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editorial
Τα πιο σημαντικά «εργαλεία» για να μπορεί ο ΣΑΚΑ να εκπληρώνει 
τους στόχους του είναι η Λέσχη του, η συνεχώς ενημερωμένη βάση 
δεδομένων του, ένα δυναμικό site και όσο το δυνατόν περισσότερες 
συνδρομές από τα μέλη του.

Το έργο της ανακαίνισης της Λέσχης ΣΑΚΑ επί προεδρίας Άρη Μανιά 
’57, έγινε πραγματικότητα (εγκαινιάστηκε στις 10 Οκτωβρίου 2001) χάρη 
στην υλική αλλά και ηθική – δημιουργική συμμετοχή πολλών ανθρώπων 
που δούλεψαν για πολλά χρόνια σκληρά για την πραγματοποίηση 
αυτού του ονείρου. Η μετατροπή της παλιάς κατοικίας του ζεύγους 
Φυλακτόπουλου στη ζεστή και φιλόξενη Λέσχη ΣΑΚΑ κατέστη εφικτή 
κυρίως χάρη στη σημαντική δωρεά του Θεόδωρου Χ. Σαμούρκα ’47, του 
μεγάλου ευεργέτη του ΣΑΚΑ, ο οποίος πρόσφατα έφυγε από τη ζωή. 

Η επαρκής ενημέρωση της βάσης δεδομένων των μελών του Συλλόγου 
αποτελεί αναγκαία προϋπόθεση για αποτελεσματική επικοινωνία. 
Η προσπάθεια ανανέωσης της έκδοσης του Who is Who εγγυάται 
την ανταποδοτικότητα της στήριξης και της συμμετοχής μας, με την 
επικαιροποίηση των προσωπικών μας στοιχείων.

Εξάλλου, αυτή η επικοινωνιακή δυναμική υποστηρίζεται θεαματικά 
και από έναν άκρως λειτουργικό διαδικτυακό τόπο, που συνδυάζει 
ενημερωτικές δυνατότητες και υπηρεσίες networking.

Τέλος, οι συνδρομές είναι αυτές που στηρίζουν το Σύλλογο σταθερά 
από το 1931, με το μεγαλύτερο μέρος τους να καλύπτει, μεταξύ άλλων, 
τα λειτουργικά έξοδα της Λέσχης, να ενισχύει συναποφοίτους που 
χρειάζονται βοήθεια στις σπουδές τους μέσω του προγράμματος 
υποτροφιών του ΣΑΚΑ και να συνεισφέρει στο Annual Fund Drive του 
σχολείου μας. 

Καθώς ο ΣΑΚΑ βελτιώνει και αυξάνει χρόνο με το χρόνο τις 
υπηρεσίες του, όλο και περισσότερα από τα μέλη του έρχονται κοντά 
στο Σύλλογο. Εκτός από τους παραδοσιακούς τρόπους ανανέωσης 
συνδρομών, τώρα, μπορείς από οποιοδήποτε μέρος του κόσμου μέσα 
σε λίγα λεπτά να πραγματοποιήσεις online πληρωμή μέσω του site του 
ΣΑΚΑ, στηρίζοντας έτσι –κάθε χρόνο– έμπρακτα το Σύλλογό σου και 
βοηθώντας στη συνέχιση της δυναμικής ιστορίας του, μιας ιστορίας 
δεκαετιών. 

Στήριξε δυναμικά το Σύλλογό σου!

Του Δημήτρη Μαργαρώνη ’85
margaronis@otenet.gr
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Άνθρωπος χαμηλών τόνων και ιδιαίτερης ευ-
φυίας, μάρτυρες της οποίας υπήρξαν όσοι τον συ-
ναναστράφηκαν, ο Θεόδωρος Σαμούρκας ανέ-
πτυξε μια άκρως επιτυχημένη επιχειρηματική 
δραστηριότητα σε συνέχεια της λαμπρής οικογε-
νειακής παράδοσης. Δεν είναι όμως αυτό το στοι-
χείο που καθιστά τη συμβολή του ιδιαίτερη. Εκεί-
νο που χαρακτήρισε την παρουσία του ήταν το 
κοινωνικό περιεχόμενο της δράσης του, το οποίο, 
χωρίς περιττή δημοσιότητα αναπτύχθηκε ευερ-
γετικά για τον ελληνισμό μέσω του Κοινωφελούς 
Ιδρύματος Σαμούρκα και του Samourkas Founda-

tion of New York. Τα λόγια της κας Ελένης Μπί-
στικα από τη στήλη της στην «Καθημερινή» είναι 
αποκαλυπτικά (Η Καθημερινή, 24.01.2009, ΤΗΛΕ-
ΦΟΣ, σ.2): «Εάν έπρεπε να αριθμήσουμε τις αρε-
τές αυτού του ολιγομίλητου, ακριβολόγου ανδρός 
με το οξύ επιχειρηματικό μυαλό και την επιτυχή 
του πορεία σε οικονομικούς τομείς όπου έβαλε τη 
σφραγίδα του, θα τον αποτιμούσαμε ορθά εάν προ-
τάσσαμε την αγάπη του για την Ελλάδα και την 
ιδιαίτερη πατρίδα του, την Κωνσταντινούπολη, κα-
θώς και τον σεβασμό του στις αξίες της εντιμότη-
τας και της ευθύνης».

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΑΜΟΥΡΚΑΣ ’47 
Στις 22.01.2009 η κοινότητα των αποφοίτων, όπως και σύσσωμη η κολλεγιακή οικογένεια,  πλη-
ροφορήθηκε με βαθιά θλίψη την είδηση της απώλειας ενός από τους σημαντικότερους ηθικούς 
και υλικούς αρωγούς της, του Θεόδωρου Σαμούρκα ’47. Μεγάλος ευεργέτης του ΣΑΚΑ και ει-
λικρινής κοινωνός των κολλεγιακών αξιών, ο Θ. Σαμούρκας άφησε το προσωπικό του στίγμα 
σε κάθε πτυχή της πλούσιας κοινωνικής του δραστηριότητας καθώς και δυσαναπλήρωτο κε-
νό στους κόλπους αυτών που αγαπούν το Κολλέγιο. Διερμηνεύοντας τα αισθήματα αυτά, ο 
ΕΡΜΗΣ επιχειρεί ως ελάχιστο φόρο τιμής μια σύντομη αναφορά στη ζωή και τη δράση του.

ΦΟΡΟΣ ΤΙΜΗΣ ΚΑΙ ΜΝΗΜΗΣ

Στιγμιότυπο από τα εγκαίνια της Λέσχης του ΣΑΚΑ (Οκτώβριος 2001), αντικείμενο της μεγάλης δωρεάς
του Θεόδωρου Σαμούρκα (διακρίνεται τρίτος από αριστερά) στο Σύλλογο.

Επιμέλεια: Σωτήρης Φωτέας ’02
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Σ’ αυτό το πλαίσιο κοινω-
νικής ευθύνης, το ενδιαφέρον 
του Θεόδωρου Σαμούρκα 
για τα κολλεγιακά δρώμενα 
υπήρξε πάντοτε θερμό αλ-
λά διακριτικό. Επιστέγασμα 
της διαρκούς του συνδρο-
μής στάθηκε η καταλυτική 
οικονομική του αρωγή στο 
ζωογόνο εγχείρημα της οι-
κοδόμησης της Λέσχης του 
ΣΑΚΑ υπό τη σημερινή της 
μορφή. Η δωρεά αυτή αποτέ-
λεσε αναγκαία συνθήκη για 
την υλοποίηση του έργου και 
κατέταξε τον Θεόδωρο Σα-
μούρκα στον κύκλο των με-
γάλων ευεργετών του Συλ-
λόγου αλλά και σε ιδιαίτερη 
θέση στην καρδιά κάθε απο-
φοίτου. 

Ο πρώην Πρόεδρος 
(1997-2001) και νυν επίτιμος 
Πρόεδρος του ΣΑΚΑ κ. Άρης 
Μανιάς ’57, επί της προεδρί-
ας του οποίου τέθηκε ο θεμέ-
λιος λίθος και επιτεύχθηκε η 
ολοκλήρωση του έργου, σκι-
αγραφεί μετά από πρόσκλη-
ση του ΕΡΜΗ την καθοριστι-
κή εκείνη συμβολή:

Στην είδηση του θανάτου του Θεόδωρου Σαμούρκα 
το Δ.Σ. του ΣΑΚΑ εξέδωσε το ακόλουθο ψήφισμα:

Ψ  Η  Φ  Ι  Σ  Μ  Α

Το Δ.Σ. του Σ.Α.Κ.Α. 
μόλις πληροφορήθηκε τον θάνατο

του ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΣΑΜΟΥΡΚΑ ’47
 Με γά λου Ευερ γ έ τ η του  Σ . Α .Κ . Α .

 συνήλθε εκτάκτως και, αφού εξήρε την μακροχρόνια
και πολύτιμη συμβολή του στο μορφωτικό

και παιδαγωγικό έργο του Κολλεγίου, 
 

Α π ο φ ά σ ι σ ε : 

Να αποστείλει στεφάνι στην κηδεία του
Να διαβιβάσει τα συλλυπητήριά του στην οικογένεια

Να προβεί σε δωρεά € 3.000
υπέρ του Ταμείου Υποτροφιών του Κολλεγίου
Να δημοσιεύσει το παρόν ψήφισμα στον Τύπο

 
 Ψυχικό, 22 Ιανουαρίου 2009

Ένα ανοιξιάτικο πρωινό του 1998 ήρθε στη Λέσχη του 
ΣΑΚΑ ένας φίλος και… συναπόφοιτος. Ο χώρος, σκέ-
το γιαπί και εγώ ν’ αγωνιώ για τα οικονομικά του εγ-
χειρήματος. Του εξήγησα τι θέλαμε να κάνουμε, ενώ 
όση ώρα μιλούσα διέκρινα έντονη συγκίνηση στα μά-
τια του. Τελειώνοντας την «περιήγηση» μου λέει: 

–  Βρε Άρη, πρόσεξες τη συγκίνηση μου όταν σε άκουγα;
–  Και βέβαια, του απήντησα, αλλά, από διακριτικότη-

τα, δεν σε ρώτησα το λόγο.
–  Λοιπόν, άκουσέ με και θα καταλάβεις. Στον πόλεμο, 

σ’ αυτό το σημείο έκανα Κρυφό Σχολειό με την Φυ-
λακτοπούλου –να ’ναι καλά εκεί που βρίσκεται. Πό-
σα χρήματα πιστεύεις ότι θα χρειαστούν για να το τε-
λειώσεις, Πρόεδρε;
Κι έτσι έγινε αυτό το κόσμημα, το στέκι του αποφοί-
του που, ως σημείο αναφοράς, μας φέρνει όλο και κο-
ντύτερα.
Είμαι βέβαιος, τώρα που βρέθηκε κοντά στη…δασκά-
λα του, θα το θαυμάζουν και οι δυο μαζί και σίγου-
ρα θα αισθάνονται την ευγνωμοσύνη και ένα μεγάλο 
«ευχαριστώ» που όλοι οι 10.400 απόφοιτοι τους στέλ-
νουμε κοιτώντας στον ουρανό.
Αυτός ήταν ο αείμνηστος Θεόδωρος Σαμούρκας ’47. 
Να ’ναι καλά εκεί που βρίσκεται και να προσεύχε-
ται για μας.
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Το Μπενάκειο κατέχει κεντρική θέση όχι μόνο στη 
χωροταξική πραγματικότητα του campus του 
Ψυχικού αλλά, κυρίως, στις αναμνήσεις όλων 
μας και, κατ’ επέκτασιν, στους συμβολισμούς 

της κολλεγιακής ζωής. Υπό αυτό το πρίσμα, οι εκτελούμε-
νες εργασίες ανακατασκευής προσελκύουν το έντονο εν-
διαφέρον των αποφοίτων.

Ενόψει της ηλικίας του κτηρίου (ο θεμέλιος λίθος τέθη-
κε το 1927), η ανακαίνιση προβάλλει ως μια αυτονόητη και 
επιτακτική ανάγκη.

Όπως αναφέρεται: «Το έργο αποσκοπεί στην αναβάθ-
μιση του Μπενακείου κτηρίου ώστε να αποτελέσει ένα σύγ-
χρονο σχολικό κτήριο, αντάξιο των προδιαγραφών του Ελ-
ληνοαμερικανικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος.

Με το έργο προβλέπονται:
- Η αποκατάσταση και συντήρηση των οικοδομικών 

στοιχείων του υφιστάμενου κελύφους προκειμένου να αντε-
πεξέλθει τις επόμενες δεκαετίες με τον ίδιο τρόπο που ωρί-
μασε από το 1929 έως σήμερα.

- Η ενσωμάτωση στο κτήριο σύγχρονων εγκαταστάσε-
ων ηλεκτρομηχανολογικών και υδραυλικών δικτύων, που 
να μπορούν να προσαρμόζονται στις διαρκώς αυξανόμενες 
ανάγκες τεχνολογικής εξυπηρέτησης και ταυτόχρονα να 
επιτρέπουν, μέσα από την σωστή και «έξυπνη» λειτουργία 
τους, να επιτυγχάνεται εξοικονόμηση ενέργειας.

- Η επίτευξη σωστής ακουστικής στις αίθουσες διδασκα-
λίας και στην αίθουσα Χωρέμη.

Η προσαρμογή του κτηρίου στις σύγχρονες απαιτήσεις 
πυρασφάλειας και εκκένωσης σε περίπτωση έκτακτης ανά-
γκης (φωτιά, σεισμοί κ.λπ.)

- Η διευκόλυνση πρόσβασης και εξυπηρέτησης για τα 
Άτομα Μειωμένης Κινητικότητας.

Συντήρηση - Ανακαίνιση - Λειτουργική αναβάθμιση
Μπενακείου Διδακτηρίου

και ανάδειξη των ιστορικών αρχιτεκτονικών στοιχείων του
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Η επέμβαση θα σέβεται το αρχιτεκτονικό ύφος των χώρων και την 
τυπολογία του ιστορικού κτηρίου, το οποίο πέρα από τις αρχιτεκτονι-
κές αρετές του εκφράζει το πνεύμα των πρωτοπόρων ιδρυτών του Σχο-
λείου και αποτελεί ένα σημείο αναφοράς για τους χιλιάδες αποφοίτους 
και φίλους του».

Η νέα πραγματικότητα φιλοδοξεί να αποδώσει το κτήριο απαλλαγ-
μένο από τις αδυναμίες αυτές. Οι εργασίες έχουν σχεδιασθεί και πραγ-
ματοποιούνται με γνώμονα τον περιορισμό στο ελάχιστο των οχλήσε-
ων κατά τις ώρες λειτουργίες του Σχολείου. Για το λόγο αυτό έχουν γί-
νει προσωρινά μετακινήσεις ορισμένων τάξεων και γραφείων σε άλλους 
χώρους του campus του Ψυχικού καθώς και ειδικές ρυθμίσεις στο χώρο 
στάθμευσης αυτοκινήτων. Στο εγχείρημα συμμετέχει πληθώρα απο-
φοίτων όπως οι κ.κ. Μιχαήλ Αγγελίδης ’80 (πολιτικός μηχανικός), Ιω-
άννης Ασκητόπουλος ’60 (μηχανολόγος ηλεκτρολόγος), Αλέξανδρος 
Καμαρινός ’94 (μηχανολόγος), Κωνσταντίνος Καραντινός ’57 (πολιτι-
κός μηχανικός), Νικόλαος Καραντινός ’99 (πολιτικός μηχανικός), Κυ-
ριάκος Σαμπατακάκης ’89 (τοπογράφος μηχανικός), Νίκος Συνοδινός 
’97 (πολιτικός μηχανικός), Αλέξανδρος Τομπάζης x’58 (αρχιτέκτων μη-
χανικός), Γεώργιος Χατζόπουλος ’52 (μηχανολόγος). 

Μετά την ολοκλήρωση της φάσης των εργασιών στο ισόγειο του 
Μπενακείου ο ΕΡΜΗΣ θα επανέλθει με πλουσιότερο και εκτεταμέ-
νο υλικό.

Το σύνθετο αυτό έργο αναμένεται να ολοκληρωθεί τη χρονιά εορ-
τασμού της 80ετηρίδας του Μπενακείου, η πλήρης λειτουργία του οποί-
ου άρχισε το ακαδημαϊκό έτος 1929-30.

Πηγή: «Ανακαίνιση Μπενακείου Κτιρίου στο Ψυχικό, Ελληνοαμερικανικόν 
Εκπαιδευτικό Ίδρυμα/Κολλέγιο Αθηνών-Κολλέγιο Ψυχικού, Ιούνιος 2008»

Κατά την διάρκεια των έργων συντήρησης και ανακαίνισης του Μπενακείου διδακτηρίου η πύλη της οδού Μπιζανίου θα είναι ανοικτή
μόνο για τα σχολικά λεωφορεία και, για λόγους ασφαλείας, δεν θα επιτρέπεται η είσοδος σε άλλα οχήματα και σε πεζούς.

Για την είσοδό σας στους χώρους του σχολείου, θα χρησιμοποιείτε πλέον την Κεντρική Πύλη
και για τη στάθμευση των αυτοκινήτων κατά τις ώρες λειτουργίας του σχολείου τα χωμάτινα γήπεδα ή το χώρο εκτός Κολλεγίου.

Τέλος, το Γραφείο Εισαγωγής μαθητών, το Office of Develpment, το Γραφείο Δ/νσης Προσωπικού, το Φωτοτυπικό του Μπενακείου και το Ιατρείο
έχουν μεταφερθεί σε προσωρινά γραφεία στο χώρο δίπλα από το ΣΑΚΑ.
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Η χρηματοπιστωτική κρίση ξέσπασε το καλοκαί-
ρι του 2007 όταν τη διεθνή οικονομία χαρακτή-
ριζαν υψηλοί ρυθμοί ανάπτυξης, χαμηλός πλη-
θωρισμός και χαμηλή ανεργία. Πυροδοτήθηκε 

από τα αμερικανικά στεγαστικά δάνεια χαμηλής πιστολη-
πτικής αξιολόγησης.

 Υπήρξε μια ταχύτατη ανάπτυξη στον αριθμό των δα-
νείων που χορηγούσαν οι αμερικανικές τράπεζες σε δανει-
ολήπτες που είχαν κακό ιστορικό εξυπηρέτησης των υπο-
χρεώσεών τους. Σύντομα πολλοί εξ αυτών αδυνατούσαν 
να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους και να καταβά-
λουν τις δόσεις.

 Τα μη εξυπηρετούμενα στεγαστικά αυξήθηκαν και οι 
τιμές των ακινήτων άρχισαν να υποχωρούν. Οι επενδυτές 
που είχαν τοποθετηθεί σε τίτλους οι οποίοι είχαν εκδοθεί με 
υποκείμενη αξία τα εν λόγω στεγαστικά - τίτλοι οι οποίοι 
είχαν εκδοθεί από τις τράπεζες - άρχισαν να ψάχνουν πόσο 
μεγάλη ήταν η έκθεσή τους στο αυξανόμενο ρίσκο. Σύντο-
μα ανακάλυψαν ότι ήταν αδύνατο να αποτιμήσουν την αξία 

και το ρίσκο αυτών των ιδιαίτερα σύνθετων προϊόντων.
 Σημειώνεται ότι η τιτλοποίηση αυτών των στεγαστικών 

δανείων αξιολογήθηκε από τους μεγάλους οργανισμούς πι-
στοληπτικής αξιολόγησης συχνά με ΑΑΑ από τις υψηλό-
τερες δηλαδή αξιολογήσεις...

 Η αγορά γι’ αυτούς τους τίτλους ουσιαστικά κατέρ-
ρευσε και έπαψε να υπάρχει. Μπορούσαν μόνο να πουλη-
θούν σε εξευτελιστικά χαμηλές τιμές και πολύ χαμηλότε-
ρα από την εκτιμώμενη μακροπρόθεσμη οικονομική προο-
πτική τους. Οι τράπεζες που είχαν τοποθετηθεί σε τέτοιους 
τίτλους μαζικά είχαν υποθέσει πως η ρευστότητά τους θα 
ήταν δεδομένη. Αυτό απεδείχθη όμως εσφαλμένο.

 Κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού του 2007 πολλά 
χρηματοπιστωτικά ιδρύματα κατέρρευσαν. Οι τράπεζες οι 
οποίες είχαν καταστεί εξαρτημένες από τη βραχυπρόθε-
σμη χρηματοδότησή τους από τις κεφαλαιαγορές ξαφνικά 
ανακάλυψαν ότι τα επιχειρηματικά τους σχέδια δεν ήταν 
πια βιώσιμα.

 Ως αποτέλεσμα της αβεβαιότητας αυτής οι τράπεζες 
άρχισαν να συσσωρεύουν ρευστά περιουσιακά στοιχεία και 
κεφάλαια και το κόστος δανεισμού μεταξύ των τραπεζών 

Του Ηλία Μπέλλου*  ’85

| Θ Ε Μ Α |

Το παγκόσμιο
χρηματοοικονομικό

σύστημα στα όριά του

*   Διευθυντής του οικονομικού portal isotimia.gr και σύμβουλος έκδοσης 
της εφημερίδας Ισοτιμία
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εκτοξεύτηκε. Παράλληλα οι κεντρικές τράπεζες είχαν πε-
ριορισμένη δυνατότητα αντίδρασης με μείωση των επιτο-
κίων αναφοράς εξαιτίας των πληθωριστικών πιέσεων που 
επικρατούσαν από την αλματώδη άνοδο των τιμών του πε-
τρελαίου και των τροφίμων.

 Καθώς οι τράπεζες αποκάλυπταν ζημίες, οι ανησυ-
χίες εντείνονταν. Αυξήθηκαν δε περαιτέρω, καθώς άρχι-
σαν να εγγράφουν στους ισολογισμούς τους υποχρεώσεις 
που μέχρι πρότινος δεν αποτυπώνονταν σε αυτούς. Αυτό 
που άρχισε σαν μια κρίση ρευστότητας, δυσκολίας δηλαδή 
στη χρηματοδότηση της καθημερινής λειτουργί-
ας, εξελίχθηκε σε μια ευρύτερη υπόθεση κεφα-
λαιακής επάρκειας ολόκληρου του συστήματος.

 Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο εκτίμησε 
πρόσφατα ότι η μεγάλη πλειοψηφία αυτών των 
ζημιών δεν έχει ακόμη αποτυπωθεί και αναμένε-
ται να ξεπεράσει τα 2 τρισ. δολάρια μόνο στην 
αμερικανική αγορά. Η ανάπτυξη της τιτλοποίη-
σης σήμαινε ότι ήταν πια δύσκολο να αναγνωρι-
στεί σε ποιον έπεφτε το τελικό ρίσκο να επωμι-
σθεί τις ζημίες. Ως αποτέλεσμα οι τράπεζες παρέ-
μειναν απρόθυμες να δανείσουν η μία την άλλη 
και η διατραπεζική αγορά συνέχισε να παγώνει 
και το κόστος του χρήματος παρέμενε υψηλό.

 Έτσι φτάσαμε στον Σεπτέμβριο του 2008, 
όταν η κατάρρευση της Lehman Brothers οδή-
γησε στην κατάρρευση της εμπιστοσύνης σε ολό-
κληρο το διεθνές τραπεζικό σύστημα. Τα πιστω-
τικά ιδρύματα ήταν όλα εκτεθειμένα εξαιτίας της μεγάλης 
μόχλευσης των ισολογισμών τους και του σύνθετου δικτύ-
ου των διμερών συμβατικών υποχρεώσεων που είχαν ανα-
πτύξει.

 Οι επενδυτές άρχισαν να αποστρέφονται κάθε μορφή 
ρίσκου. Μαζί με τις αυξανόμενες ανησυχίες για την οικο-
νομική ανάπτυξη κατέρρευσαν και οι τιμές πολλών επεν-
δύσεων και ειδικά των μετοχών και των επιχειρηματικών 
ομολόγων. Η εξέλιξη αυτή έφερε το εύθραυστο παγκόσμιο 
χρηματοπιστωτικό 
σύστημα στο χεί-
λος της καταστρο-
φής.

 Η παγκόσμια 
οικονομία ανα-
πτυσσόταν με 
ισχυρούς ρυθμούς 
όταν εκδηλώθη-
κε η κρίση. Η αμε-
ρικανική οικονο-
μία ήταν η πρώτη 
που επιβραδύνθη-
κε, αλλά σύντομα η 
κρίση μεταδόθηκε σε άλλες ανεπτυγμένες οικονομίες. Έως 
τα μέσα του 2008 πολλές από αυτές βρίσκονταν σε ύφεση. 
Οι αναδυόμενες αγορές από την άλλη πλευρά, εξαιτίας της 
έντονης εμπορικής δραστηριότητας και των υψηλών τιμών 
των εμπορευμάτων εμφανίζονταν να έχουν σχετική ανοσία.

 Όπως αποκάλυψαν όμως τα γεγονότα του Σεπτεμβρί-

ου, η κρίση εμπιστοσύνης σύντομα περιέλαβε όλον τον κό-
σμο. Αυτή η κρίση τροφοδότησε με τη σειρά της μεγάλες 
υποχωρήσεις στο εμπόριο, την παραγωγή και τις επενδύ-
σεις διεθνώς. Καθώς η παγκόσμια οικονομία επιβραδύνει, 
η ανεργία αυξάνεται και ο πληθωρισμός υποχωρεί.

 Κατά τη διάρκεια του τελευταίου έτους εξαιτίας της πο-
λυπλοκότητας και των αβεβαιοτήτων της παγκόσμιας οικο-
νομικής κρίσης, οι προβλέψεις για την οικονομική ανάπτυ-
ξη ανά τον κόσμο αναθεωρούνται συνεχώς προς τα κάτω. 
Οικονομίες που αρχικά δεν επηρεάστηκαν από τα προβλή-

ματα στις αγορές, κτυπήθηκαν από τον αντίκτυπο της επι-
βράδυνσης στο παγκόσμιο εμπόριο.

 Οι τράπεζες εξακολουθούν να ανακαλύπτουν ζημίες 
που πρέπει να αντιμετωπισθούν με πρόσθετα κεφάλαια. 
Όμως η κατάρρευση της κεφαλαιοποίησης του τραπεζι-
κού κλάδου καθιστά ολοένα και δυσκολότερη την άντλη-
ση των κεφαλαίων αυτών από τον ιδιωτικό τομέα. Ως εκ 
τούτου υπάρχει ο κίνδυνος οι τράπεζες εφόσον δεν στηρι-
χθούν από το κράτος να σταματήσουν τις χορηγήσεις σε 

επιχειρήσεις και νοικοκυριά. 
Σε αυτό το σημείο βρισκόμα-
στε σήμερα. Η πρόκληση εί-
ναι να περιοριστεί ο αντίκτυ-
πος αυτών των πιέσεων στην 
ευρύτερη οικονομία.

 Η παγκοσμιοποίηση έχει 
προσφέρει σημαντικά οφέ-
λη τις τελευταίες δεκαετίες. 
Οι καταναλωτές απέκτησαν 
πρόσβαση σε ευρύτερη επι-
λογή προϊόντων και υπηρε-
σιών. Οι τιμές υποχώρησαν. 
Η παραγωγικότητα αυξήθη-

κε και σημαντικό ποσοστό του πληθυσμού πέρασε πάνω 
από το όριο της φτώχειας. Παρ’ όλα αυτά, όμως, η παγκο-
σμιοποίηση έφερε μαζί της προκλήσεις όπως η κλιματική 
αλλαγή, η ανισόρροπη ανάπτυξη και η ευρύτατη έκθεση 
σε χρηματοοικονομικές κρίσεις.

 Η αυξημένη διεθνής χρηματοοικονομική αλληλεξάρ-

Τα δύο τρίτα της αύξησης του δα-
νεισμού κατά τη διάρκεια της τελευ-
ταίας δεκαετίας σημειώθηκε εντός 
του χρηματοοικονομικού συστήμα-
τος αντί στην ευρύτερη οικονομία.
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τηση επέτρεψε κινήσεις κεφαλαίων ρεκόρ. Οι επιχειρή-
σεις μπόρεσαν ολοένα και πιο εύκολα να έχουν πρόσβα-
ση σε κεφάλαια από όλο τον πλανήτη, ενώ οι επενδυτές 
μπορούν πλέον να τοποθετηθούν και εκτός των εγχώρι-
ων αγορών τους.

 Οικονομίες όπως η αμερικανική και η ευρωπαϊκή αντα-
ποκρίθηκαν στην αύξηση του παγκόσμιου εργατικού δυ-
ναμικού που έφερε η ενσωμάτωση των αναδυόμενων αγο-
ρών στην παγκόσμια οικονομία, αυξάνοντας κατανάλω-
ση και επενδύσεις. Μπόρεσαν έτσι να συντηρήσουν μεγά-
λα ελλείμματα στα ισοζύγια τρε-
χουσών συναλλαγών τα οποία 
χρηματοδοτήθηκαν με εξωτερι-
κό δανεισμό. Την ίδια ώρα, κα-
θώς πολλές ασιατικές οικονομί-
ες γιγαντώθηκαν, άρχισαν να δη-
μιουργούν αποταμιεύσεις που ξε-
πέρασαν τις εγχώριες επενδύσεις 
και με δεδομένη την φιλοεξαγω-
γική στρατηγική τους, δημιούργη-
σαν πλεονάσματα που επενδύθη-
καν στο εξωτερικό.

 Η είσοδος της Κίνας, της Ιν-
δίας και άλλων αναδυόμενων στο 
παγκόσμιο εμπορικό χάρτη, αύξη-
σε την προσφορά εργατικού δυ-
ναμικού, το παγκόσμιο εμπόριο 
και την προσφορά φτηνών προ-
ϊόντων. Η εξέλιξη αυτή διέθετε 
ισχυρή αποπληθωριστική δύναμη.

 Χαμηλός πληθωρισμός σε 
συνδυασμό με τεράστιες κινήσεις 
κεφαλαίων βοήθησαν στην επι-
κράτηση χαμηλών επιτοκίων ανά 
τον πλανήτη και πίεσαν τις απο-
δόσεις των παραδοσιακών τοπο-
θετήσεων. Καθώς οι αποδόσεις 
υποχωρούσαν, οι τράπεζες ανα-
ζήτησαν νέους τρόπους για την 
αύξηση των εσόδων τους. Αυτή η 
αναζήτηση οδήγησε στο κύμα της 
χρηματοοικονομικής καινοτομίας 
της οποίας μάρτυρας έγινε όλος ο 
κόσμος όταν έμαθε για τις περιβό-
ητες πλέον τιτλοποιήσεις των δα-
νείων της δευτερογενούς στεγα-
στικής αγοράς των ΗΠΑ.

 Οι τράπεζες αντί να βασι-
στούν στην παραδοσιακή άντλη-
ση κεφαλαίων από τις καταθέσεις, 
άρχισαν να αντλούν ποσά από τις 
κεφαλαιαγορές για να εξασφαλί-
σουν χρηματοδοτήσεις. Σημειώ-
θηκε δραματική αύξηση στη χρή-
ση σύνθετων μορφών τιτλοποιή-
σεων όπου απλά δάνεια πακετά-
ρονται και πωλούνται σε τρίτους.

 Είναι αυτές οι καινοτομίες στη λειτουργία των τραπε-
ζών που χαλάρωσαν τα όρια στους ισολογισμούς. Οι τρά-
πεζες μπόρεσαν να δώσουν ολοένα και περισσότερες χο-
ρηγήσεις, αυξάνοντας τη μόχλευσή τους, τον λόγο δηλα-
δή δανεισμού προς κεφάλαια σε δραματικά όπως αποκα-
λύπτεται επίπεδα. 

Επιπρόσθετα άρχισαν να εμπορεύονται και να τοποθε-
τούνται στα δομημένα αυτά προϊόντα που δεν αποτυπώ-
νονταν στους ισολογισμούς τους αυξάνοντας παράλληλα 
περαιτέρω τον δανεισμό τους.

 Τα αυξημένα επίπεδα δανει-
σμού και τιτλοποιήσεων άφησαν 
τις τράπεζες εκτεθειμένες, καθώς 
η κρίση άρχισε να εξελίσσεται. Οι 
σύνθετες τιτλοποιήσεις περιόρι-
σαν όμως και τη διαφάνεια. Οι 
τράπεζες ανησυχούσαν λιγότερο 
για πιστωτικούς κινδύνους, καθώς 
τα δάνειά τους πωλούνταν σε δεύ-
τερη φάση σε τρίτους. Ελάχιστη ή 
και καθόλου προσοχή δόθηκε στις 
πιθανότητες αρνητικών εξελίξε-
ων από τις ανεξάρτητες υπηρε-
σίες πιστοληπτικής αξιολόγησης 
στην κρίση των οποίων οι επενδυ-
τές άρχισαν να επαφίενται.

 Τα δύο τρίτα της αύξησης του 
δανεισμού κατά τη διάρκεια της 
τελευταίας δεκαετίας σημειώθη-
κε εντός του χρηματοοικονομι-
κού συστήματος αντί στην ευρύ-
τερη οικονομία. Επιπλέον κατέ-
στη προφανές ότι οι μισθολογι-
κές πολιτικές των τραπεζών ενε-
θάρρυναν τη βραχυπρόθεσμη δη-
μιουργία κερδών χωρίς ιδιαίτερη 
αφοσίωση στους μακροπρόθε-
σμους κινδύνους που αυτό δημι-
ουργούσε.

 Οι ρυθμιστικές αρχές ανά 
τον κόσμο δεν έλαβαν ποτέ υπό-
ψιν τους τη σημασία των χρημα-
τοοικονομικών καινοτομιών και 
τη χρήση εκτός προϋπολογισμού 
επενδυτικών οχημάτων στα οποία 
κρύβονταν οι επικίνδυνες επενδύ-
σεις. Οι αυξανόμενες συναλλαγές 
μεταξύ των τραπεζών κατέστησαν 
το σύστημα υπερβολικά μοχλευ-
μένο, περισσότερο αλληλεξαρ-
τημένο και σε τελική ανάλυση λι-
γότερο ανθεκτικό σε σοκ. Οι συ-
στημικοί αυτοί κίνδυνοι έχουν τε-
ράστιες επιπλοκές και αποκαλύ-
πτουν την ανάγκη για ισχυρό δι-
εθνή συντονισμό αλλά και εθνι-
κές ενέργειες.

 • Θα πρέπει να εξεταστεί η αποτελε-
σματικότητα των μέτρων που έχει 
πάρει ο δημόσιος τομέας και να γί-
νουν οι απαραίτητες αναπροσαρ-
μογές.

 • Θα πρέπει να ενισχυθούν κεφαλαι-
ακά οργανισμοί όπως το Διεθνές 
Νομισματικό Ταμείο και η Παγκό-
σμια Τράπεζα, ώστε να μπορέσουν 
να στηρίξουν χώρες με περιορισμέ-
νες εισροές κεφαλαίων.

 • Θα πρέπει να εξασφαλιστεί η κε-
φαλαιακή επάρκεια των τραπεζών, 
ώστε να συνεχιστεί ο εγχώριος και 
διεθνής δανεισμός ακόμα και με 
άμεση εμπλοκή του κράτους ή των 
κρατικών τραπεζών.

 • Θα πρέπει να αντιμετωπιστεί η de 
facto επάνοδος του προστατευτι-
σμού.

 • Θα πρέπει να αναμορφωθεί το επο-
πτικό σύστημα του παγκόσμιου 
χρηματοπιστωτικού στερεώματος 
κλείνοντας τα παράθυρα, ενισχύο-
ντας την εταιρική διακυβέρνηση και 
συντονίζοντας τα θεσμικά πλαίσια 
μεταξύ των οικονομιών.

 • Αποδεικνύεται χρήσιμη η δημιουρ-
γία ενός παγκόσμιου συστήματος 
έγκαιρης προειδοποίησης, ώστε να 
ελαχιστοποιηθούν οι κίνδυνοι για 
ανάλογα σοκ στο μέλλον.

 • Θα πρέπει να συμφωνηθούν στρα-
τηγικές ισορροπημένης ανάπτυξης 
που να κλείνουν την ψαλίδα μεταξύ 
φτωχών και πλούσιων εθνών και πα-
ράλληλα να αντιμετωπίζουν ζητή-
ματα κυριολεκτικής επιβίωσης όπως 
της αλλαγής του κλίματος.

Στην παρούσα φάση χρειάζεται
μια παγκόσμια στρατηγική

για την αντιμετώπιση της κρίσης

| Θ Ε Μ Α |
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Οικονομική ΚΡΙΣΗ

Η οπτική των αποφοίτων
Επιμέλεια: Δημήτρης Μαργαρώνης ’85

Είναι πλέον διάχυτη η πεποίθηση ότι η παγκόσμια 
οικονομική κρίση δεν μονοπωλεί απλώς την ειδη-
σεογραφία, αλλά στιγματίζει την καθημερινότητα 
και τη σύγχρονη κοινωνική πραγματικότητα. Ακό-

μη πιο οδυνηρή από τη βίωση της κρίσης είναι ίσως η δια-
πίστωση του εύρους και του βάθους της, ήτοι της πολυε-
πίπεδης έκτασης αλλά και της πρωτοφανούς έντασης του 
φαινομένου, που αναπόφευκτα την «εξάγει» και τη διαχέ-
ει από την αμιγώς οικονομική σφαίρα στο ευρύτερο κοι-
νωνικό πλαίσιο. 

Ωστόσο, η επιστημονι-
κή και τεχνική προσέγ-

γιση του ζητήματος 
υπερβαίνει τους 
στόχους της δικής 
μας αναφοράς. 
Αντιθέτως, ο ΕΡ-
ΜΗΣ ενδιαφέρε-
ται να αναδείξει 
αυτή την πρακτι-
κή επίπτωση των 
νέων δεδομένων 
στη ζωή και τη 
δράση ενεργών 
και καταξιω-
μένων μελών 
της κοινότη-
τας των απο-
φοίτων, υπό 
το πρίσμα της 
επιχειρηματι-
κής, ερευνη-
τικής ή θεσμι-
κής τους ιδιό-
τητας. Είναι 
περιττό να 
αναφερθεί 

ό τ ι 
η 

επιλογή των συνο-
μιλητών μας υπήρ-
ξε δειγματοληπτική, 
με αναφορά σε μια 
αστείρευτη κολλε-
γιακή δεξαμενή αν-
θρώπων εγνωσμέ-
νου κύρους και δη-
μιουργικής προ-
σφοράς, που ουδέ-
ποτε θα μπορού-
σε να εξαντλη-
θεί ή να αποτυπω-
θεί ποσοτικά στο 
πλαίσιο ενός αφι-
ερώματος. Ο ΕΡ-
ΜΗΣ απολογεί-
ται για την άσκη-
ση αυτής της δια-
κριτικής ευχέρει-
ας και θα κατα-
βάλει κάθε δυ-
νατή προσπά-
θεια ώστε το αν-
θρώπινο δυνα-
μικό της κοινό-
τητας των αποφοίτων 
να επανέρχεται συστηματικά και αντιπροσωπευτικά μέσα 
από τις σελίδες του.

Με αυτές τις διευκρινίσεις, παρουσιάζουμε τις άκρως 
ενδιαφέρουσες τοποθετήσεις που λάβαμε ως τιμητική 
ανταπόκριση στην πρόσκληση που απευθύναμε υπό την 
ακόλουθη μορφή:

   Περιγράψτε συνοπτικά την έκταση και τις συ-
νέπειες της διεθνούς οικονομικής κρίσης στον 
κλάδο δραστηριοποίησής σας και αναφέρατε 
τις όποιες προοπτικές διεξόδου. Πώς πιστεύε-
τε ότι θα επηρεαστεί ο προϋπολογισμός, ο σχε-
διασμός και το ανθρώπινο δυναμικό των εται-
ρειών κατά την επόμενη διετία; Θεωρείτε την 
αντίδραση Κράτους και ιδιωτικού τομέα έγκαι-
ρη και αποτελεσματική; Αποτιμήστε τα τυχόν 
μελλοντικά θετικά αποτελέσματα της κρίσης.
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Νίκος Δήμου ’54
Συγγραφέας

Ισως αυτή η 
ο ι κ ο ν ο μ ι -
κή κρίση να 
πρέπει να 

ονομαστεί «ο θρί-
αμβος του φα-
ντασιακού». Διό-
τι δεν στέρεψαν οι 
πλουτοπαραγωγι-
κές πηγές, δεν τε-

λείωσε το πετρέλαιο, δεν έπαψαν να ει-
σάγονται και να παράγονται τεχνολο-
γικές καινοτομίες. Δεν έγινε κάποιος 
μεγάλος πόλεμος που να καταστρέψει 
και να αφανίσει τον πλούτο των λαών. 
Αυτό που έγινε κινήθηκε στον χώρο 
της φαντασίας. Μερικοί άπληστοι άρ-
χισαν να παράγουν, να πουλάνε και να 
μεταπουλάνε ανύπαρκτες (δηλαδή φα-
νταστικές) αξίες. Οι (μη) αξίες αυτές 
πολλαπλασιάστηκαν και κάποτε άρχι-
σαν να ξεφουσκώνουν όλες μαζί – σαν 
μπαλόνια σε παιδικό πάρτι.

Κι εδώ έρχεται ο δεύτερος θρίαμ-
βος του φαντασιακού. Ο κόσμος τρό-
μαξε από τις καταρρεύσεις τραπεζών 
και ιδρυμάτων και σταμάτησε να κα-
ταναλώνει. Ακόμα και αυτοί που δεν 
είχαν πληγεί, που δεν είχαν χάσει κάτι, 
έπαψαν να αγοράζουν, να διακινούν 
το χρήμα. (Η φαντασία στην απαξία). 
Αποτέλεσμα: η κατανάλωση κατέρ-
ρευσε, άρα η παραγωγή, άρα οι θέ-
σεις εργασίας, άρα τώρα περισσότε-
ροι δεν μπορούν πια πραγματικά (και 
όχι φαντασιακά) να καταναλώσουν. 
Φαύλος κύκλος.

Αν ήμουν υπεύθυνη κυβέρνηση 
θα έλεγα στον κόσμο: καταναλώνε-
τε γιατί χανόμαστε! Και οι οικονομο-
λογούντες ας σταματήσουν τις ανο-
ησίες περί κατάρρευσης του καπιτα-
λισμού και του νέο-φιλελευθερισμού 
κι ας προτρέψουν τον κόσμο να ξεφύ-
γει από τον φαύλο κύκλο του φόβου. 
Αλλιώς η φαντασιακή κρίση θα γίνει 
πραγματική. 

