
ερμηςΝΕΑ ΕΠΟΧΗ

ΤΡ
IM

HN
IA

IA
 EK

ΔO
ΣH

 TO
Y Σ

YΛ
ΛO

ΓO
Y A

ΠO
ΦO

ITΩ
N 

KO
ΛΛ

EΓ
IO

Y A
ΘH

NΩ
N 

• T
EY

XO
Σ N

ο 3
9, 

ΠE
PIO

ΔO
Σ B

’ • 
ΑΠ

ΡΙΛ
ΙΟ

Σ -
 ΙΟ

ΥΝ
ΙΟ

Σ 2
01

2 •
 ΔI

EY
Θ. 

ΣA
KA

: Σ
ΤΕ

ΦΑ
ΝΟ

Υ Δ
ΕΛ

ΤΑ
 15

 - 1
54

 52
 Ψ

ΥΧ
ΙΚΟ

89
4-

15
/3

/9
5

K
Ω

Δ
. E

N
T.

 4
25

3





ερμής  3

 6 Editorial

 8  Ο ΣΑΚΑ στις Εθνικές Εκλογές

 10  Alumni Day 2012

 20  Συνέντευξη: Μιλτιάδης Χατζόπουλος ’62

 24 Αφιέρωμα: Μέσα στο Εθνικό Θέατρο

 30  Θέμα: Για ένα Δίκτυο Θαλάσσιων Προστατευόμενων 

Περιοχών στις Κυκλάδες

 34 Κόσμος:  Το πάρτι (;) του Λονδίνου

 38 Εορτασμός  της Ολυμπιακής Ημέρας

 40 Απόψεις - πρωτοβουλίες: 

    Άμυνα, Ανθρωποκτονία και ΜΜΕ

    Ακόμα ένα  Μπενάκειο!

      Συνάντηση γνωριμίας & επανασύνδεσης νέων 

αποφοίτων στο Λονδίνο

      Μουσικοθεραπεία και επιδράσεις στις 

ψυχοσωματικές ασθένειες

 48  Επιχειρηματικότητα: Faber Castell

 50 Ενημέρωση από τη Γενική Γραμματέα

 51 Ανακοινώσεις

 52 Reunions

 53 Εκδηλώσεις

 55 Βιβλίο

 58 Θεατρική ομάδα ΣΑΚΑ

 62 ΣΑΚΑ LIGA

 66 ΣΑΚΑ Στίβος

 68 ΣΑΚΑ Volley

 70 Υγεία - Αισθητική

 70 CDO

 72 Alumni Forum

 72 In Memoriam

 74 Όπου πέτρα και απόφοιτος

TΡIMHΝΙAIA ΕΚΔOΣΗ
TOY ΣYΛΛOΓOY AΠOΦOITΩN

KOΛΛEΓIOY AΘHNΩN - ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΨΥΧΙΚΟΥ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΝΤΥΠΟΥ 4253 • ΠΕΡΙΟΔΟΣ Β'

Eκδότης - Διευθυντής:
Γιώργος Καλοφωλιάς ’81

Αρχισυντάκτης:
Σωτήρης Φωτέας ’02

Βοηθοί Αρχισυντάκτη:
Γιώργος Νικολού ’07

Κωνσταντίνος Ραχιανιώτης ’07

Συντακτική ομάδα:
Γιώργος Καρούσος ’70
Κατερίνα Σκουτέλη ’09

Ντίνος Ψυχογιός ’09

Σύμβουλος Έκδοσης:
Εύα Μπαρμποπούλου ’94

Ειδικοί Συνεργάτες:
Αντώνης Κατσαρός ’87

Κώστας Παπαχλιμίντζος ’98
Στο τεύχος συνεργάστηκαν οι:

Λίλιαν Βιλδιρίδη ’08
Απόστολος Γαϊτάνης ’84  

Κωνσταντίνος Δάφνος ‘61
Λαζαρής Ζαούσης ’80

Μιχάλης Ζωγράφος ’60
Μιχάλης Ιωακειμίδης ’88

Λάκης Καλυβίτης ’57
Κώστας Κανόνης ’62 

Αλέξανδρος Κορομηλάς ’97
Παναγής Μαρκέτος ’74

Μαρίζα Νειάδα ’07
Πέτρος Νικολαΐδης x70

Στυλιανός Παπαγεωργίου - Γονατάς ’77
Άρης Παπαδόπουλος ’84
Μιχάλης Προυκάκης ’90

Ρενάτα Σαΐτη ’00
Γιώργος Σακελλαριάδης ’01

Μαριλένα Σαμαρά ’95
Γιώργος Στίκας ’60

Αλέξης Φυλακτόπουλος ’65
Διονύσης Χιώνης ’06

Iδιοκτήτης:
ΣAKA

Στεφάνου Δέλτα 15 – 154 52 Ψυχικό
Tηλ.: 210 - 67.22.067
Fax: 210 - 67.48.845
E-mail: info@saka.gr

Υπεύθυνη διαφήμισης:
Βάλια Μαντά

τηλ.: 210 - 67.22.067

Eπιμέλεια – Eκτύπωση:
Mιχάλης Kύρκος

Yψηλάντου 25 • Tηλ.: 210 - 72.18.421

Περιοδικό ΕΡΜΗΣ
Έτος 51ο • 206η έκδοση

Τα ενυπόγραφα άρθρα που δημοσιεύονται στον ΕΡΜΗ απηχούν τις προσωπικές θέσεις και απόψεις
των συντακτών τους και δεν δεσμεύουν κατ’ ανάγκην το ΔΣ του ΣΑΚΑ ή τη συντακτική ομάδα του περιοδικού.

Μέλη του ΣΑΚΑ είναι οι απόφοιτοι του Κολλεγίου Αθηνών και Κολλεγίου Ψυχικού.

ερμηςΝΕΑ ΕΠΟΧΗ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α  ΤΕΥΧΟΣ ΝΟ 39 • ΑΠΡΙΛΙΟΣ - ΜΑϊΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2012

Who is Who 2011
Για να το αποκτήσετε μπορείτε να επικοινωνήσετε

με τη Λέσχη του ΣΑΚΑ, τηλ. 210 67.22.067

Έργο με κύρος  
που μας χαρακτηρίζειΘέατρο Χωρέμη   
Κολλέγιο ΑθηνώνΚολλέγιο Ψυχικού

SHELMAN SOFIANOS ΠΑΡΚΕΤΑ A.E.

Έδρα - Έκθεση: Λεωφ. Κηφισίας 1, 15123 Μαρούσι.

Τ. 210 6835034, 210 6810415  F. 210 6893539   

E. info@shelman-sofianos.gr  W. www.shelman-sofianos.gr

20

66

10

24



4  ερμής 
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Του Σωτήρη Φωτέα ’02
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editorial
συμπληρώνονται αυτόν τον καιρό δέκα χρόνια από την 

αποφοίτηση της τάξης μας το καλοκαίρι του 2002. Μοιραία 
η προσέγγιση αυτού του ορόσημου είναι πρωτίστως 
συναισθηματική. Αναβιώνουν έντονες αναμνήσεις από 

στιγμές κοινής προσπάθειας, μεγάλης χαράς και βιωματικής γνώσης. 
Παρέχεται όμως και η αφορμή ενός προσωπικού απολογισμού: στόχοι 
που τέθηκαν, προσδοκίες που επαληθεύτηκαν ή διαψεύστηκαν 

και ανθρώπινες σχέσεις που ενισχύθηκαν ή 
αποδυναμώθηκαν στο πέρασμα αυτής της δεκαετίας. 

Και όλα αυτα συναρτημένα με τη σημερινή δυσμενή 
κοινωνικοοικονομική συγκυρία. Μια τάξη που 
εκδήλωσε τις πρώτες ελπίδες της στην προολυμπιακή 
ευφορία μιας-φαινομενικά τουλάχιστον-ευημερούσας 
Ελλάδας, καλείται τώρα να αντέξει στην καρδιά της 
κρίσης. Είναι όμως κι αυτό μια πρόκληση για τη γενιά 
στην οποία μετέχουμε. Να υλοποιήσει δηλαδή τα 

όνειρά της οικοδομώντας την ελληνική κοινωνία σε νέες βάσεις.

δεν ξέρω τι απ’ όλα αυτά θα κυριαρχήσει στη σκέψη μας στο 
reunion που έχουμε προγραμματίσει για τις 8 σεπτεμβρίου. το μόνο 
βέβαιο είναι ότι υπάρχουν ενεργοί και ισχυροί δεσμοί που θα μας 
συντροφεύουν σε όλη μας τη ζωή και θα μας υπενθυμίζουν την κοινή 
αφετηρία μας.

τέτοιοι ήταν και οι δεσμοί-στο επίπεδο της όλης κολλεγιακής 
οικογένειας-που έφεραν εκατοντάδες αποφοίτων στις 10 Ιουνίου στο 
σχολείο μας για το Alumni Day. Μια διοργάνωση που γεννήθηκε για 
να υπηρετήσει αυτό το σκοπό της επιστροφής μας στο κολλεγιακό 
παρελθόν και της τόνωσης των κοινών μας αναμνήσεων και που 
κατέστη εφικτή χάρη στην ανιδιοτελή εθελοντική προσφορά.

Ίσως μάλιστα το εθελοντικό πνεύμα να είναι και το ασφαλέστερο 
κριτήριο «υγείας» προσώπων, θεσμών και κοινωνιών. 

Φωτογραφία εξωφύλλου:
Γιώργος Καρούσος ’70 (Ανάφη)

Τις καλύτερες ευχές μου για 
Καλό Καλοκαίρι!
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 >> ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ 

Ο ΣΑΚΑ στις Εθνικές Εκλογές
το τρίμηνο που αποτελεί την εκδοτική περίοδο αυτού του τεύχους χαρακτηρίστηκε από πρωτοφανή πολιτική φόρ-

τιση, όπως αυτή αποτυπώθηκε στις δύο εκλογικές αναμετρήσεις και στις περιόδους που προηγήθηκαν αυτών, πάντο-
τε υπό το φάσμα των ρευστών εξελίξεων στο μέτωπο της εθνικής οικονομίας.

Και αυτή τη φορά, πολλοί συναπόφοιτοι τιμήθηκαν από τη λαϊκή βούληση, με αποκορύφωμα το σχηματισμό Κυ-
βέρνησης με Πρωθυπουργό τον Αντώνη σαμαρά ’70 μετά τις εκλογές της 17ης Ιουνίου.

σε όλους εκφράζουμε τα συγχαρητήριά μας και τις θερμές ευχές μας για καλή επιτυχία κατά την άσκηση των καθη-
κόντων τους στην κρίσιμη αυτή συγκυρία.

Ο ΝΕΟΣ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ

Αντώνης Κ. σαμαράς ’70

Ο Αντώνης Κ. σα-
μαράς είναι Πρόε-
δρος της Νέας δη-

μοκρατίας.
Γεννήθηκε στην Αθή-

να στις 23 Μαΐου 1951. Εί-
ναι παντρεμένος με την Γε-
ωργία Κρητικού και είναι 
πατέρας της λένας και του 
Κώστα.

σπούδασε Οικονομικά 
στο Amherst College και 
διοίκηση Επιχειρήσεων στο 
Πανεπιστήμιο του Harvard 
(MBA). Από το 1977 έως και 
το 1990 εκλέγεται βουλευ-
τής Μεσσηνίας της Ν.δ. το 
1989 ορίζεται υπουργός Οι-
κονομικών, ενώ από το Νο-
έμβριο του 1989 έως το Φε-

βρουάριο του 1992 διατέλεσε υπουργός Εξωτερικών. το 
1993 εκλέγεται βουλευτής Μεσσηνίας με την Πολιτική Άνοι-
ξη, της οποίας υπήρξε Πρόεδρος έως το 2004.

το 2004 εκλέγεται Ευρωβουλευτής της Νέας δημοκρα-
τίας. στην Ευρωβουλή διετέλεσε μέλος στην Επιτροπή Προ-
ϋπολογισμού, στην Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματι-
κής Πολιτικής, στην Επιτροπή για τη στρατηγική της λισ-
σαβώνας, καθώς και στην Επιτροπή Κοινοβουλευτικής συ-
νεργασίας ΕΕ – Ρωσίας.

το 2007 εκλέγεται βουλευτής Μεσσηνίας της Νέας δη-
μοκρατίας. Μέχρι την ανάληψη των καθηκόντων του υπουρ-
γού Πολιτισμού (Ιανουάριος 2009) ήταν μέλος της Επιτρο-
πής Οικονομικών υποθέσεων και της Επιτροπής Ευρωπαϊ-
κών υποθέσεων του Ελληνικού Κοινοβουλίου.

τον Οκτώβριο του 2009 επανεκλέγεται πρώτος βουλευ-
τής Μεσσηνίας της Νέας δημοκρατίας.

το Νοέμβριο του 2009 εκλέγεται από τα μέλη του κόμ-
ματος, 7ος Πρόεδρος στην ιστορία της Νέας δημοκρατίας.

Ορκίστηκε Πρωθυπουργός στις 20 Ιουνίου 2012.

ΟΙ ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ

■ στη βουλή που προέκυψε από τις εκλογές της 
6ης Μαΐου εξελέγησαν (κατά σειρά αποφοίτησης):

Νδ: Αντώνης σαμαράς ’70 (Μεσσηνίας), σπύ-
ρος ταλιαδούρος ’75 (Καρδίτσας), Νίκος δένδιας 
’78 (Κέρκυρας), Μάκης βορίδης ’83 (Αττικής), Νί-
κος Παναγιωτόπουλος ’84 (Καβάλας), Μανούσος 
βολουδάκης ’85 (Χανίων), Κυριάκος Μητσοτάκης 
’86 (β΄Αθηνών), Μιλτιάδης βαρβιτσιώτης ’87 (β΄Α-
θηνών), Όλγα Κεφαλογιάννη ’92 (Α΄Αθηνών), Γεωρ-
γία Μαρτίνου ’93 (Αττικής), Χρίστος δήμας ’98 (Κο-
ρινθίας)

ΠΑσΟΚ: Γιώργος Παπανδρέου x71 (Αχαΐας)
ΑΝΕξΑΡτήτΟΙ ΕλλήΝΕσ: δημήτρης σταμάτης 

x71 (Αιτωλοακαρνανίας)
■ στη βουλή που προέκυψε από τις εκλογές της 

17ης Ιουνίου και οι οποίες διεξήχθησαν χωρίς σταυ-
ρό προτίμησης (με λίστα), όλοι οι ανωτέρω συναπό-
φοιτοι, πλην του κ. σταμάτη, διατήρησαν τις έδρες 
τους.

ΟΙ ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ ΣΤΗΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ

■ στην υπηρεσιακή Κυβέρνηση που σχηματίστη-
κε μετά τις εκλογές της 6ης Μαΐου υπό τον κ.  Πανα-
γιώτη Πικραμμένο συμμετείχε ως υπουργός διοικη-
τικής Μεταρρύθμισης και ήλεκτρονικής διακυβέρ-
νησης ο Παύλος Αποστολίδης ’60. 

■ στην Κυβέρνηση που σχηματίστηκε μετά τις 
εκλογές της 17ης Ιουνίου υπό τον Αντώνη σαμαρά 
’70 συμμετέχουν οι εξής απόφοιτοι (κατά σειρά απο-
φοίτησης):

Γιώργος βερνίκος Χ68 (υφυπουργός Ναυτιλίας 
και Αιγαίου/παραιτήθηκε λίγες μέρες μετά την ανάληψη των 
καθηκόντων του)

Νίκος δένδιας ’78 (υπουργός δημόσιας τάξης 
και Προστασίας του Πολίτη), 

Μανούσος βολουδάκης ’85 (υφυπουργός διοι-
κητικής Μεταρρύθμισης και ήλεκτρονικής διακυ-
βέρνησης),

Όλγα Κεφαλογιάννη ’92 (υπουργός τουρισμού).
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Επιμέλεια: Σωτήρης Φωτέας ’02
Φωτογραφίες: Αλέξανδρος Κορομηλάς ’97
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alumniday
2012

«Μεγαλώσαμε» το θεσμό
με όπλο τον εθελοντισμό

Όταν η ιδέα μιας ημέρας για όλους τους αποφοί-
τους στο σχολείο μας έκανε τα πρώτα της βήμα-
τα, ήδη από την άνοιξη του 2009, δύσκολα μπο-
ρούσε κανείς να φανταστεί ότι οι επιπτώσεις της 

διεθνούς κρίσης που είχε μόλις ενσκήψει, θα έθεταν αργό-
τερα σε κίνδυνο εθνικά και κοινωνικά κεκτημένα δεκαετιών. 

τρία χρόνια μετά, την Κυριακή 10 Ιουνίου, η μοίρα της 
διοργάνωσης ήταν να διεξαχθεί σε τέτοιες συνθήκες βαθιάς 
(προεκλογικής μάλιστα) κοινωνικής φόρτισης. Χωρίς να τις 
παραγνωρίζει και να τις αγνοεί, έπρεπε να τις υπερβεί προ-
κειμένου να εκπληρώσει το διττό προορισμό της: την τόνω-
ση των δεσμών με την επιστροφή στο Κολλέγιο και την ενί-
σχυση του ταμείου υποτροφιών.

Με πρόγραμμα χρονικά, χωρικά και κατά περιεχόμενο 
εκτεταμένο, ο σύλλογος είχε την τύχη να διαθέτει εφεδρείες 

σε έμψυχο δυναμικό που ανάλαβαν με επιτυχία το οργανωτι-
κό βάρος. ή Οργανωτική Επιτροπή υπό τον βασίλη Μεντζε-
λόπουλο ’83 κατάρτισε και υλοποίησε έναν ιδιαίτερα ελπιδο-
φόρο σχεδιασμό, ο οποίος πέτυχε το στόχο που είχε τεθεί: μια 
ημέρα με μεγάλο εύρος δωρεάν δραστηριοτήτων και υψηλό-
τατη προσέλευση για όλες τις ηλικίες και τα ενδιαφέροντα. 

Ελπίδα αλλά και βούληση είναι η φετινή διοργάνωση να 
σταθεί ως απόδειξη ότι ο σΑΚΑ μπορεί και πρέπει να οργα-
νώνει εκδηλώσεις μεγάλης κλίμακας με αναφορά και στην 
κοινωνική πραγματικότητα. ή παρουσία και η επαύξηση του 
σώματος των εθελοντών, νέων και παλαιότερων αποφοίτων, 
μαθητών και δωρητών-χορηγών, είναι η ασφαλέστερη εγ-
γύηση γι΄αυτό. Ευχή μας και η ανταπόκριση της κοινότη-
τας των αποφοίτων να είναι πάντοτε ανάλογη, παρά τη δύ-
σκολη συγκυρία. 

 >>  ΓΕΓΟΝΟΣ 



Το χρονικό της ημέρας

›   Νωρίς το πρωί τελέστηκε 
στον Ιερό Ναό Παμμεγί-

στων ταξιαρχών επιμνημό-
συνη δέηση για τους συναπο-
φοίτους που δεν είναι πλέον 
κοντά μας. ή τιμή προς το 
παρελθόν του σχολείου δεν 
είναι απλή ένδειξη σεβασμού, 
αλλά και υποθήκη για το μέλ-
λον.

‹
Από την πρώτη στιγ-
μή και για όλη τη μέρα, 

η λέσχη του σΑΚΑ μετα-
τράπηκε σε σημείο συνάντη-
σης, χάρη στη μεγάλη ευγε-
νική χορηγία των προϊόντων 
της Amita (Coca-Cola 3Ε) 
και τις μουσικές επιλογές συ-
ναποφοίτων- ραδιοφωνικών 
παραγωγών που ενίσχυσαν 
εθελοντικά την προσπάθεια. 
στο χώρο βρισκόταν και τρα-
πέζι του CDO προκειμένου 
να ενισχύσει τη μεγάλη προ-
σπάθεια που μόλις αρχίζει ο 
σΑΚΑ.

‹
Έντονο κοινωνικό περιε-
χόμενο στην ημέρα: Αφε-

νός, η εθελοντική αιμοδοσία 
που οργανώθηκε σε συνεργα-
σία με το Νοσοκομείο Παίδων 
«Αγία σοφία» και, αφετέρου, 
το περίπτερο του δΕσΜΟυ 
υπενθύμισαν ότι οι μαζικές 
δράσεις πρέπει να συμβάλουν 
στην ανακούφιση των ασθε-
νέστερων ομάδων, ιδιαίτερα 
σε περιόδους έντονης κρίσης.
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Το χρονικό της ημέρας

‹
Μια Γιορτή στου Νουριάν»: το θεατρικό έργο που 
απόλαυσαν μικροί και μεγάλοι επισκέπτες είχε έντονο 

αντιρατσιστικό μήνυμα.

‹
το Μεγάλο Θέατρο:
 – το μεσημέρι φιλοξένησε φεστιβάλ ταινιών μικρού μή-
κους συναποφοίτων-σκηνοθετών. 
– το απόγευμα υποδέχθηκε τους αποφοίτους για την πρώ-
τη προβολή της κινηματογραφικής ταινίας The Lucky One

›
το πρόγραμμα περιελάμβανε και πλήθος υπαίθριων 
δράσεων για όλες τις ηλικίες:

–  Παιδότοπο με πολλά δώρα στον 
προαύλιο χώρο της βιβλιοθήκης

– Κυνήγι Κολλεγιακού Θησαυρού
– Κολλεγιακό Μαραθώνιο

‹
«Ελληνική Γωνιά»: 
ή ενίσχυση 

των ελληνικών 
προϊόντων είναι η 
ασφαλέστερη οδός 
για την ανάκαμψη της 
ελληνικής οικονομίας.

‹
τα περίπτερα των 
συνεργατών μας 

έδωσαν  οικολογική 
διάσταση στην 
ημέρα.

‹
το απόγευμα 
πραγματοποι-

ήθηκε και ο τελι-
κός του 12ου τουρ-
νουά τάβλι.
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›
Προηγήθηκε φιλικός 
αγώνας μικτής απο-

φοίτων με ομάδα παλαι-
μάχων καλαθοσφαιρι-
στών που παρατάχθηκε 
υπό τις οδηγίες του Γιάν-
νη Ιωαννίδη (νυν υφυ-
πουργού Αθλητισμού). 

›
στο περιθώριο του 
αγώνα, ο οποίος και 

διοργανώθηκε με αφορ-
μή τη συμπλήρωση 25 
ετών από το χρυσό της 
«επίσημης αγαπημέ-
νης» στο Ευρωμπάσκετ 
της Αθήνας το 1987 και 
προς τιμήν της γενιάς 
εκείνης του ελληνικού 
αθλητισμού, απονεμή-
θηκε αναμνηστική πλα-
κέτα σε όλους τους πα-
λαίμαχους άσους που 
μας τίμησαν με την πα-
ρουσία τους.

›  Έντονο ήταν το αθλητικό χρώμα της ημέρας:

ΦΙΛΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ ΜΠΑΣΚΕΤ
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› ή Αθλητική συμβου-
λευτική Επιτροπή 

έκανε τις καθιε  ρωμένες 
βραβεύσεις βασικών συ-
ντελεστών του κολλεγι-
ακού αθλη τισμού. τιμή-
θηκαν φέτος για τη με-
γάλη και διαχρονική 
προσφορά τους οι Κώ-
στας Κανόνης ’62 και 
Άγγελος Κανόνης ’65.

› Μέχρι τις πρώτες απογευματινές ώρες, διεξαγόταν 
στις αθλητικές εγκαταστάσεις το Alumni Day Cup σε 

μπάσκετ, ποδόσφαιρο, beach volley και πινγκ-πονγκ, με 
τη συμμετοχή αποφοίτων όλων των ηλικιών.

Το χρονικό της ημέρας

ΒΡΑΒΕΥΣΕΙΣ ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ (ΑΣΕ)
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›
το μεσημεριανό γεύμα στο Bookis Plaza δημιούργη-
σε κλίμα παρέας και ευχάριστων συζητήσεων, απο-

τέλεσε δε βασικό σημείο προπώλησης του λαχνού.

ΣΤΙΓΜΕΣ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ
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ΣΥΝΑΥΛΙΑ

‹
ή διεξαγωγή του Alumni 
Day σε ημέρες Euro δεν 

θα μπορούσε να μείνει ανα-
ξιοποίητη. Ο συναπόφοιτος 
δημοσιογράφος Αντώνης Κα-
τσαρός ’87 σχολίασε ζωντα-
νά τον ποδοσφαιρικό αγώνα 
Ισπανίας-Ιταλίας για την Α’ 
Φάση της διοργάνωσης (ζευ-
γάρι που έμελλε να είναι και ο 
τελικός της διοργάνωσης) μα-
ζί με το συνάδελφό του Κώ-
στα βερνίκο και τον προπο-
νητή Άκη Μάντζιο, παρουσία 
πλήθους ποδοσφαιρόφιλων.

›
Οι πρώην πρόεδροι του 
σΑΚΑ Α. Αλλαμανής ’68, 

Χ. Χρυσόπουλος ’60,  δ. Κα-
ραμάνος ’59, και Θ. σαΐτης ’58 
παρείχαν την πολύτιμη εμπει-
ρία τους στην όλη οργανωτι-
κή προετοιμασία.

›
ή διοργάνωση έκλεισε 
με μια υπέροχη συναυ-

λιακή βραδιά στα γήπεδα 
ή. σαμαρά.

ή δημοφιλής δέσποι-
να βανδή, μητέρα μα-
θήτριας του σχολείου, 
τραγουδώντας αφι-
λοκερδώς για τον 
ευγενή σκοπό του 
ταμείου υποτροφι-
ών, απογείωσε το 
κέφι, ερμηνεύοντας 
ορισμένες από τις 
μεγαλύτερες επιτυ-
χίες της με το δικό 
της μοναδικό τρόπο.

›
Νωρίτερα, το νεανικό συγκρότημα Imam Baildi (μέλη του οι συνα-
πόφοιτοι λύσσανδρος και Ορέστης Φαληρέας) είχαν ενθουσιάσει με 

ένα δείγμα από το μελωδικό τους ρεπερτόριο, πάντοτε στο πλαίσιο του 
ίδιου αφιλοκερδούς σκοπού.



‹
Αργά το απόγευμα 
έγινε στη λέσχη 

του σΑΚΑ η κλήρω-
ση της μεγάλης λα-
χειοφόρου Αγοράς με 
πλούσια δώρα, ευγε-
νική προσφορά υπο-
στηρικτών της δράσης 
του συλλόγου μας. 
Αξίζει να τονιστεί για 
ακόμη μία φορά ότι-
ελλείψει εισιτηρίου ή 
άλλου αντιτίμου-τα 
έσοδα της λαχειοφό-
ρου Αγοράς υπήρξαν 
η βασική πηγή (αυτο)
χρηματοδότησης της 
εκδήλωσης.
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Το χρονικό της ημέρας

‹
Ο ευγενής και δι-
αχρονικός σκοπός 

του ταμείου υποτρο-
φιών και των εθελο-
ντών του ήταν και φέ-
τος στην καρδιά της 
διοργάνωσης.



20  ερμής 

›
Τι συνιστά για εσάς ελληνικότητα; Η ιστορική της τεκμηρίωση αποδυναμώνει 
ή ενισχύει τη βιωματική της προσέγγιση;

Δὲν νομίζω ὅτι εἶναι δυνατὸν νὰ ὑπάρξει ἀμιγῶς βιωματικὴ 
προσέγγιση τῆς ἑλληνικότητας, δηλαδὴ χωρὶς κάποια τεκμη-
ριωτικὴ βάση, διότι δὲν μπορεῖ νὰ προκύψει συνείδηση ἑλλη-
νικότητας ἢ ὁποιασδήποτε ἄλλης ταυτότητας χωρὶς κάποιο πε-
ριεχόμενο καὶ τὸ περιεχόμενο αὐτὸ ἀντλεῖται ἀπὸ τεκμηρίω-
ση, προφορικὴ ἢ γραπτή, λόγια ἢ λαϊκή. Ἡ δική μου ἄποψη γιὰ 
τὴν ἑλληνικότητα ἀσφαλῶς δὲν ἀποδυναμώθηκε, ἀλλὰ ἀντίθε-

τα ἐνισχύθηκε ἀπὸ τὴν ἱστορικὴ τεκμηρίωση. Γιὰ μένα ἑλλη-
νικότητα δὲν εἶναι ὁ οὐρανός, ἡ θάλασσα ἢ τὰ ἀρχαῖα ἐρείπια. 

Τὰ ἴδια ἔχουν καὶ ἄλλοι λαοὶ μὲ διαφορετικὴ ταυτότητα ποὺ 
ζοῦν στὴν περιοχή μας. Γιὰ μένα ἑλληνικότητα εἶναι οἱ 

ἐντάσεις ποὺ ὁ ἐνσυνείδητος Ἕλληνας βιώνει μέσα ἀπὸ 
τὴν ἱστορική του ἐμπειρία: ἀνάμεσα στὴν Ἀρχαιότη-

τα καὶ τὸ Βυζάντιο, ἀνάμεσα στὴν Ἀνατολὴ καὶ 
τὴν Δύση, ἀνάμεσα στὴν λαϊκὴ καὶ τὴν λόγια 

παράδοση. Ἡ ἐνσυνείδητη ἀποδοχὴ αὐτῶν 
τῶν ἀγεφύρωτων ἀντιφάσεων καὶ ἀντι-

νομιῶν συνιστᾶ τὴν τραγικότητα, ἡ 
ὁποία εἶναι κατὰ τὴν γνώμη μου ἡ 

Γεννημένος στην Αθήνα το 1944, ο Μ. Β. Χατζόπουλος ’62, σπούδασε στη Γαλλία, εντρυ-
φώντας στα πεδία των Κλασσικών Γραμμάτων, της Μυκηναϊκής Φιλολογίας και της αρ-
χαίας ελληνικής κοινωνίας και θρησκείας, λαμβάνοντας τον τίτλο του Διδάκτορος από το 
Πανεπιστήμιο Παρισίων Ι (Πάνθεον-Σορβόννη) το 1971 και του Υφηγητή από το Πανε-

πιστήμιο Παρισίων ΙV (Σορβόννη) το 1988. Εργάσθηκε μεταξύ άλλων ως καθηγητής Αρχαί-
ας Ελληνικής Ιστορίας στο  Πανεπιστήμιο Παρισίων X (Nanterre). Από το 1979 ήταν ερευ-
νητής στο Κέντρο Ελληνικής και Ρωμαϊκής Αρχαιότητας, το οποίο διηύθυνε από το 1992 έως 
το 2011, περίοδος κατά την οποία χρημάτισε και αντιπρόεδρος του Εθνικού Ιδρύματος Ερευ-
νών. Είναι μέλος του Institut de France (Académie des Inscriptions et Belles Lettres), της εν 
Αθήναις Αρχαιολογικής Εταιρείας, του Γερμανικού Αρχαιολογικού Ινστιτούτου και άλλων 
οργανισμών. Έχει διδάξει και δώσει διαλέξεις σε πολλές χώρες της Ευρώπης και της Βορεί-
ου Αμερικής και έχει διατελέσει μέλος ευρωπαϊκών επιτελικών οργάνων της επιστημονι-
κής έρευνας, ενώ η συγγραφική του δραστηριότητα αποτιμάται σε είκοσι τόμους επιγρα-
φικών συλλογών έργων, καθώς και άνω των εκατό μικρότερων επιστημονικών συμβολών. 

Για το σύνολο του έργου του έχει τιμηθεί με το Χαλκούν Μετάλλιον της Ακαδημίας Αθηνών. 
Εσχάτως, εισήλθε με ιδιαίτερη επιτυχία και στο λογοτεχνικό χώρο, με την τριλογία του «Εν μέ-
ρει ελληνίζων», «Νόστου Πάθη» και «Περατικός», η οποία πραγματεύεται μυθιστορηματικά 

όψεις της ταραγμένης νεότερης κυπριακής ιστορίας. Περαιτέρω, ιδιαί-
τερη θέση μεταξύ των μείζονων επιστημονικών ενδιαφερόντων του 

καταλαμβάνει η ιστορία της Μακεδονίας. Για τα παραπάνω, κα-
θώς και για πλείονα ευρύτερα ζητήματα, έχουμε την τιμή να φι-
λοξενούμε τις απόψεις του Μιλτιάδη Χατζόπουλου ’62 στο πα-
ρόν τεύχος του ΕΡΜΗ.

 >> ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

Μιλτιάδης Χατζόπουλος ’62
συνέντευξη στους σωτήρη Φωτέα ’02 & Γιώργο Νικολού ’07

Ο πρώτος τόμος
 της τριλογίας.
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πεμπτουσία τῆς ἑλληνικότητας. Ὁποιαδήποτε προσπάθεια κα-
ταργήσεως τῶν διπόλων αὐτῶν διὰ τῆς ἐπιλογῆς ἑνός τους 
στοιχείου θὰ ἐπέφερε τὸ τέλος τῆς τραγικῆς ἐντάσεως ποὺ 
χαρακτηρίζει τὴν ἑλληνικότητα.

›
Ελληνική γλώσσα και ιστορία. Πώς ο σχετικός εθνικός πλούτος μπορεί 
να ενσωματωθεί καλύτερα στο εκπαιδευτικό σύστημα ή και στην κοινω-

νική πραγματικότητα και πώς μπορεί να συμβάλει σε μια δημιουργική εθνι-
κή αυτογνωσία;

Θέτετε ἕνα τεράστιο ζήτημα ποὺ δὲν εἶναι δυνατὸν νὰ 
ἀπαντηθεῖ στὸ πλαίσιο μιᾶς συνεντεύξεως. Ἐνδεικτικὰ μόνον 
ἀναφέρω μερικὰ θεμελιώδη προβλήματα ποὺ ἀντιμετωπίζει τὸ 
ἐκπαιδευτικὸ σύστημα. Ἰδίως στὴ Μέση Ἐκπαίδευση, δὲν δι-
αθέτει τὴν ἀπαιτούμενη ποιότητα γιὰ νὰ ἀντιμετωπίσει τὸν 
ἀνταγωνισμὸ ἄλλων ἑλκυστικώτερων πηγῶν πληροφορήσε-
ως καὶ διαπαιδαγωγήσεως, ὅπως ἡ τηλεόραση, τὸ διαδίκτυο 
καὶ οἱ ποικίλες ἠλεκτρονικὲς παιδιές. Οἱ λόγοι εἶναι πολλοί: 
ἔλλειψη ὑποδομῶν, ἀδυναμία προσελκύσεως ὑψηλῆς ποιότη-
τος προσωπικοῦ, ἀγκυλώσεις καὶ φατριασμὸς τῶν ἐπιτελικῶν 
ὀργάνων τοῦ Ὑπουργείου Παιδείας, ἡ περιρρέουσα ἀτμόσφαι-
ρα φυγοπονίας καὶ ἀπληστίας. Ἡ φροντίδα γιὰ τὴν ποιότη-
τα τῆς γλώσσας πρέπει νὰ εἶναι στὸ ἐπίκεντρο ὄχι μόνον τοῦ 
μαθήματος τῶν ἑλληνικῶν, ἀλλὰ ὅλων τῶν μαθημάτων. Ἡ 
μοναδικότητά της ὡς τῆς ἀκόμη ζωντανῆς γλώσσας μὲ τὴν 
ἀρχαιότερη γραπτὴ παράδοση καὶ μὲ τὴν μεγαλύτερη διαλε-
κτικὴ ποικιλία πρέπει νὰ ἀναδειχθεῖ καὶ νὰ ἀποτελέσει βίω-
μα τῶν μαθητῶν χάρις σὲ συστηματικὲς «ἐπισκέψεις» εὔκο-
λα προσιτῶν ἑλληνικῶν κειμένων ἀπὸ τὴν μυκηναϊκὴ ἐποχὴ 
μέχρι σήμερα. Πρέπει μὲ ποικίλες προσεγγίσεις νὰ ἐμπεδω-
θεῖ τὸ γεγονὸς ὅτι ἡ γλῶσσα εἶναι ἡ σπονδυλικὴ στήλη τῆς 
ἑλληνικῆς ἱστορίας ἐπάνω στὴν ὁποία βασίσθηκε ἡ συγκρότη-
ση τῆς ἑλληνικῆς ταυτότητας διὰ μέσου τῶν αἰώνων. Ἡ διδα-
σκαλία τῆς ἑλληνικῆς πρέπει νὰ ἀναζητήσει νέες πηγὲς πέρα 
ἀπὸ τοὺς καθ’ ὅλα σεβαστοὺς Τζάρτζανο καὶ Τριανταφυλλίδη 
ἢ τοὺς λιγώτερο σεβαστοὺς ἐπιγόνους τους.

›
Έχοντας διατελέσει Διευθυντής του Κέντρου Ελληνικής και Ρωμαϊκής Αρ-
χαιότητας και Αντιπρόεδρος του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών, πώς σκι-

αγραφείτε την εικόνα της επιστημονικής έρευνας στην Ελλάδα, και μάλιστα 
υπό το φως των δυσμενών οικονομικών δεδομένων;

Ἦταν στραβὸ τὸ κλῖμα, τὄφαγε καὶ ἡ γίδα. Ἤδη πρὶν ἀπὸ 
τὴν κρίση εἴχαμε τὴν θλιβερὴ πρωτοτυπία τῆς ἑλληνικῆς 
ἔρευνας χωρὶς αὐτόνομο ἑλληνικὸ σχεδιασμὸ καὶ πόρους. 
Ἐνῷ ἡ εὐρωπαϊκὴ χρηματοδότηση εἶχε σκοπὸ τὴν περαιτέρω 
ἀνάπτυξη τῆς ἔρευνας τῆς ὁποίας τὶς βασικὲς ἀνάγκες 
ὑποτίθεται ὅτι ἐκάλυπτε τὸ ἑλληνικὸ κράτος, τὰ κοινοτικὰ 
κονδύλια χάρις στὴν «δημιουργικὴ λογιστικὴ» καὶ μὲ ποικίλες 
ταχυδακτυλουργίες, τῶν ὁποίων καὶ οἱ ἐρευνητὲς ὑποχρώνο-

νταν νὰ γίνονται συνένοχοι, ὡς ἐπὶ τὸ πλεῖστον χρησιμο-
ποιήθηκαν γιὰ τὴν κάλυψη τρεχουσῶν δαπανῶν. Ἐξ αἰτίας τῶν 
ἐμμονῶν περὶ συνεργασίας τῆς ἔρευνας μὲ τὴν οὐσιαστικὰ 
ἀνύπαρκτη ἑλληνικὴ βιομηχανία ἢ μετατατροπῆς τῶν ἐρευ-
νητῶν σὲ ἐπιχειρηματίες σπαταλήθηκαν ἢ περιῆλθαν σὲ ἐπιτη-
δείους μεγάλα ποσὰ ποὺ θὰ μποροῦσαν νὰ διατεθοῦν παρα-
γωγικὰ στὴν πραγματικὴ ἔρευνα. Στὴν κακὴ αὐτὴν κατάστα-
ση προσετέθη μία τριετὴς ἀποτελμάτωση (2009-2012) λόγῳ 
κακοδιοικήσεως τῆς Γενικῆς Γραμματείας Ἔρευνας (ἀρχικά) 
καὶ ἀρνήσεως ἢ ἀδυναμίας τῆς Ὑπουργοῦ Παιδείας νὰ ὑπο-
στηρίξει ἕναν ἐξαίρετο Γενικὸ Γραμματέα (στὴν συνέχεια). Οἱ 
ἄνευ οἰκονομικοῦ ἢ ἄλλου ἀντικειμένου, ἀπρογραμμάτιστες, 
αὐθαίρετες καὶ καταστρεπτικὲς συγχωνεύσεις ἀπὸ τὴν ἴδια 
Ὑπουργὸ ἀφ’ ἑνὸς καὶ ἡ ἀδυναμία ἔστω καὶ στοιχειώδους χρη-
ματοδοτήσεως τῆς λειτουργίας τῶν ἐρευνητικῶν μονάδων ἀφ’ 
ἑτέρου ἔχουν φέρει τὴν ἔρευνα σὲ ὥρα μηδέν.

›
Η πρόσφατη μυθιστορηματική τριλογία σας αποτελεί ανασύσταση διαδο-
χικά του ιστορικού περιβάλλοντος του κυπριακού εθνοαπελευθερωτικού 

αγώνα, της γκωλικής Γαλλίας και της τραγωδίας της ανεξάρτητης πλέον Κύ-
πρου μέσα από τα μάτια του ήρωά σας. Έχει τα οποιαδήποτε αυτοβιογραφι-
κά χαρακτηριστικά ή είναι απλός «παρατηρητής» που καταγράφει πορίσμα-
τα της ιστορικής έρευνας και μεταγενέστερες εμπειρίες σας; Τι σας γοητεύει 
στην ιστορία του κυπριακού ελληνισμού;

Ὁ Flaubert εἶπε κάποτε ἡ Madame Bovary εἶμαι ἐγώ. Φυ-
σικὰ ὁ κύριος ἥρως (ἢ ἀντιήρως) δὲν εἶμαι ἐγώ. (Ἐμφανίζομαι 
σύντομα στὸν τρίτο τόμο ὡς τριτεῦον πρόσωπο.) Ἀναμφίβο-
λα ὅμως ἡ μυθοπλασία εἶναι ἀνά-πλαση στοιχείων ἁλι-
ευμένων στὴν ἐμπειρία μιᾶς ζωῆς καὶ ὡς ἐκ τούτου περιέχει 
ἀναπόφευκτα καὶ βιογράφικὰ στοιχεῖα. Σκοπὸς μου ὅμως 
ἦταν νὰ πλάσω ἕναν πειστικὸ ὡς ἀνθρώπινο ὂν μάρτυρα 

Γιὰ μένα ἑλληνικότητα δὲν εἶναι ὁ οὐρανός, ἡ θάλασσα ἢ τὰ ἀρχαῖα ἐρείπια. 
Τὰ ἴδια ἔχουν καὶ ἄλλοι λαοὶ μὲ διαφορετικὴ ταυτότητα ποὺ ζοῦν στὴν περιοχή 

μας. Γιὰ μένα ἑλληνικότητα εἶναι οἱ ἐντάσεις ποὺ ὁ ἐνσυνείδητος  Ἕλληνας βιώνει 
μέσα ἀπὸ τὴν ἱστορική του ἐμπειρία: ἀνάμεσα στὴν Ἀρχαιότητα καὶ τὸ Βυζάντιο, 

ἀνάμεσα στὴν Ἀνατολὴ καὶ τὴν Δύση, ἀνάμεσα στὴν λαϊκὴ καὶ τὴν λόγια παράδοση. 

