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 Αγαπητοί Συναπόφοιτοι, 

Έχοντας κοινή αφετηρία το Σχολείο που αγαπήσαμε και τις αρχές που αυτό  
μας μεταλαμπάδευσε, βασικοί στόχοι μας τη διετία 2016-2018 ήταν να κάνουμε 
τη ζωή των συνανθρώπων μας καλύτερη, να αλληλοδικτυωθούμε μεταξύ μας, 

αλλά και να περάσουμε καλά μέσα από τις δράσεις που οργανώσαμε.

Εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου, θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε  
τη Διοίκηση του Σχολείου, που ήταν πάντα αρωγός στις εκδηλώσεις μας,  
το εκπαιδευτικό προσωπικό, με το οποίο είχαμε από την αρχή ανοιχτή 

επικοινωνία προετοιμάζοντας τα μελλοντικά «σασμάκια», το βοηθητικό 
προσωπικό, που μας στήριξε πάντα χαμογελαστά, καθώς και το Σύλλογο Γονέων 
& Κηδεμόνων για τη συνεργασία του. Τέλος, δεν μπορούμε να ξεχάσουμε όλους 
όσοι μας τιμήσατε με τις χορηγίες σας, αλλά κυρίως όλους εσάς που διαθέσατε 

χρόνο και ενέργεια για να μπορέσουμε να πετύχουμε τόσα πολλά.

Στον Απολογισμό που κρατάτε στα χέρια σας θα βρείτε όσα κάναμε,  
όχι μόνο εμείς ως Δ.Σ., αλλά όλοι εμείς μαζί. Καταφέραμε μέσα από κοινωνικές  
και επαγγελματικές συνεργασίες να συνθέσουμε ένα ισχυρό πλέγμα σχέσεων,  

που ευελπιστούμε, με την βοήθειά σας, να αναπτυχθεί  
ακόμα περισσότερο τα επόμενα χρόνια.

Ευχαριστούμε πολύ που μας εμπιστευτήκατε το τιμόνι του ΣΑΣΜ.

    
Γιώργος Σπ. Αλεξανδράτος 

Πρόεδρος ΔΣ ΣΑΣΜ



Κάρτα Μέλους ΣΑΣΜ
Η Κάρτα Μέλους ΣΑΣΜ (SASM Card) αποτελεί ουσιαστικά μία «ταυτότητα» μέλους, 
η οποία φέρει έναν μοναδικό αριθμό για κάθε απόφοιτο, είναι αυστηρά προσωπική 
και δεν μεταβιβάζεται, με ισχύ για το τρέχον οικονομικό έτος, όπως αυτό ορίζεται 
στο Καταστατικό του Συνδέσμου μας. Οι κάτοχοί της απολαμβάνουν - με την 
επίδειξή της - ειδικές εκπτώσεις & προσφορές σε προϊόντα ή/και υπηρεσίες 
εταιρειών αποφοίτων και υποστηρικτών του ΣΑΣΜ. Όλοι οι απόφοιτοι έχουν 
δικαίωμα με την καταβολή της ετήσιας συνδρομής να αποκτήσουν τη SASM Card, 
ενώ οι τελειόφοιτοι την αποκτούν αυτομάτως και δωρεάν με ισχύ για έως  
τέσσερα χρόνια από το έτος της αποφοίτησής τους. 

Ήδη πάνω από 90 εταιρείες, οι οποίες προβάλλονται στην επίσημη ιστοσελίδα μας, 
στηρίζουν το συγκεκριμένο εγχείρημα δίνοντας ειδικές εκπτώσεις  
στους κατόχους της SASM Card. 

Η ομάδα της SASM Card αποτελείται από τους:  
Γιώργο Αλεξανδράτο (‘91), Νικόλα Γιαμπανά (‘84), 
Αρτέμιδα Μπαξεβανίδη (‘90), Βένια Αλλαμανή (‘86)  
και Χαρίλη Μυλωνοπούλου (‘92).  
 Τη SASM Card 2016-2017 σχεδίασε  
ο Τζανέτος Κανελλόπουλος (‘91)  
και τη SASM Card 2017-2018  
ο Γιάννης Χαλάτσης (‘09).

Sasm.gr 

Ο Παναγιώτης Σταμπολής (‘93) με την βοήθεια των Έλενας Γιάνπαπα (‘05),  
Χρήστου Παλιογιώργου (’93), Αγγέλας Αναστασάκη (‘93), Ανδρέα Βαλσάμη (‘09), 
Μυρτώς Φινέ (‘02) & Μαρίνας Κονιδάρη (‘05), ανέπτυξε τη νέα ιστοσελίδα του 
ΣΑΣΜ, η οποία διαρκώς ανανεώνεται!   
Ο Παναγιώτης σχεδίασε επίσης τις ιστοσελίδες του 4ου Πανηγυριού Αποφοίτων  
και του ΣΑΣΜ Forum: «Κατασκευή & Νέοι Ορίζοντες»!
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Επαγγελματική Δικτύωση   

ΣΑΣΜ Forum   
«Κατασκευή & Νέοι Ορίζοντες»  Φεβρουάριος 2017

Το Σάββατο 18 Φεβρουαρίου πραγματοποιήθηκε ημερίδα επαγγελματικής 
δικτύωσης με τίτλο ΣΑΣΜ Forum «Κατασκευή & Νέοι Ορίζοντες».  
Η εκδήλωση ξεκίνησε με τις ομιλίες των Ανδρέα Κυρώζη (‘83) &  
Ονίκ Παλατζιάν (‘89) και ακολούθησαν 3 σειρές workshops  
διαφορετικής θεματολογίας, με εισηγητές 27 αποφοίτους.  
Οι παρουσιάσεις, δύο εκ των μεγαλύτερων επικεί- 
μενων κατασκευαστικών έργων στην Ελλάδα,  
της ανάπλασης του Ελληνικού από τον Ζήσιμο  
Δανηλάτο (‘89) και της Βιώσιμης Αστικής  
Ανάπτυξης στον Πειραιά από τον Δημοτικό  
Σύμβουλο, Πέτρο Κόκκαλη (‘87), και τον  
Δήμαρχο Πειραιά, Γιάννη Μώραλη (‘86),  
μονοπώλησαν το ενδιαφέρον του κοινού.  
Τις ομιλίες προλόγισε ο Πρόεδρος του  
ΣΑΣΜ, Γιώργος Αλεξανδράτος (’91).
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Η ημερίδα έκλεισε με εκδήλωση δικτύωσης στον χώρο του Γυμναστηρίου, 
όπου φιλοξενήθηκε η έκθεση υλικών και συστημάτων 24 αποφοίτων,  
οι οποίοι δραστηριοποιούνται επαγγελματικά στον κατασκευαστικό κλάδο. 
Συμμετέχοντες και ομιλητές είχαν την ευκαιρία να συζητήσουν κατ’ ιδίαν  
και να ανταλλάξουν επαγγελματικές κάρτες. 