Δημήτρης Γ. Μαύρος ’62
Διευθύνων Σύμβουλος Spot Thompson 
Όμιλος Ολικής Επικοινωνίας

Στην Ελ-
λ ά δ α 
μιλάμε 
π ο λ ύ 

για κρίση και αν 
ακούμε τις ειδή-
σεις και τις εκπο-
μπές στα ΜΜΕ, 
έχουμε την αί-
σθηση ότι βρι-

σκόμαστε στο χείλος του γκρεμού. Η 
αλήθεια είναι ότι όλα αυτά σε μεγά-
λο βαθμό επηρεάζουν την ψυχολογία 
των καταναλωτών που αντιδρούν φο-
βικά και περιορίζουν τις αγορές τους 
συμβάλλοντας έτσι στην έλευση της 
πραγματικής κρίσης στην οικονο-
μία. Ακόμα και αν δεν είχαμε το γε-
γονός της κατάρρευσης των χρημα-
τοπιστωτικών οργανισμών στο εξωτε-
ρικό (πράγμα που δεν συμβαίνει στην 
χώρα μας) και αν οι καταναλωτές 
ξαφνικά, χωρίς αλλαγή στα εισοδή-
ματα τους, αποφάσιζαν να μειώσουν 
τις αγορές τους, κατά ένα μικρό πο-
σοστό, ας πούμε 10%, πάλι θα αντιμε-
τωπίζαμε ύφεση στην οικονομία.

Στον κλάδο της διαφήμισης υπάρ-
χει μια τάση να μειώνονται τα κονδύ-
λια, γιατί είναι ο πιο γρήγορος τρόπος 
να περιορίσει κανείς το κόστος του. 
Είναι ακόμη νωρίς για να βγάλει κα-
νείς συμπεράσματα, αλλά στους δυο 
πρώτους μήνες βλέπουμε μια μείωση 
των διαφημιστικών κονδυλίων περί-
που 15%. Κάποιοι κλάδοι, όπως τα 
αυτοκίνητα με 37% πτώση πωλήσε-
ων, έχουν μειώσει δραστικά την επι-
κοινωνία τους αλλά άλλοι κλάδοι 
όπως τα τρόφιμα και τα συσκευασμέ-
να προϊόντα δεν έχουν επηρεαστεί.

Όμως, η εμπειρία του παρελθό-
ντος μας έχει διδάξει ότι σε περιό-
δους κρίσης και ύφεσης υπάρχουν 5 
βασικοί λόγοι που συνηγορούν ενά-
ντια στην μείωση της υποστήριξης 

των μαρκών:
1. Κατ’ αρχάς το κτίσιμο εύρωστων 

μαρκών είναι μια μακροπρόθεσμη 
προσπάθεια.

2. Σε περιόδους ύφεσης υπάρχει πά-
ντα πολύ μικρότερο clutter στα 
ΜΜΕ, αφού κάποιοι κλάδοι με με-
γάλη πτώση μειώνουν αναγκαστι-
κά τα διαφημιστικά τους κονδύλια. 
Έτσι, η επικοινωνία γι’ αυτούς που 
συνεχίζουν να διαφημίζουν, γίνε-
ται πιο αποδοτική.

3. Είναι ζωτική η ανάγκη να προστα-
τέψουμε το μερίδιο αγοράς που 
ήδη κατέχουμε και αν είναι δυνα-
τόν να το αυξήσουμε. Η απουσία 
από την διαφήμιση έχει αποδει-
χθεί καταστροφική όπως πιστο-
ποιούν πληθώρα μελετών και σί-
γουρα θα μας κοστίσει περισσότε-
ρο στο μέλλον για να επανακτή-
σουμε την θέση που είχαμε.

4. Ακόμα και σε δύσκολους καιρούς, 
όπως αυτοί που ζούμε σήμερα, 
υπάρχουν πάντα ευκαιρίες που 
μπορεί να εκμεταλλευτούμε.

5. Τέλος, η διαφήμιση είναι επένδυση 
και όχι άλλο ένα κομμάτι των εξό-
δων που μπορούμε αβασάνιστα να 
κόβουμε.
Οι εταιρείες επικοινωνίας παρέ-

χουν στους πελάτες τους υπηρεσίες 
που ιδιαίτερα σε περιόδους ύφεσης 
πρέπει να μπορούν να απαντήσουν 
στα καυτά προβλήματα που δεν εί-
ναι άλλα από:
1. πτώση στις πωλήσεις,
2. μείωση των μεριδίων,
3. μείωση της κερδοφορίας.

Οι υπηρεσίες αυτές πρέπει να εί-
ναι βασικά στρατηγικού χαρακτήρα, 
αλλά ταυτόχρονα να δίνουν έμφαση 
σε συγκεκριμένα προγράμματα και 
ενέργειες που θα εφαρμοσθούν στην 
πράξη για να δώσουν λύση στα προ-
βλήματα αυτά.

Ας δούμε πιο αναλυτικά ποιες εί-
ναι οι υπηρεσίες που απαιτούνται:
1. κατ’ αρχάς ο εντοπισμός των πλέ-

ον αποδοτικών ομάδων πελατών
2. καθορισμός του πλέον αποδοτικού 

positioning της μάρκας
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3. επανεξέταση και επαναπροσδιορι-
σμός των μηνυμάτων

4. ενδυνάμωση της εταιρικής εικό-
νας και υποστήριξΉς της με όλα 
τα νέα media (social media, one to 
one επικοινωνία)

5. επαναφορά της εμπιστοσύνης με-
ταξύ αγοράς και μάρκας (βλέπε 
τον ρόλο της εταιρικής υπευθυνό-
τητας, CSR)

6. δημιουργία μηχανισμών θωράκι-
σης της μάρκας/ επιχείρησης από 
επιθέσεις (βλέπε το ρόλο του crisis 
management)

7. δημιουργία τρόπων μέτρη-
σης της απόδοσης των ενεργει-
ών marketing και επικοινωνίας 
(Return On Investment)

8. και τέλος, ενσωμάτωση και συντο-
νισμός της λειτουργίας των ανθρω-
πίνων πόρων στις δραστηριότητες 
marketing, ιδιαίτερα στους κλά-
δους που λειτουργούν με δίκτυα 
απευθείας επαφής με τους πελάτες 
τους (branded customer service)

Εν κατακλείδι, αυτό που απαιτεί-
ται είναι μια ολιστική προσέγγιση των 
προβλημάτων, πράγμα καθόλου εύ-
κολο, γιατί, εκτός από την οργάνω-
ση και τους πόρους που απαιτούνται, 
χρειάζεται βαθιά γνώση της αγοράς, 
γνώση των απαιτήσεων του ίδιου του 
πελάτη και επιπλέον απαιτείται η  
ανάμιξή μας στους μηχανισμούς δι-
αχείρισης των πόρων του πελάτη και 
λήψης εταιρικών αποφάσεων. 

Μια συμβουλή που θα έδινα σε 
εταιρείες παροχής επαγγελματικών 
υπηρεσιών είναι να αποφύγουν τις 
απολύσεις στο προσωπικό τους, για-
τί οι συνέπειες αυτού του μέτρου εί-
ναι τραγικές. Κι αυτό γιατί η αξία και 
τα περιουσιακά στοιχεία της επιχεί-
ρησης είναι συνάρτηση των ανθρω-
πίνων πόρων της. Αν προσθέσουμε σ’ 
αυτό και την ζημιά που θα προκλη-
θεί στο εργασιακό κλίμα με αρνητικές 
συνέπειες στην πορεία των εργασιών, 
μάλλον θα πρέπει να είναι το τελευ-
ταίο πράγμα που θα πρέπει να κάνει 
κανείς. 

Παναγής Καρέλλας ’71
Πρόεδρος Εμπορικού Συλλόγου Αθηνών

Οτ α ν 
διαβά-
ζ α μ ε , 
φοιτη-

τές οι περισσότε-
ροι, ιστορίες για 
την οικονομική 
κρίση του ’29, αι-
σθανόμασταν ότι 
αφορούσε ένα γε-

γονός που απείχε από την καθημερι-
νότητά μας όσο ο Β΄ Παγκόσμιος Πό-
λεμος ή οι δύο Βαλκανικοί Πόλεμοι. 
Κανείς μας δεν μπορούσε να φαντα-
στεί ότι αυτή η οδυνηρή ιστορία θα 
επαναλαμβανόταν στις μέρες μας με 
διαφορετικό μεν πρόσωπο αλλά με 
εξίσου -ίσως και περισσότερο- επώ-
δυνες επιπτώσεις.

Όλες οι ιστορίες για κάθε οικονο-
μική κρίση έχουν έναν κοινό παρανο-
μαστή, τα σενάρια κατάρρευσης. Τα 
σενάρια αυτά δίνουν αναμφίβολα τον 
παλμό και τον χαρακτήρα της κρίσης 
ως οικονομικού φαινομένου. Όμως 
αυτά μπορεί να είναι μεν τα κυρίαρ-
χα αλλά όχι τα μοναδικά χαρακτηρι-
στικά της. Η οικονομική δραστηριό-
τητα είναι μια δυναμική διαδικασία 
στην οποία συνυπάρχουν ταυτόχρονα 
η κρίση και η ευκαιρία. Θα μπορούσα-
με να πούμε ότι είναι οι δύο όψεις του 
ίδιου νομίσματος. Για την όψη της κρί-
σης οι δημοσιογράφοι, οι οικονομολό-
γοι και οι πολιτικοί ήδη έχουν φροντί-
σει να την περιγράψουν με τα πιο με-
λανά χρώματα. Άλλωστε μια ακόμη 
δόση μαύρου είναι εύκολη, βολική και 

ενδεχομένως πρακτική. Η άλλη όψη, 
αυτή που σκιαγραφεί την ευκαιρία έχει 
σκοπίμως(;) αγνοηθεί. Ίσως γιατί κάθε 
περιγραφή της γεννά υποχρεώσεις και 
ευθύνες. Ίσως γιατί από μόνη της δη-
μιουργεί την ανάγκη επανακαθορι-
σμού των προτεραιοτήτων. Ίσως γιατί 
δεν βολεύει κανέναν. Και όμως, όπως 
όλες οι κρίσεις, έτσι και αυτή που βι-
ώνουμε σήμερα μπορεί να αναδείξει 
νέες ευκαιρίες και αυτό γιατί απ’ αυτή 
καθεαυτήν τη διαδικασία κυοφορεί-
ται το καινούριο, το καινοτόμο, αυτό 
το οποίο θα δώσει την προσωπικότη-
τα του επόμενου οικονομικού κύκλου.

Σήμερα ασφαλώς όλα τα Think 
Tanks ανά την υφήλιο αναρωτιούνται 
ποια θα είναι τα χαρακτηριστικά της 
επόμενης μέρας. Θα είναι το ηλεκτρο-
νικό εμπόριο; Θα είναι μήπως οι αλ-
λαγές στις αναλογίες αξιοποίησης των 
παραγωγικών συντελεστών; Ή μήπως 
η κατασκευή μια νέας γκάμας προϊό-
ντων και υπηρεσιών; Η αλήθεια είναι 
ότι δεν μπορώ να δώσω καμία απά-
ντηση στο ερώτημα αυτό. Όμως είμαι 
σίγουρος ότι απάντηση υπάρχει, και σ’ 
αυτήν βρίσκεται κρυμμένη η πρόκλη-
ση του επιχειρείν.

Το επιχειρείν είναι μια από τις προ-
κλήσεις, η οποία για να γίνει πραγ-
ματικότητα θα πρέπει να υπερπηδή-
σει τις δυσκολίες που φέρνει η κρί-
ση. Η παγκόσμια οικονομία σήμερα 
βρίσκεται αντιμέτωπη με το φαινό-
μενο του ντόμινο που ξεκινά από τον 
χρηματοπιστωτικό τομέα και επεκτεί-
νεται σταδιακά σ’ όλους τους τομείς 
της οικονομίας. Ο τομέας του εμπο-
ρίου επηρεάζεται σε σημαντικό ποσο-
στό, αφού η κρίση στην αγορά χρή-
ματος χτυπά τόσο στη χρηματοδότη-
ση της λειτουργίας των επιχειρήσεων 
όσο και στη χρηματοδότηση της κα-
τανάλωσης. Επομένως τα μέτωπα που 
θα πρέπει να αντιμετωπίσει είναι δύο, 
αυτό του κόστους και αυτό της ζήτη-
σης. Στο μεν πρώτο η επιχείρηση κα-
λείται να αναζητήσει λύσεις, που θα 
εξασφαλίζουν όχι μόνο τη μείωση του 
κόστους λειτουργίας της αλλά και τη 
χρηματοδότησή της. Οι επιχειρήσεις 
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Κάντε

Δώστε στον εαυτό σας καθηµερινά 
τη χαλάρωση και την ευεξία που του 
αξίζει. Κλείστε τα µάτια, χαλαρώστε 

στη ζεστή αγκαλιά του νερού και 
αφεθείτε σε µια νέα µορφή 

πολυτέλειας. Χαρίστε στο σώµα σας 
µια µοναδική εµπειρία, σε ένα 

υδάτινο ταξίδι απόλαυσης.

Τα Ideales Spa ήρθαν για να σας 
προσφέρουν ένα νέο τρόπο ζωής: 

Απολαυστικό, 
Χαλαρωτικό, 

Αναζωογονητικό, 
Θεραπευτικό!

Επισκεφθείτε µας σήµερα για ένα απολαυστικό 
Test Dive στο Ideales Spa Showroom της 
Πεύκης ή σε ένα από τα 26 Showrooms 

σε όλη την Ελλάδα

Δαβάκη 18, Πεύκη
Τηλ.: 210 61 48 400
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καλούνται όσο καιρό διαρκεί η κρίση 
να ελαστικοποιήσουν τη δομή του κο-
στολογίου τους, προσαρμόζοντάς το 
στα ισχύοντα δεδομένα της αγοράς. 
Πρόκειται για τη βασική φιλοσοφία 
που θα πρέπει να διέπει τον επιχειρη-
ματικό σχεδιασμό. Με δεδομένο ότι το 
κόστος εργασίας αποτελεί ένα από τα 
πλέον σημαντικά στοιχεία κόστους, εί-
ναι απαραίτητο η κάθε επιχειρηματική 
απόφαση να υπακούει στην εν λόγω 
φιλοσοφία. Η προσαρμοστικότητα θα 
πρέπει να χαρακτηρίζει και την εμπο-
ρική πολιτική των επιχειρήσεων. Η 
προώθηση προϊόντων και υπηρεσιών 
που θα λαμβάνουν υπόψη τα πραγμα-
τικά δεδομένα της αγοράς είναι όρος 
επιβίωσης για όλες τις επιχειρήσεις.

Στο πλαίσιο αυτό, το πρώτο βήμα 
θα πρέπει να γίνει προς την πλευρά 
της γνώσης. Ο ακριβής προσδιορι-
σμός της επιχείρησης στο νέο περι-
βάλλον είναι η πλέον ασφαλής μέθο-
δος για την προσαρμογή της. Η διαδι-
κασία αυτή μπορεί να χαρακτηρισθεί 
από πολλούς ως άμυνα. Είναι αυτή 
που θα δημιουργήσει τις ευκαιρίες την 
επόμενη μέρα της κρίσης.

Από τη σκοπιά αυτή τόσο ο δημό-
σιος όσο και ο ιδιωτικός τομέας της 
οικονομίας αποδεικνύονται ιδιαίτε-
ρα δυσκίνητοι και στο σχεδιασμό και 
στην υλοποίηση πολιτικών αντιμετώ-
πισης της κρίσης. Προσπαθούν δηλα-
δή να την αντιμετωπίσουν χρησιμο-
ποιώντας πολιτικές που θα ταίριαζαν 
σε μια οικονομία σαν κι αυτή του ’29, 
αλλά είναι ανίσχυρες για μια οικονο-
μία που δρα σε ένα παγκοσμιοποιημέ-
νο περιβάλλον.

Προκειμένου λοιπόν να αντιμετω-
πισθεί η κρίση, θα πρέπει πρώτα να 
κατανοήσουμε την ίδια την οικονομία 
και τον τρόπο λειτουργίας της, την 
ατομική μας ευθύνη, αφού και εμείς 
οι ίδιοι συμμετέχουμε και διαμορφώ-
νουμε τις εξελίξεις, και στην συνέχεια 
να εφαρμόσουμε πολιτικές. Η διαδι-
κασία αυτή θα «γεννήσει» το νέο κοι-
νωνικοοικονομικό περιβάλλον και θα 
αναπτερώσει την ελπίδα και την προ-
οπτική. 

Νικόλαος Νανόπουλος ’71
Διευθύνων Σύμβουλος 
EFG Eurobank Ergasias Α.Ε. (Eurobank EFG)

Αναμφι-
σ β ή -
τ η τ α 
β ι ώ -

νουμε διεθνώς 
μια πρωτοφα-
νή, εξαιρετικά 
σύνθετη κρίση. 
Η ύφεση στην 
οποία έχει εισέλ-

θει η παγκόσμια οικονομία, σε συν-
δυασμό με την παρατεταμένη δυσλει-
τουργία των αγορών χρήματος και κε-
φαλαίων, την αύξηση της αβεβαιότη-
τας και επομένως και του περιθωρί-
ου του πιστωτικού κινδύνου αλλά και 
την πτώση των χρηματιστηρίων διε-
θνώς, εύλογα επηρεάζουν την ελληνι-
κή οικονομία και το ελληνικό τραπε-
ζικό σύστημα.

Εντούτοις, η ελληνική οικονομία 
διαθέτει αξιοσημείωτα αμυντικά χα-
ρακτηριστικά: είναι σχετικά κλειστή, 
βασισμένη περισσότερο σε υπηρεσί-
ες και λιγότερο στη βιομηχανία και 
τις εξαγωγές και συμμετέχει στην ευ-
ρωζώνη. Ο διευρυμένος δημόσιος το-
μέας διασφαλίζει τις θέσεις εργασίας 
και άρα το εισόδημα μεγάλου μέρους 
του ενεργού πληθυσμού, ενώ ευρύτε-
ρα δεν αναμένεται μεγάλη αύξηση της 
ανεργίας όπως σε άλλες χώρες. Θετι-
κά στην οικονομία και για όλους τους 
δανειολήπτες (νοικοκυριά και επιχει-
ρήσεις) θα επιδράσει και η μείωση των 
επιτοκίων παρέμβασης της ΕΚΤ. 

Η κατάσταση των ελληνικών τρα-
πεζών διαφοροποιείται σημαντι-
κά έναντι των τραπεζών στις Η.Π.Α. 
αλλά και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, 
τόσο σε ό,τι αφορά στην κεφαλαια-
κή τους επάρκεια, όσο και στην ποι-
ότητα του ενεργητικού τους. Οι ελλη-
νικές τράπεζες δεν έχουν ουσιαστικά 
έκθεση σε επενδυτικά προϊόντα υψη-

λού κινδύνου ούτε έχουν εμπλακεί σε 
κερδοσκοπικές δραστηριότητες. Αντί-
θετα, τα τελευταία χρόνια ακολούθη-
σαν μια στρατηγική που επικεντρώ-
θηκε κυρίως στη χρηματοδότηση των 
πελατών τους (επιχειρήσεων και νοι-
κοκυριών), καθώς και στην επιχειρη-
σιακή ανάπτυξή τους, τόσο στην Ελ-
λάδα όσο και στην ευρύτερη περιοχή. 
Αξιοποίησαν δηλαδή επιτυχώς τα κε-
φάλαιά τους σε παραδοσιακές τρα-
πεζικές δραστηριότητες και παράλ-
ληλα συνέβαλαν ουσιαστικά και στην 
ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας. 
Ακολούθησαν ένα διαφορετικό δρό-
μο ανάπτυξης, ίσως πιο συντηρητι-
κό αλλά τελικώς πιο ασφαλή και μα-
κροπρόθεσμα πιο αποδοτικό επεν-
δύοντας στην ανάπτυξή τους σε νέες 
αγορές των οποίων οι μακροπρόθε-
σμες προοπτικές παραμένουν θετι-
κές. Επίσης, έχουν διαφοροποιημένη 
βάση εσόδων και ικανοποιητική δια-
σπορά κινδύνων. Τέλος, απέδειξαν ότι 
μπορούν και σε συνθήκες κρίσης να 
παρουσιάζουν αυξημένη κερδοφορία 
προ προβλέψεων, κάτι που τους επέ-
τρεψε να θωρακίσουν τον ισολογισμό 
τους με πρόσθετες προληπτικές προ-
βλέψεις, ώστε να μπορούν να απορ-
ροφήσουν ενδεχόμενους απρόβλε-
πτους κινδύνους ή τυχόν περαιτέρω 
επιδείνωση του περιβάλλοντος λόγω 
της κρίσης.

Και είναι προς το συμφέρον της 
ελληνικής οικονομίας, οι τράπεζες να 
αντιμετωπίσουν με επιτυχία τις προ-
κλήσεις και να συνεχίσουν να παί-
ζουν το δημιουργικό διαμεσολαβητι-
κό τους ρόλο, ώστε να αμβλύνουν τις 
επιπτώσεις της κρίσης. Είναι σημαντι-
κό να γίνει αντιληπτό ότι οι ελληνικές 
τράπεζες συνεχίζουν να είναι αρωγοί 
της επιχειρηματικότητας και του νοι-
κοκυριού και στη δύσκολη αυτή συ-
γκυρία. Εξάλλου, χωρίς επιχειρημα-
τικότητα δεν υπάρχει τραπεζικό σύ-
στημα, αλλά και χωρίς τραπεζικό σύ-
στημα δεν υπάρχει επιχειρηματικό-
τητα και οικονομική δραστηριότητα. 
Αυτή την αναγκαιότητα εξυπηρετεί 
και το Πρόγραμμα Ρευστότητας της 
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Αλέξης Πιλάβιος ’72
Πρόεδρος Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Η οικονο-
μική κρί-
ση του 
2 0 0 7 -

2009 άρχισε τον 
Ιούλιο του 2007, 
όταν η έλλειψη της 
εμπιστοσύνης των 
επενδυτών στην 
αξία των ενυπόθη-

κων δανείων στις ΗΠΑ οδήγησε σε μια 
κρίση ρευστότητας που είχε ως αποτέ-
λεσμα τη σημαντική εισφορά κεφαλαί-
ων στις χρηματοπιστωτικές αγορές από 
την Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ, 
την Τράπεζα της Αγγλίας και την Ευρω-
παϊκή Κεντρική Τράπεζα. 

Το Σεπτέμβριο του 2008 η κρίση χει-
ροτέρεψε, όταν οι χρηματιστηριακές 
αγορές απώλεσαν αξία δισεκατομμυρί-
ων δολαρίων εισερχόμενες σε μια περίο-
δο υψηλής μεταβλητότητας και ένας ση-
μαντικός αριθμός επενδυτικών τραπε-
ζών, ενυπόθηκων δανειστών και ασφαλι-
στικών εταιρειών χρεοκόπησαν σε Ευρώ-
πη και Αμερική μέσα σε λίγες εβδομάδες. 

Η κατάρρευση της αμερικανικής 
αγοράς ενυπόθηκων δανείων μειωμένης 
εξασφάλισης (sub-prime market) αναφέ-
ρεται συχνά ως η κύρια αιτία της  κρίσης. 
Εντούτοις, το παγκόσμιο χρηματοπιστω-
τικό σύστημα ήταν ήδη ευάλωτο λόγω 
των περίπλοκων και εξαιρετικά μοχλευ-
μένων χρηματοπιστωτικών προϊόντων, 
όπως τα δομημένα προϊόντα (structured 
products), της αμερικανικής και ευρω-
παϊκής νομισματικής πολιτικής που κα-
τέστησαν το κόστος δανεισμού αμελη-
τέο, και της διόγκωσης του χρηματοπι-
στωτικού τομέα με επενδυτικά σχήμα-
τα τύπου hedge funds και private equity 
(συλλογικά επενδυτικά κεφάλαια συνή-
θως υψηλού κινδύνου  και ιδιωτικά κε-
φάλαια μετοχικών συμμετοχών αντίστοι-
χα). 

Ειδικότερα για την περίπτωση των 
hedge funds, τα σχήματα αυτά δημιουρ-

γήθηκαν τα τελευταία δεκαπέντε με εί-
κοσι χρόνια και, με έδρα κυρίως φορο-
λογικούς παραδείσους, έφτασαν να απα-
ριθμούν δέκα με δώδεκα χιλιάδες σε όλο 
τον κόσμο. Αυτά τα hedge funds, για τα 
οποία δεν υπάρχει καμία ρύθμιση από 
πλευράς εποπτικών αρχών (ευρωπαϊκών 
και αμερικανικών) και με ενεργητικό 2 
τρις δολαρίων, είχαν τη δυνατότητα να 
δανείζονται πέντε με δέκα φορές τα κε-
φάλαιά τους (δηλαδή τα 2 τρις δολάρια 
με το δανεισμό θα μπορούσαν να γίνουν 
10 τρις δολάρια) και άρα οι όποιες επεν-
δυτικές τους κινήσεις να έχουν τεράστι-
ες επιπτώσεις στην πορεία των αγορών. 

Το χαμηλό κόστος δανεισμού ενθάρ-
ρυνε πολύ υψηλά επίπεδα μόχλευσης 
(leverage). Ο υπερδανεισμός αυτός επε-
κτάθηκε στα νοικοκυριά, πήγε στις επι-
χειρήσεις, πήγε παντού έως τη στιγμή 
που η φούσκα του υπερβολικού δανει-
σμού έσκασε και περάσαμε στην περίοδο 
της «απομόχλευσης» δηλαδή της μείωσης 
της δανειακής εξάρτησης (deleveraging). 
Όπως θα ήταν αναμενόμενο, η μετάβαση 
αυτή δεν θα μπορούσε παρά να συντελεί-
ται με έντονους κραδασμούς στα χρημα-
τιστήρια και στις αγορές. 

Η συνεχιζόμενη έλλειψη εμπιστοσύ-
νης των τραπεζών μεταξύ τους και προς 
τους πελάτες τους, αλλά και των επεν-
δυτών προς τις εισηγμένες εταιρείες και 
τα χρηματιστήρια γενικότερα είναι και 
θέμα αρνητικής ψυχολογίας. Γι’ αυτόν 
το λόγο, η ανάκτηση της εμπιστοσύνης 
είναι το βασικό στοιχείο που πρέπει να 
επανέλθει στις αγορές χρήματος και κε-
φαλαίου. Προς αυτήν την κατεύθυνση 
κινούνται οι περισσότερες κυβερνήσεις 
των αναπτυγμένων χωρών, με την παρο-
χή ρευστότητας στο σύστημα, την προ-
σωρινή κρατικοποίηση προβληματικών 
χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων και την 
πρόθεση θεσμοθέτησης αυστηρότερων 
και πληρέστερων κανόνων εποπτείας. 

Στόχος είναι η κρίση αυτή να μην 
επεκταθεί περαιτέρω στην πραγματι-
κή οικονομία. Ελπίδα όλων μας είναι, 
όπως βλέπουμε τώρα το ποτήρι μισοά-
δειο, μέσα σε λίγους μήνες, με την ανά-
κτηση της εμπιστοσύνης να μπορούμε 
να το δούμε μισογεμάτο. 

Ελληνικής Οικονομίας των €28 δις., 
το οποίο συνάδει με αντίστοιχα προ-
γράμματα στις περισσότερες ευρωπα-
ϊκές χώρες και εγκρίθηκε από την Ευ-
ρωπαϊκή Επιτροπή. Το Πρόγραμμα 
λειτουργεί ως καταλύτης για την ενί-
σχυση της οικονομικής δραστηριότη-
τας και την άμβλυνση των επιπτώσε-
ων της κρίσης. Δεν αποτελεί κρατική 
«επιδότηση» του ελληνικού τραπε-
ζικού συστήματος, αλλά ούτε επιβα-
ρύνει τον προϋπολογισμό και τον έλ-
ληνα φορολογούμενο. Αντίθετα ανα-
μένεται να αποφέρει σημαντικά έσο-
δα στον προϋπολογισμό, που εκτιμώ-
νται σε περισσότερο από € 500 εκατ. 
το χρόνο.

Τέλος, πρέπει σταδιακά να ωριμά-
σουν οι σκέψεις για τη νέα αρχιτεκτο-
νική και το ρόλο που θα κληθεί το δι-
εθνές χρηματοπιστωτικό σύστημα να 
διαδραματίσει την “επόμενη ημέρα”. 
Τα διδάγματα της κρίσης θα ενσω-
ματωθούν, τόσο σε επίπεδο διάρθρω-
σης και λειτουργίας, όσο και σε επίπε-
δο κουλτούρας και συμπεριφοράς. Οι 
τράπεζες θα κληθούν να λειτουργή-
σουν στη βάση ενός πιο παραδοσια-
κού προτύπου με μικρότερη εξάρτη-
ση από τις κεφαλαιαγορές, αυστηρό-
τερους κανόνες ανάληψης κινδύνων, 
μεγαλύτερη διαφάνεια στην αποτύ-
πωση οικονομικών στοιχείων, μικρό-
τερη μόχλευση, αυστηρότερο και σε 
πιο μακροπρόθεσμο ορίζοντα πλαί-
σιο αμοιβών των στελεχών, συνεπέ-
στερη λειτουργία των οίκων αξιολό-
γησης και αυστηρότερη λειτουργία 
και πιο έγκαιρη παρέμβαση των επο-
πτικών αρχών. 

Οικονομική ΚΡΙΣΗ



Σπύρος Ι. Καπράλος ’74
Πρόεδρος, Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε., 
Διευθ. Σύμβουλος  Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε.

Η δ ι ε -
θ ν ή ς 
ο ι κ ο -
ν ο μ ι -

κή κρίση είναι 
αποτέλεσμα μιας 
επιθετικής πο-
λιτικής ανάλη-
ψης ρίσκου από 
υπερμοχλευμέ-

νες εταιρείες του χρηματοοικονομι-
κού τομέα, οι οποίες χρηματοδοτού-
σαν έναν παγκόσμιο ρυθμό ανάπτυ-
ξης που δεν ήταν διατηρήσιμος. Αρ-
χικά η κρίση ξεκίνησε στις Ηνωμέ-
νες Πολιτείες, πρώτα με τα στεγαστι-
κά δάνεια και μετά με την πτώση των 
τιμών των κατοικιών και την αύξηση 
των μη εξυπηρετούμενων στεγαστι-
κών δανείων. Παρόλα αυτά, η κρίση 
φαίνεται ότι υποτιμήθηκε και όλοι πί-
στεψαν ότι ο αντίκτυπος στην παγκό-
σμια οικονομία δεν θα ήταν μεγάλος. 

Δυστυχώς όμως, τους τελευταίους 
μήνες είμαστε μάρτυρες μιας πρωτο-
φανούς αναταραχής στην παγκόσμια 
οικονομία αλλά και στα χρηματιστή-
ρια. Πρωτοφανούς, τόσο ως προς το 
μέγεθός της όσο και ως προς την τα-
χύτητα με την οποία ξεδιπλώνονται 
τα γεγονότα. Το 2009 αναμένεται να 
είναι ένα δύσκολο έτος για τη χώρα 
μας. Κλάδοι οι οποίοι συμβάλλουν ση-
μαντικά στο ΑΕΠ της χώρας, όπως ο 
τουρισμός, η ναυτιλία και η οικοδομι-
κή δραστηριότητα, φαίνεται ότι έχουν 
αρχίσει να αντιμετωπίζουν σοβαρά 
προβλήματα. Δυστυχώς, τα πράγματα 
δε θα είναι εύκολα και σταδιακά ανα-
μένεται να δούμε περιορισμό στην κα-
τανάλωση, κάτι το οποίο θα οδηγήσει 
και σε μείωση των θέσεων εργασίας.

Την ίδια στιγμή, η ελληνική οικο-
νομία αναμένεται να αντιμετωπίσει 
προβλήματα. Το δημόσιο χρέος και 

το έλλειμμα βρίσκονται σε πολύ υψη-
λά επίπεδα. Οι δανειακές ανάγκες της 
χώρας μας κατά το τρέχον έτος αναμέ-
νεται να ξεπεράσουν τα €45 δισ. Την 
ώρα, λοιπόν, που το spread ανάμεσα 
στα ελληνικά και στα γερμανικά δε-
καετή ομόλογα βρίσκεται σε ιστορι-
κά υψηλά επίπεδα, υπάρχει, εύλογα, 
μια ανησυχία τόσο για το κόστος του 
δανεισμού, όσο και για τη δυνατότητα 
εξεύρεσης των δανειακών κεφαλαίων.

Σε ένα τέτοιο κλίμα, είναι αναμε-
νόμενο ότι οι εταιρείες θα επηρεα-
στούν άμεσα ή έμμεσα. Η μείωση της 
ρευστότητας, η αύξηση του κόστους 
κεφαλαίου, οι μειωμένες ταμειακές 
ροές, η αυξημένη μεταβλητότητα είναι 
μόνο μερικά από τα προβλήματα που 
θα αντιμετωπίσουν οι επιχειρήσεις.

Στο νέο αυτό περιβάλλον που δια-
μορφώνεται διεθνώς, οφείλουμε όλοι 
να προσαρμοστούμε άμεσα και με ευ-
ελιξία. Θα πρέ-
πει να περιορι-
στούν οι σπατά-
λες στον ιδιωτικό 
και στον δημόσιο 
τομέα. Οι επιχει-
ρήσεις θα πρέπει 
να προσαρμό-
σουν τους προ-
ϋπολογισμούς 
τους και να πε-
ριορίσουν τις δα-
πάνες τους στις 
απολύτως ανα-
γκαίες. Φιλόδο-
ξα επενδυτικά 
σχέδια θα πρέπει 
να αναβληθούν. 
Ταυτόχρονα, το 
κράτος πρέπει να 
χρησιμοποιήσει 
τη «φαντασία» 
του για να βρει 
τον πλέον αποτε-
λεσματικό τρόπο 
για να ενισχύσει 
άμεσα τους το-
μείς της οικονο-
μίας που αναμέ-
νεται να πληγούν 

περισσότερο από την κρίση. Για παρά-
δειγμα, θα μπορούσαν, όπου αυτό δεν 
έρχεται σε αντίθεση με την Κοινοτι-
κή νομοθεσία, να υπάρξουν φορολο-
γικές ή ασφαλιστικές ελαφρύνσεις των 
επιχειρήσεων που πλήττονται από την 
ύφεση.

Από την άλλη μεριά, για να δού-
με και την αισιόδοξη πλευρά της κρί-
σης, πάντα πίστευα ότι σε τέτοιες πε-
ριόδους δημιουργούνται ευκαιρίες 
για συνεργασίες, καθώς οι συνέργειες 
που μπορούν να προκύψουν θα οδη-
γήσουν σε αύξηση των εσόδων και σε 
περιορισμό του κόστους λειτουργίας, 
που είναι και το ζητούμενο σε τέτοιες 
εποχές. Είναι ευκαιρία λοιπόν για τις 
επιχειρήσεις να σταματήσουν να περι-
μένουν μόνο την «κρατική ενίσχυση», 
να εκμεταλλευτούν την κρίση και να 
«επενδύσουν» στη μελλοντική τους 
ανάπτυξη. 

Tel +30 210 7255394 
info@spezzie.com
www.spezzie.com

Luxury Island Homes
For Sale
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Νικόλαος Μπορνόζης ’74
Πρόεδρος Capital Link, Inc.

Η εταιρία 
μας, με 
β ά σ η 
τη Νέα 

Υόρκη και γρα-
φεία στο Λονδίνο 
και την Αθήνα, ει-
δικεύεται στην 
Επενδυτική Επι-
κοινωνία και τις 

Σχέσεις με Επενδυτές λειτουργώντας 
σαν γέφυρα επαφής και επικοινωνίας 
των εισηγμένων εταιριών με θεσμικούς 
επενδυτές, αναλυτές, ΜΜΕ καθώς 
και με το ευρύτερο επενδυτικό κοι-
νό. Η αβεβαιότητα και αστάθεια που 
επικρατούν σήμερα στην οικονομία 
αποτυπώνονται άμεσα στις μεγάλες 
διακυμάνεις των χρηματιστηρίων και 
στην ιδιαίτερη ανασφάλεια των επεν-
δυτών όσον αφορά το μέγεθος, τη δι-
άρκεια και τις επιπτώσεις της κρίσης.

Στο σημερινό περιβάλλον, οι επεν-
δυτές ζητούν ακόμη μεγαλύτερη προ-
σήλωση από πλευράς των εισηγμέ-
νων εταιριών σε υψηλές αρχές εταιρι-
κής διακυβέρνησης, διαφάνειας, και 
στην εφαρμογή ενός συστηματικού 
προγράμματος επικοινωνίας και επα-
φής με το επενδυτικό κοινό. Ο επενδυ-
τής παίρνει μοιραία το ρίσκο της αγο-
ράς, αλλά γίνεται πια πολύ πιο επιλε-
κτικός –και απαιτητικός- όσον αφορά 
τις εταιρίες στις οποίες θα επενδύσει. 
Σήμερα δε, με τις αποτιμήσεις των πά-
ντων σε χαμηλά επίπεδα, ο επενδυτής 
έχει πολλές εναλλακτικές λύσεις σχε-
τικά με τις εταιρίες που θα επιλέξει.

Δεδομένου ότι ο τραπεζικός δα-
νεισμός που αποτελούσε βασικό μο-
χλό χρηματοδότητης είναι πια πιο δυ-
σεύρετος και πιο ακριβός, η δυνατότη-
τα πρόσβασης στις κεφαλαιαγορές –
έστω και με υψηλότερο κόστος– απο-
τελεί ένα σημαντικό πλεονέκτημα για 
τις εισηγμένες εταιρίες. Πρέπει όμως 
να καταβάλουν μεγαλύτερη προσπά-

θεια προσέλκυσης των επενδυτών.
Αναμφίβολα, το σημερινό περι-

βάλλον απαιτεί περισυλλογή και ορ-
θολογική εξοικονόμηση πόρων. Οι ει-
σηγμένες εταιρίες που θα επιλέξουν 
να μειώσουν την επαφή τους με το 
επενδυτικό κοινό σταδιακά θα περι-
θωριοποιθούν στα επενδυτικά χαρτο-
φυλάκια με επίπτωση στους μετόχους. 

Σε περιόδους αβεβαιότητος, όπως 
σήμερα, υπάρχει προσωρινή εκροή 
κεφαλαίων από το χρηματιστήριο 
με αντίστοιχη αύξηση των τραπεζι-
κών καταθέσεων. Αυτό όμως σημαίνει 
ότι αυξάνονται και τα κεφάλαια προς 
επενεπένδυση, όταν οι επενδυτές αι-
σθανθούν λιγότερο ανασφαλείς.

Οι επενδυτές έχουν σήμερα υπο-
στεί σημαντικές απώλειες στα χαρτο-
φυλάκιά τους λόγω της προσωρινής 
κατάρρευσης των τιμών στα χρηματι-
στήρια. Αυτή η απώλεια ρευστότητος 
και πλούτου έχει επίπτωση στην ευρύ-
τερη οικονομία, μειώνοντας την κατα-
νάλωση. Παράλληλα όμως οι χαμηλές 
αποτιμήσεις δημιουργούν επενδυτικές 
ευκαιρίες για εκείνους που έχουν υπο-
μονή. Οι περισσότεροι επενδυτικοί οί-
κοι συνιστούν στους πελάτες τους ψυ-
χραιμία, διότι η άκαιρη ρευστοποίηση 
των επενδύσεων αποστερεί την δυ-
νατότητα επανάκαμψης του χαρτο-
φυλακίου τους, καθώς και την υιοθέ-
τηση ενός επενδυτικού προγράμματος 
με μακρόχρονο ορίζοντα.

Η σημερινή κρίση θα έχει ως απο-
τέλεσμα την εξυγίανση της λειτουργί-
ας των χρηματαγορών, με μεγαλύτερη 
εποπτεία και επιστροφή σε πιο απλά 
–και υγιή- επενδυτικά εργαλεία απο-
φεύγοντας τις υπερβολές του παρελ-
θόντος. 

Πέτρος Τζαννετάκης ’74
Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος  
ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ (ΕΛΛΑΣ) Α.Ε.

Αυτό που 
με ανη-
σ υ χ ε ί 
περισ-

σότερο είναι το 
γεγονός της έλ-
λειψης οράμα-
τος σε παγκόσμιο 
επίπεδο. Οι πε-
ρισσότεροι πολι-

τικοί και οικονομικοί ηγέτες προσπα-
θούν να αντιδρούν στα προβλήμα-
τα που παρουσιάζονται καθημερινά, 
προτείνοντας συνήθως πυροσβεστι-
κές λύσεις ώστε να διευθετηθούν μόνο 
συγκεκριμένα, μεμονωμένα ζητήματα. 

Δεν κάνουν την υπέρβαση, δεν 
σκέφτονται, όπως λέμε, “ΕΞΩ ΑΠΟ 
ΤΟ ΚΟΥΤΙ”. Δεν προσπαθούν, δηλα-
δή, να αναπτύξουν μια νέα φιλοσοφία, 
να προτείνουν κάτι που θα εμπνεύσει 
τον κόσμο και θα οδηγήσει σε μια νέα 
δυναμική και σε μια αλλαγή της αρ-
νητικής ψυχολογίας που κυριαρχεί και 
η οποία σε μεγάλο βαθμό επιτείνει το 
πρόβλημα. 

Η ιστορία δείχνει ότι τα λάθη επα-
ναλαμβάνονται, ότι οι αγορές από μό-
νες τους δεν δίνουν λύση, ούτε απο-
τρέπουν τα προβλήματα. 

Η σημερινή κρίση του ευρύτερου 
χρηματοοικονομικού τομέα μας έδειξε 
πως η τεχνητή ανάπτυξη, η απληστία, 
η ανεντιμότητα, η παράλογη ευφορία 
και η ολιγωρία των εποπτικών και ελε-
γκτικών συστημάτων, συνδυαζόμενες 
με την παγκοσμιοποίηση της οικονο-
μίας, μπορούν να οδηγήσουν την υφή-
λιο σε μια βαθιά ύφεση και αβεβαιότη-
τα για το μέλλον. 

Πιστεύω ότι η λύση θα έλθει μέσα 
από την εκπαίδευση, με την ευρεία έν-
νοια της λέξης, την παιδεία, την αγω-
γή. Πρέπει να επανέλθουμε στα θεμε-
λιώδη, να επαναφέρουμε τον σεβα-
σμό στις ανθρώπινες αξίες, στον ίδιο 
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τον άνθρωπο, να βρούμε ξανά το μέ-
τρο. Οι μαγικές λέξεις “Σύνεση”, “Στα-
θερότητα”, “Συνέχεια” πρέπει να απο-
κτήσουν ξανά χώρο στο καθημερινό 
κοινωνικό, επιχειρηματικό και πολιτι-
κό γίγνεσθαι. 

