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Όπου πέτρα και απόφοιτος

Τα ενυπόγραφα άρθρα που δημοσιεύονται στον «Ερμή» απηχούν τις προσωπικές θέσεις
και απόψεις των συντακτών τους και δε δεσμεύουν κατ' ανάγκην το ΔΣ του ΣΑΚΑ.
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Άρης Μανιάς ’57
Γιώργος Καρούσος ’70
Ξενοφών Παπαρρηγόπουλος ’75, Μαριλένα Σαμαρά ’95

Σύμφωνα με το άρθρο 3Α του Καταστατικού του ΣΑΚΑ, μέλη του Συλλόγου είναι οι απόφοιτοι
των Σχολείων του Ε.Ε.Ι. (Κολλέγιο Αθηνών - Κολλέγιο Ψυχικού).
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editorial
Του Δημήτρη Μαργαρώνη ’85
margaronis@otenet.gr

Το 2010 ο ΕΡΜΗΣ κλείνει τα 50 του χρόνια!
Η πρώτη εκδοτική προσπάθεια του ΣΑΚΑ γίνεται το 1937 με το ATHENS
COLLEGE ALUMNI REVIEW (5 εκδόσεις, Μάρτιος 1937 – Ιούνιος 1939) με
αρχισυντάκτη τον Ρωμύλο Μακρίδη ’36.
Ο ΕΡΜΗΣ εκδίδεται για πρώτη φορά το Δεκέμβριο του 1960 με αρχισυντάκτη
τον Μαρσέλ Μ. Γιοέλ ’50. Μέλος του Δ.Σ. του ΣΑΚΑ, ο Μαρσέλ Γιοέλ ’50,
προτείνει στο τότε Δ.Σ. με πρόεδρο τον Μηνά Εφραίμογλου ’43 την
κυκλοφορία του ΕΡΜΗ με σκοπό την επικοινωνία μεταξύ των αποφοίτων, την
ενημέρωση των μελών για τη δραστηριότητα του Δ.Σ. και την ειδησεογραφία
σχετικά με την προσωπική και επαγγελματική δραστηριότητα των αποφοίτων.
Τα 48 αυτά χρόνια, τον ΕΡΜΗ στήριξαν δεκάδες αρχισυντάκτες, εκατοντάδες
συντάκτες και χιλιάδες μέλη-αναγνώστες.
Τα τελευταία χρόνια τον ΕΡΜΗ στήριξαν, όσο λίγοι κατά την ιστορική
διαδρομή του εντύπου, η Εύα Μπαρμποπούλου ’94 και η Κατερίνα Γκαγκάκη
’90. Η Εύα τα 3 τελευταία χρόνια ως Αρχισυντάκτρια (2005-2008), ως
Βοηθός Αρχισυντάκτριας για άλλα 3 (2000-2003) και συνεχίζει σήμερα ως
Σύμβουλος Έκδοσης. Η Κατερίνα, ως Σύμβουλος Έκδοσης τα 3 τελευταία
χρόνια, ως Βοηθός Αρχισυντάκτη από το 1990 έως το 1994 και ως
Αρχισυντάκτρια από το 1994 έως το 2003.
Ένα θερμό ευχαριστώ –από όλους μας– στις δύο Αρχισυντάκτριες που
αδιαμφισβήτητα όλα αυτά τα χρόνια πέτυχαν τη συνολική αναβάθμιση του
ΕΡΜΗ αυξάνοντας παράλληλα την επικοινωνιακή δυναμική του εντύπου.
Όλοι, πιστεύω, συμφωνούμε πως η δύναμη του Συλλόγου μας είναι τα
10.000 και πλέον μέλη του. Στήριξε και εσύ τον ΕΡΜΗ στέλνοντας θέματα
που θα ενδιαφέρουν τους συναποφοίτους σου. Η στήλη «Όπου Πέτρα
και Απόφοιτος» περιμένει πάντα και τα δικά σου νέα. Σε κάθε περίπτωση
πληροφόρησέ μας για τυχόν αλλαγή της διεύθυνσής σου έτσι ώστε ο ΕΡΜΗΣ
να είναι πιστός στο ραντεβού του μαζί σου – 4 φορές το χρόνο.

Εύχομαι Καλή Δημιουργική Χρονιά!
4 ερμής
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Η αόρατη δύναμη επιβίωσης
Του Σέργιου Αμπαριώτη ’78, Προέδρου του Δ.Σ. του ΣΑΚΑ

“The Greeks rival the Jews in being the most politically-minded race in the world.
No matter how forlorn the circumstances or how grave the peril to their country, they are always divided
into many parties, with many leaders who fight among themselves with desperate vigour.
It has been well said that wherever there are three Jews it will be found that there are two Prime Ministers
and one leader of the Opposition. The same is true of this other famous ancient race,
whose stormy and endless struggle for life stretches back to the fountain springs of human thought.
No two races have set such a mark upon the world. Both have shown a capacity of survival,
in spite of unending perils and suffering from external oppressors, matched only by their own ceaseless feuds,
quarrels and convulsions. The passage of several thousand years sees no change in their characteristics
and no diminution of their trials or their vitality. They have survived in spite of all that the world
could do against them, and all they could do against themselves,
and each of them from angles so different have left us the inheritance of their genius and wisdom.
No two cities have counted more with mankind than Athens and Jerusalem.
Their messages in religion, philosophy, and art have been the main guiding lights of modern faith and culture.
Centuries of foreign rule and indescribable, endless oppression leave them still living,
active communities and forces in the modern world, quarrelling among themselves with insatiable vivacity.
Personally I have always been on the side of both,
and believed in their invisible power to survive internal strife and the world tides threatening their extinction.”
Απομνημονεύματα Winston Churchil
The Second World War, Closing the Ring
Book II, Chapter XXX, The Greek Torment

Θ

εωρώ ότι οι παρατηρήσεις του Winston
Churchil ήταν ιδιαίτερα εύστοχες αλλά δυστυχώς ξεπεράστηκαν από τις πρόσφατες
εξελίξεις και τις καταστροφές στο κέντρο
της Αθήνας. Διότι ενώ αντιμετωπίζουμε μεγάλο κίνδυνο (διεθνής οικονομική κρίση) συνεχίζουμε ακάθεκτοι τις εσωτερικές μας αντιπαραθέσεις. Μέσα σε αυτή
την κατάσταση έχει χαθεί η λογική και δεν μπορεί κανείς
να αρθρώσει τα αυτονόητα.
Δεν περιμέναμε ποτέ ότι θα γινόμασταν μάρτυρες τέτοιας μανίας αυτοκαταστροφής και παράλληλα αδιαφορίας από συμπατριώτες μας για το καλό άλλων συμπολιτών μας, ιδιαίτερα σε τόσο δύσκολες στιγμές. Πρέπει να
λειτουργήσει άμεσα σε όλους ανεξαρτήτως τουλάχιστον
το ένστικτο της αυτοσυντήρησης, αφού προς το παρόν
δεν φαίνεται να λειτουργεί η λογική μιας ενιαίας στρατηγικής απέναντι στη κρίση και στα παράγωγα προβλήμα-
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τα που αυτή προκαλεί στην ελληνική κοινωνία, ενώ βρίσκεται σε κίνδυνο η κοινωνική συνοχή του Τόπου. Υπάρχουν πολλές υγιείς δυνάμεις στη Χώρα μας που ασφυκτιούν σε αυτό το περιβάλλον. Χρειάζεται υπομονή, ηρεμία,
συμπαράσταση στους γύρω μας και συνένωση των δυνάμεων αυτών ώστε να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις που
θα μας βγάλουν δυνατούς από τη δύσκολη αυτή κατάσταση επιβεβαιώνοντας τη ρήση του Churchil για την “αόρατη δύναμη επιβίωσης”των Ελλήνων.
Μέσα σε αυτό το περιβάλλον το Σχολείο μας έχοντας και αυτό τις δικές του δυσκολίες, όπως όλοι άλλωστε, πρέπει να συνεχίσει να προχωρεί μπροστά. Πολύτιμα εφόδιά του και μάλιστα εν αφθονία είναι οι άνθρωποι
της Κολλεγιακής Οικογένειας, που ανιδιοτελώς, συμπαρίστανται ενεργά σε αυτό. Αποτελεί ευτύχημα για το Σχολείο η ύπαρξη τόσο ζωντανών δυνάμεων. Οι άνθρωποι αυτοί, είτε ευρίσκονται σε θεσμικά όργανα του Κολλεγίου,

είτε είναι μέλη του προσωπικού του Σχολείου, είτε γονείς,
είτε απόφοιτοι, είτε δωρητές, αξίζουν συγχαρητήρια για
την προσφορά τους.
Ευοίωνο μήνυμα αποτελεί και το γεγονός ότι όλο και
περισσότερο αναγνωρίζεται και αξιοποιείται από το Ελληνοαμερικανικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα ο παράγοντας
απόφοιτος. Δύο απόφοιτοι εισήλθαν φέτος στο Σωματείο (ΕΕΙ), ενώ το Ακαδημαϊκό Εκπαιδευτικό Συμβούλιο,
η Αθλητική Συμβουλευτική Επιτροπή και η Επιτροπή Αξιοποίησης Νέων Τεχνολογιών έχουν στελεχωθεί με μεγάλο αριθμό αποφοίτων.
Η αποστολή σε όλους τους αποφοίτους της συνοπτικής ετήσιας έκθεσης του ΕΕΙ συμβάλλει στην ενημέρωσή
τους και στη διαφάνεια λειτουργίας του Ιδρύματος.
Ο ίδιος ο ΣΑΚΑ έχοντας περάσει πρόσφατα (προ 4-5
ετών) αλλά και παλαιότερα περιόδους έντονης εσωστρέφειας και δημοσίων αντιπαραθέσεων κατέβαλε μια μεγάλη προσπάθεια ώστε να απαλλαγεί από αυτές τις καταστάσεις δημιουργώντας μέσα στο Σύλλογο ένα θετικό
κλίμα για ανθρώπους με εποικοδομητική σκέψη και διάθεση για εθελοντική προσφορά χωρίς την προσδοκία όφελους έμμεσου ή άμεσου.
Με τον τρόπο αυτό νέες δραστηριότητες του Συλλόγου ξεκίνησαν και ένα κλίμα θετικής ενέργειας και δημιουργίας κυριαρχεί. Δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχουν διαφωνίες ή και διαφορετικές εκτιμήσεις. Υπάρχουν, αλλά δεν
οδηγούν σε δημόσιες αντιπαραθέσεις. Τουναντίον, δημιουργούν τις συνθήκες εποικοδομητικού διαλόγου ώστε
να οδηγούμεθα σε αποτελεσματικές δράσεις χάριν στην
αμοιβαία εκτίμηση, στα κοινά πιστεύω και στις κοινές αξίες μας.
Βασική μας αρχή είναι να είμαστε αρωγοί του Σχολείου μας στην πορεία του μέσα στο χρόνο γιατί πιστεύουμε στην τεράστια σημασία που έχει η ύπαρξή του για την
παιδεία στην πατρίδα μας.
Λαμβάνοντας υπόψιν όλα τα ερεθίσματα από τους συναπόφοιτούς μας και διαμορφώνοντας άποψη και από τις
δικές μας εμπειρίες, είμαστε σε συνεχή επαφή με τη Διοίκηση του Σχολείου λειτουργώντας σαν ένας άτυπος σύμβουλος διατυπώνοντας κατ’ ιδίαν και όχι δημοσίως κρίσεις για θέματα του Σχολείου. Ο Σύλλογος δεν είναι μεν
θεσμικό όργανο του Κολλεγίου αλλά εκπροσωπώντας
τους αποφοίτους του που ενστερνίζονται το πνεύμα και
τις αξίες του είναι σε διαρκή επαφή με το Σχολείο. Αυτή
η διαδικασία σε συνδυασμό με τη συνεχή δραστηριότητα του Συλλόγου δυναμώνουν τους δεσμούς και επιτρέπουν τη ροή απόψεων που υπό άλλες συνθήκες δεν θα γίνονταν αντιληπτές και άρα θα ήταν άχρηστες.
Όλα αυτά αποτελούν υποσχέσεις και ελπίδα ότι στους
δύσκολους αυτούς καιρούς, η Κολλεγιακή Οικογένεια και
ιδιαίτερα οι Απόφοιτοι του Σχολείου θα συνεχίσουν να είναι ουσιαστικοί αρωγοί και συμπαραστάτες στην πορεία
του προς τη δεύτερη εκατονταετία του. Το ξεκίνημα της
νέας χρονιάς επιβάλλει συγκρότηση των δυνάμεών μας
και τη δημιουργία κλίματος αισιοδοξίας.

Καλή Χρονιά σε όλους

Σας περιμένουμε

στο Χορό
της Πίτας
του Συλλόγου

το Σάββατο
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Φεβρουαρίου 2009
και ώρα 9 μ.μ.
στη Λέσχη του ΣΑΚΑ
Με χορευτικό
πρόγραμμα,
μουσική
για όλες τις ηλικίες
φαγητό, ποτά
και …
πολλές άλλες
εκπλήξεις!
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| ΠΡΟΣΩΠ Α |

Θεόδωρος
Κουλουμπής x54
Ο ομότιμος καθηγητής του Πανεπιστημίου Αθηνών και αντιπρόεδρος του Ελληνικού Ιδρύματος Ευρωπαϊκής και Εξωτερικής Πολιτικής (ΕΛΙΑΜΕΠ), Θεόδωρος
Κουλουμπής x54, αναλύει το διεθνές περιβάλλον, μας μιλάει για καίρια θέματα
της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής, για τα αίτια και τους τρόπους αντιμετώπισης
της χρηματοπιστωτικής κρίσης, αναφέρεται στην ανάγκη ενός συστήματος κρατοκεντρικής παγκοσμιοποίησης, η οποία υπαγορεύεται από τις εξελίξεις που βιώνουμε διεθνώς και μοιράζεται μαζί μας την ανησυχία του για το μέλλον της ανθρωπότητας στον 21ο αιώνα αλλά και την ελπίδα του για τη χάραξη μιας παγκόσμιας πολιτικής με γνώμονα τη σωτηρία του ανθρωποκεντρικού πολιτισμού μας.
Μια άκρως ενδιαφέρουσα προσέγγιση εξαιρετικά επίκαιρων ζητημάτων της εποχής μας, μέσα από τη ματιά ενός ανθρώπου με διεθνή αναγνώριση και πολυετή
εμπειρία σε θέματα διεθνών σχέσεων.

Συνέντευξη: Εύα Μπαρμποπούλου ’94
Κύριε Κουλουμπή, πότε φοιτήσατε στο Κολλέγιο και τι αναμνήσεις έχετε από την
περίοδο εκείνη;
Στο Κολλέγιο έδωσα εξετάσεις και φοίτησα με υποτροφία από το 1946 μέχρι το 1951. Προερχόμενος από μη
εύπορη οικογένεια, μικρασιατικής καταγωγής, και έχοντας χάσει τον πατέρα μου που σκοτώθηκε το 1941 στην
Μάχη της Κρήτης, θεωρώ ότι το Κολλέγιο μου έδωσε τις
βάσεις και έπαιξε καθοριστικό ρόλο στη μετέπειτα εξέλιξή μου. Αυτό που μου άρεσε και θυμάμαι πολύ έντονα από
το σχολείο μου ήταν μια αίσθηση αυτοπεποίθησης που
εμφυσούσε στους μαθητές. Αν και ήμουν εσωτερικός και
ζούσα με παιδιά που είχαν επίσης υποτροφία και με άλλα
που προέρχονταν από πολύ εύπορες οικογένειες, ποτέ δεν
είχα την αίσθηση της ταξικής απόστασης και της διαφοράς. Και αυτό ενίσχυσε ακόμα περισσότερο το αίσθημα
της αυτοπεποίθησης.

10 ερμής

Μιλήστε μας συνοπτικά για τη μετέπειτα πορεία σας.
Μετά από ένα χρόνο που πέρασα στην Αγγλία, και
αφού έλαβα το certificate of education, πήγα στην Αμερική, όπου σπούδασα Πολιτικές Επιστήμες στο Πανεπιστήμιο Connecticut (Β.Α., 1956 και Μ.Α., 1958) και κατόπιν
άρχισα το Διδακτορικό μου στις Διεθνείς Σχέσεις στο Πανεπιστήμιο American στην Ουάσινγκτον, από το οποίο
έλαβα το Ph.D., το 1964. Από το 1965 μέχρι το 1983, διετέλεσα καθηγητής διεθνών σχέσεων στη Σχολή Διεθνών
Υπηρεσιών του Πανεπιστημίου American, όπου μου απονεμήθηκαν βραβεία για διακεκριμένη διδασκαλία. Στο μεταξύ παντρεύτηκα τη Ζωή Παπαδοπούλου-Κουλουμπή,
γιατρό και καθηγήτρια παιδιατρικής νεφρολογίας στο
Πανεπιστήμιο Georgetown. Επιθυμία μου πάντοτε ήταν η
επιστροφή στην πατρίδα. Το 1982 εκλέχθηκα καθηγητής
στη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, και

Αυτό που μου άρεσε και θυμάμαι πολύ έντονα από το σχολείο μου ήταν μια αίσθηση αυτοπεποίθησης
που εμφυσούσε στους μαθητές... ποτέ δεν είχα την αίσθηση της ταξικής απόστασης και της διαφοράς.
έτσι γυρίσαμε οικογενειακώς στην Ελλάδα και συγκεκριμένα στη Θεσσαλονίκη, όπου δίδαξα διεθνείς σχέσεις από
το 1983 μέχρι το 1989. Στη συνέχεια εντάχθηκα στο Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης του Πανεπιστημίου Αθηνών, όπου δίδαξα από το 1990 και μέχρι
την αφυπηρέτησή μου, το Σεπτέμβριο του 2002, που έγινα ομότιμος καθηγητής.
Εκτός από την πανεπιστημιακή σας σταδιοδρομία, έχετε χρηματίσει στο παρελθόν
Πρόεδρος και Γενικός Διευθυντής και τώρα είστε Αντιπρόεδρος του Ελληνικού Ιδρύματος Ευρωπαϊκής και Εξωτερικής Πολιτικής (ΕΛΙΑΜΕΠ), το οποίο συμπλήρωσε 20
χρόνια δραστηριότητας. Ποια είναι η αποστολή του ΕΛΙΑΜΕΠ;
Το 1988, από μια φιλόδοξη, για τα τότε δεδομένα,
πρωτοβουλία του Θάνου Βερέμη ’62, ξεκίνησε το Ίδρυμα Αμυντικής και Εξωτερικής Πολιτικής, ΕΛΙΑΜΕΠ, που
αποτέλεσε για εμένα μια μεγάλη διέξοδο, καθώς είναι ένα
πεδίο δραστηριοποίησης όπου μπορείς να είσαι ανεξάρτητος, αυτόφωτος, και να δημιουργήσεις χωρίς περιορισμούς, έχοντας βεβαίως την ευθύνη των πράξεων και παραλείψεών σου.
Το ΕΛΙΑΜΕΠ είναι ένας χώρος έρευνας και επιμόρφωσης για θέματα ευρωπαϊκής και εξωτερικής πολιτικής.
Είναι, επίσης, ένα ανοικτό βήμα διαλόγου και προβληματισμού για έναν κόσμο που αλλάζει γύρω μας με ολοένα και ταχύτερους ρυθμούς. Ξεκίνησε δίνοντας έμφαση
στον τομέα της στρατηγικής και της ασφάλειας, με επίκεντρο την άμεση γεωγραφική γειτονιά της Ελλάδας. Με
την πάροδο όμως του χρόνου, τις αλλαγές στο εσωτερικό και τον περίγυρό μας, και την απόκτηση περισσότερης
γνώσης και πείρας, σταδιακά διευρύνθηκε τόσο η εμβέλεια του Ιδρύματός μας όσο και η θεματική και οι δραστηριότητές του, με αποτέλεσμα να έχουμε φτάσει σε σημείο,
εκτός από την ελληνική εξωτερική πολιτική, να μελετούμε τα προβλήματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των σχέσεών
της με τον υπόλοιπο κόσμο, καθώς και διάφορα άλλα ζητήματα, όπως το θέμα της παιδείας και της μετανάστευσης, από μια ευρύτερη ευρωπαϊκή σκοπιά.
Έχοντας ζήσει για πολλά χρόνια και βιώσει εκ των έσω την αμερικανική κοινωνία, τι
πιστεύετε ότι σηματοδοτεί η νίκη του Μπαράκ Ομπάμα για την Αμερική;
Η νίκη του Μπαράκ Ομπάμα είναι ιστορικά πολύ σημαντική και ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο για την Αμερική.
Αυτό που συνειδητοποίησαν οι Αμερικανοί αλλά και ο
κόσμος όλος είναι ότι, για πρώτη φορά, η προϋπάρχουσα
προκατάληψη απέναντι στους μαύρους εγκαταλείφθηκε. Και αυτό, γιατί στο πρόσωπο του Ομπάμα, οι Αμερι-

κανοί αλλά και η παγκόσμια κοινότητα, δεν είδαν απλώς
έναν αφροαμερικανό, αλλά ένα νέο άνθρωπο, ο οποίος είναι λογικός, έξυπνος, χαρισματικός, άφθαρτος και μετριοπαθής. Στα βιβλία αλλά και στους λόγους του, ο Ομπάμα εξέπεμπε μηνύματα συμφιλίωσης προς το εσωτερικό
της Αμερικής, όπου εξακολουθεί να ενυπάρχει μια σοβαρή πόλωση. Αλλά απεύθυνε παρόμοια μηνύματα και προς
τον υπόλοιπο κόσμο, καθώς και μια γνήσια σωφροσύνη
στην οικονομική και κυρίως την εξωτερική πολιτική. Και
η μετριοπαθής αυτή στάση προφανώς έκανε αίσθηση και
βρήκε απήχηση, ειδικά μετά από μια οκταετία κατά την
οποία, εξαιτίας της πολιτικής του κυρίαρχου (και όχι του
ηγέτη) που εφάρμοσε η κυβέρνηση Μπους, και των κακών
χειρισμών στους πολέμους στο Αφγανιστάν, στο Ιράκ,
και γενικότερα στην Κεντρική Ασία και τη Μέση Ανατολή, η Αμερική είχε αποξενωθεί από τους εταίρους της
στην Ευρώπη αλλά και από άλλες μεγάλες δυνάμεις. Φυσικά, όταν αναλάβει την εξουσία ο Ομπάμα στις 20 Ιανουαρίου του 2009, και λόγω της μεγάλης χρηματοπιστωτικής κρίσης, δεν θα μπορέσει να πραγματοποιήσει όλες
τις υποσχέσεις του, και αυτό θα έλεγε κανείς ότι είναι ο
κανόνας στην πολιτική. Παρόλα αυτά, η μεγάλη επιτυχία
των εκλογών του Νοεμβρίου είναι ότι πέρασε ένα μήνυμα ότι η Αμερική δεν είναι μονόδρομος, ότι μπορεί να αλλάξει και να ξεφύγει από τον διχασμό του εμφυλίου πολέμου του 19ου αιώνα και από τις πληγές της δουλείας. Επίσης, η νίκη αυτή του Μπαράκ Ομπάμα σηματοδοτεί και
μια αλλαγή νοοτροπίας της αμερικανικής κοινωνίας. Χαρακτηριστικό είναι ότι όσο οι δημοσκοπήσεις του έδιναν
το προβάδισμα, διάφοροι ειδικοί έκαναν λόγο για το φαινόμενο Bradley - την περίπτωση δηλαδή του αφροαμερικανού υποψήφιου κυβερνήτη της Καλιφόρνιας, ο οποίος, ενώ προηγείτο με μεγάλη διαφορά στις δημοσκοπήσεις, τελικά έχασε στις εκλογές. Ευτυχώς, ίσως για πρώτη
φορά, το φαινόμενο αυτό δεν λειτούργησε.
Η αλλαγή αυτή στην ηγεσία της Αμερικής θα επιφέρει αλλαγή στην εξωτερική της
πολιτική και κατά πόσο θα επηρεάσει τις ελληνοαμερικανικές σχέσεις;
Πιστεύω ότι η σημαντική αλλαγή που θα συντελεστεί
στην εξωτερική πολιτική της Αμερικής, με προεκτάσεις
στη διεθνή σκηνή, μπορεί να συνοψιστεί στο ότι ο Ομπάμα θα επιδιώξει να είναι ένας από τους ηγέτες (αλλά όχι
ο μοναδικός) σε ένα σύστημα πολυμέρειας. Ο απερχόμενος πρόεδρος Μπους είχε υιοθετήσει την νεοσυντηρητική
ιδεολογία ότι η Αμερική είναι τόσο ισχυρή ώστε να μπορεί να αποφασίζει από μόνη της και μετά να απευθύνε-

Πιστεύω ότι η σημαντική αλλαγή που θα συντελεστεί στην εξωτερική πολιτική της Αμερικής,
με προεκτάσεις στη διεθνή σκηνή, μπορεί να συνοψιστεί στο ότι ο Ομπάμα θα επιδιώξει να είναι
ένας από τους ηγέτες (αλλά όχι ο μοναδικός) σε ένα σύστημα πολυμέρειας.
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Η ελληνική εξωτερική πολιτική συνοψίζεται ουσιαστικά στην έννοια της καλής γειτονίας. Η ένταξη, πέρα από τη
Βουλγαρία και τη Ρουμανία, των υπόλοιπων βαλκανικών χωρών αλλά και της Τουρκίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα
ωφελήσει την Ελλάδα, καθώς θα συμβάλει σε ένα κλίμα σταθερότητας στην περιοχή.
ται στους υπόλοιπους και να τους ρωτάει «είστε μαζί μας
ή εναντίον μας;», μη δίνοντάς τους την ευκαιρία της ουδέτερης θέσης. Αντιθέτως, ο Ομπάμα θα προσπαθήσει να
δράσει ως ηγέτης και όχι ως ηγεμόνας, περνώντας το μήνυμα ότι η Αμερική θα κινηθεί συλλογικά στην αντιμετώπιση των παγκοσμίων προκλήσεων. Και αυτό θα συμβεί
όχι μόνο λόγω της συγκυριακής διεθνούς χρηματοπιστωτικής κρίσης, αλλά και λόγω του γεγονότος ότι οι δύο πόλεμοι που έχει ξεκινήσει η κυβέρνηση του Μπους εδώ και
χρόνια, στο Αφγανιστάν και στο Ιράκ, αφενός έχουν βαλτώσει και αφετέρου έχουν τεράστιο κόστος σε ανθρώπινες
ζωές και σε χρήμα.
Σε τελευταία ανάλυση, ο Ομπάμα φαίνεται να είναι
ρεαλιστής. Κάτι, για μένα ιδιαίτερα ανησυχητικό, που παρατηρούσα στις προεκλογικές εξαγγελίες του Τζον Μακέιν ήταν μια εμμονή στην έννοια της «συμμαχίας των δημοκρατιών». Μιλούσε, δηλαδή, για την ίδρυση ενός οργανισμού δημοκρατιών, ο οποίος -αναπόφευκτα- θα περιθωριοποιούσε τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών και θα
απέκλειε μεγάλες δυνάμεις και μόνιμα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας, όπως η Ρωσία και η Κίνα. Εάν κάτι τέτοιο συνέβαινε, είναι αντιληπτό ότι θα είχε δημιουργη-

θεί εκ των πραγμάτων μεγάλη ένταση και πόλωση σε διεθνές επίπεδο. Αντί για την παλαιότερη καραμέλα περί της
«σύγκρουσης των πολιτισμών» θα είχαμε στο μέλλον την
«σύγκρουση των πολιτευμάτων».
Όσον αφορά στις ελληνοαμερικανικές σχέσεις, προσωπικά εκτιμώ ότι δεν θα πρέπει να περιμένουμε θεαματικές αλλαγές στην εξωτερική πολιτική της Αμερικής για
τα εθνικά μας θέματα. Διότι η Αμερική παραμένει μια μεγάλη δύναμη, η οποία θα υπερασπίζεται τα στρατηγικά
συμφέροντά της, και θα συνεχίσει να παίζει σημαντικό
ρόλο στη διεθνή πολιτική σκηνή, ιδίως στη Μέση Ανατολή. Αλλά όπως προανέφερα, ο νέος πρόεδρος θα υιοθετήσει μια μετριοπαθή γραμμή και θα δρομολογήσει σύντομα
την διαδικασία αποχώρησης των αμερικανικών στρατευμάτων από το Ιράκ, και ενδεχομένως το Αφγανιστάν και
το Πακιστάν, με τρόπο όμως που δεν θα ταπεινώσει την
εικόνα της Αμερικής. Επίσης, θα θέσει ως υπόθεση ύψιστης προτεραιότητας την λύση του Παλαιστινιακού ζητήματος με την εφαρμογή της συνταγής των «δύο κρατών».
Θα προσεγγίσει χώρες όπως η Ρωσία και το Ιράν και, τελικά, θα αναβαθμίσει τις σχέσεις της χώρας του με την Ευρωπαϊκή Ένωση στην οποία ανήκουμε.
Ποια είναι άποψή σας για την πολιτική της χώρας μας στο ζήτημα της ονομασίας της ΠΓΔΜ;
Κατά τη γνώμη μου, ο χειρισμός του ζητήματος αυτού, τα τέσσερα πρώτα χρόνια, ήταν λανθασμένος, γιατί,
όπως και η γειτονική χώρα, επιμέναμε στη μονοπώληση
του ονόματος Μακεδονία, το οποίο, με γεωγραφικά κριτήρια, αναφέρεται σε μια ευρύτερη περιοχή. Η Ελλάδα
θα πρέπει να παραμείνει σταθερή στη γραμμή που ακολούθησε μετά το 1995, οπότε έγινε η Ενδιάμεση Συμφωνία και αποδεχθήκαμε τη σύνθετη ονομασία με το προσωρινό όνομα ΠΓΔΜ. Κακώς οι Σκοπιανοί επιμένουν ακόμα
στην αρχική τους διεκδίκηση της μονοπώλησης του ονόματος Μακεδονία, και προσπαθούν να το πετύχουν με διάφορες ενοχλητικές μεθοδεύσεις, όπως η προσφυγή στο
Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης. Αν και η διαδικασία αυτή
θα διαρκέσει για αρκετά χρόνια, η εκτίμησή μου είναι ότι η
τελική έκβαση θα είναι θετική για τη χώρα μας. Στο μεταξύ ελπίζω ότι θα βρεθεί μια αμοιβαία αποδεκτή λύση κοινά αποδεκτής ονομασίας, καθώς το ζήτημα του ονόματος
δεν μπορεί να αποτελέσει αντικείμενο της δικαστικής διαφοράς. Πιστεύω δε ότι η προοπτική για την οριστική επίλυση του θέματος του ονόματος θα βελτιωνόταν σημαντικά εάν οι ΗΠΑ, η Κίνα, η Ρωσία και οι άλλες μεγάλες δυνάμεις δήλωναν ξεκάθαρα ότι θα αποδεχθούν και θα χρησιμοποιούν επίσημα οποιοδήποτε όνομα γίνει αμοιβαία
αποδεκτό από τα δύο μέρη.
Σε κάθε περίπτωση, όμως, δεν φοβάμαι ότι το μικρό
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Το δόγμα της ελεύθερης αγοράς και της ελεύθερης οικονομίας, σε συνδυασμό με την παντελή έλλειψη κρατικού
παρεμβατισμού και ελέγχου των οικονομικών δραστηριοτήτων οδήγησαν στην χρηματοπιστωτική κρίση που βιώνουμε διεθνώς. Σε ένα τέτοιο αρρύθμιστο (παγκοσμιοποιημένο) περιβάλλον, και μέσα σε ένα κλίμα οικονομικής
ευφορίας, η ανθρώπινη απληστία ξεπέρασε κάθε όριο με τα γνωστά αποτελέσματα.
Θα μπορούσε να προβλεφθεί αυτή η διεθνής χρηματοπιστωτική κρίση που ξέσπασε; Προς ποια κατεύθυνση θα πρέπει να κινηθούν οι κυβερνήσεις για την αντιμετώπιση και τον περιορισμό των επιπτώσεων της ύφεσης στην οποία έχει εισέλθει
η παγκόσμια οικονομία;

γειτονικό μας κράτος μπορεί να απειλήσει στρατιωτικά
την Ελλάδα. Ειλικρινά μας συμφέρει η επιβίωσή του, γιατί
εάν διαμελισθεί, θα έχουμε μια μεγαλύτερη Αλβανία και
μια μεγαλύτερη Βουλγαρία στα σύνορά μας.
Ποια θα πρέπει να είναι η στάση της Ελλάδας στο θέμα της ευρωπαϊκής προοπτικής της Τουρκίας;
Η ελληνική εξωτερική πολιτική συνοψίζεται ουσιαστικά στην έννοια της καλής γειτονίας. Η ένταξη, πέρα από
τη Βουλγαρία και τη Ρουμανία, των υπόλοιπων βαλκανικών χωρών αλλά και της Τουρκίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα ωφελήσει την Ελλάδα, καθώς θα συμβάλει σε ένα
κλίμα σταθερότητας στην περιοχή. Προϋπόθεση βέβαια
είναι ότι οι χώρες αυτές θα εναρμονίσουν τόσο την εσωτερική τους πολιτική δομή όσο και τις εξωτερικές τους σχέσεις με το λεγόμενο ευρωπαϊκό κεκτημένο, ενώ ειδικότερα για την Τουρκία επιπλέον προϋπόθεση θα είναι η επίλυση του Κυπριακού. Ελπίζω όμως ότι η επίλυση του Κυπριακού θα έρθει πολύ πιο γρήγορα από τη μελλοντική
ένταξη της Τουρκίας, δεδομένου ότι ο εξευρωπαϊσμός των
δομών και των θεσμών της Τουρκίας θα χρειαστεί πολλά
χρόνια για να επιτευχθεί.
Τέλος, θεωρώ ότι οι απευθείας συνομιλίες που ξεκίνησαν σχετικά πρόσφατα μεταξύ του Προέδρου της Κύπρου
Χριστόφια και του ηγέτη της Τουρκοκυπριακής Κοινότητας Ταλάτ ανοίγουν ένα μεγάλο παράθυρο ελπίδας για
την πολύπαθη μεγαλόνησο.

