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2018 -2020

Φεβρουάριος 2020

 
Αγαπητοί Συναπόφοιτοι, 

Πρωταρχικός στόχος του Διοικητικού Συμβουλίου και αυτή τη διετία ήταν  
η στήριξη των κύριων αξόνων του ΣΑΣΜ∙ της δικτύωσης μεταξύ των αποφοίτων, 
του φιλανθρωπικού έργου και της οργάνωσης δραστηριοτήτων και εκδηλώσεων. 

Ο ΣΑΣΜ εκτός από ιδέα, αποτελεί πλούτο για όλους μας. Συνεχίζουμε  
να δημιουργούμε μαζί έναν ισχυρό Σύνδεσμο, πάνω στις μοναδικές αρχές και ιδέες 

που οι γονείς μας εμπιστεύτηκαν αυτό το Σχολείο. Με τη στήριξή σας, τόσο  
από τη συμμετοχή σε διάφορες δράσεις όσο και από τις συνδρομές,  

παραδίνουμε έναν υγιή οικονομικά Σύνδεσμο.

Για εμένα αυτός ο απολογισμός είναι και μια αυλαία, μετά από 8 χρόνια 
ενασχόλησής μου με το ΔΣ του Συνδέσμου, ό,τι πιο όμορφο έχω εμπλακεί μέχρι 

σήμερα. Μέσα από την καρδιά μου ένα τεράστιο ευχαριστώ πρώτα  
απ' όλα σε εσάς που δείξατε εμπράκτως την αγάπη σας στον ΣΑΣΜ.  

Στη Διοίκηση του Σχολείου, που πάντα με τη στήριξή της επιβεβαίωνε πως είμαστε 
οικογένεια. Στο Σύλλογο Γονέων, αρωγό στις εκδηλώσεις μας. Στους εκπαιδευτικούς 

του Σχολείου, που συνεχίζουν να μαθαίνουν γράμματα και ανθρωπιά στα παιδιά, 
στηρίζοντας τις δράσεις μας όποτε τους το ζητούσαμε. Στο βοηθητικό προσωπικό  
του Σχολείου, που έχω τεράστια αδυναμία, γιατί ποτέ δεν τους λείπει το χαμόγελο. 

Εύχομαι στο επόμενο Διοικητικό Συμβούλιο να πετύχει τους στόχους τους  
και να καταφέρει να φτάσει τον Σύνδεσμο ακόμα πιο ψηλά.

Καλή συνέχεια!
 Γιώργος Σπ. Αλεξανδράτος  (‘91)

Πρόεδρος ΔΣ ΣΑΣΜ

Y.Γ. Ο ΣΑΣΜ για εμένα ήταν, είναι και θα είναι... συναισθήματα.



ΣΑΣΜ CARDΚάρτα Μέλους ΣΑΣΜ

Η κάρτα μέλους στην πόρτα σας!  
Τον Οκτώβριο του 2018, ο ΣΑΣΜ ξεκίνησε συνεργασία  
με την εταιρεία Speedex, η οποία αναλαμβάνει την 
παράδοση της Κάρτας Μέλους στο σπίτι ή στο γραφείο 
των μελών του για διευκόλυνσή τους. Επικοινωνήστε  
με τον ΣΑΣΜ για να παραλάβετε την κάρτα σας.
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Σχεδιασμός ΣΑΣΜ Card:   
Κωστάντια Καλαντίδη (‘92) 2018-2019  
Έλενα Γιάνπαπα (‘05) 2019-2020  

Η Κάρτα Μέλους ΣΑΣΜ (ΣΑΣΜ Card) αποτελεί την «ταυτότητα» του μέλους, φέρει 
έναν μοναδικό αριθμό για κάθε απόφοιτο, είναι αυστηρά προσωπική και δεν 
μεταβιβάζεται. Ισχύει για το τρέχον οικονομικό έτος, όπως αυτό ορίζεται στο 
Καταστατικό του Συνδέσμου μας.   
Με την επίδειξη της Κάρτας Μέλους, οι κάτοχοί της απολαμβάνουν ειδικές 
εκπτώσεις και προσφορές σε προϊόντα και υπηρεσίες εταιρειών αποφοίτων  
και υποστηρικτών του ΣΑΣΜ.   
Όλοι οι απόφοιτοι έχουν δικαίωμα, με την καταβολή της ετήσιας συνδρομής,  
να αποκτήσουν τη ΣΑΣΜ Card, ενώ οι τελειόφοιτοι την αποκτούν αυτομάτως  
και δωρεάν με ισχύ για έως τέσσερα χρόνια  
από το έτος της αποφοίτησής τους.   
Πάνω από 100 εταιρείες, οι οποίες προβάλλονται  
στην επίσημη ιστοσελίδα μας sasm.gr,  
στηρίζουν το συγκεκριμένο  
εγχρείρημα δίνοντας  
ειδικές εκπτώσεις.   

ΣΑΣΜ  
CARD



Επαγγελματική Δικτύωση
ΣΑΣΜ Forum  «Τουρισμός & Νέοι Ορίζοντες»  
Νοέμβριος 2019  
To Σάββατο 30 Νοεμβρίου και την Κυριακή 1η Δεκεμβρίου πραγματοποιήθηκε  
στις εγκαταστάσεις της Σχολής Μωραΐτη η μεγαλύτερη εκδήλωση επαγγελματικής  
δικτύωσης μέχρι σήμερα, το ΣΑΣΜ Forum: «Τουρισμός + Νέοι Ορίζοντες»,  
υπό την αιγίδα του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού (ΕΟΤ).  
Σε αυτή συμμετείχαν 76 εταιρείες αποφοίτων ως εκθέτες και 41 καταξιωμένοι  
επαγγελματίες του ευρύτερου τουριστικού κλάδου ως ομιλητές!  
Το διήμερο, πάνω από 850 επαγγελματίες είχαν την ευκαιρία να παρακολούθησαν  
ομιλίες, εκθέσεις, special happenings και workshops, ανταλλάσσοντας  
επαγγελματικά στοιχεία  επικοινωνίας με σκοπό μελλοντικές συνέργειες.   

Σάββατο 30 Νοεμβρίου  
Τη διημερίδα άνοιξαν με τις ομιλίες τους ο Επιστημονικός Διευθυντής του 
Ινστιτούτου ΣΕΤΕ, κ. Άρης Ίκκος (‘78), ο οποίος μίλησε για τους μύθους και τις 
αλήθειες για τον τουρισμό στην Ελλάδα, και ο Head of Travel της Google Ελλάδας, 
Βουλγαρίας, Κύπρου & Μάλτας, κ. Δημήτρης Κόσσυφας, ο οποίος ανέλυσε  
την οπτική της εταιρείας Google στο κομμάτι του Travel.  
Οι επισκέπτες είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν 3 σειρές workshops,  
9 διαφορετικών θεματικών, με εισηγητές 20 αποφοίτους.  
Στον χώρο της εμπορικής έκθεσης πραγματοποιήθηκε live cooking από τoν chef 
Παύλο Σφηκάκη (‘13) της Pepper & Sugar, ο οποίος μαγείρεψε χρησιμοποιώντας 
επιλεγμένα υλικά από το delicatessen CIBO & VINO, της Άννας Αγγελοπούλου (‘98).   
Παράλληλα, οι επισκέπτες δοκίμασαν ελληνικές ετικέτες μπύρας από την Αθηναϊκή  
Ζυθοποιία, Corporate Affairs Manager της οποίας είναι η Έλλη Παναγιωτοπούλου 
(‘88), και από την Midnight Circus Gypsy Brewing, του Λουκά Παπαγγελή (‘92).   