Παράλληλα, την Τετάρτη 15 Φεβρουαρίου διεξήχθη η σειρά ομιλιών με τίτλο 
«Αρχιτεκτονικές Διαδρομές» στην οποία συμμετείχαν οι διακεκριμένοι 
απόφοιτοι αρχιτέκτονες: Ελένη Γεωργιάδη (’75) - Zege Architects, Έλενα 
Ζαμπέλη (’92) - MoyStudio, Θοδωρής Ζουμπουλάκης (’81) - Zoumboulakis 
Architects, Τζανέτος Κανελλόπουλος (’91) - ATEMA Architects, Δημήτρης 
Καραμπατάκης (’97) - k-studio, Κατερίνα Κούρκουλα (’00) - En Route Architects, 
Ηλίας Μπρατόπουλος (’90) - b-group, και Νικήτας Χατζημιχάλης (’90) & Ιωάννα 
Χολέβα (’88) - hhharchitects. Την εκδήλωση συντόνισε ο Αντιπρόεδρος του 
ΣΑΣΜ, Βασίλης Τσούτρας (‘91). Ακολούθησε networking cocktail και τα εγκαίνια 
της έκθεσης Α1, που πρόβαλε το έργο 43 απόφοιτων αρχιτεκτόνων και επαγ-
γελματίων του ευρύτερου χώρου. Η έκθεση, την οποία διοργάνωσε η Έλενα 
Γιάνπαπα (‘05), παρέμεινε στους χώρους του Σχολείου για 4 ημέρες.

Τον σχεδιασμό των γραφιστικών επιμελήθηκε η Κωνστάντια Καλαντίδη (‘92). 
Αναλυτικές πληροφορίες για τους απόφοιτους και τις εταιρείες που 
συμμετείχαν στα workshops & στις εκθέσεις, καθώς και οι χορηγοί  
& υποστηρικτές της εκδήλωσης, υπάρχουν στο forum.sasm.gr 
 
Τον γενικό συντονισμό της εκδήλωσης είχαν οι Λόις Κατσέλη (‘99)  
& Μαρίνα Κονιδάρη (‘05).
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Ο ΣΑΣΜ πάει θέατρο!
Η Υπεύθυνη Πολιτιστικών Δράσεων του ΣΑΣΜ, Μυρτώ Φινέ (‘02), επέλεξε 7 παρα-
στάσεις, ανάμεσα στους συντελεστές των οποίων συμμετείχαν και απόφοιτοι.  
Μετά το τέλος κάθε παράστασης, οι πάνω από 300 απόφοιτοι & φίλοι θεατές είχαν 
την ευκαιρία να συμμετάσχουν σε συζητήσεις με τους συντελεστές και να βγάλουν 
αναμνηστικές φωτογραφίες. Τη διετία 2016-18 παρακολουθήσαμε τις εξής  
θεατρικές παραστάσεις: 
 

 «Τρεις Αδελφές»  
 
Την Πέμπτη 14 Απριλίου τις «Τρεις Αδελφές» του 
Αντόν Τσέχωφ, σε σκηνοθεσία Δημήτρη Τάρλοου 
(’85). Μία δραματουργία-έκπληξη του κλασικού 
αριστουργήματος που πραγματεύεται την προσ- 

δοκία της επιστροφής στην ιδανική πόλη των παιδικών χρόνων των τεσσάρων  
παιδιών ενός στρατιωτικού, που έχουν «ξεμείνει» στον τόπο της τελευταίας του 
μετάθεσης στην απομακρυσμένη ρωσική επαρχία. Μεταξύ των πρωταγωνιστών  
και η Λένα Παπαληγούρα (’03).  

“Mon Petit Prince”    

Την Πέμπτη 20 Οκτωβρίου το «Mon Petit Prince - μία 
παράσταση για ενήλικες με ανήλικη ματιά», σε σκη-
νοθεσία Δημήτρη Μπογδάνου (’01), βασισμένη στην 
πασίγνωστη ιστορία του παιδιού που δεν μεγαλώνει, 
του Μικρού Πρίγκιπα του Αντουάν ντε Σαιντ Εξυπερύ. 
Στους πρωταγωνιστές και η Λένα Παπαληγούρα (’03). 

 «Ο Φάρος»           

Την Παρασκευή 10 Νοεμβρίου 2017 το έργο «Ο Φάρος», 
στο «Θέατρο Αθηνών», σε σκηνοθεσία Κώστα Μαρκου-
λάκη. Το πολυβραβευμένο έργο του Κόνορ Μακφέρσον 
με στοιχεία θρίλερ και μαύρης κωμωδίας ανέβηκε για 
πρώτη φορά στην Ελλάδα, σε μια παράσταση στην οποία 
συμμετείχε και ο Προμηθέας Αλειφερόπουλος (’00). 
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«Το Τελευταίο Ψέμα»    

Την Κυριακή 19 Μαρτίου «Το Τελευταίο Ψέμα», 
μία παράσταση βασισμένη σε ένα από τα πιο 
δημοφιλή έργα του Μιχάλη Κακογιάννη, που 
ανέβηκε για πρώτη φορά στη σκηνή. Σκηνοθέτης 
της παράστασης, η οποία αποτελεί ένα ρέκβιεμ για τη σήψη και την παρακμή της 
κυνικής και επιπόλαιης εύπορης τάξης που προήλθε από τα ερείπια της Κατοχής 
και του Εμφυλίου κι ανήκει στις καλύτερες στιγμές του ελληνικού νεο-ρεαλισμού,  
ο Ένκε Φεζολλάρι. Στους πρωταγωνιστικούς ρόλους ο Άλεξ Κάβδας (’02).

 

   Ο ΣΑΣΜ πάει Παιδικό Θέατρο! 
 

«Ο Εμίλ και οι Ντετέκτιβ»   

Την Κυριακή 4 Δεκεμβρίου 2016 επισκεφτή- 
καμε το «Θέατρον» του Κέντρου Πολιτισμού 
«Ελληνικός Κόσμος» για να παρακολουθήσουμε 
την παιδική παράσταση «Ο Εμίλ και οι Ντετέκτιβ», 
μία συναρπαστική αστυνομική ιστορία με διαδραστικά στοιχεία.  
Σκηνοθέτης της παράστασης ο Λευτέρης Γιοβανίδης και στους  
πρωταγωνιστικούς ρόλους η Ναταλία Δραγούμη (’87).

«Μια πόλη μα ποια πόλη ΙΙ: Η γνωριμία με τις 7 καλές τέχνες» 

Την Κυριακή 10 Δεκεμβρίου 2017 παρακολουθήσαμε την παιδική παράσταση 
«Μια πόλη μα ποια πόλη ΙΙ: Η γνωριμία με τις 7 καλές τέχνες» της σκηνοθέτιδας 
και εκπαιδευτικού Ελισάβετ Θεοδώρου (‘02), στην παιδική σκηνή του Πολυχώρου  
Πολιτισμού Αθηναΐς.

   Ο ΣΑΣΜ πάει Stand Up Comedy!

«Δες το θετικό + Μωρό» 

Την Κυριακή 5 Φεβρουαρίου 2017 παρακολουθήσαμε 
την παράσταση stand-up comedy «Δες το θετικό + Μωρό»  
με τον Λάμπρο Φισφή (’01), στον πρωταγωνιστικό ρόλο.
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Άλλες Εκδηλώσεις

Μουσείο Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας  Νοέμβριος 2016

Την Κυριακή 6 Νοεμβρίου επισκεφτήκαμε την «Έκθεση Ζωντανών Ερπετών και 
Αμφιβίων» στο ΜΓΦΙ, υπεύθυνη Marketing του οποίου είναι η Ιωάννα Λεμονή (’79).  
Ο χαρακτήρας της έκθεσης ήταν εκπαιδευτικός, με βασικό στόχο να φέρει το ευρύ  
κοινό σε επαφή με τα ερπετά και αμφίβια της Ελλάδας, αλλά και άλλων χωρών.  
Μετά τη ξενάγηση ακολούθησε συζήτηση για την έκθεση στο καφέ του Μουσείου. 

