγγραφέας Λία Μεγάλου - Σεφεριάδη,
ο Πρόεδρος των Αποφοίτων της Ιωνιδείου Κωνσταντίνος
Μπουρλετίδης, η δημοσιογράφος Καλλιόπη Δράκου,
ο έφορος εκδηλώσεων Δημήτρης Πετσετάκης
και ο master of wine Κωνσταντίνος Λαζαράκης
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φωτο 7: ο συναπόφοιτος Θανάσης Βασίλαινας,
και η δημιουργός της αίθουσας τέχνης ΓΑΙΑ
Δροσούλα Θεραπιώτου
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ΣΥΝΔeΣΜΟΣ@ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ.gr
Η ιστοσελίδα του Συνδέσμου είναι γεγονός!

www.saisp.gr

Το 2002 ως Σύνδεσμος Αποφοίτων της Ιωνιδείου
αποκτήσαμε μετά από προσπάθειες είκοσι ετών το δικό μας
σπίτι, την ιδιόκτητη αίθουσα και τα γραφεία μας…
Το 2009 αποκτήσαμε πλέον και το ηλεκτρονικό μας σπίτι...
και εάν η διεύθυνση της “συμβατικής” μας κατοικίας είναι
Πραξιτέλους 236 της “ηλεκτρονικής” μας είναι:
http://www.saisp.gr. Με την υπ. Αριθ. 504
απόφασή της στις 16-12-2008, η Εθνική
Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων
(ΕΕΤΤ) ενέκρινε την εκχώρηση του ονόματος
χώρου [saisp.gr] στο Σύνδεσμο Αποφοίτων της
Ιωνιδείου. Μπορεί βέβαια η αξία των 269m2
της αίθουσας και των γραφείων
να ανέρχεται σε πολλές χιλιάδες
ευρώ σε σχέση με τα 150 ΜΒ (megabytes)
του site, όμως και η αξία που δίνει
η δυνατότητα έγκαιρης και άμεσης
ενημέρωσης των αποφοίτων και των φίλων
του Συνδέσμου 24 ώρες το 24ωρο
7 ημέρες την εβδομάδα είναι εξίσου υψηλή
και «προστιθέμενη».
Η προσπάθεια για την δημιουργία της ιστοσελίδας
ξεκίνησε από το προηγούμενο διοικητικό συμβούλιο
και περιελάμβανε τη συγκέντρωση, καταγραφή και
ψηφιοποίηση υλικού, το οποίο αποτυπώνει την ιστορία
και την πορεία του Συνδέσμου Αποφοίτων της Ιωνιδείου
αλλά και του Σχολείου και του ευεργέτη Κωνσταντίνου
Ιωνίδη.

To site βρίσκεται στο τελευταίο
στάδιο ανεβάσματος υλικού
το μέγεθος του οποίου συνολικά
πριν τη συμπίεση ήταν1GB...
Έτσι από την 1η Φεβρουαρίου
θα είναι πλήρως διαθέσιμο και
προσβάσιμο για να ενημερώνεστε,
ενώ θα υπάρχει η δυνατότητα
συνεχούς τροφοδότησης με υλικό
και για τα προηγούμενα χρόνια και
τις δραστηριότητες του Συνδέσμου.
Επισκεπτόμενοι την ιστοσελίδα μας
θα έχετε τη δυνατότητα να γνωρίσετε θέματα που
αφορούν την ιστορία του Σχολείου, την ίδρυση του
Συνδέσμου των Αποφοίτων, φωτογραφικό υλικό
και κείμενα από τις εκδηλώσεις του Συνδέσμου,
(Συναπόφοιτοι της Χρονιάς, Κοπή Πίτας, Εκδηλώσεις
Πολιτισμού κ.α) ενώ θα μπορείτε να κάνετε download
δηλαδή να κατεβάζετε σε αρχείο (.pdf) και να τυπώνετε
το πλέον πρόσφατο φύλλο της εφημερίδας «ΤΑ ΝΕΑ ΤΩΝ
ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΗΣ ΙΩΝΙΔΕΙΟΥ»

Για να μας βοηθήσετε στην γρήγορη «εγκατάσταση σας»
Κάτι που θα πρέπει να τονιστεί είναι ότι η δημιουργία
στο νέο ηλεκτρονικό μας σπίτι περιμένουμε από εσάς ένα
της Ιστοσελίδας του Συνδέσμου έγινε με δαπάνη των
e-mail στο info@saisp.gr στο οποίο θα αναφέρετε το
μελών του προηγούμενου και του παρόντος διοικητικού
ονοματεπώνυμο σας και τη χρονιά αποφοίτησης σας, έτσι
συμβουλίου, (συγκέντρωση, οργάνωση και ψηφιοποίώστε να περάσουμε κατευθείαν το e-mail σας στη βάση
ηση υλικού, κατοχύρωση ονομασίας και χώρου.
δεδομένων του Συνδέσμου. Εάν δεν είστε εγγεγραμμένο
Επίσης θα πρέπει να συνυπολογιστεί και η δωρεάν
μέλος ή είστε φίλος του Συνδέσμου στο e-mail θα γράψετε
προσφοράς εργασίας από την εταιρία it is art.ltd
μόνο το ονοματεπώνυμο σας… Μέχρι και τον Ιούνιο
(http://www.itisart.com.gr/ ) των φίλων του
θα λειτουργεί παράλληλα το e-mail: saisp@yahoo.gr
Συνδέσμου Πέτρου Γεωργιακάκη, Γιάννη Αράπογλου
και Μιχάλη Μπολουδάκη για την υλοποίηση του
Ευχόμαστε καλή πλοήγηση και περιμένουμε τα σχόλια σας...
sitemap, αλλά και του συνεργάτη και του φίλου μας
από το Πανεπιστήμιο Αθηνών Γιάννη
Παρασκευόπουλου για το ανέβασμα του υλικού
και τη διαχείριση της ιστοσελίδας. Για όλα αυτά
δεν επιβαρύνθηκε ΟΥΤΕ ΕΝΑ ΕΥΡΩ το ταμείο
του συλλόγου.
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Ιστοσελίδα Συνδέσμου: www.saisp.gr
Εταιρία It is art ltd: http://www.itisart.com.gr
Αρθρογραφία Γιάννη Παρασκευόπουλου: http://www.piraeusnews.gr/content/blogcategory/81/390

