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ΣΤΟ ΕΠΕΤΕΊΑΚΟ ΑΎΤΟ ΤΕΎΧΟΣ για τα 90 χρόνια του ΣΑΚΑ φιλοξενούμε τον Πρό-
εδρο του Alumni Fund Drive Δημήτρη Βαμβακόπουλο ’64, ιδρυτικό μέλος της 
Επιτροπής με ενεργό δράση για πάνω από 50 χρόνια. Γεννημένος στην Κωνσταντι-
νούπολη, μαθητής στο Οικοτροφείο, από τους καλύτερους τερματοφύλακες που 
έχουν περάσει από τα γήπεδα του Κολλεγίου και πολλάκις νικητής του Κυπέλλου 
του AFD για το μεγαλύτερο ποσοστό συμμετοχής της τάξης στη δεκαετία του, εί-
ναι επικεφαλής της Επιτροπής Αποφοίτων από το 2005.

Αρχικά, το Alumni Fund Drive, ήταν 
μια ομάδα από αποφοίτους διαφόρων 
τάξεων, όπως φαίνεται και στη γνωστή 
πλέον φωτογραφία που ελήφθη στην 
πρώτη συγκέντρωση στη Λέσχη του 

ΣΑΚΑ. Οι εκπρόσωποι αυτών των τάξε-
ων ονομάσθηκαν Class Agents και αρ-
κετοί από αυτούς, μεταξύ των οποίων 
και εγώ, είμαστε ακόμη ενεργοί, για πά-
νω από 50 χρόνια. Αυτό που χαρακτηρί-
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Μαρκέλλα Παναγιώτου

Δημήτρης
Βαμβακόπουλος ’64

«Το Πρόγραμμα Υποτροφιών 
είναι το Κολλέγιο»

Το Πρόγραμμα Υποτροφιών του Κολλεγίου Αθηνών 
χρονολογείται από την έναρξη λειτουργίας του, το 
1925 με ιδρυτές και πρώτους υποστηρικτές τον Στέ-
φανο και την Πηνελόπη Δέλτα. Η ίδρυση του Σχολεί-

ου ήταν μια ευεργεσία και οι αρχές τής προσφοράς, του εθε-
λοντισμού και της αλληλεγγύης αναπόσπαστο κομμάτι του 
οράματος των ιδρυτών και της αποστολής του. Το Πρόγραμ-
μα Υποτροφιών υπήρξε και συνεχίζει να αποτελεί τον ακρο-
γωνιαίο λίθο της παιδαγωγικής και κοινωνικής φιλοσοφίας 
του. «Το Πρόγραμμα Υποτροφιών είναι το Κολλέγιο» έγραφε 
στο βιβλίο του ο Όμηρος Ντέιβις, επί 30 και πλέον έτη Διευ-
θυντής/President του Σχολείου και διαμορφωτής του μέχρι 
σήμερα ισχύοντος συστήματος λειτουργίας του Προγράμ-
ματος. Προάγει την ποικιλομορφία της μαθητικής κοινότη-
τας και την ισότιμη πρόσβαση στην εκπαίδευση, στηρίζο-
ντας τη φοίτηση παιδιών από διάφορα κοινωνικό-οικονομικά 
περιβάλλοντα με πολλαπλά οφέλη για όλους τους μαθητές. 

Οι Επιτροπές εθελοντών Fund Drive –των αποφοίτων 
(Alumni Fund Drive), των γονέων (Parents Fund Drive) και των 
γονέων αποφοίτων (Alumni Parents Fund Drive)– που στη-
ρίζουν την προσπάθεια του Σχολείου να παρέχει οικονομική 

ενίσχυση στις οικογένειες των μαθητών που έχουν ανάγκη, 
υπάγονται στο Development Office του Κολλεγίου και είναι 
από τις πιο δυναμικές ομάδες εθελοντών στην Ελλάδα. Από 
το 2018, το Development Office αναπτύσσει ένα πλαίσιο συ-
ντονισμένης κινητοποίησης δωρητών και υποστηρικτών με 
στόχο τη στήριξη των υποτροφιών, των υποδομών και νέων 
προγραμμάτων, προσβλέποντας στη μεγαλύτερη συμμετοχή 
της Κολλεγιακής οικογένειας μέσω του Annual Fund ή μέσα 
από τη στήριξη των διαφορετικών προγραμμάτων και πρω-
τοβουλιών του Σχολείου. 

