
ΛΟΓΟΔΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ, ΙΟΥΝΙΟΣ 2021 

 

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2020 : Ο Γραμματέας Δημήτρης Τζάνας επισκέφθηκε το Βαρβάκειο Λύκειο από 

κοινού με τους συναπόφοιτους Παναγιώτη Κουρνούτο, αρχιτέκτονα και Βασίλη 

Μπουλουγούρη και συνάντησαν την κα Βασιλική Σερέτη, δ/ντρια και τον Ζήνωνα Λιγάτσικα, 

μαθηματικό. Σκοπός της συνάντησης ήταν να ξεκινήσει η διαδικασία για τη δημιουργία της 

«γωνιάς των αποφοίτων», με τον Παναγιώτη Κουρνούτο να αναλαμβάνει την ευθύνη του 

έργου της υποβολής ολοκληρωμένης πρότασης. Παράλληλα, ο Βασίλης Μπουλουγούρης 

από κοινού με το συνεργάτη του Χρύσανθο Μαραβέα μελέτησαν τον αύλειο χώρο 

προκειμένου να υποβάλουν πρόταση για το έργο του μελετητή σε σχέση με την αποτύπωση 

των απαιτούμενων εργασιών για την άρση της επικινδυνότητας. 

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2020: Ο Γραμματέας και Πρόεδρος του Βαρβακείου Ιδρύματος Δημήτρης 

Τζάνας ενημέρωσε το συμβούλιο ότι έχει ζητηθεί συνάντηση με το Δήμαρχο Ψυχικού 

Δημήτρη Γαλάνη. Σκοπός της επίσκεψης από κοινού με την Αντιπρόεδρο – δικηγόρο 

Αλεξάνδρα Αργυροπούλου, είναι η υποβολή αιτήματος για διαμόρφωση ειδική 

προγραμματικής συμφωνίας μεταξύ του Βαρβακείου Ιδρύματος, ιδιοκτήτη της Βαρβακείου 

Σχολής και του Δήμου Ψυχικού προκειμένου ο τελευταίος να επιλαμβάνεται για τη 

διενέργεια εργασιών συντήρησης στο σχολείο και ιδιαιτέρως έργων που απαιτούν την 

έκδοση άδειας. Το Βαρβάκειο Ίδρυμα αποδέχεται την καταβολή των ποσών που θα 

προκύπτουν από τη διενέργεια των εργασιών απαλλασσόμενο ταυτόχρονα από τη 

διενέργειά τους, με δεδομένο ότι στερείται τεχνικής υπηρεσίας, είναι δραματικά πλέον 

υποστελεχωμένο και ως ΝΠΔΔ υπόκειται σε χρονοβόρες διαδικασίες προκείμενου να 

εγκριθούν από το Ελεγκτικό Συνέδριο οι δαπάνες που διενεργεί. 

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2020: Ο Πρόεδρος Σωτήρης Ζησόπουλος αναφέρθηκε στο σχεδιασμό των 

ενεργειών για το έργο του αρχείου του Συλλόγου μας από κοινού τα μέλη Κώστα Βούλγαρη 

και Μπάμπη Διβάρη, ταμία, που αποτελούν την «Επιτροπή για το αρχείο του Συλλόγου». 

Για το σκοπό αυτό, η Επιτροπή θα μεριμνήσει για την  πρόσληψη υπαλλήλου ειδικών 

καθηκόντων  για να διενεργήσει για 3 μήνες ή και περισσότερο με καθεστώς μερικής 

απασχόλησης  τις απαραίτητες εργασίες που θα του ζητηθούν, χωρίς να απαιτείται η 

μετακίνησή του από το χώρο της κατοικίας του. 

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2021: Έγινε ευρεία συζήτηση σε σχέση με το περιεχόμενο της «Γωνιάς των 

Αποφοίτων», που αφορά τη διαμόρφωση συγκεκριμένων χώρων στο Βαρβάκειο Λύκειο 

σύμφωνα με πρόταση των αποφοίτων που έχει εγγράφως γίνει αποδεκτή από τη 

διευθύντρια του σχολείου Βασιλική Σερέτη. Το Δ.Σ. έχει αναθέσει την σχετική εργασία στον 

συναπόφοιτο αρχιτέκτονα Παναγιώτη Κουρνούτο που έχει ήδη ξεκινήσει την προετοιμασία. 