Εγκαίνια   
Σε ένα ιδιαιτέρως θερμό κλίμα πραγμα-
τοποιήθηκαν το Σάββατο τα εγκαίνια  
του ΣΑΣΜ Forum. Την κορδέλα έκοψε  
ο Υπουργός Τουρισμού κ. Χάρης Θεοχάρης, 
μέσα σε ατμόσφαιρα ενθουσιασμού.



Όλοι οι εκπρόσωποι των θεσμικών φορέων του τουριστικού  
κλάδου ήταν παρόντες 
Με την παρουσία τους τίμησαν  
την εκδήλωση η Πρόεδρος του ΕΟΤ,  
κα Άντζελα Γκερέκου, ο Πρόεδρος  
του ΞΕΕ, κ. Αλέξανδρος Βασιλικός, 
ο Αντιπρόεδρος της ΠΟΞ, κ. Εμμανουήλ 
Γιαννούλης και ο Γενικός Γραμματέας 
του ΣΕΤΕ, κ. Γιώργος Βερνίκος.   
Μετά το πέρας των εγκαινίων οι επίσημοι κατευθύνθηκαν στο Θέατρο της Σχολής 
Μωραΐτη, όπου συμμετείχαν στο κεντρικό πάνελ με τίτλο «Η σημασία του τουρισμού 
για την Ελλάδα: ευκαιρίες και προκλήσεις στο κατώφλι της νέας δεκαετίας». 
Συντονίστρια ήταν η Πρόεδρος & Διευθύνουσα Σύμβουλος του Greek Travel Pages (gtp) 
και μέλος του διοικητικού συμβουλίου του ΣΕΤΕ, κα Μαρία Θεοφανοπούλου. Closing 
Remarks από τον πρόεδρο της Πρωτοβουλίας Σπετσών, κ. Εμμανουήλ Βορδώνη (‘64).  

Networking Cocktail Reception  
Η ημέρα έκλεισε σε χαλαρή ατμόσφαιρα 
υπό τις τζαζ νότες των Dark Impulse Triο 
και τις γεύσεις του True Catering, της 
οικογενείας της Τόνιας Φραγκούλη (‘19).  
Τα έσοδα του Networking Cocktail Rece- 
ption διατέθηκαν για την ενίσχυση των 
σκοπών του Σ.Κ.Ε.Π. – Σύνδεσμος Κοινωνικής Ευθύνης για Παιδιά και Νέους, Διευθύ-
ντρια Επικοινωνίας και Εξεύρεσης Πόρων του οποίου είναι η Ιλεάνα Βασδέκη (‘98). 
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Κυριακή 1η Δεκεμβρίου 
Την Κυριακή οι επισκέπτες είχαν την 
ευκαιρία να παρακολουθήσουν 2 σειρές 
workshops, 6 διαφορετικών θεματικών,  
με εισηγητές 13 αποφοίτους.   
Πραγματοποιήθηκαν επίσης δυο Special 
Happenings: το ένα αφορούσε τη γευστική 
δοκιμή των προϊόντων της Aesop Works 
και το άλλο wine tasting ετικετών από τα 
Οινοποιία Μπουτάρη, των Μαρίνας (‘91), 
Χριστίνας (‘94) & Λένιας (‘01) Μπουτάρη 
και από τους Αμπελώνες Κ. Μπερτσάτου, 
του Κωνσταντίνου Μπερτσάτου (‘08).

O τουρισμός στο επίκεντρο 
ανάπτυξης και επενδύσεων 
Η δεύτερη ημέρα έκλεισε με την παρουσίαση δυο εκ των μεγαλύτερων  
αναπτυξιακών σχεδίων, του project Ελληνικό και του masterplan ΟΛΠ-Cosco.  
Στο πάνελ συμμετείχαν ο Δήμαρχος 
Πειραιά, κ. Γιάννης Μώραλης (‘86),  
ο Αναπληρωτής Διευθυντής Τμήματος 
Δημοσίων Σχέσεων ΟΛΠ, κ. Νεκτάριος 
Δεμενόπουλος, ο Διευθυντής Ανάπτυξης 
της LAMDA Development, κ. Ζήσιμος 
Δανηλάτος (‘89) και ο Πρόεδρος της ΕΕΝΕ, 
κ. Βασίλης Αποστολόπουλος (‘90).  
Συντονιστής της συζήτησης ήταν ο Πρόεδρος του ΣΑΣΜ, κ. Γιώργος Αλεξανδράτος (‘91).