Με πρωτοβουλία του Κολλεγίου, σε συνεργασία με τον ΣΑ-
ΚΑ, συγκροτείται το 1967, με πρωτεργάτες τον Πλάτωνα Μου-
σαίο ’30 και τον τότε Πρόεδρο του ΣΑΚΑ Δημήτρη Καραμάνο 
’59, η Επιτροπή Αποφοίτων για την Ενίσχυση του Προγράμμα-
τος Υποτροφιών (Αlumni Fund Drive - AFD). Η Επιτροπή αυτή  
–με την οποία εγκαινιάστηκε ο θεσμός του Fund Drive στο Κολ-
λέγιο– ήταν μια ομάδα εθελοντών αποφοίτων, εκπροσώπων 
τάξεων (Class Agents), με στόχο να παρακινήσει τη συμμετοχή 
των συμμαθητών και συναποφοίτων τους στη στήριξη του Προ-
γράμματος Υποτροφιών του Σχολείου τους για την Οικονομική 
Ενίσχυση μαθητών και να ενισχύσει τους δεσμούς μεταξύ τους.
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ζει το Fund Drive είναι η μοναδικότητα της δυναμικής του. 
Νιώθουμε υπερήφανοι για το έργο μας και τη συμβολή μας 
στη διατήρηση της ενότητας της Κολλεγιακής οικογένειας. 

Ξαφνικά και απρόβλεπτα γεγονότα που προκύπτουν 
–αντιξοότητες της ζωής– συχνά ωθούν οικογένειες να δι-
ακόψουν τη φοίτηση των παιδιών τους στο Κολλέγιο, κα-
θώς δεν μπορούν να αντεπεξέλθουν στο κόστος των διδά-
κτρων ή, σε άλλη περίπτωση, παιδιά που έχουν αριστεύ-
σει στις εισαγωγικές εξετάσεις δεν μπορούν να φοιτήσουν 
χωρίς οικονομική βοή-
θεια. Αυτά τα παιδιά 
παραμένουν στο Σχο-
λείο μας. Αυτή είναι η 
αποστολή του Προ-
γράμματος Ύποτροφι-
ών και κατ’ επέκταση η 
δική μας. Θα μπορούσε 
κανείς να πει πως είναι 
«σύνθημα» και στοίχη-
μά μας πως κανένας 
μαθητής, καμία μαθή-
τρια δεν θα στερηθεί 
την Κολλεγιακή εκπαί-
δευση και εμπειρία για 
οικονομικούς λόγους.

Ύπάρχουν διάφο-
ρες περιπτώσεις μαθητών που χρειάζονται στήριξη, αλ-
λά υπήρξε μια περίπτωση που είχε σημαδέψει όλους μας. 
Πρόκειται για την περίπτωση μαθητή του δημοτικού που 
είχε χάσει τον πατέρα του. Καθώς ο δάσκαλος –που έτυχε 
να είναι συναπόφοιτος και Class Agent!– αποχαιρετούσε 
την τάξη για τις γιορτές, ο μαθητής είπε ότι από την επό-
μενη χρονιά δε θα είναι μαζί τους. Ο δάσκαλος ρώτησε, 
έμαθε και ενημέρωσε την ομάδα μας και στη συνέχεια το 
Σχολείο, το οποίο, στη δύσκολη αυτή στιγμή στάθηκε στο 
πλευρό τής οικογένειας του μαθητή που μάλιστα, νομίζω, 
ότι αποφοίτησε πρόσφατα! Ανάλογες περιπτώσεις υπάρ-
χουν βέβαια πολλές αλλά να συμβεί κάτι τέτοιο μέσα στην 
τάξη και να τύχει ο δάσκαλος να είναι Class Agent, σίγου-
ρα είναι κάτι που δεν συμβαίνει συχνά.

Η προσωπική μου συμμετοχή όλα αυτά τα χρόνια οφεί-
λεται καταρχήν στον Πλάτωνα Μουσαίο 
΄30, ο οποίος μου πρότεινε τότε να εκ-
προσωπήσω την τάξη μου –του 1964– 
ως Class Agent μαζί με τους συμμαθη-
τές μου Πάρι Τσικαλάκη και Δημήτρη 
Παπαθανασίου. Δέχθηκα αμέσως και σε 
αυτό με επηρέασε ο βαθύτερος σκοπός 
του εγχειρήματος που είναι ο εθελοντι-
σμός, η κοινωνική προσφορά και η αλ-
ληλεγγύη προς τον συνάνθρωπο. Έχο-
ντας γεννηθεί και μεγαλώσει στην Κων-

σταντινούπολη, υπήρξα μέλος της Ρωμαίικης μειονότη-
τας. Έχω λοιπόν αυτές τις έννοιες σαν κομμάτι της ζωής 
μου, όπως συμβαίνει σε όλες τις  μειονότητες. Μεγαλώνο-
ντας μέσα σε μια τέτοια ατμόσφαιρα με τον εθελοντισμό 
και την κοινωνική προσφορά να είναι κομμάτι της καθη-
μερινότητας, δε  δυσκολεύθηκα καθόλου να αντιληφθώ 
τον σκοπό που υπηρετεί το AFD και να τον υπηρετήσω κι 
εγώ με τη σειρά μου. Ασχολούμαι με τον θεσμό περισσό-
τερα από 50 χρόνια και, συνεχίζοντας το έργο των προκα-

τόχων μου, ηγούμαι της 
προσπάθειας από το 
2005 με την πολύτιμη 
καθοδήγηση του Κολ-
λεγίου και με την αδιά-
κοπη υποστήριξη του 
συναποφοίτου Στέλιου 
Χαρτζίδη ’93.

