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Του Σωτήρη Φωτέα ’02
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editorial
Ελπίζω ότι οι αγαπητοί συνεργάτες της συντακτικής ομάδας 

του περιοδικού θα μου συγχωρήσουν την εξαίρεση από τη 
συνήθη φωτογραφία των συντελεστών του εντύπου για χάρη 
της οικογενειακής φωτογραφίας από το Reunion της Τάξης 

μου στις 8 Σεπτεμβρίου.

τα κίνητρα εξάλλου είναι ίδια με τους σκοπούς του ΕΡΜή. ή αίσθηση 
ενός συνόλου με την κοινή κολλεγιακή αναφορά. Και παρά το 

γεγονός ότι η ενασχόλησή μου 
με τον σΑΚΑ άρχισε λίγους μήνες 
μετά την αποφοίτησή μου, δεν 
μπορώ να κρύψω ότι χρειάστηκε το 
πρώτο Reunion της 10ετίας για να 
αποτιμήσω την ποιοτική αξία αυτής 
της συλλογικής μνήμης και της 
μαζικής επιστροφής στο σχολείο. 
Ίσως επειδή μου χάρισε την εικόνα 
170 και πλέον συμμαθητών να 
πιστεύουν ακριβώς το ίδιο.

δεν έχει ασφαλώς κανείς την 
ψευδαίσθηση ότι τα συναισθήματα ή η απλή βιωματική ανάμνηση 
αρκούν για να προσδώσουν αξία και κύρος σε ένα θεσμικό 
οικοδόμημα ή να εγγυηθούν το μέλλον του. Μπορούν όμως να 
αποτελέσουν βάση της συμμετοχής σ’αυτό, αφετηρία για τη διαρκή 
ανανέωση των δεσμών που χαλαρώνουν με το πέρασμα του χρόνου.

Και αυτό συνιστά το σημαντικότερο συνεκτικό παράγοντα της 
κοινότητας των αποφοίτων αλλά και προϋπόθεση για να παραχθεί 
απτό έργο σε όλα τα επίπεδα της δράσης του σΑΚΑ. Γιατί όταν, 
ιδιαίτερα σε περιόδους κρίσης, η συνήθης πορεία των πραγμάτων 
οδηγεί στην «εσωστρέφεια», ψυχολογική και κοινωνική, μόνο το 
συναίσθημα μπορεί να αντιστρέψει αυτήν την κατάσταση.

KX-Home0312_210x280.indd   1 6/3/2012   10:49:11 πμ

*   Μολονότι η παραλαβή του εντύπου αναμένεται να συμπέσει (αν όχι να είναι μεταγενέστερη) με την ημερομηνία διε-
ξαγωγής της, ο ΕΡΜΗΣ αισθάνεται τη θεσμική υποχρέωση να κάνει μνεία στην ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση του 
ΣΑΚΑ, η οποία και θα διεξαχθεί την Κυριακή 21 Οκτωβρίου και ώρα 10:00 στο Θέατρο Χωρέμη (επαναληπτική ημερομη-
νία), και για την οποία, όπως είναι προφανές, έχουν τηρηθεί οι διατυπώσεις δημοσιότητας που ορίζει η κείμενη νομοθεσία.
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στο οποίο συμφώνησαν όλοι οι παρι-
στάμενοι- είναι ότι πρωταρχική σημα-
σία έχει η θεσμοθέτηση αυτών των συ-
ναντήσεων σε τακτά χρονικά διαστή-
ματα. Επιπλέον, χρήσιμη και εποικο-
δομητική, τόσο για τον σΑΚΑ όσο και 
για το υπουργείο Εξωτερικών, όπως 
υπογραμμίσθηκε από την ομήγυρη, θα 
ήταν η περαιτέρω ενίσχυση των επα-
φών αυτών με την ενεργό συμμετοχή 
υπαλλήλων του υπουργείου σε δράσεις 
και εκδηλώσεις του Κολλεγίου.

συμφωνήσαμε όλοι ότι πρέπει να 
αναζητηθούν οι προσφορότεροι τρόποι 
στην προσπάθεια επιτυχημένης προώ-
θησης της συνεργασίας αυτής. Προς τον 
σκοπό αυτό, θα συγκροτηθεί συναφής 
άτυπη ομάδα δράσης για την ανταλλα-
γή σκέψεων και ιδεών προκειμένου να 

υπάρξουν απτά αποτελέσματα το ταχύ-
τερο δυνατόν.

Όπως ήταν φυσικό, δεν έλει-
ψε η εξιστόρηση περιστατι-
κών άμεσα συνδεδεμένων με 

το πέρασμα των παρευρισκομένων από 
το Κολλέγιο, είτε ως εξωτερικοί είτε ως 
εσωτερικοί –και είναι πολλοί– μαθη-
τές. Πριν την αναχώρησή μας και προ 
της καθιερωμένης οικογενειακής φω-
τογραφίας, αναφωνήσαμε όλοι ότι με 
προσμονή περιμένουμε την προσεχή 
μας συνάντηση, η οποία, ως είθισται 
άλλωστε, γίνεται λίγες μέρες πριν από 
τις γιορτές των Χριστουγέννων.

Μέχρι την επόμενή μας συνάντηση 
λοιπόν, θερμούς χαιρετισμούς σε όλους.

Βαγγέλης Τσαούσης ’77

Μετά από πρωτοβουλία 
και πρόσκληση του διοι-
κητικού συμβουλίου του  
σΑΚΑ και του Προέδρου 

του, αγαπητού φίλου Γιώργου Καλοφω-
λιά ’81, πραγματοποιήθηκε με απόλυ-
τη επιτυχία στη λέσχη του σΑΚΑ, τη 
δευτέρα 16 Ιουλίου 2012, το 3ο reunion 
αποφοίτων υπαλλήλων του υπουργείου 
Εξωτερικών, παρουσία 15 ατόμων.

Ο Γιώργος Καλοφωλιάς ’81, κα-
λωσορίζοντας τους αποφοίτους του 
υπουργείου Εξωτερικών, εξέφρασε εκ 
νέου τη βούλησή του για στήριξη των 
τακτικών συναντήσεων σΑΚΑ-υΠΕξ, 
που άρχισαν πριν από ένα χρόνο. Αυ-
τό που τόνισε με ιδιαίτερη έμφαση -και 

3Ο REUNION 
YΠΟΥΡΓΕΙΟΥ 
ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ

Στη συνάντηση συμμετείχαν:
Αιλιανός Κωστής x62

Πρέσβυς
λυκίδης σταύρος ’63

Πρέσβυς
σαββαΐδης Γιώργος ’64

Πρέσβυς
Κλης ήλίας ’65

Πρέσβυς
Κατσαμπής Κωστής x72

Πρέσβυς
Αϋφαντής Γιώργος ’74

Σύμβουλος Πρεσβείας
Μπίτσιος Κωνσταντίνος x74

Πρέσβυς
σαρρής τάκης ’74

Πρέσβυς
Οικονομίδης Κωνσταντίνος ’76

Σύμβουλος Πρεσβείας
τσαούσης βαγγέλης ’77

Πρέσβυς
λυμπερόπουλος Μάριος ’84

Σύμβουλος Πρεσβείας
Ανδρουλάκης Αριστείδης ’85

Σύμβουλος Πρεσβείας
Φραγκόπουλος βαγγέλης ’85

Συντονιστής Πληροφοριακών 
Συστημάτων ΥΠΕΞ

σοφιανόπουλος Χρήστος ’86
Σύμβουλος Πρεσβείας

Μιχαλόπουλος δημήτρης ’89
Σύμβουλος Πρεσβείας
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Οι γραμμές αυτές γράφονται σε μία προσπάθεια 
επεξήγησης και καλύτερης κατανόησης ορισμέ-
νων κανόνων του ισχύοντος δικαίου της Θαλάσ-
σης αφενός και της ανάγκης συνολικής προ-

