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Απολογισμός 
2014-2016

Φεβρουάριος 2016

 
 Αγαπητοί Συναπόφοιτοι, 

Τα τελευταία χρόνια ο ΣΑΣΜ, με την εθελοντική συμμετοχή  
εκατοντάδων αποφοίτων, κατάφερε να  επιτύχει στόχους,  

που ενδεχομένως να φάνταζαν αδύνατοι.  
Το σύνθημα “weSASM” πήρε πνοή, γιατί πολύ απλά είδαμε στην πράξη  

ότι όλοι μαζί πάντα πετυχαίνουμε περισσότερα. 

Θέσαμε υψηλούς στόχους, καταρτίσαμε ένα φιλόδοξο πλάνο και συλλογικά 
μπορέσαμε να υλοποιήσουμε μικρές και μεγάλες δράσεις, να βοηθήσουμε 
συνανθρώπους μας εν μέσω δύσκολων συγκυριών, να έρθουμε πιο κοντά  

και μέσα από ποικίλες εκδηλώσεις να δικτυωθούμε κοινωνικά και  
επαγγελματικά, ενισχύοντας παράλληλα το έργο του Σχολείου μας.

Στις επόμενες σελίδες θα βρείτε τον Απολογισμό μας σε μια προσπάθεια 
αποτύπωσης και καταγραφής όσων πετύχαμε όλοι μαζί τη διετία 2014 - 2016. 

Σήμερα, ο ΣΑΣΜ έχει ήδη πετύχει μέρος των στόχων του, έχει βάλει  
τους «σπόρους» της συλλογικότητας, της προσφοράς, της δικτύωσης,  
της αλληλοϋποστήριξης και είναι έτοιμος να συνεχίζει να «ανθίζει»,  

με τη στήριξη όλων μας. 

Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη που μας δείξατε,  
ελπίζουμε να απολαύσατε αυτά τα δυο χρόνια τόσο όσο εμείς!

    
Το Διοικητικό Συμβούλιο
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Συμμαθητές Ξανά   

Τη διετία 2014-2016, ο Κύκλος Απογευματινών Μαθημάτων «Συμμαθητές Ξανά», 
αποτέλεσε ακόμα μια φορά αφορμή να επιστρέψουμε στις σχολικές αίθουσες, 
φιλοξενώντας 533 «συμμαθητές» σε 70 μαθήματα με εισηγητές 15 απόφοιτους,  
2 γονείς και 4 καθηγητές της Σχολής Μωρα ΐτη! 

Βασικό στόχο του προγράμματος αποτελεί η προβολή των επαγγελματικών 
δραστηριοτήτων των αποφοίτων/εισηγητών, καθώς και η κοινωνική και επαγγελ-
ματική δικτύωση. Από την έναρξή τους, το 2012, οι «Συμμαθητές Ξανά» έχουν 
υλοποιήσει 135 μαθήματα, με εισηγητές 53 απόφοιτους και 1074 «συμμαθητές».

        Πανηγύρι της Φύσης 1η  Ιουνίου 2014

Τον Ιούνιο του 2014, η ομάδα Περιβαλλοντικών Δράσεων του ΣΑΣΜ «wePROTECT» 
διοργάνωσε το «2ο Πανηγύρι της Φύσης», αυτή τη φορά με ειδικό αφιέρωμα  
για τη Θάλασσα.

26 Περιβαλλοντολογικές & Φιλοζωικές Οργανώσεις, συμμετείχαν  
στη μεγάλη γιορτή για τη φύση και τα ζώα, με εκπαιδευτικές  
& ψυχαγωγικές δραστηριότητες για μικρούς & μεγάλους.

Παράλληλα, οι εταιρείες 18 αποφοίτων μας συμμετείχαν στο  
“Farmer’s Market“ του ΣΑΣΜ, το 1ο Μπακάλικο Αποφοίτων 
με υγιεινά, παραδοσιακά κι ως επί το πλείστον βιολογικά  
προϊόντα της ελληνικής γης.

Τα παιδιά είχαν την ευκαιρία να κατανοήσουν την αξία της φύσης,  
να ψυχαγωγηθούν με περιβαλλοντολογικά παιχνίδια, αλλά και να  
κάνουν βόλτα με τα άλογα πόνι, του Pony Club του Ελληνικού  
Ιππικού Ομίλου, στο γνωστό μας δασάκι. 

LOGO
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Επαγγελματική 
Δικτύωση

weHOTEL 2014 & 2015  

53 απόφοιτοι, από το1964 μέχρι το 2013,  
που δραστηριοποιούνται σε τουριστικές  
επιχειρήσεις -είτε είναι ιδιοκτήτες είτε  
εργάζονται σε αυτές- μας τις παρουσίασαν 
και μας προσκάλεσαν να τις επισκεφθούμε  
στις διακοπές μας!

Το 2015, στη λίστα προστέθηκαν ακόμα 10  
τουριστικά καταλύματα αποφοίτων.

Meet the Alumni CEO 

Το πρόγραμμα “Meet the Alumni CEO” αποτελεί  
μια σειρά συναντήσεων, αποκλειστικά για Μέλη 
του ΣΑΣΜ, με καταξιωμένους επαγγελματίες και  
διευθυντικά στελέχη των μεγαλύτερων ελληνικών 
επιχειρήσεων και οργανισμών.

Πρώτος καλεσμένος,  ο Διευθύνων  
Σύμβουλος του Ομίλου Ιατρικού Αθηνών Δρ. 
Βασίλης Αποστολόπουλος (’90), ο οποίος στις 20 
Απριλίου μας υποδέχθηκε  στο γραφείο του και  
οι συμμετέχοντες  είχαν την ευκαιρία να ανταλ-
λάξουν απόψεις για τα θέματα που απασχολούν  
τον Κλάδο της Υγείας, αλλά και να θέσουν  
τις βάσεις για μελλοντικές συνεργασίες.