Την οργάνωση των 
Class Agents και του 
Fund Drive συντόνιζαν 
την περίοδο που ανέλα-
βα ως επικεφαλής του 
AFD η Καίτη Μουσαίου 
και στη συνέχεια και ο 
Christopher McClinton 
(Office of Development 

& Fund Drive). Προσωπικά έμαθα πολλά από τη συνεργα-
σία μαζί τους σχετικά με τον τρόπο, με τον οποίο πρέπει 
κάποιος να διαχειρίζεται και να αγωνίζεται για έναν τέτοιο 
σκοπό. Την Καίτη Μουσαίου, διαδέχθηκε επάξια η Καστα-
λία Σαμοΐλη, η οποία για πάνω από 10 χρόνια διηύθυνε με 
επιτυχία όλες τις Επιτροπές Fund Drive, συντονίζοντας τις 
εκδηλώσεις για τη στήριξη του Προγράμματος Ύποτροφι-
ών, όπως το Χριστουγεννιάτικο Bazaar και ο Αποκριάτικος 
Χορός των Δημοτικών, και σχεδιάζοντας στοχευμένες κα-
μπάνιες στήριξης, όπως ο Κολλεγιακός Μαραθώνιος. Συ-
νεργαστήκαμε στενά για τον συντονισμό και την προώ-
θηση του έργου του AFD. Μεταξύ άλλων, διοργανώσαμε 
ομιλίες στις τάξεις του Γυμνασίου και στα Μαθητικά Συμ-
βούλια και καθιερώσαμε την ετήσια συνάντηση με τους 
τελειόφοιτους με σκοπό την ενημέρωση και τη συμμετο-

χή τους ως Class Agents της αποφοιτού-
σας τάξης. Το 2018, το Σχολείο επανέφερε 
και στελέχωσε το Development Office, 
το οποίο, υπό τη διεύθυνση της Μαί-
ρης-Ειρήνης Τριανταφύλλου, Executive 
Director of Development, έχει ενισχύ-
σει σημαντικά την υποδομή ανάπτυξης 
πόρων (Ελλάδα/ΗΠΑ) με βάση βέλτιστα 
διεθνή πρότυπα με στόχο την εξασφά-
λιση δωρεών με ισχυρό αντίκτυπο για 
τη βιώσιμη υποστήριξη του έργου του 

1967. Η πρώτη συγκέντρωση του Alumni Fund Drive στη Λέσχη του ΣΑΚΑ.
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Σχολείου, την οικοδόμη-
ση σχέσεων (community 
building) και την καλλιέρ-
γεια της κουλτούρας της 
προσφοράς. 

Ενόψει του εορτασμού 
των 100 χρόνων από την 
ίδρυση του Κολλεγίου το 
2025, με την πολύτιμη κα-
θοδήγηση και υποστή-
ριξη της συναποφοίτου 
Χριστίνας Φρέντζου ’98, 
Annual Fund Coordinator 
(Development Office), ενισχύουμε τη δράση μας. Μετα-
ξύ άλλων, ανανεώσαμε το σώμα των Class Agents, δημι-
ουργήσαμε μια αντιπροσωπευτική Συντονιστική Ομάδα 
από 14 ενεργούς Class Agents –με συγκεκριμένους τομείς 
δράσης για τον καθένα– που υποστηρίζουν το έργο μας, 
ένα εγχειρίδιο για τους Class Agents με χρήσιμες πληρο-
φορίες, συμβουλές και οδηγίες, και μια ηλεκτρονική φόρ-
μα για δήλωση συμμετοχής ευελπιστώντας σε μεγαλύτε-
ρη συμμετοχή των αποφοίτων στο AFD. Και συνεχίζουμε… 
Καθώς το Σχολείο μεγαλώνει και κάθε τάξη που αποφοιτά 
έχει πάνω από 400 μαθητές και μαθήτριες, το σώμα των 
αποφοίτων γιγαντώνεται. Αυτήν τη στιγμή μιλάμε για πε-
ρίπου 15.000 αποφοίτους σε όλο τον κόσμο, γεγονός που 
δυσκολεύει πολύ όχι μόνο την επικοινωνία της Επιτροπής 
με τους αποφοίτους αλλά και μεταξύ τους. Πλέον δεν αρ-
κεί ένας Class Agent για την τάξη. Χρειάζονται περισσότε-
ροι (περίπου 1 ανά 50 αποφοίτους) για να διατηρήσουμε 
τους δεσμούς και να αυξήσουμε το ποσοστό συμμετοχής 
των αποφοίτων στο Annual Fund για τη στήριξη του Προ-
γράμματος Ύποτροφιών. 

