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ΣΥΝΑΠΟΦΟΙΤΟΙ
ΤΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ

Επιτυχία σημείωσε η παρουσίαση
του βιβλίου της Νοέλ Μπάξερ
«ΑΠΟ ΔΡΥ ΠΑΛΙΑ
ΚΙ ΑΠΟ ΠΕΤΡΑ»
στον Πειραιά.
Περισσότερα από 180
άτομα παρακολούθησαν
την παρουσίαση του βιβλίου της Νοέλ Μπάξερ «Από δρυ
παλιά κι από πέτρα» που συνδιοργάνωσαν πριν από λίγες
μέρες ο Σύνδεσμος Αποφοίτων της Ιωνιδείου Σχολής
και η Λέσχη Ανάγνωσης «ΦΩΣ», στον Πειραιά, στο χώρο
του συνδέσμου.

Στην κατάμεστη Αίθουσα Εκδηλώσεων του Συνδέσμου των
Αποφοίτων της Ιωνιδείου πραγματοποιήθηκε η εκδήλωση
βράβευσης των Συναποφοίτων της Χρονιάς και των Παλιών
Καθηγητών της Ιωνιδείου, για την διάκριση τους την χρονιά
που πέρασε στην Παιδεία, στην προσφορά στο Σχολείο και
τον Πολιτισμό, στην Επιχειρηματικότητα, στην διάκριση σε
θέσεις ευθύνης και κοινωνικής προσφοράς αλλά και την
προσφορά τους στο Σύνδεσμο Αποφοίτων της Ιωνιδείου.
Στα πλαίσια της εκδήλωσης αυτής πραγματοποιήθηκε
η κοπή της πρωτοχρονιάτικής πίτας του Συνδέσμου.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ - ΣΑΒΒΑΤΟ 21 ΜΑΡΤΙΟΥ 2009

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ - ΔΕΥΤΕΡΑ 30 ΜΑΡΤΙΟΥ 2009
O ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΙΩΝΙΔΕΙΟΥ ΣΧΟΛΗΣ
ΠΕΙΡΑΙΑ, η ΛΕΣΧΗ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ “ΦΩΣ” και οι
EKΔOΣEIΣ KAΣTANIΩTH σας προσκαλούν στην
παρουσίαση του βιβλίου του

Βραδιά Blues με τους

΄Ωρα έναρξης: 21:00

στην αίθουσα εκδηλώσεων
του Συνδέσμου Aποφοίτων της Iωνιδείου
Φωνή: Ελένη Γεράκη, Μπάσο Κιθάρα: Μίνως Πετσετάκης,
Ντραμς: Ανδρέας Σοφράς, Πλήκτρα: Γιάννης Σκουνάκης,
Ηλεκτρικές - ΑκουστικέςΚιθάρες
και Φωνή: Δημήτρης Πετσετάκης

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

«ΩΣ ΕΚ ΘΑΥΜΑΤΟΣ»

ΤΖΟΥΜΑ

Για το βιβλίο θα μιλήσουν οι:
TAKHΣ ΔEΓΛEPHΣ, δικηγόρος, Σύμβουλος Δ.Σ.Π.,
Πρόεδρος Σχολικής Επιτροπής Iωνιδείου, NIKOΣ
ΛEBENTHΣ, συγγραφέας.
Tην εκδήλωση θα προλογίσει ο KΩNΣTANTINOΣ
MΠOYPΛETIΔHΣ, Πρόεδρος του Συνδέσμου
Aποφοίτων Iωνιδείου.
Θα συντονίσει η KAΛΛIOΠH ΔPAKOY, δημοσιογράφος,
υπεύθυνη Λέσχης Aνάγνωσης «ΦΩΣ».

Ώρα έναρξης: 20:00

στην αίθουσα εκδηλώσεων του Συνδέσμου Aποφοίτων της Iωνιδείου

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

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
συν (πρόθ.) = μαζί, από κοινού || ειδ. στα μαθηματικά:
εκφράζει το σημείο της πρόθεσης (+) || πρώτο συνθετικό
πολλών λέξεων με τη σημασία του μαζί, συγχρόνως κτλ.

Σ Υ Ν ΑΝΘΡΩΠΟΙ...Σ Υ Ν ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ...
ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑTA... ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ...

Ο ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΣΥΝΤΟΝΙΖΕΤΑΙ

ΜΕ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ.

ΣΥΝΤΟΝΙΣΟΥ...
ΜΕ ΤΟΝ ΣΥΝΔΕΣΜΟ
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΣΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ

•

Κατάθεση Συνδρομών στο λογαριασμό του
Συνδέσμου μας στην Εθνική Τράπεζα ο οποίος
είναι: 198/951166-06
Υπεύθυνοι Επικοινωνίας:
Κωνσταντίνος Βουτσινάς Γεν. Γραμματέας του Δ.Σ.
τηλέφωνα επικοινωνίας:
6974 393 839 και 6937 169129
•

Τα e-mail επικοινωνίας του Συνδέσμου είναι:
info@saisp.gr και saisp@yahoo.gr,
το site είναι: www.saisp.gr

“ΤΑ ΝΕΑ ΤΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΗΣ ΙΩΝΙΔΕΙΟΥ”

ΚΩΔΙΚΟΣ 3742
ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ
ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΙΩΝΙΔΕΙΟΥ ΣΧΟΛΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ
ΓΡΑΦΕΙΑ - 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

2

Ηλείας 23, 152 34 Χαλάνδρι
Τ.: 210 - 68.46.854,
E-mail: feelmaniac@yahoo.com

ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΑΞΕΩΝ
•
•
•

Απόφοιτοι 1977 στις 13/04/09
Απόφοιτοι 1990 στις 22/05/09
Απόφοιτοι 1958 στις 29/05/09

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΙΩΝΙΔΕΙΟΥ ΣΧΟΛΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ
ΦΟΡΜΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΠΟΥ ΠΑΡΑΔΙΔΕΤΑΙ
ΓΙΑ ΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ ΤΗΣ ΙΩΝΙΔΕΙΟΥ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΦΟΙΤΟΥ
:...............................................
:...............................................
:...............................................
:...............................................
:.......................……………………
:…...................…………………….

Επώνυμο
Όνομα
Έτος Γέννησης
Έτος αποφοίτησης
Τηλέφωνο Επικοινωνίας
Email

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΥΛΙΚΟΥ
Το υλικό που επιθυμώ να παραδώσω στο Σύνδεσμο
αποτελείται από: 
Κ*
1. Φωτογραφίες
2. Παλιά Περιοδκά
3. Σχολικά Βιβλία - Βοηθήματα
4. Χάρτες
5. Μουσικά Όργανα -Παρτιτούρες
6. Μετάλλια – Σήματα
7. Σχολικές Στολές – Πηλίκια
8. Ελέγχους – Έγγραφα- Απολυτήρια
9. Ιχνογραφίες –Πίνακες

Π*

Κ= Κατηγορία, Π= Ποσότητα (τεμάχια, σελίδες κλπ)

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΠΟΥ ΘΑ ΔΟΘΕΙ:

....................................................................................
....................................................................................
....................................................................................
ΣΕ ΠΟΙΑ ΜΟΡΦΗ ΘΑ ΠΑΡΑΔΩΣΕΤΕ ΤΟ ΥΛΙΚΟ:
ΕΝΤΥΠΗ			

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ		

ΠΡΩΤΟΤΥΠΑ		

ΑΝΤΙΓΡΑΦΑ

ΥΠΟΓΡΑΦΗ
Ο ΔΩΡΗΤΗΣ



ΑΛΛΟ

ΤΟ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ

EDITORIAL
Σε μία νέα εποχή εισέρχεται η σχέση του Συνδέσμου
των Αποφοίτων της Ιωνιδείου Σχολής Πειραιά με τη Σχολική
Επιτροπή της Ιωνιδείου. Η καχυποψία, η ψυχρότητα και
οι αστοχίες του παρελθόντος έχουν δώσει τη θέση τους
στη συνεργασία, την από κοινού δραστηριοποίηση για τη
βελτίωση του καλού δημόσιου σχολείου και στη διάθεση για
καλή δουλειά ως απόρροια της εμπιστοσύνης μεταξύ των δύο
πλευρών.

ΥΓ.1 Κύριε Ξανθοπουλίδη... ο αριθμός σαράντα (40) θυμίζει
μνημόσυνο ή ταιριάζει στο γνωστό δημοτικό άσμα «για τα
Παλικάρια από τη Λεβαδειά». Σε καμία των περιπτώσεων δεν
θα πρέπει να αποτυπώνει τον αριθμό εισακτέων μαθητών
στην Ιωνίδειο για το έτος 2009-2010… Εφόσον επιλέξετε
τον αριθμό των είκοσι πέντε (25) μαθητών ανά τμήμα σε
τέσσερα (4) τμήματα, όπως έχετε δεσμευτεί απέναντι μας, θα
έχετε πιάσει «λίρα εκατό».

Η μεταστροφή του κλίματος εν πολλοίς έχει να κάνει
με το γεγονός ότι η 18η Σχολική Επιτροπή έχει για Πρόεδρο
Απόφοιτο της Ιωνιδείου, και μάλιστα έναν καταξιωμένο
επαγγελματία ο οποίος έχει θητεύσει με ιδιαίτερη επιτυχία
ως Πρόεδρος του Συνδέσμου των Αποφοίτων. Εκτός από τον
Τάκη Δέγλερη, έχει στις τάξεις της και άλλους αξιόλογους
συναπόφοιτους όπως ο Γιατρός και Δημοτικός Σύμβουλος
κ. Λεγάκης, διακεκριμένος για το ήθος, την κοινωνική
προσφορά αλλά και την αγάπη του για την Ιωνίδειο. Δεν
θα πρέπει να ξεχάσουμε τον συναπόφοιτο Διευθυντή του
Γυμνασίου κ. Κότσιρα αλλά και το νέο Διευθυντή του
Λυκείου κ. Μανώλη Χατζηγεωργίου ο οποίος αν και δεν
είναι απόφοιτος έχει κερδίσει όλους μας με την ευαισθησία ,
τη λεπτότητα και το ενδιαφέρον με το οποίο αντιμετωπίζει τα
θέματα του σχολείου.
Οι κοινές δράσεις της 18ης Σχολικής Επιτροπής και του
Συνδέσμου των Αποφοίτων της Ιωνιδείου επικεντρώνονται:

ΥΓ.2 Νέος Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του
Οργανισμού Εκδόσεων Διδακτικών Βιβλίων, ο συναπόφοιτος,
Αναπληρωτής Καθηγητής του Πανεπιστημίου Πειραιά και
συναπόφοιτος της χρονιάς 2007 για την προσφορά του
στην Παιδεία, Γρηγόρης Χονδροκούκης (Απόφ.΄80). Του
ευχόμαστε ολόψυχα καλή επιτυχία, στο δύσκολο έργο της
παραγωγής και της έγκαιρης διανομής των σχολικών βιβλίων.
Ο συναπόφοιτος, διακεκριμένο Στέλεχος πληροφορικής,
Φραγκίσκος Μαγκαφάς (Απόφ.΄90), εξελέγη στο Δ.Σ του
ερασιτέχνη Εθνικού. Ευχόμαστε από καρδιάς να συμβάλλει
και αυτός στην έξοδο από την κρίση του ιστορικού αυτού
σωματείου.

(α) Στην οργάνωση και ανάδειξη του Ιστορικού Αρχείου
της Ιωνιδείου Σχολής. Μέσα στο μνημόνιο συνεργασίας
το οποίο παρατίθεται στις επόμενες σελίδες, διαφαίνεται
ότι ο Σύνδεσμος Αποφοίτων θα υποστηρίξει το ιστορικό
αρχείο τόσο μέσα από τη συμμετοχή εξειδικευμένων
και διακεκριμένων επιστημόνων όπως του Ιστορικού της
Βιβλιοθήκης της Βουλής κ. Βαγγέλη Δρακόπουλου, όσο και
με την οργάνωση της διαδικασίας συγκέντρωσης από τους
απόφοιτους μας υλικού που θα μπορούσε να ενταχθεί στο
αρχείο όπως φωτογραφίες, παλιά περιοδικά και σχολικά
βιβλία, κ.α
(β) Συνδιοργάνωση του μνημόσυνου του ευεργέτη
Κωνσταντίνου Ιωνίδη στις 21 Μαΐου κάθε έτους, ξεκινώντας
από το 2009. Ήδη εργαζόμαστε από κοινού με τη Σχολική
Επιτροπή για την υλοποίηση μιας διαφορετικής εκδήλωσης
στην οποία οι μαθητές θα έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν
το έργο των ευεργετών και το ρόλο τους στην ανάπτυξη της
Ελληνικής εκπαίδευσης.
(γ) Έκδοση του Λευκώματος «Αυτοί που ξεχώρισαν»,
στο οποίο θα παρουσιαστούν εξαίρετες προσωπικότητες,
εξέχουσες φυσιογνωμίες που πέρασαν από την Ιωνίδειο
Σχολή και διακρίθηκαν σε όλους τους τομείς της οικονομικής,
κοινωνικής και πολιτικής ζωής του τόπου.
Οι παραπάνω δράσεις δημιουργούν μια σειρά από ευκαιρίες
για εκδηλώσεις πολιτισμού που αναδεικνύουν το σχολείο
και την πόλη του Πειραιά. Εκθέσεις στο χώρο του Σχολείου,
συναυλίες με έργα αποφοίτων, ονοματοδοσία χώρων
και αιθουσών του Σχολείου με ονόματα διακεκριμένων
Καθηγητών και πολλές άλλες καλές ιδέες έχουν πέσει στο
τραπέζι και πάντα σε συνεργασία με τη Σχολική Επιτροπή ήδη
δρομολογούνται.
Ενωμένοι, όπως θα διαπιστώσετε θα κάνουμε πολλά, καλά
και διαφορετικά πράγματα με έναν και βασικό σκοπό:
τη διάσωση του καλού δημόσιου σχολείου που λέγεται
Ιωνίδειος…