Αναλυτικές πληροφορίες για τους απόφοιτους και τις εταιρείες που συμμετείχαν στα 
workshops & στις εκθέσεις, καθώς και οι χορηγοί & υποστηρικτές της εκδήλωσης, 
υπάρχουν στο  tourism.sasm.gr
Οργανωτική Επιτροπή ΣΑΣΜ Forum  
Πρόεδρος: Μαρίνα Κονιδάρη (‘05).  
Μέλη: Γιάννης Κωνσταντάκης (‘02),  
Ιωάννης Μπερτσάτος (‘98), Ανδρέας Σχοινάς (‘98), 
Κωστής Μιχαλάκης (‘94), Τάσος Σταμέλος (‘94),  
Κατερίνα Τσαλιγοπούλου (‘94).
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Χορηγοί Εκδήλωσης  
Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΣΑΣΜ και η Οργα-
νωτική Επιτροπή του ΣΑΣΜ Forum εκφράζουν 
τις θερμές τους ευχαριστίες στις εταιρίες που 
συνέβαλαν στην υλοποίηση της διημερίδας.   
Πρωτίστως στον Όμιλο Atrium Hotels Rhodes, 
Director του οποίου είναι ο Αθηναγόρας 
Κωνσταντινίδης (‘11), και στις εταιρίες KafeaTerra, αποκλειστικό εισαγωγέα  
και διανομέα του espresso illy, και τον Φρέντυ Πάστρα-Μάγιερ (‘94), Letrina,  
των Ιωάννη (‘98), Άγγελου (‘99) & Κωνσταντίνου (‘08) Μπερτσάτου, Kollective,  
και ειδικότερα στην Κωστάντια Καλαντίδη (‘92), η οποία επιμελήθηκε και όλα  
τα γραφιστικά της εκδήλωσης, Μπουτάρη, των Μαρίνας (‘91), Χριστίνας (‘94) 
& Λένιας (‘01) Μπουτάρη και CIBO & VINO, της Άννας Αγγελοπούλου (‘98), των 
οποίων η πολύτιμη αρωγή συνέβαλε καθοριστικά στην επιτυχία της εκδήλωσης.   
Ευχαριστούμε, επίσης, τις εταιρείες STIRIXIS, των Αλέξανδρου Αθανασούλα (‘84)  
& Έλενας Κυρνασίου (‘87), ΚΕΜΕΤΑ και τον Γιάννη Κωνσταντάκη (‘02), Vagenas  
και την Δάφνη Καλού (‘92), Bar Academy και τον Χρήστο Αξαρλή (‘02), Noventa,  
του Νίκου Κουράκου (‘91) & Βασίλη Δρακόπουλου (‘91), Bakehellas, του Γιώργου 
Μαυρομαρά (‘80), Chiton Uniforms, της Σοφίας Σύμπουρα (‘02), blinc, του Ρίκου 
Ζερβόπουλου (‘88), MELI, του Δημήτρη Μητσόπουλου (‘84) και την TopAdvertising.   
Τέλος, ευχαριστίες οφείλουμε και προς την εταιρεία Αθανασούλας ΑΒΕΕ,  
των Αλίντα (‘84) & Βύρωνα (‘89) Αθανασούλα, για την εξαιρετική συνεργασία  
και το άψογο αποτέλεσμα των εκτυπώσεων, που περιελάμβανε η συνεδριακή 
τσάντα, την Aenarcon, του Τάσου Σταμέλου (‘94) για τη δημιουργία του virtual 
tour των χώρων, τον κ. Χρήστο Σακελλαρόπουλο, για τις φωτογραφίες  
της εκδήλωσης, καθώς και προς τη Διοίκηση και το προσωπικό  
της Σχολής Μωραΐτη για τη στήριξή τους.
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Τη διετία 2018-2020, οι «Συμμαθητές Ξανά», αποτέλεσαν ακόμα μια φορά  
αφορμή να επιστρέψουμε στις σχολικές αίθουσες, φιλοξενώντας 278 μαθητές  
σε 55 μαθήματα με 17 απόφοιτους εισηγητές!  
Ο Κύκλος Απογευματινών Μαθημάτων «Συμμαθητές Ξανά» ξεκίνησε το 2011.  
Έχει υλοποιήσει 252 μαθήματα, με εισηγητές 93 απόφοιτους & 1758 «συμμαθητές».  
Βασικό στόχο του προγράμματος αποτελεί η προβολή των επαγγελματικών 
δραστηριοτήτων των αποφοίτων/εισηγητών, καθώς και η κοινωνική  
και επαγγελματική δικτύωση.  

«Μαθαίνοντας να ζούμε υπό τον ήλιο:  
Μύθοι και αλήθειες για την αντηλιακή  
προστασία» Μάιος 2018  
Στο πλαίσιο της σειράς διαλέξεων με τίτλο  
«Μοιράσου τις Γνώσεις σου», πραγματοποιήθηκε  
ομιλία του καθηγητή Δερματολογίας- Αφροδισιο- 
λογίας Αλέξανδρου Ι. Στρατηγού (‘83).

«Gourmet σε 30’» Νοέμβριος 2018  
Ο chef Θοδωρής Σταμούλης (‘93) παρουσίασε  
σε 3 σεμιναριακού τύπου μαθήματα τρόπους 
αξιοποίησης λίγων υλικών για τη δημιουργία 
πιάτων με παρουσίαση a la carte εστιατοριού  
και γεύσεις και υφές που θα τις ζήλευε 
οποιοσδήποτε επαγγελματίας! 

Σεμινάρια - Διαλέξεις  
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Ο ΣΑΣΜ πάει θέατρο!

11 παραστάσεις, ανάμεσα στους συντελεστές των οποίων συμμετείχαν και απόφοιτοι,  
επέλεξε η Υπεύθυνη Πολιτιστικών Δράσεων, Μυρτώ Φινέ (’02). Μετά το τέλος κάθε  
παράστασης, οι πάνω από 500 απόφοιτοι & φίλοι θεατές είχαν την ευκαιρία να 
συμμετάσχουν σε συζητήσεις με τους συντελεστές και να βγάλουν αναμνηστικές 
φωτογραφίες. Τη διετία 2018-20 παρακολουθήσαμε τις εξής θεατρικές παραστάσεις: 
 

 «Αλέξης Ζορμπάς»  
 
Την Πέμπτη 12 Απριλίου 2018 το έργο «Αλέξης 
Ζορμπάς»  στο Θέατρο Βέμπο, βασισμένο στο 
μνημειώδες και διεθνώς αναγνωρισμένο έργο 
του Νίκου Καζαντζάκη «Ο Βίος και η Πολιτεία του Αλέξη Ζορμπά»,  
σε διασκευή των Μιχάλη Ρέππα και Θανάση Παπαθανασίου  
και σκηνοθεσία Σταμάτη Φασουλή. Σε πρωταγωνιστικό 
ρόλο η Ναταλία Δραγούμη (’87). 

«Ταξίδι μακριάς ημέρας μέσα στη νύχτα» 
 
Την Κυριακή 20 Μαίου το «Ταξίδι μακριάς ημέρας 
μέσα στη νύχτα» στο Θέατρο Εξαρχείων, το κορυφαίο 
αυτοβιογραφικό έργο του Νομπελίστα Ευγένιου Ο’Νηλ, 
για το οποίο βραβεύτηκε με τέταρτο Πούλιτζερ, σε σκηνοθεσία Αλέξανδρου  
Κοέν και πρωταγωνίστρια την Αννίτα Δεκαβάλλα (’77). 

 «Ορφέας και Ευριδίκη» 
 
Την Τρίτη 16 Οκτωβρίου το «Ορφέας  
και Ευρυδίκη» στο Θέατρο Θησείον.  
Στην παράσταση, την οποία σκηνοθέτησε 
και επιμελήθηκε δραματουργικά ο Δημήτρης 
Μπογδάνος (’01), το πιο απαρηγόρητο love story όλων των αιώνων  
ζωντανεύει σε μια σπαρακτική ποιητική αφήγηση για την ατόφια,  
οικουμενική, διαμπερή αγάπη που κάθε εμβληματικό ή καθημερινό  
ερωτευμένο ζευγάρι πεθαίνει να ζήσει.
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Ο ΣΑΣΜ πάει θέατρο

 «Η κωμωδία των παρεξηγήσεων» 
 
Την Πέμπτη 29 Νοεμβρίου το έργο «Η κωμωδία των 
παρεξηγήσεων» στο Νέο Θέατρο Κατερίνας Βασιλάκου, 
την σπαρταριστή κωμωδία του Ουίλλιαμ Σαίξπηρ  
(σε μετάφραση του ποιητή και γονέα αποφοίτων 

Διονύση Καψάλη) που αποτελεί ένα τρελό ψηφιδωτό από μπλεγμένες ερωτικές 
ιστορίες, χαμένα μέλη μιας οικογένειας και δυο ζευγάρια πανομοιότυπες  
δίδυμων, με αλλεπάλληλες παρεξηγήσεις σε μια ατμόσφαιρα ψευδαίσθησης  
και μαγείας, σε σκηνοθεσία Κατερίνας Ευαγγελάτου (’97).