σέγγισης των ζητημάτων που αφορούν την οριοθέτηση των 
θαλασσίων ζωνών της Ελλάδος αφετέρου. ή προσπέλαση 
των ζητημάτων αυτών δεν είναι ευχερής διότι εμπλέκονται 
νομικά, πολιτικά, ιστορικά, αμυντικά και οικονομικά ζητήμα-
τα διαφόρου προελεύσεως και σημασίας που απαιτούν μα-
κρόχρονη γνώση, παρακολούθηση των εξελίξεων και συνολι-
κή εκτίμηση και προσέγγιση πριν από την ανάληψη δράσεων 
και πρωτοβουλιών.

Παρεμβάσεις

το πολυσύνθετο και πολυδιάστατο των ζητημάτων αυ-
τών επεξηγεί, σε σημαντικό βαθμό, αλλά όχι πλή-
ρως την αποσπασματική προσέγγισή τους από πολι-

τικούς, ακαδημαϊκούς, διπλωματικούς και δημοσιογραφικούς 
ταγούς κατά τα τελευταία σαράντα χρόνια τουλάχιστον. δυ-
στυχώς όμως παρεμβαίνουν πέραν των γνωστικών ελλείψε-
ων και των εγγενών δυσκολιών κατανόησης, και άλλοι σο-
βαρότεροι παράγοντες πολιτικού, ιδεολογικού, ιδεοληπτι-
κού ή και συνωμοσιολογικού, ορισμένες φορές, χαρακτήρος 
που εκτρέπουν την ανάγκη ήρεμης, νηφάλιας και συνεκτι-
κής προσέγγισης των πολύ σημαντικών αυτών ζητημάτων.

Οι παρεμβάσεις αυτές αποδίδουν προθέσεις ανεπίτρε-
πτων συμβιβασμών, αποκαλύπτουν δήθεν αναληφθείσες δε-
σμεύσεις προς γείτονες και τρίτους, εμπλέκουν τον χειρισμό 
ζητημάτων εσωτερικής φύσεως και επικαιρότητας με τον χει-
ρισμό πρωτοβουλιών ή και διμερών διαπραγματεύσεων της 
χώρας, με προφανή ζημιογόνα αποτελέσματα στη διεξαγωγή 
των τελευταίων κ.τ.λ. Κοινή επωδός και σύνηθες αβασάνιστο 
συμπέρασμα των προαναφερθέντων είναι ότι η χώρα στε-
ρείται πολιτικής και διπλωματικής σοβαρότητος στην αντι-
μετώπιση των ζητημάτων αυτών, ότι οι έχοντες την ευθύνη 
των χειρισμών κινούνται συχνά μεταξύ ανεπάρκειας, ερασι-
τεχνισμού ή και εθνικής μειοδοσίας και ότι ενόψει όλων αυ-

τών των (διαχρονικών) ανεπαρκειών, δυσλειτουργιών ή και 
ελλείψεων σταθερών πατριωτικών αντιβάρων, είναι προτι-
μότερο αν όχι αναγκαίο τα σχετικά ζητήματα να παραμένουν 
ανέγγιχτα ή αρρύθμιστα.

Οι αντιλήψεις αυτές, που κατά καιρούς εκφράζονται από 
διάφορες πλευρές, επιβάλλουν νομίζω μία συνοπτική, λόγω 
χώρου, αλλά επιχειρηματολογημένη ανασκευή:
 Πρώτον.  ή Ελλάς έχει θέσει κατά τα τελευταία χρόνια ως βα-
σικό στρατηγικό στόχο την οριοθέτηση των θαλασσίων ζω-
νών της με όλα τα γειτονικά της κράτη με βάση τα δικαιώ-
ματα που απορρέουν από το ισχύον δίκαιο της Θαλάσσης. 
Εάν σκεφθεί κανείς πόσους αγώνες και θυσίες απήτησε για 
το Έθνος μας ο διαδοχικός καθορισμός των χερσαίων συνό-
ρων της χώρας από το 1830 και εντεύθεν, μπορεί σχετικά εύ-
κολα να αντιληφθεί τη σημασία και το εύρος του εγχειρήμα-
τος μέσω της διπλωματίας και της διαπραγμάτευσης.
 Δεύτερον.  λέγοντας θαλάσσιες ζώνες εννοούμε, κατά το δι-
εθνές δίκαιο, τέσσερις διαφορετικές θαλάσσιες περιοχές οι 
οποίες υφίστανται σήμερα γύρω από την εδαφική επικρά-
τεια της χώρας ή δεν υφίστανται αλλά μπορούν να εγκαθι-
δρυθούν στο μέλλον υπό τις προϋποθέσεις και τα όρια που 
καθορίζει το ισχύον δίκαιο της Θαλάσσης. Οι ζώνες αυτές 
είναι τα χωρικά ύδατα, η συνορεύουσα ζώνη, η υφαλοκρη-
πίδα και η αποκλειστική οικονομική ζώνη. Εντός των ζωνών 
αυτών ισχύουν διαφορετικά νομικά καθεστώτα εξικνούμενα 
από την πλήρη άσκηση κυριαρχίας μέχρι την άσκηση ορισμέ-
νων διοικητικών αρμοδιοτήτων.
 τρίτον.  το ισχύον δίκαιο της Θαλάσσης παρέχει κατ’ αρχήν 
τουλάχιστον ισότητα νομικών δικαιωμάτων σε όλα τα τμή-
ματα ενός κράτους είτε αυτά είναι ηπειρωτικά είτε νησιωτι-
κά. Εισάγει όμως μία εξαίρεση στην αναγνώριση αυτών των 
δικαιωμάτων, καθόσον αφορά στην υφαλοκρηπίδα και την 
αποκλειστική οικονομική ζώνη, προκειμένου περί βράχων 
που είναι ακατοίκητοι ή δεν μπορούν να συντηρήσουν μορφή 
οικονομικής ζωής. στις ειδικές αυτές περιπτώσεις τους ανα-
γνωρίζει μόνο χωρικά ύδατα και συνορεύουσα ζώνη.
 τεταρτον.  το ισχύον δίκαιο καθορίζει για κάθε μία από τις 
προαναφερθείσες ζώνες διαφορετικά μέγιστα όρια. τα κρά-
τη έχουν τη δυνατότητα να ορίσουν το maximum του προ-
βλεπόμενου ορίου ή και ολιγότερο. Προκειμένου περί χωρι-
κών υδάτων και εφόσον ορίζεται το maximum σε περιοχές 

**  Ο κ. Γεώργιος Σαββαΐδης είναι Πρέσβυς ε.τ.. Έχει διατελέσει Συντονι-
στής Πολιτικοστρατιωτικών και Επιχειρησιακών Υποθέσεων ΥΠΕΞ, Γεν. 
Γραμματεύς του ΥΠΕΞ και Επικεφαλής της Διαπραγματευτικής Ομά-
δος της χώρας μας με τις όμορες χώρες για την οριοθέτηση των Θα-
λασσίων Ζωνών.

