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Έκθεση Πεπραγμένων για την περίοδο 2017-2018
Σε έναν οικείο χώρο, όπως είναι το παλιό γυμναστήριο του σχολείου μας, πραγματοποιούμε
σήμερα, 6 Ιουνίου την ετήσια ΓΣ του ΣΑΓΕΣ για το 2018. Σε αυτήν το ΔΣ με χαρά καλωσορίζει
την επί μια 35ετία καθηγήτρια της Βιολογίας Παυλίνα Καρούλη και παρουσιάζει έναν σύντομο
απολογισμό για τη χρονιά που μας πέρασε
Α) Την περσινή χρονιά:
-Συνεχίστηκε η ενημέρωση της ψηφιακής βάσης του ΣΑΓΕΣ, που περιλαμβάνει πλέον πάνω από
3.000 αποφοίτους, ενώ στη σελίδα του fb ήταν γραμμένοι μέχρι χτες 1.454 απόφοιτοι. Το ΔΣ
ενημέρωσε ηλεκτρονικά τους αποφοίτους για εκδηλώσεις του ΣΑΓΕΣ και των ελληνογερμανικών
φορέων της πόλης μας και κυρίως της ΓΣΘ, αλλά και για εύρεση εργασίας μέσω των newsletters
του ΣΑΓΕΣ.
-Οι συνδρομές του ΣΑΓΕΣ εξακολουθούν να είναι περιορισμένες. Υπενθυμίζουμε ότι μετά την
απόφαση που ελήφθη στην Γενική Συνέλευση του 2014 η ετήσια συνδρομή είναι πλέον 20.- ευρώ
και ότι ο κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να την πληρώσει, κάνοντας κατάθεση στο τραπεζικό
λογαριασμό του ΣΑΓΕΣ στην Τράπεζα Πειραιώς.
-Ασχοληθήκαμε εκτεταμένα με την υποστήριξη και ενημέρωση της ιστοσελίδας του συλλόγου
(www.sages.gr), η οποία από το 2012 ανανεώθηκε πλήρως. Ήδη και ύστερα από επανειλημμένες
ενημερώσεις 48 απόφοιτοι εγγράφηκαν στην καινούργια υπηρεσία του Επαγγελματικού
Καταλόγου, ένα νούμερο που θα μπορούσε να είναι και υψηλότερο. Για το σκοπό αυτό καλούμε
και σήμερα όλους όσους ενδιαφέρονται να κάνουν κλικ στο www.sages.gr και ακολουθώντας τη
σχετικά απλή διαδικασία να εγγραφούν στον Επαγγελματικό Κατάλογο.
-Στις καλές διαδικτυακές στιγμές της χρονιάς συμπεριλαμβάνεται η ανάρτηση τον Φεβρουάριο του
2018 στην ιστοσελίδα του ΣΑΓΕΣ της συνέντευξης του Αλέξανδρου Αμαρίλιο, που είναι ο
αρχαιότερος εν ζωή απόφοιτος της ΓΣΘ, καθώς τελείωσε το σχολείο το 1938.
-Επίσης διαβάστηκε πολύ και σχολιάστηκε θετικά το μήνυμα του προέδρου του ΣΑΓΕΣ για τα 130
χρόνια της ΓΣΘ, τον Φεβρουάριο του 2018.
-Συμμετείχαμε ενεργά σε διάφορα ελληνογερμανικά fora, τόσο της ΓΣΘ όσο και του γερμανικού
προξενείου της Θεσσαλονίκης, όπου ενημέρωσε τους φορείς για όλες τις εκδηλώσεις του
συλλόγου. Ο ΣΑΓΕΣ ύστερα από πρόσκληση που έλαβε συμμετείχε με την αντιπρόεδρο του ΔΣ
Μαρία Σαρηγιαννίδου στο διμερές συνέδριο, που είχε ως θέμα τη νεολαία στο επίκεντρο των
ελληνογερμανικών σχέσεων και έγινε στα τέλη Μαΐου στο Μόναχο. Επίσης αντιπροσωπεία του ΔΣ

παραβρέθηκε στη γιορτή των νέων αποφοίτων της τάξης του 2017 πέρσι το καλοκαίρι, κάτι που θα
κάνουμε και φέτος για τους αποφοίτους του 2018.