Ελληνικό Μουσείο Αυτοκινήτου  Νοέμβριος 2016

Με «ξεναγό» τον υπεύθυνο Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης, Μίλτο Πατρώνη (’03), 
επισκεφτήκαμε την Κυριακή 27 Νοεμβρίου το Ελληνικό Μουσείο Αυτοκινήτου  
και ξεναγηθήκαμε στους χώρους του, οι οποίοι περιλαμβάνουν περισσότερα  
από 110 εκθέματα από τα τέλη του 19ου αιώνα έως και τα τέλη του 20ου.

Εγκαίνια νέου Γραφείου ΣΑΣΜ!  Δεκέμβριος 2016

Τον Δεκέμβριο του 2016, με την ευγενική δωρεά  
του Γιώργου Αλεξανδράτου (’91), ανακαινίσαμε  
το Γραφείο μας, με στόχο ο χώρος να μετατραπεί  
σε ένα φιλόξενο για τους απόφοιτους μέρος.  
Τα σχέδια επιμελήθηκε η αρχιτέκτων  Μαριβένια 
Χιωτοπούλου (‘02).

All that weSHARE SASM Edition  Απρίλιος 2017

Στο πλαίσιο προώθησης του 4ου Πανηγυριού Αποφοίτων, το Σάββατο 29 Απριλίου, 
σχεδόν 100 απόφοιτοι, από το 1951 έως και το 2017, συμμετείχαν σε ένα ξεχωριστό 
γύρισμα που ένωσε όλες τις γενιές στον χώρο του Σχολείου μας.  
Όλοι μαζί περάσαμε ένα απόγευμα που μας ταξιδέψει στα σχολικά μας χρόνια,  
με μουσική, κέφι και νόστιμα κεράσματα, αποδεικνύοντας πως στον ΣΑΣΜ αυτά  
που μας ενώνουν είναι περισσότερα από αυτά που μας χωρίζουν.  
Το βίντεο είχε πάνω από 20.000 προβολές στο Facebook! 
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Παρουσίαση Βιβλίου «Μοτέλ Μορένα»  Νοέμβριος 2017 

Την Τετάρτη 20 Νοεμβρίου πραγματοποιήθηκε η παρουσίαση  
του μυθιστορήματος του Αλέξη Σταμάτη (’78) «Μοτέλ Μορένα»,  
από τις εκδόσεις Καστανιώτη, του Αργύρη Καστανιώτη (’95).  
Με τον συγγραφέα συνομίλησε η συντονίστρια Δικτύου  
Πολιτισμού του Δήμου Αθηναίων, Εριφύλη 
Μαρωνίτη (‘78). Αποσπάσματα του βιβλίου 
διάβασαν η ηθοποιός Εύα Σιμάτου και ο 
συγγραφέας. Την παρουσίαση συντόνισε  
η Υπεύθυνη Πολιτιστικών Δράσεων  
του ΣΑΣΜ, Μυρτώ Φινέ (’02). 

 
Εκδρομές ΣΑΣΜ 
 
Πολιτιστική Εξόρμηση στην Επίδαυρο  
Ιούλιος 2016 & 2017

O ΣΑΣΜ διοργάνωσε στις 16 & 17 Ιουλίου 2016 
εκδρομή στην Επίδαυρο, όπου 40 απόφοιτοι & 
φίλοι παρακολούθησαν την παράσταση «Αντι- 
γόνη» του Σοφοκλή, στην οποία συμμετείχε ο  
Δημήτρης Λιγνάδης (‘82). Το πρόγραμμα του 
Σαββατοκύριακου περιελάμβανε διανυκτέρευ-
ση στο Ναύπλιο, καθώς και βόλτα στην Παλαιά 
Επίδαυρο, δείπνο μετά την παράσταση στην 
ιστορική ταβέρνα «Λεωνίδας» στο Λυγουριό, 
ακόμα και μπάνιο στη θάλασσα. Έπειτα από  
την επιτυχία της πρώτης πολιτιστικής εξόρμησης, 
η εκδρομή επαναλήφθηκε στις 29 & 30  Ιουλίου 2017, όπου 31 απόφοιτοι  
και φίλοι παρακολούθησαν την παράσταση «Άλκηστη» του Ευριπίδη,  
από το Εθνικό Θέατρο, σε σκηνοθεσία της Κατερίνας Ευαγγελάτου (‘97).   
Τα ταμειακώς ενήμερα μέλη του ΣΑΣΜ, κάτοχοι της SASM Card,  
είχαν προτεραιότητα και επωφελήθηκαν την ειδική έκπτωση.  

Τις δύο πολιτιστικές εξορμήσεις διοργάνωσε η Μυρτώ Φινέ (’02). 
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Ο Κύκλος Απογευματινών Μαθημάτων «Συμμαθητές Ξανά» ξεκίνησε το 2011.  
Έχει υλοποιήσει 197 μαθήματα, με εισηγητές 76 απόφοιτους & 1480 «συμμαθητές». 
Βασικό στόχο του προγράμματος αποτελεί η προβολή των επαγγελματικών δραστη-
ριοτήτων των αποφοίτων/εισηγητών, καθώς και η κοινωνική και επαγγελματική 
δικτύωση. Τη διετία 2016-2018, οι «Συμμαθητές Ξανά», αποτέλεσαν ακόμα μια φορά 
αφορμή να επιστρέψουμε στις σχολικές αίθουσες, φιλοξενώντας 406 μαθητές σε 62 
μαθήματα με 24 απόφοιτους εισηγητές! 

Έπειτα από έξι χρόνια λειτουργίας, το Φθινόπωρο του  
2017, οι «Συμμαθητές Ξανά» απέκτησαν νέο λογότυπο,  
το οποίο σχεδίασε ο Γιάννης Χαλάτσης (‘09). 

Διαλέξεις 
Στο πλαίσιο της σειράς διαλέξεων με τίτλο «Μοιράσου τις Γνώσεις σου»,  
έγιναν οι ακόλουθες ομιλίες:

«Παχυσαρκία:  
Μία Υποτιμημένη Νόσος» 
Κωστής Μιχαλάκης (’94),  
1η Νοεμβρίου 2016 

 

«Ο πόνος στην  
καθημερινότητα  
και τον διαβήτη»  
Dr. Χριστόφορος Τσαντούλας (’97),  
14 Νοεμβρίου 2017
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6ο Πρωτάθλημα Μπάσκετ Αποφοίτων  
Μάιος - Ιούλιος 2016

6 ομάδες και 76 απόφοιτοι διεκδίκησαν το κύπελλο  
σε συνολικά 18 αγώνες στο 6ο  Πρωτάθλημα Μπάσκετ 
Αποφοίτων με πρωταθλητές 2016 την ομάδα “Brothers  
99” & Top Scorer 2016 τον Άγγελο Μπερτσάτο (’99).  
Τα μετάλλια ήταν χορηγία της εταιρείας Tennis Craft  
του Κωστή Γουρζουλίδη (’91).

