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Mε μεγάλη χαρά και συγκίνηση δεχτήκαμε να 

αναλάβουμε ως συντακτική ομάδα την περιοδική έκδοση 

του Συλλόγου Αποφοίτων Αρσακείου Θεσσαλονίκης 

(ΣΑΑΘ). Το εγχείρημα αυτό μας βρίσκει σε μία σημαντική 

χρονική περίοδο για ό,τι συμβαίνει, αλλά κυρίως για ό,τι 

δεν συμβαίνει. Είμαστε όλες και όλοι απόφοιτες/οι του 

σχολείου μας και μας χωρίζουν από μερικά χρόνια εώς 

κάποιες δεκαετίες. Έχουμε ως κοινή παρακαταθήκη την 

εκπαίδευση την οποία λάβαμε, ενώ παράλληλα μας ενώνει 

ο ίδιος χώρος ως κοιτίδα αυτού που είμαστε σήμερα. 

Δεν έχουμε μακρόχρονη παρουσία ως σύλλογος και στην 

πραγματικότητα μόλις τώρα αρχίσαμε να αποκτάμε σώμα 

ως συλλογικότητα. Σ’ αυτό βοήθησαν και τα χρόνια που 

πέρασαν, καθώς μέσα σε περίπου εικοσιπέντε χρόνια 

αποφοίτησαν τόσες/οι, ώστε να θεωρούνται ικανός 

αριθμός που δρα ατομικά και συμμετοχικά στη ζωή 

της πόλης, της χώρας και του κόσμου.

Το σχολείο για εμάς θα είναι πάντα ο τόπος όπου 

θα συναντάει ο μικρός τον μεγάλο μας εαυτό. 

Με την ευχή να είναι το ξεκινήμα μας μία αφορμή 

για να επιστρέψουμε, έστω και νοερά, εκεί που 

πρωτοξύπνησε το πνεύμα μας και με την ελπίδα να 

αποτελέσουμε μία φωνή που ενώνει και πορεύεται 

αισιόδοξα στο μέλλον, σας καλωσορίζουμε 

στην πρώτη μας έκδοση.
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Μαρία Λαζαρίδου
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Ο Σ.Α.Α.Θ. λειτουργεί όπως κάθε ζωντανός οργανισμός και αποσκοπεί 
στην γενικότερη δραστηριοποίηση του στην πόλη μέσα από 
εκπαιδευτικές, κοινωνικές και πολιτιστικές εκδηλώσεις. Ο βασικότερος 

στόχος του είναι η συσπείρωση των αποφοίτων σε μια μικρή κοινότητα, όπου 
η καθεμία/ο καθένας θα προσφέρει και θα λαμβάνει προσφορά, όσο αφορά 
στον τομέα που την/τον ενδιαφέρει.

Έχουμε ήδη γιορτάσει τα πρώτα δέκα χρόνια λειτουργίας του Συλλόγου, από την ίδρυση του 
το 2006, συμπληρώνοντας δέκα χρόνια αδιάλειπτης παρουσίας και κοινωνικής, αθλητικής, 
πολιτιστικής, φιλανθρωπικής δράσης.
Ευελπιστούμε η πορεία του στη νέα δεκαετία που ξεκίνησε, να συνεχίσει να λειτουργεί για την 
ουσιαστική εκπλήρωση της αποστολής του πάντα με γνώμονα την απόφοιτη και τον απόφοιτο.
Στις 17 Δεκεμβρίου πρόκειται να διεξαχθούν οι εκλογές για την ανάδειξη του νέου Δ.Σ. του 
Συλλόγου.

      Το απερχόμενο Δ.Σ αποτελείται από τους απόφοιτους:
     Γιώργος Μαλαθούνης (Πρόεδρος)
     Μαρία Καπετανάκη (Αντιπρόεδρος)
     Κυριάκος Ιωαννίδης (Γραμματέας)
     Δημήτρης Νότας (Ταμίας)
     Ανέστης Παπακοτούλας (Μέλος)

Ο Σ.Α.Α.Θ. βρίσκεται κοντά με τα μέλη του και επικοινωνεί μέσα 
από τον ιστότοπο www.salth.gr

Βρείτε μας και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και μείνετε συντονισμένοι, 
για να πετύχουμε το μέγιστο δυνατό αποτέλεσμα:

Linkedin: https://www.linkedin.com/in/arsakeiothessaloniki-alumni-associa-
tion-1303778a/

Twitter: https://twitter.com/ArsakeioThess

Σύλλογος Αποφοιτων 
Αρσακείου
Θεσσαλονίκης
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Παλαιοί συμμαθητές μου, φίλοι και γνωστοί, 
Το Δ.Σ. του Συλλόγου Αποφοίτων Αρσακείου Θεσσαλονίκης και εγώ προσωπικά 
σας καλωσορίζουμε στο πρώτο τεύχος του περιοδικού ΙΡΙΣ. Η περιοδική μας έκδοση 
συντάσσεται και απευθύνεται από απόφοιτους προς απόφοιτους.

Το 2016 από τη θέση του Αντιπροέδρου ανέλαβα μια ευθύνη. Μια ευθύνη που 
δεσμεύτηκα να τηρήσω στο ακέραιο. Οι οδηγίες από τους προκατόχους μου ήταν 
σαφής: «Συσπείρωση και οργάνωση της κοινότητας μας.»
Δε σας κρύβω ότι το μονοπάτι ήταν δύσβατο και απαιτητικό.
Σήμερα βρίσκομαι εδώ, περήφανος και πάνω από όλα ευγνώμων, κρατώντας το 
πρώτο τεύχος αυτού του περιοδικού. Περήφανος διότι το περιοδικό μας αποτελεί 
ένα αμφίδρομο εργαλείο επικοινωνίας από το παρελθόν, στο παρόν και το μέλλον με 
μοναδικό σκοπό τη διασφάλιση της κοινότητας και την αλληλεπίδραση των αποφοίτων.
Είμαι ευγνώμων για την αμέριστη εμπιστοσύνη που εισέπραξα από τα μέλη του Δ.Σ., 
καθηγητές και φίλους ως προς την υλοποίηση αυτού του εγχειρήματος

Κύριο μέλημα αυτού του Διοικητικού Συμβουλίου ήταν μέσα από την αμοιβαία 
επικοινωνία, διαφάνεια και ενότητα να διευρυνθεί και να συσπειρωθεί ο μακρύς 
κατάλογος των αποφοίτων.
Προσωπικά ο γράφων, αλλά και το υπόλοιπο Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου είμαστε 
συνεχώς στο πλάι σας και έτοιμοι για την αντιμετώπιση κάθε νέας κατάστασης.
Με ευχαρίστηση επίσης, περιμένουμε τις δικές προτάσεις, τις ιδέες και τις παρατηρήσεις 
σας που θα κάνουν το περιοδικό μας ακόμη πιο επίκαιρο και ισχυρό.
Θα ήταν παράλειψη να μην ευχαριστήσω εκ των προτέρων όλους τους συνεργάτες και 
τους εμπλεκόμενους που συνέβαλαν στη δημιουργία αυτού του περιοδικού.
«Μαρία, Βασίλη, Χάρι, Έφη, Δημήτρη, Μάρα, Ανέστη, Κυριάκο, Γιάννη, Γιώργο, Αλέξη, 
Μάριε, Κατερίνα, Δημήτρη σας ευχαριστώ θερμά!»

Τέλος θα ήθελα να αφιερώσω αυτό το πρώτο τεύχος στους γονείς μου Γιώργο και Μαρία, 
που ήταν εκείνοι οι οποίοι με οδήγησαν στην πρώτη τάξη του Δημοτικού μας το 1995, και 
ακόμη και σήμερα στέκονται αρωγοί δίπλα μου σε κάθε νέα απόφαση.

Το ταξίδι μόλις ξεκίνησε!

Γιώργος Μαλαθούνης
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Σύλλογος Αποφοιτων 
Αρσακείου
Θεσσαλονίκης
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Είναι εντυπωσιακό να μπορεί οποιοσδήποτε να δωρίσει ρεύμα σε κάποιον, που έχει μεγάλη έλλειψη 
από αυτό. Ακόμη πιο εντυπωσιακό είναι να το πραγματοποιεί εύκολα και γρήγορα, μέσω μιας 
εφαρμογής στο κινητό του ή μέσω του ηλεκτρονικού υπολογιστή, συμβάλλοντας με τον καλύτερο 

και πιο άμεσο τρόπο στο παγκόσμιο πρόβλημα της ενεργειακής ένδειας. 

Το εργαλείο γι’ αυτήν την κίνηση γενναιοδωρίας, είναι η Gridmates, μια ψηφιακή πλατφόρμα, που 
γεννήθηκε από μια ιδέα, που είχε ο Γιώργος Κουτίτας πριν από περίπου τέσσερα χρόνια. Ο Γιώργος καθώς 
παρακολουθούσε μια εκπομπή στην ελληνική τηλεόραση, είδε μια οικογένεια αποτελούμενη από άτομα σε 
παρόμοια ηλικία με τον ίδιο, δηλαδή γύρω στα τριάντα, που μάλιστα κατοικούσαν κοντά στην γειτονιά του, 
στη Θεσσαλονίκη, και που αντιμετώπιζαν σοβαρά οικονομικά προβλήματα, με αποτέλεσμα να μην έχουν 
ρεύμα στο σπίτι τους, να ζεσταίνονται με μια κουβέρτα και να φωτίζονται με ένα κερί. Η πρώτη του αντίδραση 
και επιθυμία, ήταν να βοηθήσει αυτήν την οικογένεια δωρίζοντας τους ρεύμα, με κάποιον τρόπο. Μετά από 
μικρή έρευνα διαπίστωσε ότι αυτός ο “κάποιος τρόπος”, που να επιτρέπει “peer to peer” χορηγία ενέργειας, 
δηλαδή από τον έναν χρήστη στον άλλο δεν υπήρχε, κι έτσι του ήρθε η ιδέα να δώσει ο ίδιος έναυσμα για μια 
τέτοια εξαιρετικά πρωτότυπη και σπουδαία δυνατότητα. 