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΣΥΝΑΠΟΦΟΙΤΩΝ
ΝΙΚΟΣ ΔΕΓΛΕΡΗΣ...............................................(ΑΠΟΦ. 1970)
Στις 21 Σεπτεμβρίου 2008 στο πλαίσιο της Παγκόσμιας Ημέρας Ν. Alzheimer
οργανώθηκε στην Αίγλη του Ζαππείου ημερίδα ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του κοινού
για τις εξελίξεις που αφορούν τη νόσο Alzheimer. Την ημερίδα οργάνωσαν η Ελληνική
Νευρολογική Εταιρία (Ε.Ν.Ε) Κλάδος Άνοιας σε συνεργασία με τον Ψυχογηριατρικό Κλάδο
της Ελληνικής Ψυχιατρικής Εταιρίας και το Ψυχοθεραπευτικό Κέντρο Πειραιά Διευθυντής
του οποίου είναι ο Συναπόφοιτος Νευρολόγος, Ψυχίατρος, Νίκος Δέγλερης (Απόφ. ΄70).
Στα πλαίσια της ημερίδας πέρα από την αναφορά στις εξελίξεις της αντιμετώπισης της νόσου,
καταγράφηκαν τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι ασθενείς και οι οικογένειες τους, και
η διαμόρφωση από κοινού δράσεων και πρωτοβουλιών που αποσκοπούν στη βελτίωση της
ποιότητας ζωής τόσο των ασθενών όσο και τωνανθρώπων που τους φροντίζουν.
Η πρόσκληση στην Ημερίδα ήταν ανοιχτή για το κοινό
και έτσι δόθηκε η δυνατότητα να παρευρεθούν ασθενείς,
συγγενείς, φίλοι και φροντιστές οι οποίοι κατέθεσαν τις
ανησυχίες τους τα προβλήματα και τις προτάσεις τους.
Ο Δρ. Νίκος Δέγλερης ανέπτυξε στην ομιλία του το ιδιαίτερα
σημαντικό θέμα των μη φαρμακευτικών παρεμβάσεων στην
άνοια. Μεταξύ των άλλων τόνισε την ανάγκη εφαρμογής
τεχνικών «άσκησης και ενδηνάμωσης μνήμης».
Η “reminescence theory”, θεραπεία των αναπολήσεων
είναι μια εξειδικευμένη άσκηση που οι επιστήμονες
εφαρμόζουν στους πάσχοντες από άνοια. Η αναπόληση
ορίζεται ως η κατευθυνόμενη συγκινησιακή ανάμνηση
και οι ασθενείς προσπαθούν να ανακαλέσουν στη
μνήμη τους γεγονότα πολύ μακρινά, που κυρίως θα είναι
Ο Νίκος Δέγλερης και η ομάδα του ψυχοθεραπευτικού του κέντρου,
ευχάριστα, με ιδιαίτερη για αυτούς συναισθηματική
ενημερώνει τους πολίτες του Πειραιά για την ημερίδα.
σημασία (φλέρτ, αρραβώνας, γάμος, απόκτηση παιδιών κ.α.).
Όπως τόνισε ο Νίκος Δέγλερης σημαντικός είναι και ο ρόλος της μουσικής. Η μνήμη όμως
ασκείται με το ραδιόφωνο και όχι με την τηλεόραση. Ιδιαίτερο ρόλο μπορεί να παίξει και η σωστή
διατροφή η οποία θα βασίζεται σε τροφές που περιέχουν αντιοξειδωτικές ουσίες όπως τα φρέσκα
λαχανικά, οι βολβοί και γενικότερα η μεσογειακή διατροφή και τα ψάρια (Ω3 και λιπαρά οξέα).
Στην ημερίδα παρουσιάστηκαν εκτός από τις μη φαρμακευτικές παρεμβάσεις στην άνοια,
ιδιαίτερα ενδιαφέρουσες ομιλίες με θέματα που αφορούσαν τους αναστρέψιμους και μη
αναστρέψιμους παράγοντες κινδύνου για την άνοια και τη νόσο Alzheimer, τη φαρμακευτική
αντιμετώπιση της νόσου, την ψυχοεκπαίδευση φροντιστών και ασθενών με τη νόσο
Alzheimer, τις διαταραχές συμπεριφοράς και την αντιμετώπιση τους μέσω τεχνικών
ομαδικής ψυχοθεραπείας, εξατομικευμένα προγράμματα νοητικής ενδυνάμωσης, θεραπείες
του μέλλοντος, εμβόλιο και νόσος Alzheimer, ενώ έγινε και παρουσίαση πραγματικών
περιστατικών.
Εκτός από το συναπόφοιτο Νίκο Δέγλερη, ομιλητές ήταν οι Αντώνης Πολίτης Επικ.
Καθηγητής του Πανεπιστήμιου Αθηνών, Ελισσάβετ Καπάκη Αν. Καθηγήτρια Νευρολογίας
του Πανεπιστημίου Αθηνών, Γιώργος Παρασκευάς Λέκτορας Νευρολογίας Πανεπιστημίου
Αθηνών, Μαντώ Καραμπέρη Ψυχολόγος, Ελευθερία Μαντέλου Ψυχολόγος - Οικογενειακή
θεραπεύτρια και Ανδρέας Σόλιας Κοινωνικός Λειτουργός.