“Eroica”  
 
Την Τρίτη 11 Δεκεμβρίου την “Eroica” στο υπόγειο του Θεάτρου Τέχνης 
Κάρολος Κουν, καλλιτεχνική διευθύντρια του οποίου είναι η Μαριάννα 
Κάλμπαρη (‘87), μια «ροκ γιορτή ενηλικίωσης» σε σκηνοθεσία Γιολάντας 
Μαρκοπούλου (’99), που αποτελεί την πρώτη μεταφορά στη σκηνή του 
έργου-σταθμού του κορυφαίου πεζογράφου Κοσμά Πολίτη.

  «Χορτοφάγος Τίγρις» 
 
Το Σάββατο 2 Φεβρουαρίου τη μουσική μαύρη 
κωμωδία για τα 90s, «Χορτοφάγος Τίγρις», στο Θέατρο 
Αλκμήνη, μια παράσταση για την απωθημένη δεκαετία 
της ευμάρειας, σε σκηνοθεσία Θάνου Αγγέλη (’06).

«Γιούγκερμαν» 
 
Την Παρασκευή 15 Μαρτίου το έργο «Γιούγκερμαν» στο 
θέατρο Πορεία, μια μεταφορά του συναρπαστικότερου 
μυθιστορήματος του Μ. Καραγάτση, που πραγματεύεται 
τη ζωή ενός Φινλανδού αριστοκράτη τυχοδίωκτη, που 
φτάνει στην Ελλάδα μετά τη Ρωσική Επανάσταση και 
έρχεται αντιμέτωπος με το πολύ σκοτεινό παρελθόν 
του, τον αληθινό έρωτα και τον ίδιο του τον εαυτό,  
σε σκηνοθεσία Δημήτρη Τάρλοου (’85).
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«Τείχη» 
 
Την Πέμπτη 28 Μαρτίου τα «Τείχη», από την θεατρική ομάδα «Θίασος» του ΕΕΑ 
«Μαργαρίτα», στο Ολύμπια Δημοτικό Μουσικό Θέατρο Μαρία Κάλλας, βασισμένα 
στο ομώνυμο ποίημα του Κ.Π. Καβάφη. Η παράσταση καταδεικνύει με καλλιτεχνική 
αρτιότητα, συγκινητικό και καίριο τρόπο την αίσθηση κοινωνικού αποκλεισμού 
που βιώνουν οι άνθρωποι με νοητική αναπηρία, «τα αόρατα τείχη που τριγύρω 
μας έκτισαν χωρίς περίσκεψιν, χωρίς λύπην, χωρίς αιδώ». Τα σκηνικά κουστούμια 
και τον φωτισμό επιμελήθηκε η Κατερίνα Τσαλιγοπούλου (’94).

«Η Ληστεία» 
 
Την Τρίτη 2 Απριλίου το έργο «Η Ληστεία», από  
την θεατρική ομάδα «Νοκ Άουτ», στο Θέατρο Eliart,  
μια κωμωδία εμπνευσμένη από το «Non tutti i ladri  
vengono per nuocere» του Dario Fo. Η πρωτότυπη 
μουσική ήταν του Νίκου Παπανδρέου (‘08) και τα  
γραφιστικά της Μάρης Κεφαλλωνίτη (x08).  
Σε πρωταγωνιστικό ρόλο ο Γιώργος Παπανδρέου (’05).

«Ποιός φοβάται τη Βιρτζίνια Γουλφ;» 
 
Την Παρασκευή 24 Ιανουαρίου το «Ποιος φοβάται 
τη Βιρτζίνια Γουλφ;» του Έντουαρντ Άλμπυ, ένα 
θρυλικό αριστούργημα του σύγχρονου θεάτρου, 
που ακροβατεί ανάμεσα στην κωμωδία, το 
παράλογο και την  τραγωδία σε σκηνοθεσία Κωνσταντίνου Μαρκουλάκη στο 
Θέατρο Αθηνών.  Σε πρωταγωνιστικό ρόλο ο Προμηθέας Αλειφερόπουλος (’00).

Ο ΣΑΣΜ πάει Παιδικό Θέατρο! 
 

«Νεφελοκουκοχώρα» 
 
Την Κυριακή 3 Μαρτίου την παιδική παράστα- 
ση «Νεφελοκουκοχώρα», μια διασκεδαστική 
και διδακτική παράσταση, βασισμένη στους  
κλασικούς «Όρνιθες» του Αριστοφάνη, σε ελεύθερη απόδοση  
και σκηνοθεσία του Χάρη Ρώμα (’77), στη Θεατρική Σκηνή Αθηναΐς.



Αθλητικά 

APS League 2019   Φεβρουάριος - Μάιος 2019

Τον Φεβρουάριο του 2019 ξεκίνησε το 3ο Πρωτάθλημα 
APS με τη συμμετοχή 167 παιχτών από 10 Συλλόγους 
Αποφοίτων στο Basketball League και 236 παιχτών από 
9 Συλλόγους Αποφοίτων στο Football League.  
Οι ομάδες του ΣΑΣΜ συμμετείχαν δυναμικά και σε αυτή τη διοργάνωση με την ομάδα 
ποδοσφαίρου να επικρατεί στον τελικό και να παίρνει το κύπελλο!   
Στην Επιτροπή Διοργάνωσης των Πρωταθλημάτων συμμετέχει η Λόις Κατσέλη (‘99).

ΑPS League  
Διαποφοιτικό Πρωτάθλημα Συλλόγων  
Ιδιωτικών Σχολείων

έως το 2017, κατέκτησε τη 2η θέση! 3ος σκόρερ του 
Πρωταθλήματος αναδείχθηκε ο Γιάννης Κασινάκης (’07).  
Τέλος, διεξήχθη το APS Womeń s Basketball League 
2018 με την ομάδα του Συνδέσμου μας να δίνει το 
«παρών», ως ένας από τους Συλλόγους Αποφοίτων  
που έλαβαν μέρος. Μάλιστα 2η σκόρερ του πρωτα-
θλήματος αναδείχθηκε η Έλενα Τικταμπανίδη (’08).

APS League 2018: Τελετή Απονομών  Μάιος 2018

Tη Δευτέρα 14 Μαΐου πραγματοποιήθηκε η τελετή  
απονομής του APS Basketball & Football League 2018, 
στις κερκίδες του Σχολείου.   
Στο APS Men's Basketball League 2018 συμμετείχαν  
8 Σύλλογοι Αποφοίτων και πραγματοποιήθηκαν 
συνολικά 16 αγώνες. Η ομάδα μας κατέκτησε την  
1η θέση του πρωταθλήματος και σήκωσε το κύπελλο!  
Στο APS Football League 2018 έλαβαν μέρος 6 ομάδες και έγιναν 20 αγώνες. Η ομάδα 
του Συνδέσμου μας, στην οποία συμμετείχαν πάνω από 30 απόφοιτοι, από το 1982 
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Μatch Point @Sunny Sports Club  Ιανουάριος 2019

Το Σαββατοκύριακο 24 & 25 Ιανουαρίου διοργανώθηκε  
τουρνουά τένις στα γήπεδα του Sunny Sports Club,  
της Μαρίνας Γιώτη (‘93). Οι νικητές ανά κατηγορία:  
Men Intermediate Α‘ Θέση - Γιάννης Αναστασιάδης (‘93),   
Β‘ Θέση - Δημήτρης Ρόκας (‘00).  
Men Advanced Α‘ Θέση - Δημήτρης Καλογιαννίδης,   
Β‘ Θέση - Ανδριανός Λιάβας (‘05).  
Mixed doubles Α‘ Θέση - Μαρία Γκούτσιου & Παναγιώτης Κακαλέτρης   
Β‘ Θέση  - Χαρίλη Μυλωνοπούλου (‘92) & Νίκος Παττακός (‘95). 
Men Doubles Α‘ Θέση - Δημήτρης Καλογιαννίδης &  
Κωνσταντίνος Ταμβακόπουλος (‘82).  Β‘ Θέση - Νίκος Παττακός (‘95)  
& Ανδρέας Τσαγκανός (‘92).  
Τα κύπελλα ήταν προσφορά της εταιρείας Tennis Craft,  
του Κωστή Γουρζουλίδη (‘91). Υπεύθυνη της διοργάνωσης  
ήταν η Χαρίλη Μυλωνοπούλου (‘92).