ΥΓ.3 Το πρόβλημα της επίδοσης των μαθητών στις Γενικές
Εξετάσεις είναι ένα από τα αγκάθια στη σημερινή εκπαιδευτική
πραγματικότητα. Οι καθηγητές της Ιωνιδείου προσπαθούν,
εφαρμόζουν νέες μεθόδους και τα καλά αποτελέσματα
φάνηκαν και την προηγούμενη χρονιά που ήταν ιδιαίτερα
επιτυχημένη για το σχολείο. Το καλό δημόσιο «πειραματικό»
σχολείο, αντέχει παρά την αρνητική περιρρέουσα ατμόσφαιρα,
για την οποία μερικές φορές φταίμε και εμείς όταν προβαίνουμε
σε λανθασμένες γενικεύσεις.
ΥΓ.4 Ουδέποτε η Εφημερίδα του Συνδέσμου Αποφοίτων
της Ιωνιδείου ή το Ημερολόγιο μας χρηματοδοτήθηκαν από
τη Σχολική Επιτροπή. Η έκδοση των εντύπων του σωματείου
μας από το 1981 που ιδρύθηκε μέχρι και σήμερα, καλύπτεται
από τις συνδρομές, δωρεές και διαφημίσεις των μελών μας.
Γι’ αυτό και δημοσιεύουμε διαφημίσεις ιδιωτικών σχολείων
που ανήκουν σε συναπόφοιτο.
ΥΓ.5 Στο πρόγραμμα γονείς.gr που υλοποιήθηκε από το
Πανεπιστήμιο Αθηνών με τη συνεργασία του Συνδέσμου,
δεν χρησιμοποιήθηκαν, ούτε είχαν οικονομικό όφελος
Καθηγητές του σχολείου όπως λανθασμένα είχε αποτυπωθεί
σε προηγούμενο άρθρο της εφημερίδας. Βρίσκουμε την
ευκαιρία να ευχαριστήσουμε τους δεκαέξι (16) γονείς που
συμμετείχαν στο πρόγραμμα και ελπίζουμε σε μεγαλύτερη
συμμετοχή στην επόμενη φάση υλοποίησης του.
ΥΓ.6 Χάσαμε τον εκλεκτό συναπόφοιτο και παλιό
δημοτικό σύμβουλο με μεγάλη δράση στον Πειραιά Μπάμπη
Φιλαδιτάκη όπως και τον παλιό μας Καθηγητή Κωνσταντίνο
Λουκάκη. Βαθιά και ειλικρινή συλλυπητήρια από την οικογένεια
των αποφοίτων στις οικογένειες των εκλιπόντων.
ΥΓ.7 Θα θέλαμε να προσέξετε ιδιαίτερα τις φωτογραφίες
των άρθρων για το ιστορικό αρχείο καθώς και της στήλης «Παιδεία
Αποφοίτων». Ανήκουν σε μια συλλογή που δημιούργησαν
μαθητές της δεκαετίας του ΄70 με εικόνες από τη ζωή στο
σχολείο και την πόλη του Πειραιά, και διασώθηκε από τον
Καθηγητή μας Πέτρο Μιχαλακάκο. Τον ευχαριστούμε θερμά
που μας την εμπιστεύτηκε. Σε συνεργασία με τη Σχολική Επιτροπή
πολύ σύντομα θα αξιοποιηθεί.
Κωνσταντίνος Μπουρλετίδης
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ΣΥΝΑΠΟΦΟΙΤΟΙ ΧΡΟΝΙΑΣ 2008
ΚΑΙ Η ΚΟΠΗ ΤΗΣ ΠΙΤΑΣ

Την Κυριακή 1η Φεβρουαρίου 2009 και ώρα 12.00, στην κατάμεστη Αίθουσα Εκδηλώσεων του
Συνδέσμου των Αποφοίτων της Ιωνιδείου πραγματοποιήθηκε η εκδήλωση βράβευσης των Συναποφοίτων
της Χρονιάς και των Παλιών Καθηγητών της Ιωνιδείου, για τη διάκριση τους τη χρονιά που πέρασε στην
Παιδεία, στην προσφορά στο Σχολείο και τον Πολιτισμό, στην Επιχειρηματικότητα, στη διάκριση σε θέσεις
ευθύνης και κοινωνικής προσφοράς αλλά και την προσφορά τους στο Σύνδεσμο Αποφοίτων της Ιωνιδείου.
Στα πλαίσια της εκδήλωσης αυτής πραγματοποιήθηκε η κοπή της πρωτοχρονιάτικής πίτας του Συνδέσμου.
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Μετά τον χαιρετισμό που απηύθυνε ο Πρόεδρος του Συνδέσμου
κ, Κωνσταντίνος Μπουρλετίδης, ακολούθησε ομιλία του
εκλεκτού απόφοιτου της Ιωνιδείου κ. Γιάννη Σακελαράκη.

2

Ο κ. Γιάννης Σακελλαράκης είναι Αρχαιολόγος - Συγγραφέας
- Καθηγητής Προϊστορικής Αρχαιολογίας στο Πανεπιστήμιο
Αθηνών, και ανακηρύχθηκε «Συναπόφοιτος της Χρονιάς
2008» για τη συνολική του προσφορά στην ιστορική
γνώση, για το εκπληκτικό μουσείο στις Αρχάνες και το
έντονο και δημιουργικό συγγραφικό του έργο.

1. Ο Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής Τάκης Δέγλερης (Απόφ.΄77) βραβεύει
το Συναπόφοιτο Γιάννη Σακελλαράκη για την προσφορά του στην παιδεία και
τον πολιτισμό.
2. Ο Γιάννης Σακελλαράκης καθηλώνει το κοινό με την ομιλία του και
παρουσιάζει τα “ΨΗΓΜΑΤΑ ΜΝΗΜΗΣ, ΑΠΟ ΤΗΝ ΜΑΘΗΤΕΙΑ ...ΣΤΟΝ ΠΕΙΡΑΙΑ”.
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Εν συνεχεία βραβεύθηκαν ανά κατηγορία οι εξής συναπόφοιτοι:
1. Η Ολυμπιονίκης και συναπόφοιτος
Βιργινία Κραβαριώτη βραβεύεται απο τον
καθηγητή κ. Γιάννη Κυρτάτο (Απόφ.΄70)
για την προσφορά της στον αθλητισμό.
2. Ο καθηγητής κ. Πέτρος Μιχαλακάκος
βραβεύει το συναπόφοιτο κ. Νικήτα Νικητάκο
για την προσφορά του στην παιδεία
και τον πολιτισμό.
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Στην κατηγορία για την προσφορά στην Παιδεία και τον πολιτισμό βραβεύθηκε και η κ. Βιργινία Κραβαριώτη,
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 και Σοφία
Παπαδοπούλου. Επίσης στην ίδια κατηγορία βραβεύτηκε ο κ. Νικήτας Νικητάκος, καθηγητής Πληροφορικής & Νέων
Τεχνολογιών και πρόεδρος του τμήματος Ναυτιλίας & Επιχειρηματικών Υπηρεσιών του Πανεπιστημίου Αιγαίου.
1. Ο γιατρός - καθηγητής
Πανεπιστημίου και συναπόφοιτος
κ. Νικόλαος Σταυριανέας
βραβεύτηκε από τον συναπόφοιτο
γιατρό κ. Παύλο Μαραγκουδάκη.
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2. Ο γιατρός - καθηγητής
Πανεπιστημίου και συναπόφοιτος
κ. Μιχάλης Μόσχος βραβεύτηκε
από τον συναπόφοιτο γιατρό
κ. Παύλο Μαραγκουδάκη.
3. Ο συναπόφοιτος κ. Δημήτρης
Θεοδωρολέας, ιδρυτής και
εμψυχωτής της Μ.ΚΟ. “Μέριμνα
ζωής κατά της Εξάρτησης”,
βραβεύτηκε από τον Δήμαρχο
Ρέντη και συναπόφοιτο
κ. Γεώργιο Ιωακειμίδη.

Για την προσφορά τους σε θέσεις ευθύνης και κοινωνικής προσφοράς ανακηρύχθηκαν Συναπόφοιτοι της
χρονιάς οι κύριοι Νικόλαος Σταυριανέας, Μιχάλης Μόσχος και Δημήτρης Θεοδωρολέας. Ο πρώτος ως 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. Ο δεύτερος ως καθηγητής Οφθαλμολογίας του
Πανεπιστημίου Αθηνών με εξαιρετικό ερευνητικό και συγγραφικό έργο. Και ο τρίτος ως 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.
Για την προσφορά του στην Επιχειρηματικότητα ανακηρύχθηκε
συναπόφοιτος της χρονιάς ο κ. Αντώνης Γλου ως Πρόεδρος του Δ.Σ της
GLOU AEE μιας εκ των πλέον σημαντικών επιχειρήσεων στο χώρο ένδυσης με
ιδιαίτερη ανάπτυξη τα τελευταία χρόνια.
Για τη σημαντική και ενεργή
του προσφορά στο Σύνδεσμο τόσο ως
Πρόεδρος των εξελεγκτικών επιτροπών
της περιόδου 2003 - 2007 όσο
και ως δωρητής για την κάλυψη των
λειτουργικών αναγκών του Συνδέσμου
ανακηρύχθηκε συναπόφοιτος της χρονιάς
ο κ. Ευάγγελος Αγαλλόπουλος.
Ο συναπόφοιτος κ. Γρηγόρης Τιμαγένης Πρόεδρος
του Ν.Α.Τ. βραβεύει τον κ. Ευάγγελο Αγαλλόπουλο
για την ενεργή του προσφορά στο Σύνδεσμο.

Ο συναπόφοιτος κ. Δημήτρης Αρμενάκης Πρόεδρος
της Ε.Σ.Ε.Ε. βραβεύει τον κ. Αντώνη Γλου για την
προσφορά του στην Επιχειρηματικότητα.
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1. Ο πρώην Πρόεδρος του
δικηγορικού συλλόγου Πειραιά κ.
Κωνσταντίνος Πεταλάς βραβεύει
τον παλιό καθηγητή κ. Νίκο
Μάνιο.
2. Ο ταμίας του Δ.Σ. του
Συνδέσμου κ. Βασίλης
Βασιλειάδης βραβεύει την παλιά
καθηγήτρια κ. Όλια Κουρουπού.
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3. Ο Δήμαρχος Νίκαιας και
Συναπόφοιτος κ. Στέλιος
Μπενετάτος βράβευσε την επί
πολλά έτη καθηγήτρια κ. Ειρήνη
Γαλάκου, δεξιά ο Πρόεδρος
του Δ.Σ. κ. Κωνσταντίνος
Μπουρλετίδης

Για το επιστημονικό, διδακτικό και παιδαγωγικό τους έργο, ως παλιοί καθηγητές της Ιωνιδείου βραβεύθηκαν, ο
παλιός καθηγητής φυσικής, κ. Διευθυντής της Σχολής κ. Νίκος Μάνιος, η παλιά καθηγήτρια Γαλλικών κ. Όλια Κουρουπού,
η καθηγήτρια Φυσικής Αγωγής κ. Ειρήνη Γαλάκου, και ο παλιός καθηγητής φιλολογίας κ. Πέτρος Μαριόλης.

Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους
μεταξύ άλλων:

1

2
1. Ο Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής και
Συναπόφοιτος κ. Τάκης Δέγλερης με τον Πρόεδρο
του Συνδέσμου Αποφοίτων Ιωνιδείου
κ. Κωνσταντίνο Μπουρλετίδη.
2. Από αριστερά προς τα δεξιά: Ο Θρυλικός
τελευταίος των “5”, κ. Λεωνίδας Ανδριανόπουλος
με τον γαμπρό του και τον συναπόφοιτο
δημοσιογράφο κ. Δημήτρη Καπράνο.
3. Ο τυχερός της φετινής πίτας, Γ.Γ. του
Δήμου Πειραιά κ. Γιώργος Οικονομόπουλος.
4. σελ. 7 - από αριστερά προς τα δεξιά:
Ο κ. Βασίλης Βασιλειάδης, ο κ. Δημήτρης
Πετσετάκης, ο Πατήρ-Ιωάννης, ο κ. Κωνσταντίνος
Μπουρλετίδης, ο κ. Αντώνης Αντωνίου και ο κ.
Κωνσταντίνος Βουτσινάς.
5. σελ. 7 Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. κ. Κωνσταντίνος
Μπουρλετίδης κόβει την πρωτοχρονιάτικη πίτα του
Συνδέσμου Αποφοίτων Ιωνιδείου.
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6-10. σελ. 7 Η κατάμεστη Αίθουσα Εκδηλώσεων
του Συνδέσμου των Αποφοίτων της Ιωνιδείου στην
εκδήλωση βράβευσης των Συναποφοίτων και των
Παλιών Καθηγητών της Ιωνιδείου, για την διάκριση
τους την χρονιά που πέρασε.