 >>  AΝΑΛΥΣΗ 

Ο ΕΡΜΗΣ, υλοποιώντας την ευχή το 3ο Reunion Διπλωματικών Υπαλλήλων του Υπουργεί-
ου Εξωτερικών (βλ. σελ. 8) να αποτελέσει την απαρχή συνεργειών με τον Σύλλογο και απο-
τυπώνοντας μια γόνιμη συζήτηση που αναπτύχθηκε στο περιθώριό του, εισφέρει στον προ-
βληματισμό για φλέγοντα και επίκαιρα ζητήματα διπλωματικού ενδιαφέροντος.

Οι θαλάσσιες ζώνες της Ελλάδος*
Μια απόπειρα κατανόησης και συνολικής προσέγγισης 
των ζητημάτων που αφορούν την οριοθέτησή τους

Του κ. Γεωργίου Σαββαΐδη ’64**
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στενών διεθνούς ναυσιπλοΐας, το παράκτιο κράτος υποχρε-
ούται στην εφαρμογή ορισμένων συγκεκριμένων διατάξεων 
του δικαίου της Θαλάσσης, που σκοπόν έχουν την εξασφά-
λιση της ελευθερίας διεθνούς ναυσιπλοΐας και αεροπλοΐας.
 ΠεμΠτον.  τα ισότιμα δικαιώματα που αναγνωρίζονται, όπως 
προαναφέρθηκε, στα κράτη αναφορικά με τα ηπειρωτικά και 
νησιωτικά εδάφη τους, υπόκεινται στη διαδικασία της ορι-
οθέτησης εφόσον οι αντίστοιχες θαλάσσιες ζώνες τους επι-
καλύπτονται.

Πρόκειται περί της διαδικασίας εκείνης η οποία αποτε-
λεί το αναγκαίο συμπλήρωμα της αναγνωρίσεως όλων των 
δικαιωμάτων των εδαφών όπως προεξετέθησαν. ή διαδικα-
σία της οριοθέτησης συνιστά θεωρητικά νομική και τεχνική 
μεθοδολογία. τέτοιος όμως περιοριστικός χαρακτηρισμός 
είναι απλώς απατηλός ή ψευδεπίγραφος. Και τούτο για δύο 
λόγους: Kατά πρώτον διότι το ισχύον δίκαιο της Θαλάσ-
σης διαφοροποιεί τη διαδικασία της οριοθέτησης εκάστης 
θαλασσίας ζώνης και κατά δεύτερον επειδή η φρασεολογία 
που χρησιμοποιείται είναι ηθελημένα αόριστη και παραπέ-
μπει ρητά στη μέση γραμμή ίσης αποστάσεως μόνο στην πε-
ρίπτωση της χωρικής θαλάσσης που οριοθετείται, ενώ στις 
πολύ σημαντικές περιπτώσεις της υφαλοκρηπίδος και της 
αποκλειστικής οικονομικής ζώνης, ηθελημένα και πάλι αό-
ριστα και γενικόλογα, παραπέμπει στο διεθνές δίκαιο και 
στην ανάγκη επιτεύξεως ενός δίκαιου αποτελέσματος, ως 
προϊόντος της συγκεκριμένης οριοθέτησης.
 εκτον.  τις προαναφερθείσες και ηθελημένα αόριστες και γε-
νικόλογες αυτές διατυπώσεις ήλθε να ερμηνεύσει με σειρά 
αποφάσεών του από το 1969 και εφεξής το διεθνές δικαστή-
ριο της Χάγης. Οι αποφάσεις αυτές συνιστούν κυμαινόμε-
νη διεθνή νομολογία, με εισαγωγή διαφόρων κριτηρίων, τα 
οποία υποτίθεται ότι αφορούν στην συγκεκριμένη υπόθε-
ση που άγεται ενώπιον του δδΧ. Παρά ταύτα δημιουργούν 
σπουδαία νομικά προηγούμενα, τα οποία οι διάδικοι προ-
σπαθούν με κάθε τρόπο να εκμεταλλευθούν, να ερμηνεύσουν 
ή και να παρερμηνεύσουν κατά τα συμφέροντά τους είτε στο 
στάδιο των διαπραγματεύσεων είτε στο στάδιο της δικαστι-
κής παραπομπής εφόσον φθάσουν μέχρις εκεί.
 εβΔομον.  τα προεκτεθέντα που αναφέρονται τόσο στην ανα-
γνώριση δικαιωμάτων των παρακτίων κρατών επί των θα-
λασσίων ζωνών, όσο και στην οριοθέτηση των δικαιωμάτων 
αυτών, είναι ενδεικτικά ότι αυτοματισμοί στην αναγνώριση 
δικαιωμάτων ή ασφαλείς προβλέψεις για την έκβαση δικα-
στικών παραπομπών με βάση όχι μόνο το ηθελημένα ασα-
φές δίκαιο της Θαλάσσης, αλλά και την εξελισσόμενη διε-
θνή νομολογία είναι αστάθμητοι εν πολλοίς παράγοντες και 
δεν θα πρέπει να θεωρούνται δεδομένοι.
 ογΔοον.  ή παραπομπή σε διεθνή δικαστική επίλυση, πέραν 
των αβεβαιοτήτων εκβάσεως που παρουσιάζει, απαιτεί και 
σύνταξη συνυποσχετικού (που αποτελεί ειδική διεθνή συμ-
φωνία και χρειάζεται κύρωση από τα κοινοβούλια των ενδι-
αφερομένων). Επί πλέον, συνιστά χρονοβόρο και δαπανη-
ρή διαδικασία, αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο παρεμβάσεως 
τρίτων χωρών κατά το στάδιο της εκδικάσεως προς προστα-
σία των πραγματικών ή εικαζομένων συμφερόντων τους και, 
τέλος, δεν αποκλείει εξ ορισμού διαφωνίες περί την εφαρμο-

γήν της εκδοθησομένης αποφάσεως ιδίως εάν υπάρξει κα-
κοπιστία των διαδίκων.

τα δεδομένα αυτά οδηγούν ορισμένους διεθνολόγους 
να προτιμούν μία συμβιβαστική διμερή συμφωνία οριοθέ-
τησης από μία ιδιαίτερα ευνοϊκή για τον ένα των διαδίκων 
δικαστική απόφαση, η οποία ενδεχομένως θα αμφισβητη-
θεί στην πράξη.
 ενατον.   Όλοι οι ανωτέρω παράγοντες ομού λαμβανόμενοι 
και συνεκτιμώμενοι οδηγούν στο συμπέρασμα ότι η χώρα 
μας ορθώς ανέλαβε προσπάθεια προ μερικών ετών να ορί-
σει, μέσω διαπραγματεύσεων με τις όμορες χώρες, τις θαλάσ-
σιες ζώνες τις οποίες δικαιούται βάσει του διεθνούς δικαίου.