Moraitis Run 2018 & 2019  

Τον Μάιο του 2018 και τον Απρίλιο του 2019  
οι απόφοιτοι συμμετείχαν στο Moraitis Run,  
τρέχοντας στους μοναδικούς πευκόφυτους δρόμους  
του Δήμου Φιλοθέης - Ψυχικού, με τον πρόεδρο  
του ΣΑΣΜ, Γιώργο Αλεξανδράτο (’91), να δίνει  
από το μικρόφωνο τον παλμό του αγώνα και  
να εμψυχώνει τους συμμετέχοντες. 



Ο ΣΑΣΜ στηρίζει την Ανατολική Αττική  Ιούλιος 2018

Στις καταστροφικές φωτιές στην Ανατολική Αττική,  
με πρωτοβουλία της Λόις Κατσέλη (’99) και με την αρωγή 
της Μαρία-Ελένης Λύκου (‘86), συγκεντρώσαμε φάρμακα, 
κουβέρτες και είδη πρώτης ανάγκης, όπως είχαν ανακοινωθεί 
από τους πληγέντες Δήμους. Μεγάλη ήταν η ευαισθησία 
και για τους τετράποδους φίλους μας. Οι ζωοτροφές που 
συγκεντρώθηκαν μεταφέρθηκαν στα Σπάτα και από εκεί 
διανεμήθηκαν στους κτηνιάτρους της περιοχής που επλήγη. 

Κοινωφελείς Δράσεις 
Η ομάδα κοινωφελών δράσεων του ΣΑΣΜ weCARE ιδρύθηκε το 2011. Χωρίς να προσ-
μετράμε τις προσφορές σε είδος & προϊόντα (ρούχα, φάρμακα, παιχνίδια, τρόφιμα, κ.α.), 
αλλά ούτε την προσφορά χρόνου & εθελοντικής εργασίας, το weCARE έχει διαθέσει 
περισσότερα από 87.000€ σε διαπιστευμένους κοινωφελείς φορείς & σκοπούς.

«Ζωγραφίζουμε με τα παιδιά»  Μάρτιος 2017

Το Πάσχα του 2018 συγκεντρώσαμε είδη ζωγραφικής 
για τα παιδιά που νοσηλεύονται στο Γενικό Νοσοκομείο 
Παίδων «Παναγιώτη & Αγλαΐας Κυριακού». Η δράση πραγ-
ματοποιήθηκε σε συνεργασία με το σωματείο ΠΝΟΗ-Φίλοι 
Εντατικής Θεραπείας Παιδιού, Πρόεδρος του οποίου  
είναι ο Διευθυντής Μονάδας Εντατικής Θεραπείας 
Νοσοκομείου Παίδων, Ιωάννης Παπαδάτος (‘69).

Την Τετάρτη 25 Ιουνίου, για 2η συνεχή χρονιά, ομάδα αποφοίτων τραγούδησε 
στην τελετή αποφοίτησης του ΕΕΑ «Μαργαρίτα». Το Εργαστήρι Ειδικής Αγωγής 
«Μαργαρίτα» προσφέρει δωρεάν μαθήματα σε άτομα με νοητική υστέρηση. 
Στο Διοικητικό Συμβούλιο του ΕΕΑ «Μαργαρίτα» συμμετέχουν και οι Βάσιας 
Τσοκόπουλος (’76), Κατερίνα Τσαλιγοπούλου (’94), Κωνσταντίνος Μαχαίρας (’91), 
Βίκυ Σαμπετάι (’77) και στο Τμήμα Έρευνας & Ανάπτυξης ο Τάκης Σιαμπάνης (‘76).

To Music Show στο ΕΕΑ Μαργαρίτα  Ιούνιος 2018



Προσφορά τροφίμων  Ιούλιος 2018  

Τα τρόφιμα τα οποία λόγω υπερπροσφοράς δεν μετα-
φέρθηκαν στην Ανατολική Αττική, προσφέρθηκαν με τη βοήθεια εθελοντών, μελών  
της οικογένειας της Σχολής Μωραΐτη, στην οργάνωση «Δρόμοι Ζωής», τα μέλη  
της οποίας προσφέρουν συμπαράσταση σε παιδιά, εφήβους και οικογένειας  
που βρίσκονται σε κοινωνικά ευάλωτες συνθήκες.

Μαζεύουμε Σχολικά Είδη  Σεπτέμβριος 2018 

Για 6η συνεχόμενη χρονιά, τον Σεπτέμβριο του 2018, 
με αφορμή και τη Διεθνή Ημέρα Φιλανθρωπίας, σε 
συνεργασία με το Σύλλογο Γονέων & Κηδεμόνων συγκεντρώσαμε σχολικά  είδη για 
παιδιά ευπαθών κοινωνικών ομάδων. Το υλικό που συγκεντρώθηκε διατέθηκε για 
την κάλυψη αναγκών της Ένωσης «Μαζί για το Παιδί», του Κέντρου Ειδικής Αγωγής  
«Η Χαρά», του Ιδρύματος «Η Παιδική Στέγη», της Μη Κερδοσκοπικής Οργάνωσης 
«Ένα παιδί, ένας κόσμος» και για την ενίσχυση των εργαστηρίων του “Hub Leros“.

Συγκεντρώνουμε επιτραπέζια παιχνίδια  2/2019  

Τον Φεβρουάριο του 2019, ο ΣΑΣΜ συγκέντρωσε επιτραπέζια παιχνίδια για παιδιά,  
τα οποία δόθηκαν στο ΠΑΜΕ ΜΑΖΙ, στο Γενικό Ογκολογικό Νοσοκομείο Κηφισιάς  
«Οι Άγιοι Ανάργυροι», στο ΕΕΑ «Μαργαρίτα», στο «ένα παιδί, ένας κόσμος»  
και στη δομή των Ηνωμένων Εθνών.
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«Φέρνουμε ένα Παιδικό Βιβλίο στο Σχολείο!»  
Bookwave Ιανουάριος 2019  

Τον Ιανουάριο του 2019 συγκεντρώσαμε, σε συνεργασία με  
το Bookwave, καινούρια ή σχεδόν καινούρια βιβλία για παιδιά 
5-7 ετών, για να προσφερθούν σε Νηπιαγωγεία κάθε γωνιάς της 
χώρας που παρουσιάζουν σημαντικές ελλείψεις. 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.