Φωτογραφία οπισθόφυλλου από τον τρίτο τόμο της τριλογίας.



τῆς σύγχρονης ἱστορίας τῆς Κύπρου. Ἡ Κύπρος μὲ γοήτευ-
σε καὶ μὲ γοητεύει γιὰ πολλοὺς λόγους. Γιὰ τὴν ἀντίθεση με-
ταξὺ τῆς μεταλλασσόμενης ποικιλίας τῶν πολιτιστικῶν κα-
ταλοίπων καὶ τῆς σταθερῆς ἑλληνικότητάς της, μεταξὺ τῆς 
ἀρχαϊκῆς ὁμιλίας καὶ κοινωνικότητάς της καὶ τῆς πιὸ σύγχρο-
νης ἀπὸ τὴν Ἑλλάδα ὀργανώσεώς της, τῆς εὐέλικτης προ-
σαρμοστικότητας καὶ τῆς πείσμονος ἀνθεκτικότητας τῶν κα-
τοίκων της. Ἡ Κύπρος μοῦ προσφέρει μιὰν ἄλλη καὶ διδακτικὰ 
πολύτιμη ἐκδοχὴ τῆς Ἑλλάδος.

›
Η επιστημονική σας δραστηριότητα για την ιστορία και τον πολιτισμό της 
Μακεδονίας είναι γνωστή. Έχει οποιαδήποτε ιστορική βάση το ιδεολόγημα 

του «μακεδονισμού», ιδιαίτερα σε επίπεδο εθνότητας και γλώσσας; Πώς μπορεί 
να διαφυλαχθεί η εθνική μας κληρονομιά; Σε ποιους άξονες θα οριοθετούσα-
τε μια ιστορικά ακριβή και δίκαιη λύση στο ζήτημα της ονομασίας της ΠΓΔΜ;

Ἀσφαλῶς ἡ Πρώην Γιουγκοσλαβικὴ Δημοκρατία τῆς Μα-
κεδονίας δὲν συμπίπτει γεωγραφικὰ καὶ δὲν συνδέεται γλωσ-
σικὰ ἢ ἱστορικὰ μὲ τὸ ἀρχαῖο μακεδονικὸ βασίλειο. Ὑπάρχει 
ὅμως ἕνα κράτος τοῦ ὁποίου οἱ ἰθύνοντες διεκδικοῦν τὸ ὄνο-
μα τῆς Μακεδονίας καὶ χαίρουν ἐξωτερικῆς ὑποστηρίξεως 
ποὺ τοὺς τοποθετεῖ στὸ ἀπυρόβλητο τυχὸν ἑλληνικῶν πιέσε-
ων. Ὑπὸ τὶς παροῦσες συνθῆκες οἱ πρόσφατες θέσεις τῶν 
ἑλληνικῶν κυβερνήσεων γιὰ σύνθετο ὄνομα μὲ γεωγραφικὸ 
προσδιορισμὸ καὶ γιὰ ὅλες τὶς χρήσεις, ἐσωτερικὲς καὶ ἐξω-
τερικές, εἶναι οἱ ἐνδεδειγμένες. Ἡ ἐθνική μας κληρονομιὰ δι-
αφυλάσσεται μὲ τὴν ἔρευνα, τὴν ἀνάδειξη καὶ τὴν διάδοση 
τῆς ἱστορίας καὶ πολιτισμοῦ τῆς Μακεδονίας ἀπὸ τὴν ἵδρυ-
ση τοῦ μακεδονικοῦ βασιλείου μέχρι σήμερα.

›
Το έργο σας έχει τύχει πανευρωπαϊκής αναγνώρισης, αλλά ειδικά με τη 
Γαλλία σας συνδέουν ισχυροί πολιτιστικοί δεσμοί. Πώς βλέπετε το ρόλο της 

στην ευρωπαϊκή ολοκλήρωση, σε συνάρτηση και με το «ελληνικό πρόβλημα»;

Οἱ πολιτιστικοὶ δεσμοὶ μεταξὺ Ἑλλάδος καὶ Γαλλίας εἶναι 
παλαιοὶ καὶ πολυσχιδεῖς. Ἑδράζονται στὴν μέχρι πρό τινος 
κεντρικὴ θέση τῶν ἑλληνικῶν γραμμάτων στὴν γαλλικὴ 
ἐκπαίδευση καὶ στὴν μέχρι τὸν Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο κυρίαρ-
χη θέση τῆς γαλλικῆς γλώσσας στὴν Εὐρώπη. Ἡ Γαλλία λόγῳ 
τῆς ἐπαναστατικῆς της παραδόσεως ὑπῆρξε ἡ κυριώτερη 
ἑστία τοῦ φιλελληνισμοῦ κατὰ τὴν περίοδο τῆς ἑλληνικῆς 
ἐπαναστάσεως καὶ ὁ μαγνήτης ποὺ σὲ περιόδους αὐταρχικῶν 
καθεστώτων στὴν Ἑλλάδα προσείλκυσε μεγάλο ἀριθμὸ διω-
κομένων Ἑλλήνων. Πέρα ἀπὸ τοὺς πολιτιστικοὺς δεσμούς, ἡ 
Γαλλία ὡς μεγάλη εὐρωπαϊκὴ καὶ μεσογειακὴ δύναμη εἶχε καὶ 
ἔχει πολιτικὰ καὶ οἰκονομικὰ συμφέροντα στὴν Ἑλλάδα, κατὰ 
καιροὺς δέ, ὅπως ἐπὶ προεδρίας Giscard d’Estaing, εἶχε τὴν 
φιλοδοξία νὰ ἀποκτήσει μαζί της εἰδικὴ σχέση, ἐκτοπίζοντας 
ἀπὸ τὴν κυρίαρχη διπλωματική τους θέση τοὺς Ἀμερικανοὺς 
ἢ ἀπὸ τὴν οἰκονομικὴ τοὺς Γερμανοὺς ἀνταγωνιστές της. Δὲν 
ὑπάρχει ἀμφιβολία ὅτι ἡ Γαλλία θὰ ἐπιθυμοῦσε νὰ ἀξιοποιήσει 
τὴν ἐκλογὴ τοῦ συμπαθοῦς στοὺς Ἕλληνες François Hollande 
γιὰ νὰ συσφίγξει τὴν σχέση της μὲ τὴν Ἑλλάδα σὲ μία κοινὴ 
προσπάθεια χαλαρώσεως τῆς ἀσφυκτικῆς γερμανικῆς οἰκονο-
μικῆς ὀρθοδοξίας. Ἡ εὐόδωση τῆς πολιτικῆς αὐτῆς θὰ ἐξαρ-
τηθεῖ ἀπὸ τὰ περιθώρια δράσεως ποὺ θὰ τῆς ἐπιτρέψουν τὰ 
οἰκονομικά της καὶ ἀπὸ τὴν ἀνταπόκριση ποὺ θὰ εὕρει ἀπὸ 
τὴν ἑλληνικὴ κυβέρνηση.

›
Σε συνέντευξή σας στην Καθημερινή και στην Άννα Γριμάνη (24.8.2008, 
«Πατριδογνωσία»), καλούμενος να χαράξετε την «οδό των Ελλήνων 

στον παγκόσμιο χάρτη», απαντήσατε: «Η αριστεία. Χωρίς αριστεία, ένα μι-
κρό έθνος σαν το ελληνικό δεν έχει ελπίδα αλλά ούτε και λόγο να επιβιώ-
σει». Τέσσερα χρόνια μετά, με όσα έχουν μεσολαβήσει, πόσο απέχουμε από 
το στόχο αυτό; Πώς ορίζετε την αριστεία ενός έθνους στο σύγχρονο κόσμο;

Τέσσερα χρόνια μετὰ τὸ 2008 ὁ στόχος τῆς ἀριστείας 
φαίνεται νὰ ἀπομακρύνεται ὅσο ποτὲ ἄλλοτε. Ὡστόσο ἂν 
κατορθώσομε νὰ ὑπερβοῦμε τὴν κρίση χωρὶς ἐθνικὴ κα-
ταστροφή, τίποτε δὲν θὰ ἔχει χαθεῖ. Ἀντιθέτως μάλιστα, 
ἂν συναγάγομε τὰ ἀπαραίτητα διδάγματα ἀπὸ αὐτὴν καὶ 
ἐγκαταλείψομε παλιὲς κακὲς συνήθειες, θὰ μπορέσομε νὰ 
πλησιάσομε ὅσο ποτὲ ἄλλοτε τὸν στόχο μας, στὰ μέτρα 
βέβαια ἑνὸς μικροῦ ἔθνους ὅπως τὸ ἑλληνικό. Ὑπενθυμίζω 
ὅτι ἡ Μεγάλη Ἰδέα ἀρχικὰ ἦταν ἡ δημιουργία ἑνὸς ὑποδειγ-
ματικοῦ κράτους στὴν Ἀνατολή. Προσθέτω δὲ ὅτι κατὰ τὴν 
γνώμη μου ἡ οἰκονομικὴ κρίση ποὺ διανύομε εἶναι σύμπτω-
μα μιᾶς πρώτιστα ἠθικῆς καὶ ἑπομένως καὶ πολιτικῆς κρίσε-
ως. Προέχει ἑπομένως ἡ ἐπανίδρυση τοῦ κράτους. Ἔπειτα, 
ἐπειδὴ εἴμαστε ἕνα μικρὸ ἔθνος μὲ περιορισμένους πόρους, 
θὰ πρέπει νὰ ἐπιλέξομε τοὺς τομεῖς στοὺς ὁποίους ἡ χώρα 
μας ἔχει συγκριτικὸ πλενέκτημα καὶ νὰ ἐπικεντρωθοῦμε 
σ’ αὐτούς. Θὰ εἶναι τομεῖς ποὺ δὲν ἀπαιτοῦν πανάκρι-
βες ὑποδομὲς ἀλλὰ φαιὰ οὐσία. Δὲν εἶναι ἐδῶ ὁ χῶρος νὰ 
τοὺς ἀπαριθμήσω, ἀλλὰ καλύπτουν μεγάλη κλίμακα ἀπὸ 
τὶς κλασσικὲς σπουδὲς μέχρι τὴν πληροφορική.

Σημ.: Διατηρήθηκε ενσυνείδητα και στην έντυπη έκδοση το πολυ-
τονικό σύστημα που χρησιμοποιήθηκε στις γραπτές απαντήσεις.

 >> ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

Rodos Park Suites & Spa Hotel 
Ρήγα Φεραίου 12, 85100 Ρόδος 

Τηλ.: 22410 89700, Φαξ: 22410 24613 
info@rodospark.gr, www.rodospark.gr 

Η κομψότητα και η φινέτσα του Rodos Park Suites & Spa Hotel 
στην κυριολεξία σε παραπέμπει σε άλλες εποχές! 

 

Ανάμεσα σε καταπράσινα πάρκα στο κέντρο της Ρόδου,  
έξω από τα τείχη της Μεσαιωνικής πόλης  

είναι ο ιδανικός προορισμός για διακοπές «βασιλικής» διαμονής  
και αναζωογονητικής χαλάρωσης  

αλλά και για επαγγελματικά ταξίδια υψηλών προδιαγραφών! 
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24  ερμής 

ή άρρηκτη λοιπόν σχέση που δημιούργησε το Κολλέ-
γιο με τη θεατρική τέχνη, δεν θα μπορούσε να μεί-
νει εκτός Εθνικού Θεάτρου. Από τον Αλέξη σολο-

μό και τον δημήτρη Χορν, τον Γιώργο σεβαστίκογλου, τον 
Κώστα Αρζόγλου, τον Γιάννη Χουβαρδά και τον βίκτωρα 
Αρδίττη. Οι παραπάνω απόφοιτοι μας και όχι μόνο έχουν 
υπάρξει εκτός από επιτυχημένοι ηθοποιοί και σκηνοθέτες, 
και στυλοβάτες στην πορεία του Εθνικού Θεάτρου.

«Ναι όντως, το Κολλέγιο καλλιεργεί τη θεατρική (και 
γενικότερα την πνευματική δημιουργία) ανέκαθεν. Ως προς 
εμένα, η ενασχόλησή μου με τις θεατρικές δραστηριότητες 
στο σχολείο τότε ήταν καταλυτική: μου άνοιξε τα μάτια και 
την ψυχή σε πολλά και επίσης με βοήθησε να εκφράζω τον 
εσωτερικό μου κόσμο, που μέχρι τότε ήταν ιδιαίτερα άναρ-
θρος. Η επαγγελματική μου ενασχόληση με το θέατρο ήταν 
απλώς η φυσική προέκταση των παραστάσεων στις οποίες 
συμμετείχα στο Κολλέγιο», μας λέει με βεβαιότητα ο Γιάν-
νης Χουβαρδάς ’69.

 >>  ΑΦΙΕΡΩΜΑ 

ναλογιζόμενος κανείς την προσφορά του Κολλεγίου στην κοινωνία και στους μαθητές του, θα μπορέσει 
να ξεχωρίσει πολλές διαφορετικές ποιότητες που έθρεψαν όλες αυτές τις γενιές παιδιών που φοίτησαν 
και αποφοίτησαν από το Σχολείο μας. Η πρωτιά σε ακαδημαϊκές επιτυχίες, πολιτικές καριέρες, επιτυ-
χημένους επιχειρηματίες και επιστήμονες ήταν δεδομένη από τα πρώτα κιόλας χρόνια λειτουργίας του 
Σχολείου. Είναι πολύ σημαντικό όμως ότι σε όλα αυτά ήρθε και προστέθηκε, επίσης αρκετά νωρίς, μια 
πρωτόγνωρη αφοσίωση –για τα ελληνικά δεδομένα- στην ενασχόληση με την προώθηση του πολιτι-
σμού και των τεχνών. Την μεγαλύτερη από τις καλλιτεχνικές παραδόσεις του σχολείου μας, την έχει 
κερδίσει επαξίως το θέατρο.

Για να κάνει κανείς ένα αφιέρωμα συνολικό στη σχέση του Κολλεγίου με το Θέατρο θα χρειαζόταν 
ένα ολόκληρο τεύχος Ερμή, και για αυτό θα πρέπει να είμαστε πολύ περήφανοι.

Ας σταθούμε λοιπόν στον κορυφαίο θεατρικό θεσμό της Ελλάδας. Το Εθνικό Θέατρο. Μιλήσαμε με τον Καλ-
λιτεχνικό του Διευθυντή, Γιάννη Χουβαρδά ’69, το Διευθυντή της Δραματικής Σχολής, Βίκτωρα Αρδίττη ’67, 
και τον Καθηγητή/σκηνοθέτη Γιάννη Μαργαρίτη Χ74. Τρεις κορυφαίους Έλληνες σκηνοθέτες που αυτή τη 
στιγμή επιτελούν σημαντικό έργο στο Εθνικό μας Θέατρο και τη Δραματική Σχολή του.

Το Εθνικό Θέατρο μετράει πλέον περισσότερο από έναν αιώνα λειτουργίας και σίγουρα έχει διαδραματίσει 
καθοριστικό ρόλο στα θεατρικά δρώμενα της Ελλάδας όλα αυτά τα χρόνια.

Εθνικό 
Θέατρο

Ο κορυφαίος θεατρικός φορέας
της χώρας με την «κολλεγιακή ματιά»
σημαντικών εκπροσώπων του

To κτήριο Τσίλλερ ανακαινισμένο, κεντρική σκηνή του Εθνικού

Μέσα 
στο 

του Ντίνου Ψυχογιού ’09
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Θα μπορούσαμε δηλαδή να 
πούμε ότι το πώς προάγει το σχο-
λείο μας τη θεατρική παιδεία θα 
έπρεπε να λειτουργήσει σαν πρό-
τυπο για όλα τα σχολεία. «Θα 
έπρεπε να είναι τουλάχιστον δε-
δομένο. Είναι πολύ σημαντικό που 
το Κολλέγιο δίνει μεγάλη σημασία 
στο θέατρο και το γνωρίζει στους 
μαθητές του, αλλά έτσι θα έπρε-
πε να γίνεται σε όλα τα δημόσια 
σχολεία. Το θέατρο απουσιάζει πο-
λύ από την παιδεία σήμερα», συ-
μπληρώνει ο Βίκτωρας Αρδίττης 
’67, που, ως διευθυντής της δρα-
ματικής σχολής του Εθνικού Θε-
άτρου, είναι ο πλέον αρμόδιος να 
μιλήσει για τη θεατρική παιδεία.

Ο Γιάννης Μαργαρίτης 
Χ74 προσθέτει: «Εγώ 
έτυχε να ακολουθήσω το 

δρόμο του Θεάτρου. Είχα ένα μου-
σικό συγκρότημα, από το οποίο δύο 
άλλοι φίλοι έγιναν επαγγελματίες 
και φτασμένοι μουσικοί. Το Κολλέ-
γιο βοηθούσε τα παιδιά να αποκτή-
σουν πάρα πολλά ενδιαφέροντα, 
άνοιγε τους ορίζοντες. Εγώ απο-
φάσισα να γίνω σκηνοθέτης όταν 
ο Αρζόγλου ήρθε ως απόφοιτος και μας σκηνοθέτησε τον 
Κοριολανό. Εντυπωσιάστηκα και αυτό ήταν. Ο υπεύθυνος 
του ομίλου Ματλάγκα, με άφησε να σκηνοθετήσω την επό-
μενη χρονιά ένα μέρος από τον "Βυσσινόκηπο"».

ή συμβολή κάθε φορά των καθηγητών-υπευθύνων του 
ομίλου ήταν καταλυτική στην απόφαση των μαθητών που 
ακολούθησαν την πορεία τους στο θέατρο και μετά την 
αποφοίτηση τους. το Κολλέγιο δίνει μια σημασία στην τέ-
χνη που θα έπρεπε να υπάρχει αντίστοιχη από το κράτος 
σε κάθε μαθητή.

«Δυστυχώς ζούμε σε μια χώρα 
που η τέχνη δεν θεωρείται κάτι ιδι-
αίτερα χρήσιμο στην κοινωνία, του-
λάχιστον όσον αφορά την χρηματο-
δότηση από το κράτος. Ειδικά σή-
μερα, με τα προβλήματα που αντι-
μετωπίζουμε, η ενασχόληση με τις 
τέχνες μοιάζει περιττή. Ελπίζω ότι 
αυτό θα αλλάξει σύντομα και η εκ-
παιδευτική κοινότητα θα συνειδη-
τοποιήσει το πόσο απαραίτητη εί-
ναι η θεατρική παιδεία, και θα θε-
σμοθετηθεί στα σχολεία» σχολιάζει 
ο Γιάννης Μαργαρίτης Χ74 για το 
πρόβλημα της έλλειψης θεατρικής 
παιδείας στην εκπαίδευση.

στην Ελλάδα σήμερα ανε-
βαίνουν πάρα πολλές πα-
ραστάσεις ετησίως, αλλά, 

ταυτόχρονα, ο χώρος έχει ένα από 
τα μεγαλύτερα ποσοστά ανεργίας.

«Αυτό είναι ένα γενικότερο 
πρόβλημα που ξεκινάει από την 
αδυναμία της τέχνης να αποτελεί 
μια ενασχόληση με κέρδος. Το θέ-
ατρο ειδικότερα. Επειδή πρόκειται 
για έναν τομέα που αναζητεί πρω-
τίστως την καλλιτεχνική εξέλιξη 
και την διεύρυνση των οριζόντων. 

Γι' αυτό λοιπόν δεν μπορεί να υπάρξει τέχνη που να μην είναι 
εξαρτημένη από τις χορηγίες. Σήμερα αυτό μεταφράζεται στην 
ενασχόληση του κράτους και τις κρατικές υποδομές και επιχο-
ρηγήσεις. Δυστυχώς η ελάχιστη ενασχόληση που έχει το κρά-
τος με την θεατρική εκπαίδευση αλλά και την θεατρική πα-
ραγωγή δεν είναι πάντα αρκετή και δεν γίνεται με τον σωστό 
τρόπο», σημειώνει ο Βίκτωρας Αρδίττης ’67, ο οποίος, με-
τά τις σπουδές του στο Οικονομικό της Νομικής, σπούδασε 
θεατρολογία στο Παρίσι και μαθήτευσε δίπλα σε μεγάλους 
σκηνοθέτες στη Γαλλία και στη Γερμανία.

To πρώτο κρατικό μας θέατρο εγκαινιάστηκε το έτος 1901. Πρωτολειτούργησε ως Βασιλικό Θέ-
ατρο και το 1908 έκλεισε «επ́ αόριστον». Ιδρύθηκε με την επωνυμία Εθνικό Θέατρο το 1930 από 
τον Υπουργό Παιδείας Γεώργιο Παπανδρέου. Με το Νόμο 2273/94 ιδρύθηκε το Ν.Π.Ι.Δ. με επω-
νυμία «Εθνικό Θέατρο», οργανισμός μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα. Στα αγγλικά η επωνυμία 
του είναι Greek National Theater. Σκοπός του είναι η μέσω της θεατρικής τέχνης προαγωγή 
της πνευματικής καλλιέργειας του λαού και η διαφύλαξη της εθνικής πολιτιστικής ταυτότητας. 

Σκηνή από την πρώτη εκ των 111 σκηνοθεσιών του Αλέ-
ξη Σολομού στο Εθνικό, Όπως σας αρέσει του Σaίξπηρ 
(1950)

Σκηνή από τις Εκκλησιάζουσες του Αριστοφάνη σε σκη-
νοθεσία Γιάννη Μαργαρίτη (1987)

         Γιάννης Χουβαρδάς ’69               Βίκτωρας Αρδίττης ’67              Γιάννης Μαργαρίτης Χ74

Ο Περικλής του Σαιξπηρ σε σκηνοθεσία Γιάννη Χουβαρδά ανέ-
βηκε φέτος το χειμώνα, φιλοξενήθηκε στο Shakespeare's Globe 
στο Λονδίνο και θα κάνει περιοδεία στην Ελλάδα το καλοκαίρι.
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Όσο για το Εθνι-
κό Θέατρο, ο 
Γ. Χουβαρ-

δάς ’69, που διανύει 
τον πέμπτο χρόνο της 
θητείας του ως Καλλι-
τεχνικός διευθυντής 
υποστηρίζει ότι: «Ένα 
Εθνικό Θέατρο μπορεί 
να συνδεθεί με την πο-
ρεία μιας χώρας μέσα 
από την επίδραση που 
έχουν οι πολιτιστικές 
και ιδεολογικές προτά-
σεις που καταθέτει στο κοινό του. Μια χώρα εξελίσσεται 
όταν εξελίσσονται οι πολίτες της και, κάτω από αυτό το πρί-
σμα, ένα Εθνικό Θέατρο οφείλει να είναι σε επαφή με την 
επικαιρότητα, να πραγματεύεται μέσα από τις παραγωγές 
του τα καίρια ερωτήματα που απασχολούν τους κατοίκους 
μιας χώρας και να πυροδοτεί γόνιμους προβληματισμούς 
που είναι ικανοί να βελτιώσουν την εικόνα μιας κοινωνίας»

Περαιτέρω, όσον αφορά την ύπαρξη τόσων πολλών θε-
άτρων και παραγώγων μάς τονίζει:

«Η θεατρική μας παραγωγή δεν πάσχει από έλλειψη ποι-
ότητας. Τόσο οι παλαιότεροι όσο και οι νέοι καλλιτέχνες του 
θεάτρου έχουν καταθέσει, και συνεχίζουν να το κάνουν, δείγ-
ματα γραφής υψηλής ποιότητας σε όλα τα επίπεδα. Οι γενι-
κοί αφορισμοί δεν νομίζω ότι ταιριάζουν, αλλά ούτε και ωφε-
λούν. Μέσα σε μια τόσο μεγάλη “αγορά”, είναι αναπόφευκτο 
να υπάρχουν καλύτερα και λιγότερο καλά αποτελέσματα».

το έργο του Καλλιτεχνικού διευθυντή δεν είναι καθό-
λου εύκολο. Αναλαμβάνει να καθοδηγήσει και να καθορί-
σει με επιλογές του το καλλιτεχνικό ύφος και τη γραμμή 
του Εθνικού μας Θεάτρου. Από αυτήν την θέση έχουν πε-
ράσει κάποιοι από τους μεγαλύτερους «θεατράνθρωπους» 
της Ελλάδας, όπως ο Φώτος Πολίτης και ο δημήτρης Ρο-
ντήρης.

το Εθνικό Θέατρο είχε λοιπόν συγκεκριμένο χαρακτή-
ρα ανάλογα με τον Καλλιτεχνικό του διευθυντή.

«Επιθυμία μου ήταν έναν ανοιχτό Εθνικό Θέατρο, που 
να συνομιλεί με το σήμερα σε εθνικό και διεθνές πεδίο. Ένα 
Εθνικό Θέατρο που να στηρίζει τους αξιόλογους καλλιτέ-
χνες, χωρίς προαπαιτούμενα ή στεγανά. Τέλος, ένα Εθνικό 
Θέατρο που να υποδέχεται στους χώρους του ένα ευρύ κοι-
νό, με στόχο μια αμφίδρομη επικοινωνία μαζί του.

Με την ολοκλήρωση της πέμπτης χρονιάς μου στην 
Καλλιτεχνική Διεύθυνση, αισθάνομαι πως ένα μεγάλο μέ-
ρος από αυτούς τους στόχους έχει υλοποιηθεί. Κάτι, ωστό-
σο, που δεν αναστέλλει την προσπάθειά μας για το καλύ-
τερο, όπως και τη συνεχή επαγρύπνηση για διόρθωση των 
λαθών που αναπόφευκτα γίνονται», μας απαντάει ο Γιάν-
νης Χουβαρδάς ’69, ερωτώμενος για τους δικούς του στό-
χους και για το κατά πόσο αυτοί επιτεύχθηκαν.

στην ίδια ερώτηση για τη δραματική σχολή του Εθνι-
κού θεάτρου, ο Βίκτωρας Αρδίττης ’67 σημειώ-
νει: «Ανέλαβα την θητεία μου μαζί με τον κ. Χου-

βαρδά. Είχαμε όλα αυ-
τά τα χρόνια μια άψο-
γη συνεργασία. Δικός 
μου στόχος ήταν να γί-
νει μια “ανανέωση” της 
Δραματικής Σχολής τό-
σο ως προς το πρόγραμ-
μα, την ύλη και τον τρό-
πο διδασκαλίας των μα-
θημάτων αλλά και τη 
διεξαγωγή των εξετάσε-
ων. Πιστεύω πως σταδι-
ακά αυτό κατέστη εφι-
κτό. Βέβαια υπάρχουν 

εμπόδια αξεπέραστα για τη Σχολή. Ένα από αυτά είναι το 
ότι δεν είναι ένας ανεξάρτητος κρατικός φορέας, αλλά είναι 
άμεσα συνδεδεμένη με το Εθνικό Θέατρο. Αυτό έγινε διότι 
αρχικά δημιουργήθηκε ως Σχολή προκειμένου να αναθρέ-
φει τις επόμενες γενιές ηθοποιών του Εθνικού. Πλέον αυτό 
το χαρακτηριστικό λειτουργεί ως τροχοπέδη για την εξέλι-
ξη της Σχολής».

Φέτος, το τρίτο έτος της σχολής, παρουσίασε τον 
«Γενικό Γραμματέα» του ήλία Καπετανάκη, με τη 
μορφή παράστασης ανοιχτής για το κοινό, έργο 

που δίδαξε και σκηνοθέτησε ο Γιάννης Μαργαρίτης Χ74 
για το μάθημα της υποκριτικής, στο οποίο και εξετάστη-
καν οι τελειόφοιτοι σπουδαστές.

«Κατά γενική ομολογία υπάρχει τα τελευταία χρόνια μια 
συνεχής βελτίωση του επιπέδου της Σχολής. Υπάρχει μια πο-
λυφωνία και, υπό την καθοδήγηση του κ. Αρδίττη, η Σχολή 
προσφέρει πλέον στους μαθητές πολύ μεγαλύτερη ποικι-
λία απόψεων και ερεθισμάτων. Φέτος για πρώτη φορά συ-
νέβη κάτι το οποίο θυμάμαι πως είχαμε διατυπώσει ως αί-
τημα όταν εγώ ήμουν μαθητής της Δραματικής Σχολής του 
Εθνικού, το να ανεβαίνει δηλαδή μια παράσταση από τους 
τελειοφοίτους με επαγγελματικούς όρους και ανοιχτή στο 
κοινό. Είναι πολύ συγκινητικό που ύστερα από 35 χρόνια 
έχω την τύχη να σκηνοθετώ εγώ τα παιδία στην πρώτη πα-
ράσταση με τέτοιους όρους».

δεν υφίσταται λοιπόν πρόβλημα στους ήδη υπάρχο-
ντες θεσμούς του κράτους που οφείλουν να διαφυλάττουν 
και να προάγουν τον πολιτισμό και το θέατρο στην Ελλά-
δα, καθότι αυτοί λειτουργούν και προσπαθούν να υπερβαί-
νουν τα τόσα εμπόδια που δημιουργεί η ελληνική κοινω-
νία και το Κράτος σήμερα. το πρόβλημα είναι ότι δεν είναι 
αρκετοί αυτοί οι θεσμοί και δεν υπάρχουν υποδομές. Ο ρό-
λος της Πολιτείας είναι να στηρίζει και να προστατεύει την 
ελληνική θεατρική παραγωγή και την τέχνη γενικότερα.

«Θεωρώ ότι η Πολιτεία μπορεί και πρέπει να βρίσκει 
τους μηχανισμούς για να στηρίζει τον πολιτισμό, κάτι που 
τώρα το κάνει αποσπασματικά, ελλειπτικά και βαρύθυμα. 
Αρκεί αυτή η στήριξη να μην κάνει ατροφική την ίδια την 
πολιτιστική παραγωγή, να μην υπνωτίζει δηλαδή τους καλ-
λιτέχνες. Γιατί, από μόνη της, καμία οικονομική υποστήρι-
ξη δεν αρκεί για να δημιουργήσει πολιτιστικό αποτέλεσμα» 
σχολιάζει επί του θέματος ο Γιάννης Χουβαρδάς ’69.



«Είναι επιτακτική η ανάγκη 
ίδρυσης μιας κρατικής Ανώτατης 
Ακαδημίας Τεχνών. Ενός κρατι-
κού ιδρύματος δηλαδή στο οποίο 
θα φοιτούν παιδιά που θέλουν να 
γίνουν ηθοποιοί, σκηνοθέτες, μου-
σικοί, ζωγράφοι κλπ. Η ύπαρξη τέ-
τοιων τμημάτων σε Πανεπιστημι-
ακά Ιδρύματα δεν είναι αρκετή. 
Είμαστε σε διαβουλεύσεις αυτόν 
τον καιρό με τη θεατρική και παι-
δαγωγική κοινότητα και προσπα-
θούμε να επιτευχθεί η συμφωνία 
κατ’ αρχήν για την ανάγκη ίδρυσης μιας τέτοιας Ακαδημί-
ας» λέει ο Βίκτωρας Αρδίττης ’67.

Για το επίπεδο του ελληνικού θεάτρου ο Γιάννης Μαρ-
γαρίτης Χ74 πιστεύει πως «Δεν μπορεί κανείς να είναι 
απόλυτος όσον αφορά την ποιότητα του θεάτρου στην Ελ-
λάδα. Μπορεί να δεις εξαιρετικές παραστάσεις αλλά και 
άθλιες. Μπορείς να δεις υπέροχους ηθοποιούς και άλλους 
που να τους λείπουν τα βασικότερα στοιχεία τεχνικής εκ-
παίδευσης. Είναι κάτι το αντιφατικό. Νομίζω πως αυτή η 
αντιφατικότητα που χαρακτηρίζει το θέατρο, χαρακτηρί-
ζει και ολόκληρη την ελληνική κοινωνία. Δεν θα μπορού-
σε λοιπόν το θέατρο να αποτελέσει εξαίρεση. Είναι καθρέ-
φτης της ελληνικής πραγματικότητας, η οποία μπορεί με 
την ίδια ευκολία να σου παρουσιάσει ένα θαύμα ή να πα-

ρουσιαστεί ως μια τριτοκοσμική 
πραγματικότητα».

τα πράγματα δεν είναι εύ-
κολα σήμερα. Για κανέ-
ναν. ή τέχνη όμως, και 

κυρίως το θέατρο, έχει αναλάβει 
ένα σπουδαίο ρόλο. την αγωγή. 
την εκπαίδευση. το θέατρο εί-
ναι η πλέον εκπαιδευτική εμπει-
ρία και πρέπει τώρα όσο ποτέ να 
είναι στην πρώτη γραμμή της πο-
λιτιστικής δράσης στην Ελλάδα. 

το μέλλον φαίνεται δύσκολο. Αλλά ας επενδύσουμε σε αυ-
τό το μέλλον και ας αποφασίσουμε ότι οι τέχνες δεν θα εί-
ναι μια πολυτέλεια ούτε μια υποχρέωση. Ας αποφασίσου-
με ότι θα είναι μέρος της ζωής μας. ή σχέση του σχολείου 
μας με τις τέχνες δεν σταματάει. το Κολλέγιο έχει αναλά-
βει έναν ρόλο προστάτη του θεάτρου στη μικρή κοινωνία 
των μαθητών. τα τελευταία χρόνια αποφοίτησαν κάποιοι 
μαθητές που κάνουν τώρα τα πρώτα τους θεατρικά βήμα-
τα. δυο από αυτούς θα είναι σε λίγους μήνες τελειόφοιτοι 
της δραματικής σχολής του Εθνικού. Όσα πράγματα κι αν 
αλλάζουν, οφείλουμε να διατηρήσουμε αυτά που ενισχύ-
ουν την ύπαρξη μιας κοινωνίας υγιούς, με υψηλής ποιότη-
τας καλλιτεχνική παραγωγή. Και το Κολλέγιο έχει ανα-
λάβει μεγάλη ευθύνη απέναντι στην ελληνική κοινωνία.

Νίκη της Λούλας Αναγνωστάκη, σε σκηνοθεσία του Βί-
κτωρα Αρδίττη, ανέβηκε το χειμώνα στο ΕΘνικό Θέατρο

Κουφίτσα 1

& Ιασωνίδου 20

Θεσσαλονίκη 54-635

Τηλ.: 2310 209514
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Το Αιγαίο ως διαχρονικός 
φυσικός & πολιστικός θησαυρός

Είναι γνωστό ότι το Αιγαίο είναι μία πολύ ιδι-
αίτερη περιοχή του πλανήτη, φιλική προς τον 
άνθρωπο, πλούσια σε πρώτες ύλες, τροφή και, 
ασφαλώς, με απαράμιλλο φυσικό κάλλος.

Πάντοτε προσπαθώ, με αυτά που διδάσκω και γρά-
φω, να συγκροτήσω μία «ολιστική» ενότητα που να 

περιέχει τις επιστήμες της θάλασσας, την προστα-
σία και διατήρηση του Περιβάλλοντος, την τέ-

χνη και τις ανθρωπιστικές Επιστήμες. 

Δίκτυο Θαλάσσιων 
Προστατευόμενων Περιοχών
στις Κυκλάδες

Μια προσπάθεια 
για το θαλάσσιο 
και παράκτιο περιβάλλον 
υπό την αιγίδα 
του Ιδρύματος Κουστώ 
στο πλαίσιο 
της εναρμόνισης 
με την ευρωπαϊκή 
νομοθεσία.

Tου Πέτρου Νικολαΐδη, Χ70*

*   O Πέτρος Νικολαϊδης, Χ70 είναι Ωκεανογράφος 
Ειδικός Μηχανικός Εναλίων  Έργων, Ερευνητής 
Υποθαλασσίων και Παρακτίων Οικοσυστημάτων,  
Συντονιστής του Προγράμματος.

 >>  ΘΕΜΑ 

Για ένα
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Καταλήγω λοιπόν στο συμπέρασμα ότι το θαλασσινό 
στοιχείο, ιδίως το αιγαιοπελαγίτικο και το κυκλαδικό, έχει 
διαδραματίσει και συνεχίζει να διαδραματίζει ένα σημαντι-
κότατο ρόλο στην ανάπτυξη και την εξάπλωση του Πολι-
τισμού. δεν είναι τυχαίο που τόσοι σημαντικοί πολιτισμοί 
ξεκίνησαν και αναπτύχθηκαν εδώ αδιάλειπτα: στο νότιο 
Αιγαίο, έχουν πρόσφατα ανακαλυφθεί μεγάλης έκτασης 

μεσολιθικοί και νεολιθικοί οικι-
σμοί,  όπως αυτοί στο Μα-

ρουλά της Κύθνου 
και την Φτε-

λιά της 
Μυκό-

νου. Έπονται η κυκλαδική περίοδος, οι εποχές του Χαλκού 
και του σιδήρου και η ιστορική πορεία του Αιγαίου συνε-
χίζεται με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά στη γεωμετρική, την 
αρχαϊκή, την κλασσική, την αλεξανδρινή- ελληνιστική, τη 
ρωμαϊκή, τη βυζαντινή, καθώς και την οθωμανική και φρα-
γκική περίοδο, με την καθεμία να προσθέτει στη δημιουργία 
ενός ιδιαίτερου πολιτισμικού περιβάλλοντος. ταυτόχρο-
να, το πλούσιο και πολύ μεγάλης γεωλογικής ποικιλότητας 
υπόστρωμα, λόγω της έντονης ηφαιστειακής και τεκτονικής 
δραστηριότητας στην Ελλάδα, παρέχει άφθονα υλικά για 
την εκρηκτική βιοποικιλότητα, π.χ. στα άνθη που παρατη-
ρούμε στην Ελλάδα, ιδίως την άνοιξη.

Οι συνθήκες αυτές, σε συνέργεια με το ήπιο κλίμα, την 
εύκολη πρόσβαση σε τροφή από ξηρά και θάλασσα, 

άφθονες πρώτες ύλες όπως οψιανό, σμύριδα, μέ-
ταλλα, μάρμαρο, γρανίτη αλλά και το γεγονός 

ότι κάθε νησί είναι στην ουσία ένα οχυρωμέ-
νο κάστρο που περιβάλλεται από θάλασσα, 

είναι πράγματι ιδανικές για την ανάπτυξη 
πολιτισμού: εδώ γεννήθηκαν η ελεύθερη 
σκέψη, η φιλοσοφία, τα μαθηματικά, η 
τεχνολογία, οι επιστήμες, η ποίηση, το θέ-

ατρο και ο λόγος, η δημοκρατία αλλά και 
η τυραννία, η ολιγαρχία, αλλά και, όπως δι-

απιστώσαμε εσχάτως, και η …κλεπτοκρατία! 
Ο μέγιστος παράγοντας όμως που θεωρώ ότι 

έχει διαδραματίσει τον σημαντικότερο ρόλο στην γέν-
νηση και ανάπτυξη τόσων πολιτισμών είναι ο ελεύθερος 

χρόνος, άλλως, η σχόλη!  Πάντοτε μου άρεσε πολύ ο όρος 
αυτός και η σχέση του με το «σχολείο», συχνά δε επικαλέ-
σθηκα την ετυμολογία του όταν δεχόμουν επιπλήξεις από 
καθηγητές του Κολλεγίου για 
αφηρημάδα και πιστή εφαρ-
μογή της  αρχής της ήσσονος 
προσπάθειας! 

 Όλα λοιπόν τα παραπά-
νω εξαιρετικά γνωρίσματα 
του πολιτισμού δεν θα είχαν 
δημιουργηθεί αν δεν μας το 
επέτρεπε η πολύτιμη σχόλη, 
ο απαιτούμενος και απαραί-
τητος ελεύθερος χρόνος που 
στο Αιγαίο σήμαινε ευκαιρία 
για δημιουργία. Οι νομάδες αντίθετα, δεν έχουν την πο-
λυτέλεια του περίσσιου χρόνου για να διακοσμήσουν ένα 
χρηστικό αντικείμενο με παραστάσεις και σχέδια, με απο-
τέλεσμα, ελλείψει δημιουργικού χρόνου να είναι αδύνατη 
η ελεύθερη σκέψη, ο διάλογος, η συν-ανα-ζήτηση μεταξύ 
σκεπτόμενων ανθρώπων. 
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Η ανάγκη προστασίας των θαλάσσιων περιοχών
Η ιδέα και το χρονικό του εγχειρήματος

ή εκρηκτική βιοποικιλότητα αποτελεί βέβαια 
χαρακτηριστικό και της θάλασσας του Αιγαί-
ου. Για την προστασία της, η Ευρωπαϊκή Ένω-
ση έχει θεσπίσει νομοθεσία που θα πρέπει να 

εφαρμοσθει πλήρως από τα Κράτη-Μέλη έως το 2020. Με-
ταξύ άλλων, προβλέπεται ότι μέχρι αυτή την καταληκτική 
ημερομηνία υποχρεούμαστε να έχουμε δημιουργήσει ένα 
εκτεταμένο δίκτυο θαλασσίων προστατευομένων περιο-
χών ώστε να προστατεύεται τουλάχιστον ένα 10% των θα-
λασσίων μας εκτάσεων.

Από το 1980, ξεκίνησα αόκνως να συντάσσω μελέτες 
και επιστολές για τη δημιουργία δικτύου θαλάσσιων προ-
στατευόμενων περιοχών (ΘΠΠ) στις θάλασσές μας  με 

αποδέκτες το υπουργείο Πολιτισμού, τον ΕΟτ, το υπουρ-
γείο Εμπορικής Ναυτιλίας, το υπουργείο Παιδείας αλλά 
βεβαίως, ως είθισται, χωρίς κανένα απολύτως αποτέλεσμα, 
με δεδομένο ότι τα ζητήματα βρίσκονται εκτός της σφαί-
ρας του συνήθους πολιτικού ενδιαφέροντος στη χώρα μας.