Εάν θέλετε περισσότερες πληροφορίες τόσο για τα αποτελέσματα της ημερίδας αλλά
και για την αντιμετώπιση και διάγνωση της νόσου Alzheimer μπορείτε να επικοινωνήσετε
με το Ψυχοθεραπευτικό Κέντρο Πειραιά, στα τηλέφωνα: 210 - 4135417
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ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΣΥΝΑΠΟΦΟΙΤΩΝ
ΟΘΩΝΑΣ ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ......................(ΑΠΟΦ. 2002)
Ο συναπόφοιτος Όθωνας Λαμπρόπουλος είναι σκηνοθέτης και παρά το νεαρό της ηλικίας
του έχει δώσει ήδη δείγμα γραφής στο χώρο της τέχνης και ιδιαίτερα του θεάτρου. Έχει
δημιουργήσει την καλλιτεχνική - θεατρική ομάδα C.ulture V.ictims η οποία την περίοδο
2008 παρουσίασε στις Δοκιμές του θεάτρου Αμόρε μια πρωτότυπη θεατρική παράσταση
με τον τίτλο «Εβδομάδα Δίχως Κυριακή» σε σκηνοθεσία και συγγραφή του ίδιου και
επί σκηνής τους: Ευτέρπη Παπαευθυμίου, Δέσπω Ζημιανίτη και Νικόλα Φραγκιουδάκη.
Η παράσταση άγγιξε με ένα πολύ λεπτό τρόπο, τη φαντασία και τα
όνειρα των τετραπληγικών ανθρώπων, που νοιώθουν και βιώνουν
την απομόνωση. Εικόνες, σκέψεις, χρώματα, περνούν στιγμιαία από τα μάτια των θεατών,
το όνειρο γίνεται παράσταση και το τέλος της σηματοδοτεί τα πάντα. Η παράσταση αυτή
προσπάθησε να εντάξει επί σκηνής τα όνειρα και τις βλέψεις τους. Άνθρωποι που μπορεί
να μην έχουν καμιά σχέση μεταξύ τους αλλά πολλά κοινά. Το κυριότερο είναι ότι ονειρεύονται
και ζούν μέσα στο όνειρο. Όταν δεν μπορείς να επικοινωνήσεις, όταν το περιβάλλον σου
είναι τόσο απόμακρο, σαν τους παρουσιαστές στην τηλεόραση το μόνο που σου μένει
είναι να ονειρεύεσαι.
Στην παράσταση προβλήθηκαν Videos στα οποία συμμετέχουν γνωστοί και σημαντικοί
ηθοποιοί όπως: η Δήμητρα Χατούπη, ο Φώτης Κοτάνογλου, η Υβόννη Μαλτέζου, ο Νίκος
Αλεξίου, η Δόξα Πάντα, ο Κωστής Καπελώνης, η Δανάη Παπαδοπούλου, ο Περικλής
Μοσχολιδάκης, η Ζαχαρούλα Κλιματσάκη.

Σκοπός της νεανικής ομάδας του συναπόφοιτου Όθωνα Λαμπρόπουλου είναι η δημιουργία παραστάσεων,
με εξ’ ολοκλήρου νέους συντελεστές στο χώρο του θεάτρου έτσι ώστε να επιτυγχάνεται η απορρόφησή τους
στον χώρο μέσω της μουσικής , των εικαστικών τεχνών και φυσικά της υποκριτικής. Αυτό που έχει σαν δεδομένο είναι
η καλλιτεχνική σύμπνοια και η αγάπη για την τέχνη. Ήδη η ομάδα σαν άξονα έχει μια φιλία που κρατιέται μέσα
από την καλλιτεχνική έκφραση. Δηλώνουν ότι θα πειραματιστούν , θα τολμήσουν , θα “σκοντάψουν” και
κυρίως θα δουλέψουν ώστε να πετύχουμε αυτό που κάθε νέος απόφοιτος δραματικής σχολής εύχεται: να κάνουμε
θέατρο για την ψυχή μας.
Την σκηνοθεσία των Videos έκανε ο Παναγιώτης Φαφούτης, σκηνικά, κοστούμια και κατασκευή η Ανθία
Λοΐζου, την μουσική της παράστασης η Τάνια Γιαννούλη, την επιμέλεια φωτισμού και φωτογραφίας ο Κωστής
Καπελώνης, την κινησιολογική υποστήριξη η Ρεγγίνα Λεβεδιανού, και τα Animation οι Παναγής Παπαδημάτος
και Εύη Αναστασοπούλου. Την επιμέλεια των ρούχων στα videos έκανε η Σοφία Σούζα, οπερατέρ ήταν ο Γιώργος
Παπανδρικόπουλος, μακιγιάζ η Κυριακή Μελίδου και η Ανθία Λοϊζου, το μοντάζ ο Ανδρέας Γιαννακόπουλος.
Επιμέλεια στήλης: Κωνσταντίνος Μπουρλετίδης
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Διεύθυνση στο Διαδίκτυο: http://www.myspace.com/culturevictims
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Στις 12 Μαρτίου 2008 το «Λιμάνι της Αγωνίας» σε συνεργασία µε την «Παγκόσμια
Πορεία Γυναικών» και τη Δηµοτική κίνηση Κορυδαλλού «Πάμε Αλλιώς»,
πραγµατοποίησαν στην αίθουσα του Συνδέσµου εκδήλωση-συζήτηση µε θέµα:
«Ασφάλιση και Γυναίκες - Ώρα να μιλήσουμε».