Oι Βουλευτές Πειραιά κ.κ. Παναγιώτης Μελάς, Ιωάννης
Τραγάκης, ο Δήμαρχος Αγ. Ιωάννη Ρέντη και Απόφοιτος της
Ιωνιδείου Σχολής κ. Γεώργιος Ιωακειμίδης, ο Δήμαρχος
Νίκαιας και Απόφοιτος της Ιωνιδείου Σχολής κ. Στέλιος
Μπενετάτος, ο Γενικός Γραμματέας του Δήμου Πειραιά κ.
Γιώργος Οικονομόπουλος, οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ
Πασχαλίνα Καλαγιά και Ιωάννης Καρδαράς, ο Πρόεδρος της
Εθνικής Συνομοσπονδίας Ελληνικού Εμπορίου και Απόφοιτος
της Ιωνιδείου Σχολής κ. Δημήτρης Αρμενάκης, o πρόεδρος του
ΝΑΤ και συναπόφοιτος κ. Γρηγόρης Τιμαγένης, o Πρόεδρος της
Σχολικής Επιτροπής της Ιωνιδείου Σχολής Πειραιά, Σύμβουλος
του Δ.Σ.Π. και πρώην Πρόεδρος του Συνδέσμου κ. Τάκης
Δέγλερης, ο Πρόεδρος της Ομοσπονδίας Οικονομολόγων
Καθηγητών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης κ. Παντελής Τέντες, ο
Πρόεδρος του Χατζηκυριακείου Ιδρύματος Παιδικής Προστασίας
και Απόφοιτος της Ιωνιδείου Σχολής κ. Γεώργιος Μπακούρης,
ο Πρόεδρος των Αποφοίτων της Ελληνογαλλικής Σχολής Saint–
Paul κ. Γεώργιος Χατζηγεωργίου, ο επί σειρά ετών Πρόεδρος
του Συνδέσμου των Αποφοίτων της Ιωνιδείου κ. Δημοσθένης
Μπούκης, ο Πρόεδρος του Οδοιπορικού Συλλόγου Πειραιά
κ. Δημήτρης Μπουρλετίδης, η Πρόεδρος της «Χορωδίας
Πειραιώς 1960» κ. Δέσποινα Πασβάνη, ο Γενικός Γραμματέας
του Πειραϊκού Συνδέσμου και συναπόφοιτος κ. Παναγιώτης
Πετρόπουλος, ο Γενικός Γραμματέας της Φιλολογικής Στέγης
Πειραιά και συναπόφοιτος κ. Νίκος Παπαγιαννάκης, ο πρώην
Πρόεδρος και νυν Σύμβουλος του Δ.Σ.Π. Συναπόφοιτος
κ. Κωνσταντίνος Πεταλάς, ο Σχολικός Σύμβουλος και
πρώην Διευθυντής Λυκείου της Ιωνιδείου Σχολής κ. Νίκος
Μπορμπιλάς, ο πρώην Πρόεδρος του Ιστιοπλοϊκού Ομίλου
Πειραιά και ιδρυτής της εταιρίας 3E κ. Νίκος Καραγεωργίου, η
Πρόεδρος του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων της Ιωνιδείου
Σχολής κ. Τίνα Μαύρου, η υπεύθυνη της καλλιτεχνικής ομάδας
«ΦΩΣ» κ. Μαριάννα Παπαδοπούλου, ο θρυλικός απόφοιτος,
τελευταίος των «5» που ίδρυσαν τον Ολυμπιακό κ. Λεωνίδας
Ανδριανόπουλός, οι δημοσιογράφοι Δημήτρης Καπράνος
συναπόφοιτος, και Καλλιόπη Δράκου, η κ. Μάνια Γκούσδη και
ο κ. Παναγιώτης Κουτσοχέρας από τη Διαφημιστική Εταιρεία
Feelmaniac, οι εκδότες κ. Γιάννης Κανατσέλης από τη Φωνή
των Πειραιωτών και Χάρης Αρζόγλου από το Piraeusnews ,
ο Συναπόφοιτος κ. Ιωάννης Μοίρας Σύμβουλος Στρατηγικής
και Επικοινωνίας, πρώην Αναπληρωτής Γραμματέας Διεθνών
Σχέσεων και Ευρωπαϊκής Ένωσης της Ν.Δ., ο πολιτευτής
κ. Καρύδας και ο συναπόφοιτος και πρώην Προϊστάμενος
Διευθυντής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πειραιά, κ. Αλέκος
Ιωαννίδης. Το μεγάλο ευεργέτη του Συνδέσμου κ. Γιώργο
Μπόμπολα εκπροσώπευσε ο συνεργάτης του, Συναπόφοιτος
καθηγητής ιατρικής κ. Στέφανος Καραγιαννόπουλος.
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Από την Ιωνίδειο Σχολή παρέστησαν:

Ο Διευθυντής του Λυκείου της Ιωνιδείου Σχολής κ. Μανώλης
Χατζηγεωργίου, ο Διευθυντής του Γυμνασίου της Ιωνιδείου
Σχολής κ. Ιωάννης Κότσιρας, ο Υποδιευθυντής του Γυμνασίου
κ. Μανώλης Μαρουλάκης οι καθηγητές κ.κ. Γιάννης
Κυρτάτος επί πολλά έτη Αντιπρόεδρος του Συνδέσμου και
Πέτρος Μιχαλακάκος.

Την εκδήλωση τίμησαν επίσης οι παλιοί καθηγητές
της Ιωνιδείου Σχολής:

κ.κ. Μιχάλης Σπανάκος, Απόστολος Φωτιάς, Βασίλης
Σκουλάτος,
Γεώργιος
Μαντόπουλος,
Γιώργος
Παπαβασιλόπουλος.
Επίσης οι παλιοί καθηγητές κ.κ.
Παπαχειμώνας, Πισιμήσης, Κίτσος, και οι παλιές καθηγήτριες
κ. Πηνελόπη Καραγεωργοπούλου, Ξένη Οικονομοπούλου,
Μαρία Δανέζη.
Επιστολές με τις οποίες χαιρέτισαν την εκδήλωση και
εξέφρασαν τη λύπη τους που δεν μπορούσαν να παραστούν
γιατί βρίσκονταν εκτός Αθηνών απέστειλαν, ο Δήμαρχος
Πειραιά κ. Παναγιώτης Φασούλας, ο Βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ
Θεόδωρος Δρίτσας και ο συναπόφοιτος Αντινομάρχης κ.
Λάζαρος Αλεξανδρίδης.

11. Ανάμεσα στους εκλεκτούς καλεσμένους διακρίνονται οι:
κ.κ. Νίκος Καραγεωργίου, Βιργινία Κραβαριώτη, Παναγιώτης Μελάς,
Τάκης Δέγλερης, Γιώργος Οικονομοπούλος, Πασχαλίνα Καλαγιά,
Κωνσταντίνος Πεταλάς, Γρηγόρης Τιμαγένης, Αντώνης Γλού, Λεωνίδας
Ανδριανόπουλος, Δημήτρης Καπράνος, Μιχάλης Μόσχος, Όλια
Κουρουπού, Γιάννης Κυρτάτος, Ευάγγελος Αγαλλόπουλος, Νίκος Μάνιος
κ.α.
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ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ
ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΣΗΜΕΙΩΣΕ Η ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ
ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ ΤΗΣ ΝΟΕΛ ΜΠΑΞΕΡ
ΣΤΟΝ ΠΕΙΡΑΙΑ.
Περισσότερα από 180 άτομα παρακολούθησαν την παρουσίαση
του βιβλίου της Νοέλ Μπάξερ «Από δρυ παλιά κι από πέτρα» που
συνδιοργάνωσαν πριν από λίγες μέρες ο Σύνδεσμος Αποφοίτων της
Ιωνιδείου Σχολής και η Λέσχη Ανάγνωσης «ΦΩΣ», στον Πειραιά, στο
χώρο του συνδέσμου.

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

ΒΙΒΛΙΟΥ
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1. από αριστερά προς τα δεξιά
Η συγγραφέας Νοέλ Μπάξερ,
η δημοσιογράφος Καλλιόπη
Δράκου, η Φιλόλογος Αρχοντία
Παπαδοπούλου και
η ηθοποιός Αιμιλία Υψηλάντη.
2. Πάντα τιμά τις εκδηλώσεις
μας ο βουλευτής του
ΣΥΡΙΖΑ Θοδωρής Δρίτσας
3. Διακρίνονται απο αριστερά η
Δήμαρχος Κυρήνειας κ. Μαρία
Ιωάννου, ο κ. Κωνσταντίνος
Μπουρλετίδης και η Αντιδήμαρχος Πολιτισμού Πειραιά κ. Κατερίνα
Αναγνώστου. 4. Αιμιλία Υψηλάντη,Κωνσταντίνος Μπουρλετίδης,
Καλλίόπη Δράκου 5. Κάποιες από τις φωτογραφίες της
έκθεσης 6. Ο Πρόεδρος κ. Κωνσταντίνος Μπουρλετίδης
προλογίζει την εκδήλωση. 7.Η συγγραφέας Νοέλ Μπάξερ
υπογράφει το βιβλίο για την κ. Αιμιλία Υψηλάντη.
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Την εκδήλωση προλόγισε ο πρόεδρος του Συνδέσμου
Αποφοίτων Ιωνιδείου κ. Κώστας Μπουρλετίδης ο οποίος μεταξύ
άλλων τόνισε: «Το βιβλίο σε μεταφέρει από το Αϊδίνι και τη Σμύρνη
στην Κύπρο , στην Αθήνα φτάνοντας μέχρι την Ινδία για ξεδιπλωθεί η
ιστορία μιας σύγχρονης Πηνελόπης με φόντο τις αλησμόνητες Πατρίδες.
Με τρυφερότητα προσεγγίζει την ιστορία του ελληνικού 20ου αιώνα,
μεταφέροντας όχι μόνο εικόνες αλλά και μυρωδιές εποχής».
Ειδικά γι’αυτή την εκδήλωση ήρθε από την Κύπρο η
Δήμαρχος Κυρήνειας κ. Μαρία Ιωάννου η οποία συμπλήρωσε
με φωτογραφίες της Κυρήνειας την έκθεση για τις Αλησμόνητες
Πατρίδες που λειτουργούσε στο χώρο. Στη συνέχεια το λόγο
πήρε η κ. Αρχοντία Παπαδοπούλου Προϊσταμένη 2ου Γραφείου
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πειραιά και Πρόεδρος Ένωσης
Μαγνησίας Μικράς Ασίας, η οποία και ανέλυσε με τη φιλολογική
της ματιά το βιβλίο. Ακολούθησε μια «ζωντανή» επιτόπια
συνέντευξη. Η δημοσιογράφος κ. Θεοδοσία Κοντζόγλου έθεσε
στη συγγραφέα ερωτήσεις σε ότι αφορά στην υπόθεση του βιβλίου,
τους χαρακτήρες αλλά και για τα συναισθήματα που κυριαρχούσαν
κατά τη διάρκεια της συγγραφής και ακολούθησε ο διάλογος με
τον κόσμο. Αποσπάσματα του βιβλίου διάβασε η ηθοποιός Αιμιλία
Υψηλάντη η οποία και συγκλόνισε το κοινό με την ερμηνεία της.
Η βραδιά ολοκληρώθηκε με δραματοποιημένη αφήγηση μέρους
του βιβλίου από μέλη της θεατρικής ομάδας του Παναγιώτη
Μαρίνου και ήταν η πρώτη φορά που ακουστήκαν στίχοι στην
Ομηρική διάλεκτο. Η εκδήλωση βάδισε σε αρχαιοελληνικά
μουσικά μονοπάτια του μουσικοσυνθέτη και απόφοιτου Ιωνιδείου
και έφορου του Συνδέσμου Δημήτρη Πετσετάκη. Συντονίστρια
της παρουσίασης ήταν η Καλλιόπη Δράκου δημοσιογράφος υπεύθυνη Λέσχης Ανάγνωσης «ΦΩΣ».
Η έκθεση φωτογραφίας που φιλοξενήθηκε στο χώρο και ήταν
αφιερωμένη στη «Διαδρομή στις Αλησμόνητες Πατρίδες: ΚύπροςΜικρά Ασία» πραγματοποιήθηκε με την χορηγία του 2ου Γραφείου
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και της Ένωσης Μαγνησίας.
Την εκδήλωση τίμησαν, με την παρουσία τους οι: κ. Θοδωρής
Δρίτσας βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ Α’Πειραιά, κ. Κατερίνα Αναγνώστου
Αντιδήμαρχος Πειραιά σε θέματα Παιδείας και Πολιτισμού, η κ. Μαρία
Ιωάννου Δήμαρχος Κυρήνειας, ο Συναπόφοιτος κ. Νίκος Δέγλερης
Νευρολόγος - Ψυχίατρος και Διευθυντής του Ψυχοθεραπευτικού
Κέντρου Πειραιά, ο πρώην Πρόεδρος του Συνδέσμου των
Αποφοίτων κ. Δημοσθένης Μπούκης, ο Συναπόφοιτος Θανάσης
Βασίλαινας Υπεύθυνος Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού του Εθνικού
Κέντρου Πιστοποίησης, ο κ. Βασίλης Λιόγκας Δημοτικός Σύμβουλος
Καβάλας, ο κ. Γρηγόρης Κουναμάς Κύπριος ναυπηγός, η κ. Ελένη
Τσαμαδού συγγραφέας, ο κ. Κώστας Πουλίδης ζωγράφος και
οι εκδότες κ,κ, Γιάννης Κανατσέλης (ΦΩΝΗ ΤΩΝ ΠΕΙΡΑΙΩΤΩΝ),
Σταύρος Καραμπερόπουλος (ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ) και Χάρης Αρζόγλου
(PIRAEUSNEWS).
επιμέλεια στήλης: Καλλιόπη Δράκου
Χορηγός επικοινωνίας ήταν το www.Piraeusnews.gr

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ
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Ο νέος πολιτιστικός θεσμός του Συνδέσμου
Αποφοίτων της Ιωνιδείου Σχολής. Νέα σχήματα,
καταξιωμένοι καλλιτέχνες και δημιουργοί του Πειραιά
εκφράζονται... στον Πειραιά.
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ΜΟΥΣΙΚΗ

Π Α ΡΑ Σ ΤΑ Σ Η
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Στις 21/2/2009 πραγματοποιήθηκε βραδιά κλασσικής
κιθάρας του Καθηγητή του Εθνικού Ωδείου Πειραιά
Φραγκούλη Καραγιαννόπουλου και των μαθητών του στην
αίθουσα εκδηλώσεων του συνδέσμου.
1. Ο καθηγητής του Εθνικού Ωδείου κύριος Φραγκούλης Καραγιαννόπουλος με τους μαθητές του.
2. Ο έφορος εκδηλώσεων του Συνδέσμου Δημήτρης Πετσετάκης, εμπνευστής των εκδηλώσεων
Μουσικά Σάββατα με τη διευθύντρια του Εθνικού Ωδείου κυρία Βαρβάρα Σταυριανάκου και τον
καθηγητή Φραγκούλη Καραγιαννόπουλο. 3. Νεαρός μαθητής εν δράσει.