Περαιτέρω, το 
θέμα, σε αυτή τη 

διάσταση, τέθηκε 
πολύ σοβαρά 

ήδη από το 1999, και πά-
λι όμως χωρίς όμως συνέχεια από την 

πολιτική ηγεσία, σε διημερίδα που οργάνωσα 
στην Πάρο με θέμα 

«Δίκτυα 
Θαλασσίων 

Προστατευομένων 
Περιοχών στο Αιγαίο».

Ήταν λοιπόν ευτυχής συγκυρία το ότι βρέθηκε πέρυσι 
στη σαντορίνη ο Πιέρ-υβ Κουστώ, ο τριαντάχρονος γιος 
του Ζακ-υβ Κουστώ, ο οποίος αγάπησε τόσο πολύ το Αι-
γαίο και τις Κυκλάδες ώστε αποφάσισε να ηγηθεί μιας νέας 
προσπάθειας για την οριοθέτηση, θέσπιση και λειτουργία 
δικτύου θαλασσίων προστατευομένων περιοχών στις Κυ-
κλάδες.

Είχα την τύχη και την τιμή να έχω συνεργασθεί το 1976 
με τον πατέρα Κουστώ στις ανασκαφές του ναυαγίου των 
Αντικυθήρων και στην έρευνα του βρεταννικού, έξω από 
την Κέα. Αναπτύχθηκε μία καλή φιλία μεταξύ μας που κρά-
τησε έως τον θάνατό του το 1997. 

Αυτήν λοιπόν την φορά πιστεύω ακράδαντα ότι θα 
πετύχουμε, 

 ● κυρίως, γιατί είναι επιταγή της ΕΕ, από το 2012 έως το 
2020 να έχει διευθετηθεί πλήρως το ζήτημα

 ● διότι το όνομα Κουστώ έχει βαρύτητα και κύρος, αλ-
λά επίσης διότι η συγκυρία είναι εξαιρετικά ευνοϊκή 

 ● διότι έχουμε τρεις πολύ σοβαρούς συμμάχους στις βρυ-
ξέλλες, και ειδικότερα την Επίτροπο Αλιείας Μαρία 
δαμανάκη, η οποία ήδη εξέφρασε στον Πιερ-υβ Κου-
στώ το ζωηρότατο ενδιαφέρον της Κομισιόν, τον Ευρω-
βουλευτή και ειδικό στο Θαλάσσιο και Παράκτιο Περι-
βάλλον Κρίτωνα Αρσένη και τον επίσης Ευρωβουλευτή 
και Χημικό Περιβάλλοντος Νίκο Χρυσόγελο.
τέλος, θα ζητήσω και από τον παιδικό φίλο και συμ-

μαθητή Πρωθυπουργό Αντώνη σαμαρά να μας βοηθήσει 
ουσιαστικά στο εθνικής σημασίας έργο, το οποίο συνάδει 
και με την ανάπτυξη του «ακαδημαϊκού τουρισμού» που 
μπορεί να λειτουργεί όλο τον χρόνο στα νησιά και τις πα-
ραλίες μας.



 › Πέτρος Νικολαΐδης Χ70

Ο σχεδιασμός και το περιεχόμενο της προσπάθειας

το δίκτυο Θαλάσσιων Προστατευομένων Περι-
οχών στις Κυκλάδες, αρχής γε-
νομένης στη σαντορίνη, θα προ-
χωρήσει ως εξής: το ερχόμενο 

φθινόπωρο, η επιστημονική μας ομάδα 
της οργάνωσης Cousteau Divers, συνεργα-
ζόμενη στο πεδίο με την ομάδα ωκεανο-
γραφικής έρευνας του Ελληνικού Κέντρου 
Θαλασσίων Ερευνών (ΕλΚΕΘΕ) και το Ιν-
στιτούτο Αιγαίου, θα συλλέξει στοιχεία και 
θα εκπονήσει μελέτη που θα υποβληθεί στο 
αρμόδιο υπουργείο. 

στη συνέχεια, με τη θετική γνωμοδότη-
ση του συμβουλίου Αλιείας, κατόπιν ειση-
γήσεως του υπουργείου, θα εκδοθεί Προ-
εδρικό διάταγμα βάσει των Ν. 420/70, 1740/87 και του Ν. 
2040/92 ώστε να αρχίσουμε και εμείς να απολαμβάνουμε το 
θαλάσσιο περιβάλλον που σε 2-3 χρόνια θα έχει ανακάμψει, 
όπως ήδη έχει γίνει στην Ισπανία, Γαλλία και Ιταλία εδώ και 
20 χρόνια, με τεράστια επιτυχία. Ο καταδυτικός τουρισμός 
έχει αυξηθεί σε σημείο που μόνον στην περιοχή Μέδες της 
Ισπανίας, το ετήσιο εισόδημα από καταδύσεις, ξεπερνάει 
τα 10 εκατομμύρια ευρώ!

Επιπροσθέτως, προτείνω αυτοί οι θαλάσσιοι χώροι να 

είναι συγχρόνως και χώροι επιστημονικής παρατήρησης, 
μόνιτορινγκ, ελέγχου ποιότητος περιβάλλοντος, πειρα-
μάτων από ερευνητικούς φορείς και πανεπιστήμια, χώροι 

εφαρμογής ακαδημαϊκών προγραμμάτων 
σε πεδία όπως γεωλογία, βιολογία-οικολο-
γία, αρχαιολογία, χώροι προστασίας ιστο-
ρικών ναυαγίων αλλά και χώροι πόντισης 
και παρατήρησης τεχνητών υφάλων. Κυρί-
ως όμως προτείνω οι χώροι αυτοί να χρησι-
μοποιηθούν για τα περίφημα study abroad 
προγράμματα ελληνικών και ξένων πανε-
πιστημίων και σχολών που μας φέρνουν 
πολύτιμο συνάλλαγμα.

Κρατάμε λοιπόν τις ελπίδες μας ζωντα-
νές, το Αιγαίο μας προστατευμένο και υγιές 
και...καλό καλοκαίρι!

•	 Ο Πέτρος Νικολαΐδης θα είναι φέτος τον Αύγουστο το 
τιμώμενο πρόσωπο στο AXIA International Festival 
of Music Art and Literature στη Νάξο (http://
www.facebook.com/pages/Axia-International-
Festival/299140076844423) που διοργανώνουν ο 
Alexander Reichardt και η διεθνώς αναγνωρισμένη 
κεραμίστρια συζυγός του Katharina Bolesch, όπου 
και θα αναπτύξει την προσπάθεια για τη δημιουρ-
γία του Δικτύου.

Σπούδασε Ωκεανογραφία, 
Υπερβαρική Φυσιολογία και 
Φαρμακολογία στο King’s 
College του Πανεπιστημίου 
Λονδίνου και, αφού εργά-
στηκε στην Ερυθρά, Μεσό-
γειο και Βόρειο Θάλασσα ως 
επαγγελματίας δύτης, έκανε 
μεταπτυχιακές σπουδές στο 

Μάντσεστερ (Underwater Science & Technology-Offshore 
&Coastal Engineering) με ειδίκευση στην διάβρωση με-
τάλλων στο θαλάσσιο περιβάλλον  και στους υποβρύχιους 
μη-καταστροφικούς ελέγχους. Ως φοιτητής, το 1972, συμ-
μετείχε στην αποστολή για το Υποβρύχιο Πάρκο Λίνδου.
Εργάσθηκε στη Βόρειο Θάλασσα ως ειδικός μηχανικός-δύ-
της με ειδικότητα στις ύφαλες ηλεκτροσυγκολλήσεις και 
την καθοδική προστασία μεταλλικών κατασκευών. Συ-
νεργάστηκε με αμερικανικά Πανεπιστήμια που εκτελούν 
έρευνες στο Αιγαίο με αντικείμενο την αρχαιολογία και τη 
θαλάσσια οικολογία, αλλά και σε διάφορες αποστολές του 

National Geographic ανακαλύπτοντας ο 1975 το αρχαιότε-
ρο κυκλαδικό γνωστό ναυάγιο στην νήσο Δοκό. Το 1988, 
ανακάλυψε την  ναυαρχίδα του Καρά-Αλή που είχε ανατι-
νάξει ο Κανάρης το 1822.
Μετά το 1976 ασχολήθηκε με ναυαγιαιρέσεις, ποντίσεις, 
προσαιγιαλώσεις  καλωδίων και λιμενικά έργα με την εται-
ρεία του Subsea Scientific & Technical Maritime Co., αλλά 
και συνεργαζόμενος με τις εταιρείες SMIT TAK, Wijsmuller, 
Tsavliris Salvage, Vernicos, Matsas, Διεθνείς Νηογνώμονες 
Lloyd’s, DNV, Bureau Veritas, Norske Veritas, ABS, ασφα-
λιστικές Εταιρείες, P&I Clubs ως και στις πλατφόρμες πε-
τρελαίων στον Πρίνο, των οποίων επιμελήθηκε την αρχική 
έδραση στον βυθό. Συνεργάζεται με το ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε, τα Πανε-
πιστήμια Αθηνών, Πατρών, Αιγαίου, με οργανισμούς όπως 
η ΔΕΗ, ο ΟΤΕ και η ΕΥΔΑΠ στα έργα του Μόρνου, στα νησιά 
του Αιγαίου, στην Ψυττάλεια και στη Γέφυρα Ρίου – Αντιρ-
ρίου ως ερευνητής του Πανεπιστημίου Πατρών. Είναι ανα-
γνωρισμένος επιθεωρητής υφάλων κατασκευών και πλοί-
ων από το Lloyd’s και άλλους διεθνείς νηογνώμονες. Έχει 
ιδρύσει το Ινστιτούτο Αιγαίου, έναν μη-κερδοσκοπικό ορ-

γανισμό έρευνας πεδίου και περιβαλλοντικής αγωγής δι-
δάσκοντας σε ξένους,  κυρίως Αμερικανούς και Καναδούς 
φοιτητές,  θαλάσσια βιολογία, γεωλογία,  οικολογία, αν-
θρωπολογία, υποβρύχια αρχαιολογία και καταδύσεις με 
επιστημονικό αντικείμενο.  Λειτουργεί τις σχολές Aegean 
Diving College και  Octopus Sea Trips που προσφέρουν προ-
γράμματα για παιδιά, νέους, οικογένειες και σχολεία στην 
Πάρο. Συνεργάζεται στενά με την Ελληνική Εταιρεία Πε-
ριβάλλοντος και Πολιτισμού και την Μεσόγειος SOS. Έχει 
εκπονήσει τα προγράμματα θαλάσσιας οικολογίας «Μι-
κρός Ναυτίλος» για παιδιά σε συνεργασία με το Υπουργείο 
Παιδείας. Έχει πλούσια αρθρογραφία σε Ελληνικά και ξέ-
να περιοδικά. Πρώην Ειδικός Γραμματέας του Ινστιτούτου 
Εναλίων Αρχαιολογικών Ερευνών, Society for Underwater 
Technology, Ελληνική Εταιρεία Περιβάλλοντος και Πολιτι-
σμού, Μεσόγειος S.O.S.
e-mail: aegeandive@otenet.gr, aegeandive@gmail.com   
info@aegeaninstitute.org   info@aegeandiving.gr 
Ιστοσελίδες: www.aegeandiving.gr, www.octopuseatrips.
com, www.aegeaninstitute.org   

P-Y Cousteau
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«Το πάρτι της Αθήνας!», λέγαμε το 2004, επικαλούμενοι την επιστροφή 
των Ολυμπιακών Αγώνων στη γενέτειρά τους, μετά από δύο προσπάθειες 
και την αποτυχία της πρώτης υποψηφιότητας της ελληνικής πρωτεύουσας 
για τους αγώνες του 1996. Ακολουθώντας φυσικά τη λογική της επικοινω-
νίας των προηγούμενων διοργανωτών, δηλαδή των Αυστραλών στο σίδ-
νεϊ το 2000, των Αμερικάνων στην Ατλάντα το 1996 και των Ισπανών στη 
βαρκελώνη το 1992, η Αθήνα έστειλε το 2004 το ιστορικό μήνυμα για τους 
Αγώνες, ενώ επιβεβαίωσε και τη φιλοξενία της πολυτέλειας. 

Με άψογα στάνταρ υπο-
δοχής και διαμονής για 
όλους όσοι πάτησαν 
το πόδι τους στην πό-

λη των Αγώνων, με απεριόριστο αριθ-
μό εθελοντών εντός και εκτός σταδί-
ων και με υψηλά κριτήρια της αγοράς 
για τους εργαζόμενους, αλλά και εξαι-
ρετική διαχείριση στον κρίσιμο τομέα 

του marketing, πριν και κατά τη δι-
άρκεια των Αγώνων, η Αθήνα αποτέ-
λεσε- λόγω της ιστορικής συγκυρίας- 
ξεχωριστό κεφάλαιο για τη δΟΕ. Όλα 
αυτά, ωστόσο, δεν κατάφεραν να ισο-
σκελίσουν τη μαύρη τρύπα του προϋ-
πολογισμού. Από τη δεκαετία του ’90 
έως και σήμερα, οι Αγώνες έτσι κι αλ-
λιώς μεγάλωσαν, περισσότερο από 
όσο η κάθε χώρα που τους φιλοξένη-
σε μπορούσε να αντέξει. δημιουργώ-
ντας περισσότερα προβλήματα, συ-

του Αντώνη Κατσαρού ’87* 

*  Ο Α. Κατσαρός ’87 είναι αθλητικός 
δημοσιογράφος.

γκριτικά με τις χαρές που αναφύονται 
στο διάστημα της διεξαγωγής τους.

το λονδίνο κατά συνέπεια, στην 
κακή συγκυρία της παγκόσμιας κρί-
σης, βρίσκεται στο κέντρο της ευθύνης 
για να φέρει εις πέρας- με τρόπο ανά-
λογο των δυνατοτήτων που υπόσχεται 
ο τόπος της φιλοξενίας της παγκόσμι-
ας διοργάνωσης- αυτό το απροσδιορί-
στου μεγέθους project, αλλά και να δι-
καιολογήσει την «υποχρεωτική» πλέον 
σπατάλη, η οποία αποφέρει πολύ σοβα-
ρές (εκτός από οικονομικές και) κοινω-
νικές επιπτώσεις.

ή πιο ανθεκτική κληρονομιά των 
Αγώνων για την πόλη που τους διορ-
γανώνει, συνήθως είναι η αναγέννη-
ση μιας ολόκληρης κοινότητας εντός 
των συνόρων της. Με το άμεσο κοι-
νωνικό όφελος του καθενός που ζει σε 
αυτήν. το αυτό ισχύει και για το λον-
δίνο, όμως οι Ολυμπιακοί Αγώνες δυ-
στυχώς είναι πλέον ένα εμπορικό σή-
μα το οποίο δεν κάνει όσα υπόσχεται 
η «ετικέτα» με τους πέντε κύκλους. το 
2003 η κυβέρνηση Μπλερ δημοσίευσε 
έκθεση, με το σχέδιο της διοργάνωσης, 
καταλήγοντας στο συμπέρασμα πως το 
ποσοτικό στοιχείο που στηρίζει τα προ-
βλεπόμενα οφέλη των μεγάλων γεγονό-
των είναι αδύναμο. το κόστος της φιλο-
ξενίας των Αγώνων του λονδίνου είναι 
αδύνατον να καλυφθεί στο έπακρο και 
η έκθεση κατέληγε ότι ο στόχος έπρε-
πε να είναι μόνο η χαρά που θα εισπρά-
ξει ο κόσμος. τίποτα λιγότερο, αλλά και 
τίποτα περισσότερο από αυτό.

 Αθλητισμόσ  Ούτε η αθλητική διάθε-
ση που συγγενεύει με το πνεύμα της 
άσκησης, λαμβάνει τις διαστάσεις που 
οι διοργανωτές επιθυμούν. ή προφανής 
αισιόδοξη προσέγγιση που θέλει τις οι-
κοδέσποινες χώρες να παράγουν περισ-
σότερους πρωταθλητές ποτέ δεν γίνεται 
πραγματικότητα, ενώ διαψεύδεται κά-
θε φορά και ο σχεδιασμός που επικοι-
νωνεί πως οι πολίτες θα προσεγγίσουν 

 >>  ΚΟΣΜΟΣ 

Το πάρτι (;) 
του Λονδίνου



ερμής  35

ευκολότερα την άθληση. δεν είναι 
άλλωστε τυχαίο πως οι βρετανοί δεν 
μετρούν επιτυχίες στο τένις για πα-
ράδειγμα, παρά το γεγονός ότι φιλο-
ξενούν ένα από τα κορυφαία τουρνουά 
του κόσμου, το Wimbledon. Οι Αυ-
στραλοί, από την άλλη, είδαν τα πο-
σοστά παχυσαρκίας να αυξάνουν πριν, 
κατά τη διάρκεια και μετά τους αγώ-
νες του σίδνεϊ το 2000. Κατά συνέπεια, 
εκτός των δεδομένων επαγγελματι-
κών δραστηριοτήτων, δεν παρατηρεί-
ται αυξητική τάση στην ενασχόληση 
των πολιτών με τον αθλητισμό.

 ΧρημΑτΑ  ή υπουργός του Μπλερ 
Tessa Jowell έμεινε στην ιστορία για 
την παραπλανητική της έκθεση στο 
Κοινοβούλιο, με την οποία κατάφερε 
τα μέλη του να αποδεχθούν την πρό-
βλεψη πως οι Ολυμπιακοί Αγώνες δεν 
επρόκειτο να κοστίσουν στους φορο-
λογούμενους περισσότερα από 2,375 
δισεκατομμύρια λίρες. Αυτή η «λε-
πτομέρεια» ήταν γραμμένη και στο 
φάκελο της υποψηφιότητας! Αυτό 
που οι Άγγλοι βέβαια απεύχονταν, 
έπεσε στο κεφάλι τους την πιο ακα-
τάλληλη στιγμή. Καθώς η παγκό-
σμια κρίση της οικονομίας συνιστά 
από μόνη της μεγάλο μειονέκτημα, 
όσον αφορά στα δεδομένα οικονομι-
κά στάνταρ που απαιτεί η οργάνω-
ση και η διεξαγωγή του Ολυμπιακών 
Αγώνων. Ο προϋπολογισμός του νο-
μοσχεδίου για τη διοργάνωση Ολυ-
μπιακών και Παραολυμπιακών στην 
αγγλική πρωτεύουσα ξεπεράστηκε 
σχεδόν κατά 20%, που σημαίνει 11 δι-
σεκατομμύρια λίρες (17.200.000.000 
δολάρια). Οι αρμόδιες επιτροπές του 
βρετανικού Κοινοβουλίου είχαν προ-
ειδοποιήσει από νωρίς πως ο προϋ-
πολογισμός των 9,3 δισεκατομμυρίων 
λιρών του δημοσίου, που προοριζό-
ταν για τη χρηματοδότηση των Αγώ-
νων, επρόκειτο να εξαντληθεί. ή με-
γαλύτερη ανησυχία, σύμφωνα με την 
πρόεδρο της αρμόδιας επιτροπής του 
κοινοβουλίου Margaret Hodge, είχε να 
κάνει με την άνοδο του κόστους για 
την ασφάλεια. ή εκτίμηση του οποί-
ου διπλασιάστηκε από το 2010, από 
282 εκατομμύρια λίρες (442 εκατομ-
μύρια δολάρια) σε περισσότερα από 
550 εκατομμύρια λίρες, μέχρι το δε-
κέμβριο του 2011. ή πρώιμη εκτίμηση 

της London Organizing Committee 
of the Olympic Games (LOCOG), για 
10.000 φρουρούς ασφαλείας διαψεύ-
στηκε, καθώς ο αριθμός εκτοξεύθηκε 
στους 23.700.

 όλυμπιΑκό στΑδιό  ή επιτροπή επί-
σης εξέφρασε ανησυχίες σχετικά με 
το 80.000 θέσεων Ολυμπιακό στάδιο, 
το οποίο προέβλεψε ότι θα καταλήξει, 
όπως λένε οι Άγγλοι, σε «λευκό ελέ-
φαντα», καθώς η συντήρησή του κο-
στίζει περισσότερο από το-έτσι κι αλ-
λιώς-μεγάλο κόστος της κατασκευής 

του, το οποίο άγγιξε τα 500 εκατομ-
μύρια λίρες. Οι πόροι που θα το κρα-
τήσουν στη ζωή μετά το τέλος των 
Ολυμπιακών Αγώνων δεν εξασφα-
λίστηκαν στο μέγεθος που θα καλύ-
ψουν τη συντήρησή του. ή συμφω-
νία που προέβλεπε την μετακόμιση 
και μόνιμη εγκατάσταση της λονδρέ-
ζικης ποδοσφαιρικής ομάδας West 
Ham μετά το τέλος των Αγώνων κα-
τέρρευσε τον Οκτώβριο του 2011. ή 
νέα διαδικασία δημοπρασίας, που 
προκηρύχθηκε το δεκέμβριο του πε-
ρασμένου χρόνου, με τα ενδιαφερό-
μενα μέρη να υποβάλουν προσφο-
ρές από τις 23 Μαρτίου 2012, επίσης 
δεν έφερε ουσιαστικά αποτελέσματα. 

 ΕπόμΕνη ημΕρΑ  ή μεγάλη συζήτη-
ση στην Αγγλία, εδώ και ένα χρόνο, 
βασίστηκε στις ανησυχίες, σχετικά με 
την αξιοποίηση της κληρονομιάς των 
εγκαταστάσεων από τους Ολυμπια-
κούς και την εμπλοκή της βρετανι-

κής κυβέρνησης σε αυτήν. ή κριτική 
προς την πολιτική ηγεσία στηρίχθη-
κε στο επιχείρημα πως δεν εγκρίθη-
κε το πρόγραμμα για τη συμμετοχή 
ενός εκατομμυρίου ανθρώπων επι-
πλέον σε αθλητικές δραστηριότη-
τες έως το 2013. Ο Hugh Robertson, 
υπουργός της κυβέρνησης για τον 
αθλητισμό, ωστόσο, απέρριψε τα πο-
ρίσματα της επιτροπής του κοινο-
βουλίου, αναφέροντας πως δεν υπο-
λόγισε το ποσό των χρημάτων που 
επανέρχεται στο δημόσιο ταμείο όταν 
το οικόπεδο του πάρκου πωληθεί. 

 ΑνΑγΕννηση  Οι διοργανώσεις των 
προηγούμενων Ολυμπιακών απέκτη-
σαν κακή φήμη και για τις μετακινή-
σεις των κατοίκων από τις περιοχές 
τους, αλλά και τους χώρους εργασίας 
τους. Με αποτέλεσμα οι περιθωριακοί 
και παραμελημένοι πληθυσμοί να χά-
νουν τη γη από τα πόδια τους, την ώρα 
που επενδυτές σε συνεργασία με τους 
πολιτικούς δημιουργούσαν στις περι-
οχές της πόλης που αναβαθμίζονται 
λόγων των Αγώνων τις προϋποθέσεις 
του ιδιωτικού κέρδους. Ο σχεδιασμός 
του λονδίνου έχει ήδη απομακρύνει 
περισσότερες από 300 επιχειρήσεις 
που υποστηρίζουν 5000 θέσεις εργα-
σίας και 1200 ανθρώπους από τα σπί-
τια τους, διαταράσσοντας σημαντικά 
έργα των τοπικών κοινοτήτων.

 τόυρισμόσ  το γνωστό πρόβλημα σε 
κάθε διοργάνωση με τους τουρίστες 
να αποφεύγουν όχι μόνο τη συγκε-
κριμένη πόλη, αλλά και τους διαφημι-



σμένους προορισμούς της χώρας στη 
διάρκεια των Ολυμπιακών, δεν αντι-
μετωπίστηκε από τους Άγγλους. ή κυ-
βέρνηση δεν φρόντισε για πρόσθετη 
χρηματοδότηση στα τουριστικά πρα-
κτορεία για να αντισταθμίσουν αυτή 
την επιβράδυνση.

 ΑγόρΕσ  το εμπορικό κέντρο 
Westfield, το οποίο άνοιξε πολύ πριν 
από τους Ολυμπιακούς Αγώνες ανατο-
λικά της πρωτεύουσας στο Stratford, 
αποδεικνύει την πίστη των επενδυ-
τών στη δημιουργία ενός πολύ σημα-
ντικού τόπου της βιομηχανοποιημένης 
λιανικής κατανάλωσης σε μια τοποθε-
σία που εξυπηρετείται από τις περιφε-
ρειακές συγκοινωνιακές συνδέσεις, η 
οποία θα προσελκύσει κερδοφόρους 
αριθμούς καταναλωτών. Αυτή η αντί-
φαση, σε σχέση με τις δραστικές περι-
κοπές των δημοσίων δαπανών κατά τη 
διάρκεια της ύφεσης σε μία από τις πιο 
υποβαθμισμένες περιοχές του ήνωμέ-
νου βασιλείου, επιδιώκει να αντισταθ-
μίσει τον πανικό της κρίσης των κα-
τοίκων.

 στΕγΑση  ή περιπλάνηση κατά μήκος 

του Westfield, αποκαλύπτει ζοφερή 
εικόνα, με τα μπλοκ των κατοικιών 
να εμφανίζονται υποβαθμισμένα κο-
ντά στους μεγάλους συγκοινωνιακούς 
κόμβους. ή κερδοφόρα κατά τα άλ-
λα απόδοση των επενδύσεων σε νέες 
κατοικίες ιδιοκτησίας, στοχεύει απο-
κλειστικά στην κατηγορία των νέων 
εργαζόμενων στην περιοχή. Ο εφε-
δρικός «στρατός» των υπό- απασχο-
λούμενων και κακοπληρωμένων που 
κατοικούν στα ταπεινωμένα, εξαθλιω-
μένα και θαμπά καταλύματα, εκφρά-
ζει την απελπισμένη ανάγκη τους για 
αξιοπρεπείς κατοικίες.

 θΕσΕισ ΕργΑσιΑσ  Ο σχεδιασμός, η δια-
χείριση των έργων και η μεγάλη κλί-
μακα εκδηλώσεων αξιοποίησε εξειδι-
κευμένο προσωπικό από την περιοχή 
του λονδίνου, όλο το ήνωμένο βασί-
λειο αλλά και την Ευρώπη. ή πλειο-
ψηφία αυτών των ανθρώπων έχουν 
πάντως έτσι κι αλλιώς προηγούμενη 
εργασιακή εμπειρία σε μεγάλα έργα 
υποδομής. Για εξειδικευμένα μαθή-
ματα κατάρτισης η αγγλική Κυβέρνη-
ση έλαβε επιπλέον χρηματοδότηση, 
χωρίς ωστόσο να δημιουργήσει όλες 

τις απαραίτητες ειδικότητες σε επαρ-
κή αριθμό, ώστε να μειωθεί και το πο-
σοστό της ανεργίας. Μεγάλοι χορη-
γοί των Ολυμπιακών Αγώνων, όπως η 
Atos Origin, θα εκπληρώσουν τις κερ-
δοφόρες συμβάσεις, προς όφελος των 
Αγώνων, απασχολώντας και χιλιάδες 
τοπικούς εθελοντές χωρίς ανταμοιβή.

 ΑσφΑλΕιΑ  Οι πύραυλοι εδάφους-αέ-
ρος στους Ολυμπιακούς Αγώνες δεν θα 
προσθέσουν κάποιο νέο…«άθλημα» 
στη διάρκεια της κορυφαίας αθλητι-
κής γιορτής. ή τακτική αυτή άλλω-
στε υιοθετήθηκε και στο Πεκίνο, το 
2008. ή τρανή απόδειξη πως η κυβέρ-
νηση της βρετανίας παίρνει πολύ σο-
βαρά την ασφάλεια των Αγώνων, είναι 
ακριβώς αυτή. Ο Γραμματέας Άμυνας 
Phillip Hammond έχει επιβεβαιώσει 
ότι τα όπλα αυτά θα είναι στη διάθε-
ση εκείνων που είναι επιφορτισμένοι 
με την ευθύνη της δημόσιας ασφά-
λειας. το πλήρες φάσμα των πολλα-
πλών τρόπων άμυνας θα είναι σε ετοι-
μότητα, συμπεριλαμβανομένων των 
πυραύλων εδάφους-αέρος. σύμφωνα 
με ρεπορτάζ της βρετανικής εφημερί-
δας «The Guardian», οι ήνωμένες Πο-
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Πληροφορίες και κρατήσεις: τηλ.: 22420 45041, email: info@helona-resort.gr 
www.koshelonaresort.doubletreebyhilton.com, www.helona-resort.com

Mέλος του Ομίλου LAKITIRA HOTELS: 
Hρώδου Αττικού 7, Κηφισιά 145 61, τηλ.: 210 6233500-2, email: info@lakitira.gr

DoubleTree by Hilton Resort Kos-Helona, στη μαγευτική παραλία 
της Χελώνας, στη νότια ακτογραμμή της Κω, με θέα τη Νίσυρο. 

21 πισίνες • 42 δωμάτια με πισίνα (shared pool) • 3 βίλες και 3 σουίτες, 
κάθε μία με ιδιωτική πισίνα • Κέντρο Ευεξίας, Αναζωογόνησης 

και Ομορφιάς (Spa) • Συνεδριακό Κέντρο • 2 εστιατόρια • 3 μπαρ • 
2 γήπεδα τένις • Θαλάσσια σπορ Αγ. Νικολάου 13

Βουλιαγμένη 166 71 Αθήνα
Τ 210 8990391 F 210 8955790

www.amarilia.gr
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λιτείες πρόκειται να στείλουν 1.000 άτομα ως προσωπικό 
ασφαλείας, συμπεριλαμβανομένων πρακτόρων του FBI. 

 ΕξωτΕρικη  πόλιτικη  την ίδια ώρα οι Αγώνες δίνουν την ευ-
καιρία σε ορισμένους να αμφισβητήσουν την εξωτερική πο-
λιτική της Αγγλίας. Ή και να απορρίψουν ενδεχόμενες κρυ-

φές ατζέντες. Με αποτέλεσμα 
το πνεύμα των Ολυμπιακών 
να μην φωτίσει με την έντα-
ση που θέλουν οι διοργανωτές. 
το επεισόδιο μεταξύ της αγ-
γλικής κυβέρνησης και εκείνης 
της Αργεντινής, με αφορμή το 
τηλεοπτικό σποτ που παρου-
σίαζε τον αρχηγό της ομάδας 
χόκεϊ της Αργεντινής να τρέ-
χει στους δρόμους του Port 
Stanley Puerto Argentino στα 
νησιά Falkland, στέλνοντας το 
μήνυμα: «Για να αγωνιστούμε 
στο Αγγλικό έδαφος, προετοι-

μαζόμαστε στο έδαφος της Αργεντινής», με το προφανές 
υπονοούμενο ότι οι νήσοι Μαλβίνες (όπως τις αποκαλούν 
στην Αργεντινή) είναι αργεντίνικο έδαφος, αναστάτωσε εκ 
νέου τις διπλωματικές σχέσεις των δύο χωρών.

ή διαφήμιση τελειώνει με μήνυμα από το γραφείο του 
Προέδρου της Αργεντινής, αποτίοντας φόρο τιμής στους 
«ηρωικούς νεκρούς μας και τους βετεράνους του πολέμου 
στις Μαλβίνες, μεταξύ της Αργεντινής και του Ηνωμένου 
Βασιλείου». ή διαφημιστική εταιρεία που σχεδίασε το σποτ 
και εδρεύει στη Νέα υόρκη, εξέδωσε ανακοίνωση, αναφέ-
ροντας: «Δεν έχει περιέλθει στην αντίληψή μας ότι η υπη-
ρεσία μας στην Αργεντινή δημιούργησε μια διαφήμιση για 
την κυβέρνηση της Αργεντινής, που προσέβαλε πολλούς αν-
θρώπους στο Ηνωμένο Βασίλειο και σε όλο τον κόσμο. Το 
καταδικάζουμε και ζητήσαμε από την κυβέρνηση της Αρ-
γεντινής για να το αποσύρει».

Ετσι κι αλλιώς, από την ημέρα που ανακοινώθηκε 
η ανάληψη της διοργάνωσης από το λονδίνο, η 
κοινή γνώμη της Αγγλίας χωρίστηκε στα δύο. Με 
ένα από τα βασικά ζητήματα για τους κατοίκους 

να είναι οι αναπόσπαστες, χωρίς προβλήματα, μετακινή-
σεις τους για την καθημερινή εργασία. Όσες έρευνες κι αν 
έγιναν, κανένα αποτέλεσμα δεν επιβεβαιώνει ότι οι εργα-
ζόμενοι στην αγγλική πρωτεύουσα θα μπορούν να συνε-
χίσουν τις μετακινήσεις τους ανεπηρέαστοι. Εκεί δεν είναι 
Αθήνα ώστε η πόλη να αδειάσει τον Αύγουστο, όπως έγι-
νε το 2004, με τα νησιά να βλέπουν τους επισκέπτες τους 
να αυξάνονται… Οι αριθμοί των ερευνών ωστόσο δικαι-
ώνουν θεαματικά εκείνους που αποφάσισαν να διεκδική-
σουν τους Αγώνες. στην ερώτηση που αφορά στα οικονο-
μικά οφέλη του ήνωμένου βασιλείου, το 58% απάντησε 
θετικά. Από την άλλη πάντως, το 75% αποκάλυψε ότι δεν 
ενδιαφέρθηκε ποτέ να βρει εισιτήρια για να παρακολουθή-
σει από κοντά οποιοδήποτε σπορ, ενώ το 15% απλώς προ-
σπάθησε χωρίς επιτυχία…

THERMAE SYLLA SPA WELLNESS HOTEL (5*),
Ποσειδώνος 2, Τ.Κ. 34300 Λουτρά Αιδηψού, Εύβοια

Τηλ.: +30 22260 60100, fax:+30 22260 22055,
e-mail: info@thermaesylla.gr, website:www.thermaesylla.gr

ΑΝΟΙΚΤΑ ΟΛΟ ΤΟΝ ΧΡΟΝΟ

Αυτό το καλοκαίρι αποδράστε σε ένα από
τα 10 καλύτερα Thermal Spa στον κόσμο.

Δίπλα σας στα Λουτρά Αιδηψού σε μια όαση
ευεξίας και χαλάρωσης.

• Διαμονή σε δίκλινο standard δωμάτιο
• Περιποιήσεις Spa καθημερινά

• Πρωινό και μεσημεριανό
(με φρέσκιες πρώτες ύλες από το κτήμα μας)

ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΕΙΣ
ΠΟΥ ΤΑΙΡΙΑΖΟΥΝ ΣΤΙΣ ΔΙΚΕΣ ΣΑΣ
ΑΝΑΓΚΕΣ ΓΙΑ ΜΙΑ ΕΜΠΕΙΡΙΑ SPA

ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΧΕΤΕ ΞΑΝΑΖΗΣΕΙ!

ΑΦΗΣΤΕ ΤΟ ΙΑΜΑΤΙΚΟ ΝΕΡΟ
ΝΑ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΉΣΕΙ

ΤΟ ΣΩΜΑ ΚΑΙ ΤΟ ΠΝΕΥΜΑ ΣΑΣ!

”Καλύτερο SPA”
για το 2008 (Philoxenia)

Top 10  The Best In The World
Medical / Thermal Spas
Conde Nast Magazine -England΄
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Η ολυμπιακή δάδα

στην Ελλάδα υπάρχει η μεγα-
λύτερη συλλογή από αυθεντι-
κές δάδες, την οποίαν έχει δη-

μιουργήσει, μελετήσει και παρουσιάσει 
οργανωμένα ο κ. Αθανάσιος Κριτσινέ-
λης. του προτείναμε να την εκθέσουμε 
στο Θέατρο του Κολλεγίου και δέχθηκε 
με μεγάλη προθυμία να το κάνει. Μας 
μίλησε για την αγάπη και το σεβασμό 
που τρέφει για την ιδέα της Ολυμπια-
κής Φλόγας. Όπως μας ανέφερε ανα-
λυτικά, το 1934 γεννήθηκε η ιδέα της 
αναβίωσης της αφής της Φλόγας και 
της ολυμπιακής λαμπαδηδρομίας που 
προϋπήρχε τουλάχιστον 2.500 χρόνια, 
όπως εικονίζεται σε ερυθρόμορφα αγ-
γεία. Άσβεστη φλόγα, «αγνή» από τις 
ακτίνες του Ήλιου, έκαιγε στο Ιερό της 
Ολυμπίας, σύμβολο της ειρήνης και της 
ευγενούς άμιλλας. ή χρήση εύφλεκτου 
κλάδου δένδρου (δάδας) με ρετσίνι χρη-
σίμευε για τη μεταφορά της. Είχα και 
εγώ την ευκαιρία να παρευρεθώ στην 
αφή της Φλόγας στην Αρχαία Ολυμπία 
και σας διαβεβαιώ ότι η στιγμή που η 
Πρωθιέρεια με στεντόρεια φωνή καλεί 
το Θεό Απόλλωνα να ρίξει τις ακτίνες 
του για να ανάψει η Φλόγα, μέσω ενός 
κοίλου κατόπτρου, είναι μυσταγωγική.

Οι δάδες κατασκευάζονται από τη 
χώρα που αναλαμβάνει την τέλεση των 
Ολυμπιακών Αγώνων και για το λό-
γο αυτό έχουν σχέση με τις παραδό-
σεις του κάθε λαού. ή δάδα των Ολυ-
μπιακών Αγώνων της Αθήνας του 2004 
συμβόλιζε το φύλλο της ελιάς. σε κάθε 

δάδα που εκτέθηκε υπήρχαν στατιστι-
κά και τεχνικά στοιχεία που παρέθετε 
ο συλλέκτης, ο οποίος και έκανε ιδιαί-
τερη αναφορά στη λαμπαδηδρομία του 
λονδίνου του 1948. Αναφέρθηκε συ-
γκεκριμένα στον πρώτο λαμπαδηδρό-
μο, δεκανέα, που έβγαλε τη στολή του 
και άφησε το όπλο του για να παραλά-
βει από την Πρωθιέρεια την Ολυμπια-
κή Φλόγα, δίνοντας έτσι το μήνυμα της 
Ολυμπιακής Εκεχειρίας σε μια ανθρω-
πότητα που υπέφερε τόσο πολύ από τον 
β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο.

 Επί-
σης ανέ-
φερε ότι 
στην αφή 
του 1948 
ήταν και 
το Κολλέ-
γιο με κά-
ποιο τρόπο 

παρόν. Ο «Αμφιθαλής παίς», δεκαετής 
τότε, που συνόδευε την Πρωθιέρεια 
σύμφωνα με το τυπικό, ήταν ο Κωνστα-
ντίνος Νικολάκης, απόφοιτός μας του 
1957. Μας έδειξε και φωτογραφία της 
εποχής εκείνης στην οποία εικονίζεται 
ο Νικολάκης.

ή πιο συγκινητική ανάμνησή του, 
είπε ο ομιλητής, ήταν όταν μία γριούλα 
έξω από την Πάτρα, φώναξε «Τη Φλόγα 
και τα μάτια σας». Μάλιστα ο Καθηγη-
τής Ολυμπιακής Φιλοσοφίας στο Πα-
νεπιστήμιο του σικάγο, John Macaloon, 
έγραψε και βιβλίο με αυτόν τον τίτλο. 
Ολοκλήρωσε ο κ. Κριτσινέλης την ομι-
λία του λέγοντας «Σέβομαι και εκτι-

μώ την Ολυμπιακή Φλόγα και τις αξί-
ες που αντιπροσωπεύει». Προσθέτω ότι 
αυτό θα το νιώσετε πραγματικά, λαμ-
βάνοντας μέρος σε ολυμπιακή λαμπα-
δηδρομία.

Ο εορτασμός

Ο εορτασμός της Ολυμπιακής 
ήμέρας, συνεχίστηκε με πρω-
τότυπο χορευτικό από μαθή-

τριες με θέμα «Αξία έχει η συμμετο-
χή και η διαρκής προσπάθεια». Έγιναν 
απονομές αναμνηστικών σε αυτούς 
που κατέρριψαν επιδόσεις Κολλεγίου 
και οι μαθητές τραγούδησαν τον Ολυ-
μπιακό Ύμνο (Αρχαίο Πνεύμα Αθάνα-
το). ή εκδήλωση ολοκληρώθηκε με μία 
ευτυχή συγκυρία. Ο παρών στον εορ-
τασμό Κωνσταντίνος Νικολάκης, κά-
τοχος του ρεκόρ Κολλεγίου στα 100μ. 
από το 1957, βράβευσε το νέο κάτοχο 
δημοσθένη Αγγελή με χρόνο 10΄́ 95. 
συγκάτοχοι του παλαιού ρεκόρ ήταν 
και ο δημήτρης Ιακωβίδης ’41 και ο 
Αλέξανδρος Μυλωνάς ’68. Έτσι κα-
ταρρίφθηκε ένα ιστορικό ρεκόρ που 
έγινε στον παλαιό στίβο από καρβου-
νίδι και κράτησε πάνω από 70 χρόνια! 
Είναι μάλιστα αξιοσημείωτο ότι λίγες 
ημέρες μετά τον εορτασμό, ο μαθητής 
Νίκος Αγκαθέρης έκανε ακόμη καλύ-
τερο ρεκόρ με 10΄’88.

συγχαρητήρια και ευχαριστίες σε 
όλους τους συντελεστές του εορτασμού 
της Ολυμπιακής ήμέρας.

Κώστας Κανόνης ’62

ή Ολυμπιακή ήμέρα εορτάζεται κάθε 6η Απριλίου στο Θέατρο του Κολλεγίου από τους μα-
θητές και τις μαθήτριες των Κολλεγίων Αθηνών και Ψυχικού. Εκτός από το κορυφαίο αθλη-
τικό γεγονός, εορτάζεται και το Ολυμπιακό Πνεύμα, η αρχαιοελληνική ρίζα του, η αναβίω-
ση, η εκεχειρία και η ολυμπια κή λαμπαδηδρομία. την τελετή οργανώνει το τμήμα Φυσικής 
Αγωγής και το «Α» Association. Εφέτος η έμφαση ήταν στην Ολυμπιακή Φλόγα και στις 
ολυμπιακές δάδες με τις οποίες αυτή μεταφέρεται.