University Directory 2015   

Σε μια προσπάθεια συγκέντρωσης αποφοίτων που 
διδάσκουν ή ήδη φοιτούν σε Ανώτατα Εκπαιδευτικά 
Ιδρύματα στην Ελλάδα και το εξωτερικό και με στόχο  
την υποστήριξη κυρίως των νεοεισερχόμενων  
στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση αποφοίτων μας  
δημιουργήσαμε το “ΣΑΣΜ UNIVERSITY DIRECTORY”.  
 
Το «1ο Πανεπιστημιακό Ευρετήριο του ΣΑΣΜ» περιελάμβανε 32 απόφοιτους 
καθηγητές και μέλη διδακτικού προσωπικού ελληνικών & ξένων πανεπιστημίων 
και απεστάλη στους τελειόφοιτους της Σχολής Μωρα ΐτη.

Διαλέξεις

Στο πλαίσιο της σειράς διαλέξεων με τίτλο  
«Μοιράσου τις Γνώσεις σου», ο Σύνδεσμος  
Αποφοίτων διοργάνωσε τις ακόλουθες ομιλίες:

“Coaching & Peak Performance” 
Ελισσάβετ Κάλμπαρη (’92) - 2 Απριλίου 2014

“The Roadmap to FODMAP” 
Δρ. Ιωάννης Αναστασίου (’97) - 30 Οκτωβρίου 2014

«Τα Όνειρα και η Ερμηνεία τους» 
Μαριλένα Πρωίμου (’76) - 13 Νοεμβρίου 2014

«Η Επίδραση της Άσκησης στην Υγεία του Ανθρώπου» 
Έλενα Τικταμπανίδη (’08) - 4 Δεκεμβρίου 2014
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Άλλες Εκδηλώσεις

«Ευρωεκλογικό Debate, Δημοτικές & Περιφερειακές Εκλογές»  
Μάιος 2014

Εν όψει των Ευρωεκλογών του 2014, ο ΣΑΣΜ προσκάλεσε όλους τους απόφοιτους 
που είχαν θέσει υποψηφιότητα -ανεξαρτήτως πολιτικού χώρου- να συμμετάσχουν 
σε μια ανοιχτή συζήτηση μεταξύ «συμμαθητών» στο Θέατρο του Σχολείου.

 
Οι υποψήφιοι ευρωβουλευτές  
αλφαβητικά: Νικόλας 
Γιατρομανωλάκης (’92) – ΠΟΤΑΜΙ, 
Αναστασία Μήλιου (’96) – ΠΟΤΑΜΙ, 
Μιλτιάδης Κύρκος (’76) – ΠΟΤΑΜΙ, 
Ρίτα Πικρού-Μωραϊτάκη (’89) – ΝΔ,  
Ζωή Ράπτη (’84) – ΝΔ,  
Θανάσης Χειμωνάς (’88) – ΕΛΙΑ.

Workshop «Ο Φόβος μου και Εγώ»  Νοέμβριος 2014

Σε συνεργασία με την 
“Softening and Healing”  
του Δημήτρη Κοκκινιά (’89), 
οι απόφοιτοι πέρασαν ένα 
απόγευμα όπου μυήθηκαν 
σε αναπνευστικές και 
διαλογιστικές ασκήσεις 
προκειμένου να αποκτήσουν  
περισσότερη εξοικείωση, κατανόηση  
και βιωματική γνώση σχετικά με τον φόβο.

Συντονιστής του weDEBATE ήταν ο δημο- 
σιογράφος Προκόπης Δούκας (’80). 
Ακολούθησε παρουσίαση των υποψηφίων 
αποφοίτων του Σχολείου μας που ήταν 
υποψήφιοι στις Δημοτικές και Περιφερει- 
ακές Εκλογές του 2014.
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Άλλες Εκδηλώσεις

«Μαραθώνια Συνεδρίαση»  Νοέμβριος 2014  

Με αφορμή τη συμμετοχή του ΣΑΣΜ στην Ομάδα Μαραθωνίου της Σχολής 
Μωραΐτη, διοργανώθηκε εκδήλωση με θέμα «Η Σημαντικότητα της Άσκησης στη 
Ζωή & την Υγεία». Συμμετείχαν ο Θωμάς Παπαβασιλείου (’78), μαραθωνοδρόμος 
και προπονητής Κλασικού Αθλητισμού & Τρίαθλου, 1ος στο Τρίαθλο Σπετσών 2014 
(age group 50+) και η Ελιάνα Αμπραβανέλ (Γονέας Αποφοίτου), μαραθωνοδρόμος, 
ιδρυτικό μέλος του MDA Runner, 3η στα 20k στον Δρόμο Υγείας 2014 (κατ. 55-60).

Την εκδήλωση οργάνωσαν οι καθηγήτριες του Τμήματος Φυσικής Αγωγής  
του Σχολείου Άννα Ιακωβίδου (’88) & Γιάννα Μπινάρη (’82).

«Χριστουγεννιάτικη Παράσταση Μαριονεττών» 
Νοέμβριος 2014 

Απόφοιτοι και γονείς του Σχολείου μαζί με τα παιδιά τους, θαύμασαν τις όμορφες 
εκθέσεις μαριονέττας και απόλαυσαν  τη ξεχωριστή χριστουγεννιάτικη 
παράσταση, από το Ινστιτούτο Ψυχαγωγίας  
του Παιδιού και τις Ελληνικές Μαριονέττες  
των Δημήτρη (’91) και Μανώλη (’86)  
Καλαϊτζάκη.