2ο Τουρνουά Beach Volley  Ιούλιος 2016

Την Κυριακή 3 Ιουλίου υποδεχθήκαμε το καλοκαίρι με την αναμέτρηση 12 ομάδων 
στην άμμο! Απόφοιτοι, από το 1984 έως το 2016, έπαιξαν συνολικά 31 αγώνες,  
που διεξήχθησαν στο Moraitis Beach στον Σχοινιά. Νικητές ήταν η Αθηνά (‘07) και  
ο Γιώργος (‘15) Παπαφωτίου. Παράλληλα, για όσους δεν επιθυμούσαν να ιδρώσουν  
για να αθληθούν, υπήρχε η διασκεδαστική και πιο δροσερή εναλλακτική  
των Aquarobics με την Έλενα Τικταμπανίδη (’08).

All Day Tennis Fun  Οκτώβριος 2016

Την Κυριακή 2 Οκτωβρίου περάσαμε όλοι μαζί μια «ΣΑΣΜική» μέρα παίζοντας  
τένις. Οι αγώνες διεξήχθησαν στο Sunny Sports Club, της Μαρίνας Γιώτη (’93).  
Το κοινό είχε τη δυνατότητα να απολαύσει τον κυριακάτικο καφέ του δίπλα στην 
πισίνα ή ένα ελαφρύ μεσημεριανό στο εστιατόριο του club, παρακολουθώντας 
παράλληλα τους αγώνες. Την εκδήλωση διοργάνωσε ο Μιχάλης Ζαννής (‘98).

2ος Αγώνας Επίδειξης Γυναικείου  
Μπάσκετ ΣΑΣΜ-ΣΑΚΑ  Ιούλιος 2016

Η γυναικεία ομάδα μπάσκετ του ΣΑΣΜ αναμε- 
τρήθηκε, πριν από τον τελικό του 6ου Πρωτα-
θλήματος Μπάσκετ Ανδρών, με την αντίστοιχη 
του ΣΑΚΑ σε έναν συναρπαστικό αγώνα, που 
κρίθηκε στην παράταση, με νικήτριες,  
για 2η φορά, τις συμμαθήτριές μας.  

Αθλοπαιδιές
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Αθλοπαιδιές

1st APS CUP 
1ο Διαποφοιτικό Τουρνουά Ποδοσφαίρου  
Συλλόγων Ιδιωτικών Σχολείων  Ιούνιος 2016

Στο πλαίσιο της σύσφιγξης των σχέσεων με Συλλόγους  
Αποφοίτων άλλων Σχολείων, με πρωτοβουλία του  
ΣΑΣΜ και σε συνεργασία με τον Σύλλογο Αποφοίτων 
Κολλεγίου Αθηνών-Ψυχικού, διοργανώθηκε το  
1ο Διαποφοιτικό Τουρνουά Ποδοσφαίρου Συλλόγων 
Ιδιωτικών Σχολείων, με την ονομασία “APS CUP”  
(Alumni Private Schools Cup).   
Στο Τουρνουά, που διεξήχθη τρία Σάββατα του Ιουνίου, 
συμμετείχαν 10 ομάδες, πραγματοποιήθηκαν 15 αγώνες  
και έλαβαν μέρος πάνω από 250 παίχτες. Η ομάδα του  

Συνδέσμου μας, αποτελούμενη από 30 αποφοί- 
τους, από το 1977 έως το 2015, & προπονητή  
τον κ. Θανάση Μιλιδώνη, κατέκτησε την 3η θέση!  
Τα αποτελέσματα του Τουρνουά φιλοξενήθηκαν  
στην ιστοσελίδα μας sasm.gr με άμεση αναμετά- 
δοση από τον Παναγιώτη Σταμπολή (‘93).

Moraitis Athletics  Οκτώβριος 2016 & 2017

Τον Οκτώβριο του 2016 & του 2017 η οικογένεια 
της Σχολής Μωραΐτη διοργάνωσε στον στίβο 
Φιλοθέης το «Moraitis Athletics». Πάνω από 150 
μαθητές, απόφοιτοι, γονείς & προσωπικό του 
Σχολείου μας, υπό την καθοδήγηση του Τμήμα- 
τος Φυσικής Αγωγής έδωσαν τοπαρών σε μια 
γιορτή αφιερωμένη στον κλασικό αθλητισμό,  
που πλέον έγινε θεσμός.

SMART 2016-2018

To School Moraitis Alumni Running Team, γνωστό ως SMART,  
τη διετία 2016-2018 συμμετείχε σε αρκετούς επίσημους  αγώνες 
δρόμου. Ενδεικτικά αναφέρουμε: Color Day Run, 39ος Αγώνας Δρόμου 
Δήμου Φιλοθέης-Ψυχικού και 35ος Αγώνας Δρόμου Υγείας Αθήνας. 
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Αθλοπαιδιές

APS LEAGUE 2017 & 2018 
Διαποφοιτικό Πρωτάθλημα Συλλόγων Ιδιωτικών Σχολείων  
Έναρξη Ιανουάριος 2017

Η μεγάλη επιτυχία του APS CUP οδήγησε στην υλοποίηση 
Διαποφοιτικών Πρωταθλημάτων Ποδοσφαίρου & Μπάσκετ  
Συλλόγων Ιδιωτικών Σχολείων, τα οποία συνεχίζονται  
για 2η χρονιά, με τη συμμετοχή ακόμα περισσότερων 
Συλλόγων, φτάνοντας φέτος τους 14 !  

Στο APS Football League 2017 έλαβαν μέρος 8 ομάδες 
και έγιναν 36 αγώνες, στους οποίους συμμετείχαν  
πάνω από 300 παίχτες. Στην ομάδα του Συνδέσμου  
μας συμμετέχουν πάνω από 30 απόφοιτοι, από το  
1982 έως το 2017. Στο APS Men΄s Basketball League  
2017 συμμετείχαν 150 παίχτες από 8 Συλλόγους 
Αποφοίτων και πραγματοποιήθηκαν συνολικά  
36 αγώνες. Η ομάδα μας απαρτίζεται από  
20 απόφοιτους, από το 1984 έως το 2017. 
Τέλος, διεξήχθη το APS Women΄s Basketball  
League με την ομάδα του Συνδέσμου μας να  
δίνει το παρών, ως ένας από τους 4 Συλλόγους 
Αποφοίτων που έλαβαν μέρος. Στην ομάδα  
γυναικών παίζουν 15 απόφοιτοι,  
από το 1998 έως το 2013.  

Στην 3μελή Επιτροπή Διοργάνωσης  
των Πρωταθλημάτων συμμετέχει η Λόις  
Κατσέλη (‘99). Όλες οι συναντήσεις 
συντονισμού  λαμβάνουν μέρος  
στη Σχολή Μωραΐτη.  

Αναλυτικά όλοι οι παίχτες  
που συμμετέχουν στο  
apsleague.gr, υπεύθυνος  
για τη λειτουργία του  
οποίου είναι ο Παναγιώτης  
Σταμπολής (‘93). 
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Κοινωφελείς Δράσεις 
Η ομάδα κοινωφελών δράσεων του ΣΑΣΜ weCARE ιδρύθηκε το 2011.  
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 85.000€ σε διαπιστευμένους 
 κοινωφελείς φορείς & σκοπούς. Συνεχίζοντας το έργο της ημερίδας «Human 
Being Human» που είχε πραγματοποιηθεί τον Ιανουάριο του 2015, τη διετία 
2016-2018 έγινε προσπάθεια να ενισχυθούν οι οργανώσεις στις οποίες 
συμμετέχουν απόφοιτοι.