Εορτασμός
της Ολυμπιακής Ημέρας-Ολυμπιακές Δάδες



Πόσο συχνά είστε “απασχολημένοι”;
Αν παρουσιάζετε συμπτώματα συχνουρίας, νυκτουρίας, επιτακτικής ανάγκης 
για ούρηση ή διακοπτόμενης ούρησης, μπορεί να έχετε Καλοήθη Υπερπλασία 
του Προστάτη. 1 στους 3 άνδρες άνω των 50 ετών εμφανίζει μέτρια έως σοβα-
ρά συμπτώματα της Καλοήθους Υπερπλασίας του Προστάτη.

Ωστόσο, με έγκαιρη διάγνωση και με την έναρξη κατάλληλης θεραπείας μπο-
ρεί να επιτευχθεί ταυτόχρονα βελτίωση των συμπτωμάτων και της ποιότητας 
ζωής αλλά και πρόληψη των επιπλοκών μακροπρόθεσμα. 

Ενημερωθείτε από τον Ουρολόγο σας. 
 

Με την υποστήριξη της
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ή αιτιολογία για την «τρόπον τινά» ηθική δικαι-
ολόγηση αυτής της πράξεως ανθρωποκτονί-
ας είχε να κάνει με το γεγονός ότι το θύμα, όντας 
μέλος της συμμορίας Αλβανών που είχαν διαρ-

ρήξει και άλλα σπίτια της Παιανίας, ήταν ιδιαίτερα θρασύ, 
έχοντας απειλήσει ευθέως τη ζωή της μητέρας του φοι-
τητή, βάζοντας το μαχαίρι στο λαιμό της για να την εξα-
ναγκάσει να του δώσει όσα χρήματα και κοσμήματα είχε 
στο σπίτι της. συγχρόνως, υπήρξε και μια μειοψηφία στο χώ-
ρο των Μ.Μ.Ε., όπως και στο χώρο ενός μεγάλου πολιτικού 
κόμματος, η οποία αποδοκίμασε τη συμπεριφορά του δρά-
στη, αφού τέτοιες πράξεις αποτελούν πράξεις αυτοδικίας.

το περίεργο είναι ότι οι ορθότατες φωνές κριτικής για 
ανεπίτρεπτους τρόπους αυτοδικίας, όταν μάλιστα ο δράστης 
της αυτοδικίας «παίρνει το νόμο στα χέρια του», δεν κατανο-
ούν ότι το πρόβλημα (νομικό, αλλά πάνω από όλα κοινωνικό) 
έχει να κάνει με το αν είχε δικαίωμα το θύμα (ή ο γιός ή ο σύ-
ζυγός του) της ληστείας να σκοτώσει το ληστή που μπαί-
νει μέσα στο σπίτι του και βάζει το μαχαίρι στο λαιμό του. 
Για να καταλάβουμε ότι το πρόβλημα της άμυνας ΔΕΝ έχει 
να κάνει με τη θεμιτή ή όχι κατοχή και χρήση του όπλου, ο 
ίδιος προβληματισμός θα παρέμενε, εάν ο 23 χρόνος φοιτη-
τής δεν σκότωνε το δράστη της ληστείας με την καραμπίνα 
του, αλλά π.χ. με ένα χασαπομάχαιρο που το πήρε από την 
κουζίνα ή αν στη διάρκεια συμπλοκής του με αυτόν, τον σκό-
τωνε πνίγοντάς τον ή του προκαλούσε θανάσιμα εγκεφαλικά 
τραύματα, χτυπώντας το κεφάλι του στο έδαφος.

το σημαντικό είναι να καταλάβουμε ότι ΑΜΥΝΑ, που 
μπορεί να φτάσει μέχρι και σε φόνο, επιτρέπεται μόνο 
όταν γίνεται για να αποκρουσθεί παρούσα ΕΠΙΘΕΣΗ 

του δράστη, η οποία στρέφεται και κατά της ζωής, της υγείας 
και οποιωνδήποτε άλλων σημαντικών εννόμων αγαθών 
του ατόμου, ανάμεσα στα οποία συγκαταλέγεται σαφώς 
και η περιουσία του θύματος. ΟΜωσ τα χρονικά όρια της 
άμυνας επιτρέπεται να μετατεθούν και πέραν του χρονι-
κού σημείου της επίθεσης, αλλά (όπως συμφωνούν σχεδόν 
όλοι οι εκπρόσωποι της ποινικής επιστήμης και η νομολογία 
των δικαστηρίων), μόνο όταν αναμένεται ΑΜΕΣΑ η ΕΠΙ-
ΘΕΣΗ του δράστη. Όχι πάντως αφού ο ληστής έχει αποχω-
ρήσει από τον τόπο του εγκλήματος, στον οποίο επιχείρησε 
τη σχετική ληστεία ή αφού πέρασε ένα μεγάλο χρονικό δι-
άστημα (γιατί όπως αποδείχθηκε ο δράστης με τα υπόλοιπα 
μέλη της συμμορίας επιχείρησε να διαρρήξει και άλλο σπί-
τι στο μεταξύ) και στη συνέχεια ο δράστης αφού τον κυ-
νήγησε, τον πυροβόλησε από πίσω και τον σκότωσε. Για 
αυτό και ορθώς ο Εισαγγελέας Ποινικής Δίωξης δεν θεώ-
ρησε ότι υπήρξε άμυνα από πλευράς του 23 χρόνου δρά-
στη, αλλά του αναγνώρισε – ορθότατα – βρασμό ψυχικής 
ορμής τη στιγμή που πυροβόλησε τον ληστή.

Ίσως να μην είναι γνωστό στο ευρύ κοινό ότι η νόμιμη και 
επιτρεπτή ΑΜΥΝΑ έχει όχι μόνο ως υποχρεωτική έν-
νομη συνέπεια την ΑΘΩΩΣΗ του δράστη της ανθρω-

ποκτονίας, αλλά είναι και ένας λόγος που ΑΙΡΕΙ το ΑΔΙΚΟ 
της πράξης του. Μ΄ άλλα λόγια το ίδιο το ΔΙΚΑΙΟ, δικαιο-
λογεί πλήρως την πράξη της ανθρωποκτονίας στην οποία 
αυτός προέβη. Μια δικαιολόγηση που ανευρίσκεται σε όλα 

του στυλιανού Παπαγεωργίου – Γονατά ’77*

 >> ΑΠΟψΕΙΣ - ΠΡΩΤΟβΟΥλΙΕΣ

Ανθρωποκτονία

ΜΜΕ
και

Δικαστικές 
Αποφάσεις

Άμυνα
και

Αν εξαιρέσει κανείς το θέμα των πολιτικών εξελίξεων στην Ελλάδα, το ζήτημα, το οποίο απασχόλησε εκτενέστατα, όχι 
μόνο το νομικό κόσμο της χώρας, αλλά και τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης, ήταν η ανθρωποκτονία ενός Αλβανού λη-
στή σε σπίτι της Παιανίας, ο οποίος, αφού επιχείρησε ανεπιτυχώς με απειλή μαχαιριού να ληστέψει μια γυναίκα, ετράπη 
σε φυγή, ώσπου ο γιός της γυναίκας, κυνηγώντας τον ληστή, τον σκότωσε με την καραμπίνα που είχε στην κατοχή του.

Είναι σπάνιες οι φορές που οι κάτοικοι μιας ολόκληρης περιοχής (περί τα 300 άτομα) εμφανίζονται στον προαύλιο χώρο των 
δικαστηρίων της Σχολής Ευελπίδων, απαιτώντας να αφεθεί αυτός ελεύθερος μετά την απολογία του στον Ανακριτή. Όχι όμως 
μόνο οι κάτοικοι της Παιανίας, των οποίων τα σπίτια η συμμορία των Αλβανών είχε καταληστέψει (είναι χαρακτηριστικό ότι το 
θράσος του επίδοξου ληστή ήταν τέτοιου μεγέθους, ώστε το ίδιο πρωί να επιχειρήσει διάρρηξη και σε άλλο σπίτι της περιοχής). 
Η πλειοψηφία των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, τόσο με πρωτοσέλιδους τίτλους σε εφημερίδες, όσο και με σχετικές εκπομπές 
στα ραδιοτηλεοπτικά μέσα, είχε ταχθεί σαφέστατα με το μέρος του δράστη της ανθρωποκτονίας, ενός 23 χρόνου φοιτητή της 
Κτηνιατρικής, προτού ακόμη εκδοθεί η σχετική διάταξη του Ανακριτή, ο οποίος τον άφησε ελεύθερο μετά την απολογία του.

*  Ο κ. Παπαγεωργίου-Γονατάς’77 είναι Αναπληρωτής Καθηγητής 
Ποινικού Δικαίου της Νομικής Σχολής του Δημοκριτείου Πανεπι-
στημίου Θράκης.



τα αρχέγονα δίκαια, αρχής γενομένης 
από το αρχαίο Αττικό δίκαιο.

Εν κατακλείδι: δεν μπορεί να μην 
αποδοκιμασθεί η συνειδητή προσπά-
θεια κάποιων Μέσων Μαζικής Ενημέ-
ρωσης (για τη σχέση δικαιοσύνης και 
Μ.Μ.Ε, αναφέρομαι στα πρακτικά του 
1ου Νομικού συνεδρίου του σΑΚΑ), τα 
οποία με πρωτοσέλιδους τίτλους στις 
εφημερίδες μιλούσαν για ΑΜΥΝΑ 
κατά του Αλβανού ληστή, να προκα-
ταλάβουν τις κρίσεις των Εισαγγε-
λέων και Ανακριτών. Μου έκανε μά-
λιστα εντύπωση ότι δικηγόρος – ποι-
νικολόγος, σε συνέντευξή του σε μεγά-
λης κυκλοφορίας κυριακάτικη εφημε-
ρίδα, πρότεινε ότι τέτοιες περιπτώσεις 
δεν πρέπει καν να φθάνουν στο ακρο-
ατήριο, αλλά με διάταξη του αρμόδιου 
Εισαγγελέα, να τίθενται στο αρχείο. Με 
κάθε σεβασμό στην άποψη αυτή, ας 
μου επιτραπεί να πω: Και μη χειρό-
τερα!

σε περιπτώσεις που απασχο-
λούν έντονα την κοινή γνώμη, 
όταν μάλιστα η συμπεριφορά 

του οποιουδήποτε αλλοδαπού ληστή ξεπερνά κάθε μέτρο 
θράσους και ιδίως όταν η κοινή γνώμη δικαίως εξοργίζε-
ται από τέτοιου είδους συμπεριφορές, είναι υπαρκτός ο 
κίνδυνος επηρεασμού του όποιου Εισαγγελέα ή Ανα-
κριτή, ο οποίος – άνθρωπος είναι και αυτός –γνωρίζει ότι 
οι εφημερίδες και τα κανάλια έχουν εκδώσει ήδη την 
απόφασή τους. δεν χρειάζεται παρά να θυμηθούμε ότι 
το ογκωδέστατο εισαγγελικό πόρισμα, με βάση το οποίο 
ο Ανακριτής διέταξε την πασίγνωστη πλέον σύλληψη τέ-
ως πρωτοκλασάτου υπουργού, δημοσιεύθηκε σε όλες σχε-
δόν τις εφημερίδες προτού να λάβει γνώση ούτε ο κατηγο-
ρούμενος, ούτε οι συνήγοροί του. Φαίνεται ότι σε κάποιες 
υποθέσεις οι δημοσιογράφοι έχουν επιλεκτική ενημέρωση 
από την Εισαγγελία…

Εάν αναλογισθεί κανείς ότι η αποδοθείσα κατηγορία 
στον 23χρονο φοιτητή, ήταν ανθρωποκτονία σε βρασμό ψυ-
χικής ορμής, πράγμα που σημαίνει σύμφωνα με το άρθρο 299 
του Ποινικού Κώδικα, ότι, εάν ο δράστης κριθεί ένοχος από 
το δικαστήριο, μπορεί να καταδικασθεί (αν μάλιστα του ανα-
γνωρισθούν και κάποια ελαφρυντικά, ειδικά αυτό του πρότε-
ρου εντίμου βίου) μέχρι και σε ποινή μετατρέψιμη σε χρή-
μα, σίγουρα δεν χρειαζόταν τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης 
να προκαταλάβουν τις κρίσεις εισαγγελικών και δικαστικών 
αρχών. Πόσω μάλλον να δώσουν εσφαλμένα την εντύπω-
ση στην κοινή γνώμη ότι ο 23χρονος φοιτητής, ευρισκό-
μενος σε ΑΜΥΝΑ, νομίμως σκότωσε τον Αλβανό ληστή.

βεβαίως, δεν υπάρχει στην έννομη τάξη μας κάποια διά-
ταξη που να απαγορεύει στις εφημερίδες, και μάλιστα χω-
ρίς γνώση της σχετικής δικογραφίας, να αξιολογούν τη συ-
μπεριφορά του οποιουδήποτε κατηγορουμένου, αποδίδο-

ντας δικαιοδοτική κρίση ότι αυτός βρι-
σκόταν σε ΑΜΥΝΑ, προκαταλαμβά-
νοντας έτσι τη δικαστική κρίση ότι 
πρέπει να κηρυχθεί αθώος.

το να αναζητεί βεβαίως κανείς 
κανόνες δεοντολογίας, πράγμα 
που συμβαίνει στο αγγλοσαξω-

νικό δίκαιο, στο τρόπο δημοσιογραφικής 
κάλυψης της οποιασδήποτε δίκης, πόσω 
μάλλον όταν η κρινόμενη υπόθεση αγ-
γίζει τα ενδότερα μύχια μιας ευαίσθη-
της κοινής γνώμης, είναι σαν να ψάχνει 
να βρει κόκκους άμμου. ή απώλεια μιας 
ανθρώπινης ζωής, ακόμα και όταν το θύ-
μα είχε προκαλέσει με τη συμπεριφορά 
του, δεν παύει να προκαλεί πόνο στη μη-
τέρα ή τη σύζυγο του νεκρού πλέον θύ-
ματος. Όπως έλεγε ένας από τους πλέον 
έγκριτους Εισαγγελείς, ας μην ξεχνάμε 
ότι σε κάθε ανθρωποκτονία, δεν υπάρχει 
μόνο το πρόσωπο του κατηγορουμένου, 
αλλά και «μια μαυροφορεμένη μάνα», η 
οποία δίπλα στον πόνο της για το χαμό 
του γιού της, αναμένει μια αξιοπρεπή 
αντιμετώπιση από όσους κρίνουν τη 
συμπεριφορά του νεκρού πλέον γιού 

της, πόσω μάλλον όταν πρόκειται για θεσμοθετημένους 
φορείς διαμόρφωσης της κοινής γνώμης.

Δεν μπορεί να μην 
αποδοκιμασθεί 
η συνειδητή 

προσπάθεια 
κάποιων MME, τα 
οποία με πρωτοσέλιδους 
τίτλους στις εφημερίδες 
μιλούσαν για ΑΜΥΝΑ 
κατά του Αλβανού ληστή, 
να προκαταλάβουν τις 
κρίσεις των Εισαγγελέων 
και Ανακριτών.



42  ερμής 

 >> ΑΠΟψΕΙΣ - ΠΡΩΤΟβΟΥλΙΕΣ

τότε ο Εμμανουήλ και η βιργινία Μπενάκη πληροφο-
ρήθηκαν ότι δύο παιδιά εργαζομένων μητέρων που 
έπαιζαν στον δρόμο σκοτώθηκαν από ένα διερχόμε-

νο κάρο που συρόταν με άλογο. Αμέσως ενεργοποιήθηκαν 
η γενναιοδωρία και τα φιλάνθρωπά τους αισθήματα. Παρε-
χώρησαν μέρος του κτήματος τους για τη δημιουργία ενός 
διημερεύοντος παιδικού σταθμού για παιδιά τριών έως πέ-
ντε ετών. Από το 1929 μέχρι το 1940, το Ίδρυμα, φιλοξενώ-
ντας παιδιά εργαζομένων μητέρων, επιτέλεσε αξιόλογο έρ-
γο. στα δύσκολα χρόνια του πολέμου και της Κατοχής, σε 
συνεργασία με τον Ερυθρό σταυρό, συνέχισε το αξιολογό-
τατο φιλανθρωπικό έργο με ημερήσια συσσίτια για χίλιες 
πεντακόσιες ψυχές.

Αλλά και στη διάρκεια του Εμφυλίου, το Μπενάκειο 
στάθηκε δίπλα στα παιδιά της Κηφισιάς και στα θύματα 
του αδελφοκτόνου πολέμου, ενώ το 1953, όταν τα νησιά του 
Ιονίου δοκιμάστηκαν από τους τότε φοβερούς σεισμούς, φι-
λοξένησε για μεγάλο χρονικό διάστημα σεισμόπληκτα παι-
διά από την Κεφαλλονιά.

στις 31 Ιουλίου του 1987, το κτήριο του Μπενακείου κα-
τεστράφη από πυρκαγιά και ο βρεφονηπιακός σταθμός με-
ταστεγάστηκε επί δώδεκα χρόνια στην οδό Παπαδιαμάντη 
4, στην Κηφισιά.

Για την συνέχιση του εθελοντισμού και της προσφοράς 
του, το Μ Π Ι Κ έχει ένα δωδεκαμελές διοικητικό συμβούλιο 
που απαρτίζεται από αξιόλογα μέλη, μεταξύ των οποίων και 
τρείς απόφοιτοι του Κολλεγίου Αθηνών, αδελφού ιδρύμα-

τος, και τέσσερα κατιόντα μέλη της οικογενείας 
Μπενάκη. Πρόεδρος του δ.σ. είναι ο Αλέξανδρος 
Ρωμάνος, απόφοιτος του Κολλεγίου Αθηνών ’47.

Με τη βοήθεια μεγάλων δωρητών, όπως του 
Ιωάννη λάτση και του Ιδρύματος σταύρου Νιάρ-
χου, αναγέρθηκε με σχέδια του αρχιτέκτονα Αλέ-
ξανδρου σαμαρά '67 (και αυτός κατιόν μέλος της 
οικογενείας Μπενάκη και νυν Πρόεδρος του 
δσ του ΕΕΙ), ο νέος σύγχρονος βρεφονηπιακός 
σταθμός της λεωφόρου Κηφισιάς. Είναι χωρητι-
κότητας 240 περίπου παιδιών σε ένα θαυμάσιο 
κτήριο 1500 τ.μ. περίπου.

σήμερα, το Μπενάκειο Παιδικό Ίδρυμα Κη-
φισιάς φιλοξενεί 170 παιδιά από δυόμιση έως έξι 
χρονών, χωρισμένα σε οκτώ τμήματα. Παρέχει δι-
ευκολύνσεις και υποτροφίες σε 30 περίπου οικο-
γένειες που αντιμετωπίζουν κοινωνικο-οικονο-
μικές δυσκολίες. Παρέχει στα παιδιά πλήρη δια-
τροφή. ή διαπαιδαγώγησή τους περιλαμβάνει 
την αγγλική γλώσσα, δραστηριότητες νέων τε-
χνολογιών και δανεισμό βιβλίων από την κεντρι-
κή δανειστική βιβλιοθήκη του σχολείου. Επίσης, 
λειτουργεί απογευματινή ζώνη δραστηριοτήτων 
που περιλαμβάνει ξένη γλώσσα, mini sports, θε-

ατρικό παιχνίδι, νέες τεχνολογίες, μουσικοκινητική, εικα-
στικά, χορό και ρυθμική.

ή φιλοσοφία του σχολείου επικεντρώνεται στη συνερ-
γασία με την οικογένεια για την ανάπτυξη παιδιών που θα 
είναι χαρούμενα, δημιουργικά, με μεγάλη περιέργεια για 
τον έξω κόσμο, με ενδιαφέρον και συμμετοχή για την κοι-
νότητα και το διπλανό τους, με εμπιστοσύνη στον εαυτό 
τους και στους άλλους.

Οι βασικές αρχές είναι η παροχή ενός ασφαλούς χώρου, 
χαρούμενου, δημιουργικού, προσαρμοσμένου στις ανάγκες, 
τις δυνατότητες και τα ενδιαφέροντα των παιδιών για την 
κατανόηση του κόσμου που τους περιβάλλει και το συνδυ-
ασμό σχολικών και εξωσχολικών εμπειριών. το Μπενάκειο:

 ● ενθαρρύνει τον προβληματισμό και την αναζήτηση και 
ενισχύει την πρωτοβουλία και την αυτονομία.

 ● επιλέγει ανθρώπινο δυναμικό που, πέρα από τα τυπι-
κά προσόντα που διαθέτει, αφοσιώνεται στο έργο που 
έχει αναλάβει, είναι ανοικτό σε νέες ιδέες και πρακτικές 
και έχει φιλοσοφία για τη διαπαιδαγώγηση των παιδιών.

 ● πιστεύει στη στενή συνεργασία με τους γονείς και τους 
υποστηρίζει συμβουλευτικά.
τα εκπαιδευτικά του προγράμματα που στηρίζονται 

σε τέσσερις βασικούς άξονες: το εξαιρετικό πανεπιστημι-
ακό διδακτικό προσωπικό, την κοινωνικοποίηση των παι-
διών, την απόκτηση ικανοτήτων που συμβάλλουν στη μά-
θηση και τη σωστή προετοιμασία για τη μετέπειτα σχολι-
κή ζωή τους.

Ακόμα ένα Μπενάκειο!
Το πνεύμα των ιδρυτών και στο Μπενάκειο Παιδικό Ίδρυμα Κηφισιάς

του Αλέξη Φυλακτόπουλου ’65

Πόσοι άραγε συναπόφοιτοι γνωρίζουν ότι το πνεύμα προσφοράς του Εμμανουήλ και της Βιργινίας Μπενάκη 
βρίσκεται πίσω και από ένα άλλο Μπενάκειο, το Μπενάκειο Παιδικό Ίδρυμα Κηφισιάς; 
Δημιουργήθηκε και αυτό το 1926, όταν η Κηφισιά δεν είχε καμία σχέση με τη σημερινή.  

Ήταν ίσως 5.000 κάτοικοι, πού οι σημερινοί 50.000 και πλέον! !



από µόνο 299 €

            «ΑLL INCLUSIVE»

(Επί του πλοίουΟΛΑ τα γεύµατα και ΟΛΑ

τα ΠΟΤΑ, καφέδες, αναψυκτικά, µπύρες

κρασί, κοκτέϊλ, αλκοολούχα ποτά,

      προσφέρονται εντελώς ∆ωρεάν

            και σε απεριόριστη ποσότητα)

www.fivecontinentscruises.com

EΞΩΤΙΚΑ ΚΑΙ ΓΑΜΗΛΙΑ ΤΑΞΙ∆ΙΑ
στην Ριβιέρα Μάγια και στην Πλάγια Μπαβάρο
Σε υπερπολυτελή Ξενοδοχειακά Συγκροτήµατα

5 αστέρων πλήρη πακέτα εκδροµών «all inclusive»

από ΜΟΝΟ 890 € το άτοµο !!!  

µε πολλές αναχωρήσεις charter
από Μαδρίτη όλο τον χρόνο.

ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΕΣ ΜΕ ΤΑ ΠΟΛΥΤΕΛΗ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΟΠΛΟΙΑ
ΤΗΣ PULLMANTUR «ΖΕΝΙΤΗ» «SOVEREIGN» «EMPRESS»

8 ΗΜΕΡΕΣ / 7 ΝΥΧΤΕΣ

ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗ ΑΥΡΑ 7ΗΜΕΡΗ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ
5 ΧΩΡΕΣ ΑΠΟ ΡΩΜΗ Η ΒΑΡΚΕΛΩΝΗ
Ρώµη-Φλωρεντία-Βιλφράνς (Μονακό-ΜόντεΚάρλο)
Βαρκελώνη-Τυνησία-Νάπολη-Ρώµη

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΝΗΣΙΑ & ΤΟΥΡΚΙΑ 7ΗΜΕΡΗ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ ΠΕΙΡΑΙΑΣ-ΠΕΙΡΑΙΑΣ
Πειραιάς-Σαντορίνη-Μαρµάρις-Σµύρνη-Κων/πολη-Μύκονος-Πειραιάς

∆ΑΛΜΑΤΙΚΕΣ ΑΚΤΕΣ 7ΗΜΕΡΗ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ ΠΕΙΡΑΙΑΣ-ΡΑΒΕΝΝΑ-ΠΕΙΡΑΙΑΣ
Μύκονος-Σαντορίνη-Κατάκολον-Κέρκυρα-Ντουµπρόβνικ-Βενετία-Ραβέννα (και αντίστροφα)

ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΕΣ ΤΗΣ ΒΑΛΤΙΚΗΣ 7ΗΜΕΡΗ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ 
Κοπενχάγη-Βαρνεµούντε-Στοκχόλµη-Ελσίνκι-Αγία Πετρούπολη-Ταλίν (και αντίστροφα)

ΤΑ ΦΙΟΡ∆ ΤΟΥ ΒΟΡΡΑ 7ΗΜΕΡΗ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ
Κοπενχάγη-Στάβανγκερ-Μπέργκεν-Φλάαµ-Χέλεσυλτ-Γκέϊράνγκερ-Αλεσούντ-Τρόντχάϊµ 
     (και αντίστροφα)
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Με πρωτοβου-
λία των Γιάν-
νη Κατσα-
ράκη ’95 , 

Χρήστου δούμα ’99, Θο-
δωρή Παππά ’99, λίλιαν 

βιλδιρίδη ’08 και Μαρίας-
Νεφέλης Μπερνίτσα ’09, ορ-
γανώθηκε στις 7 Ιουνίου στο 
bar Mews of Mayfair του 
λονδίνου συνάντηση μετα-
ξύ αποφοίτων του Κολλεγίου 

που διαμένουν στο λονδίνο, 
η οποία στέφθηκε με μεγά-
λη επιτυχία. συναντηθήκαμε 
περίπου τριάντα απόφοιτοι, 
με πυρήνα τις νεότερες γε-
νιές αποφοίτων από το 1993 

εως και το 2009. ή ενημέρω-
ση για την ανεπίσημη αυτή 
συνάντηση έγινε από στόμα 
σε στόμα και με ηλεκτρονικά 
μέσα, όπου αυτό ήταν δυνα-
τόν. σκοπός μας  ήταν η  επα-
νασύνδεση παλαιών γνώρι-
μων και  η πρώτη γνωριμία 
μεταξύ αποφοίτων διαφο-
ρετικών τάξεων και γενεών 
που ζουν στην ίδια πόλη. ή 
επίτευξη αυτού του σκοπού 
και ο ενθουσιασμός όλων εί-
χε ως αποτέλεσμα μία πολύ 
επιτυχημένη εκδήλωση, πα-
ρά τον ανεπίσημο χαρακτή-
ρα της και τη σύντομη και μι-
κρή προβολή της. 

Αυτή η προσπάθεια 
επανασύνδεσης θα 
επαναληφθεί και 

θα ενταχθεί σε μια πιο επί-
σημη προσπάθεια οργά-
νωσης των αποφοίτων στη 
Μεγάλη βρετανία. Πιστεύ-
ουμε ακράδαντα ότι η από-
σταση δεν πρέπει να απο-
τελεί εμπόδιο στη συνέχιση 
και ενίσχυση των δεσμών 

των αποφοίτων του Κολλε-
γίου. σαν πρώτο βήμα, η ορ-
γανωτική ομάδα, σε συνερ-
γασία με τον σΑΚΑ, θα επι-
χειρήσει να φέρει κοντά την 
κολλεγιακή οικογένεια στο 
λονδίνο και την υπόλοιπη 
Μεγάλη βρετανία για να δι-
ατηρήσουμε και να καλλιερ-
γήσουμε δεσμούς και να ενι-
σχύσουμε το πνεύμα και τις 
αρχές που διέπουν το σχο-
λείο μας. 

ή σύσφιξη σχέσεων θα 
γίνει εν μέρει με την ορ-
γάνωση εκδηλώσεων δια-
σκέδασης, επαγγελματι-
κού προσανατολισμού και 
networking, παρουσιάσε-
ων με ομιλίες ειδικών θεμά-
των (πολιτικών, πολιτιστι-
κών, κοινωνικών, οικονομι-
κών, ιστορικών, καλλιτεχνι-
κών κ.α.), καθώς και με δι-
άφορες μορφές βοήθειας σε 
νέους αποφοίτους του σχο-
λείου μας που θα σπουδά-
σουν στη Μεγάλη βρετανία. 

Ανανεώνουμε το ρα-
ντεβού μας για τον 
Οκτώβριο μετά την 

ενθουσιώδη ανταπόκρι-
ση όλων των παρευρισκο-
μένων στην ιδέα αυτής της 
προσπάθειας. Μέχρι τότε, 
αισιοδοξούμε πως θα έχου-
με αποκτήσει πιο οργανω-
μένη παρουσία. Εαν ενδια-
φέρεστε να συμπεριληφθεί-
τε στην προσπάθεια και να 
συμμετάσχετε στις εκδηλώ-
σεις από το φθινόπωρο, θα 
σας καλωσορίσουμε με με-
γάλη χαρά. Μπορείτε να 
μας στείλετε στοιχεία επι-
κοινωνίας στο uk.saka@
gmail.com.

Συνάντηση γνωριμίας & επανασύνδεσης
νέων αποφοίτων στο Λονδίνο 
Ορατή η λειτουργία παραρτήματος Συλλόγου Αποφοίτων 
για τη Μεγάλη Βρετανία

Της Λίλιαν Βιλδιρίδη ’08
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 Πίσω: Ορ. Χούχουλας, Δ. Μπήτσος,  Γ. Ιωαννίδης, 
Αλ. Βουρλίδης, Π. Μέτσης, Μ. Βερνάρδος, Γ. Κα-
τσαράκης.  Μπροστά:   Φ. Σκούρος, Λ. Βιλδιρίδη, 
Ελ. Κρέστα, Κ. Βρανά, 'Α. Οικονόμου, Ελ. Πετρίτση. 

 Αναστάσης Κονταράτος,  Ελίζα Πετρίτση,  
Ισμήνη Σαμανίδου,  Λίλιαν Βιλδιρίδη,  Θοδω-
ρής Παππάς,  Γιάννης Κατσαράκης,  Χρήστος 
Δούμας.

  Χαρίτων Κοριζής,  Αλέξανδρος Ναυπλιώ-
της,  Νικήτας Κωσταντινίδης,  Χρήστος Δού-
μας,  Θοδωρής Παππάς.

 >> ΑΠΟψΕΙΣ - ΠΡΩΤΟβΟΥλΙΕΣ
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Μεταξύ της 17ης και της 25ης Μάρτιου 2012, διοργανώσαμε ένα εθελοντικό ταξίδι με αποκλειστικό στόχο την προ-
ώθηση της Ιατρικής Μουσικοθεραπείας στην Ελλάδα. Πιο συγκεκριμένα, έξι τελειόφοιτοι σπουδαστές από τα Πα-
νεπιστήμια Berklee και Lesley της βοστώνης, με τη συνοδεία και την επιστημονική καθοδήγηση μιας καθηγήτριάς 
τους, επισκέφθηκαν διάφορα νοσοκομεία και ιδρύματα για να ενημερώσουν Έλληνες ασθενείς, συγγενείς, ιατρούς 

και νοσηλευτικό προσωπικό για τη Μουσικοθεραπεία, κάνοντας παράλληλα και πρακτική εφαρμογή.

ως Ιατρική Μουσικοθεραπεία ορίζεται η κλινικά και επιστη-
μονικά αποδεδειγμένη εφαρμογή της μουσικής στον ιατρικό το-
μέα (όπως π.χ. στην ψυχιατρική, νευρολογία, καρδιολογία, νε-

ογνολογία, ογκολογία κλπ) και 
έχει ως στόχο την ολική βελτί-
ωση του βιοτικού επιπέδου των 
ασθενών, με άμεσα αποτελέσμα-
τα στην ψυχική και τη σωματική 
τους υγεία. Όργανα όπως η κιθά-
ρα, το αρμόνιο, τα κρουστά και 
τα πνευστά χρησιμοποιούνται 
με διάφορους τρόπους και συνο-
δεύονται με τραγούδι, αυτοσχε-
διασμούς, γραφή στίχων, σταδι-
ακή χαλάρωση και καθοδηγού-
μενη νοερή απεικόνιση.

στην Ψυχιατρική και την 
Καρδιολογία, για παρά-
δειγμα, η μουσική έχει 

αποδεδειγμένα αποτελέσματα 
-τεκμηριωμένα με επιστημονι-
κές μελέτες- στη μείωση της αρ-
τηριακής πίεσης, της ταχυκαρδί-
ας, του άγχους και της ανησυχί-

ας που προκαλεί η αναμονή αποτελεσμάτων, η έκβαση της θε-
ραπείας κ.ά. Επίσης, το παίξιμο οργάνων και η συμμετοχή του 
ασθενούς σε τέτοιου είδους δραστηριότητες αυξάνει την κοι-
νωνικότητα, τη δραστηριοποίηση του σώματος και την οξύτη-
τα του πνεύματος. Μέσα από τη μουσική ομάδα, που αποτελεί-
ται από μουσικοθεραπευτές και ασθενείς, το άτομο αποκτά την 
αίσθηση ότι ανήκει σε μία κοινότητα και αυτό μπορεί να βοηθή-
σει στην επανένταξή του στην κοινωνία.

στο ΩΝΑΣΕΙΟ ΚΑΡΔΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ η 
υποδοχή που επιφυλάχθηκε στην ομάδα από ασθενείς και συγ-
γενείς ήταν τόσο ενθουσιώδης, ώστε η επίσκεψη κράτησε τρεις 
ολόκληρες μέρες! Με την επιμέλεια του δρ. Αθανασίου δρίτσα, 
Καρδιολόγου, και της κας Αλεξάνδρας Μπριασούλη, υπεύθυνης 
δημοσίων σχέσεων, οι σπουδαστές επισκέφθηκαν ασθενείς στα 
δωμάτιά τους και έπαιξαν μουσική, καλώντας τους παράλληλα 
να συμμετάσχουν ενεργά στη διαδικασία. Ειδικά με τους μικρούς 

ασθενείς υπήρξε εργασία και σε ομάδες, όπου έγινε συνδυασμός 
με τη ζωγραφική, καθώς τα παιδιά ζωγράφιζαν ενώ απολάμβα-
ναν γνωστά μουσι-
κά κομμάτια.

ή κλινική ΣΙ-
ΝΟΥΡΗ ήταν ο 
επόμενος σταθμός 
της ομάδας. ως 
γνωστόν, η ψυχια-
τρική αυτή κλινική 
από το 1971 εξειδι-
κεύεται στην πα-
ροχή υψηλού επι-
πέδου υπηρεσιών υγείας, έχοντας παραδοσιακά συνδέσει το 
όνοµά της µε την Ψυχική υγεία στον ευρύτερο ελλαδικό χώρο. 
Από το δεκέµβριο του 2009, η Κλινική έχει ανακαινίσει εκ βά-
θρων τις κτηριακές της υποδοµές και έχει εµπλουτίσει το στε-
λεχιακό της δυναµικό. διαθέτει 100 κρεβάτια κατανεμημένα σε 
σουίτες, μονόκλινα, δίκλινα και τρίκλινα δωµάτια, καθώς και 
πλήρως προστατευμένο και ασφαλή κήπο 6 στρεµµάτων. ή 
υποδοµή συμπληρώνεται από ειδικούς χώρους εργοθεραπεί-
ας, οµαδικής Ψυχοθεραπείας, δηµιουργικής απασχόλησης και 
γυµναστικής. στην Κλινική στεγάζονται τµήµατα Ψυχιατρικής, 
ψυχογηριατρικής και εξαρτήσεων.

Με την επιμέλεια του Γιάννη Παύλου ’76, Γενικού δι-
ευθυντού, η ομάδα χωρίστηκε σε μικρά τμήματα που απα-
σχόλησαν τους ασθενείς κατά τη διάρκεια της ημέρας με 
μουσική και ζωγραφική. Οι ασθενείς έγραψαν τραγούδια 
για την «ελπίδα», έπαιξαν μουσικά όργανα και μοιράστη-
καν τις εμπειρίες τους με τους φοιτητές.

Επόμενος σταθμός της ομάδας ήταν η ΑΝΑΣΑ, η πρώ-
τη μη κερδοσκοπική εταιρία στην Ελλάδα που δημι-
ουργήθηκε με στόχο την ενημέρωση, την πρόληψη 

και την υποστήριξη των ανθρώπων που πάσχουν από δια-
ταραχές Πρόσληψης τροφής.

Οι στόχοι της είναι:
 ● ή ενημέρωση και αφύπνιση του κοινού για την ύπαρξη και 

τις διαστάσεις του προβλήματος.
 ● ή προσφορά ολοκληρωμένων υπηρεσιών ενημέρωσης, κα-

Η μουσικοθεραπεία
ΚΑΙ ΟΙ ΕΥΕΡΓΕΤΙΚΕΣ ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 
ΣΤΙΣ ΨΥΧΟΣΩΜΑΤΙΚΕΣ ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ:
Εμπειρίες από μια εθελοντική επίσκεψη σε νοσοκομεία 
και ιδρύματα της Αθήνας
Της Μαρίζας Νειάδα ’07

 >> ΑΠΟψΕΙΣ - ΠΡΩΤΟβΟΥλΙΕΣ



τεύθυνσης και στήριξης των ασθενών.
 ● ή δημιουργία και εκτέλεση προγραμμάτων πρόληψης στο 

ευρύ κοινό.
 ● ή ενημέρωση και υποστήριξη των οικογενειών και του πε-

ριβάλλοντος των ασθενών (τους εκπαιδευτικούς, τους φί-
λους κ.λπ.)

 ● ή υποστήριξη των ερευνητικών προγραμμάτων στην Ελ-
λάδα

 ● ή παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών υγείας και υποστή-
ριξης.

Με την επιμέλεια της ψυ-
χολόγου κας Εύας σαλαμινίου, 
Αντιπροέδρου του Ιδρύματος, 
η ομάδα της μουσικοθεραπεί-
ας αφιέρωσε μια ώρα παρου-
σίασης του ορισμού της μου-
σικοθεραπείας στο προσωπι-
κό της κλινικής, και μια ώρα σε 
μία ομάδα ασθενών. ή ομάδα 
εστίασε σε λυρικούς αυτοσχε-
διασμούς που έχουν ως στό-
χο την εξωτερίκευση των συ-
ναισθημάτων και την ενίσχυ-
ση της αυτοεκτίμησης.

Θα ήταν παράλειψη να 
μην περιληφθεί στο 
πρόγραμμα και ένας 

Πρότυπος Παιδικός σταθμός. 
ή μουσικοθεραπεία στην προ-
σχολική αγωγή έχει ως στόχο 

την ολοκληρωμένη ανάπτυξη του παιδιού στους τομείς της 
κοινωνικότητας, της νόησης, της σωματικής ανάπτυξης, της 
επικοινωνίας αλλά και της ευαισθησίας. Tο τραγούδι και το 
μουσικό παιχνίδι, ο αυτοσχεδιασμός και η γραφή στίχων, το 
παίξιμο οργάνων και η διδασκαλία του ρυθμού και της μελω-
δίας μέσα σε μια ομάδα, μπορούν να ανταποκριθούν με επι-
τυχία σε ζωτικές ανάγκες που έχουν τα παιδιά για να ανα-
πτυχθούν συναισθηματικά και νοητικά με την πάροδο του 
χρόνου. ή ομάδα επισκέφθηκε τον παιδικό σταθμό Tender 
Age στην Κηφισιά Αττικής με κιθάρες (μεγάλες και μικρές), 
πλήκτρα, κρουστά, πνευστά και ξυλόφωνα, όργανα απόλυ-
τα ασφαλή για παιδιά 3-5 ετών. Γονείς και παιδιά απήλαυσαν 
δραστηριότητες όπως:

 ● χορό και αυτοσχεδιασμό με μα-
ντήλια

 ● ομαδικό παίξιμο οργάνων με 
σκοπό την ενίσχυση της μνημο-
νικής ικανότητας

 ● τραγούδι και λυρικό αυτοσχεδι-
ασμό

Tα συμπεράσματα και οι εμπειρίες από τις παραπάνω επι-
σκέψεις παρουσιάστηκαν σε ειδική επιστημονική ημερί-
δα, που οργανώθηκε με την ευγενική χορηγία της Φαρ-

μακοβιομηχανίας ΕλΠΕΝ Α.Ε. και του Μουσικού Οίκου ΦΙλΙΠ-
ΠΟσ ΝΑΚΑσ Α.Ε.

Κεντρική ομιλήτρια στην ημερίδα αυτή ήταν η 
Kathleen Howland, PhD, NMT, MT-BC, CCC-SLP, 
επιστημονική υπεύθυνη της ομάδας και γκουρού 
της μουσικοθεραπείας, η οποία τα τελευταία 25 χρό-
νια έχει αφοσιωθεί στην μελέτη της επίδρασης της 
μουσικής στον νου και το σώμα. Έχει συγκεντρώσει 
και συνθέσει πληροφορίες από τους τομείς της νευ-
ρολογίας, της ψυχολογίας, της ανάπτυξης του παι-
διού και της ανθρωπολογίας για να εξηγήσει καλύ-
τερα την σημασία των τεχνών στην ανάπτυξη των 
δυνατοτήτων του ανθρώπου. ως μουσικοθεραπεύτρια, έχει πά-
νω από 25 χρόνια εμπειρία στις δυσκολίες των ατόμων με ειδι-
κές ανάγκες που επηρεάζουν τη νόηση, τη γλώσσα, το λόγο, την 
κίνηση και τα συναισθήματα. διαθέτει ιδιωτικό ιατρείο για μου-
σικοθεραπεία και λογοθεραπεία και είναι Αναπληρώτρια Καθη-
γήτρια του ωδείου της βοστώνης, του Berklee School of Music, 
του Boston University και του Lesley University.

Επίσης, χαιρετισμό απηύθυνε και ο Πρόεδρος του συλλό-
γου Φυσιοθεραπευτών Ελλάδος κ. δημήτρης Κουκουράκης, ο 
δε δρ. Αθανάσιος δρίτσας ανέλυσε την πλούσια εμπειρία του 
από τις μουσικές δραστηριότητες στο χώρο του ωΝΑσΕΙΟυ 
ΚΑΡδΙΟλΟΓΙΚΟυ ΚΕΝτΡΟυ.