Workshop «Πρώτες Βοήθειες: κάτι που όλοι  
πρέπει να γνωρίζουμε»  Ιανουάριος 2016

Σε συνεργασία με την εταιρεία ResQme, 
πιστοποιημένη από τη Rescue Training 
International, του παλιού μας συμμαθητή 
Βασίλη Ζαΐμη, ενημερωθήκαμε για τις  
βασικές αρχές των πρώτων βοηθειών και 
παρακολουθήσαμε επίδειξη της μεθόδου 
Καρδιοπνευμονικής Αναζωογόνησης (ΚΑΡΠΑ) 
ενηλίκων, παιδιών και βρεφών. Σκοπός του 

σεμιναρίου ήταν η εισαγωγή στην εκπαίδευση των πρώτων βοηθειών και  
η ανάδειξη της σπουδαιότητας των γνώσεων αυτών για όλους μας. 
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«Διαδικτυακό Μουσείο Περιβάλλοντος  
και Πολιτισμού Καστελόριζου»    

Το 2014 σε συνεργασία με τον μη κερδοσκοπικό οργανισμό 
«Άγονη Γραμμή Γόνιμη», ο οποίος δημιουργεί πολιτιστικά 
σημεία επαφής με απομονωμένα νησιά και λειτουργεί υπό  
την αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας, αναλάβαμε το πρό- 
γραμμα «Δημιουργία Διαδικτυακού Μουσείου Περιβάλλο- 
ντος και Πολιτισμού» στο ακριτικό Καστελόριζο, τόπο 
γεννήσεως του Αντώνη Μωραΐτη!

Το πρόγραμμα υλοποίησαν οι μαθητές του Γυμνάσιου  
& του Λυκείου Καστελόριζου υπό την καθοδήγηση των 
μελών της Ομάδας Περιβαλλοντικών Δράσεων του ΣΑΣΜ 
«wePROTECT». Στόχο του προγράμματος αποτέλεσε  
η καταγραφή στοιχείων του περιβάλλοντος και του  
πολιτισμού του μικρού ακριτικού συμπλέγματος  των 
νησιών του Καστελόριζου, η μεθοδική τους οργάνωση  
και η ανάδειξη αυτών μέσα από έναν ειδικό ιστότοπο.

Η ομάδα μας, η οποία αποτελείτο από απόφοιτους,  
γονείς και καθηγητές της Σχολής Μωραΐτη, πραγματο- 
ποίησε συνολικά 3 επισκέψεις στο νησί, για να γνωρίσει  
από κοντά τους μαθητές και να τους δώσει -μεταξύ άλλων- 
την ευκαιρία να παρακολουθήσουν  
μαθήματα Φωτογραφίας, Νέων 
Τεχνολογιών, καθώς και να 
πραγματοποιήσουν εξορμήσεις 
περιβαλλοντικού περιεχομένου. 

Το Διαδικτυακό Μουσείο (www.e-
kastellorizo.gr) ολοκληρώθηκε την 
Άνοιξη του 2015.
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Στις 16 & 17 Μαΐου  «πανηγυρίσαμε» για 3η φορά, μαζί με 3.000 επισκέπτες, 40 Μέλη 
Οργανωτικής Επιτροπής (ΟΕΠΑ), 200 εθελοντές, 40 χορηγούς και 110 δωροθέτες στην 

«Πανηγυρική Λοταρία», όλοι απόφοιτοι της Σχολής Μωραΐτη!

Πέραν των καθιερωμένων παραστάσεων, εκθέσεων και «πανηγυρικών» δραστηριοτήτων,  
από τις καινοτομίες του 3ου μας Πανηγυριού ξεχώρισαν το Τουρνουά Beach Volley -  

το 1ο στις εγκαταστάσεις της Σχολής Μωραΐτη και το FashionShow, στο οποίο συμμετείχαν  
13 απόφοιτοι σχεδιαστές και 32 ερασιτέχνες  & επαγγελματίες μοντέλα απόφοιτοί μας.

Οι Σχεδιαστές: Τατιάνα Αγγουράκη (’95), Τατιάνα (’95) & Ναταλία (’93) Βάρδα,  
Σόφη Δελούδη (’86), Σήλια Δραγούνη (’96), Ταλίν Ζακιάν (’84), Φαίδρα Κατσάμπα (’01), 

Βάσια Κωσταρά (’04), Ελίνα Λεμπέση (’84), Εμμανουέλα Λύκου (’93), Χριστίνα Οικονόμου (’07), 
Αφροδίτη Πατρικίου (’98), Έλλη Ρούντου (’96) και Βλάσσης Χολέβας (’85). Την εκδήλωση 

παρουσίασαν η Ευγενία Μανωλίδου (’92)  και ο Γιώργος Αλεξανδράτος (’91).

Το 3ο Πανηγύρι, πέρα από την καλύτερη μετουσίωση όλων των σκοπών   
του ΣΑΣΜ (προσφορά στην κοινωνία, επαγγελματική δικτύωση, υποστήριξη 
του εκπαιδευτικού έργου του Σχολείου, σύσφιξη των μεταξύ μας σχέσεων) 

ήταν  και μια ευκαιρία να αναδειχτούν οι νέοι απόφοιτοι εθελοντές, 
να εμπλακούν τα Μέλη εκείνα που μελλοντικά θα πάνε τον 

Σύνδεσμο μας ένα βήμα παραπέρα.