12-03-2008

Οµιλήτριες ήταν οι κυρίες Σίσυ Βωβού από την Παγκόσµια Πορεία Γυναικών,
Ζωή Γεωργίου Συνδικαλίστρια, Βλάσια Παπαθανάση Πρόεδρος της Ένωσης
Καθαριστριών και Κωνσταντίνα Κούνεβα, Μετανάστρια.
Τη συζήτηση συντόνισε από το Λιµάνι της Αγωνίας η κυρία Ελένη Σταματάκη. Στη συζήτηση παρενέβησαν
συνδικαλίστριες και εργαζόμενες γυναίκες οι οποίες κατέθεσαν τα προβλήµατα που χαρακτηρίζουν την ανισότητα
που αντιµετωπίζουν οι γυναίκες στο νέο εργασιακό τους περιβάλλον.

ΔΑΜΑΣ
Την 1η Δεκέμβρη 2007 το Δίκτυο Αυτόνομων
Μαθητικών Σχημάτων Πειραιά πραγματοποίησε στην
αίθουσα των αποφοίτων της Ιωνιδείου εκδήλωση για τον
Che Guevara με αφορμή τη συμπλήρωση 40 χρόνων
από τη δολοφονία του από τις δυνάμεις ασφαλείας της
Βολιβία και τη CIA.

1-12-2007

Εισηγητές στην εκδήλωση ήταν ο Πάνος Τριγάζης μέλος
της Πολιτικής Γραμματείας του Συνασπισμού, ο Γιάννης
Μπουρνούς μέλος του Κεντρικού συμβουλίου της Νεολαίας
του Συνασπισμού καθώς και ο πρώτος γραμματέας
της πρεσβείας της Κούβας ο οποίος λόγο κάποιων
προβλημάτων δεν μπόρεσε να παραστεί στην εκδήλωση.
Στην εκδήλωση παρευρέθησαν και παρενέβησαν
ο βουλευτής Α Πειραιά του Συ.ΡΙΖ.Α Θοδωρής Δρίτσας
και ο δημοτικός σύμβουλος του «Λιμανιού της Αγωνίας»
Γιάννης Καρδαράς.

ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΗ ΣΤΕΓΗ ΠΕΙΡΑΙΑ

14-11-2007

Παρουσίαση του βιβλίου του Νίκου Παπαγιαννάκη (Απόφ. 90)
Ο κύκλος των πνευματικών εκδηλώσεων της «Φιλολογικής Στέγης», για την
περίοδο 2007-2008, εγκαινιάστηκε με την παρουσίαση της νέας - δεύτερης
κατά σειρά ποιητικής συλλογής του συναπόφοιτου και Προέδρου της Εξελεγκτικής
Επιτροπής του Συνδέσμου των Αποφοίτων Νίκου Παπαγιαννάκη, «Το μέλι
στέγνωσε στα χείλη», που κυκλοφόρησε το φθινόπωρο του 2007 στη σειρά
εκδόσεων της Φιλολογικής Στέγης. Την εκδήλωση προλόγισε ο Πρόεδρος της
Φιλολογικής Στέγης Πειραιά Γιάννης Χατζημανωλάκης, και την ποιητική συλλογή
ανέλυσαν ο ποιητής και Γεν. Γραμματέας της Φιλολογικής Στέγης Αντώνης Ζαρίφης
και ο καθηγητής της Ιωνιδείου Σχολής Γιώργος Αρχοντάκης. Αντιπροσωπευτικά
ποιήματα από τη συλλογή απέδωσαν έξοχα οι ηθοποιοί Μαρία Τσουκαλά και Μάνος
Χατζηγεωργίου.
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Παράρτημα Πειραιά
Το Εθνικό Ωδείο - Παράρτημα Πειραιά οργάνωσε στις
18 Μαΐου 2008, στην Αίθουσα Μεγάλων Ευεργετών Γ.
Μπόμπολας, την μουσική εκδήλωση «ΠΑΙΔΙΚΑ ΒΙΟΛΙΑ και
ΣΙΑ Ο.Π.Ε - Ορχήστρα Περιορισμένης Ευθύνης».
Στην πρωτότυπη αυτή παιδική ορχήστρα συμμετείχαν 14 παιδιά
ηλικίας 7 έως 15 ετών από το Εθνικό Ωδείο, το Δημοτικό
Ωδείο Πετρούπολης, το Ωδείο Βαρυμπόμπης Μ. Βορρές και
το Ωδείο Καλλιθέας. Το μουσικό ταξίδι στο οποίο οδήγησαν
τους γονείς και τους φίλους τους παλιά
τραγούδια της δεκαετίας του 60. Τα
παιδιά με αξιοθαύμαστη πειθαρχία και
δεξιοτεχνία έπαιξαν 22 τραγούδια των:
Μάνου Χατζιδάκι, Μίκη Θεοδωράκη,
Σταύρου Ξαρχάκου , ∆ιονύση
Σαββόπουλου, Μάνου Λοίζου, Μίµη
Πλέσσα, ∆ήµου Μούτση, Γιώργου
Μουζάκη, Λίνου Κόκκοτου, Γιάννη
Σπανού, Κώστα Γιαννίδη, Γιώργου
Κατσαρού και Κώστα Κλάββα
και κατάφεραν να παρασύρουν
το κοινό να τραγουδήσει μαζί τους.
Υπεύθυνος της ομάδας των παιδιών είναι
ο μουσικός Γιώργος Κωνσταντινίδης