Πρέπει να αντιληφθούμε ότι το 
προσωπικό όφελος συνήθως εξυπη-
ρετείται καλύτερα μέσα από το συνο-
λικό, αφού ζούμε μέσα σε μια κοινωνία 
και όχι μόνοι μας.

Ως πολίτες, πρέπει να δείξουμε σύ-
νεση, να βρούμε το μέτρο στις καθημε-
ρινές μας πράξεις και συμπεριφορές. 
Εάν το επιδιώξουμε και το επιτύχου-
με, ως σύνολο, ως κοινωνικές ομάδες, 
ως κράτη, ως άθροισμα κρατών, τότε 
θα μπουν και πάλι τα πράγματα σε μια 
ηρεμία, σε ένα σωστό μέγεθος.

Κατά πόσο είναι δυνατό να γίνει 
κάτι τέτοιο;

Θα θυμίσω μία φράση του Αριστο-
τέλη: «Πιθανό είναι αυτό που συνήθως 
συμβαίνει»... 

Στάθης Ποταμίτης ’75
Δικηγόρος, Μέλος της 
εταιρίας POTAMITIS VEKRIS

Ενα μεγά-
λο μέρος 
της επαγ-
γελματι-

κής μου απασχό-
λησης τα τελευ-
ταία 15 χρόνια 
έχει αφιερωθεί σε 
ελληνικές επεν-
δύσεις στην Νο-

τιοανατολική Ευρώπη. Έχω παρακο-
λουθήσει την εξέλιξη του ελληνικού 
ενδιαφέροντος από την πρώτη φάση 
της προσπάθειας «διείσδυσης», που 
εξέφραζε κυρίως την προσδοκία του 
γρήγορου και εύκολου κέρδους ως 
λάφυρου για τη δυτική επικράτηση 
στον ψυχρό πόλεμο, μέχρι την πολύ 
ωριμότερη επενδυτική δραστηριότη-
τα των τελευταίων ετών σε μεγάλες 
και ανταγωνιστικές αγορές σαν την 
Τουρκία. 

Οι ανησυχίες μου για τις επιπτώ-
σεις της κρίσης συνδέονται άμεσα με 
αυτή μου την εμπειρία. Οι πιο οργα-
νωμένα εξωστρεφείς ελληνικές επι-
χειρήσεις είναι μέχρι σήμερα οι Τρά-
πεζες. Η σημερινή κρίση πλήττει ιδι-
αίτερα ορισμένες από τις αγορές στις 
οποίες αναπτύχθηκαν οι ελληνικές 
τράπεζες. Οι επενδύσεις αυτές απο-
τέλεσαν κρίσιμο μοχλό για την αύξη-
ση των μεγεθών και τον εκσυγχρονι-
σμό των προϊόντων και της λειτουρ-
γίας των ελληνικών τραπεζών.

Είναι προφανές ότι η επένδυση 
σε αναπτυσσόμενες αγορές ενσωμα-
τώνει κινδύνους που εκδηλώνονται 
έντονα στην περίοδο μιας βαθιάς και 
παρατεταμένης ύφεσης. Ήδη, όμως, 
η γενικότερη επενδυτική στρατηγική 
αμφισβητείται. Προβάλλεται ως ση-
μαντικός κίνδυνος η διάθεση κεφα-
λαίων για τη στήριξη θυγατρικών των 
ελληνικών τραπεζών στα Βαλκάνια. 

Διαμορφώνεται γενικότερα η εικόνα 
ότι οι επενδύσεις αυτές καθιστούν 
την ελληνική οικονομία πιο ευάλω-
τη στα δεινά της διεθνούς κρίσης. 

Εκτιμώ ότι η κρίση θα μας επιτρέ-
ψει να απαντήσουμε μια σειρά ερωτη-
μάτων, όπως και τα ακόλουθα:

1. Η ανάπτυξη των υπηρεσιών 
στην Ελλάδα έχει μέλλον ή ήταν συ-
γκυριακή; Οι τραπεζικές επιχειρή-
σεις έχουν το απαιτούμενο όραμα 
και αντοχή για να διαχειριστούν τα 
αποτελέσματα μιας σημαντικής ύφε-
σης; Έχουμε ως κοινωνία και ως πολι-
τικό σύστημα την ωριμότητα να επι-
τρέψουμε στις επιχειρήσεις παρό-
μοια διαχείριση ή θα επικρατήσουν 
επιπόλαιες αντιλήψεις που βρίσκουν 
σε κρατικές διαχειριστικές παρεμβά-
σεις τη δήθεν εύκολη λύση; 

2. Έχουν προοπτική τα τραπεζικά 
και άλλα επιχειρηματικά δίκτυα που 
αναπτύχθηκαν με ελληνικά επενδυτι-
κά κεφάλαια τις δύο τελευταίες δεκα-
ετίες; Είναι διατεθειμένες οι ελληνικές 
διοικήσεις να υποστηρίξουν με κάθε 
πρόσφορο μέσο τις ανάγκες των το-
πικών εταιριών αλλά και των πελατών 
τους, να λειτουργήσουν προς όφελος 
όχι μόνο των επενδυτικών κύκλων 
της ελληνικής αγοράς αλλά και των 
χωρών στις οποίες έχουν παρουσία;

3. Είμαστε διατεθειμένοι ως κοι-
νωνία να λειτουργήσουμε αλληλέγ-
γυα με τους γείτονές μας; Αντιλαμ-
βανόμαστε ότι η μοίρα των οικονο-
μιών τους είναι άρρηκτα συνδεδεμέ-
νη με τη δική μας; Πιστεύουμε ότι η 
στήριξη που προσδοκούμε από τους 
πιο εύρωστους εταίρους μας (π.χ. 
Γερμανία) αποτελεί χρέος μας προς 
τους λιγότερο εύρωστους (π.χ. Βουλ-
γαρία);

Οι απαντήσεις στα ερωτήματα 
αυτά θα προσδιορίσουν αν η Ελλάδα 
θα περιπέσει σε οικονομικό και κοινω-
νικό τέλμα ή αν μπορεί να ελπίσει σε 
διαρκείς αποδοτικές συνεργασίες σε 
μια οικονομικά δυναμική περιοχή που 
εμπιστεύεται την ελληνική παρουσία 
και ανταποδίδει την ελληνική στήρι-
ξη σε δύσκολους καιρούς. 

Οικονομική ΚΡΙΣΗ Η οπτική των αποφοίτων
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Οικονομική ΚΡΙΣΗ

Κωνσταντίνος Κουλουβάτος ’77
Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος των 
εταιριών «ΑΜΑΛΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ Α.Ε.» 
«HERMES EN GRECE TRAVEL» «CHAT TOURS»

Για να πε-
ριγράψει 
κ α ν ε ί ς 
σ ω σ τ ά 

την έκταση και 
τις συνέπειες της 
διεθνούς οικονο-
μικής κρίσης στον 
τουρισμό, θα πρέ-
πει κατ’ αρχάς να 

κάνει κάποιες παραδοχές για το πώς 
μετριέται μία πτώση (ή και αντίστοιχα, 
σε άλλες περιπτώσεις, άνοδος).

Ο συνήθης τρόπος μέτρησης της 
δυναμικής του τουρισμού είναι εξαι-
ρετικά μονοσήμαντος. Μετράμε αφί-
ξεις τουριστών. Η διάρκεια διαμονής 
τους, το επίπεδο του καταλύματος, οι 
τυχούσες άλλες δαπάνες, είναι μεγέ-
θη που στις συνήθεις στατιστικές δεν 
αναφέρονται. Θα πρέπει και αυτά τα 
μεγέθη να συνυπολογιστούν.

Είναι πολύ σημαντικό ότι για τις 
βιομηχανοποιημένες, οικονομικά εύ-
ρωστες χώρες, οι διακοπές δεν απο-
τελούν πλέον είδος πολυτελείας αλλά 
απόλυτη ανάγκη. Ο βορειοευρωπαίος 
θα κάνει τις διακοπές του. Το ζητούμε-
νο, σε σχέση και με τα ανωτέρω ανα-
φερθέντα είναι αν θα πάει κοντύτερα 
ή μακρύτερα από τον τόπο της διαμο-
νής του, για μικρότερο διάστημα απ’ 
ό,τι τις προηγούμενες χρονιές, σε φθη-
νότερο κατάλυμα κ.λπ. Πάντως, το βέ-
βαιο είναι ότι κάπου θα πάει. 

Το μεγάλο στοίχημα για τον ελλη-
νικό τουρισμό στα επόμενα 2-3 χρόνια 
είναι να μπορέσουμε να συγκρατήσου-
με όσο το δυνατό, με τις κατάλληλες κι-
νήσεις, την μείωση των αφίξεων αλλά 
κυρίως του τουριστικού εισοδήματος.

Η κατάσταση αυτή τη στιγμή για 
το 2009 προβλέπεται εξαιρετικά δυ-
σοίωνη. Για το σύνολο της χώρας και 

για όλες τις τουριστικές δραστηριότη-
τες, οι κρατήσεις είναι εξαιρετικά μει-
ωμένες, ακόμα και πάνω από 20% σε 
απόλυτα νούμερα. Σε συνδυασμό με 
το γεγονός ότι οι ξενοδόχοι και άλλοι 
παράγοντες αναγκάστηκαν εκ των 
πραγμάτων να μειώσουν αισθητά τις 
τιμές τους, το τελικό αποτέλεσμα ανα-
μένεται από μέτριο ως απογοητευτικό.

Ένα μεγάλο πρόβλημα για τις επι-
χειρήσεις προκαλείται από την πολύ 
μεγάλη έλλειψη ρευστότητας.  Ένας 
μεγάλος αριθμός ξενοδοχείων ζητού-
σε (και έπαιρνε) προκαταβολές για 
τις κρατήσεις μιας δεδομένης χρο-
νιάς. Τώρα τέτοιες προκαταβολές όχι 
μόνον δεν δίνονται για το 2009, αλλά 
και χρωστούμενα του 2008 σε πολλές 
περιπτώσεις δεν έχουν ακόμη εξοφλη-
θεί. Σε συνδυασμό με την γενικότερη 
έλλειψη ρευστότητας και την δυσκο-
λία στον τραπεζικό δανεισμό, πολ-
λές επιχειρήσεις αντιμετωπίζουν σο-
βαρό πρόβλημα και σε μεγάλο βαθ-
μό το μετακυλύουν στους προμηθευ-
τές τους, με σημαντικές πολλαπλασι-
αστικές επιπτώσεις.

Εν όψει μιας «φτωχής» θερινής πε-
ριόδου οι ξενοδόχοι έχουν προχωρή-
σει σε μια σειρά μέτρων που  αποσκο-
πούν να περιορίσουν το λειτουργικό 
τους κόστος.  

Κατ’ αρχάς, μεγάλος αριθμός επο-
χιακών εργαζομένων φέτος δεν θα 
βρει απασχόληση. Εύκολο να φαντα-
στεί κανείς τις οικονομικές και κοινω-
νικές συνέπειες.

Δεύτερον, οι παραγγελίες εξοπλι-
σμού έχουν μειωθεί στα άκρως απα-
ραίτητα. Ανανέωση επίπλων, ιματι-
σμού κ.λπ., ειδών έχουν μειωθεί ριζικά 
προκαλώντας σοβαρή μείωση εργασι-
ών στους αντίστοιχους προμηθευτές.

Τρίτον, η οικοδομική δραστηρι-
ότητα έχει μειωθεί και αυτή, διότι η 
ανέγερση καινούργιων ξενοδοχείων 
εν πολλοίς αναβάλλεται, όπως συμ-
βαίνει και με μεγάλης κλίμακας ανα-
καινίσεις.

Θετικό στοιχείο είναι ότι παράδο-
ξα μεγάλος αριθμός κρατήσεων γίνε-
ται πλέον την τελευταία στιγμή και α 

ότι όσο προχωράει το 2009, μπορεί να 
δούμε την διεθνή οικονομία να ομα-
λοποιείται, προσφέροντας μεγαλύτε-
ρη οικονομική ευχέρεια αλλά και ψυ-
χολογική στήριξη στους δυνητικούς 
επισκέπτες μας.

Αν και ο ιδιωτικός τομέας έχει αντι-
δράσει σχετικά γρήγορα στην παρού-
σα κρίση με μειώσεις τιμών, ένταση 
προωθητικών ενεργειών κ.λπ., δεν 
μπορούμε να πούμε ότι συμβαίνει το 
ίδιο με την αντίδραση του κράτους.

Παρόλο που στα μέσα Δεκεμβρίου 
ο ίδιος ο πρωθυπουργός εξήγγειλε 14 
μέτρα για στήριξη προς τις τουριστι-
κές επιχειρήσεις και την τόνωση της 
απασχόλησης στον κλάδο, τα μέτρα 
αυτά  δεν έχουν θεσμοθετηθεί ακόμη. 
Τουλάχιστον, εν μέρει, έχουν δρομο-
λογηθεί. Τα μέτρα αυτά είναι απόλυ-
τα προς την σωστή κατεύθυνση και θα 
βοηθήσουν σημαντικά. Παρ’ όλα αυτά, 
θα πρέπει να υπάρξει στενή παρακο-
λούθηση των επιδόσεων του κλάδου 
και αν χρειαστεί να ληφθεί επιπλέον 
μέριμνα, τόσο σε κοντοπρόθεσμο όσο 
και σε μεσοπρόθεσμο ορίζοντα.

Επίσης θα πρέπει ν’ αρχίσει άμεσα 
η (ήδη πολύ καθυστερημένη) διαφη-
μιστική καμπάνια του ΕΟΤ στις ξένες 
χώρες. Η καμπάνια αυτή θα πρέπει να 
είναι ευρύτερης κλίμακας απ’ ό,τι στο 
παρελθόν και με μεγαλύτερη ένταση.

Κατά την άποψη μου η κρίση αυτή 
δίνει την ευκαιρία να επαναπροσδιορι-
στεί το ελληνικό τουριστικό προϊόν με 
αντικειμενικό σκοπό να γίνει πιο ποι-
οτικό. Επίσης, είναι ευκαιρία να επέμ-
βει το κράτος εφαρμόζοντας τους νό-
μους και κανονισμούς που το ίδιο έχει 
θεσπίσει προκειμένου ο ανταγωνισμός 
να γίνεται επί ίσοις όροις. Παράνομα 
καταλύματα πρέπει να κλείσουν και 
αυτά που λειτουργούν νόμιμα θα πρέ-
πει να βεβαιωθούμε ότι πληρούν τις 
προδιαγραφές της κατηγορίας τους.

Από την σημερινή κρίση είναι βέ-
βαιο ότι, αν γίνουν οι κατάλληλες κι-
νήσεις, στο μέλλον θα βρεθούμε σε 
θέση μεγαλύτερης ισχύος για να αντι-
μετωπίσουμε τον διεθνή ανταγωνι-
σμό. 
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Stefanos Kordas’79
Partner  Medley Capital LLC New York, NY*

The glo-
bal eco-
n o m -
ic cri-

sis has had an un-
precedented im-
pact on the fi-
nancial world re-
sulting in dra-

matic changes both at the private and 
government level. Banking nationali-
zation, collapse in market capitaliza-
tion, compensation restructuring, and 
re-emergence of financial boutiques 
will reshape the private side. Extreme 
political intervention, massive defi-
cits due to bail outs, temporary cessa-
tion of independence of central banks 
and prolonged recession have also put 
huge strains on govenrments.

Once again and despite some long 
lags, basic and well trusted market 
principles held true: decoupling be-
tween major economic blocks can 
only go so far and serious problems 
in banking should never be underes-
timated. The massive and dramatic 
fall in the equities had a lot to do with 
the complacency that set in as non 

* After having worked at JP Morgan for 16 years (most 
recently as Chief Investment Officer) Mr Kordas re-
cently launched a Macro Hedge Fund called Med-
ley Capital.

US economies drove growth, as peo-
ple downplayed the effect of the bank-
ing problems and as volatility stayed 
low for a long time. These created a 
false sense of security.

I am a big believer in this efficacy 
of policy on all levels (monetary, fis-
cal and non-traditional like quantita-
tive easing). Under «normal» condi-
tions, there is more than enough poli-
cy in the system to kick start a sustain-
able recovery. Unfortunately, these are 
unique times and the recovery will be 
slower than usual. Due to the fast mov-
ing events, many 
policy measures 
(forced mergers, 
bail-out packag-
es etc) have been 
ill-designed, not 
well understood 
or poorly de-
livered, creat-
ing event risk 
and uncertain-
ty about val-
uation of as-
sets. Interven-
tion and partial 
nationalization 
are providing 
confusing ob-
jectives (and in-
centives) to the banking world, result-
ing in a freeze in the intermediation 
of credit, the so called credit crunch. 
Bankers are told to protect balance 
sheets and lend at the same time, 
clearly a conflicting set of objectives. 

Finally, many leaders in the industry 
have not been forthcoming about the 
problems in their institutions and this 
has destroyed confidence in the bank-
ing system.

Despite all the pain from job loss-
es and financial hits, many positive 
things will come out of this crisis. Even 
though it will take a long time for stock 
indices to reach the previous highs and 
growth is likely to be muted, excellent 
returns will be made from current lev-
els with a sensible, diversified portfo-
lio. Abandoning stocks now is as big 

a mistake as not 
paying attention 
to the banking 
problems and 
the 150 dol-
lar price of oil. 
As the mega-
b ank  mo d-
el gets disman-
tled, tremen-
dous growth 
will emerge in 
boutiques firms 
which are more 
focused and ag-
ile, creating em-
ployment and 
o p p o r t u n i t y. 
We are at the 

start of a multi-year, policy driven cy-
cle where sustained volatility and mac-
roeconomic imbalances will provide 
investment opportunities for partici-
pants with differentiated information 
and access to liquidity. 

Η οπτική των αποφοίτων
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Οικονομική ΚΡΙΣΗ

Γεώργιος Τανισκίδης ’80
Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος 
Millennium bank

Αναμφί-
β ο λ α 
η κρί-
ση δο-

κιμάζει τις αντο-
χές των οικονομι-
ών σε όλο τον κό-
σμο, ασφαλώς και 
της ελληνικής. Το 
επόμενο διάστημα 

θα είναι δύσκολο και οι προκλήσεις που 
πρέπει να διαχειριστούμε και στον Τρα-
πεζικό κλάδο, είναι πολλές και σύνθε-
τες. Ωστόσο αισιοδοξώ ότι η Ελλάδα θα 
υποστεί, συγκριτικά με άλλες χώρες, μι-
κρότερες συνέπειες και το τέλος της κρί-
σης θα μας βρει σε καλύτερη θέση.

Είναι πολύ σημαντικό να αντιμετω-
πίσουμε αυτή τη περίοδο με σύνεση, σω-
φροσύνη και διαύγεια, καθώς και με σω-
στό στρατηγικό σχεδιασμό. Η κινδυνο-
λογία μπορεί να κάνει πολύ μεγαλύτερη 
ζημιά από οποιαδήποτε οικονομική ανα-
ταραχή, τόσο στην ψυχολογία της αγο-
ράς, όσο και στη συμπεριφορά του μέ-
σου νοικοκυριού. Ως εκ της θέσεώς μας 
οφείλουμε να στηρίξουμε και να προτεί-
νουμε βιώσιμες λύσεις στον Έλληνα κα-
ταναλωτή, αλλά και να λειτουργήσου-
με ως θεματοφύλακες της εύρυθμης λει-
τουργίας της οικονομίας.

Στρατηγικά, στην επόμενη διετία η 
τράπεζα θα δώσει, μεταξύ άλλων, ιδιαί-
τερο βάρος στην ανάπτυξη των εργα-
σιών, στα στεγαστικά δάνεια αλλά και 
στην προσέλκυση μικρών επιχειρήσε-
ων και ελεύθερων επαγγελματιών, δη-
λαδή στην υγιή ανάπτυξη της πελατει-
ακής της βάσης. 

Σε επίπεδο ανθρώπινου δυναμι-
κού, πρωταρχικό ρόλο θα παίξει η πλή-
ρης αξιοποίηση των ταλέντων και δεξι-
οτήτων των στελεχών του οργανισμού, 
με στόχο τη διατήρηση ενός ευέλικτου 
και λειτουργικού επιχειρησιακού μοντέ-

λου. Ενδεικτικά αναφέρω ότι η Τράπε-
ζα Millennium συνεχίζει να αναπτύσ-
σει το ανθρώπινο δυναμικό της, τόσο 
ποσοτικά (1.554 εργαζόμενοι το 2008 
έναντι 1.411 το 2007) όσο και ποιοτι-
κά, μέσω πολλών εκπαιδευτικών εργα-
λείων και βέλτιστων πρακτικών. Πα-
ράλληλα όμως, διατηρούμε ένα ιδιαίτε-
ρα ανταγωνιστικό επιχειρησιακό μοντέ-
λο με μέσο όρο εργαζομένων ανά κατά-
στημα τα 9 άτομα, όταν ο μέσος όρος 
της αγοράς αγγίζει τα 20 άτομα. Η πρό-
σφατη εξαιρετικά τιμητική διάκριση της 
Millennium bank στον πανευρωπαϊκό 
διαγωνισμό “Best Places to Work”, όπου 
οι ίδιοι οι εργαζόμενοι επιβράβευσαν την 
τράπεζα με τη βαθμολόγησή τους, μας 
δίνει τη βεβαιότητα ότι όχι μόνο στα λό-
για, αλλά και εμπράκτως, το ανθρώπινο 
δυναμικό αποτελεί πραγματικό και πο-
λύτιμο περιουσιακό στοιχείο.

 Οι ισχυρές εξασφαλίσεις και η συ-
νεπής ανάλυση κινδύνου και πολιτική 
χορηγήσεων, θα είναι καθοριστικός πα-
ράγοντας ευρωστίας των τραπεζών για 
την επόμενη διετία. Το χαρτοφυλάκιο 
της κάθε τράπεζας θα δοκιμαστεί ισχυρά 
και θα καταδείξει στον κάθε οργανισμό 
το βαθμό σοβαρότητας που επικρατού-
σε την εποχή των «παχέων αγελάδων».

Θεωρώ ότι η αντίδραση Κράτους και 
ιδιωτικού τομέα ήταν και είναι αρκετά 
έγκαιρη και αποτελεσματική, αλλά πρέ-
πει να έχουμε στο πίσω μέρος του μυα-
λού μας το γεγονός ότι τα προβλήμα-
τα, δυστυχώς, στη χώρα μας είναι και 
πολλά και χρόνια και συσσωρευμένα. 
Δυστυχώς λοιπόν μας έχει βρει η κρίση 
χωρίς να έχουμε προνοήσει να λύσουμε 
τα σοβαρά θέματα που ταλάνιζαν (και 
φυσικά ακόμα ταλανίζουν) την οικονο-
μία μας σε στιγμές ευμάρειας, που πλέ-
ον παρήλθαν.

Τέλος, διαβλέπω ότι η σημερινή κρί-
ση ίσως να αποτελέσει κάποιο σχετικό 
φραγμό στον άκρατο και άμετρο κα-
ταναλωτισμό των τελευταίων ετών και 
ίσως πείσει πολλούς εξ ημών ότι η ση-
μασία του περιβάλλοντος στη ζωή μας 
και η διατήρηση και αξιοποίησή του εί-
ναι ίσως το μοναδικό εχέγγυο για τις γε-
νιές που έρχονται. 

Άγγελος Χ. Γιόκαρης ’84
Πολιτικός Μηχανικός Ε.Μ.Π., Αντιπρόεδρος 
Άκτωρ Παραχωρήσεις, Μέλος Δ.Σ. Ελλάκτωρ

Οι πρό-
σφατες 
ε ξ ε λ ί -
ξεις σε 

σχέση με τα τοξι-
κά ομόλογα έχουν 
οδηγήσουν σε μια 
κατάσταση περιο-
ρισμένης ρευστό-
τητας στην παγκό-

σμια οικονομία που εκδηλώνεται κυρί-
ως με την μείωση της πιστωτικής επέ-
κτασης των τραπεζών και συνεπώς μεί-
ωση των χρηματοδοτήσεων επιχειρή-
σεων και φυσικών προσώπων και ση-
μαντικές επιπτώσεις και στην λεγόμενη 
«πραγματική οικονομία»,δηλαδή βασι-
κά στη μείωση κατανάλωσης, η οποία 
και φυσικά επηρεάζει όλους τους κλά-
δους της οικονομικής δραστηριότη-
τας. Οι επιπτώσεις στην Ελλάδα δια-
φέρουν σημαντικά, καθώς οι ελληνι-
κές τράπεζες (και κατά συνέπεια και οι 
Έλληνες ιδιώτες) δεν είχαν σημαντική 
έκθεση στα συγκεκριμένα χρηματοοι-
κονομικά προϊόντα, άρα επηρεάστη-
καν εμμέσως και όχι σε επίπεδο κερ-
δοφορίας. Το πρόβλημα των ελληνικών 
τραπεζών είναι ότι δεν έχουν την συ-
νηθισμένη (υπερβολική κατά την γνώ-
μη μου) τα τελευταία χρόνια πρόσβαση 
στην διεθνή ρευστότητα, άρα υποχρε-
ώνονται να «εξορθολογικεύσουν» την 
πολιτική χορήγησης δανείων τους, δη-
λαδή απλώς να προσέχουν σε ποιους 
δίνουν δάνεια. (Θα έλεγε κανείς ότι η 
συγκεκριμένη πολιτική των πιστωτι-
κών ιδρυμάτων θα έπρεπε να εφαρμό-
ζεται στο διηνεκές, αλλά όταν η ανεξέ-
λεγκτη ρευστότητα έρρεε μόνο οι γρα-
φικοί κοίταζαν τα θεμελιώδη των εται-
ρειών που δάνειζαν ή αν το σπίτι που 
αγόραζε με δάνειο ο ιδιώτης άξιζε το 
ποσόν του δανείου).

Ο κλάδος των δημόσιων και ιδιω-

Η οπτική των αποφοίτων
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τικών έργων ήταν τα τελευταία είκοσι 
πέντε χρόνια το πεδίο δραστηριότη-
τάς μου, με εξειδίκευση τον τελευταίο 
χρόνο στα έργα παραχώρησης. Ο κάθε 
κλάδος έχει τις ιδιαιτερότητές του και 
επηρεάζεται διαφορετικά από την κρί-
ση. Ο κλάδος των Παραχωρήσεων έχει 
προφανώς το μεγαλύτερο πρόβλημα, 
καθώς το project finance διεθνώς κι-
νείται σε ρυθμούς αναμονής των εξε-
λίξεων στο πεδίο της ρευστότητας με 
επιλεγμένα έργα να φτάνουν σε οικο-
νομικό κλείσιμο, με αυξημένα κόστη 
εμπορικών δανείων και συνήθως είτε 
με αυξημένη υποστήριξη multilaterals 
οργανισμών (EIB,EBRD, World Bank 
κλπ) είτε με αυξημένη από το παρελ-
θόν ανάληψη ρίσκου από τις κυβερ-
νήσεις για τις οποίες τα συγκεκριμέ-
να έργα έχουν υψηλή πολιτική προτε-
ραιότητα. Στην Ελλάδα μένει να δούμε 
αν η Ελληνική Πολιτεία θα επιλέξει το 
αυτονόητο κατά την γνώμη μου, δη-
λαδή την τόνωση του ΑΕΠ μέσω αύ-
ξησης των Δημοσίων Επενδύσεων και 
στα πλαίσια της απαραίτητης Εθνι-
κής Στρατηγικής ποια ΣΔΙΤ ή έργα 
παραχωρήσεων υποδομών θα επιλέ-
ξει να προωθήσει και να υποστηρίξει, 
αξιοποιώντας και τα σχετικά κοινοτι-
κά κονδύλια του Δ ΚΠΣ . Πιστεύω ότι 
τελευταία φαίνεται να γίνεται κατα-
νοητό ότι η παραπάνω πολιτική είναι 
ουσιαστικά μονόδρομος (αρκεί κανείς 
να διαβάζει εφημερίδες για να δει πώς 
πολύ πιο προηγμένες οικονομίες σκέ-
πτονται να αντιμετωπίσουν το πρό-
βλημα).

Τα δημόσια έργα επίσης εντάσσο-
νται στο παραπάνω πλαίσιο, λαμβά-
νοντας υπόψη δε τα υπόλοιπα του Γ 
ΚΠΣ, το Δ ΚΠΣ, αλλά και το γεγονός 
ότι τα δημόσια έργα αφορούν απαραί-
τητες υποδομές μιας σύγχρονης χώ-
ρας (και μάλιστα σαν την δικιά μας 
βασιζόμενη βασικά σε υπηρεσίες) με 
προφανή άμεση υπεραξία για τους πο-
λίτες (ας αναλογιστούμε μόνο π.χ. τη 
μείωση του χρόνου μετακίνησης των 
Αθηναίων από τη βελτίωση των μετα-
φορικών υποδομών της πόλης τα τε-
λευταία πέντε χρόνια – το λεγόμε-

νο value of time), αλλά και ότι όλα τα 
επενδυόμενα χρήματα ξοδεύονται την 
«πραγματική οικονομία» (πιο πραγ-
ματική δεν γίνεται…), είμαι σχετικά 
πιο αισιόδοξος για τον κλάδο.

Τα ιδιωτικά έργα διέρχονται μια 
πιο σοβαρή κρίση ήδη από το 2007, 
η οποία το 2009 κορυφώνεται και η 
εκτόνωσή της εξαρτάται άμεσα από 
ομαλοποίηση των συνθηκών δανει-
σμού, είτε σε ό,τι αφορά την ιδιωτι-
κή οικιστική δραστηριότητα, είτε τις 
επενδύσεις σε επαγγελματικά κτή-
ρια παραγωγικά η επενδυτικά. Νομί-
ζω ότι, ιδίως στις κατοικίες , η ανεξέλε-
γκτη πιστωτική επέκταση και η υπερ-
βάλλουσα ρευστότητα ορισμένων ιδι-
ωτών οδήγησε σε ανοδικές στρεβλώ-
σεις της αγοράς, συνεπώς μια εκλο-
γίκευση των ζητούμενων τιμών ήταν 
αναπόφευκτη – απλώς η κρίση ρευ-
στότητας λειτούργησε ως καταλύτης. 
Σε κάθε περίπτωση η ιδιοκτησία κα-
τοικίας είναι βαθιά ριζωμένη στην ψυ-
χολογία των Ελλήνων και πάντα σε 
κάθε αγορά δουλεύει ο νόμος της προ-
σφορά και της ζήτησης , οπότε ακόμα 
και τώρα οι πραγματικοί επαγγελμα-
τίες του κλάδου δεν αντιμετωπίζουν 
καμία κρίση – απλώς ψάχνουν για ευ-
καιρίες….

Συμπερασματικά, νομίζω ότι ξε-
περνώντας τις υπερβολές που ακούμε 
και διαβάζουμε κάθε μέρα στα ΜΜΕ, 
είμαι βέβαιος ότι οι επιχειρήσεις του 
κλάδου μας με γρήγορα αντανακλα-
στικά έχουν ήδη «ξεσκαρτάρει» το 
μη απολύτως απαραίτητο προσωπι-
κό που με την ευφορία των τελευταί-
ων ετών είχαν πιθανώς ενσωματώσει 
στους οργανισμούς τους, έχουν ήδη 
μαζέψει τα λειτουργικά τους έξοδα 
και από όλες τις σχεδιαζόμενες επεν-
δύσεις που υπήρχαν στα σκαριά περι-
ορίζονται σε αυτές που αφορούν στο 
core business της εταιρείας και όχι σε 
διάφορα εξωτικά σχέδια που συνελή-
φθησαν υπό την επήρεια του “πιστωτι-
κού high”. Τα ίδια ισχύουν σε αναλογία 
και για τα οικονομικά του κάθε νοικο-
κυριού, που πρέπει να αντιμετωπίζο-
νται ακριβώς σαν μια εταιρεία. 

Ιωάννης Φιλιππάκης ’85
Εκδότης Εφημερίδων  Espresso, Ισοτιμία

Τα Μέσα 
Μ α -
ζ ι κ ή ς 
Ενημέ-

ρωσης επηρεά-
ζονται όσο λίγοι 
κλάδοι από την 
οικονομική κρί-
ση. Είναι μια βιο-
μηχανία η οποία 

πλήττεται σε αυτή την συγκυρία από 
τρεις κυρίως παραμέτρους: 1. Οι πω-
λήσεις υποχωρούν, καθώς οι κατανα-
λωτές περιστέλλουν τα έξοδά τους, 2. 
Τα διαφημιστικά έσοδα πιέζονται, κα-
θώς οι επιχειρήσεις μειώνουν δραστι-
κά τους προϋπολογισμούς επικοινωνια-
κών δαπανών και εξόδων προβολής και 
3. Το κόστος εξυπηρέτησης των χρημα-
τοδοτήσεων αυξάνει καθώς τα χρημα-
τοπιστωτικά ιδρύματα αδυνατούν να 
αντεπεξέλθουν με ταχύτητα και απο-
τελεσματικότητα στις νέες  προκλήσεις.

Η κρίση αυτή βέβαια θα δοκιμάσει 
το σύνολο της οικονομίας και της κοι-
νωνίας, αλλά κάποια στιγμή θα δώσει 
την θέση της στην ανάκαμψη και τότε 
όσοι έχουν διαβεί με επιτυχία από τις 
σημερινές συμπληγάδες θα βγουν ενι-
σχυμένοι. 

Ο Όμιλός μας προέβη στις απα-
ραίτητες αναδιαρθρώσεις έγκαιρα δι-
αβλέποντας τους κινδύνους (όχι βέ-
βαια στο μέγεθος που τελικά εμφα-
νίσθηκαν) περιορίζοντας έτσι  το κό-
στος και εξασφαλίζοντας παράλληλα 
νέα κεφάλαια. 

Με ισχυρή μετοχική βάση, στοχευ-
μένα προϊόντα οι εκδόσεις μας είναι 
καλά εξοπλισμένες για να βγουν αλώ-
βητες από την κρίση.

Όμως στο μεσοδιάστημα απαιτεί-
ται νηφαλιότητα   και συνεχής επα-
νεξέταση των δεδομένων όπως αυτά 
προκύπτουν, ώστε να γίνονται οι απα-
ραίτητες διορθωτικές κινήσεις. Κάθε 

Οικονομική ΚΡΙΣΗ



προϋπολογισμός επανεκτιμάται και, 
όποτε χρειάζεται, αναπροσαρμόζε-
ται κατάλληλα. Δεν υπάρχουν πλέον 
δεδομένα στην επιχειρηματικότητα, 
πόσο μάλλον στην τρέχουσα συγκυ-
ρία. Τίποτα δεν θα είναι όπως παλιά! 

Πάνω από όλα χρειάζεται αφοσίω-
ση σε ορθά τοποθετημένους στόχους 
και συνεχής επαγρύ-
πνηση για την υλο-
ποίησή τους. Απαι-
τείται παράλληλα η 
δημιουργία εκείνου 
του εργασιακού πε-
ριβάλλοντος που θα 
κάνει τους εργαζόμε-
νους να εμπεδώσουν 
το όραμα της επιχεί-
ρησης και να συμμε-
τέχουν στην προσπά-
θεια της επιτυχίας. 

Ένα από τα πρώτα 
συμπεράσματα αυ-
τής της κρίσης είναι 
πως ο ιδιωτικός τομέ-
ας εμφανίζεται, όπως 
αναμενόταν άλλω-
στε, ικανότερος και 
ταχύτερος στην ανα-
προσαρμογή στόχων, 
προϋπολογισμών και 
ρίσκων. Την ίδια ώρα 
η καθυστέρηση και η 
αποσπασματικότητα 
που χαρακτηρίζουν 
την αντίδραση του 
Κράτους μαρτυρούν   
την αρτηριοσκλήρω-
ση και την ατολμία, 
που ταλαιπωρεί χρό-
νια την Ελλάδα και 
η οποία όμως μπορεί 
τώρα να αποδειχτεί 
μοιραία για πλήθος 
επιχειρήσεων με ανυ-
πολόγιστες κοινωνι-
κές συνέπειες.

Όπως σε κάθε 
κρίση όμως έτσι και 
σε αυτή, αναδύονται 
και οι ευκαιρίες. Και η 
μεγαλύτερη ίσως είναι 

ότι θα  ξεχωρίσει η ήρα από το σιτάρι. 
Θα ξεκαθαρίσει η αγορά. Όσοι επιβι-
ώσουν υπάρχει βάσιμη ελπίδα πως θα 
λειτουργήσουν σε ένα υγιέστερο περι-
βάλλον και θα ελέγξουν βέβαια αυξα-
νόμενα μερίδια στην αγορά. Σίγουρα 
θα είναι κατά πολύ σοφότεροι. 

Στοίχημα πάντως παραμένει για 

τα ΜΜΕ  το κατά πόσον θα περιορι-
στούν οι στρεβλώσεις του ανταγωνι-
σμού, χρόνιο πρόβλημα της ελληνικής 
αγοράς, οι οποίες συνεχίζουν δυστυ-
χώς να λειτουργούν αρνητικά για τους 
επιχειρηματίες εκείνους που δεν επι-
θυμούν οι εκδόσεις τους να επιδοτού-
νται από τρίτες δραστηριότητες. 

Η οπτική των αποφοίτων
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Νίκος Ανδριάνας ’86
Media Manager FORTUNE Advertising S.A.

Με με-
γ ά λ η 
χαρά, 
έ σ τ ω 

και αν βρισκόμα-
στε σε μια περί-
οδο έντονα ρευ-
στή, επικοινωνώ 
για πρώτη φορά 
μέσα από τις σε-

λίδες του ΕΡΜΗ με τους υπόλοιπους 
συναποφοίτους.

Στις λίγες γραμμές που 
ακολουθούν θα προσπα-
θήσω να μεταφέρω το κλί-
μα που επικρατεί στο χώρο 
της διαφήμισης και της επι-
κοινωνίας, μιας αγοράς ιδι-
αίτερα δυναμικής και γορ-
γά αναπτυσσόμενης τις 
δύο τελευταίες δεκαετίες. 
Ενδεικτικά παραθέτω κά-
ποια νούμερα που προσ-
διορίζουν το μέγεθος της 
αγοράς, με πάνω από 300 
διαφημιστικές εταιρίες και 
γραφεία πανελλαδικά και 
τζίρο που ξεπερνά τα  5 
δις.€ σε όλους τους τομείς. Τα δε δια-
φημιστικά μέσα ξεπερνούν τις 2.000, 
ένας αριθμός υπερβολικός για τα όρια 
της  ελληνικής αγοράς. 

Είναι αλήθεια πως και ο χώρος της 
διαφήμισης  με τους 3 εμπλεκόμενους 
τομείς – διαφημιζόμενος / πελάτης – 
διαφημιστική εταιρεία – διαφημιστι-
κά μέσα, δεν θα μπορούσε να μείνει 
ανεπηρέαστος από την κρίση. Βιώνου-
με μια φάση μουρμούρας, γκρίνιας και 
κατήφειας απόλυτα δικαιολογημένης 
αν αναλογιστεί κανείς τα πρώτα αρ-
νητικά συμπτώματα. Μεγάλοι παρα-
δοσιακοί διαφημιζόμενοι, τροφοδότες 
της αγοράς, από το χώρο των τηλεπι-
κοινωνιών, της αυτοκινητοβιομηχανί-
ας, των κατασκευών, των χρηματοπι-

στωτικών ιδρυμάτων κτλ, διακρίνο-
ντας την έλλειψη ζήτησης και τις συν-
θήκες ανασφάλειας, επαναπροσδιορί-
ζουν τη διαφημιστική τους δραστηριό-
τητα. Ήδη πολλές εταιρείες έχουν μει-
ώσει τα διαφημιστικά τους κονδύλια 
για το τρέχον έτος έως και 50%, ενώ 
κάποιοι έχουν αποφασίσει πλήρη απο-
χή – ιδιαίτερα στον χώρο των retailers. 
Οι μειώσεις θέσεων εργασίας κρίθη-
καν απαραίτητες και πραγματοποιή-
θηκαν ήδη και στους 3 τομείς, είτε μα-
ζικά είτε μεμονωμένα (π.χ.  εθελούσια 
έξοδος στην τηλεόραση του Alpha, 
απολύσεις και διακοπή συνεργασί-
ας στελεχών με διαφημιστικές εται-
ρείες και διαφημιζόμενους). Επιπλέον 

παρατηρείται συρρίκνωση στα μέσα, 
προεξέχοντος του Τύπου με «κλεί-
σιμο» τίτλων ή επιτακτικές συνεργί-
ες (π.χ. γυναικεία και ανδρικά περιο-
δικά περιπτέρου εμφανίζονται πλέον 
ως ένθετα εφημερίδων).

Στο πρόσφατο συνέδριο που διε-
ξήχθη στην Αθήνα με τη συμμετοχή 
εκπροσώπων και στελεχών και από 
τους 3 κλάδους για την αντιμετώπιση 
της υποβόσκουσας κρίσης, δυστυχώς 
τα συμπεράσματα  ήταν πολύ φτωχά.  
Η κυρίαρχη άποψη ότι για την έξοδο 
από την κρίση απαιτείται  η επίλυση 
θεσμικών παραμέτρων του χώρου, η 
ανάδειξη αξιών όπως η εμπιστοσύνη 
και η «παραγωγή καλών δουλειών», 
δε νομίζω ότι αρκούν, ενώ θεωρούνται 

και αυτονόητα. Προσωπική εκτίμηση 
είναι ότι, όπως και στις περισσότε-
ρες αγορές (αυτοκινητοβιομηχανία, 
κατασκευές, τηλεπικοινωνίες κτλ), η 
αναζωογόνηση της κατανάλωσης εί-
ναι εκείνη που θα αποτελέσει το μο-
χλό ώθησης για την έξοδο της αγοράς 
από την κρίση. Αναμφισβήτητα, απα-
ραίτητη προϋπόθεση επίτευξης των 
παραπάνω, με δεδομένη την περιορι-
σμένη σήμερα ζήτηση προϊόντων και 
υπηρεσιών, είναι η συμπίεση του κό-
στους σε όλα τα στάδια  παραγωγής 
και διαφήμισης, ώστε το τελικό προ-
ϊόν για ικανοποίηση των ήδη – ας μη 
γελιόμαστε – κορεσμένων αναγκών 
μας, να γίνει πιο οικονομικό και ελ-

κυστικό προς τους δυ-
νητικούς καταναλωτές. 
Προς αυτή την κατεύ-
θυνση κινούνται εξάλ-
λου επιλογές για μειώ-
σεις τιμών σε καταναλω-
τικά προϊόντα, ενώ πρό-
σφατα αποφασίστηκε η 
έκπτωση 50% στο τέλος 
ταξινόμησης των αυτο-
κινήτων.