Φαντάζομαι ότι, εάν αυτή η γιγάντια χρηματοπιστωτική κρίση ήταν κάτι που θα μπορούσε να είχε υπεύθυνα
προβλεφθεί, δεν θα αντιμετωπίζαμε σήμερα τις φοβερές
της συνέπειες. Υπήρχαν φυσικά κάποιοι, οι οποίοι προειδοποιούσαν για την επερχόμενη κρίση, όπως ο Νομπελίστας καθηγητής οικονομίας του Πρίνστον, Πολ Κρούγκμαν. Αλλά οι απόψεις του δυστυχώς δεν ακούστηκαν
από τους λεγόμενους υπεύθυνους. Η αλήθεια είναι ότι το
δόγμα της ελεύθερης αγοράς και της ελεύθερης οικονομίας, οι αρχές δηλαδή της Σχολής του Σικάγο, σε συνδυασμό με την παντελή έλλειψη κρατικού παρεμβατισμού
και ελέγχου των οικονομικών δραστηριοτήτων οδήγησαν
στην χρηματοπιστωτική κρίση που βιώνουμε διεθνώς. Σε
ένα τέτοιο αρρύθμιστο (παγκοσμιοποιημένο) περιβάλλον,
και μέσα σε ένα κλίμα οικονομικής ευφορίας, η ανθρώπινη απληστία ξεπέρασε κάθε όριο με τα γνωστά αποτελέσματα.
Σε αυτό το πλαίσιο έγινε πάλι επίκαιρος ο λόρδος
Τζον Μέιναρντ Κέινς και οι αρχές του, οι οποίες τώρα υιοθετούνται από όλα τα κράτη σε μια προσπάθεια διορθωτικών κινήσεων. Για να αντιμετωπιστεί το φαινόμενο,
θα πρέπει να παρέμβουν οι κυβερνήσεις με μεγάλες χρηματοδοτήσεις για να διασώσουν το χρηματοπιστωτικό σύστημα από την κατάρρευση, κάτι το οποίο βλέπουμε ότι
γίνεται ήδη παγκοσμίως, και ταυτοχρόνως να αρχίσουν να
διαθέτουν μεγάλα κονδύλια σε έργα υποδομής, τα οποία
αφενός θα συμβάλουν στην καταπολέμηση της ανεργίας
και την τόνωση της οικονομίας και αφετέρου θα ωφελήσουν το σύνολο της κοινωνίας και θα την βοηθήσουν να
ξεπεράσει τον πανικό και το φόβο που οδηγεί στην περαιτέρω εξάπλωση του προβλήματος.
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Οι εξελίξεις που ζούμε δημιουργούν την ανάγκη ενός συστήματος κρατοκεντρικής παγκοσμιοποίησης, η οποία συνιστά μια νέα πραγματικότητα. Ταυτόχρονα με τον κρατικό παρεμβατισμό, παρατηρείται και ένας διεθνής παρεμβατισμός με την ενεργοποίηση διεθνών θεσμικών μορφωμάτων. Και το ερώτημα βέβαια που προκύπτει σε αυτό
το νέο πλαίσιο είναι «ποιος θα ελέγχει τους ελεγκτές;».
Παρατηρώντας όλες αυτές τις εξελίξεις και τις ανατροπές σε διεθνές επίπεδο, μήπως ζούμε ιστορικές στιγμές; Μήπως εισερχόμεθα σε μια νέα εποχή;

Ποια πιστεύετε ότι είναι τα μεγαλύτερα προβλήματα του πλανήτη σήμερα; Που οδεύει ο κόσμος μας;

Οι εξελίξεις που ζούμε δημιουργούν την ανάγκη ενός
συστήματος κρατοκεντρικής παγκοσμιοποίησης, η οποία
συνιστά μια νέα πραγματικότητα και σηματοδοτεί την
έναρξη μιας νέας εποχής. Ταυτόχρονα με τον κρατικό παρεμβατισμό, παρατηρείται και ένας διεθνής παρεμβατισμός
με την ενεργοποίηση διεθνών θεσμικών μορφωμάτων, όπως
το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, η Παγκόσμια Τράπεζα, ο
Διεθνής Οργανισμός Εμπορίου και, φυσικά, ο Ο.Η.Ε. Και το

Η μόλυνση του περιβάλλοντος, η φτώχεια που μαστίζει ένα μεγάλο μέρος του πληθυσμού του πλανήτη, η λαθρομετανάστευση (προϊόν της φτώχιας και των συγκρούσεων), η διεθνής τρομοκρατία (οι βαθύτερες ρίζες της
οποίας βρίσκονται επίσης στη φτώχια και την κοινωνική
αδικία), καθώς και η διασπορά πυρηνικών όπλων, θεωρώ
ότι αποτελούν τα μεγαλύτερα προβλήματα του σύγχρονου κόσμου.
Εάν δεν ληφθούν πολιτικές αποφάσεις για την προστασία του περιβάλλοντος, εάν δεν γίνει μια ουσιαστική
προσπάθεια αναδιανομής, όχι μόνο του κρατικού αλλά
και του παγκοσμίου εισοδήματος, εάν δεν υιοθετηθεί μια
κοινή στρατηγική των ισχυρών του πλανήτη που θα βοηθήσει στην ουσιαστική ανάπτυξη των αναπτυσσόμενων
χωρών, εάν δεν ληφθούν μέτρα όχι μόνο για την καταστολή αλλά και για την πρόληψη της διεθνούς τρομοκρατίας, και εάν δεν ξεκινήσει μια διεθνής διαδικασία για την
αποπυρηνικοποίηση της Γης, φοβάμαι ότι η ανθρωπότητα τον 21ο αιώνα κινδυνεύει να εξαφανιστεί, είτε βαθμιαία, από την μόλυνση του περιβάλλοντος, είτε απότομα,
από μια σύγκρουση μεγάλων και μικρότερων πυρηνικών
δυνάμεων.
Επειδή εκ φύσεως είμαι αισιόδοξος άνθρωπος, θέλω να πιστεύω ότι ακόμα και τώρα, έστω και καθυστερημένα, τα
κράτη και οι κυβερνήσεις θα επιδιώξουν τη συνεργασία για
τη χάραξη μιας παγκόσμιας πολιτικής που θα αποσκοπεί
στην αποτελεσματική αντιμετώπιση όλων αυτών των προβλημάτων που απειλούν το μέλλον της ανθρωπότητας, και
στην υιοθέτηση ενός συστήματος σωτηρίας του ανθρωποκεντρικού πολιτισμού μας.

ερώτημα βέβαια που προκύπτει σε αυτό το νέο πλαίσιο είναι «ποιος θα ελέγχει τους ελεγκτές;». Στην εποχή του διαδικτύου και της ηλεκτρονικής όσμωσης, η παγκόσμια κοινωνία των πολιτών, μέσα από μη κυβερνητικές – μη κερδοσκοπικές οργανώσεις, ελεύθερα και ανεξάρτητα ΜΜΕ,
αλλά και τα λεγόμενα blogs, θα αναλάβει το ρόλο του κριτή, του επόπτη και του αξιολογητή της παρεμβατικής δράσης των φορέων εξουσίας σε τοπικό, εθνικό και παγκόσμιο
επίπεδο. Αυτό δηλαδή που χρειαζόμαστε παγκοσμίως είναι
όλο και περισσότερη και πιο γνήσια δημοκρατία.

14 ερμής

Η ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΕΙΝΑΙ ΕΥΓΕΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ «ΕΡΜΗΣ»

| ΔΙΕΘΝΗ |
Του Κώστα Παπαχλιμίντζου ’98

Χου Τζιντάο
Πρόεδρος της Κίνας

T

ο 1978, όταν ο διάδοχος του
Μάο Τσετούνγκ, Ντενγκ Ξιαοπίνγκ, προχώρησε σε τολμηρές οικονομικές και πολιτικές μεταρρυθμίσεις, πολλοί
αναλυτές εκτιμούσαν ότι «μόνο ο καπιταλισμός μπορεί να σώσει την Κίνα». Σήμερα,
όπως εύστοχα παρατηρεί ο Economist, «τριάντα χρόνια αργότερα κάποιοι ειδικοί υποστηρίζουν ότι μόνο η Κίνα μπορεί να σώσει τον καπιταλισμό». Για πολλές ανεπτυγμένες χώρες της Δύσης, αλλά και
αναπτυσσόμενες της Ανατολής, ο Χου
Τζιντάο ήταν για φέτος ο Αϊ-Βασίλης,
που στον κόκκινο σάκο του έκρυβε
πολυπόθητες ενέσεις ρευστού, αλλά και παραγγελίες για μαζικές εισαγωγές προϊόντων. Για όλο τον κόσμο,
ήταν το κορυφαίο πρόσωπο μιας χώρας που εντυπωσίασε με τη λαμπερή
διεξαγωγή των Ολυμπιακών Αγώνων.
Ο γιος ενός φτωχού εμπόρου τσαγιού
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από την ανατολική επαρχία Γιανγκσού
έχτισε αργά και προσεκτικά το δρόμο του
για την κορυφή της πολύπλοκης κομματικής πυραμίδας. Το 1964, όταν ακόμα σπούδαζε Υδραυλική Μηχανική στο Πανεπιστήμιο Τσίνγκουα του Πεκίνου, έγινε μέλος του Κομμουνιστικού Κόμματος. Σύντομα ο Σονγκ Πινγκ, ένα από τα «λαγωνικά» του προέδρου Ξιαοπίνγκ, τον ανακάλυψε και τον ενέταξε στα προγράμματα εκπαίδευσης στην κεντρική σχολή του Κόμματος. Ο κ. Τζιντάο όχι απλά ξεπέρασε τους
δασκάλους του, αλλά έφτασε εκεί που ούτε καν μπορούσαν να φανταστούν: Το 2003
έλαβε χώρα η πρώτη ομαλή διαδοχή ηγεσίας στην Κίνα μετά την κομμουνιστική επανάσταση του 1949. Ο Χου Τζιντάο εξελέγη
νέος πρόεδρος και υποσχέθηκε μια «αρμονική κοινωνία», της οποίας τα διαφορετικά
τμήματα θα δουλεύουν μαζί μέσα σε κλίμα
συναίνεσης, με βασικό σκοπό τη μείωση του
χάσματος μεταξύ των οικονομικών και κοινωνικών τάξεων. Από την -κατά γενική ομολογία, αποτυχημένη- αντιμετώπιση του ξεσπάσματος του ιού SARS το 2003 ως την
-κατά γενική ομολογία, πετυχημένη- αντιμετώπιση του σεισμού το περασμένο καλοκαίρι και την εντυπωσιακή διοργάνωση των
Ολυμπιακών Αγώνων, η Κίνα έχει κάνει σημαντικά βήματα προόδου κατά την πρώτη
προεδρική θητεία του κ. Τζιντάο. Στη δεύτερη, που ξεκίνησε την περασμένη άνοιξη,
ο Κινέζος πρόεδρος καλείται να αποδείξει
αν αντέχει να σηκώσει το βάρος της «υπερδύναμης», που πολλοί σπεύδουν να αποδώσουν ως χαρακτηρισμό στη χώρα του.

Μπόρις Τζόνσον
Δήμαρχος του Λονδίνου

Γ

νωστός για τις «γκάφες» του, αλλά και για την ευφυία του, το δυναμισμό και το εκρηκτικό ταμπεραμέντο του, ο Μπόρις Τζόνσον
πέρασε γρήγορα από τη δημοσιογραφία στην κεντρική πολιτική σκηνή (εξελέγη βουλευτής το 2001) και από εκεί στο

ΠΡΩΤΑΓΩΝΙΣΤΕΣ

16 ερμής

Ντέιβιντ Πλαφ - Ντέιβιντ Άξελροντ
Οι αρχιτέκτονες της νίκης Ομπάμα

Α

«θρόνο» του Λονδίνου. Παιδί χωρισμένων γονιών, έζησε διαδοχικά στη Νέα Υόρκη, στις Βρυξέλλες και στο Λονδίνο,
σπούδασε στο σχολείο (Ίτον) και στο πανεπιστήμιο (Οξφόρδη) της βρετανικής ελίτ και τον περασμένο Μάιο κέρδισε την ψήφο 1.168.000 συμπολιτών του και εξελέγη πανηγυρικά δήμαρχος του Λονδίνου, διαδεχόμενος τον Κεν
Λίβινγκστον. Με τις καινοτόμες εξαγγελίες του έχει κερδίσει μέχρι στιγμής τις εντυπώσεις: δημιουργία 2.012 λαχανόκηπων στο Λονδίνο, μετεγκατάσταση του αεροδρομίου
Χίθροου στην εκβολή του Τάμεση και προώθηση των οργανωμένων «fight club», ως αντίδοτο στη νεανική εγκληματικότητα. Τι είναι αυτά; Αντίγραφα της λονδρέζικης σχολής πυγμαχίας «All Stars», που εδώ και τριάντα χρόνια
μετατρέπει άστεγους και πένητες εφήβους σε ερασιτέχνες
πυγμάχους. «Το All Star μαζεύει τα παιδιά από τους δρόμους και τους επιτρέπει να αναπτύξουν νέες δεξιοτεχνίες
σε ένα συγκροτημένο περιβάλλον, όπου περιστοιχίζονται
από ενηλίκους που αποτελούν θετικά πρότυπα», δήλωσε ο
ίδιος κατά την επίσκεψή του εκεί. Αυτό προτιμά ο Μπόρις
Τζόνσον. Να αφιερώνουν οι νέοι τη ζωή τους στην πυγμαχία και να απομακρύνονται από τις συμμορίες και το οργανωμένο έγκλημα. Μόνο το 2008, 28 έφηβοι έχασαν τη
ζωή τους στο Λονδίνο, στον ακήρυχτο πόλεμο της νεανικής εγκληματικότητας. Κερδίζοντας το δημαρχιακό θώκο
από τον «κόκκινο Κεν», πριν από οκτώ μήνες, ο 43χρονος
ξανθομάλλης Συντηρητικός υποσχέθηκε να την πατάξει.
Όμως, αυτή η αποστολή, όπως και το συμμάζεμα των οικονομικών του δήμου, η βελτίωση των υπηρεσιών του μετρό και ο σχεδιασμός του μετα-ολυμπιακού Λονδίνου, μόνο εύκολες δεν αποδείχθηκαν τελικά.

TOY 2008

τελείωτοι τόνοι χαρτιού σε όλο τον κόσμο έχουν ξοδευτεί για να αναλυθεί η
προσωπικότητα του Μπαράκ Ομπάμα
και η μεγάλη του νίκη στις αμερικανικές
εκλογές. Λίγοι, όμως, γνωρίζουν τους
δύο αρχιτέκτονες της επικράτησης αυτής. Ας γνωρίσουμε, λοιπόν, τους αφανείς ήρωες Ντέιβιντ Πλαφ και
Ντέιβιντ Άξελροντ.
Ο Πλαφ έστησε μια σχεδόν αψεγάδιαστη εκλογική μηχανή από το μηδέν, χωρίς να χάνει ούτε στιγμή τη νηφαλιότητα και ψυχραιμία που απαιτούσαν οι
στιγμές. Τα τελευταία δύο χρόνια ζούσε –κυριολεκτικά και μεταφορικά– στη σκιά του Ομπάμα, κινώντας
όλα τα νήματα της προεκλογικής του εκστρατείας, με χαρακτηριστικό πείσμα και επιμονή. Όταν όλοι τον συμβούλευαν να ρίξει το βάρος της εκστρατείας των προκριματικών εκλογών στις μεγάλες Πολιτείες, εκείνος επέμεινε
στη μικρή και άσημη Αϊόβα. Δικαιώθηκε πανηγυρικά. Η
νίκη του Ομπάμα στην πρώτη μάχη των προκριματικών
στις 3 Ιανουαρίου του έδωσε αέρα νίκης που φυσούσε μέχρι και την 4η Νοεμβρίου στα «πανιά» του. Όταν, πάλι, το
επιτελείο της Χίλαρι Κλίντον είχε
την προσοχή του στραμμένη στη
«Σούπερ Τρίτη» των προκριματικών, εκείνος έριχνε το βάρος της
καμπάνιας στις επόμενες μάχες,
τις οποίες και κέρδισε τελικά. Αξιοποιώντας το ίντερνετ και ειδικά τις
ιστοσελίδες κοινωνικής δικτύωσης (Facebook, MySpace,
youTube κ.λπ.) και «απλώνοντας» την καμπάνια σε όλες
σχεδόν τις Πολιτείες (όταν παραδοσιακά οι υποψήφιοι για
την προεδρία ρίχνουν το βάρος στις αμφίρροπες Πολιτείες)
ο κ. Πλαφ οδήγησε τον Ομπάμα στη μεγάλη εκλογική νίκη.
Την ώρα που ο Πλαφ σχεδίαζε, ο Άξελροντ εκτελούσε. Ο
53χρονος «στρατηγός» του επιτελείου του Ομπάμα έχει
αποτυπώσει την πρωτότυπη και δημιουργική του σκέψη
στις αμέτρητες ομιλίες, δηλώσεις, διαφημίσεις, συνεντεύξεις και δελτία Τύπου του υποψηφίου των Δημοκρατικών,
που επιμελήθηκε προσωπικά ολόκληρο το 2008. Το πάθος
του για την πολιτική είχε ξυπνήσει μέσα του το 1960, όταν
ο πεντάχρονος Ντέιβιντ είχε μείνει έκθαμβος, παρακολουθώντας μια προεκλογική ομιλία του Τζον Κένεντι. Τρεις δεκαετίες αργότερα, το ίδιο πάθος τον έκανε έναν από τους
πιο περιζήτητους συμβούλους επικοινωνίας στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο τίτλος του «αρχιτέκτονα της νίκης» του
νέου προέδρου των ΗΠΑ ήταν ο μόνος -και ταυτόχρονα ο
πιο λαμπερός- που έλειπε από το παλμαρέ του. Τον κατέκτησε, οριζόμενος αμέσως μετά ως ανώτατος σύμβουλος
του 44ου προέδρου.

ερμής 17
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Λιούις Χάμιλτον
Παγκόσμιος πρωταθλητής της Formula 1, 2008

Τ

ο 1985, όταν ο Αϊρτον Σένα κέρδιζε το πρώτο του γκραν πρι, ο Λιούις Χάμιλτον έβλεπε
το πρώτο φως της ζωής στην αγγλική επαρχία του Χερτφορντσάιρ. Ο πατέρας του αποφάσισε να τον βαφτίσει με το επώνυμο του
σπρίντερ Καρλ Λιούις, που μεσουρανούσε τότε στους στίβους. Σε ηλικία έξι ετών, του έκανε δώρο Χριστουγέννων
το πρώτο του αυτοκίνητο καρτ. Τέσσερα χρόνια αργότερα, μετά τη νίκη του
σε πρωτάθλημα καρτ,
είχε την τύχη να έρθει πρόσωπο με πρόσωπο με το αφεντικό της McLaren, Ρον
Ντένις. «Γεια σου, με
λένε Λιούις Χάμιλτον, κέρδισα το βρετανικό πρωτάθλημα και μια μέρα θέλω
να τρέχω με τα αυτοκίνητά σου», είπε
με περίσσιο θάρρος
ο δεκάχρονος μπόμπιρας. «Πάρε με σε
εννιά χρόνια και κάτι θα κανονίσουμε»,
απάντησε ο πάντα
ετοιμόλογος Ντένις.
Δώδεκα χρόνια αργότερα, στο βροχερό
Σάο Πάολο, το συγκεντρωμένο πλήθος
αποθέωνε το νικητή
της τελευταίας κούρσας Formula 1 της χρονιάς, συμπατριώτη τους Φελίπε Μάσα. Υστερα από έναν περιπετειώδη αγώνα, όμως, ο Χάμιλτον είχε κερδίσει το ελάχιστο -και
συνάμα τόσο πολύτιμο- που ζητούσε: την πέμπτη θέση,
που του έδωσε όσους βαθμούς χρειαζόταν ώστε να τερματίσει πρώτος στη γενική κατάταξη. «Στον τελευταίο γύρο
νόμιζα ότι η καρδιά μου θα σπάσει. Δεν ξέρω πώς κατάφερα να διατηρηθώ ψύχραιμος», εξομολογήθηκε αργότερα ο
οδηγός της McLaren.
Ο 23χρονος Βρετανός, γόνος μεταναστών από τη νήσο Γρενάδα της Καραϊβικής, έγινε εκείνη την Κυριακή το
βράδυ ο νεότερος και ταυτόχρονα ο πρώτος μαύρος πιλότος της Formula 1 που στέφεται παγκόσμιος πρωταθλητής.

18 ερμής

Ρομπέρτο Σαβιάνο
Ιταλός συγγραφέας

Χ

έσε την επιτυχία, θέλω τη ζωή μου! Θέλω να ερωτευτώ, να πιω μια μπίρα κάπου
έξω, να πάω μια βόλτα, να βγω στον ήλιο,
να περπατήσω στη βροχή». Χιλιάδες Ελληνες βλέπουν από το Νοέμβριο στους
κινηματογράφους την ταινία «Γόμορρα», η οποία είναι βασισμένη στο μπεστ-σέλερ του Ρομπέρτο Σαβιάνο για τη
ναπολιτάνικη Μαφία. Ο 29χρονος Ιταλός συγγραφέας δεν
έχει αυτή τη χαρά. Δεν μπορεί να πάει σινεμά. Δεν μπορεί
καν να βγει από το σπίτι του. Εδώ και δύο χρόνια ζει σχεδόν σαν φυλακισμένος στη Νάπολη, υπό συνεχή αστυνομική προστασία και υπό τη διαρκή απειλή της στυγερής
μαφιόζικης οργάνωσης Καμόρα.
Πριν ακόμα γεννηθεί ο Σαβιάνο, οι μπράβοι της Καμόρα έδειραν αλύπητα τον πατέρα του, γιατρό στο επάγγελμα, επειδή «τόλμησε» να περιθάλψει ένα θύμα τους
που είχαν αφήσει σε ημιλιπόθυμη κατάσταση. Σε ηλικία
13 ετών είδε για πρώτη φορά ένα θύμα να κείτεται αιμόφυρτο στο δρόμο, νεκρό από τις σφαίρες της Καμόρα.
Όταν αποφοίτησε από το Τμήμα Φιλοσοφίας του Πανεπιστημίου της Νάπολης, είχε πάρει τη μεγάλη απόφαση.
Δεν θα έγραφε απλά ένα βιβλίο για τη Μαφία. Θα μίλαγε με ονόματα, αριθμούς και διευθύνσεις. Θα αποκάλυπτε το δίκτυο του οργανωμένου εγκλήματος που λυμαίνεται τη Νότια Ιταλία, επιβάλλει το νόμο της σιωπής και
διακινεί όπλα και ναρκωτικά σε ολόκληρη την Ευρώπη.
Το σχέδιό του ήταν απλό στη σύλληψη και τολμηρό στην
εκτέλεση. Ανέλαβε διάφορες δουλειές «του ποδαριού», ερχόμενος σε επαφή με ανθρώπους -φτωχόπαιδα στην πλειονότητά τους- που βρίσκονταν στα χαμηλά κλιμάκια της
Μαφίας. Έψαξε διεξοδικά τα αρχεία της αστυνομίας και των
δικαστηρίων. Συζήτησε με όσους είχαν το σθένος να μιλήσουν. Με το σαρκαστικό τίτλο «Γόμορρα», το πρώτο βιβλίο
του νεαρού συγγραφέα κυκλοφόρησε το 2006, πουλώντας
μέχρι σήμερα περισσότερα από δύο εκατομμύρια αντίτυπα
παγκοσμίως. Οι αρχηγοί των φατριών ζήτησαν -στην κυριολεξία- την κεφαλή του Σαβιάνο επί πίνακι. Ο ίδιος εξακολουθεί να ζει στην απομόνωση, φωνάζοντας, όπως γράφει
στον επίλογο του βιβλίου του, «καταραμένοι μπάσταρδοι,
είμαι ακόμα ζωντανός!».