ΣΧΟΛΙΑ ΑΠΟ ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

Εθνικό 18-05-2008
Ωδείο
ο οποίος είχε την ευθύνη της διεύθυνσης, των
ενορχηστρώσεων αλλά και της επιμέλειας των
κειμένων που συνόδευαν τα τραγούδια.
Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους ο
διαμερισματικός σύμβουλος και μέλος του Δ.Σ του
Πειραϊκού Συνδέσμου Κώστας Σταυρόπουλος,
η διευθύντρια του Εθνικού Ωδείου Πειραιά κυρία
Βαρβάρα Σταυριανάκου και πλήθος κόσμου.
Οι οργανωτές ευχαρίστησαν θερμά το Σύνδεσμο
για την παραχώρηση της αίθουσας και ειδικά
τον έφορο εκδηλώσεων κ. Δημήτρη Πετσετάκη
για την βοήθεια του στην παραχώρηση κι
οργάνωση της υλικοτεχνικής υποδομής του
Συνδέσμου των Αποφοίτων ώστε να επιτευχθεί
το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα για τα παιδιά.
Επιμέλεια στήλης: Κωνσταντίνος Μπουρλετίδης

Νέο Δ.Σ από τους γονείς του Γυμνασίου

Σε ολοκαίνουργιο Δ.Σ κατέληξαν οι αρχαιρεσίες του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του Γυμνασίου της Σχολής
που έγιναν στις 19/11/08. Νέα πρόεδρος η μαχητική Τίνα Μαύρου (γραμματέας στο προηγούμενο Δ.Σ). Η νέα
πρόεδρος (δικηγόρος στο επάγγελμα) είναι και ο μοναδικός συνδετικός κρίκος με το προηγούμενο Δ.Σ. Τα άλλα μέλη
είναι οι κ.κ Χιώτης Π. (αντιπρόεδρος), Τσεκούρα - Σαββάκη Ε. (γ.γραμματέας), Διάκου-Γκανούδη Α. (ειδ. γραμματέας),
Μόσχος Ι.(ταμίας), Κατσουλάκη Χ.(έφορος), Ντέκας Π.(μέλος). Για την Ένωση Γονέων εξελέγησαν ο κ Μαντουδάκης
και οι κυρίες Βόντα-Μπακατσή και Ηλιάδου. Για τη Σχολική Επιτροπή -όπου θα προεδρεύει ο συναπόφοιτος Τάκης
Δέγλερης- το Σύλλογο θα εκπροσωπεί ο κος Μονέος Στ. Περιττό να τονίσουμε ότι περιμένουμε πολλά από αυτή τη
Σχολική Επιτροπή και άλλου επιπέδου συνεργασία.
Βασικός στόχος του νέου Δ.Σ, η προσπάθεια, η Ιωνίδειος να γίνει αντάξια της πολύχρονης ιστορίας της.
Το προηγούμενο Δ.Σ και αξιόλογο ήταν και πετυχημένο-χωρίς να λείψουν οι τριβές. Επιτρέψτε μου την προσωπική
γνώμη ότι το νέο Δ.Σ ξεκινάει μέσα σε προσφορότερες συνθήκες για αποδοτικό έργο. Για να τις εκμεταλλευτεί
χρειάζεται καλύτερη συνεργασία με τη Διεύθυνση του Γυμνασίου, την Σχολική Επιτροπή αλλά και το Σύλλογο
Αποφοίτων. Διάθεση υπάρχει. Ευχόμαστε στο νέο Δ.Σ κάθε επιτυχία. e-mail Συλλόγου : ionidiossgg@gmail.com
Όσο για το Λύκειο οι εκλογές αναβλήθηκαν για το νέο χρόνο.

«... αντάξια της πολύχρονης ιστορίας της.»
Αν από το προηγούμενο σχόλιο ξεκλέψουμε αυτές τις 5 λέξεις μπαίνουμε σε ένα «καυτό» ζήτημα που ίσως
κάποιοι αισθάνονται ότι τους θίγει. Αδίκως όμως. Δεν πρόκειται να γίνει ο γιος μου Παπαδιαμάντης, είναι
βέβαιο. Είναι όμως άσχημος σαν πρότυπο; Οι υπόλοιποι συναπόφοιτοι; Πόσους ξέρετε σαν πλούσιους ιδιοκτήτες
νυχτερινών κέντρων; Πόσους σαν ανέντιμους μεγαλοδικηγόρους των καναλιών; Πόσους σαν υπόδικους
ιδιοκτήτες Π.Α.Ε; Πείτε και σε εμένα. Να σας πω και εγώ πόσους κορυφαίους επιστήμονες, καλλιτέχνες,
αξιόλογους δημοσιογράφους, πετυχημένους επιχειρηματίες, ανώτατα στελέχη γνωρίζω. Όχι από ένα σχολείο
της πλουτοκρατίας. Από ένα Δημόσιο Σχολείο Γενικής Παιδείας που κάποτε «τσοντάραμε» ώστε κάποια
άπορα παιδιά να μην χάνουν τις εκδρομές. Δια ταύτα έχουμε κάθε λόγο να καμαρώνουμε για τη Σχολή.
Τώρα τι κάνουμε; Ο Σύλλογος Αποφοίτων έχει άποψη -γιατί τον πονάει το θέμα- και δραστηριοποιείται και σύντομα
θα έχουμε πράγματα να ανακοινώσουμε. Πρέπει να γίνουμε πιο απαιτητικοί από τον εαυτό μας. Ναι, θέλουμε το
Πειραματικό Σχολείο και απαιτούμε. Καθένας με το ρόλο του. Και οι απόφοιτοι αλλά πρώτα οι γονείς, μετά οι μαθητές
αλλά και το διδακτικό προσωπικό που αποδειγμένα έχει τις δυνατότητες και έχει αποδείξει ότι μπορεί να ανταποκριθεί
στις απαιτήσεις.
Επιμέλεια στήλης: Βασίλης Βασιλειάδης
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ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΑΞΕΩΝ

30 ΧΡΟΝΙΑ… ΚΟΡΙΤΣΙΑ

Reunion των αποφοίτων1991

Τα πρώτα κορίτσια της Ιωνιδείου (1979)

Την Κυριακή 8 Ιουνίου 2008 πραγματοποιήθηκε
μια από τις απολαυστικότερες και πλέον πρωτότυπες
συναντήσεις τάξεων, το Reunion των αποφοίτων του
1991. Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε με πρωτοβουλία
του συναπόφοιτου και μέλους της τάξης του 1991 Φώτη
Σταθόπουλου , στο ιδιαίτερα προσεγμένο και γνωστό «καφέ»
που διατηρεί στο Αιγάλεω απέναντι από τα ΤΕΙ Αθηνών.
Ο φίλος και συναπόφοιτος Φώτης Σταθόπουλος
επικοινώνησε με το Σύνδεσμο των Αποφοίτων, και ζήτησε τη
βοήθεια μας, εμείς του στείλαμε από το μητρώο μελών, όλα
τα διαθέσιμα στοιχεία επικοινωνίας για τους αποφοίτους του
΄91 που ήταν εγγεγραμμένοι στο σύλλογο… και το ραντεβού
κλείστηκε για τις 15:00 στην «Καφέδρα».
Ήταν η πρώτη συνάντηση μετά από 17 χρόνια και
ομολογουμένως ήταν σαν να μην πέρασε μια μέρα από την
αποφοίτηση της τάξης. Γέλιο κέφι, πειράγματα και η συνάντηση
εξελίχθηκε σε happening με το Σταθόπουλο και το Σαλπέα
να δίνουν ρεσιτάλ από το μικρόφωνο. Στους παριστάμενους
μοιράστηκε αναμνηστικό cd με φωτογραφίες από τις
«δραστηριότητες» της τάξης ενώ ιδιαίτερα σημαντική στιγμή
ήταν το… «reunion» στη σκηνή του πάλαι ποτέ ιστορικού
ντουέτο του συνδέσμου, του Τάσου Παπαζαφειρόπουλου
και του Κώστα Μπουρλετίδη.
Ανάμεσα στους συναπόφοιτους διακρίναμε και
πολλά μέλη του Συνδέσμου, που στα μέσα της δεκαετίας του
΄90 στελέχωσαν τη θεατρική, τη μουσική και τη χορευτική
ομάδα του, όπως η Μάρα Ελευθερούδη, ο Ανδρέας
Ξηρουδάκης, ο Τάσος Παπαζαφειρόπουλος, η Μπέσσυ
Μαστραντώνη αλλά και άλλα μέλη του συνδέσμου όπως ο
Σταμάτης Παπαχειμώνας, ο Χάρης Σγαρδέλης, η Ειρήνη
Σταματοπούλου (Συναπόφοιτος της χρονιάς στην κατηγορία
Παιδεία και Πολιτισμός), και πολλοί άλλοι. Θα θέλαμε να
ευχαριστήσουμε ιδιαίτερα τον Φώτη για την πρόσκληση και την
ευκαιρία που έδωσε στο Σύνδεσμο των Αποφοίτων να είναι
κοντά σε μια τάξη με την οποία μας δένουν πολλά. Επίσης τον
ευχαριστούμε για τα καλά του λόγια για το Σύνδεσμο στους
συναπόφοιτους της τάξης του αλλά και την κινητοποίηση που
έκανε για συμμετοχή της τάξης του ΄91 στην εκδήλωση του
Ιστιοπλοϊκού που ήταν ιδιαίτερα σημαντική.
Στη συνάντηση των αποφοίτων του ΄91 εκτός
από τον Πρόεδρο Κώστα Μπουρλετίδη το Σύνδεσμο
εκπροσώπησε και η Μαρίνα Μαυρίκου (Απόφ.΄94) από το
τμήμα Δημοσίων Σχέσεων του Συλλόγου.

Ξεκινώ να γράψω αυτό το κείμενο προς τιμήν των
πρώτων κοριτσιών που έκαναν την είσοδό τους στην
Ι.Π.Σ πριν από… αλήθεια πόσα χρόνια;
Πόσα; ΠΟΣΑΑΑΑ; Ε, λοιπόν όχι!!! Στοπ! Μην συνεχίζετε
άλλο!!! Δεν γράφω τίποτα! Τα ξέχασα!!! Τα ξέχασα όλα. ΟΛΑ,
τελείως και εντελώς. Αλήθεια!

Reunion των αποφοίτων1991
αριστερά: Κώστας Μπουρλετίδης
και Τάσος Παπαζαφειρόπουλος
κάτω: Απόφοιτοι 1991
εν δράσει, Όλοι “Καφέδρα”