Το μότο της εταιρείας είναι “ Έχεις την δύναμη, να βελτιώσεις τις ζωές των ανθρώπων”, και αυτό ακριβώς 
κάνει η Grindmates, καθώς μετατρέπει την δύναμη αυτή σε ηλεκτρική ενέργεια για όσους την χρειάζονται. 
Πρόκειται για ένα είδος “PayPal ηλεκτρικής ενέργειας”, το οποίο λειτουργεί με δύο τρόπους: κατά τον 
πρώτο και πιο άμεσο, ο χρήστης επιλέγει ένα χρηματικό ποσό το οποίο και χορηγεί μέσω της πιστωτικής/ 
χρεωστικής του κάρτας και αυτό μετατρέπεται σε ενεργειακές μονάδες στον λογαριασμό του εκάστοτε 
αποδέκτη. Η δεύτερη επιλογή προτείνει έναν εξαιρετικά πρωτότυπο και έξυπνο τρόπο, ο οποίος επιτρέπει 
τη δωρεά ενέργειας με την σύνδεση της εφαρμογής μέσω καινοτόμου λογισμικού με ηλιακά πάνελ και 
έξυπνους θερμοστάτες, με αποτέλεσμα να εξοικονομείται ρεύμα από αυτό που καταναλώνει ο δωρητής, 
ποσοστό του οποίου δίνεται σε κάποιον που έχει ανάγκη. Η προσφορά και προστασία είναι διττή, τόσο 
προς στο περιβάλλον, όσο και προς το κοινωνικό σύνολο. 

Σε όλη αυτή την προσπάθεια και την επιτυχή υλοποίηση της ιδέας συνέβαλαν καθοριστικά οι γνώσεις 
του Γιώργου, ως Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών, αλλά και η επιστημονική του 
εμπειρία στον αντίστοιχο τομέα. Η μέχρι τώρα πορεία του, έχει αποδειχθεί λαμπρή και πλέον ζει και 
εργάζεται στο Ώστιν του Τέξας, στις ΗΠΑ. Γεννήθηκε και μεγάλωσε στην Θεσσαλονίκη, αποφοίτησε 
από το Αρσάκειο Θεσσαλονίκης, ενώ παρέμεινε και στα φοιτητικά του χρόνια στη Θεσσαλονίκη, 
σπουδάζοντας στο τμήμα Φυσικής του ΑΠΘ. Συνέχισε την ακαδημαϊκή του πορεία στην Αγγλία 
επιλέγοντας μεταπτυχιακές σπουδές στις Κινητές και Δορυφορικές Επικοινωνίες στο Πανεπιστήμιο του 
Surrey, απ’ όπου απέκτησε και διδακτορικό δίπλωμα Ηλεκτρολόγου Μηχανικού ως υπότροφος του EP-
CRC του Κέντρου Ερευνών Συστημάτων Επικοινωνίας. Δε σταμάτησε όμως εκεί. Η μεγάλη του αγάπη 
για το αντικείμενο της επιστήμης του, τον οδήγησε στη θέση του λέκτορα στο Διεθνές Πανεπιστήμιο της 
Θεσσαλονίκης και στο Πανεπιστήμιο της Θεσσαλίας μέχρι που πήρε την απόφαση να κάνει την πρώτη 
του επιχειρηματική κίνηση και να ξεκινήσει τον σχεδιασμό της Grindimates. 

S U C C E S S  S T O R Y

Γιώργος Κουτίτας
Είναι δυνατή η καταπολέμηση της «ενεργειακής φτώχειας»; 
Ναι, μας απαντά ο απόφοιτος μας!
Ο ιδρυτής της ψηφιακής πλατφόρμας Gridmates «ενώνει» 
δωρητές ενέργειας με όσους την έχουν μεγάλη ανάγκη.

της Χάρις Παγωνίδου
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◗  Η Grindmates προέκυψε ως ιδέα πολύ αυθόρμητα, όπως έχετε περιγράψει, 
ένα βράδυ και ενώ βλέπατε σχετικό ρεπορτάζ στις ειδήσεις. Υπήρχε από πριν 
η γενικότερη επιθυμία για την δημιουργία μιας εφαρμογής με σκοπό την 
προσφορά στην κοινωνία και το περιβάλλον; Ποια ήτανε η σχέση σας μέχρι 
τότε με τον σχεδιασμό και την υλοποίηση αντίστοιχων project;

     Μέχρι εκείνη την στιγμή δεν είχα ιδιαίτερη σχέση με την επιχειρηματικότητα. Ένιωθα το 
μικρόβιο της επιχειρηματικότητας μέσα μου και εκείνη η μέρα ήταν η έναρξη της πορείας 
μου στον επιχειρηματικό κόσμο. Μέχρι τότε ήμουν λέκτορας και ερευνητής στο Διεθνές 
Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης και στο Πανεπιστήμιο της Θεσσαλίας. Αυτή την στιγμή είμαι 
ο Founder/CEO στη Gridmates Inc αλλά και Assist. Professor at Texas State University.

◗  Πόσο σημαντικό είναι να προωθούνται τέτοιου είδους καλές πρακτικές 
μέσω των νέων τεχνολογιών; Πιστεύετε ότι διευκολύνουν τους πολίτες να 
συμμετέχουν σε αυτές; 

     Το Social Entrepreneurship αποτελεί ένα σημαντικό κομμάτι του επιχειρηματικού κλάδου, 
και αναπτύσσεται πολύ τα τελευταία χρόνια. Το σκεπτικό είναι η δημιουργία προϊόντων και 
επιχειρηματικών πλάνων που αποσκοπούν στο κέρδος, αλλά και στη βελτίωση της ποιότητας 
της ζωής των ανθρώπων και την προστασία του περιβάλλοντος. 

◗  Πότε θα είναι διαθέσιμη η πλατφόρμα στην Ελλάδα; Ποια είναι τα επόμενα σας 
σχέδια για το ταξίδι της Grindmates;

     Η πλατφόρμα Gridmates θα είναι πολύ σύντομα στην Ελλάδα σε συνεργασία με έναν 
από του μεγαλύτερους και πιο ανθρωποκεντρικούς παρόχους ενέργειας της χώρας μας. 
Υπολογίζουμε στα μέσα Μαΐου 2018. Η αποστολή μας είναι να παρέχουμε την τεχνολογία 
για δωρεές ηλεκτρικής ενέργειας σε όλους εσάς και να βοηθήσουμε ευάλωτες κοινωνικές 
ομάδες και οργανισμούς που αδυνατούν να πληρώσουν για τις ενεργειακές τους ανάγκες. 

◗  Η έναρξη της επιχείρησης σας ήταν η αφορμή ή η αιτία της μετεγκατάστασης 
σας στην Αμερική; Σε τι βαθμό επηρέασε τον τρόπο ζωή σας η αλλαγή αυτή; 
Είναι η επιστροφή στην Ελλάδα στα σχέδια σας για τα επόμενα χρόνια;

     Έχοντας ζήσει το ενενήντα τοις εκατό της ζωής μου στην Ελλάδα και το δέκα τοις εκατό 
στην Αγγλία ήθελα να εξερευνήσω και την Αμερική. Η αφορμή για την μετεγκατάσταση μου 
στην Αμερική ήταν η εύρεση επενδυτών εκεί (στο Ώστιν του Τέξας και στο Σαν Φρανσίσκο) 
αλλά και η “αγορά ενέργειας”. Στην Αμερική υπάρχουν 3000 πάροχοι ενέργειας που 
κάνουν την δημιουργία ευκαιριών πιο εύκολη. Στην Ελλάδα το 2014 υπήρχαν μόνο τρεις 
πάροχοι ενέργειας. Παρόλο που εγώ βρίσκομαι στην Αμερική, πρέπει να επισημάνω ότι 
το μεγαλύτερο ποσοστό των εργασιών της εταιρείας είναι στην Ελλάδα, όπου και γίνεται η 
ανάπτυξη του λογισμικού. Αυτό είναι ένα μοντέλο, που εφαρμόζεται πολύ τώρα τελευταία 
και είναι σημαντικό για την χώρα μας. G
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◗  Ως πρώτες σπουδές επιλέξατε το ελληνικό Πανεπιστήμιο . Οι μεταπτυχιακές 
σπουδές στο εξωτερικό ήταν προγραμματισμένες από την αρχή ή προέκυψαν 
κατά την διάρκεια της προπτυχιακής σας φοίτησης;

     Ήταν προγραμματισμένες, καθώς πάντα το ήθελα και μου άρεσε η ποικιλομορφία. Το να 
σπουδάσεις ένας μέρος της ζωής σου έξω σε κάνει καλύτερο Έλληνα, καθώς μαθαίνεις το 
τι κάνεις καλά και τι λάθος. Το εξωτερικό, αλλά και η εξερεύνηση στη ζωή πάντα διευρύνει 
τους ορίζοντες ενός ανθρώπου. 

◗  Έχετε επιλέξει να ακολουθήσετε τις σπουδές σας σε επαγγελματικό επίπεδο και 
μάλιστα με μεγάλη επιτυχία. Πόσο σημαντικό είναι για έναν νέο να επιλέξει με 
προσοχή τις σπουδές του και ειδικά ένα μεταπτυχιακό. Είναι αυτή η επιλογή 
καθοριστική για την μετέπειτα πορεία του;

     Είναι πολύ σημαντικό να κάνεις τις σωστές επιλογές, καθώς μειώνεις τις ανάγκες για 
διορθωτικές αλλαγές στο μέλλον. Φυσικά, η ζωή πάντα δίνει τη δυνατότητα για ένα 
καινούργιο ξεκίνημα, αλλά καλό είναι ένας νέος να οργανώνεται κατάλληλα. Η φόρμουλα 
που ακολουθώ εγώ, βασίζεται στο μοντέλο του πεντάχρονου προγραμματισμού. Πάντα 
βάζω ένα στόχο για τα επόμενα πέντε χρόνια και προσπαθώ να τον επιτύχω. 

     Είναι πολύ σημαντικό ένας νέος να καθορίζει το που θέλει να φτάσει, καθώς μόνο τότε ξέρει 
που θέλει να πάει και άρα μπορεί να οργανώσει και να χαράξει την πορεία του. 

◗  Ποια θα έπρεπε να είναι η θέση του σχολείου, προκειμένου να δίνει στα 
παιδιά περισσότερα ερεθίσματα με σκοπό να ανακαλύψουν τις κλίσεις και τα 
ενδιαφέροντά τους;

     Ο καθηγητής και ο δάσκαλος πρέπει να εμπνέει τα παιδιά. Το σχολείο δεν πρέπει να είναι 
μία μηχανή που εμφυτέυει γνώσεις στου μαθητές, αλλά πρέπει να είναι ένα οικοσύστημα 
που διεγείρει την φαντασία των μαθητών, τους εμπνέει και τους καθοδηγεί. Ο ρόλος του 
καθηγητή είναι πολύ σημαντικός.