Οι χειριζόμενοι τα ζητήματα αυτά, εν ονόματι πάντοτε 
των Κυβερνήσεων της χώρας μας, δεν είναι ερασιτέχνες ή 
αιθεροβάμονες μη αντιλαμβανόμενοι τις δυσκολίες ή τους 
κινδύνους που κρύβουν πάντοτε οι διαπραγματεύσεις αυτές.

Διάλογος

Όμως θα πρέπει να υπογραμμισθεί κατά τον πλέον κα-
τηγορηματικό τρόπο, ότι διαπραγμάτευση οριοθέ-
τησης θαλασσίων ζωνών κατά το διεθνές δίκαιο δεν 

σημαίνει αποδοχή ή παραδοχή διεκδικήσεων, διαστρεβλωμέ-
νων δικαιωμάτων, επιδιώξεων ή μεθοδεύσεων της οποιασδή-
ποτε άλλης πλευράς. διάλογος με απόντες, κωφούς ή υπο-
στηρικτές, κατ’ όνομα μόνον της καλής γειτονίας δεν γίνεται 
να υπάρξει. διαπραγμάτευση εξάλλου παρομοίων θεμάτων 
υπό το κράτος μεγαφώνων και προβολέων πουθενά στον κό-
σμο δεν διεξάγεται και αν τυχόν επιχειρηθεί θα είναι εξ ορι-
σμού αδιέξοδος. Απαιτείται λοιπόν ενότητα σκοπού, σοβα-
ρότητα, πρωτοβουλία, βαθιά γνώση του αντικειμένου σε όλες 
τις πολύπλευρες πτυχές του και, τέλος, και προ παντός ισχυ-
ρή πολιτική βούληση. Ας τονιστεί ότι η τελευταία δεν ανα-
φέρεται στην πάση θυσία και έναντι παντός κόστους επίτευ-
ξη συμφωνίας, αλλά στην ορθή αντίληψη περί της ευρύτα-
της σημασίας της τόσο για τα συμφέροντα των συμβαλλόμε-
νων γειτονικών χωρών, όσο και των επιπτώσεων που οι συμ-
φωνίες αυτές κατά τεκμήριο έχουν στην εμπέδωση της διε-
θνούς ειρήνης, ασφάλειας και σταθερότητας των ευρύτερων 
περιοχών εντός των οποίων συνάπτονται και εφαρμόζονται.

* Το άρθρο δημοσιεύθηκε για πρώτη φορά στην εφημερίδα Η ΚΑΘΗ-
ΜΕΡΙΝΗ στις 31.12.2010 με διαφορετικό τίτλο και χωρίς την τελευταία 
περίοδο. Θερμές ευχαριστίες στον αξιότιμο κ. Πρέσβυ για την άδεια της 
αναδημοσίευσης.
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 στις ΗΠΑ
Εκλογές

Επιμέλεια: Σωτήρης Φωτέας ’02 - Γιώργος Νικολού ’07
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ΘΑΝΟΣ ΒΕΡΕΜΗΣ ’62
Καθηγητής Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης Πανεπιστημίου 
Αθηνών, Αντιπρόεδρος ΕΛΙΑΜΕΠ.

Παράμετροι των αμερικανικών εκλογών

Οι ήΠΑ βρίσκονται σε μια 
περίοδο οικονομικών και 
κοινωνικών συνθηκών, 

οι οποίες ευνοούν την ιδεολογι-
κή διαφοροποίηση των δύο μεγά-
λων κομμάτων. Πέρασε η εποχή 
που ο ηγέτης των Ρεπουμπλικα-
νών, Ντουάιτ Αϊζενχάουερ, μιλού-
σε για «στρατιωτικό-βιομηχανικό 

πλέγμα» σαν να συμμεριζόταν τις απόψεις του αρχηγού 
των δημοκρατικών Άντλαϊ στήβενσον. το Ρεπουμπλικανι-
κό κόμμα πλέον διχάζεται ανάμεσα στους παλιούς προκρί-
τους και στους οπαδούς του «πάρτι του τσαγιού». δηλαδή 
τους ευκατάστατους συντηρητικούς με κοινωνικές ανησυ-
χίες και τους λαϊκιστές μικρομεσαίους των παραλληλό-
γραμμων πολιτειών. ή μετακίνηση των στρωμάτων αυτών 
από το δημοκρατικό στο Ρεπουμπλικανικό κόμμα πραγ-
ματοποιήθηκε πρώτα στο Νότο και μετά στις κεντρικές πο-
λιτείες. Όταν ο λαϊκισμός που ενδημεί στην αμερικανική 
πολιτική ζωή, συνδυάζεται με τον θρησκευτικό ζήλο, τότε 
μπορεί κανείς να είναι βέβαιος ότι το αποτέλεσμα θα είναι 
θετικό για τους Ρεπουμπλικανούς.

Ο Καρλ Ρόουβ, σύμβουλος του τζωρτζ Μπους του νε-
ώτερου, πάσχισε ακριβώς να εγκλωβίσει τους εξαιρετικά 
θρησκευόμενους στο ρεπουμπλικανικό στρατόπεδο δια 
παντός. «Με τον τρόπο αυτό οι Δημοκρατικοί δεν θα ξανα-
κερδίσουν εκλογές», είχε προβλέψει. Προφανώς η συντα-
γή δεν πέτυχε όσο ήλπιζε ο Ρόουβ, όμως απέδωσε στους 
Ρεπουμπλικανούς ένα μαζικό κοινό που δεν είχαν στο πα-

ρελθόν. Πρέπει ωστόσο, όπως και οι δημοκρατικοί, να κα-
ταβάλουν σοβαρές προσπάθειες για να φέρουν τις μάζες 
στις κάλπες.

Όταν ο υποψήφιος των Ρεπουμπλικανών Μιτ Ρόμνεϋ 
έλαβε το χρίσμα, οι μικρομεσαίοι Ρεπουμπλικανοί απογοη-
τεύτηκαν. Ο πάμπλουτος υποψήφιος είχε όλα τα χαρακτη-
ριστικά των προκρίτων και κανένα των μαζών που παρακο-
λουθούν το κόμμα του. Κινδύνευε συνεπώς από μια αποχή 
των οπαδών του «πάρτι του τσαγιού», πρόβλημα που δεν 
διαφέρει από το αντίστοιχο ζήτημα συσπείρωσης των ριζο-
σπαστών του δημοκρατικού κόμματος, οι οποίοι αισθάνο-
νται προδομένοι από τον Πρόεδρο Ομπάμα.