Συμπερασματικά λοι-
πόν, η αναδίπλωση της 
αγοράς και η σταθερο-
ποίησή της σε ένα χα-
μηλότερο σημείο ισορ-
ροπίας, όχι απαραίτητα 

κακό, με όποιες περαιτέρω επιπτώ-
σεις (μείωση θέσεων εργασίας και δι-
αφημιστικών μέσων, απώλεια προνο-
μίων και υψηλών αποδοχών στελεχών, 
κατάργηση μη κερδοφόρων κωδικών), 
θα δημιουργήσει συνθήκες ευκαιριών 
αγοράς που με τη σειρά  τους θα οδη-
γήσουν σύντομα σε ανάκαμψη της ζή-
τησης και τόνωσης της διαφημιστικής 
αγοράς – ενδεχομένως και μέχρι το τέ-
λος του 2009. Αν και φαντάζει λίγο ως 
νόμος της ζούγκλας με τον δυνατό-
τερο να επικρατεί, στην ουσία μιλά-
με και για έναν περιορισμό αριθμών 
και αναγκών που έχουν ξεφύγει από 
τις πραγματικές δυνατότητες της ελ-
ληνικής επικράτειας, οικονομίας  και 
κοινωνίας. 

Οικονομική ΚΡΙΣΗ



Γεώργιος Δ. Γουρδομιχάλης ’86
Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος G. Bros 
Maritime S.A.

Η ποντο-
πόρος 
ν α υ -
τ ι λ ία , 

ένας βασικός το-
μέας του παγκό-
σμιου οικονομι-
κού επιχειρείν, εί-
ναι από τις βιο-
μηχανίες που βι-

ώνουν την διεθνή οικονομική κρίση 
από το ξέσπασμά της. Όταν την άνοι-
ξη του 2008 ξεκίνησε δειλά η αναγνώ-
ριση των προβλημάτων των «τοξικών» 
ομολόγων και της χρηματοπιστωτικής 
κρίσης, ο δείκτης της παγκόσμιας ναυ-
τιλίας αντέδρασε καθοδικά. Κατά το 
τελευταίο τρίμηνο του 2008, η πτώση 
των ναύλων έφτασε έως και το 95% και 
η πτώση των αξιών έως και το 60%-
70%. Ως μια αγορά ελεύθερη, με εξω-
στρέφεια σε παγκόσμιο επίπεδο, εί-
μαστε δέκτες σε άμεσο χρόνο, όλων 
των ταλαντώσεων. Η ναυτιλία θα είναι 
πάντα ένας τομέας ο οποίος από τους 
πρώτους νιώθει τις αρνητικές συνέ-
πειες των κρίσεων αλλά και από τους 
πρώτους που βλέπει τις προοπτικές 
εξόδου από την κρίση. Ήδη οι αντι-
δράσεις της αγοράς μας, όπως τις συ-
ζητάμε πιο κάτω, αλλά και η διόρθω-
ση, αν και αργή, του χρηματοπιστωτι-
κού προβλήματος, έχουν δείξει ποιες 
θα είναι οι κινήσεις που πρέπει να κά-

νουμε ώστε να μπορέσουμε να συνεχί-
σουμε τις δραστηριότητές μας και να 
είμαστε σωστά προετοιμασμένοι για 
την έξοδο.

Με την σημερινή πραγματικότη-
τα, προϋπολογισμός, σχεδιασμός και 
ανάπτυξη, βρίσκονται όλα προ των 
πυλών της απόλυτης απαξίωσης. Βέ-
βαια αυτό σε μεγάλο βαθμό αντικατο-
πτρίζει την αδυναμία πολλών επιχει-
ρήσεων να διατηρούν δυναμικό, ανε-
ξάρτητο και προσαρμοζόμενο σχεδια-
σμό. Έχουμε άλλωστε περάσει σε μια 
εποχή που η πληροφόρηση και η επι-
χειρηματική αντίληψη είναι «εύκα-
μπτες», με την έννοια της σύντομης 
προσαρμογής σε νέες πραγματικό-
τητες. Είναι καθημερινότητα πια, το 
περασμένο τρίμηνο, είτε η ακύρωση 
νέων παραγγελιών πλοίων είτε η με-
τατόπισή τους σε μελλοντικό χρόνο 
καθώς και η άμεση απόσυρση παλαι-
ότερων πλοίων σε διαλυτήρια. Όσον 
αφορά στο θέμα του ανθρώπινου δυ-
ναμικού, θα πρέπει να γίνει διαχωρι-
σμός του δυναμικού που απασχολείται 
στην στεριά από αυτό που απασχολεί-
ται στα πλοία. Συγκεκριμένα, θα έλε-
γε κανείς ότι δεν έχουν αλλάξει πραγ-
ματικά οι συσχετισμοί του ανθρώπι-
νου δυναμικού που απασχολείται στην 
στεριά και αυτό γιατί η εμπειρία και το 
γενικά υψηλό επίπεδο αυτών των ερ-
γαζομένων είναι πολύτιμο και δύσκο-
λα αναπληρώνεται. Όσο για το αν-
θρώπινο δυναμικό που απασχολείται 
στα πλοία, αυτό που ήδη βλέπουμε εί-
ναι μια μικρή μείωση στον αριθμό του 
πληρώματος αλλά πιο σημαντικά βλέ-
πουμε μείωση στις αποδοχές των ναυ-

τικών. Παρατηρούμε ιδιαίτερη μείωση 
των αποδοχών στους ναυτικούς που 
προέρχονται από χώρες της Ανατολι-
κής Ευρώπης καθώς και από αναπτυσ-
σόμενες χώρες, όπως οι Φιλιππίνες. Οι 
μειώσεις αυτές κυμαίνονται στα επί-
πεδα του 10% και ίσως και παραπά-
νω. Αυτά τα στοιχεία αποδεικνύουν 

την άμεση αντίδραση της ελεύθερης 
αγοράς και της εξίσωσης προσφοράς 
και ζήτησης.

Ο τομέας της ποντοπόρου ναυτιλί-
ας είναι από τους λιγοστούς που λει-
τουργεί μακριά από την κρατική πα-
ρέμβαση και γενικότερα τον «κρατι-
σμό». Είμαστε μια βιομηχανία η οποία 
πιστεύει και λειτουργεί με βάση την 
προσφορά και την ζήτηση. Λειτουρ-
γούμε σε ένα πλαίσιο υγιούς ανταγω-
νισμού και δεν εξαρτώμεθα από κα-
νενός είδους κρατική βοήθεια. Ως εκ 
τούτου, ο κρατικός παρεμβατισμός 
μάς βρίσκει απόλυτα και κάθετα αντί-
θετους. Οι αντιδράσεις του κράτους 
σε αυτή την διεθνή οικονομική κρίση, 
μπορεί να είναι και άστοχες και επικίν-

Η οπτική των αποφοίτων
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δυνες στο ότι ελλοχεύουν κινδύνους 
κρατικού γιγαντισμού, στρέβλωσης 
του συστήματος της ελεύθερης αγο-
ράς, υποβοήθηση μη ανταγωνιστι-
κών επιχειρήσεων καθώς και δημιουρ-
γία τάξης «κρατικοδίαιτων» εργαζο-
μένων και επιχειρηματιών. Πιο σοφή 
και με μακρόπνοη σκέψη θα ήταν μια 
αντίδραση του κράτους με σκοπό την 
εκλογίκευση και την δημιουργία σύγ-
χρονου πλαισίου κανόνων της ελεύ-
θερης αγοράς. Σκοπός πρέπει να εί-
ναι η διασφάλιση του μελλοντικών 
κανόνων λειτουργίας που θα αποτρέ-
πουν τη χειραφέτηση των αγορών και 
τη δημιουργία πλασματικού πλούτου 
και θα επιτρέπουν την υγιή επιχειρη-
ματική ανάπτυξη.

Η ελπίδα είναι ότι οι ναυτιλιακές 
επιχειρήσεις που θα βγούν από την δι-
εθνή οικονομική κρίση θα έχουν απω-
λέσει τα περιττά στοιχεία και θα μπο-
ρούν να προσφέρουν τις υπηρεσίες 
μεταφοράς φορτίων σε ανταγωνιστι-
κές τιμές και με υψηλά επίπεδα ποιό-
τητας, έχοντας ισχυροποιήσει την κε-
φαλαιακή τους βάση. Η επανεκκίνηση 
μιας ανοδικής πορείας από μηδενική 
βάση θα επιτρέψει να δημιουργηθούν 
κέρδη και υπεραξίες σε μια βιομηχα-
νία σαν την δική μας που είναι άρρη-
κτα συνδεδεμένη με την πραγματική 
οικονομία, το διεθνές εμπόριο αλλά 
και τη διεθνή ανάπτυξη. Θα μπορού-
σε να πει κανείς ότι η διεθνής οικονο-
μική κρίση που διερχόμεθα δημιουρ-
γεί ευκαιρίες ανάπτυξης και ανανέω-
σης των στόλων σε ελκυστικές τιμές. 
Επίσης δημιουργεί και την δυνατό-
τητα ενδυνάμωσης σχέσεων με τους 
εταίρους μας, είτε είναι χρηματοπι-
στωτικοί οργανισμοί είτε είναι ναυ-
λωτές, όλοι έχοντας ως πρωταρχι-
κό τους στόχο να καταφέρουν να πε-
ράσουν την κρίση αλώβητοι. Η δια-
χρονική δέσμευση στην βιομηχανία 
μας καθώς και η εμπειρία παρελθό-
ντων κρίσεων δημιουργούν προϋπο-
θέσεις για τον επιτυχή υπερκερασμό 
των προβλημάτων της καθώς και την 
έξοδό μας από αυτή, ενδυναμωμένοι 
από τις αποφάσεις μας. 

Γιώργος Σμυρνιούδης ’86
Partner  Ernst & Young

Η δ ι ε -
θ ν ή ς 
ο ι κ ο -
νομική 

κρίση επηρεάζει 
καίρια τον κλάδο 
ανάπτυξης έρ-
γων υποδομής με 
αυτοχρηματοδό-
τηση ή συγχρη-

ματοδότηση (Infrastructure Project 
Finance).

Καθώς οι τράπεζες αποτιμούν δι-
εξοδικά, υπό το φως των πρόσφατων 
εξελίξεων, τις θέσεις τους σε κίνδυ-
νο και το κόστος της ρευστότητάς 
τους και περιορίζουν τις πιστώσεις, 
έχει μειωθεί δραστικά η διαθεσιμό-
τητα και έχει αυξηθεί η τιμολόγηση 
δανείων προς μεγάλα έργα οικονομι-
κής και κοινωνικής υποδομής, όπως 
αυτοκινητόδρομοι, σχολικά συγκρο-
τήματα κ.λπ.

Είναι χαρακτηριστικό ότι έργα 
που προ δύο ετών προσέλκυαν χρη-
ματοδότηση με περιθώριο επιτοκίου 
στα επίπεδα του 0.8% τώρα χρειάζε-
ται να πληρώνουν πάνω από 2%. Και 
τα ποσά, όμως, που προσφέρουν οι 
τράπεζες έχουν μειωθεί στα επίπεδα 
που προτίθενται μόνο να διακρατή-
σουν στο χαρτοφυλάκιό τους (έχουν 
δηλαδή περιοριστεί σημαντικά έως 
και τελείως παύσει οι δραστηριότη-
τες αναδοχής και μεταπώλησης δα-
νείων – syndication).

Το αποτέλεσμα είναι οι συχνά πο-
λύπλοκες και μακράς διαρκείας διαδι-
κασίες για την ανάθεση και εκτέλεση 
των έργων υποδομής να βραδύνουν 
ακόμα περισσότερο, καθώς τα εμπλε-
κόμενα μέρη (κατασκευαστές / τρά-
πεζες / δημόσιο) αναζητούν τη χρυσή 
τομή για την εξασφάλιση χρηματοδό-
τησης σε ένα σαφώς λιγότερο φιλι-
κό για όλους οικονομικό περιβάλλον.

Βραχυπρόθεσμα, αυτές οι συνθή-
κες είναι αναμενόμενο να προκαλέ-
σουν μείωση των εργασιών και της 
απασχόλησης σε εμπλεκόμενους φο-
ρείς όπως οι κατασκευαστικές εται-
ρίες, οι τράπεζες, οι σύμβουλοι. Κα-
θώς, όμως, τα έργα τα οποία χρειά-
ζονται τη χρηματοδότηση θεωρού-
νται αυξημένης σημασίας για την οι-
κονομία, η γενική εκτίμηση είναι ότι 
οι επιπτώσεις θα αρχίσουν σταδιακά 
να αίρονται όταν οι γενεσιουργοί αι-
τίες της πιστωτικής στένωσης αρχί-
σουν να φθίνουν. 

Μέχρι τότε, τόσο ο δημόσιος όσο 
και ο ιδιωτικός τομέας αναζητούν 
τρόπους να κάνουν ευχερέστερη την 
εξεύρεση χρηματοδότησης, έστω και 
υπό αυτές τις δυσμενείς συνθήκες, 
προσφέροντας αυξημένες εγγυήσεις 
ή/και εμπλέκοντας διακρατικές ανα-
πτυξιακές/επενδυτικές τράπεζες. Ως 
μόνη έως τώρα θετική επίπτωση μπο-
ρούμε να εντοπίσουμε το ότι μέσα σε 
αυτή τη διαδικασία αναπτύσσεται σε 
μεγάλο βαθμό η πρωτοποριακή και 
αναλυτική σκέψη γύρω από τη δό-
μηση σύνθετων χρηματοοικονομι-
κών συναλλαγών και τακτικών εξοι-
κονόμησης πόρων.

Σε ορισμένες χώρες, όπως οι ΗΠΑ 
και η Αγγλία, τα έργα υποδομής επι-
σημάνθηκαν με την έναρξη της κρί-
σης ως εργαλεία αναθέρμανσης των 
οικονομιών. 

Προκειμένου να επιτευχθεί ο συ-
γκεκριμένος σκοπός, θα πρέπει του-
λάχιστον προσωρινά να αυξηθεί το 
μερίδιο του δημόσιου τομέα στη χρη-
ματοδότηση και να παρέχονται πε-
ρισσότερες εγγυήσεις παρ’ όλους 
τους περιορισμούς των προϋπολο-
γισμών δημοσίων επενδύσεων και 
χρέους.

Μόνο μετά την προσδοκώμενη 
ανάκαμψη, τα χρηματοδοτικά σχή-
ματα θα μπορέσουν να επανέλθουν 
στις προ της κρίσης μορφές με μεγά-
λη συμμετοχή ιδίων και κυρίως δα-
νειακών κεφαλαίων και αντίστοιχα 
μικρή επιβάρυνση στους κρατικούς 
προϋπολογισμούς. 

Οικονομική ΚΡΙΣΗ Η οπτική των αποφοίτων
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΣΗ
Εισηγήσεις έξι νέων ανθρώπων από διαφορετικούς τομείς της οικονομίας

Δευτέρα, 4 Μαΐου 2009, ώρα 20:00 
Θέατρο Κολλεγίου - Ψυχικό
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Έξι απόφοιτοι του Κολλεγίου Αθηνών από διαφορετικούς τομείς
της οικονομίας (hedge funds, ναυτιλία, επενδύσεις, real estate, 

εμπόριο, securitisation) θα εκφράσουν σκέψεις και προβληματισμούς για το σήμερα
και το αύριο της οικονομικής κρίσης από την δική τους οπτική γωνία και εν συνεχεία 

θα κάνουν διάλογο με τους παρευρισκόμενους στο Θέατρο του Κολλεγίου.

Υπό την αιγίδα του

Εισηγήσεις
Γιάννης Κατσίκας ’99
 J.P. Morgan, Equity Exotics and Hybrids Trading - Associate

 Δημήτριος Μ. Κοκκίνης ’98
 Golden Destiny S.A., Sales and Purchase Shipbroker

Αλεξάνδρα Σιγάλα ’00
 Marfin Investment Group, Press & Communication
Co-Ordinator

Πάνος Παρθένιος ’94
 PARTHENIOS architects+associates, Architect

Θωμάς Ι. Δαμκαλίδης ’03
 Δ&Ι ΔΑΜΚΑΛΙΔΗΣ ΑΕ, Key Account Manager

Μιχάλης Κονταράτος ’97
 J.P. Morgan, Securitised Products Group - Vice President

Χαιρετισμοί
Αλέξανδρος Κ. Σαμαράς

Πρόεδρος του Δ.Σ. του Ελληνοαμερικανικού 
Εκπαιδευτικού Ιδρύματος
Σέργιος Αμπαριώτης

Πρόεδρος του ΣΑΚΑ

Πρόλογος
Σπύρος Καπράλος

Πρόεδρος του Χρηματιστηρίου Αθηνών

Εισαγωγή
Πέτρος Χρ. Φατούρος ’00

Δικηγόρος

Συντονισμός
Δημήτρης Καραμάνος

 Δημοσιογράφος - π. Πρόεδρος του ΣΑΚΑ

Σε μία περίοδο, όπου τα όρια αντοχής της παγκόσμιας οικονομίας δοκιμάζονται,
η λέξη εμπιστοσύνη, λέξη κλειδί για την μέχρι σήμερα αναπτυξιακή πορεία
των οικονομιών, φαίνεται ότι έχει υποστεί το μεγαλύτερο πλήγμα. 
Την εμπιστοσύνη αυτή καλούνται οι νέοι ιδιαίτερα ανά τον κόσμο σήμερα
να επεξεργασθούν και να αποκαταστήσουν. 
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Νέο Μουσείο Ακρόπολης
Το Νέο Μουσείο Ακρόπολης θα έχει τα επίσημα εγκαίνιά του στις 20 Ιουνίου. 
Κτίστηκε στο τετράγωνο Μακρυγιάννη, κάτω απ’ τον Ιερό Βράχο, απέναντι 
απ’ τον Παρθενώνα για να στεγάσει όλα τα ελληνικά κλασσικά γλυπτά των 
μνημείων. Η μελέτη οφείλεται στην κοινοπραξία των αρχιτεκτόνων που πήραν 
το πρώτο βραβείο στον Διεθνή Αρχιτεκτονικό Διαγωνισμό του 2001 Μπέρ-
ναρντ Τσούμι, Νέα Υόρκη και Μιχάλη Φωτιάδη, Αθήνα. Ο ΕΡΜΗΣ παρου-

σιάζει πρωτότυπο φωτογραφικό υλικό που παραχώρησε ο Μιχάλης Φωτιάδης ’57, Αρχιτέκτων, Master Αρχιτεκτο-
νικής ΜΙΤ και θα επανέλθει στο θέμα μετά τα επίσημα εγκαίνια του Μουσείου.

Μια πρώτη ματιά με «ξεναγό» τον Μιχάλη Φωτιάδη ’57
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Η Νότια όψη του ΝΜΑ όπου η κλίση του εδάφους αυξάνει το ύψος 
φωτίζοντας βοηθητικούς χώρους υπογείου. Η Αίθουσα των Αρχαϊκών 

καλύπτεται απ τ́ο νότιο υαλοπέτασμα, ενώ η Αίθουσα του Παρθενώνα είναι 
στην στέψη με στροφή του άξονα.

Η Βορειοδυτική πλευρά
του κτηρίου

με το στέγαστρο 
εισόδου και τα πανό 

ηλιοπροστασίας
καλυμμένα

με ανοξείδωτο
χάλυβα.

Η Αίθουσα του Παρθενώνα  με γυάλινη επιδερμίδα με βάση πάγκο-
κλιματιστικό αγωγό στην αίθουσα μεταλλικής κατασκευής όπου οι 
λεπτές κολόνες κρατούν τον ρυθμό των μαρμάρων του Παρθενώνα.

Το επίπεδο των 
Καρυάτιδων με τα 

φατνώματα δαπέδου 
και οροφής και στο 

βάθος του εξώστη του 
καθιστικού internet.

Οι ανασκαφές κάτω απ τ́ο γυάλινο δάπεδο του ισογείου
συνδέουν το κτήριο με τα ευρήματα.

Η Ζωφόρος τοποθετημένη αδιάσπαστη 
σε ύψος 1.50 όπου τα αυθεντικά τμήματα (45%)

παίρνουν θέση δίπλα στα εκμαγεία 
των Ελγινείων (55% στο Βρετανικό Μουσείο) με 

διαχωρισμό τόνου 
κατά το σύμφωνο της Βενετίας.



Eπιλέγουμε ποιοτικά δάπεδα Tarkett...
“πατάμε” στο όνομα Shelman Sofianos

Λ. Kηφισίας 26 & Παραδείσου 2 • 151 25 Μαρούσι • Τ. 210 8172792 • F. 210 6893539 •   www.shelman-sofianos.eu

Η SHELMAN SOFIANOS ΠΑΡΚΕΤΑ Α.Ε. προήλθε από τη συγχώνευση της

δραστηριότητας παρκέτου των εταιριών Shelman και Σοφιανός.

Παράγουμε σε δύο σύγχρονα εργοστάσια σε Χαλκίδα και Ρουμανία όπου

ακολουθούμε καθετοποιημένο σύστημα παραγωγής και διάθεσης των

προϊόντων μας: αρχίζουμε από τον κορμό στο δάσος και καταλήγουμε στο

τοποθετημένο δάπεδο του πελάτη μας. 

Προσφέρουμε όλα τα είδη ξύλινων δαπέδων (καρφωτά, παλαιωμένα,

προγυαλισμένα, design, deck, laminate) και επιπρόσθετα αναλαμβά-

νουμε την τοποθέτηση.

Δείγματα της δουλειάς μας αποτελούν πολλά μεγάλα έργα που πρόσφατα

πραγματοποιήθηκαν στη χώρα μας όπως:

• Ολυμπιακά Χωριά: «Λόφος Edison» (Παλλήνη) και «Ήλιδα» (Μαρούσι)

• Ξενοδοχεία: Grande Bretagne, Hilton Αθηνών, Hilton Ρόδου, 

Πεντελικόν Κηφισιάς.

• Γήπεδα: Στάδιο Καραϊσκάκη, τα περισσότερα γήπεδα basketball στην 

Ελλάδα.

• Κατοικίες: Κατοικία Κοπελούζου (Κηφισιά, υπό αποπεράτωση), 

συγκρότημα Lamda Development (Κηφισιά), συγκρότημα Copelouzos 

Group (Νέα Φιλοθέη). 

• Γραφεία: Omikron Group (Παλλήνη).

Πρόεδρος της εταιρίας είναι ο Τίτος Κομνηνός και Διευθύνων Σύμβουλος

ο Νίκος Σοφιανός ’85.

Νίκος Σοφιανός ’85.
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Α ν και βρισκόμαστε α-
κόμα στα μέσα της 
«σχολικής» χρονιάς 

και 6 μήνες προ της λήξης 
της θητείας του παρόντος 
Διοικητικού Συμβουλίου, 
ανέτρεξα λίγο στο σχεδι-
ασμό και προγραμματι-
σμό του Συμβουλίου μας 
και στα έργα που πραγ-
ματοποιήθηκαν στο Σύλ-
λογό μας. Με χαρά διαπι-
στώνει νομίζω ο κάθε από-
φοιτος, ότι ο Σύλλογος α-
νήκει πλέον σε μια «νέα» 
εποχή, ανταποκρινόμε-
νος στις επιταγές της και 
στις ανάγκες της πλειοψη-
φίας των μελών του. Έχο-
ντας δώσει έμφαση στην 
ανανέωση του επικοινω-
νιακού τομέα (site, Ερμής, 
bulletin, e-agents), στον ε-
μπλουτισμό του τομέα των 
εκδηλώσεων, στο χτίσιμο 
του τομέα της δικτύωσης 
(networking days), στην 
ενδυνάμωση του αθλητι-
κού τομέα (με πρωταγωνι-
στή των γηπέδων τη ΣΑΚΑ 
Liga) και στη στήριξη των 
οργανωτικών - εσωτερικών 
θεμάτων, ο Σύλλογος έχει 
πλέον γερές βάσεις, οι ο-
ποίες βοηθούν στην επιτυ-
χή και σταθερή πορεία του. 

Ένα από τα σημαντικό-
τερα ωστόσο εργαλεία του 
Συλλόγου μας, είναι οι ίδιοι 
οι απόφοιτοι. Για να στηρι-
χθούν όλοι οι ανωτέρω το-
μείς, για να λειτουργήσει 
σωστά ο Σύλλογος, για να 
έχουμε επαφή με τους συμ-
μαθητές και συναποφοί-

τους μας, για να επικοινω-
νήσει ο ΣΑΚΑ τις δράσεις 
του, αλλά και για να απο-
τελέσει το σύνδεσμό με-
ταξύ των 10.400 περίπου 
αποφοίτων, πρέπει να έχει 
μια δυνατή και πλήρη βά-
ση των στοιχείων όλων των 
μελών του.

 Όπως ίσως γνωρίζε-
τε οι περισσότεροι, η δη-
μιουργία του Who is Who 
2009, ξεκίνησε! 

Επτά χρόνια πέρασαν 
ήδη από την έκδοση του 
τελευταίου Who’s Who. 
Πάνω από δύο χιλιάδες 
μαθητές των Σχολείων μας 
προστέθηκαν στην οικο-
γένεια των αποφοίτων και 
χιλιάδες πρώην φοιτητές 

ξεκίνησαν την επαγγελμα-
τική τους καριέρα. Πολλοί 
άλλαξαν εταιρία και ακόμα 
περισσότεροι τόπο κατοι-
κίας. Μετά από επτά χρό-
νια, το Who is Who του 
2002 δεν επιτελεί αποτε-
λεσματικά τον σκοπό για 
τον οποίο είχε εκδοθεί. 
Έτσι κατέστη επιτακτική 
ανάγκη, όλες οι αλλαγές 
που έγιναν τα χρόνια που 
κύλησαν, να αποτυπωθούν 
μέσα σε μια καινούργια έκ-
δοση, που να διευκολύνει 
την επικοινωνία της Κολ-
λεγιακής οικογένειας. 

Για τους παραπάνω λό-
γους, το Διοικητικό Συμ-
βούλιο του ΣΑΚΑ έλαβε 
την απόφαση να προχωρή-

σει στην έκδοση του Who’s 
Who 2009. Πρόκειται για 
ένα μεγάλο έργο και δύ-
σκολο αν αναλογισθεί κα-
νείς ότι η συλλογή των 
στοιχείων 10.400 και πλέ-
ον αποφοίτων παρουσιάζει 
μεγάλο βαθμό δυσκολίας, 
αλλά και υψηλό κόστος. 
Έργο δύσκολο, αλλά χρη-
σιμοποιώντας τις βάσεις 
που προανέφερα, πραγ-
ματοποιήσιμο. 

Ξεκινήσαμε, λοιπόν, 
και έχετε ήδη έχετε λάβει 
την επιστολή με τις διαδι-
κασίες συλλογής των στοι-
χείων σας. Σε περίπτωση 
που δεν έχετε κάνει εγ-
γραφή ή δεν έχετε απα-
ντήσει ηλεκτρονικά στο 
ερωτηματολόγιο που σας 
έχει αποσταλεί, θα επικοι-
νωνήσει μαζί σας μέσα στο 
επόμενο διάστημα η εται-
ρία Kapa Research η οποία 
θα μας βοηθήσει στο έργο 
μας. Παρακαλούμε για την 
πρόθυμη συνεργασία σας, 
που θα συμβάλει στην έκ-
δοση ενός ολοκληρωμένου 
Who is Who 2009, που θα 
ανοίξει διάπλατα τις πόρ-
τες σε νέους και παλιούς 
φίλους, νέες επαγγελμα-
τικές συνεργασίες και νέες 
κοινωνικές γνωριμίες. 

Το Who is Who 2009 
θα ολοκληρωθεί με τη βο-
ήθεια και συμμετοχή όλων 
μας και θα ανήκει σε όλους 
μας. Πάρτε μέρος και εσείς 
στη δημιουργία του, ανα-
νεώνοντας ή καταχωρώ-
ντας τα στοιχεία σας!

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

ενημέρωση
Αγαπητοί συναπόφοιτοι,
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Της Ελένης Αλεξίου ’92

ΣΑΚΑ  Days

Σε συνέχεια των 
επιτυχημένων 
N e t w o r k i n g 

Days της προηγούμε-
νης χρονιάς, ο Σ.Α.Κ.Α. 
διοργανώνει το Μάιο 
τρεις εκδηλώσεις σε ιδι-
αίτερα σημαντικούς επι-
χειρηματικούς κλάδους, 
με σκοπό την ενεργή δι-
κτύωση των αποφοίτων 
που δραστηριοποιού-
νται άμεσα ή έμμεσα σε 
αυτούς.

Πού Όπως και πέρυσι, οι εκδηλώσεις θα πραγμα-
τοποιηθούν στη Λέσχη του Σ.Α.Κ.Α., με τη 

βοήθεια ενεργών εργαλείων δικτύωσης («διαμεσολαβητές», 
business card boards, meeting points κ.λπ.), προκειμένου 
οι απόφοιτοι να ανταλλάξουν απόψεις, να συζητήσουν επι-
χειρηματικές ευκαιρίες, να προωθήσουν την καριέρα τους 
και, γιατί όχι, να προχωρήσουν σε συνεργασίες.

Ποιοι Οι εκδηλώσεις απευθύνονται αποκλει-
στικά και μόνο σε μέλη του Σ.Α.Κ.Α., 

ανεξάρτητα από ηλικία και επαγγελματικό επίπεδο. Πέ-
ρα από το εξειδικευμένο αντικείμενο κάθε εκδήλωσης, τα 
Networking Days απευθύνονται και σε υποψήφιους προ-
μηθευτές ή πελάτες κάθε κλάδου.

Real Estate & Construction Monday: απευθύνεται 
σε όσους ασχολούνται με ανάπτυξη ακινήτων, κατασκευές 
και τεχνικά έργα, μεσιτεία, διαχείριση ακινήτων, χρηματο-
δότηση έργων, καθώς και με την παροχή υπηρεσιών στους 
κλάδους αυτούς (π.χ. ΙΤ, HR, νομικές υπηρεσίες κ.λπ.)

Marketing & PR Tuesday: απευθύνεται σε όσους 
ασχολούνται με τη διαφήμιση και την προώθηση προϊό-
ντων, τις δημόσιες σχέσεις, τη γενική στρατηγική πωλήσε-
ων, καθώς και με την παροχή υπηρεσιών στους κλάδους αυ-
τούς (π.χ. χρηματοοικονομικά, ΙΤ, logistics κ.λπ.)

Shipping & Transportation Thursday: απευθύνε-
ται σε όσους ασχολούνται με τη ναυτιλία, την αυτοκινητο-
βιομηχανία, την αεροπλοΐα, τα μέσα μαζικής μεταφοράς, 
την προστασία του περιβάλλοντος και τις λοιπές σχετικές 
υπηρεσίες (π.χ. χρηματοοικονομικά, logistics, νομικά κ.λπ.)

Η δικτύωση συνεχίζεται!
Real Estate & Construction Monday

Δευτέρα 25 Μαΐου 2009

Marketing & Public Relations Tuesday
Τρίτη 26 Μαΐου 2009

Shipping & Transportation Thursday
Πέμπτη 28 Μαΐου 2009

Networking



Networking Days 2008
Banking & Finance Monday

(19 Μαΐου 2008)
Construction & Energy Tuesday

(20 Μαΐου 2008)
ΙΤ & Telecoms Thursday

(22 Μαΐου 2008)

FMCG’s & Retail Monday
(6 Οκτωβρίου 2008)

Health & Pharmaceuticals Tuesday
(7 Οκτωβρίου 2008)

Tourism & Leisure Thursday
(9 Οκτωβρίου 2008)

• Συμμετείχαν 815 απόφοιτοι
• Κατά τη διάρκεια των 6 events έγιναν συνολικά 

2.115 γνωριμίες
• 59% των συμμετεχόντων πιστεύει ότι θα υπάρξει 

συνέχεια στις επαγγελματικές επαφές των Net-
working Days και ότι θα κλείσει κάποια συνερ-
γασία

• 87% των συμμετεχόντων δήλωσε ότι θα έρθει στα 
επόμενα Networking Days

• 93% των συμμετεχόντων έκρινε τη συνολική ορ-
γάνωση από καλή έως πολύ καλή

Τα παραπάνω στοιχεία προκύπτουν από μετρή-
σεις 445 και πλέον ερωτηματολογίων, τα οποία συ-
μπλήρωσαν οι συμμετέχοντες των Networking Days.

Πώς 1. Παρ’ ότι η προεγγραφή δεν είναι υποχρεω-
τική, μπορείτε να δηλώσετε συμμετοχή μέσω 

της ιστοσελίδας του Σ.Α.Κ.Α. (www.saka.gr), ώστε να απο-
φύγετε καθυστερήσεις κατά την είσοδό σας.
2. Φροντίστε να έχετε μαζί σας τουλάχιστον 20 business 
cards. 3 από αυτές θα αναρτηθούν στους ειδικούς πίνακες, 
όπου οι παρευρισκόμενοι μπορούν να σας αναζητήσουν.
3. Οι διαμεσολαβητές είναι πρόθυμοι να σας εξυπηρετή-
σουν! Θα σας υποδεχθούν με ένα ποτό κατά την άφιξή σας, 
θα σας εξηγήσουν τη διαδικασία και θα είναι δίπλα σας όσο 
τους χρειάζεστε. Μη διστάσετε να τους πείτε ποιον από-
φοιτο θέλετε να γνωρίσετε και ζητήστε τους να τον καλέ-
σουν σε κάποιο από τα meeting points.

4. Φεύγοντας, βοη-
θήστε μας να γίνουμε 
αποτελεσματικότεροι, 
συμπληρώνοντας τα 
ερωτηματολόγια που 
έχουμε ετοιμάσει. Οι 3 
εκδηλώσεις του Μα-
ΐου αποτελούν δικές 
σας προτάσεις!


 
Προβολή εταιριών

Αν επιθυμείτε να προβληθεί η εταιρεία σας την 
ημέρα των εκδηλώσεων αλλά και σε όλο το 
προωθητικό υλικό, επικοινωνήστε με τον Στέ-
λιο Χαρτζίδη ’93, στα γραφεία του Συλλόγου 
μας στο 210-6722067.



48  ερμής 

Κατερίνα Γκαγκάκη 
’90 (Δημόσιες Σχέσεις): 
«Μία εξαιρετι-
κά αναζωογονητι-
κή εμπειρία. Νέα 
παιδιά με ενθου-
σιασμό, ρεαλι-
στικά σχόλια και 
εύστοχες παρατη-
ρήσεις.  Θεωρώ ότι 
ο θεσμός του Ca-
reer Day δίνει την ευκαιρία στα παιδιά να αξιολογήσουν 
τις πραγματικές διαστάσεις μίας επαγγελματικής κατεύ-
θυνσης αλλά και σε μας τη δυνατότητα να κατανοήσου-
με πώς η σημερινή κοινωνία αντιμετωπίζει τον επαγγελ-
ματικό μας χώρο».
Μαρλέν Σαΐτη ’00 (Θεατρικές Σπουδές): «Βρισκόμενη πλέον απέ-
ναντι από τα θρανία και όχι από πίσω, αισθάνθηκα υπο-
χρεωμένη να μιλήσω για το τι είναι αυτό που πραγματικά 
ενδιαφέρει τους μαθητές, να εστιάσω στην ουσία και όχι 
στην θεωρία. Αναρωτήθηκα «τι με ενδιέφερε να μάθω τό-
τε», και με αυτό τον τρόπο προσπάθησα να δώσω τις δι-
κές μου απαντήσεις. Ευχαριστώ το Κολλέγιο για την τιμή 
που μου έκανε». 

Το Career Day άφησε τις καλύτερες εντυπώσεις και στα 
παιδιά και στους ομιλητές που συμμετείχαν. Ο ΣΑΚΑ αι-
σθάνεται ικανοποίηση που μπόρεσε να βοηθήσει στην προ-
σπάθεια αυτή και ελπίζει το 2010 να καταφέρει να καλύψει 
τις θέσεις όλων των ομιλητών με αποφοίτους.

Στο Career Day 2009 συμμετείχαν οι παρακάτω από-
φοιτοι: Α. Τομπάζης x58, Ν. Μαρούλης ’61, Α. Κανόνης ’65, 
Γ. Κομνηνός ’67, Γ. Κατσαρός ’68, Γ. Κουτσουρέλης ’68, Π. 
Νικολαΐδης x70, Α. Βορεάδης ’74, Ξ. Παπαρρηγόπουλος 
’75, Κ. Κουλουβάτος ’77, Α. Μπαστιάς ’78, Α. Χριστοδού-
λου ’78, Κ. Τσιφλάκος ’82, Α. Κατσούλης ’84, Α. Παπαδό-
πουλος ’84, Α. Τσαχαγέας ’84, Δ. Κονταξής ’85, Ι. Φιλιπ-
πάκης ’85, Γ. Αθανασιάδης ’85, Γ. Γουρδομιχάλης ’85, Ν. 
Κατσαΐτης, ’85, Α. Κατσαρός ’87, Κ. Γκαγκάκη ’90, Γ. Κο-
φίνης ’92, Α. Λιάτσικου ’93, Μ.Λ. Φωκά ’95, Ν. Φίλιππα 
’95, Μ. Σαΐτη ’00.

Το Career Day είναι μια Ημέρα Επαγγελματικής 
Ενημέρωσης που διοργανώνεται κάθε χρόνο από 
το Γραφείο Συμβουλευτικής και Επαγγελματικού 

Προσανατολισμού του Σχολείου για τους μαθητές της Α’ 
και Β’ Λυκείου των Κολλεγίων Αθηνών – Ψυχικού.

Φέτος πραγματοποιήθηκε στις 9 Φεβρουαρίου και – 
για πρώτη φορά – ο ΣΑΚΑ είχε την ευκαιρία να στηρίξει 
την αξιέπαινη αυτή προσπάθεια, αναζητώντας καταξιωμέ-
νους αποφοίτους, για να ενημερώσουν τους μαθητές πάνω 
σε θέματα της ειδικότητάς τους.

Είκοσι οκτώ απόφοιτοι έδωσαν πρόθυμα το παρών και 
με μεγάλη χαρά γύρισαν πίσω στο σχολείο για να αντιμετω-
πίσουν τα εύστοχα ερωτήματα και τις ανησυχίες της σημε-
ρινής μαθητικής νεολαίας. Συγκεντρώθηκαν στην αίθουσα 
154 του Μπενακείου, απ' όπου τους παρέλαβαν οι μαθητές 
– συντονιστές των ομιλιών για να τους οδηγήσουν στις τά-
ξεις τους. Μετά το τέλος της ενημέρωσης προλάβαμε και 
αποσπάσαμε μερικές εντυπώσεις από κάποιους:
Γιώργος Κομνηνός ’67 (Χημεία): «Μπράβο στο ΣΑΚΑ που κατά-
φερε να κινητοποιήσει τόσους αποφοίτους και να τους πεί-
σει να αφήσουν τη δουλειά τους για να προσφέρουν υπη-
ρεσία στο Σχολείο και τα παιδιά».
Γιώργος Κουτσουρέλης ’68 (Αρχιτεκτονική): «Εμπειρία όμοια με 
αυτή που αισθάνθηκα όταν συμβούλευα το παιδί μου. Τους 
εύχομαι ολόψυχα καλή επιτυχία».
Ανδρέας Χριστοδούλου ’78 (Βιολογία-Βιοτεχνολο γία): «Η δεύτερη 
συμμετοχή μου στο “Career Day” μου έδωσε την ευκαιρία 
και την χαρά για ακόμη μια φορά να βρεθώ στις γνώριμες 
τάξεις του σχολείου, να συζητήσω και να ακούσω τους προ-
βληματισμούς και τις ανησυχίες των μαθητών και να τους 
βοηθήσω, κατά το δυνατόν, να αποκτήσουν μια πιο καθαρή 
εικόνα για την επιστήμη της Βιολογίας και τις επαγγελμα-
τικές προοπτικές που αυτή παρέχει». Είναι, κατά την γνώ-
μη μου, μια αξιέπαινη προσπάθεια του σχολείου, η οποία 
πρέπει να συνεχιστεί».
Άρης Παπαδόπουλος ’84 (Διοίκηση Επιχειρήσεων): «Τα παιδιά έδει-
ξαν να εκτιμούν ιδιαίτερα την προσπάθειά μας να μοιρα-
στούμε μαζί τους εμπειρίες και παρακολούθησαν με πηγαίο 
ενδιαφέρον και προσήλωση. Για μένα ήταν συγκινητικό 
να επιστρέψω στο Χωρέμη ως «δάσκαλος» και να μιλήσω 
στους μαθητές που κάθονταν «στη θέση μου».

Του Γιώργου Καρούσου ’70

 ΣΑΚΑ ΚΑΙ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΝΤΑΙ ΣΤΟ CAREER DAY
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ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ – ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΨΥΧΙΚΟΥ

ΗμέραΕπαγγελματικήςΕνημέρωσης

9  ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ  2009
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|  Ν Ε Α  Α Π Ο  Τ Ο  Σ Χ Ο Λ Ε Ι Ο  Μ Α Σ  |

 Το Δ.Σ. του Ελληνοαμερικανικού Εκπαιδευτικού Ιδρύ-
ματος ανανέωσε τη συμφωνία συνεργασίας με τον Διευθυ-
ντή/President Dr. David Rupp μέχρι τις 31.8.2010.

 Στις 14 Ιανουαρίου 2009 έγινε στο Κτήριο Capps η κα-
θιερωμένη Γιορτή της Πίτας του προσωπικού του Ελληνο-
αμερικανικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος.

Χαιρετισμό στους παρι-
σταμένους απηύθυναν ο 
Πρόεδρος του Δ.Σ. του 
Ιδρύματος Αλέξανδρος Κ. 
Σαμαράς (ο οποίος έκοψε 
την πίτα), ο Διευθυντής/
President David Rupp, η 
Συνδιευθύντρια του Κολ-
λεγίου Αθηνών Πολυάνθη 

Τσίγκου και η Συντονίστρια των σχολικών μονάδων του 
Κολλεγίου Ψυχικού Άννα-Μαρία Κόκλα.