09-02-2009

Το Ημερολόγιο του Συνδέσμου μας στο Σχολείο

Με πρωτοβουλία του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδέσμου των Αποφοίτων
της Ιωνιδείου και σε συνεργασία με τη διεύθυνση του Σχολείου, για πρώτη φορά
μοιράστηκε το ημερολόγιο του Συνδέσμου Αποφοίτων της Ιωνιδείου Σχολής Πειραιά,
στους μαθητές της Γ΄ Τάξης του Λυκείου και στους Καθηγητές του Γυμνασίου και
του Λυκείου της Ιωνιδείου.
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ Κωνσταντίνος Μπουρλετίδης συνοδευόμενος από τον
Διευθυντή του Λυκείου Μανώλη Χατζηγεγωργίου και τον συναπόφοιτο, καθηγητή
και παλιό μέλος του Δ.Σ των αποφοίτων Γιάννη Κυρτάτο, επισκέφτηκε τα τμήματα
της Γ΄Λυκείου, συνομίλησε σε πολύ καλό κλίμα με τους εντός ολίγων μηνών «νέους
απόφοιτους» και τους ευχήθηκε καλή επιτυχία στους στόχους που έχουν θέσει.
Αφού μοιράστηκε το ανανεωμένο ημερολόγιο, το οποίο ομολογουμένως απέσπασε
κολακευτικά σχόλια ως ιδιαίτερα εύχρηστο και νεανικό, το
«ραντεβού» του Συνδέσμου ανανεώθηκε με την Γ΄ Τάξη
του 2009, για τη γιορτή αποφοίτησης στο σχολείο τον
Ιούνιο.
Ο Σύνδεσμος των Αποφοίτων ευχαριστεί θερμά τους κ.κ.
Χατζηγεωργίου και Κυρτάτο για τη συνεργασία και την
πολύτιμη βοήθεια που μας προσέφεραν στην υλοποίηση
της νέας αυτής πρωτοβουλίας.
επιμέλεια στήλης: Κωνσταντίνος Μπουρλετίδης
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ΔΗΜΙΟΥΡΓIΑ ΙΣΤΟΡΙΚΟY ΑΡΧΕIΟΥ ΙΩΝΙΔΕIΟΥ ΣΧΟΛHΣ

Εν Πειραιεί… ή μήπως Κάτω στον Πειραιά…

[………….] Αλλά μη βιάζεις το ταξείδι διόλου.
Καλλίτερα χρόνια πολλά να διαρκέσει
και γέρος πια ν’ αράξεις στο νησί,
πλούσιος με όσα κέρδισες στο δρόμο,
μη προσδοκώντας πλούτη να σε δώσει η Ιθάκη.
Η Ιθάκη σ’έδωσε τ’ ωραίο ταξείδι.
Χωρίς αυτήν δεν θάβγαινες στον δρόμο.
Άλλα δεν έχει να σε δώσει πια. [….]
Κ.Π.ΚΑΒΑΦΗΣ

Π

ριν από σχεδόν σαράντα χρόνια, αρχές φθινοπώρου
του 1971 θα ήτανε θαρρώ, ένα αδυνατούλη αγοράκι
με κοντά παντελονάκια, κουρεμένο γουλί , και με λιγοστό
χνούδι να απλώνεται στο προσωπάκι του, κρατώντας
σφιχτά από το χέρι τον πατέρα του διαβαίνει το κατώφλι
της ΙΩΝΙΔΕΙΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΣΧΟΛΗΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ. Αυτό
το παιδάκι είμαι εγώ, ίσως κι εσείς, εντέλει εμείς. Το
σχολείο είναι σχεδόν γιαπί μια και οι εργασίες μετασκευής
του κτιρίου δεν έχουν ακόμα ολοκληρωθεί. Στο γραφείο
του υποδιευθυντή ο πατέρας μου διεκπεραιώνει τις
διαδικασίες εγγραφής κι εγώ, πάντα σχεδόν κολλημένος
πάνω του, κοιτάζω με καχυποψία και φόβο τριγύρω μου,
προσπαθώντας να γνωρίσω καλύτερα το περιβάλλον που
σε λίγες μέρες θα περνάω τη μισή ημέρα μου. Ο φόβος
μου υποχωρεί με την εμφάνιση ενός προσώπου οικείου
και αγαπημένου. Εκεί στην πόρτα, ορθός, με το χαμόγελο
της ψυχής του, όπως πάντα, καθάρια περιγραμμένο,
ο Απόστολος Ζυγούρης, ο άνθρωπος που έπεισε τους
προστατευτικούς γονείς μου να αφήσουν τον κανακάρη
τους, άκουσον, άκουσον, να πάει σχολείο, ενώ διαμένει
στην Αθήνα, στον Πειραιά…
« Σήμερον, τη 5η Σεπτεμβρίου 1971, ο μαθητής
Δρακόπουλος Ευάγγελος του Νικολάου ενεγράφη εις την
Α΄ τάξιν της καθ’ ημάς Σχολής, με αριθμόν μητρώου 2114…
κλπ.». Έτσι με αυτόν τον απλό τρόπο έγινα και εγώ, όπως
και εσείς δίχως άλλο, μια εγγραφή μερικών σειρών στο
Μητρώο Μαθητών της Σχολής. Κάθε χρόνο και για έξι
συνεχή χρόνια οι εγγραφές κάτω και γύρω από το όνομά
μου αυγάτιζαν. Όλα αυτά μέχρι το καλοκαίρι 1977, οπότε
με μακριά πια παντελόνια, με σκληρά και ατίθασα γένια και
μουστάκια, γεμάτος από αυτοπεποίθηση και αισιοδοξία,
βάζω την αδούλευτη ακόμη υπογραφή μου, κάτω από
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την τελευταία εγγραφή που με αφορά στο Μητρώο,
αυτή της απόλυσής μου, στο σημείο, που με έκδηλη
ικανοποίηση, έχει καθηλώσει το δείκτη του δεξιού χεριού
του-magister dixit-ο κ. Βασίλης Σκουλάτος, ο Δάσκαλος.
Έτσι ολοκληρώνεται η «υπηρεσιακή» μου σχέση με την
Ιωνίδειο και η αφεντιά μου, όπως και η δική σας κάποια
άλλη στιγμή, κάθε χρόνο χώνεται όλο και πιο βαθειά στο
Αρχείο της Σχολής, φεύγει από το επάνω ράφι, κατεβαίνει
στο παρακάτω και ακόμη πιο κάτω, πριν πάει στο διπλανό
δωμάτιο και καταλήξει σε κάποιο ανήλιαγο αποθηκευτικό
χώρο που απέξω φέρει τη σπουδαιοφανή σήμανση:
«ΑΡΧΕΙΟΝ».
Και αυτό το «Αρχείον», ό,τι έχει απομείνει από τις
συνεχείς αλλαγές ραφιών , αποφάσισε η Σχολική Επιτροπή
με εισήγηση του κ. Τάκη Δέγλερη, να προχωρήσει στην
καταγραφή του και τον ευρετηριασμό του, με σκοπό να τεθεί
στη διάθεση των ερευνητών αλλά και να αποτελέσει έναν
από τους πυλώνες ανάδειξης της παρουσίας της Σχολής
στα ποικίλα δρώμενα-πολιτικά, κοινωνικά, εκπαιδευτικά,
κλπ.-της πόλης του Πειραιά.
Έναν από τους πυλώνες, γιατί οι χιλιάδες άλλοι είμαστε
εμείς! Εμείς οι δάσκαλοι, οι μαθητές, οι γραμματείς, οι
επιστάτες και τόσοι άλλοι που πέρασαν ένα μικρότερο ή
μεγαλύτερο κομμάτι της ζωής τους στο κτίριο της πλατείας
Κοραή. Εμείς είμαστε το πραγματικό αρχείο της Σχολής, η
συλλογική της μνήμη.
Για αυτό ο Σύλλογος των Αποφοίτων με τη στήριξη
της Σχολικής Επιτροπής αποφάσισε να διασώσει αυτό το
αρχείο που δε χωρεί σε κανένα επίσημο οργανισμό, ακόμα
και στα περισπούδαστα Γενικά Αρχεία του Κράτους. Γιατί
αυτό είναι βαθιά καταχωριμένο σε μια μικρή, αλλά πιστεύω
λαμπρή, γωνιά της ψυχής μας, γιατί αυτό είναι το μικρό
μας καταφύγιο, γιατί αυτό δεν σβήνεται, δεν καίγεται, δεν
πλαστογραφείται….
Σας καλώ, λοιπόν, φίλοι να ανταποκριθείτε στο κάλεσμα
του προέδρου του Συλλόγου μας και να βοηθήσετε με
τη συμμετοχή σας σε αυτή τη δράση που αναγγέλλεται
και περιγράφεται από τον κ. Κώστα Μπουρλετίδη, όχι
μνημοσύνου χάριν, ούτε γιατί μας διακατέχει κάποιο
νοσταλγικό σύνδρομο, μακριά από εμάς, αλλά γιατί η
διαλεκτική σχέση με το παρελθόν μας, κομμάτι του οποίου
είναι και τα έξι χρόνια στη Σχολή, μας κρατά σε δημιουργική
εγρήγορση στο παρόν, στην προσμονή του μέλλοντος,
κοντολογίς, για να αφήσω τα λεξιμπερδέματα, μας κάνει
πιο δυνατούς.
Με αγάπη
Βαγγέλης Ν. Δρακόπουλος (Απόφ.΄77)

ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ

Σχολική Επιτροπή&Σύνδεσμος

Για το Ιστορικό Αρχείο της Ιωνιδείου Σχολής

Μετά από πρόσκληση της 18ης Σχολικής Επιτροπής, ο
Σύνδεσμος Αποφοίτων της Ιωνιδείου συμμετείχε με τα
μέλη του Βαγγέλη Δρακόπουλο Ιστορικό (αποφ. 77) και
Κωνσταντίνο Μπουρλετίδη (αποφ.90), Πρόεδρο του
Δ.Σ, στην ειδική συνεδρίαση την Τρίτη 24 Φεβρουαρίου
2009, με θέμα την οργάνωση της δουλειάς για την
διάσωση του Ιστορικού Αρχείου της Ιωνιδείου Σχολής
Πειραιά. Αξίζει να σημειωθεί ότι είναι η πρώτη φορά
που ο Σύνδεσμος Αποφοίτων της Ιωνιδείου Σχολής
Πειραιά δέχτηκε πρόσκληση από την Σχολική επιτροπή
για να συνεργαστούν από κοινού για την υλοποίηση
μιας κοινής δράσης, εν προκειμένω της διάσωσης και
ανάδειξης του Ιστορικού Αρχείου του Σχολείου.
Κατόπιν συζητήσεων και ανταλλαγής απόψεων συντάχθηκε
μνημόνιο συνεργασίας της Σχολικής Επιτροπής με το
Σύνδεσμο Αποφοίτων της Ιωνιδείου το οποίο περιλαμβάνει
τα εξής σημεία:
1.
Ο Σύνδεσμος Αποφοίτων της Ιωνιδείου θέτει στη
διάθεση της Σχολικής Επιτροπής την υποδομή του, τις
υπηρεσίες του διαθέσιμου ανθρώπινου δυναμικού, το υλικό
του αρχείου του για την επίτευξη του κοινού σκοπού που
είναι η διάσωση, καταγραφή και προβολή του ιστορικού
αρχείου της Ιωνιδείου Σχολής Πειραιά.
2.
Ο Σύνδεσμος Αποφοίτων, μέσω του μέλους του και
ειδικού σε θέματα οργάνωσης αρχείων και βιβλιοθηκών κ.
Βαγγέλη Δρακόπουλου, θα αναλάβει την οργάνωση της
διαδικασίας καταγραφής και τεκμηρίωσης του υλικού που
έχει συγκεντρωθεί και διασωθεί από τη Σχολική Επιτροπή
στον χώρο που έχει διαμορφωθεί ειδικά γι αυτό το σκοπό
στο Σχολείο.
3.
Για το σκοπό αυτό η Σχολική Επιτροπή θα προσλάβει
με σχέση συνεργασίας ορισμένου χρόνου, ένα συνεργάτη,
κατά προτίμηση νεαρό απόφοιτο, ο οποίος θα εργαστεί
αποκλειστικά στην καταγραφή του υλικού του διασωθέντος
αρχείου, με βάση τις οδηγίες τις κατευθύνσεις, την
μεθοδολογία που θα προταθεί από τον κ. Δρακόπουλο. Ο
Σύνδεσμος θα συνδράμει στη διαδικασία κοινοποιώντας
στα μέλη του «Ανακοίνωση» για την πρόσληψη ενός
ατόμου από τη Σχολική Επιτροπή το οποίο θα συνεργαστεί
στο αρχείο, στη συγκέντρωση βιογραφικών και στην τελική
επιλογή του υποψηφίου.
4.
Ο κ. Δρακόπουλος θα συνεργαστεί για θέματα
που αφορούν την οργάνωση της μεθοδολογίας και της
διαδικασίας καταγραφής με τους δύο καθηγητές και
συντονιστές του έργου στο σχολείο κ.κ Κότσιρα και
Μαϊστρέλη, αλλά και με τον παλιό Καθηγητή της Σχολής κ.
Σκουλάτο.
5.
Παράλληλα ο Σύνδεσμος θα αναλάβει πρωτοβουλία
για τη συγκέντρωση από τα μέλη του, αρχειακού υλικού,
όπως παλιές φωτογραφίες, έγγραφα, παλιά περιοδικά και
βιβλία που αφορούν τη ζωή στο σχολείο και το εκπαιδευτικό
έργο στην Ιωνίδειο Σχολή, με αποκλειστικό σκοπό τον
εμπλουτισμό του αρχείου του Σχολείου. Στη συνέχεια

θα το παραδώσει στη Σχολική Επιτροπή. Για το σκοπό θα
δημοσιεύσει στην Εφημερίδα «ΤΑ ΝΕΑ ΤΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ
ΤΗΣ ΙΩΝΙΔΕΙΟΥ» πληροφορίες για τη διαδικασία
συγκέντρωσης και ειδική φόρμα καταγραφής, τα οποία θα
είναι διαθέσιμα και στην ιστοσελίδα του www.saisp.gr
6.
Ο Σύνδεσμος θα συνεργαστεί με τη 18η Σχολική
Επιτροπή για την οργάνωση εκδηλώσεων που θα έχουν ως
στόχο την ανάδειξη και προβολή τμήματος του ιστορικού
αρχείου όπως εκθέσεις φωτογραφίας από τη ζωή στο
σχολείο, παρουσιάσεις εκπαιδευτικών θεμάτων όπως
αυτά καταγράφονται στο υλικό του σχολείου, εκθέσεις
αντικειμένων διδασκαλίας, αρχιτεκτονικών σχεδίων του
παλιού σχολείου κ.α.
7.
Ο Σύνδεσμος σε συνεργασία με τη 18η Σχολική
Επιτροπή αναλαμβάνει, αφού ολοκληρωθεί η καταγραφή και
τεκμηρίωση του υπάρχοντος αρχείου, την σύνταξη πρότασης
και τεχνικού δελτίου για την υπαγωγή για χρηματοδότηση
του στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ψηφιακή Σύγκλιση»
(ΕΣΠΑ 2007-2013) Νήμα: 6, Ειδικός στόχος: 2.1, της
Κοινωνίας της Πληροφορίας. Το προτεινόμενο έργο θα
περιλαμβάνει την τεκμηρίωση και ψηφιοποίηση του υλικού
του ιστορικού αρχείου της Ιωνιδείου Σχολής Πειραιά ώστε
να μπορεί να διασωθεί, να δημιουργηθεί ένα διαδικτυακό
μουσείο, αλλά και να αναπτυχθεί στοχευμένο περιεχομένο
ηλεκτρονικής μάθησης και εύχρηστα παίγνια για την
υλοποίηση εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων, και την προβολή
του ψηφιοποιημένου περιεχομένου του αρχείου. Υπεύθυνος
φορέας για το έργο θα είναι το Εθνικό και Καποδιστριακό
Πανεπιστήμιο Αθηνών, το οποίο έχει διαχειριστική επάρκεια,
όπως απαιτεί το έργο, ενώ θα συμμετέχουν η 18η Σχολική
Επιτροπή, ο Σύνδεσμος Αποφοίτων της Ιωνιδείου και άλλοι
φορείς όπως για παράδειγμα το Ινστιτούτο Μελέτης Τοπικής
Ιστορίας και της Ιστορίας των Επιχειρήσεων. Η υποβολή
αυτής της πρότασης αναμένεται να γίνει τον Ιούνιο του
2009.
8.
Για την εύρυθμη λειτουργία του έργου ο Σύνδεσμος
θα συμμετέχει σε όλες τις τεχνικές συνεδριάσεις που
θα οργανώνει η Σχολική Επιτροπή με στόχο τον έλεγχο
της πορείας του έργου και γενικότερα των θεμάτων που
αφορούν την υλοποίηση της κοινής δράσης.
Κωνσταντίνος Μπουρλετίδης
Πρόεδρος Δ.Σ.
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ΠΑΙΔΕΙΑ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ
Γιάννης Σακελλαράκης (Απόφ. 1955)*

ΨΗΓΜΑΤΑΑΠΟΜΝΗΜΗΣ
ΤΗΝ ΜΑΘΗΤΕΙΑ

Με την μαγικότερη ίσως ανθρώπινη
νοητική
λειτουργία
μετά
την
φαντασία, κι εννοώ την μνήμη,
από την οδό Πραξιτέλους, μεταφέρομαι μερικές δεκάδες
μέτρα μακρύτερα, στην οδό Σωτήρος, όπως επέμεναν
τότε οι Πειραιώτες να την αποκαλούν, παρά την πολιτική
μετονομασία της σε οδό Μακένζυ Κίνγκ. Στην οδό Σωτήρος
ήταν το Πρότυπο Γυμνάσιο Αρρένων Πειραιώς, το σημερινό
Ιωνίδειο, ένα από τα τρία καλλίτερα ελληνικά δημόσια
Γυμνάσια εκείνων των χρόνων, μαζί με το Βαρβάκειο και
το Πρότυπο Γυμνάσιο της Αθήνας. Εγώ, ήμουν, λοιπόν,
μαθητής στο Πρότυπο Γυμνάσιο Αρρένων Πειραιώς.
Είναι γνωστή η αλλόκοτη λειτουργία της μνήμης, οι
συνειρμοί που τροφοδοτούνται ξαφνικά από μια λέξη που
ακούστηκε, από μια φευγαλέα ομοιότητα που συναντά το
μάτι, από μια γεύση, κάποια αφή, ακόμη κι από μια μυρωδιά,
και φαντάζεσθε τον καταιγισμό από τις προσωπικές μνήμες
που με κατακλύζουν κάθε σπάνια, δυστυχώς, φορά που
βρίσκομαι στον Πειραιά. Ευτυχώς δεν με διακατέχει
κι απόψε νοσταλγία και δεν πρόκειται να επιδιώξω να
ζωντανέψω τον Πειραιά που βίωσα τότε, κι ούτε ακόμη
ν’ αφηγηθώ ένα νυχτερινό ψάρεμα στην Πειραϊκή, ή τις
πρώτες κινηματογραφικές ταινίες που είδα στο Χάι-Λάιφ,
κατά καιρούς τότε και Σινεάκ. Προτιμώ να προσπαθήσω
να ενδοσκοπήσω, να αποπειραθώ να διακριβώσω κάποια
αυτοβιογραφικά στοιχεία από την μαθητική ζωή μου.
Προτιμώ να προσπαθήσω να περιορισθώ στο δικό μου
χωροχρονικό παρελθόν, κι από το πλήθος των αναμνήσεων
να ξεχωρίσω λίγα μόνο στοιχεία, αυτά που ίσως με έκαναν
αυτό που είμαι τώρα.
Φυσικά η παιδεία κυριαρχεί στη διαμόρφωση του
χαρακτήρα καθενός, κι έτσι κι εγώ ανατρέχω στα πειραϊκά
γυμνασιακά μου χρόνια, που διαμόρφωσαν, νομίζω, τον
φιλέρευνο χαρακτήρα μου, την ακόρεστη μανία μου για το
διάβασμα. Από τότε ακολουθώ αδιάλειπτα μια καθηγητική
συμβουλή προς μαθητές: «Aν δεν έχετε χρήματα να αγοράζετε
βιβλία, να στέκεστε στις προθήκες των βιβλιοπωλείων και
να διαβάζετε τους τίτλους των βιβλίων». Η συμβουλή αυτή
δεν με οδήγησε μόνο στην βιβλιοθήκη του Γυμνασίου και
στην πάμπλουτη για τα τότε μάτια μου Δημοτική Βιβλιοθήκη
του Πειραιά, αλλά σε πολλές βιβλιοθήκες στον κόσμο.
Μπορεί αυτή η ίδια πειραϊκή συμβουλή να κρύβεται στην
δημιουργία της βιβλιοθήκης μας με την Έφη, που αριθμεί
κάποιες χιλιάδες βιβλία.
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...ΣΤΟΝ ΠΕΙΡΑΙΑ

Κάποιοι επιμένουν ακόμη και σήμερα, ότι στα
σχολεία δεν πρέπει να προσκτάται μόνο ξερή γνώση.
Στο Πρότυπο Γυμνάσιο Αρρένων Πειραιώς, τότε, ειδικοί
καθηγητές, όπως ένας γνωστός, τότε, συνθέτης, έδειχναν
στους μαθητές τον κόσμο της τέχνης και προέτρεπαν στην
ισόρροπη γνωριμία του. Δεν ήταν μόνο οι μαθητικές
εκδηλώσεις, ακόμη και με μαθητικά έργα ζωγραφικής από
τις οποίες ξεπήδησε ένας γνωστός σήμερα ζωγράφος και
σκηνογράφος. Ήταν στο ίδιο οικοδομικό τετράγωνο με το
Γυμνάσιο ο Πειραϊκός Σύνδεσμος, που είχε συχνά διαλέξεις,
ή κοντσέρτα και δυο βήματα παραπέρα το Δημοτικό Θέατρο,
που φιλοξενούσε εποχιακά το αθηναϊκό τότε Βασιλικό
Θέατρο και την Λυρική Σκηνή.
Ακούγαμε βέβαια σαν μαθητές την λέξη Ιωνίδειο,
που δεν καταλαβαίναμε, γιατί η έμφαση δίνονταν στο
Πρότυπο, Πρότυπο Γυμνάσιο Αρρένων Πειραιώς. Νιώθαμε,
φυσικά, περήφανοι, ως μαθητές, που το Γυμνάσιό μας
ήταν στην κεντρικότερη πλατεία της πόλης, δίπλα στο
Ράλλειο Γυμνάσιο Θηλέων - κάρφος των οφθαλμών μας
για τα κορίτσια – κι ίσως ακούγοντας κάπου κάποιο Ράλλη,
υποπτευόμαστε και κάποιο δικό μας Ιωνίδη. Όμως ποτέ δεν
μάθαμε ποιος ήταν. Προσωπικά αναρωτήθηκα αργότερα,
όταν είδα ένα αγγλικό βιβλίο για μια μεγάλη Συλλογή
Ιωνίδη αρχαίων ελληνικών σφραγιδολίθων, αν ήταν ο ίδιος
Ιωνίδης. Σε μιαν επίσκεψή μου αργότερα στο περίφημο Victoria and Albert Museum στο Λονδίνο, κατάπληκτος είδα