Ανανεώνουμε το ραντεβού μας  
για τον Μάιο του 2017! 

Στις 16 & 17 Μαΐου  «πανηγυρίσαμε» για 3η φορά, μαζί με 3.000 επισκέπτες, 35 Μέλη 
Οργανωτικής Επιτροπής (ΟΕΠΑ), 200 εθελοντές, 59 χορηγούς και 151 δωροθέτες  

στην «Πανηγυρική Λοταρία», όλοι απόφοιτοι της Σχολής Μωραΐτη!

Πέρα των καθιερωμένων παραστάσεων, εκθέσεων και «πανηγυρικών» δραστηριοτήτων,  
από τις καινοτομίες του 3ου μας Πανηγυριού ξεχώρισαν το Τουρνουά Beach Volley  

το 1ο στις εγκαταστάσεις της Σχολής Μωραΐτη και το Fashion Show, στο οποίο συμμετείχαν  
13 απόφοιτοι σχεδιαστές και 32 ερασιτέχνες  & επαγγελματίες μοντέλα απόφοιτοί μας.

Οι Σχεδιαστές: Τατιάνα Αγγουράκη (’95), Τατιάνα (’95) & Ναταλία (’93) Βάρδα,  
Σόφη Δελούδη (’86), Σήλια Δραγούνη (’96), Ταλίν Ζακιάν (’84), Φαίδρα Κατσάμπα (’01), 

Βάσια Κωσταρά (’04), Ελίνα Λεμπέση (’84), Εμμανουέλα Λύκου (’93), Χριστίνα Οικονόμου (’07), 
Αφροδίτη Πατρικίου (’98), Έλλη Ρούντου (’96) και Βλάσσης Χολέβας (’85). Την εκδήλωση 

παρουσίασαν η Ευγενία Μανωλίδου (’92)  και ο Γιώργος Αλεξανδράτος (’91).

Το 3ο Πανηγύρι, πέρα από την καλύτερη μετουσίωση όλων των σκοπών   
του ΣΑΣΜ (προσφορά στην κοινωνία, επαγγελματική δικτύωση, υποστήριξη 

του εκπαιδευτικού έργου του Σχολείου, σύσφιξη των μεταξύ μας 
σχέσεων) ήταν  και μια ευκαιρία να αναδειχτούν οι νέοι απόφοιτοι 

εθελοντές, να εμπλακούν τα Μέλη εκείνα που μελλοντικά θα 
πάνε τον Σύνδεσμο μας ένα βήμα παραπέρα.

Ανανεώνουμε το ραντεβού μας  
για τον Μάιο του 2017! 

ΠΑΝΗΓΥΡΙ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ 

ΣΧΟΛΗΣ ΜΩΡΑΪΤΗ

16-17 ΜΑΪΟΥ 

2Ο15

3ο Πανηγύρι Αποφοίτων 
16 & 17 Μαΐου 2015
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Τέχνες & Πολιτισμός

Γκαλερί Ζουμπουλάκη  Μάρτιος 2014 

Επισκεφτήκαμε την Γκαλερί Ζουμπουλάκη, της Δάφνης Ζουμπουλάκη (’88)  
και ξεναγηθήκαμε στην έκθεση του Ζάφου Ξαγοράρη (’81), «Σχέδια Ήχου». 
Παράλληλα, μας δόθηκε η ευκαιρία να μιλήσουμε με τον ίδιο τον καλλιτέχνη  
για τα έργα του και τη φύση της δουλειάς του.

Μουσείο Μπενάκη Μάιος 2014 

Απόφοιτοι και μαθητές της Σχολής Μωραΐτη επισκέφτηκαν στο Μουσείο Μπενάκη 
την έκθεση «Το Καταραμένο Φίδι», της εικαστικού Ελένης Μυλωνά (’62), που ζει  
και εργάζεται στη Νέα Υόρκη. Την ξενάγηση διοργάνωσε η κριτικός τέχνης Χριστίνα 
Πετρηνού (’81), που είχε και την επιμέλεια της εν λόγω έκθεσης. Στη συνέχεια όλοι 
μαζί είχαν την ευκαιρία να κουβεντιάσουν με την καλλιτέχνη στο café του Μουσείου.

Στέγη Γραμμάτων & Τεχνών   Ιούνιος 2014  

Σε συνεργασία με την υπεύθυνη Φίλων της Στέγης Γραμμάτων και Τεχνών  
του Ιδρύματος Ωνάση, Κωνσταντίνα Χρυσανθακοπούλου (’88), συμμετείχαμε  
στο Soundscapes/Landscapes, ένα διαφορετικό περίπατο, μια παράλληλη 
διαδρομή στην πόλη με τη χρήση smartphone ή tablet. Η Κλεοπάτρα Κοραή  
κι ο Michael Larsson, δύο από τους δημιουργούς του project, μας συνόδεψαν  
σε μια ειδική ξενάγηση.

Σάββατο στις Γκαλερί της Αθήνας Νοέμβριος 2014 

Με «ξεναγό» την κριτικό τέχνης και εισηγήτρια του σεμιναρίου του ΣΑΣΜ «Ιστορία  
της Τέχνης», Χριστίνα Πετρηνού (’81), επισκεφτήκαμε το Σάββατο 15 Νοεμβρίου 
δύο από τις γνωστότερες γκαλερί της Αθήνας, την Γκαλερί Ζουμπουλάκη,  
της Δάφνης Ζουμπουλάκη (’88), για την ατομική έκθεση του Γιώργου Γυπαράκη  
με τίτλο “Froglessness-Αποβατραχοποίηση” και την γκαλερί Καλφαγιάν,  
για τη ξενάγηση στην εγκατάσταση “CroppingUp” της βραβευμένης Κύπριας 
καλλιτέχνιδος Μαρίας Λοϊζίδου. Οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία  
να γνωρίσουν από κοντά τους καλλιτέχνες. 