 Μια εξαιρετικά ενδιαφέρουσα εκδήλωση διοργανώ-
θηκε στο Θέατρό μας από τα Λύκεια Κολλεγίου Αθηνών-
Κολλεγίου Ψυχικού (5 Φεβρουαρίου 2009). Ομιλητής ήταν 
ο διεθνώς καταξιωμένος μεταφραστής των ποιημάτων του 
Κωνσταντίνου Καβάφη, απόφοιτος του Κολλεγίου Ευάγ-
γελος Σαχπέρογλου ’60, το έργο του οποίου «Constantine 
P. Cavafy – Collected poems» εκδόθηκε το 2007 από το 
Oxford University Press και εντάχθηκε στην παγκοσμίου 
κύρους σειρά εκδόσεων Oxford World’s Classics. Θέμα της 
ομιλίας ήταν «Με τις λέξεις των άλλων - Αναφορά στον Οι-
κουμενικό Αλεξανδρινό». Προηγήθηκαν χαιρετισμοί από 
τον Διευθυντή/President Dr. David Rupp και τη Συνδιευθύ-
ντρια του Κολλεγίου Αθηνών Πολυάνθη Τσίγκου και προ-
σφώνηση του παλαιού Προέδρου του Συλλόγου Αποφοί-
των Κολλεγίου Αθηνών Δημήτρη Καραμάνου ’59, ο οποίος 
είχε την πρωτοβουλία και το συντονισμό της εκδήλωσης.

 Μια σημαντική διεθνής διασχολική εκδήλωση πραγμα-
τοποιήθηκε πρόσφατα στη χώρα μας: 21st World Schools 
Debating Championships (αγώνες ρητορικού λόγου-
αντιλόγου σε αγγλική γλώσσα). Στη διοργάνωση αυτή έλα-
βαν μέρος μαθητικές ομάδες από 39 χώρες. Ο τελικός αγώ-
νας και η Τελετή Λήξης φιλοξενήθηκαν στο Θέατρο του 
Κολλεγίου (18 Φεβρουαρίου 2009). Πρωταθλήτρια αναδεί-

χθηκε η ομάδα της Νέας Ζηλανδίας επιβληθείσα στον τε-
λικό της ομάδας της Αγγλίας (θέμα: «This House believes 
that illegal immigrants should receive amnesty»).

Η ελληνική ομάδα κατέλαβε την 1η θέση μεταξύ 
των χωρών, που έχουν την αγγλική γλώσσα ως «Second 
Language» (ESL), και την 4η θέση (3η η Σιγκαπούρη) στην 
παγκόσμια γενική κατάταξη. Δύο από τα μέλη της εθνικής 
ομάδας της Ελλάδας ήταν μαθητές του Κολλεγίου: Μαρία-
Νεφέλη Μπερνίτσα και Στέφανος Γκαντόλφο. Στην ελλη-
νική ομάδα συμμετείχαν, επίσης, οι Γιώργος Δουγανιώτης 

Η Ελληνική Μαθηματική Εταιρεία 
τιμά τον Θανάση Κουτσόγιωργο

Το παράρτημα Πάτρας της Ελληνικής Μαθηματι-
κής Εταιρείας σε εκδήλωση που έγινε την Κυρια-

κή 22 Φεβρουαρίου τίμησε τον παλιό καθηγητή μαθη-
ματικών του Κολλεγίου Αθηνών κ. Θανάση Κουτσό-
γιωργο, με την ευκαιρία της έκδοσης του νέου βιβλίου 
του, «Η πορεία από το 1 στο i» (έκδοση ΣΑΚΑ με την 
ευγενική χορηγία του Βασίλη Πεχλιβανίδη ’70). Από 
την οικογένεια του Κολλεγίου παραβρέθηκαν στην εκ-
δήλωση ο Τάσος Μπούντης ’69, καθηγητής στο Πανε-
πιστήμιο της Πάτρας και οι καθηγητές του Κολλεγί-
ου Αθηνών Νίκος Χαραλάμπης ’65, Τεύκρος Μιχαηλί-
δης ’73, Μαρία Καλλιώρα και Βασίλης Καραμαούνας.
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Για αρκετούς από εμάς το Κολλέγιο είναι συνυφα-
σμένο με την οικογενειακή μας ιστορία. Πέρασα 
για πρώτη φορά την πύλη του Κολλεγίου το 1976, 

μαζί με τον πατέρα μου, απόφοιτο του ’56 και τον αδελφό 
μου, απόφοιτο του ’88, μαθητή τότε της Γ΄Δημοτικού. Ο 
πατέρας μου είχε την τολμηρή, για την εποχή, πεποίθηση 
ότι μια μέρα το Κολλέγιο θα έπαιρνε και κορίτσια. Αν και 
δεν πρόλαβε να ακούσει τα καλά νέα, εγώ είχα την τύχη 
να εισαχθώ στο Κολλέγιο στη Β΄Δημοτικού. 

Στα Κολλεγιακά μας χρόνια αποκομίσαμε αξίες και 
αναμνήσεις διαχρονικές που απεικονίζονται στο «Θησαυ-
ρό» κάθε τάξης. Ανακαλύψαμε πολλούς «θησαυρούς» τους 
οποίους ίσως εκτιμήσαμε περισσότερο μετά την αποφοί-
τησή μας. Είμαι σίγουρη ότι ένας τέτοιος θησαυρός είναι 
οι φίλοι και συμμαθητές με τους οποίους καθίσαμε σε δι-
πλανά θρανία και που σίγουρα δεν θα μπορούσαν να βρί-
σκονται εκεί χωρίς την αρωγή του Ταμείου Υποτροφιών.

Έχοντας επενδύσει μια δεκαετία στον τραπεζικό τομέα 
στην Ελλάδα και το εξωτερικό, επέστρεψα πρόσφατα στο 
Σχολείο μας με σκοπό να επενδύσω σε αυτό. Η μέχρι τώ-
ρα επαγγελματική μου εμπειρία μου δίδαξε ότι το σημα-
ντικότερο κεφάλαιο ενός οργανισμού, κερδοσκοπικού ή 
μη, είναι οι άνθρωποί του. 

Βλέποντας πλέον το Κολλέγιο με τα μάτια ενήλικα και 
μέσα από το Office of Development, διαπιστώνω ότι το 
σημαντικότερο κεφάλαιό του είμαστε εμείς, οι 10,000 και 
πλέον απόφοιτοι που επωφελήθηκαμε από το σχολείο αυ-
τό και οι οποίοι οφείλουμε να το βοηθούμε να συνεχίζει το 
σημαντικό παιδαγωγικό και κοινωνικό του έργο. Η σημα-
σία του Προγράμματος Υποτροφιών είναι καθοριστική για 
το παρόν και το μέλλον πολλών παιδιών που δεν έχουν την 
οικονομική δυνατότητα να φοιτήσουν στο Σχολείο μας. 

Το Κολλέγιο υποστηρίζει αυτούς τους μαθητές. Οι δυ-
νατότητές του όμως να φέρει σε πέρας το έργο αυτό εί-
ναι άμεσα συνυφασμένες και με την δική μας προσφορά. 
Παρά την επιβράδυνση της οικονομικής ανάπτυξης πα-
γκοσμίως, εμείς θα αποδείξουμε ότι συνεχίζουμε να στη-
ρίζουμε με ενθουσιασμό το κοινωνικό έργο του Κολλεγίου, 
μέσω του Προγράμματος Υποτροφιών. Θα συνεχίσουμε 
να επενδύουμε στην αύξηση του ποσοστού των μαθητών 
που φοιτούν στο Κολλέγιο με μερική ή ολική υποτροφία 
από τα σημερινά επίπεδα του 10% περίπου. Εξαρτάται 
από εμάς η δυνατότητα πολλών αξιόλογων μαθητών να 
φοιτήσουν στο Κολλέγιο, παιδιά τα οποία δεν γνωρίζου-
με και τα οποία δεν μας γνωρίζουν. Είμαι σίγουρη πως 
συμφωνείτε. 

Alumni Fund Drive
Της Μάρας Σ. Ζαρούλη-Εμπειρίκου ’92

Επιμέλεια: Γιώργος Νικολού ’07

Αγαπητοί συναπόφοιτοι,

■  Τετάρτη τάξη του Δημοτικού
του σχολικού έτους 2009-2010

Το Σάββατο, 9 Μαΐου 2009, θα πραγ-
ματοποιηθεί διαγωνισμός για την εισα-
γωγή μαθητών/μαθητριών, που θα φοι-
τήσουν στην 4η Δημοτικού 2009-2010.
Η τελευταία ημέρα για την κατάθεση των 
αιτήσεων συμμετοχής στο διαγωνισμό εί-
ναι η Δευτέρα, 4 Μαΐου 2009.

■  Πρώτη τάξη του Γυμνασίου
του σχολικού έτους 2009-2010

Την Κυριακή, 17 Μαΐου 2009, θα πραγ-
ματοποιηθεί διαγωνισμός για την εισα-
γωγή μαθητών/μαθητριών, που θα φοι-
τήσουν στην 1η Γυμνασίου 2009-2010.
Η τελευταία ημέρα για την κατάθεση των 
αιτήσεων συμμετοχής στο διαγωνισμό εί-
ναι η Δευτέρα, 11 Μαΐου 2009.

 EΙΣΑΓΩΓΗ ΜΑΘΗΤΩν/ΤΡΙΩν ΣΤΟ Κ.Α. – Κ.Ψ.

Η κατάθεση των αιτήσεων συμμετοχής στους διαγωνισμούς γίνεται στο Γραφείο Εισα-
γωγής Μαθητών, οδός Στεφάνου Δέλτα 15, Ψυχικό. (Πληροφορίες: Αικ. Κάντα, τηλ. 
210-6798138, Δευτέρα-Παρασκευή 8:30-15:30).

(Σχολή Μαντουλίδη) και Φίλιππος Λέκκας, Γιώργος Τρι-
γάτζης (St Cathrine’s School).

Master of Ceremonies ήταν ο απόφοιτος του Κολλεγί-
ου Γεώργιος Βασιλαράς ’87.

Την απονομή των βραβείων έκανε ο Υφυπουργός Παι-
δείας Σπύρος Ταλιαδούρος ’75.

 Το Κολλέγιο διορ-
γάνωσε, για δεύτερη 
φορά, ένα Πανόραμα 
Ελληνικών Παραδο-
σιακών Χορών (Αγγε-
λικούσειο Κλειστό Γυ-
μναστήριο & Χανδρείο 
Αθλητικό Κέντρο, 8 

Φεβρουαρίου 2009). 650 κορίτσια και αγόρια όλων των σχο-
λικών μονάδων του Κολλεγίου Αθηνών - Κολλεγίου Ψυ-
χικού έλαβαν μέρος στη θαυμάσια αυτή εκδήλωση, που 
εντάσσεται στις διαχρονικές προσπάθειες του Σχολείου μας 
για τη διαφύλαξη-διάδοση της λαϊκής παράδοσης και του 
λαϊκού πολιτισμού του τόπου μας.

 Στο Θέατρο του Κολλεγίου πραγματοποιήθηκε μια 
σημαντική –από πολλές απόψεις– μουσική εκδήλωση (6 
Μαρτίου, 2009): Το «Κονσέρτο της Άνοιξης». Το πρόγραμ-
μα περιελάμβανε έργα W.A. Mozart (σολίστ-πιάνο: Στέφα-
νος Τσοκάκης, καθηγητής Μουσικής του Κολλεγίου), Δη-
μήτρη Μηνακάκη («Οι δύο όψεις μιας διαδρομής» σε πρώτη 
εκτέλεση) με διευθυντή ορχήστρας τον Ευστράτιο Μηνα-
κάκη ’98, και άλλων συνθετών. Σολίστ ήταν οι καθηγήτρι-
ες του Κολλεγίου Μαρία Κομισοπούλου, μέτζο σοπράνο, 
και Ναταλία Κάντζια ’89, σοπράνο, και η Δάφνη Πανουρ-
γιά, σοπράνο. Ερμηνεύθηκε επίσης το νέο «Τραγούδι του 
Κολλεγίου» (σε στίχους Δημήτρη Καραμάνου ’59 και μου-
σική Δημήτρη Μηνακάκη) από τη Μαθητική Χορωδία και 
τη Xορωδία Εκπαιδευτικών Λειτουργών του Κολλεγίου.
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Για ένα Σύλλογο αποφοίτων 
όπως ο ΣΑΚΑ, του οποίου όλη 
η δύναμη και η γοητεία βρίσκε-

ται και αντλείται από τα ίδια του τα 
μέλη, δεν υπάρχει μεγαλύτερη χαρά 
από το να δέχεται, έστω και για πο-
λύ λίγο, τους νέους, που εντός ολί-
γων μηνών θα καταστούν μέλη του, 
εντασσόμενοι και αυτοί στην τερά-
στια οικογένεια των αποφοίτων του 
Σχολείου τούτου. Έτσι, για μία ακό-
μη χρονιά πραγματοποιήθηκαν μέσα 
στο Μάρτιο οι καθιερωμένες επισκέ-
ψεις των τελειοφοίτων στο ΣΑΚΑ, οι 
οποίες έχουν στόχο να πληροφορή-
σουν τους μαθητές για την ύπαρξη 
και τη δραστηριότητα του Συλλό-
γου των Αποφοίτων. Η Λέσχη γέμι-
σε νεανικά χαμόγελα από τους μα-
θητές των Ενιαίων Λυκείων (Κ.Α. και 
Κ.Ψ.) και του Ι.Β., οι οποίοι συνέρευ-
σαν στους χώρους της για να περά-
σουν ένα χαλαρό σαρανταπεντάλε-
πτο, μία ευχάριστη ανάπαυλα από τα 
μαθήματά τους. 

Είναι εντυπωσιακό και συγκινητι-
κό μαζί -προκαλεί βέβαια και κάποια 
απορία- να παρακολουθεί κανείς τις 
αντιδράσεις των παιδιών αυτών κατά 
τη πρώτη τους επαφή με το Σύλλο-
γο. Βλέμματα απορίας μπροστά στον 
τουβλότοιχο, ενδιαφέρουσες ερωτή-
σεις σε σχέση με την ίδρυση του ΣΑ-
ΚΑ και τη δράση του, εντυπωσια-
σμός στο άκουσμα του αριθμού των 
αποφοίτων που τον απαρτίζουν, συ-

χνά και δυσπιστία αλλά και ενθουσι-
ασμός σε σχέση με τα όσα θέλει και 
μπορεί αυτό το συλλογικό σώμα να 
πετύχει στο χώρο του Κολλεγίου και 
της ελληνικής κοινωνίας. Τα παρα-
τηρούν όλα, ρωτούν πολλά, ζητούν 
απαντήσεις σε ερωτήματα που, στο 
χώρο της Λέσχης, λίγο μακριά από 
τις αίθουσες διδασκαλίας, νιώθουν 
μεγαλύτερη άνεση να θέσουν, εκ-
φράζουν όνειρα και απόψεις για θέ-
ματα κολλεγιακά και μη, θέλουν να 
δημιουργήσουν και αναρωτιούνται 
το πώς. 

Ήταν ιδιαίτερη τιμή και χαρά για 
το Σύλλογο να φιλοξενήσει για μία 
ακόμη χρονιά τους τελειοφοίτους, 
να ακούσει τις φωνές και τους προ-
βληματισμούς τους και να πάρει λί-
γη απ’ τη δροσιά τους. Γιατί ο Σύλ-
λογός μας έχει ανάγκη από αυτά τα 
πιο νέα του μέλη, περισσότερο από 
όσο φανταζόμαστε και πιστεύουμε. 
Γιατί θα είναι αυτοί η κινητήριος δύ-
ναμη. Η φωνή που πολλές φορές δι-
στάζει να ακουστεί, που φοβάται. Το 
όραμα που τολμάει να προτείνει την 
αλλαγή, την πρόοδο. Γιατί, τέλος, εί-
ναι αλήθεια εντυπωσιακή η δύναμη 
και η αποτελεσματικότητα του συν-
δυασμού της δημιουργικότητας και 
του αυθορμητισμού της νέας γενιάς, 
με την παράδοση, την πείρα και τις 
αξίες που πάντα οδηγούσαν το Σχο-
λείο μας. 

Μίλκα Χασιώτη ’04

6ο

Τουρνουά 
Τάβλι 
ΣΑΚΑ
Κυριακή

10
Μαΐου, 2009

και ώρα 11:00 π.μ.
στη Λέσχη του ΣΑΚΑ

Σ Α Κ Α  ΤΑ β Λ Ι  H A l l  O f  fA M E

5ο Τουρνουά  2008
Ανδρέας Μπιτσάκος ‘75
Φιναλίστ: Νίκος Κατσαΐτης ‘85
Consolation: Χρ. Παπανικολάου ‘85

4ο Τουρνουά  2007
Στέφανος Μπονάνος ‘78
Φιναλίστ: Σήφης Ιερωνυμάκης ‘86
Consolation: Γιάννης Παύλου ‘76

3ο Τουρνουά  2006
Μιχάλης Προυκάκης ‘90
Φιναλίστ: Γιάννης Πατέρας ‘84
Consolation: Άθως Δάμης ‘80

2ο Τουρνουά  2004
Στέφανος Μπονάνος ‘78
Φιναλίστ: Γιάννης Παύλου ‘84
Consolation: Πάτρ. Κουδούνης ‘91

1ο Τουρνουά  2002
Μάριος βαρότσης ‘85
Φιναλίστ: Σωτήρης Λουμίδης ‘62
Consolation: Δεν διεξήχθη

Δηλώσεις Συμμετοχής:

Λέσχη ΣΑΚΑ
Βάλια Μαντά
210.6722067
info@saka.gr

ΟΙ ΤΕΛΕΙΟΦΟΙΤΟΙ ΣΤΗ ΛΕΣΧΗ ΤΟΥ ΣΑΚΑ



 ΒΑΣΙΛΟΠΙΤΑ ’59

Ο εορτασμός των 60 χρόνων από την εισαγωγή στο 
Κολλέγιο και των 50 από την αποφοίτηση άρχισε με το 
καθιερωμένο πλέον κόψιμο της «χειροποίητης» Βασιλό-
πιτας της τάξης του 1959 στις 27 Ιανουαρίου 2009 με ένα 
ωραίο δείπνο και σε ένα διάλειμμα της ζωντανής μουσι-
κής. Υπερτυχερός ήταν ο Δημοσθένης Κονάρης, ο οποίος 
εκτός από το «φλουρί» κέρδισε και ένα τριήμερο για δύο 
άτομα στη Μύκονο στο «Fidelis Villas» προσφορά του 

συμμαθητή Νίκου 
Φιδέλη. Επίσης 
κέρδισε και στο 
λαχνό ένα από τα 
δώρα που προσέ-
φερε ο Δημήτρης 
Καραμάνος για 
την ενίσχυση του 
Ταμείου Υποτρο-
φιών. Αυτά ήταν: 
τέσσερις εκδόσεις 
του Κολλεγίου και 

ένα CD με μουσική και άλλες αναμνήσεις του 1959. Οι 
εκδόσεις είναι: The Story of Athens College του Homer 
Davis, Κολλέγιο Αθηνών 1925-1975, Κολλέγιο Αθηνών 
1925-2000 Σταθμοί + Ορόσημα, «Πρόσεχε τους Τρόπους 
σου» του Γιώργου Φυλακτόπουλου. Τυχεροί ήταν οι: Πά-
νος Δράκος, Αλέκος Κωτσιόπουλος, Νίκος Φιδέλης και 
Γιώργος Πετρίτσης.

Ο εορτασμός θα συνεχιστεί με: (1) μια Αθλητική Κυ-
ριακή στο Κολλέγιο με αγώνες ποδοσφαίρου, basket και 
volley ακολουθούμενους από μεζέ, (2) το μεγάλο party 
στο ΣΑΚΑ στις 2 Ιουλίου, (3) εκδρομή στην Κέα-Τζια 3-5 
Ιουλίου στο αγροτουριστικό συγκρότημα Red Tractor 
Farm, (4) δείπνο στο σπίτι του Προέδρου Dr. David Rupp 
μετά από πρόσκλησή του τη Δευτέρα 6 Ιουλίου και (5) 
δυνατή παρουσία στο Commencement στις 8 Ιουλίου και 
ένα μεγάλο τραπέζι της τάξης στο stag dinner που ακο-
λουθεί.

Δαμιανός Αγαπαλίδης ’59

 REunion ’84
Η τάξη του 1984 πραγματοποίησε άλλο ένα από τα 

καθιερωμένα πλέον mini-reunions στις 4/2/09  στον ζε-
στό και φιλόξενο χώρο της Λέσχης του ΣΑΚΑ. Παρευρέ-
θηκαν 30 συναπόφοιτοι και η βραδιά κύλησε ευχάριστα 
με συζητήσεις, αναμνήσεις και πειράγματα ενώ όλοι από-
λαυσαν για άλλη μια φορά τα πολύ γευστικά εδέσματα 
της Λέσχης.

Ικανοποιητική ήταν επίσης η συμμετοχή στην ενίσχυ-
ση του Ταμείου Υποτροφιών, καθώς πολλοί παρευρισκό-
μενοι ανταποκρίθηκαν στην πρότασή για δωρεά συγκε-
ντρώνοντας συνολικά €602! Τους ευχαριστούμε όλους.

Φεύγοντας ανανεώσαμε το ραντεβού μας για το re-
union 25ετίας που έχει οριστεί για τις 25 Ιουνίου.

Άγης Τσαχαγέας ’84

 REunions



Φέτος το φλουρί έπεσε στον… ΣΑΚΑ (κυριολεκτικά). Ίσως ακούγεται κοι-
νότοπο, αλλά… είχαμε - και πάλι - μεγάλη επιτυχία και υψηλή προσέλευση. 
Ίσως γιατί χτίζουμε στις προηγούμενες επιτυχίες και τα νέα διαδίδονται… 

Εξακόσιοι παλαιοί και νέοι απόφοιτοι έδωσαν το παρών και μοιράστηκαν 
μια ζεστή κολλεγιακή βραδιά. Δεκαεννέα τυχεροί κέρδισαν τα φλουριά του 
κοσμηματοπωλείου “Βουράκης”. Άλλοι εκατό κέρδισαν πλούσια και πρωτό-
τυπα δώρα που προσέφεραν οι 48 δωροθέτες των λαχνών. 

Το προαύλιο καλύφθηκε με τέντες και σόμπες δημιουργώντας μία ζεστή 
ατμόσφαιρα από “θεματικές γωνιές” μέσα στο φυσικό μας περιβάλλον με τα 
παρτέρια, τα δέντρα και τον τουβλότοιχο. Μερικές από τις εκπλήξεις ήταν 
το stand της CHIVAS (η “Pernod Ricard” χορήγησε και φέτος όλα τα οινο-
πνευματώδη ποτά) και το stand με σφηνάκια Μαυροδάφνης (η Οινοποιίας 
“Β.Γ.Σπηλιόπουλος” προσέφερε και πάλι τα κρασιά της). 

Όταν εξαντλήθηκαν οι προμήθειες φαγητού και οι μεζέδες από το φούρ-
νο “Pane Piccolo”, η προσοχή στράφηκε στις ζεστές μακαρονάδες που ετοί-
μαζε επί τόπου το συνεργείο της “Melissa Kikizas”. Στο εσωτερικό της Λέ-
σχης εξελίχθηκε ένα έντονο χορευτικό πρόγραμμα που κράτησε μέχρι τις 
πρώτες πρωινές ώρες και ο DJ Μάρκος Φωτιάδης x93 πέτυχε πάλι το στόχο! 
Όσοι άναψαν από… το χορό, δροσίστηκαν από τα παγωτά που προσέφερε 
η “Κayak”. Το μόνιμο προσωπικό της Λέσχης, αλλά και οι εθελοντές (ενδει-
κτικά αναφέρουμε τη Μέλη, τη Νίκη και τη Δέσποινα) συνέβαλαν με τον εν-
θουσιασμό τους στην οργάνωση. 

Ευχαριστούμε θερμά όλους τους χορηγούς και δωροθέτες μας (αξίζει να 
διαβάσουμε προσεκτικά όλα τα ονόματα στις δύο λίστες που ακολουθούν). 
Διαδώστε τα νέα και σας περιμένουμε του χρόνου!

Ευχαριστούμε θερμά
τους χορηγούς

 που συνέβαλαν καθοριστικά
στην επιτυχία της εκδήλωσης: 

PERNOD RICARD HELLAS  
ΟΙΝΟΠΟΙΙΑ-ΠΟΤΟΠΟΙΙΑ Β.Γ. ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ Α.Β.Ε.Ε., ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ’94
Melissa ΚΙΚΙΖΑΣ ΑΒΕΕ, ΤΙΝΑ ΚΙΚΙΖΑ ’96 - ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΙΚΙΖΑΣ ’99
Μ. ΖΑΧΑΡΙΟΥΔΑΚΗΣ &ΣΙΑ Ο.Ε. - PaNe PiCCOlO, ΝΙΚΟΛΑΣ ΖΑΧΑΡΙΟΥΔΑΚΗΣ ‘00
ΚΑΥΑΚ Quality iCe CreaM , ΣΑΛΩΜΗ ΣΤΑΥΡΙΔΟΥ 
ΚΟΣΜΗΜΑΤΟΠΩΛΕΙΟ VOuraKis, ΑΝΤΩΝΗΣ ΒΟΥΡΑΚΗΣ ’66
CateriNG DeGustatiON, ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ 
ΑΝΘΟΠΩΛΕΙΟ FlOWer liNe, ΚΩΣΤΑΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ’85
ΙΩΑΝΝΑ ΓΚΕΛΕΣΤΑΘΗ ’88 
ΟΜΙΛΟΣ ΕΞΠΡΕΣ ΚΑΛΟΦΩΛΙΑ Α.Ε. , ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΛΟΦΩΛΙΑΣ ’81

Του Άρη Παπαδόπουλου ’847/
2

/0
9 Xορός της 

Πίτας 2009
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ΧΟΡΗΓΟΙ ΔΩΡΩν
ΛΑΧνΟΥ ΠΙΤΑΣ 2009

 Κατερίνα Αλεξανδράκη ’92
Κατάστημα Αλεξανδράκης 

Ξενοδοχειακός Όμιλος ΑΜΑΛΙΑ
Κωνσταντίνος Κουλουβάτος ’77

Πολυκατάστημα ATTICA 
PHOTO EXPERTS «STUDIO ΒΕΡΟΥΛΗΣ»

Παν. Βερούλης ’79-Γρ. Βερούλης ’02
Bodyscape Χαλανδρίου 

Γιώργος Παπαϊωαννίδης ’86
Ανδρέας Παπαϊωαννίδης ’88
Χρήστος Παπαϊωαννίδης ’92

Καταστήματα ΓΚΛΑΒΑΣ 
Γιώργος Γκλαβάς ’95

Δ & Ι ΔAMKAΛΙΔΗΣ ΑΕ
Θάνος Δαμκαλίδης΄97

Εκδόσεις «ΔΙΟΝΥΣΟΣ» 
Έλενα Χρυσάνθη 

ΕΙΡΗΝΗ STUDIOS - ΜΗΛΟΣ 
Βασίλης Μάρκου

Εταιρεία FILA
Αλέξης και Αλίκη Χατζηπαύλου

FOURLIS TRADE AEBE 
Βασίλης Φουρλής ’79

Όμιλος Εταιρειών Gerolymatos 
LA PRAIRIE LUXURY TREATMENTS 

Παναγιώτης Γερολυμάτος ’55
Νίκος Γερολυμάτος ‘90

ΟΜΙΛΟΣ GRACE HOTELS 
HELIOS HOTELS AND RESORTS 
HOTEL HELMOS - ΚΑΛΑΒΡΥΤΑ 

Μάριος Κουνέλης ’95
HERA HOTEL 

Ηρώ Χατζηλία ’00
HILTON ATHENS

HILTONIA FITNESS AND WELLNESS CLUB 
Ηλεκτρονική Αθηνών 

Ιωάννης Στρούτσης ’81
ΧΕΙΡΟΠΟΙΗΤΟΙ 

ΤΑΠΗΤΕΣ ΑΝΑΤΟΛΗΣ ΙΩΑΚΕΙΜΙΔΗ
Αθανάσιος Ιωακειμίδης 

ΙΩΝΙΑ ΑΒΕΕ 
Κατερίνα Δημητρακοπούλου 

KILIM HALI 
Πάνος Παμούκογλου ’75

Εταιρεία ΚINGS AND QUEENS 
Κατερίνα Νταλαμάγκα - Ξένου

Εταιρεία ΚΛΕΟΜΕΝΟΥΣ 9 Α.Ε.-
 HOME SELECTIONS

Ελένη Αρώνη 
Αλέξανδρος Κοντογούρης ’86

GALLERY KOURD
Χάικ Κουρδογλανιάν ’98

KRAFT FOODS HELLAS S.A.
Κατερίνα Βλάχου ‘90 

Εταιρεία LAVIPHARM 
Mαρίλη Λαβίδα ’98 

Θεατρικές Επιχειρήσεις Βαγγέλη Λιβαδά 
Αλέξανδρος Λιβαδάς ’89 
Εταιρεία LI-LA-LO A.E. 
L’ OREAL HELLAS A.E. 
Θέμης Σαρανταένας ’98
ΑΦΟΙ ΜΟΥΣΑΜΑ ΑΕ 

«CROWNE PLAZA ATHENS CITY CENTRE»
Απόστολος Μουσαμάς ’94 

ΞΕΝΟΣ Α.Ε.- Κατάστημα DORIAN GRAY 
Μέλη Ξένου ’94

Κατάστημα Oggi - Επώνυμες Προτάσεις 
Δημήτρης Μωραλόγλου ’05

PACIFIC LABYRINTH HEALTH CLUB 
Κωνσταντίνος Φωστηρόπουλος ’76 

PORTO ELOUNDA DE LUXE RESORT - ΚΡΗΤΗ 
Ηλίας Κοκοτός ’93

Καταστήματα ΠΡΑΣΙΝΟ 
Στάμος Μαγγίνας ’86

Εταιρεία RECKITT BENCKISER 
ΡΙΖΟΥ ΜΑΡΙΕΛΛΑ 

Εταιρεία RILKEN A.E. 
Γιώργος Τσουνάκης ’78 

SPORT CAMP - ΛΟΥΤΡΑΚΙ
(Αθλ.Παιδική Κατασκήνωση)

Σπύρος Καραβούλης ’85
Κατάστημα ΣΤΡΟΓΓΥΛΟΣ 

Ανδρέας Τριανταφυλλίδης ’70
STUDIO KOSTA BODA ILLUM 

Νίκος Μαχαίρας ’73
STUDIO PEGGY SAGE 

Κλειώ Κομνηνού ’94/Δέσποινα Κομνηνού ’96
Κατάστημα SWAROVSKI - Ν. ΙΩΝΙΑΣ 

Ανθή Μωραλόγλου ’03
ΤΖΑΝΝΕΣ Α.Ε. 

Τίμος Τζάννες ’71
Επιπλωμένα Διαμερίσματα «WHITEHOUSE»

Αθανάσιος Σαΐτης ’58
Εταιρεία YADES GREEK HISTORIC HOTELS

Xορός της 
Πίτας 2009



Iστορία της Ελληνικής 
Φωτογραφίας

Άλκης Ξανθάκης ’64

«Πάπυρος» 2008

Η νέα έκδοση του κλασσικού 
πλέον στο χώρο του βιβλίου 
«Ιστορία της Ελληνικής Φω-

τογραφίας 1839-1960» του Άλκη Ξαν-
θάκη κυκλοφόρησε τον περασμένο Δε-
κέμβριο από τις εκδόσεις Πάπυρος. Το 
λεύκωμα αυτό αποτελεί μια πρωτο-
πόρα και μοναδική εμπεριστατωμένη 
μελέτη στον τομέα της ιστορίας της 
ελληνικής φωτογραφίας, η οποία συγ-

χρόνως αναδεικνύει τη 
σύγχρονη Ελλάδα μέ-
σα από τη φωτογραφι-
κή μαρτυρία. Εικόνες που φωτί-
ζουν κρυμμένες πτυχές της σύγχρονης 
ελληνικής ιστορίας, φωτογραφίες που 
προκαλούν με την ευθύβολη αλήθεια 
τους, υπενθυμίζουν στιγμές και βήμα-
τα που πήρε ο χρόνος, συγκινούν και 
πολλές φορές σοκάρουν με την αμεσό-
τητά τους.

 Ένα έργο ζωής για τον δημιουρ-
γό του, Άλκη Ξανθάκη, ο οποίος κα-
τέθεσε στις σελίδες του την εμπειρία, 
το ταλέντο και την ερευνητική προ-
σπάθεια μιας ολόκληρης ζωής. Πε-
ντακόσιες είκοσι σπάνιες και ανέκδο-
τες φωτογραφίες και στοιχεία για τους 
σημαντικότερους, Έλληνες και ξένους 
φωτογράφους που έδρασαν στον ελ-
ληνικό χώρο το διάστημα 1839-1970 
καθιστούν το λεύκωμα αυτό ανεκτί-
μητο. Παράλληλα καταγράφονται τα 

πολιτικά γεγονότα που συ-
ντελούνταν στην Ελλάδα αλ-

λά και στο εξωτερικό, εκείνο το 
διάστημα, επιτρέποντας έτσι μια 

νέα ανάγνωση του ιστορικού χρό-
νου και των συνεπειών του. Μέσα από 
την αδιάψευστη μαρτυρία του φωτο-
γραφικού φακού, παρακολουθεί κανείς 
το πανόραμα της νεότερης ελληνικής 
ιστορίας, τα μεγάλα γεγονότα, τους πο-
λέμους, τις φυσικές καταστροφές, αλ-
λά και την εξέλιξη των ιδεολογιών και 
αντιλήψεων στην ελληνική κοινωνία.

Η πρώτη έκδοση του βιβλίου «Ιστο-
ρία της Ελληνικής Φωτογραφίας 1839-
1960», που κυκλοφόρησε το 1981, είχε 
τιμηθεί με  Έπαινο της Ακαδημίας Αθη-
νών. Ο Άλκης Ξ. Ξανθάκης είναι ιστο-
ρικός φωτογραφίας, φωτογράφος και 
δάσκαλος. Διευθύνει τη σχολή φωτο-
γραφίας του ΑΚΤΟ, την πρώτη σχολή 
φωτογραφίας που ιδρύθηκε στην Ελ-
λάδα.

βιβλίο
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✩ 
Μέσα στους κόλπους του Κολλεγίου, των απο-
φοίτων του, αλλά και του ευρύτερου κοινωνικού 

τους περίγυρου, δηλαδή μέσα σ’ ένα σημαντικά μεγάλο 
κύκλο της αθηναϊκής κοινωνίας, έγινε γνωστή και αγα-
πήθηκε η θρυλική πλέον Θεατρική Ομάδα ΣΑΚΑ. Ξε-
κινώντας από ένα μικρό και αθώο κύτταρο, πριν από 
περίπου δεκατρία χρόνια, έφτασε πέρυσι, μετά τη... “δω-
δέκατη αυλαία” της, να έχει καταξιωθεί ως ένας αξιόλο-
γος θεατρικός πυρήνας και να έχει δρέψει δικαίως ουκ 
ολίγους επαίνους, σημαντικές κριτικές και άπειρη αγά-
πη από τους πιστούς θεατές της. Το ζεστό τους χειρο-
κρότημα και οι αυθόρμητες επευφημίες τους στις παρα-
στάσεις της Ομάδας ήταν πάντα η γενναιόδωρη αμοιβή 
για τα μέλη της, που ακούραστα πρόσφεραν και προ-
σφέρουν το μεράκι τους, για τον καλοπροαίρετο και 
ανιδιοτελή σκοπό τους: την παραγωγή φιλανθρωπικών 
παραστάσεων υψηλού καλλιτεχνικού επιπέδου. Άτομα 
όλων των ηλικιών και επαγγελμάτων, με αγνή αγάπη 
για το θέατρο, έχοντας δημιουργήσει τους δικούς τους 
κανόνες λειτουργίας και συνοχής, αποτελούν αυτήν την 
αυθόρμητη καλλιτεχνική κίνηση, που έχει καταξιωθεί 
πια ως θεσμός και τιμά τόσο τους συντελεστές του, όσο 
και τον ΣΑΚΑ και το ΚΟΛΛΕΓΙΟ, που τους “γέννησε”. 

✩ 
Ποιο είναι το βασικό χαρακτηριστικό της Ομά-
δας μας, που μάλιστα κάνει και την επιτυχία της 

να θεωρείται πραγματικός άθλος; Μα, βεβαίως, το γε-
γονός ότι η Ομάδα αυτή είναι ερασιτεχνική! Και σε τι 
διαφέρει ένας ερασιτεχνικός θίασος από έναν επαγ-
γελματικό; Στο ταλέντο των μελών του; Στις γνώσεις; 
Στην τεχνική; Προφανώς, σε ένα βιώσιμο επαγγελμα-
τικό σχήμα, όλα τα παραπάνω είναι φυσικό να υπάρ-
χουν σε υπεροχή, από ό,τι σε ένα ερασιτεχνικό. Πολλές 
φορές όμως, το φυσικό ταλέντο και το μεράκι κάποιων 
ερασιτεχνών, με τη σωστή καθοδήγηση ενός υπομονε-
τικού (και το ίδιο... ψωνισμένου) καλού δασκάλου, μπο-
ρεί να καλύψει το κενό. Πού υπάρχει, λοιπόν, η διαφο-
ρά; Η απάντηση είναι: στη δομή και στην εσωτερική 
πειθαρχία των σχημάτων.

✩ 
Σε έναν επαγγελματικό θίασο, ή κατ’ ακολουθί-
αν και σε ένα ερασιτεχνικό, που είναι επίσης δο-

μημένος γύρω από ένα κεντρικό-διευθυντικό πρόσωπο 
και λειτουργεί με καταστατικό, οι διάφοροι συντελε-
στές, είτε “βγάζουν εκεί το ψωμί τους” σταδιοδρομώντας 
ως επαγγελματίες, είτε “κάνουν απλώς το κέφι τους ως 

ερασιτέχνες”. Σε ένα τέτοιο θεατρικό σχήμα όλοι προ-
σπαθούν “να περνούν καλά”, πάντοτε όμως μέσα σε ένα 
πλαίσιο, όπου οι κανόνες του παιχνιδιού είναι γνωστοί 
από την αρχή και όπου η ελευθερία του καθενός τελειώ-
νει εκεί που αρχίζει η ελευθερία του άλλου. Αλλιώς... η 
πόρτα της εξόδου είναι σε όλους γνωστή, όπως γνω-
στό είναι επίσης ότι στο θέατρο δεν έχουμε δημοκρατία.

✩ 
Η Θεατρική Ομάδα ΣΑΚΑ δεν εμπίπτει στα πα-
ραπάνω σχήματα. Αποτελεί, βέβαια, κομμάτι του 

ΣΑΚΑ ως προς το νομικό και οικονομικό της πρόσω-
πο. Αλλά η εσωτερική της υπόσταση έχει μία πιο “δημο-
κρατική” (ας το πούμε... “παρεΐστικη”) δομή, που πηγά-
ζει από την εποχή της ίδρυσής της με δικούς της κανόνες 
λειτουργίας και συνοχής. Αυτά όμως είναι μάλλον χα-
λαρά σχήματα και για να διατηρεί  την ποιότητά της και 
να ανεβάζει το επίπεδό της, απαιτεί όλο και περισσότε-
ρο “καύσιμο”, που δεν είναι άλλο από τον μόχθο των με-
λών της, αλλά και τις δοκιμαζόμενες, παντοιοτρόπως, 
ανθρώπινες σχέσεις μεταξύ των συντελεστών της. (Δη-
λαδή, το πολυτιμότερο αγαθό της Ομάδας, πέρα από το 
ταλέντο τους. Γι’ αυτό είπαμε παραπάνω ότι η μεγάλη 
της επιτυχία θεωρείται πραγματικός άθλος...). Εδώ λοι-
πόν που έφτασε (και αυτό είναι θαύμα), ίσως χρειάζεται 
να αναθεωρήσει τη δομή της. Θα το κάνει όμως, όπως 
έχει καθήκον, αλλά και δικαίωμα, με το δικό της τρόπο, 
προς ένα σχήμα που να της ταιριάζει και να την εκφράζει 
περισσότερο. Μία προσπάθεια, από ορισμένα μέλη της, 
να της επιβληθεί ένας κανονισμός, που έγινε με σχετικά 
αψυχολόγητο και αιφνιδιαστικό τρόπο, είχε ως αποτέ-
λεσμα, παρ’ όλες τις πιθανές καλές προθέσεις, να υπάρ-
ξουν άκομψες αντιδράσεις, τριβές και τελικά μία ανυπέρ-
βλητη ασυνεννοησία, που οδήγησε κάποιους στην έξοδο 
και τη δημιουργία ενός ιδιωτικού εξωκολλεγιακού σχή-
ματος. Από όλη αυτή την ανακατωσούρα, ευχόμαστε, 
ο τελικά ωφελημένος να είναι το θέατρο, που όλοι αγα-
πούμε. Η Θεατρική Ομάδα ΣΑΚΑ, όπως πάντα στο πό-
στο της, με τη θερμή στήριξη του Συλλόγου, ανανεωμέ-
νη και κεφάτη, προετοιμάζει το δέκατο τρίτο έργο της, 
που όπως θα δείτε και στις επόμενες σελίδες θα είναι το 
γνωστό και απαιτητικό έργο του Ν. Γκόγκολ, Ο ΕΠΙΘΕ-
ΩΡΗΤΗΣ και θα ανέβει στις 1, 2 και 3 Ιουνίου, στο Θέ-
ατρο του Κολλεγίου Αθηνών. Ο υπογράφων δεν θα έχει 
την τιμή να χειροκροτηθεί στις φετινές παραστάσεις, θα 
είναι όμως εκεί και θα χειροκροτήσει μαζί σας τους συνα-
δέλφους του. Έως τότε... ψυχραιμία και καλή αντάμωση.  

Του Λάκη Καλυβίτη ’57

✩ ΘΕΑΤΡΙΚΟΙ ΑΣΤΕΡΙΣΚΟΙ
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Η θεατρική ομάδα του Σ.Α.Κ.Α., 
επ’ ευκαιρία της επετείου των 
13ων γενεθλίων της, σας προ-

σκαλεί σ’ ένα ζωντανό, ξέφρενο πάρ-
τυ! Είμαστε ακόμα έφηβοι (για πάντα 
θα μείνουμε άλλωστε) και έτσι δικαι-
ολογούνται οι επί σκηνής τρέλες μας. 