ΠΑΙΔΕΙΑ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ
μια τεράστια συλλογή πινάκων ζωγραφικής, δωρεά ενός
Κωνσταντίνου Αλέξανδρου Ιωνίδη κι ο νούς μου στράφηκε
στο Ιωνίδειο.
Στο διαδίκτυο μπορεί να μάθει κανείς περισσότερα
για ένα Κωνσταντινουπολίτη, ονόματι Κωνσταντίνο
Ιπλικτσή, που ξεκίνησε το 1815 και με λίγα χρήματα,
εμπόριο υφασμάτων στο Μάντσεστερ, αλλά κυρίως με την
συμβουλή του πατέρα του:
« Να μην ξοδεύεις περισσότερο από το ένα τρίτο του
κέρδους σου. Δίνε το άλλο τρίτο για αγαθοεργούς σκοπούς
και αποταμίευε το υπόλοιπο τρίτο.» Ο Αλέξανδρος, γιος
του Κωνσταντίνου, έγινε πάμπλουτος, αλλά παρέμεινε
φιλάνθρωπος κι άλλαξε το όνομά του σε Ιωνίδης, λόγω του
μυθικού Ίωνα και της Ιωνίας. Ο γιος του, ΚωνσταντίνοςΑλέξανδρος Ιωνίδης, (1833-1900) είναι ο δικός μας
Ιωνίδης, που συνέχισε την φιλανθρωπική δράση της
οικογένειας, όχι μόνο στην Αγγλία, αλλά και στην Ελλάδα.
Ήταν η εποχή των μεγάλων Ηπειρωτών, Χίων κλπ. εθνικών
ευεργετών. Ακουγόταν ακόμη η προτροπή του Κοσμά του
Αιτωλού, «Σχολειά χτίστε!» Ο Ιωνίδης συμπορεύθηκε με τον
Βαρβάκη και διάλεξε το ελεύθερο λιμάνι μιας υπόδουλης
Ιωνίας, τον Πειραιά, ανύποπτος πως σημάδευε και μένα στο
μέλλον.
Στην περίπτωσή μου το Ιωνίδειο σημάδι βρήκε τον
στόχο του στον χρόνο. Στο εμπορικό λιμάνι του Πειραιά
φυσικό ήταν να μυηθώ από νωρίς σε ανάλογες εμπορικές
και ναυτικές δραστηριότητες, όσο κι αν πέρασε χρόνος να
το καταλάβω. Γι’ αυτό, ίσως, έγινα τελικά έμπορος, δηλαδή
«επιχειρηματίας του πνεύματος», όπως αρέσκομαι να
αποκαλούμαι. Κυριολεκτώ και δεν λογοπαικτώ, καθώς με
την έκφραση αυτή προσπαθώ να εξηγήσω μια κοινωνική
μου, σημαντική, νομίζω, δραστηριότητα, που μπορεί και να
οδηγήσει στην αποδέσμευση από το παρόν και την δυναστεία
του εγώ. Εννοώ μιαν άυλη, κερδοφόρα όμως επιχείρηση, με
την επένδυση στον κάθε μαθητή μου, σε κάθε αναγνώστη
μου, σε κάθε ακροατή μιας διάλεξης, τελικά σε κάθε μια ψυχή
που θα ήθελε να μάθει κάτι για τις ιδέες που κέρδισα με την
αρχαιολογική μου έρευνα και κυρίως με την ανασκαφή του
άχρονου χώματος. Ο χρόνος του δικού μου κέρδους είναι
άδηλος κι αν ο χρόνος – παρελθόν, παρόν και μέλλον - είναι
αδιαίρετος, όπως υποστήριξε ήδη ο Ηράκλειτος, το άυλο
κέρδος μου είναι βέβαιο. Επαναλαμβάνω, ο χρόνος της
επένδυσης του επιχειρηματία του πνεύματος είναι άδηλος.
Μήπως ο Κωνσταντίνος-Αλέξανδρος Ιωνίδης δεν κέρδισε
στον χρόνο με την ίδρυση της Ιωνιδείου, μήπως λογάριασε
το τότε παρόν του, μήπως φαντάσθηκε πως κάποιος, εγώ,
ας πούμε, θα χρωστούσε ένα κομμάτι της ζωής του σε μια
αγαθή του σκέψη;

Τελικά κατάλαβα τι κέρδισα κι εγώ από την επένδυση
του Κωνσταντίνου Αλέξανδρου Ιωνίδη. Από τα λιμάνια του
Πειραιά, πήγαιναν κι έρχονταν κάποτε τα καράβια στην
Ιωνία, κι από τότε αδιάλειπτα σε Ανατολή και Δύση. Κάποτε
από το λιμάνι του Πειραιά μπάρκαρα κι εγώ για την Αμερική.
Κρατώ ως ενθύμιο, εκείνο το ναυτικό φυλλάδιο του δόκιμου
ανθυποπλοίαρχου, που χρησιμοποίησα μια και μοναδική
φορά. Όπως έγραψα σε ένα αφήγημά μου, έκανα πολλά
άλλα θαλασσινά ταξίδια στη στεριά. Βούτηξα στο βυθό του
χρόνου. Ευτυχώς στάθηκα τυχερός, γιατί στα ταξίδια μου
στον χρόνο έδρεψα θησαυρούς και δεν αναφέρομαι μόνο
στην κυριολεκτικά χρυσοφόρο ανασκαφή των Αρχανών, ή
του Ιδαίου Άντρου. Από τον καιρό της μαθητείας μου στον
Πειραιά, πάντως, η σχέση με την θάλασσα είναι μυστική.
Μπορεί η απόφαση για τις τελευταίες ανασκαφές μου στα
1500 και στα 1200 μ. του κρητικού Ψηλορείτη να οφείλεται
στο γεγονός ότι από μεγαλύτερο ύψος πάνω στις κορφές
της προαιώνιας καταποντισμένης Αιγηίδας βλέπει κανείς
καλλίτερα τον θαλασσινό ορίζοντα, αλλά το σημαντικότερο
βλέπει κανείς μακρύτερα. Αν μάλιστα τυχαίνει να είναι
κανείς αρχαιολόγος, να έχει δηλαδή μελετήσει τον χρόνο,
μπορεί, ίσως να βλέπει καθαρότερα στον χρόνο.
Χωρίς να το καταλάβω, ο Πειραιάς σημάδεψε τη ζωή
μου. Πώς να εξηγήσω διαφορετικά την σπουδαία ανασκαφή
μου στα Κύθηρα, που ανήκει, ως γνωστόν, στα πειραϊκά
χωρικά ύδατα. Στα όποια επιτεύγματά μου ίσως πρέπει να
συγκαταλεγεί και μια προθήκη κυθηραϊκών ευρημάτων στο
Αρχαιολογικό Μουσείο του Πειραιά. Ασφαλώς ο Πειραιάς
σημάδεψε τη ζωή μου ανεξίτηλα, καθώς Πειραιώτισα είναι
και η Έφη, έστω κι αν εγώ ήμουν τότε κοντόφθαλμος,
έβλεπα μόνο το διπλανό στην Ιωνίδειο Ράλλειο Γυμνάσιο
Θηλέων κι όχι απ’ την άλλη μεριά της πλατείας, το Λύκειο
Σταυριανού «Ο Ελληνισμός». Είναι προφανές ότι στάθηκα
τυχερός, γιατί ως έφηβος βρέθηκα στον Πειραιά. Γι αυτό κι
έγινα ταξιδευτής στον χρόνο. Κι αν βρίσκομαι απόψε εδώ,
έμφορτος σε μνήμες, είναι για όσα αποθησαύρισα απ’ τα
ταξίδια μου, ό,τι κατέγραψα σε μερικά βιβλία ανασκάπτοντας
το παρελθόν, γι’ αυτή την συμβουλή που κράτησα από την
μαθητεία μου στην Ιωνίδειο για τα βιβλία, την μάθηση, την
παιδεία.

*Γιάννης Σακελλαράκης (Απόφ. 1955): Αρχαιολόγος - Συγγραφέας,

Καθηγητής Προϊστορικής Αρχαιολογίας στο Πανεπιστήμιο Αθηνών.
Βραβεύτηκε ως συναπόφοιτος της χρονιάς 2008 για την ιδιαίτερη
προσφορά του στην Παιδεία και τον Πολιτισμό.
Το παραπάνω κείμενο είναι η ομιλία του εκλεκτού συναπόφοιτου
κ. Γιάννη Σακελλαράκη από την βράβευση των “ΣΥΝΑΠΟΦΟΙΤΩΝ
ΤΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ 2008”.
Με απόφαση του Δ.Σ. και ως ένδειξη τιμής αποτελεί το πρώτο άρθρο
της νέας μας στήλης “ΠΑΙΔΕΙΑ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ”
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ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ
08-03-2009
Την Κυριακή 8 Μαρτίου 2009 πραγματοποιήθηκε, όπως είχε ανακοινωθεί από την εφημερίδα και την
ιστοσελίδα του Συνδέσμου, η Ετήσια Γενική Συνέλευση του Συνδέσμου Αποφοίτων Ιωνιδείου Σχολής
Πειραιά. Εγκρίθηκαν ομόφωνα ο Απολογισμός Πεπραγμένων για το έτος 2008 και τους τελευταίους τρεις
μήνες του 2007 όταν και εξελέγη το παρόν διοικητικό συμβούλιο, ο οικονομικός απολογισμός των ετών
2007 και 2008, ο προγραμματισμός εκδηλώσεων και δράσης για τo έτος 2009.
Σας παρουσιάζουμε για την καλύτερη ενημέρωση σας τον Οικονομικό Απολογισμό για το έτος 2008 και τον
Προγραμματισμό Δράσης για το 2009. Η Έκθεση Πεπραγμένων του Συνδέσμου, επειδή είναι πολυσέλιδη και
ξεπερνά τα όρια της εφημερίδας μας βρίσκεται στην ιστοσελίδα www.saisp.gr. Επίσης μοιράστηκε στη Γενική
Συνέλευση και στάλθηκε με email στα μέλη του Συνδέσμου που μας έχουν αποστείλει τα email τους.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΟΥΣ 2008
(ΕΚΘΕΣΗ ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ)
Σήμερα στις 31 Ιανουαρίου 2009, συνήλθε η εξελεγκτική επιτροπή του Συνδέσμου Αποφοίτων Ιωνιδείου Σχολής Πειραιά για
έλεγχο της Οικονομικής διαχειρίσεως για το χρονικό διάστημα από 1 Ιανουαρίου 2008 έως 31 Δεκεμβρίου 2008. Η οικονομική
διαχείριση παρουσιάζει την ακόλουθη εικόνα:

ΕΣΟΔΑ



Συνδρομές
2.280€
Δωρεές Μελών		
		
550€
Έσοδα Εκδηλώσεων
3.585€
							
Τόκοι 						
0,25€
ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ 			
Τράπεζες 1/1/2008 			
Ταμείο 1/1/2008 			

ΣΥΝΟΛΟ ΤΡΑΠΕΖ. & ΤΑΜΕΙΟΥ 		
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

		

6.415,25€
2.219,43€
57,27€
2.276,7€
8.691,95€

Έξοδα Συνδέσμου 	
ΔΕΗ-ΟΤΕ-ΕΥΔΑΠ 		
Εφημερίδα-ΕΛΤΑ 
ΕΤΑΚ 

ΕΞΟΔΑ
2.298,69€
1.900€
2.953,85€
269€

ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ 
Τράπεζες 31/12/2008 
Ταμείο 31/12/2008

7.421,54€
17,97€
1.252,44€

ΣΥΝΟΛΟ ΤΡΑΠΕΖ. & ΤΑΜΕΙΟΥ 
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ


1.270,41€
8.691,95€

Σημειώνεται ότι για όλες τις παραπάνω δοσοληψίες υφίστανται δικαιολογητικά και τηρούνται κανονικά και με τάξη τα βιβλία του
Συνδέσμου.
Πειραιάς 31 Ιανουαρίου 2009
ΤΑ ΜΕΛΗ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΧΡΥΣΑΦΙΤΗΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ / ΜΠΡΟΥΦΙΔΗΣ ΔΗΜΟΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ- ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
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Συνεργασία με τη Σχολική Επιτροπή για τη δημιουργία του Ιστορικού Αρχείου του σχολείου.
Συνδιοργάνωση με τη Σχολική Επιτροπή μνημόσυνου του Κωνσταντίνου Ιωνίδη.
Έκδοση βιβλίου λευκώματος «ΑΥΤΟΙ ΠΟΥ ΞΕΧΩΡΙΣΑΝ».
Δημιουργία BLOG Συνδέσμου.
Εκδηλώσεις πολιτισμού (Μουσικά Σάββατα-Βιβλιοπαρουσιάσεις κ.λπ.)
Καθιέρωση Υποτροφίας- Βραβείου για τον πρώτο σε επίδοση μαθητή στις γενικές εξετάσεις.
Έκδοση νέου οδηγού μελών.
Ενημέρωση αποφοίτων από το τμήμα δημοσίων σχέσεων για τις οφειλές-συνδρομές.
Συμμετοχή του Συνδέσμου στο πρόγραμμα της Κοινωνίας της Πληροφορίας «Ψηφιακή Σύγκλιση».

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΣΥΝΑΠΟΦΟΙΤΩΝ
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΑΡΜΕΝΑΚΗΣ...........................(ΑΠΟΦ. 1964)
Με ιδιαίτερη επιτυχία και καθολική συμμετοχή
εκπροσώπων όλων των παραγωγικών φορέων
της Ελληνικής Οικονομίας, παρουσιάστηκε από το
συναπόφοιτο και Πρόεδρο της Εθνικής Συνοσμοπονδίας
Ελληνικού Εμπορίου κ. Δημήτρη Αρμενάκη, η Ετήσια
Έκθεση του Ελληνικού Εμπορίου για το 2008. Η εκδήλωση
πραγματοποιήθηκε στις 26 Ιανουαρίου 2009 στο
Ξενοδοχείο King George στην Αθήνα, με κεντρικό ομιλητή
τον Υπουργό Ανάπτυξης Κωστή Χατζηδάκη, και με
τοποθέτηση της Υπουργού Απασχόλησης και Κοινωνικής
Προστασίας, κας Φάνης Πάλλης- Πετραλιά.

Ο κ. Δημήτρης Αρμενάκης
παρουσιάζει την Ετήσια
Έκθεση του Ελληνικού
εμπορίου της Ε.Σ.Ε.Ε.