Την Παρασκευή 12 Απριλίου παρακολουθήσαμε το έργο  
«Ο Βαφτιστικός της Κυρίας» στη Θεατρική Σκηνή Αθηναΐς 
για καλό σκοπό.  Η γνωστή γαλλική φάρσα με τις συνεχείς 
ανατροπές στην οποία βασίστηκε η διασημότερη ελληνική 
οπερέτα του Θεόφραστου Σακελλαρίδη «Βαφτιστικός», παρου-
σιάστηκε σε μετάφραση και ελεύθερη διασκευή  του Χάρη  
Ρώμα (’77). Μετά την γενναιόδωρη προσφορά των εισιτηρίων 
από τον Χάρη Ρώμα, το σύνολο των εσόδων διατέθηκαν για  
την αγορά ενός ύπτιου ορθοστάτη, με τη βοήθεια της εταιρείας 
Χρήστου, των γονέων του Σχολείου Δημήτρη Χατζηκόκκινου & 
Αλεξάνδρας Χρήστου, που προσφέρθηκε στο Κέντρο Ειδικών Ατόμων η «Χαρά», 
στο Διοικητικό Συμβούλιο του οποίου μετέχει και η Μαριλένα Μηναΐδη (’73).

Κοινωφελείς Δράσεις

4η Ημέρα Εθελοντικής Αιμοδοσίας  Μάρτιος 2019
 
Την Κυριακή 17 Μαρτίου πραγματοποιήθηκε η 4η Εθελοντική 
Αιμοδοσία του ΣΑΣΜ. Στα 3 χρόνια λειτουργίας της Τράπεζας 
Αίματος έχουμε λάβει περισσότερες από 25 εκκλήσεις για αίμα 
από συμμαθητές μας. Χωρίς τη συνεισφορά των 82 συνολικά 
εθελοντών αιμοδοτών που συμμετείχαν στις ημέρες εθελοντικής 
αιμοδοσίας δεν θα μπορούσαμε να τους έχουμε βοηθήσει.

Δράση για τις πυρόπληκτες οικογένειες  
της Ανατολικής Αττικής  Απρίλιος 2019

Την Κυριακή 21 Απριλίου οργανώσαμε μια εκδήλωση για τα παιδιά των πυρό-
πληκτων οικογενειών των περιοχών της Ανατολικής Αττικής που επλήγησαν τον 
Ιούλιο του 2018.  Την εκδήλωση προσέτρεξαν να πλαισιώσουν οι απόφοιτοι μας 
Μανώλης (’86) και Δημήτρης (’91) Καλαϊτζάκης με τις Ελληνικές Μαριονέττες όπου 
παρουσίασαν την παράσταση «Ο Χαμένος Θησαυρός»,  
ενώ η Οργάνωση Γη, στην οποία μετέχουν και οι απόφοι-
τοί μας Πέτρος Κόκκαλης (’87) και Ντίνος Μαχαίρας (’91), 
απασχόλησε τα παιδιά με αθλοπαιδιές. Το πρόγραμμα 
ήταν πλούσιο σε παιχνίδια, face painting, ποπ κορν και 
μαλλί της γριάς. 

Ο ΣΑΣΜ πάει θέατρο για καλό σκοπό  Απρίλιος 2019
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Άλλες Εκδηλώσεις

Krav Maga Self-Defence: Εισαγωγικό Workshop  Nοέμβριος 2018 

Σε συνεργασία με τo North East Krav Maga και τον πιστο-
ποιημένο εκπαιδευτή από την I.K.M.F. Γιώργο Σιατίτσα,  
οι απόφοιτοι πέρασαν ένα μεσημέρι όπου μυήθηκαν σε  
ένα σύστημα αυτοάμυνας που διδάσκει πώς να αποφεύ-
γονται, να αντιμετωπίζονται και να ξεπερνιούνται όλων  
των ειδών οι επιθέσεις και η βία. Η ιδέα διεξαγωγής του 
workshop ήταν της Θεώνης Παπασημακοπούλου (’97). 

Ξενάγηση στην Αρχαία Αγορά & Πνύκα  Απρίλιος 2019

Το Σάββατο 20 Απριλίου περιηγηθήκαμε στην 
ιστορία της πόλης μας, από την Πνύκα ως την 
Αρχαία Αγορά, εξερευνώντας τη γέννηση και την 
ανάπτυξη της Δημοκρατίας. Η δίωρη ξενάγηση 
ακολούθησε μια διαδρομή γεμάτη με αξιοθέατα, 
μνημεία και με μοναδικές θαυμαστές ιστορίες. 
Την ξενάγηση διοργάνωσε ο Τάσος Σταμέλος (’94).

Προβολή Ντοκιμαντέρ “Draw with me”  Μάρτιος 2019

Την Τετάρτη 13 Μαρτίου παρακολουθήσαμε, στην Αίθουσα 
Μουσικής, το ντοκιμαντέρ μικρού μήκους “Draw with me”, 
σε σενάριο και σκηνοθεσία Κωνσταντίνου Βενετόπουλου 
(’98), με τη συνεργασία του The Trevor Project, που αφορά 
στην ιστορία ενός 17χρονου παιδιού με θέματα ταυτότητας 
φύλου. Η παρουσίαση είχε στόχο την ενημέρωση και ευαι-
σθητοποίηση του κοινού σε ζητήματα που αφορούν την 
ταυτότητα του φύλου και τον σεξουαλικό προσανατολισμό. 
Μετά το τέλος της προβολής ακολούθησε συζήτηση με τον 
σκηνοθέτη, ενώ καλεσμένοι ήταν και ψυχολόγοι/μέλη της 
γραμμής ψυχολογικής στήριξης «11528-Δίπλα σου», που τελεί 
υπό την Αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.
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Άλλες Εκδηλώσεις

Ευρωεκλογικό DEBATE, Δημοτικές & Περιφερειακές Εκλογές
Μάιος 2019 
 
Εν όψει των Ευρωεκλογών του 2019, 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, με αλφαβητική σειρά:   

Γιάνης Βαρουφάκης (’78) – ΜΕΡΑ 25, 
Άγης Βερούτης (’82) – ΝΔ,  
Μανώλης Κοζαδίνος (’76) – Λαϊκή Ενότητα,   
Πέτρος Κόκκαλης (’87) – Προοδευτική  
Συμμαχία ΣΥΡΙΖΑ,  
Μίλτος Κύρκος (’76) – Το Ποτάμι,  
Δανάη Στράτου (’82) – ΜΕΡΑ 25,  
Γιάννα Τζανιδάκη (’88) – Το Ποτάμι,  
Θανάσης Χειμωνάς (’88) – Το Ποτάμι.