Όπως ανακοινώσαμε στο κλείσιμο της ημερίδας, τα αποτε-
λέσματα και οι εμπειρίες της επίσκεψης στην Ελλάδα θα ανακοι-
νωθούν επίσημα από την ΝΕR-AMTAS (New England Region 
of American Music Therapy Association) στα προσεχή επιστη-
μονικά συνέδρια Μουσικοθεραπείας στις ήνωμένες Πολιτείες. 
σημειωτέον, ότι αυτό ήταν το τρίτο ταξίδι που οργανώθηκε από 
την οργάνωση αυτή και σίγουρα όχι το τελευταίο!

*  Ιδιαίτερες ευχαριστίες στον Βασίλη Νειάδα ’74 για την βοήθειά του στις δη-
μόσιες σχέσεις και τον προϋπολογισμό του ταξιδιού, στον Γιάννη Νειάδα x’08 
για την φωτογραφική επιμέλεια των εκδηλώσεων και στη Λία Νειάδα για την 
φιλοξενία της και την επιμέλεια των κειμένων όλων των εντύπων του project.



48  ερμής 

Για την παράδοση 250 ετών και τη σημερι-
νή κλίμακα δραστηριοτήτων της μάρκας, 
μας αναφέρει:

«Πίσω από το όνομα Faber-Castell 
κρύβεται μια οικογενειακή επιχείρηση, που εδώ 
και 8 γενιές προσφέρει μοναδικά εργαλεία γρα-
φής. Ιδρυθείσα το 1761, η Faber-Castell αποτελεί 
μία από τις παλαιότερες βιομηχανίες παγκοσμίως, 
με παρουσία σε πάνω από 120 χώρες, 14 εργοστάσια 
παραγωγής και 23 θυγατρικές εταιρείες και στις πέντε 
ηπείρους. Στην Ελλάδα, η παρουσία του brand τοποθε-
τείται στη δεκαετία του 1920, ενώ από το 1999 αντιπρο-
σωπεύεται από τη NOTOS COM Συμμετοχές.

Η Faber-Castell κατέχει ηγετική θέση στην παραγω-
γή μολυβιών και ξυλομπογιών, με ετήσια παραγωγή με-
γαλύτερη των 2 δισεκατομμυρίων. Η δεσπόζουσα θέση 
της στις διεθνείς αγορές προκύπτει από την δέσμευση 
της εταιρείας στα υψηλότερα ποιοτικά κριτήρια, καθώς 
και από ένα μεγάλο πλήθος καινοτόμων προϊόντων».

Πώς όμως μεταφράζεται η παράδοση στη σύγ-
χρονη επιχειρηματική δραστηριότητα; Δανειζόμενος 
τα λόγια του προέδρου της Faber-Castell, κόμη A.W. 
von Faber-Castell, o Θωμάς Ζωγράφος ’83 σχολιάζει:

«Παράδοση σημαίνει να διατηρείς αναμμένη τη 
φλόγα και όχι τις στάχτες. Η επιτυχία της Faber-Castell 
ανά τους αιώνες είναι αποτέλεσμα ετών εμπειρίας στην 
προσπάθεια να κάνει τα συνηθισμένα πράγματα μιας 
αντίστοιχης βιομηχανίας εξαιρετικά καλά, να γεννά 
νέες ιδέες και να ενεργεί υπεύθυνα με επιχειρηματικό 
πνεύμα. Αυτές οι αξίες δεν ισχύουν μόνο για το εμπο-
ρικό της σήμα, αλλά για ολόκληρη την εταιρία και απο-
τελούν τη βάση τόσο της ταυτότητας της Faber-Castell, 
όσο και της μακροπρόθεσμης 
επιτυχίας της».

Και φυσικά, η εξακολού-
θηση της μακράς παράδοσης 
του ξύλινου μολυβιού, ακόμη 
και στη σημερινή εποχή της 
άκρατης ψηφιοποίησης, δεν 
αποτελεί αναχρονισμό:

«Η χρήση των υπολογι-

στών και των μηχανών είναι μία τάση που έχει ξεκινή-
σει εδώ και δεκαετίες και θα συνεχίσει να εντείνεται και 
τις επόμενες δεκαετίες. Όμως ακόμα κι έτσι, στις επό-
μενες δεκαετίες οι άνθρωποι θα εξακολουθούν να γρά-
φουν, να αποτυπώνουν τις σκέψεις τους, να σχεδιάζουν 
και να ζωγραφίζουν με το χέρι.

Εξάλλου οι έρευνες σχετικά με τον ανθρώπινο εγκέ-
φαλο εστιάζουν στο πόσο σημαντική είναι για την ανά-
πτυξη των νοητικών ικανοτήτων των παιδιών η χρήση 
των χεριών τους και η αποτύπωση των παρατηρήσε-
ών τους από τον πραγματικό κόσμο σε μια κόλλα χαρτί.

Συνεπώς, τα προσεκτικά σχεδιασμένα προϊόντα 
γραφής και ζωγραφικής είναι σημαντικά από εκπαιδευ-
τικής άποψης».

Ποια όμως είναι η ιδιαιτερότητα των μολυβιών, 
του κύριου δηλαδή προϊόντος της φίρμας; Ο Θωμάς 
Ζωγράφος ’83 μας απαντά:

«Τα μολύβια ενσαρκώνουν την παράδοση της 
Faber-Castell, αλλά και της Νυρεμβέργης, που όλα αυτά 
τα χρόνια αποτελεί την έδρα της εταιρείας, καθώς εκεί 
ανακαλύφθηκε το παλαιότερο μολύβι στον κόσμο.

Πέραν αυτού όμως υπάρχουν πολλά επιχειρήματα 
υπέρ του «καλού, παλιού μολυβιού», το οποίο φυσικά εί-

ναι το μολύβι γραφίτη.
Είναι οικονομικό και φιλι-

κό προς το περιβάλλον και δι-
αρκεί για εκατοντάδες χρόνια.

Θα σας θυμίσω επίσης 
την ιστορία όπου ενώ οι Αμε-
ρικάνοι προσπαθούσαν να 
ανακαλύψουν το στυλό που 
θα μπορούσε να χρησιμοποι-

ηθεί στο διάστημα, ο Ρώσος κοσμοναύτης Γιούρι Γκα-
γκάριν, ο πρώτος άνθρωπος που τέθηκε σε τροχιά 

γύρω από τη Γη το 1961, πήρε μαζί του απλά ένα 
μολύβι, επειδή το μολύβι εξακολουθεί να γράφει 
και υπό μηδενική βαρύτητα».

Εκτός όμως από τα μολύβια, οι ξυλομπο-
γιές αποτελούν τη βασική πτυχή της εμπορικής 

δραστηριότητας της Faber-Castell:
«Οι ξυλομπογιές αποτελούν το μεγαλύτερο μέρος 

των πωλήσεών μας και ακολουθούν τα μολύβια. Όμως 
η εταιρεία δεν επενδύει μόνο εκεί. Η Faber-Castell θέλει 
να είναι "σύντροφος για μια ολόκληρη ζωή", με ένα ευ-
ρύ και ποικίλο φάσμα - από τα προϊόντα πρώτης ζωγρα-
φικής ως τα υψηλής ποιότητας εργαλεία γραφής για τον 
πλέον απαιτητικό χρήστη».

Ο επιτυχημένος στρατηγικός σχεδιασμός απαι-
τεί, ωστόσο, και ορθή εκτίμηση του «κύκλου ζωής» 
των προϊόντων:

«Η διακοπή της χρήσης του λογαριθμικού κανόνα 
και η απότομη πτώση της σημαντικότητας του χειροποί-
ητου τεχνικού σχεδίου υπήρξαν δύο εξελίξεις, οι οποί-
ες επηρέασαν σημαντικά τις πωλήσεις στο χώρο των ει-
δών γραφής και σχεδίου.

Προσπαθώντας να προβλέψουμε το μέλλον, υπάρ-
χουν δύο τομείς, όπου μπορούμε να περιμένουμε βιώ-
σιμη ανάπτυξη: από τη μια πλευρά, προϊόντα που έχουν 
ιδιαίτερη εκπαιδευτική αξία και ενθαρρύνουν τη δη-
μιουργικότητα των παιδιών, και από την άλλη ξεχωρι-
στά, πολυτελή εργαλεία γραφής. Η αναγνωρισιμότητα 
του εμπορικού μας σήματος, η πίστη των καταναλωτών 
από μικρή ηλικία και η υψηλή ποιότητα των προϊόντων 
μας, ιδίως της συλλογής GrafvonFaber-Castell, παρέ-
χουν διαρκή υποστήριξη της θέσης της Faber-Castell 
στην αγορά.

Ως "σύντροφος για μια ολόκληρη ζωή", δίνουμε επί-
σης αυξημένη προσοχή στα δημιουργικά προϊόντα για 
ενήλικες. Οι βιομηχανικές χώρες δείχνουν αυξανόμενη 
ζήτηση για δραστηριότητες αναψυχής, καθώς ο αριθ-
μός των ηλικιωμένων αυξάνεται, και έτσι τα προϊόντα 
που σχετίζονται με δημιουργικά χόμπι θα έχουν περισ-
σότερη ζήτηση στο μέλλον».

 >>  ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 

O Θωμάς Ζωγράφος ’83, Εμπορι-
κός Διευθυντής της Faber-Castell, 
μιλά στον «Ερμή» για την ιστο-
ρία, τη φυσιογνωμία και τις προ-
οπτικές του εμβληματικού brand 
name υπό συνθήκες γενικής οι-
κονομικής κρίσης.

FABER-CASTELL



Δεν είναι όμως μόνο η γραφική ύλη αντικείμενο 
δραστηριοποίησης της εταιρίας:

«Αυτό που γνωρίζουν πολύ λίγοι άνθρωποι είναι 
ότι εδώ και περισσότερο από 30 χρόνια, η Faber-Castell 
Cosmetics έχει καθιερωθεί ως ένας από τους μεγαλύτε-
ρους παραγωγούς στη βιομηχανία καλλυντικών, με μο-
λύβια μακιγιάζ και απλικατέρ σε ξύλινο περίβλημα, προ-
μηθεύοντας τις πιο γνωστές μάρκες καλλυντικών στην 
παγκόσμια αγορά».

Πέραν όμως της στενής επιχειρηματικής οπτικής, 
η φήμη και η διαιώνιση ενός brand name απαιτεί ευ-
ρύτερη κοινωνική συνειδητοποίηση, αυτό που είθι-
σται πλέον να ονομάζεται εταιρική κοινωνική ευθύνη:

«Η Faber-Castell υπήρξε μία από τις πρώτες εται-
ρείες που είδαν την οικονομική ανάπτυξη και την εται-
ρική ηθική ως δύο πλευρές του ίδιου νομίσματος, πολύ 
πριν ανακαλυφθεί η έννοια της εταιρικής ευθύνης ή της 
αειφόρου ανάπτυξης», μας απαντά ο Θωμάς Ζωγρά-
φος, επισημαίνοντας:

«Με το κοινωνικό καταστατικό που ισχύει, η εται-
ρεία δεσμεύεται εθελοντικά να εφαρμόζει τα πρότυπα 
της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας σε όλα τα εργοστά-
σια της.

Επιπλέον, 25 χρόνια πριν, σε μια λιγότερο οικολογι-
κά ευαισθητοποιημένη εποχή, η Faber-Castell δημιούρ-
γησε μια δασική έκταση στη Βραζιλία για τις παραγωγι-
κές ανάγκες της.Οι δασικές φυτείες της Βραζιλίας έχουν 
έκταση 100 τετραγωνικά χιλιόμετρα και παράγουν 20 
κυβικά μέτρα ξυλείας την ώρα. Ωστόσο, πέρα από πηγή 

πρώτων υλών, οι φυτείες αποτε-
λούν οικότοπο για πολλά φυτά και 
ζώα, μερικά από τα οποία απει-
λούνται με εξαφάνιση. Για χρό-
νια η εταιρεία έχει συμβάλει στη 
βιοποικιλότητα, καθώς επίσης 
και στην εκπαίδευση του τοπικού 
πληθυσμού, ώστε να ζει σε αρμο-
νία με τη φύση, μέσω δικών της 
περιβαλλοντικών σχεδίων.

Τέλος, η εταιρεία δίνει προτεραιότητα και συνεχώς 
αναζητά βελτιωμένες μεθόδους παραγωγής και υλι-
κά που έχουν το μικρότερο δυνατό αντίκτυπο στο πε-
ριβάλλον».

Η συζήτηση μοιραία έρχεται στην οικονομική 
κρίση που μαστίζει όλους τους παραγωγικούς 
κλάδους. Πώς γίνεται αντιληπτή στη λειτουρ-

γία της εταιρίας; Συμβιβάζεται με την «πολυτέλεια» 
που ενδεχομένως κρίνει κανείς ότι χαρακτηρίζει τα 
προϊόντα της;

«Η λέξη πολυτέλεια είναι συχνά ύποπτη, για-
τί παραπέμπει στην επίδειξη και την υπερβολή, κά-
τι το οποίο δεν ταιριάζει στη φιλοσοφία της μάρκας. 
Από την άλλη πλευρά, η πολυτέλεια με την έννοια του 
κάτι ξεχωριστού, όπως ένα αντικείμενο ασυνήθιστης 
αξίας με ανώτερη λειτουργία και καλή ποιότητα κατα-
σκευής, είναι κάτι που εκτιμώ ιδιαίτερα. Μπορεί να εί-
ναι για παράδειγμα ένα ρολόι με εξελιγμένο μηχανισμό 

ή ένα ανώτερο εργαλείο γραφής 
– όπως το PerfectPencil από τη 
συλλογή GrafvonFaber-Castell.

Σε γενικότεορ επίπεδο, η ση-
μερινή κατάσταση σίγουρα πρέ-
πει να αντιμετωπιστεί σοβαρά 
και απαιτεί τον κατάλληλο βαθ-
μό εγρήγορσης, αλλά ταυτόχρο-
να χρειάζεται και μια κάπως συ-
γκρατημένη αντιμετώπιση, κα-

θώς δεν είναι δυνατόν να ξεπεράσουμε τα νέα δεδομένα.
Κάθε κρίση, όπως και τα νομίσματα, έχει δυο όψεις.
Μια κριτική ματιά στις καθιερωμένες διαδικασί-

ες, στα περιττά προϊόντα και στις γραφειοκρατικές δο-
μές μπορεί να οδηγήσει σε εξοικονόμηση χρημάτων και 
σε αύξηση της απόδοσης. Η πρόθεση να απαρνηθούμε 
πράγματα που αγαπούμε μπορεί να οδηγήσει σε ταχύ-
τερες και πιο προσγειωμένες αγοραστικές συναλλαγές, 
σε ποιοτικότερες επιλογές, με γνώμονα τη μακροχρόνια 
χρήση και σε αλλαγή των συνηθειών μας με μεγαλύτε-
ρη στροφή στη δημιουργική απασχόληση και στην οικι-
ακή διασκέδαση.

Από την πλευρά μας, ως NOTOSCOMΣΥΜΜΕΤΟ-
ΧΕΣ, έχουμε δεσμευτεί να βοηθήσουμε όσο μπορούμε, 
διατηρώντας τις τιμές μας στα βιβλιοχαρτοπωλεία στα 
ίδια επίπεδα για πέμπτη συνεχόμενη χρονιά. Επιπλέον 
διαθέτουμε πακέτα προσφορών, τα οποία προσφέρουν 
πραγματικό όφελος στον καταναλωτή, χρηστικά προϊό-
ντα υψηλής ποιότητας σε συμφέρουσα τιμή».
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Την παρούσα ενημέρωση είχα παρουσιάσει και σε προηγούμενο τεύχος του Ερμή προ διετίας και, καθώς τα στοι-
χεία αυτά αφορούν όλους μας και μας κεντρίζουν το ενδιαφέρον, παραθέτω τα ανανεωμένα στοιχεία που αφο-
ρούν το Σύλλογό μας. Όπως και στο προηγούμενο άρθρο μου, έτσι και στο παρόν, διαπιστώνω ότι οι αριθμοί απο-
τυπώνουν την εικόνα του ΣΑΚΑ και τη συμμετοχή των μελών μας στις δράσεις του Συλλόγου μας, παρατίθενται δε 

και διάφορα άλλα αριθμητικά στοιχεία που αφορούν μέρος της ιστορίας του ΣΑΚΑ και έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον δεί-
χνοντας τη μεγάλη χρονικά και ουσιαστικά διαδρομή του Συλλόγου μας. 

 Το ξέρατε ότι 
ο Σύλλογος έχει:

■ 12.082 μέλη
■ 300 περίπου νέα μέλη κάθε χρόνο
■ 779 μέλη – μονίμους κατοίκους 

εξωτερικού (βάσει δηλωθέντων 
στοιχείων)

■ 5.900 εγγεγραμμένα μέλη στο 
www.saka.gr 

■ 3.994 εγγεγραμμένα μέλη στο 
ΣΑΚΑ group στο Facebook (στοι-
χεία Ιουνίου 2012)

Από τα 12.082 μέλη:
■ 6.766 περίπου μέλη έχουν συ-

μπληρώσει μέχρι τον Ιούνιο 2012 
τη φόρμα Who is Who

■ 6.696 μέλη λαμβάνουν το μηνιαίο 
ενημερωτικό ηλεκτρονικό bulletin 
(βάσει δηλωθέντων emails)

■ 700 μέλη περίπου συμμετέχουν 
στην Πίττα του Συλλόγου

■ 600 μέλη περίπου συμμετέχουν 
στο Χριστουγεννιάτικο Πάρτυ

■ 714 μέλη ψήφισαν στις εκλογές 

του ΣΑΚΑ του Οκτωβρίου 2011, 
στις οποίες για 1η φορά εφαρμό-
στηκε με επιτυχία το ηλεκτρονικό 
ψηφοδέλτιο και το ηλεκτρονικό 
σύστημα καταμέτρησης ψήφων

■ 1.423 μέλη ψήφισαν στις εκλογές 
του ΣΑΚΑ του Οκτωβρίου 2009

■ 620 μέλη παίζουν στην ΣΑΚΑ Liga
■ 80-120 μέλη παρακολουθούν τις 

θεματικές εκδηλώσεις (ομιλίες, 
παρουσιάσεις κα)

■ 25 μέλη κατά μέσο όρο επισκέ-
πτονται εβδομαδιαίως τη Λέσχη 
(μη συμπεριλαμβανομένων των εκ-
δηλώσεων)

■ 700 περίπου μέλη (εκ συνόλου με-
λών ΣΑΚΑ όλων των ετών λειτουρ-
γίας του) ήταν Οικότροφοι στο 
Σχολείο (εκ συνόλου Οικοτρόφων 
1.370 που φοίτησαν στο Σχολείο 
κάποια χρόνια ή και αποφοίτησαν 
από αυτό, λειτουργία Οικοτροφείου 
έως 1983)

■ 818 μέλη είναι δωρητές και έχουν 
βοηθήσει με το δικό τους «τούβλο» 
το χτίσιμο της Λέσχης μας και του 
Συλλόγου μας.

■ 38 μέλη ήταν υποψήφιοι στις βου-
λευτικές εκλογές του Μαΐου 2012 
(βάσει δηλωθέντων στοιχείων)

■ 57 μέλη ήταν υποψήφιοι στις δη-
μοτικές & περιφερειακές εκλογές 
του Νοεμβρίου του 2010 (βάσει 
δηλωθέντων στοιχείων)

 Και για την Ιστορία:
■ 81 χρόνια λειτουργίας Συλλόγου 

(σύσταση 1931)
■ 5 τροποποιήσεις Καταστατικού του 

Συλλόγου (1973, 1981, 1987, 1991, 
2003)

■ 30 μέλη έχουν διατελέσει Πρόε-

δροι του ΣΑΚΑ
■ 48 Διοικητικά Συμβούλια έχουν 

συγκροτηθεί από τη σύσταση του 
Συλλόγου

■ 52 χρόνια Ερμή
■ 206 τεύχη Ερμή (από το 1960)
■ 72 τεύχη μηνιαίου ηλεκτρονικού 

Bulletin (από Δεκέμβριο 2005)
■ 5,5 χρόνια λειτουργίας του νέου 

www.saka.gr (η αναβάθμιση έγινε 
21.12.2006)

■ 216.801 μοναδικοί επισκέπτες 
της ιστοσελίδας μας www.saka.
gr (στοιχεία 21.6.2012)

■ 1273 downloads του 16ου τεύχους 
του Ερμή (Νέας Εποχής – Ιούνιος 
2006) μέσω του site μας

■ 12 τουρνουά τάβλι (1ο τουρνουά Δε-
κέμβριος 2002)

■ 5 διοργανώσεις ΣΑΚΑ Liga (από Σε-
πτέμβριο 2007)

■ 9 χρόνια λειτουργίας ομάδας volley 
ανδρών (Α’ Αθηνών Κατηγορία από 
το 2007)

■ 26 χρόνια επίσημης λειτουργίας 
ομάδας στίβου (με  μητρώο παι-
κτών από τον ΣΕΓΑΣ)

■ 16 παραστάσεις θεατρικής ομάδας 
ΣΑΚΑ από το 1996

■ 11 χρόνια πιστωτικής κάρτας 
ΣΑΚΑ (Millennium ΣΑΚΑ Visa)

■ 80-100 ιδιωτικές εκδηλώσεις με-
λών ετησίως

 ΕνΑ πρωτό συμπΕρΑσμΑ:  Η 
Ιστορία του Συλλόγου μας πάει αρ-
κετά χρόνια πίσω και όλοι μας με τον 
ένα ή άλλο τρόπο έχουμε γράψει μέ-
ρος αυτής, και

 μιΑ πρό(σ)κληση:  Ας βάλουμε 
όλοι το προσωπικό στοίχημα να αυ-
ξήσουμε τα παραπάνω νούμερα και 
να γίνουμε όσο το δυνατόν περισσό-
τεροι ενεργά μέλη (ταμειακή ενημε-
ρότητα, καταχώριση στοιχείων στο 
who is who, συμμετοχή στις εκδηλώ-
σεις και στις συλλογικές διαδικασίες 
και δραστηριότητες του Συλλόγου).

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

Αγαπητοί συναπόφοιτοι,
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  Το Σάββατο, 23 Ιουνίου 
2012, διεξήχθη με μεγάλη επι-
τυχία στο Σχολείο μας (Αγγε-
λικούσειο Κλειστό Γυμναστή-
ριο & Χανδρείο Αθλητικό Κέ-
ντρο), ο 4ος Πανελλήνιος Δια-
γωνισμός Εκπαιδευτικής Ρο-
μποτικής W.R.O™ Hellas. Ο 
Διαγωνισμός διοργανώθηκε 
από τον Οργανισμό Εκπαιδευ-

τικής Ρομποτικής & Επιστήμης W.R.O™ Hellas σε συνερ-
γασία με την Πανελλήνια Ένωση Καθηγητών Πληροφο-
ρικής, τη Διερευνητική Μάθηση Α.Ε. και το Informatics 
Center του ΕΕΙ. Συμμετείχαν 57 ομάδες με 160 μαθητές 
από 75 σχολεία της Ελλάδας.

Οι μαθητές Νικόλαος Μαυροκέφαλος, Ορέστης 
Μερσινιάς και ο απόφοιτος Χρήστος Γιώνας ’11, της 
ομάδας Cyclotron Intelligence του Λυκείου Κολλεγίου 
Αθηνών, με προπονητή τον καθηγητή Πληροφορικής 
Ανδρέα Καράμπελα, κατέκτησε την 1η θέση στην Κατη-
γορία Λυκείου. Oι μαθητές Ιωάννης Λυρατζάκης και Γε-

ώργιος Νομικός, της ομάδας Gifted Hands του Λυκείου Κολλεγίου Ψυχικού, με προπονη-
τή τον καθηγητή Πληροφορικής Κώστα Δημητρίου, κατέκτησε την 2η θέση στην Κατηγο-
ρία Open. Επίσης, στην ίδια κατηγορία συμμετείχαν με προπονητή τον Κώστα Δημητρίου, 
οι μαθήτριες Λήδα Καραδήμου, Αγγελική Ντέρου και Κατερίνα Σαράντη της ομάδας ΚΑΛ 
του Λυκείου Κολλεγίου Ψυχικού. Στην Κατηγορία Δημοτικού, με προπονήτρια την καθη-
γήτρια Πληροφορικής Πόπη Βασάλου, συμμετείχαν οι μαθητές Θεανώ Δημοπούλου, Χρή-
στος Μάρκου, Χρήστος Μεντής-Κράβαρης, Θανάσης Μπασιάκος και Γιώργος Μπελιώτης 
της ομάδας Robotics του Δημοτικού Κολλεγίου Αθηνών.

Οι ομάδες Cyclotron Intelligence και Gifted Hands θα εκπροσωπήσουν την Ελλάδα 
στην Παγκόσμια Ολυμπιάδα Ρομποτικής, που θα διεξαχθεί στις 9-11 Νοεμβρίου 2012, 
στην Κουάλα Λουμπούρ της Μαλαισίας.

Θερμά συγχαρητήρια σε όλες τις ομάδες μας για τη σημαντική συμμετοχή τους και 
τις διακρίσεις τους.

Ευχές στις ομάδες Cyclotron Intelligence και Gifted Hands για επιτυχίες στην Παγκό-
σμια Ολυμπιάδα Ρομποτικής στη Μαλαισία.

ανακοινώσεις

Το IST (Independent Science & Technology College) παρείχε ευγενική χορηγία 
στο ΣΑΚΑ δύο υποτροφίες πλήρους φοίτησης για μέλη μας σε προπτυχιακά και 
μεταπτυχιακά προγράμματά του κατά το ακαδημαϊκό έτος 2012-13.

Το IST (Independent Science & 
Technology College) ιδρύθηκε το 1989 με 
στόχο την παροχή υψηλής ποιότητας πανε-
πιστημιακής εκπαίδευσης και την άμεση σύν-
δεσή της με την αγορά εργασίας.

Από την αρχή της λειτουργίας του, τα 
ακαδημαϊκά του προγράμματα στους τομείς 
της Επιστήμης Υπολογιστών - Πληροφορι-
κής, των Οικονομικών & Επιχειρησιακών 
Επιστημών και των Ανθρωπιστικών Επιστη-
μών & Υγείας, έτυχαν διεθνούς αναγνώρι-
σης μέσα από συνεργασίες με διακεκριμένα 
πανεπιστημιακά ιδρύματα του εξωτερικού.

Ειδικά με το Βρετανικό κρατικό Πα-
νεπιστήμιο του Hertfordshire, το IST δια-
τηρεί από το 1992 σύμβαση δικαιόχρησης 
(franchise) για την αποκλειστική υλοποίηση 
προγραμμάτων σπουδών στην Ελλάδα για 
την απόκτηση τίτλων σπουδών Bachelor’s 
και Master’s που χορηγούνται απευθείας 
από το Πανεπιστήμιο, που βραβεύτηκε ως 

το ‘Entrepreneurial University of the Year’ 
της Μ. Βρετανίας (TIMES AWARD 2010).

Σήμερα το IST College διαθέτει ακα-
δημαϊκή δομή και οργάνωση εφάμιλλες 
με εκείνες των φημισμένων πανεπιστημί-
ων του εξωτερικού. Οι εγκαταστάσεις του, 
έκτασης 9.500 τ.μ., είναι ευρωπαϊκών προ-
διαγραφών, ειδικά κατασκευασμένες για να 
εξυπηρετούν τις ανάγκες ενός εκπαιδευτι-
κού ιδρύματος πανεπιστημιακού επιπέδου, 
με 25 κλιματιζόμενες αίθουσες διαλέξεων 
εξοπλισμένες με υπερσύγχρονα οπτικοα-
κουστικά μέσα, βιβλιοθήκη πλήρως εξο-
πλισμένη και ενημερωμένη και εργαστή-
ρια υπολογιστών 150 θέσεων με συστή-
ματα τελευταίας τεχνολογίας. Ακόμα, μέ-
σω του πρωτοποριακού Ηλεκτρονικού Συ-
στήματος StudyNet υπάρχει online πρό-
σβαση στη βιβλιοθήκη του University of 
Hertfordshire με απεριόριστες πηγές πλη-
ροφοριών.



u  REUNION ’62 50 ΧΡΟΝΙΑ

στις 7.6.2012 η τάξη του ’62 πραγματοποίησε το καθιερωμένο reunion με 
αφορμή τη συμπλήρωση 50 ετών από την αποφοίτησή της. 

Αντί κειμένου, παραθέτουμε την ομιλία που εκφώνησε στη διάρ-
κεια της βραδιάς ο Πρόεδρος της τάξης ’62 Θεόδωρος Κοντογιαννόπουλος:

Κυρίες και κύριοι,
αγαπητοί συμμαθητές,

Εκ μέρους όλων των αποφοί-
των της τάξεως του '62 ευχα-
ριστώ τον Πρόεδρο και την 

κυρία Πολλάλη για την ευγενική τους 
πρόσκληση. Ευχαριστώ επίσης τους 
εκπροσώπους του Κολλεγίου Αθηνών 
που μας τιμούν με την παρουσία τους.

τον Ιούνιο του ’62, «άμες ήμες άλ-
κιμοι νεανίαι» και ως τοιούτοι [δηλ. 

άλκιμοι νεανίαι, και μην πάει ο νους 
σας στο πονηρό] κατεβήκαμε ευστα-
λείς και ευθυτενείς τα σκαλιά του 
Μπενακείου, γεμάτοι αυτοπεποίθη-
ση, έτοιμοι να κατακτήσουμε τον κό-
σμο και σίγουροι ότι «άμες δε γ’ εσό-
μεθα πολλώ κάρρονες». 

Από τότε πέρασαν πενήντα χρό-
νια, χρόνια γεμάτα χαρές αλλά και λύ-
πες, γεμάτα επιτυχίες αλλά και απο-
τυχίες. τα μαλλιά λιγόστεψαν, τα κιλά 

αυξήθηκαν, η απολυτότητα της νιότης 
περιωρίστηκε, οι γωνίες ελειάνθησαν.

Αυτό, όμως, που παρέμεινε αναλ-
λοίωτο είναι η σύνδεσή μας με το 
Κολλέγιο Αθηνών, η συνείδηση ότι 
το Κολλέγιο μας διεμόρφωσε σε αυ-
τό που είμαστε καθώς και ότι η δεκα-
ετία που περάσαμε στο campus του 
Ψυχικού υπήρξε η καθοριστική περί-
οδος για τη διαμόρφωση και του νου 
και της ψυχής μας. 

σήμερα είναι ημέρα χαράς και πα-
νηγυρισμού. δεν είναι η ώρα ούτε ο 
τόπος για απολογισμό ή αυτοκριτική. 
Αυτή ας την κάνει ο καθένας κατ’ ιδί-
αν και ενώπιος ενωπίω.

Θα μπορούσα να πω πολλά αλλά 
το λακωνίζειν εστί φιλοσοφείν. δεν θα 
σας κουράσω άλλο και θα είμαι σύ-
ντομος: την ώρα αυτή η σκέψη μας ας 
στραφεί με ευγνωμοσύνη στους γο-
νείς μας οι οποίοι μας έστειλαν στο 
Κολλέγιο, πολλοί μάλιστα εξ αυτών 
με μεγάλες οικονομικές θυσίες.

Ας στραφεί με ευγνωμοσύνη στους 
δασκάλους μας, οι οποίοι δεν μας με-
τέδωσαν μόνο την πολύτιμη γνώση 
αλλά, πρωτίστως, μας δίδαξαν να εί-
μεθα ελεύθεροι πολίτες, σκεπτόμενα 
άτομα που υποβάλλουν τα πάντα σε 
αυστηρή αλλά καλόπιστη κριτική.

Ας στραφεί τέλος με αγάπη και 
συγκίνηση σε εκείνους τους συμμα-
θητές μας που διέβησαν τον Αχέρο-
ντα αλλά που πάντα είναι παρόντες 
στις καρδιές μας.

Σας ευχαριστώ που με ακούσατε.

Reunions

u  REUNION ’72 40 ΧΡΟΝΙΑ

στις 21.6.2012 
η τάξη του 
’72 πραγμα-

τοποίησε το καθι-
ερωμένο reunion 
με αφορμή τη συ-
μπλήρωση 40 ετών 
από την αποφοίτη-
σή της.

Ξενοδοχείο ΛΙΚΙΝΙΑ, 
Κάστρο Μονεμβασιάς, Τ.Κ. 230 70
T (+30) 27320 61939 F (+30) 27320 61929
E info@likinia.gr W www.likinia.gr

Το ξενοδοχείο ΛΙΚΙΝΙΑ είναι ένα νεόκτιστο 
ξενοδοχείο Α΄ κατηγορίας μέσα στο ιστορικό 
Κάστρο της Μονεμβασίας στην Πελοπόννησο.
Το πετρόκτιστο ξενοδοχείο έχει κατασκευαστεί 
με πλήρη σεβασμό στο ιστορικό περιβάλλον 
και την αρχιτεκτονική του Κάστρου προσφέ-
ροντας μια πολύ ευχάριστη και χαλαρωτική 
διαμονή στους φιλοξενούμενους του, χάρη 
στην άνετη επίπλωση του και στο σύγχρονο 
εξοπλισμό του.
Το ΛΙΚΙΝΙΑ βρίσκεται στην Πλατεία Χρυσα-
φίτισσας, η οποία απλώνεται στο Νότιο τμήμα  
του τείχους του Κάστρου.
Χάρη στην εγγύτητα του ξενοδοχείου με τη θά-
λασσα, τα περισσότερα από τα 12 δωμάτια και 
τις 4 σουίτες του έχουν θέα προς την θάλασσα 
και οι επισκέπτες του ξενοδοχείου απολαμβά-
νουν τη δροσερή αύρα της θάλασσας από τα 
πολλά παράθυρα.
Σας προσκαλούμε να ταξιδέψετε στη 
Μονεμβάσια και να απολαύσετε μια πραγμα-
τική ρομαντική απόδραση στο ολοκαίνουριο 
ξενοδοχείο μας εντός του Κάστρου.
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ερμής  53

Πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 29 Απριλίου το 12ο 
τουρνουά τάβλι του σΑΚΑ στη λέσχη, με τη συμ-
μετοχή 30 αποφοίτων. την επιμέλεια της διοργά-

νωσης, η οποία και εξελίχθηκε σε μια πολύ ωραία αφορμή 
συνάντησης, είχε ο Γιάννης Μωραλόγλου ’08.

Νικητές της διοργάνωσης ήταν:

1ος στέφανος Μπονάνος ’78
2ος Γιώργος Μυλωνάδης ’92
3ος στέφανος Ζούβελος ’74

σημειωτέον ότι ο τελικός διεξήχθη στη 
λέσχη το απόγευμα της ημέρας του 
Alumni Day (10 Ιουνίου).

Ευχαριστούμε θερμά τους χορηγούς της 
εκδήλωσης:
Αθηναϊκή Ζυθοποιία Α.Ε.
Πάτροκλο Κουδούνη ’91 (Κύπελλα)

12 ο
 Τουρνουά Τάβλι ΣΑΚΑ

τη δευτέρα 
2 Απρι-
λίου, πα-

ρουσία πλήθους 
αποφοίτων αλ-
λά και φίλων του, 
ο βασίλης τσε-
μάνης ’57 μίλησε 
σε εκδήλωση που 
πραγματοποιήθη-
κε στη λέσχη του 

εκδηλώσεις

Τρίτος στο τάβλι 
στην Ελλάδα ο 
Στέφανος Μπονάνος!

Ο πολυνίκης του τακτικού 
τουρνουά ταβλιού που δι-

οργανώνει ο σΑΚΑ δύο φορές 
το χρόνο, στέφανος Μπονάνος, 
απέδειξε σε όλους μας πώς τα 
καταφέρνει και διακρίνεται τό-

σο τακτικά! συγκεκριμένα, στο πρώτο Κύπελλο Ελλά-
δος που διοργανώθηκε φέτος υπό την αιγίδα της Ελ-
ληνικής Ομοσπονδίας Backgammon, ο συναπόφοιτός 
μας κατετάγη τρίτος στην τελική Φάση που διεξήχθη 
τον Ιούνιο στον Πειραιά.

Οι κατά καιρούς αντίπαλοί του στο τουρνουά μας, 
καλούνται πλέον να αντιμετωπίσουν έναν παίκτη με 
επίσημο πανελλήνιο τίτλο, κάτι που τοποθετεί τον πή-
χυ του συναγωνισμού όλο και ψηλότερα. Εννοείται πως 
όλοι ευχόμαστε στο στέφανο (αλλά και στους άλλους 
συναπόφοιτους που αγωνίζονται τακτικά στο τάβλι), 
ακόμα μεγαλύτερες επιτυχίες. Μιχάλης Προυκάκης ’90

βΑσΙλήσ τσΕΜΑΝήσ ’57

Καστοριά 1912-2012: 
Εκατό χρόνια ελεύθερης ζωής

σΑΚΑ με θέμα «Καστοριά 1912-2012: Εκατό 
χρόνια ελεύθερης ζωής», με αφορμή τη συ-
μπλήρωση ενός αιώνα από την απελευθέρω-
ση της πόλης τον προσεχή Νοέμβριο.

Ενόψει αυτής της επετείου, πραγματο-
ποιήθηκε στην 
Καστοριά (17-20 
Μαΐου) Ιστορι-
κό συμπόσιο με 
βασικό συντελε-
στή τον ίδιο, για 
το οποίο και θα 
υπάρξει αφιέρω-
μα στο προσεχές 
τεύχος του περι-
οδικού.
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ΑΠΟστΟλΟσ ΑλλΑΜΑΝήσ ’68

Αν δεν κοιμάσαι… μη φοβάσαι!
Εκδόσεις Περίπλους, Αθήνα 2012

Η Οδύσσεια ενός σύγχρονου Οδυσσέα είναι το βιβλίο. Σε μιαν Ελλάδα που λί-
γο απέχει από εκείνη του Ομήρου και που είναι η δική μας, η σημερινή. Η 
πορεία ενός ανθρώπου σύγχρονου που έζησε, μεγαλούργησε, ερωτεύτηκε, 

γνώρισε πάθη και χάρηκε επιτυχίες ξετυλίγεται σαν συναρπαστικό μυθιστόρημα.
Που μαζί είναι, τηρουμένων των αναλογιών, και η πορεία κάθε Έλληνα , του 

καθενός μας, του οποίου η αρπάγη ενός κράτους εχθρικού είναι έτοιμη να κα-
ταστρέψει κάθε προσπάθεια, προσωπική ή επαγγελματική.

Το μυθιστόρημα είναι εξίσου ερωτικό, κοινωνικό και πολιτικό και μέσα από 
συναρπαστικές, καθηλωτικές διηγήσεις φανερώνει πως όλα είναι ένα. Ο Έρω-
τας, η Κοινωνία, η Πολιτική βαδίζουν μαζί και αποθεώνουν ή γκρεμίζουν τις 
προσπάθειες του καθενός μας. Στην Ελλάδα συνήθως συμβαίνει το δεύτερο...

εκδηλώσεις
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ ΒΙΒΛΙΩΝ

ΜΙΧΑλήσ ΦωτΙΑδήσ ’57

Νέο Μουσείο Ακρόπολης
Στοιχεία μελέτης & κατασκευής

Εκδόσεις Μίλητος, Αθήνα 2011

Η μελέτη του Νέου Μουσείου Ακρόπολης πρέ-
πει να αντιμετωπίσει το ναό του Παρθενώνα 
ως σύμβολο του δυτικού πολιτισμού. Σε αυ-

τό θα αντιπαραθέσει ένα σύγχρονο κέλυφος για έκ-
θεση και προστασία των γλυπτών των μνημείων του 
Βράχου. Ο ανοιχτός διάλογος μεταξύ νέου Μουσείου 
και υπάρχοντος Μνημείου είναι η αναγκαία απόλυτη 
συνθήκη. Στο άρρυθμο χωροταξικό της πόλης η χω-
ροθέτηση έπρεπε να επιτρέψει τη συμβίωση της νέ-
ας στέγης με την υπάρχουσα δομή της πόλης. Για τον 
Αθηναίο υποψήφιο η συνεργασία με πανεπιστημιακό 
και θεωρητικό αρχιτέκτονα, έμπειρο σε διεθνείς δι-
αγωνισμούς, όπως ο Bernard Tschumi, δημιούργη-
σε μια κοινή αντιμετώπιση με ρυθμό αποδοτικότερο 
από ό,τι μιας σχέσης δύο γραφείων στον ίδιο τόπο. 

Ως κάτοικος της πόλης είχα, 
ως προς το έργο, άλλες παραστά-
σεις και επιρροές από ό,τι ο ξένος 
συνάδελφος μου. Η Ακρόπολη ήταν 
σταθερή μου αναφορά και πολλές 
μελέτες μου δέχονταν το ίδιο ατ-
τικό φως. Η άμεση παρουσία της 
ήταν πιο προσωπική αλλά χωρίς 
τη νέα επαφή που δημιούργησε 
στον ξένο μελετητή-συνεργάτη...

Η σύνταξη αυτού του κειμένου 
είναι αναδρομική αναβίωση μιας ζωντανής πορείας 
σχεδιασμού πολυπρόσωπων, πολυεθνικών ομάδων 
που αφιερώθηκαν σε αυτό το έργο. Συνεργάστηκαν 
στη μελέτη, την επιμέλεια και την κατασκευή για 

μια σύγχρονη δημιουργία με νέ-
ους προβληματισμούς σε πιεσμέ-
νους χρόνους, που μας κράτησαν 
σε διαρκή εγρήγορση. [...]

(από την εισαγωγή 
του συγγραφέα)

Το βιβλίο του Μ. Φωτιάδη «Νέο Μου-
σείο Ακρόπολης: Στοιχεία μελέτης & 
κατασκευής» παρουσιάστηκε την 
Πέμπτη 14 Ιουνίου στη Λέσχη του 

ΣΑΚΑ από τους κ.κ. Μ. Κορρέ, αρχιτέκτονα και καθη-
γητή του Ε.Μ.Π. και Αν. Καλλιτσάντση, Πρόεδρο της ΕΛ-
ΛΑΚΤΩΡ Α.Ε. Την εκδήλωση συντόνισε ο Πρόεδρος του 
ΣΑΚΑ κ. Γ. Καλοφωλιάς ’81.