«Από την έρευνα προκύπτει ότι για άλλη μια φορά
ο μεγάλος εργοδότης είναι το εμπόριο»

Τα αποτελέσματα της Έκθεσης σχολίασαν ο Πρόεδρος της
ΓΣΕΒΕΕ κ. Δημήτρης Ασημακόπουλος, ο Πρόεδρος του
ΣΕΒ κ. Δημήτρης Δασκαλόπουλος και ο Πρόεδρος της
ΓΣΕΕ κ. Γιάννης Παναγόπουλος.
Σε ότι αφορά στα συμπεράσματα της έκθεσης της ΕΣΕΕ,
μία στις δύο επιχειρήσεις δηλώνει για τη διετία 2008 2009 μείωση των πωλήσεων και των κερδών τους, ενώ
οι προβλέψεις των μεγάλων εταιρειών του λιανεμπορίου
για το 2009 είναι πολύ χειρότερες ως προς την κερδοφορία
σε σχέση με πέρυσι. Συγκεκριμένα, η απόλυτη πλειονότητα
των ΑΕ και ΕΠΕ διατυπώνει προβλέψεις για στασιμότητα,
ενώ πιο απαισιόδοξες είναι οι μικρές και πολύ μικρές

«το πρόγραμμα ΤΕΜΠΜΕ καρκινοβατεί λόγω της
σφοδρής αντίδρασης που δέχεται από τις τράπεζες»
Για την κατάργηση του αφορολόγητου των 10.500
ευρώ: «οι έμποροι στερήθηκαν 7 δις ευρώ από την
κατάργηση του μέτρου και πρέπει αυτά τα χρήματα σε
αυτή τη δύσκολη στιγμή να επιστραφούν στο εμπόριο»
Δημήτρης Αρμενάκης

επιχειρήσεις, εκ των οποίων το 41,2% αναμένει μείωση
του κύκλου εργασιών. Η δυσμενής αυτή εξέλιξη θα έχει
αντίστοιχες συνέπειες και στην απασχόληση. Σύμφωνα
με τις προβλέψεις, η γενική εικόνα που επικρατεί είναι
της στασιμότητας, αλλά ανάλογα με το μέγεθος των
εταιρειών εμφανίζονται διαφοροποιήσεις, με τις ΟΕ, ΕΕ και
ατομικές επιχειρήσεις να εκτιμούν ότι θα προχωρήσουν
σε περικοπές σε υψηλότερο ποσοστό σε σχέση με εκείνες
που προγραμματίζουν αύξηση.
Με την ευκαιρία της παρουσίασης της έκθεσης ο
κ. Αρμενάκης αναφέρθηκε επίσης στα προβλήματα που
έχουν δημιουργηθεί με την υλοποίηση του ΤΕΜΠΜΕ,
υπογραμμίζοντας ότι οι εμπορικές επιχειρήσεις είναι
διατεθειμένες να επιβραβεύσουν τις τράπεζες εκείνες
που προωθούν τα προγράμματα του ΤΕΜΠΜΕ. Μάλιστα,
όπως είπε, ήδη υπάρχει πρόταση από τα περιφερειακά
επιμελητήρια να επιβραβεύσουν τις τοπικές τράπεζες, που
έχουν προχωρήσει σε έγκριση δανείων στο πλαίσιο του
προγράμματος. Καταλήγοντας για το θέμα αυτό, σημείωσε
ότι το πρόγραμμα καρκινοβατεί λόγω της σφοδρής
αντίδρασης που δέχεται από τις τράπεζες.
Γενικότερο συμπέρασμα της έρευνας είναι, σύμφωνα
με τον κ. Αρμενάκη, η αύξηση της συγκέντρωσης του
κλάδου, εξέλιξη την οποία και απέδωσε στην έλλειψη
θεσμικού πλαισίου και χωροταξικού για το εμπόριο, η
οποία και έχει οδηγήσει στην ανεξέλεγκτη, όπως είπε,
δημιουργία υπερχώρων και υπερκέντρων. Εξαιτίας αυτού
του γεγονότος και μόνο πρόσθεσε ο πρόεδρος ότι το
περιβάλλον του εμπορίου εμφανίζεται αβέβαιο στο μέλλον.
Κωνσταντίνος Μπουρλετίδης

Ιστοσελίδα όπου μπορείτε να βρείτε την έκθεση: της Ε.Σ.Ε.Ε.
http://www.esee.gr/page.asp?id=2436
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ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΑΞΕΩΝ
Reunion των αποφοίτων1997

Συνάντηση Αποφοίτων
της τάξης του 1977

Από αριστερά προς δεξιά: Δημήτρης Μπαρδάκος, Νικόλας Κοττέας, Μάνος Καντζάβελος,
Ανδρέας Κοττέας, Μαρία Καμίτση, Χρήστος Μπούρας, Αρτέμης Μασμανίδης, Στέλλα Κυργέτσου,
Αλμπέρτα Λοϊσίου, Φανή Καλίζου, Στελλίνα Καλογιάννη, Νίκος Κάσσιος.

¬¬Έντεκα χρόνια είναι πολλά… Ιδιαίτερα όταν ο
αριθμός αυτός αναφέρεται στο διάστημα που είχαμε να
βρεθούμε το Α2/Β2/Γ2 Γυμνασίου - Λυκείου της Ιωνιδείου
της τάξης του 1997..Κάποιους συμμαθητές είχαμε να τους
δούμε ακόμη περισσότερα χρόνια γιατί είχαν φύγει από το
Γυμνάσιο και είχαν συνεχίσει το Λύκειο σε άλλο σχολείο.
Έτσι αποφάσισα να οργανώσω το πρώτο μας reunion..
Στην αρχή το εγχείρημα φαινόταν αρκετά δύσκολο, χάρη
όμως σε κάποιους ελάχιστους γνωστούς με τους οποίους
είχα κρατήσει επαφές, το facebook, και μερικά στοιχεία
από το μητρώο του Συνδέσμου Αποφοίτων της Ιωνιδείου,
η ομάδα ενημερώθηκε..
Το ραντεβού μας δόθηκε στην Πλατεία Κοραή, στις
20 Δεκεμβρίου 2008 και ώρα 21.00 και εν συνεχεία
πήγαμε τα πόδια όπως παλιά, στο Beer Academy για
φαγητό και ποτό. Περάσαμε πολύ καλά, το κέφι και τα
πειράγματα σε συνδυασμό με τη διήγηση αναμνήσεων
και κατορθωμάτων από τα σχολικά χρόνια μας έκανε να
συνειδητοποιήσουμε ότι η ετήσια συνάντηση μας θα γίνει
θεσμός.
Από τα 30 άτομα του τμήματος ήρθαν τα 22..
Το 73% που πετύχαμε στη συνάντησης του 2008, είμαι
απόλυτα σίγουρος ότι του χρόνου θα γίνει 100%..
Άλλωστε παραφράζοντας το τραγούδι του Σαββόπουλου,
..την ιστορία και τη ..στατιστική τη γράφουν οι παρέες


Ανδρέας Κοττέας (Απόφ.΄97)

Από αριστερά προς δεξιά: Φανή Καλίζου, Από αριστερά προς δεξιά: Νικόλας Κοττέας,
Αλμπέρτα Λοϊσίου,Χρήστος Λιόλιος, Λίλιαν Μαρίνα Καρπαθάκη, ΑνδρέαςΚοττέας, Στέλλα
Κατελανή.
Κυργέτσου.
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Από αριστερά προς δεξιά: Μπάμπης Από αριστερά προς δεξιά: Χρήστος Μπούρας,
Λαγουδάκης, Χρήστος Μπούρας, Μάνος Μάνος Καντζάβελος, Γιάννης Λαλάς, Αρτέμης
Μασμανίδης, Δημήτρης Καστανάς, Δημήτρης
Καντζάβελος.
Μπαρδάκος, Γιάννης Μαλλιαρός, Μπάμπης
Λαγουδάκης.

Μετά από 32 ολόκληρα χρόνια... την χρονιά
που οι απόφοιτοι της “Ιωνιδείου Προτύπου Σχολής εν
Πειραιεί” γίνονται ούτε λίγο ούτε πολύ... 50 ετών...
πραγματοποιήθηκε συνάντησή τους την Πέμπτη 25
Φεβρουαρίου 2009!
Σε μια από καρδιάς ζεστή ατμόσφαιρα, τα αμήχανα
χαμόγελα και οι αρχικές χειραψίες γρήγορα έδωσαν τη
θέση τους σε κουβέντες και συναισθήματα πολύ δυνατά!
Πολλοί ένοιωσαν το γνωστό συναίσθημα “λες και ήταν
χτές” και “σαν να μην πέρασαν όλα αυτά τα χρόνια” και η
βραδιά κύλησε σαν... νερό.
Οι περίπου σαράντα συναπόφοιτοι υποσχέθηκαν
ότι στην επόμενη συνάντηση της Μεγάλης Δευτέρας
θα είναι πάνω από εκατό! Και η συνάντηση θα έχει
προσκεκλημένους πολλούς καθηγητές “από τότε”,
καθώς και δορυφορική - ιντερνετική σύνδεση με άλλους
συναποφοίτους του 1977 που ζούν στο εξωτερικό, αλλά
και μέλη του Δ.Σ του Συνδέσμου Αποφοίτων της Ιωνιδείου!
Το νερό κυλάει και πάλι! και μάλιστα ορμητικά!
Ανδρέας Τσουρουκσόγλου (Απόφ.΄77)

ΣΥΝΔΕΣΜΙΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ
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“ECOMOBILITY” ΣΤΗΝ ΙΩΝΙΔΕΙΟ ΣΧΟΛΗ

Ιδιαίτερη χαρά για το Σύνδεσμο Αποφοίτων της
Ιωνιδείου όταν παρακολουθεί δραστηριότητες μαθητών
του Σχολείου.. Ιδιαίτερα δραστηριότητες που προάγουν στον
εξωσχολικό χρόνο και την ανάπτυξη κοινωνικών δεξιοτήτων.
Έτσι και φέτος οι μαθητές της Ιωνιδείου με την
καθοδήγηση των καθηγητριών κ.κ. Χριστοδούλου και
Μπαλτά συμμετείχαν στην περιβαλλοντική εκστρατεία
ECOMOBILITY και παρουσίασαν την εργασία τους σε ειδική
εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στην Ιωνίδειο Σχολή, την
Τετάρτη 18 Φεβρουαρίου 2009, στην αίθουσα εκδηλώσεων
της Ιωνιδείου Σχολής.
Στη φετινή εκδήλωση, που πραγματοποιήθηκε με
πρωτοβουλία του Δημάρχου Πειραιά κ. Παναγιώτη Φασούλα,
της Επιτροπής οργάνωσης της Περιβαλλοντικής Εκστρατείας
ECOMOBILITY 2008-2009, της Αντιδημάρχου Πολιτισμού κ.
Κατερίνας Αναγνώστου, παρουσιάστηκαν οι προτάσεις που
ετοίμασαν μαθητές της Γ τάξης του Πειραματικού Γυμνασίου

ΣΧΟΛΙΑ ΑΠΟ ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

της Ιωνιδείου και της Ελληνογαλλικής σχολής «Αγιος
Παύλος».
Οι μαθητές παρουσίασαν προτάσεις και λύσεις για
τον Πειραιά, όπως πράσινες ταράτσες, πεζόδρομοι και τραμ,
ενώ απάντησαν σε ερωτήσεις των πολιτών για τα προβλήματα
που προκαλεί στην λειτουργία της πόλης η αλόγιστη χρήση
των αυτοκινήτων.
Η εκστρατεία τελεί υπό την Αιγίδα του Υπουργείου
Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, του Υπουργείου
Μεταφορών και Επικοινωνιών, του Υπουργείου Ανάπτυξης,
του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής
Πολιτικής, του Επιτρόπου Περιβάλλοντος της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής καθώς και της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής στην Ελλάδα.
Η καλύτερη εργασία θα ανακοινωθεί σε ειδική Τελετή
που θα γίνει στο Αμφιθέατρο του Υπουργείου Μεταφορών
το Σάββατο 4 Απριλίου 2009 και η νικήτρια ομάδα θα
ταξιδέψει στις Βρυξέλλες τον Ιούνιο φιλοξενούμενη από την
Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα. Οι
ομάδες μαθητών με τις τέσσερις καλύτερες δημιουργικές
εργασίες θα βρεθούν για μία εβδομάδα τον Αύγουστο στην
περιβαλλοντική κατασκήνωση “ECOCAMP” στη Ροδέα
Καλαβρύτων, ενώ τα έργα τους θα παρουσιαστούν στην
ειδική Έκθεση στο Κέντρο Περιβαλλοντικής Πληροφόρησης
στον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών Ελευθέριος Βενιζέλος.
Στην εκδήλωση το Σύνδεσμο Αποφοίτων της Ιωνιδείου
εκπροσώπησε ο Πρόεδρος του Δ.Σ
επιμέλεια στήλης: Κωνσταντίνος Μπουρλετίδης.