Έκθεση “Private View”  Ιανουάριος 2015 

Σε συνεργασία με την πλατφόρμα πολιτισμού artAZ, της κριτικού τέχνης  
Αλεξάνδρας Κολλάρου (’88), επισκεφτήκαμε τον χώρο τέχνης 9ΕΝΝΕΑ,  
που δημιούργησε ο αρχιτέκτων Τζανέτος Κανελλόπουλος (’91),  
για μια ξενάγηση στην εικαστική έκθεση “Private View”. 

Έκθεση Terrapolis  Ιούλιος 2015 

Την Πέμπτη 2 Ιουλίου επισκεφτήκαμε την έκθεση “Terrapolis”, που παρουσίασε 
ο Οργανισμός Πολιτισμού και Ανάπτυξης ΝΕΟΝ, ιδρυτής του οποίου είναι  
ο Δημήτρης Δασκαλόπουλος (’75), στη Γαλλική Σχολή Αθηνών για μια ιδιωτική 
ξενάγηση, αποκλειστικά για τα μέλη & τους φίλους του ΣΑΣΜ. 

Ο ΣΑΣΜ πάει Θέατρο!  Φεβρουάριος 2016  

Την Πέμπτη 25 Φεβρουαρίου παρακολουθήσαμε τη θεατρική παράσταση 
«Εμιgrέδες» του Σλάβομιρ Μρόζεκ, μια σύγχρονη εκδοχή του έργου, που 
με καυστικό τρόπο και ρεαλιστική ματιά, πραγματεύεται το ζήτημα της 
μετανάστευσης, σε σκηνοθεσία Γιολάντας Μαρκοπούλου (’99). Στους πρω-
ταγωνιστές και ο Προμηθέας Αλειφερόπουλος (’00). Μετά το τέλος της 
παράστασης, είχαμε την ευκαιρία να μιλήσουμε με τους συντελεστές της.

Εκδρομή ΣΑΣΜ

Εκδρομή στο Νυμφαίο   
Οκτώβριος 2015  

Αναβιώνοντας τις θρυλικές εκδρομές του,  
ο ΣΑΣΜ σε συνεργασία με την εταιρεία Trip2taste, της Μαρίνας Μπουτάρη (’91), 
που έχει ως στόχο την προώθηση της ποιοτικής ελληνικής γαστρονομίας μέσω 
μοναδικών εκδηλώσεων, διοργάνωσαν εκδρομή στο Νυμφαίο, ένα πανέμορφο 
ορεινό χωριό, μέσα στο πυκνό δάσος του όρους Βέρνο, 17 χιλιόμετρα  
από τη Φλώρινα.
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Αθλοπαιδιές

Πρωταθλήματα Μπάσκετ Αποφοίτων 
Άνοιξη 2014 & 2015 

18 ομάδες, 202 παίκτες, 4771 πόντοι και 1674 φάουλ σε 58 αγώνες!  
Απόφοιτοι από το 1978 μέχρι το 2014 (!) συμμετείχαν στο 4ο και  
στο 5ο Πρωτάθλημα Μπάσκετ Αποφοίτων. Το Πρωτάθλημα αποτελεί  
αναμφίβολα πλέον μια από τις μεγαλύτερες εκδηλώσεις του ΣΑΣΜ.

Πρωταθλητές 2014: “Team 99”, Top Scorer 2014: Γιώργος Σαμουήλ (’97) 
Πρωταθλητές 2015: «Υπερήλικοι», Top Scorer 2015: Αλέξανδρος Ζάγκας (’88)

5ο Τουρνουά Τένις Αποφοίτων 
Σεπτέμβριος 2014 

24 παίκτες στο μονό ανδρών, 9 ζευγάρια στο μικτό διπλό και 2 γυναίκες σε exhibition 
game συμμετείχαν στο 5ο Τουρνουά Τένις Αποφοίτων, το οποίο μετά από  
ένα σύντομα διάλειμμα λίγων ετών επανήλθε στα αθλητικά δρώμενα του ΣΑΣΜ. 
Απόφοιτοι από το 1975 μέχρι το 2012 έπαιξαν συνολικά 32 αγώνες, που 
διεξήχθησαν στο Politia Tennis Club, της οικογενείας του Γιώργου Σκούρα (’98). 
Τα έπαθλα προσέφερε η εταιρεία Tennis Craft του Κώστα Γουρζουλίδη (’91).

Νικητές ήταν ο Αλέξανδρος Παρασκευόπουλος (’93)  
στα μονά ανδρών και οι Δανιήλ Μαναήλογλου (’87)  

& Ελένη Θανοπούλου (’09) στο μικτό διπλό.

Πέραν της Υπεύθυνου των Αθλητικών του ΣΑΣΜ για την 
περίοδο 2014-2016, Λόις Κατσέλη (’99), στην Οργανωτική 

Ομάδα των Αθλητικών συμμετείχαν και οι Ελένη Θανοπούλου 
   (’09) & Μιχάλης Ζαννής (’98). 



Κοινωφελείς Δράσεις
Ομάδα Κοινωνικής Στήριξης- weCARE

Η ομάδα του weCARE, διαχειρίζεται τις κοινωφελείς δράσεις των αποφοίτων.  