◗  Υπήρχαν δραστηριότητες ή μαθήματα κατά τη διάρκεια της φοίτησης σας στο 
Αρσάκειο Θεσσαλονίκης, που σας έφεραν ένα βήμα πιο κοντά σε αυτό που 
αγαπάτε;

     Φυσικά. Το Αρσάκειο Θεσσαλονίκης είναι ένα από τα σχολεία στην Ελλάδα που από παλιά 
μέχρι και σήμερα αποτελεί ένα οικοσύστημα που εμπνέει τον μαθητή. Ανθρωποκεντρικό. 
Προσωπικά, υπήρχαν καθηγητές, που με τον τρόπο διδασκαλίας τους με ενέπνευσαν 
πολύ, με το να παρατηρούμε και να ακούμε τη φύση και μετά να φιλοσοφούμε και να 
μοντελοποιούμε την παρατήρηση για τον σκοπό του μαθήματος, μέχρι και να λύνουμε 
ασκήσεις με διαδραστικό τρόπο. 

◗  Τι συμβουλή θα δίνατε σε έναν νέο που ξεκινάει τώρα τα πρώτα του 
επαγγελματικά βήματα;

     Να μην φοβάται και να απολαμβάνει το ταξίδι. Έχουμε μία ζωή και μέσα στον μονοδιάστατο 
χρονικά χώρο που ζούμε θα πρέπει να προσπαθήσουμε, να αποτύχουμε, να μάθουμε, να 
δημιουργήσουμε και να απολαύσουμε. Με σκληρή, αλλά και έξυπνη εργασία και όρεξη 
όλα γίνονται.

Η πλατφόρμα Gridmates θα είναι πολύ σύντομα 

στην Ελλάδα σε συνεργασία με έναν από του 

μεγαλύτερους και πιο ανθρωποκεντρικούς 

παρόχους ενέργειας της χώρας μας.

S U C C E S S  S T O R Y

Gridmates
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Το Αρσάκειο της Θεσσαλονίκης στεγάστηκε αρχικά, το 1939, σε οίκημα 
που βρισκόταν στον αριθμό 132 της Εγνατίας οδού, το οποίο ανήκε στην 

Εφορεία Σχολείων, και άρχισε να λειτουργεί ως Οικοκυρική και Επαγγελματική 
Σχολή. Λόγω όμως, του ολοένα αυξανόμενου αριθμού των μαθητριών και της 
παλαίωσης του κτηρίου, αποφασίστηκε η ανέγερση ιδιόκτητου κτηρίου της 
Εταιρείας στους Ελαιώνες Πυλαίας. Το 1973 ολοκληρώθηκε η μεταφορά του 
σχολείου στο νέο κτήριο. 

Η ιστορία μας 
στο πέρασμα των χρόνων

1973 1984 1987 1989 1990 1997 2004

Εγκαινιάζεται το κτήριο στους 
Ελαιώνες Πυλαίας, όπου 

μεταφέρεται η Οικοκυρική 
Σχολή της Φιλεκπαιδευτικής 
Εταιρείας στη Θεσσαλονίκη

Λειτουργεί 
το Αρσάκειο Γυμνάσιο

Μεικτοποίηση 
του Αρσακείου 
Θεσσαλονίκης

Ιδρύεται το Λυκειο στο 
Αρσάκειο Θεσσαλονίκης

Ιδρύεται Αρσάκειο 
Δημοτικό σχολείο

Ιδρύεται το Νηπιαγωγείο 
του Αρσακείου 
Θεσσαλονίκης

Λειτουργεί το κλειστό 
Γυμναστήριο ολυμπιακών 

προδιαγραφών

Memorandum
To μικρό Γυμνάσιο που μας υποδέχτηκε εκείνο το πρωινό του Σεπτεμβρίου του 1988, μας 
άλλαξε τη ζωή. Ή για να μιλήσω προσωπικά, μου καθόρισε τα πάντα μέχρι σήμερα, από την 
επαγγελματική μου εξέλιξη μέχρι τις πιο δυνατές μου φιλίες. Συνομιλώντας με τον Πρόεδρο 
της Φιλεκπαιδευτικής και καθηγητή μου στο Πανεπιστήμιο, μου είπε πόσο περήφανος 
είναι για το σχολείο της Θεσσαλονίκης που από μικρό Γυμνάσιο έφτασε να γίνει άρτιο 
υπερσύγχρονο σχολικό συγκρότημα. Έτσι είναι. Το Αρσάκειο Θεσσαλονίκης στα χρόνια 
που κύλησαν από εκείνη την πρώτη δική μου μέρα, άνθισε και ρίζωσε για τα καλά στην πόλη. 

Χρονολόγιο

Ανοίχτηκε έπειτα σε όλο τον κόσμο στέλνοντας τα παιδιά του για σπουδές κυριολεκτικά 
παντού. Είδαμε τους, αγαπημένους μας και νεαρούς τότε, καθηγητές να γίνονται διευθυντές 
και στελέχη της μεγάλης ομάδας των Αρσακείων και τα παιδιά των συμμαθητών μας να 
φοιτούν πλέον στο ίδιο σχολείο. Και είμαστε πολύ περήφανοι στην αρσακειακή οικογένεια 
για όλα αυτά. Τα Αρσάκεια Θεσσαλονίκης έχουν μια θέση στην καρδιά μας που θα είναι 
πάντα συνυφασμένη με ό,τι πιο όμορφο και δυνατό υπάρχει μέσα μας. 
Μ.Λ.

O U R  H I S T O R Y
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Με σκοπό να τιμήσουμε στο πρώτο μας τεύχος όλους, όσους πέρασαν από το Αρσάκειο Γυμνάσιο - Λύκειο, παραθέτουμε ένα ονοματολόγιο 
καθηγητριών/ών. Δεν έχουμε συμπεριλάβει στην αναφορά μας καθόλου το Νηπιαγωγείο και το Δημοτικό του Αρσακείου Θεσσαλονίκης, για τα 

οποία θα γίνει ειδικό αφιέρωμα σε επόμενο τεύχος. 

Πρόκειται για καθηγητές που σήμερα έχουν μετακινηθεί, μετατεθεί, προαχθεί, αλλά πάντοτε παραμένουν μάχιμοι εκπαιδευτικοί στα Αρσάκεια ή 
αλλού. Ως ελάχιστη ένδειξη ευγνωμοσύνης σε εκείνους που μας μόρφωσαν με τις γνώσεις και το ήθος τους, παραθέτουμε τα ονόματα τους.

Ονοματολόγιο καθηγητών

Διατελέσαντες και διατελούντες καθηγητές στο Αρσάκειο Θεσσαλονίκης

Θεολόγοι: Ειρήνη Κρίνου, Θανάσης Νευροκοπλής, Αριστέα Τσιακάλου, Κώστας 
Βασιλείου, Γιώργος Κωνσταντινίδης, Ευλαμπία Τσιρέλη
Φιλόλογοι: Γεωργία Φαρίνου-Μαλαματάρη, Ελένη Σαπουντζοπούλου, Ηλίας Βάσκος, 
Τώνια Βουλγαράκη, Βίνια Δεμίρη, Ηλίας Ντούρος, Αμαλία Μαυροειδή, Δήμητρα 
Πορτάρη, Θεανώ Σοφικίτου, Μανώλης Ορφανουδάκης. Θανάσης Μπράβος, Δήμητρα 
Παρασκευοπούλου, Σοφία Χαριτίδου, Αιμιλία Χριστοδούλου, Κατερίνα Ιωακειμίδου, 
Λεωνίδας Κατσικαρίδης, Άννα Σγουρού, Μαρία Φωτίου, Φένια Αναγνώστου, Γεωργία 
Νάνου, Νίκος Τσεντικόπουλος, Βίκτωρ Βαβαρούτσος, Σουζάνα Καρανάσιου, Αλέξης 
Αλεξίου, Πένη Πεχλιβανίδου, Αθηνά Μπαλατσούκα, Μελίνα Γραμματικοπούλου, 
Θοδωρής Κασαπίδης, Ελένη Κόντα, Τίνα Πλατσή
Μαθηματικοί: Γιώργος Καρεκλίδης, Γιάννης Καλούτσας, Βούλα Κανελλοπούλου, 
Αλβέρτος Άντζελ, Χαρά Τασιούλα, Λένα Μπίκου, Στάθης Πιπερίδης
Φυσικοί: Φωτεινή Παγώνη (φυσιογνώστρια), Ελένη Παυλίδου, Αλέκα Πολυζοπούλου, 
Κώστας Χρυσοβέργης, Νίκος Καβαρδίνας, Γιάννης Αγτσίδης, Γιάννης Καραγιάννης, 
Βασίλης Τεμπερεκίδης
Χημικοί: Ηλίας Καλαμπόκης, Βασίλης Μυλωνάς, Γεωργία Στεφανίδου

Βιολόγοι: Ηλίας Γούναρης, Αλέξης Κοκκάλου
Γαλλικών: Χρύσα Παπουτσάκη, Τζούλια Γάτσου, Ρίτα Γάθη, Καλλιόπη Μιχαλοπούλου, 
Σοφία Καρασάββα, Τζίνα Μπαδράκα
Αγγλικών: Άντα Κόκκου, Τίνα Βέργουλα, Θεανώ Σαμαρά, Άλκηστις Χαραμή, Τότα 
Οικονόμου, Άννα Οικονόμου, Βίκη Κωσταρά, Κατερίνα Κυριακίδου, Βαγγέλης Δήμος
Γερμανικών: Μαρία Θεοδώρου, Χρυσάνθη Αλεξάνδρου, Πάκης Σλίμπας, Ελένη 
Καλμπουρτζίδου, Δήμητρα Μέττεν, Χριστίνα Μαρκούδη, Φώνη Περάκη, Μαρία 
Τασοπούλου, Θένια Κωνσταντινίδου, Κατερίνα Παπαδοπούλου, Χριστίνα Φόρστερ
Καλλιτεχνικών: Χριστίνα Μαραγκού, Θοδωρής Σπανός
Γυμναστές: Νίκος Γκριμπίζης, Φιλιώ Γιούρη, Γιάννης Τσιτσιλιάνος 
Μουσικοί: Σηρπουχή Μπαρσαμιάν, Αναστασία Γκίνη
Οικιακής Οικονομίας: Νίκη Ρίζου, Παρασκευή Ποτουρίδου, Χρύσα Δανιηλίδου 
Κοινωνιολόγοι-Οικονομολόγοι: Νίκος Κατιάκος, Νάνσυ Πιλωνά, Μαρία-Αμαλία 
Βέργουλα, Στέφανος Μπάμος
Πληροφορικοί: Νίκος Χερτούρας, Αντώνης Καραγιάννης, Μπία Σφυρίδου, Μανώλης 
Γεωργάκας, Θωμάς Καλλιάκος