Συντονιστής της βραδιάς ήταν ο δημο-
σιογράφος Προκόπης Δούκας (‘80). 
Ακολούθησε παρουσίαση των απο-
φοίτων του Σχολείου μας που ήταν 
υποψήφιοι στις Δημοτικές και 
Περιφερειακές Εκλογές του 2019.
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Προεκλογική Συνάντηση Υποψηφίων Βουλευτών  Ιούλιος 2019
 

Την Τρίτη 2 Ιουλίου είχαμε την ευκαιρία να 
γνωρίσουμε από κοντά σε μια προεκλογική 
συζήτηση τους αποφοίτους υποψηφίους 
βουλευτές για τις εθνικές εκλογές, οι οποίοι  
μας παρουσίασαν τα σχέδια τους, τις σκέψεις 
τους, και αναμετρήθηκαν μεταξύ τους σε  
ένα ΣΑΣΜικό διαδραστικό ντιμπέιτ.   

Οι υποψήφιοι βουλευτές, με αλαφβητική σειρά:  
Γιάνης Βαρουφάκης (’78) – ΜΕΡΑ25, Αννίτα Δεκαβάλλα (‘77) – ΣΥΡΙΖΑ ,  
Κωνσταντίνος Μπογδάνος (’97) – ΝΔ, Ζωή Ράπτη (’84) – ΝΔ, Νίκος Ρωμανός (’98) – ΝΔ,  
Δανάη Στράτου (’82) – ΜΕΡΑ 25, Θόδωρος Σκυλακάκης (‘77) – ΝΔ,  
Αλεξάνδρα Χαριτάτου (’88) – ΝΔ. 
Τη βραδιά συντόνισε ο πρόεδρος του ΣΑΣΜ,  Γιώργος Αλεξανδράτος (‘91).  
Υπεύθυνη για τις «εκλογικές αναμετρήσεις» η Κατερίνα Τσαλιγοπούλου (‘94).
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Ματθαίος Μουντές: ο Δάσκαλος,  
ο Ποιητής, ο Στιχουργός Φεβρουάριος 2020

Την Τρίτη 4 Φεβρουαρίου θυμηθήκαμε τον Δάσκαλό μας 
Ματθαίο Μουντέ, σε μια εκδήλωση αφιερωμένη στο έργο  
και την προσωπικότητά του.  
Οι Χάρης Πετρόπουλος (‘74), Αννίτα Δεκαβάλλα (‘77), Στα- 
μάτης Πουλαντζάς (‘81), Φώτης Καραγιαννόπουλος (‘86)  
και Δώρα Χρυσικού (‘94) θυμήθηκαν τον Δάσκαλό και  
μοιράστηκαν μαζί μας σχολικές στιγμές που έμειναν  
ανεξίτηλες με το πέρασμα του χρόνου. 
Οι Νίκος Αλεξίου (‘73), Μαριάννα Κάλμπαρη (‘87), Γιάννης 
Δούκας  (‘98), Υακίνθη Παπαδοπούλου (‘98) και Λένα 
Παπαληγούρα (‘03) απήγγειλαν ποιήματα σε στίχους  
Ματθαίου Μουντέ, από τις συλλογές «Νηπιοβαπτισμός»,  
«Η Αντοχή των Υλικών» και «Τα Αντίποινα».  

Τέλος, η Χορωδία Ενηλίκων της Σχολής Μωραΐτη, υπό 
τη διεύθυνση της Γιούλης Παπαγιαννοπούλου και 
συνοδεία του Παναγιώτη Μάρκου στο πιάνο, ερμήνευ-
σαν τα τραγούδια «Της Πανδώρας» & «Φεγγαρή και 
τα πουλιά», ενώ η Χριστίνα Ασημακοπούλου (‘07) μας 
ταξίδεψε στην ευαισθησία των στίχων του ερμηνεύ-
οντας το τραγούδι «Ο Χιονάνθρωπος», με τη συνοδεία 

                 της Έλενας Χούντα (‘91) στο πιάνο.  
Την εκδήλωση οργάνωσε και συντόνισε η Λόλα Μητσούλη, επιμελήθηκε και παρουσίασε η 
Αθανασία Καραγιαννοπούλου (‘88) και επιμελήθηκε τεχνικά-μουσικά η Έλενα Χούντα (‘91).  

Ευχαριστούμε για τη βοήθειά τους στην υλοποίηση της εκδήλωσης την καθηγήτριά μας κα Ρένα Κρουαζιέ για 
τις φωτογραφίες των πορτρέτων-έργων της του Ματθαίου Μουντέ, τον Γιάννη Σμαραγδή που μας επέτρεψε να 
προβάλουμε απόσπασμα από την τηλεοπτική του σειρά «Η ΔΕ ΠΟΛΙΣ ΕΛΑΛΗΣΕΝ» και τις Αννίτα Δεκαβάλλα (‘77)  
& Μαριγώ Αλεξοπούλου (‘94) για φωτογραφικό υλικό που διέθεσαν στην εκδήλωση.



Εκδρομές ΣΑΣΜ

Πολιτιστική Εξόρμηση στην Επίδαυρο  Ιούλιος 2019

O ΣΑΣΜ διοργάνωσε στις 13 & 14 Ιουλίου 
2019 εκδρομή στην Επίδαυρο, όπου 37 
απόφοιτοι & φίλοι παρακολούθησαν την 
παράσταση «Οιδίπους Τύραννος» του 
Σοφοκλή, σε σκηνοθεσία Κωνσταντίνου 
Μαρκουλάκη και μετάφραση του 
αποφοίτου μας Γιάννη Λιγνάδη (‘83), 
με τον επίσης απόφοιτό μας Δημήτρη 
Λιγνάδη (‘82) στον πρωταγωνιστικό ρόλο 
του Οιδίποδα. Το πρόγραμμα του  
Σαββατοκύριακου περιελάμβανε διανυκτέ- 
ρευση στο Ναύπλιο, καθώς και βόλτα στην Παλαιά Επίδαυρο, 
δείπνο μετά την παράσταση στην ταβέρνα «Στάβλος 
Θρακοταβέρνα», ακόμα και μπάνιο στη θάλασσα.

Εξόρμηση στη Νεμέα και την Αρχαία Κόρινθο  
Νοέμβριος 2010

Στις 9 & 10 Νοεμβρίου ο ΣΑΣΜ πραγματοποίησε διήμερη 
εξόρμηση για να ανακαλύψουμε τις γεύσεις και την ιστο-
ρία της Κορινθίας. Το πρόγραμμα του Σαββατοκύριακου 
περιλαμβάνει ξενάγηση και ζυθογνωσία στην Ζυθοποιία 
Πελοποννήσου-Karma Beer, ξενάγηση και οινογνωσία 
στο κτήμα Γκόφα στη Νεμέα, επίσκεψη στον αρχαιολογικό 
χώρο Νεμέας, φαγητό στην παραδοσιακή ταβέρνα 
«Καμαρέτα» στο Χιλιoμόδι, βόλτα και διανυκτέρευση  
στο Λουτράκι, ξενάγηση στον αρχαιολογικό χώρο της 
Αρχαίας Κορίνθου, ακόμα και σπα.  
Τις δυο εκδρομές διοργάνωσε η Μυρτώ Φινέ (‘02).  
Τα ταμειακώς ενήμερα μέλη του ΣΑΣΜ, κάτοχοι της  
SASM Card, είχαν προτεραιότητα και επωφελήθηκαν  
την ειδική έκπτωση.
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Let‘s get together 

Σασμικό Brunch  Σεπτέμβριος 2018

32 χρόνια πέρασαν από την πρώτη εκδήλωση 
του ΣΑΣΜ που δεν ήταν άλλη από το «Κέφι 
Brunch»! 32 χρόνια μετά, παλιές και νεότερες γενιές μαζευτήκαμε την 
Κυριακή 30 Σεπτεμβρίου για ένα «αποφοιτικό» brunch στην Παλιά 
Αγορά ή για τους λίγο μεγαλύτερους στον Αϊδίνη. 

