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Μια  απολαυστική  βραδιά  είχαν  την  ευκαιρία  να  ζήσουν  όσοι  κατέκλυσαν  την 
αίθουσα  της Αρχαιολογικής Εταιρείας  την Δευτέρα 25 Φεβρουαρίου 2008,  για  να 
παρακολουθήσουν  τη  συνομιλία  του  ποιητή  Τίτου  Πατρίκιου,  Αποφοίτου  του 
Σχολείου μας, με τη φιλόλογο Αιμιλία Βλαχογιάννη, επίτιμο μέλος του Συλλόγου 
μας,  που οργάνωσε το Δ.Σ. των Αποφοίτων του Βαρβακείου. Πολλά διακεκριμένα 
πρόσωπα από τον πολιτικό, το λογοτεχνικό και τον καλλιτεχνικό χώρο τίμησαν με 
την παρουσία τους την εκδήλωση. Χωρίς υπερβολή, νοιώσαμε να συμμετέχουμε σε 
μια  δομημένη  συνομιλία  με  φόντο  την  ιστορία  της  Ελλάδας,  όπως  τη  βίωσε  ο 
ποιητής,  από  τα μαθητικά  του χρόνια μέχρι σήμερα,  οπότε και  ξετυλίχτηκαν  τα 
ογδόντα  χρόνια  της  ζωής  του.  Η  συνομιλία    διανθιζόταν  από  ποιήματα  που 
απάγγειλε με υποβλητική φωνή ο επίσης Απόφοιτος του Σχολείου μας ηθοποιός 
Δημήτρης  Καταλειφός,  επιλεγμένα  από  την  Αιμιλία  Βλαχογιάννη,  ώστε  να 
αποτελούν αφόρμηση των ερωτήσεών της προς τον ποιητή ή απόρροιά τους. 
 
Ο  ποιητής  μας  αποκάλυψε  ότι  ξεκίνησε  να  γράφει  ποιήματα  βλέποντας  τη 
διαδικασία σαν παιχνίδι. Πέρασε από μια φάση όπου το γράψιμο στίχων θεωρείτο 
για  την  Αριστερά  μικροαστική  συνήθεια.  Αφιερώθηκε  στην  ποίηση  με  την 
ενθάρρυνση  του  Γ.  Ρίτσου,  οι  προτροπές  του  οποίου  ένοιωσε  «να  του  δίνουν 
φτερά». Επηρεάστηκε από ιδεολογίες και κινήματα που ήθελαν την έκφραση της 
ποίησης  στρυφνή  και  δύσληπτη.  Ωστόσο,  σήμερα  θεωρεί  τη  σαφήνεια  και  την 
πολυσημία το μεγάλο στοίχημα για την ποίηση, ενώ απορρίπτει κάθε κανόνα  ως 
μορφή  καταναγκασμού,  αποκαλώντας  τον  ασαφή  λόγο  «εξουσιαστικό».  Ο  ίδιος 
προτάσσει  την αισθητική απόλαυση στους σκοπούς  των ποιημάτων,  χωρίς όμως 
να  αγνοεί  και  άλλους  σκοπούς    σε  δεύτερο    επίπεδο  ανάγνωσης.  Αποδοκίμασε 
πάντως  τις  στρατευμένες  μορφές  τέχνης  παρομοιάζοντάς  τες  με  στρατό  και 
αυτοπροσδιορίστηκε  «ανεξάρτητος αριστερός». 
 
Έχοντας  τελειώσει  ένα  ιστορικό  σχολείο  σαν  το  Βαρβάκειο,  ο  Τίτος  Πατρίκιος 
ένοιωσε την ανάγκη να απαγγείλει ένα ποίημα με θέμα το ιστορικό αυτό σχολείο.  
Μας  ενημέρωσε  ακόμη  για  τους  καθηγητές  του  Σχολείου,  Γιαννόπουλο  και 
Παπαθεοδώρου,  που  εκτελέστηκαν  από  τους  Γερμανούς,  κατά  την  κατοχή,  για 
την πατριωτική τους δράση, προτρέποντας το Σχολείο και τους Αποφοίτους του 
να οργανώσουν μια εκδήλωση στη μνήμη τους. Τέλος, ανέφερε ότι η χάραξη μιας 
νέας πορείας στην Παιδεία οφείλει να περιλάβει την επαναλειτουργία δημόσιων 
προτύπων σχολείων,  ώστε  να μπορούν  να  υπάρξουν    επαγγελματικά στελέχη 
και από τις πτωχότερες κοινωνικές τάξεις, οι οποίες δεν έχουν τη δυνατότητα να 
εκπαιδεύσουν τα παιδιά τους στα ακριβά ιδιωτικά σχολεία, υπογραμμίζοντας ότι, 
με τη σημερινή κατάσταση, το σύνολο σχεδόν των στελεχών προέρχονται από τις 
εύπορες τάξεις.  
 