Αξίζει να σημειωθεί πως από το 2011 που ιδρύθηκε για να διαχειριστεί  

τα έσοδα του 1ου Πανηγυριού Αποφοίτων, χωρίς να προσμετράμε τις  

προσφορές σε είδος & προϊόντα (ρούχα, φάρμακα, παιχνίδια, τρόφιμα,  

κ.α.), αλλά ούτε την προσφορά χρόνου & εθελοντικής εργασίας,  

το weCARE έχει διαθέσει περισσότερα από 70.000 ευρώ  
σε διαπιστευμένους κοινωφελείς φορείς & σκοπούς.

Δράσεις 2014 -2016 

« Το Σχολείο μας βοηθάει ένα Σχολείο 
  - Πρόγραμμα Διατροφή »   

Σε μία από τις δυσκολότερες περιόδους για την 
ελληνική κοινωνία, στρέψαμε την προσοχή μας 
σε εκείνους που έχουν μεγαλύτερη ανάγκη για 
χαρά, ελπίδα, αισιοδοξία για ένα καλύτερο 
μέλλον, στα παιδιά, στους μαθητές.  
Επιστρέψαμε στα θρανία για να βοηθήσουμε 
ένα άλλο Σχολείο, ενισχύοντας το Πρόγραμμα 
ΔΙΑΤΡΟΦΗ, το οποίο προσφέρει καθημερινά 
ένα δωρεάν, θρεπτικό γεύμα σε 61.870 
μαθητές σε 406 ελληνικά σχολεία, μαθαίνο-
ντας, παράλληλα, στα παιδιά να τρώνε  
σωστά και υγιεινά.  
Το 2014, ο Σύνδεσμος Αποφοίτων προσέφερε 3.000€ και όλοι μαζί  
οι απόφοιτοι καταφέραμε να συγκεντρώσουμε μέχρι τον Ιούλιο  

του 2015 συνολικά 6.000€.
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Κοινωφελείς Δράσεις

«Μαζεύουμε Σχολικά Είδη! » Σεπτέμβριος 2014 & 2015 
 
Τον Σεπτέμβριο του 2014 συγκεντρώσαμε σχολικά είδη για παιδιά άπορων οικο-
γενειών, για να έχουν μια αξιοπρεπή συμμετοχή στην εκπαιδευτική διαδικασία.  
Το υλικό που συγκεντρώθηκε προσφέρθηκε σε παιδιά 3 Ιδρυμάτων, των «ΕΕΑ 
Μαργαρίτα», «Ένα παιδί, ένας κόσμος» και «Ίδρυμα η Παιδική Στέγη».  
Το 2015 επαναλάβαμε τη δράση ενισχύοντας άλλες 4 κοινωφελείς οργανώσεις:  
το «Δίκτυο για τα Δικαιώματα του Παιδιού», την «Ελληνική Εταιρία Προστασίας 
και Αποκαταστάσεως Αναπήρων Προσώπων (ΕΛΕΠΑΠ)», τον «Πανελλήνιο Σύλλογο 
Προσαρμοσμένων Δραστηριοτήτων ΑΛΜΑ», την «Πανελλήνια Ένωση Σπανίων 
Παθήσεων (ΠΕΣΠΑ)». Και στους 7 φορείς δραστηριοποιούνται συναπόφοιτοί μας.

«Φέρνουμε ένα Παιδικό Βιβλίο στο Σχολείο!» - Bookwave
Νοέμβριος 2014 &2015 

Τον Νοέμβριο του 2014 & 2015 συγκεντρώσαμε, σε συνεργασία με το Bookwave, 
ελληνικά και ξενόγλωσσα, καινούρια ή σχεδόν καινούρια βιβλία για παιδιά 5-12 
ετών, για να προσφερθούν σε βιβλιοθήκες νηπιαγωγείων, δημοτικών σχολείων 
και ιδρυμάτων. Το Bookwave είναι μια πρωτοβουλία του Library4all, μίας αστικής 
μη κερδοσκοπικής εταιρείας προσηλωμένης στη διά βίου μάθηση και την ισότιμη 
πρόσβαση στην εκπαίδευση, στην οποία συμμετέχουν -μεταξύ άλλων- απόφοιτοι, 
καθηγητές, γονείς και μαθητές της Σχολής Μωραΐτη, όπως η διευθύντρια του 
Νηπιαγωγείου Ελένη Γερουλάνου.

Φιλανθρωπικό Γηροκομείο Μοσχάτου Μάιος 2015

Τον Μάιο του 2015, στρέψαμε την προσοχή μας και στην Τρίτη Ηλικία ενισχύοντας 
μέσω του 3ου Πανηγυριού Αποφοίτων το Φιλανθρωπικό Γηροκομείο του Σωματείου 
Κοινωνική Μέριμνα Μοσχάτου, που προσφέρει στέγη, σίτιση και ιατροφαρμακευτική 
περίθαλψη σε απόρους και άκληρους ηλικιωμένους συνανθρώπους μας.

Καταφέραμε να καλύψουμε επιτακτικές ανάγκες που διαπιστώσαμε ότι υπήρχαν  
και αφορούσαν: οικοδομικές εργασίες εντός και εκτός του κτιρίου, τη διεκπεραίωση 
των οποίων ανέλαβε ο πολιτικός μηχανικός Γρηγόρης Σολιδάκης (’78), προμήθεια  
και εγκατάσταση ραφιών για την αποθήκευση τροφίμων, αντικατάσταση θερμο-
σίφωνα φυσικού αερίου και αγορά επαγγελματικού καταψύκτη και  
κλιματιστικού μηχανήματος.