Ευχαριστούμε ιδιαιτέρως τον κ. Αλεξίου για την πολύτιμη βοήθεια του!
Δεκέμβριος 2018



Προχθές, στην Α΄ Γυμνασίου, μάθημα για τους χρόνους των ρημάτων. Μαθητής 

που διακρίνεται στα θετικά μαθήματα έχει τις αντιρρήσεις του, υποστηρίζοντας 

πως ούτε οι σοφότεροι επιστήμονες συμφωνούν στον ορισμό και την ουσία του 

χρόνου. Σκέφτομαι, και το λέω στα παιδιά, πόσο τους πρόλαβε ο Σαββόπουλος: «Μα 

ο χρόνος ο αληθινός/ σαν μικρό παιδί είναι εξόριστος/ Μα ο χρόνος ο αληθινός/

είν’ο γιός μας ο μεγάλος κι ο μικρός». Ο χρόνος, για τα ανθρώπινά μας δεδομένα, 

παίρνει νόημα μόνο μέσα από τα πρόσωπα που μας περιβάλλουν, υλοποιείται στις 

σχέσεις μας, σαρκώνεται στη ζωή μας, διαμορφώνοντας, εντέλει, τον εαυτό μας. 

Κι αν τα ευάριθμα φυσικά τέκνα μας, με την ανάπτυξη και την ωρίμανσή τους, 

είναι οι αμεσότεροι δείκτες της πορείας του χρόνου, τι γίνεται με εμάς τους 

εκπαιδευτικούς και τα χιλιάδες πνευματικά μας παιδιά, τους μαθητές και τις 

μαθήτριές μας; Αυτοί κι αν είναι σημεία αναγνώρισης της διαδρομής μας στο 

χώρο της εκπαίδευσης, στον εσώτερο δρόμο της ζωής μας, δηλαδή. Μ’αυτούς 

και μ’αυτές, τους παλιούς μας μαθητές και τις παλιές μας μαθήτριες, μετράμε 

όχι έναν αντικειμενικώς μετρήσιμο χρόνο, αλλά μια συνέχεια-ημισυνειδητή και 

ημιασυναίσθητη. Μια συνέχεια γνώσης, εμπειρίας, σχέσης. Μια συνέχεια που 

εδρεύει στη μνήμη, αλλά προεκτείνεται, ελπίζουμε, στο μέλλον. Στο μέλλον το 

δικό σας, στο μέλλον το δικό μας-στο κοινό μας μέλλον. 

Ο χρόνος 
   ο αληθινός!

του Αλέξη Αλεξίου
Φιλόλογος 
Αρσάκειο Γυμνάσιο 
Θεσσαλονίκης

T R U E  S T O R Y
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Ο Κούτσιας Μάριος είναι απόφοιτος του Αρσακείου Θεσσαλονίκης. Αφού ολοκλήρωσε 
τις βασικές σπουδές του στη Νομική του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, 
συνέχισε με μεταπτυχιακές σπουδές στο Πανεπιστήμιο του Έσσεξ και στο King’s 

College, στην Αγγλία, με ειδίκευση στο “Ευρωπαϊκό Δίκαιο”, τις “Πολιτικές Επιστήμες” και τις 
“Διεθνείς Σχέσεις”. Έκανε την άσκηση του στο “Ελληνικό Δίκαιο” και “Ευρωπαϊκό Δίκαιο”, 
αντίστοιχα στη Θεσσαλονίκη και στις Βρυξέλλες, στα κεντρικά της Κομισιόν. Είναι διδάκτορας 
του Πανεπιστημίου του Έσσεξ. Η διδακτορική του διατριβή είχε θέμα: «Προστασία του 
καταναλωτή και παγκόσμιο εμπόριο στο ψηφιακό περιβάλλον.» Σήμερα διδάσκει ως λέκτορας 
“Ευρωπαϊκό Εμπορικό Δικαιο”, στα Πανεπιστήμια του Έσσεξ και του Queen Mary, ενώ από 
το 2010 διδάσκει στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα του Πανεπιστημίου του Έσσεξ. Πρόσφατα 
ανέλαβε και την οργάνωση του μεταπτυχιακού μαθήματος στο “Ναυτιλιακό Δίκαιο”. Έχει 
πολλές δημοσιεύσεις σε διεθνή νομικά περιοδικά, τρεις συλλογικές εκδόσεις σχετικά με το 
“Εμπορικό-Εταιρικό δίκαιο” και είναι μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης. 

◗  Μάριε, εσύ έφυγες στο εξωτερικό σε μια εποχή που δεν φεύγανε πολλοί, σήμερα 
θεωρείς πρόβλημα ή τουλάχιστον σοβαρό πεδίο συζήτησης το φαινόμενο της 
μαζικής φυγής Ελλήνων νέων στο εξωτερικό τόσο για σπουδές όσο και για 
ζωή, γιατί κι εσύ δεν έμεινες στις σπουδές…

     Ναι, είναι πρόβλημα, κι εγώ είμαι σε μια πόλη όπου μένουν πολλές χιλιάδες Ελλήνων. 
Παραδοσιακά υπήρχε έντονη ελληνική παρουσία στον βιομηχανικό, στον ακαδημαϊκό και 
στον τραπεζικό τομέα αλλά, για παράδειγμα μέχρι το 2014/2015, παρόλο που ήταν σαφές 
ότι υπήρχε έντονο το ελληνικό στοιχείο κυρίως επαγγελματικά αλλά και τουριστικά, είχες την 
αίσθηση ότι όλο αυτό ήταν ελεγχόμενο. Ερχόντουσαν άνθρωποι, οι οποίοι είχαν σχέση με την 
Μεγάλη Βρετανία, για παράδειγμα ήταν άνθρωποι που είχαν κάνει ένα μεταπτυχιακό κι έμεναν 
δύο τρία χρόνια πριν γυρίσουν στην Ελλάδα. Τα τελευταία χρόνια είναι μια μετανάστευση, η 
οποία έχει λάβει μαζικό χαρακτήρα και παρότι δεν έχω στοιχεία είναι κάτι που το καταλαβαίνω 
από το περιβάλλον, εκεί όπου ζω, βλέποντας πόσοι Έλληνες είναι πλέον γύρω μου. Παλιά δεν 
υπήρχε αυτό. Οπότε πιστεύω ότι είναι ένα πρόβλημα, κυρίως το λεγόμενο brain drain. Είναι 
πάρα πολλοί άνθρωποι, οι οποίοι αφήνουν την Ελλάδα με σημαντικές σπουδές. Δε ξέρω κατά 
πόσο βρίσκουν αντίστοιχες θέσεις στο εξωτερικό ή ξεκινούν από πολύ χαμηλότερα, αλλά είναι 
σαφές ότι έρχονται πάρα πολλοί Έλληνες πλέον. Επειδή είμαι σε κάποια groups, τα οποία είναι 
για παράδειγμα, Ελλήνων επαγγελματιών στο Λονδίνο, είχαν ελάχιστη κίνηση τα προηγούμενα 
χρόνια, δηλαδή ήταν ελάχιστοι οι άνθρωποι που ζητούσαν πληροφορίες και τώρα είναι 30.000-
40.000 άτομα εγγεγραμμένα σε αυτά, σε σύγκριση με τους 5.000-6.000 πριν τέσσερα-πέντε 
χρόνια και μάλιστα οι πληροφορίες που ζητάνε είναι πολύ πιο βασικές. Ας πούμε, έρχομαι με 
την οικογένειά μου για να βρω δουλειά και είμαι ηλεκτρολόγος μηχανικός, χημικός μηχανικός 
ή οτιδήποτε... Οπότε καταλαβαίνεις ότι είναι ένα θέμα έντονο.

◗  Σήμερα και με βάση το πως βλέπει ένας νέος τα πράγματα, πολλές φορές λέμε: 
«στο εξωτερικό θα βρω αξιοκρατία». Εσύ συνάντησες αξιοκρατία εκεί; 

      Απόλυτη. Δε μπορώ να μιλήσω γενικά για το εξωτερικό, αλλά στο Λονδίνο και συγκεκριμένα 
στον ακαδημαϊκό χώρο, απόλυτη. Για παράδειγμα στο πανεπιστήμιο, όταν ανοίγει μια θέση, 
πρέπει να ανοίξει μια ιστοσελίδα, η οποία είναι προσβάσιμη σε όλο τον κόσμο, πρέπει να ανοίξει 
για τουλάχιστον ένα μήνα και γίνονται εκατοντάδες αιτήσεις. Εμείς τώρα που ανοίξαμε μερικές 
θέσεις είχαμε περίπου τετρακόσιες, πεντακόσιες αιτήσεις από όλο τον κόσμο, οπότε ακόμα κι αν 

Μάριος Κούτσιας
Καθηγητής Νομικής στο Λονδίνο 
μας μιλάει για την εμπειρία της δουλειάς 
και της ζωής του στο εξωτερικό.

Πιστεύω ότι είναι ένα πρόβλημα το 

λεγόμενο brain drain. Είναι πάρα πολλοί 

άνθρωποι, οι οποίοι αφήνουν την Ελλάδα 

με σημαντικές σπουδές.