Γκολ και μπάλα: Παίζουμε για να παίξουν τα παιδιά  

 
 

 
Οι 10 Σύλλογοι Αποφοίτων 

που συμμετείχαν στο Διαποφοιτικό 
Τουρνουά Ποδοσφαίρου «APS CUP» συνέδραμαν 

στην κάλυψη αναγκών αθλητικού εξοπλισμού των παιδικών 
κατασκηνώσεων «Χαρούμενα Παιδιά-Χαρούμενα Νιάτα», «Τίμιος Σταυρός»  

και του προσφυγικού καταυλισμού στην Ριτσώνα που φιλοξενεί 250 παιδιά.  
Η αγορά του εξοπλισμού πραγματοποιήθηκε -με ειδική έκπτωση, λόγω του 
φιλανθρωπικού χαρακτήρα της δράσης- από το κατάστημα Intersport,  
με τη βοήθεια της Μαριάννας Χούντα (‘95).   
Παράλληλα, οι παίχτες που συμμετείχαν στο Τουρνουά προσέφεραν  
παπούτσια & μπάλες ποδοσφαίρου στους πρόσφυγες που διέμεναν  
στο Σχιστό. Η δράση πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με το  
Μη Κερδοσκοπικό Σωματείο «Δεσμός», στο οποίο απασχο- 
λείται η Άννι Σκουρλέτη (‘07) και ιδρυτικό μέλος είναι  
η Κασσιανή Διονυσοπούλου (‘96).

Ιούνιος 2016



Μαζεύουμε Σχολικά Είδη!   
Σεπτέμβριος 2016 & 2017

Για 5η συνεχόμενη χρονιά, τον Σεπτέμβριο  
του 2016, σε συνεργασία με το Σύλλογο  
Γονέων & Κηδεμόνων συγκεντρώσαμε  
σχολικά είδη για παιδιά άπορων οικογε- 
νειών. Το υλικό που συγκεντρώθηκε διατέθηκε για την κάλυψη αναγκών  
των Σωματείων ΕΕΑ «Μαργαρίτα» & «Δίκτυο για τα Δικαιώματα του Παιδιού», 
της Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας «Ελληνική Εθελοντική Συμπαράσταση» 
και του “Equal Society”. Η δράση επαναλήφθηκε το 2017, συγκεντρώνοντας αυτή 
τη φορά και βιβλία, ενισχύοντας τις κοινωφελείς οργανώσεις: «Δίκτυο για τα 
Δικαιώματα του Παιδιού»  και «Ελληνική Εθελοντική Συμπαράσταση».  
 

Ο Όμιλος Ελληνικών Χορών ΣΑΣΜ στην Εστία 
Κωνσταντινουπόλεως  Δεκέμβριος 2016

Μέλη του Ομίλου Ελληνικών Χορών ΣΑΣΜ  
επισκέφτηκαν την Κυριακή 11 Δεκεμβρίου  
το Γηροκομείο της «Εστίας Κωνσταντινουπό- 
λεως» στην Π. Φώκαια, παρουσιάζοντας  
χορούς κυρίως από τη Μικρά Ασία, αλλά και  
από διάφορες άλλες περιοχές της Ελλάδας.

«Φέρνουμε ένα Παιδικό Βιβλίο στο Σχολείο!» - Bookwave  
Ιανουάριος 2017 & 2018

Τον Ιανουάριο του 2017 και του 2018 συγκεντρώσαμε, σε συνεργασία με το 
Bookwave, καινούργια ή σχεδόν καινούργια βιβλία για παιδιά 4-6 ετών, για να 
προσφερθούν σε Νηπιαγωγεία της Περιφέρειας. Το Bookwave είναι μια πρωτο-
βουλία 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.
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Συγκεντρώνουμε τρόφιμα και ρούχα  Απρίλιος 2017

  
Τον Απρίλιο του 2017, με αφορμή 
τους τελικούς των Πρωταθλημά-
των Μπάσκετ Ανδρών & Γυναικών, 
σε συνεργασία με τους Συλλόγους 
Αποφοίτων που συμμετείχαν 
στο APS League συγκεντρώσαμε 

τρόφιμα μακράς διαρκείας, βρεφικά είδη, είδη προσωπικής υγιεινής και ρουχισμό.  
Τα είδη διατέθηκαν στο «ένα παιδί, ένας κόσμος», στο οποίο δραστηριοποιούνται 
οι Ρόζα-Λίζα Λυκουρέζου (’93), Μαρκέλλα Μαχαίρα (’93) & Τάνια Ρήγα (’94), στο 
«Μαζί για το Παιδί», στο Διοικητικό Συμβούλιο του οποίου μετέχουν οι Έρρικα 
Οικονόμου (’74) και Μάρθα Βερνίκου (’73), με σύμβουλο τον Ιωάννη Παπαδάτο (’69), 
και στην “Praksis”, στην οποία απασχολείται η Ξανθή Σπυροπούλου (’97).

Προσφορά Αναλωσίμων  Μάιος 2017

Ο ΣΑΣΜ δώρισε, τον Μάιο 2017, έναν εκτυπωτή και ένα πληκτρολόγιο στο  
μη κερδοσκοπικό σωματείο «Δίκτυο για τα Δικαιώματα του Παιδιού»,  
στο οποίο δραστηριοποιείται η Γκόλντυ Σαφαράνα (‘63). 

Το Music Show στο ΕΕΑ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ!  Ιούνιος 2017

Την Τετάρτη 21 Ιουνίου ομάδα αποφοίτων τραγούδησε  
στην τελετή αποφοίτησης του ΕΕΑ «Μαργαρίτα». Το Εργα- 
στήρι Ειδικής Αγωγής «Μαργαρίτα» προσφέρει δωρεάν  
μαθήματα σε άτομα με νοητική υστέρηση. Στο ΕΕΑ «Μαργαρίτα»  
δραστηριοποιείται ο Βάσιας Τσοκόπουλος (’76), στο Τμήμα Έρευνας & Ανάπτυξης  
ο Τάκης Σιαμπάνης (‘76) και στο εργαστήρι πηλού η Κατερίνα Τσαλιγοπούλου (‘94). 

1ο Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Αχαρνών  Ιανουάριος 2018

Τον Ιανουάριο του 2018 συγκεντρώθηκαν τρόφιμα για την ενίσχυση των 40 οικο-
γενειών των παιδιών με ειδικές ανάγκες που φοιτούν στο 1ο Ειδικό Δημοτικό 
Σχολείο Αχαρνών και αγοράστηκαν εκπαιδευτικά παιχνίδια για το σχολείο.  
Τη δράση διοργάνωσε η Κατερίνα Τσαλιγοπούλου (’94).
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Ενίσχυση των πληγέντων  
στη Μάνδρα Αττικής  Νοέμβριος 2017 

Με πρωτοβουλία της Άντριας Στάμου (‘91),  
ο ΣΑΣΜ συγκέντρωσε τρόφιμα, ζεστά ρούχα, 
παπούτσια & κουβέρτες για την ενίσχυση των 
ατόμων που πλήγηκαν από τις καταστροφικές 
πλημμύρες στη Δυτική Αττική. Ευχαριστούμε 
πολύ τη Διεύθυνση και το προσωπικό της 
Σχολής Μωραΐτη για τη βοήθειά τους στην 
αποθήκευση και μεταφορά των πραγμάτων 
στην Μάνδρα. Τα ρούχα, τα οποία, λόγω 
υπερπροσφοράς δεν μεταφέρθηκαν στη 
Μάνδρα, έγιναν δωρεά στην οργάνωση 
«Γιατροί Καρδιάς». 