επάνω:
Σταθόπουλος
- Σαλπέας
(σημειώσατε
Χ)
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Ξέχασα τις εισαγωγικές εξετάσεις στα Μαθηματικά και την
Έκθεση,
Ξέχασα την πρώτη μέρα μετά τον αγιασμό, όπου μάθαμε ότι
«σύνολον καλείται μια ομάς αντικειμένων καθορισμένων
και διαφορετικών μεταξύ των» Τι; Ακόμα δεν το γράψατε;
Γρήγορα βγάλτε το πρόχειρο!!!
Ξέχασα τον πρώτο έλεγχο (το 20 ανύπαρκτο, το 19 για το
Θεό, το 18 για τον καθηγητή και πάει λέγοντας - ενίοτε και
κλαίγοντας…!!!)
Ξέχασα πόσο μας πρόσεχαν - σαν πορσελάνινες κούκλεςεμάς τις 60 κάτι, οι 900 περίπου συμμαθητές μας όλων των
τάξεων και δεν ξέραμε τι θα πει στρίμωγμα στο κυλικείο!!!.
Ξέχασα πόσο γρήγορα την αρχική επιφύλαξη («Τι μας
περιμένει τώρα που μπήκαν και κορίτσια μέσα στο σχολείο!
Σόδομα και Γόμορρα!!!»), διαδέχτηκε η ευχάριστη έκπληξη
(«Βρε, θα μας βάλουν τα γυαλιά αυτές! Για να ανασκουμπωθούμε,
γιατί δεν αστειεύονται!!!»).
Ξέχασα τις κοπάνες και τις πνευματικές ανησυχίες στην ώρα
του μαθήματος του στυλ: «Παίρνει φωτιά το ασετόν; Ε, ας
βάλουμε να δούμε!!!»,
Ξέχασα τα κόκκινα τριαντάφυλλα που μας υποδέχονταν, ένα
σε κάθε κοριτσίστικο θρανίο, κάθε 8 του Μάρτη (αγορασμένο
δώρο των συμμαθητών μας και όχι «κλεμμένο από τα
νεκροταφεία», όπως ειρωνευόμασταν τότε εμείς οι κακές
προσπαθώντας να πτοήσουμε το ηθικό τους!!!),
Ξέχασα την παρέα της βιβλιοθήκης, που έβρισκε εκεί
καταφύγιο στις ανησυχίες της,
Ξέχασα τις πρόβες με τη χορωδία και την ορχήστρα υπό
την καθοδήγηση του τόσο γλυκού και ήρεμου Απόστολου
Ζυγούρη,
Ξέχασα τον Αλεβιζάκη, τον Ηλία, το Βαρδάκη, τη Λαδή,
την Αποστολάκη, τον Μαρμάρου, την Κουρουπού, τη
Δρυλλιεράκη, την Καλλιαμπέτσου, τον Αρχοντάκη, την
Κατσίκη, το Σπανάκο, το Μαυράκη, το Γαβριηλίδη και όλους
εκείνους τους πραγματικούς παιδαγωγούς που σκοπό
τους δεν είχαν μόνο να μας μεταδώσουν γνώση αλλά και
αυτοσεβασμό, αυτοεκτίμηση και πίστη ότι μπορούμε να
αλλάξουμε το αύριό μας.
Κι όμως! Έφτασε μια λέξη, - για την ακρίβεια δύο λέξεις
ένα όνομα κι ένα επώνυμο - για να ξαναθυμηθώ και να
ξαναγυρίσω νοερώς - ΝΟΕΡΩΣ είπα, Δώρα - στην ηλικία
των 12 χρόνων μου και να νοιώσω ανύπαρκτο στους ώμους
μου το βάρος των 30 αυτών χρόνων που κύλησαν από τότε:
ήταν το ονοματεπώνυμο της κόρης μου κατά την κλήρωση
της 26ης Ιουνίου 2008 για την Α΄τάξη, κάπου στις 6 το
απόγευμα.
Ένοιωσα κι εγώ σαν κάποιες από μας που είχαν ήδη την τύχη
να παραδώσουν τη σκυτάλη στις δικές τους κόρες, τα μικρά
τους φιντανάκια, σκυτάλη γνώσης- σίγουρα, αλλά κυρίως
σκυτάλη αγάπης για μια ιδέα, μια μεγάλη παρέα εκείνη
των φοιτώντων (Πρόσεχε, τυπογράφε: όχι φυτώντων) και
αποφοίτων της Ι.Π.Σ !!! Καλώς ορίσατε, κορίτσια!!!
Μαυροπούλου Αγγελική (Απόφ.΄85)

ΒΙΒΛΙΑ ΣΥΝΑΠΟΦΟΙΤΩΝ
Από τα πλέον ευπώλητα της χρονιάς
που πέρασε, με αρκετές εκδόσεις (7) μέσα
στην ίδια χρονιά, το Best Seller δηλαδή του
καλοκαιριού που πέρασε. Ο Κωνσταντίνος
Τζούμας περιγράφει την προσωπική του
διαδρομή με ένα εξαιρετικά οικείο τρόπο
γραφής. Ένα μεγάλο μέρος της αφήγησης
αυτής είναι αφιερωμένο στα εφηβικά του
χρόνια στον Πειραιά και μάλιστα και στο
πέρασμά του από την Ιωνίδειο Σχολή.
Ένας πιτσιρικάς - τη δεκαετία του ΄60
- που βολτάρει ανάμεσα στου Παρασκευά
και στην Τερψιθέα, ανάμεσα στην Μυροβόλο
και στην Φρεαττύδα τραγουδώντας Οne for
the money two for the show του Έλβις, που
προσπαθεί ανάμεσα στα μαθήματα γεωμετρίας, χημείας και
λατινικών των γυμνασιακών χρόνων να μάθει το σπάσιμο
των γοφών, που ψάχνει στις αμερικανικές αγορές για το
σωληνωτό παντελόνι και τα τζην που ήταν τότε της μόδας,
που σίγουρα άρεσαν στους νέους αλλά και που ήσαν τόσο
αντιπαθή στα γνωστά συμβούλια καθηγητών της εποχής,
τα κατορθώματα μιας γενιάς που ακούει «αμερικάνικα»,
που χορεύει στις πίστες Τεκίλα μάμπο, που αναζητάει τον
έρωτα και που ανακαλύπτει στον Πειραιά τα περίφημα
«μουσικά πρωινά» της Τερψιθέας.
Μια ωραία διαδρομή ζωής που συνεχίζεται στην
Αθήνα ανάμεσα στη Δεξαμενή και τη Λυκόβρυση και το
Dolce (τότε) της Σκουφά (σήμερα Φίλιον), μια προσωπική
διαδρομή ενός θεατρανθρώπου, ενός ηθοποιού, ενός
χορευτή, ενός μποβιβέρ της Αθήνας πια. Σε όλη του τη
ζωή δείχνει να προσπαθεί να αγαπήσει και να αγαπηθεί,
να περάσει καλά, «χωρίς να το κάνει θέμα», όπως
χαρακτηριστικά λέει ο ίδιος.
Ιστορίες στην διάρκεια του στρατού, στις πρώτες
επαγγελματικές του προσπάθειες σε θεατρικά και
χορευτικά σχήματα, σε σχολές χορού, στο πέρασμά του
από τη Νέα Υόρκη.
Μια όμορφη βιογραφική ματιά, με έντονη την
αναζήτηση της εξέγερσης της εποχής, της εποχής που όλοι
ψάχνουν τον Μπουνιουέλ, τον Κουροσάβα, τον Φελλίνι,
τον Μπέργκμαν, δοκιμάζουν να καπνίσουν «Παλλάς φίλτρο» στο Πασαλιμάνι, οι πρώτες τσάρκες για «καμάκι»,
για μπιλιάρδο στου Φωτεινού, για χάζι φωτογραφιών έξω
από τα σινεμά της Τρούμπας, οι πρώτες εκδρομές στην
Ύδρα και στις Σπέτσες και οι πρώτες επαφές με τον Στέλιο
Καζαντζίδη.
Ένας άνθρωπος ερωτευμένος με το blow up και
την μποέμικη αριστοκρατία της Ευρώπης, ένας άνθρωπος
που υπερασπίζεται μέσα από το γραπτό του αυτό που
θεωρήθηκε πρωτοπορία.
Μια όμορφη βιογραφική ματιά πλούσια από γεύσεις, νότες
και διαδρομές του Πειραιά αλλά και της Ιωνιδείου (Πρώτου
Γυμνασίου Αρρένων Πειραιώς τότε).
Τάκης Δέγλερης (Απόφ.΄77)