του Βασίλη Δημόκα

I N T E R V I E W
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◗  Ποιες είναι οι πιθανές δυσκολίες κατά τη γνώμη σου που θα συναντήσει ένας 
Έλληνας, εάν αποφασίσει να σπουδάσει ή να κάνει καριέρα στο εξωτερικό;

     Καταρχάς, πρέπει να το θέλει, γιατί αν το θέλει θα μπορέσει να αντιμετωπίσει τα προβλήματα 
που ενδεχομένως θα προκύψουν. Τι εννοώ. υπάρχουν εκείνοι που το έχουν ως στόχο και 
όλα τα βλέπουν ως προκλήσεις και τα αντιμετωπίζουν επιτυχώς, για παράδειγμα διαφορά 
γλώσσας, κουλτούρας, προσαρμόζονται, μαθαίνουν καινούργια πράγματα, ανοίγονται 
σε μια νέα αγορά εργασίας, σε έναν νέο κόσμο, ενώ άνθρωποι οι οποίοι είναι λίγο πιο 
συντηρητικοί, με την έννοια ότι δε μπορούν να προσαρμοστούν, κλείνονται, κάνουν παρέα 
με ένα κομμάτι Ελλήνων μόνο. Έτσι έχουν προβλήματα γλώσσας, δε διευρύνουν τον κύκλο 
τους, οπότε ενίοτε έχουν και επαγγελματικά προβλήματα στο μέλλον. Άρα κυρίως εξαρτάται 
από την προσέγγισή σου θα έλεγα. Το πρώτο λοιπόν, είναι η γλώσσα (δεν ισχύει τόσο για τους 
Έλληνες), το δεύτερο είναι η διαφορά στα επαγγελματικά στάνταρ. Αν είσαι για παράδειγμα, 
επαγγελματίας λογιστής να ξέρεις ποιες επαγγελματικές προϋποθέσεις υπάρχουν στην 
Ελλάδα και ποιες στην Αγγλία. Πολλές φορές διαφέρουν. Και το τρίτο είναι η προσαρμογή 
σε έναν καινούργιο τρόπο ζωής. Αν σου αρέσει, αν το κάνεις επειδή σε ανάγκασε η ζωή να 
το κάνεις και δεν είσαι πολύ πρόθυμος ή αν απλώς το βλέπεις ως πρόκληση και θέλεις να το 
αντιμετωπίσεις πολύ πιο θετικά.

◗  Θεωρείς ότι το σχολείο με όσα εφόδια σου έδωσε, υπήρξε σημαντικός καταλύτης 
στο να πάρεις την απόφαση να φύγεις στο εξωτερικό; Σου έδωσε τα κίνητρα για να 
κάνεις ένα τέτοιο βήμα ή ήταν καθαρά δική σου απόφαση, δική σου πρωτοβουλία;

     Όταν κοιτάει κανείς τόσο πίσω είναι δύσκολο να βρει τον ακριβή λόγο που έκανε κάτι, αλλά νομίζω 
ότι σε αυτήν την ηλικία είναι σημαντικά δύο πράγματα, το σχολείο και η οικογένεια, δηλαδή τα 
ερεθίσματα που λαμβάνεις από εκεί. Το Αρσάκειο ήταν σημαντικό γιατί αφενός ήταν ένα καλό 
σχολείο. Είναι διαφορετικό ένα σχολείο που έχεις καλές υποδομές, καλό διδακτικό προσωπικό, 
στο οποίο υπάρχει μεγαλύτερη επιμέλεια και τα μαθήματα είναι πιο εκσυγχρονισμένα και 
προσαρμοσμένα. Είναι έπειτα, η επανατροφοδότηση που λαμβάνεις από τους καθηγητές. Νομίζω 
από το σχολείο παίρνεις αυτό που στην Αγγλία λέμε work ethic, δηλαδή μια προσέγγιση που έχεις, 
ώστε να εργάζεσαι με επιμέλεια πάνω σε κάτι και τη δυνατότητα που σου δίνει το σχολείο να 
καταλάβεις τι σε ενδιαφέρει και τι όχι, γιατί νομίζω στα δεκατρία ή στα δεκατέσσερα λίγοι ξέρουν 
τι θέλουν να κάνουν ή τι τους ενδιαφέρει. Ούτε εγώ ήξερα. Δεν ήξερα ούτε αφότου μπήκα στη 
Νομική. Ήξερα για το γενικότερο πεδίο αλλά δεν ήξερα τι ακριβώς. Ήταν όμως σημαντικό, γιατί 
αφενός ήταν πολύ ευχάριστα χρόνια, αυτό παίζει μεγάλο ρόλο, γιατί όταν περνάς ευχάριστα 
αγαπάς γενικά ό, τι κάνεις και αφετέρου ήταν ενδεικτικός ο τρόπος με τον οποίον προσέγγιζαν το 
όλο θέμα της διδασκαλίας που θεωρούνταν πολύ φιλικό. Σου έδινε τη δυνατότητα να καταλάβεις 
τι σου αρέσει και τι όχι. Επίσης, το συγκεκριμένο σχολείο είχε πολλές ώρες διδασκαλίας ξένων 
γλωσσών ήδη από τότε, και χωρίς να είναι το απολύτως τυπικό μάθημα. Ήταν δηλαδή, διανθισμένο 
με πολλά ξενόγλωσσα βιβλία, με ξένη μουσική, με ξένη λογοτεχνία. Πραγματά τα οποία εμένα 
μου άρεσαν πάρα πολύ, γιατί πάντα μου άρεσε ο αγγλόφωνος πολιτισμός. Ας πούμε ότι όλα αυτά 
ήταν ένα επιπρόσθετο ερέθισμα, σε συνδυασμό και με άλλα στοιχεία, για να πω ότι θα ήθελα να 
πάω σε αυτή τη χώρα αργότερα. Πάντα είναι σημαντικό το σχολείο και η πρώτη μόρφωση που 
λαμβάνεις, διότι είναι το πρώτο βήμα. Είναι αυτό που θα σου μάθει αν σου αρέσει να διαβάζεις ή 
όχι, κι επειδή εμείς περνούσαμε και καλά, και ως παρέα κυριολεκτικά, ήταν πολύ σημαντικό. Πάντα 
θα υπάρχουν μαθήματα που σου αρέσουν και μαθήματα που δε σου αρέσουν. Είναι πολύ λογικό 
από τη στιγμή που υπάρχει μια τόσο μεγάλη γκάμα. Θεωρώ όμως, το σχολείο ένα πολύ σημαντικό 
ερέθισμα, και το θυμάμαι με πολλή ευχαρίστηση.

◗  Με την εμπειρία που έχεις ως άνθρωπος που έφυγες στο εξωτερικό, ζεις 
στο εξωτερικό αλλά και ως καθηγητής, σήμερα τι θα συμβούλευες σε ένα 
απόφοιτο λυκείου, ο οποίος ετοιμάζεται να ανοίξει τα φτερά του στην ανώτατη 
εκπαίδευση και για κάποιον που έχει στόχο την Νομική;

     Να είναι μια απόφαση συνειδητή, δηλαδή να του αρέσει αυτό που θα κάνει. Αυτό που λέω 
σε όλους, και στους φοιτητές μου, είναι να κάνουν έναν συνδυασμό πραγμάτων που τους 
ενδιαφέρουν, στα οποία είναι καλοί και ταυτόχρονα που τα θέλουν πολύ. Γιατί αν επιλέξουν 
κάτι είτε λόγω πίεσης από το οικογενειακό περιβάλλον, είτε επειδή θεωρούν ότι έχει μια καλή 
επαγγελματική αποκατάσταση, είναι τέτοιες οι προκλήσεις μετά που αν δε τους αρέσει το 
αντικείμενο, δε θα πάει καλά. Οπότε αυτό που θα τους συμβούλευα είναι να βάλουν όλον 
τον εαυτό τους σε αυτό. Τα φοιτητικά χρόνια είναι κάποια χρόνια στα οποία περνάς όμορφα 
σαφέστατα, όπως όλοι μας, αλλά να μην το πάρουν πολύ ελαφριά, γιατί η “καταγραφή” 
που κάνεις εκεί πέρα γίνεται “ορατή” μετά. Η Νομική είναι ένας τομέας εξαιρετικά ευρύς, 
μπορείς να κάνεις πάρα πολλά πράγματα. Κι εγώ δε φανταζόμουν ότι θα γίνω ακαδημαϊκός. 
Όταν μπήκα στη Νομική έλεγα μάλλον θα γίνω δικηγόρος, αλλά δεν μου άρεσε ιδιαίτερα ως 
ιδέα, οπότε μετά είδα ότι υπάρχουν ένα σωρό άλλα πράγματα. Οι απόφοιτοι της Nομικής 
μπορούν να μπουν σε εταιρείες, σε πολυεθνικές, στο διπλωματικό σώμα, στο δικαστικό, σε 
τόσους κλάδους... Πραγματικά υπάρχουν και πολλοί τομείς, τους οποίους δε τους ξέρουμε. 
Τέλος, θα έλεγα να κάνουν τις σωστές επιλογές και με βάση την εποχή. Είναι σημαντικό το 
πότε γίνεται μία επιλογή, γιατί πολλές φορές τα δεδομένα αλλάζουν.

εγώ, ας πούμε ως επικεφαλής μιας σχολής, σου υποσχεθώ μια θέση γιατί είσαι και διδάκτορας για 
παράδειγμα, δεν το εγγυώμαι, γιατί είναι ανοικτή διαδικασία και στην επιλογή της θέσης μετέχουν 
άτομα, τα οποία δεν είναι από Νομική, είναι από διάφορες σχολές εκτός του πανεπιστημίου. Τώρα 
βεβαια, δεν ξέρω τι γίνεται για παράδειγμα αν μιλάμε για κάτι πολύ πιο απλό όπως μια επιχείρηση 
σαν αυτή που είμαστε τώρα, ένα καφέ ή ένα εστιατόριο, όπου μπορεί να υπάρχουν γνωριμίες, αλλά 
η μέχρι τώρα εμπειρία μου, και είναι δεκαετής στον ακαδημαϊκό τομέα, είναι ότι η αξιοκρατία ήταν 
απόλυτη. Κι έχω δει και πολύ κόσμο από Ελλάδα που βρήκε δουλειά στα πανεπιστήμια που δούλευα, 
ενώ είχαμε ανοίξει μια θέση έχοντας υπόψη κάποια άτομα του πανεπιστημίου και θα μπορούσαμε 
να τα χρησιμοποιήσουμε σε ανάλογη θέση, παρόλαυτά την ανοίξαμε τη θέση. Έκαναν αίτηση άτομα 
από Γαλλία, από Ελλάδα και Ιταλία και πήραμε εκείνα.

◗  Ανέκαθεν το ναυτιλιακό δίκαιο είναι από τις πρώτες επιλογές των Ελλήνων 
φοιτητών Νομικής. Επαγγελματικά είναι ένας πολλά υποσχόμενος κλάδος, ίσως 
επειδή και η Ελλάδα έχει έντονη ναυτιλιακή δραστηριότητα, που μπορεί να σου 
ανοίξει πόρτες μελλοντικά.