Στη συζήτηση υπήρξαν διάφορες προτάσεις ώστε το περιεχόμενο της Γωνιάς να είναι 

διαχρονικά ελκυστικό για τους μαθητές (π.χ. με διαδικτυακή παρουσίαση συνεντεύξεων 

αποφοίτων από μαθητές, όπως πρότεινε το μέλος του Δ.Σ. Αργύρης Θέος). Ο Πρόεδρος 

ανέλαβε την πρωτοβουλία διαμόρφωσης της πρότασης για το περιεχόμενο της Γωνιάς 

λαμβάνοντας υπόψη όσα ανέφεραν τα μέλη, ώστε να δοθεί στον Παναγιώτη Κουρνούτο η 

συνολική πρόταση με βάση την οποία θα προσδιοριστεί και το τελικό κόστος. Τέλος, το 

μέλος του Δ.Σ. Κυριάκος Σαμπατακάκης διαβεβαίωσε το συμβούλιο ότι η Accenture θα 

είναι χορηγός τόσο για το εγχείρημα της «Γωνιάς των Αποφοίτων» όσο και για τις 

διαδικτυακές εκδηλώσεις. 



ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2021: Ο Πρόεδρος Σωτήρης Ζησόπουλος από κοινού με το μέλος του Δ.Σ. 

Κώστα Βούλγαρη ενημέρωσαν το Συμβούλιο για το θέμα του αρχείου των αποφοίτων. Για 

το σκοπό αυτό, έγινε πρόσληψη προσώπου ειδικού σκοπού σύμφωνα με αποφάσεις που 

έχουν ληφθεί σε προηγούμενα συμβούλια. Ήδη προχώρησε η ενσωμάτωση στοιχείων που 

αφορούν τις καταβολές συνδρομών/χορηγιών στη σχετική βάση δεδομένων που τηρείται 

στην εταιρεία πληροφορικής Upcom και σε επόμενο χρόνο θα γίνει η εκκαθάριση στοιχείων 

αποφοίτων καθώς και η αναζήτηση/επικαιροποίηση και ενσωμάτωση νέων στοιχείων. 

ΜΑΡΤΙΟΣ 2021: Με τη συμμετοχή του συναπόφοιτου Παναγιώτη Κουρνούτου, αρχιτέκτονα, 

έγινε συζήτηση για τη μορφή που θα λάβει η πρόταση του Συλλόγου για τη Γωνιά των 

Αποφοίτων. Ο Πρόεδρος Σωτήρης Ζησόπουλος ζήτησε από τον Παναγιώτη Κουρνούτο να 

διαμορφώσει σε σχέδια την τελική πρόταση που θα υποβληθεί στο Βαρβάκειο Λύκειο 

λαμβάνοντας υπόψη τις απόψεις των μελών του Δ.Σ. Η Γωνιά των Αποφοίτων θα 

περιλαμβάνει ιστορικά στοιχεία του σχολείου, αναφορές σε διακεκριμένους αποφοίτους 

ενώ θα υπάρχει πρόβλεψη για εγκατάσταση ειδικής οθόνης με στόχο την προβολή video 

ειδικού περιεχομένου (π.χ. συνεντεύξεις αποφοίτων από μαθητές). 

ΜΑΡΤΙΟΣ 2021: Ο Πρόεδρος του Βαρβακείου Ιδρύματος Δημήτρης Τζάνας ενημέρωσε τα 

μέλη για τις τελευταίες εξελίξεις από το Ίδρυμα. Ειδικότερα, στο τέλος του έτους 

υπογράφηκε σύμβαση με τον μελετητή Χρύσανθο Μαραβέα για το θέμα του αυλείου 

χώρου του σχολείου, ενώ προχωρεί και η διαδικασία σύναψης προγραμματικής συμφωνίας 

με το Δήμο Ψυχικού-Φιλοθέης για τα θέματα συντήρησης και επισκευών του σχολείου. 