«
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Ρίτσαρντ Φουλντ
Πρόεδρος της Lehman Brothers
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Πολ Κρούγκμαν
Καθηγητής Οικονομικών, Νόμπελ Οικονομίας 2008

Ο

καθηγητής Οικονομίας του
Πανεπιστημίου Πρίνστον,
Πολ Κ ρ ού γκμαν, ήταν ο νικητής του Νόμπελ Οικονομίας για το 2008,
χρονιά που σημαδεύτηκε από
τη χειρότερη μεταπολεμική οικονομική κρίση. Ο 55χρονος
προοδευτικός (νεοκεϊνσιανός,
κατά πολλούς) οικονομολόγος
και αρθρογράφος των «New
York Times» τιμήθηκε από τη
Σουηδική Βασιλική Ακαδημία
Επιστημών «για την ανάλυσή του για τις μορφές του διεθνούς εμπορίου και τη γεωγραφική κατανομή της οικονομικής δραστηριότητας». Γέννημα-θρέμμα της Νέας Υόρκης, σπούδασε οικονομικά στο Yale και στο MIT και αναγνωρίστηκε σύντομα ως ένα από τα πιο κοφτερά μυαλά
της παγκόσμιας οικονομίας. Ανανέωσε την κλασική θεωρία του συγκριτικού πλεονεκτήματος, εξηγώντας γιατί στο
παγκόσμιο εμπόριο κυριαρχούν λίγες χώρες με μικρές διαφορές μεταξύ τους και γιατί ορισμένες χώρες εισάγουν τα
ίδια προϊόντα με αυτά που εξάγουν. Πρότεινε, επίσης, ένα
νέο «New Deal», με περισσότερη έμφαση στο κοινωνικό
κράτος και στην ιατροφαρμακευτική περίθαλψη και λιγότερη στις αμυντικές δαπάνες.
Εκείνος ήταν από τους πρώτους που προειδοποίησαν
για τη «φούσκα» των ακινήτων στις ΗΠΑ, για τις συνέπειες της απορρύθμισης της αγοράς ενέργειας της Καλιφόρνια και για τη διόγκωση της κοινωνικής ανισότητας που
θα έφερνε η πολιτική της κυβέρνησης Μπους. Αυτό που
πραγματικά χρωστάμε στον Πολ Κρούγκμαν, όμως, είναι
το γεγονός ότι με τα άρθρα και τα βιβλία του εκλαΐκευσε
την οικονομική επιστήμη, χρησιμοποιώντας όρους, εκφράσεις και παραδείγματα που την έκαναν πιο προσιτή και εύληπτη στο μέσο πολίτη. Σε όλη τη σταδιοδρομία του έμεινε πιστός σε τέσσερις «χρυσούς» κανόνες: Να ακούς τους
επαΐοντες, να αμφισβητείς την υπόθεση, να τολμάς να φαίνεσαι χαζός και να απλοποιείς. Τήρησε, επίσης, με ευλάβεια
και ένα πέμπτο: Μείνε μακριά από τη δημόσια διοίκηση!
Η εμπειρία από τη συμμετοχή του στο συμβούλιο οικονομικών εμπειρογνωμόνων του Ρόναλντ Ρήγκαν τον δίδαξε
ότι «οι περισσότεροι ανώτεροι αξιωματούχοι δεν έχουν ιδέα
για τι πράγμα μιλάνε».
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Τ

ο ξέσπασμα της παγκόσμιας οικονομικής κρίσης τοποθετείται χρονικά στις 15 Σεπτεμβρίου. Είναι η μέρα που ο ο Ρίτσαρντ Φουλντ μάζευε τα προσωπικά του αντικείμενα από το
γραφείο του στη Lehman Brothers. Ο διευθύνων σύμβουλος του (μέχρι πρότινος) τραπεζικού κολοσσού
με την αναγκαστική απόφασή
του να ζητήσει να μπει σε διαδικασία πτώχευσης άφησε ένα τεράστιο κενό στο παγκόσμιο τραπεζικό σύστημα, που άρχισε τότε να
βιώνει στο πετσί του τους κλυδωνισμούς από την απώλεια αυτή.
Σε ηλικία 62 ετών, ο πρόεδρος
και διευθύνων σύμβουλος της
Lehman Brothers αναζήτησε για
πρώτη φορά στη ζωή του εργασία
σε άλλη εταιρεία! Το 1969, ο νεαρός απόφοιτος Οικονομικών του
Πανεπιστημίου του Κολοράντο,
κάτοχος MBA από το Πανεπιστήμιο της Νέας Υόρκης, έβρισκε
την πρώτη του δουλειά ως χρηματιστής στη Lehman Brothers,
σε μια ιστορική χρονιά για την
εταιρεία. Ήταν τότε που απεβίωσε ο Ρόμπερτ Λίμαν, ο τελευταίος κληρονόμος της δυναστείας των Χένρι, Εμάνουελ και
Μάγιερ Λίμαν, Εβραίων μεταναστών από τη Γερμανία, που
το 1850 είχαν ιδρύσει στη Νέα Υόρκη την εταιρεία εμπορίας βάμβακος «Τα Αδέρφια Λίμαν» (Lehman Brothers).
Ο «γορίλας», όπως είναι το παρωνύμιο του σκληρού και λιγομίλητου Φουλντ, αναρριχήθηκε γρήγορα στη σκάλα της
ιεραρχίας, φτάνοντας στην κορυφή της το 1994. Ήταν τότε
που η αμερικανική επενδυτική τράπεζα έγινε ανεξάρτητη
και πάλι, έπειτα από δύο και πλέον δεκαετίες στην «αγκαλιά» της American Express. Ο εργασιομανής Φουλντ έκανε τη Lehman το 2007 την εταιρεία με το μεγαλύτερο όγκο
συναλλαγών στο Χρηματιστήριο του Λονδίνου και την τέταρτη μεγαλύτερη χρηματιστηριακή εταιρεία στον κόσμο.
Τα κέρδη-ρεκόρ των 4,2 δισεκατομμυρίων δολαρίων
το 2007 έκαναν μάλλον τον έμπειρο μάνατζερ να πιστέψει ότι ήταν αλάθητος. Ο μακροβιότερος διευθύνων σύμβουλος στη Γουόλ Στριτ αγνόησε τις προειδοποιήσεις για
την αγορά παραγώγων, επέμεινε σε ένα ξεπερασμένο επιχειρηματικό μοντέλο, συνέχισε την τιτλοποίηση στεγαστικών δανείων παρά την κρίση της αγοράς και πίστεψε -λαθεμένα- ότι η παρέμβαση της κυβέρνησης θα εμπόδιζε έστω
και την τελευταία στιγμή την πτώση του. Μόνο που το δίχτυ ασφαλείας που είχε απλωθεί για να διασώσει τις Bear
Stearns, Freddie Mac και Fannie Mae είχε πια αποσυρθεί
και η επενδυτική τράπεζα με τα 158 χρόνια πλούσιας ιστορίας έπεσε στο κενό.
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Λικ Μοντανιέ
Ερευνητής

Ο

κύβος -μετά από 25 χρόνια διενέξεων- ερρίφθη. Η Σουηδική Βασιλική Ακαδημία Επιστημών απεφάνθη ότι ο Γάλλος Λικ Μοντανιέ είναι ο επιστήμονας που ανακάλυψε (μαζί με τη Φρανσουάζ Μπαρ-Σινουσί) τον ιό
HIV που προκαλεί το AIDS. Και απένειμε στους δύο ερευνητές το μισό βραβείο Νόμπελ Ιατρικής για το 2008, αφού
χάρη στο δικό τους έργο είναι σήμερα εφικτή η διάγνωση
της ασθένειας. Με το άλλο μισό βραβεύθηκε ο Γερμανός Χάραλντ τσουρ Χάουζεν, για την εργασία του
σχετικά με τα αίτια που
προκαλούν τον καρκίνο
του τραχήλου της μήτρας.
Η ιστορία μας ξεκινάει στο
μέσον του Β’ Παγκοσμίου
Πολέμου. Σε ένα χωριό της
Κεντρικής Γαλλίας, ο μικρός Λικ Μοντανιέ παρακολουθεί με δέος τον πατέρα του, λογιστή στο επάγγελμα, να πραγματοποιεί πειράματα στο αυτοσχέδιο εργαστήριό του στο υπόγειο
του σπιτιού τους. Βλέπει, επίσης, τον αγαπημένο του παππού να αργοπεθαίνει από τον καρκίνο, χωρίς κανείς να μπορεί να τον σώσει. Η αγάπη του για την επιστήμη και η θέλησή του να νικήσει την επάρατο νόσο έχουν γεννηθεί. Η
επόμενη εικοσαετία στη ζωή του Μοντανιέ είναι αφιερωμένη στις σπουδές Ιατρικής στα κορυφαία γαλλικά πανεπιστήμια και στην έρευνα σε σημαντικά κέντρα, όπως τα γαλλικά
CNRS και Institut de Radium, το αγγλικό Medical Research
Council και το σκοτσέζικο Institute of Virology, με έμφαση
στους ρετροϊούς ως πιθανή αιτία της εμφάνισης καρκίνου.
Το 1982, όταν η επιδημία του AIDS άρχισε να εξαπλώνεται, ο
Μοντανιέ πίστεψε ότι κάποιος ρετροϊός είναι υπεύθυνος για
την εμφάνισή του. Ένα χρόνο αργότερα, σχεδόν ταυτόχρονα
με τον Ρόμπερτ Γκάλο του Εθνικού Ινστιτούτου για τον Καρκίνο στο Μέριλαντ των ΗΠΑ, ο Μοντανιέ ανακοίνωσε ότι απομόνωσε στα εργαστήρια του Ινστιτούτου Παστέρ ένα νέο ιό,
τον LAV (αργότερα μετονομάστηκε σε HIV), ο οποίος έφθειρε το ανοσοποιητικό σύστημα και προκαλούσε το AIDS. Η
κόντρα των δύο επιστημόνων, αλλά κυρίως των ερευνητικών
τους κέντρων για την «πατέντα», έμεινε στην ιστορία και έληξε τελικά συναινετικά, όταν και οι δύο αναγνωρίστηκαν από
κοινού ως «ανακαλύψαντες». Η Ακαδημία, όμως, είχε διαφορετική άποψη.
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Βλαντιμίρ Πούτιν
Πρωθυπουργός της Ρωσίας

Γ

ια όποιον διατηρεί πραγματικές αμφιβολίες για
το ποιος κινεί τα νήματα στη Ρωσία, ο τηλεοπτικός φακός ήρθε να δώσει την απάντηση: Εκείνος
που εμφανίστηκε στο Ολυμπιακό Στάδιο του Πεκίνου κατά την τελετή έναρξης των Ολυμπιακών
Αγώνων, που συνομίλησε λίγες ώρες μετά με τον Τζορτζ
Μπους για την κρίση στη Νότιο Οσετία και που βρέθηκε
στο πλευρό των προσφύγων την επόμενη ημέρα στα ρωσογεωργιανά σύνορα. Ο Βλαντιμίρ Πούτιν, που ναι μεν κάθισε το Μάιο στη θέση του συνοδηγού, αναλαμβάνοντας το
πόστο του πρωθυπουργού της Ρωσίας, αλλά από ό,τι φαίνεται δεν παρέδωσε ποτέ το τιμόνι στο διάδοχό του στην
προεδρία, Ντιμίτρι Μεντβέντεφ.
Από το φτωχικό περιβάλλον της οικογένειάς του στην
Αγία Πετρούπολη, στην καρδιά της Κα Γκε Μπε (KGB). Και
από εκεί στη Μόσχα, στο στενό περιβάλλον του Μπόρις
Γέλτσιν, «γλυκοκοιτάζοντας» το ύπατο αξίωμα της Ρωσίας και τελικά κατακτώντας το εν έτει 2000. Αυτό που εκπλήσσει ακόμα και σήμερα είναι η εκτόξευση της καριέρας
του από τη στιγμή που έφτασε στο Κρεμλίνο: Αναπληρωτής προσωπάρχης του προέδρου Μπόρις Γέλτσιν το 1997,
επικεφαλής της FSB (διαδόχου της KGB) το 1998, πρωθυπουργός της Ρωσίας το 1999. Τότε, η σκληρή και αιματηρή αντιμετώπιση της εξέγερσης στην Τσετσενία αποδοκιμάστηκε σφόδρα από τη Δύση, αλλά ανέβασε κατακόρυφα
τη δημοτικότητα του Πούτιν στο εσωτερικό της χώρας του.
Μετά την επίθεση στους Τσετσένους αντάρτες, ο Πούτιν άνοιξε «πόλεμο» με τους μεγιστάνες του πλούτου στη
Ρωσία. «Πληρώστε φόρους, συμμορφωθείτε με τους νόμους, μείνετε έκτος πολιτικής και θα διατηρήσετε τις αυτοκρατορίες σας», ήταν το μήνυμά του προς τους «ολιγάρχες». Δύο από τους μεγαλοεπιχειρηματίες της δεκαετίας
του ’90, ο Μπόρις Μπερεζόφσκι και ο Βλαδιμίρ Γκουζίνσκι, κατηγορήθηκαν για απάτη και βρίσκονται εκτός χώρας, ενώ ο Μιχαήλ Χοντορκόφσκι, του πετρελαϊκού κολοσσού Yukos, παραμένει στη φυλακή. Ο κ. Πούτιν μπορεί να
μην είναι πια ο οδηγός του ρωσικού «άρματος», αλλά σίγουρα κρατά ακόμα τα ηνία στα χέρια του.

| ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ |

Μάρκος Βερέμης ’91
Βραβείο επιχειρηματικότητας «ΚΟΥΡΟΣ» 2008

Η πρόσφατη βράβευση του ιδρυτή και Προέδρου της
UPSTREAM Μάρκου Βερέμη ’91 (από κοινού με το
Διευθύνοντα Σύμβουλο Αλέξιο Βρατσκίδη) με το βραβείο
επιχειρηματικότητας ΚΟΥΡΟΣ 2008 αποτέλεσε έμπρακτη
δικαίωση της εντυπωσιακής πορείας που κατέγραψε η
εταιρεία στα 8 χρόνια της δραστηριοποίησής της στο χώρο
του Mobile Marketing. Με παρουσία σε περισσότερες από
40 χώρες σε Ευρώπη, Αμερική και Ασία, η UPSTREAM
αξιοποιεί την εντυπωσιακή διείσδυση της κινητής
τηλεφωνίας στην προώθηση προϊόντων και υπηρεσιών
επινοώντας και εφαρμόζοντας καινοτόμους μηχανισμούς
και μεθόδους mobile dialogue που καθιστούν άμεση και
αποτελεσματική την επικοινωνία εταιρειών και πελάτη.
Με αφορμή τη σημαντική αυτή τιμητική διάκριση,
ο Μ. Βερέμης ’91 μας μιλά για την επιχειρηματική του
προσπάθεια και όχι μόνο.

Επιμέλεια: Σωτήρης Φωτέας ’02
Πρόσφατα σας απονεμήθηκε το βραβείο επιχειρηματικότητας ΚΟΥΡΟΣ 2008 «Επίδοση στον Διεθνή Οικονομικό Στίβο» για την εταιρία UPSTREAM, της οποίας είστε ιδρυτής και Πρόεδρος. Ποια συστατικά της προσπάθειάς σας θεωρείτε ότι επιβραβεύονται με αυτήν την τιμητική διάκριση;
Το βασικότερο χαρακτηριστικό της Upstream είναι η
εξωστρέφεια. Το όραμά μας πάντα ήταν να γίνουμε μια από
τις καλύτερες εταιρίες στον χώρο του Mobile Marketing διεθνώς. Σήμερα εκτελούμε έργα σε πάνω από 40 χώρες, το
92% των πωλήσεών μας προέρχεται από το εξωτερικό και
είμαστε η μεγαλύτερη ευρωπαϊκή εταιρεία του τομέα μας.
Θα θέλατε να μας περιγράψετε σε αδρές γραμμές την επιχειρηματική ιδέα που διέπει τη δράση και την οργάνωση της UPSTREAM;
Η Upstream ήταν μια από τις πρώτες εταιρίες διεθνώς
που δημιούργησε εφαρμογές και προγράμματα για την επι-
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τυχή χρήση του κινητού τηλεφώνου ως μέσο marketing.
Όταν ξεκινήσαμε το 2001 σχεδόν καμία εταιρεία δεν το
χρησιμοποιούσε, παρόλο που ήταν ήδη το αγαπημένο και
πιο προσωπικό μέσο των πελατών τους.
Μετά από 7 χρόνια σχεδόν όλες οι μεγάλες εταιρίες
καταναλωτικών προϊόντων και υπηρεσιών του κόσμου διαθέτουν ένα σημαντικό μέρος των marketing budgets τους
στο μέσο αυτό.
Πώς η τεχνολογική εξέλιξη επιδρά στον επιχειρηματικό σας σχεδιασμό και πώς διαμορφώνει τις παρεχόμενες υπηρεσίες;
Η τεχνολογική εξέλιξη έχει αλλάξει σημαντικά τις λειτουργίες και την χρήση του κινητού τηλεφώνου. Πριν από
μια δεκαετία το χρησιμοποιούσαμε για να μιλάμε. Μετά
ήρθαν τα γραπτά μηνύματα και πλέον βγάζουμε φωτογραφίες, παίζουμε ηλεκτρονικά παιχνίδια, λαμβάνουμε emails

Με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο
της UPSTREAM
Αλέξη Βρατσκίδη (αριστερά)

❛

Δυστυχώς στην Ελλάδα
δεν υπάρχει
κουλτούρα χρηματοδότησης
για νέες επιχειρήσεις
και ιδέες

και πλοηγούμαστε στο διαδίκτυο. Η αύξηση των χρήσεων
του κινητού (που δεν είναι πλέον απλώς τηλέφωνο) έχει
αυξήσει και το πεδίο δράσης της Upstream, αφού οι εφαρμογές που αναπτύσσουμε καλύπτουν όλο και πιο ευρύ φάσμα λειτουργιών.

❜

χειρήσεις και ιδέες. Τέλος θα μπορούσε ο ΣΑΚΑ να ζητήσει από επιχειρήσεις που διοικούνται από αποφοίτους να
προσφέρουν καλοκαιρινά προγράμματα internship σε νέους απόφοιτους.

Η UPSTREAM κινείται επιτυχημένα στο διεθνές περιβάλλον. Πώς εισπράττει ο
κλάδος της δραστηριοποίησής σας τη διεθνή οικονομική κρίση;
Είναι νωρίς ακόμα για να μπορούμε να βγάλουμε ασφαλή συμπεράσματα. Σίγουρα βλέπουμε κάποιες περικοπές
σε marketing budgets και μια διστακτικότητα από τους
χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς στις χρηματοδοτήσεις.
Παρόλα αυτά εμείς κινούμαστε σε έναν πολύ νέο τομέα που
απέχει πολύ από το σημείο ωρίμανσης και συνεπώς αναμένουμε πως και το 2009 θα έχουμε πάνω από 50% ανάπτυξη στα μεγέθη μας.
Τι αναμνήσεις έχετε από τα χρόνια που φοιτήσατε στο Κολλέγιο και τι εφόδια πιστεύετε ότι σας έδωσε;
Είμαι από αυτούς που έχουν τους ίδιους φίλους που είχα
και στο Κολλέγιο. Μαζί πήγαμε πανεπιστήμιο, μαζί αρχίσαμε τις δουλειές, μαζί παντρευτήκαμε και μαζί πηγαίνουμε
πλέον εκδρομές με τα παιδιά μας. Οπότε το Κολλέγιο δεν
είναι κάποια μακρινή ανάμνηση αλλά μέρος της καθημερινότητάς μου. Σίγουρα αυτοί οι φίλοι είναι και το πολυτιμότερο δώρο που μου έκανε το Κολλέγιο.

Κατά την απονομή του βραβείου παρουσία του Χρήστου Φώλια.

Πώς μπορεί ο ΣΑΚΑ να λειτουργήσει περαιτέρω ως σημείο ενδοκολλεγιακής αναφοράς για την επιχειρηματικότητα στους κόλπους των αποφοίτων;
Τα networking days ήταν μια πολύ καλή αρχή και ελπίζω η συμμετοχή των αποφοίτων να αυξηθεί. Σίγουρα θα
ήταν χρήσιμο για όλους μας ο ΣΑΚΑ να προσκαλούσε σε
πιο συστηματική βάση έμπειρους απόφοιτους επιχειρηματίες για να μοιραστούν τις εμπειρίες τους με όσους, σαν κι
εμένα, είναι ακόμα στην αρχή ή άλλους που σκέφτονται να
ξεκινήσουν μια επιχείρηση. Επίσης θα ήταν καλή ιδέα να
δημιουργηθεί κάποιο fund από παλιούς απόφοιτους του
Κολλεγίου που να χρηματοδοτεί νέες επιχειρηματικές ιδέες αποφοίτων κατόπιν διαγωνισμού. Δυστυχώς στην Ελλάδα δεν υπάρχει κουλτούρα χρηματοδότησης για νέες επι-
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Art-Artist
O Γιώργος Σταμάτης ’01 και ο Λεωνίδας Μαράντης ’99

στο Φεστιβάλ Τραγουδιού Θεσσαλονίκης

Του Φρειδερίκου
Μωρίκη ’00

Δ

ύο απόφοιτοι του σχολείου μας, ο Γιώργος Σταμάτης ’01 και ο Λεωνίδας Μαράντης ’99
προκρίθηκαν και πήραν μέρος στην τελική φάση του Φεστιβάλ Τραγουδιού Θεσσαλονίκης το 2006 και 2008 αντιστοίχως, ανάμεσα από εκατοντάδες συμμετοχές. Ο Γιώργος σπουδάζει στο τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Πειραιά και ο Λεωνίδας ολοκληρώνει στο πανεπιστήμιο UCL του Λονδίνου τη διδακτορική διατριβή του με θέμα «Σφαιρικές συστοιχίες κεραιών για Δορυφορικές Επικοινωνίες».
Στη συνέντευξη που ακολουθεί μας καταθέτουν την εμπειρία τους από τη συμμετοχή τους στο
φεστιβάλ, από την επαφή τους με τον ευρύτερο χώρο της μουσικής βιομηχανίας και από την παράλληλη πορεία τους στο χώρο της Επιστήμης και της Τέχνης.

Μιλήστε μας για το πώς συμπορεύονται στη ζωή σας οι σπουδές για το μελλοντικό σας επάγγελμα και οι μουσικές σας ενασχολήσεις. Υπάρχει αρμονία στη
σχέση τους;
Γιώργος Σταμάτης ’01: Για πολλά χρόνια, όταν και οι
σπουδές και η μουσική ήταν ενασχολήσεις σε ερασιτεχνικό επίπεδο μπορούσα να τα κάνω και τα δύο. Κάποια στιγμή όμως χρειάστηκε να αφοσιωθώ στη μουσική λόγω του
φεστιβάλ και της συνεργασίας μας με δισκογραφικές και
έπρεπε να παραμερίσω τις σπουδές. Αργότερα συνέβη το
ακριβώς αντίθετο. Για μένα έτσι λειτουργεί. Δε θα μπορούσα όμως ποτέ να αφήσω κάτι από τα δύο, γιατί το ένα είναι
η δουλειά που μου αρέσει, και το άλλο είναι το μεράκι μου.
Έχουν διαφορετικές λειτουργίες.
Λεωνίδας Μαράντης ’99: Μπορεί οι σπουδές μου και η
μουσική να είναι δύο πράγματα άκρως αντίθετα, αυτό δεν
σημαίνει όμως ότι είναι και αντικρουόμενα. Βασικά θα μπορούσε να πει κανείς ότι αποτελούν τις δύο όψεις του ίδιου
νομίσματος, της δημιουργίας. Στην έρευνα δημιουργείς με
το μυαλό και στη μουσική δημιουργείς κυρίως με την καρδιά. Και επειδή ακριβώς είναι και τα δύο τόσο δημιουργικά, τα αγαπώ εξίσου. Θέλω να συνεχίσω να ασχολούμαι παράλληλα και με τα δύο. Με εκφράζουν, με γεμίζουν και δεν
έχω σκοπό να σταματήσω κάποιο, όσο καλά και να έρθουν
τα πράγματα στο άλλο. Δεν πιστεύω πως κάνω κάτι το ιδιαίτερο, δυστυχώς έτσι όπως είναι η κατάσταση στην ελληνική μουσική βιομηχανία, οι περισσότεροι μουσικοί αναγκάζονται να ασχολούνται και με ένα άλλο επάγγελμα παράλληλα με τη μουσική, για να τα βγάλουν πέρα. Εγώ απλά είμαι τυχερός, επειδή αυτό το επάγγελμα δεν αναγκάζομαι
να το ασκώ, αλλά το ασκώ από ευχαρίστηση.
α) Πώς ήταν η εμπειρία της συμμετοχής σου στο Φεστιβάλ; β) Αποτελεί το Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης βήμα για νέους καλλιτέχνες;
Γ.Σ.: Το φεστιβάλ τραγουδιού ήταν μια πάρα πολύ ωραία
εμπειρία τόσο σε επίπεδο μουσικής όσο και σε επίπεδο πα-
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ρέας. Δεν μπορώ να το συγκρίνω με άλλη εμπειρία και θα
συνιστούσα σε όποιον ασχολείται με τη μουσική σε τέτοιο
επίπεδο να το δοκιμάσει. Η πρώτη φορά σε τέτοια σκηνή,
τα βιντεοκλίπ, η τηλεόραση, η αγωνία, όλα αυτά είναι πρωτόγνωρα. Μόνο και μόνο η συναναστροφή με άτομα που
έχουν τα ίδια ενδιαφέροντα είναι κάτι διαφορετικό.
Το φεστιβάλ τραγουδιού πιστεύω πως είναι εν τέλει,
περισσότερο μια μοναδική εμπειρία για τους νέους καλλιτέχνες παρά ένα βήμα. Αυτό είναι κάτι που το αντελήφθην αργότερα. Η συμμετοχή κάποιου στο φεστιβάλ από
μόνη της δεν διασφαλίζει κάποια καριέρα και είναι λογικό, αν σκεφτεί κανείς ότι ένα καλό κομμάτι δε σημαίνει τίποτα παραπάνω από ένα καλό κομμάτι.
Λ.Μ.: Οι διαδικασίες που περιέχει ένα φεστιβάλ σαν και
αυτό, όπως οι ηχογραφήσεις, οι συνεντεύξεις, τα γυρίσματα, τα video clips και εννοείται οι συναυλίες στο τέλος, αποτελούν μια πρωτόγνωρη και ξεχωριστή εμπειρία μέσα από
την οποία μαθαίνεις πολλά, γνωρίζεις και άλλους μουσικούς, κάνεις φιλίες και γενικότερα συναναστρέφεσαι με
άτομα που αγαπούν τη μουσική.
Το φεστιβάλ τραγουδιού Θεσσαλονίκης είναι σίγουρα
ένας καλλιτεχνικός θεσμός με κύρος και μεγάλη απήχηση στον κόσμο. Και ακριβώς για αυτόν τον λόγο αποτελεί
ένα σημαντικό βήμα ακρόασης. Το φεστιβάλ δίνει ουσιαστικά τη δυνατότητα σε νέους καλλιτέχνες, όπως εγώ, να
παρουσιάσουν τα τραγούδια τους σε ένα ευρύτερο κοινό.
Αυτό που θα ήθελα να δω εγώ διαφορετικό στα επόμενα
φεστιβάλ είναι να γίνει ένα μεγαλύτερο άνοιγμα προς τους
νέους (καλύτερη διαφήμιση) και να δοθεί περισσότερο βάρος στο μουσικό κομμάτι του διαγωνισμού παρά στο τηλεοπτικό, υπό την έννοια ότι θα υπάρχει επιτροπή με όσο το
δυνατό περισσότερα μέλη με μουσικές γνώσεις.
Πώς βλέπεις τη μουσική βιομηχανία σήμερα στην Ελλάδα;
Γ.Σ.: Η μουσική βιομηχανία περνάει σήμερα δύσκολες στιγμές, τόσο στον υπόλοιπο κόσμο όσο και στην Ελλάδα. Βρί-

Επάνω: ο Γιώργος Σταμάτης ’01 τραγουδάει το «Μοναξιά στην Η.»το 2006.
Δεξιά: Ο Λεωνίδας Μαράντης ’99 τραγουδάει το «Ανεξίτηλο Χρώμα» το 2008.

σκεται μπροστά σε μια κατάσταση, στην οποία είναι επείγον να προσαρμοστεί. Η δωρεάν διακίνηση τραγουδιών
και γενικότερα μουσικής είναι μια πραγματικότητα πολλά
χρόνια τώρα και φαντάζομαι πως πλέον έχει εδραιωθεί ως
τακτική και δεν θα αλλάξει καθόλου εύκολα. Έτσι οι εταιρίες δεν έχουν έσοδα εύκολα, με αποτέλεσμα να μην βγάζουν καινούριους καλλιτέχνες που απαιτούν μεγάλο χρόνο για απόσβεση κεφαλαίου, λιγότερη προοώθηση και εν
τέλει ζημιώνεται αυτή η μουσική, που θέλει χρόνο να εκτιμηθεί. Αντίθετα, τα κομμάτια εύκολης κατανάλωσης βγαίνουν με πολύ ταχύτερο ρυθμό. Έτσι, όσο η «βιομηχανία» θα
βρίσκεται σε κρίση, θα βρίσκεται και η «μουσική».
Λ.Μ.: Δεν την βλέπω! Μου κρύβεται δυστυχώς η ελληνική βιομηχανία! Η ελληνική μουσική βιομηχανία μου δίνει
την εντύπωση πως δεν λειτουργεί με γνώμονα τη μουσική,
αλλά το κέρδος. Οι μεγάλες μουσικές εταιρίες τα τελευταία
χρόνια περνάνε μία κρίση και για αυτόν τον λόγο δεν κάνουν ανοίγματα προς νέους καλλιτέχνες. Δεν θέλουν να
ρισκάρουν. Προτιμούν να προωθήσουν τραγουδιστές και
συγκροτήματα που είναι ήδη γνωστά και που είναι σίγουρο πως θα αποφέρουν και τα ανάλογα κέρδη. Δεν τους ενδιαφέρει ούτε να προωθήσουν νέες μουσικές τάσεις, ούτε
να εκφράσουν κάτι καινούριο, ούτε να κάνουν οποιονδήποτε πειραματισμό. Έτσι καταλήγουμε στο να ακούμε συνέχεια τα ίδια και τα ίδια απλά από διαφορετικά «αστέρια»
της μιας νύχτας. Το μόνο θετικό από αυτήν την κατάσταση είναι ότι κάποιοι, πιο έμπειροι στον χώρο και πιο συνειδητοποιημένοι, έχουν αρχίσει να παίρνουν την κατάσταση στα χέρια τους. Ως αποτέλεσμα, τα τελευταία χρόνια,
έχουν δημιουργηθεί πολλές μικρές εταιρίες με πιο εναλλακτικό και νεανικό προφίλ, που είναι έτοιμες να αναλάβουν
δράση και να ταράξουν λίγο τα νερά.
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Ποια η σχέση σου με τις νέες τεχνολογίες (myspace κ.ά.); Πόσο ρόλο παίζει στο
promotion της μουσικής ενός ανεξάρτητου καλλιτέχνη;
Γ.Σ.: Το myspace έκανε πολύ σημαντική δουλειά στο θέμα
της προώθησης νέων καλλιτεχνών και πλέον είναι εύκολο
να ακούσει κανείς ένα δείγμα της δουλειάς του άλλου. Νομίζω όμως ότι, ενώ θεωρητικά είναι πλέον εύκολο να ακουστείς, πρακτικά είναι πάλι δύσκολο, γιατί υπάρχει τρομερή
«προσφορά» με αποτέλεσμα να χάνεσαι μέσα στο μεγάλο
αριθμό των μουσικών που κάνουν το ίδιο πράγμα. Είναι πάντως γεγονός ότι σε μερικές περιπτώσεις το myspace οδήγησε κάποιους στη δισκογραφία και την επιτυχία.
Λ.Μ.: Και το myspace και το facebook μπορούν να παίξουν
σημαντικό ρόλο στη διαφήμιση και την προώθηση ενός
καλλιτέχνη. Εγώ έχω προσωπικές σελίδες και στα δύο, παρόλα αυτά εξακολουθώ να πιστεύω πως ο καλύτερος τρόπος να επικοινωνήσει ένας καλλιτέχνης με το κοινό και να
προωθήσει τη δουλειά του είναι οι ζωντανές εμφανίσεις.
Γιώργο, το τραγούδι «Φίλα με κι άλλο» στο οποίο έχεις συμβάλλει ως προς τη μουσική και το στίχο, βρίσκεται ήδη σε πλατινένιο δίσκο. Επίσης διαβάζω στο Θησαυρό του 2001 στη στήλη «Μετά από 20 χρόνια»: «Διάσημος Rock-Star. Έδωσε
πολλές sold out συναυλίες και αγαπήθηκε από το κοινό». Τι έχεις να πεις σχετικά;
Γ.Σ.: Ήταν μια πολύ ωραία εμπειρία να συμμετέχεις σε
ένα δίσκο με έναν διάσημο καλλιτέχνη και να είσαι μέρος
όλου αυτού. Από την άλλη το απομυθοποιείς και λίγο, η
διαδικασία σύνθεσης μετατρέπεται από εκφραστικό μέσο
σε γραμμή παραγωγής προϊόντων. Είχε πλάκα αλλά μέχρι εκεί.
Ως προς το σχόλιο στο «Θησαυρό», περίμενε άλλα 12
χρόνια και τα ξαναλέμε τότε (αν έχω χρόνο στο πιεσμένο
πρόγραμμα που έχουμε ως rock stars). (γέλια)

Λεωνίδα, διαβάζω στο Free Music Magazine «...τραγούδια που...σε ταξιδεύουν με alternative μελωδίες σε συνδυασμό με τον πολύ καλά δουλεμένο ελληνικό στίχο». Πού εντοπίζεις κυρίως τις μουσικές σου επιρροές και τι είναι αυτό
που σε εμπνέει ως προς τον στίχο;
Λ.Μ.: Θέλω να πιστεύω πως για κάποιον ακροατή που
ακούει για πρώτη φορά τα τραγούδια μου, είναι φανερό
πως έχω επηρεαστεί από τoν ήχο του εναλλακτικού βρετανικού rock. Γενικά θα μπορούσα να πω πως η μουσική μου
συνδυάζει επιρροές από brit-pop, rock ακουστικές μπαλάντες, blues και ρετρό μουσική (bossa nova). Αν θέλω να
θεωρώ τον εαυτό μου καλλιτέχνη, πρέπει τότε να υπηρετώ μία τέχνη, και τέχνη για μένα είναι οτιδήποτε σε βάζει σε σκέψη. Αν η μουσική είναι μόνο για διασκέδαση ή
για χορό, τότε για μένα δεν είναι τέχνη. Γι' αυτόν το λόγο,
ο σκοπός μου ως καλλιτέχνης είναι, στιχουργικά τουλάχιστον, να γράφω τραγούδια που να αναγκάζουν τον ακροατή μου να σταθεί για μια στιγμή και να σκεφτεί. Δεν έχει
σημασία τι θα σκεφτεί, μπορεί να 'ναι οτιδήποτε, αγάπη,
έρωτας, μίσος, φιλία, πόλεμος: αρκεί να αναπολήσει κάτι,
να σκεφτεί κάτι, να νιώσει κάτι και τελικά να κερδίσει και
κάτι από το τραγούδι μου.
Σχολιάστε μας τη φράση: «Κολλέγιο και μουσικά δρώμενα».
Γ.Σ.: Στα μουσικά δρώμενα του Κολλεγίου δε συμμετείχα
τόσο πολύ, είναι η αλήθεια, αν εξαιρέσουμε το Πανηγύρι.
Περισσότερο λάμβανα μέρος στα θεατρικά δρώμενα. Αρκετά χρόνια, αφού αποφοίτησα, κατάλαβα πως είναι σπουδαίο να έχεις ευκαιρίες στα μαθητικά σου χρόνια να ασχοληθείς με μουσικές και θεατρικές παραστάσεις.
Λ.Μ.: Έχω τραγουδήσει πολλές φορές (νομίζω ότι είναι 7)
στην μπουάτ του Κολλεγίου στο Πανηγύρι. Όλες τις φορές
πέρασα πολύ όμορφα και το ευχαριστήθηκα. Είναι ωραίο
άλλωστε να γυρνάς μετά από χρόνια σε γνώριμα μέρη και
να τραγουδάς... Όταν τραγουδάς στο παλιό σου σχολείο,
υπάρχει έντονο το συναίσθημα της νοσταλγίας και κάτι
τέτοιο κάνει την απόδοσή σου στη σκηνή καλύτερη. Ελπίζω κάποτε να μου ξαναδοθεί η ευκαιρία να τραγουδήσω στο Κολλέγιο.
Ποια είναι τα επόμενα βήματα σου στη μουσική και στις σπουδές;
Γ.Σ.: Τα επόμενα μουσικά βήματα είναι άγνωστα. Προέχει
για την ώρα η δουλειά μου.
Λ.Μ.: Όσον αφορά στις σπουδές μου, θέλω μέσα στους
επόμενους μήνες να τελειώσω το PhD μου και να αρχίσω
να προγραμματίζω τη μόνιμη επιστροφή μου στην Ελλάδα.
Όσον αφορά στη μουσική, τελείωσα πρόσφατα το πρώτο
μου demo και έχω αρχίσει να ψάχνω εταιρεία, για να υπογράψω ένα συμβόλαιο και να κάνω τον πρώτο μου δίσκο.
Ολοκληρώσαμε τη συνέντευξη αυτή δίνοντας ραντεβού με τους συναποφοίτους μας στο μουσικό όμιλο του
ΣΑΚΑ και ευχηθήκαμε να παρουσιαστούν από τις στήλες
του «ΕΡΜΗ» και όσοι άλλοι συναπόφοιτοί μας δραστηριοποιούνται ήδη δημόσια στον ευρύτερο χώρο της μουσικής.