     Σου ανοίγει… Καταρχήν, για τους Έλληνες είναι σημαντικό για δύο λόγους. Το πρώτο είναι η 
εφοπλιστική κοινότητα του Λονδίνου, που είναι σε μεγάλο βαθμό σε ελληνικά χέρια, δηλαδή έχω 
πάει σε ναυτιλιακές εταιρίες στο Λονδίνο και σχεδόν μιλούν ελληνικά στον χώρο εργασίας γιατί 
είναι όλοι Έλληνες και το δεύτερο είναι ότι είναι, ας πούμε, από τις λίγες βιομηχανίες, τομείς 
οικονομικούς που λειτουργούν καλά στην Ελλάδα μαζί με τον τουρισμό. Και το τρίτο είναι ότι δεν 
είναι όπως είναι το Ευρωπαϊκό, το Διεθνές ή το Εμπορικό που γίνονται εκατοντάδες μεταπτυχιακά. 
Είναι λίγα τα προγράμματα μεταπτυχιακών στο Ναυτιλιακό στην Αγγλία. Δεν ξέρω πόσα είναι 
ακριβώς, αλλά δεν νομίζω να είναι πάνω από δέκα. Οπότε είναι και μικρότερος ο αριθμός των 
ανθρώπων που το κάνουν, άρα πιο πιθανό να βρεις κάποια δουλειά. Στο πανεπιστήμιο που 
δουλεύω τώρα, για πρώτη φορά εισαγάγαμε ένα μεταπτυχιακό στο Διεθνές Ναυτιλιακό δίκαιο, 
το οποίο το προωθούμε τώρα σε Έλληνες και αρχίζει και γίνεται σιγά σιγά, δημοφιλές. 

◗  Εσύ και από την προσωπική σου εμπειρία θεωρείς πιθανό το ενδεχόμενο να 
επιστρέψει πίσω στην Ελλάδα, σε παραγωγική ακόμα ηλικία, ένας Έλληνας που 
έχει φύγει στο εξωτερικό είτε για σπουδές, είτε για ζωή.

     Όχι ιδιαίτερα, και αυτό δε το λέω έτσι θεωρητικά. Το λέω, γιατί έχω δει και σχετικές συζητήσεις σε 
διάφορα fora και από με φίλους και για παράδειγμα, πιο πρακτικά, τώρα που και η Αγγλία μπαίνει σε 
ένα κύκλο κρίσης λόγω Brexit και φεύγουν πολλοί Ευρωπαίοι πίσω στις χώρες τους, οι Έλληνες δε 
γυρνάνε. Κοιτάνε μέχρι τελευταία στιγμή να δούνε τι θα γίνει και ψάχνουν άλλες αγορές με εξαίρεση 
την ελληνική. Νομίζω λόγω της οικονομικής κρίσης στην Ελλάδα και λόγω αδυναμίας να βρεις 
δουλειά στον τομέα σου, ενδεχομένως και λόγω έλλειψης αξιοκρατίας, που είπαμε πριν, δεν νομίζω 
να είναι πολύ δημοφιλής επιλογή, να γυρίσουν πίσω Έλληνες. Ας πούμε ένας ο οποίος δουλεύει ως 
πολιτικός μηχανικός ή ως καθηγητής σε πανεπιστήμιο ή σε ναυτιλιακό τομέα, σε τραπεζικό τομέα 
σε πολύ καλές θέσεις ή στην ιατρική επιστήμη, που δουλεύουν πολλοί Έλληνες, είναι δύσκολο να 
γυρίσουν εδώ και να βρουν την ίδια δουλειά. Δεν αναφέρομαι στις ίδιες απολαβές, εννοώ θέση με 
πάνω-κάτω τις ίδιες αρμοδιότητες.
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◗  Σας παραθέτουμε αποσπάσματα από την πολύ χρήσιμη κουβέντα που είχαμε:
Γ. Μπαμπινιώτης: «Χαιρετίζω τη δραστηριότητα που αναλαμβάνετε οι απόφοιτοι των Αρσακείων 
Θεσσαλονίκης. Θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντική και μάλιστα θα ήθελα να επεκταθεί και με 
ανάλογη συνεργασία με την Αθήνα και την Πάτρα. Τα Γιάννενα είναι ακόμα ένα νέο σχολείο, 
αλλά οργανωμένους συλλόγους αποφοίτων έχει η Αθήνα και η Πάτρα. Επομένως υπάρχει μια 
δυνατότητα διεύρυνσης, η οποία είναι επιθυμητή. Εμείς έχουμε μια ιδιαίτερη εκτίμηση στους 
ανθρώπους που ήδη έχουμε μορφώσει, δηλαδή στους αποφοίτους μας, και επιδιώκουμε αυτή 
τη συνεργασία. 
Πιστεύουμε ότι οι απόφοιτοι είναι η προέκταση του σχολείου, είναι η ηθική και βιωματική 
ανατροφοδότηση των σχολείων και είναι πολύ σημαντικό για τα παιδιά που φοιτούν, να βλέπουν τα 
μεγαλύτερα παιδιά, στην πραγματικότητα που τελείωσαν να μπορούν να συζητήσουν μαζί τους, να 
μεταφέρουν οι απόφοιτοι τις εμπειρίες και την πείρα που έχουν αποκτήσει. “Πήγα επί παραδείγματι 
στην φιλοσοφική σχολή, είμαι ικανοποιημένη/ δεν είμαι, θα προτιμούσα να είχα κάνει κάτι άλλο”, ή 
“υπάρχουν αυτές οι δυνατότητες κι έχω ακούσει ότι τελειώνοντας αυτή τη σχολή μπορώ να κάνω 
αυτό κι εκείνο”, δηλαδή είναι και μια κατεύθυνση επαγγελματικού προσανατολισμού στην πράξη από 
την πείρα που αποκτούν οι απόφοιτοι, θετική ή αρνητική. Εμείς σας θέλουμε κοντά στα σχολεία και 

Στο περιθώριο του 6ου Παναρσακειακού Μαθητικού συνεδρίου, είχαμε 
τη χαρά και την τιμή να συναντήσουμε κατ’ ιδίαν τον Πρόεδρο της 

Φιλεκπαιδευτικής, ομότιμο καθηγητή Γλωσσολογίας και πρώην Πρύτανη του 
Πανεπιστημίου Αθηνών, κ. Γεώργιο Μπαμπινιώτη. Στην αντιπροσωπεία μας 
συμμετείχαν ο πρόεδρος του Συλλόγου, Γιώργος Μαλαθούνης, η υπέυθυνη ύλης 
του “ ΊRIΣ”, Μαρία Λαζαρίδου και η μαθήτρια της Α ΄Λυκείου, Αφροδίτη Κασιμάτη. 
Στη γόνιμη και κατατοπιστική συζήτηση που είχαμε, ενισχύσαμε την πεποίθηση 
μας ότι οι απόφοιτοι ως οργανικά μέλη της μεγάλης οικογένειας των Αρσακείων 
σχολείων, έχουν μέλλον και μεγάλο πεδίο δράσης, το οποίο θα καταστεί δίκτυο 
συνεργασιών και κοινών προσπαθειών για το κοινό καλό όλων.  

Γιορτάσαμε τα 182 χρόνια λειτουργίας των 

σχολείων. Επομένως, υπάρχει μια συνέχεια και 

μια παράδοση ποιότητας παιδείας

Συνάντηση με τον      
Πρόεδρο της Φ.Ε.

επειδή είσαστε νέοι άνθρωποι και “ζωντανοί” άνθρωποι. Επομένως, επιθυμούμε, 
προσβλέπουμε και θα στηρίξουμε αυτή τη συνεργασία.»
◗  Ο κ. Πρόεδρος, μας έδωσε και ένα ελληνικό ερμήνευμα για την έννοια 

του lobbying και του networking:
Γ. Μπαμπινιώτης: «Είναι η αίσθηση κοινότητας, διότι περί αυτού πρόκειται. Μια 
κοινότητα, στην οποία ανήκουν οι φοιτώντες, οι απόφοιτοι και ό, τι είναι γύρω 
από αυτούς. Η δε αίσθηση κοινότητας είναι πάρα πολύ σημαντική, ακόμα και 
στον επαγγελματικό, στον εργασιακό χώρο. Δηλαδή, έχει σημασία να ξέρουμε 
ότι κάποιοι είναι γιατροί, κάποιοι είναι δάσκαλοι από τους αποφοίτους και θα 
μπορούσε κάποιος να τους συμβουλευτεί ή να συνεργαστεί. Υπάρχουν διάφορες 
δυνατότητες. 

◗  Επίσης, μας έθεσε το θέμα της συμβολής των αποφοίτων για την 
στήριξη των σχολείων από τα οποία αποφοίτησαν: 

Γ. Μπαμπινιώτης: «Έχω μια πρόσφατη εμπειρία από τη συνεργασία μας με το 
ίδρυμα «Σταύρος Νιάρχος», για ένα έργο, το οποίο συνεχίζουμε στο Αρσάκειο 
Ιωαννίνων που είναι ο “βενιαμίν” των Αρσακείων. Εκεί λοιπόν, ετέθη από το ίδρυμα 
μια αρχή, η οποία είναι γενικότερη. Ποια είναι η αρχή αυτή; Μας ρώτησαν: «Εσείς 
(σε κάτι που ζητάμε, να κτίσουμε ένα κτήριο εκεί) ως Φιλεκπαιδευτική Εταιρεία που 

I N T E R V I E W
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Σέχετε χιλιάδες αποφοίτους, τι μπορείτε να κάνετε, ώστε να υπάρχει μια συμμετοχή;» 
Δεν είναι πάντοτε οικονομικό το θέμα, αλλά μπορεί να είναι και οικονομικό, όχι όμως ως συμμετοχή για να 
δώσουν οι απόφοιτοι χρήματα, αλλά μπορούν να βρουν χρήματα. Και είναι σημαντικό αυτό. 
Πείτε ότι θα θέλαμε να κάνουμε κάτι στην Θεσσαλονίκη, διότι εσείς θα βοηθούσατε για την Θεσσαλονίκη, και 
μας χρειάζεται κάτι, ένα μικρό γήπεδο φέρ’ ειπείν. Θα ήταν σημαντικό, ένα μέρος του ποσού να μπορούσε 
να έχει εξευρεθεί, όχι κατ’ ανάγκη χρηματοδοτηθεί, γιατί είστε νέοι απόφοιτοι, επαγγελματικά μπορεί να 
μην έχετε τακτοποιηθεί ακόμη. Υπάρχουν όμως και παλαιότεροι και έξω από τα σχολεία, άνθρωποι που 
θα μπορούσατε πλέον ως ομάδα και ως μια θεσμική μορφή που έχετε, ως μια οργανωμένη ομάδα από 
ένα καλό σχολείο να έχετε μια επιρροή, ώστε να έχετε μια τέτοια συμμετοχή που μπορεί να έχει συμβολικό 
χαρακτήρα, έστω και λίγο πιο ουσιαστικό. Έτσι θα μπορέσετε να βοηθήσετε ώστε να γίνουν και κάποια 
πράγματα από τους αποφοίτους, ως ας πούμε προσφορά στο σχολείο τους.» 