Το ποσοστό συμμετοχής των αποφοίτων τα τελευταία 
δέκα χρόνια κυμαίνεται κατά μέσον όρο στο 6-7% με υψη-
λότερο το 10.5%. Για τα ελληνικά δεδομένα είναι ικανοποι-
ητικό, αλλά χρειάζεται να αυξηθεί. Η συλλογική συμμετο-
χή των αποφοίτων στη στήριξη του alma mater τους εί-
ναι πολλαπλά σημαντική και επιτρέπει στο Σχολείο μας να 
συνεχίσει να πρωτοπορεί. Η πρόσφατη κρίση αποδεικνύει 
πόσο εύκολο είναι να βρεθεί ξαφνικά το Σχολείο σε δεινή 
θέση. Στόχος όλων μας είναι να βοηθήσουμε να εξασφα-
λίσει τη βιωσιμότητά του και να εξελίσσεται, με τους μα-
θητές και τους αποφοίτους του να συνεχίσουν να διαπρέ-
πουν ανά τον κόσμο. Οι απόφοιτοι αποτελούν πρεσβευ-
τές του Σχολείου, πρότυπα για τους μαθητές μας και φο-

ρείς της υψηλών προδια-
γραφών Κολλεγιακής εκ-
παίδευσης. Η συλλογική 
συμμετοχή των αποφοί-
των δίνει το παράδειγμα 
προσφοράς που και άλλοι 
θα ακολουθήσουν. Απο-
τελεί παράλληλα σημα-
ντικό δείκτη εμπιστοσύ-
νης προς το Σχολείο αλ-
λά και ανταγωνιστικότη-
τάς του σε διεθνές επίπε-
δο, ενδυναμώνοντας την 

Κολλεγιακή κοινότητα και τον κάθε απόφοιτο ξεχωριστά. 
Περιμένουμε τη δική σας συμμετοχή. 

Η Συντονιστική Ομάδα του Alumni Fund Drive 
βρίσκεται στη διάθεσή σας.

Πρόεδρος: 
Δημήτρης Βαμβακόπουλος ’64

Σύμβουλος Προέδρου: 
Στέλιος Xαρτζίδης ’93γ

Μέλη Συντονιστικής Ομάδας ανά τομέα δράσης: 

Community Building & Υποστήριξη Class Agents: 
 Άγης Τσαχαγέας ’84 | Βασίλης Μουσαίος ’66
 Μίλκα Χασιώτη ’04 (ΚΑ) | Δάφνη Φιλιππάκη ’89γ

Επικοινωνία & Αναγνώριση έργου Class Agents: 
Μαρία Λουίζα Βαφειαδάκη ’09 (ΚΨ/ΊΒ)

Ειρήνη Καπελλάκη ’99γ

Υποστήριξη Reunions Τάξεων: 
 Νίκος Σκάγιαννης x76 | Περικλής Τσαχαγέας ’85γ

Giving Βack / Legacy Giving & Stories of Impact: 
 Greg Μητσακόπουλος ’76 | Βασίλης Παχυγιάννης ’86γ

Students & Alumni:
Σπυρίδων Μάριος Δεληθέος ’16 (ΚA)

Αριστοκλής Λαγός ’16 (ΚΑ) 
Γιάννος Μαρκόπουλος ’19 (ΚΨ)

Έγγραφα & Διαδικασίες:
 Μίλκα Χασιώτη ’04 (ΚΑ) | Νικολίνα Γυλέκη ’10 (KA)

 Development Office 
Τ: +30 210 6798217-8

E: funddrive@athenscollege.edu.gr

Σύνθημα και στοίχημά μας είναι πως κανένας μαθητής, καμία μαθήτρια δεν θα 
στερηθεί την Κολλεγιακή εκπαίδευση και εμπειρία για οικονομικούς λόγους.

Ευχαριστούμε το Development Office και  
τη Χριστίνα Φρέντζου ’98 για την πολύτιμη βοήθεια.

Δηλώστε συμμετοχή ως Class Agents 
www.athenscollege.edu.gr/give/volunteers/alumni-fund-drive

Στηρίξτε το Σχολείο μας με τη δωρεά σας
www.athenscollege.edu.gr/give/givenow
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