Το Νηπιοτροφείο στην Ιππόλυσις! Ιούλιος 2015

O ΣΑΣΜ διοργάνωσε επίσκεψη των παιδιών του Πρότυπου Εθνικού Νηπιοτροφείου  
Καλλιθέας, ενός από τους κοινωφελείς φορείς που υποστηρίξαμε μέσω του 
3ου Πανηγυριού Αποφοίτων, στο Κέντρο Θεραπευτικής Ιππασίας Hippolysis -
Ιππόλυσις στον Μαραθώνα, ιδρύτρια του οποίου είναι η Νίκη Μαρκογιάννη (‘69).  
 Τα παιδιά είχαν την ευκαιρία να έρθουν σε επαφή με τα «άλογα-δασκάλους-
θεραπευτές», να μάθουν, να παίξουν και να απολαύσουν τα γεύματα που 
προσέφερε η εταιρεία Goody’s.

Η μεταφορά των παιδιών και των συνοδών τους έγινε με δυο πούλμαν, ευγενική 
προσφορά του Κέντρου Ειδικών Ατόμων η «ΧΑΡΑ» και του κ. Ανδρέα Ζομπανάκη. 
Υπεύθυνη από την Ομάδα Κοινωνικής Στήριξης του ΣΑΣΜ, η Φωτεινή Εμίρη (’88)!

Συγκέντρωση Ειδών Πρώτης Ανάγκης  
για τους Πρόσφυγες Σεπτέμβριος 2015 

Δεδομένης της κατάστασης έκτακτης ανάγκης που επικράτησε 
ιδίως το φθινόπωρο του 2015 στα περισσότερα ακριτικά  
νησιά, τον Σεπτέμβριο σε συνεργασία με την οργάνωση 
«Αρχιπέλαγος» που εδρεύει στη Σάμο - υπεύθυνη της οποίας 
είναι η Αναστασία Μήλιου (’96) - «αγκαλιάσαμε» τους πρόσφυγες 
που καταφτάνουν καθημερινά στο Αγαθονήσι, δίνοντας 
προτεραιότητα στα μικρά παιδιά και τις μητέρες τους.

Τον Οκτώβριο συνεχίσαμε την προσφορά, αυτή τη φορά στη 
Λέσβο. Το βανάκι της Σχολής Μωραΐτη, με την ομάδα μας και 
τις προμήθειες ταξίδεψαν στο νησί με τη βοήθεια της Hellenic 
Seaways και του Στέλιου Χανδράκη (’92).

Προσφορά Ρούχων

Το 2015 ο ΣΑΣΜ προσέφερε επίσης ρούχα στα ιδρύματα:  
«Παμμακάριστος», «Φάρος της Ελπίδας», «Αγία Άννα»,  
«Χαμόγελο του Παιδιού», «Σικιαρίδειο» & στον Πανελ- 
λήνιο Σύλλογο Συμπαράστασης Κακοποιημένων γυναι- 
κών και ανήλικων παιδιών «Βοήθεια-Ελπίδα-Ζωή». 
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Κοινωφελείς Δράσεις

Γιατροί του Κόσμου Ιανουάριος 2016

Μέσω του Ανοιχτού Πολυιατρείου της Οργάνωσης «Γιατροί του Κόσμου» στο Πέραμα, 
που παρέχει ιατροφαρμακευτική περίθαλψη καθώς και κοινωνική και ψυχολογική 
υποστήριξη σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες με περιορισμένη ή μηδενική πρόσβαση 
στο Εθνικό Σύστημα Υγείας, προσφέραμε Πακέτα Επισιτισμού αξίας 2.000 ευρώ. 
Ευχαριστούμε τα Super Market Χαλκιαδάκης, της οικογενείας της Περσεφόνης 
Διαμάντα (’05), για τη συνεισφορά τους.

Πρότυπο Εθνικό Νηπιοτροφείο Καλλιθέας Φεβρουάριος 2016

Τον Φεβρουάριο του 2016 προσφέραμε τρόφιμα αξίας 1.000 ευρώ, τα οποία προμη-
θευτήκαμε από το Super Market Θανόπουλος, του Παντελή (’89) & Περικλή (’91) Θανό-
πουλου, στο Πρότυπο Εθνικό Νηπιοτροφείο Καλλιθέας (ΠΕΝ), που φιλοξενεί και δια- 
παιδαγωγεί αγόρια και κορίτσια προσχολικής ηλικίας 2 έως 5 ετών από όλη την Ελλάδα.

Μαγειρεύουμε με.. αγάπη! Φεβρουάριος  2016

Την Κυριακή 14 Φεβρουαρίου, σε συνεργασία με την 
Οργάνωση Γη, στην οποία δραστηριοποιούνται οι Χρήστος 
Ζούρας (’86), Πέτρος Κόκκαλης (’87), και Ντίνος Μαχαίρας (’91), 
μαγειρέψαμε με αγάπη 200 μερίδες φαγητού στον πολυχώρο ΓΗ Κ44. Το φαγητό που 
ετοιμάσαμε προσφέρθηκε σε άστεγους συμπολίτες μας μέσω του Emfasis Foundation, 
που προσπαθεί να δώσει άμεσες & αποτελεσματικές λύσεις στις συνολικές ανάγκες 
ευάλωτων και κοινωνικά αποκλεισμένων συνανθρώπων μας που διαβιούν σε 
κατάσταση δρόμου και αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα επιβίωσης.  