Ο Σταύρος Νταντούς ’99 μας συστήνεται δισκογραφικά.
«Στο Σείριο κατοικώ». Που σημαίνει ό,τι κάνει ότι θα έκανε ο μέσος 20χρονος Έλληνας. Γράφει τραγούδια για τους έρωτες, για την ζωή, για το παιχνίδι, για την πολιτική, για το πώς βλέπει ένας 20κάτι νέος την πραγματικότητα και καταλήγει εκεί που θα κατέληγε ο μέσος Έλληνας γενικώς. Να θέλει να την κάνει ή για κάπου αλλού, ή για τον κόσμο του. «Στον Σείριο κατοικώ», το πρώτο προσωπικό album του Σταύρου Νταντούς, που καταφέρνει να σε πάρει από την Τζαμάικα, να σε πάει μια βόλτα μέχρι το όνειρο ή
τον Σείριο, και να τα μπερδέψει όλα αυτά στο «Ελεύθερο πουλί» του Χρηστάκη, που εδώ ακούγεται πιο ρέγγε από ποτέ. Ο δίσκος γενικά ακούγεται
στις παραλίες της Αττικής σαν να τον άκουγες στις παραλίες της Λατινικής
Αμερικής. Αποπνέει φρεσκάδα, μιλάει ωραία σημερινά ελληνικά, χορεύεται, τραγουδιέται, έχει όσο χιούμορ χρειάζεται, έχει και δική του φιλοσοφία. Την «Τιγκαΐνη»*!  * Tigaini (η): Η βασική συστατική ουσία για τη διαβίωση και συντήρηση ζωής (Δεν θα έπρεπε να χρειαζόμαστε καφεΐνη, νικοτίνη, βιταμίνη, παραφίνη, ινσουλίνη, χλωρίνη, τριπταμίνη, κορίτσια με
μίνι, παρά μόνο Tigaini - γίναμε όλοι εξωγήινοι και κανένας δεν θα μείνει).

Συνέντευξη με την Ειρήνη Θαλάσση ’03
που πρωταγωνιστεί στην ταινία «Προς το Παρόν»
του Αντώνη Καλογιάννη
Του Σπύρου Παπαρούλια ’00

Π

ήραμε των ομματιών μας και ανηφορίσαμε μια διαδρομή ιστορική. 504 χιλιόμετρα χωρίζουν τους παλμούς πρωτεύουσας και συμπρωτεύουσας. Ο καιρός Σάββατο πρωί στρυφνός και βροχερός, ιδανικός για να περιφέρεται κανείς από τον Pavlo
Zanna στη Frida Liappa και από το Olympion στον Alexandro, ταξιδεύοντας από
την Ουγγαρία του Μπέλα Μπάλαζ στην Κεντρική Ευρώπη των αδερφών Dardenne, από την μακρινή Σενεγάλη και τον Ousmane Sembene στην Αργεντινή και τα Βαλκάνια, την υπερπόντια
Βόρειο Αμερική, την Βρετανία και τον Terence Davies, την εγχώρια παραγωγή, το digital wave
και τις ρουμάνικες ταινίες μικρού μήκους. Ένα ταξίδι μέσα στη Θεσσαλονίκη, στα μέσα του
Νοέμβρη, ένα ταξίδι που αλλάζει το ύφος της πόλης.
Ο κόσμος κινείται, αλλάζει πρόσωπα, βιώνει χαρακτήρες, εναρμονίζεται, ζει μέσα
στο 49ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης. Η επικοινωνία φαντάζει πιο
εύκολη, πιο φυσική, πιο ανθρώπινη. Μικρά και μεγάλα πηγαδάκια σχηματίζονται εντός και εκτός των αιθουσών. Άνθρωποι κάθε ηλικίας και προέλευσης συζητούν, προβληματίζονται, αστειεύονται, κουβεντιάζουν. Ο ρυθμός της συμπρωτεύουσας έχει συγχρονιστεί με αυτόν του Γιώργου, της Celine, του Frederick,
όλων εκείνων που σιγά-σιγά κατακλύζουν τις αίθουσες.
Κι όταν η νύχτα μοιραία ξεδιπλώσει τους σκοτεινούς της μανδύες, η πόλη
αλλάζει. Παίρνει μια απ’ το μαβί του ουρανού. Στο λιμάνι οι προβλήτες σταχτίζουν. Το Olympion λάμπει απ’ τα παιχνιδίσματα του φωτός στην Αριστοτέλους.
Περνώντας το κατώφλι του βρισκόμαστε αναπαυτικά καθισμένοι στα ροδοκόκκινα καθίσματα για να παρακολουθήσουμε την ταινία του Αντώνη
Καλογιάννη- Προς το παρόν. Η Ειρήνη Θαλάσση ’03 στον ρόλο της κόρης. Ας της δώσουμε τον λόγο...
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Συμμετείχες στο φεστιβάλ με την
ταινία του Αντώνη Καλογιάννη
«Προς το Παρόν». Ποιες είναι οι
εντυπώσεις που αποκόμισες από
την πρώτη αυτή παρουσία σε έναν
τόσο σημαντικό και καθιερωμένο θεσμό;
Όταν με ενημέρωσαν πως μου διασφάλισαν διαμονή και πως
ήμουν καλεσμένη στην
τελετή έναρξης, πραγματικά εντυπωσιάστηκα.
Στην πράξη, όμως, όταν
έφτασα και όλα άρχισαν
να παίρνουν
απτή μορφή, η
αλήθεια είναι
πως ένιωσα ταυτόχρονα οικεία μα και εκτός εμβέλειας. Η διοργάνωση του θεσμού είναι αψεγάδιαστη, έχεις την ευκαιρία να συναναστραφείς
με εξέχουσες προσωπικότητες του χώρου αλλά
και με πολλούς νέους και πολλά υποσχόμενους
καλλιτέχνες. Καθ’όλη τη διάρκεια της παρουσίας μου εκεί, ένιωθα περισσότερο σαν θεατής
παρά ως συμμετέχουσα. Τον θεσμό, με μια έκφραση θα τον χαρακτήριζα περιεκτικά ως ένα
δείπνο κινηματογραφιστών. (δείπνο όμως με την
αρχαιελληνική έννοια...)

Συνάντησα (εκτός από εσένα) έναν συμμαθητή μας,
απόφοιτο του 2003, τον Άγγελο Κουγιουμτζή ο οποίος έχει
στενούς δεσμούς με το φεστιβάλ, καθώς ο πατέρας του είναι ο γλύπτης που φιλοτεχνεί τα αγαλματίδια των βραβείων. Γνώρισα έτσι και τον Παύλο-Άγγελο Κουγιουμτζή, μια
αξιολογότατη προσωπικότητα, έναν καταξιωμένο γλύπτη
και εικαστικό, έναν άνθρωπο που είναι τόσο πετυχημένος
όσο και προσιτός.
Είναι η πρώτη κινηματογραφική παραγωγή στην οποία συμμετέχεις;
Μάλιστα, είναι η πρώτη κινηματογραφική παραγωγή
στην οποία συμμετέχω, και στην οποία η συμμετοχή προέκυψε εντελώς αναπάντεχα και απροσδόκητα. Ο Αντώνης
ήταν ο πρώτος άνθρωπος που πίστεψε σε μένα και ρίσκαρε
να μου δώσει τον πρώτο γυναικείο ρόλο στην ταινία του. Τον

Συνάντησες εκεί κάποιον άλλο απόφοιτο του Κολλεγίου;
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ευχαριστώ για την εμπιστοσύνη που μου έδειξε. Προσπάθησα να προσφέρω όσο το δυνατόν περισσότερα σε αυτό το εγχείρημα αλλά τελικά όλα κρίνονται εκ του αποτελέσματος.

Πώς ήταν η συνεργασία σου με τους υπόλοιπους συντελεστές της ταινίας και πώς
συνέβαλε αυτή στο τελικό αποτέλεσμα;
Όταν πρόκειται για ένα μεγάλο αριθμό διαφορετικών
ανθρώπων που πρέπει να συνεργαστούν και να συναναστραφούν ο ένας με τον άλλο τη στιγμή που δεν γνωρίζονται παρά λίγες μέρες είναι λογικό να μην ταιριάζεις με
όλους. Κάποιες διαφορές που φυσικά εμφανίζονται, λόγω
του επαγγελματισμού όλων των συνεργατών δεν μεταφέρθηκαν στο σετ, στον τόπο γυρίσματος. Η συνεργασία με το
συνεργείο, τα παιδιά πίσω από τις κάμερες, ήταν άψογη,
γνώρισα άτομα τα οποία έχω σε πολύ μεγάλη εκτίμηση.
Έμαθα πολλά από όλους, και από τον Γιώργο και από το συνεργείο. Η αλήθεια είναι, πάντως, πως αυτοί που δίνουν χαρακτήρα στην εικόνα είναι τα παιδιά πίσω από τις κάμερες.
Θα έλεγες ότι η ηρωίδα συγκεντρώνει και κάποιες δικές σου πτυχές;Έχετε κάποια κοινά σημεία που σε βοήθησαν να προσεγγίσεις τον ρόλο;

Η εντύπωση που σχημάτισα από την κάλυψη του φεστιβάλ είναι ότι κατά την διάρκειά του η πόλη της Θεσσαλονίκης μεταμορφώνεται, αποκτά έναν διαφορετικό ρυθμό. Πώς θα περιέγραφες τον παλμό του φεστιβάλ σε σχέση με την πόλη
που τον φιλοξενεί;
Θεσσαλονίκη και Φεστιβάλ Κινηματογράφου είναι πράγματα άρρηκτα συνδεδεμένα! Η Θεσσαλονίκη είναι μια πόλη
πανέμορφη, μια πόλη που σε κάνει να ξεχνάς ό,τι κι αν σε
απασχολεί, θετικό ή αρνητικό, αφήνεσαι στη μαγεία της. Βλέπεις τον κόσμο που κινείται, σε μια πόλη με ρυθμούς πιο χαλαρούς από αυτούς της Αθήνας, να αποκτά με κάποιον τρόπο μια πιο intellectual διάθεση και τελικά βλέπεις το φεστιβάλ να αντικατοπτρίζεται σε ολόκληρη την Θεσσαλονίκη!
Παρατήρησες κάποια διαφορά στην πόλη από άλλες φορές που την έχεις επισκεφτεί. Θέλω να πω, το φεστιβάλ τι ρυθμό δίνει;
Ναι. Έρχεται πολύς κόσμος για το φεστιβάλ και αυτό
φαίνεται μέχρι και στα σουβλατζίδικα! Είναι πιο επίσημη.
Στην ταινία «προς το παρόν» έχεις τον ρόλο της κόρης. Τι απαιτήσεις είχε ο ρόλος; Πώς τον προσέγγισες; Ποια η θέση του μέσα στην ταινία;
Ο χαρακτήρας που υποδυόμουν ήταν αρκετά αντιφατικός. Κοπέλα με περιορισμένες ηθικές αναστολές αλλά με ευαίσθητο και πληγωμένο εσωτερικό κόσμο, μια κοπέλα που
επέλεγε να μην σκέφτεται αυτά που την αγγίζουν κάνοντας
τη συγκεκριμένη ζωή. Ο Αντώνης, η Μίνα (βοηθός σκηνοθέτη) και ο Γιώργος (ήρωας) με βοήθησαν πολύ, προσπάθησαν
με τον καλύτερο δυνατό τρόπο να μου δείξουν πώς να μπω
στην ψυχολογία της. Δεν ήταν εύκολο για μένα, διότι δεν έχω
απόλυτη αίσθηση της εικόνας μου, όπως έχουν πολλοί ήδη
καταξιωμένοι ηθοποιοί που κάνουν πρόβα στον καθρέφτη.
Έτσι έκανα ό,τι μπορούσα ακολουθώντας πιστά τις οδηγίες
των έμπειρων συνεργατών μου. Η κοπέλα μέσα στην ταινία
αποτελεί θα έλεγα το σύνδεσμο του υπερανθρώπινου με το
ανθρώπινο. Ο ήρωας και η κόρη, δύο εντελώς διαφορετικές
υποστάσεις και χαρακτήρες, έρχονται σε επαφή. Η αναμφισβήτητη κυριαρχία του καλού, το οποίο τελικά καταλήγει να
προσελκύσει το «χαμένο» κορίτσι και να το φέρει όσο το δυνατόν κοντύτερα στον εαυτό του προκαλείται εν μέρει από
την υποτονική παρουσία του ήρωα και τη βοήθειά του. Η
κόρη έρχεται τελικά κοντά στον εαυτό της και όχι στον ήρωα.
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Νομίζω πως όλοι βρίσκουμε κάποια κοινά στοιχεία
στους ρόλους που υποδυόμαστε. Η κοπέλα δεν άντεξε το
βάρος της οικογενειακής κατάστασης και έφυγε. Δεν θα
μπορούσα να πω ότι σε μια παρόμοια περίπτωση θα έκανα
τις ίδιες επιλογές, αλλά σίγουρα θα επηρεαζόμουν από μια
παρόμοια κατάσταση. Θεωρώ πως είμαι ευαίσθητη, αλλά
δεν αντιμετωπίζω με το ίδιο σκεπτικό τις διάφορες δυσκολίες που προκύπτουν. Είμαι συναισθηματική, αλλά δεν επιδιώκω την προστασία και τη φροντίδα με τον ίδιο τρόπο. Η
κόρη έχει πολλούς αμυντικούς μηχανισμούς και αυτό διαμορφώνει την συμπεριφορά της. Όλοι έχουμε άμυνες. Αυτή
είναι η ομοιότητα. Η διαφορά βρίσκεται στον τρόπο που αυτές εκφέρονται αλλά και από το κοινωνικό πλαίσιο. Μην ξεχνάμε πως η κόρη είναι μέλος μιας κλειστής νησιώτικης κοινωνίας, πράγμα που δίνει άλλη βαρύτητα στις πράξεις της.
Ήσουν, να αναφέρουμε, και υποψήφια για το κρατικό βραβείο α΄ γυναικείου ρόλου με την πρώτη σου συμμετοχή σε έναν τέτοιο θεσμό. Τι αίσθηση σου άφησε
αυτή η υποψηφιότητα;
Απερίγραπτη... Είναι μεγάλη τιμή για μένα μια τέτοια
υποψηφιότητα, ακόμα και αν για πολλούς φαίνεται απλοϊκό. Ειδικά όταν πρόκειται για κρατικά βραβεία. Πραγματικά κολακεύτηκα πολύ, ενθουσιάστηκα πολύ, χάρηκα, το συναίσθημα ήταν απερίγραπτο, γιατί ήταν κάτι για το οποίο
ένιωσα περήφανη, κάτι που θα μπορούσες να πεις ότι κάποτε είχα ονειρευτεί. Ήθελα να το ζήσω. Και οι γονείς μου ένιωσαν περήφανοι για μένα και αυτό με χαροποίησε ιδιαιτέρως.
Να περιμένουμε και επόμενη συμμετοχή σε αντίστοιχα φεστιβάλ; Ποιες είναι οι
βλέψεις σου για το μέλλον;
Ποτέ δεν ξέρεις τι σου φέρνει η επόμενη μέρα. Η αλήθεια είναι ότι δεν θα εκβιάσω καταστάσεις. Έχω δώσει προτεραιότητα στις σπουδές μου. Αυτό που μετράει τώρα είναι το πτυχίο. Μου αρέσει η ενασχόληση με την υποκριτική,
πραγματικά το απολαμβάνω, μα δεν θεωρώ πως μπορεί να
αποτελέσει μεγαλύτερο ρόλο στη ζωή μου από αυτόν του χόμπι που προσεγγίζεται όμως με σαφήνεια και σοβαρότητα.
Αλλά όπως είπαμε, ποτέ δεν ξέρεις τι σου ξημερώνει. Μπορείς μόνο να βάλεις στόχους και να οδεύεις προσπαθώντας
να τους εκπληρώσεις.

Θέμα

Η ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
Του Βασίλη Τσεμάνη ’57

Τ

ο Μακεδονικό θέμα έχει ξεκινήσει από πολύ παλιά. Από τον Φίλιππο τον Β΄ και τον Μ. Αλέξανδρο, πέρασε στα ελληνιστικά χρόνια και έφθασε
στις μέρες του Αποστόλου Παύλου. Μετά, άρχισε η μαζική μετανάστευση των Λατίνων από την Ρώμη
προς τη νέα τους πρωτεύουσα την Πόλη-Βασιλεύουσα του
Μ. Κωνσταντίνου και της μητέρας του Ελένης. Ας θυμόμαστε ότι και οι δύο ήταν από την νότιο σημερινή Σερβία, τη
Νις, της Βαλκανικής ενδοχώρας. Ακόμα και τα θερινά ανάκτορα του Ρωμαίου αυτοκράτορα Διοκλητιανού ήταν στο
Σπλιτ της σημερινής Κροατίας. Ιστορικό μπέρδεμα καθεστώτων και λαών άνευ προηγουμένου.
Κύλησαν τα χρόνια μέσα από το μεσαιωνικό σκοταδισμό. Η μακεδονική γη πάντα εκεί. Ήρθαν οι Σλάβοι (6ος –
7ος αιώνας μ.Χ.), ανδρώθηκαν οι Άραβες, φούντωσε το κί-
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νημα του Μωάμεθ, που έκανε πέρα τον Ρωμαϊσμό αλλά και
τον Χριστιανισμό, σε μεγάλα κομμάτια του τότε γνωστού
κόσμου. Μέση Ανατολή, Κεντρική Ασία, Βόρεια Αφρική,
νότια Ευρώπη (μέρος της Ισπανίας-Πορτογαλίας). Ήρθαν
οι Οθωμανοί Τούρκοι στα Βαλκάνια (1365). Για να μην μας
εκπλήσσουν οι μιναρέδες και τα παλιά τζαμιά της FYROM,
της Αλβανίας, της Βοσνίας, γιατί όχι και της ... Κομοτηνής!
Είχαν προηγηθεί Βυζαντινοί, Φράγκοι Σταυροφόροι, Έλληνες από κάθε γωνιά.
Η Μακεδονία συνέχισε στο πείσμα της ιστορίας να
υπάρχει, κατακερματισμένη σε χωριά και μικρές πόλειςσταθμούς για καραβάνια εμπόρων, με λίγα παράκτια λιμάνια, Θεσσαλονίκη και Καβάλα, με σκόρπιους στρατιώτες κάθε μορφής και φτωχούς χωρικούς που προσπαθούσαν να ζήσουν, όταν δεν τους χτυπούσαν ασθένειες σαν
την ...πείνα, την πανώλη πιο παλιά, την ελονοσία και την
φυματίωση πιο πρόσφατα.
Από την αρχή: 1453-το θυμόμαστε όλοι. Όσο μας επιτρέπουν τα μπάνια του λαού στη θάλασσα το καλοκαίρι, το
σκι στο βουνό το χειμώνα. Κρατάμε στη μνήμη μας το 1821.
Το 1821 της μικρής Ελλάδας, το 1821 ενός νέου έθνους που
μεγάλωσε πολύ το 1912-13 όταν προστέθηκαν σε αυτό τα
μεγάλα κομμάτια της Ηπείρου και της Μακεδονικής και
Θρακικής ενδοχώρας. Μαζί με τα Επτάνησα, την Κρήτη,
τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου κ.ά.
Επαναλαμβάνω: 1453, 1821, 1912-13. Από την παλιά
Μακεδονία της αρχαίας εποχής λείπουν ακόμα κομμάτια.
Χάθηκε ο τάφος του Μ. Αλεξάνδρου στα βάθη στης Ασίας και η Κλεοπάτρα των Πτολεμαίων. Οι Λατίνοι και οι
Σλάβοι πλημμύρισαν αργότερα τα Βαλκάνια και τις εύφο-
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τό στο να διεκδικούν και να καπηλεύονται το όνομα Μακεδονία αμφισβητώντας ακόμη και την ύπαρξη των Ελλήνων Μακεδόνων, υπάρχει απόσταση. Η ταύτισή τους με
τους αρχαίους Μακεδόνες, ελληνικό φύλο καθ’ όλα, τεκμηριώνεται σήμερα σχεδόν σαν πλαστοπροσωπία και ιστορικό έγκλημα. Κάθε εθνογένεση μιας νέας χώρας έχει τα όριά της και
η FYROM δείχνει να τα
ξεπερνά.
Για να τελειώνω: επισκεφτείτε άμεσα την Αλβανία, την πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας
– FYROM, τη σημερινή
Βουλγαρία, την Ευρωπαϊκή Τουρκία, για να μορφώσετε μόνοι σας γνώμη για τους γείτονές μας.
Αγοράστε βιβλία τους, διορθώστε τα ιστορικά τους
λάθη, αναπτύξτε τα επιχειρήματά σας με ηρεμία,
χωρίς πάθος, όσο γίνεται. Όπως γράφει ο Μαρκ
Μαζάουερ: όλοι υπήρξαμε κάποτε κάπου αλλού. Είπαμε, για την Ελλάδα μιλάμε τώρα, μπάνια, σκάφη πολυτελείας
να διασχίζουν το Αιγαίο
από νησί σε νησί, φουσκωτά από ακρογιαλιά σε ακρογιαλιά, αλλά και «εθνική» προσοχή, γιατί....και οι βράχοι σήμερα ζητούν αναγνώριση ή/και συν-ιδιοκτησία! Είναι ωραίο να
ζει κανείς και να λατρεύει την εύπορη καθημερινότητά του,
αλλά και η μελέτη της ιστορίας της πατρίδας του δεν βλάπτει. Η μακεδονική γη ιδιαίτερα έχει μεγάλο ιστορικό βάρος για την Ελλάδα. Μια ματιά στη βιβλιογραφία, ένα ταξίδι στο Βορρά και καταλαβαίνεις αμέσως τη σημασία της.
Ένας νέος Μακεδονικός Αγώνας έχει ξεκινήσει. Η Ελληνική Μακεδονία με αιχμή του δόρατος τη Θεσσαλονίκη
θα νικήσει. Το όνομά της δεν θα το ξεχάσει κανείς, όχι σε
δέκα αλλά ούτε σε χίλια χρόνια. Τα Σκόπια και τα Βουλγαρικά εδάφη της Μακεδονίας του Pirin, έχουν προς τα πού
να κοιτάξουν. Οι πραγματικοί Μακεδόνες της Βεργίνας και
της Πέλλας, Ελληνικά φύλα πέρα ως πέρα, θα τους φερθούν με συμπόνια και κατανόηση. Οι γείτονες είναι υποχρεωμένοι να ζουν ειρηνικά.
Ελπίζω και εύχομαι ο θεός του Φωτός, Απόλλωνα τον
λέγανε στην αρχαία Ελλάδα, να βοηθήσει το εύθραυστο και
εθνικά συνεταιρικό κράτος της FYROM να δει κατάματα τη
σημερινή ιστορική στιγμή για να επέλθει ένας αξιοπρεπής
συμβιβασμός με την Ελλάδα, που να σέβεται την αλήθεια
και το αίμα των προγόνων μας. Για το όνομα αυτής της νέας χώρας ή για οτιδήποτε άλλο. Για το καλό όλων των λαών της περιοχής που ζούμε.
Sydney Smith - 1827

ρες πεδιάδες της περιοχής. Τα βουνά και τα λαγκάδια, τα
ποτάμια και τις λίμνες της αρχέγονης πατρίδας των απλών
ανθρώπων της μακεδονικής – και όχι μόνο – ενδοχώρας.
Αλβανοί, Τούρκοι, Βούλγαροι, Σέρβοι, Βλάχοι, ομάδες από
την Κεντρική Ευρώπη, τη Μικρά Ασία, ακόμη και από την
μακρινή Ινδία, μέχρι και
Αιγύπτιοι του στρατού
του Ιμπραήμ, βρέθηκαν
να ζουν μαζί για εκατοντάδες χρόνια. Χωρίς να
ξεχνάμε και τους Εβραίους, Ρωμανιώτες που ζούσαν πάντα στα μέρη αυτά
και τους Σεφαρδίτες, που
ήρθαν στην Ελλάδα τον
15ο αιώνα διωγμένοι από
τους Ισπανούς και καλεσμένοι από το Σουλτάνο
της Πόλης. Και φυσικά
Έλληνες των ακτών, των
νησιών, των βουνών, από
παντού.
Τα χρόνια του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου κλόνισαν γερά τα
Βαλκάνια, με τον εθνικισμό των δυνατών. Νέα
κράτη, π.χ. η Αλβανία,
ξεπήδησαν. Το βασίλειο
των Νοτιο-σλάβων έγινε
σιγά-σιγά Γιουγκοσλαβία
για να διαλυθεί στις μέρες μας. Η παλιά Οθωμανική «Μακεδονία» χωρίστηκε μεταξύ Σερβίας, Βουλγαρίας και Ελλάδας μετά το 1913. Τα
ποσοστά γνωστά. Οι νίκες και οι ήττες, επίσης. Το 51% της
Μακεδονίας στην Ελληνική επικράτεια, το 25-30% στην
Σερβία, τη σημερινή FYROM, το υπόλοιπο στη Βουλγαρία. Οι ξένοι, ως συνήθως, στο αποκορύφωμα της δύναμής τους. Διαίρει και βασίλευε.
Σε όλα αυτά τα μπρος-πίσω, το « Έλληνες σώσατε τη
Μακεδονία και η Μακεδονία θα σας σώσει» του Ίωνα Δραγούμη, ακούγεται στις μέρες μας όλο και πιο δυνατά. Με
μικρότερη, αλλά επίσης δυνατή φωνή, το κρατίδιο της
πρώην Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας –
FYROM (ολίγον Σέρβοι, περισσότερο Βούλγαροι, αρκετοί
έως πολλοί Αλβανοί αλλά και Τούρκοι κ.ά.), γυρνώντας
το εθνικιστικό ρολόι πίσω στην αρχή του 20ού αιώνα ζητά
αναγνώριση με τη συνταγματική του ονομασία. Πολλές
φορές με λάθος τρόπο, προσπαθώντας να ξεπεράσει την
ιστορία, το μέγεθος του, τα σημερινά του προβλήματα. Με
ανακοινώσεις, δηλώσεις, ανακρίβειες, αλλά και με αρκετά αληθινά ιστορικά γεγονότα, π.χ. την επανάστασή τους
εναντίον των Τούρκων του 1903-Ilinden. Να μην ξεχνάμε
επίσης πού γεννήθηκε ο Κεμάλ Ατατούρκ (στη Θεσσαλονίκη) και πού σπούδασε και τι (στο Μοναστήρι, στη στρατιωτική σχολή του, που πρόσφατα ανέλαβαν οι Τούρκοι
της Τουρκίας να αναπλάσουν). Από το σημείο, όμως, αυ-