Το μυθιστόρημα «Αν δεν κοιμάσαι… μη φοβάσαι»! του πρ. Προέδρου του ΣΑΚΑ Απ. Αλλαμανή ’68 παρουσιάστηκε την Τρίτη 12 Ιουνίου στη Λέσχη του Συλλόγου.
Για το βιβλίο μίλησαν: Αλεξάνδρα Βοβολίνη, Εκδότρια – Τατιάνα Λύγαρη, Ηθοποιός & Σκηνοθέτις – Μιρέλλα Παπαοικονόμου, σεναριογράφος



 Ο Γ. Κουζέλης ’72 συνεπιμελήθηκε την ελληνική έκδοση του έργου του Th. W. Adorno «Η φιλοσοφία της νέας μουσικής» εκδ. Νήσος  Ο Β. Καρύδης ’73 συνεπιμελήθηκε το συλ-
λογικό έργο «Ποινικός εγκλεισμός και δικαιώματα-Η οπτική του Συνηγόρου του Πολίτη» εκδ. Νομική Βιβλιοθήκη.  Στο συλλογικό έργο «Από την ένταξη στην κρίση-Ελλάδα και Ευρω-
παϊκή Ένωση: 1981-2011» εκδ. Παπαζήση συμμετέχουν οι Θ. Κουλουμπής ’54, Ν.Μουζέλης ’57, Π. Αποστολίδης ’60, Στ. Θωμαδάκης ’64, Β. Πεσμαζόγλου ’73 και Κ. Παπαδη-
μητρίου ‘85.  Ο Χάρης Θεοδωρέλης-Ρήγας ’00 συνίδρυσε τον εκδοτικό οίκο «Ιστός», στις 4.6.2012 στην Κωνσταντινούπολη, σε συνεργασία με Ρωμιούς της Πόλης και Τούρκους.
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ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΚΟΥΓΕΑΣ ‘75

Η Μάνη στα αρχεία της Βενε-
τίας  (1570 - 1572 και 1692 - 

1699) και ο ιππότης Λιμπέριος 
Γερακάρης (1689 - 1711)
Συλλογή Σ. Κουγέα - Κ. Μέρτζιου
Εκδόσεις Γενικών Αρχείων του Κράτους, 

Αθήνα 2012

«Η δημοσίευ-
ση ενός μέρους 
των αρχειακών 
καταλοίπων του 
α κα δ η μ α ϊ κο ύ 
Σωκρ. Β. Κου-
γέα, χάρις στην 

πρωτοβουλία των Γενικών Αρχείων του 
Κράτους και την επιμέλεια του εγγονού 
του Σ. Β. Κουγέα, συνιστά έναν ελάχι-
στο φόρο τιμής τόσο για το έργο του 
επιφανούς ιστορικού όσο και για το έρ-
γο του Κωνσταντίνου Μέρτζιου στενού 
συνεργάτη του και αντεπιστέλλοντος 
μέλους της Ακαδημίας Αθηνών. [...] 

Σήμερα έχουμε την τιμή να ανασύ-
ρουμε και να δημοσιεύουμε μέσα από 
τα κατάλοιπα του Σωκρ. Β. Κουγέα το 
προϊόν της στενής τους, και δι’ αλληλο-
γραφίας, συνεργασίας που αφορά στη 
Μάνη του 16ου αιώνα και στον Γερακά-
ρη Λιμπεράκη. Θέματα και τα δύο, αλ-
λά ιδίως το δεύτερο, που φωτίζονται 
εξόχως χάρις σε αυτήν την δημοσίευ-
ση που αποκαλύπτει πολλά άγνωστα 
στοιχεία τόσο για τον τρόπο δράσης 
και συμπεριφοράς όσο και για τη νο-
οτροπία ενός εξέχοντος Έλληνα που 
έζησε μεταξύ δύο κρατικών σκοπιμο-
τήτων της οθωμανικής και της βενετι-
κής. Η τελευταία μάλιστα θα τον οδη-
γήσει στο θάνατο με τον τρόπο της.  
Για την ανά χείρας δημοσίευση θα θέ-
λαμε να ευχαριστήσουμε τον εγγονό 
του Σ. Β. Κουγέα, φιλόλογο, ο οποίος 
μερίμνησε για τη φύλαξη και την επι-
μέλεια της έκδοσης των καταλοίπων 
και διέσωσε, έτσι, ένα τόσο πολύτιμο 
υλικό που φωτίζει τόσο την ιστορία 
όσο και τον τρόπο εργασίας των ιστο-

ρικών και των λογίων του 20ού αιώνα. 
Η Εφορεία των Γενικών Αρχείων του 
Κράτους αποτίοντας με αυτήν τη δη-
μοσείευση μια ελάχιστη τιμή στους 
δύο επιφανείς λογίόυς και ιστορι-
κούς, τον Σωκράτη Β. Κουγέα και 
τον Κωνσταντίνο Μέρτζιο, πιστεύ-
ει ότι παραδίδει στον κοινό και στους 
ιστορικούς ένα ξεχωριστό μνημείο. 
Εκ μέρους της Εφορείας των Γε-
νικών Αρχείων του Κράτους 
Ο Πρόεδρος Ν. Ε. Καραπιδάκης».

† ΔΗΜΗΤΡΗΣ Θ. ΤΣΑΤΣΟΣ ‘52

Υστερόγραφα
Σκόρπιοι στοχασμοί γύρω από όσα δεν 
κατάλαβα, δεν μπόρεσα,δεν πρόλαβα ή 

δεν άντεξα όσο ήμουν ακόμη εδώ

Εκδόσεις Γαβριηλίδης, Αθήνα 2012

Τώρα που ενω-
θήκαμε για πά-
ντα.

 
«Αυτό είναι το 
τελευταίο μου 
βιβλίο. Σου το 

φέρνω μαζί μου από εκεί κάτω και σ’ το 
αφιερώνω. Το ακουμπώ με δέος και λα-
τρεία μπροστά σου. Εσύ μου το ενέπνευ-
σες, στα χρόνια που ήμασταν μαζί. Αλλά 
και μετά, για όσο καιρό με είχες αφή-
σει μόνο, ήσουν τόσο κοντά μου, όσο και 
πριν φύγεις. Σου το χρωστάω λοιπόν κι 
αυτό το τελευταίο βιβλίο μου, όπως κι 
όλα τ’ άλλα. Δεν σου χρωστάω μόνο αυ-
τό. Σου χρωστάω τα πάντα. Ήσουν -και 
είσαι- όραμα ανθρώπου. 
Ακόμα και η ατελέσφορη προσπάθεια 
μου απλά να σε πλησιάσω, να πλησιά-
σω το όραμα, άρκεσε να με κάνει λιγό-
τερο αδύναμο. 

Τώρα ήρθα ξανά κοντά Σου. Ξέρω 
πως καρτερικά με περίμενες, όπως πολ-
λές φορές το έκανες όταν ήμασταν εκεί 
κάτω. Τώρα πια θα μείνουμε για πάντα 
αγκαλιασμένοι. Είδες, αγάπη μου; Τελι-
κά πρέπει να δεχτούμε πως και την αι-
ωνιότητα εν σοφία εποίησε ο Κύριος».

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ν. ΠΟΛΙΤΗΣ ‘90

Το δικαίωμα της πολιτικής 
ανυπακοής

Η νόμιμη άμυνα στην αυθαίρετη εξουσία

Εκδόσεις Ψυχογιός, Αθήνα 2012

Στους ταραγ-
μένους καιρούς 
που ζούμε σή-
μερα οι πολί-
τες ταλαντεύ-
ονται ανάμεσα 
στην υποταγή 

σε άδικους νόμους και στη δυναμική 
απόπειρα να τους ανατρέψουν. Από τη 
Μαδρίτη στην Αθήνα κι από την Αρα-
βική Άνοιξη στη Νέα Υόρκη το κίνημα 
της εναντίωσης διάλεξε τον δεύτερο 
δρόμο. Πρόκειται για ένα κίνημα ανα-
νεωτικό και μεταρρυθμιστικό. Δεν εί-
ναι ταξικό, δεν είναι μαρξιστικό, είναι 
ένα κίνημα που επικαλείται το δικαίω-
μα της πολιτικής ανυπακοής. Το βιβλίο 
που κρατάτε στα χέρια σας θεμελιώνει 
αυτό το δικαίωμα.

Άραγε, δικαιολογείται η ανυπα-
κοή στο σταυροδρόμι της ελληνικής 
κρίσης; Η άμεση απάντηση είναι ότι 
η ατιμωρησία που απολαμβάνουν οι 
εκλεγμένοι εκπρόσωποι του λαού, οι 
οποίοι λόγω φαυλότητας και ανικανό-
τητας βύθισαν τη χώρα μας στο τέλμα, 
αρκεί για να τη δικαιολογήσει.

Αποτελεί συνεπώς η ανυπακοή 
την κατάλληλη λύση για τους Έλλη-
νες πολίτες; Εδώ η απάντηση είναι 
πιο σύνθετη. Η ανυπακοή είναι ηθι-
κό και πολιτικό δικαίωμα. Δεν εί-
ναι καθήκον επιβεβλημένο από την 
Ιστορία. Η συνειδητή παραβίαση των 
νόμων είναι σοβαρή απόφαση που 
κρύβει κινδύνους. Επομένως, εάν εί-
ναι ή όχι προς το συμφέρον τους να 
ακολουθήσουν το δρόμο της ανυπα-
κοής, θα το κρίνουν μόνο εκείνοι. Εί-
ναι βέβαιο, όμως, ότι εφόσον το απο-
φασίσουν, το ηθικό δίκαιο βρίσκεται 
με το μέρος τους.

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ’62 

Η γυναίκα στην 
αθηναϊκή δημοκρατία

Εκδόσεις Κάκτος, Αθήνα 2011

Μέσα από τη 
ματιά ενός «μη 
ειδικού», ο συγ-
γραφέας επι-
κ ε ν τ ρ ώ ν ε τ α ι 
σε εκείνες τις 
πλευρές της ζω-

ής των αρχαίων Ελληνίδων που έχουν 
παρεξηγηθεί περισσότερο, λόγω της 
ελλιπούς προσέγγισης των πηγών εκ 
μέρους των σύγχρονων μελετητών. 
Παραθέτοντας άφθονα χωρία από την 
αρχαία ελληνική γραμματεία, προσπα-
θεί να δώσει μια πιο ακριβή εικόνα της 
γυναικείας ζωής στην αρχαία Ελλάδα 
και ειδικά στην αρχαία Αθήνα, μια ει-
κόνα που δεν παρεκκλίνει ούτε προς τη 
μεροληπτική ωραιοποίηση ούτε προς 
την εξίσου λανθασμένη διόγκωση των 
οπωσδήποτε υπαρκτών αρνητικών 
στοιχείων και καταστάσεων.

ΝΕΣΤΩΡ Ε. ΚΟΥΡΑΚΗΣ ‘66

Διαχρονικές αρχές βυζαντινής 
στρατηγικής και τακτικής

Με έμφαση στο έργο «Τακτικά» 
του Λέοντος Στ́  του Σοφού

Εκδόσεις Ποιότητα, Αθήνα 2012

Στο τέλος του βι-
βλίου «Τακτικά», 
που αποδίδεται 
στον βυζαντινό 
α υ τ ο κ ρ ά τ ο ρ α 
Λέοντα Στ’ τον 
Σοφό και που 

συντάχθηκε περί το 900 μ.Χ., παρατίθε-
νται 294 αξιώματα ή μάλλον παραγγέλ-
ματα για το πώς μπορεί ένας πόλεμος να 
κερδηθεί με τις λιγότερες δυνατές απώ-
λειες. Πρόκειται για αξιώματα τα οποία, 
παρά τη διαχρονική τους αξία, ελάχιστα 

Βιβλίο



56  ερμής 

έχουν μελετηθεί έως τώρα. Ο συγγραφέ-
ας αυτού του βιβλίου επιχειρεί λοιπόν να 
τα ταξινομήσει, να εντοπίσει τις αρχικές 
τους πηγές, κυρίως όμως να τα αποκαθά-
ρει από το περιστασιακό τους περίβλη-
μα και να τα αναγάγει σε βασικές αρχές 
«αναίμακτης» επικράτησης σε κάθε ση-
μαντικό αγώνα ή αντιπαράθεση. Φιλο-
δοξία του βιβλίου αυτού είναι, άρα, να 
αποβούν τα αξιώματα αυτά, ως κλασικοί 
κανόνες στρατηγικής και τακτικής, χρή-
σιμα σε οποιονδήποτε αντιμετωπίζει δυ-
σκολίες στην καθημερινή του ζωή ιδίως, 
μάλιστα, υπό το κράτος των σημερινών 
αντίξοων συνθηκών που όλοι διανύουμε. 

Το έργο προλογίζει ο καθηγητής 
σερ Βασίλειος Μαρκεζίνης, ενώ τον επί-
λογο γράφει ο ομ. Καθηγητής του ΕΚΠΑ 
κ. Σπύρος Τρωιάνος.

ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΗΛΙΟΣ ’71
ΣΠΥΡΟΣ ΛΑΠΑΤΣΙΩΡΑΣ

ΓΙΩΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗΣ

Εισαγωγή στην 
οικονομική ανάλυση

Εκδόσεις Νήσος, Αθήνα 2012

Το βιβλίο αυτό πα-
ρουσιάζει τη σύγ-
χρονη Οικονομική 
Θεωρία (Νεοκλα-
σική Θεωρία και 
σύγχρονη Μικρο-
οικονομική, Κε-

ϊνσιανή θεωρία και σύγχρονη Μα-
κροοικονομική, Μαρξική Οικονομική 
Θεωρία), διερευνώντας παράλληλα την 
εννοιολογική και επιστημολογική θε-
μελίωση καθεμιάς από τις διαφορετι-
κές αυτές σχολές οικονομικής σκέψης.  
Η Πολιτική Οικονομία, όπως και οι άλ-
λες κοινωνικές επιστήμες, δεν αποτελεί 
ένα ενοποιημένο θεωρητικό σύστημα, 
κατ’ αντιστοιχία με τις φυσικές επιστή-
μες ή τα μαθηματικά. Αντίθετα, απο-
τελεί μια σχισματική επιστήμη, με την 
έννοια ότι διαμορφώνονται στο εσωτε-
ρικό της διαφορετικές (και κατά κανό-
να αντιμαχόμενες) θεωρητικές σχολές, 
που καθεμία οικοδομείται σε αναφορά 
με ένα ξεχωριστό θεωρητικό αντικείμε-
νο και ένα ιδιαίτερο σύστημα εννοιών.  
Το κατά πόσο η καθεμία από τις σύγ-
χρονες σχολές της Πολιτικής Οικονομί-

ας μπορεί να ερμηνεύσει αποτελεσματι-
κά τα φαινόμενα, και σε ποιο βαθμό τα 
θεωρητικά συμπεράσματά της ή τα πο-
ρίσματά της για την ακολουθητέα οικο-
νομική πολιτική είναι συμβατά με εκείνα 
των άλλων σύγχρονων σχολών, αποτε-
λεί επίσης αντικείμενο διερεύνησης του 
παρόντος βιβλίου.

ΓΡΗΓΟΡΗΣ Π. ΠΡΑΣΤΑΚΟΣ ’69

 Το Ελληνικό Πανεπιστήμιο στη 
Νέα Εποχή

Προοπτικές και Προκλήσεις

Εχέδωρος Εκδοτική 2011

Στη νέα εποχή 
των συνεχών και 
απρόσμενων αλ-
λαγών, της διε-
θνοποίησης, της 
απελευθέρωσης 
των αγορών και 

της σαρωτικής διείσδυσης της πληρο-
φορικής και των τεχνολογιών, ο ρόλος 
των Πανεπιστημίων αποκτά νέο περιε-
χόμενο. Πέρα από την παροχή επιστημο-
νικής γνώσης, τα Πανεπιστήμια καλού-
νται να εμπνεύσουν στους αυριανούς 
πολίτες πρότυπα αριστείας και επαγ-
γελματισμού. Να συνδέσουν το νέο δυ-
ναμικό με την κοινωνία και την αγορά, 
τοπική και διεθνή. Να ανοίξουν στους 
φοιτητές τους νέους ορίζοντες, ώστε με 
ανοιχτό μυαλό και θετική αντιμετώπιση 
να προσεγγίσουν τη διεθνή πραγματικό-
τητα και να προετοιμαστούν για τις προ-
κλήσεις του σύγχρονου παγκόσμιου πε-
ριβάλλοντος.

Πώς ανταποκρίνεται το ελληνικό Πα-
νεπιστήμιο σ’ αυτές τις ανάγκες της νέας 
εποχής; Ποιες δυνατότητες έχει να ανα-
πτυχθεί και να καταξιωθεί στο σύγχρονο 
διεθνές περιβάλλον και ποια εμπόδια συ-
ναντά; Με ποιες δράσεις υλοποιεί ένα ελ-
ληνικό Πανεπιστήμιο τους στρατηγικούς 
του στόχους για αριστεία, εξωστρέφεια, 
διεθνή προσανατολισμό, καινοτομία, κοι-
νωνική υπευθυνότητα;

Ο Καθηγητής Γρηγόρης Π. Πραστά-
κος '69 προβάλλει το όραμά του για το 
ελληνικό Πανεπιστήμιο και καταθέτει τη 
διεθνή εμπειρία του σε κρίσιμα ζητήμα-
τα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης σε έναν 
συλλογικό τόμο με τίτλο «Το Ελληνικό 

Πανεπιστήμιο στη Νέα Εποχή: Προοπτι-
κές και Προκλήσεις». Η έκδοση, που πε-
ριλαμβάνει ομιλίες και δημοσιεύσεις του 
Καθηγητή κατά την περίοδο της Πρυτα-
νείας του στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο 
Αθηνών (2007-2011), αναδεικνύει τις με-
γάλες σύγχρονες προκλήσεις αλλά και τις 
δυνατότητες του ελληνικού Πανεπιστη-
μίου, ρίχνοντας παράλληλα φως σε νέ-
ες τάσεις στον χώρο της ηγεσίας και του 
management.

ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΚΑΣΔΑΓΛΗΣ X76

Ανώνυμοι χρεοκοπημένοι
Εκδόσεις Καστανιώτη, Αθήνα 2012

Όλοι μας έχουμε 
κάποτε σκεφτεί τι 
θα επιλέγαμε να 
κάνουμε αν μας 
ειδοποιούσαν ότι 
απομένουν σα-
ράντα οκτώ ώρες 

μέχρι να καταστραφεί ο πλανήτης. Το με-
νού συνήθως περιλαμβάνει σεξ, μεγάλες 
σπατάλες και ασωτίες, αγαπημένες μου-
σικές και γεύσεις, ποικίλες ακραίες πρά-
ξεις, αποχαιρετισμό αγαπημένων προσώ-
πων, σεξ και πάλι σεξ. Σίγουρα το μενού 
δεν περιλαμβάνει αυτό το συνεχές μίρι μί-
ρι, την κλάψα και τη μιζέρια, τις ενοχές 
και την ενοχοποίηση των πάντων, την εθι-
στική παρακολούθηση καταστροφολογι-
κών δελτίων ειδήσεων και την επιβλαβή 
ανάγνωση απαισιόδοξων και μοιρολατρι-
κών δημοσιευμάτων. Επομένως, σίγου-
ρα δεν έχει έρθει το τέλος του κόσμου...  
Ένα βιβλίο που ανατρέπει τα κλισέ των ξέ-
νων για τους Έλληνες, αλλά και των Ελλή-
νων για τον ίδιο τους τον εαυτό, αναζητώ-
ντας στηρίγματα και απαντήσεις σ’ έναν 
πλανήτη που καταρρέει. Ό,τι μας καίει κα-
θημερινά, διατυπωμένο με θυμό, με χιού-
μορ αλλά και με αυτοσαρκασμό, με τρό-
πο που θα ‘φερνε σε δύσκολη θέση τους 
καλεσμένους οποιουδήποτε τηλεοπτι-
κού πάνελ και θα ανάγκαζε τον παρου-
σιαστή να διακόψει τη συζήτηση και να 
ρίξει εσπευσμένα διαφημίσεις. Με άλλα 
λόγια, η περιπέτεια ενός λαού που κοι-
μήθηκε ένα βράδυ ανάμεσα στις τριάντα 
πλουσιότερες χώρες του κόσμου και ξύ-
πνησε σε παγκάκι, ανάμεσα στους παρίες 
της Οικουμένης. Ξυπνήστε, ρε!

ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΕΩΡΓΟΥΣΗΣ ‘59

Σωσίας αγαλμάτων
Εκδόσεις Γαβριηλίδης, Αθήνα 2011

Είσαι το αίμα των 
άλλων που φυ-
σάει από πάντα 
εδώ κι απ’ τις δι-
κές του εικόνες 
α νασ τρέψιμος 
θέλει να φαίνε-

ται ο χρόνος. Ω, αυτή η μυστική ταυτο-
προσωπία των εικόνων μέσα στον χρό-
νο -ώσπου να καταλάβεις καλά- καλά 
ποιός σε ρώτησε τ’ άγαλμα απαντάει 
για λογαριασμό σου, μαρμάρινη ακούς 
τη φωνή σου, μαρμάρινη. Κι έτσι, κά-
θε καινούρια εικόνα, πριν προλάβου-
με να την αποστηθίσουμε έχει όλο τον 
καιρό να μας πληγώσει, πριν διαλυθεί 
δραπετεύοντας, χωρίς ν’ αφήσει τα ίχνη 
της στα πράγματα ενώ οι ουλές που μας 
άφησε φαίνονται πάνω μας.

ΤΑΣΟΣ ΜΠΙΡΗΣ ’61-
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΠΙΡΗΣ

Αρχιτεκτονική
Το αμφίδρομο πέρασμα ανάμεσα στην 
εφαρμογή και τη διδασκαλία: Έκθεση

Εκδόσεις Παπασωτηρίου, Αθήνα 2011

Πρόκειται για 
ο λ ο κ λ η ρ ω μ έ -
νο κατάλογο της 
έκθεσης που 
πραγματοποιή-
θηκε στο Μου-

σείο Μπενάκη, στο κτίριο της οδού 
Πειραιώς, μεταξύ 18 Ιανουαρίου-20 
Μαρτίου 2011, και στο κτίριο της Πρυ-
τανείας του Ε.Μ.Π. μεταξύ 28 Μαρτί-
ου-8 Μαΐου 2011. Η έκθεση είναι αφιε-
ρωμένη στον Κυπριανό Μπίρη και τον 
Δημήτρη Μπίρη. Τα εισαγωγικά κείμε-
να υπογράφουν οι Μάρω Καρδαμίτση 
- Αδάμη, Δημήτρης Αντωνακάκης, Βα-
σίλης Γκανιάτσας. Τάκης Κουμπής, Σπύ-
ρος Ραυτόπουλος, Δημήτρης Σάρρος, 
με το έργο να εμπεριέχει σημαντικές 
σκέψεις για τη διαδικασία της αρχιτε-
κτονικής διδασκαλίας.

Βιβλίο
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ΓΙΑΝΝΗΣ Π. ΜΕΛΑΣ X49

Περπατώντας στην πόλη
Εκδόσεις Κηφισιά, 2011

«Δεν είχα πο-
τέ αξιώσεις συγ-
γραφέα, μα ού-
τε λογοτέχνη και 
έτσι ποτέ δε σκέ-
φτηκα να γρά-
ψω ένα συγκεκρι-

μένο βιβλίο που θα ήταν κάποιο “έργο” 
μου προσωπικό ή ένα λογοτέχνημα που 
θα έφερε τα χαρακτηριστικά π.χ. καλ-
λιέργεια κάποιου έντεχνου λόγου κλπ. 
Πολλά από τα πολύ νεανικά μου χρό-
νια, κάποια ευαισθησία μου γύρω στο 
παρελθόν αλλά και γύρω στα σημερι-
νά δρώμενα σχετικά με τη συμπεριφο-
ρά των συνανθρώπων μας, ήσαν οι ανά-
γκες μου. Δηλαδή να εξωτερικεύσω και 
να καταγράψω μερικά από όσα θα ήθε-

λα να θυμούνται, να θυμηθούν, να συ-
γκινήσουν, να σατιρίσουν με λίγο πιπέρι 
και να γνωρίσουν οι όποιοι διαβάσουν τα 
μικροκείμενα του βιβλίου που κρατούν. 
Έτσι διάλεξα κατά βάση την αγαπημένη 
μου Κηφισιά, που γύρω της περιπλανή-
θηκαν τόσο κοντά στην αρχοντιά και το 
ρομαντισμό της του παλιού καλού και-
ρού, όσο και δίπλα στην μετέπειτα εξέ-
λιξή της. Σ’ αυτή την Κηφισιά που ισοπε-
δωμένη πια, δε διαφέρει με την κοινωνική 
εξέλιξή της, καθόλου, από εκείνο το πε-
ρίφημο “τα πάντα όλα” που λένε σήμε-
ρα. Τα “άτομα” γύρω μας, αυτά τα άτομα 
που στην εποχή μου τα ονομάζουμε ακό-
μη, ανθρώπους!»

Γιάννης Π. Μελάς

Χρονογραφήματα με επίκεντρο 
τους ανθρώπους, τα ελαττώματα και 
συναισθήματά τους. Στο πρώτο μέρος 
του βιβλίου η βόλτα του συγγραφέα 
γίνεται στους δρόμους της Κηφισιάς, 

όπου διαπιστώνει τα διάφορα καλά 
ή παράδοξα και στο δεύτερο μέρος η 
περιπλάνηση γίνεται γενικά στα όρια 
μιας πόλης. Μιας πόλης, όπου μπο-
ρούμε να αναγνωρίσουμε στους χα-
ρακτήρες εμάς ή κάποιο γνωστό μας 
πρόσωπο.

ΜΕΛΕΤΗΣ Η. ΜΕΛΕΤΟΠΟΥΛΟΣ ‘81

Πρακτικός οδηγός 
του Εκπαιδευτικού

Εκδόσεις Παπαζήση, Αθήνα 2011

Στο ε γ χειρί -
διο αυτό, ο εκ-
παιδευτικός της 
πρωτοβάθμιας 
και δευτεροβάθ-
μιας βαθμίδας 
θα βρει ένα πο-

λύτιμο χρηστικό εργαλείο για την κα-
λύτερη οργάνωση της καθημερινής του 

δουλειάς. Ταυτόχρονα, έναν οδηγό για 
την πορεία του στις συνθήκες που δι-
αμορφώνονται από τις ραγδαίες αλλα-
γές στην εκπαίδευση και την φιλοσο-
φία του Νέου Σχολείου. Στην θεματική 
του βιβλίου συμπεριλαμβάνονται ζητή-
ματα όπως οι μαθησιακές δυσκολίες, η 
αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου, 
η μοριοδότηση των διαγωνισμάτων, η 
ανάλυση της βαθμολογικής κλίμακας, 
η αμφισβητούμενη έννοια του «κακού 
μαθητή», ο χειρισμός της αποκλίνουσας 
συμπεριφοράς, το bullying, η συμμετο-
χή σε πειθαρχικά συμβούλια, η σχέση 
με τους γονείς, η τεράστια συμβολή της 
παραπαιδείας, οι τυπικές υποχρεώσεις 
του εκπαιδευτικού. 

Επίσης, παρατίθεται ένας κώδικας 
δεοντολογίας ιδιαιτέρων μαθημάτων, 
ενώ υπάρχει διεθνής και ελληνική βι-
βλιογραφία για τον εκπαιδευτικό που 
ενδιαφέρεται να εμβαθύνει σε παιδα-
γωγικά θέματα.

Επιμέλεια: Γιώργος Νικολού ’07
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θεατρική ομάδα Θεατρικοί Αστερίσκοι από το Λάκη Καλυβίτη ’57

Georges Feydeau
ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ

ΚΩΣΤΑΣ ΑΡΖΟΓλΟΥ ’66
ΜΑΡΙΝΟΣ ΔΕΣΥλλΑΣ

ψΥλλΟΙ
ΣΤ' ΑΥΤΙΑ
“La puce à l'oreille“

Αγαπημένοι συναπόφοιτοι 
και φίλοι,

Στο προηγούμενο τεύχος (Νο 38) 
του «ΕΡΜΗ» με τις ανοιξιάτικες 

παπαρούνες του Μαρτίου, σας είχαμε 
αναγγείλει το φετινό μας έργο και όλο 
το ιστορικό, με τις πρωτόγνωρες κατα-
στάσεις και ιδιορρυθμίες, που σημάδε-
ψαν την τελευταία μας δουλειά. Είχα-
με προσπαθήσει τότε, να μοιραστού-
με μαζί σας τη συγκίνηση και το πάθος, 
που μας συνόδεψε σε όλα τα βήματα 
αυτής της προσπάθειας. Σας είπαμε, 
για το πόσο λεβέντικα μας προσφέρθη-
κε ο θεατρικός χώρος, στον οποίο τε-
λικά παίξαμε. Το πόσο άμεσα και έντο-
να ο χώρος αυτός ενέπνευσε το σκηνο-
θέτη μας και τον οδήγησε να μας εμπι-
στευτεί για κάτι καινούργιο, αλλά και 
το πόσο λεβέντικα και εμείς, ως Ομάδα, 
δεχτήκαμε την «πρόκληση» και δώσα-
με τα πάντα, για να ανταποκριθούμε. 
Τελικά, σύμφωνα με κάθε είδους κρι-

τική, που ταιριάζει σε τέτοιες προσπά-
θειες, ήταν μια πολύ μεγάλη και ολο-
κληρωμένη επιτυχία για όλους: Σκη-
νοθέτες, ηθοποιούς, σκηνογράφους, 
ενδυματολόγους, φωτιστές και όλους 
τους υπόλοιπους συντελεστές αυτής 
της παράστασης.



Τα παραπάνω αφορούν τα αυστη-
ρώς θεατρικά μας δρώμενα. Αυ-

τά, που μας ενώνουν κάθε χρόνο σε 
ένα ζωντανό χωνευτήρι ανθρώπινων 
σχέσεων και κάνουν τη Θεατρική Ομά-
δα του ΣΑΚΑ να ξεχωρίζει και να κο-
σμεί τόσο τον ΣΑΚΑ, όσο και το Κολλέ-
γιο, του οποίου όλοι μας αποτελούμε 
μέρος και προέκταση. Όμως, το «με-
ράκι» της Ομάδας δεν εξαντλείται 
εδώ: όπως είναι γνωστό, ο άλλος βα-
σικός στόχος της δουλειάς μας είναι, να 
προσφέρουμε, στο μέτρο των δυνατο-
τήτων μας, φιλανθρωπικό και κοινω-
νικό έργο προς συν-ανθρώπους μας, 
που το έχουν ανάγκη. Μέσα σε αυτό 

το πλαίσιο, την ώρα που γράφονται οι 
γραμμές αυτές, η φετινή μας δραστη-
ριότητα δεν έχει ολοκληρωθεί. Στις 04 
Ιουλίου δίνουμε μία ακόμη παράστα-
ση για τις κρατούμενες στις γυναικείες 
φυλακές Ελαιώνα Θηβών! Ήδη προπα-
ρασκευάζεται το τελευταίο αυτό βήμα 
της φετινής μας δουλειάς, που αποτε-
λεί την καλύτερη «αυλαία», που μπο-
ρούσαμε να φανταστούμε και μας κά-
νει όλους υπερήφανους και χαρούμε-
νους, που μας δόθηκε η ευκαιρία να το 
πραγματοποιήσουμε...



Στο επόμενο τεύχος του ΕΡΜΗ, όταν 
όλα θα έχουν ολοκληρωθεί, θα 

επανέλθουμε με μία αναλυτικότερη 
επισκόπηση των μέχρι τώρα, αλλά και 
με τις προβλέψεις μας για το μέλλον. 
Στις σελίδες τούτες, πάντοτε φιλόξενες 

για τη Θεατρική Ομάδα, σας παραθέ-
τουμε φωτογραφίες των «βιντεοσκό-
πων» της παράστασης (Νίκου Βαξεβά-
νη και Σίλιας Βλαστού), που αποτελούν 
εξαίρετα στιγμιότυπα της παράστασης, 
καθώς και μερικές «αποστροφές», που 
ειπώθηκαν (και ακούστηκαν) κατά τη 
διάρκεια του χρόνου που πέρασε. Χα-
ρείτε τις και μαζί τους χαρείτε και ένα 
όμορφο καλοκαίρι. Καλή αντάμωση 
στο επόμενο τεύχος...



συΝτΕλΕστΕσ
Σ Κ ΗΝ Ο ΘΕ Σ Ι Α

Κώστας Αρζόγλου ’66
Β ΟΗ Θ ΟΣ Σ Κ ΗΝ Ο ΘΕΤΗ

Μαρίνος Δεσύλλας
Μ ΕΤΑΦΡΑ Σ Η Κ Ε Ι Μ Ε Ν ΟΥ

Μίνως Βολανάκης
Ε ΠΕ Ξ Ε ΡΓΑ Σ Ι Α Κ Ε Ι Μ Ε Ν ΟΥ

Χριστίνα Μανιά ´88
Α ΡΧΙ ΤΕ Κ ΤΟΝ ΙΚ Η Σ Υ Ν ΘΕ Σ Η Σ Κ ΗΝ ΙΚΟΥ ΧΩΡ ΟΥ

Κώστας Αρζόγλου’66 - Λάκης Καλυβίτης ’57
Σ Κ ΗΝ ΙΚ Α -  ΚΟΣΤΟΥΜ Ι Α

Αλεξάνδρα Σιάφκου - Αριστοτέλης Καρανάνος
Β ΟΗ Θ ΟΙ

Χαρά Κουρταλή - Αγγελική Χριστοπούλου
ΦΩΤΙ Σ Μ ΟΣ

Ηλέκτρα Περσελή
Ε ΠΙ Μ Ε Λ Ε Ι Α Ε Ν Τ ΥΠΩΝ

Λάκης Καλυβίτης ’57 - Μαρία Καλυβίτη ’96
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙ Α

Φίλιππος Προκόπης ’61
Ε Υ ΧΑ ΡΙ ΣΤΙΕ Σ

Κούλα Κόκοτα - Γίτσα Κόνιαρη - Άννα Κουτζούκου
Νένα Σκεύη - Μάγια Φραγκάκη

ήΘΟΠΟΙΟΙ

Μίλτος Γεροσίδερης ’87
Δανάη Ζαούση ’02
Λαζαρής Ζαούσης ’80
Λάκης Καλυβίτης ’57
Ελένη Καράγιαννη
Σπύρος Κουτσουλιανός
Χριστίνα Μανιά ’88
Φωτεινή Περδικίδη ’04
Φίλιππος Προκόπης ’61
Τίτος Σιμιτζής ´87
Γρηγόρης Τσίτσας ´87
Μαριέττα Φραγκάκη
Λήδα Χατζηνικολαΐδη ’89
Κώστας Χρυσόγελος ’02

GAZI MUSIC HALL ΟΜΙλΟσ ΜΑΡΟσΟυλή
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[Στην εισήγησή του Κώστα Αρζόγλου στην 
Ομάδα, αφού είχε εγκρίνει τα σχέδια και τις 
μακέτες για το χώρο. Ιανουάριος ’12]

- Κ.Α. «Πάμε για κάτι τελείως πρωτότυ-
πο, δύσκολο, αλλά πολύ ενδιαφέρον. Εί-
ναι ένα στοίχημα, που αξίζει να το πα-
λέψουμε, θέλει πολύ δουλειά και περι-
έχει ρίσκο και για σας και για μένα. Σας 
εμπιστεύομαι, αν το θελήσετε πραγμα-
τικά...».

[Σε συζήτηση Κ. Αρζόγλου με επαγ-
γελματίες ηθοποιούς και σκηνοθέτες 
φίλους του στις πρόβες στο G.M.H. 
τέλος Μαΐου ’12]

- Κ.Α. «Είναι η πρώτη φορά που 
ανεβαίνει φάρσα, που βασίζε-
ται σε «πόρτες», «χωρίς πόρ-
τες»... Και μάλιστα σε κυκλική 
σκηνή (όπως στο αρχαίο θέα-
τρο), ανάμεσα στους θεατές...»

[Στην συνέντευξη της Θεατρικής Ομάδας προς τον ΑΝΤ-1.  
Γενική πρόβα, 26 Μαΐου ’12]

- Κ.Α. «Με έχει συνεπάρει ο χώρος. Είναι, πράγματι, 
ένας χώρος και μία καινούργια κίνηση για μένα, για 
το πώς μπορούμε να παράγουμε θέατρο και «αστείες 
καταστάσεις» μέσα, ανάμεσα στους θεατές...».

[Από τη συνέντευξη της Θεατρικής Ομάδας προς τον ΑΝΤ-1. Γενική πρόβα 26 Μαΐου ’12] 

- Τίτος Σιμιτζής: «Είμαστε μία Ομάδα ανθρώπων, που μαζευόμαστε κάθε χρόνο, κάνουμε πρόβες σκληρές μετά 
τη δουλειά μας, έτσι ώστε να μπορέσουμε να προσφέρουμε ένα θέαμα, αλλά ταυτόχρονα να εισπράξουμε και οι 
ίδιοι από το θέατρο πάρα πολλά πράγματα, που είναι πολύ σημαντικά...». 

- Χριστίνα Μανιά: «Μαθαίνουμε και πάρα πολλά πράγματα από τον Κώστα τον Αρζόγλου. Πρέπει να το πούμε αυ-
τό το πράγμα, δηλαδή τρία χρόνια τώρα που συνεργαζόμαστε, μας έχει πάει πάρα πολύ μπροστά...».

[Προς το σύνολο της Θεατρικής Ομάδας.  
Στην προτελευταία πρόβα.]

- Κ.Α. «Πέρυσι είχατε μία μεγάλη επιτυχία. Πε-
τύχατε μία καλή παράσταση. Αυτήν, πρέπει να 
την ξεχάσετε. Δεν την έχετε τη στιγμή αυτή. 
Ο κόσμος γέλασε με την επιτυχία σας, αλλά 
και με στοιχεία όχι δικά σας, όπως το ότι, π.χ., 
έβλεπε έναν άντρα ντυμένον γυναίκα, ή άλλα 
στοιχεία «γελοιότητας». Όχι ηθοποιίας δικής 
σας. Σήμερα είστε πέντε ή δέκα φορές καλύ-
τεροι από πέρυσι, αλλά δεν έχετε εξασφαλί-
σει επιτυχία ακόμη. Χρειάζεστε περισσότερη 
ένταση, ρυθμό και συγκέντρωση, για να κατα-
κτήσετε τους ρόλους, ώστε «να φανούν τα κί-
νητρα των χαρακτήρων» και να είσαστε  «από-
λυτα πειστικοί στους θεατές». Έχετε κάνει πολ-
λή και καλή δουλειά και σας μένουν δύο πρό-
βες για να φτάσετε εκεί που σας είπα...».
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[Σε συζήτηση με τον υπογράφοντα, την πρώτη φορά, που ο Κώστας Αρζόγλου είδε τον προσφερόμενο θεατρικό χώρο. Ιανουάριος ’12]

- Κ.Α.  «Εδώ έπρεπε να έρθουν κάποιοι και να τον δούνε... Είναι ένας εκπληκτικός χώρος: Η σκηνή δεν είναι ελκυστι-
κή, ιδίως εφόσον μία «σκηνή» θα οδηγούσε σε κλασσική φάρσα με πόρτες και σκηνικά. Μπορούμε, άραγε, σε αυτό το 
χώρο να δημιουργήσουμε μία κυκλική σκηνή, που θα είναι ο κήπος «έξω από το σπίτι», οπότε θα παίζουμε ανάμεσα 
στους θεατές, «χωρίς σκηνικά»;».  

[Αμέσως μετά τις παραστάσεις, σε ερώτηση του υπογράφοντος  για 
το πώς κρίνεις αυτό που κάναμε.  30 Μαΐου ’12] 

- Κ.Α. «Η πρώτη παράσταση καλή. Η δεύτερη όχι τόσο. Η 
τρίτη εξαιρετική. Γενικά είναι η καλύτερή σας παράσταση. 
Είμαι πολύ ευχαριστημένος. Κερδίσαμε το στοίχημα...»

GeorGes  Feydeau

2012

ψΥλλΟΙ
ΣΤ' ΑΥΤΙΑ
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Στις 8 Ιουνίου 2012, ανήμερα του πρώτου αγώνα της Εθνικής Ελλάδας στο Euro2012, (και μάλιστα την 
ίδια ώρα - πλην όμως εμείς προηγηθήκαμε οργανωτικά, οπότε τηρώντας την κολλεγιακή παράδοση δεν 
αλλάξαμε τίποτα) πραγματοποιήθηκαν οι τέσσερις τελικοί της διοργάνωσης της 5ης ΣΑΚΑ LIGA. Στις 10:30 

το βράδυ μια ακόμη διοργάνωση ολοκληρώθηκε, μετά από 9 μήνες και 412 αγώνες. Από τις 9/9/2011, τριάντα 
ομάδες και πλέον των 600 αποφοίτων συμμετείχαν κάθε Παρασκευή ή Σάββατο στο καθιερωμένο πλέον διαρκές 
reunion, όπου οι απόφοιτοι ξαναγνωριζόμαστε μεταξύ μας, ξανανιώνουμε οι περισσότερο σεβάσμιοι (για να 
μην πούμε άλλη λέξη και παρεξηγηθούμε) από εμάς, ανανεώνουμε δυνάμεις για την καθημερινότητα, κυρίως 
όμως – όπως παραδέχονται οι περισσότεροι και όπως είναι και η βασική προτεραιότητα μας ως Επιτροπή 
διοργάνωσης – διασκεδάζουμε, ενισχύοντας παράλληλα τους δεσμούς μας με το Σχολείο μας και με τον ΣΑΚΑ.