Επίσης, σε συνεργασία με το συναπόφοιτο Σπύρο Βλαχόπουλος, Καθηγητή Νομικής στο 

ΕΚΠΑ, επιδιώκεται να διαμορφωθεί πρόταση προς τα Υπουργεία Οικονομικών και Παιδείας 

που εποπτεύουν το Βαρβάκειο Ίδρυμα  αναφορικά με  την αλλαγή του θεσμικού πλαισίου 

λειτουργίας του. 

ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2021: Ο Πρόεδρος Σωτήρης Ζησόπουλος ενημέρωσε το συμβούλιο ότι η ειδική 

διαδικτυακή εκδήλωση με θέμα «Οι επιπτώσεις του lockdown στον πληθυσμό» θα γίνει την 

Τετάρτη 7 Απριλίου στις 7μμ Με τη συμμετοχή των συναπόφοιτων Σωκράτη Παπαγεωργίου, 

καθηγητή στο ΕΚΠΑ και του ψυχίατρου Γιάννη Παπατριανταφύλλου. Το μέλος του Δ.Σ. 

Κώστας Βούλγαρης θα επιμεληθεί για την τεχνική υποστήριξη και το συντονισμό της 

εκδήλωσης. Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε με τη συμμετοχή δεκάδων αποφοίτων και 

φίλων τους. 

ΜΑΙΟΣ 2021: Το μέλος του Δ.Σ. Γιώργος Κούνης ενημέρωσε το συμβούλιο για την 

καταβαλλόμενη προσπάθεια να γίνουν συνεντεύξεις με αποφοίτους και τα προβλήματα εν 

μέσω συνθηκών πανδημίας. Ανέφερε ότι προσδοκά στην διενέργεια της συνέντευξης με τον 

Μανώλη Βουζαρά, ενώ σχεδιάζει δύο ακόμη συνεντεύξεις: με την καθηγήτρια Ελίζα 

Κονοφάγου και με τον παραγωγό ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών εκπομπών Γιώργο 

Παπαστεφάνου. Ο Γραμματέας Δημήτρης Τζάνας πρότεινε να υποβληθούν από τα μέλη και 

άλλα ονόματα  διακεκριμένων  συναπόφοιτων ώστε να υπάρξει μια λίστα υποψήφιων για 

συνέντευξη και ζήτησε από τον Πρόεδρο να επιμεληθεί ώστε να διαμορφωθεί μια τελική 

“short list”. Πρόσθεσε δε την ανάγκη να χρησιμοποιηθούν οι υπηρεσίες συναπόφοιτων 

δημοσιογράφων για τη λήψη των συνεντεύξεων.   

ΜΑΙΟΣ 2021: Το μέλος του Δ.Σ. Γιώργος Κούνης ανακοίνωσε στο Συμβούλιο ότι η 

συναπόφοιτή μας   Ελίζα Κονοφάγου, καθηγήτρια στο εργαστήριο Υπερήχων κι Ελαστικής 

Απεικόνισης του Πανεπιστημίου Κολούμπια, αποδέχθηκε την πρόσκληση και θα είναι μαζί 

μας σε διαδικτυακή εκδήλωση του ΣΑΒ, που θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 2 Ιουνίου 



2021 στις 8 μ.μ. για να μας μιλήσει για την πορεία και την έρευνά της. Επίσης, ο Πρόεδρος 

του Βαρβακείου Ιδρύματος ενημέρωσε ότι τις επόμενες ημέρες θα αναρτηθεί η Πρόσκληση 

για την διενέργεια του διαγωνισμού προκειμένου να επιλεγεί εργολάβος για το έργο του 

αυλείου χώρου. Επίσης, θα σταλεί η Προγραμματική Συμφωνία στο Υπουργείο Οικονομικών 

και την πάρεδρο του Ελεγκτικού Συμβουλίου, προκειμένου να τύχουν έγκρισης, ώστε στη 

συνέχεια να υπογραφεί με το Δήμο Ψυχικού-Φιλοθέης.  

 

 