Εκδήλωση

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ...2009
Του Άρη Παπαδόπουλου ’84
O Βασίλης Τσεμάνης ΄57, στις 24
Νοεμβρίου 2008,
μια Δευτέρα βράδυ,
στη Λέσχη του ΣΑΚΑ ...ξαναχτύπησε!
Αυτή τη φορά την
ομιλία του «Μακεδονία 2009», ακολούθησε ευρεία συζήτηση και ανάλυση του θέματος από καλεσμένους ειδικούς επιστήμονες και συγγραφείς, που έχουν ασχοληθεί
ιδιαίτερα με την μακεδονική γη. Ήταν παρόντες, εκτός
από δεκάδες φίλους του ομιλητή, σημαντικοί άνθρωποι
των γραμμάτων, πρέσβεις, εκπρόσωποι του επιχειρηματικού κόσμου, η ηγεσία του Κολλεγίου Αθηνών και του
ΣΑΚΑ, συμμαθητές του και άλλοι πολλοί –αυτό που λέμε full house.
Μας είπε ο Βασίλης: «Θα μιλώ....κάθε χρόνο για την
Μακεδονία μέχρι να βρεθεί μια τελική πολιτική λύση για
την υπόθεση αυτή των Σκοπίων. Με προβλέψεις και τεκμηριωμένη γνώμη. Με άποψη στρατηγική για την περιοχή. Ταξιδεύοντας στα Βαλκάνια. Μελετώντας το καθετί.
Με σεβασμό στους χιλιάδες πατριώτες που έδωσαν στα ιερά χώματα της Ελληνικής Μακεδονίας την ζωή τους, για
να είμαστε εμείς σήμερα ελεύθεροι και ικανοί να προστατέψουμε την ιστορία μας και τους Αλέξανδρούς μας. Αν
εμείς που γεννηθήκαμε εκεί δεν το κάνουμε ποιος θα το
κάνει;». Kαι συνέχισε: «H ιστορία δεν παίζει. Μπορεί να
γράφεται από τους προσωρινούς νικητές, αλλά και ο Τίτο
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και ο Στάλιν, για να μην αναφέρω Γερμανούς και Ιταλούς
δικτάτορες μάθανε ότι η αλήθεια τελικά πάντα ανεβαίνει
στην επιφάνεια. Η Γιουγκοσλαβία διαλύθηκε όχι τυχαία.
Το ίδιο και η Σοβιετική Ένωση. Ούτε τυχαία χώρισε δυστυχώς η Κύπρος στα δύο. Ούτε τυχαία τα Σκόπια θα χωρισθούν κάποτε στα Αλβανο-Σλαβο-Μακεδονικά τους δύο».
Yπενθυμίζουμε ότι ο Βασίλης γεννήθηκε στην Καστοριά και μπήκε με εξετάσεις στο οικοτροφείο του Κολλεγίου, τα δύσκολα χρόνια του ’47-’48.
Την εκδήλωση προλόγισε ο Πρόεδρος του ΣΑΚΑ,
Σέργιος Αμπαριώτης ’78 απονέμοντας στο Βασίλη Τσεμάνη ’57 τιμητική πλακέτα για την προσφορά του στο
Σύλλογο. Την πρωτοβουλία εξήραν επίσης τόσο ο Πρόεδρος του Δ.Σ. του Ε.Ε.Ι. Αλέξανδρος Σαμαράς ’67 επισημαίνοντας τους στενούς οικογενειακούς δεσμούς του
με τη μακεδονική γη, όσο και ο πρώην Πρόεδρος του ΣΑΚΑ Δημήτρης Καραμάνος ’59, ανατρέχοντας στις κοινές
μαθητικές αναμνήσεις του με τον εμπνευστή της βραδιάς.
Στη συζήτηση έλαβε μέρος, ο Μίλτος Χατζόπουλος,
’62, Διευθυντής του Τμήματος Ελληνικών και Ρωμαϊκών
Αρχαιοτήτων του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών, με ακαδημαϊκή και συγγραφική δραστηριότητα στη Γαλλία. Επιχειρώντας μια λεπτομερή ιστορική προσέγγιση των γεωγραφικών ορίων της Μακεδονίας, κατέληξε ότι η μονοπώληση του όρου «Μακεδονία» συνιστά πλαστογράφηση της ιστορίας, που μερικώς ίσως αποφεύγεται από την
αποδοχή του Nova Makedonija στα Κυριλλικά.
Ο γνωστός καθηγητής της νεώτερης ιστορίας του Πανεπιστημίου Αθηνών κ. Θάνος Βερέμης ’62, μας ενημέ-

Αλ. Σαμαράς ’67

Δημ. Καραμάνος ’59

Μιλ. Χατζόπουλος ’62

Θαν. Βερέμης ’62

Γ. Νταλίπης

Ευ. Κωφός

ρωσε για την σημερινή FYROM. Ποιοι είναι, τι διεκδι- ρικών της Ελλάδας, με παρουσίες σε συνέδρια, συναντήκούν και γιατί. Πόσο θίγουν ιστορικά τους Έλληνες Μα- σεις, πραγματικούς αγώνες, απλούς και σύνθετους. Κρατήκεδόνες και άλλο τόσο ή περισσότερο τα Σλαβο-ξαδέλφια σαμε την γνώμη του για κάτι σημαντικό που είπε: «θα νιώτους, τους Βούλγαρους. Οι Αλβανοί της FYROM 8% το σω θλίψη και οργή αν μετά από 4.000 χρόνια ιστορία κατα1938 και 25%-30% σήμερα, αλλά σχεδόν το 50% της πό- λήξουμε να ονομάζεται κάποιος Μακεδών και ο τυχόν πολίλεως των Σκοπίων, θα κάνουν την διαφορά –μας είπε– σε της του κόσμου να πιστεύει ότι αυτός ο κάποιος είναι Σλάβος
λίγα χρόνια. Αρκεί να περιμένουμε με «μαχητική» υπο- ή Αλβανός». Ίσως δεν είναι τυχαίο ότι και ο κ. Κωφός κατέβηκε τα σκαλιά του Μπενακείου σαν απόφοιτος του Εμπομονή.
Στη συνέχεια, ο διαπρεπής πολιτικός μηχανικός Γιάν- ρικού Τμήματος του Κολλεγίου Αθηνών στις αρχές του ’50.
νης Νταλίπης, εγγονός Μακεδονομάχου που σκοτώθηΗ συζήτηση συνεχίσθηκε για ώρες μετά. Οι συμμετέκε στα Κορέστεια της Καστοριάς το 1906, για να κάνουμε χοντες ήπιαν μπύρες- Scopsco και Lasco, που προσέφερε
εμείς σκι στο Βίτσι και το Πισοδέρι της Φλώρινας το 2008, ο Βασίλης Τσεμάνης και έφερε από το Μοναστήρι, όπως
μας πήγε πιο πίσω στις εποχές που προηγήθηκαν του Μα- και κόκκινο κρασί από το Αμύνταιο και την Καστοριά. Αρκεδονικού αγώνα αλλά και μετά. Δύσκογά το ίδιο βράδυ το μήνυμα είχε φθάλα χρόνια, που η μικρή Ελλάδα του Νόσει σε όλους μας. Κανείς μα κανείς δεν
του με τις γνωστές πολιτικές παλινδροδικαιούται να ξεχνά την ελληνική μας
μήσεις και εθνικές συμφορές (1897) μόλις
Μακεδονία.
τα έβγαζε πέρα. Ευτυχώς ξεπήδησε από
Η ομιλία του Βασίλη Τσεμάνη είναι
τύχη σχεδόν ο Παύλος Μελάς, ο Κώττας,
καταγεγραμμένη στην ιστοσελίδα του
ο Νταλίπης και πολλοί άλλοι που θυσιΣυλλόγου αλλά και σε DVD. Περιελάμάστηκαν για μας. Τα έχει αυτά η ιστορία
βανε φωτογραφίες από τη FYROM, την
των μικρών αλλά και των μεγάλων λαών.
Αλβανία, την Βουλγαρία και σχολιασμό
Στο τέλος προσκλήθηκε από τον Βαδεκάδων βιβλίων που πρόσφατα μελέσίλη Τσεμάνη να καταθέσει τις απόψεις
τησε ο συγγραφέας για το «Μακεδονιτου με στοιχειώδη πρόβλεψη για το 2009
κό ζήτημα». Όπως του είπε ο δημοσιοκαι ο Ευάγγελος Κωφός. Από τους πιο
γράφος Σταύρος Λυγερός, του οποίου
γνωστούς ειδικούς ιστορικούς πάνω στο
το βιβλίο για την Μακεδονία κυκλοφόΜακεδονικό, με συμπληρωμένα 50 και
ρησε πρόσφατα, καθετί καλό που γράπλέον χρόνια αγώνων και έντυπης προφεται ή λέγεται για την πατρίδα μας είσπάθειας να διασώσει τον Βορρά μας από
ναι κέρδος. Ή, όπως θα έλεγε ο ίδιος ο
Ο Πρόεδρος του ΣΑΚΑ
τον οποίο και κατάγεται. Με βιβλία, επίΒασίλης Τσεμάνης, αν πρόκειται για
Σέργιος Αμπαριώτης ’78 βρασημες συμβουλές στο Υπουργείο Εξωτετην Μακεδονία ακόμα πιο κέρδος.
βεύει το Βασίλη Τσεμάνη ’57

ενημέρωση
Από τη Γενική Γραμματέα του Δ.Σ. του ΣΑΚΑ, Μαριλένα Σαμαρά ’95
Αγαπητοί συναπόφοιτοι,

Χ

ωρίς να μπορώ να απεκδυθώ της ιδιότητός μου ως Γενικής
Γραμματέως του Συλλόγου, γράφω την παρούσα
ενημέρωση ως απόφοιτος
του έτους 1995 και χρησιμοποιώντας τη νομική οπτική των πραγμάτων, συνήθειο που ούτε αυτό μπορώ να αποχωριστώ, παρουσιάζω τη δική μου κρίση σχετικά με την τροποποίηση του καταστατικού
του Συλλόγου μας.

Σ

τις 19 Οκτωβρίου
2008 πραγματοποιήθηκε η ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση του
Συλλόγου μας. Βασικό θέμα της ημερήσιας διάταξης
ήταν η τροποποίηση του
καταστατικού. Για το σκοπό αυτό είχε συσταθεί ειδική επιτροπή που απαρτιζόταν από τους Ξ. Παπαρρηγόπουλο ’75, Δ. Βρέκοσι x66, Δ. Καραμάνο ’59, Γ.
Τραμπάκλο ’86, Γ. Κομνηνό ’67 και Κ. Παπαδιαμάντη ’78. Έργο της Επιτροπής ήταν –από το 2006–
η μελέτη κατ’ άρθρο των
διατάξεων του καταστατικού και η επεξεργασία αυτών με σκοπό την ανανέωση, συνοχή και αναδιαμόρφωση του καταστατικού μας ώστε να ανταποκρίνεται στις σημερινές ανάγκες του Συλλόγου και
των μελών μας. Η προηγούμενη τροποποίηση είχε
λάβει χώρα το έτος 2000 ε-
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πί προεδρίας Θ. Σαΐτη ’58,
καθώς ωστόσο ο Σύλλογός μας συνεχώς μεγαλώνει και αναμορφώνεται, εκρίθη επιτακτική η ανάγκη
εκσυγχρονισμού του καταστατικού.

Νομική θεμελίωση

Τ

ο άρθρο 17 του ισχύοντος καταστατικού
ορίζει: «Η τροποποίηση του Καταστατικού
προτείνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο και εγκρίνεται από τη Γενική Συνέλευση που ευρίσκεται σε απαρτία εφόσον είναι παρόντα τα μισά από τα τακτικά
μέλη που έχουν δικαίωμα
ψήφου. Απαιτείται πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) των παρόντων».
Προκειμένου, δηλαδή, να
τροποποιηθεί το καταστατικό, απαιτείται, όπως ορίζει το άρθρο, η παρουσία στη Γενική Συνέλευση
των μισών μελών του Συλλόγου μας. Σε απόλυτους
αριθμούς δηλαδή μιλάμε
για 5.000 μέλη, ή το ορθότερο, το μισό εκ των ταμειακώς ενήμερων μελών, αυτών δηλαδή που έχουν δικαίωμα ψήφου, ήτοι 1.500
μέλη. Είναι σαφές, νομίζω,
ότι εκ των πραγμάτων είναι ένας αριθμός ιδιαίτερα
δύσκολο να συμπληρωθεί.
Βρισκόμαστε συνεπώς
στην ιδιαιτέρως λεπτή θέση εξέτασης του «γράμματος» και του «πνεύματος»

του νόμου και του σκοπού
της τροποποίησης του καταστατικού. Αν μείνουμε
προσηλωμένοι στο γράμμα, είναι σαφές ότι είναι
πρακτικά ανέφικτο να λάβουν μέρος στη Συνέλευση
1.500 μέλη του Συλλόγου,
όταν σε εκλογικές συνελεύσεις εμφανίζονται πολύ
λιγότερα (ενδεικτικά αναφέρω ότι στις εκλογές του
2007 προσήλθαν 865 μέλη
και στις εκλογές του 2005,
1.295 μέλη – σε εκλογές
που είχαν ιδιαίτερη κινητοποίηση και εκλογικό ενδιαφέρον). Συνεπώς, στην
περίπτωση αυτή, δεν πληρούνται τα ποσοστά απαρτίας που απαιτεί το ισχύον
καταστατικό και ουδέποτε
θα τροποποιηθεί!

Νομική αξιολόγηση

Ε

ξετάζοντας, ωστόσο,
το πνεύμα του νόμου
και το σκοπό της όλης
διαδικασίας, προβαίνουμε
σε μια ερμηνεία που εξυπηρετεί αφενός και πρωτίστως το Σύλλογο και τα
μέλη του και συμμορφώνεται εν τέλει και με το γράμμα του νόμου, καθώς συζητούμε για θέμα θεραπείας
μιας αρχικώς ακυρώσιμης
απόφασης και επικύρωσης
αυτής από το Πρωτοδικείο.
Για να εξηγηθώ και να μην
παρεξηγηθώ, αφού εγκριθεί η τροποποίηση του καταστατικού από τη Γενική
Συνέλευση, το τροποποιη-

θέν καταστατικό υποβάλλεται στο Πρωτοδικείο Αθηνών, και με τη διαδικασία της εκουσίας δικαιοδοσίας επικυρώνεται η τροποποίησή του και δημοσιεύεται το νέο. Η «ακυρώσιμη» δε απόφαση της ΓΣ
παράγει τα έννομα αποτελέσματά της, μέχρις ότου
ανατραπεί με τελεσίδικη
δικαστική απόφαση κατόπιν αγωγής εγειρόμενης εντός 6 μηνών από την ημερομηνία της ΓΣ από μέλος
του Σωματείου το οποίο έχει έννομο συμφέρον και
δεν συναίνεσε στην τροποποίηση αυτή. Στην περίπτωση μη προσβολής της
απόφασης από μέλος του
Σωματείου εντός εξαμήνου, η αρχικώς «ακυρώσιμη» απόφαση θεραπεύεται και καθίσταται εξ αρχής νόμιμη, έγκυρη και ισχυρή.
Είναι κρίσιμο στο σημείο αυτό να γίνει αντιληπτή η φιλοσοφία που διέπει το πνεύμα του νομοθέτη: ο ίδιος ο νόμος, αναγνωρίζοντας προφανώς τα
οργανωτικά και λειτουργικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν πολλά σωματεία σαν το δικό μας, έρχεται και δίνει τη λύση: νομιμοποιεί ό,τι αρχικά ήταν
μετέωρο. Συνεπώς επιδιώκοντας την ισχυροποίηση της τροποποίησης
του καταστατικού μας με
την πάροδο του εξαμήνου, καθόλου δεν προτρέ-

πουμε το Σύλλογο να παρανομήσει. Πόσο μάλλον
όταν η τροποποίηση δεν γίνεται για
να θίξει τα ουσιαστικά δικαιώματα
οποιουδήποτε μέλους του ΣΑΚΑ,
αλλά για σκοπούς
καθαρά εκσυγχρονισμού και εξορθολογισμού της λειτουργίας του Συλλόγου. Πράγματι,
οι προτεινόμενες
διατάξεις αφορούν
τον εκσυγχρονισμό του καταστατικού μας, αναφορά στους
αποφοίτους του Κολλεγίου Ψυχικού, σωστή διαμόρφωση των θεμάτων απαρτίας, πλειοψηφίας, ποσοστών
λήψης καίριων αποφάσεων,
ρύθμιση λειτουργικών θεμάτων που απασχολούν καθημερινά το ΣΑΚΑ, δικαιώματα μελών, αποφοίτους Χ,
θέματα συμμετοχής στις
συνελεύσεις και εκλογές,
υποχρεώσεις μελών, κατανομή αρμοδιοτήτων μελών
Διοικητικού Συμβουλίου,
τρόπος διενέργειας εκλογών, σωστή και ορθολογική
κατανομή και διάρθρωση
των άρθρων του καταστατικού, θέματα αποχώρησης
και διαγραφής μελών, σύγκληση γενικής συνέλευσης
και λοιπά θέματα, η πλειοψηφία των οποίων είχε ήδη
ρυθμιστεί από το ισχύον
καταστατικό, απλώς αποτυπώθηκε πιο ορθολογικά
στο παρόν. Η πρόταση δηλαδή είναι προς το συμφέρον του Συλλόγου και των
μελών του και μόνο.
Σημείο δεύτερο που γεννά ερωτήματα. Πώς, όμως,
εγώ σαν μέλος θα ακουστώ και θα εκπροσωπηθώ
στη Γενική Συνέλευση και
θα εγκρίνω ή θα απορρίψω
την πρόταση προς τροποποίηση; Πώς μπορώ να δε-
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χτώ μια απόφαση που ελήφθη ερήμην μου; Υπάρχουν
πλείστες απαντήσεις σε αυτό το εύλογο ερώτημα και
θα τις αναφέρω αναλυτικά: (α) Όταν αποφασίστηκε η σύσταση της Επιτροπής Καταστατικού και άρχισαν οι σχετικές εργασίες,
αναρτήθηκε στις 22.2.2007
ειδικό θέμα στο forum της
ιστοσελίδας του Συλλόγου
μας, στο οποίο όλα τα μέλη είχαν τη δυνατότητα να
υποβάλουν την πρότασή
τους ή να θέσουν τα ερωτήματά τους, (β) η διενέργεια της Γενικής Συνέλευσης κοινοποιήθηκε στα μέλη μέσω του μηνιαίου ηλεκτρονικού ενημερωτικού
δελτίου που αποστέλλουμε στα μέλη τον μήνα Σεπτέμβριο 2008 και Οκτώβριο 2008, (γ) δημοσιεύτηκε τον μήνα Σεπτέμβριο
σε 3 ημερήσιες εφημερίδες η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης με τα θέματα της ημερησίας διάταξης, (δ) ομοίως κατά το μήνα Σεπτέμβριο αναρτήθηκε
στην κεντρική σελίδα της
ιστοσελίδας του Συλλόγου
το ισχύον καταστατικό και
το προτεινόμενο, όπου ρητώς καλούνταν τα μέλη να
υποβάλουν τις παρατηρήσεις τους.

Π

οια ήταν η απάντηση σε όλα αυτά; Ένας
συναπόφοιτος μόνο
μου έστειλε μήνυμα σχετικά με το καταστατικό που
είχε μελετήσει και περί τα
60 μέλη παρουσιάστηκαν
στην Γενική Συνέλευση της
19ης Οκτωβρίου 2008! Είναι
σαφώς αναφαίρετο δικαίωμα του κάθε μέλους να συμμετέχει με όποιο τρόπο επιθυμεί στο Σύλλογο και στις
συλλογικές του διαδικασίες και κανείς δεν μπορεί να
υποχρεωθεί προς πιο ενεργή και ουσιαστική συμμετοχή. Είναι επίσης υποχρέωση του Συλλόγου και θέση
του παρόντος ΔΣ, να ενημερώνει ορθώς και εγκαίρως τα μέλη του για όλα τα
θέματα που τους αφορούν
και να τους δίνει το δικαίωμα να συμμετέχουν στις διαδικασίες.

Κρίση αποφοίτου

Ε

ίναι όμως θέμα κοινής
λογικής, η απάντηση
στο ερώτημα, πώς θα
εκπροσωπηθώ και θα λάβω
μέρος στη διαδικασία τροποποίησης του καταστατικού και μήπως μου στερείται κάποιο δικαίωμα με την
επικύρωση απόφασης που
ελήφθη από 60 μόνο μέλη, να είναι: δικαίωμά σου

να μη συμμετέχεις, αλλά όταν καλείσαι μήνες πριν από την επίμαχη συνέλευση
και με πλείστους τρόπους
και μέσα και έχεις στη διάθεσή σου να μελετήσεις όλο το προτεινόμενο υλικό,
δεν δύνασαι να μάχεσαι την
προσπάθεια του Συλλόγου
και το ουσιαστικό έργο ανθρώπων που σκοπό έχουν
το καλό του Συλλόγου και
μόνο, γιατί ουσιαστικά μάχεσαι τους λοιπούς συναποφοίτους σου, οι οποίοι ενδεικτικά αναφέρω κάποιοι
από αυτούς αποφοίτησαν
από το Κολλέγιο Ψυχικού
ή τα παιδιά τους φοιτούν
στο Κολλέγιο Ψυχικού και
θα γίνουν μέλη ενός Συλλόγου ο οποίος δεν αναφέρει
ρητά ότι και αυτοί οι απόφοιτοι είναι μέλη του!
Σημείο τρίτο, για να είμαι συγκεκριμένη και να
μη δώσω την εσφαλμένη
εντύπωση ότι στρέφομαι
κατά των μελών του Συλλόγου, καθώς ουδείς αντέδρασε, ούτε έθεσε και τα
ανωτέρω ερωτήματα. Σκοπός της παρούσας είναι η
ενημέρωσή σας για την Γενική Συνέλευση του Συλλόγου μας στις 19.10.2008,
γιατί εύλογα κάποιος θα
αναρωτηθεί, ανακοινώσατε τροποποίηση του καταστατικού μας και δεν γνωρίζουμε αν αυτή θα γίνει
και γιατί δεν ενημερώνετε
το σώμα σχετικά;

Π

αρά τη δυνατότητα ίασης / θεραπείας του
προβλήματος της έλλειψης απαρτίας που παρέχει, όπως είδαμε, ο ίδιος ο
νόμος, κατόπιν απόφασης
του Διοικητικού Συμβουλίου της 2.12.2008, η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης περί τροποποίησης του
καταστατικού του Συλλόγου μας, αποφασίστηκε να
μην υποβληθεί προς έγκριση και επικύρωση στο Πρω-

τοδικείο Αθηνών. Και τούτο γιατί δυστυχώς τα στοιχεία δείχνουν πως ο ενδιαφερόμενος που θα σπεύσει να προσβάλει την απόφαση της ΓΣ βρίσκεται ήδη
προ των πυλών.
Ο Σύλλογος έχει λάβει ήδη επιστολή από μέλος του-συναπόφοιτό μας,
με την οποία ο τελευταίος
ζητά –έχων έννομο συμφέρον– τα πρακτικά της
Γενικής Συνέλευσης, και ο
οποίος κατά την παραμονή του στη ΓΣ –καθώς δεν
παρέστη και κατά την ουσιαστική συζήτηση του Καταστατικού παρά μόνο έως
την εκφώνηση του σχετικού θέματος της ημερησίας διάταξης– έθεσε ευθέως
θέμα απαρτίας και νομιμότητας της Συνέλευσης. Τα
ελατήρια του εν λόγω αποφοίτου παραμένουν αδιευκρίνιστα, αν και δεν μπορεί
να παραβλέψει κανείς το
γεγονός ότι ο συναπόφοιτος αυτός βρίσκεται σε μια
εκκρεμή δικαστική διαμάχη με το ΣΑΚΑ για οικονομικά θέματα. Σε κάθε περίπτωση, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε προκειμένου να προστατεύσει το
Σύλλογο και τα μέλη του
από άσκοπες ταλαιπωρίες,
να μην προβεί στην κατάθεση της απόφασης της Γενικής Συνέλευσης για τροποποίηση. Σε καμία περίπτωση το ΔΣ του ΣΑΚΑ
δεν θα έθετε σε κίνδυνο
τη φήμη και το όνομα του
Συλλόγου και κατ’ επέκταση των μελών του ενώπιον των δικαστικών αρχών
όταν εκκρεμεί η απειλή μέλους για προσβολή των κινήσεων του ΣΑΚΑ.

Κρίση αποφοίτου

Ν

ομίζω ότι έχω τονίσει αρκετά τα σημεία που επιθυμούσα. Δεν είναι θέση μου να
προβώ σε αξιολογικές κρί-

σεις, αλλά όταν χρησιμοποιούμε έννοιες όπως «έννομο συμφέρον» και «Κολλεγιακό Πνεύμα» πρέπει ίσως να είμαστε διπλά προσεκτικοί, γιατί ίσως το επικαλούμενο έννομο συμφέρον 1 μέλους να θίγει το
συμφέρον των υπόλοιπων
10.470 μελών και το «Κολλεγιακό Πνεύμα» το οποίο λέμε ότι μας διαπνέει
όλους και μας οδηγεί στις
σχέσεις μας με τους λοιπούς συναποφοίτους μας
και στο σεβασμό αυτού του
Σχολείου, τα σκαλιά του οποίου κατεβήκαμε όλοι, ίσως να μεταλαμπαδεύτηκε
με διαφορετικό τρόπο στον
καθένα μας!

Τ

α ανωτέρω είτε ως Γενική Γραμματέας, είτε
ως Νομικός είτε ως Απόφοιτος του 1995, τα θέτω προς ενημέρωσή μας
πίσω από την τυπική ενημέρωση. Η ουσία αυτών
που είπα, σε γνώση μας και
προβληματισμό και ίσως
κινητοποίηση στην επόμενη και επόμενες γενικές
συνελεύσεις (όσες πραγματικά χρειαστεί μέχρι να
συμπληρωθούν τα τυπικά ποσοστά κατά το γράμμα του νόμου) για να τροποποιηθεί το καταστατικό
που ρυθμίζει τα δικαιώματά μας και μας χαρακτηρίζει ως μέλη. Και πραγματικά θα επιθυμούσα το συγκεκριμένο μέλος –συναπόφοιτός μας στην επόμενη συνέλευση να παραμείνει και στη συζήτηση του
καταστατικού και να συνεισφέρει εποικοδομητικά
σε ένα θέμα που θα έπρεπε
να τον αφορά και ενδιαφέρει προκειμένου να θεμελιώσει και ουσιαστικά το έννομο συμφέρον του αν θεωρήσει ότι προσβάλλεται
από μια συγκεκριμένη απόφαση επί της τροποποίησης.

Let’s get together
Επιτροπή
Εκδηλώσεων
Του Άρη
Παπαδόπουλου ’84

Η

Επιτροπή Εκδηλώσεων διοργανώνει σε ετήσια βάση έναν ικανό αριθμό εκδηλώσεων (α) γενικού ενδιαφέροντος (κοινωνικές, ψυχαγωγικές) και (β) ειδικότερου
πολιτιστικού περιεχομένου (επιστήμες, τέχνες, χόμπυ), ώστε να προσφέρει συνεχώς ευκαιρίες στα μέλη μας να επισκέπτονται το Σύλλογο για να ανανεώσουν
/διευρύνουν τις επαφές τους με συναποφοίτους ή για να αναπτύξουν περαιτέρω τα ενδιαφέροντά τους στο οικείο περιβάλλον του Συλλόγου.
Το μήνυμα που στέλνουμε είναι ότι: Διαθέτουμε ήδη σημαντική υποδομή και εμπειρία στη Λέσχη, άρα ενθαρρύνουμε όλα τα μέλη μας να έλθουν κοντά στο Σύλλογο, να συζητήσουν και να υλοποιήσουν μαζί μας νέες προτάσεις, σύμφωνα με τα ενδιαφέροντά τους,
εμπλουτίζοντας και ανανεώνοντας το «προσφερόμενο προϊόν».
Οι κοινωνικές εκδηλώσεις «ευρείας κλίμακας» είναι τρεις και προγραμματίζονται ετησίως με σταθερή ημερολογιακή αναφορά, ώστε να μην εξαρτάται η γνωστοποίησή τους –και η
προσέλευση των μελών– από την κυκλοφορία του ΕΡΜΗ.

 Χορός της Πίτας
Πρώτο Σάββατο του Φεβρουαρίου
Η προσέλευση υπερβαίνει τα 500
άτομα, από όλες τις ηλικίες. Συνήθως
γίνεται στο χώρο του Κολλεγίου, κατά προτίμηση στη Λέσχη του ΣΑΚΑ.
Η τάση αυτή επικράτησε τα τελευταία χρόνια, διότι:
Η Λέσχη μπορεί να επεκταθεί με
τέντες και σόμπες και να λειτουργήσει ως «πολυχώρος» για
διαφορετικές προτιμήσεις των μελών (π.χ. ήσυχο σαλόνι για
συζητήσεις, αίθουσα χορού με έντονη μουσική, σκηνή για
ζωντανή μουσική, τραπεζάκια φαγητού κ.ο.κ.).
Κρατάει σε χαμηλά επίπεδα το κόστος και άρα το εισιτήριο, ιδίως για τους νεότερους.
Στηρίζεται περισσότερο στη «νοσταλγία» του σχολικού
περιβάλλοντος και λιγότερο στην «εξομοίωση» με κοσμικές εκδηλώσεις της Αθήνας.
Ωστόσο, εξετάζονται όλες οι διαφορετικές απόψεις που
αναφέρονται στην «ταυτότητα» και τα χαρακτηριστικά αυτής της εκδήλωσης (π.χ. σε club ή ξενοδοχεία της Αθήνας,
με περισσότερο ή λιγότερο επίσημο ύφος κ.λπ.).

 Commencement Party

Κάθε Ιούλιο (μετά το Commencement Dinner)
Η προσέλευση υπερβαίνει επίσης τα
500 άτομα, συμπεριλαμβανομένων καθηγητών, γονέων κ.λπ., στο προαύλιο
της Λέσχης με coctail και μουσική.

 Χριστουγεννιάτικο Party

Τελευταία Πέμπτη προ των διακοπών

Η προσέλευση υπερβαίνει τα 350 άτομα, κυρίως από νεότερες ηλικίες, εντός της Λέσχης. Ξεκίνησε από την ιδέα να
συναντώνται οι φοιτητές του εξωτερικού που επιστρέφουν
για τα Χριστούγεννα, αλλά εξελίσσεται σε ένα χορευτικό
γεγονός με … πολύ συνωστισμό.
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Ορισμένες πολιτιστικές εκδηλώσεις έχουν καθιερωθεί
επίσης σε σταθερή χρονική βάση:

 Θεατρική παράσταση

Τέλος Μαΐου (ή αρχές Ιουνίου)

Η θεατρική ομάδα του ΣΑΚΑ έχει συνεπή παρουσία πάνω από 13 χρόνια και συνεχίζει το έργο της με μεράκι και
ποιότητα. Φέτος η παράσταση προγραμματίζεται για τις
1,2,3 Ιουνίου στο μεγάλο θέατρο.

 Τουρνουά τάβλι

(1η ή 2η) Κυριακή του Μαΐου

Συνδυάζεται εύκολα με
μπύρα και μεζέδες, καθώς και
με … baby sitting. Ήδη πολλοί ζητούν να επαναλαμβάνεται κατά τη χειμερινή περίοδο.
Επιπλέον, κάθε χρόνο καταφέρνουμε να διοργανώσουμε έναν ικανό αριθμό εκδηλώσεων στον τομέα της τέχνης,
της επιστήμης και του πολιτισμού, δημιουργώντας μία παράδοση και προσφέροντας εναλλακτικές, ποιοτικές προτάσεις στα μέλη μας:
 Μουσικές βραδιές. Συνήθως Παρασκευές, 2-3 κατ’
έτος, με ζωντανό πρόγραμμα που καλύπτει όλα τα είδη μουσικής: από κλασσική, ελληνική «μπουάτ», μέχρι
Rock (jamming sessions κ.λπ.).
 Ομιλίες και συζητήσεις πάνω σε θέματα γενικότερου
ενδιαφέροντος, παρουσιάσεις νέων βιβλίων ή επιστημονικών εργασιών, ιατρικών θεμάτων κ.λπ., με πρωτοβουλία μελών και φίλων.
 Εκθέσεις ζωγραφικής, γλυπτικής και άλλων μορφών
τέχνης (π.χ. κινηματογράφος) όπου διακρίνονται τα μέλη μας.
 «Κολλεγιακής παράδοσης», ιδίως για να τιμήσουμε παλαιούς καθηγητές,
αποφοίτους και μέλη της
ευρύτερης κολλεγιακής
οικογένειας.