Η ομάδα μας με την εμπειρία του 
παρελθόντος αλλά και την ανανέωση 
του νέου αίματος που την εμπλούτι-
σε, αποφάσισε φέτος να ανεβάσει την 
καταπληκτική κωμωδία του Νικολάι 
Βασίλιεβιτς Γκόγκολ «Ο Επιθεωρη-
τής», σε σκηνοθεσία Ανδρομάχης 
Μοντζολή και μετάφραση Άρη Αλε-
ξάνδρου. 

Παρά το γεγονός ότι το έργο πρω-
τοπαίχθηκε το 1836 στο θέατρο Αλε-
ξάντρισκι της Πετρούπολης και εκ 
πρώτης όψεως αποτελούσε κωμω-
δία χαρακτήρων, γρήγορα υψώθηκε 
σε σάτιρα της Ρωσικής γραφειοκρα-
τίας και, κατά προέκταση, σε μία σά-
τιρα οικουμενική και διαχρονική. Έτσι 
λοιπόν, και για τους λόγους που θα 
ανακαλύψετε στην παράσταση που 
πυρετωδώς δουλεύουμε, θα γίνει κα-
θαρό και απολύτως σαφές ότι το έργο 
του Γκόγκολ υπήρξε, είναι και θα είναι 
επίκαιρο. Στις καρικατούρες χαρακτή-
ρων που θα δείτε όχι μόνο θα γελάσε-
τε, αλλά θα ανακαλύψετε σκίτσα πολι-

τικών της ανά χείρας σας εφημερίδας. 
Ο ίδιος ο Γκόγκολ θεωρεί το έργο αυ-
τό κρίσιμο σταθμό σ’ όλη τη δημιουρ-
γία του. Η παράσταση του Επιθεωρη-
τή προκάλεσε μεγάλο ενθουσιασμό 
αλλά και λυσσαλέες αντιδράσεις, πα-
ρόλο που έγινε υπό την 
αιγίδα και την παρου-
σία του Τσάρου. Ο ίδιος 
ο Τσάρος είπε «Ωραία 
μας τά ’ψαλε!» και όλοι 
όσοι ένιωσαν στο πετσί 
τους την καυστική σάτι-
ρα ζήτησαν να σταλεί ο 
Γκόγκολ στη Σιβηρία. Ο 
συγγραφέας του έργου 
που θα δείτε χαρακτη-
ρίστηκε εγκληματίας και εχθρός της 
πατρίδος, γιατί είχε το θάρρος, την ευ-
φυΐα, αλλά και τη δύναμη της πένας 
να στήσει μ’ ένα ρεαλισμό άγνωστο ως 
τότε στη Ρωσία ένα πελώριο παραμορ-
φωτικό καθρέπτη για να παρουσιάσει 
ολοζώντανο τον απάνθρωπο μηχανι-
σμό της γραφειοκρατίας. Όλο όμως 
αυτό το καταστροφικό κατεστημένο 
το έστρεψε κατά του εαυτού του. Έφυ-
γε από τη Ρωσία πικραμένος, αδικη-
μένος και αηδιασμένος και εγκατα-
στάθηκε στη Ρώμη όπου συνέχισε το 
δημιουργικό του έργο με την εσωτε-
ρική αγωνία να γυρίσει στην πατρίδα 

και να αναγνωρισθεί η πνευματική αλ-
λά και συνολική προσφορά του. 

Το «χνάρι» του συγγραφέα: ο Νι-
κολάι Βασίλιεβιτς Γκόγκολ γεννήθη-
κε στο Σορότσνισκι της Πολτάβας, 
στην Ουκρανία το 1809. Απέκτησε 

μόρφωση και λογοτε-
χνική παιδεία από την 
μητέρα, τον πατέρα και 
ακόμα τον παππού του, 
οικογένεια πιστή στις 
συνήθειες, ήθη και έθι-
μα της Ρωσικής επαρ-
χίας. Επηρεάστηκε από 
τον Ευρωπαϊκό διαφωτι-
σμό, τον ποιητικό ρομα-
ντισμό και τον ρεαλισμό 

του Πούσκιν, τον οποίο πίστευε και 
θεωρούσε αλληλοσυμπλήρωμά του. 

Στα 1828 εγκαταστάθηκε στην 
Πετρούπολη. Αναζήτησε δουλειά στο 
θέατρο. Στην πρώτη του προσπάθεια 
απέτυχε. Αγωνίστηκε παρ’ ό,τι πικρα-
μένος να υπηρετήσει τα νομικά. Δο-
κίμασε πολλά επαγγέλματα, αλλά 
απέτυχε. Αποφάσισε τότε, το 1831 να 
ασχοληθεί με τη λογοτεχνία. Το πρώ-
το του έργο σε πεζό είναι οι «Αναμνή-
σεις από την πατρική γη». Γίνεται γνω-
στός και γράφει διηγήματα. Το 1834 
γράφει το θεατρικό μας, τον «Επιθεω-
ρητή» (ενδιάμεσα είχε αρχίσει να γρά-

Αναφορά σ’ έναν προηγμένο θεατρικό ερασιτεχνισμό
Της Μαρίας Παπαρρηγοπούλου

ΘΕΑΤΡΙΚH ΟΜΑΔΑ ΣΑΚΑ
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Η φετινή περίοδος της θεατρικής ομάδας του ΣΑΚΑ 
άρχισε και επίσημα στις 12 Ιανουαρίου στη Λέσχη, 
με το παραδοσιακό «κόψιμο της πίτας», που τη-

ρούμε ανελλιπώς εδώ και δεκατρία χρόνια. Την πίτα έκο-
ψε ο Βαγγέλης Μιτρέλιας που κλείνει φέτος 50 χρόνια πα-
ρουσίας του στο θέατρο, 
είναι από τα ιδρυτικά και 
πλέον ταλαντούχα μέλη 
της ομάδας, και ο οποίος 
κέρδισε τελείως συμπτω-
ματικά, αλλά ταυτόχρο-
να «σημαδιακά», το τυχε-
ρό νόμισμα.

Η ομάδα έχοντας 
πάντα ένα βασικό κορ-
μό και ανανεώνοντας το 
δυναμικό της με νέα μέ-
λη, ανεβάζει κάθε χρόνο 
ένα έργο. Τα έσοδα των 
παραστάσεων, αφού κα-
λύψουν τα έξοδα της πα-
ραγωγής, διατίθενται πάντα σε κάποιο ίδρυμα για παιδιά. 
Οι σκηνοθέτες, εναλλάσσονται επίσης κάθε δύο ή τρία 

έργα, πετυχαίνοντας τη βέλτιστη απόδοση αφ’ ενός, και 
την «φρεσκάδα» που δίνει το νέο αίμα αφ’ ετέρου. Η πείρα 
μας λοιπόν, θυμίζουμε, έχει εμπλουτισθεί με την διδασκα-
λία, κατά σειράν, του Κώστα Αρζόγλου, του Κωνσταντίνου 
Μαρκουλάκη, του Δημήτρη Λιγνάδη, του Νίκου Διαμαντή 

και τέλος του Δημήτρη 
Βλάσση. Φέτος ξεκινή-
σαμε με την Ανδρομάχη 
Μοντζολή, δουλεύοντας 
το έργο του Νικολάι Βα-
σίλιεβιτς Γκόγκολ, και η 
συνεργασία μας με την 
δραστήρια και ευρημα-
τική σκηνοθέτιδα υπό-
σχεται πολλά. Η όρεξη, 
η εμπειρία, η θεατρική 
παιδεία και εν κατακλεί-
δι οι ικανότητές της, μας 
έχουν «μεταγγίσει» την 
απαραίτητη διάθεση για 
το ποθητό αποτέλεσμα 

και την χαρά της ομαδικής δουλειάς και της εθελοντικής 
προσφοράς.

φει τα Παντρολογήματα), συνεχίζει με τα διηγήματα «Η 
λεωφόρος Νιέφσκι», «Το Πορτραίτο» και το «Ημερολό-
γιο ενός τρελού». Η πένα του φτάνει σε τέλεια ωριμότη-
τα με το διήγημά του «Το Παλτό». Ο ίδιος ο Ντοστογιέφ-
σκι ομολογεί: «Από το Παλτό του Γκόγκολ βγήκαμε όλοι». 
Συνέχισε με τους «Παίχτες», τα «Παντρολογήματα», οξύ-
τατη σάτιρα και κωμωδία, και τελείωσε με το αθάνατο έρ-
γο του «Νεκρές Ψυχές», γραμμένο στην περίοδο της εξο-
ρίας του το 1842, έργο κλασικό με κυρίαρχο στοιχείο τη 
σάτιρα αλλά και με λυρισμό και βαθύτατη σκέψη. Πέθα-
νε σε ηλικία 43 χρονών το 1852 όταν γύρισε στην πατρί-
δα του ψυχικό ράκος, αντικρίζοντας ότι η σάτιρα της πέ-
νας του και η πραγματικότητα της γης που τον ανέθρεψε 
ήταν ένα. Πνεύμα αγωνιώδες, αντιφατικό, αυτοκαταστρο-
φικό. Ένας ακόμα μεγαλειώδης λίθος στη διανόηση του 
19ου αιώνα. 

Η πίτα της θεατρικής ομάδας 
Του Φίλιππου Προκόπη x61

...ΣΑΣ ΠΕΡΙΜΕΝΟΥΜΕ 1η, 2η, 3η ΙΟΥΝΙΟΥ στο θέατρο του Κολλεγίου

Ακόμα και σήμερα, ο Επιθεωρητής είναι ένα έργο επίκαιρο, πρωτό-
τυπο και νεανικό, μια και οι γραφειοκρατίες υπάρχουν, είναι εδώ, 
καταδυναστεύουν και δυσκολεύουν τη ζωή μας, σωρεύοντας 
δεινά και προβλήματα στο βίο όλων μας.

Και επειδή για μας το θέατρο είναι μόρ-
φωση, δημιουργία, ψυχαγωγία και κοινωνική συνεύρεση, 
θα το δουλέψουμε νυχθημερόν μέχρι τις μέρες που...
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Πρωτάθλημα INTERSPORT 2008-2009. Στην τελική ευθεία μπαίνει το 
2ο Πρωτάθλημα των Αποφοίτων. Το τέλος και της β’ Φάσης βρίσκει στην κορυφή 
της βαθμολογίας τους περσινούς πρωταθλητές ClASS 92 f.C. (απόφοιτοι του ’89, 
’92, ’93, ’94, ‘95, ’97 και ’99) και την ομάδα KZBC f.C. (απόφοιτοι του ’03, ’04, ’05, 
’06 και ’07). Στη Γ’ Φάση του πρωταθλήματος, τα PlAYOff, οι ομάδες διεκδικούν 
το πρωτάθλημα σε knock-out παιχνίδια. Οι ομάδες που αποκλείονται από τα 
PlAYOff διεκδικούν το CONSOlATION CUP. 
SAMSUNG Mobiles CUP 2008-2009. Στην τελική ευθεία μπαίνουμε και 
στο θεσμό του κυπέλλου της ΣΑΚΑ lIGA. Μετά από 18 αναμετρήσεις στους ημι-
τελικούς προκρίθηκαν οι ομάδες ΤΣΙΓΓΟΥΙΝΟΙ f.C., ΘΡΑΣΥΤΑΤΟΣ f.C. και 420 f.C. 
Αξιοσημείωτο είναι πως οι δύο ομάδες των ημιτελικών συμμετέχουν για πρώτη 
χρονιά στη ΣΑΚΑ lIGA και πως καμία από τις ομάδες των περσινών ημιτελικών 
δεν κατάφερε να ξαναφτάσει τόσο 
ψηλά στη φετινή διοργάνωση.
4η Συνεδρίαση ΣΑΚΑ LIGA. Στις 
5/3/09, στη Λέσχη του ΣΑΚΑ, έγινε η 
2η Συνεδρίαση της Επιτροπής Διορ-
γάνωσης της ΣΑΚΑ lIGA 2008-2009 
με τους αρχηγούς των ομάδων. Η συ-
νεδρίαση αυτή πραγματοποιείται δύο 
φορές τον χρόνο με βασικό σκοπό τη 
συζήτηση θεμάτων που προκύπτουν 
από την διεξαγωγή του πρωταθλήμα-
τος. Επίσης διεξάγονται οι κληρώσεις 
του κυπέλλου της ΣΑΚΑ lIGA και η 
βραδιά πάντα ολοκληρώνεται στο 

μπουφέ του ΣΑΚΑ. Η επόμενη (5η) Συνεδρίαση της Επιτροπής Διοργάνωσης 
με τους Αρχηγούς των ομάδων της ΣΑΚΑ lIGA θα γίνει τον Νοέμβριο του 2009. 
Τελετή λήξης ΣΑΚΑ LIGA 2008-2009. Την Πέμπτη 24 Σεπτεμβρίου, στις 
8:00 το απόγευμα, προγραμματίζουμε να γίνει στη Λέσχη του ΣΑΚΑ η Τελετή 
Λήξης και Απονομών της 2ης ΣΑΚΑ lIGA. Σε μια ποδοσφαιρική βραδιά θα τιμή-
σουμε τους συμμετέχοντες και θα χειροκροτήσουμε τους νικητές της ΣΑΚΑ lIGA 
2008-2009. Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στο site, σε επόμενο bulletin 
και στο επόμενο τεύχος του ΕΡΜΗ
ΣΑΚΑ LIGA 2009-2010. Την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου 2009, στις 7:00 το 
απόγευμα, θα ξεκινήσει το 3ο Πρωτάθλημα των Αποφοίτων που αναμένεται να 
ολοκληρωθεί τον Μάιο του 2010. Πληροφορίες στη Λέσχη του ΣΑΚΑ – Μαρκέλλα 
Παναγιώτου τηλ. 210.67.22.067. Φτιάξτε την ομάδα σας και παίξτε μπάλα στο 

πρωτάθλημα των αποφοίτων. Στείλ-
τε την αίτηση συμμετοχής της ομάδα 
σας με e-mail στο info@saka.gr.
Γυμναστήριο Κολλεγίου. Για 
να γνωρίσουμε καλύτερα το Γυμνα-
στήριο και το νέο Κολυμβητικό Κέ-
ντρο του Κολλεγίου στο Ψυχικό, το 
Κολλέγιο μας προσφέρει έκπτωση 
50% για εγγραφή στους μήνες Απρί-
λιο, Μάιο και Ιούνιο στη συνδρομή. 
Πληροφορίες στο τηλ. 210 6798321. 
Οι ώρες λειτουργίας είναι Δευτέρα με 
Παρασκευή 17:30 - 22:30 και Σάββατο 
14:00 -19:00.

Του Δημήτρη Μαργαρώνη ’85, Εκτελεστικού Αντιπροέδρου ΣΑΚΑ LIGA

Στην τελική ευθεία!

550 απόφοιτοι • 23 ομάδες • 1 πρωτάθλημα
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Την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου ξεκινάει η ΣΑΚΑ LIGA 2009-2010

ΣΑΚΑ lIGA 2007 - 2008 ΣΑΚΑ lIGA 2008 - 2009

ματς γκολ γκολ/ματς ματς γκολ γκολ/ματς

Α Φάση 231 1.626 7,04 121 751 6,21

β Φάση 70 402 5,74 132 751 5,69

PlAYOff 22 97 4,41 7 43 6,14
CONSOlATION CUP 13 69 5,31 - - -
ΚΥΠΕΛΛΟ 21 131 6,24 18 97 5,39

σύνολο 357 2.325 6,51 278 1.642 5,91

ΣΑΚΑ LIGA 2007-2008   vs   ΣΑΚΑ LIGA 2008-2009
Το τέλος του 2ου Πρωταθλήματος των Αποφοίτων αναμένεται να είναι ιδιαίτε-
ρα συναρπαστικό. Από τα φετινά αποτελέσματα των αγώνων καταλήγουμε στο 
συμπέρασμα ότι ξεκάθαρο φαβορί για το πρωτάθλημα δεν υπάρχει, ενώ από τις 
ομάδες που έλαβαν μέρος στους ημιτελικούς του κυπέλλου πέρυσι, καμία δεν 
έφτασε τόσο ψηλά φέτος. Παράλληλα, από τον ακόλουθο πίνακα προκύπτει ότι 
ο μέσος όρος των γκολ ανά παιχνίδι είναι χαμηλότερος φέτος από ό,τι πέρυσι, 
ένα ακόμη στοιχείο ότι τα φετινά παιχνίδια είναι πιο «δύσκολα». 

ΣΑΚΑ LIGA on-line
Όλες οι πληροφορίες ζωντανά στην οθόνη σας!

Τα πιο “ζωντανά” κομμάτια του saka.gr αποτελούν πλέον οι σελίδες της 
ΣΑΚΑ LIGA, οι οποίες παρέχουν  όλη την πληροφόρηση για τους αγώνες, 
αποτελέσματα, σκόρερ, στατιστικά ομάδων και κάθε νέα είδηση που αφορά το 
πρωτάθλημα και το κύπελλο. Τα παρακάτω screenshots δείχνουν ότι και στο 
Internet, η ΣΑΚΑ LIGA αποτελεί ένα ολοκληρωμένο πρωτάθλημα.

Σε σταθερή άνοδο επισκεψιμότητας βρίσκονται οι σελίδες της ΣΑΚΑ LIGA, 
αφού από 3ο page στο site του Συλλόγου είναι πλέον 2ο, ακολουθώντας το 
“searchmembers”. Τους  τελευταίους μήνες πάνω από 300 απόφοιτοι επισκέ-
πτονται τις σελίδες της ΣΑΚΑ LIGA κάθε εβδομάδα, με μέσο όρο παραμονής 
τα 3 λεπτά! Βρισκόμαστε πάντα σε διαδικασία ενημέρωσης του site της ΣΑΚΑ 
LIGA, όπου, μεταξύ άλλων, θα ανεβάσουμε φωτογραφίες των ομάδων και από 
φάσεις των αγώνων.

Για περισσότερες πληροφορίες για το πρωτάθλημα, αποτελέσματα, βαθ-
μολογία, σκόρερ, τα roster των ομάδων, σχετικές ανακοινώσεις, φωτογραφίες 
και τον Κανονισμό Διεξαγωγής Πρωταθλήματος επισκεφθείτε την ιστοσελίδα 
του Συλλόγου:

 Σας περιμένουμε στο: www.saka.gr  SAKASports  sakaLIGA
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2η Συνεδρίαση Αρχηγών με την Επιτροπή Διοργάνωσης 
Την Πέμπτη 5 Μαρτίου πραγματοποιήθηκε στη Λέσχη μας η 2η προγραμμα-

τισμένη συνάντηση των αρχηγών των ομάδων της ΣΑΚΑ lIGA με την Επιτροπή 
Διοργάνωσης του θεσμού. 

Η ευχάριστη διαπίστωση από τη συγκεκριμένη συνάντηση (4η συνολικά 
από την αρχή της ΣΑΚΑ lIGA) είναι τα σαφή πλέον σημάδια ότι ως διοργάνωση 
η ΣΑΚΑ lIGA κάνει τα πρώτα βήματα ώριμου θεσμού, με δεδομένα τον τρόπο 
διεξαγωγής, τους κανόνες λειτουργίας και τα σημεία που χρειάζεται η προσοχή 
όλων όσοι συμμετέχουμε. 

Στην αρχή της συζήτησης εξηγήθηκαν και έγιναν αποδεκτές οι λεπτομέρειες 
του προγράμματος της 2ης Φάσης του πρωταθλήματος INTERSPORT που αφο-
ρούν στην διεξαγωγή επιπλέον αγώνων όσων ομάδων αγωνίστηκαν στους ομί-
λους των 11 ομάδων – αντί των 12 – στις δύο πρώτες φάσεις των ομίλων, ώστε 
η ενιαία τελική βαθμολογία να αφορά σε ίδιο αριθμό αγώνων για όλες τις ομάδες. 
Επίσης επικυρώθηκε και ο τρόπος διεξαγωγής των PlAYOff και CONSOlATION 
CUP, που θα ακολουθήσουν την επιτυχημένη συνταγή της πρώτης διοργάνωσης. 

Στη συνέχεια, με βάση τις διαστάσεις που έχει πάρει η ΣΑΚΑ lIGA ως διοργά-
νωση και τον κοινό στόχο για την συνεχή αναβάθμιση της ποιότητας διεξαγωγής 
των αγώνων, έγινε αναλυτική παρουσίαση του προϋπολογισμού για τη φετινή 
χρονιά και εξηγήθηκε πλήρως η σημασία της οικονομικής συμμετοχής των ομά-
δων για τη βιωσιμότητα και τον ποιοτικό προγραμματισμό του θεσμού. Έγινε σε 
όλους σαφές πως το κόστος συμμετοχής για την κάθε ομάδα είναι πραγματικά 
συμβολικό αλλά ταυτόχρονα ουσιώδες για την συνέχεια της ΣΑΚΑ lIGA.

Στο πιο σημαντικό της μέρος η συζήτηση κινήθηκε γύρω από τα θέματα 
πειθαρχίας και συμπεριφοράς που μας έχουν απασχολήσει κατά τη διάρκεια 
διεξαγωγής των αγώνων. Με κοινή διαπίστωση έγινε σαφές πως η ΣΑΚΑ lIGA 
είναι η διοργάνωση όπου το αγωνιστικό αποτέλεσμα οφείλει να συνδυάζεται 
με εκείνες τις αρχές που είναι κτήμα όλων μας και εκφράζονται από το πνεύμα 
του σχολείου μας. Με δεδομένο δε πως η δομή της διοργάνωσης, σε επίπεδο 
ελέγχου, δεν είναι δυνατόν να διογκωθεί σε επαγγελματικά πρότυπα, είναι σαφές 
πως κύριοι θεματοφύλακες της ομαλής διεξαγωγής των αγώνων είναι οι αρχηγοί 
των ομάδων, καθώς είναι εκείνοι που οφείλουν να επικοινωνούν τη φιλοσοφία 
της διοργάνωσης στα μέλη των ομάδων τους αλλά και φροντίζουν για τον απο-
τελεσματικό αυτοέλεγχο στην πειθαρχία και την συμπεριφορά. 

Η συνεδρίαση έκλεισε με ευχάριστη νότα την κλήρωση για τη προημιτελική 
και ημιτελική φάση του φετινού 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

Mobiles CUP
23 ομάδες – 22 ματς – 1 κύπελλο
Η διοργάνωση Κυπέλλου της ΣΑΚΑ lIGA και για το 2008-2009 ύστερα από από-
φαση της Επιτροπής Διοργάνωσης θα ονομάζεται SAMSUNG Mobiles CUP. 
Τα αποτελέσματα και οι σκόρερ των 8 ματς της φάσης των 16:

28.03.09  30 PlUS SAKA f.C. – SAKA UNITED f.C. 1-4

Κανελλόπουλος Σ. ’85  βοναζούντας Κ. '92 (3), Αργυρόπουλος Α. ’96

23.01.09 OlDIES 50's/60's/70's f.C. – ClASS MIllENNIUM f.C. 4-0
Κανόνης Γ. '96 (2) , Κωσταντινόπολος Κ. '83 , Νικολαΐδης Κ. '65

13.12.08 ΤΣΙΓΓΟΥΙΝΟΙ f.C. – 11 8 83 f.C. 1-0
βασιλοκωσταντάκης Α. '08

14.02.09 KZBC f.C. – SPARTA f.C. 6-1

Κονδυλιός Α. ’07 (4), Πηλιούνης Γ. ’06 (2)  βαζαίος Μ. '94

20.02.09 ClASS 92 f.C. – 2002 UNITED f.C. 6-2

Παπαδόπουλος Σ. '99 (5), Τσελεπίδης β. '95  Μαμάης Λ. '02, Καλού-
μενος Ν. '03

24.01.09 SHOOTERS f.C. – ΘΡΑΣΥΤΑΤΟΣ f.C. 1-7

Τσέκερης Θ. '92  Αργυρόπουλος Κ. '98 (2), Κωτσόγιαννης Μ. '99 (2), 
Κωτσόγιαννης Γ. '97, Δαμκαλίδης Θ. '97, Καραμάνης Κ. '98

05.12.08 420 f.C. – SAKAlIGAΡΟΙ f.C. 2-1

Παύλου Α. '06, Τσοπανάκης Δ. '07  Δοξιάδης Δ. '89

23.01.09 BOCA SENIORS f.C. – ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ 86/87 f.C. 0-2
Μαρινάκης β. '86, Σοφιανός Α. '86

Στις 5 Μαρτίου, στην 2η Συνεδρίαση της Επιτροπής Διοργάνωσης της ΣΑΚΑ lIGA 
2008-2009 και των αρχηγών των 23 ομάδων της ΣΑΚΑ lIGA έγινε η κλήρωση για 
την προημιτελική και ημιτελική φάση του SAMSUNG Mobiles CUP. 
Τα αποτελέσματα και οι σκόρερ της προημιτελικής φάσης:

13.03.09 ΤΣΙΓΓΟΥΙΝΟΙ f.C. – ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ 86/87 f.C. 5-4
Ναχμίας Μ. ’07 (2), Μιχαλόπουλος Κ. ’08, Λαδόπουλος Σ. ’07, Μπότσης 
β. ’08  Σοφιανός Α. ’86 (2), Γιωτάκης Κ. ’87, Μπουντούρογλου Ν. ’87

20.03.09 OlDIES 50's/60's/70's f.C. – ΘΡΑΣΥΤΑΤΟΣ f.C. 0-3
Κωτσόγιαννης Μ. '99 (2), Στασινόπουλος Α. ’98

13.03.09 420 f.C. – ClASS 92 f.C. 2-1

Παύλου Α. '06, Αναγνωστόπουλος Θ. '07  Παπαδόπουλος Σ. '99

KZBC f.C. – SAKA UNITED f.C.

Τα ζευγάρια των ημιτελικών:
 ΤΣΙΓΓΟΥΙΝΟΙ f.C. – ΘΡΑΣΥΤΑΤΟΣ f.C.
 420 f.C. – KZBC f.C. /  SAKA UNITED f.C.

SAMSUNG Mobiles CUP Σκόρερ:

6 Στασινόπουλος Α. '98
 (ΘΡΑΣΥΤΑΤΟΣ f.C. 
Παπαδόπουλος Σ. '99 
(ClASS 92 f.C.)

5 Κονδυλιός Α. '07
(KZBC f.C.) 4 Κωτσόγιαννης Μ. '99

(ΘΡΑΣΥΤΑΤΟΣ f.C.) 
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Σκόρερ Πρωταθλήματος 2008-2009

Α. ΚΟΝΔΥΛΙΟΣ '07,  KZBC F.C. 52

Μ. ΙΩΑΚΕΙΜΙΔΗΣ '88,  sAKALiGAΡΟΙ F.C. 47

Α. ΑΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ '08,  ΤΣΙΓΓΟΥΙΝΟΙ F.C. 34

Α. ΣΟΦΙΑΝΟΣ '86,  ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ 86/87 F.C. 33

Σ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ '99,  CLAss 92 F.C. 32

Κ. βΟΝΑΖΟΥΝΤΑΣ '92,  sAKA uniTED F.C. 30

Θ. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ '07,  420 F.C. 29

Α. βΕΝΤΟΥΡΗΣ '83,  11 8 83 F.C. 27

Α. ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ '98,  ΘΡΑΣΥΤΑΤΟΣ F.C. 26

A. ΚΑΘΑΡΙΟΣ '03,  sPARTA F.C. 22

Δ. ΚΑΤΣΟΣ '94,  CLAss 92 F.C. 20

Τελική Βαθμολογία ΣΑΚΑ LIGA 2008-2009
Ομάδα Β Aγ. Ν Ι Η Γκολ

υπερ
1 CLAss 92 F.C. 55 22 18 1 3 106 - 43
2 KZBC F.C. 53 22 17 2 3 78 - 34
3 ΘΡΑΣΥΤΑΤΟΣ F.C. 49 22 15 4 3 79 - 46
4 ΤΣΙΓΓΟΥΙΝΟΙ F.C. 44 22 15 2 5 81 - 50
5 420 F.C. 43 22 14 1 7 75 - 57
6 2002 uniTED F.C. 42 22 13 3 6 79 - 50
7 WiZARDs 05 F.C. 42 22 14 0 8 76 - 65
8 2005 LEGEnDs F.C. 40 22 13 1 8 77 - 48
9 BoCA sEnioRs F.C. 38 22 12 2 8 75 - 48

10 30PLus sAKA F.C. 35 22 10 5 7 55 - 56
11 sAKA uniTED F.C. 34 22 10 4 8 95 - 60
12 oLDiEs 50's/60's/70's F.C. 33 22 10 3 9 48 - 51
13 sAKALiGAΡΟΙ F.C. 32 22 10 2 10 78 - 74
14 sPARTA F.C. 27 22 8 3 11 58 - 64
15 ΑΣΤΡΑΠΟΓΙΑΝΝΟΣ F.C. 26 22 8 2 12 57 - 75
16 sAKA ZuLu F.C. 25 22 8 1 13 68 - 86
17 11 8 83 F.C. 24 22 7 3 12 65 - 74
18 ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ 86/87 F.C. 23 22 7 2 13 64 - 84
19 ΠΑΠΟΥΔΕΣ F.C. 22 22 6 4 12 39 - 60
20 CuBAns F.C. 17 22 5 2 15 46 - 67
21 sHooTERs F.C. 11 22 3 2 17 35 - 93
22 sEnioRs uniTED 2008 F.C. 9 22 3 0 19 42 - 142
23 CLAss MiLLEnniuM F.C. 7 22 2 1 19 26 - 75

Πρωτάθλημα 260 ματς • 1545 γκολ • 244 σκόρερ
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summer 

cup

basketball
(5x5 ανδρών - γυναικών, 3x3)

Χρήστος Παπανικολάου ’85 (6932443781, chrpapan@otenet.gr)
Αντώνης βασιλοκωνσταντάκης ’08 (greendevil13@hotmail.com)

Ευδοκία Λιάκου ’07 (eudoko@hotmail.com)

 volleyball beach volley
 (6x6 ανδρών-γυναικών) (3x3)

Σόλωνας Σανιώτης ’86
Διονύσης Χιώνης ’06  (chionis.dionisis@gmail.com) ή

Τόνια Αρώνη ’02 (tonitsa7@yahoo.com)

football
(7x7 ανδρών)

Μιχάλης Ιωακειμίδης ’88 ioakmike@hotmail.com)

Προσκαλούμε
όλους και όλες 

να δηλώσουν συμμετοχή:
στη γραμματεία του ΣΑΚΑ

Μαρκέλλα Παναγιώτου (210-6722067, info@saka.gr)
ή στους υπεύθυνους:

 Κυριακή 14 Ιουνίου
ώρα 11:00 Γήπεδα  Κολλεγίου

Στο περιθώριο των αγώνων και δίπλα στα γήπεδα θα υπάρχει για όλους 
(αλλά κυρίως για ... όσους αποκλειστούν γρήγορα ...) άφθονο φαγητό και ποτό!
Θα είναι μία καλή ευκαιρία να συναντήσουμε παλιούς συμμαθητές και φίλους, 

να συζητήσουμε, να γελάσουμε, να χαρούμε...

DJ
BBQ

dr
ink

s

let’s get together
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Για πολλούς συναποφοίτους μας των τελευταίων 30 
ετών, που είχαν ασχοληθεί και αγαπήσει το Volley 
μέσα στο Κολλέγιο, πάντα υπήρχε το παράπονο 
πως μετά το σχολείο δεν μπορούσαν να συνεχίζουν 

να αγωνίζονται με τα χρώματα του Κολλεγίου. Στην αρχή, 
όμως, της δεκαετίας που διανύουμε βρέθηκαν 3 άνθρωποι 
που δημιούργησαν με πολύ μεράκι και πάθος για το Volley 
την 1η Ανδρική Ομάδα του ΣΑΚΑ. Ο Σέργιος Αμπαριώ-
της ’78 μαζί με τον Γιώργο Μελλισουργό ’79 και τον Αία-
ντα Σουγιουλτζή ’93, κατόρθωσαν να φέρουν στο γήπεδο 
αποφοίτους από το ’75 και έπειτα, με πρώτο προπονητή 
τον Μάριο Κουτσομύτη ’84, αλλά και να θέσουν τα θεμέ-
λια για μια ομάδα στην οποία οι μελλοντικοί απόφοιτοι θα 

μπορούσαν να αγωνίζονται συλλογικά πλέον για 
το σχολείο τους.

2003-2005 Κατά την 1η χρονιά λειτουργίας της 
ομάδας ήρθε και η πρώτη κατάκτηση πρωταθλή-
ματος. Αγωνιζόμενοι στην Β΄ Αθηνών Κατηγορία, 
ο Μάριος Κουτσομύτης κατόρθωσε να παρουσι-
άσει μια ομοιογενή ομάδα με ρεαλιστικές αξιώ-
σεις που έφερνε συνεχόμενες νίκες.

Η επιτυχής πορεία της ομάδας γέννησε την 
επιθυμία επίτευξης μεγαλύτερων στόχων. Σε ένα 
αγωνιώδες πρωτάθλημα με πολλές βαθμολογικές 
εναλλαγές, ήρθε η 2η θέση στην κατάταξη πίσω 
από την πρωταθλήτρια ομάδα της Ένωσης Βύ-
ρωνα που σήμαινε και την παραμονή στην ίδια 
κατηγορία.

2005-2007 Με το Μάριο Κουτσομύτη ’84 ως 
παίκτη, τον έμπειρο διαγώνιο Μιχάλη Κατσάνη 

’96 και τους νεαρούς Αλέξανδρο Αριστόπουλο ’08 και Δι-
ονύση Χιώνη ’06 από την παιδική ομάδα του Συλλόγου, ο 
νέος προπονητής Στέλιος Γρύσπος είχε ό,τι χρειαζόταν για 
να ανεβεί η ομάδα σε Εθνική Κατηγορία, πράγμα το οποίο 
έγινε εύκολα και κορυφώθηκε με μία μεγάλη γιορτή στον 
τελευταίο εντός έδρας αγώνα, όπου απονεμήθηκε το κύ-
πελλο του Πρωταθλητή μπροστά στους ενθουσιώδεις οπα-
δούς του Συλλόγου μας.

Ο νέος προπονητής, Παύλος Καραμαρούδης, παίκτης 
του Παναθηναϊκού και της Εθνικής Ελλάδος, με καριέρα 
προπονητή στην Εθνική Ομάδα Γυναικών και τον Πανα-
θηναϊκό, έφτιαξε μια ομάδα που αγωνίστηκε με επιτυχία. 

Χορηγοί ανδρικής ομάδας Volley 2003-2009

Άγγελος Σαραντόπουλος ’70 – TOYOTA ΝΕοΣ ΚΗΦΙΣοΣ Α.Ε.
Ελευθερία Μαμιδάκη ’88 – MAMIDOIL JET OIL A.E.
Θάνος Παπαδόπουλος ’82 – CHEvELLAs A.E.B.E.
Σέργιος Αμπαριώτης ’78 – ENERTA s.A.

χρόνια ανδρική ομάδα volley
Του Διονύση Χιώνη ’06

Περίοδος Κατηγορία Κατάταξη Ρεκόρ (νίκες-ήττες)
2008-2009 Α’ Αθηνών 2 η  Θ έ σ η 19 –  3 
2007-2008 Α’ Αθηνών 2η Θέση 18 –  4 
2006-2007 Γ’ Εθνική 7η Θέση      8 – 12
2005-2006 Α’ Αθηνών Πρωταθλητής 20 –  2
2004-2005 Α’ Αθηνών 2η Θέση 19 –  3 
2003-2004 β’ Αθηνών Πρωταθλητής 21 –  1

Από αριστερά προς τα δεξιά πάνω σειρά: Μελισσουργός Γιώργος΄79(Υπεύθυνος Volley)-Πολυμερόπουλος Ευ-
άγγελος'95-Κατσάνης Μιχάλης'96-Αναγνωστόπουλος Τάσος'88-Σουγιουλτζής Αίας'94-Σωτηρίου Κώστας-Σανιώτης 
Σόλωνας'86(Αρχηγός)-Μάντζιος Γιώργος-Φάκας Γιάννης(Προπονητής) Κάτω σειρά: Αριστόπουλος Αλέξανδρος'08-
Λεονάρδος Σπύρος'06-Χιώνης Διονύσης'06-Πεχλιβανίδης Κώστας'07-Δημητρόπουλος Κώστας'03-Προδρομίδης Τη-
λέμαχος.

v lley
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Εφηβική Ομάδα
Προπονητές: Σόλωνας Σανιώτης ’86 και Δέσποινα Ταμπάκη 
Πρωτάθλημα Ανατολικής Αττικής: 6 νίκες – 4 ήττες (19 σετ υπέρ – 16 
σετ κατά). Η ομάδα τερμάτισε 3η στον όμιλό της (Α’ Φάση) και δεν κα-
τόρθωσε να προκριθεί στην Τελική Φάση.

Η Ομάδα: Καρυστηναίος Κυ-
ριάκος ’07, βόντας Χρήστος ’07, 
Πεχλιβανίδης Κωστής ’07, Αρι-
στόπουλος Αλέξανδρος ’08 (αρ-
χηγός) καθώς και τα παιδιά της 
2ας και 3ης Λυκείου (Απόφοιτοι 
’09, ’10) που ανήκουν στην Παι-
δική Ομάδα.

Παιδική Ομάδα
Προπονητές: Σόλωνας Σανιώτης ’86 και Δέσποινα Ταμπάκη 
Πρωτάθλημα Ανατολικής Αττικής: 13 νίκες – 5 ήττες (35 σετ υπέρ – 17 
σετ κατά). Η ομάδα τερμάτισε 1η στον όμιλό της και προκρίθηκε στην Τε-
λική Φάση του Πρωταθλήματος όπου και κατέλαβε την 4η Θέση.

Η Ομάδα: Τζάφος Παναγιώτης 
’10, Μπουρατζής Νίκος ’10 (αρ-
χηγός), Δουκίδης Στέφανος ’10, 
βάλλας Αγαθοκλής ’10, Κορο-
νιώτης Κώστας ’09, Καλουπα-
κλής Ιωάννης ’09, Σκαλτσούνης 
Αντώνης ’09, Λέλης Γιάννης ’09, 
Κάζαγλης Διονύσης ’09, Κυνηγός 
Μάρκος ’09, Ουόλτρον Στέφανος 
’10 καθώς και τα παιδιά της 1ης Λυκείου και 3ης Γυμνασίου (Απόφοιτοι 
2011 και 2012) που ανήκουν στην Παμπαιδική Ομάδα.

Παμπαιδική Ομάδα
Προπονητές: Σόλωνας Σανιώτης ’86 και Δέσποινα Ταμπάκη 
Πρωτάθλημα Ανατολικής Αττικής: 4 νίκες – 4 ήττες (16 σετ υπέρ – 16 
σετ κατά).
Η Ομάδα: Κυνηγός Νίκος ’11 (αρ-
χηγός), Φράνσες Ερρίκος (’12), 
Πετράς Οδυσσέας ’12, Αντύπας 
Κώστας ’11, Χιώτης Γιώργος ’13, 
Θεοδωρίδης Θοδωρής ’13, Πα-
τσιλινάκος Κώστας ’13, Γεωργιά-
δης Κώστας ’13, Μπριόλας Ηλίας 
’13, Τατούλης Πέτρος ’13, Σελια-
νάκης Γιώργος ’12, βουτσινάς βαγγέλης ’13, Μόσχος Γιάννης ’12, Κα-
ρυδάκης Σόλων ’13, Στυλιανού Νίκος ’13, Τσιώρης Παναγιώτης ’13, Πά-
στρας βαγγέλης ’13, Καμπερός Κώστας ’14, βουλπιώτης Φίλιππος ‘14.

Εκλογές Διοικητικού Συμβουλίου Ελληνικής Ομοσπονδίας Πετοσφαίρισης
Στις πρόσφατες αρχαιρεσίες για την ανάδειξη του καινούργιου Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Ο.ΠΕ. εκλέχτηκαν με υψηλά ποσοστά δύο άνθρωποι που έχουν στηρίξει το κολλεγιακό 
Volleyball. Πρόκειται για τον μεγάλο μας δάσκαλο κ. Θανάση Μαργαρίτη, νέο Πρόεδρο της Επιτροπής Ανάπτυξης και μέλος της Επιτροπής Εθνικών Ομάδων, και για τον συναπό-
φοιτό μας κ. Γιώργο Μελισσουργό ’79, ο οποίος εξελέγη Α' Αντιπρόεδρος της Ομοσπονδίας και αναλαμβάνει το ιδιαίτερα δύσκολο έργο του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής.

ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2008-2009

Παρ’ ότι τερμάτισε στην 7η θέση του βαθμολογικού πί-
νακα, υποβιβάστηκε στην Ά  Αθηνών λόγω κατάργησης 

της Γ΄ Εθνικής από την Ελ-
ληνική Ομοσπονδία Πετο-
σφαίρισης.

Αξιοσημείωτο είναι επί-
σης ότι ο αθλητής μας Νί-
κος Πολυμερόπουλος ’00 
μετά από σειρά μετεγγρα-
φών έφτασε να αγωνίζεται 
στην Α1. 

2007-2008 Σε μια επεισο-
διακή όπως εξελίχθηκε για 
το Σύλλογό μας χρονιά, στο 
τιμόνι βρέθηκε ο καταξιω-
μένος προπονητής Γιάννης 
Φάκας (παίκτης και αρχη-

γός Εθνικής Ελλάδος, Ολυμπιακού). Η χρονιά ξεκίνησε με 
φαβορί για την άνοδο στη Β’ Εθνική Κατηγορία την ενι-
σχυμένη ομάδα του Α.Ο. Οδυσσέα και συνδιεκδικητές του 
τίτλου την ομάδα των Αμπελοκήπων και τον ΣΑΚΑ. Μετά 
από θαυμάσια παιχνίδια ο Σύλλογός μας επικράτησε 3-1 
και 1-3 επί του Α.Ο. Οδυσσέα, και πλέον μοναδικός αντί-
παλος ήταν οι Αμπελόκηποι. Τελικά σε ένα αμφίρροπο παι-
χνίδι με πολλά παράπονα και εντάσεις ο ΣΑΚΑ ηττήθη-
κε με σκορ 3-2 και έχασε την άνοδο, που όμως ευελπιστεί 
να πετύχει φέτος.