-Πραγματοποιήσαμε συναντήσεις που ενισχύουν την εξωστρέφεια του ΣΑΓΕΣ. Τα μέλη του ΔΣ
συναντήθηκαν με τον Γενικό Πρόξενο της Γερμανίας στη Θεσσαλονίκης, κ. Walter Stechel, με τον
οποίο ανταλλάξαμε σκέψεις και ιδέες για την βελτίωση της συνεργασίας των δύο πλευρών, ενώ
συμφωνήθηκε να υπάρξει συνέργεια μεταξύ του συλλόγου και του γερμανικού προξενείου ενόψει
του εορτασμού των 60 χρόνων του συλλόγου μας που σχεδιάζεται για το 2019.
Η δεύτερη συνάντηση του ΔΣ έγινε με τη διευθύντρια του σχολείου, κ. Birgit Becker. Σε αυτήν
κάναμε αναλυτική κουβέντα για τους τρόπους που θα μπορούσε το ΔΣ να προσεγγίσει τους
τελειόφοιτους των τελευταίων τάξεων, έτσι ώστε μόλις τελειώσουν το σχολείο να αγκαλιάσουν τον
σύλλογο, αλλά και για θέματα καλύτερης συνεργασίας.
Η τρίτη συνάντηση έγινε με τον επικεφαλής του παραρτήματος του Ελληνογερμανικού
Επιμελητηρίου στη Βόρεια Ελλάδα, κ. Matthias Hoffmann. Σε αυτήν ενημερωθήκαμε για τις
δραστηριότητες γερμανικών εταιριών στη Βόρεια Ελλάδα αλλά και για τις δυνατότητες
συνεργασίας στην αγορά εργασίας. Σε αυτόν τον τομέα κατατέθηκαν αρκετές σκέψεις για τη
διοργάνωση εκδηλώσεων την επόμενη χρονιά και στοχεύουμε σε μία διαρκή συνεργασία.
-Με την υποστήριξη του ΣΑΓΕΣ διοργανώθηκε τον φετινό Μάρτιο η ημέρα καριέρας στη ΓΣΘ,
όπου παλιοί απόφοιτοι πρόσφεραν τα επαγγελματικά τους φώτα στους σημερινούς μαθητές του
λυκείου. Ακόμη ενημερώσαμε -μέσω ανακοινώσεων και newsletters- τους αποφοίτους για όλες τις
εκδηλώσεις που διοργάνωσε η ΓΣΘ με θέμα τη νέα δομή του σχολείου που έγιναν από τα
Χριστούγεννα και μετά.
-Συνεχίσαμε να συμμετέχουμε ενεργά σε πρωτοβουλίες κοινωνικής αλληλεγγύης που είναι τα
χρόνια που ζούμε ιδιαίτερα σημαντικές. Μετά την ενίσχυση των προσφύγων και των παιδιών τους
που βρίσκονται στην Ελλάδα, την οποία στηρίξαμε το 2016, το 2017 ενισχύσαμε την πρωτοβουλία
υπέρ των πλημμυροπαθών της Μάνδρας. Με προσφορά υλικού αλληλεγγύης, που συγκεντρώθηκε
από τη ΓΣΘ και είχε τη στήριξη και του ΣΑΓΕΣ.
-Oργανώσαμε με μεγάλη επιτυχία το φετινό χριστουγεννιάτικο πάρτι που έγινε στις 28 Δεκεμβρίου
στο «Kitchenbar». Ο χώρος αποδείχτηκε πολύ καλός, η προσέλευση ξεπέρασε τα 250 άτομα, ενώ
επιτυχής κρίνεται και η λαχειοφόρος αγορά που πραγματοποιήσαμε στο πλαίσιο του πάρτι, με
προσφορές από επαγγελματίες που είναι κυρίως απόφοιτοι.
-Ως συνέχεια της λαχειοφόρου αγοράς αντιπροσωπεία του ΔΣ επισκέφτηκε το Δημόσιο Ειδικό
Γυμνάσιο Θεσσαλονίκης για να παραδώσει ένα συμβολικό ποσό για τις ανάγκες του σχολείου στη
διευθύντρια του σχολείου Ουρανία Τοκατλίδου και την ψυχολόγο Ιωάννα Ρεϊζοπούλου.