Italian Night  Νοέμβριος 2018  

Αν η ευτυχία ήταν μέρα, θα ήταν… Κυριακή!  
Αν μικροί και μεγάλοι διαλέγαμε ένα φαγητό αυτό 
μάλλον θα ήταν η πίτσα. Αν κάτι ευφραίνει την 
καρδιά αυτό είναι το κρασί. Αν νιώθουμε ωραία 
σε αυτό βοηθάει η καλή παρέα. Έτσι λοιπόν, την 
Κυριακή 4 Νοεμβρίου, 60 απόφοιτοι και φίλοι 
περάσαμε μια όμορφη βραδιά στην οποία τόσο το 
πλούσιο μενού όσο και η μουσική μας ταξίδεψαν μακριά, ιταλικά και… 
ΣΑΣΜικά στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο του Giacomo στην Κηφισιά, 
του Αλβέρτου Μπουρλά (‘91).

Sushi Night  Νοέμβριος 2019 

Kon›nichiwa, Sushi o tabe ni ikoo? ή αλλιώς  
Γειά, Πάμε για σούσι; 54 απόφοιτοι και φίλοι 
περάσαμε, την Τετάρτη 13 Νοεμβρίου,  
μια ΣΑΣΜική ιαπωνική βραδιά στο Hachiko  
Sushi Tales and Cocktails, του Γιώργου  
Μαυρούλια (‘99).

Together σημαίνει μαζί. ΣΑΣΜ και μαζί είναι αλληλένδετες έννοιες και καλύτερη 
αφορμή από το να μαζευόμαστε σε «στέκια» αποφοίτων ή υποστηρικτών της 
Κάρτας Μέλους του ΣΑΣΜ δεν υπάρχει! 
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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.

Την Τετάρτη 19 Δεκεμβρίου 2018, στο Zonars, 
πραγματοποιήθηκε το ετήσιο χριστουγεννιά-
τικο party του ΣΑΣΜ, στο οποίο διασκέδασαν 
350 απόφοιτοι και φίλοι μας. 
 
Την Τετάρτη 18 Δεκεμβρίου 2019,  
αναβιώσαμε τις θρυλικές στιγμές στο  
Rock n’ Roll, παρέα με 400 άτομα. 

Χριστουγεννιάτικο Party  Δεκέμβριος 2018 & 2019
 

Κοπή Πρωτοχρονιάτικης Πίτας 2019 & 2020

Την Τρίτη 5 Φεβρουαρίου του 2019 & 
την Τρίτη 21 Ιανουαρίου 2020 κάναμε 
«ποδαρικό» στο νέο έτος κόβοντας 
τη βασιλόπιτα του ΣΑΣΜ. Οι τυχεροί 
κέρδισαν από ένα γούρι προσφορά του 
κοσμηματοπωλείου Giouzenis,  
των αποφοίτων μας Αλέξανδρου (‘95), 
Γιάννη (‘98) & Μαρίας (‘99) Γκιουζένη.  
Το 2020 διεξήχθη ειδική κλήρωση μεταξύ 
των παρόντων ταμειακώς ενήμερων 
μελών με τον τυχερό να κερδίζει 
ακτοπλοϊκά εισιτήρια, προσφορά της 
εταιρείας Seajets και του  
Στέλιου Χανδράκη (’92).
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Εν εξελίξει...

ΣΑΣΜ Radio  

Τον Μάιο του 2018, με πρωτοβουλία του Αιμίλου  
Δεπόλλα (‘10), ο ΣΑΣΜ απέκτησε το δικό του διαδι- 
κτυακό ραδιόφωνο. Η φωτεινή επιγραφή “on air”  
άναψε με ραδιοφωνικούς παραγωγούς 12 αποφοί- 
τους, από 8 διαφορετικές χρονιές. Ο καθένας με το  
δικό του ύφος και τη δική του πινελιά συνέθεσαν  
ένα ραδιοφωνικό μωσαϊκό που εξέπεμπε καθημερινά.  
Μουσικές εκπομπές και εκπομπές λόγου αποτέλεσαν την απογευματινή  
συντροφιά πολλών συναποφοίτων και όχι μόνο. 
Με τη βοήθεια της εταιρείας blinc, του Ρίκου Ζερβόπουλου (‘88), το ραδιόφωνο 
εξοπλίστηκε πλήρως και είναι έτοιμο να υποδεχθεί νέες εκπομπές και παραγωγούς. 

Who is Who Prototype

Η δημιουργία του ηλεκτρονικού who is who (web app), ενός 
κομβικού σημείου διεπαφής των αποφοίτων, αποτέλεσε 
έναν ακόμη στόχο της διετίας. Έχοντας ολοκληρώσει την 
ανάλυση προδιαγραφών, δημιουργήσαμε ένα πιλοτικό 
prototype στο sasm1.azurewebsites.net, ώστε να αποτελέσει 
πεδίο ανταλλαγής απόψεων και τελικώς να οδηγήσει στη 
διαμόρφωση της οριστικής μορφής της διαδικτυακής εφαρμογής.   
Η βάση δεδομένων αποτελεί πολύτιμο εργαλείο και το project έχει υλοποιηθεί να 
παρέχει, πέρα από την αναζήτηση αποφοίτων και τη δυνατότητα επικοινωνίας μετα-
ξύ τους, πρόσθετες λειτουργίες, όπως το “Biz Hub”, την καταχώρηση προσφορών,  
τη διαχείριση δραστηριοτήτων, καθώς και στατιστική επεξεργασία αποτελεσμάτων.  
Υπεύθυνος ήταν ο Τάσος Σταμέλος (’94). 23
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Διοικητικό Συμβούλιο 2018-2020
Πρόεδρος Γιώργος Αλεξανδράτος (’91) 
Αντιπρόεδρος Βασίλης Τσούτρας (’91)  

Ταμίας Έλενα Γιάνπαπα (’05)
Γενική Γραμματέας Κατερίνα Τσαλιγοπούλου (‘94)

Δωριλένια Λιαγουροπούλου (‘14) 
Χαρίλη Μυλωνοπούλου (‘92) 

Τάσος Σταμέλος (‘94) 
Παύλος Σφηκάκης (‘13) 

Μυρτώ Φινέ (‘02)
Διαμαντής Αρακάς (‘09) 
Αιμίλιος Δεπόλλας (‘10) 

Λόις Κατσέλη (‘99)

Εξελεγκτική Επιτροπή 

Δημήτρης Κουλέτσης (‘90) 
Χρήστος Τζαβάρας (‘80) 
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