«Προσοχή Σχολείον»

Παράπονα πολλά ακούμε αλλά και κάνουμε για την πτώση του επιπέδου του Σχολείου. Σε ότι μας αφορά
πολλές σκέψεις επεξεργαζόμαστε και πολλές κινήσεις ετοιμάζουμε. Παρόλα τα προβλήματα η Ιωνίδειος είναι
από τα πιο «πυκνοκατοικημένα» σχολεία. Δεν εξισώνεται με το μέσο σχολείο προς τα κάτω. Όχι μόνο στα μάτια
μας αλλά και στα μάτια της κοινωνίας του Πειραιά τουλάχιστον. Περιζήτητη η κλήρωση μιάς θέσης και μόνο ο ένας
στους τρείς κερδίζει. Επόμενο συνεπώς να υπάρχουν και δυσαρεστημένοι που δεν δέχονται τις «βουλές της μοίρας».
Αναπόφευκτο όμως γιατί το σχολείο ασφυκτιά από χώρους και εκτός της συμπίεσης των παιδιών στις τάξεις πολλές
προτεραιότητες μένουν πίσω (εισαγωγή ξένων γλωσσών, αίθουσες τεχνολογίας, κλπ). Τα προβλήματα υπάρχουν
και πρέπει να λυθούν. Λύση; Διαμορφώσεις στο κτήριο; Λιγότεροι εισακτέοι - περισσότεροι παραπονούμενοι; Ποια τα
κριτήρια που δεν θα διαλύσουν την «σειρά» του Σχολείου;
Όπως και να έχει το πράγμα μέσα στο πνεύμα της δημοκρατίας και της αυτοδιοίκησης τον πρώτο λόγο έχουν οι
παράγοντες του σχολείου που βιώνουν τα προβλήματα (η σχολική επιτροπή και οι διευθυντές - καθηγητές - γονείς
- εκπρόσωποι των μαθητών) επι της κεφαλής των οποίων εφαρμόζονται τα όποια μέτρα. Οι «αρμοδίως αρμόδιοι»
έπονται.

Βραβείο

Ξεκινάει η πρωτοβουλία του Συνδέσμου για ένταξη στις κατηγορίες βραβεύσεων των συναποφοίτων της
χρονιάς, του απόφοιτου με την καλύτερη επίδοση στις πανελλήνιες με απώτερο στόχο να καθιερωθεί ως υποτροφία.
Οι καιροί βέβαια χαλεποί -οι χαλεπότεροι ever- και τα πράγματα έχουν δυσκολέψει πολύ στην εξεύρεση χορηγών.
Αξιέπαινη όμως η προσπάθεια του προέδρου του Συνδέσμου και ας έχει «φάει πόρτα» από μεγάλα ονόματα. Η κίνηση
έχει τον ευγενή χαρακτήρα της ενίσχυσης των αξίων νεαρών συναποφοίτων μας που χρειάζονται συμπαράσταση
για να «απογειωθούν». Και θα το παλέψουμε. Υπάρχουν πολλές «πόρτες για φάγωμα».

Ζάλη..

(Ορθή Επανάληψη γιατί κάποιον ξεχάσαμε και στέλνει επιστολές με θεωρίες συνωμοσίας)
Ρεκόρ στην αντικατάσταση Διευθυντών στο Λύκειο της Ιωνιδείου τα τελευταία χρόνια. Ναπολέων
Παπαδόπουλος, Νικός Μπορμπιλάς, Γιώργος Αρχοντάκης, Μανώλης Χατζηγεωργίου μέσα σε 2 χρόνια. Η αναβολή
στη λύση των προβλημάτων του σχολείου αυτονόητη. Όλοι ενδιαφέρονται φυσικά για το Σχολείο αλλά κανείς δεν
μπορεί και δεν θέλει να δεσμεύει με τετελεσμένα τον επόμενο Διευθυντή. Ας ελπίσουμε από το τρέχον έτος 20082009 να ξεπεραστεί πλέον αυτή η… αστάθεια.
ΥΓ. Ζητούμε συγνώμη από την πλευρά τόσο της στήλης όσο και του Συνδέσμου. Δεν υπήρχε πρόθεση να μην
αναφερθεί ο κύριος Αρχοντάκης. Αντιθέτως να υπενθυμίσουμε στον κ. Αρχοντάκη ότι στην ίδια στήλη στο
φύλλο 138, είχε δημοσιευθεί η είδηση της ανάληψης των καθηκόντων του ως Διευθυντή του Λυκείου μαζί με την
φωτογραφία του και τις ευχές μας.
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επιμέλεια στήλης: Βασίλης Βασιλιάδης

ΒΙΒΛΙΑ ΣΥΝΑΠΟΦΟΙΤΩΝ
Μενέλαου Παλλάντιου

ΤΡΙΑΝΤΑ ΧΡΟΝΙΑ
ἀπὸ τὸ Βήµα τῆς Ἀκαδηµίας Ἀθηνῶν

Μια εξαιρετική συλλογή εισηγήσεων
του ακαδημαϊκού Μενέλαου Παλλάντιου,
που αντλεί στοιχεία από τα Πρακτικά των
Συνεδριάσεων της Ακαδημίας Αθηνών,
όπου παρουσιάζονται ανάγλυφα οι
θέσεις και οι εισηγήσεις του με αφορμή
συνεδρίες είτε τιμητικές διακρίσεις είτε
προσφωνήσεις σε νεοεισερχόμενα μέλη
ή αντεπιστέλλοντα μέλη, παρεμβάσεις σε
κάθε τι που ενεργοποιούσε την ουσιαστική
παρέμβαση του μεγάλου μας μουσικού
στην άσκηση των καθηκόντων του.
Τα κείμενα του τόμου αυτού παρουσιάζονται με
χρονολογική σειρά, είναι ακριβή αποσπάσματα από τα Πρακτικά
των Συνεδριάσεων της Ακαδημίας και εκδόθηκαν μετά από
έγκριση της Συγκλήτου.
Στο βιβλίο αυτό που εντάσσεται στον κατάλογο της
σειράς «Εκδόσεων των Φίλων» με αίσθημα ευθύνης, ο Μενέλαος
Παλλάντιος καταθέτει ουσιαστικά την δική του συμμετοχή στον
πνευματικό τομέα του τόπου μας.
Ο Μενέλαος Παλλάντιος είναι ήδη ακαδημαϊκός από το
1969, Αντιπρόεδρος και Πρόεδρος της Β΄ τάξης, Αντιπρόεδρος
της Ακαδημίας το 1983, Πρόεδρός της το 1983, Γενικός
Γραμματέας από το 1984 μέχρι το 1989. Ενδεικτικά και μόνο
καταγράφω τους τομείς με τους οποίους καταπιάνονται οι
εισηγήσεις του, που καλύπτουν ένα μεγάλο μέρος της ευρωπαϊκής
μουσικής αλλά και ελληνικής παράδοσης, με ιδιαίτερη έμφαση
στην «πνευματικότητα» του τόπου.
Κείμενα αφιερωμένα στον Ιγκόρ Στραβίνσκυ,
στον Μπετόβεν, στον Μουσσόργσκυ, στον Μπάρτοκ, στον
Ενέσκου, αλλά και στον Φραγκίσκο Λιονταρίτη, έναν Κρητικό
μουσουργό του 16ου αιώνα, στον Μπάχ, στον Χαίντελ, στον
Δημήτρη Μητρόπουλο, (με αφορμή τα 25 χρόνια από το
θάνατό του), στον Μότζαρτ, στον Μυλωνά, στον Σούμπερτ.
Και δεν είναι μόνο αυτή η ευρύτητα του πνεύματος και των
θεμάτων που καταπιάνεται, αλλά φτάνει στον Μάρξ, στον
Καβάφη, στον Γεώργιο Παπανικολάου, στην συμπλήρωση
20ετίας από την ανεξαρτησία της Κύπρου, στους σταθμούς
της ελληνικής μουσικής (αρχαία, βυζαντινή, δημοτική) και
βέβαια σε μια σημαντική του προσπάθεια να αμβληθεί μια
μεγάλη παρεξήγηση - διάχυτη σε πολύ κόσμο - σχετικά με
την προσφορά της Ακαδημίας στην Ελληνική Πολιτεία και
ιδιαίτερα στην επίπονη εργασία - που επί των ημερών του ως
Γενικού Γραμματέα εντατικοποιήθηκε - που πραγματοποιείται
στα επιστημονικά Κέντρα Ερευνών που λειτούργησαν - και
με τη βοήθειά του - στην Ακαδημία Αθηνών.
Μία εξαιρετική προσέγγιση σε κάθε θέμα που
καταπιάνεται, μία σπάνια ευρύτητα γνώσεων αλλά και μια
εξαιρετική μεθοδολογία στην παρουσίασή τους. Με απλό και
κατανοητό τρόπο φαίνεται γιατί ο Μπετόβεν υπήρξε ορόσημο
στη ζωή και τη τέχνη, γιατί ο Μπέλα Μπάρτοκ έγινε πηγή
έμπνευσης σε τόσους μεταγενέστερους με το ανήσυχο πνεύμα
του, γιατί στον Μπέλα Μπάρτοκ αναγνωρίζεται η προσπάθεια
συγκέντρωσης της λαϊκής μουσικής των τραγουδιών και των
χορών του λαού της Ουγγαρίας, κυριολεκτικά μαζεύοντάς τα
κατευθείαν από τα στόματα των χωρικών, όπως έκαναν και οι
Έλληνες με το δημοτικό τραγούδι, γιατί ο Ενέσκου θεωρείται
δικαίως ως η κεφαλή της Ρουμανικής μουσικής.
Παράλληλα καταπιάνεται με σημαντικές εισηγήσεις,
όπως το Φιλολογικό μνημόσυνο του Λάμπρου Πορφύρα (20
Ιανουαρίου 1983 - επί Προεδρίας Μενέλαου Παλλάντιου), το
Φιλολογικό μνημόσυνο του Κωστή Παλαμά (1η Φεβρουαρίου
1983), μιας ως ο μεγάλος νεκρός αποτέλεσε ποιητικό,
πνευματικό αλλά και εθνικό σύμβολο, για τον εορτασμό στις
15 Φεβρουαρίου 1983 - επί Προεδρίας πάλι Μενέλαου
Παλλάντιου - της 100ης επετείου από τη γέννηση του Νίκου

Καζαντζάκη, την εκδήλωση για τα 50 χρόνια από το θάνατο του
Κωνσταντίνου Καβάφη.
Μια διάθεση προσφοράς του Μενέλαου Παλλάντιου
και αναφοράς στις μορφές που ξεπέρασαν τα όρια του τόπου
μας, όπως η εκδήλωση που πραγματοποίησε ο Πρόεδρος της
Ακαδημίας Μενέλαος Παλλάντιος - τον Απρίλιο του 1983 για τη συμπλήρωση των 100 χρόνων από το θάνατο του Κάρλ
Μάρξ με εξαιρετικό ομιλητή τον Παναγιώτη Κανελλόπουλο,
αλλά και σπάνιες δουλειές, ευχάριστες εκπλήξεις όπως
η ερευνητική δουλειά για τον Φαγκίσκο Λιονταρίτη, με
καταπληκτικά παραδείγματα σε όλα του τα κείμενα, με
σοβαρούς προβληματισμούς για την πορεία της τέχνης, με
ύφος απίστευτα γλαφυρό, που ίσως και το 1983 φάνταζε
παράξενο στο κτήριο της Ακαδημίας Αθηνών.
Καταγράφω το χαρακτηριστικό παράδειγμα μιας
ομιλίας του - στις 30 Δεκεμβρίου 1983 - για τους πομπούς
και δέκτες της τέχνης των ήχων, όπου ανάμεσα σε άλλα για
την ανάλυση των μουσικών έργων, για αυτή την ίδια την
δημιουργία της μουσικής αναφέρεται στον Ιγκόρ Στραβίνσκυ,
στον οποίο η ιστορία αποδίδει ένα εξαιρετικό παράδειγμα
ομιλίας προς τους μαθητές του, το οποίο περιγράφει με
γλαφυρό τρόπο ο Μενέλαος Παλλάντιος. Ο Ιγκόρ Στραβίνσκυ
έδωσε κάποτε ένα σπουδαίο μάθημα σε νέους συνθέτες που
τελικά ήθελαν να εντυπωσιάσουν μόνο με ακρότητες, χωρίς
όμως να υπάρχει περιεχόμενο στα έργα τους. Για να τους
προβληματίσει ο Στραβίνσκυ τους είπε: «Δεν αρκεί μόνο να
βιάσεις την Ευτέρπη» τους είπε, «πρέπει να μπορέσεις να της
κάνεις παιδί». Και συνέχισε, για το σχόλιο για τον Στραβίνσκυ, ο
Μενέλαος Παλλάντιος: «τολμηρά τα λόγια ενός έντονου βιαστή
της Ευτέρπης, πατέρα όμως υγιών και ρωμαλέων παιδιών, όπως
στάθηκαν τα έργα του».
Ενώ ο Μενέλαος Παλλάντιος για τον Mozart ανάμεσα
σε άλλα αναφέρει και το εξής:
Ο Sacha Guitry είχε κάνει μια πολύ χαρακτηριστική
παρατήρηση για τη διάρκεια της εντύπωσης, που προκαλεί η
ακρόαση της μουσικής του Mozart. Είπε:
«Ύστερα από τη μουσική του, η σιωπή που ακολουθεί
είναι ακόμα Mozart».
Mία περιοδολόγηση, μία αναδρομή μέσα από τα
κείμενα και τις εισηγήσεις του ακαδημαϊκού Μενέλαου
Παλλάντιου, που πραγματικά κόσμησαν τις Συνεδρίες της
Ακαδημίας Αθηνών και που μέσα από αυτά τα δημοσιευμένα
πρακτικά των Συνεδριών της αναδεικνύουν το ζωντανό
και σπινθηροβόλο πνεύμα του Μενέλαου Παλλάντιου,
την οξύτητα των παρατηρήσεων του, την ευφυΐα του και την
διάθεση προσφοράς που τον διακρίνουν.
Τάκης Δέγλερης
(Απόφ.΄77)
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