◗  Τον ρωτήσαμε πώς οραματίζεται τα Αρσάκεια του μέλλοντος:
Γ. Μπαμπινιώτης: «Τα Αρσάκεια του μέλλοντος είναι μια προέκταση των Αρσακείων του παρόντος 
και επίσης μια προέκταση των Αρσακείων του παρελθόντος. Δηλαδή αυτά τα σχολεία δεν είναι χθεσινά. 
Γιορτάσαμε τα 182 χρόνια λειτουργίας των σχολείων. Επομένως, υπάρχει μια συνέχεια και μια παράδοση, 
η οποία όμως έχει το εξής χαρακτηριστικό: είναι μια παράδοση ποιότητας παιδείας. Δηλαδή, τα Αρσάκεια, 
η ιδεολογία των Αρσακείων, ως μη κερδοσκοπικά σχολεία είναι μια ποιότητα παιδείας, η οποία ποιότητα 
παιδείας συνίσταται σε δύο πυλώνες, ο ένας είναι της γνώσης, της μόρφωσης που πρέπει να έχει ένας 
άνθρωπος, ο άλλος είναι το στοιχείο των αξιών, αρχών, κανόνων που για μας είναι ο δεύτερος άξονας. Για 
άλλα σχολεία ίσως δεν υπάρχει καν, αν δεν αποφεύγεται κιόλας. Σε εμάς είναι ο δεύτερος άξονας. 
Δεν είναι τυχαίο ότι οι απόφοιτοι των Αρσακείων σχολείων έχουν διαμορφώσει ήδη μια προσωπικότητα που 
τους διακρίνει από άλλους. Αυτά μας λένε οι φοιτητές μας, αυτά μας λένε οι επιστήμονες, οι επαγγελματίες. 
Όπου βρεθούν, έχουν κάτι άλλο. 
Το κάτι άλλο δεν είναι ότι ξέρουν περισσότερα γράμματα (και αυτό είναι σημαντικό) αλλά από το ότι έχουν 
διαμορφώσει έναν χαρακτήρα που έχει κάποιες αξίες, κάποιες αρχές, έχει κανόνες. Αυτά λοιπόν, τα 
δίναμε, τα δίνουμε και θα τα δίνουμε. Από την άλλη πλευρά η Φιλεκπαιδευτική Εταιρεία, στην οποία είμαστε 
άνθρωποι χωρίς αμοιβή, χωρίς σχέση οικονομική, πανεπιστημιακοί, καθηγητές, γνώστες της παιδείας, 
βρισκόμαστε πάντα σε ένα στάδιο ανάπτυξης.
Σε αυτή τη χώρα ακούμε τα τελευταία χρόνια διαρκώς για ανάπτυξη. Εμείς λοιπόν, που είμαστε και δάσκαλοι 
και δεν είμαστε οικονομικοί φορείς, έχουμε κάνει πράξη την ανάπτυξη. Διότι τι άλλο είναι το να έχεις, το να 
δώσεις αυτό το χαρακτήρα και αυτή την έκταση στα σχολεία Θεσσαλονίκης; Όταν αναλάβαμε τα σχολεία 
της Θεσσαλονίκης ήταν ένα Γυμνάσιο με κάποιες τάξεις και τώρα το βλέπετε τι είναι. Ένα πλήρες, ζωντανό, 
δυναμικό σχολείο με τεράστιο αριθμό και μαθητών και εκπαιδευτικών και τα κτήριά του και λοιπά. Λοιπόν, 
αυτό είναι ανάπτυξη. Και το ίδιο ισχύει για την Πάτρα. Καταλήφθηκε το κτίριο, διότι το πήρε ο Δήμος, δήθεν 

να το αξιοποιήσει, το άφησε και ερήμωσε και χτίσαμε ένα 
άλλο σχολείο δυναμικό, το οποίο είναι στολίδι. Το ίδιο είναι 
και τα Γιάννενα. Το ίδιο είναι η παρουσία των Αρσακείων 
εκτός Ελλάδας, στα Τίρανα. 
Ήδη συμμετέχουν στο συνέδριο παιδιά από τα Τίρανα, 
κάνουν τις ανακοινώσεις τους, τα οποία βέβαια είναι παιδιά 
αλβανάκια στην καταγωγή, που όμως, μιλάνε στα ελληνικά 
και αισθάνονται μια άλλη σχέση με την Ελλάδα. Εμείς, 
εάν θέλετε ένα χαρακτηριστικό, είμαστε η πραγματική 
ανάπτυξη, πάντοτε βέβαια σε επίπεδο παιδείας. Έξω από 
την Ελλάδα προσπαθούμε να κτίσουμε γέφυρες πολιτισμού 
και επικοινωνίας, μέσα στην Ελλάδα να υψώνουμε 
πύργους εκπαιδευτικής και παιδευτικής ποιότητας. Δεν 
είναι ο αριθμός των σχολείων μόνο, είναι η ποιότητα της 
εκπαίδευσης που παρέχεις. Και εκεί είναι που είμαστε 
περήφανοι, που υπερτερούμε, που ξεχωρίζουμε. ‘Οταν 
δείτε τα ποσοστά εισαγωγής στα πανεπιστήμια αλλά και την 
επαγγελματική πρόοδο και επιτυχία των ανθρώπων. Όπου 
βρεθούμε, εντός κι εκτός Ελλάδος θα μας πλησιάσει μια 
κοπέλα, ένα αγόρι που λέει, «ξέρετε, εγώ έχω τελειώσει το 
Αρσάκειο». 
Δε λέω μόνο στο πανεπιστήμιο που είναι χιλιάδες, λέω 
στη ζωή. Όπου πας. Πας στα μέσα ενημέρωσης, θα δεις 
δημοσιογράφους από το Αρσάκειο. Κάναμε προχτές 
αυτό με την Βαρδινογιάννη (sic: η κοινή δράση της 
Φιλεκπαιδευτικής με το Ίδρυμα Βαρδινογιάννη: “Λέμε την 
αλήθεια στην εξουσία”). Η άμεση συνεργάτης της είναι 
από εδώ.»

◗  Τέλος, κλείσαμε την συζήτηση με μια παρότρυνση 
και ένα “στοίχημα”:

Γ. Μπαμπινιώτης: «Μπορείτε να συνεργαστείτε και να 
έχετε αυτό που λείπει σε άλλες περιπτώσεις που είναι η 
άμεση επαφή με τα σχολεία. Εμείς θα σας βοηθήσουμε και 
αν το πετύχετε, θα έχετε πραγματικά πετύχει.»

Δεκέμβριος 2018
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Τα Αρσάκεια σχολεία είναι πάνω από όλα οι μαθήτριες και οι μαθητές που 
πέρασαν από αυτά. Για το λόγο αυτό από το 1933 λειτουργεί ο Σύλλογος 

Αποφοίτων Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας, στοχεύοντας στην ενίσχυση των 
σχέσεων μεταξύ των αποφοίτων και την ανάληψη κοινωνικής και πολιτιστικής 
δράσης από μέρος τους. Πληθώρα δραστηριοτήτων που διοργανώνονται από 
το Σύλλογο, όπως αθλητικές, πολιτιστικές, φιλανθρωπικές και κοινωνικές, 
υποστηρίζονται ένθερμα από τα μέλη του Συλλόγου, τα οποία έμπρακτα 
αποδεικνύουν την θέληση τους να κρατήσουν αναμμένη τη φλόγα της 
αρσακειακής εστίας. Η ανιδιοτελής δράση των μελών του Συλλόγου μας, έχει 
συντελέσει στην καθιέρωση του Συλλόγου Αποφοίτων της Φιλεκπαιδευτικής 

Εταιρείας σε έναν από τους μεγαλύτερους της Ελλάδας.

Χριστουγεννιάτικος Χορός 
Τον Περασμένο Δεκέμβριο, όπως κάθε χρόνο έλαβε χώρα ο  χριστουγεννιάτικος χορός του 
Αρσακείου σχολείου Θεσσαλονίκης, στο “Skyline” στην κορυφή του Πύργου του ΟΤΕ. H προσέλευση 
αποφοίτων, αλλά και καθηγητών, ήταν για άλλη μια χρονιά μεγάλη, με αποτέλεσμα τη δημιουργία ενός 
άκρως εορταστικού κλίματος μέχρι αργά το βράδυ. Οι απόφοιτοι είχαν την ευκαιρία να μοιραστούν 
μεταξύ τους εμπειρίες από τα σχολικά τους χρόνια και να ανακαλέσουν κοινές ευχάριστες 
αναμνήσεις με τους παλαιούς καθηγητές τους. Στο τέλος της εκδήλωσης, πραγματοποιήθηκε η 
καθιερωμένη κλήρωση με πολλά διαφορετικά δώρα για τα μέλη του Συλλόγου.

Μαραθώνιος
Οι απόφοιτοι του Αρσακείου Θεσσαλονίκης δίνουν μήνυμα υγείας και άθλησης, με την ενεργή 
συμμετοχή τους στο διεθνή Μαραθώνιο «Μέγας Αλέξανδρος». Δε θα μπορούσε φυσικά 
να είναι απών από ένα τόσο μεγάλο αθλητικό γεγονός, ο καθηγητής Φυσικής Αγωγής του 
Αρσακείου Λυκείου Θεσσαλονίκης, Νίκος Γκριμπίζης, ώστε να εμψυχώνει την υπόλοιπη 
ομάδα, ενώ ιδιατέρως τιμητική ήταν η συμμετοχή της πρώην διευθύντριας του Αρσακείου 
Γυμνασίου Θεσσαλονίκης, Αλεξάνδρας Πολυζοπούλου.