«ΩΣ ΕΚ ΘΑΥΜΑΤΟΣ»

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

ΤΖΟΥΜΑ

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΑΣΤΑΝΙΩΤΗ
ΑΘΗΝΑ 2008

Κωνσταντίνος
Τζούμας
«Ως εκ θαύματος».
Ναι,πέρασε
και από την Ιωνίδειο.

«................
Η ΠΡΩΤΗ ΜΕΡΑ μου στο Πρώτο Γυμνάσιο Αρρένων Πειραιώς
είναι και η πρώτη μέρα μου με μακρύ παντελόνι. Το μεσημέρι
στο σχόλασμα με βρήκε να βολτάρω στην Πλατεία του
Δημοτικού Θεάτρου φχαριστημένος. Στο παράθυρο ενός
πούλμαν μια καραμελένια – ξένη πρέπει να ΄ναι – με κοιτάζει
με τα μπλε σκούρα μάτια της. Της κάνω κάτι παντομίμες
και προς μεγάλη μου έκπληξη το πούλμαν σταματάει – λες
να έπιασε το κόλπο; - και καμιά σαρανταριά, Αγγλιδούλες
ακούγονται, βγαίνουν στην πλατεία, φωτογραφίζουν και
φωτογραφίζονται. Χαμογελάμε με τη δικιά μου, πετάω ατάκες
από ξένες ταινίες, γκουντ μόρνινγκ, λετ μη σόου γιου δε
γκάρντεν – ποιο κήπο; - κάνουμε μια βόλτα γύρω απ΄ το
τετράγωνο, αγγιζόμαστε ντροπαλά, φιλιόμαστε κλεφτά πίσω
από ΄να περίπτερο και μετά αποχαιρετιόμαστε και ξεμένω να
κοιτάζω το πούλμαν που ξεμακραίνει. Πετάω απ΄ τη χαρά μου
και διηγούμαι την ιστορία μου στο μεσημεριανό τραπέζι.
«Αρχίσαμε κιόλας», σχολιάζει η μητέρα μου πνίγοντας ένα
χαμόγελο.
Ο Καρανικόλας είναι αυστηρός γυμνασιάρχης, ψηλός,
στεγνός, θυμίζει Μάνο Κατράκη, επιβλητικός και δεν
αστειεύεται. Ο Λόξας στην Ιστορία και στ΄ Αρχαία είναι ακριβής
και οι τονισμοί του έχουν μια ............. λόξα. Ο Κοροβέσης,
που μας κάνει Γαλλικά με αδρή καλλιεργημένη φωνή, είναι
καλοντυμένος με ανοιχτόχρωμα ραφ και μπεζ κακάου
κουστούμια, πλεχτές γραβάτες με χοντρό κόμπο πάνω σε
χρωματιστά πουκάμισα. Δεν γελάει ποτέ, εμείς κρυφογελάμε
με τα ειρωνικά του σχόλια, διατυπωμένα σαν από Εγγλέζο
ηθοποιό. Μ΄ αρέσουν τα Αρχαία για τον ήχο τους, τα Γαλλικά
για το στυλ του καθηγητή μας και τα εργαστήρια Χημείας με
τα σκοτάδια και τα χρωματιστά υγρά των συγκοινωνούντων
σωλήνων, που με τη θρασύτατη επέμβασή μας σπάνια
απέδιδαν τις χρωματικές αποχρώσεις που ανέπτυσσε στη
θεωρητική εισαγωγή του ο κάπως αλλόκοτος φυσικοχημικός
μας. Τον έπιαναν ξαφνικές παρακρούσεις, η καλύτερή μας
εμάς, γινόταν έξαλλος και καταρρακωνόταν κάθε φορά που
τα αποτελέσματα των πειραμάτων του δεν έφερναν την
αναμενόμενη απόχρωση ή δεν λειτουργούσαν καθόλου.
................................».
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