«Ζεσταίνουμε τη Φάτνη»  Δεκέμβριος 2017

Τον Δεκέμβριο του 2017 ο ΣΑΣΜ ντύθηκε Άγιος Βασίλης προσφέροντας χριστου- 
γεννιάτικα δώρα στα παιδιά που φοιτούν στο Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Τυφλών 
Θεσσαλονίκης & εκπαιδευτικά παιχνίδια στο 14ο Νηπιαγωγείο Αλεξανδρούπολης. 
Πριν την αποστολή τους, συσκευάσθηκαν στο γραφείο του Συνδέσμου και απόφοι- 
τοι έγραψαν προσωπικές κάρτες, οι οποίες συνόδεψαν κάθε δώρο.  
Με τα χρήματα που συγκεντρώθηκαν έγινε δωρεά 2000€ στο πρόγραμμα  
«Ο Δεσμός Προσφέρει Ζεστασιά» για αγορά πετρελαίου, σε συνεργασία  
με την εταιρεία ΕΛΙΝΟΙΛ, σε ακριτικά σχολεία.



Μέσω του 4ου Πανηγυριού Αποφοίτων  
ενισχύσαμε τις παρακάτω οργανώσεις:

Colour Youth  Ιούλιος 2017

Το Μη Κερδοσκοπικό Σωματείο “Colour Youth”, όπου δραστηριοποιείται  
ο Γιώργος Παπαδημητρίου (‘10), στοχεύει στην ευαισθητοποίηση της κοινωνίας  
και τον εκσυγχρονισμό του νομικού πλαισίου, που αφορά στην ταυτότητα φύλου  
και τον σεξουαλικό προσανατολισμό. Καλύψαμε ανάγκες που αφορούσαν στην 
αγορά και εγκατάσταση κλιματιστικού μηχανήματος για τον χώρο συσκέψεων,  
καθώς και ενός φορητού υπολογιστή.

Αποστολή «ΆΝΘΡΩΠΟΣ»  Οκτώβριος 2017

Τον Οκτώβριο του 2017, ενισχύσαμε τη Μη Κερδοσκοπική Οργάνωση «Αποστολή 
ΆΝΘΡΩΠΟΣ», στην οποία απασχολείτο η Ρουμπινιάνα Δρακοπούλου (’92). Σκοπό της 
οργάνωσης αποτελεί η ανιδιοτελής προσφορά ιατροφαρμακευτικής στήριξης για ευ- 
άλωτες ομάδες/άτομα, που δεν έχουν πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας, χωρίς καμία 
ηλικιακή, φυλετική, πολιτική, θρησκευτική ή άλλου είδους διάκριση. Ο ΣΑΣΜ επέλεξε 
να στηρίξει το πρόγραμμα «Εμβολιάζουμε: Παιδιά ανασφάλιστα, όχι απροστάτευτα», 
βοηθώντας με αυτόν τον τρόπο να υλοποιηθούν δύο εμβολιαστικές δράσεις, στον 
Πολιτιστικό Μορφωτικό Σύλλογο ΡΟΜΑ Γυναικών Δροσερού Ξάνθης «Η Ελπίδα»  
και στον Δήμο Τοπείρου. Συνολικά εμβολιάστηκαν 153 παιδιά με 186 εμβόλια.

«σχεδία»  Νοέμβριος 2017

Ενισχύσαμε το Περιοδικό Δρόμου «σχεδία» αγοράζοντας έναν υπολογιστή, που 
συναρμολόγησαν οι Παναγιώτης Σταμπολής (‘93) & Ανδρέας Βαλσάμης (‘09).  
Το Περιοδικό Δρόμου «σχεδία» πωλείται αποκλειστικά και μόνο στους δρόμους 
της πόλης από διαπιστευμένους πωλητές, οι οποίοι προέρχονται από ευάλωτες 
κοινωνικά ομάδες και αποδεδειγμένα ζουν κάτω από το όριο της φτώχειας. Αποτελεί 
μια ευκαιρία για να εξασφαλίσουν ένα ελάχιστο, αξιοπρεπές εισόδημα.

14ο Νηπιαγωγείο Αλεξανδρούπολης  Ιανουάριος 2017

Έπειτα από απόφαση της Οργανωτικής Επιτροπής του 4ου Πανηγυριού Αποφοίτων, 
ο ΣΑΣΜ έκανε χρηματική δωρεά στο 14ο Νηπιαγωγείο Αλεξανδρούπολης για την 
κάλυψη των κοινοχρήστων και την αγορά πετρελαίου για όλη τη χειμερινή περίοδο. 
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4ο Πανηγύρι Αποφοίτων 
Το «Πανηγύρι Αποφοίτων», βασισμένο στα πρότυπα των Πανηγυριών  
των μαθητικών μας χρόνων, αποτελεί ένα διήμερο εκδηλώσεων αθλητικού, 
πολιτιστικού και ψυχαγωγικού περιεχομένου, τα έσοδα του οποίου  
στηρίζουν διαφορετικές φιλανθρωπικές δράσεις.

Τον Μάιο του 2017 «πανηγυρίσαμε» για 4η φορά, μαζί με περίπου 2.000 επισκέπτες, 
27 Μέλη Οργανωτικής Επιτροπής (ΟΕΠΑ), 120 εθελοντές, 55 χορηγούς και 132 
δωροθέτες, σχεδόν όλοι απόφοιτοι της Σχολής Μωραΐτη! 

Μεγάλη καινοτομία του 4ου Πανηγυριού ήταν η συναυλία του Τόνι Σφήνου στο 
υπόστεγο, στην οποία διασκέδασαν γύρω στα 700 άτομα! Πέραν των καθιερωμένων 
«πανηγυρικών» παραστάσεων & αθλοπαιδιών από το πρόγραμμα ξεχώρισαν το 
brunch με live cooking, ο διαγωνισμός μαγειρικής Cook Off & το διήμερο Τουρ-
νουά Beach Volley, που πραγματοποιήθηκε στο ειδικά διαμορφωμένο γήπεδο  
που στήθηκε με άμμο στον χώρο των κερκίδων!  
Το λογότυπο και τα γραφιστικά επιμε- 
λήθηκε ο Άρης Αντωνόπουλος (‘11).  
Αναλυτικά το πρόγραμμα και όλοι  
οι συντελεστές στο pa4/sasm.gr
Το Πανηγύρι είναι στιγμές που  
#θυμάσαι για πάντα! #pa4_loaded  
 Ανανεώνουμε το ραντεβού μας  
για τον Μάιο του 2019 ! 
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Τράπεζα Αίματος ΣΑΣΜ

Τον Απρίλιο του 2016 δημιουργήθηκε η Τράπεζα Αίματος του ΣΑΣΜ, σε συνερ-
γασία με το αντικαρκινικό-ογκολογικό νοσοκομείο Αθηνών «Άγιος Σάββας». 
Συντονίστρια της Τράπεζας και υπεύθυνη για τις εκκλήσεις για αίμα είναι  
η Λόις Κατσέλη (‘99). Ευχαριστούμε πολύ τους νομικούς Χρήστο Τζαβάρα (‘80) 
& Αναστάση Φράγκο (‘93) για τη συμβολή τους στη συγγραφή του Κανονισμού 
Λειτουργίας της Τράπεζας Αίματος. Οι αιμοδοσίες πραγματοποιούνται  
με την υποστήριξη του Blood-e.