 Ιδιωτικές Εκδηλώσεις
Όπως γνωρίζετε, η Λέσχη του ΣΑΚΑ διατίθεται στα
μέλη του για ιδιωτικές εκδηλώσεις (party, γάμους, βαπτίσεις). Όποιος ενδιαφέρεται, ας το προγραμματίσει εγκαίρως, γιατί η ζήτηση συνεχώς αυξάνεται.
Η Επιτροπή Εκδηλώσεων έχει ορισμένα «μόνιμα μέλη» που αφιερώνουν συστηματικά χρόνο και σκέψη, ενώ
η προσπάθεια υποστηρίζεται και από το μόνιμο προσωπικό του ΣΑΚΑ.
Τέλος, οι εκδηλώσεις είναι κατά κανόνα αυτοχρηματοδοτούμενες, με ένα συμβολικό εισιτήριο όταν
χρειάζεται, ώστε να μην επιβαρύνεται το budget του Συλλόγου. Η υποστήριξη από χορηγούς είναι πάντα πολύτιμη.
Σας περιμένουμε όλους με κέφι και ιδέες! Η διοργάνωση εκδηλώσεων δεν είναι αυτοσκοπός του Συλλόγου, αλλά μία «αφορμή» να επιστρέφουμε στο χώρο του
Κολλεγίου και – ίσως– ο προσφορότερος τρόπος να ανανεώνουμε τις επαφές μας και να σκεφτόμαστε όλους τους
άλλους σκοπούς του καταστατικού μας.

Πρόγραμμα2009
Όλες οι εκδηλώσεις του Συλλόγου ανακοινώνονται
εγκαίρως μέσω του μηνιαίου Bulletin και του Site του
ΣΑΚΑ. Για κάθε ενδεχόμενο, συγκρατήστε για φέτος
το σύνθημα «7-8-9-10» που θα προσπαθήσουμε να τηρήσουμε τους επόμενους μήνες:
7/2 – Χορός Πίττας,
8/3 – Γευσιγνωσία καφέ και κρασιού
(συμπίπτει με την ημέρα της γυναίκας),
9/4 – Γευσιγνωσία whisky,
10/5 – Τουρνουά τάβλι
Επίσης, έχουν ακουστεί πολλές νέες ιδέες και εξετάζεται η δυνατότητα υλοποίησής τους εντός του 2009
ή στο εγγύς μέλλον. Ενδεικτικά:
 Outdoor activities (π.χ. Sportcamp)
 Ομαδική εκδρομή (π.χ. Πάσχα)
 Βραδιές τηλεόρασης στη Λέσχη (π.χ. τελικοί ποδοσφαίρου, Eurovision κ.λπ.)
 BBQ στη Λέσχη (κυριακάτικα μεσημέρια για όλους)
 Μαθήματα χορού (επαναφορά, εφόσον συγκεντρωθεί κρίσιμη μάζα)
 “Speed Dating” ή ακόμα και “Karaoke Nights” (για
όσους τολμούν)…
Μέσα σ’ αυτό το πνεύμα, ενθαρρύνεται η οργάνωση άτυπων «Ομίλων» (κατά τα πρότυπα του θεατρικού, μουσικού κ.λπ.). Πρόσφατο παράδειγμα είναι
η δημιουργία Ιστιοπλοϊκού Ομίλου μέσα στο 2008,
ύστερα από πρωτοβουλία 2-3 μελών μας που ανέλαβαν την οργάνωσή του και ήδη παρουσιάζουν επιτυχημένο έργο με μεγάλη συμμετοχή. Παρόμοιες προτάσεις ακούγονται για ομίλους bridge, σκάκι, φωτογραφίας, ποδηλάτου.

Δελφίνια και φάλαινες
στις ελληνικές θάλασσες
Διάλεξη του Ομίλου Ιστιοπλοΐας ΣΑΚΑ

Του Αυγ. Βεϊνόγλου ’00
Η εκδήλωση που οργάνωσε ο Όμιλος Ιστιοπλοΐας ΣΑΚΑ με
τίτλο «Δελφίνια και φάλαινες στις ελληνικές θάλασσες» πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη στις 4 Δεκεμβρίου στη Λέσχη του ΣΑΚΑ,
με ομιλητή τον κ. Δημήτρη Ζαφειρόπουλο ’63, Δρ. Χημικό - Ωκεανολόγο MSC. Η διάλεξη, την οποία παρακολούθησε με μεγάλο
ενδιαφέρον ένα κοινό που γέμισε την αίθουσα του ΣΑΚΑ, μας μετέφερε στα ερευνητικά ταξίδια του κυρίου Ζαφειρόπουλου, ο οποίος εδώ και πολλά χρόνια πραγματοποιεί επιστημονικές έρευνες
για τα δελφίνια αλλά και τις φάλαινες και τα κήτη των ελληνικών
θαλασσών. Η ενημέρωσή μας, συνοδευόμενη από πλούσιο οπτικό
υλικό από το αρχείο του ερευνητή, ήταν συναρπαστική και έδωσε
αφορμή για παραπέρα σχεδιασμούς και δράσεις του Ομίλου που
θα γνωστοποιηθούν αργότερα. Οι παρακολουθούντες υπέβαλαν
πλήθος από ενδιαφέρουσες ερωτήσεις στον ομιλητή.

18ο ΤΟΥΡΝΟΥΑ TENNIS
ΚΟΛ ΛΕΓΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ – ΚΟΛ ΛΕΓΙΟΥ Ψ Υ ΧΙΚΟΥ

7 Μαρτίου – 5 Απριλίου 2009
στα ανακαινισθέντα γήπεδα με συνθετικό χλοοτάπητα στις
εγκαταστάσεις του Κολλεγίου στο Ψυχικό
και στην Κάντζα (γήπεδα Quick).
Στους συμμετέχοντες θα γίνει κλήρωση

4 εισιτηρίων για την πρώτη εβδομάδα
του Τουρνουά Roland Garros
και άλλων αναμνηστικών δώρων.

Πληροφορίες – Δηλώσεις συμμετοχής στα τηλέφωνα: 210 6743880,
210 6798300, 09:00 – 21:00, Fax: 210 6743881, www.haef.gr/sports.
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Της Ελένης Αλεξίου ’92

FMCGs & Retail • Health & Pharmaceuticals • Tourism & Leisure

Ο

δεύτερος κύκλος των ΣΑΚΑ Networking days
πραγματοποιήθηκε τον Οκτώβριο με μεγάλη
επιτυχία. 240 και πλέον απόφοιτοι συναντήθηκαν στη Λέσχη, με στόχο την ενεργή δικτύωση σε τρεις σημαντικούς επαγγελματικούς κλάδους.
Μετά από τον εξαιρετικά επιτυχημένο πρώτο κύκλο δικτύωσης το Μάιο 2008, οι συμμετέχοντες ήρθαν με…αυξημένες απαιτήσεις. Ευχαριστούμε θερμά τους χορηγούς
και υποστηρικτές μας, που μας επέτρεψαν να τους ικανοποιήσουμε!
Θερμές ευχαριστίες στους εθελοντές μας: ΜαρίαΧριστίνα Τσεμάνη ’97, Μαρίνα Μπιάζου ’93, Ηλία Αλεξάκη ’93, Αλέξη Κομσέλη ’92, Κέλλυ Κούβδου ’93, Βαλέρια
Καλτεζιώτη ’91 , Ανθή Μωραλόγλου ’04, Σάντρα Ζαφειρακοπούλου ’91, Δέσποινα Αγαπαλίδη ’97, Ελίνα Σγουρίτσα ’96, Δέσποινα Αρχατζηκάκη ’02, Φρειδερίκο Μωρίκη
’00 , Έλλη Αργυρού ’96, Τόνια Αρώνη ’02, Λυδία Αργυριάδη ’97, Μάρα Ζαρούλη ’92, Σπύρο Παπαρούλια
’00, Χρήστο Ανδριόπουλο
’00, η υποστήριξη και ο ενθουσιασμός των οποίων συνέβαλαν καθοριστικά στην
επιτυχία και στο εξαιρετικό
κλίμα των εκδηλώσεων.
Οι εταιρίες των αποφοίτων που στήριξαν τα ΣΑΚΑ
Networking Days με προγράμματα χορηγίας & υποστήριξης και προβλήθηκαν μέσω αυτών, ήταν οι:

Χορηγοί

Coca-Cola 3E
Upstream Systems Α.Ε.
Websys A.E.
Υποστηρικτές
Δικηγορικό Γραφείο Αλεξίου-Κοσμόπουλος
PRASINO Biomarket
VEGA LIFE Β.Γ. Σπηλιόπουλος ΑΒΕΕ
PNG Gerolymatos Α.Ε.
ΓΡΑΦΟΤΥΠΙΚΗ Α.Ε.
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Ενδεικτικά σχόλια συμμετεχόντων
Εξαιρετική οργάνωση με χαλαρό ύφος ιδανικό για επαγγελματικές
επαφές και γνωριμίες, ανώνυμος
Κρίμα που δεν είχε περισσότερες συμμετοχές, Αιμιλιανός Μπαστιάς ’78
Πολύ καλή ιδέα και οργάνωση, ανώνυμος
Super προξενητές, ανώνυμος
Πολύ καλή προσπάθεια, Τίνα Κίκιζα ’96
Πολύ καλή πρωτοβουλία, πολύ καλή οργάνωση, ανώνυμος
Πολύ καλή διοργάνωση, Μαριλένα Σαμαρά ’95
Πολύ καλή οργάνωση, φιλικό περιβάλλον και πολλή ενέργεια από
τους συμμετέχοντες, ανώνυμος
Την επόμενη φορά περισσότεροι... γιατροί, Β. Τσεμάνης ’57
Χρήσιμες οι κάρτες και εξυπηρετικοί όσοι είχαν κόκκινες καρτελίτσες, ανώνυμος
Μακάρι να γίνουνε κι άλλα, ανώνυμος
Πολύ ενδιαφέρουσες συναντήσεις και ανταλλαγές απόψεων, ανώνυμος
Θετικό, καλή συνέχεια, Απόστολος Γεωργαντζής ’86
Πολύ καλή οργάνωση με πολύ φιλικό κλίμα, ανώνυμος
Ενδιαφέρουσες γνωριμίες, άτομα πρόθυμα και εύκολα προσεγγίσιμα, ανώνυμος
Πολύ καλή οργάνωση και διάθεση απ’ όλους τους οργανωτές και συμμετέχοντες. Να συνεχιστεί ο θεσμός, ανώνυμος
Εξαιρετική ιδέα. Δεν είχα παρευρεθεί σε προηγούμενη εκδήλωση,
Γιάννης Παπουτσάκης ’93
Πιο συχνά Networking Days, ανώνυμος
Σε σχέση με το Μάιο η βελτίωση είναι εμφανής, ανώνυμος
Πολύ καλό, Μιλτιάδης Μουζάκης ’88
Πολύ καλή οργάνωση, τρανταχτές απουσίες, Θ. Λαϊνιώτης ’94
Πολύ καλή οργάνωση, φιλικό περιβάλλον, ανώνυμος
Εξαιρετικό, Κωνσταντίνος Σιγαλός ’69
Οι πολύ καλές Networking Days του καλοκαιριού έχουν άξια συνέχεια, Χαράλαμπος Βλατάκης ’02

Συνοπτικά στατιστικά στοιχεία εκδηλώσεων:
 4,7 νέες επαφές ανά παρευρισκόμενο, δηλαδή 1.580 νέες γνωριμίες
 60% των συμμετεχόντων δήλωσε ότι πιστεύει πως θα υπάρξει
συνέχεια στις επαγγελματικές επαφές που έγιναν και ότι θα κλείσει κάποια νέα συνεργασία
 85% των συμμετεχόντων δήλωσε ότι θα συμμετάσχει οπωσδήποτε και στα επόμενα ΣΑΚΑ Networking Days
 92% των συμμετεχόντων έκρινε τη συνολική οργάνωση από καλή
έως πολύ καλή.

Το Who is Who
2009 έρχεται!!

Τ

α τελευταία χρόνια
ο Σύλλογός μας
έχει εντείνει τις
προσπάθειές του
για τη σύσφιγξη των δεσμών
μεταξύ των αποφοίτων. Η νέα
ιστοσελίδα, το πλήθος των εκδηλώσεων ποικίλου ενδιαφέροντος, η περαιτέρω ανάπτυξη των αθλητικών δραστηριοτήτων και η τακτική ηλεκτρονική και έντυπη ενημέρωση
των αποφοίτων είναι μερικές
μόνο πτυχές της προσπάθειάς μας αυτής. Αποτέλεσμα αυτής της προσπάθειας είναι
ότι ολοένα και περισσότεροι απόφοιτοι έρχονται κοντά στο
Σύλλογο, συμμετέχουν στις δραστηριότητές του και στηρίζουν το έργο του με όποιον τρόπο μπορούν.
Οι προσπάθειές μας όμως δεν σταματούν εδώ. Ο ΣΑΚΑ θα ξεκινήσει σε λίγο καιρό μια καμπάνια για έκδοση
νέου Who is Who. Το πρώτο στάδιο μετά τη συλλογή των
στοιχείων θα είναι η δημιουργία ηλεκτρονικού Who is Who
στην ιστοσελίδα μας, ενώ το ενδεχόμενο έντυπης έκδοσης
θα εξετασθεί μετά την οριστικοποίηση των στοιχείων και
την εκτίμηση του κόστους.
Για να έχει καλύτερα αποτελέσματα η προσπάθειά μας
χρειαζόμαστε και τη δική σου πολύτιμη βοήθεια. Στις αρχές του 2009 οι εκπρόσωποι του ΣΑΚΑ θα επικοινωνήσουν
μαζί σου προκειμένου να συλλέξουν τηλεφωνικώς τα στοιχεία σου. Θα σε παρακαλούσαμε να αφιερώσεις λίγα λεπτά από το χρόνο σου ανταποκρινόμενος στο τηλεφώνημά τους. Εναλλακτικά μπορείς άμεσα να μπεις στην ιστοσελίδα μας (www.saka.gr) και να εγγραφείς ή να ανανεώσεις τα στοιχεία σου. Αν αυτά είναι πλήρη, ο ΣΑΚΑ δεν θα
σε «ενοχλήσει» και τηλεφωνικώς.
Είμαστε σίγουροι ότι και αυτή τη φορά θα σταθείς αρωγός στη δύσκολη αυτή προσπάθειά μας.

| ΝΕΑ ΑΠΟ ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΑΣ |

H Γενική Συνέλευση του Ε.Ε.Ι.

Σ

τις 26 Νοεμβρίου 2008 διεξήχθη η ετήσια Γενική Συνέλευση των μελών του Ελληνοαμερικανικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος. Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε την έκθεση πεπραγμένων και τον οικονομικό απολογισμό του Διοικητικού Συμβουλίου.
Μετά την επανεκλογή του Απόστολου Δοξιάδη στο
Διοικητικό Συμβούλιο, η σύνθεσή του παραμένει ως εξής:
Αλέξανδρος Σαμαράς, Πρόεδρος, Άλκηστις Αθανασούλη-Τρίχα, Αντιπρόεδρος, Ηρώ Κόκκου, Γεν. Γραμματέας,
Νικόλαος Τσαβλίρης, Ταμίας, Πέτρος Αλιβιζάτος, Γεώργιος Αναστασόπουλος, Τιτίνα Δασκαλάκη-Βασιλείου, Απόστολος Δοξιάδης, Λάζαρος Εφραίμογλου, Ιωάννης Καζάζης, Αννίκα Παπαντωνίου, μέλη.
Η Γενική Συνέλευση εξέλεξε τέσσερα νέα μέλη του Σωματείου: Το μεγάλο δωρητή του Κολλεγίου Γεώργιο Προκοπίου, τον Καθηγητή του Πανεπιστημίου Πειραιώς Εμμανουήλ Κονδύλη και τους αποφοίτους Νίκο Ριτσώνη ’68 και
Κωνσταντίνο Κανελλόπουλο ’82.

30 χρόνια Μποδοσάκειο

Τ

α τριακοστά γενέθλιά του γιόρτασε το Μποδοσάκειο
Διδακτήριο του Δημοτικού Σχολείου του Κολλεγίου
Αθηνών στην Κάντζα, με μία επετειακή εκδήλωση –αφιέρωμα στα 30 χρόνια λειτουργίας του και στη μνήμη του
ευεργέτη του, Μποδοσάκη-Αθανασιάδη στις 17 Οκτωβρίου. Μετά το καλωσόρισμα από τον διευθυντή του Μποδοσακείου Λουκά Ζάχο μίλησαν οι Αλέξανδρος Κ. Σαμαράς,
Πρόεδρος του Δ.Σ. του Ε.Ε.Ι., ο Γεώργιος Γόντικας, Πρόεδρος του Δ.Σ. του Ε.Ε.Ι. κατά την περίοδο 1974-1990, ο
Δημήτρης Βλαστός, Πρόεδρος του Ιδρύματος Μποδοσάκη και η Πολύανθη Τσίγκου, Συνδιευθύντρια του Κολλεγίου Αθηνών, οι οποίοι ευχαρίστησαν όλους όσοι συνέβαλαν
στην υλοποίηση των προσδοκιών του ευεργέτη-δωρητή,
ως λειτουργοί, υποστηρικτές και δωρητές του, ενώ σύντομη αναφορά έγινε και σε αυτήν καθ' εαυτήν τη δημιουργία του Μποδοσακείου, στη δομή και τη λειτουργία του ως

Επιμέλεια Γιώργος Νικολού ’07

εκπαιδευτικού
ιδρύματος, καθώς και στη ζωή
του Μποδοσάκη-Αθανασιάδη.
Ακολούθησε η
απονομή αναμνηστικών διπλωμάτων από
το Διευθυντή/
President David
Rupp στους εκπαιδευτικούς που διετέλεσαν Διευθυντές
του Σχολείου κατά την περίοδο 1977-2007. Βραβεύτηκαν οι: Γιώργος Νικολάου (1977-78), Σταύρος Αλιβιζάτος
(1978-83), Βασίλειος Αποστόλου (1983-84), Κωνσταντίνος
Σαχίνης (1984-89), Σπύρος Βρυώνης (1989-1997), Κωνσταντίνος Μπίκος (1997-2003), Κασσιανή Κόντου (2003-2007)
και Λουκάς Ζάχος (από το 2007). Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με την προβολή μιας σύντομης ταινίας για τα τριαντάχρονα του Μποδοσακείου, επιμέλειας του Υποδιευθυντή του, Φώτη Κούσουλα και με τη Χορωδία του Δημοτικού
να θυμίζει τραγούδια που συνέθεσαν και δίδαξαν στη διάρκεια της τριακονταετίας εκπαιδευτικοί του Μποδοσακείου.

Υψηλές επιδόσεις στις Πανελλαδικές Εξετάσεις 2008

Ε

ξαιρετικά ήταν και φέτος τα αποτελέσματα των μελών
της τάξης του ΄08 που διαγωνίστηκαν για την είσοδό
τους στα ιδρύματα της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, με το
ποσοστό επιτυχίας των τελειοφοίτων να φθάνει το 99,6%.

 Eισαγωγή μαθητών/μαθητριών στο Κολλεγιο Αθηνών – Κολλέγιο Ψυχικού
■ Πρώτη τάξη του Δημοτικού
του σχολικού έτους 2009-2010
Το Σάββατο, 24 Ιανουαρίου 2009, θα πραγματοποιηθεί κλήρωση για την εισαγωγή μαθητών/μαθητριών, που θα φοιτήσουν στην 1η Δημοτικού 2009-2010.
Η τελευταία ημέρα για την κατάθεση αιτήσεων
συμμετοχής στην κλήρωση είναι η Δευτέρα, 19
Ιανουαρίου 2009.
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■ Τετάρτη τάξη του Δημοτικού
του σχολικού έτους 2009-2010
Το Σάββατο, 9 Μαΐου 2009, θα πραγματοποιηθεί διαγωνισμός για την εισαγωγή μαθητών/
μαθητριών, που θα φοιτήσουν στην 4η Δημοτικού 2009-2010.
Η τελευταία ημέρα για την κατάθεση των αιτήσεων συμμετοχής στο διαγωνισμό είναι η Δευτέρα, 4 Μαΐου 2009.

■ Πρώτη τάξη του Γυμνασίου
του σχολικού έτους 2009-2010
Την Κυριακή, 17 Μαΐου 2009 θα πραγματοποιηθεί διαγωνισμός για την εισαγωγή μαθητών/μαθητριών, που θα φοιτήσουν στην 1η Γυμνασίου 2009-2010.
Η τελευταία ημέρα για την κατάθεση των αιτήσεων συμμετοχής στο διαγωνισμό είναι η Δευτέρα, 11 Μαΐου 2009.

Alumni Fund Drive
Του Στέλιου Χαρτζίδη ’93
Αγαπητοί συναπόφοιτοι,

Σ

τις 16 Δεκεμβρίου 2008 πραγματοποιήθηκε στη Λέσχη του ΣΑΚΑ η πρώτη συνάντηση των class agents
για την περίοδο 2008 - 2009. Στη συνάντηση αυτή
παραβρέθηκαν ο Πρόεδρος του ΕΕΙ Αλέξανδρος Σαμαράς
’67, ο Ταμίας του ΕΕΙ Νίκος Τσαβλίρης ’66, ο Διευθυντής/
President του Κολλεγίου Dr. David Rupp, ο Christopher
McClinton, η Καίτη Μουσαίου και η Μάρα Ζαρούλη ’92
από το Office of Development, ενώ τη συζήτηση συντόνι-

σε ο Πρόεδρος του Alumni Fund Drive Δημήτρης Βαμβακόπουλος ’64. Η παρουσία των class agents καθώς και άλλων συναποφοίτων ξεπέρασε κάθε προηγούμενο. Ενθαρρυντικό είναι και το γεγονός ότι περίπου 15 συναπόφοιτοί
μας εκπροσωπούσαν τάξεις των τελευταίων δύο δεκαετιών.
Στη συνάντησή μας, ο Πρόεδρος του ΕΕΙ είχε την ευκαιρία να μας πληροφορήσει για τα έργα υποδομής τα οποία
εκτελούνται αυτή τη στιγμή στο Κολλέγιο, όπως η ανακαίνιση του Μπενακείου, καθώς και για όσα έχουν προγραμματιστεί για το άμεσο μέλλον, όπως η επέκταση του κτιρίου της Βασιλείας, η επέκταση της Βιβλιοθήκης με σκοπό
να στεγάσει ένα πρωτοποριακό συγκρότημα Information
Technology Center & Center for the Built Environment και
το Κέντρο Αρχείων του Κολλεγίου. Επίσης, αναφέρθηκε
και στις εξελίξεις στον εκπαιδευτικό – παιδαγωγικό τομέα, και πιο συγκεκριμένα στο επιμορφωτικό πρόγραμμα
«Educate the Educators», στο πρόγραμμα σχολικής αυτοαξιολόγησης με βάση το «Excellence Model» του European
Foundation for Quality Management καθώς και στην εφαρμογή του Συστήματος Διαχείρισης Μαθημάτων (Course
Management System) με ευρεία συμμετοχή εκπαιδευτικών
και μαθητών στην όλη διαδικασία ενσωμάτωσης των νέων
τεχνολογιών στη διδακτική πράξη.
Όσον αφορά στα αποτελέσματα της περιόδου 2007 –
2008 σημειώθηκε πτώση στον αριθμό των αποφοίτων που

συνεισέφεραν για το Ταμείο Υποτροφιών. Συγκεκριμένα,
725 συναπόφοιτοί μας (ποσοστό 7,5%) κατάφεραν να συγκεντρώσουν 735.632€, έναντι 850 συναποφοίτων (ποσοστό 9,0%) που συνεισέφεραν 733.034€ την περίοδο 2006
– 2007. Αξίζει να αναφερθεί ότι κατά την περίοδο 2007
– 2008, 387 μαθητές έλαβαν έκπτωση στα δίδακτρά τους,
ενώ το συνολικό χορηγηθέν ποσό ανήλθε στα 1.547.397€
(δεν περιλαμβάνονται τα παιδιά του προσωπικού).

Στη συνέχεια, τόσο ο Δημήτρης Βαμβακόπουλος ’64,
όσο και ο Chris McClinton τόνισαν την ανάγκη της συνεχούς «εκπαίδευσης» μαθητών, καθηγητών και νεώτερων
συναποφοίτων μας σχετικά με τους σκοπούς του Ταμείου
Υποτροφιών, ώστε να καλλιεργηθεί μια φιλοσοφία συνεισφοράς. Επίσης, προέτρεψαν τους παρευρισκόμενους class
agents να εστιάσουν τις προσπάθειές τους στους ήδη υπάρχοντες δωρητές, καθώς και στην προσέλκυση νέων που θα
συμβάλλουν συστηματικά στο σκοπό μας κάθε χρόνο. Από
την πλευρά τους, διαβεβαίωσαν ότι η αναγνώριση της προσφοράς όλων μας, όσο μικρή ή μεγάλη κι αν είναι, θα συνεχίσει να αποδεικνύεται έμπρακτα.
Εκ μέρους και του Δημήτρη Βαμβακόπουλου ’64, ευχαριστούμε όλους σας που μας τιμήσατε με την παρουσία σας καθώς και για τη μέχρι τώρα βοήθειά σας. Ευχόμαστε το 2009 να φέρει υγεία και χαρά σε σας και στις οικογένειές σας.
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u

reunions

u

Reunion ’71

27/11/08 Λέσχη ΣΑΚΑ

Reunion: μια λέξη που σε μας τους αποφοίτους
ζωντανεύει ένα συναίσθημα αγάπης με αναμνήσεις νεανικής τρέλας και γεύσεις από χρόνια παλιά, γέματα ζωντάνια και ξεγνοιασιά.
Μανώλης Τηνιακός ’71

Ο Προμηθέας στο Λονδίνο

Τ

ην Παρασκευή 21
Νοεμβρίου, σ το
Harefield του Λονδίνου πραγματοποιήθηκαν τα αποκαλυπτήρια του
«Προμηθέα», έργου που φιλοτέχνησε ο γλύπτης Παύλος Κουγιουμτζής. Το έργο
(4 μ. μπρούντζος) που τοποθετήθηκε στο Magdi Yacoub
Institute, αποτέλεσε προσωπική επιθυμία του καρδιοχειρουργού Sir Magdi Yacoub
και υλοποιήθηκε με την θερμή συμβολή του στενού του
συνεργάτη καρδιοχειρουργού Στέργιου Θεοδωρόπουλου
και με τη χορηγία του ιατρικού και επιστημονικού προσωπικού του Θεραπευτηρίου «Πραξιτέλειον».
Η επιλογή του Προμηθέα έγινε διότι και ο καλλιτέχνης

και ο κ. Magdi Yacoub αναγνωρίζουν στο πρόσωπο του μυθικού αυτού ήρωα την έκφραση του φωτός και της φωτιάς,
την αγάπη της ανθρώπινης ύπαρξης για γνώση, για τις τέχνες και τις επιστήμες, την ελευθερία και την ανθρώπινη
αξιοπρέπεια, την Προμηθεϊκή ιδέα.
Ως τοποθεσίες για παρόμοια αγάλματα του Προμηθέα
έχουν επιλεχθεί από τον καλλιτέχνη πνευματικά κέντρα
του σύγχρονου και αρχαίου κόσμου, όπως η Βιβλιοθήκη
της Αλεξανδρείας (2002) και οι Δελφοί (1994). Έργα του
έχουν τοποθετηθεί επίσης σε όλο τον κόσμο σε πόλεις όπως
η Ατλάντα, το Σίδνεϋ, το Πεκίνο κ.ά. Η τέλεση των αποκαλυπτηρίων ωστόσο, από τον πρωθυπουργό της Αγγλίας, κ.
Gordon Brown, προσέδωσε ιδιαίτερη βαρύτητα στο γεγονός, και προβλήθηκε τόσο από τα αγγλικά όσο και από τα
ελληνικά μέσα ενημέρωσης (BBC, MEGA κ.ά.).

Στέργιος Θεοδωρόπουλος, Magdi Yacoub, Gordon Brown,
Παύλος Κουγιουμτζής

Ο πρωθυπουργός της Μ. Βρεττανίας Gordon Brown
με τους Μιχάλη Κουγιουμτζή ’07 και Άγγελο Κουγιουμτζή ’03
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Άγγελος Κουγιουμτζής ’03

18/12/08

Του Άρη Παπαδόπουλου ’84

Τόπο στα νιάτα…

Έκτο συνεχόμενο Χριστουγεννιάτικο Party στη Λέσχη
(Πέμπτη, 18/12/2008). Περιμέναμε μία προσέλευση 300350 ατόμων κατά τη συνήθη συνταγή επιτυχίας. Κι όμως,
ξεπεράσαμε τα 600…! Στο εσωτερικό της Λέσχης έγινε το
αδιαχώρητο, ενώ από κάποια ώρα και πέρα το προαύλιο
θύμιζε ανοιξιάτικη εκδήλωση, με 200 άτομα να πίνουν και
να συζητούν σαν να μην κρύωναν…
Αφού εξαντλήθηκαν όλα τα ποτά και τα φαγητά, καταφύγαμε σε εφεδρείες, γιατί το κέφι φούντωνε και ο χορός κρατούσε… Τόσα χαμόγελα είχαμε καιρό να δούμε και
η μουσική του Μάρκου Φωτιάδη x93 χτυπούσε στο στόχο, όπως έπρεπε!
Ευχαριστούμε όλους τους συμμετέχοντες για την υποστήριξη και το κέφι τους. Μακάρι να ζούμε κάθε χρόνο τέτοιες βραδιές χαράς στο ΣΑΚΑ. Του χρόνου φαίνεται ότι
θα χρειασθούμε και για το Χριστουγεννιάτικο Party τέντες
και σόμπες στο προαύλιο, οπότε κανονίστε για την προσέλευση...
Τα ποτά ήταν και πάλι ευγενική προσφορά της εταιρείας «PERNOD RICARD» και Υποστηρικτής της Βραδιάς
ήταν το «CHIVAS».