Ο Ρόμνεϋ επέλεξε ως υποψήφιο Αντιπρόεδρο του κόμ-
ματός του τον Πωλ Ράιαν, ο οποίος εναντιώνεται στις 
εκτρώσεις, ακόμα και αν πρόκειται για εγκυμοσύνη που 
προήλθε από βιασμό η αιμομιξία. την ακραία αυτή θέση 
μεγιστοποίησε σε βαθμό γελοιότητας ο Ρεπουμπλικανός 
βουλευτής τοντ Έικιν, όταν μίλησε για «νόμιμο» ή εξακρι-
βωμένο βιασμό. «Σε τέτοιες περιπτώσεις», είπε, «ο οργα-
νισμός της βιασθείσας αποβάλλει το έμβρυο». το αποτέλε-
σμα υπήρξε αρνητικό για το κόμμα τους.

Οι δηλώσεις της κατηγορίας αυτής των φανατικών της 
θρησκείας, συνδυάζονται με καινοφανείς επιστημονικές 
θεωρίες σαν εκείνης του Έικιν περί αυτόματης αποβολής 
ή του Μπους και των παραδοσιακών εχθρών του δαρβί-
νου, περί «ευφυούς σχεδίου» για τη δημιουργία του κόσμου.

δεδομένης της έξαρσης του θρησκευτικού αρχεγονι-
σμού, ιδιαίτερα στα λιγότερο ευνοημένα στρώματα, το ζή-
τημα της άμβλωσης αποκτά σημαντικές διαστάσεις στις ερ-
χόμενες εκλογές. Οι καθολικοί ψηφοφόροι, οι οποίοι προτί-
μησαν τον Ομπάμα στις προηγούμενες εκλογές και περιλαμ-
βάνουν πέραν των Ιταλών, Πολωνών και Ιρλανδών, και τους 
μεγάλους αριθμούς από την λατινική Αμερική, έχουν εμπλα-
κεί στη διαμάχη «των υπέρ της ζωής», όπως αυτοαποκαλού-
νται, με όσους υπερασπίζονται το «δικαίωμα της επιλογής».

Τους τελευταίους μήνες, η διεθνής 
κοινότητα έχει στρέψει αναμφίβολα το 
ενδια φέρον της προς τις επικείμενες αμε-
ρικανικές Προεδρικές Εκλογές της 6ης 
Νοεμβρίου. Κάποιοι τις θεωρούν διαχρο-
νικά καταλύτη και ρυθμιστή των παγκό-
σμιων εξελίξεων και συσχετισμών, αλλοί 
προτιμούν να τις προσεγγίζουν ως σύν-
θετο πολιτικό φαινόμενο, αποκαλυπτι-
κό των ηθών, των τάσεων και του μοντέ-
λου της ομοσπονδιακής οργάνωσης μιας 
μεγάλης κοινωνίας. Χωρίς φυσικά να πα-
ραγνωρίζει κανείς και εκείνους που αδι-
αφορούν κριτικά, κατακρίνοντας-εύλο-
γα-το συχνό μιμητισμό στα πολιτικά ήθη 
μας, θεωρούμε ότι αξίζει να σταθούμε στις 
δύο αυτές διαστάσεις του γεγονότος: την 
πολιτική λειτουργία του στο πλαίσιο της 

 ● Πόσο διαφορετικές θα είναι οι εξελίξεις στη διεθνή κοινό-
τητα συναρτήσει της έκβασης της εκλογικής αναμέτρησης;

 ● Ποιοι εκλογογενείς (πληθυσμιακές ομάδες, Πολιτείες κτλπ) 
και μη (εξελίξεις στην οικονομία, εθνική ασφάλεια κτλπ) 
παράγοντες εκτιμάτε ότι θα καθορίσουν το αποτέλεσμα των 
επερχόμενων εκλογών του Νοεμβρίου;

αμερικανικής κοινωνίας και ιστορίας και 
την επίπτωσή του στη διεθνή σκηνή.

Τρεις εκλεκτοί συναπόφοιτοι, με επι-
στημονικό ή/και πολιτικό υπόβαθρο που 
τους επιτρέπει να εκφράσουν τεκμηριωμέ-
νη άποψη, συμμετέχουν στον προβλημα-
τισμό μας. Ενδεικτικά θέσαμε δύο άξονες:

Παρακάτω δημοσιεύουμε τις απαντή-
σεις τους, με τη μορφή είτε ενιαίας είτε 
χωριστής προσέγγισης.
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 >>  ΘΕΜΑ 

Από τα ζητήματα του εσωτερικού που απασχολούν πε-
ρισσότερο τους ψηφοφόρους, είναι προφανώς η κατάστα-
ση της οικονομίας. Μια μικρή ανοδική τάση μετά από μή-
νες στασιμότητας δεν φθάνει για να ενισχυθούν αποφασι-
στικά οι πιθανότητες του Ομπάμα. ή ανεργία του 8% θε-
ωρείται πολύ υψηλό ποσοστό για τα αμερικάνικα δεδομέ-
να. Οι Ρεπουμπλικανοί, άλλωστε, τονίζουν την υπεροχή 
του Ρόμνεϋ ως ικανού μάνατζερ και επιχειρηματία. δεν εί-
ναι ωστόσο φανερό πώς θα δημιουργηθούν νέες εργασίες 
χωρίς κρατικές δαπάνες τις οποίες αντιπαθούν οι Ρεπου-

μπλικανοί. Οι ιδιωτι-
κές επενδύσεις που ελ-
πίζουν ότι θα ενθαρρύ-
νει ο Ρόμνεϋ με φορο-
λογικές ελαφρύνσεις, 
αργούν να αποδώσουν 
αποτελέσματα.

στον τομέα της 
εξωτερικής πολιτικής, 
ο Ομπάμα απευθύνε-
ται στους φιλειρηνι-
κούς ψηφοφόρους, δη-
λώνοντας ότι τελείωσε 
δύο μακρόσυρτους πο-
λέμους, ενώ ο Ρόμνεϋ 

παρουσιάζεται φιλοπόλεμος, ιδίως έναντι του Ιράν.
Οι Νεοσυντηρητικοί επιχειρούν να επιστρέψουν στο 

πλευρό των Ρεπουμπλικανών με το δόγμα του «Αμερικα-
νικού αιώνα» στον στρατιωτικό κυρίως τομέα. Έχουν όμως 
να διανύσουν μεγάλη απόσταση για να ξανακερδίσουν την 
χαμένη τους αξιοπιστία. ή εξωτερική πάντως πολιτική δεν 
είναι εξίσου σημαντικός παράγοντας στις αποφάσεις των 
ψηφοφόρων έναντι της εσωτερικής.

Οι βέβαιες για τον Ομπάμα πολιτείες είναι το σύνο-
λο της δυτικής ακτής, το Illinois και οι βορειοανατολικές 
πολιτείες (πλην του New Hampshire). Ο Ρόμνεϋ μπορεί 
να είναι σίγουρος για τις κεντρικές πολιτείες και τις νο-
τιοανατολικές (πλην Florida). Οι «swing» πολιτείες, δη-
λαδή όσες μπορεί να μεταστραφούν την τελευταία στιγ-

Οι ΗΠΑ βρίσκονται 
σε μια περίοδο 
οικονομικών και 

κοινωνικών συνθηκών, 
οι οποίες ευνοούν 
την ιδεολογική 
διαφοροποίηση των δύο 
μεγάλων κομμάτων.