Κατά τη φετινή αγωνιστική περίοδο, είχαμε πολ-
λές «πρώτες φορές», πολλά ρεκόρ και πολλά σημεία 
αναφοράς, για τα οποία θεωρούμε ότι όλοι μας θα 
πρέπει να αισθανόμαστε υπερήφανοι και χαρούμενοι 
κοιτάζοντας πίσω στη διοργάνωση. Σε οργανωτικό 
επίπεδο, μετά από τέσσερα χρόνια καθοδήγησης με 
απόλυτη επιτυχία από τον δημιουργό της διοργά-
νωσης, Δημήτρη Μαργαρώνη ’85, μια νέα Επιτροπή 
διοργάνωσης ανέλαβε φέτος το έργο να «τρέξει» το 
σύνολο των υποχρεώσεων της ΣΑΚΑ LIGA. Χωρίς να 
μπορούμε (δεν είμαστε και τα κατάλληλα πρόσωπα 
άλλωστε, ούτε και η Επιτροπή έχει τέτοιο ρόλο ή αρ-
μοδιότητα) να κρίνουμε το αν η διοργάνωση υπήρξε 
επιτυχημένη ή όχι (αυτό θα σας το πουν μόνο οι από-
φοιτοι που αγωνίζονται στις 30 ομάδες του πρωτα-
θλήματος), θα πούμε μόνο ότι η βοήθεια των μελών 
της Επιτροπής, των παρατηρητών των αγώνων, των 
αρχηγών των ομάδων και των διαιτητών, κάνει ένα 
πραγματικό θαύμα να φαίνεται εύκολο.

›  Σε καθαρά αγωνιστικό επίπεδο, σε μια πολύ 
«γεμάτη χρονιά» είχαμε:

 30 ομάδες (ρεκόρ) να ξεκινούν αρχές Σεπτεμβρί-
ου και όλες να τερματίζουν τις υποχρεώσεις τους 
το Μάιο ή τον Ιούνιο φέτος

  615 απόφοιτους (ρεκόρ) από 46 χρονιές απο-
φοίτησης (1965-2011) να αγωνίζονται κάθε 
εβδομάδα

 412 αγώνες (ρεκόρ) στη φετινή ΣΑΚΑ LIGA (σε 
όλες τις διοργανώσεις)

 2101 γκολ από 333 σκόρερ για το πρωτάθλημα
 159 γκολ από 88 σκόρερ για το κύπελλο
 300 νέες προσθήκες αποφοίτων στα τέσσερα τε-

λευταία χρόνια της Liga και μόνον 15 αποχωρήσεις.

›
Το τρόπαιο της 5ης ΣΑΚΑ LIGA κατέκτησε στη 
διαδικασία των playoff για τέταρτη χρονιά στις 

πέντε διοργανώσεις η CLASS ’92 F.C. επικρατώντας 
στον τελικό της ομάδας LYONTARIA F.C. (3ης στη 
φετινή κατάταξη) με 9-2. Εντυπωσιακό στοιχείο 
των φετινών playoff είναι ότι η φετινή πρωταθλή-
τρια επικράτησε στους προημιτελικούς αγώνες των 
JOKERS F.C. (πρώτη ομάδα στην κανονική περίοδο 
του πρωταθλήματος και φετινή κάτοχος του τίτλου) 
με 3-2 στην παράταση και στους ημιτελικούς αγώνες 
των DANGEROUS DIVAS F.C. (δεύτερη ομάδα της κα-
τάταξης) με 2-1. Δεύτερη θέση στα playoff και αργυ-
ρό μετάλλιο στα LYONTARIA F.C., ενώ τρίτη θέση και 
χάλκινο μετάλλιο πήγε στην DANGEROUS DIVAS F.C., 
ομάδα που επικράτησε στο μικρό τελικό της φετινής 
«πρωτάρας» στα playoff ΤΣΑΚΑLIA F.C. με 2-1.

›
Για το δεύτερο τη τάξει τίτλο της ΣΑΚΑ LIGA, το 
Kύπελλο Intersport, τα πράγματα είχαν ξεκαθα-

ρίσει χρονικά από τις 27/4/12, ημέρα που διεξήχθη ο 
τελικός της διοργάνωσης. Οι περσινοί πρωταθλητές 
JOKERS F.C. επικράτησαν σε έναν πολύ αμφίρροπο 
και συναρπαστικό αγώνα της «cinderella» WIZARDS 
’05 F.C. με 2-1. Ως εκ τούτου, οι JOKERS F.C. για περί-
που ενάμιση μήνα κατείχαν και τους δύο κορυφαίους 
τίτλους της ΣΑΚΑ.

›
Στα τρόπαια της δεύτερης και τρίτης ευκαι-
ρίας, οι τίτλοι κρίθηκαν στα πέναλτι. Στο μεν 

Consolation Cup οι 30PLUS SAKA F.C. (οι οποίοι, 
μεταξύ μας, είναι 40 και βάλε πλέον) επικράτησαν 
στα πέναλτι με 5-4 της INVICTUS F.C. Η διαδικασία 

των πέναλτι ήταν ιδιαίτερα ψυχοφθόρα, αφού για 
να αναδειχθεί νικητής χρειάστηκε να εκτελεστούν 
7 πέναλτι από κάθε ομάδα, ενώ, σε έναν απόλυτα 
ισοδύναμο αγώνα, οι δύο ομάδες είχαν αναδειχθεί 
ισόπαλες 2-2 (κανονική διάρκεια και παράταση). 
Στο δε ΣΑΚΑ Spirit Cup, οι DISCO NINJAS F.C. επι-
βλήθηκαν επίσης στα πέναλτι με 4-2 των CUBANS 
F.C. (κανονική διάρκεια και παράταση έληξαν 1-1) και 
άνοιξαν λογαριασμό στα ΣΑΚικά τρόπαια. 

›
Σε οργανωτικό επίπεδο, η χρονιά κύλησε χωρίς 
ιδιαίτερα προβλήματα, με τη συμβολή της Επι-

τροπής διοργάνωσης και των αρχηγών των ομάδων 
να είναι, όπως προαναφέρθηκε, καθοριστική. Όπως 
κάθε χρόνο, η Επιτροπή συνήλθε σε ολομέλεια τρεις 
φορές, ενώ δύο φορές συνήλθε η ολομέλεια των αρ-
χηγών των ομάδων, οπότε και συζητήθηκαν όσα θέ-
ματα, τακτικά και έκτακτα, ανέκυψαν στη διάρκεια 
της περιόδου. Ιδιαίτερα σημαντική ήταν η τελευταία 
συνεδρίαση της Επιτροπής στις 18/6/2012, οπότε και 
ελήφθησαν σημαντικές αποφάσεις για την επόμενη 
περίοδο, και συγκεκριμένα:

›
Όπως κάθε χρόνο, απονεμήθηκαν με πλειοψη-
φία των μελών τα βραβεία της Επιτροπής για 

την περίοδο 2011-’12. Το βραβείο Most Improved 
Team of the year  πηγαίνει στη SAKA UNITED F.C. του 
Κωνσταντίνου Βοναζούντα ’92, ενώ το βραβείο Fair 
Play πηγαίνει στην αειθαλή 11 8 83 F.C. του Γιώργου 
Ξανθάκη ’83. 

›
Με μεγάλη μας λύπη και τις πιο θερμές μας ευ-
χαριστίες για την προσφορά τους στη ΣΑΚΑ LIGA 

αποχαιρετούμε τα ιδρυτικά μέλη Βένο Σουρμελή ’05 
και Σπύρο Ποτήρη’07, οι οποίοι μεταβαίνουν στο 
εξωτερικό για μεταπτυχιακές σπουδές. Ευχόμαστε 
πάντα τέτοια και πάντα επιτυχίες. Θα μας λείψετε 
πολύ και το ξέρετε. Λόγω υπέρμετρου φόρτου εργα-
σίας αποχαιρετούμε επίσης τον Κωνσταντίνο Σούλιο 
’02 και ελπίζουμε η συγκεκριμένη απώλεια να είναι 
προσωρινή. Σε αντικατάσταση των μελών που απο-
χωρούν, η Επιτροπή εξέλεξε ομόφωνα ως νέα μέλη 
τους Δημήτρη Ηλιόπουλο ’81, Θάνο Δαμκαλίδη ’97 και 
Γιώργο Ραυτόπουλο ’08. Οι συγκεκριμένοι απόφοιτοι 

Ολοκληρώθηκε με επιτυχία η 5η ΣΑΚΑ LIGΑ

Το πρωτάθλημα των αποφοίτων

30plus - InvictusDangerous Divas - TsakaliaClass92 και Lyontaria (τελικός)
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30plus - Invictus
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σΑκΑ SPIRIT CUP
Αγ. Αντίπαλοι Σκορ
QF1 SAKALIGAPOI F.C.–SHOOTERS F.C. 3-4
QF2 DISCO NINJAS F.C.–C-DREAM TEAM F.C. 2-0
QF3 ΑΙΜΟΔΙΨΗ ΚΟΑΛΑ F.C.–SAKATIDES F.C. 4-2
QF4 CUBANS F.C.–HUSTLERS '94/'95 F.C. 6-2
SF1 DISCO NINJAS F.C.–SHOOTERS F.C. 3-0
SF2 CUBANS F.C.–ΑΙΜΟΔΙΨΗ ΚΟΑΛΑ F.C. 3-1 (ot)
Fin. DISCO NINJAS F.C.–CUBANS F.C. 4-2 pen.
NIKHTHΣ ΣΑΚΑ SPIRIT CUP DISCO NINJAS F.C.

IνTERSPORT CUP 
Αγ. Αντίπαλοι Σκορ
QF1 DANGEROUS DIVAS F.C.–AGUANILE '03 F.C. 6-2
QF2 JOKERS F.C.–DOPO F.C. 3-2
QF3 LYONTARIA F.C.–CUBANS F.C. 5-3 (ot)
QF4 SAKALIGAPOI F.C.–WIZARDS '05 F.C. 2-6
SF1 DANGEROUS DIVAS F.C.–JOKERS F.C. 1-2
SF2 LYONTARIA F.C.–WIZARDS '05 F.C. 2-3
Fin. JOKERS F.C.–WIZARDS '05 F.C. 2-1
NIKHTHΣ INTERSORT CUP JOKERS F.C.

CONSOLATION CUP 
Αγ. Αντίπαλοι Σκορ
QF1 SAKA UNITED F.C.–INVICTUS F.C. 1-3
QF2 SAKA ZULU F.C.–SOUL SAKA F.C. 0-1
QF3 30PLUS SAKA F.C.–AGUANILE '03 F.C. 8-5
QF4 DYNAMO KIFISSIAS F.C.–OLDIES F.C. 3-2
SF1 30PLUS SAKA F.C.–DYNAMO KIFISSIAS F.C. 2-0
SF2 SOUL SAKA F.C.–INVICTUS F.C. 3-4
Fin. 30PLUS SAKA F.C.–INVICTUS F.C. 5-4 pen.
NIKHTHΣ CONSOLATION CUP 30PLUS SAKA F.C.

OMAΔΑ B Aγ. Ν Ι Η Γκολ 
υπέρ

Γκολ 
κατά

1 JOKERS F.C. 52 20 17 1 2 83 34
2 DANGEROUS DIVAS F.C. 47 20 15 2 3 83 21
3 LYONTARIA F.C. 46 20 15 1 4 90 38
4 ΤΣΑΚΑLIA F.C. 44 20 14 2 4 60 35
5 SAKA UNITED F.C. 42 20 14 0 6 61 41
6 DOPO F.C. 40 20 13 1 6 77 33
7 TOPGUNS F.C. 36 20 11 3 6 67 62
8 30PLUS SAKA F.C. 35 20 11 2 7 63 46
9 OLDIES F.C. 34 20 11 1 8 55 43

10 DISCO NINJAS F.C. 33 20 10 3 7 54 47
11 SOUL ΣΑΚΑ F.C. 31 20 10 1 9 51 57
12 CUBANS F.C. 30 20 9 3 8 57 40
13 AGUANILE '03 F.C. (0β.,+8gen.) 29 20 9 2 9 57 49
14 SAKALIGAΡΟΙ F.C. (0β.,-4gen.) 29 20 9 2 9 48 52
15 INVICTUS F.C. (3β./1αγ.) 28 20 8 4 8 49 52
16 WIZARDS '05 F.C. (0β./1αγ.) 28 20 9 1 10 50 56
17 AIMOΔΙΨΗ ΚΟΑΛΑ F.C. 27 20 8 3 9 57 51
18 SHOOTERS F.C. (4β./2αγ.) 26 20 8 2 10 43 53
19 SAKA ZULU F.C. (4β./3αγ.) 26 20 8 2 10 37 46
20 2002 UNITED F.C. (0β./0αγ.) 26 20 8 2 10 38 40
21 DYNAMO KIFISSIAS F.C. (0β./1αγ.) 26 20 8 2 10 52 58
22 SAKATIDES F.C. 23 20 7 2 11 44 56
23 HUSTLERS 94/95 F.C. 22 20 6 4 10 33 65
24 CLASS 92 F.C. 21 20 6 3 11 29 38
25 11 8 83 F.C. 19 20 5 4 11 38 61
26 ΠΑΠΟΥΔΕΣ F.C. 17 20 5 2 13 39 78
27 C-DREAM TEAM F.C. 16 20 4 4 12 37 64
28 DESPERADOS 2008 F.C. 13 20 4 1 15 33 77
29 BELLATORES F.C. 12 20 3 3 14 37 86
30 ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ 86/87 F.C. 9 20 2 3 15 28 71

     ΠΡΑΣΙΝΟ ΦΟΝΤΟ:   ΟΜΑΔΕΣ 4ου ΟΜΙΛΟΥ Β΄ ΦΑΣΗΣ
       ΚΙΤΡΙΝΟ ΦΟΝΤΟ:   ΟΜΑΔΕΣ 5ου ΟΜΙΛΟΥ Β΄ ΦΑΣΗΣ
ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ ΦΟΝΤΟ:   ΟΜΑΔΕΣ 6ου ΟΜΙΛΟΥ Β΄ ΦΑΣΗΣ

5ος ΟΜΙΛΟΣ - Ομάδα B Aγ. Ν Ι Η Γκολ 
υπέρ

Γκολ 
κατά

1 ΤΣΑΚΑLIA F.C. 30 10 10 0 0 34 11
2 DISCO NINJAS F.C. 19 10 6 1 3 24 18
3 OLDIES F.C. 18 10 6 0 4 30 19
4 CUBANS F.C. 16 10 5 1 4 35 19
5 WIZARDS '05 F.C. 15 10 5 0 5 32 27
6 AGUANILE '03 F.C. (3β./1αγ.) 13 10 4 1 5 24 27
7 SHOOTERS F.C. (0β./1αγ.) 13 10 4 1 5 24 29
8 SAKA ZULU F.C. 10 10 3 1 6 15 28
9 HUSTLERS 94/95 F.C. 7 10 2 1 7 17 37

10 C-DREAM TEAM F.C. 5 10 1 2 7 16 36

6ος ΟΜΙΛΟΣ - Ομάδα B Aγ. Ν Ι Η Γκολ 
υπέρ

Γκολ 
κατά

1 TOPGUNS F.C. 26 10 8 2 0 49 25
2 SOUL ΣΑΚΑ F.C. 22 10 7 1 2 34 24
3 SAKALIGAΡΟΙ F.C. 20 10 6 2 2 29 16
4 DYNAMO KIFISSIAS F.C. 17 10 5 2 3 33 29
5 SAKATIDES F.C. 16 10 5 1 4 30 24
6 ΠΑΠΟΥΔΕΣ F.C. (1β.,-2gen.) 11 10 3 2 5 28 30
7 11 8 83 F.C. (1β.,-3gen.) 11 10 3 2 5 23 26
8 BELLATORES F.C. 9 10 2 3 5 20 39
9 DESPERADOS 2008 F.C. 7 10 2 1 7 21 24

10 ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ 86/87 F.C. 2 10 0 2 8 12 42

έχουν αποδείξει πολλάκις τις οργανωτικές 
τους ικανότητες ως παρατηρητές στη ΣΑΚΑ 
LIGA και είμαστε βέβαιοι ότι θα καλύψουν με 
τον καλύτερο τρόπο το κενό των αποχωρού-
ντων συναποφοίτων. Νέοι, καλό κουράγιο!

›
Σε επίπεδο διοίκησης, ο Γιάννης Πανα-
γιωτούρος ’84 αναλαμβάνει υπεύθυνος 

διοργανώσεων (πρωταθλήματος και κυπέλ-
λου).

›
Αποφασίστηκαν αλλαγές στον Κανο-
νισμό της διοργάνωσης, οι οποίοι θα 

εφαρμοστούν κατά τη νέα ποδοσφαιρική 
διοργάνωση. Για τις αλλαγές αυτές θα ενη-
μερωθούν οι αρχηγοί με την ηλεκτρονική 
καθιερωμένη διαδικασία.

›
Τέλος, να υπενθυμίσουμε την άμεση 
ανταπόκριση του ΣΑΚΑ και της ΣΑΚΑ 

LIGA στην πρόσκληση του Π.Ο.Κωφών για 
βοήθεια στην προσπάθειά του να συμμετά-
σχει στο φετινό Champions League Κωφών 
που διεξήχθη στην Αθήνα από 27-30 Απρι-
λίου. Η ΣΑΚΑ LIGA, με αντιπροσωπευτική 
ομάδα και τη στήριξη του ΣΑΚΑ, διοργάνωσε 
δύο φιλικά παιχνίδια στις 8/1/12 και 8/4/12, 
ενώ ο συναπόφοιτος Αντώνης Κατσαρός ’87 
μερίμνησε για την άρτια και πλήρη δημοσι-
ογραφική κάλυψη της προσπάθειας αυτής, 
εστιάζοντας, ως όφειλε, στην προσπάθεια 
του Π.Ο.Κ. Αποτέλεσμα και των παραπάνω, η 
2η θέση που κατέκτησε στην Ευρώπη ο Π.Ο. 
Κωφών, κάτι για το οποίο είμαστε όπως αντι-
λαμβάνεστε ιδιαίτερα ευτυχείς και υπερήφα-
νοι. Και για την ιστορία, αλλά και για όσους 
αναρωτιούνται για το ποδοσφαιρικό επίπεδο 
της διοργάνωσης των αποφοίτων, η ομάδα 
της ΣΑΚΑ LIGA επικράτησε και στα δύο φι-
λικά παιχνίδια με 4-3 και 3-0 αντιστοίχως.

›
Θυμίζουμε: Η νέα περίοδος (6η ΣΑΚΑ 
LIGA) θα ξεκινήσει, Θεού θέλοντος στις 7 

Σεπτεμβρίου 2012 στις 6:50μ.μ. με αγώνα της 
πρωταθλήτριας ομάδας CLASS ’92 F.C. Φτιάξτε 
την ομάδα σας οι ενδιαφερόμενοι απόφοιτοι 
και ελάτε. Το μόνο σίγουρο είναι ότι δε θα το 
μετανιώσετε. Σας περιμένουμε όλους!

Για την επιτροπή διοργάνωσης,
Μιχάλης Ιωακειμίδης ’88, Πρόεδρος
Λαζαρής Ζαούσης ’80, Αντιπρόεδρος

5Η ΣΑΚΑ LIGA SeASON 2011-12
PLAYOFF (Από πρόημιτΕλικόυσ)

Αγ. Αντίπαλοι Σκορ
QF1 LYONTARIA F.C.–TOPGUNS F.C. 3-2
QF2 DANGEROUS DIVAS F.C.–WIZARDS '05 F.C. 5-0
QF3 JOKERS F.C.–CLASS '92 F.C. 2-3 (ot)
QF4 TΣΑΚΑLIA F.C.–DOPO F.C. 6-4
SF1 DANGEROUS DIVAS F.C.–CLASS '92 F.C. 1-2
SF2 LYONTARIA F.C.–TΣΑΚΑLIA F.C. 4-1
Fin. LYONTARIA F.C.–CLASS '92 F.C. 2-9
3rd DANGEROUS DIVAS F.C.–TΣΑΚΑLIA F.C. 2-1

ΚΑΤΑΤΑΞΗ PLAYOFF
Gld CLASS '92 F.C. Brn DANGEROUS DIVAS F.C.
Slv LYONTARIA F.C. 4th TΣΑΚΑLIA F.C.

SCORER ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ &  PLAYOFF
Αθλητής Ομάδα Τ
Α. ΚΟΝΔΥΛΙΟΣ '07 DANGEROUS DIVAS F.C. 52
Μ. ΙΩΑΚΕΙΜΙΔΗΣ '88 30PLUS SAKA F.C. 37
Θ. ΣΟΦΙΑΝΟΣ '02 JOKERS F.C. 34
Σ. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ '09 DOPO F.C. 34
Γ. ΜΙΣΑΗΛΙΔΗΣ '10 LYONTARIA F.C. 28
Κ. ΓΚΟΛΙΑΣ '11 TOPGUNS F.C. 27
Τ. ΗΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ '94 DYNAMO KIFISSIAS F.C. 27
Α. ΚΑΛΟΓΝΩΜΟΣ '03 AGUANILE '03 F.C. 24
Θ. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ '09 DOPO F.C. 24
Δ. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ '11 TOPGUNS F.C. 23
Κ. ΖΟΜΠΟΛΑΣ '11 SOUL SAKA F.C. 23

SCORER ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ &  PLAYOFF
Αθλητής Ομάδα Τ
Α. ΚΟΝΔΥΛΙΟΣ '07 DANGEROUS DIVAS F.C. 16
Β. ΚΟΛΙΝΤΖΑΣ '06 JOKERS F.C. 6
Θ. ΖΕΡΒΟΣ '05 JOKERS F.C. 5
Α. ΚΑΛΟΓΝΩΜΟΣ '03 AGUANILE '03 F.C. 5
Β. ΣΟΥΡΜΕΛΗΣ '05 WIZARDS '05 F.C. 4
Α. ΖΩΓΡΑΦΟΣ '07 DANGEROUS DIVAS F.C. 4

ΤΑ ΚΑΛΥΤΕΡΑ "ΚΟΡΑΚΙΑ"  
 
ΝΙΚΟΣ ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ

130πρωτ., 14κύπ, 34playoff ............................... 178
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΤΣΙΜΙΓΚΟΣ

72πρωτ., 6κύπ, 16playoff ..................................... 94
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

68πρωτ., 9κύπ, 15playoff ..................................... 92
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ΠΕΝΤΕ ΜΟΝΑ∆ΙΚΕΣ ΕΛΛΗΝΙ∆ΕΣ. 
ΕΝΑ ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΡΟΪΟΝ.  
ΜΑΖΙ ΓΙΑ ΕΝΑΝ ΚΟΙΝΟ ΣΤΟΧΟ.

210x280

Αποκλειστικά για τους Αποφοίτους του Κολλεγίου µε οποιαδήποτε αγορά καλλυντικών 
Symmetria δώρο ένα travel kit για τις διακοπές!

Η προσφορά ισχύει µέχρι 31/07/2012 για αγορές από τα πολυκαταστήµατα Attica & Golden Attica, 
Symmetria και από το e-shop www.symmetria.com

Τα καλλυντικά Symmetria διατίθενται στο Λονδίνο και στην Αθήνα στα πολυκαταστήµατα attica & attica Golden Hall, 
 στα Beautymind Κολωνάκι και Κηφισιά, στη Symmetria και online www.symmetria.gr/e-shop
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στίβος

Από την αρχή της χρονιάς, όπως αναφέραμε σε παλαιότερα άρθρα αυτής της στήλης, αλλά και με 
βάση το γενικότερο σχεδιασμό της ομάδας μας, αναμέναμε μία εύλογη πτώση της θέσης της ομά-
δας στη φετινή πανελλήνια κατάταξη, δεδομένου του ότι πολλοί παλαιότεροι αθλητές μας είτε 
αποφοίτησαν, είτε φοιτούν στις τελευταίες τάξεις του Λυκείου των Σχολείων του ΕΕΙ, και ακόμα οι 

μικρότεροι σε ηλικία αθλητές δεν είναι όλοι έτοιμοι ακόμα για να διακριθούν στους πανελληνίου επιπέδου αγώνες.
Η ομάδα όμως, οι αθλητές, οι αθλήτριες και οι 

ακούραστοι προπονητές τους, είχαν άλλη άποψη… 
Αφού επιτεύχθηκαν εξαιρετικές εμφανίσεις σε όλα τα 
διασυλλογικά πρωταθλήματα μέσα στους μήνες Απρί-
λιο και Μάιο, οι μεγάλες εκπλήξεις ήρθαν στα Πανελλή-
νια Πρωταθλήματα του Ιουνίου & Ιουλίου, όπου οι εντυ-
πωσιακές επιδόσεις των παιδιών μας οδήγησαν το ΣΑ-
ΚΑ να βρίσκεται πολύ κοντά σε νέα άνοδο, στις πρώτες 
20 ομάδες της Ελλάδας, αφήνοντας πίσω την περσινή 
24η θέση, που φάνταζε ως «ταβάνι» και «όριο» απόδο-
σης για την ομάδα αυτή, την παρούσα χρονική περίοδο.

Με συμμετοχές σε όλα τα Πανελλήνια Πρωταθλή-
ματα (Ανδρών-
Γυναικών, Παί-
δων-Κορασί-
δων, Εφήβων-
Νεανίδων και 
Π α μ π α ί δ ω ν -
Παγκορασίδων 
που έπεται τέ-
λη Ιουλίου), 
περισσότεροι 
από 45 διαφο-

ρετικοί αθλητές και αθλήτριες συνθέτουν την εικόνα 
μίας ομάδας που πλέον έχει εδραιωθεί ως η καλύτερη 
πανελλαδικά σε σχολικό και διασυλλογικό επίπεδο στις 
μικρές ηλικίες (κάτω των 17 ετών).

Η ομάδα μας μετέβη με πλήρη αποστολή στις Σέρ-
ρες το Σαββατοκύριακο 23-24 Ιουνίου 2012 (Πανελλή-
νιο Πρωτάθλημα Παίδων-Κορασίδων), όπου κατέπληξε 
με την απόδοσή της τους πάντες. Συγκεκριμένα: Ντό-
κορος, Βουτσαράς, Κούμπας και Αγγαθέρης αναδείχθη-
καν 2οι πανελληνιονίκες στα 4x100, αγγίζοντας το ρε-
κόρ Κολλεγίου, ο Πάρης Αντωνόπουλος 4ος στο ύψος 
με 1,90 (!), νέο ρεκόρ Κολλεγίου (Γυμνασίων), 7ος ο 
Θάνος Ζησιμόπουλος στο ίδιο αγώνισμα, ενώ 8οι ανα-
δείχθηκαν οι Αγγαθέρης στα 100 μ. και ο Μ.Τζουγκα-
ράκης στα 3.000 μ φυσικά εμπόδια - επίσης 8ες και οι 
Ρωμάνου, Πούλου, Μακρή και Βλαχάκη στα 4x100 με 
50”38 και νέο ρεκόρ Κολλεγίου. Τη δεύτερη μέρα ξεχώ-

ρισε ο Παπαδόπουλος-Θεοχαράκης στα 200μ που κα-
τετάγη 9ος και οι Εμπέογλου, Γραμματικόπουλος, Δέ-
δες και Παπαδόπουλος-Θεοχαράκης που κέρδισαν την 
5η θέση στα 4x400. Ο διεθνής μας Μιχάλης Τζουγκαρά-
κης τραυματίστηκε στην κούρσα των 3000μ. με φυσικά 
εμπόδια, ευτυχώς όχι σοβαρά. Ο τραυματισμός όμως, 
του κόστισε την καλύτερη κατάταξη…

Το επόμενο Σαββατοκύριακο, δοκιμάσαμε τις δυ-
νάμεις μας στη Λάρισα, στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα 
Εφήβων-Νεανίδων. Ο Θάνος Ζησιμόπουλος κατετάγη 
7ος στο ύψος, ο (έφηβος πια…) διεθνής μας Νίκος 
Γκότσης 7ος στα 400μ με εμπόδια, ενώ οι Κούμπας, Γκό-
τσης, Τζουγκαράκης, Δέδες 10οι στα 4x400. Λυπημένοι 
έφυγαν από το θεσσαλικό κάμπο οι Ντόκορος, Βουτσα-
ράς, Αγγελής και Αγκαθέρης στα 4x100, που με μία αμ-
φισβητούμενη απόφαση είδαν την κόκκινη σημαία του 
κριτή στη δεύτερη αλλαγή της σκυτάλης στο βιράζ, η 
οποία βέβαια δε «λειτούργησε» τόσο καλά όσο οι υπό-
λοιπες δύο. Να σημειωθεί ότι με την επίδοση που εί-
χαν πετύχει τερμάτισαν πρώτοι στη σειρά τους και θα 
ανέβαιναν και πάλι στο βάθρο… Δεν πειράζει παιδιά, 
έχετε κάνει ήδη πολλά!!

Προηγουμένως, στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Αν-
δρών-Γυναικών που έλαβε χώρα στο ΟΑΚΑ τον Ιούνιο, η 
ομάδα μας έλαβε μέρος περισσότερο σε ρυθμό προετοι-
μασίας για τα πρωταθλήματα των μικρότερων κατηγο-
ριών που αναφέραμε. Εκτός από μία αθλήτρια… Η Σο-
φία Πιτούλη διανύοντας την καλύτερη περίοδο φυσικής 
της κατάστασης, σημείωσε στο αγώνισμα των 1500ων 
μέτρων την εκπληκτική επίδοση 4’23”73 και πέτυχε νέο 
πανελλήνιο ρεκόρ κορασίδων, συντρίβοντας φυσικά και 
το δικό της ρεκόρ Κολλεγίου. Έτσι έγινε η δεύτερη αθλή-
τρια στην ιστορία του κολλεγιακού αθλητισμού μετά τον 
Ιωάννη Κούσουλα στο άλμα εις ύψος (2,01μ. – 1969) 
που σημείωσε πανελλήνιο ρεκόρ. Η Σοφία αγωνίστηκε 
στη συνέχεια στο Εσκί Σεχίρ στο Βαλκανικό Πρωτάθλη-
μα Εφήβων-Νεανίδων, όπου κατέλαβε τη δεύτερη θέση 
κι έτσι έγινε η πρώτη αθλήτρια στην ιστορία του Κολλε-
γίου που πέτυχε δεύτερη βαλκανική νίκη! Τον Ιούλιο θα 
αγωνιστεί στη Βαρκελώνη, στο παγκόσμιο πρωτάθλημα 

Του Γιώργου Σακελλαριάδη ’01

Κι όμως, ακόμα βελτιωνόμαστε… της κατηγορίας της, έχοντας την 7η καλύτερη επίδοση 
στον κόσμο. Καλή σου επιτυχία Σοφία!

Ο Νίκος Αγγαθέρης, στο Διασυλλογικό Πρωτάθλη-
μα Παίδων-Κορασίδων, στο αγώνισμα των 100μ., ση-
μείωσε επίδοση 10”88 και έγινε ο δεύτερος αθλητής 
που «κατέβηκε» τα 11”00 σε αυτό το αγώνισμα, καταρ-
ρίπτοντας το ρεκόρ του συναθλητή του Δημοσθένη Αγ-
γελή, ο οποίος όμως διατηρεί «άτυπα» το ρεκόρ Σταδί-
ου Στεφάνου Δέλτα.

Παράλληλα με τις σπουδαίες αυτές επιτυχίες της 
ομάδας στίβου των Σχολείων του ΕΕΙ και του ΣΑΚΑ, δεν 
μπορεί να μην παρατηρήσει κανείς τις εμφανείς συνέ-
πειες της οικονομικής κρίσης που βιώνει η χώρα μας, 
και στο επίπεδο του κλασικού αθλητισμού. Σωματεία 
ιστορικά καταρρέουν, οι αθλητές λιγοστεύουν, οι αγώ-
νες μειώνονται, η πολιτεία αδυνατεί πλέον να ενισχύσει 
τους Συλλόγους και ο μαζικός κλασικός αθλητισμός έχει 
ατονήσει εμφανώς, αφού μόνο πλέον οι υψηλού επιπέ-
δου αθλητές λαμβάνουν της δέουσας προσοχής στα πε-
ρισσότερα σωματεία, «κουβαλώντας» παράλληλα και 
όλο το βάρος της διατήρησης στο προσκήνιο του σω-
ματείου που ανήκουν… Ευτυχώς η ομάδα μας δεν ακο-
λουθεί το δρόμο αυτό. Η συνεχής στήριξη του Σχολείου 
στην ομάδα, το μεράκι και η αγάπη των προπονητών μας 
και η αμέριστη συμπαράσταση των γονέων των αθλητών, 
μάς επιτρέπουν ακόμα να διατηρούμε σε υψηλό επίπε-
δο τη λειτουργία της ομάδας, να συμμετέχουμε σε όλες 
τις διοργανώσεις, να ακολουθούμε προγράμματα προε-
τοιμασίας εκτός Αττικής, να έχουμε πάνω από 300 εγγε-
γραμμένους αθλητές σε Δημοτικό, Γυμνάσιο και Λύκειο, 
ενώ παράλληλα πάνω από 60 από αυτούς, το 1/5 δηλα-
δή της ομάδας, βρίσκεται σε ψηλό ή πολύ υψηλό επίπεδο.

Στις κρίσιμες αυτές περιόδους για την επιβίωση 
των αθλητικών σωματείων, τα Σχολεία του ΕΕΙ και ο 
ΣΑΚΑ πετυχαίνουν να διατηρούν σε πλήρη λειτουργία 
και παραγωγικότητα τα θεμέλια του κολλεγιακού αθλη-
τισμού, την πολυπληθέστερη αθλητική ομάδα, την ομά-
δα στίβου, αντίθετα στις τάσεις της εποχής μας και στη 
φθίνουσα πορεία στην οποία έχουν -δυστυχώς- υπο-
χρεωθεί, οι περισσότεροι αθλητικοί Σύλλογοι στη χώ-
ρα μας. Στη σημαντική αυτή προσπάθεια, ιδίως για τη 
χρονιά που έρχεται, θα χρειαστούμε τη βοήθεια των γο-
νέων των αθλητών και αθλητριών μας, καθώς και των 
φίλων του κολλεγιακού κλασικού αθλητισμού, περισ-
σότερο από ποτέ, για να καταφέρουμε να διατηρήσου-
με σε πλήρη ανοδική πορεία την υπέροχη αυτή ομάδα.

Ας ευχηθούμε λοιπόν καλό καλοκαίρι σε όλα τα 
μέλη της ομάδας μας, με τις θερμότερες ευχαριστίες 
μας για τις μοναδικές στιγμές που μας χάρισαν για άλ-
λη μία χρονιά!

Αγκαθέρης, Βουτσαράς, Ντόκορος, Κούμπας -
2οι Πανελληνιονίκες, 4x100

Ο Πάρης Αντωνόπουλος ξεπερνά το 1,90μ.
στο άλμα εις ύψος

Ντόκορος - Βουτσαράς, αλλάζουν εξαιρετικά τη 
σκυτάλη (4x100)

Η Σοφία Πιτούλη, 2η Βαλκανιονίκης στα 1.500 μ.
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σε αντίθεση με τις δυσκολίες που περνάει η χώρα μας τη φετινή χρο-
νιά, το άθλημα του Volley στο Σύλλογό μας γνωρίζει ιδιαίτερη άν-
θηση. Τόσο οργανωτικά όσο και αγωνιστικά σε ανδρικό αλλά και σε 
επίπεδο υποδομής, ο ΣΑΚΑ δεν έχει να ζηλέψει τίποτα πλέον από 

ιστορικότερα σωματεία του κέντρου και της υπόλοιπης επικράτειας. Το 2012 χα-
ρακτηρίστηκε από ιδιαίτερη επιτυχία, καθώς οι Άνδρες του Κολλεγίου κατάφε-
ραν να ανέλθουν στην Α2 Εθνική Κατηγορία (2η τη τάξει Εθνική Κατηγορία) για 
πρώτη φορά στην ιστορία τους και, παράλληλα, οι μικροί αστέρες του Γυμνασί-

ου κατέκτησαν για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά το πρωτάθλημα Παμπαίδων Ατ-
τικής. Φέτος, είχαν τη δυνατότητα 24 αγόρια και 26 κορίτσια (Λυκείου και Γυ-
μνασίου) να αγωνιστούν με τα «χρώματα» του ΣΑΚΑ στα επίσημα διασυλλογικά 
πρωταθλήματα της Ελληνικής Ομοσπονδίας Πετοσφαίρισης και να αποκτήσουν 
περισσότερες εμπειρίες, με σκοπό να γίνουν πιο ισχυρές και οι σχολικές ομάδες 
του Κολλεγίου. Για άλλη μία χρονιά, η έμπειρη προπονητική ομάδα του ΣΑΚΑ, 
στελεχωμένη από καθηγητές του Τμήματος Φυσικής Αγωγής του ΕΕΙ, κατόρθω-
σε να περάσει στα νέα παιδιά το «μικρόβιο» του Volley και να τα κάνει να αγα-
πήσουν το άθλημα, για το οποίο το Κολλέγιο και πλέον ο ΣΑΚΑ είναι διάσημοι!
  όκτωβριόσ 2011: 1ό τόυρνόυΑ VOLLEY  Με πρωτοβουλία του προπονητή 
της Ανδρικής μας Ομάδας, κ. Παύλου Καραμαρούδη, και του Υπευθύνου του Τμή-
ματος Volleyball του Συλλόγου μας, κ.Γιώργου Μελισσουργού’79, ο ΣΑΚΑ διοργά-
νωσε τουρνουά προετοιμασίας στις Κλειστές Εγκαταστάσεις του Κολλεγίου. Πήραν 
μέρος ομάδες της Β’ Εθνικής και ο ΣΑΚΑ κατέκτησε την 1η θέση. Οι τέσσερις αγώ-
νες που διεξήχθησαν ήταν οι πρώτοι στο καινούργιο χρωματισμένο γήπεδο volley, 
για το οποίο ακούστηκαν κολακευτικά σχόλια από παράγοντες, αθλητές, διαιτητές 
και φιλάθλους. Πλέον η Αττική έχει ένα γήπεδο Volley υψηλών προδιαγραφών.
  φΕβρόυΑριόσ 2012: βρΑβΕυσΕισ όμΑδων σΑκΑ  Ο ΣΑΚΑ στις αρχές Φε-
βρουαρίου τιμήθηκε από την Ένωση Σωματείων Πετοσφαίρισης Αττικής για την 
πορεία της Ανδρικής Ομάδας τη χρονιά 2011, η οποία και είχε ως κατάληξη την 
άνοδο στη Β’ Εθνική Κατηγορία. Η βράβευση έγινε στο πλαίσιο της ετήσιας γιορ-
τής Κοπής Πίτας της Ένωσης, όπου παρευρέθηκαν παράγοντες και αθλητές όλων 
των σωματείων της Αττικής. Ο ΣΑΚΑ πλέον έχει αποκτήσει ισχυρό όνομα και στην 

κοινότητα του volley. Οι 
βραβεύσεις όμως δεν τε-
λειώνουν εκεί, καθώς στις 
29/2, σε μία γιορτινή εκδή-
λωση που πραγματοποιήθη-
κε στο Θέατρο Χωρέμη, η Επιτροπή Αθλητικών του ΣΑΚΑ βράβευσε τους Άνδρες 
για την άνοδο στην Β΄Εθνική Κατηγορία και τους Παμπαίδες για την κατάκτηση 
της 1ης θέσης στην Αττική για το 2011. Ήταν μία ευκαιρία για γονείς, αθλητές και 
προπονητές να έρθουν κοντά και να συζητήσουν τις δυνατότητες αλλά και τα προ-
βλήματα του συγκεκριμένου αθλήματος στο Σύλλογό μας.
  Απριλιόσ 2012: ιστόρικη Ανόδόσ στην Α2  Κάτι που πριν από δέκα χρό-
νια φαινόταν ουτοπικό σενάριο, φέτος πραγματοποιήθηκε. Η ομάδα του κ. Παύ-
λου Καραμαρούδη κατόρθωσε να ανέλθει στην Α2 Εθνική Κατηγορία. Ιδιαίτερη 
βαρύτητα έχει το γεγονός πως ο ΣΑΚΑ πήρε μέρος για πρώτη φορά στην ιστορία 
του και επίσης κατόρθωσε να νικήσει ομάδες που διέθεταν ισχυρότερα ονόματα 
και πλουσιότερα μπάτζετ. Η πορεία της ομάδας του Κολλεγίου σχολιάστηκε θετι-
κά από τον περισσότερο κόσμο του volley και οι επιτυχίες της ανδρικής ομάδας 
δημοσιοποήθηκαν σε αρκετά διαδικτυακά ενημερωτικά sites.
  μΑιόσ 2012: συμμΕτόΧη Αθλητων κΑι Αθλητριων στΑ κλιμΑκιΑ Ατ-

τικησ.  Για πρώτη φορά αθλήτριες του ΣΑΚΑ πήραν μέρος στις συγκεντρωτικές 
προπονήσεις των Κλιμακίων Αττικής. Η Ευγενία Μαγιάκου, η Μαριάννα Γεωργα-
ντή, η Δήμητρα Καλογερά, η Άννα Μπόμπολα και η Ελένη-Μαρία Έρωτα προπο-
νήθηκαν από τον περιφερειακό προπονητή κ.Καραγιάννη με στόχο την ανάπτυ-
ξη των δεξιοτήτων τους αλλά και τη στελέχωση της νέας Εθνικής Κορασίδων. Πα-
ράλληλα, οι μαθητές Παναγιώτης Αρμόνης, Γιάννης Χαλκούσης, Πέτρος Παπαδή-
μας και Γιάννης Γόντικας έλαβαν μέρος στα Κλιμάκια Αγοριών, θέτοντας ισχυρές 
βάσεις για στελέχωση της νέας Εθνικής Παίδων.
  ιόυνιόσ 2012: πΑμπΑιδΕσ δυό ΧρόνιΑ Αηττητόι!  Οι μικροί πρωταθλη-
τές κατάφεραν να πετύχουν κάτι που καμία ομάδα δεν είχε κάνει. Σε δύο αγωνιστι-
κές χρονιές κατάφεραν να κερδίσουν συνολικά 28 αγώνες, χάνοντας μόνο 4 σετ 
και χωρίς να υποστούν καμία ήττα. Δύο χρονιές, δύο πρωταθλήματα Αττικής. Οι 
αθλητές του κ.Παύλου Τζήμα’79 έπαιξαν ενθουσιώδες volley και όλοι οι αντίπαλοι 
παραδέχθηκαν την ανωτερότητα του ΣΑΚΑ. Ο κ.Τζήμας’79 μαζί με τον κ.Σανιώ-
τη’86 δημιούργησαν ένα σύνολο που, εκτός από ισχυρή ομάδα, κατάφερε να είναι 
και μία δυνατή παρέα φίλων και καλών μαθητών. Η ανάπτυξη του volley στο ΣΑ-
ΚΑ είναι στενά συνδεδεμένη με την βελτίωση των κοινωνικών σχέσεων των μελών 
των ομάδων και των ακαδημαϊκών επιτυχιών.