2008-2009 Σημαντικότερος αντίπαλος είναι και φέτος ο 
Α.Ο. Οδυσσέας του Αμαρουσίου. Στην ομάδα μας επέστρε-
ψαν οι Κώστας Δημητρόπουλος’03, Σπύρος Λεονάρδος ’06 
και Κώστας Πεχλιβανίδης’07, οι οποίοι, έπειτα από τη συμ-
μετοχή τους σε άλλες ομάδες, απεκόμισαν πολλές εμπει-
ρίες. Με τη λήξη της κανονικής περιόδου, η ομάδα μας 
κατατάχθηκε στη 2η θέση του βαθμολογικού Πίνακα, ση-
μειώνοντας σε 22 αγώνες, 19 νίκες και 3 ήττες. Τον Απρίλιο 
ο ΣΑΚΑ θα δώσει σημαντικότερους αγώνες για την άνοδο 
του στη Β’ Εθνικη Κατηγορία, όπως με τον Α.Ο.Ν. Βύρωνα 
(ημιτελική φάση 06/04/2009 και 12/04/2009 - Γήπεδο Κολ-
λεγίου Αθηνών, και 09/04/2009- Γήπεδο Βύρωνα) και με τον 
Α.Ο. Οδυσσέα (τελική φάση 23/04/2009 και 30/04/2009 - 
Γήπεδο Σπύρου Λούη, Μαρούσι, και 26/04/2009 - Γήπεδο 
Κολλεγίου Αθηνών). Αναλυτικά για τις ώρες διεξαγωγής 
των αγώνων της ομάδας αλλά και τα αποτελέσματα μπο-
ρείτε να ενημερώνεστε από την ιστοσελίδα του Συλλόγου 
(www.saka.gr). 
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Eχοντας ξεπεράσει κάθε προσδοκία το προηγούμε-
νο αγωνιστικό έτος, κατατασσόμενη στην 38η θέση 
της πανελλήνιας κατάταξης Συλόγων η ομάδα στί-

βου του Συλόγου μας ξεκίνησε και φέτος τη δραστηριότη-
τά της με επιτυχίες που όμοιές τους δεν είχαμε ξαναδεί. Οι 
αθλήτριες και αθλητές του ΣΑΚΑ, προπονούμενοι με έξι δι-
αφορετικούς προπονητές σε Γυμνάσιο και Λύκειο, ανάλογα 

με το αγώνισμα που κλίνει ο κα-
θένας έχουν δημιουργήσει πλέ-
ον τη δική τους παράδοση στους 
αγώνες υψηλού επιπέδου, κατα-
λαμβάνοντας πάντα θέσεις ανά-

μεσα στις κορυφαίες ομάδες και τους κορυφαίους αθλητές 
κάθε κατηγορίας.

Η αγωνιστική δραστηριότητα χωρίζεται σε τέσσερα επί-
πεδα ουσιαστικά, το ενδοσχολικό, το εξωσχολικό (ΑΣΙΣ-
ΥΠΕΠΘ) και το διασυλλογικό και πανελλήνιο. Ο ΣΑΚΑ εί-
ναι τυπικά αρμόδιος για το διασυλλογικό και πανελλήνιο, 
ενώ οι υπόλοιπες διοργανώσεις αφορούν τη δραστηριότητα 
των Σχολείων του ΕΕΙ. Η ομάδα ωστόσο είναι η ίδια, οι ίδιοι 
αθλητές και αθλήτριες συγκροτούν τις σχολικές και δια-
συλλογικές ομάδες ανά κατηγορία και γυμνάζονται φυσικά 
με τους ίδιους προπονητές, ανεξαρτήτως κατηγορίας. Το 
“μπόλιασμα” αυτό του σχολικού και διασυλλογικού αθλη-
τισμού που έχει πετύχει ο ΣΑΚΑ σε συνεργασία με το Τμή-

μα Φυ-
σικής Αγωγής και 
Αθλητισμού των Σχολείων του ΕΕΙ εί-
ναι το κλειδί στη μέχρι τώρα επιτυχία των ομάδων.

Η χρονιά ξεκίνησε με τους αγώνες ανωμάλου δρόμου, 
με τον κόπο των προπονητών μεσαίων και μεγάλων απο-
στάσεων της ομάδας, κυρίων Θοδωρή Γραμματικόπουλου 
και Γιάννη Οικονόμου, να αποδίδει τα μέγιστα, καθώς στο 
Πανελλήνιο Πρωτάθλημα η ομάδα του Συλλόγου μας κα-
τετάγη 12η στη γενική βαθμολογία και μάλιστα στην κα-
τηγορία των Παγκορασίδων κατέκτησε την πρώτη θέ-
ση στην Ελλάδα! Τα κορίτσια μας ήταν οι (αλφαβητικά): 
Γρατσία Άννα-Μαρία, Παναγοπούλου Αλκμήνη, Πιτού-
λη Σοφία και Ρενιέρη Άλκηστη. Αξιολογότατες εμφανί-
σεις πραγματοποίησαν όλοι οι αθλητές και αθλήτριές μας, 
δώδεκα συνολικά, με οκτώ να βαθμολογούνται και να χα-
ρίζουν στο ΣΑΚΑ 286 βαθμούς.

Ανάλογη συνέχεια ευελπιστούμε να έχουμε και στις 
επόμενες διοργανώσεις, σε όλα τα διασυλλογικά που ακο-
λουθούν μέσα στους δύο επόμενους μήνες, με απώτερο 
στόχο όλων την καλύτερη δυνατή προετοιμασία για τα πα-
νελλήνια πρωταθλήματα του καλοκαιριού. 

Τέλος αξίζει να αναφέρουμε τη συνεχή προσπάθεια για 
ποιοτικό και ουσιαστικό αθλητισμό, όπως αυτή εκφράζε-
ται μέσα από τις επιλογές για προγράμματα εκγύμνασης 
των προπονητών μας, προγράμματα σύγχρονα, ευχάριστα 
στους αθλητές και πάνω από όλα αποδοτικά. Χαρακτηρι-
στικό παράδειγμα είναι η φετινή προετοιμασία της ομάδας 
ανωμάλου δρόμου στην Πηγή Τρικάλων, η οποία συνδυ-
άστηκε με μία ευχάριστη τετραήμερη εκδρομή στο πανέ-
μορφο τοπίο του νομού Τρικάλων, εμπειρία που απόλαυ-
σαν αθλητές και γονείς. Τα αποτελέσματα δε στα οποία ήδη 
αναφερθήκαμε ήταν παραπάνω από εμφανή.

Συνεχίζοντας στα ίδια πλαίσια και αγκαλιάζοντας την 
προσπάθεια όλων των αθλητών – αθλητριών και προπονη-
τών, ο ΣΑΚΑ καταβάλλει τα μέγιστα ώστε να παρακολου-
θεί και να ενισχύει με όλες του τις δυνάμεις τον Κολλεγιακό 
αθλητισμό και την πραγμάτωση του Mission Statement του 
Ελληνοαμερικανικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος. 

Σε αυτήν την προσπάθειά μας έχουμε βρει σημαντι-
κούς υποστηρικτές και συνεργάτες, τους οποίους και ευ-
χαριστούμε θερμά. Ευελπιστούμε στο επόμενο τεύχος να 
αναφερθούμε σε νέες επιτυχίες και κατακτήσεις της ομά-
δας μας.

Του Γιώργου Σακελλαριάδη ’01
Με ΣΤόχό ΤηΝ κΑθιερωΣη
όΜΑΔΑ ΣΤιΒόΥ 2009: 

Στις πρόσφατες εκλογές της ΕΑΣ ΣΕΓΑΣ Β.Α. Αττικής, 
όπου ανήκει ο Σύλλογός μας, ο έφορος της ομάδας μας 
και εκπρόσωπός μας στο ΣΕΓΑΣ κ. Παναγιώτης Μανω-
λίδης '66 εκλέχτηκε νέος Πρόεδρος! 

εΚλογεΣ εΑΣ ΣεγΑΣ Β.Α. ΑΤΤιΚήΣ

Πανελλήνια πρωτιά 
για τις Παγκορασίδες  
στον ανώμαλο δρόμο! 
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Η ώρα της αλήθειας

Δεν μου αρέσει να «αντιδικώ» με 
συναποφοίτους μου –και μάλι-
στα δημόσια μέσω του ΕΡΜΗ.

Όμως η επιστολή του Ανδρέα Μωρίκη 
’69, που δημοσιεύθηκε στο προη-
γούμενο τεύχος του περιοδικού μας 
και αναφέρεται στην καταγγελία από 
το Ελληνοαμερικανικό Εκπαιδευτικό 
Ίδρυμα της σχέσης του με το Board 
of Trustees, με αναγκάζει να απαντή-
σω –με την ιδιότητά μου ως παλαιού 
Προέδρου του ΣΑΚΑ και ως επί πολλά 
χρόνια μέλους του ΕΕΙ. Την απάντηση 
καθιστά επιτακτικότερη το γεγονός 
ότι ο Α. Μωρίκης δεν είναι ένας απλός 
απόφοιτος, αλλά μέλος του Δ.Σ. του 
ΣΑΚΑ και εκπαιδευτικός του Κολλεγίου 
και, ως εκ τούτου, οι αυθαίρετες διαπι-
στώσεις του και οι ανυπόστατες επικρί-
σεις του κατά του Σωματείου μας δεν 
επιτρέπεται να περάσουν ασχολίαστες.
Προς αποκατάσταση, λοιπόν, της αλή-
θειας σημειώνω τα εξής:

 � Το ζήτημα της σχέσης με τους Trust-
ees και η απαράδεκτη στάση τους 
είχε απασχολήσει επανειλημμένως 
τη Γενική Συνέλευση του ΕΕΙ, η 
οποία είχε δώσει εντολή στο Δ.Σ. να 
ενεργήσει κατά την κρίση του, υπε-
ρασπιζόμενο τα συμφέροντα του 
Κολλεγίου. Η εν τέλει απόφαση του 
Δ.Σ. για καταγγελία της σχέσης με το 
βοΤ ήταν ομόφωνη, είχε την έγκρι-
ση της Γ.Σ. του ΕΕΙ και ελήφθη όταν 
ο κόμπος έφτασε στο χτένι από τα 
παράλογα, ανεύθυνα, επιβλαβή για 
το Σχολείο μας καμώματα του βοΤ.

 � Οι λόγοι, για τους οποίους έγινε η κα-
ταγγελία, δεν έχουν απολύτως καμία 
σχέση με αυτούς που επικαλείται ο 
επιστολογράφος. Οι πραγματικοί 
λόγοι αναφέρονται αναλυτικά και 
ξεκάθαρα στις Εκθέσεις του ΕΕΙ για 
το 2006-2007 και το 2007-2008, 
που έχουν στα χέρια τους όλοι οι 
απόφοιτοι –και ο Α. Μωρίκης. Τα 
αίτια της καταγγελίας αφορούν στη 
μη τήρηση από τους Trustees –επί 
σειρά ετών– των οικονομικών και 
ηθικών υποχρεώσεών τους έναντι 
του Κολλεγίου: Υποχρεώσεων, η 

εκπλήρωση των οποίων αποτέλεσε 
τον λόγο δημιουργίας και, εν συνε-
χεία, τον λόγο ύπαρξης του βοΤ. Αν 
συνυπολογισθεί και η απρεπής, αλα-
ζονική, προσβλητική για το Κολλέγιο 
στάση των Trustees και η απαίτησή 
τους να συν-διοικούν και να συν-
διευθύνουν το Σχολείο μας από τη 
Νέα Υόρκη ως υπέρτατη, μάλιστα, 
αρχή του, γίνεται απόλυτα κατανο-
ητή η –κατά την άποψή μου, καθυ-
στερημένη, μάλιστα– αντίδραση του 
ΕΕΙ. (Για όλα αυτά ο Α. Μωρίκης δεν 
αναφέρει ούτε λέξη στη μακροσκελή 
υμνολογία του για το βοΤ και στην 
«ιερεμιάδα» του κατά του ΕΕΙ).

 � Η αβασάνιστη εκ μέρους του Α. 
Μωρίκη υιοθέτηση των προπα-
γανδιστικών ισχυρισμών του βοΤ 
τον παρασύρει στην αναπαραγωγή 
ανακριβειών, όπως, π.χ., ότι «το 
δικαστήριο της Νέας Υόρκης δι-
καιώνει την πλευρά των Trustees». 
Η αλήθεια είναι ότι –όπως επίσημα 
έχει καταγραφεί– «με απόφαση 
Δικαστηρίου της Νέας Υόρκης, οι 
Trustees υποχρεούνται να αφήσουν 
ανέπαφο το Endowment και να 
δαπανούν μόνον ό,τι είναι απαραί-
τητο για εύλογα τρέχοντα έξοδα 
λειτουργίας του BoT μέχρι την τελι-
κή εκδίκαση της υπόθεσης». Άλλη 
δικαστική απόφαση δεν υπάρχει!

 Θα ήθελα, όμως, να κάνω και ορι-
σμένες πρόσθετες επισημάνσεις 
που σχετίζονται με κάποια σημαντι-
κά γεγονότα, στα οποία αποφεύγει 
να αναφερθεί ο Α. Μωρίκης:

 � Από έναν Κολλεγιάνο –ο οποίος, 
όπως ο ίδιος έχει αναφέρει, υπήρξε 
υπότροφος, και ο οποίος γνωρίζω 
ότι στηρίζει τον θεσμό των υποτρο-
φιών– θα περίμενα να καταδικάσει 
(σίγουρα όχι να αποσιωπήσει και 
εμμέσως να δικαιολογήσει) την κατά 
τα τελευταία έτη μηδαμινή έως μη-
δενική συμβολή του ΒοΤ στο Ταμείο 
Υποτροφιών του Κολλεγίου και την 
αλόγιστη, αδιαφανή διάθεση από 
τους Trustees για άλλους σκοπούς 
των χρημάτων που έχουν δοθεί 
από δωρητές στις ΗΠΑ ακριβώς για 
υποτροφίες στο Σχολείο μας.

 � Από ένα μέλος του Δ.Σ. του ΣΑΚΑ θα 
περίμενα –όπως κάθε απόφοιτος, 
πιστεύω– να μη συμπλέει με κά-
ποιους (τους Trustees εν προκειμέ-
νω), που έχουν διακηρύξει ότι είναι 
απαράδεκτη η ειδική-προνομιακή 
μεταχείριση των παιδιών των απο-
φοίτων για την εισαγωγή τους στο 
Κολλέγιο και ότι το ΕΕΙ πρέπει να 
καταργήσει το προνόμιο αυτό.

 � Από έναν εκπαιδευτικό –και πατέρα 
νέων αποφοίτων– θα περίμενα όχι 
ένθερμη υποστήριξη, αλλά αυστη-
ρή καταδίκη των Trustees, οι οποίοι 
έχουν αποδυθεί σε μια εκστρατεία 
δυσφήμισης –και στην Ελλάδα και 
στις ΗΠΑ– του Σχολείου μας με 
ύβρεις και ψευδέστατους ισχυρι-
σμούς – κατάφωρα απαξιωτικούς 
για τους εκπαιδευτικούς μας, για τους 
ίδιους τους μαθητές μας και για τους 
νέους αποφοίτους μας. Όλα αυτά τα 
αντιπαρέρχεται με μεγάλη άνεση ο 
Α. Μωρίκης, προκαλώντας εύλογα 
απορίες.

Για ένα, πάντως, να είναι βέβαιος 
ο αγαπητός συναπόφοιτος: Το Κολλέ-
γιο-ποντοπόρο πλοίο –για να χρησι-
μοποιήσω τη δική του φράση– δεν 
πρόκειται να χαθεί «τελεσίδικα, ανε-
παισθήτως, αυθωρεί και αύτανδρο» 
–όσο και αν κάποιοι έξωθεν πασχί-
ζουν με συκοφαντικές «τορπίλες» να 
πετύχουν κάτι τέτοιο.

Το Κολλέγιο - ποντοπόρο πλοίο 
–παρά τα όποια εμπόδια, τις όποιες 
αντιδράσεις (που, άλλωστε, πολλές 
φορές αντιμετώπισε και ξεπέρασε στη 
διάρκεια της μακράς πορείας του)– θα 
συνεχίσει να πλέει με τις ίδιες αρχές και 
τους ίδιους στόχους και με την ίδια επι-
τυχία στο μέλλον, όπως επί 83 χρόνια.

Εν κατακλείδι, μια συμβουλή 
προς τον Ανδρέα Μωρίκη: Τις άστοχες 
«νουθεσίες» του προς τα μέλη του ΕΕΙ 
(τα περισσότερα των οποίων είναι 
απόφοιτοι του Κολλεγίου) εύστοχο και 
χρήσιμο θα ήταν να τις απευθύνει σε 
κάποιους άλλους… Για το καλό του 
Σχολείου μας.

Γιώργος Ζαμπίκος ’48
Μέλος Σωματείου ΕΕΙ

Πρώην Πρόεδρος ΣΑΚΑ

Το ζήτημα των σχέσεων 
του ΕΕΙ με το βΟΤ:

Με έκπληξη διάβασα στον «Ερ-
μή» την επιστολή του κ. Αν-
δρέα Μωρίκη’ 69: 

Επειδή το ζήτημα των σχέσεων 
του ΕΕΙ με το βοΤ είναι πολύ σοβα-
ρό για να «συζητείται» με ρητορικά 
«επιχειρήματα» που εντυπωσιάζουν 
και συγκινούν, αλλά αφίστανται της 
πραγματικότητας και διαστρεβλώνουν 
την αλήθεια, θα ήθελα να κάνω μερικές 
απλές επισημάνσεις-παρατηρήσεις: Για 
να διορθώσω –χάριν της σωστής ενη-
μέρωσης των αναγνωστών του «Ερμή» 
– κάποιες από τις πολλές ανακρίβειες 
της επιστολής του κ. Μωρίκη, αλλά και 
για να βοηθήσω τον ίδιο τον επιστολο-
γράφο να αντιληφθεί την πλάνη, στην 
οποία έχει παρασυρθεί.

α. Ο κ. Μωρίκης αφιερώνει τα ¾ 
της επιστολής του σε ένα ανύπαρκτο 
θέμα! Ότι, δηλαδή, η καταγγελία της 
σχέσης του ΕΕΙ με το BoT έγινε –δήθεν– 
επειδή οι Trustees των τελευταίων ετών 
δεν διαθέτουν το κύρος των παλαιών 
και ότι στόχος του ΕΕΙ είναι να απαξιώ-
σει έναν ιστορικό θεσμό του Κολλεγίου. 
Όμως, η καταγγελία της σχέσης δεν 
στρέφεται κατά του θεσμού του βοΤ, 
αλλά κατά της έναντι του Κολλεγίου 
και έναντι της ίδιας της αποστολής του 
βοΤ συμπεριφοράς-λειτουργίας των 
Trustees τα τελευταία χρόνια. 

Ο κ. Μωρίκης δεν μπήκε στον 
κόπο να διαβάσει, αν μη τι άλλο, την 
Έκθεση του Δ.Σ. του ΕΕΙ για το 2007-
2008 (που έχει αποσταλεί σε όλους 
τους αποφοίτους και υπάρχει και στο 
Διαδίκτυο). Εκεί θα έβλεπε ποιοι είναι 
οι συγκεκριμένοι-πραγματικοί λόγοι 
της καταγγελίας –όχι οι φαντασιώσεις 
όποιων γράφουν ή υπαγορεύουν επι-
στολές ή διακηρύξεις επί του θέματος. 
Στην Έκθεση αναφέρονται, μεταξύ 
άλλων, και τα εξής: 

«Ως αυτονόητη προϋπόθεση 
[για την εμπέδωση συνθηκών μα-
κρόπνοης συνεργασίας] είχε κατ’ 
επανάληψη τεθεί η εκπλήρωση 
του ρόλου του BoT σύμφωνα με 
το βασικό σκοπό της αποστολής 
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του: την ουσιαστική ενίσχυση των 
περιουσιακών στοιχείων του Κολ-
λεγίου στις ΗΠΑ, και τη δραστική 
αύξηση της επί σειρά ετών πολύ 
περιορισμένης συμβολής του ΒοΤ 
στη στήριξη του Σχολείου μας. 
Ενδεικτικά είχε σημειωθεί ότι τα 
τελευταία 5 χρόνια η συμμετοχή 
του BoT στο Πρόγραμμα Υποτρο-
φιών του Κολλεγίου ήταν μηδενική 
και στο συνολικό Προϋπολογισμό 
του ΕΕΙ μόνο 0,5%. Χαρακτηριστι-
κό είναι επίσης το γεγονός ότι, την 
περίοδο 2003-2006, οι Trustees 
συγκέντρωσαν (σε δωρεές για 
το Κολλέγιο) μόνο $199.872 και 
δαπάνησαν $2.216.778 –το με-
γαλύτερο μέρος του ποσού αυτού 
($1.131.778) για διάφορα έξοδα 
του BoT. Παράλληλα, το ΒοΤ –πέραν 
της κύριας, οικονομικής αποστολής 
του– θα έπρεπε να λειτουργεί ως 
«γέφυρα» με την αμερικανική κοι-
νωνία και ως συντελεστής στην πο-
λυπολιτισμικότητα του Κολλεγίου· 
κάτι, που δεν έπραξε… Λόγω της 
απραξίας των Trustees έναντι των 
οικονομικών, νομικών και ηθικών 
υποχρεώσεών τους και δεδομένου 
ότι τα κεφάλαια, τα οποία είχαν 
συγκεντρωθεί από πολλές δεκαε-
τίες στη Νέα Υόρκη, προορίζονται 
αποκλειστικά για την ενίσχυση του 
Σχολείου μας, το ΕΕΙ κίνησε νομικές 
διαδικασίες για να διασφαλισθεί ότι 
τα εκεί περιουσιακά στοιχεία του 
δεν θα δαπανώνται από το BoT για 
άλλους σκοπούς».
β. Κανένα αμερικανικό δικαστή-

ριο δεν «δικαίωσε την πλευρά των 

Trustees», όπως έχει παραπληρο-
φορηθεί και παραπληροφορεί με τη 
σειρά του ο κ. Μωρίκης. Η μόνη μέχρι 
τώρα δικαστική απόφαση που παράγει 
πρακτικά αποτελέσματα είναι εκείνη 
δικαστηρίου της Νέας Υόρκης, που 
υποχρεώνει το βοΤ να αφήσει ανέπαφο 
το Endowment και να δαπανά μόνον 
ό,τι είναι απολύτως απαραίτητο για εύ-
λογα τρέχοντα έξοδα λειτουργίας του 
μέχρι την τελική εκδίκαση της υπόθε-
σης. Συνεπώς σήμερα προστατεύεται 
το κεφάλαιο που έχει σχηματισθεί εδώ 
και πολλά χρόνια αποκλειστικά και 
μόνο για την ενίσχυση του Κολλεγίου 
παρ΄όλη την έντονη αντίδραση των 
Trustees οι οποίοι έφτασαν στο σημείο 
να αμφισβητούν την ύπαρξη της σχε-
τικής απόφασης (!) που τους εμποδίζει 
να το διαχειρίζονται όπως θα ήθελαν. 

Η διαδικασία εξωδικαστικής συμ-
βιβαστικής επίλυσης (mediation), που 
πραγματοποιήθηκε τον Φεβρουάριο 
2008 και επανελήφθη το φθινόπωρο 
του 2008, απέβη άκαρπη.

γ. Το Κολλέγιο, πράγματι, είχε 
κατά το απώτερο παρελθόν την πο-
λύτιμη συμπαράσταση-στήριξη του 
βοΤ. Το βοΤ, όμως, ποτέ δεν υπήρξε 
«ιδρυτικός πυλώνας» του Κολλεγίου, 
όπως αναφέρει η επιστολή. δεν ήταν 
συν-ιδρυτής από κοινού με το ΕΕΙ 
του Κολλεγίου. Το ΕΕΙ ιδρύθηκε με 
τη μορφή Ελληνικού σωματείου τον 
Αύγουστο του 1925 –οπότε ιδρύθηκε 
και το Κολλέγιο Αθηνών– ενώ το βοΤ 
ιδρύθηκε τον Δεκέμβριο του 1926 και 
ενεργοποιήθηκε το 1927.

δ. Επειδή ακριβώς –όπως γράφει 
ο κ. Μωρίκης – το Κολλέγιο είναι ελλη-

νικό σχολείο, δεν μπορεί να συνδιοικεί-
ται από αλλοδαπό νομικό πρόσωπο με 
έδρα τη Νέα Υόρκη. Αν μη τι άλλο, αυτό 
δεν το επιτρέπει –εκτός της λογικής– 
ούτε η σημερινή ελληνική νομοθεσία, 
αλλά ούτε και αυτή που ίσχυε το 1925.

ε. Κατά την επί 80 και πλέον 
χρόνια σχέση του ΕΕΙ με τους Trustees 
ουδέποτε αμφισβητήθηκε το ότι ο τε-
λικός δικαιούχος του endowment ήταν 
το Κολλέγιο Αθηνών. Τώρα οι Trustees, 
με το επιχείρημα ότι το Κολλέγιο Αθη-
νών «απέτυχε», ισχυρίζονται ότι το 
endowment τους ανήκει και ότι μπο-
ρούν να το διαθέσουν όπως θέλουν. 
Για να τεκμηριώσουν την «αποτυχία» 
ξεκίνησαν μία αδίστακτη εκστρατεία 
δυσφήμησης απευθυνόμενοι σε κα-
θηγητές, γονείς, αλλά και σε πρόσωπα 
που έχουν την πρόθεση να στηρίξουν 
το Κολλέγιο με δωρεές. Αναρωτήθηκε, 
άραγε, ο κ. Μωρίκης γιατί γίνονται όλα 
αυτά ;

στ. Ας σκεφθεί ο κ. Μωρίκης και 
το εξής: Εδώ και τουλάχιστον δέκα 
χρόνια, δηλαδή σε εποχή που στις 
Η.Π.Α. εδωρίζοντο δισεκατομμύρια 
δολλάρια για εκπαιδευτικούς σκο-
πούς, οι κ.κ. Trustees «εσφύριζαν 
ανέμελα» και είχαν παραιτηθεί από 
την καταστατική (και ηθική) τους 
υποχρέωση να επιδιώκουν δωρεές. 
Δεν θα προχωρήσω σε κριτική της 
συμπεριφοράς τους ούτε θα σχολιάσω 
αυτό που λένε μερικοί, δηλαδή πως η 
αιτία της απραξίας τους ήταν το ότι δεν 
συμφωνούσαν με τον τρόπο διοίκησης 
του Κολλεγίου Αθηνών. Αυτό που είναι 
σαφές είναι ότι η ζημιά που προξένη-
σαν ήταν τεράστια. «Τιμώρησαν» το 

Κολλέγιο Αθηνών στερώντας του νέες 
δωρεές. Συμφωνεί ο κ. Μωρίκης με 
την «τιμωρία» αυτή;

 Όλα τα παραπάνω (αλλά και άλλα 
πολλά) έχουν τώρα τεθεί στην κρίση 
του Δικαστηρίου της Νέας Υόρκης, το 
οποίο δεν έχει ασχοληθεί ακόμη 
με την ουσία της υπόθεσης. 

Η απόφαση για καταγγελία της 
σχέσης του ΕΕΙ με το BoT ήταν η ύστα-
τη αντίδραση σε ένα ανωφελές για 
το Κολλέγιο αδιέξοδο, όταν όλα τα 
περιθώρια για την εξεύρεση μιας δι-
αφορετικής λύσης εξαντλήθηκαν. Και 
εξαντλήθηκαν, παρ΄ όλες τις προσπά-
θειες και τις υποχωρήσεις του Δ.Σ. του 
Ε.Ε.Ι., τα μέλη του οποίου πλειστάκις 
ήταν υποχρεωμένα να υπομένουν υπο-
τιμητικές συμπεριφορές από το βοΤ 
και όλων εκείνων που για δικούς τους 
προσωπικούς ιδιοτελείς λόγους, ανέ-
δειξαν εαυτούς σε Ηρακλειδείς του βοΤ 
και του Προέδρου του. Επειδή ακριβώς 
τα μέλη του Δ.Σ. του Ε.Ε.Ι. πιστεύουν 
στο θεσμό του Κολλεγίου όπως αυτός 
καθιερώθηκε με την πάροδο των δεκα-
ετιών, προσπάθησαν με αυταπάρνηση 
και συνεχείς προσπάθειες μέσα στα 
πλαίσια των σημερινών δεδομένων 
όχι απλώς να τον διατηρήσουν αλλά 
να τον θωρακίσουν από έξωθεν επι-
βουλές. Θα πρέπει λοιπόν ο αγαπητός 
κ.Μωρίκης, του οποίου η αγάπη και 
η αφοσίωση στο θεσμό του Κολλεγί-
ου είναι γνωστή, να κατανοήσει ότι 
η υποχωρητικότητα έχει όρια, ιδίως 
όταν διακυβεύονται οι κατακτήσεις 
ενός θεσμού όπως το Ε.Ε.Ι. 

Πέτρος Αλιβιζάτος ’61
Μέλος ΔΣ του ΕΕΙ
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O βρασμός της Μπύρας
Σε ελεύθερη μετάφραση:
Όταν η ιστορία εκδικείται

Η Ιστορία, όταν κάποιος προσπα-
θεί να την επαναλάβει, «ξανα-
ζωντανεύει», τις πιο πολλές 

φορές, σαν κακόγουστη φάρσα. Οι 
άνθρωποι διακατέχονται όμως από μια 
ευγενή φιλοδοξία κάποια από τα επι-
τεύγματα των προγόνων τους να τα 
ανασυνθέσουν, να τα επαναφέρουν σε 
διαφορετικές εποχές, διαφορετικές ι-
στορικές συνθήκες, και το κυριότερο, 
με διαφορετικούς πρωταγωνιστές. Η 
Ιστορία διδάσκει, το θέμα όμως είναι 
εμείς τι διδασκόμαστε, ή – καλύτερα 
διατυπωμένο – κατά πόσο είμαστε 
πρόθυμοι να συνάγουμε τα ορθά συ-
μπεράσματα.

Τον Ιανουάριο του 1923 ο Χίτ-
λερ, ξεκινώντας την προσπάθειά του 
για κατάληψη της εξουσίας, η οποία 
κατέληξε σ’ ένα από τα μεγαλύτερα 
εγκλήματα κατά της ανθρωπότητος 
με εκατομμύρια αθώα θύματα, έκανε 
το πρώτο του αποτυχόν πραξικόπημα 
στο Μόναχο, το αποκληθέν και πρα-
ξικόπημα του βρασμού της μπύρας, 
γιατί εκδηλώθηκε κατά τη διάρκεια 
των γνωστών Γιορτών της Μπύρας 
στη βαυαρική πρωτεύουσα, τότε που 
προπαρασκευάζεται, βράζει στα μεγά-
λα καζάνια η πιο γνωστή μπύρα στον 
κόσμο. Από το βρασμό της μπύρας 
περάσαμε στο βρασμό της ιστορίας, 
μόνο που από το βρασμό αυτό οι συ-
μπατριώτες του δεν έβγαλαν τα σωστά 
συμπεράσματα. Ύστερα από λίγους 
μήνες εγκλεισμού του στις φυλακές, 
επανήλθε στα ιστορικά δρώμενα, και 
το κυριότερο και πιο θλιβερό, δέκα 
χρόνια μετά οι συμπατριώτες του, 
μέσα από εκλογές, τον ψήφισαν και τον 
εξέλεξαν ως Καγκελάριο τους. Από τα 
κάγκελα των βαυαρικών φυλακών στο 
θρόνο του καγκελάριου και του Φύρερ 
της πρωσικής φυλής. Και από τα πρώ-
τα «ερασιτεχνικά» κηρύγματά του σε 
περισπούδαστες και ενδεδυμένες με 
ιστορικό μανδύα αναλύσεις για την 
υπεροχή της Αρείας Φυλής.

Από την άλλη πλευρά, η προσπά-

θεια ιστορικής μεταφοράς του τρα-
γικού συμβάντος της εξόντωσης των 
έξι περίπου εκατομμυρίων Εβραίων 
στα στρατόπεδα συγκέντρωσης και 
στα κρεματόρια της Γερμανίας και της 
Αυστρίας, μέσα από την υλοποίηση 
του πλέον διεστραμμένου ίσως εγκλη-
ματικού σχεδίου ανά τους αιώνες, 
στη σημερινή εποχή, ως προσπάθεια 
δικαιολόγησης των σύγχρονων θηρι-
ωδιών τους στον άμαχο πληθυσμό των 
Παλαιστινίων, μόνο ως «κακόγουστη 
παρομοίωση» θα μπορούσε να εκλη-
φθεί. Και αν η επίκληση σχετικού απο-
σπάσματος από τα απομνημονεύματα 
του Ουίνστον Τσώρτσιλ το 1948, περί 
ενός ιδιαίτερου φίλτρου επιβίωσης των 
Εβραίων μέσα από τους πολυποίκιλους 
διωγμούς που υπέστη το έθνος τους 
στο πέρασμα των αιώνων, είχε τότε 
μια εύλογη αιτία, μια τέτοια μεταφορά 
εν έτει 2009, λίγο μετά τη χειρότερη 
σφαγή γυναικόπαιδων και αμάχων στη 
Λωρίδα της Γάζας, μάλλον θα έπρεπε 
να μας προβληματίσει ως απογόνους 
των αρχαίων Αθηναίων, τους οποίους ο 
μεγάλος Άγγλος πολιτικός παρομοιάζει 
επίσης με τους Ιουδαίους, ως προς την 
«ικανότητα» επιβίωσής τους ανά τους 
αιώνες. Τέτοιες «ικανότητες επιβίω-
σης» καλύτερα να μην τις ξαναζήσου-
με, πόσο μάλλον να τις αποφεύγουμε 
ως σημεία αναφοράς και θαυμασμού.

Και για να περάσουμε σε μια 
άλλη ιστορική μεταφορά μιας επο-
χής, η οποία έχει αφήσει ανεξίτηλα 
τραύματα στον Ελληνισμό, αυτήν της 
εξόντωσης και εκδίωξης σχεδόν δύο 
εκατομμυρίων Ελλήνων από τα πα-
ράλια της Μικράς Ασίας, μέσα από το 
γνωστό Κεμαλικό – και όχι μόνο – σχέ-
διο αφανισμού του Ελληνισμού από το 
Τουρκικό κράτος το 1922 (σχέδιο που 
συνεχίσθηκε και τριάντα χρόνια αργό-
τερα με την εξόντωση και των Ελλήνων 
της Κωνσταντινούπολης), σε κραυγές 
εκδίκησης και αντίστοιχης εκδίωξης 
του μουσουλμανικού στοιχείου από τη 
Θράκη, μόνο θυμηδία προκαλεί. Γιατί 
μόνο μια σύγχρονη πολιτική πολιτι-
στικής αφομοίωσης, με επέκταση των 
εκπαιδευτικών προγραμμάτων, μέσα 
στο πλαίσιο κατανόησης και σεβασμού 

του δικού τους πολιτισμού ανάμεσα 
στα οποία επαινετέα είναι σίγουρα η 
προσπάθεια ίδρυσης μικτών σχολείων, 
θα μπορέσει – ίσως – να επιτύχει τα 
οφέλη που οι διάφορες πολιτικές και 
στρατιωτικές ηγεσίες της χώρας μας 
δεν μπόρεσαν να εξασφαλίσουν τουλά-
χιστον την τελευταία πεντηκονταετία.

Δεν νομίζω ότι χρειάζεται καν να 
αναχθούμε σε αντίστοιχες ιστορικές 
διαφοροποιήσεις της ίδιας της σύγ-
χρονης ελληνικής πολιτικής σκηνής. 
Εκεί οι ιστορικές αποκλίσεις ξεπέρασαν 
πραγματικά και τους πλέον ευφάντα-
στους μελλοντολόγους. Ότι η γενιά της 
Μεταπολίτευσης του 1974, μιας γενιάς 
απόλυτα συνειδητοποιημένης και πο-
λιτικοποιημένης, με πολιτικούς ηγέτες 
που ο καθένας τους είχε το ιδιαίτερο 
ιστορικό βάρος του και την αντίστοι-
χη απήχηση στον ελληνικό λαό, θα 
φθάναμε σε μια γενιά, που σύμφωνα 
με απανωτές δημοσκοπήσεις, είναι 
ζήτημα εάν το 50% εξακολουθεί να 
ενδιαφέρεται για τα σχέδια και τους 
προβληματισμούς των σύγχρονων 
πολιτικών ηγετών και κομμάτων είναι 
ένα γεγονός που κανένας ιστορικός 
αναλυτής δεν είχε προβλέψει.

Αν κάποιος σήμερα κατέβαινε 
στους δρόμους της Αθήνας, ντυμένος 
με αμπέχονο και κρατώντας πλακάτ 
με το σύνθημα «Ψωμί – Παιδεία – 
Ελευθερία» ή πουλώντας κουπόνια οι-
κονομικής στήριξης μίας κομματικής 
νεολαίας, είναι σίγουρο ότι φοιτητής 
ή μαθητής του σήμερα θα τον κοίταγε 
σαν ένα γραφικό, ξεθωριασμένο - ίσως 
και προβληματικό - υποκείμενο, με το 
οποίο δεν τον συνδέει τίποτε, ακόμη 
κι αν φοιτά στο ίδιο Πανεπιστήμιο με 
εκείνον, ή είναι μαθητής στο ίδιο σχο-
λείο που πήγαινε και ο άλλος.

Όμως κι αν αλλάζουν πρόσωπα, 
πράγματα και καταστάσεις στο πέρα-
σμα του χρόνου, κάτι μένει ή πρέπει 
να μείνει αναλλοίωτο. Ο βρασμός της 
μπύρας –έστω και αν σφετερίσθη-
κε την ονομασία της το χιτλερικό-
εθνικοσοσιαλιστικό κίνημα– παρα-
μένει το ίδιο αναλλοίωτος όπως τις 
εποχές που παραγόταν στα μοναστη-
ριακά δρύινα βαρέλια του Μεσαίωνα, 

για να παραμένει η ίδια αναλλοίωτη 
ποιότητα ζύθου. Όπως αναλλοίωτος 
παραμένει και ο πόθος κάθε λαού για 
να εξασφαλίσει την εθνική του κυριαρ-
χία και την αξίωσή του να κυβερνάται, 
να καθοδηγείται από Άξιους Ηγέτες, 
στον πολιτικό, τον στρατιωτικό, τον 
πνευματικό ή πολιτιστικό χώρο. Και 
αυτό είναι το δυσκολότερο των ζητου-
μένων. Όχι γιατί δεν υπάρχουν τέτοιοι 
άνθρωποι ή γιατί η ιστορική περίοδος 
που ζούμε δεν παράγει τέτοιους ικα-
νούς ανθρώπους. Απλώς, το σύστημα, 
το κατεστημένο, δεν αφήνει τέτοιους 
ανθρώπους ν’ ακολουθούν δρόμους 
αμφισβήτησης και νεωτερισμού. Και 
αν σε παλαιότερες ιστορικές περιόδους 
οι δρόμοι αυτοί χαράσσονταν μέσα σ’ 
ένα κλίμα ιδεολογικής και πνευματι-
κής αντιπαράθεσης, η σημερινή light 
εποχή δρομολογεί και το πλαίσιο 
των σύγχρονων «διλημμάτων». Θα 
καταλάβει τη θέση του Αρχηγού του 
κόμματος ο γιος ή ο ανιψιός του τέως 
πρωθυπουργού, την πανεπιστημιακή 
έδρα θα πάρει ο γιος του πρύτανη ή ο 
συγγενής του υπουργού, Πρόεδρος θα 
αναλάβει ο παρατρεχάμενος του τέως 
Προέδρου ή ο εκλεκτός του μεγαλοε-
πιχειρηματία που υπήρξε και χορηγός 
στην κατασκευή του νέου σχολικού 
κτηρίου ή γυμναστηρίου;

Φιλοδοξίες πάντοτε υπήρχαν και 
θα εξακολουθήσουν να υπάρχουν. 
Εξάλλου δεν αποκλείεται η προσωπική 
φιλοδοξία κάποιων να είναι συνυφα-
σμένη και με την υλοποίηση δημιουρ-
γικών ιδεών. Το θέμα είναι να διατη-
ρείται παντού και πάντα ένα ποιοτικό 
επίπεδο. Όπως η βαυαρική μπύρα δεν 
χάνει την ποιότητα της γεύσης της, εάν 
ακολουθηθεί η σωστή διαδικασία και ο 
βρασμός της στην ορθή θερμοκρασία, 
έτσι και η επιτυχία ενός οποιουδήποτε 
εγχειρήματος και η υλοποίηση ενός φι-
λόδοξου σχεδίου σε εθνικό, πολιτικό ή 
εκπαιδευτικό επίπεδο έχει να κάνει με 
το κατά πόσον οι κατάλληλοι άνθρωποι 
επιλέγονται στις κατάλληλες θέσεις με 
βάση τις γνώσεις και τις ικανότητές 
τους. Σε παλαιότερες εποχές είχες 
την αίσθηση ότι αυτό συνέβαινε πολύ 
συχνότερα και ότι οι όποιες εξαιρέσεις 
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ήσαν δακτυλοδεικτούμενες. Σήμερα, 
που κανείς πια δεν εκπλήττεται που 
ανεπάγγελτοι άνθρωποι γίνονται πο-
λιτικοί, ενίοτε και πρωθυπουργοί, ή 
που στη θέση του επικεφαλής ενός 
κρατικού πολιτιστικού φορέως ανα-
λαμβάνει άνθρωπος άσχετος με τα 
πολιτιστικά δρώμενα, πολλά περνάνε 
απαρατήρητα. Μόνο που καμιά φορά 
η Ιστορία ενός Έθνους, ενός Πνευματι-
κού ή Εκπαιδευτικού Ιδρύματος, όταν 
οι σύγχρονοι ταγοί πιάσουν πάτο, εκ-
δικείται αλύπητα φέρνοντας πρωτό-
γνωρες ανατροπές. Όπως όσοι « εκμε-
ταλλεύθηκαν» τη γιορτή του βρασμού 
της μπύρας ή την καθολική συμπαρά-
σταση, όταν το έθνος τους βρισκόταν 
υπό διωγμό, βρέθηκαν στα «αζήτητα 
της Ιστορίας», όταν έδειξαν το αλη-
θινό τους προσωπείο, έτσι και η κάθε 
εποχή, όσο κι αν οι αξίες φαίνονται 
να παζαρεύονται στο χρηματιστήριο 
γνωριμιών και διασυνδέσεων, κάποια 
στιγμή δεν αντέχει άλλες γελοιότητες 
και χυδαιότητες και εκρήγνυται. Και 
κατά τη γνώμη μου αυτό το καζάνι που 
βράζει, αυτή η εικόνα καθολικής αμ-
φισβήτησης βρίσκεται πολύ πιο κοντά 
μας από όσο νομίζουμε. Ίσως μάλιστα 
να βρισκόμαστε στο κατώφλι της…

Στυλιανός
 Παπαγεωργίου-Γονατάς ’77

Μια γλυκιά ανάμνηση

Κάθε χρόνο, θυμάμαι, οι αμερικα-
νοί καθηγητές του Οικοτροφείου 
του Κολλεγίου ανέβαζαν ένα 

θεατρικό έργο, συνήθως αμερικανού 
δραματουργού, το οποίο γινόταν θεα-
τρικό γεγονός όχι μόνο σε Κολλεγια-
κούς κύκλους, αλλά ακόμα και στην 
Αθήνα.