Ευχαριστούμε θερμά
τους χορηγούς
που συνέβαλαν καθοριστικά
στην επιτυχία της εκδήλωσης:

Pernod Ricard, οινοπνευματώδη
Οινοποιία – Ποτοποιία Β.Γ.Σπηλιόπουλος ΑΒΕΕ, κ. Γιώργο Σπηλιόπουλο ’94,
Μ.Ζαχαριουδάκης & Σια Ο.Ε. - Pane Piccolo, κ. Νικόλα Ζαχαριουδάκη ’00,
Prasino Biomarket, κ. Στάμο Μαγγίνα ’86
Bar της Λέσχης, κ. Βασίλη Μάρκου
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Επόμενη συνάντηση: Χορός της Πίτας, 7/2/2009
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Βιβλίο
Γερμανική επιδρομή
κατά της Ελλάδος
Απρίλιος 1941
Προσωπικόν ημερολόγιον
Γεώργιος Σ. Φυλακτόπουλος

έρχονταν από την Αθήνα για την αυτοκτονία του πρωθυπουργού Κορυζή και την ανάθεση στον Κοτζιά του
σχηματισμού φιλογερμανικής κυβέρνησης, η ηρωική στάση των Αυστραλών στρατιωτών που πολεμούν μακριά
απ’ τον τόπο τους.
Στις 25 Απριλίου ο Φυλακτόπουλος φτάνει από την Ελευσίνα στην
Ομόνοια. Αποστρατεύεται στις 26.
Στις 27 Απριλίου τα γερμανικά στρατεύματα εισέρχονται στην Αθήνα.

Εκδόσεις ΑΓΡΑ, Οκτώβριος 2008

Τ

ο «Ημερολόγιο» του Γεωργίου
Φυλακτόπουλου αναφέρεται
στους μήνες Μάρτιο και Απρίλιο του 1941, οπότε κλήθηκε να υπηρετήσει ως έφεδρος της
κλάσεως 1925. Την 10η
Απριλίου, λίγες μέρες
μετά την επίθεση της
Γερμανίας εναντίον της
Ελλάδας, αναχώρησε
από την Αθήνα ως διερμηνέας για το στρατηγείο των βρετανικών
δυνάμεων στη Βόρεια
Ελλάδα και συνδέθηκε με την VI Αυστραλιανή Μεραρχία. Έχει
ήδη αρχίσει η άτακτη υποχώρηση των
ελληνικών μονάδων της Στρατιάς Κεντρικής Μακεδονίας. Ο Φυλακτόπουλος παρακολουθεί όλη την κατάρρευση του μετώπου. Στη μαρτυρία του νεαρού ανθυπολοχαγού, χωρίς επιτήδευση ή διάθεση λογοτεχνική, παρελαύνουν εικόνες Αποκάλυψης και φρίκης :
βομβαρδισμοί, φωτιές, πτώματα, άτακτος στρατός που υποχωρεί, διάλυση,
και κάποια ερωτηματικά. Με σύντομες καταγραφές, χωρίς ειδικά σχόλια,
περιγράφονται η φρίκη, οι ασταμάτητοι αεροπορικοί βομβαρδισμοί, προδοσίες ντόπιων χωρικών και βοσκών,
παράπονα για λεηλασίες χωριών από
Έλληνες φαντάρους που επιστρέφουν
διαλυμένοι απ’ το μέτωπο, οι απορίες
για τις σποραδικές πληροφορίες που
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Ε.Σ.Υ.
Εγώ και οι άλλοι
Δημήτρης-Σόλων Γ. Γεωργόπουλος ΄59
Εκδόσεις LIBRO, Αθήνα 2008

Τ

ο νέο και πρώτο μη επιστημονικό βιβλίο του ΔημήτρηΣόλωνα Γεωργόπουλου, με τίτλο «Ε.Σ.Υ. ΕΓΩ ΚΑΙ ΟΙ ΑΛΛΟΙ», κυκλοφόρησε πρόσφατα από τις εκδόσεις LIBRO. Το βιβλίο παρουσιάστηκε στις 7 Οκτωβρίου στο βιβλιοπωλείο
ΙΑΝΟΣ, με ομιλητές το Μίμη Ανδρουλάκη, βουλευτή και συγγραφέα, το Γεράσιμο Ρηγάτο, γιατρό και συγγραφέα, τη Μυρσίνη Ζορμπά, καθηγήτρια
του Ανοικτού Πανεπιστημίου και την
Ελένη Σπανοπούλου, δημοσιογράφο και Διευθύντρια Προβολής του Μεγάρου Μουσικής Αθηνών.
Ο συγγραφέας, έχοντας διατελέσει διευθυντής δύο Αγγειοχειρουργικών Τμημάτων του Εθνικού Συστήματος Υγείας,
τα οποία μάλιστα οργάνωσε και λειτούργησε από
το μηδέν, επιχειρεί μία παρουσίαση της καθημερινότητας που επικρατεί στα νοσοκομεία
του Ε.Σ.Υ., ενός συστήματος «που κα-

ταπίνει διαρκώς τα όνειρα και τις ελπίδες χιλιάδων ασθενών, γιατρών, νοσηλευτών, διοικητών, υπαλλήλων». Μέσα από σπαρταριστά περιστατικά που
μας φωτογραφίζουν όλους, ανασυνθέτει νοερά την εικόνα της καθημερινότητας αυτής, που φθείρει σταθερά και
αδιάκοπα εκείνους που προσπάθησαν,
αφιερώνοντας ακόμη και τη ζωή τους,
να την αλλάξουν, δίχως, όμως, να μετανιώσουν ποτέ για την επιλογή τους
αυτή.
Το βιβλίο αποτελεί ένα μικρό απόσταγμα σκέψης και εμπειρίας και ξεδιπλώνει πράγματι ως «αγγειογραφία της καθημερινότητας» τη ζωή
ενός Εθνικού Συστήματος Υγείας που
δεν έχει κλείσει ακόμα τα 30 του χρόνια. Μέσα από τις σελίδες του, αποκαλύπτεται διακριτικά ο χαρακτήρας
του συγγραφέα, ενός ανθρώπου που
έχει το προνόμιο να ανήκει σ' εκείνη
τη σπάνια φυλή, που επιμένει, παρά
τις αντιξοότητες, να θέτει στο επίκεντρο του ενδιαφέροντός της τον άνθρωπο. Η επιμονή του στη βελτίωση
των συνθηκών διαβίωσης των ασθενών, αλλά και του νοσηλευτικού προσωπικού, οι αυξημένες αντιστάσεις του
απέναντι στο «φακελάκι», οι απεγνωσμένες προσπάθειές του να προμηθευτούν οι νεοσυσταθείσες κλινικές τα
απαραίτητα εργαλεία έστω και μεταχειρισμένα και χάρη στις προσωπικές
γνωριμίες του ιδίου από το εξωτερικό,
ελλείψει κρατικών κονδυλίων, παραμένουν αδιάψευστοι μάρτυρες του χαρακτήρα του. Στον επίλογό του, ο συγγραφέας εξαίρει, σε μια ευρύτερη, πέραν
της ιατρικής, προσέγγιση,
τη σημασία της ατομικής
ευθύνης και προσπάθειας
του καθενός μας για την
πρόοδο και την ευημερία
του κοινωνικού συνόλου,
επιλέγοντας μεταξύ της
ελευθερίας και της οκνηρίας, την πρώτη και επιστρέφοντας στο βασικό νοηματικό άξονα που αποτελεί τίτλο του βιβλίου: «Ε.Σ.Υ. ΕΓΩ ΚΑΙ ΟΙ ΑΛΛΟΙ».

Πάρε το μηδέν...
Κωνσταντίνος Καμάρας ’87
«Ωκεανίδα» 2008

Μ

ετά την επιτυχία του «Οιδίπους σέντερ μπακ», ο Κ. Καμάρας επιστρέφει μ' ένα βιβλίο, όπου με χιούμορ, ειρωνεία, αλλά
και (αυτο)κριτική διάθεση αναζητά τις
ρίζες, τις επιρροές, το χαρακτήρα και
το στίγμα της γενιάς των «από τριανταβάλε σε σαραντακάτι».
Σε οκτώ αλληλένδετα δοκίμια, γεμάτα αναμνήσεις και καυστικά (συχνά
αφοριστικά) σχόλια, καταγράφονται

παρατηρήσεις και βιώματα σε διαφορετικά θέματα
που διαμόρφωσαν αυτή τη
γενιά – λόγου χάρη, η παιδεία, τα παιχνίδια, η τεχνολογία, η μουσική και ο κινηματογράφος, τα media και
η διαφήμιση, το lifestyle, τα
κοινωνικά ήθη και οι πολιτικές ιδέες.
Πρόκειται για ένα βιβλίο με στοιχεία «καλτ», με ανατρεπτικό τόνο και
ιλαρό στυλ. Το βιογραφικό του συγγραφέα είναι χαρακτηριστικό:
«Ο Κωνσταντίνος Καμάρας θυμάται να πρωτοβλέπει τηλεόραση το
1975, δηλαδή την ασπρόμαυρη ΥΕΝΕΔ. Έμαθε πολυτονικό το 1976 αλλά
το 1982 του είπαν να το ξεχάσει. Ξεκίνησε να παίζει Subutteo το 1977, αλλά ντρέπεται να ομολογήσει πότε σταμάτησε. Αγόρασε το πρώτο του βινύ-

λιο το 1980, ενώ την επόμενη χρονιά απέκτησε γουόκμαν και για τα επόμενα τρία-τέσσερα χρόνια δεν θυμάται κανέναν ήχο πλην
των τραγουδιών που άκουγε. Το 1983 ήρθε σε επαφή με το βίντεο και σήμερα δεν ξέρει τι να κάνει με τις βιντεοκασέτες του. Από το 1980 έως και το
1983 σύχναζε σε «ηλεκτρονικά», χωρίς
όμως να διακριθεί σε κανένα παιχνίδι,
ενώ το 1981 έφαγε το πρώτο του ψεύτικο χάμπουργκερ σε ελληνικό «φαστ
φουντ». Σε κάποια ντουλάπα του πατρικού του βρίσκονται καταχωνιασμένα, είκοσι και πλέον έτη μετά, αμάνικα μπουφάν και μια σημαία του ΚΚΕ
Εσωτερικού. Έκτοτε μεγάλωσε και όλα
αυτά ανήκουν στο παρελθόν. Ή έτσι
ισχυρίζεται...».

Κολλεγιαδα 2008

Σκ υ ταλοδρομία Γ υναικ ων
Α ΛΜΑ ΕΙΣ ΜΗΚΟΣ

ερμής

56 500 μ.
ΣΤΙΒΟΣ/1.

VOLLEY

Block και ...out!

ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ:

Η αντιπροσωπευτική ομάδα της ΣΑΚΑLIGA των αποφοίτων κέρδισε το Προσωπικό (2-0) και τους Μαθητές (5-0)

Ο

ι Αθλητικές αναμνήσεις από τα Κολλεγιακά χρόνια είναι από τις πιο ζωντανές. Οι ώρες της
Γυμναστικής και των Αθλητικών, αλλά και των Αγώνων στο Στάδιο Δέλτα είναι αξέχαστες.
Η Αθλητική Επιτροπή του Κολλεγίου που υπάρχει από το 1981 καθιέρωσε πριν από 10
χρόνια τον θεσμό της Κολλεγιάδας. Σκοπός της είναι η παρακίνηση στη «Διά Βίου Άθληση» και η αναβίωση των σχολικών αναμνήσεων από τα γήπεδα, το στίβο και την κολύμβηση.
Για ένα Σαββατοκύριακο όλα τα μέλη της Κολλεγιακής Οικογένειας, Απόχρόνια φοιτοι, Γονείς, Καθηγητές, Προσωπικό, Μαθητές και Μαθήτριες, συμμετέχουν
στην Κολλεγιακή αυτή Γιορτή. Παλαιoí πρωταθλητές που τίμησαν το Σχολείο
Κολλεγιάδα στους Διασχολικούς Αγώνες αποδεικνύουν την αξία της συνεχούς ασκήσεως σώματος και ψυχής. Η κατηγοριοποίηση των αθλουμένων ηλικιακά σε Freshmen, Sophomores, Juniors, Seniors
και Grandseniors (άνω των 60) δίνει ευκαιρίες διακρίσεως ανεξαρτήτως ηλικίας σε όλους.
Στην Κολλεγιάδα 2008 έλαβαν μέρος 278 αθλητές οι περισσότεροι των οποίων συμμετείχαν σε περισσότερα από ένα αγωνίσματα. Παρόλο που ο αριθμός των συμμετεχόντων ήταν φέτος μεγαλύτερος, πιστεύουμε ότι αξίζει να αυξηθεί ακόμη περισσότερο και σας καλούμε όλους στην επόμενη Γιορτή της Κολλεγιάδας που θα σας ενημερώσουμε εγκαίρως. Αναφέρουμε εδώ ότι υπεραθλητές της Κολλεγιάδας αναδείχθηκαν στο στίβο ο Κλεάνθης Νικολαΐδης ΄65 με 5 πρώτες νίκες και ισάριθμα ρεκόρ και στην κολύμβηση ο Νίκος Τσαβλίρης ΄66 με 9 πρώτες νίκες. Πάντα παρών ο Ανδρέας Ποταμιάνος ’52.

10

BASKET Γ ΥΝΑΙΚ ΩΝ:

Η συμμετοχή ξεπέρασε κάθε προσδοκία!

ερμήςΣΤΙΒΟΣ/100μ.
57

ΣΤΙΒΟΣ:

Ο Κλεάνθης
Νικολαϊδης ’65
αποδείχθηκε σε
υπεραθλητή της
Κολλεγιάδας 2008
Η ωραιότερη εικόνα της Κολλεγιάδας
είναι η παρουσία τριών γενεών (παππούδες, παιδιά και εγγόνια) που εξασφαλίζει
την διαιώνιση της Κολλεγιακής ατμόσφαιρας. Η Κολλεγιάδα είναι από τα κύρια συστατικά αυτού που ονομάζουμε «Κολλεγιακό Πνεύμα». Αυτό το Πνεύμα που σίγουρα βιώνεται, είναι πολύ δύσκολο να ορισθεί.
Οι θεατές κατεβαίνουν από τις κερκίδες και λαμβάνουν μέρος στους αγώνες,
ενώ οι αθλητές ανεβαίνουν στις κερκίδες
μετά τον αγώνα τους για να καμαρώσουν
τους φίλους και συγγενείς τους. Χειροκροτήματα και πειράγματα εναλλάσσονται με
τις δικαιολογίες για μειωμένη απόδοση. Οι
απονομές εκφωνούνται από τον αειθαλή
υμνητή του Αθλητικού Πνεύματος Κ. Σαχίνη. Είναι συγκινητικό όταν ο παππούς
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ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ:

Ο Νίκος Τσαβλίρης ’66
πολυνίκης στην
Κολλεγιάδα 2008
με το Νίκο Ριτσώνη ’68
βραβεύει τους νικητές γιούς, ή κόρες, που
ανεβαίνουν στο βάθρο μαζί με τα εγγόνια
του.
Η Κολλεγιάδα είναι μια ωραία Κολλεγιακή Οικογενειακή Γιορτή που δίνει μεγάλη ικανοποίηση σε αυτούς που συμμετέχουν, ακόμη και ως απλοί θεατές. Εκ μέρους της Αθλητικής Επιτροπής συγχαίρουμε και ευχαριστούμε όλους τους ανωτέρω, αλλά και τους Γυμναστές και τις Γυμνάστριές μας που είναι πάντα κοντά στα
παιδιά μας και σε μας.
Σας καλούμε όλους στις επόμενες Κολλεγιάδες για να νιώσετε και να ξανανιώσετε στην ωραία αυτή Κολλεγιακή Γιορτή.
Κώστας Ν. Κανόνης ΄62
Πρόεδρος Αθλητικής
Συμβουλευτικής Επιτροπής

Ο Κ. Κανόνης ’62 απονέμει χρυσό μετάλλιο στον Ανδρέα Ποταμιάνο ’52 που εδώ και 10 χρόνια παραμένει
πάντα πιστός στο ραντεβού του με την Κολλεγιάδα.

500 απόφοιτοι • 23 ομάδες • 1 πρωτάθλημα

Reunion - Κάθε εβδομάδα

Του Δημήτρη Μαργαρώνη ’85, Εκτελεστικού Αντιπροέδρου ΣΑΚΑ LIGA
ΣΑΚΑ LIGA 2008-2009: Το 2ο Πρωτάθλημα των Αποφοίτων αναμένεται

να είναι ιδιαίτερα συναρπαστικό αφού 7 ομάδες διεκδικούν τις 4 πρώτες θέσεις
στη βαθμολογία του Πρωταθλήματος που θα τους δώσουν το πλεονέκτημα στα
PLAYOFF. Στις 24 Οκτωβρίου έληξε η προθεσμία για να δηλώσουν συμμετοχή
ομάδες στο φετινό πρωτάθλημα. Το δεύτερο πρωτάθλημα των αποφοίτων θα
διεκδικήσουν 23 ομάδες στις οποίες συμμετέχουν 500 απόφοιτοι από 42 διαφορετικές χρονιές: ’53, ’60, ’64, ’65, ’66, ’68, ’69, ’70, ’71, ’74, και από το ’77 έως και
το ’08. Στις 20 Νοεμβρίου, στη Λέσχη του ΣΑΚΑ, έγινε η 1η Συνεδρίαση της Επιτροπής Διοργάνωσης της ΣΑΚΑ LIGA 2008/2009 με τους αρχηγούς των ομάδων.
Συζητήσαμε μεταξύ άλλων τον τρόπο που θα διεξαχθεί το πρωτάθλημα και κάναμε την κλήρωση του Κυπέλλου για την προκριματική φάση και την φάση των
16. Στις 13 Δεκεμβρίου ολοκληρώθηκε η Α΄ Φάση του φετινού Πρωταθλήματος.
Στη Β΄ Φάση οι ομάδες δημιούργησαν και πάλι δύο ομίλους αυτή τη φορά βάσει
των αποτελεσμάτων τους στην Α΄ Φάση της ΣΑΚΑ LIGA 2008-2009. Έχουν διεξαχθεί τα 121 ματς της Α΄ Φάσης και 14 ματς της Β΄ Φάσης, με 195 παίκτες να έχουν
πετύχει 1007 γκολ. Στο SAMSUNG Mobiles CUP, όπως ονομάζουμε το Κύπελλο της
ΣΑΚΑ LIGA και για το 2008-2009, έχουν διεξαχθεί οι 7 αγώνες της προκριματικής
φάσης του κυπέλλου και 2 αγώνες από τους 8 της φάσης των 16.

Νέο www.saka.gr/sakaliga. Η σελίδα της ΣΑΚΑ LIGA είναι σταθερά το
3ο page στο site του Συλλόγου σε επισκεψιμότητα μετά το “gnoriseenaapofoito”
και το “searchmembers”. Το τελευταίο διάστημα πάνω από 340 απόφοιτοι επισκέπτονται τις σελίδες της ΣΑΚΑ LIGA κάθε εβδομάδα, με μέσο όρο παραμονής
τα 3.07 λεπτά! Θυμίζω ότι με την πολύτιμη βοήθεια του Παναγιώτη Γκεζερλή ’92,
υπεύθυνου για το νέο site του Συλλόγου, είμαστε ακόμα στη διαδικασία αναβάθμισης του site της ΣΑΚΑ LIGA.

Για περισσότερες πληροφορίες για το πρωτάθλημα, αποτελέσματα, βαθμολογία,
σκόρερ, τα roster των ομάδων, σχετικές ανακοινώσεις, φωτογραφίες και τον Κανονισμό Διεξαγωγής Πρωταθλήματος επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του Συλλόγου www.saka.gr  Αθλητικά  ΣΑΚΑ LIGA.

Πώς θα διεξαχθεί το πρωτάθλημα 2008-2009: Το πρωτάθλημα 20082009 θα διεξαχθεί σε τρεις φάσεις, όπως και πέρυσι:
Φάση Α΄: Στην Α΄ Φάση οι ομάδες χωρίστηκαν σε δύο ομίλους, βάσει της θέσης
που κατέλαβαν στην τελική βαθμολογία της ΣΑΚΑ LIGA 2007-2008. Έτσι οι ομάδες που στην τελική βαθμολογία κατετάγησαν σε μονή θέση απαρτίζουν τον 1ο
Όμιλο και αντίστοιχα οι ομάδες που κατετάγησαν σε ζυγή θέση τον 2ο Όμιλο. Οι
ομάδες θα αντιμετωπίσουν τις υπόλοιπες ομάδες του
ομίλου τους μία φορά.
Φάση Β΄: Στην Β΄ Φάση οι ομάδες θα χωριστούν και
πάλι σε δύο ομίλους αυτή την φορά βάσει της θέσης
που κατέλαβαν στην τελική βαθμολογία της Α΄ Φάσης. Έτσι οι πρώτες έξι ομάδες του 1ου και του 2ου
Ομίλου θα απαρτίσουν τον 3ο Όμιλο και οι δεύτεροι
6 του 1ου Ομίλου και οι δεύτεροι 5 του 2ου Ομίλου
τον 4ο Όμιλο (είμαστε 23 ομάδες). Οι ομάδες μας θα
παίξουν και πάλι με τις υπόλοιπες ομάδες του ομίλου τους μία φορά.
PLAYOFF: Στην Τρίτη φάση όπως και πέρυσι θα διεξαχθούν τα PLAYOFF που θα αναδείξουν τον Πρωταθλητή 2008-2009. Οι ομάδες που θα αποκλείονται από
τα PLAYOFF θα διεκδικήσουν το CONSOLATION CUP.

ερμής 59

SAMSUNG Mobiles CUP
23 ομάδες – 22 ματς – 1 κύπελλο
1η Συνεδρίαση Αρχηγών με την Επιτροπή Διοργάνωσης
Όπως είχε προγραμματιστεί, πραγματοποιήθηκε, την Πέμπτη 20 Νοεμβρίου, στη Λέσχη του ΣΑΚΑ, η 1η Συνεδρίαση των αρχηγών της φετινής ΣΑΚΑ LIGA
με τη Επιτροπή Διοργάνωσης του θεσμού.
Στην πλήρη από άποψη συμμετοχής συνάντηση και αφού καλωσορίστηκαν
οι αρχηγοί των ομάδων που συμμετέχουν για πρώτη φορά στη διοργάνωση, έγινε αναφορά στους βασικούς κανόνες λειτουργίας της ΣΑΚΑ LIGA σχετικά με τις
φάσεις του πρωταθλήματος και των PLAYOFF. Επίσης, συμφωνήθηκε η αλλαγή
διεξαγωγής των αγώνων από 7x7 σε 8x8 εκτός αν υπάρχει επί τόπου συμφωνία
μεταξύ των αρχηγών την ώρα διεξαγωγής του αγώνα.
Στο ουσιαστικότερο τμήμα της συνεδρίασης συζητήθηκε ως θέμα ο σημαντικός ρόλος των αρχηγών για την διαφύλαξη των αρχών και των κανόνων της
διοργάνωσης σε δύο άξονες. Ο πρώτος αφορά στην συνέπεια των ομάδων και
την εύρυθμη λειτουργία της ΣΑΚΑ LIGA, και ο δεύτερος και σημαντικότερος στην
εφαρμογή των κανόνων του ευ αγωνίζεσθαι σε σχέση με την κανονική συμμετοχή παικτών αλλά και την πειθαρχημένη και κόσμια συμπεριφορά των ομάδων
την ώρα του αγώνα. Το βασικό συμπέρασμα της συζήτησης ήταν πως, ανεξάρτητα από την εφαρμογή των πειθαρχικών κανονισμών που υπάρχουν για να «τιμωρούν» την απόκλιση από την εφαρμογή των κανόνων λειτουργίας της ΣΑΚΑ
LIGA, οι αρχηγοί των ομάδων είναι εκείνοι που πρέπει να αναλάβουν την ευθύνη και να λειτουργήσουν ως θεματοφύλακες των αρχών και των αξιών της διοργάνωσης και συνεπώς να αποτελέσουν τους φορείς που θα διασφαλίσουν την
υγεία και την μακροβιότητά της.
Στη συνέχεια της συνεδρίασης ανακοινώθηκε η ανανέωση της στήριξης του
Ομίλου Εταιριών Φουρλή με την χορηγία της ΣΑΚΑ LIGA για 2η χρονιά με τις μάρκες INTERSPORT και SAMSUNG Mobiles. Με την ευκαιρία έγινε και εκ νέου ενημέρωση των αρχηγών για τις συμβατικές υποχρεώσεις των ομάδων απέναντι στο
χορηγό. Επίσης, οι αρχηγοί των ομάδων ενημερώθηκαν και για τα οικονομικά
στοιχεία της διοργάνωσης. Για την πλήρη κάλυψη των οικονομικών αναγκών
της, αλλά και την ποιοτική της αναβάθμιση σε αρκετούς τομείς, συμφωνήθηκε
η συμβολική συμμετοχή για κάθε ομάδα των 400€ για τη περίοδο 2008-2009.
Η συνεδρίαση έκλεισε με την κλήρωση για τους γύρους των 23 και των 16
του φετινού Κυπέλλου - SAMSUNG Mobiles Cup - όπου τα πειράγματα μεταξύ
των αρχηγών είχαν πρωταγωνιστικό ρόλο, κάτι που χαρακτήρισε και την συνέχεια της βραδιάς στο μπουφέ της Λέσχης του ΣΑΚΑ.
Μιχάλης Κατσίνας ’86

Η διοργάνωση Κυπέλλου της ΣΑΚΑ LIGA και για το 2008-2009 ύστερα από απόφαση της Επιτροπής Διοργάνωσης θα ονομάζεται SAMSUNG Mobiles CUP. Οι αγώνες θα είναι μονοί και σε περίπτωση ισοπαλίας θα διεξάγεται παράταση. Εάν και
μετά την παράταση ο αγώνας λήξει ισόπαλος, ο νικητής θα προκύπτει από την
διαδικασία των πέναλτι.
Στις 20 Νοεμβρίου, στην 1η Συνεδρίαση της Επιτροπής Διοργάνωσης της ΣΑΚΑ
LIGA 2008-2009 και των αρχηγών των 23 ομάδων της ΣΑΚΑ LIGA έγινε η κλήρωση για την προκριματική φάση και για την «φάση των 16» του SAMSUNG
Mobiles CUP.
Η προκριματική φάση διεξήχθη στις 29 Νοεμβρίου, 12 και 19 Δεκεμβρίου. Τα αποτελέσματα και οι σκόρερ των 7 ματς της προκριματικής φάσης:
29.11.08 SAKA ZULU F.C. – 30PLUS SAKA F.C.

Αυλάμης Α. ’96, Καλλιγάς Γ. '93, Παναγιωτάκης Α. ’92  Μοσκαχλαιδής
Γ. '04 (3), Κονταξής Δ. '85, Κανελλόπουλος Σ. '85, Ιερωνυμάκης Σ. '86.

12.12.08 SAKA UNITED F.C. – CUBANS F.C.

4-3

Αργυρόπουλος Α. ’96 (2), Νικολόπουλος Σ. ’99 , Πίττας Α. '78  Παπαευθυμίου Β. '04, Παπακωνσταντίνου Γ. '04, Τσιρτσίκος Α. '04.

29.11.08 SENIORS UNITED 2008 F.C. – KZBC F.C.

0-2

Ζομπανάκης Α. '04, Κονδυλιός Α.’07

19.12.08 2005 LEGENDS F.C. – SPARTA F.C.

5-7

Λύρας Κ. ’05, Μπιτσαξής Ν. ’05, Δερμεσόνογλου Κ. ’05, Νέτσης K. ’05, Ζερβός
Θ. ’05  Κατσαούνης Ν. ’94 (3), Καθάριος Α. ’03 (2), Κλουτσινιώτης Π. ’03 (2)

19.12.08 CLASS 92 F.C. – WIZARDS F.C.

1-0

Λαδακάκος Μ. ’95

29.11.08 ΑΣΤΡΑΠΟΓΙΑΝΝΟΣ 07 F.C. – REAL HASIEDAD F.C.

1-5

Κουγιουμτζής Μ. '07  Στασινόπουλος Α. '98 (5)

19.12.08 ΠΑΠΟΥΔΕΣ F.C. – BOCA SENIORS F.C.

1-6

Λάζος Σ. ’79  Σοφιανός Θ. ’02 (2), Γεωργιάδης Μ. ’02 (2), Χαραμής
Ι. ’05, Θεοδωρίδης Δ. ’98

Τα ζευγάρια της φάσης των 16:
30 PLUS SAKA F.C. – SAKA UNITED F.C.
OLDIES 50's/60's/70's F.C. – CLASS MILLENNIUM F.C.
ΤΣΙΓΓΟΥΙΝΟΙ F.C. – 11 8 83 F.C.
KZBC F.C. – SPARTA F.C.
CLASS 92 F.C. – 2002 UNITED F.C.
SHOOTERS F.C. – REAL HASIEDAD F.C.
420 F.C. – SAKALIGAΡΟΙ F.C.
BOCA SENIORS F.C. – ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ 86/87 F.C.
Για την φάση των προημιτελικών και ημιτελικών θα γίνει κλήρωση στη 2η Συνεδρίαση της Επιτροπής Διοργάνωσης της ΣΑΚΑ LIGA 2008-2009 με τους αρχηγούς των ομάδων, το Μάρτιο του 2009.

5

Samsung Mobiles Cup Σκόρερ:

Στασινόπουλος Α. '98
(REAL HASIEDAD F.C.)

60 ερμής

3-6

3

Μοσκαχλαιδής Γ. '04 (30PLUS SAKA F.C.)
Κατσαούνης Ν. ’94 (SPARTA F.C.)

ερμής 61
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Σκόρερ Πρωταθλήματος 2008-2009

Ομάδα

ΚΟΝΔΥΛΙΟΣ Α. 07, KZBC F.C.

39

ΑΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ Α. ’08, ΤΣΙΓΓΟΥΙΝΟΙ F.C.

28

ΙΩΑΚΕΙΜΙΔΗΣ Μ. ’88, SAKALIGAΡΟΙ F.C.

19

ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ Α. ’98, REAL HASIEDAD F.C.

18

ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ Θ. ’07, 420 F.C.

17

ΚΑΘΑΡΙΟΣ Α. ’03, SPARTA F.C.

17

ΣΟΦΙΑΝΟΣ Α. ’86, ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ 86/87 F.C.

15

ΔΑΜΚΑΛΙΔΗΣ Θ. ’97, REAL HASIEDAD F.C.

15

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Σ. ’99, CLASS 92 F.C.

13

ΡΙΤΣΟΣ Ν. ’02, 2002 UNITED F.C.

13

ΚΟΥΓΙΟΥΜΤΖΗΣ Μ. ’07, ΑΣΤΡΑΠΟΓΙΑΝΝΟΣ F.C.

12

ΒΕΝΤΟΥΡΗΣ Α. ’83, 11 8 83 F.C.

11

ΒΟΝΑΖΟΥΝΤΑΣ Κ. ’92, SAKA UNITED F.C.

11

ΖΕΡΒΟΣ Θ. ’05, 2005 LEGENDS F.C.

11

ΣΑΛΑΚΟΣ Π. ’07, 420 F.C.

11

62 ερμής
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3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

2005 LEGENDS F.C.
REAL HASIEDAD F.C.
ΤΣΙΓΓΟΥΙΝΟΙ F.C.
420 F.C.
BOCA SENIORS F.C.
CUBANS F.C.
WIZARDS 05 F.C.
SAKA UNITED F.C.
SHOOTERS F.C.
ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ 86/87 F.C.
ΠΑΠΟΥΔΕΣ F.C.
CLASS MILLENNIUM F.C.