– ΘΑΝΟσ βΕΡΕΜήσ ’62

μή, είναι: Colorado, Florida, Iowa, Michigan, Nevada, New 
Hampshire, North Carolina, Ohio, Virginia, Wisconsin. σε 
όλες αυτές (με εξαίρεση την North Carolina) υπερέχει με 
μικρή διαφορά ο Ομπάμα. Προς το παρόν (τέλη σεπτεμ-
βρίου) οι δημοκρατικοί προπορεύονται στις ψήφους των 
γυναικών και οι Ρεπουμπλικανοί των ανδρών.

σε γενικές γραμμές, οι δημοκρατικοί εξακολουθούν να 
πιστεύουν ότι το κράτος μπορεί να επηρεάσει θετικά την 
οικονομία και να προσφέρει στις λιγότερο ευνοημένες τά-
ξεις ανακούφιση, όπως συνέβη με την ιατρική ασφάλιση 
του Ομπάμα. Οι Ρεπουμπλικανοί πιστεύουν στην ελεύθερη 
οικονομία και στο Κράτος- νυχτοφύλακα (και στρατιώτη). 
το παράδοξο είναι πάντοτε πως οι μικρομεσαίοι συντηρη-
τικοί του «πάρτι του τσαγιού» απαρνούνται τα πλεονεκτή-
ματα που τους προσφέρει το κράτος, έναντι κάποιας ελεύ-
θερης αγοράς, η οποία ποτέ δεν θα τους ευνοήσει.

ΝΙΚΟΛΑΣ ΣΑΜΠΑΝΗΣ ’86
Καθηγητής Πολιτικής Επιστήμης, Διευθυντής Προγράμματος Ethics, Politics and 
Economics, Yale University.

›
Άν είχαμε εκλογές σήμερα 
(τέλη σεπτεμβρίου), ο Πρό-
εδρος Ομπάμα θα κέρδιζε, 

αλλά όχι με σημαντική διαφορά. 
Ένα τέτοιο αποτέλεσμα έρχεται 
σε αντίθεση με οικονομικές θε-
ωρίες της πολιτικής επιστήμης 
που θέλουν τους ψηφοφόρους 
να είναι μονοδιάστατοι και η ψή-

φος να ρίχνεται μόνο βάσει του οικονομικού συμφέροντος. 
συνήθως η μεγάλη ανεργία τιμωρεί τον εν ενεργεία Πρό-
εδρο, οπότε προβλέψεις με βάση οικονομικά μοντέλα δί-

νουν περισσότερες ψήφους στον Ρόμνεϋ. Αλλά οι οικονομι-
κοί παράγοντες δεν είναι δυνατόν να εξηγούν όλη την ψή-
φο, αφού ιστορικά οι Ρεπουμπλικανοί παίρνουν πάνω-κά-
τω τη μισή ψήφο στις Προεδρικές εκλογές, ενώ η οικονομι-
κή πολιτική τους δεν είναι συμφέρουσα για μεγάλα κοινω-
νικά στρώματα (που συνιστούν την πλειοψηφία).
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το πιο σημαντικό ζήτημα σε αυτές τις εκλογές είναι 
πράγματι η οικονομία, αλλά ο Ομπάμα το χειρίζεται κα-

λά και οι οικονομίες των πολιτειών όπου η ψήφος ακό-
μα «παίζεται» πάνε 
καλύτερα από άλ-
λες, πράγμα που 
δίνει πλεονέκτη-
μα στον Ομπάμα, 
ο οποίος προηγεί-
ται στις δημοσκο-
πήσεις. το τελι-
κό αποτέλεσμα θα 
κριθεί σε λίγες πο-
λιτείες, όπου προ-
βλέπεται μεγα-
λύτερη σύγκρου-
ση (battleground 
states). Ο Ρόμνεϋ 
πρέπει να κερδί-
σει το Ohio και τη 
Florida και προς 
το παρόν είναι λί-

γο πίσω. Έχει κάνει πολύ κακή προεκλογική εκστρατεία με 
πολλές γκάφες. Ο Ομπάμα είναι πολύ δυνατός ομιλητής 
και οι δημοκρατικοί καλά οργανωμένοι και θα επωφελη-
θούν από το προβάδισμά τους. το προβάδισμα που έχουν 
στις σφυγμομετρήσεις τώρα μεταφράζεται σε περισσότερες 
ψήφους, αφού σε πολλές πολιτείες (Oregon, Washington, 
Colorado, και μεγάλες, όπως Texas και Florida) γύρω στο 
50% ψηφίζει νωρίς ή καθόλου.

Είναι δυνατόν να υπάρξουν και άλλοι, μη εκλογογε-
νείς παράγοντες, οι οποίοι όμως είναι αστάθμητοι. Για πα-
ράδειγμα, μία τυχόν τρομοκρατική ενέργεια μπορεί να συ-
σπείρωνε τον πληθυσμό γύρω από τον Πρόεδρο. Αλλά ίσως 
και να του κόστιζε, αφού μελέτες έχουν δείξει ότι οι ψηφο-
φόροι καταλογίζουν στον εν ενεργεία Πρόεδρο τα πάντα – 
ακόμα και την κακοκαιρία και τις επιθέσεις από καρχαρίες…

›
δεν νομίζω ότι υπάρχουν αρκετά στοιχεία για να απα-
ντήσει κανείς σε αυτή την ερώτηση. Επίσης, η απάντη-
ση βασίζεται σε ένα βαθμό στη θεωρητική προσέγγιση 

του καθενός στη διεθνή πολιτική. ή κυρίαρχη θεωρία των 
διεθνών σχέσεων (δομικός ρεαλισμός) θα έλεγε ότι δεν θα 
πρέπει να υπάρξουν μεγάλες διαφορές στην εξωτερική πο-
λιτική της Αμερικής υπό οποιαδήποτε ηγεσία, γιατί η πολι-
τική της χώρας υπαγορεύεται σε μεγάλο βαθμό από συστη-
μικούς περιορισμούς, στη συγκεκριμένη περίπτωση από την 
ηγεμονική θέση της Αμερικής στο διεθνές σύστημα. Οπότε 
ίσως να περίμενε κανείς η Αμερική (είτε υπό ηγεσία Ομπά-
μα είτε υπό τον Ρόμνεϋ) να αρχίσει να εξισορροπεί την αυ-
ξανόμενη δύναμη της Κίνας. Άλλοι αναλυτές δίνουν περισ-
σότερο βάρος στο άτομο και σε θεσμικούς παράγοντες που 
εξαρτώνται από το προεδρεύον κόμμα. Με αυτή την προ-
σέγγιση, ίσως να περιμένουμε μεγαλύτερες διαφορές, αλ-
λά και ο Ομπάμα και ο Ρόμνεϋ φαίνονται να είναι πραγμα-
τιστές (problem solvers) και δεν έχουν καθαρά ιδεολογικές 
τοποθετήσεις στα διάφορα ζητήματα που έχουν ανακύψει. 
σε αυτό διαφέρει καθαρά ο Ρόμνεϋ από τον Μπους τον νε-
ώτερο, ο οποίος είχε ισχυρά ιδεολογική πολιτική, επηρεα-
ζόμενος από μία ακραία ομάδα νεο-συντηρητικών (“Neo-
cons”). στην προεκλογική του εκστρατεία, ο Ρόμνεϋ προ-
σπάθησε να δείξει μεγαλύτερο ενδιαφέρον προς την Ευ-
ρώπη, αλλά η προσέγγιση του δεν είχε ουσία και δεν μπο-
ρεί να κρίνει κανείς πώς θα εξελιχθεί η πολιτική του στην 
πράξη, αφού δεν έχει προϋπηρεσία. σίγουρα, όποιος γίνει 
Πρόεδρος, θα έχει πολλά να κάνει την επόμενη τετραετία, 
αρχίζοντας με το σχεδιασμό μίας καινούργιας πολιτικής για 
τη Μέση Ανατολή, αφού οι ραγδαίες εξελίξεις σε αυτήν την 
περιοχή έδειξαν οτι η Αμερική αντέδρασε σπασμωδικά και 
χωρίς σχέδιο. τα αποτελέσματα της εξελισσόμενης κρίσης 
με το Ιράν (σχετικά με τις προσπάθειες της ιρανικής κυβέρ-
νησης να αποκτήσει πυρηνικά όπλα) θα επηρεάσουν σε με-
γάλο βαθμό το πλαίσιο μίας καινούργιας αμερικανικής πο-
λιτικής στη Μέση Ανατολή.

ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΝΔΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ x65
Πρώην Υπουργός, Διευθυντής Ινστιτούτου Διπλωματίας και Διεθνών Εξελίξεων του 
Αμερικανικού Κολλεγίου Ελλάδος (Deree College).

›
τον καθοριστικό ρόλο θα 
παίξουν η πορεία των οικο-
νομικών εξελίξεων και η πί-

στη των Αμερικανών πως κάποιος 
μπορεί να τους οδηγήσει μακριά 
από την κρίση. Νομίζω πως γεω-
γραφικά κριτήρια και πληθυσμι-
ακές ομάδες, καθώς και άλλα ζη-
τήματα κοινωνικής η οικονομικής 

πολιτικής, δεν θα είναι αυτή την φορά τόσο σημαντικά. βέ-
βαια κρίσιμο θα είναι και το φυλετικό ζήτημα. Που αυτήν τη 
φορά βοηθάει τον Ομπάμα. Πολλοί, δυσαρεστημένοι μαζί 
του, θα δυσκολευτούν να τον καταψηφίσουν για να μην θε-
ωρηθεί «ρατσιστική» η στάση τους. Εκτιμώ πως τελικά θα 
επανεκλεγεί, διότι η ομάδα του Ρόμνεϋ δεν έχει πείσει, ακό-
μη και τους δυσαρεστημένους, πως εκείνη έχει την «λύση».

 >>  ΘΕΜΑ 

Όποιος γίνει Πρόεδρος, 
θα έχει πολλά να 
κάνει την επόμενη 

τετραετία, αρχίζοντας 
με το σχεδιασμό μίας 
καινούργιας πολιτικής για 
τη Μέση Ανατολή, αφού οι 
ραγδαίες εξελίξεις έδειξαν 
οτι η Αμερική αντέδρασε 
σπασμωδικά και χωρίς 
σχέδιο. 

– ΝΙΚΟλΑσ σΑΜΠΑΝήσ ’86



›
δεν προσβλέ-
πω σε σημα-
ντικές δια-

φορές. Πιθανότα-
τα βέβαια η απαλ-
λαγή από το άγ-
χος της επανεκλο-
γής να κάνει τον 
Ομπάμα τολμηρό-
τερο και αποφασι-
στικότερο σε κά-
ποια θέματα. Με 
την Ευρώπη θα εί-
ναι σίγουρα σκλη-
ρότερος, μη ανε-

χόμενος ανοησίες και «κουτσαβακισμούς», και πιθανότα-
τα να υιοθετήσει μια δυναμικότερη πολιτική για την λύση 
της κρίσης. Αίνιγμα θα είναι η στάση του στα θέματα της 
Μέσης Ανατολής. ή αντιπάθειά του προς τον Νετανιάχου 
ίσως να οδηγήσει σε κάποιον συμβιβασμό με Ιράν και όχι 
σε ρήξη. Με Ρωσία και Κίνα τα πράγματα θα είναι σίγουρα 
καλύτερα (κι αυτός θα είναι διαλλακτικότερος, και αυτοί 
θα γνωρίζουν πως δεν θα μπορούν να τον πιέσουν πολύ), 
αλλά δεν ξέρω τι θα γίνει με χώρες που έχουν ανάγκη μιας 
ισχυρής αμερικανικής παρουσιας για να λύσουν (η να αντε-
πεξέλθουν στις πιέσεις) σοβαρών περιφερειακών ανακατά-
ξεων (σ. Αραβία, Ν. Κορέα, Ιράκ). Κοντολογίς, δεν βλέπω 
ουσιαστικές αλλαγές, αλλά πολλά ερωτηματικά.

 ΔίεύκρίνίΣΗ:  Το παρόν θέμα δεν αποτελεί ασφαλώς εκτίμηση 
ή πρόβλεψη του εκλογικού αποτελέσματος, παρά μόνο ανί-
χνευση των παραγόντων που ενδέχεται να το καθορίσουν, 
και οι απόψεις που εκφράζονται είναι προσωπικές. Σημειώ-
νεται ότι οι απαντήσεις δίνονται με τα δεδομένα που υπάρ-
χουν στα τέλη Σεπτεμβρίου. Οποιαδήποτε μεταγενέστερη 
εξέλιξη (π.χ. debates), η οποία και βρίσκεται εκτός της περι-
οδικότητας του τεύχους, δεν ήταν δυνατόν να συνεκτιμηθεί.

Κουφίτσα 1

& Ιασωνίδου 20

Θεσσαλονίκη 54-635

Τηλ.: 2310 209514

Τον καθοριστικό ρόλο 
θα παίξουν η πορεία 
των οικονομικών 

εξελίξεων και η πίστη των 
Αμερικανών πως κάποιος 
μπορεί να τους οδηγήσει 
μακριά από την κρίση. 

Α. ΑΝδΡΙΑΝΟΠΟυλΟσ x65
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σε εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στις 3 Ιουλίου στη 
λέσχη του σΑΚΑ, τα μέλη του συλλόγου ενημερώθηκαν 
από υψηλόβαθμα στελέχη της Eurobank για το τρέχον 
χρηματοοικονομικό περιβάλλον, τόσο στην Ελλάδα όσο 

και διεθνώς. ή εκδήλωση είχε τίτλο «Διεθνής Οικονομία και Ελληνι-
κή Προοπτική» και για μια ακόμη, την τέταρτη συνεχή, χρονιά ήταν 
ιδιαίτερα επιτυχής, χάρη στη μεγάλη συμμετοχή των μελών του σΑ-
ΚΑ και την υψηλού επιπέδου εμπεριστατωμένη ενημέρωση που πα-
ρείχαν τα στελέχη της Eurobank. 