1η Ημέρα Εθελοντικής Αιμοδοσίας  Απρίλιος 2016

Την Κυριακή 17 Απριλίου, διεξήχθη 
η 1η «Ημέρα Εθελοντικής Αιμοδοσίας». 
Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης,  
η συγγραφέας Μαρίνα Γιώτη (’93) 
παρουσίασε το παιδικό της βιβλίο  
με τίτλο «Σκουφοκοκκινίτσα». 
Παράλληλα, ομάδα του Νηπιαγωγείου 

της Σχολής Μωραΐτη με την επίβλεψη της Περσεφόνης Διαμάντα (‘05) είχε ετοι-
μάσει εικαστικά εργαστήρια, που μικροί και μεγάλοι, με κέφι, φαντασία και 
πολύχρωμα υλικά δημιούργησαν πασχαλινές κατασκευές και όχι μόνο.  
Στην εκδήλωση πραγματοποιήθηκε ανοιχτή συζήτηση σχετικά με το ζήτημα 
της δωρεάς οργάνων με προσκεκλημένους μέλη του Πανελληνίου Συλλόγου 
Μεταμοσχευμένων Καρδιάς-Πνευμόνων «Η ΣΚΥΤΑΛΗ». Τη συζήτηση προλόγισε 
ο Παναγιώτης Σταμπολής (‘93) και συμμετείχε η ομάδα debate του Λυκείου 
της Σχολής Μωραΐτη, με υπευθύνους τον Χάρη Μυστακέλη (‘11) & την Τατιάνα 
Ρομποτή (‘13). Στο τέλος της εκδήλωσης υπό την καθοδήγηση του Παύλου 
Σφηκάκη (‘13), μαγειρέψαμε για να φάμε όλοι μαζί παρέα.  
Στην εκδήλωση συμμετείχε και ο Σύλλογος «Όραμα Ελπίδας», ο οποίος μας 
ενημέρωσε για τη σημασία της εθελοντικής προσφοράς μυελού των οστών.  
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2η Ημέρα Εθελοντικής Αιμοδοσίας  Ιανουάριος 2017

Η 2η Αιμοδοσία του ΣΑΣΜ πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 22 Ιανουαρίου.  
Στη διοργάνωση της εκδήλωσης συμμετείχαν μαθητές του ΙΒ2 της Σχολής Μωραΐτη 
στο πλαίσιο του CAS, οι οποίοι ενημέρωσαν τη μαθητική κοινότητα του Λυκείου 
σχετικά με τη σημασία της αιμοδοσίας. Υπήρξαν αιμοδότες, με τη συναίνεση  
των κηδεμόνων τους, και πολλοί τελειόφοιτοι, μέλη σήμερα του ΣΑΣΜ.   

3η Ημέρα Εθελοντικής Αιμοδοσίας  Ιανουάριος 2018

Την Κυριακή 21 Ιανουαρίου πραγματοποιήθηκε η 3η Αιμοδοσία. Στη διοργάνωση 
συμμετείχαν οι Κωνσταντίνος Πικραμμένος (‘09) & Διαμαντής Αρακάς (‘09), οι οποίοι 
βοήθησαν στη δημιουργία ενός βίντεο με στόχο την ενημέρωση και αύξηση των 
αιμοδοτών μελών του ΣΑΣΜ. Στο βίντεο μίλησαν οι: Αλέξανδρος Μεγαπάνος (‘78), 
Μαρίνα Σολδάτου (‘89), Έλλη Ρούντου (‘96), Κωστής Μιχαλάκης (‘94), & Χάρης 
Αδρακτάς (‘06). Στην εκδήλωση συμμετείχε επίσης και ο Σύλλογος «Όραμα Ελπίδας». 
Ακολούθησε brunch, το οποίο επιμελήθηκε η Μίνα Κακκανιά (‘80).   
Συνολικά στις ημέρες εθελοντικής αιμοδοσίας προσήλθαν 69 άτομα και αντα- 
ποκριθήκαμε σε 17 εκκλήσεις για αίμα τον ενάμισι χρόνο λειτουργίας μας.



Χριστουγεννιάτικο Party  Δεκέμβριος 2016 & 2017 
 

Party Time!
Η μουσική, το τραγούδι, ο χορός και η διασκέδαση δεν θα μπορούσαν να λείπουν 
από το «αποφοιτικό» καλεντάρι! Τα ταμειακώς ενήμερα μέλη του ΣΑΣΜ είχαν 
προτεραιότητα και τη δυνατότητα να προμηθευτούν προσκλήσεις με έκπτωση 
από το Γραφείο του ΣΑΣΜ. 

Masque Disco Party  Φεβρουάριος 2017 

Την Πέμπτη 23 Φεβρουαρίου  
200 απόφοιτοι & φίλοι έβαλαν 
τις μάσκες τους και χόρεψαν  
στο αποκριάτικο πάρτι μας  
που έγινε στο Cinderella.

Την Πέμπτη 15 Δεκεμβρίου 2016, στο 
Salon de Bricolage, πραγματοποιήθηκε 
το ετήσιο χριστουγεννιάτικο party  
του ΣΑΣΜ, στο οποίο διασκέδασαν  
300 απόφοιτοι και φίλοι μας.  

Την Πέμπτη 14 Δεκεμβρίου 2017 
είχαμε αριθμό ρεκόρ προσκεκλημένων 
στο πάρτι με περίπου 500 άτομα να 
χορεύουν στο Zonars μέχρι το πρωί. 

Βραβεύσεις
Ο Σύνδεσμος Αποφοίτων βραβεύτηκε τον Οκτώβριο 
του 2016 από το Φιλανθρωπικό Γηροκομείο Κοινωνι-
κής Μέριμνας Μοσχάτου - «Διονύσιος Θεοφίλατος»  
για το κοινωφελές του έργο & την πολύτιμη χορηγία 
του μέσω του 3ου Πανηγυριού Αποφοίτων.
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Οργανωτική Επιτροπή 4ου Πανηγυριού Αποφοίτων  

Αιμίλιος Δεπόλλας (’10), Λόις Κατσέλη (’99), Μαρίζα Αλεξανδράκη (’16), Διαμαντής Αρακάς (‘09), Ανδρέας Βαλσάμης (’09),  

Χαρίλαος Βαρβατσούλης (’02), Έλλη Γαβριήλογλου (’91), Φαίη Γεωργιάδη (’88), Έλενα Γιάνπαπα (’05), Ειρήνη Γεωργατζή (’16),  

Περσεφόνη Διαμάντα (’05), Ράνια Ζουγανέλη (’16), Δημήτρης Καλαϊτζάκης (’91), Ντορέλλα Κοκόση (’14), Μαρίνα Κονιδάρη (’05),  

Δημήτρης Κουλέτσης (’90), Γιώργος Κυριαζόπουλος (’13), Ηλιοδώρα Μαργέλου (’13), Άρτεμις Μπαξεβανίδη (’90),  

Χαρίλη Μυλωνοπούλου (’92), Κωνσταντίνος Πικραμένος (’09), Μαριλίζα Ποντικού (’09), Μαρίνα Σολδάτου (’89),  

Παύλος Σφηκάκης (’13), Κατερίνα Τσαλιγοπούλου (’94), Εύα Υφαντή (‘16), Μυρτώ Φινέ (’02),  

Δέσποινα Χαραλαμπίδου (’97) & Μυρένα Χατζηβασιλείου (’91).