Εκδηλώσεις  
Δραστηριότητες ΣΑΑΘ

Όλυμπος
Η αθλητική δραστηριότητα των αποφοίτων μας, ωστόσο, εκτείνεται και εκτός πόλεως, καθώς 
τον Ιούνιο του 2017, για πρώτη φορά διοργανώθηκε ανάβαση στον Όλυμπο. Με πρωτοστάτη, 
τον ταμία του Συλλόγου Αποφοίτων και πιστοποιημένο ορειβάτη του Ορειβατικού Συλλόγου 
Θεσσαλονίκης, Δημήτριο Νότα, η ομάδα κατάφερε να φτάσει στο καταφύγιο «Αποστολίδη», 
στα 2.700 μέτρα. Φυσικά, η συγκεκριμένη εξόρμηση είναι μόνο η αρχή, καθώς ήδη 
προετοιμάζονται ανάλογες δράσεις για τους μήνες που ακολουθούν.

της Έφης Γιατρά
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Αποφοίτηση 2018
του Βασίλη Δημόκα

Το βράδυ της 28ης Ιουνίου μια ακόμα σχολική χρονιά ολοκληρώθηκε επίσημα με την 
τελετή αποφοίτησης. Μαθητές καλοντυμένοι, γονείς, συγγενείς και φίλοι συγκινημένοι 
και περήφανοι συγκεντρώθηκαν για τους νέους απόφοιτους. Τα συναισθήματα ήταν 

ανάμεικτα, όμως όλοι συμφώνησαν στο να κοιτάξουν μπροστά γιατί μπορεί να κλείνει ένα μεγάλο 
κεφάλαιο, ανοίγει όμως ένα νέο. 

Ποιος μπορεί να αμφισβήτησε έστω και για μια στιγμή ότι τα σχολικά του χρόνια ήταν υπέροχα; 
Ποιος μπορεί να μη μελαγχόλησε λιγάκι στην σκέψη ότι από την επόμενη μέρα η συνεύρεση με 
τους συμμαθητές στους χώρους που αποτελούσαν δεύτερο σπίτι τους θα αποτελεί παρελθόν, 
ότι οι αγωνίες, τα χτυποκάρδια της σχολικής ζωής, το κους-κους για δασκάλους, φίλους 
και συμμαθητές θα τελειώσει; Κανείς. Όλα αυτά θα αποτελούν ευχάριστες αναμνήσεις που 
θα συνοδεύουν τους αποφοίτους στο υπόλοιπο της ζωής τους. Εξάλλου, με την τελετή της 
αποφοίτησης αναγνωρίζεται πλέον η ικανότητα των παιδιών να αξιολογήσουν ώριμα την 
περίσταση και να κοιτάξουν κατάματα το μέλλον που ανοίγεται μπροστά τους. 

Σε αυτό το κλίμα η διευθύντρια του σχολείου Άννα Σγουρού, ως εκπρόσωπος του Συλλόγου 
Καθηγητών και η απόφοιτος του 1994 Μαρία Λαζαρίδου, καθώς και ο πρόεδρος του Συλλόγου 
Γονέων και Κηδεμόνων κ. Δημήτρης Μουσμουλίδης απηύθυναν τους δικούς τους χαιρετισμούς 
και τις δικές τους ευχές για την μελλοντική πορεία των παιδιών του Αρσακείου. Αξιοσημείωτη ήταν 
και η συμμετοχή των αποφοίτων του 2015 Κωνσταντίνου Νότα και Οδυσσέα Αλεξανδρίδη στην 
τελετή, οι οποίοι απέδειξαν έμπρακτα με τη μουσική τους παρουσία την αξία της αρσακειακής 
οικογένειας που συνεχίζει και μετά τα σχολικά χρόνια. Γιατί σχολείο σημαίνει οικογένεια. 
Την εκδήλωση επιμελήθηκαν οι καθηγήτριες του σχολείου Βίνια Δεμίρη, Τίνα Πλατσή, Σοφία 
Χαριτίδου και Μπία Σφυρίδου, ενώ τη διδασκαλία του χορού η απόφοιτη Στέλλα Εμίνογλου.

                                                                           Καλή σταδιοδρομία παιδιά!
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Τον Απρίλιο που μας πέρασε πραγματοποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία το 6ο 
Παναρσακειακό Μαθητικό Συνέδριο στις εγκαταστάσεις των Αρσακείων-Τοσιτσείων 
της Εκαλης. Θέμα του συνεδρίου ήταν: «Το δικαίωμα στην εκπαίδευση και η 

εκπαίδευση στα ανθρώπινα τα δικαιώματα.» 
Το Αρσάκειο Θεσσαλονίκης εκπροσωπήθηκε από ομάδες εργασιών του Γυμνασίου και του 
Λυκείου υπό την καθοδήγηση καθηγητών του σχολείου με ποικίλες εισηγήσεις, δρώμενα, 
πόστερ και έντυπα. Όλα όσα παρουσιάστηκαν, κρίθηκαν ενδιαφέροντα ως προσεγγίσεις 
και επιτυχημένα στην απόδοση τους. 
Από τις δυνατές στιγμές του συνεδρίου ήταν η παρουσίαση του μοναδικού ελληνικού 
σχολείου στην Τουρκία, από τους μαθητές του. Το σχολείο της Ίμβρου αριθμεί 38 μαθητές 
συνολικά. Ο διευθυντής του σχολείου μίλησε για το έργο που επιτελείται εκεί κρατώντας 

αναμμένη τη φλόγα του ελληνισμού σε μια τόσο ευάλωτη ελληνική κοινότητα. Μεταξύ 
των άλλων και σε σχετική ερώτηση των μαθητών των Αρσακείων προς τους μαθητές του 
σχολείου της Ίμβρου χαρακτηριστικά ειπώθηκε: «Εμείς δεν έχουμε τίποτα να χωρίσουμε, 
ζούμε όλοι μαζί αγαπημένοι και θέλουμε να εξακολουθήσουμε να ζούμε έτσι. Αυτά που 
λέγονται και γράφονται, τα ξέρουμε, αλλά η καθημερινότητα μας είναι εντελώς διαφορετική 
στο νησί μας με τους Τούρκους.»
Στο τέλος των εργασιών ανακοινώθηκε κάτι, το οποίο είχαμε την ευκαιρία να μάθουμε και 
στην κατ’ ιδίαν συνάντηση που είχαμε με τον Πρόεδρο της Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας. 
Δηλαδή, ανακοινώθηκε προς μεγάλη μας χαρά, η αδελφοποίηση και έναρξη συνεργασίας 
του συγκεκριμένου σχολείου με τα Αρσάκεια Θεσσαλονίκης, εξαιτίας της γεωγραφικής 
εγγύητητας.

6ο Παναρσακειακό 
                    Μαθητικό Συνέδριο
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Nεανική επιχειρηματικότητα
της Έφης Γιατρά

Τα Αρσάκεια-Τοσίτσεια Σχολεία έχουν ενεργό ρόλο στη ενίσχυση της 
νεανικής επιχειρηματικότητας. Η διαδικασία επιχειρηματικής εκπαίδευσης, 

ξεκινά ήδη κατά τα σχολικά χρόνια, μέσα από σχετικά  προγράμματα, όπως με 
τη συμμετοχή των μαθητών στην μαθητική εμπορική έκθεση καινοτομίας και 
επιχειρηματικότητας σε συνεργασία με το ΣΕΝ. Οι μαθητές, αναπτύσσουν τη 
δημιουργικότητα τους, καλλιεργούν την επιχειρηματική σκέψη και καλούνται 
να  συστήσουν τη δική τους εικονική επιχείρηση. Ωστόσο, το έργο  των 
Αρσακείων Σχολείων δεν περατώνεται με την αποφοίτηση των μαθητών, 
καθώς ο Σύλλογος Αποφοίτων  διαθέτει ένα μεγάλο αριθμό μελών, εκ των 
οποίων σημαντικό μέρος δραστηριοποιείται στον επιχειρηματικό κλάδο.

Ο Δημήτρης Νότας σπούδασε στο Τμήμα Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών 
του Πανεπιστημίου Μακεδονίας και συνέχισε τις μεταπτυχιακές του σπουδές στο Πανεπιστήμιο 
του Sussex. Αποφάσισε να επιστρέψει στην Ελλάδα για να ασχοληθεί με την οικογενειακή  τους 
επιχείρηση Badoo, η οποία δραστηριοποιείται στον τομέα της ένδυσης  τόσο στη χώρα μας, αλλά 
και στο εξωτερικό. Έχοντας διαμείνει για ένα χρόνο στην Αγγλία, αλλά  και ταξιδεύοντας συχνά σε 
πολλές χώρες λόγω της δουλείας του, έχει αποφασίσει να μην εγκαταλείψει τη χώρα του, καθώς 
θεωρεί πως οι συνθήκες εργασίες στο εξωτερικό συχνά  παρουσιάζονται εξιδανικευμένες. 
Τέλος, επισημαίνει πως στην Ελλάδα της κρίσης, θα ήταν ευνοϊκότερη  μια στροφή περισσότερο 
στον τομέα της παραγωγής παρά στον τομέα παροχής υπηρεσιών.

Ο Αριστοτέλης Βόσμανδρος σπούδασε στο Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του  
Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου και αυτή τη στιγμή έχει μόλις ξεκινήσει την καριέρα του στην Smile 
Cosmetics, επιχείρηση που ξεκίνησαν οι γονείς του το 1989. Όπως προδίδει το όνομα της 
εταιρείας, η δραστηριότητα της αφορά τον τομέα των καλλυντικών. To εργοστάσιο που η εταιρεία 
ίδρυσε το 2010 στη ΒΙΠΕ Σίνδου, με κονδύλια από τον αναπτυξιακό νόμο, διαθέτει σήμερα τη 
μεγαλύτερη δυναμικότητα στην Ελλάδα (στον συγκεκριμένο κλάδο), τόσο σε χύμα -bulk- προϊόν, 
όσο και σε συσκευασμένα καλλυντικά (παρότι αυτό δεν είναι ευρύτερα γνωστό, γιατί το 90% 
των προϊόντων της παράγεται για λογαριασμό τρίτων).O Αριστοτέλης δε θεωρεί ακατόρθωτη τη 
συνεργασία με μεγάλες εταιρείες του εξωτερικού, αλλά τονίζει πως βασική προϋπόθεση είναι η  
υψηλή ποιότητα. Χαριτολογώντας μάλιστα προσπαθεί να δώσει ένα μήνυμα αισιοδοξίας για τους 
νέους επιχειρηματίες στην εποχή της κρίσης, λέγοντας πως η κρίση γεννά κροίσους.
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