Η σύνθεση της Ομάδας: Προπονητής Παύλος Τζήμας’79, Β.Προπονητής Σό-
λωνας Σανιώτης’86, Αντώνης Αρμόνης (αρχηγός), Παναγιώτης Αρμόνης, Μωη-
σής Έζερ, Γιάννης Θεοχαρόπουλος, Γιάννης Γόντικας, Πέτρος Παπαδήμας, Γιάννης 
Χαλκούσης (libero), Νίκος Νικολόπουλος, Νίκος Σταμπούλογλου, Βασίλης Λιβα-
δάς, Δημήτρης Πασσας, Τάσος Κουτσομύτης
  σΕπτΕμβριόσ 2012:   συμμετοχή στην Α2 Ανδρών… και…μία νέα αρ-
χή για τις υποδομές

Σας θέλουμε και πάλι δίπλα μας!

Ανασκόπηση της χρονιάς
Άνοδος, πρωτάθλημα, επιτυχίες!
του διονύση Χιώνη ’06

v lley

Η Ανδρική Ομάδα του ΣΑΚΑ πανηγυρίζει την Άνοδο στην Α2 Εθνική Κατηγορία

Πρωτάθλημα Αττικής για 2η 
συνεχόμενη φορά για την 

Ομάδα Παμπαίδων του ΣΑΚΑ

Βράβευση της Ομάδας Παμπαίδων για το Πρωτάθλη-
μα Αττικής 2011.



ερμής  69

Η 
ΚΑ

ΤΑ
ΧΩ

ΡΗ
ΣΗ

 Ε
ΙΝ

ΑΙ
 Ε

ΥΓ
ΕΝ

ΙΚ
Η 

ΠΡ
ΟΣ

Φ
ΟΡ

Α 
ΤΟ

Υ Π
ΕΡ

ΙΟ
ΔΙ

ΚΟ
Υ «

ΕΡ
Μ

ΗΣ
»



70  ερμής 

Ο Απόστολος Γαϊτάνης ’84 
(Πλαστικός Χειρουργός, MD 
CCST, Μέλος της Ελληνικής 
Εταιρείας Πλαστικής Χειρουρ-
γικής, Μέλος της Διεθνούς 
Ένωσης Πλαστικών Χειρουρ-
γών ISAPS, www.agaitanis.gr) 
είναι ο μοναδικός πλαστικός 
χειρουργός στην Ελλάδα που 
εφαρμόζει την πρωτοποριακή 

μέθοδο αδυνατίσματος Diettube (www.dietttube.
com)

δοκιμασμένη και στις ήνωμένες Πολιτείες – 
μετά την Ιταλία, απ’ όπου ξεκίνησε από τον 
Prof. Marco Gasparotti, πλαστικό χειρουρ-
γό, η καινούργια μέθοδος αδυνατίσματος–

ιατρική διαδικασία προσφέρει μεγάλη απώλεια βάρους 
σε μικρό χρονικό διάστημα. το Diettube βασίζεται σε 
μία ειδική τεχνική διατροφής που οδηγεί σε απώλεια 
10% του σωματικού βάρους μέσα σε λίγες μέρες, χωρίς 
να χαθεί μυϊκή μάζα. 

το καινοτόμο αυτό σύστημα κατά της παχυσαρκίας 
αποτελείται από μία περίοδο 10 ημερών πρωτεϊνικής 
κετογενικής σίτισης, μέσω ενός λεπτού ρινογαστρικού 
σωλήνα, ο οποίος συνδέεται με μία μίνι αντλία που επι-
τρέπει την συνεχή έγχυση τροφής για 24 ώρες. Κατά τη 
διάρκεια της εντερικής σίτισης, το Diet Tube εγγυάται 
για τους άντρες απώλεια βάρους 8 με 10% και για τις γυ-
ναίκες 6 με 8%. το Diettube αποτελείται από έναν πολύ 
λεπτό σωλήνα 2 χιλιοστών που εισάγεται στο στομάχι 
μέσα από την μύτη. στερεώνεται πίσω από το αυτί και 
στη συνέχεια συνδέεται με μία μικρή ελαφριά αντλία, 
την οποία ο ασθενής έχει πάντα μαζί του, στερεωμένη 
κάπου στο πλάι της μέσης του τοποθετημένη σε ένα 
μικρό τσαντάκι. στην αντλία αυτή συνδέεται η σακούλα 
με τα πρωτεϊνικά συμπληρώματα διατροφής, τα οποία 
εγχύονται κατευθείαν μέσα στο στομάχι του ασθενoύς. 
Κατά τη διάρκεια της θεραπείας, επιτρέπεται η μέτρια 
φυσική δραστηριότητα. Πριν την εφαρμογή της θερα-
πευτικής αγωγής Diet Tube, ο ασθενής υποβάλλεται σε 
μια σειρά αιματολογικών εξετάσεων, καθώς και σε ένα 
ηλεκτροκαρδιογράφημα. Μετά την πρώτη φάση με τον 
σωλήνα διατροφής, ο γιατρός παρακολουθεί τον ασθενή 
για άλλες δύο εβδομάδες. Παράλληλα, εξειδικευμένος 
διαιτολόγος προτείνει ειδικό πρόγραμμα διατροφής, 
το οποίο, σε συνδυασμό με συμπληρώματα πρωτεΐνης, 
βοηθά στην επιπλέον απώλεια βάρους, αφού αφαιρεθεί 
το Diettube! 

Αποτέλεσμα της όλης διαδικασίας είναι η πλήρης 
καύση του περιττού λίπους, χωρίς να συνοδεύεται ωστό-
σο από απώλεια μυϊκής μάζας. Πραγματοποιείται με 
απόλυτη ασφάλεια από το επιτελείο των εξειδικευμέ-
νων γιατρών (ειδικός παθολόγος, ειδικός μικροβιολόγος, 
κλινική διατροφολόγος) υπό την επίβλεψή μου.

Απόστολος Γαϊτάνης ’84  

■ Σκοπός του CDO είναι να αναπτύξει μία ενεργό επαφή 
και επικοινωνία μεταξύ Αποφοίτων, Στελεχών, και Επι-
χειρήσεων με στόχο τη συνεχόμενη εξεύρεση ευκαιρι-
ών απασχόλησης αλλά και ευρύτερων συνεργασιών/
συνεργειών.

■ Προγραμματίζουμε μία σειρά εκδηλώσεων, όπως 
networking, mentoring & career days, και θεματικές 
συναντήσεις για την Αγορά Εργασίας σήμερα, την 
Επαγγελματική Μετάβαση και την Εποχή Επαγγελ-
ματικών Αλλαγών που αντιμετωπίζουμε, το mindset 
του σημερινού επαγγελματία, την Ανάγκη Συνεχούς 
Δικτύωσης και χρειαζόμαστε την ενεργό συμμετοχή 
και τις ιδέες σας.

›
Εργάζεσαι ή έχεις ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ που μπο-
ρεί να γίνει Lead Sponsor του CDO; 

■ Υποστήριξε χρηματικά τη λειτουργία του 
και κέρδισε προβολή σε ένα ευρύ κοινό μέσα από πολ-
λαπλά ευέλικτα ανταποδοτικά οφέλη.

■ Τα οφέλη περιλαμβάνουν δυνατότητες δικτύωσης, 
προβολής του εταιρικού λογοτύπου, ομιλιών σε εκ-
δηλώσεις στοχευμένου κοινού από εκπροσώπους του 
Lead Sponsor αλλά και ποικίλες άλλες που μπορούν 
να διαμορφωθούν μετά από συζήτηση με το Σύλλογο. 

›
Είσαι ΑΠΟΦΟΙΤΟΣ και θέλεις να στηρίξεις
τη λειτουργία του CDO;

■ Γίνε Friend του CDO, κάνε τη συνεισφορά σου (από €1 
έως ∞)

›

Είστε Επιθετικοί,     Ενεργητικοί, Έξυπνοι, Επινοητικοί και Online? Κερδίζετε!

 >>  ΥΓΕΙΑ – ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ 



Η Νέα Συντονίστρια
Ξένια Πασχοπούλου ’91

Ο ΣΑΚΑ ανακοινώνει με ικανοποίηση ότι από τον επόμενο Σεπτέμβριο ξεκινά η 
λειτουργία του Γραφείου του CDO υπό την καθοδήγηση της Ξένιας Πασχοπούλου 
'91. Ευχαριστούμε θερμά όσους ενδιαφέρθηκαν να βοηθήσουν από τη θέση αυτή 
και είμαστε βέβαιοι ότι θα συμπαρασταθούν στη δύσκολη προσπάθειά μας.

Πόσο επίκαιρο είναι το CV που έχετε στη βάση του ΣΑΚΑ; 
Πότε μιλήσατε τελευταία φορά με το γραφείο του ΣΑΚΑ; 

Ελάτε να κτίσουμε μαζί το Talent Wall 
του Συλλόγου μας… 
Γνωρίζετε ότι…
Έρευνες σε παγκόσμια κλίμακα στηρίζουν τα ακόλουθα:
■ Διερευνώντας την αγορά, προσεγγίζουμε με σύστημα και επι-

μονή.
■ Διαθέτοντας ένα περιεκτικό και ξεκάθαρο CV προκαλούμε και 

την αντίστοιχη ανταπόκριση από την αγορά που μας ενδια-
φέρει

■ Ενεργοποιώντας το δίκτυο επαφών μας (κοντινό και μακρινό), 
χτίζουμε σχέσεις και καλλιεργούμε συνεργασίες.

Παγκόσμιες στατιστικές:

■ Για κάθε θέση που ανοίγει σήμερα αντιστοιχούν κατά προσέγ-
γιση 4 υποψήφιοι

■ Περίπου 30% των θέσεων σήμερα προϋποθέτουν εκπαίδευση 
σε μεταπτυχιακό επίπεδο

■ Για να βρούμε νέα δουλειά πλέον χρειαζόμαστε σίγουρα τα 
social media που χρησιμοποιούνται κατά κόρον στην αναζή-
τηση στελεχών. Το Linkedin, ένα από τα σημαντικότερα και 
πιο διαδεδομένα επαγγελματικά κοινωνικά δίκτυα, διαθέτει 
πάνω από 150 εκατ.μέλη.

Γνωρίζετε ότι…
Η αναζήτηση επαγγελματικής εξέλιξης έχει αλλάξει χαρα-
κτήρα και είναι…
■ Περισσότερο από “στέλνω ένα απλό CV”
■ Πιο πολύ “επιθετική” και ενεργητική διαδικασία 
■ Χρειάζεται χρόνο, προσπάθεια, αφοσίωση (job search is a full 

time job)
■ Δικτύωση ως απαραίτητη πλέον πρακτική
■ Ηλεκτρονική και απόλυτα βασισμένη στην τεχνολογία (ως ερ-

γαλείο)

■ cdo@saka.gr
■ Τηλ. 210-67.22.067

Είστε Επιθετικοί,     Ενεργητικοί, Έξυπνοι, Επινοητικοί και Online? Κερδίζετε!

CDO
Σύντομο βιογραφικό
 της Υπεύθυνης του CDO

Με μεταπτυχιακές σπουδές στη δι-
οίκηση Ανθρώπινου δυναμικού και 
στην Οργανωσιακή συμπεριφορά 

από το Πανεπιστήμιο City του λονδίνου 
(ήνωμένο βασίλειο) και πτυχίο στην Ψυχο-
λογία και την Κοινωνιολογία από το Αμερικά-
νικο Κολλέγιο (Deree College), η ξένια είναι 
επαγγελματίας στον χώρο του Ανθρώπινου 
δυναμικού τα τελευταία 12 χρόνια, διατηρώ-
ντας ρόλους ευθύνης με διαφοροποιημένα 
καθήκοντα, όπως Talent & Career Transition 
Practice Leader, Professional Recruitment 
Manager, Επικεφαλής στελέχωσης, HR εσω-
τερικός συνεργάτης και Ανώτερη σύμβουλος 
Ανθρώπινου δυναμικού, μεταξύ άλλων.

ή επαγγελματική της εμπειρία κινείται 
σε δύο άξονες:  διαχείρισης Έργων Ανθρώ-
πινου δυναμικού (HR Project Manager), 
και Coaching Καριέρας και Επαγγελμα-
τικής Ανάπτυξης. ως Project Manager σε 
θέματα Ανθρώπινου δυναμικού, η ξένια 
έχει χτίσει δυναμική εμπειρία στους τομείς 
του headhunting υψηλόβαθμων στελεχών, 
εκπαίδευσης και ανάπτυξης, αξιολόγησης 
της απόδοσης, σχεδιασμού και εφαρμογής 
συστημάτων αξιολογήσεων, ψυχομετρικών 
αξιολογήσεων και εφαρμογής συνεντεύξεων 
βασισμένων σε δεξιότητες, και διάγνωσης και 
αλλαγής οργανωσιακής κουλτούρας.

Από το 2007, η ξένια εκπαιδεύτηκε και 
πιστοποιήθηκε από τον οργανισμό Coach U 
(UK) στην εφαρμογή τεχνικών Coaching και 
έκτοτε ενεργεί και ώς Coach σε θέματα επαγ-
γελματικής ανάπτυξης, με εξειδίκευση σε 
θέματα διαχείρισης Καριέρας και Αλλαγής, 
έχοντας στο ενεργητικό της πάνω από 1,200 
ώρες πρακτικής με μεσαία και υψηλόβαθμα 
στελέχη, σε ομαδικό και ατομικό επίπεδο.

Γνωρίζει άπταιστα Αγγλικά και καλά Γαλ-
λικά. Είναι παντρεμένη και έχει 2 γιούς.

Επικοινωνία
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In Memoriam

◆  ΝΙΚΟΣ ΣΚΑΝΔΑΜΗΣ ’64

Η τάξη του 1964 θρηνεί την 
απώλεια του αγαπημένου 
συμμαθητή Νίκου Σκαν-

δάμη. Ο Νίκος ήρθε στο Οικοτρο-
φείο στην Τετάρτη Δημοτικού και 
αμέσως διακρίθηκε και αγαπήθη-
κε για τον ειλικρινή και πράο χαρα-
κτήρα του. Οι περίτεχνες ντρίμπλες 
και οι ποδοσφαιρικές του ικανότη-
τες τον κατέταξαν στους καλύτε-
ρους ποδοσφαιριστές που ανέδει-
ξε το Σχολείο μας. Φυσική εξέλιξη 
ήταν, παράλληλα με τις οικογενει-
ακές και επαγγελματικές υποχρε-
ώσεις του, να συνέχισει με μεγά-
λη επιτυχία την ποδοσφαιρική του 
καριέρα στην ομάδα της Καλλιθέ-
ας. Καλό ταξίδι Νίκο και πολλά γκολ 
εκεί που είσαι.

Η τάξη του ’64

◆ ΝΙΚΟΣ ΔΟΥΜΑΣ ’60

Όταν έρχεται η στιγμή να χα-
ράξεις σ’ ένα χαρτί λίγες 
γραμμές αφιερωμένες σ’ 

ένα συμμαθητή και φίλο που έφυ-
γε πρόωρα απ’ αυτή τη ζωή, αισθά-
νεσαι ένα προσωπικό άδειασμα, μια 
αδυναμία να διατυπώσεις τα συναι-
σθήματά σου.

Ο Νίκος Δούμας αιφνιδιαστικά 
στις 5 Μαϊου 2012 έφυγε για το αι-
ώνιο ταξίδι, δέκατη έβδομη (17η) 
απώλεια για την τάξη του 1960.

Δυστυχώς, κατά την εκφορά 
του, τη Δευτέρα 7 Μαϊου, είχα την 
οδυνηρή εμπειρία να παρευρίσκο-
μαι μόνον εγώ, γιατί το άγγελμα 
του θανάτου του δεν έφτασε έγκαι-
ρα στους άλλους επιζώντες συμμα-
θητές.

Με τον Νίκο, καίτοι εγώ ήμουν 
οικότροφος και ο Νίκος εξωτερικός, 
μας συνέδεσαν τα πειράγματα και η 
καζούρα λόγω των αντιθέτων συλ-
λογικών απόψεων. Η γνωριμία μου 
και με τον αείμνηστο πατέρα του 
Παναγιώτη στο οικογενειακό τους 

εμπορικό κατάστημα της οδού Σο-
φοκλέους μας συνέδεσε ακόμα πε-
ρισσότερο.

Ο Νίκος δεν ασχολήθηκε καθό-
λου με την προσωπική του προβο-
λή, μοναδικός σκοπός ήταν η ανα-
τροφή και η επαγγελματική εξέλιξη 
των δύο γιών του, με απόλυτη προ-
σήλωση στις οικογενειακές αξίες.

Ευτύχησε να πιάσει στα χέρια 
του των ολίγων μηνών εγγονό του, 
τον Νίκο τον νεότερο.

Ας είναι ελαφρύ το χώμα που 
τον σκεπάζει.

Οι κεκοιμημένοι αποθνήσκουν 
πραγματικά όταν λησμονούνται από 
τους επιζώντες.

Γιώργος Στίκας ’60

◆  ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΟΤΑΜΙΑΝΟΣ ’60 
[1941-2012]

Το τηλεφώνημα το πρωί της 
29ης Μαΐου έφερε τα τρα-
γικά νέα από την Πορτογα-

λία. Ο Γιώργος είχε φύγει από την 
ζωή 2 ώρες νωρίτερα. Οικογένεια 
και στενοί φίλοι του είχαμε ελπί-
σει ότι ο Γιώργος θα τα κατάφερνε 
για μία ακόμα φορά, ίσως περιμέ-
νοντας το θαύμα, γιατί όλοι γνω-
ρίζαμε την κρισιμότητα της υγείας 
του. Παρ’ όλα αυτά, όταν πρόκειται 
για τον στενότερο και καλύτερό σου 
φίλο, το σοκ δύσκολα ξεπερνιέται. 
Ο βαθύς πόνος και η βουβαμάρα σε 
κυριεύουν. Πώς να πιστέψεις ότι ο 
Γιώργος δεν θα σε πάρει πια στο τη-
λέφωνο στο κλείσιμο της ημέρας, 
πάντα από το γραφείο της μακρινής 
Λισσαβόνας να σου πει τα νέα του, 
να σου εμπιστευτεί τις επιτυχίες 
και τις επαγγελματικές του δυσκο-
λίες αλλά και την ικανοποίησή του 
για την αναγνώριση και τον σεβα-
σμό που δέχθηκε από την πορτογα-
λική κοινωνία ως «ο επιτυχημένος 
Έλλην εφοπλιστής στις παραδοσια-
κές κρουαζιέρες».

Όταν το 1985 ο Γιώργος ίδρυ-
σε στη Λισσαβόνα την ναυτιλια-

Άβα Γκάρντνερ

Ο συγγραφέας Κωνσταντίνος Δάφνος ‘61 μας παρουσιάζει το πορτρέτο της
 δημοφιλούς ηθοποιού 90 χρόνια από τη γέννησή της

Η Άβα Γκάρντνερ δίκαια χαρα-
κτηρίστηκε κάποτε ως «η πιο 
όμορφη γυναίκα του κόσμου» 

για την αρχοντική της μορφή και τη 
μοναδική της φωτογένεια. Γεννημένη 
στη Β. Καρολίνα στις 24 Δεκεμβρίου 
1922, ήταν το έκτο παιδί μιας φτωχής 
οικογένειας. Σε ηλικία 18 ετών, πηγαί-
νει στη Ν. Υόρκη, 
όπου ο φωτο-
γράφος σύζυγος 
της αδελφής της, 
με μια σειρά από 
φ ω τογρ αφί ες , 
της ανοίγει αμέ-
σως την πόρτα 
της ΜGM και του 
Χόλυγουντ.

Η ιδιωτική 
της ζωή ταραχώ-
δης: Στις 10 Ιανουαρίου 1942, σε ηλι-
κία 19 ετών, παντρεύεται τον ηθοποιό 
Μίκυ Ρούνεϋ, με τον οποίον χωρίζουν 
ενάμιση χρόνο μετά. Μετά από ένα σύ-
ντομο ειδύλλιο με τον πολυεκατομμυ-
ριούχο Χάουαρντ Χιουζ, παντρεύεται 
στις 17 Οκτωβρίου τον τραγουδιστή 
Αρκ Σόου, με τον οποίον επίσης χω-
ρίζουν.

Το 1946 έρχεται ο πρώτος πρωτα-
γωνιστικός ρόλος στην ταινία «Το κλά-
μα των παρανόμων» και λίγο αργότε-
ρα σημειώνει την πρώτη μεγάλη επι-
τυχία στους «Δολοφόνους» (μεταφορά 
διηγήματος του Χεμινγουέϊ) στο πλευ-
ρό του πρωτοεμφανιζόμενου Μπαρτ 
Λάνγκαστερ. Είχε γίνει πλέον γνωστή. 
Ακολουθούν «Η Γυναίκα της Σιγκαπού-
ρης», «Ο μεγάλος αμαρτωλός» με τον 
Γκρέγκορυ Πεκ, «Απαγορευμένη Ευτυ-
χία», «Το άγγιγμα της Αφροδίτης» κ.ά.

Τότε έρχεται και ο θυελλώδης δε-
σμός της με τον Φρανκ Σινάτρα, εφά-
μιλλος σε ένταση με τα ιστορικά ζευγά-
ρια της μεγάλης οθόνης. Παραμένουν 
παντρεμένοι για 6 ½ χρόνια και χωρί-
ζουν το 1957. Σε όλη τη δεκαετία του 

’50 η καριέρα της βρίσκεται σε συνεχή 
άνοδο: «Η Πανδώρα και ο Ιπτάμενος Ολ-
λανδός», «Μοναχικό Αστέρι», «Τα χιόνια 
του Κιλιμάντζαρο» (νέα μεταφορά διη-
γήματος του Χεμινγουέϊ) και «Μογκά-
μπο», επανέκδοση της παλαιάς επιτυ-
χίας «Κόκκινη Σκόνη» του 1932. Για την 
ερμηνεία της στην τελευταία αυτή ται-

νία, ήταν υποψή-
φια για Όσκαρ, το 
οποίο όμως έχασε 
από την Όντρεϋ 
Χέμπορν («Δια-
κοπές στη Ρώμη», 
1953). Το 1954 
θα κάνει μεγάλη 
επιτυχία με την 
«Ξυπόλητη Κό-
μισσα» στο πλευ-
ρό του Χάμφρεϋ 

Μπόγκαρντ, αλλά και με τους «Ιππό-
τες της Στρογγυλής Τράπεζας», για να 
ακολουθήσουν το 1956 «Το μελαμψό 
ρόδο της Ανατολής», η «Μικρή Καλύ-
βα» (1957) και «Ο ήλιος ανατέλλει ξα-
νά» (1957), ενώ έχει ήδη εγκαταστα-
θεί στην Ισπανία, μετά το χωρισμό της 
με τον Σινάτρα.

Λίγο πριν το 1960 και σε όλη τη 
δεκαετία που ακολουθεί αρχίζει η κα-
θοδική πορεία για την καριέρα της. 
Γυρίζει τη «Γυμνή Μάγια» «(1958), 
«55 μέρες στο Πεκίνο» (1963), «Η νύ-
χτα της Ιγκουάνα» (1964), ενώ στα επό-
μενα φιλμ («Η Βίβλος», «Μάγιερλινγκ», 
«Σεισμός», «Το πέρασμα της Κασσάν-
δρας») κρατά μικρότερους ρόλους.

Έχοντας ενσαρκώσει για παραπά-
νω από τέσσερις δεκαετίες κυριαρχι-
κούς γυναικείους ρόλους έντονου πά-
θους και ερωτισμού, φεύγει αθόρυβα 
από τη ζωή στις 25 Ιανουαρίου 1990 
στο Λονδίνο, όπου και ζούσε τα τελευ-
ταία 22 χρόνια της ζωής της. Ακόμη και 
σήμερα, πολλοί θαυμαστές της κάνουν 
λόγο για την ωραιότερη ηθοποιό στην 
ιστορία του κινηματογράφου.

Alumni Forum
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κή εταιρεία του για διεθνείς κρου-
αζιέρες με την επωνυμία CLASSIC 
INTERNATIONAL CRUISES (C I C), είχε 
ήδη μία εμπειρία κοντά 30 χρόνων 
αλλά και όραμα και πείσμα να πετύ-
χει. Η απόφασή του σύντομα αποδεί-
χθηκε σωστή, όχι μόνο από την επιτυ-
χή λειτουργία της Εταιρείας, αλλά από 
την αναγνώριση που ο ίδιος και η Εται-
ρεία του έτυχαν στην Πορτογαλία.

Σαράντα τρία χρόνια νωρίτερα 
μοίρα καλή μάς ένωσε από τα μαθη-
τικά θρανία, τα σπίτιά μας στην Κη-
φισιά, αλλά και τα μετέπειτα φοιτη-
τικά μας χρόνια στην Αγγλία το 1960- 
1963. Ο Γιώργος είχε από τότε ικανό-
τητες ηγέτη, διετέλεσε πρόεδρος της 
τάξης, συμμετείχε στην ομάδα της 
τάξης και του σχολείου στο Basket 
Ball, χαρίζοντάς του το μεγάλο «Α» 
του Association. Ως φοιτητής στην 
Αγγλία ηγήθηκε της ομάδας Basket 
του Τεχνολογικού Κολεγίου της Οξ-
φόρδης.

Με οικογενειακή παράδοση στην 
ναυτιλία από τον Κεφαλλονίτη παππού 
του, που ίδρυσε ναυτιλιακή εταιρεία 
το 1880, ο Γιώργος ήξερε από παι-
δί ότι αυτός ήταν ο προορισμός του. 
Το ενδιαφέρον του για τη ναυτιλία το 
έδειξε εμπράκτως. Θυμάμαι χαρακτη-
ριστικά όταν εμείς, οι φίλοι και συμμα-
θητές του, είχαμε μόνη έννοια κατά τις 
καλοκαιρινές διακοπές τα αθλητικά το 
πρωί και τα πάρτι το βράδυ, ο Γιώργος 
έφευγε πολλές φορές πρωί με τον πα-
τέρα του για τα γραφεία της ναυτιλια-
κής εταιρείας τους στον Πειραιά. Έτσι 
από τα μαθητικά χρόνια ήξερε όλες τις 
λειτουργίες και τα προβλήματα ενός 
πλοίου αλλά και όλες τις αντίξοες συν-
θήκες του ανταγωνισμού της ελληνι-
κής ακτοπλοΐας. Ήξερε να επεμβαίνει 
και να δίνει την καλύτερη λύση ώστε 
να επισπεύδεται η ασφαλής αναχώρη-
ση του πλοίου. Την πρακτική εμπειρία 
την εμπέδωσε με σπουδές στην Αγ-
γλία.

Η πατρική εταιρεία ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ 
όμως αντιμετώπιζε προβλήματα. Ο 

Γιώργος επέστρέψε στην Ελλάδα και 
χωρίς δισταγμό ανέλαβε τις ευθύνες 
διαχείρισης, προχώρησε σε αλλαγή 
πλεύσης και προσανατολίσθηκε στο 
τότε νέο πεδίο της «κρουαζιέρας». Το 
1964 παντρεύτηκε την Βαλεντίνη με 
την οποία απέκτησε τον Πέτρο.

Με πρωτοβουλία του ήλθε σε 
επαφές με σκανδιναβικά γραφεία τα-
ξιδίων και ναύλωσε το πλοίο της ΗΠΕΙ-
ΡΩΤΙΚΗΣ «ΑΧΙΛΛΕΑ» σε Σουηδούς για 
εβδομαδιαίες κρουαζιέρες στην Βαλ-
τική θάλασσα. Ακολούθησαν επαγγελ-
ματικές επαφές και γνωριμίες σε Γερ-
μανία και Γαλλία, οι οποίες πολύ σύ-
ντομα απέδώσαν καρπούς. Έτσι, με 
τις διεθνείς επαφές του, την ευκολία 
χρήσης της αγγλικής και γαλλικής και 
την προσωπική του γοητεία ο Γιώρ-
γος κέρδισε την αξιοπιστία των διε-
θνών γραφείων ταξιδίων.

Το όραμά του για την επέκταση 
και εδραίωση των εργασιών τον προ-
έτρεψε στην έρευνα για νέο πλοίο. Το 
1976 η καλή τύχη τον οδήγησε στην 
«γνωριμία» με το πορτογαλικό πλοίο 
FUNCHAL της εταιρείας CΤΜ στην 
Λισσαβόνα. Ο Γιώργος, με το έμπει-
ρο μάτι του, αναγνώρισε αμέσως στο 
FUNCHAL την ευκαιρία που ζητούσε. 
Τον σπόρο που δημιούργησε την επι-
τυχή συνεργασία με την πορτογαλική 
CTM με την ναύλωση του FUNCHAL και 
μετέπειτα τις προϋποθέσεις για την 
επιτυχή σύσταση της C.I.C στην πορτο-
γαλική πρωτεύουσα. Όμως όλες αυτές 
οι προσπάθειες είχαν και μεγάλο οικο-
γενειακό κόστος που κατέληξε στο δι-
αζύγιό του με την Βαλεντίνη.

Όταν η πλοιοκτήτρια εταιρεία 
αποφάσισε την δημοπράτηση τού 
FUNCHAL, ο Γιώργος είδε την ευκαι-

ρία να το αποκτήσει και να προχωρή-
σει στην ανακαίνισή του. Το 1985 ο 
Γιώργος πήρε την μεγάλη απόφαση: 
Να φύγει από τον Πειραιά και να στή-
σει την νέα εταιρεία στην Λισσαβόνα. 
Εκεί, μετά από λίγο, τον ακολούθησαν 
η δεύτερη γυναίκα του Νανά με τα δί-
δυμα αγόρια τους.

Η Εταιρεία ανδρώθηκε στην Πορ-
τογαλία και απέκτησε τέσσερα επί 
πλέον πλοία για κρουαζιέρες από την 
Λατινική Αμερική έως την Άπω Ανα-
τολή και, τελευταία, μία κρουαζιέρα 
ανά τον κόσμο.

Πριν από μερικά χρόνια είχε τον 
πρώτο συναγερμό από την υγεία του, 
αλλά η βαθιά κρίση της παγκόσμιας 
οικονομίας από το 2009 δεν τού άφη-
νε πολλά περιθώρια για ξεκούραση. 
Μετά τη διάγνωση περί κυρώσεως του 
ήπατος του συστήθηκε μία συντηρη-
τική αγωγή την οποία δυστυχώς δεν 
μπόρεσε να ακολουθήσει λόγω της 
πληθώρας των υποχρεώσεών του, με 
αποτέλεσμα να παρουσιαστούν επι-
πλοκές. Η τελευταία τηλεφωνική μας 
επαφή ήταν από το νοσοκομείο στις 
αρχές Μαΐου, για να μάθει τα πολιτι-
κά νέα της πατρίδας και να με ενημε-
ρώσει για την αναμενόμενη μεταμό-
σχευση ήπατος στην οποία είχε στη-
ρίξει βάσιμες ελπίδες καλυτέρευσης. 
Η απρόσμενη όμως χειροτέρευση της 
υγείας του έσβησαν αυτή του την ελ-
πίδα.

Οι Πορτογάλοι θα τον θυμούνται 
με ευγνωμοσύνη ως τον ευγενικό, 
οραματιστή ΄Έλληνα εφοπλιστή που 
αφιέρωσε την ζωή του στις παραδο-
σιακές κρουαζιέρες δίνοντας ψυχή 
και εργασία σε εκατοντάδες Πορτο-
γάλους.

Εμείς, οι φίλοι του, μέσα στην βα-
θιά μας θλίψη, θα τον θυμόμαστε ως 
τον καλύτερο και πιστό φίλο, τον αισι-
όδοξο άνδρα που ποτέ δεν τον σκία-
σαν οι δυσκολίες, το σωστό και γενναι-
όδωρο άνθρωπο που είχαμε την τύχη 
να γνωρίσουμε.

Μιχάλης Ζωγράφος ’60

Εκδήλωση για τον Νέστορα Μπούρα

Η απώλεια της επιβλητικής μορφής του δασκάλου μας μας γέμισε ανα-
μνήσεις και συναισθήματα. Η έντονη επιθυμία να οργανώσουμε μία 
εκδήλωση στη μνήμη του, μας έκανε να σκεφτούμε τρόπους, ώστε 

να «κτίσουμε» πάνω στις αξίες που μας ενέπνευσε, να επιστρέψουμε λίγο 
στο νόημα των κλασσικών σπουδών, να ανταλλάξουμε σκέψεις γύρω από 
ζητήματα γλώσσας, ιστορίας, φιλοσοφίας…
Χρόνος: Περί τα τέλη Σεπτεμβρίου 2012
Τόπος: Θέατρο Χωρέμη σε συνδυασμό με τη Λέσχη του ΣΑΚΑ
Περιεχόμενο (ενδεικτικά):
›  Ομιλίες από αποφοίτους διαφορετικών δεκαετιών (’59 – ’94), μέλη του Οι-

κοτροφείου, παλαιούς καθηγητές μας.
›  Αναφορά στο συγγραφικό έργο του Ν. Μπούρα, παρεμβάσεις από το ακρο-

ατήριο.
› Παρουσίαση φωτογραφικού υλικού.
›  Καλλιτεχνικό μέρος (απαγγελία, ζωντανή μουσική με αναφορά στα δικά του 

ακούσματα).
›  Στόχος: Η δυναμική της πρώτης αυτής εκδήλωσης θα μπορούσε να εξελι-

χθεί σε μία «Ημερίδα» του ΣΑΚΑ, αφιερωμένη στις κλασσικές σπουδές και 
την ελληνική γλώσσα.

›  Επόμενες ενέργειες: Κρατήστε σημείωση και ενημερώστε τα μέλη μας. Θα 
ακολουθήσουν λεπτομέρειες κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού.

Όσοι επιθυμούν να βοηθήσουν στην οργανωτική προσπάθεια, μπορούν 
να επικοινωνήσουν με τον Κωνσταντίνο Παπαδιαμάντη ’78 (konstantinos.
papadiamantis@potamitisvekris.com), την Ελένη Αλεξίου ’92 (h.alexiou@
aklawfirm.gr) ή τον υπογράφοντα (aris.papadopoulos@millenniumbank.gr).
Προσοχή: Μας ενδιαφέρει ιδιαιτέρως η συγκέντρωση φωτογραφικού υλικού!

Άρης Παπαδόπουλος '84



■  Ο Δήμος Πάρου και η κοινωφελής Επιχείρηση Πολιτιστικής Ανάπτυξης Πάρου δι-
οργανώνουν έκθεση ανάγλυφης φωτογραφίας του 
Τάκη Λαμπρούκου ’67 με τίτλο «Ζωντανεύοντας 
Παριανές Εικόνες».

Η έκθεση θα διαρκέσει από 17-30 Ιουλίου και λαμ-
βάνει χώρα στο Δημοτικό Χώρο Τέχνης (Αγ.Αθανά-
σιος) στη Νάουσα της Πάρου. Στις 21 Ιουλίου και 
ώρα 20:30 θα πραγματοποιηθεί επίσημη τελετή 
εγκαινίων. 

(Ώρες λειτουργίας: 10:00-14:00, 18:00-22:00, τηλ. 
Επικοινωνίας 6944 678333)

Ο Τάκης Λαμπρούκος ’67 είναι Αρχιτέκτων ΕΜΠ, 
με μεταπτυχιακή ειδίκευση (M.Arch by 
research) στη συγκριτική οργάνωση του 
χώρου, και ειδικά σε θέματα παραδοσιακών 
οικισμών και κατοικιών.

■  Ο Νίκος Τριανταφυλλόπουλος ’74 
βραβεύθηκε από την TAPPI (Technical 
Association of the Pulp and Paper Industry) 
για την επί τριακονταετία προσφορά του 
στο χώρο και τις ηγετικές του ικανότητες.

■  Ο Δημήτρης Σιδερίδης ’80 εκλέχθηκε στις 26/5/2012 Πρόεδρος του Συν-
δέσμου Συλλόγων Εθελοντών Αιμοδοτών Δυτικής Μακεδονίας για την επόμενη 
τριετία.

■  Ο Νίκος Βρατσάνος ’81, αρχιτέκτονας, ανέλαβε εκ μέρους του γραφείου με-
λετών Α.Ν. Τομπάζη τη μελέτη για τη δημιουργία των εργαστηρίων πληροφορικής 
(I.T. Labs) στο Μποδοσάκειο κτήριο του Δημοτικού του Κολλεγίου Αθηνών.

■  Ο Εμμανουήλ-Αλέξιος Βερυκοκάκης ’95 πήρε πτυχίο Ιατρικής από το 
Πανεπιστήμιο Πατρών. Ειδικεύθηκε στην Ορθοπαιδική στο Burton-on-Trent της 
Μεγάλης Βρεττανίας και στο Ασκληπιείο Βούλας.  Έλαβε τον τίτλο ειδικότητας τον 
Σεπτέμβριο του 2011 (εξετάσεις του Υπουργείου Υγείας).  Η εξειδίκευσή του είναι ο 
άκρος πόδας και η Παιδοορθοπαιδική. Είναι παντρεμένος με ένα παιδί.  Είναι μέλος 
της Ε.Ε.Χ.Ο.Τ. (Ελληνική Εταιρεία Χειρουργικής Ορθοπαιδικής & Τραυματολογίας) 
και μέλος της Εταιρείας Ποδοκνημικής και Άκρου Ποδός. Εργάζεται ως Επιμελητής 
στην Παιδοορθοπαιδική Κλινική του Νοσοκομείου-Μαιευτηρίου «ΜΗΤΕΡΑ».  Δέχε-
ται συναποφοίτους στο Ιατρείο του στην οδό Ευρυνόμης 44, Ζωγράφου.  Στοιχεία 
επικοινωνίας τηλ. 2107755453, 6974127058, e-mail: averikokakis@gmail.com

■  Ο Γιάννης Γιαννόπουλος ’02 προσκλήθηκε να δώσει ρεσιτάλ πιάνου στην 
Ιαπωνία τον προσεχή Δεκέμβριο με την ευκαιρία των φιλανθρωπικών εκδηλώσεων 
στο πλαίσιο του Great East Japan Earthquake Charity Concerts. Τα ρεσιτάλ που 
έχουν προγραμματιστεί θα γίνουν στην Okinawa και στη Fukuoka. Από τους διορ-
γανωτές εξετάζεται και το ενδεχόμενο ενός τρίτου φεστιβάλ στο Τόκιο. Ο Γιάννης 
Γιαννόπουλος, παράλληλα με τη σολιστική του σταδιοδρομία διδάσκει πιάνο στο 

Ωδείο Αθηνών και στο Ωδείο του Κολλεγίου Αθηνών.

■  Ο Γιώργος Σπυρόπουλος (ΚΨ/ΙΒ ’10) και η Ελένη Αναγνωστοπούλου 
(ΚΑ ’10) δημιούργησαν το Politics Watch | Greece (facebook page: http://
www.facebook.com/PoliticsWatchGreece, blog: http://politicswatchgreece.
wordpress.com/), μια σελίδα πλήρους κάλυψης, πληροφόρησης και σχολια-
σμού της ελληνικής πολιτικής επικαιρότητας, με ισχυρές αξιώσεις αντικειμε-
νικότητας. Στην ομάδα σύντομα προστέθηκε και ο Αχιλλέας Σταματιάδης 
(ΚΨ/ΙΒ ’12).

Ο Γιώργος σπουδάζει Πολιτική-με ειδίκευση στις Διεθνείς Σχέσεις- και 
Ιστορία στο Georgetown University, ενώ παράλληλα εργάζεται εθελοντικά 
στην Πρεσβεία της Ελλάδας στην Ουάσινγκτον. Η Ελένη είναι φοιτήτρια της 
Νομικής Αθηνών με ιδιαίτερο ενδιαφέρον για θέματα Συνταγματικού και 
Κοινοβουλευτικού Δικαίου. Ο Αχιλλέας θα σπουδάσει Φιλοσοφία και Πολι-
τικές Επιστήμες στο Northeastern University.

■  Στην πρωτοβουλία «Παναθηναϊκή Συμμαχία 2012», η οποία πρόσφατα 
ανέλαβε τη διοίκηση του Παναθηναϊκού Α.Ο. συμμετέχουν ως ιδρυτικά μέ-
λη οι Γιώργος Καμίνης ’73, Αλέξης Παπαχελάς ’79, Δημήτρης Γόντι-
κας ’79 και Ιωάννης Παναγιωτίδης ’84.

 σημΕιωση τησ Εκδόσησ:   Λάβαμε την επισήμανση ότι το χωρίο που τέθηκε 
στην κεφαλίδα του άρθρου του κ. Παναγή Καρέλλα στο προηγούμενο τεύχος του πε-
ριοδικού (τ.38, σελ.23) δεν αποτελεί μετάφραση ακριβούς χωρίου από τον Ισοκράτη. 
Το απόσπασμα δεν αποτελεί πράγματι (και δεν παρουσιάστηκε άλλωστε ως τέτοια)  
ακριβή verbatim μετάφραση της παρ.20 του Αρεοπαγιτικού, την οποία και προσεγγίζει. 
Αντίθετα, αποτελεί μια διαδεδομένη ελεύθερη απόδοση του νοήματος και προηγού-
μενων και επόμενων παραγράφων, στις οποίες και γίνεται συγκριτική εξέταση δύο 
πολιτευμάτων, και η οποία  χρησιμοποίηθηκε «αναλογικά» από το συντάκτη. Σε κάθε 
περίπτωση, θεωρούμε αναγκαία τη διευκρίνιση και απολογούμαστε σε περίπτωση που 
προκλήθηκε η οποιαδήποτε σύγχυση στο αναγνωστικό μας κοινό.

όπου πέτρα και απόφοιτος
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