Οργανωτική Επιτροπή ΣΑΣΜ Forum  

Λόις Κατσέλη (‘99), Μαρίνα Κονιδάρη (‘05), Βένια Αλλαμανή (‘86), Γιώργος Αλεξανδράτος (‘91), Φίλιππος Αλκαλάι (‘07),  

Κατερίνα Βαμβακά (‘97), Χαρίλαος Βαρβατσούλης (‘02), Ίρις Βικοπούλου (‘94), Νικόλας Γιαμπάνας (‘84), Έλενα Γιάνπαπα (‘05),  

Μανώλης Γιαννακός (‘88), Αιμίλιος Δεπόλλας (‘10), Τζανέτος Κανελλόπουλος (‘91), Αθηνά Κλήμη (‘15), Έλενα Κυρνασίου (‘87),  

Γιάννης Κωνσταντάκης (‘02), Δωριλένια Λιαγουροπούλου (‘14), Μαρίνα Μιχαλοπούλου (‘15), Χαρίλη Μυλωνοπούλου (‘92),  

Ίλια Πετρουλάκη (‘15), Χρυσάνθη Πουλάκου (‘15), Αλέξανδρος Ρόκας (’02), Τάσος Σταμέλος (‘94), Παναγιώτης Σταμπολής (‘93),  

Παύλος Σφηκάκης (‘13), Ανδρέας Σχοινάς (‘98), Χρήστος Τζαβάρας (‘80), Βασίλης Τσούτρας (‘91),  

Σταύρος Φεσσάς (‘92) & Μυρτώ Φινέ (‘02).

Ομάδες Ποδοσφαίρου & Μπάσκετ APS LEAGUE  

Άννα Αγγελοπούλου (‘98), Χριστίνα Αναγνωστίδη (‘03), Γιολάντα Αντωνίου (‘05), Ελεονώρα Αντωνοπούλου (‘03), Άννα Ζερβού (‘02),  

Ραλλού Γεωργουσοπούλου (‘98), Μαρίνα Καραμαλή (‘05), Άννα Κόη (‘98), Μαρίνα Κονιδάρη (‘05), Θάλεια Μαθιού (‘13), 

Σελήνη Μηλιώνη (‘08), Έλλη Παξινού (‘03), Ελένη Παπαϊωάννου (‘11), Έλενα & Παυλίνα Τικταμπανίδη (‘08), Κων/ος Σβυριάδης (C) (’04), 

Παναγιώτης Μάρκου (C) (’05), Άγγελος Μπερτσάτος (C) (‘99), Νίκος Αβράσογλου (’82), Πάρης Αδαμίδης (’14), Άρης Αντωνόπουλος (’11), 

Βίκτωρας Αντωνόπουλος (’11), Ανδρέας Αργυρός (‘92), Ανδρέας Βαλσάμης (’09), Αλέξης Βαρώτσος (‘08), Λέανδρος Βλαστάρης (’08),  

Αντώνης Βουσβούνης (‘17), Μανώλης Γιάκος (‘10), Χρήστος Δάμης (’06), Βλάσης Δαρζέντας (’06), Νικόλας Δαούτης (‘08),  

Κωνσταντίνος Δελιάδης (‘02), Ανδρέας Δημητρέλος (’77), Ηλίας Διαμαντόπουλος (’07), Νίκος Δροσογιάννης (‘16),  

Χρήστος Κάβουρας (‘08), Γιώργος Ηλιόπουλος (‘05), Αλέξανδρος Κανδύλης (’06), Νίκος Καραμανής (‘99), Αλέξης Καρυώτης (‘16),  

Γιάννης Κασινάκης (’08), Ανδρόνικος Κεκλίκογλου (’12), Ηλίας Κερασίδης (’97), Danny Covo (’08), Δημήτρης Κουτσοποδιώτης (‘17),  

Ηρακλής Κριτσέλης (‘84), Γιάννης Λέκκας (’05), Νικόλας Λουμίδης (’05), Πρόδρομος Μαζλουμίδης (’06), Κώστας Μαντζώρης (‘90),  

Αντώνης Μαργέλλος (‘08), Αλέξανδρος Μαχαίρας (‘98), Τζώνυ Μαρινάκης (’15), Ανδρέας Ματαθίας (’08), Αλέξιος Μεσσάλας (‘05),  

Βίκτωρας Μιγιώνης (‘11), Δημήτρης Μουχλίδης (‘09), Αγαμέμνων Μπακάκος (’12), Νίκος Μπαρούνας (’14), Γιάννης (‘98)  

& Κων/ος Μπερτσάτος (‘08), Χάρης Μυστακέλης (’10), Στρατής Νικολάου (’11), Γιώργος Νομικός (‘13), Νίκος Νομικός (’08),  

Τάσος Παναγιωτούρος (’13), Γιώργος Παναγόπουλος (‘08), Ηρακλής Παπαδάτος (‘08), Δημήτρης Παπαδημητρίου (‘11),  

Δημήτρης (‘08) & Γιώργος Παπαφωτίου (‘15), Πέτρος Πατρώνης (‘04), Μιχάλης Πειθής (‘11), Αντώνιος Περράκης (‘99),  

Γιώργος Σαμουήλ (‘97), Θανάσης Σουρλάγκας (‘99), Δημήτρης Τζαφέρης (‘01), Μιχάλης Τοκατλίδης (‘06),  

Αλέξανδρος Τράντας (‘03), Χριστόφορος Τσακαρισιάνος (‘98), Άγγελος Τσουκαλάς (‘96), Κωνσταντίνος (‘09)  

& Φίλιππος Φραγκόπουλος (’08), Αναστάσης Χαραλαμπόπουλος (’08) & Νικόλας Χριστόπουλος (‘09).
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Διοικητικό Συμβούλιο
Πρόεδρος Γιώργος Αλεξανδράτος (’91) 
Αντιπρόεδρος Βασίλης Τσούτρας (’91)  
Γενική Γραμματέας Λόις Κατσέλη (’99)

Ταμίας Νικόλας Γιαμπανάς (’84) 
Έλενα Γιάνπαπα (’05)
Πέτρος Κόκκαλης (’87)

Δωριλένια Λιαγουροπούλου (’14)
Παναγιώτης Σταμπολής (’93)

Παύλος Σφηκάκης (’13)

Μυρτώ Φινέ (’02)

Εξελεγκτική Επιτροπή 
Κωνσταντίνος Μαχαίρας (‘91)

Δημήτρης Κουλέτσης (‘90)

Στέλιος Χανδράκης (‘92) 

Υπεύθυνη Γραφείου ΣΑΣΜ  
Μαρίνα Κονιδάρη (’05)

Αγίου Δημητρίου & Παπαναστασίου, Ψυχικό 154 52 

T 210 6756970 Ε info@sasm.gr 

facebook.com/moraitis.alumni 

twitter.com/moraitis_alumni 

youtube.com/sasmadmin 

instagram @instasasm
 

www.sasm.gr