 Ο  ποιητής,  μέσα  από  αυτή  τη  συνομιλία,  πέτυχε  να  διαχύσει  το  μήνυμα  στον 
κάθε παρευρισκόμενο ότι αξίζει τον κόπο να αναζητήσει στην ποίηση ένα γνήσιο 
πνευματικό στήριγμα στους χαλεπούς καιρούς μας. 
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ΓΓΓ...ΣΣΣ ...    EEEllleeeccctttrrraaa   PPPaaalllaaaccceee  
   Την  Πέμπτη  4  Ιουνίου  2008  πραγματοποιήθηκε  η  ετήσια  Γενική  Συνέλευση  του 

Συλλόγου  Αποφοίτων  του  Βαρβακείου  στο  ξενοδοχείο  ELECTRA  PALACE.  O 
Πρόεδρος  του  Συλλόγου  Μάριος  Μπαχάς  αναφέρθηκε  αναλυτικά  στα 
πεπραγμένα του Δ.Σ.  ενώ υποβλήθηκε ο οικονομικός απολογισμός της περιόδου 
1/1/2007‐31/12/2007 καθώς και ο προϋπολογισμός της επομένης περιόδου (1/1/2008‐
31/12/2008).  Τονίστηκε  ότι  το  αίτημα  της  επανόδου  των  Δημόσιων  Προτύπων 
Σχολείων είναι περισσότερο ώριμο από οποιαδήποτε άλλη περίοδο, γεγονός που 
επιβεβαιώθηκε κατά τη συνάντηση του Προέδρου και εκπροσώπων του Συλλόγου 
μας  και  του  Βαρβακείου  Ιδρύματος  με  το  Γενικό  Γραμματέα  του  Υπουργείου 
Παιδείας Δημητρίου Πλατή.  
 
Επιπλέον, αναφέρθηκε ότι είναι εφικτή η ανέγερση νέου σχολικού κτιρίου που να 
ανταποκρίνεται στην ιστορία της Βαρβακείου Προτύπου Σχολής μέσω της ένταξής 
του  στα  κονδύλια  των  Κοινοτικών  Πλαισίων  Στήριξης.  Ωστόσο,  η  παρούσα 
οργανωτική  δομή  του  Βαρβακείου  Ιδρύματος  δεν  επιτρέπει  την  υποβολή  τέτοιας 
πρότασης με σοβαρές προϋποθέσεις αποδοχής. Για το σκοπό αυτό, είναι αναγκαίο 
το  Ίδρυμα  να  επιδιώξει  την  οργανωτική  αναβάθμισή  του  ώστε  να  διαθέτει  
στελέχη με επαρκείς νομικές – τεχνικές και οικονομικές γνώσεις που θα είναι σε 
θέση να υποβάλλουν και να παρακολουθήσουν την υποβολή σχετικής μελέτης. Ο 
Σύλλογός μας υπέβαλε σχετικό Υπόμνημα προς το Βαρβάκειο Ίδρυμα με πλήρη 
ανάλυση των προϋποθέσεων ένταξης του έργου στα Κοινοτικά Πλαίσια Στήριξης. 
Είναι  αυτονόητο  ότι  ο  Σύλλογος Αποφοίτων  θα συνδράμει  με  όλες  τις  δυνάμεις 
στην προσπάθεια αναβάθμισης του Ιδρύματος που πρέπει να τύχει των εγκρίσεων 
των Υπουργείων Παιδείας, Οικονομικών και Δικαιοσύνης. 
 
Ακόμη,  αναφέρθηκε  ότι  δρομολογείται  σύντομα  η  δεύτερη  έκδοση  του  βιβλίου 
«Βαρβάκειος  Πρότυπος  Σχολή  ‐  Η  ΕΠΟΧΗ  ΤΩΝ  ΑΡΙΣΤΩΝ»  από  τις  εκδόσεις 
Κάκτος,  στην  οποία  θα  γίνει  προσπάθεια  να  διορθωθούν  λάθη  και  να 
συμπληρωθούν παραλείψεις της πρώτης έκδοσης. 
 
Τέλος, τονίστηκε για μια ακόμη φορά ότι είναι αναγκαία η διαρκής ανταπόκριση 
των  Αποφοίτων  του  Σχολείου  στον  τομέα  της  καταβολής  της  μικράς  ετήσιας 
συνδρομής  (€15)  προς  το  Σύλλογο  και  οικειοθελών  πρόσθετων  δωρεών.  Η 
βελτίωση  των  οικονομικών  του  Συλλόγου  μας  συνιστά  βασική  προϋπόθεση  για 
την  αποτελεσματικότερη  επικοινωνία  και  προβολή  των  αιτημάτων  μας. 
Υπενθυμίζουμε με την ευκαιρία ότι η ενοικίαση της αίθουσας της Αρχαιολογικής 
Εταιρείας όπου πραγματοποιήθηκε η εκδήλωση για τον Τίτο Πατρίκιο έγινε με την 
ευγενική χορηγία της εταιρείας συμβούλων Accenture μετά από σχετική εισήγηση 
του  Δ/ντα  Συμβούλου  της  και  μέλους  του  Δ.Σ.  του  Συλλόγου  μας    Κυριάκου 
Σαμπατακάκη.   
   
   

ΔΔΔΙΙΙΑΑΑΚΚΚΡΡΡΙΙΙΣΣΣΗΗΗ      
 
 

Ο νεώτερος σε ηλικία καθηγητής του Πανεπιστημίου του Harvard είναι Έλληνας 
και μάλιστα απόφοιτος της  Βαρβακείου Σχολής ! Πρόκειται για τον Κωνσταντίνο 
Δασκαλάκη,  υιό  του μέχρι πέρσι Διευθυντή    του Γυμνασίου της Σχολής Περικλή 
Δασκαλάκη,  που  σε  ηλικία  μόλις  27  ετών  έγινε  Καθηγητής  Θεωρητικής 
Πληροφορικής  σε  ένα  από  τα  κορυφαία  Πανεπιστήμια  των  ΗΠΑ.  Με  ιδιαίτερη 
συγκίνηση οι απόφοιτοι απευθύνουν στον  Κωνσταντίνο ένα μεγάλο ΜΠΡΑΒΟ !!! 

 