Β

Aγ.

Ν-Ι-Η

Γκολ
υπερ

Γκολ
κατα

27
26
25
25
21
17
15
10
9
7
7
4

11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11

9-0-2
8-2-1
8-1-2
8-1-2
7-0-4
5-2-4
5-0-6
3-1-7
3-0-8
2-1-8
2-1-8
1-1-9

54
49
48
43
40
25
31
36
25
24
12
11

23
28
20
26
22
24
35
41
58
54
33
34
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1
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3
4
5
6
7
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9
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KZBC F.C.
CLASS 92 F.C.
2002 UNITED F.C.
SPARTA F.C.
11 8 83 F.C.
ΑΣΤΡΑΠΟΓΙΑΝΝΟΣ 07 F.C.
30PLUS SAKA F.C.
SAKALIGAΡΟΙ F.C.
OLDIES 50's/60's/70's F.C.
SAKA ZULU F.C.
SENIORS UNITED 2008 F.C.

Β

Aγ.

Ν-Ι-Η

Γκολ
υπερ

Γκολ
κατα

30
24
19
18
15
13
11
10
10
6
3

10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10

10-0-0
8-0-2
6-1-3
5-3-2
4-3-3
4-1-5
3-2-5
3-1-6
3-1-6
2-0-8
1-0-9

47
51
39
40
32
31
24
30
15
28
12

14
20
20
25
24
33
32
41
25
46
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A
ΕΕΙ και TRUSTEES
«ο νέος κύκλος
με την κιμωλία»

Κ

ατά τη διάρκεια της συνάντησης που οργάνωσε το ΔΣ του
ΣΑΚΑ στη Λέσχη μας στις
26/3/2008, για ενημέρωση σχετικά
με τον δικαστικό αγώνα του ΕΕΙ κατά
του Board of Trustees υπέβαλα δύο ερωτήσεις: α) Ποιες είναι οι συγκεκριμένες θεσμικές αιτιάσεις του ΕΕΙ κατά
του BoT, οι οποίες δικαιολογούν ηθικά και πρακτικά την ακραία πράξη
του ΕΕΙ να καταγγείλει στις 8/11/2007
τη σχέση του με το BoT και β) Πόσες
μέρες πριν από την καταγγελία της
σχέσης είχε λάβει το ΔΣ του ΕΕΙ τη
σχετική εξουσιοδότηση από τη Γενική του Συνέλευση;
Στην πρώτη ερώτησή μου δεν
πήρα απάντηση. Μου γνωστοποιήθηκε απλώς ότι οι Trustees των τελευταίων ετών δεν διαθέτουν το κύρος των
παλαιών, π.χ. του Linen (πρόεδρος
του BoT από το 1966 μέχρι το 1980)
ή του Ταβουλαρέα (πρόεδρος του BoT
από το 1985 μέχρι το 1991) και ότι
είναι απλοί Έλληνες πρώτης γενιάς.
Στη δεύτερη ερώτησή μου η απάντηση ήταν ότι δεν έγινε Γενική Συνέλευση του ΕΕΙ πριν από την καταγγελία της σχέσης, και το ΔΣ του ΕΕΙ κατήγγειλε τη σχέση χωρίς να έχει καμία
σχετική εξουσιοδότηση. Γενική Συνέλευση του ΕΕΙ έγινε εκ των υστέρων,
η οποία ενέκρινε αναδρομικά την εν
λόγω πράξη του ΔΣ του ΕΕΙ.
Σύμφωνα με αυτά που ειπώθηκαν, δηλαδή, ο Μιχάλης Δερτούζος,
ο οποίος διεδέχθη τον Ταβουλαρέα
στην προεδρία των Trustees και παρέμεινε σε αυτήν μέχρι το 2000, ένας
από τους πλέον επιφανείς επιστήμονες της εποχής μας, με έργο που
εμπνέει σεβασμό σε όλη την πνευματική υφήλιο, δεν διαθέτει, σύμφωνα με το σκεπτικό της «απάντησης»
που μου δόθηκε, κύρος ανάλογο των
προγενεστέρων του. Ούτε κατά συνέπεια και ο νυν πρόεδρος του BoT Αλέξης Μίχας ’76 διαθέτει ανάλογο κύ-

ρος, σύμφωνα πάντοτε με το ίδιο σκεπτικό, παρά το ότι υπήρξε προσωπική
επιλογή και πρόταση του Μιχάλη Δερτούζου, επειδή διεκρίθη στον χρηματοοικονομικό τομέα στις ΗΠΑ, μετά
από γενικές σπουδές στη Φιλοσοφία
και ειδικές στο Harvard Bus. School.
Μπορούμε, δηλαδή, να επιχειρήσουμε ανάλογες συγκρίσεις και μεταξύ των κατά καιρούς μελών του ΕΕΙ;
Ποια μέλη των ΔΣ του ΕΕΙ των τελευταίων είκοσι χρόνων θα επιλέξουμε,
για να σταθούν δίπλα στον πρώτο
πρόεδρο του ΕΕΙ ευπατρίδη Επαμεινώνδα Χαρίλαο (1925-1947), ή στον
τέταρτο κατά χρονική σειρά Αριστείδη Κυριακίδη (1955-1967).
Νομίζω ότι τέτοιες συγκρίσεις
δεν ωφελούν. Τον δρόμο της φρόνησης τον δείχνει η χειραψία του Γ. Γόντικα, προέδρου του ΕΕΙ (1974-1989)
με τον Γρ. Μπούκη, πρόεδρο του BoT
(1980-1984), στη σκηνή του Θεάτρου του Σχολείου μας την ημέρα
κατά την οποία τιμήθηκαν οι κατά
καιρούς ευεργέτες του Σχολείου. Δύο
από τις σημαντικότερες και ισχυρότερες προσωπικότητες της ιστορίας του Κολλεγίου δήλωναν με τη χειραψία αυτή ότι η κατ’ ισομοιρίαν ενότητα στηρίζει τους θεσμούς, ενώ το
πείσμα για επιβολή του ενός εις βάρος του άλλου τους διαλύει. Δεν μπορεί η λύση του προβλήματος να βρίσκεται σε λόγια σαν αυτά που ακούστηκαν κατά την ενημερωτική συνάντηση της 26/3/2008 από συναπόφοιτο που προσήλθε στην ενημέρωση, ότι δηλαδή «οι Trustees πρέπει επί
τέλους να καταλάβουν ότι το ΕΕΙ έχει
το πάνω χέρι». Ποιο «πάνω χέρι»; Οι
Trustees, δηλαδή, που έχτισαν, εξόπλισαν και συντήρησαν παντοιοτρόπως το μισό Μπενάκειο, όλα σχεδόν
τα κτίρια του Οικοτροφείου, τη Βιβλιοθήκη, το κτίριο Θετικών Επιστημών,
το Θέατρο, οικήματα του Campus, αυτοί που σπούδασαν εκατοντάδες νεαρούς μαθητές, περιφερειακούς υποτρόφους και αστούς, με υποτροφίες
τις οποίες τους εξασφάλισαν και στο

LUMNI

Κολλέγιο και κατόπιν στα Πανεπιστήμια του εξωτερικού, αυτοί που κατέβαλλαν ανελλιπώς επί δεκαετίες τους
μισθούς του εκάστοτε Προέδρου και
των Teaching Fellows, είναι εκείνοι
που πρέπει να κατανοήσουν - κατά το
πνεύμα πάντοτε των λόγων που δυστυχώς ακούστηκαν- ότι το πάνω χέρι
το έχει το ΕΕΙ, επειδή του ανήκει το οικόπεδο με το σκεπτικό ότι τα υποκείμενα υπερισχύουν των υπερκειμένων;
Κανενός το χέρι δεν είναι από πάνω,
αλλά και τα δύο βρίσκονται στο ίδιο
επίπεδο ενωμένα, όπως τα χέρια του
Γ. Γόντικα και του Γρ. Μπούκη κατά τη
χειραψία τους στο Θέατρο. Τα είδα με
τα μάτια μου.
Το Κολλέγιο οικοδομήθηκε πάνω
στο πνεύμα της φιλαλληλίας και της
κοινωνικής ευθύνης, το οποίο οι ιδρυτές του συναισθάνθηκαν ως καθήκον
τους απέναντι στο ανθρωπιστικό ιδανικό και απέναντι στο δοκιμαζόμενο Έθνος κατά τη δεκαετία του ’20.
Προχώρησε και ευδοκίμησε, επειδή το στήριξε απλόχερα η περίσσεια
της αγάπης και της εθελοντικής προσφοράς των περισσότερων από εκείνους που είχαν ήδη ευεργετηθεί από
το Κολλέγιο, αλλά και πολλών τρίτων,
οι οποίοι ευαισθητοποιήθηκαν και
εμπνεύσθηκαν από την πρωτοβουλία των ιδρυτών του. Και θα ξαναρχίσει να υπάρχει όπως πριν, με τρόπο
ώστε να μιλούν οι άλλοι για αυτό με
θαυμασμό και όχι το ίδιο το Κολλέγιο
για τον εαυτό του με αυταρέσκεια, μόνον αν αυτοί που σήμερα ακολουθούν
τη λογική του «πάνω χεριού», του «δικαίου της πυγμής» και του «εδώ και
τώρα» αντιληφθούν δύο πράγματα.
Πρώτον, ότι το Κολλέγιο είναι ένα ελληνικό σχολείο που ιδρύθηκε επάνω
σε δύο ιδρυτικούς πυλώνες, το ΕΕΙ και
το BOARD OF TRUSTEES και επομένως
ότι μόνον εάν παραμένει εδραιωμένο επάνω τους, θα είναι το Κολλέγιο
που γνωρίσαμε και θα μπορεί να εκπληρώνει καθώς πρέπει την αποστολή του. Δεύτερον, ότι όσοι προσφέρουν τον οβολό τους υπέρ του Κολ-
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λεγίου το κάνουν για να συντηρείται
και να καλλιεργείται το πνεύμα του
και όχι για να επιχειρούνται αδικαιολόγητοι πολυέξοδοι δικαστικοί αγώνες που εξ αντικειμένου συνεπάγονται
τη φθορά του. Το Κολλέγιο δεν μοιάζει με βαρκούλα που και να ανατραπεί
την ξαναφέρνεις εύκολα στα ίσα της,
αλλά με ποντοπόρο πλοίο, που αρκεί
να πάρει λίγο μεγαλύτερη κλίση από
την προβλεπόμενη, για να το χάσεις
τελεσίδικα, ανεπαισθήτως, αυθωρεί
και αύτανδρο.
Μετά, λοιπόν, την απόφαση του
δικαστηρίου της Νέας Υόρκης που δεν
δέχεται τα αιτήματα του ΕΕΙ κατά των
Trustees, αλλά δικαιώνει την πλευρά
των Trustees, και επειδή όλα στη ζωή
έχουν αρχή, μέση και τέλος, άρα και
το Κολλέγιο, καταλήγω στα εξής.
Αν σήμερα γράφεται ο επίλογος
της ιστορίας του Κολλεγίου, όπως
εμείς το γνωρίσαμε και το ζήσαμε,
οφείλουν όσοι αποφάσισαν να γράψουν τον επίλογο αυτόν, ένας ένας
τους ξεχωριστά και επώνυμα, εγκαίρως και όχι ετεροχρονισμένα, ελεύθερα και όχι υπό την πίεση να δικαιολογηθούν εκ των υστέρων κάποιες
βιαστικές πρωτοβουλίες κάποιων,
οφείλουν να καταθέσουν το σκεπτικό τους με παρρησία και δημοσίως
και να αναλάβουν επίσης δημοσίως τις ευθύνες τους. Το οφείλουν σε
όσους πριν από 83 χρόνια συνέλαβαν
το θέμα «Κολλέγιο» και το ξεκίνησαν
γράφοντας τον πρόλογό του. Το οφείλουν επίσης σε όσους κατά τα επόμενα χρόνια και κάτω από αντίξοες συνθήκες ανέπτυξαν το κύριο μέρος του.
Το οφείλουν, τέλος, και σε όλους εκείνους, οι οποίοι σήμερα δεν παραιτούνται, δεν συγγράφουν επιλόγους,
αλλά με ρεαλισμό στο παρόν και ρομαντισμό για το μέλλον, εξακολουθούν και συγγράφουν το κύριο μέρος
και επιμένουν να προσπαθούν, για να
ξαναδούν ένα Κολλέγιο, όπως το ονειρεύτηκαν στο Mission Statement του
ΕΕΙ οι ιδρυτές του.
Ανδρέας Χ. Μωρίκης ’69

ερμής 63

IN MEMORIAM
Ελευθέριος Παπαμιχαήλ ’36
Στις 13 Νοεμβρίου 2008, έφυγε από
τη ζωή ο Ελευθέριος Παπαμιχαήλ '36.
Ήταν ο μικρότερος γιος του Νώντα Έλατου (Επαμεινώνδα Παπαμιχαήλ), συγγραφέα του πρώτου Αλφαβηταρίου στη
Δημοτική Γλώσσα. Σπούδασε Ιατρική
στο Παν/μιο Αθηνών και εξειδικεύτηκε στη Χειρουργική Θώρακος στο Λονδίνο και στο Παρίσι. Διετέλεσε Διευθυντής Χειρουργικής Κλινικής στο Σισμανόγλειο και Διευθυντής Χειρουργικής Θώρακος στο Κρατικό Νοσοκομείο
Νίκαιας Πειραιά. Θεμελιωτής της Χειρουργικής Θώρακος στην Ελλάδα, άφησε πάνω από 60 Δημοσιεύσεις σε Ελληνικά και Ξένα περιοδικά και ένα έργο με
διεθνή αναγνώριση. Αγαπούσε το Κολλέγιο και δεν έπαψε ποτέ να αναφέρεται
στους δασκάλους και συμμαθητές του,
όπως Davis, Ρακτιβάν, Μάγκος, Σολωμός, Αργυράκης, Μυλωνάς, Στάγκος. Σε
ηλικία 90 ετών έφυγε ένας από τους παλαιότερους μαθητές του Σχολείου. Αιωνία του η μνήμη.
Επαμεινώνδας Παπαμιχαήλ ’71

Χρήστος Βερέμης ΄59
Η τάξη των αποφοίτων του ΄59 του
Κολλεγίου Αθηνών με βαθειά οδύνη
αποχαιρέτησε την Παρασκευή στις 28
του Νοέμβρη του 2008 το Χρήστο Βερέμη: Αποχαιρέτησε τον καλύτερό της. Ο
Χρήστος, με τις σπάνιες αρετές, τη στέρεη σκέψη, την υψηλή ηθική συγκρότηση αποτέλεσε σημείο αναφοράς, μα
και πηγή υπερηφάνειας για εμάς, τους
συμμαθητές και φίλους, που παρακολουθούσαμε τη ζωή και τα έργα του.
Όμως ο Χρήστος δε θα μείνει στη σκέψη και στη μνήμη μας μόνο για το πολύμοχθο έργο και τις σημαντικές επιτυχίες του στη ζωή. Ούτε γιατί το όνομα του
θα γραφτεί σε μια πλάκα από μάρμαρο.
Όπως είπε κι ο μεγάλος πρόγονός μας,
στη θύμηση των ανθρώπων θα υπάρχει
για το υψηλό φρόνημά του, για το πνεύμα του, γι' αυτό που φεύγει πρώτο μα δε
χάνεται ΠΟΤΕ!
Χρήστο: Σαν φίλοι, έτσι σκεφτήκαμε
όταν σε συνοδεύσαμε στο τελευταίο
σου ταξίδι. Σαν Χριστιανοί, πιστεύουμε
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πως αργά ή γρήγορα θα συναντηθούμε
ξανά. Και τότε σε άλλους κόσμους, καλύτερους, δε θα ψάξουμε πολύ για να
σε ξαναδούμε. Ξέρουμε τη διεύθυνση:
Θα σε βρούμε στα χέρια του ζωντανού
Θεού.
Βαγγέλης Μηλιώρης,
Πρόεδρος της τάξης του ΄59

Ιωάννης Μ. Καρράς ’36
Το Σεπτέμβριο του 2008 η οικογένεια του Κολλεγίου αποχαιρέτησε τον
Ιωάννη Καρρά, έναν από τους μεγάλους δωρητές και αποφοίτους του Σχολείου μας. Ο εκλιπών είχε γεννηθεί το
1916 στα Καρδάμυλα της Χίου και γρήγορα δραστηριοποιήθηκε στο χώρο της
ναυτιλίας, ιδρύοντας στην Ελλάδα την
εταιρεία “Carras Lines” και διατηρώντας την έδρα των επιχηρηματικών του
δραστηριοτήτων στις Η.Π.Α. Υπήρξε
ένας από τους σημαντικότερους Έλληνες εφοπλιστές του 20ού αιώνα, με καθοριστική συμβολή στην ανάδειξη της
Ελλάδας σε κορυφαία ναυτική δύναμη
και την ανακήρυξή του σε «Προσωπικότητα της Ελληνικής Ναυτιλίας για το
2007» στο πλαίσιο των ετήσιων Βραβείων Lloyd’s να επιβεβαιώνει αυτή του την
προσφορά, καθώς και με πλούσια κοινωνική προσφορά.
Ιδιαίτερα στενή υπήρξε, εξάλλου,
και η σχέση του με το Κολλέγιο. Κατά
το παρελθόν διετέλεσε μέλος του Συμβουλίου των Επιτρόπων, χρηματοδότησε σε βαθμό αποφασιστικό την ανέγερση της δυτικής πτέρυγας του Μπενακείου (1949), χάρισε στο Κολλέγιο το πρώτο στεγασμένο του Γυμναστήριο, στη
δεκαετία του ’50, ενώ με δική του δωρεά
κτίσθηκε το 1966 ο Ναός των Παμμεγίστων Ταξιαρχών στο campus, ο οποίος
και αφιερώθηκε στη μνήμη του πατέρα
του, Μιχαήλ Καρρά. Το Ε.Ε.Ι. τίμησε τον
Ιωάννη Καρρά, με την αφορμή του εορτασμού των 80 χρόνων από την ίδρυσή
του, ανακηρύσσοντάς τον Μεγάλο Δωρητή, με την κόρη του Φωτεινή Γ. Λιβανού να παραλαμβάνει την τιμητική πλακέτα. Τέλος, προς τιμήν του, η «Αίθουσα
Τροπαίων» στο Αγγελικούσειο Κλειστό
Γυμναστήριο & Χανδρείο Αθλητικό Κέντρο του Κολλεγίου φέρει το όνομά της
μεγάλης αυτής προσωπικότητας.

■ Ο Γιώργος Χριστοδούλου, x54
θα είναι ο Πρόεδρος του Παγκοσμίου Συνεδρίου Ψυχικής Υγείας που θα
πραγματοποιηθεί στην Αθήνα, στο Ξενοδοχείο Χίλτον από 2 έως 6 Σεπτεμβρίου 2009, όπου θα συμμετάσχουν τα
μεγαλύτερα ονόματα στο χώρο των
επιστημών της Συμπεριφοράς αλλά
και οι οργανώσεις των ασθενών και των
συγγενών τους.

Ο Γ. Χριστοδούλου, x54 είναι Καθηγητής Ψυχιατρικής του Πανεπιστημίου
Αθηνών και Επίτιμος Πρόεδρος της Ελληνικής Ψυχιατρικής Εταιρείας.
Πληροφορίες για το Συνέδριο και έντυπα συμμετοχής στον δικτυακό τόπο του
Συνεδρίου (www.wmhc2009.com) στην
Ελληνική Ψυχιατρική Εταιρεία, Παπαδιαμαντοπούλου 11, 115 28 Αθήνα,
τηλ. 210-7214184, 210-7214148, και
στο Οργανωτικό Γραφείο (ERA, τηλ.
210-3634944, e-mail: info@era.gr)
■ Ο Σπύρος Γαληνός ’59 έχει ιδρύσει
τον «Ελληνικό Οργανισμό Πρόληψης
και Διάγνωσης Προβλημάτων Όρασης», μια Αστική μη Κερδοσκοπική
Εταιρεία.
Σκοπός της εταιρείας είναι η πρόληψη και η διάγνωση οφθαλμολογικών παθήσεων σε κατοίκους της Ελληνικής Επικράτειας, ιδίως δε σε κατοίκους απομακρυσμένων περιοχών οι
οποίοι στερούνται κάθε δυνατότητας
οφθαλμολογικών εξετάσεων.
Για την επίτευξη του σκοπού αυτού έχει δημιουργηθεί, κατόπιν ευγενικής χορηγίας από το Ίδρυμα «Σταύρος Νιάρχος», μια πρότυπη Κινητή
Οφθαλμολογική Μονάδα. Η μονάδα
αυτή, η μοναδική στον ελλαδικό χώρο,
είναι αυτοδύναμη, αυτοκίνητη και πλήρως εξοπλισμένη με όλα τα σύγχρονα
οφθαλμολογικά όργανα, ώστε να είναι σε θέση vα πραγματοποιεί όλες τις
απαραίτητες διαγνωστικές οφθαλμολογικές εξετάσεις (π.χ. διάγνωση γλαυ-
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κώματος, lazy eye στα παιδιά και εκφύλιση της ωχρός).
Η εταιρεία, σε συνεργασία πάντοτε με την Τοπική Αυτοδιοίκηση, επισκέπτεται τους Δήμους και εξετάζει δωρεάν
όλους ανεξαιρέτως τους κατοίκους, ενηλίκους και παιδιά.
Από το 2005 η Εταιρεία έχει επισκεφθεί τα νησιά Ίο, Φολέγανδρο, Αστυπάλαια, Κύθηρα, Αμοργό, Ανάφη, Λέσβο,
Σέριφο, Κίμωλο, Σίφνο, Μήλο, και τους Δήμους Τσοτυλίου,
Νεαπόλεως, Σερβίων (Ν. Κοζάνης), Οινούντος, Πελλάνας,
Ασωπού (Ν. Λακωνίας) και Καλπακίου, Κόνιτσας και Τσεπέλοβου (Ν. Ιωαννίνων).
Έχουν εξετασθεί συνολικά 4.205 άτομα, έχουν χορηγηθεί συνταγές γυαλιών σε 1.271 άτομα και έχουν δοθεί δωρεάν φάρμακα σε 632 άτομα.
■ Ο Νίκος Δούσης
Ρασσιάς ’78 πραγματοποίησε με την οργάνωση οι Γιατροί της Ειρήνης τρεις ανθρωπιστικές παρεμβάσεις.
Μετά την ολοκλήρωση μιας πολύμηνης
και κοπιαστικής προσπάθειας για τη «διάσωση» του αφρικανού
Nariman Nabulua, με
μεταμόσχευση νεφρού, η Οργάνωση πήγε σε νέα ανθρωπιστική αποστολή στην πολύπαθη περιοχή του Καυκάσου
όπου προσέφερε φάρμακα στο βομβαρδισμένο νοσοκομείο της πρωτεύουσας της Ν. Οσετίας Τσίνβαλι και ρούχα
σε άστεγα παιδιά. Στη συνέχεια επισκέφθηκε το μαρτυρικό
Μπεσλάν της Ρωσίας και μοίρασε παιχνίδια στα παιδάκια
που επέζησαν από την ομηρία εκείνων των ημερών του 2004.

Οι Γιατροί της Ειρήνης είναι μια καθαρά
Ελληνική οργάνωση.
Αποτελείται από μια
ομάδα βετεράνων της
ανθρωπιστικής δράσης, οι οποίοι προσφέρουν και δρουν εδώ και
χρόνια σιωπηλά και
αθόρυβα σε πολλά μέρη του πλανήτη, βάζοντας σε κίνδυνο ακόμα και τη ζωή τους,
εκεί που υπάρχει ανάγκη για βοήθεια και όπου υπάρχει δυστυχία, αδικία, προσφυγιά και διωγμός, εκεί που οι συνάνθρωποί μας χρειάζονται ιατρική περίθαλψη, και όχι μόνο, μετά από μια πολεμική σύρραξη ή καταστροφή, εκεί που τα ορφανά παιδιά χρειάζονται ένα παιχνίδι και ένα χαμόγελο, εκεί
που οι φτωχοί ταπεινώνονται, εκεί που οι πρόσφυγες απαξιώνονται, εκεί που οι νέοι απελπίζονται.
Οι "Γ.τ.Ε." έχουν δώσει όρκο διαμαρτυρίας ενάντια στο άδικο
και δεν θα σταματήσουν τις ανθρωπιστικές αποστολές βοήθειας και συμπαράστασης σε όσους την έχουν ανάγκη ανεξαρτήτως χρώματος, θρησκείας και φυλής. Και όπως πάντα
αθόρυβα και σιωπηλά.
■ Η Μαίρη Κατράντζου ΄00, μετά το Bachelor of Arts Textile
Design/ Upper Second Class Honours(2005), έλαβε το Master
of Arts Fashion / Textiles for Fashion / Distinction από το
University of the Arts London Central Saint Martins College
of Art and Design, School of Fashion and Textile Design και
ονομάστηκε "Best Graduate" από το London Fashion Awards
για τη συλλογή που παρουσίασε την άνοιξη. Η συλλογή περιελάμβανε φορέματα με ψηφιακά εκτυπωμένα σχέδια, που συνοδεύονταν από ανάλογα κοσμήματα. Διάφορες περιοδικές εκδόσεις, όπως "Vogue" Αγγλίας, Αμερικής, Ρωσίας και Ελλάδας,
"Elle" Αμερικής και "Observer", έκαναν αναφορά στη δουλειά
της. Επίσης, το British Fashion Council την επέλεξε, μαζί με
άλλους επτά νέους καλλιτέχνες, για να εκθέσει τις δημιουργίες της στο Τμήμα Newgen του London Fashion Week και στο
Βρετανικό Τμήμα του Paris Fashion Week, τον περασμένο Σεπτέμβριο και Οκτώβριο, αντίστοιχα.
Αρκετές από τις πληροφορίες για την δραστηριότητα των
αποφοίτων, μας παραχωρήθηκαν από την περιοδική έκδοση
του Ε.Ε.Ι. «Ενημέρωση».
Η στήλη περιμένει και τα δικά σας νέα στο info@saka.gr
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Στείλτε τα νέα σας
στη διεύθυνση:
ΣΑΚΑ
Κολλέγιο Τ.Θ. 65005,
Τ.Κ. 154 10 Ψυχικό
ή στην ηλεκτρονική
διεύθυνση
info@saka.gr

66 ερμής

■ Ο Ανδρέας Ποταμιάνος ’52, μέλος του
Ε.Ε.Ι., και η οικογένειά του ήταν μεταξύ των
τιμηθέντων Ελλήνων πρωτεργατών στον τομέα της κρουαζιέρας, με Βραβείο Αναγνώρισης για τη Συμβολή του στην Ανάπτυξη της
Ελληνικής Βιομηχανίας Κρουαζιέρας, κατά το
Διεθνές Συνέδριο "Cruise in Greece". Ο βραβευθείς διετέλεσε επί σειρά ετών Πρόεδρος
της Ένωσης Εφοπλιστών Επιβατηγών Πλοίων, ενώ είναι και Πρόεδρος του Συνδέσμου
Ελληνοκινεζικής Φιλίας.
■ Ο Γιώργος Χριστοδούλου ’54, Καθηγητής Ψυχιατρικής του Πανεπιστημίου Αθηνών
και Πρόεδρος της Επιτροπής Ηθικής της Παγκόσμιας Ψυχιατρικής Εταιρείας, ανακηρύχθηκε Πρόεδρος της Ψυχιατρικής Εταιρείας
Κύπρου.
■ Ο Επαμεινώνδας Παπαμιχαήλ του Ελευθερίου ’71, Ψυχίατρος, επελέγη ως Διευθυντής του Ψυχιατρικού Τομέα του Ειδικού Αντικαρκινικού Νοσοκομείου Πειραιά «Μεταξά».
■ Ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Γιώργος Παπανδρέου ’71 επανεξελέγη Πρόεδρος της
Σοσιαλιστικής Διεθνούς.
■ Η Πινακοθήκη Αθηνών φιλοξένησε (14
Μαΐου - 21 Σεπτεμβρίου) μεγάλη αναδρομική
έκθεση έργων του Μαρκ Χατζηπατέρα ’72.
■ Μεταξύ των τιμηθέντων με τα τηλεοπτικά Βραβεία «Πρόσωπα 2008» ήταν ο Αλέξης
Παπαχελάς ’79 (Βραβείο Καλύτερης Ενημερωτικής Εκπομπής για τους «Νέους Φακέλους»/Σκάι»), ο Αντώνης Κατσαρός ’85
(Βραβείο Καλύτερης Αθλητικής Εκπομπής για
την «Αθλητική Κυριακή»/ΝΕΤ και ο Χρήστος
Δημόπουλος ’74 (Βραβείο Καλύτερης Παιδικής Εκπομπής για το «Ουράνιο Τόξο»/ΕΤ1).

■ Ο Κλεάνθης Παλαιολόγος ’84 ίδρυσε την
εταιρεία παροχής διαδικτυακών υπηρεσιών
WebSys Α.Ε., μετά από μια πορεία 24 ετών
ως στέλεχος πολυεθνικών και ελληνικών επιχειρήσεων.
■ Ο Γεώργιος Γεωργιάδης ’93 εξελέγη Λέκτορας του Αστικού Δικαίου στη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών.
■ Η Αλεξία Γαϊτάνου ’95 έλαβε το
Postgraduate Diploma in Counseling από το
Πανεπιστήμιο του Εδιμβούργου και ξεκίνησε
μαθήματα για Master σε Dance & Movement
Psychotherapy στο ίδιο Πανεπιστήμιο.
■ Ο Μιχάλης Κορατζίνος ’80 και ο Γιάννης
Παπαφιλίππου ’88 συμμετέχουν στο επονομαζόμενο «Πείραμα του Αιώνα», που πραγματοποιείται στο Ευρωπαϊκό Κέντρο Πυρηνικών Ερευνών - CERN, με σκοπό την ανακάλυψη σημαντικών πτυχών για τη δημιουργία
του πλανήτη μας, όπως αυτός προέκυψε από
τη Μεγάλη Έκρηξη (Big Bang).
■ Ο Κωνσταντίνος Καμάρας ’87 είναι Σύμβουλος της Διεθνούς Ένωσης Εφημερίδων και
Αντιπρόεδρος του Πανευρωπαϊκού Οργανισμού για τη Διαδραστική Επικοινωνία (IAB
Europe).
■ Ο Πρόεδρος του Ιδρύματος Μείζονος Ελληνισμού, Λάζαρος Εφραίμογλου ’50 και μέλος του Δ.Σ. του Ε.Ε.Ι., ανακηρύχθηκε Αντεπιστέλλον Μέλος στον Τομέα Οικονομικών
Επιστημών της Ρουμανικής Ακαδημίας, η
οποία του απένειμε σε ειδική τελετή το Ακαδημαϊκό Δίπλωμα Αρετής για τη συμβολή του
στην ανάδειξη και προώθηση της ευρωπαϊκής
πολιτιστικής κληρονομιάς μέσω της αξιοποίησης των νέων τεχνολογιών.
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