Δίκτυο Επιτροπείας Ασυνόδευτων Ανηλίκων Φεβρουάριος 2016

Ο ΣΑΣΜ έκανε δωρεά ύψους 2.000 ευρώ για τη λειτουργία του καινοτόμου προγράμ- 
ματος «Δίκτυο Επιτροπείας Ασυνόδευτων Ανηλίκων» που έχει ως στόχο την εξατο- 
μικευμένη υποστήριξη και τη διασφάλιση των δικαιωμάτων παιδιών χωρίς γονείς  
& οικογένεια, που προέρχονται από χώρες όπου επικρατούν βία και συγκρούσεις, 
όπως η Συρία και το Αφγανιστάν και κατά συνέπεια αποτελούν μια από τις πλέον 
ευάλωτες κοινωνικές ομάδες. 
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by

Γιατί όσο διαφορετικοί κι αν είμαστε, αυτό που μας ενώνει, 
σε οτιδήποτε κάνουμε, σκεφτόμαστε, αγαπάμε και ονειρευόμαστε

από την ώρα που γεννιόμαστε…
είναι η λέξη άνθρωπος.

ΗUMANBEINGHUMAN  
Κυριακή 15 Φεβρουαρίου

Με στόχο την ανάδειξη  
του εθελοντισμού και της ισότιμης κοινωνικής προσφοράς,  

η Κοινότητα της Σχολής Μωραΐτη (μαθητές, καθηγητές,  γονείς & απόφοιτοι),  
υπό την καθοδήγηση του ΣΑΣΜ, παρουσίασε το έργο  

25 Ανθρωπιστικών Κοινωφελών Οργανώσεων, που έχουν ιδρύσει, διοικούν  
ή σταδιοδρομούν απόφοιτοί μας, αλλά και γονείς & καθηγητές του Σχολείου,  

σε μια μεγάλη γιορτή για τον άνθρωπο και τις ανθρώπινες αξίες!

Οι Οργανώσεις σε συνεργασία με μαθητές του Σχολείου παρουσίασαν 
περισσότερες από 40 δωρεάν βιωματικές, εκπαιδευτικές & ψυχαγωγικές 
δραστηριότητες για μικρούς και μεγάλους! Το πρόγραμμα περιελάμβανε 

παραστάσεις, εργαστήρια, εκθέσεις, ομιλίες, προβολές και παιχνίδια  
με απώτερο σκοπό την ενσυναίσθηση.



Βραβεύσεις !
Για το κοινωφελές του έργο, ο Σύνδεσμος 
Αποφοίτων βραβεύτηκε τον Δεκέμβριο του 
 2014 από τον Δήμο Ασπροπύργου,  

τον Φεβρουάριο του 2015 από το Εργαστήρι Ειδικής 
Αγωγής «Μαργαρίτα» και τον Μάρτιο του 2015 από  
το Σωματείο Φροντίδας Ατόμων με Νευρομυικές 
Παθήσεις (MDA Hellas).

Επίσης το 2015, ξεκίνησε η λειτουργία του  
παραρτήματός μας στο Ηνωμένο Βασίλειο,  
του ”ΣΑΣΜ UK”, για τους απόφοιτους που ζουν,  
φοιτούν ή/και εργάζονται στη χώρα με τους 
περισσοτέρους αποφοίτους μετά την Ελλάδα.

Υπεύθυνοι του ”ΣΑΣΜ UK” οι Έμιλυ Λουΐζου (’13),  
Αλέξανδρος Κουκλέλης (’06) & Βιργινία Νασίκα (‘05).

Αναθεώρηση  Καταστατικού  

Το 2015 με αφορμή τη συμπλήρωση 30 χρόνων από την ίδρυση του 
Συνδέσμου μας και με στόχο τη δημιουργία ενός εκσυγχρονισμένου 
καταστατικού χάρτη, ο οποίος θα συμβαδίζει με την τρέχουσα λειτουργία  
και τις σύγχρονες ανάγκες του Συνδέσμου, αλλά θα εμπεριέχει  
και μελλοντικούς στόχους, προχωρήσαμε σε Αναθεώρηση  
του Καταστατικού μας.
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LET’S
CELEBRATE

@Apothéke (ex Wild Rose)
Πανεπιστηµίου 10, Αθήνα
 

SASM X MAS
PARTY 17 DEC
21:30

Party Time! 
Η μουσική, το τραγούδι, ο χορός   
και η διασκέδαση δεν θα μπορούσαν   
να λείπουν από την «αποφοιτική»  
agenda!

Warm Up Party  
Απρίλιος 2015  

Χριστουγεννιάτικο Party
 2014 & 2015  

weBEACH 
Αύγουστος 2014  

Party Λήξης Πανηγυριού 
Αφιέρωμα στα 30 χρόνια 
του ΣΑΣΜ Μάιος 2015



20

Κω
στ

άν
τι

α 
Κα

λα
ντ

ίδ
η 

(‘9
2)

Διοικητικό Συμβούλιο
Πρόεδρος Κωνσταντίνος Μαχαίρας (’91)  

Αντιπρόεδρος Γιώργος Αλεξανδράτος (’91)   
Γενικός Γραμματέας Τζανέτος Κανελλόπουλος (’91) 

Ταμίας Βασίλης Τσούτρας  (’91)  
Κασσιανή Διονυσοπούλου (’96) 

Λόις Κατσέλη (’99) 
Πέτρος Κόκκαλης (’87) 

Δημήτρης Κουλέτσης (’90) 
Μυρτώ Φινέ (’02)

Γραμματεία ΣΑΣΜ  
Μαρίνα Κονιδάρη (’05)

Αγίου Δημητρίου & Παπαναστασίου, Ψυχικό 154 52 

T 210 6756970 e info@sasm.gr 

facebook.com/moraitis.alumni 

twitter.com/moraitis_alumni 

youtube.com/sasmadmin 

instagram @instasasm

www.sasm.gr

www.kollective.gr
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www.facebook.com/moraitis.alumni
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www.sasm.gr