Αρχικά, το ανέβαζαν σε μια πρό-
χειρη σκηνή στη σοφίτα του κτηρίου, 
αλλά αργότερα το μετακόμισαν όταν 
κτίστηκε το Μπενάκειο Ηall. Εκεί, 
την βραδιά της 13ης Φεβρουαρίου 
του 1938, είχα την καλή τύχη να πα-
ρευρεθώ στην παράσταση «The Torch 
Bearers»  του George Kelly.

 Επρόκειτο περί ενός εξαιρετικού 
γεγονότος, εις το οποίο θα παρευρί-

σκοντο ο τότε Πρίγκιπας Παύλος και 
η τότε Πριγκίπισσα Φρειδερίκη,   ο 
Αμερικανός Πρέσβης Mc Veigh ως και 
η αφρόκρεμα της αθηναϊκής αριστο-
κρατίας.

Εγώ είχα εκλεγεί ως εισαγωγός, 
μαζί με τρεις ή τέσσερις άλλους εσω-
τερικούς, όλοι μας τρέμοντας από 
προσδοκία και χαρά - κυρίως γιατί θα 
μέναμε μετά το κουδούνι του ύπνου 
στις 9.30! Καθαρίσαμε λοιπόν τις 
στολές μας με μπόλικη βενζίνη (μπλε 
σακάκι με το σήμα του Κολλεγίου, γκρί-
ζο παντελόνι και άσπρο πουκάμισο με 
μπλε και κόκκινη γραβάτα, αν κανείς 
θυμάται) και γυαλίσαμε τα παπούτσια 
μας σαν καθρέφτες. Πριν από την 
παράσταση, μας επιθεώρησε ο Γεώρ-
γιος Φυλακτόπουλος, Διευθυντής του 
Οικοτροφείου και ήμασταν έτοιμοι για 
τα καθήκοντά μας.

 Το κοινό άρχισε να έρχεται κατά 
τις οκτώ. Τι απίστευτο θέαμα ήταν, οι 
άνδρες με επίσημα φράκα με ουρές, οι 
γυναίκες με τουαλέτες ως το πάτωμα 
και με βαθιά ντεκολτέ και εξωτικές 
μυρωδιές! Εμείς οι εσωτερικοί που δεν 
βλέπαμε γυναίκα ούτε με τηλεσκόπιο, 
μαγευτήκαμε. Ήταν σαν όνειρο, σαν 
παραμύθι η βραδιά.

 Οδηγούσαμε λοιπόν τους επισκέ-
πτες στις θέσεις τους και τους δίναμε 
το πρόγραμμά τους. Ο Παύλος και η 
Φρειδερίκη ήρθαν λίγο αργά, εκείνος 
ψηλός με στολή ναυάρχου, εκείνη 
μικρή σαν κούκλα κοντά του και όλο 
χαμόγελο. Το κοινό σηκώθηκε προς 
τιμήν τους.

 Τα φώτα χαμήλωσαν, η κουρτίνα 
ανέβηκε, το έργο άρχισε και εμείς πή-
ραμε τις θέσεις μας όρθιοι στον πίσω 
τοίχο του θεάτρου. Κατ'αρχήν εγώ πα-
ρακολούθησα το έργο αλλά σιγά σιγά 
η προσοχή μου έπεσε σε μια κυρία που 
καθόταν εμπρός μου στην τελευταία 
σειρά. Στο μισοσκόταδο, είδα ότι είχε 
ωραία και πλούσια μαλλιά, αψόγως 
χτενισμένα από το κομμωτήριο. Κάθε 
φορά που γύριζε να ψιθυρίσει κάτι 
στον άνδρα τις (ο οποίος παραδόξως 
δεν είχε τρίχα στο κεφάλι του), παρου-
σίαζε ένα θαυμάσιο, λεπτό προφίλ με 
μεστά χείλια. Πάνω απ'ολα με τράβηξε 
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η πλάτη της. Η πλάτη της ήταν σχεδόν 
γυμνή γιατί η τουαλέτα της ήταν μπέζ 
στο χρώμα, σαν το σώμα της. Ύστερα 
από μια μοναστική χρονιά στο Κολλέ-
γιο, ήμουν σαν μεθυσμένος.

 Όταν σηκώθηκε στο διάλειμμα να 
δει και να την δουν, μου φάνηκε σαν 
την πιο όμορφη γυναίκα του κόσμου. 
Όταν δε έτυχε να γυρίσει και να με 
δεί-και να μου χαμογελάσει- ένα ρίγος 
πηγαίου αισθησιασμού με διαπέρασε... 
Για πρώτη φορά στην ζωή μου ένιωσα 
μια αθώα αλλά τόσο δυνατή έλξη και 
ένα βαθύ πόθο για μια γυναίκα.

 Την νύχτα εκείνη, πόσο ζήλεψα 
τον άνδρα της γυναίκας αυτής- έστω 
και φαλακρό....

Δημήτριος Πάνος ’38
Παλαιότερου επιζώντος

Εσωτερικού του Κολλεγίου

“Μάλλον γαρ πεφόβημαι τας 
οικείας ημών αμαρτίας 
ή τας των εναντίων διανοίας”
(Θουκυδίδης εις τον “Προς Αθηναίους” 
λόγο του Περικλέους)

Ωρισμένες από τις αποφάσεις τις 
οποίες λαμβάνει το αθλητικό 
τμήμα του ΣΑΚΑ τα τελευταία 

χρόνια δημιουργούν εύλογες απορίες 
ως πρός την λογική η οποία τις διέπει.

Έτσι, μετά την απόσυρση της 
ομάδος ποδοσφαίρου σάλας του ΣΑΚΑ 
από το εθνικό πρωτάθλημα την χρο-
νιά ακριβώς κατά την οποία η ομάδα 
ανέβηκε σε ανώτερη κατηγορία, ούσα 
πρωταθλήτρια του ομίλου της, έρχεται 
εφέτος ο ΣΑΚΑ και επιθυμεί την λύση 
της συνεργασίας του με τον προπονητή 
στίβου κ. Ι. Κουτούζη, ο οποίος, μαζί με 
τον άλλο προπονητή κ. Ι. Οικονόμου, 
αποτελούν το προπονητικό δίδυμο του 
οποίου η προσφορά στον σύλλογο δεν 
μετράται μόνο με λόγια, αλλά κυρίως 
με έργα.

Και εξηγούμεθα: Συμφώνως προς 
τα τελικά αποτελέσματα της περυσινής 
αγωνιστικής περιόδου, η αναλυτική 
βαθμολογία την οποίαν απεκόμισαν οι 
αθλητές του ΣΑΚΑ, ανά προπονητή στί-
βου συμφώνως προς την αξιολόγηση 

του ΣΕΓΑΣ είναι η εξής:
Ι. Οικονόμου ................... 817 βαθμοί
Ι. Κουτούζης ................... 745 βαθμοί
Λοιποί προπονητές ....... 1081 βαθμοί
Εξωτερικοί συνεργάτες ... 215 βαθμοί

Αποτέλεσμα της συμβολής των 
δύο αυτών προπονητών ήταν η συ-
γκομιδή 2858 βαθμών, έναντι 1510 
βαθμών της προηγουμένης περιόδου 
και η θεαματική άνοδος του ΣΑΚΑ από 
την 79η εις την 38η θέση της γενικής 
κατατάξεως επί συνόλου περίπου 250 
σωματείων. 

Ερωτώ λοιπόν, πάντοτε χωρίς 
καμμία διάθεση υποτιμήσεως της συμ-
βολής των υπολοίπων προπονητών:

1. Σε ποιο σκεπτικό βασίζεται 
η αποπομπή του προπονητού στους 
αθλητές του οποίου ο ΣΑΚΑ οφείλει 
περισσότερο από το εν τέταρτον της 
συνολικής του βαθμολογίας κατά την 
περυσινή αγωνιστική περίοδο;

2. Ποιος πρόκειται να είναι εκεί-
νος ο οποίος θα αντικαταστήση τον κ. 
Κουτούζη με τουλάχιστον ισάξιο προ-
πονητικό έργο;

3. Εάν έχει ήδη ευρεθή ο αντικα-
ταστάτης αυτός, ποιος αποφάσισε την 
πρόσληψή του, με ποια κριτήρια και 
κατά πόσον το αθλητικό τμήμα του 
ΣΑΚΑ συνεφώνησε με την πρόσληψη 
αυτή;

4. Έχει ενημερωθή ο συγκεκρι-
μένος αντικαταστάτης ότι το έργο του 
στον ΣΑΚΑ πιθανόν να μην αξιολογη-
θή βάσει των επιδόσεων των αθλητών 
του, όπως συνέβη στην περίπτωση 
του κ. Κουτούζη; Και σε μία τέτοια πε-
ρίπτωση δεν πρέπει ο συγκεκριμένος 
προπονητής, αλλά και όλοι οι ενδιαφε-
ρόμενοι να ενημερωθούν για το ή τα 
νέα κριτήρια αξιολογήσεως; 

Πηγαίνοντας κατ’ ευθείαν εις 
την ουσία του ζητήματος το οποίον 
ανέκυψε, ασφαλώς όλοι γνωρίζομε 
ότι είναι πολύ του συρμού, στις μέρες 
μας η εξήγηση – ή δικαιολογία – ότι 
κάποιος είναι ανεπιθύμητος επειδή 
«δεν είναι συνεργάσιμος». Κάτι τέ-
τοιο μπορεί μεν να σταθή σε διπλω-
ματικό περιβάλλον, όπου προέχει η 
τήρηση των προσχημάτων, όχι όμως 
και στους Κολλεγιακούς κύκλους, εις 

τους οποίους αυτοί που μας ανέθρε-
ψαν είχαν πάντοτε ως αποκλειστικό 
γνώμονα των πράξεών τους το «for 
love of truth and reason’s rule». Όταν 
λοιπόν κάποιος αναγορεύεται ως «μη 
συνεργάσιμος», αυτό προϋποθέτει 
πάντοτε, τουλάχιστον δύο πλευρές οι 
οποίες προσπαθούν να συνεργασθούν, 
αλλά και την διάσταση απόψεων κατά 
την διάρκεια της προσπαθείας αυτής 
με συνέπεια η μία πλευρά να απονέμη 
τον τίτλο του «μη συνεργασίμου» εις 
την άλλη. Επειδή όμως τέτοιοι τίτλοι 
εμπεριέχουν έντονο το υποκειμενικό 
στοιχείο επιβάλλεται να πρυτανεύση 
το αντικειμενικό, ώστε να μην υπάρ-
ξη περίπτωση να αδικηθή μία από τις 
δύο πλευρές. Και για όλους εμάς τους 
αποφοίτους, το μόνο αντικειμενικό 
κριτήριο είναι αυτό με γνώμονα το 
οποίο όλοι έχουμε ανατραφή: «for 
love of truth and reason’s rule». 

Μετά λοιπόν από αυτή την σύ-
ντομη και πιθανόν βαρετή, όμως 
μάλλον χρήσιμη ανάλυση, καλώ τους 
υπευθύνους του ΣΑΚΑ να ψάξουν 
καλύτερα προς αυτή την κατεύθυνση 
και να κρίνουν επί του θέματος Κου-
τούζη μόνο με αντικειμενικά κριτή-
ρια, αποκλείοντας τα υποκειμενικά, η 
εφαρμογή των οποίων θεωρώ ότι μας 
έχει κοστίσει πολύ ακριβά σε όλες τις 
εκφάνσεις της δημοσίας ζωής του λαού 
μας, προκαλώντας σωρεία «οικείων 
ημών αμαρτιών», όπως αναφέρει και 
ο Θουκυδίδης. Και ο νοών νοείτω (όσον 
αφελής και αν ήτο...).

Γεώργιος Α. Ζομπανάκης ‘69

Απάντηση στην επιστολή
του Γιώργου Ζομπανάκη ‘69
1. Σχετικά με την ομάδα
ποδοσφαίρου 5x5

Ο Γιώργος Ζομπανάκης ’69 επα-
νέρχεται στο θέμα της ομάδας 
ποδοσφαίρου 5x5 του ΣΑΚΑ 

μετά τη δημοσίευση επιστολής του 
στον ΕΡΜΗ, ακριβώς 3 χρόνια πριν – 
τεύχος 14 (ΙΑΝ. - ΦΕβ. - ΜΑΡ. / 2006). 
Υπεύθυνος αθλητικών του ΣΑΚΑ το 
2005 ήταν ο Σέργιος Παπαδόπουλος 

’99 που απάντησε στο ίδιο τεύχος (ΕΡ-
ΜΗΣ 14) στο Γιώργο. Επαναδημοσιεύ-
ουμε την απάντηση του Σέργιου στην 
τότε επιστολή:

«Αναφερόμενος στην επιστολή 
του συναποφοίτου Γιώργου Ζομπα-
νάκη ’69 αισθάνομαι την υποχρέωση 
ως υπεύθυνος των αθλητικών να ενη-
μερώσω τους συναποφοίτους μας για 
ορισμένα πραγματικά γεγονότα προς 
αποφυγή οποιωνδήποτε παρεξηγή-
σεων.

- Λίγες ημέρες μετά τις εκλογές 
του ΣΑΚΑ, μέσα Οκτωβρίου 2005, εμ-
φανίσθηκε στον Σύλλογο ο συναπό-
φοιτος Γ. Ζομπανάκης ‘69, δήλωσε την 
παραίτησή του από τη θέση του Εφό-
ρου της ομάδας ποδοσφαίρου στον 
Διευθυντή του Συλλόγου κ. Καρούσο 
και παρέδωσε το υλικό της ομάδος 
(μπάλες κ.λπ.)

- Πέραν των ανωτέρω, δεν υπήρ-
ξε καμία ενημέρωση για τις ενέργειες 
που θα έπρεπε να είχαν γίνει αρκετά 
νωρίτερα, όπως είθισται άλλωστε (το 
αργότερο μέχρι τέλος Σεπτεμβρίου), 
για την προετοιμασία των ομάδων για 
την κάθοδό τους στους αγώνες του 
πρωταθλήματος.

- Αμέσως μετά με ενημέρωσε ο 
νέος τότε Πρόεδρος του Συλλόγου, 
ότι συμπτωματικά υπέπεσε στην 
αντίληψή του, από τη μελέτη της αλ-
ληλογραφίας, η ύπαρξη (την επόμενη 
μέρα) λήξης προθεσμίας για την υπο-
βολή συμμετοχής στο πρωτάθλημα 
της ομάδος ποδοσφαίρου 5x5 και μου 
ζήτησε να προχωρήσω άμεσα στις 
σχετικές ενέργειες ώστε η ομάδα να 
κατέβει στο πρωτάθλημα, εκείνος, δε, 
θα προχωρούσε άμεσα στην υποβολή 
συμμετοχής, κάτι το οποίο και έπραξε.

Σε ερώτησή μου για το θέμα της 
οικονομικής κάλυψης, με διαβεβαίωσε 
ότι θα έβρισκε λύση.

- Κατόπιν αυτού προσπάθησα εκ 
των ενόντων, και αφού ήλθα σε επα-
φή με μερικούς παίκτες της ομάδος, 
να οργανώσω έστω και την τελευταία 
στιγμή την κάθοδο στο πρωτάθλημα, 
κάτι το οποίο κατέστη αδύνατο, δεδο-
μένου ότι:

α) Υπήρχαν τυπικοί λόγοι. Δεν 
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μπορούσε να κατέβει μόνο ομάδα 
ανδρών, έπρεπε να υπάρχουν και ομά-
δες παμπαίδων, παίδων και juniors, οι 
οποίες δεν υπήρχαν. 

Οι λόγοι αυτοί, αν και είχαν ξε-
περαστεί ίσως στο παρελθόν κατ’ 
εξαίρεση, δεν ήταν σίγουρο ότι δεν θα 
επέφεραν ποινές στο Σύλλογο στο μέλ-
λον. Σύμφωνα με τις οδηγίες της ΕΠΟ, 
αν δε κατέβαζε ο ΣΑΚΑ και τις 3 αυτές 
ομάδες θα ακυρωνόταν και η ομάδα 
των ανδρών.

β) Η μόνη λύση για να μπορέσουν 
να κατέβουν στα πρωταθλήματα αυτές 
οι ομάδες, ήταν να αναλάβει προπονη-
τής ο γυμναστής κ. Σούλιος, ώστε να 
μπορέσει από τους μαθητές του Κολλε-
γίου να συγκροτήσει αυτές τις 3 ομάδες 
και να προπονεί και την αντρική ομά-
δα. Αμέσως συζήτησα μαζί του αλλά 
δυστυχώς δεν μπορούσε να αναλάβει 
γιατί όπως μου εδήλωσε είχε άλλες 
υποχρεώσεις και δεν ήταν διαθέσιμος. 

Τον ρώτησα αν είχε να μου υπο-
δείξει κάποιον άλλο κατάλληλο να ανα-
λάβει και μου υπέδειξε τους κ.κ Αριανά 
και Κοσμά αλλά και αυτοί αρνήθηκαν 
να αναλάβουν λόγω υποχρεώσεών 
τους σε άλλες ομάδες.

 Έτσι, και αυτή η λύση δεν τελε-
σφόρησε. 

γ) Το σημαντικότερο είναι ότι 
σε συνεννόηση με τον κ. Ζομπανάκη 
προσπαθήσαμε να συγκεντρωθούν 
ποδοσφαιριστές για την ομάδα με την 
ελπίδα ότι κάποια λύση θα βρισκόταν. 

Στο πρώτο ραντεβού μαζευτήκαμε 
4 παίκτες (εγώ, ο κ. Ζομπανάκης και 
άλλοι 2 παίκτες), στο δεύτερο ραντε-
βού και μετά από συνεχή τηλεφωνή-
ματα και προσπάθειες καταφέραμε 
και μαζευτήκαμε 5 παίκτες. Φάνηκε 
λοιπόν ότι δεν υπήρχε ολοκληρωμένο 
ενδιαφέρον ούτε από την πλευρά των 
παικτών. Ούτε ολοκληρωμένη απο-
στολή (απαιτούνται 8 άτομα) δε θα 
μπορούσαμε να συγκροτήσουμε για 
τους αγώνες.

Ως εκ τούτου αναγκάστηκα με 
λύπη μου ως υπεύθυνος, ποδοσφαι-
ριστής και αρχηγός να προτείνω την 
απόσυρση της ομάδας, αφού με τα 
υπάρχοντα δεδομένα και την ασφυ-
κτική πίεση χρόνου - κάτι για το οποίο 
προφανώς δε φέρει ευθύνη το σημερι-
νό Διοικητικό Συμβούλιο του Σ.Α.Κ.Α. 
– δεν ήταν δυνατή η συμμετοχή μας 
στο πρωτάθλημα».

Δημήτρης Μαργαρώνης ‘85
Υπεύθυνος Ποδοσφαίρου

2. Σχετικά με το Στίβο

Είναι εξαιρετικά ευχάριστο να λαμ-
βάνει κανείς μηνύματα από τους 
συναποφοίτους του ότι ο στίβος 

αποτελεί πυρήνα ενδιαφέροντος και 
ανταλλαγής απόψεων, γεγονός που 
συνεπάγεται ότι το μέλλον και η πορεία 
του τμήματος απασχολεί ιδιαίτερα τη 
ΣΑΚική κοινότητα.

 Διαχωρισμοί ποσοτικοί, άχρω-

μοι και μη ανταποκρινόμενοι στην 
πραγματικότητα της ομάδας δεν χω-
ρούν πλέον. Ένας αθλητής δεν «ανή-
κει» σε κανέναν προπονητή. Ο αθλη-
τής πιστώνεται τους βαθμούς που απο-
δίδει με την απόδοσή του στην ομάδα, 
όχι ο προπονητής του. Οι προπονητές 
είναι οι άνθρωποι αυτοί που αξιοποι-
ούν το ταλέντο των αθλητών τους με 
τέτοιο τρόπο ώστε κάθε προικισμένο 
παιδί να αποδίδει τα μέγιστα, στο αγώ-
νισμα που του ταιριάζει. Μακάρι τα τε-
λευταία δέκα χρόνια να είχαν γραφεί 
τόσες σελίδες για τους αθλητές της 
ομάδας στίβου, όσες για όλα τα εξω-
αγωνιστικά θέματα, που μόνο πλήγω-
ναν και στενοχωρούσαν την παιδική 
ψυχή. Είναι ανεπίτρεπτο λοιπόν του-
λάχιστον επί δεκαπενταετία το ύφος 
να είναι ίδιο, το ζήτημα της «συνεργα-
σίας» σε ατομικό επίπεδο το μείζον και 
η ομάδα και τα παιδιά να έρχονται σε 
δεύτερη και τρίτη θέση. 

 Μετά από πενήντα ένα (51) χρό-
νια συνεχούς ανυπολόγιστης προσφο-
ράς στο Κολλέγιο ο Δάσκαλος Γιάννης 
Κουτούζης δεν συμπεριλαμβάνεται 
πλέον στο προπονητικό επιτελείο. 
Είναι πλέον δυνατή και ώριμη η κλη-
ρονομιά που άφησε, σε ιδέες, αντι-
λήψεις και ιδανικά, ώστε μέσα από τη 
δοκιμασία των δύσκολων απαιτήσεων 
της ομάδας να μπορέσει να βρεθεί το 
άτομο ή τα άτομα που θα έχουν τον 
άχαρο ρόλο να επιχειρήσουν να εκ-
μεταλλευτούν με τέτοιο τρόπο όπως 

ο Δάσκαλος τα υψηλών δυνατοτήτων 
ταλέντα που έχουμε την τιμή να βλέ-
πουμε να αγωνίζονται με τη φανέλα 
του ΣΑΚΑ. Οφείλουμε να διδαχθούμε 
από το παρελθόν και να σχεδιάσουμε 
το μέλλον, όχι το αύριο μόνο, αλλά και 
το μεθαύριο, καταρτίζοντας πλάνο 
τουλάχιστον πενταετές και πάντα με 
τη συνεργασία του Τμήματος Φυσικής 
Αγωγής και Αθλητισμού των Σχολείων. 
Σε αυτόν το σχεδιασμό λοιπόν ζητούμε 
από το Δάσκαλο να μας συμβουλεύσει, 
να μας βοηθήσει να μας υποδείξει, να 
μας αποκαλύψει τα μυστικά του. Είναι 
χαρακτηριστικό μίας μεγάλης προσφο-
ράς να έχει έναν ισχυρότατο απόηχο. 

 Αυτή λοιπόν οφείλει αντικειμε-
νικά για το καλό της ομάδας να είναι 
από εδώ και στο εξής η προσφορά 
του Δασκάλου, μακριά από την τρα-
χιά καθημερινότητα του ταρτάν, όσο 
κι αν αυτή ήταν πάντοτε ο χώρος που 
εκείνος επέλεγε να δραστηριοποιηθεί. 
Μπορεί αυτό να «κοστίσει» βαθμολογι-
κά ή οργανωτικά, αλλά το μέγεθος της 
προσφοράς του Γιάννη Κουτούζη δεν 
είναι οι βαθμοί, όσοι κι αν ήταν αυτοί, 
αλλά όσα μας έμαθε για το πώς οφείλει 
να είναι ομάδα του ΣΑΚΑ. Και αυτά μας 
τα έμαθε και μας έκανε κοινωνούς των 
ιδεών του γιατί μία μέρα θα αποφάσιζε 
να φύγει, έστω με τον δικό του ιδιαίτε-
ρο τρόπο. 

Γιώργος Σακελλαριάδης ‘01
Για το τμήμα Στίβου 

Ιδέα - Σχέδιο - Δημιουργία
ενδυμάτων, κοσμημάτων...
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IN MEMORIAM

■ Η δικηγορική Εταιρία PI 
Partners που ξεκίνησε το έτος 1996 
με αντικείμενο τομείς του δικαίου 
όπως εμπορικό, χρηματιστηριακό, 
συγχωνεύσεις και εξαγορές εταιρι-
ών, real estate, δίκαιο πνευματικής 
ιδιοκτησίας, ανταγωνισμό, διαιτη-
σία, εργατικό, αστικό και διοικη-
τικό, επέλεξε ως νέο διακριτικό 
τίτλο το «POTAMITISVEKRIS». 
Ανάμεσα στους 25 εταίρους και 
συνεργάτες της Εταιρίας, απόφοι-
τοι του ΣΑΚΑ - εταίροι της Εταιρί-
ας είναι ο Στ. Ποταμίτης ’75, Τζ. 
Βεκρής ’78, Ξ. Παπαρρηγόπου-
λος ’75, Γ. Μπερσής ’88, Κ. Πα-
παδιαμάντης ’78 και συνεργάτης 
η Μ. Σαμαρά ’95. Τα γραφεία της 
Εταιρίας μεταφέρονται στην οδό 
Ν. Βάμβα αρ.9, (τηλ. 210-3380000, 
fax. 210-3380020, email info@
potamitisvekris.com και url: www.
potamitisvekris.com).

■ Ο πρώην Πρόεδρος του Δ.Σ. του 
ΕΕΙ Γιώργος Γόντικας ’38 τιμήθηκε 
με το «Αριστείο του Ιδρύματος Οι-
κονομικών και Βιομηχανικών Ερευ-
νών» για τη συνολική προσφορά 
του στην ελληνική οικονομία.

■ Στον Λάζαρο Εφραίμογλου x50, 
μέλος του Δ.Σ. του ΕΕΙ, απονεμήθη-
κε η τιμητική διάκριση ΧΕΝΙΑ, στο 
πλαίσιο της 40ής Επετειακής Διε-
θνούς Έκθεσης Τουριστικής Βιομη-
χανίας «ΧΕΝΙΑ 2008».

■ Ο Διονύσης Κ. Μαγκλιβέρας 
’52, τιμήθηκε με το Βραβείο Δοκι-
μίου της Τάξης των Γραμμάτων & 
Καλών Τεχνών του Ιδρύματος Ου-
ράνη της Ακαδημίας Αθηνών για το 
βιβλίο του «Η ζωή ως διαδρομή». 
Επίσης, κυκλοφόρησε το νέο του 
μελέτημα «Οι νέοι φασισμοί στη 
σύγχρονη δημοκρατική κοινωνία». 
(Χίος, 2008).

■ O νίκος Δήμου ’54 βραβεύτηκε 
στις 24/3/2008 ως «Δημοσιογράφος 
της Χρονιάς» στα φετινά βραβεία 
«Άντρες της Χρονιάς» του περιοδι-

Γιώργος Δασκαλάκης ’74

Πριν από 
λίγο και-

ρό μάθαμε ότι 
έφυγε ένας 
από τους πιο 
α γ α π η τ ο ύ ς 
σ υμμαθητές 
μας, ο Γιώργος 
Δασκαλάκης. 
Υπ ό τρ ο φ ο ς 
και οικότρο-
φος, με κα-
ταγωγή από 
τις Αρχάνες 
της Κρήτης, ο 
Γιώργος απο-
τύπωνε όλα 
τα χαρακτηρι-
στικά της κα-
ταγωγής του, 

από τη λεβεντιά και τη σεμνότητα μέ-
χρι τη γλώσσα και το δέσιμο με τον τό-
πο του. Περάσαμε μαζί 10 χρόνια στο 
Οικοτροφείο, όπου ήταν ιδιαίτερα αγα-
πητός και φιλικός με όλους. Ξεχώριζε 
η αγάπη του για το ποδόσφαιρο, όπου 
έδειξε εξαιρετικές ικανότητες, διακρί-
θηκε και τίμησε την ομάδα του σχολεί-
ου με την παρουσία του. 

Μετά την αποφοίτησή του από το 
Κολλέγιο, ο Γιώργος σπούδασε στο Χη-
μικό Τμήμα του Πανεπιστημίου Αθη-
νών και κατόπιν εργάστηκε ως εκπαι-
δευτικός. Δυστυχώς, έφυγε πολύ νωρίς 
από κοντά μας, χτυπημένος από την 
επάρατη νόσο. Θα τον θυμόμαστε πά-
ντα με πολλή αγάπη.

Γρηγόρης Βασδέκης ’74
Παναγής Μαρκέτος ’74

Αναστάσιος Μακρής x55

Ο Χρήστος Αρώνης του Ιωάννου 
Πρακτ. 55, πραγματοποίησε δω-

ρεά υπέρ του Ταμείου Υποτροφιών του 
ΣΑΚΑ, εις μνήμην του αγαπημένου 
του συμμαθητή και φίλου Αναστασίου 
Μακρή του Παναγιώτη x55, που απεβί-
ωσε στις 9/1/09 στο Graz της Αυστρίας.

Παναγιώτης Γ. Καμαρινός ’59

Πριν από ήμερες μια σπάνια προ-
σωπικότητα ανθρώπου, ο αγαπη-

μένος όλων μας Τάκης, αφήκε τη ζωή. 
Ένας ακόμα ξεχωριστός συνάνθρωπός 
μας έφυγε από κοντά μας. Θλίψη, πό-
νος, συγκίνηση. Ο Τάκης ήταν παλαιός 
μαθητής του Κολλεγίου Αθηνών. Δια-
κρινόταν για την αγωγή του, την επι-
μέλειά του, την εργατικό τητα με σκοπό 
την πρόοδό του. Σεβόταν τους κανονι-
σμούς του Σχολείου. «Ήξερε πως το κα-
λό επαινείται και το κακό τιμωρείται. 
Πειθαρχούσε φυσικά και αβίαστα. Εί-
χε αρχές ήθους. Ήταν λίαν αγαπητός 
στους συμμα θητές του και συνεργάσι-
μος. Η του καλού παραδείγ ματος διδα-
σκαλία των καθηγητών του τότε και-
ρού τον έθελγε και του έδινε δύναμη 
αγωνιστική για μάθηση. Του βιβλίου 
η γνώση και η σοφία τον απασχολού-
σαν πολύ. Ο λόγος του προφορικός και 
γραπτός, αξιέπαι νος. Η φιλία του, σφυ-
ρηλατημένη στο θρανίο με τους συμ-
μαθητές του, έμεινε αμετακίνητη. Η με-
γάλη πα ρουσία τους στο στερνό αντίο, 
ήταν λίαν συγκινητική.

Ο Τάκης ως οικογενειάρχης είχε 
πλήρη επίγνωση των υποχρεώσεών 
του. Με την καλή σύζυγο του μεγάλω-
σαν δύο λαμπρά παιδιά. Ακολουθώ-
ντας το παράδειγ μα του καλού πατέρα 
τους σταδιοδρόμησαν λίαν επι τυχώς. 
Ο Τάκης ως μηχανολόγος-μηχανικός 
του Πο λυτεχνείου Αθηνών εργάστηκε 
με όλες τις δυνάμεις του για την επι-
τυχία των καθηκόντων του στο ΔΗ-
ΜΟΚΡΙΤΟ (ΕΚΕΦΕ) επί πολλά χρό-
νια. Ευχάριστος σε όλες τις εκδηλώσεις 
του. Δίκαιος και φιλοσοφημένος. Στορ-
γικός. Στο Κολλέγιο έδειχνε πάντα την 
αγάπη του λόγοις και έργοις. Καταξιω-
μένος. Οι ενέργειές του πο λύ ανθρωπι-
στικές. «Έφυγε για το Υπερπέραν με τη 
με γαλύτερη βαθμολογική διάκριση: Το 
«Άριστα» της ζωής. Είναι το πιο αληθι-
νό! Θα τον θυμούμεθα.

Με πόνο, Κώστας Β. Σαχίνης
Δάσκαλος - Φιλόλογος

από το Θησαυρό τού 1974
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κού Status, ενώ σύντομα πρόκειται να κυκλοφορήσει από τις 
εκδόσεις Δαρδανός-Τυπωθήτω βιβλίο με το σύνολο των ποιη-
μάτων του.

■ Ο Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής νικηφόρος Διαμαντούρος 
’61 παρουσίασε στις 13 Μαρτίου 2009 ένα νέο Διαδραστικό 
Οδηγό για παραπονούμενους που φιλοξενείται στην ιστοσελί-
δα του και φιλοδοξεί να κατευθύνει πολίτες, εταιρίες, εθνικούς 
και άλλης μορφής οργανισμούς και ενώσεις, στο αρμόδιο σώμα 
που μπορεί να ασχοληθεί με το πρόβλημά τους ή να τους δώσει 
πληροφορίες. Από τις 5 Ιανουαρίου 2009 που ενεργοποιήθηκε 
ο οδηγός, ήδη πάνω από 5.000 άτομα έχουν λάβει συμβουλές. 
Ο νέος Διαδραστικός Οδηγός του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή 
είναι διαθέσιμος και στις 23 επίσημες γλώσσες της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης στην διεύθυνση: www.ombudsman.europa.eu

■ Ο Γιάννης Σιμωνίδης ’65 ανακηρύχθηκε στις 5 Μαρτίου 2009 
από την Νομαρχία Αθηνών Πρεσβευτής Ελληνισμού 2009.
Η ανακήρυξή του ως Πρεσβευτή Ελληνισμού έλαβε χώρα στο 
Μέγαρο Μουσικής Αθηνών στις 5 Μαρτίου, παρουσία του Προ-
έδρου της Δημοκρατίας Κάρολου Παπούλια. 
Απόφοιτος του Πανεπιστημίου Yale, σπούδασε θεατρική λογοτε-
χνία, κινηματογράφο και υποκριτική και βραβεύτηκε με Emmy. 
Υπήρξε καθηγητής και διευθυντής της Δραματικής Σχολής του 
Πανεπιστημίου Νέας Υόρκης, ιδρυτής και διευθυντής του Ελλη-
νικού Θεάτρου και του εργαστηρίου Mythic Media. Συνεργάζε-
ται στο ετήσιο φεστιβάλ Ελληνικής Μουσικής και Χορού που 
παρουσιάζεται στο Symphony Space της Νέας Υόρκης.

■ Το βιβλίο Πυθα-
γόρεια Εγκλήματα 
του Τεύκρου Μι-
χαηλίδη ’73, best 
seller στην Ελλάδα 
για το έτος 2007 
ξεκίνησε μια διε-
θνή καριέρα. Ήδη 

κυκλοφορεί στα Αγγλικά, Ιταλικά, Ισπανικά και μεταφράζεται 
στα Κινέζικα και τα Κορεάτικα.

■ Ο Αλέξης Ζαούσης ’73, εκδότης-διευθυντής της εφημερίδας 
«Εστία», εξελέγη μέλος του Δ.Σ. της Ευρωπαϊκής Ένωσης Εκ-
δοτών Εφημερίδων και επανεξελέγη μέλος του Δ.Σ. της Ένωσης 
Ιδιοκτητών Ημερησίων Εφημερίδων Αθηνών. 

■ Ο Σπύρος Καπράλος ’74 αναδείχθηκε νέος πρόεδρος της 
Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής στις αρχαιρεσίες της 10ης Φε-
βρουαρίου 2009. Ο πρόεδρος του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθη-
νών επικράτησε με ψήφους 18-11 του απερχόμενου προέδρου 
της Ε.Ο.Ε. Μίνωα Κυριακού.

■ Ο Σκηνοθέτης Γιάννης Μαργαρίτης ’74 ανεβάζει στο Θέα-
τρο της Άνοιξης (Γερμανικού 20, Κεραμεικός), το έργο του Ζαν 
Κοκτώ «Οι Τρομεροί Γονείς» σε μετάφραση του Ερρίκου Μπελιέ.

«... Η µόνη ασφαλής περιουσία είναι εκείνη, 
την οποίαν τις, και ναυαγών, διασώζη...»

η Σανίδα Σωτηρίας του Καρνεάδου

Casino / Restaurant
The Ship 

(Invitation to enter)

Use your wits
Not your whips

Like playing whist
Care not a whit

Whether dim or lit

Ships are chips
Chips are chits

Pledge the ships
Cash the chits
Keep the chips

Do your bits
Make your hits
Hide your fists

At least come in
For fish and chips!

■ Στη μετά τον ανασχηματισμό της από τον Πρω-
θυπουργό Κ. Καραμανλή κυβέρνηση μετέχουν και οι 
εξής απόφοιτοι:
– νίκος Δένδιας ’78, Υπουργός Δικαιοσύνης.
– Αντώνης Σαμαράς ’70, Υπουργός Πολιτισμού.
–  Μιλτιάδης Βαρβιτσιώτης ’87, Υφυπουργός Εξω-

τερικών.
–  Σπύρος Ταλιαδούρος ’75, Υφυπουργός Εθνικής 

Παιδείας & Θρησκευμάτων.

Νίκος Τσαβλίρης ’66 
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■ Ο Μάρκος Καμπάνης ’74 παρουσιάζει στο 
Ιστορικό και Λαογραφικό Μουσείο της Αίγινας 
του Ιδρύματος Παν. και Ε. Ηπειρώτη σχέδια και 
μονοτυπίες από την πρόσφατη δουλειά του.

■ Το ντοκιμα-
ντέρ “EXPRESS 
SCOPELITIS Η 
Μάνα των Νη-
σιών” του Μα-
νώλη Καζαμία 
’75 συμμετείχε 
στο Διεθνές 
Φεστιβάλ Ντο-

κιμαντέρ της Θεσσαλονίκης όπου είχε εξαιρε-
τικά θερμή ανταπόκριση από το κοινό. 
Η ταινία παρουσιάζει την μοναδική σχέση της 
οικογένειας Σκοπελίτη με τις Μικρές Ανατολι-
κές Κυκλάδες, την άγονη γραμμή των οποίων 
εξυπηρετεί αδιάλειπτα από το 1958, ως πραγ-
ματικός ομφάλιος λώρος της μικρής αυτής κοι-
νωνίας. Οι συγκινητικές μαρτυρίες των κατοί-
κων, το μοναδικό βιολί του καπετάν Μήτσου 
Σκοπελίτη και η ομορφιά του κεντρικού Αιγαίου 
συνθέτουν ένα μοναδικό έργο που υπογράφει 
εξολοκλήρου ο συναπόφοιτός μας.
■ Ο Δημήτρης Γόντικας ’79, από τους κο-
ρυφαίους βολεϋμπολίστες του Παναθηναϊκού 
και της Εθνικής ομάδας, ήταν ανάμεσα στους 
τιμηθέντες παλαίμαχους αθλητές του Παναθη-
ναϊκού κατά τον εορτασμό των 100 ετών του 
ιστορικού συλλόγου.
■ Ο Γιάννης Ιωαννίδης ’80 εργάζεται από τον 
Μάρτιο στo Google. Διαμένει πάντα στην Νέα 
Υόρκη.  Ελάτε σε επαφή μαζί του στέλνοντας 
e-mail στο saka@tla.org. 
■ Ο Δημήτρης Βασιλάκος ’85, οδοντίατρος, 
παντρεύτηκε την εκλεκτή της καρδιάς του Έμμυ 

Σαρατσιώτη, γραφίστα. Διεύθυνση Κατοικίας: 
Χίου 40, Χολαργός, τηλ: 210-67.28.206. Οδο-
ντιατρείο: Δημ. Βασιλείου 11, Νέο Ψυχικό, Τηλ.: 
20-67.43.185.
■ Η Ευγενία Γερμανού ’89 ανέλαβε από τον 
Φεβρουάριο 2009 καθήκοντα ως ειδική άμισθη 
υποθηκοφύλακας (Μασσητός - Κρανίδι).
■ Ο Κωνσταντίνος Ε. Φραγκάκης ’91, προ-
ήχθη σε Τακτικό Καθηγητή (Full Professor) 
στον τομέα Βιοστατιστικής στη Σχολή Δημο-
σίας Υγείας του Πανεπιστημίου Johns Hopkins-
Baltimore USA.
■ Ο Χρήστος Χρυσοστάλης ’91, ανέλαβε από 
τον Ιανουάριο 2009, θέση Regional Controller 
στη Nestle Ιταλίας, με ευθύνη για την Ιταλία, 
Ελλάδα, Ρουμανία, Βουλγαρία, Κροατία, Σερ-
βία, Σλοβενία, Μαυροβούνιο, Κύπρο, Μάλτα, 
Αλβανία, Βοσνία και FYROM. Αντικείμενο της 
εργασίας του η ανάπτυξη σε έσοδα και κέρδη 
της περιοχής για τη κατηγορία των ζωοτρο-
φών καθώς και η ανάπτυξη δεξιοτήτων των 
στελεχών οικονομικής κατάρτισης των χωρών. 
Πλέον ζει μόνιμα στο Μιλάνο και μπορείτε να 
επικοινωνήσετε μαζί του στο τηλέφωνο 0039 
3485415937.
■ Ο Αναστάσιος Τζιγγούνης ’92, εξελέγη 
Assistant Professor της Φυσιολογίας και Νευ-
ροβιολογίας στο Παν/μιο του Connecticut και 
Δντής του Εργαστηρίου της Μοριακής Νευ-
ροβιολογίας. Δνση: University of Connecticut 
Physiology and Neurobiology 75 North 
Eagleville Road, Unit 3156 Storrs, CT 06269-
3156 USA. Telephone: (860)486-3017, Fax: 
(860)486-3303. E-mail: anatasios.tzingounis@
uconn.edu.
■ Ο Γιάννης Κοφίνης ’92 ανέλαβε Πρόεδρος 
του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού.

Η στήλη περιμένει
και τα δικά σας νέα

στη διεύθυνση:
ΣΑΚΑ

Στεφάνου Δέλτα 15
154 52 Ψυχικό

ή στην ηλεκτρονική
διεύθυνση

info@saka.gr
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Αρκετές από τις πληροφορίες
για την δραστηριότητα των

αποφοίτων, μας παραχωρήθηκαν
από την περιοδική έκδοση του 

Ε.Ε.Ι. «ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ».
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Με σεβασμό στον οδηγό και το αυτοκίνητο

Από το 1979
Εξουσιοδοτημένος επισκευαστής

Mercedes Benz

• Ασφάλεια
• Συνέπεια
• Εμπιστοσύνη
• Εγγύηση