Ενισχύοντας μια ευαίσθητη εκπαιδευτική δομή τόπου, όπου φοιτούν 68 μαθητές με ποικίλες
διαταραχές, όπως αυτισμό, νοητική καθυστέρηση και εγκεφαλική παράλυση. Προσφέροντας
αλληλεγγύη και ουσιαστική βοήθεια.
-Επίσης επιτυχής κρίνεται η παρουσία του ΣΑΓΕΣ με σταντ και dvd που ετοίμασε ειδικά για την
εκδήλωση το ΔΣ με παλιές φωτογραφίες στις φετινές εκδηλώσεις των Projekttage, που
πραγματοποιήθηκαν το διήμερο 1 και 2 Μαρτίου στη ΓΣΘ. Πολλοί απόφοιτοι που πήγαν στην
εκδήλωση στάθηκαν μπροστά στο σταντ ψάχνοντας να βρουν τις δικές τους φωτογραφίες. Το dvd

σκοπεύουμε να το αξιοποιήσουμε στο πλαίσιο των εκδηλώσεων που θα γίνουν του χρόνου με
αφορμή τη συμπλήρωση 60 χρόνων από την ίδρυση του ΣΑΓΕΣ
-Στηρίξαμε, υποστηρίξαμε και συμμετείχαμε στο περσινό Oktoberfest που έγινε στις 30
Σεπτεμβρίου στις εγκαταστάσεις της ΓΣΘ. Απ' τον χώρο πέρασαν δεκάδες απόφοιτοι του σχολείου.
-Ακόμη στον τομέα της επαγγελματικής και εργασιακής υποστήριξης προωθήσαμε μέσω
newsletters και ανακοινώσεων στο site και το fb τρεις αγγελίες για θέσεις εργασίας
ελληνογερμανικών φορέων για τις οποίες ενημερωθήκαμε. Επίσης συνεχίσαμε την ιδιαίτερα
επιτυχημένη χριστουγεννιάτικη καμπάνια pro-SAGES, στηρίζοντας τις επαγγελματικές και
εμπορικές δραστηριότητες των μελών του ΣΑΓΕΣ. Φέτος στην καμπάνια συμμετείχαν συνολικά 28
μαγαζιά και επιχειρήσεις, αριθμός που αποτελεί ρεκόρ από τότε που ξεκίνησε η σχετική
πρωτοβουλία.
-Ακόμη ενισχύσαμε τους απόφοιτους τους σχολείου, που συμμετείχαν στις εκλογές του Εμπορικού
και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης, του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου
Θεσσαλονίκης και του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης. Ενημερώνοντας μέσω newsletters
για τις υποψηφιότητες των αποφοίτων, που κατέβηκαν στις εκλογές
-Στον τομέα των αθλητικών εκδηλώσεων ο Σύλλογος μετά από επαφές που είχε το ΔΣ με τη
διεύθυνση της ΓΣΘ εξασφάλισε και πάλι για τα μέλη του τη δυνατότητα χρήσης του κλειστού
γυμναστηρίου για το μπάσκετ, κάθε Τετάρτη από τις 7 μέχρι τις 9 το βράδυ.
Β) Σκέψεις και προτάσεις για το μέλλον
1.Το ΔΣ έχει αποφασίσει να εκδώσει ξανά ηλεκτρονικά το «Sages-Themen», που αποτέλεσε για
χρόνια ένα σημαντικό φόρουμ επικοινωνίας των αποφοίτων. Πρέπει να προχωρήσει, χρειάζεται
όμως στελέχωση και οργάνωση της δουλειάς.
2. Ενίσχυση των εκδηλώσεων αλληλεγγύης του ΣΑΓΕΣ.
3.Ενίσχυση κάθε ενημερωτικής προσπάθειες στον τομέα της εύρεσης εργασίας.
4. Αναβάθμιση και καλύτερη οργάνωση του site του ΣΑΓΕΣ, με πιο τακτική ανανέωσή των
ειδήσεών του
5. Διοργάνωση ενός μεγάλου event το 2019, που ο ΣΑΓΕΣ συμπληρώνει 60 χρόνια από την ίδρυσή
του. Στο πλαίσιο αυτό έχουμε ήδη κάνει μια πρώτη κουβέντα με το «Zentrum modernes
Griechenland», την ευθύνη του οποίου έχει στο Βερολίνο ο απόφοιτος του ’83 Μίλτος Πεχλιβάνος.

Θεσσαλονίκη, 6 Ιουνίου 2018
Το ΔΣ