ή εκδήλωση άνοιξε με τους χαιρετισμούς των κ.κ. Γιώργου Καλο-
φωλιά ’81,  Προέδρου του σΑΚΑ, ο οποίος καλωσόρισε τους παρευ-
ρισκομένους και τα στελέχη της τράπεζας, και  Ν. Νανόπουλου ’71, 
διευθύνοντος συμβούλου της Eurobank, ο οποίος αναφέρθηκε εκτε-
νώς στις τρέχουσες χρηματοοικονομικές συνθήκες.  
στη συνέχεια, το λόγο έλαβαν οι κ.κ.:
■■ Π. Μονοκρούσος, Επικεφαλής Διεύθυνσης Τρέχουσας Οικονομι-

κής Ανάλυσης του ομίλου Eurobank, με θέμα εισήγησης «Ελλη-
νική Οικονομία & Κρίση Χρέους στην Ευρωζώνη: Προκλήσεις & 
Προοπτικές»

■■ Γ. Κοντόπουλος, Chief Investment Officer Ομίλου Eurobank, με 
θέμα εισήγησης  «Επενδυτικά Θέματα και Ιδέες»

■■ Θ. στέφος, Επικεφαλής Διεύθυνσης Πωλήσεων Μετοχών, 
Eurobank Equities, με θέμα εισήγησης «Επενδυτικές Επιλογές 
στο ΧΑ και τα διεθνή Χρηματιστήρια»

■■ δ. Αρχοντίδης, Γενικός Διευθυντής, Επικεφαλής Group Private 
Banking,  Eurobank, με θέμα εισήγησης «Private Banking με τη 
Eurobank»
την εκδήλωση τίμησε με την παρουσία του και ο Πρόεδρος του 

Ομίλου Eurobank, κ. Ευθύμιος Χριστοδούλου ’51.
Μετά τις παρουσιάσεις τους,  τα στελέχη της Eurobank απά-

ντησαν στις ερωτήσεις και στους προβληματισμούς των μελών του 
σΑΚΑ, σχετικά με την χρηματοοικονομική συγκυρία στη χώρα μας 
και διεθνώς.

στη δεξίωση που ακολούθησε, τα μέλη του σΑΚΑ είχαν την ευ-
καιρία να συναντήσουν  παλαιούς συμμαθητές και να συνομιλήσουν 
με τα στελέχη της τράπεζας. 

Διεθνής Οικονομία & Ελληνική Προοπτική
Για 4η συνεχή χρονιά, τα μέλη του ΣΑΚΑ συναντούν τα στελέχη της Eurobank
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Η προστασία της φύσης παραμένει προτεραιότητα
Μαρία Λιβανού ’94, Συνεργάτιδα θαλασσίων προγραμμάτων, WWF Ελλάς 

δουλεύοντας σε μια διεθνή περιβαλ-
λοντική οργάνωση, όπως το WWF 
Ελλάς, καλούμαστε καθημερινά 

να απαντήσουμε σε ένα εύλογο ερώτημα: 
γιατί η ελληνική φύση είναι προτεραιότη-
τα, μεσούσης μιας τόσο σοβαρής οικονομι-
κής κρίσης; 

Θα δανειστώ ένα παράδειγμα από την 
ευρωπαϊκή ενημερωτική και συμμετοχική 

καμπάνια «Θάλασσα» που υλοποιεί το WWF Ελλάς και 
η ΜΟm. στη χώρα μας ζουν δεκατέσσερα σπάνια θαλάσ-
σια θηλαστικά, όπως δελφίνια, φάλαινες, η μεσογειακή φώ-
κια ή ο φυσητήρας. ή παρουσία τους 
φανερώνει τη συνολική υγεία των θα-
λασσών. Όμως, τα περισσότερα από αυ-
τά απειλούνται με εξαφάνιση, εξαιτίας 
κυρίως, ανθρωπογενών απειλών. Μπο-
ρεί να μοιάζει μακρινό, αλλά αν κάποιο 
από αυτά εξαφανιστεί, οι συνέπειες για 
το θαλάσσιο περιβάλλον και, ως εκ τού-

του, για τη ζωή μας και για τη ζωή των μελλοντικών γενε-
ών, θα είναι καταστροφικές και ενδεχομένως μη αναστρέ-
ψιμες. ως είδη στην κορυφή της τροφικής πυραμίδας, εξα-
σφαλίζουν τη φυσική ισορροπία. Αν εξαφανιστούν, μαζί θα 
χαθεί η ισορροπία, θα διαταραχθεί όλη η τροφική αλυσίδα, 
κάτι που τελικά θα επηρεάσει και τον άνθρωπο. ή υποβάθ-
μιση του θαλάσσιου περιβάλλοντος θα οδηγήσει σε οικο-
νομική, κοινωνική και πολιτιστική υποβάθμιση των παρά-
κτιων κοινωνιών, του τουρισμού και του «πλούτου» της θά-
λασσας, βιολογικού, οικονομικού και αισθητικού. ή παρα-
καταθήκη μας για τις επόμενες γενιές θα είναι κατά πολύ 
φτωχότερη. στο χέρι μας είναι να συμβάλουμε στην προ-

στασία τους. Μοιραζόμαστε το ίδιο σπί-
τι... ας μάθουμε να ζούμε μαζί! 

Μάθετε περισσότερα στο: www.
thalassa-project.gr 

διάσταση της κρίσης

 >>  ΑΦΙΕΡΩΜΑ 

Η περιβαλλοντική
Επιμέλεια αφιερώματος: 
Ιόλη Χριστοπούλου ’98

Ιάσονας Κάντας

δεν έχουν περάσει πολλά χρόνια από την εποχή 
που η ανησυχία για το μέλλον του πλανήτη και η 
αναζήτηση μέτρων για την προστασία του περι-
βάλλοντος απασχολούσαν έντονα την κοινωνία, 

τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και την πολιτική ατζέντα. σή-
μερα, το κυρίαρχο θέμα είναι η οικονομική κρίση, τα μέτρα 
προσαρμογής και οι σημαντικές συνέπειές τους. δύσκολα 
βρίσκει κανείς εύφορο έδαφος για περιβαλλοντικές συζη-
τήσεις. Αυτό δεν σημαίνει ότι τα περιβαλλοντικά ζητήματα 
λύθηκαν. Αντίθετα, όλα τα επιστημονικά δεδομένα κατα-
δεικνύουν την επιτακτική ανάγκη γενναίων παρεμβάσεων, 
ριζικών αλλαγών αλλά και υπεράσπισης των κεκτημένων. 

Μέσα σε αυτές τις αντίξοες συνθήκες, κάποιοι άνθρωποι 
συνεχίζουν να προσπαθούν να ανατρέψουν το κλίμα απα-
ξίωσης, να υπερασπιστούν τα όσα έχουν κατακτηθεί, και 
να προωθούν λύσεις για ένα καλύτερο παρόν και μέλλον. 

Απευθύναμε κοινό ερώτημα σε πέντε αποφοίτους που 
εργάζονται ως στελέχη σε περιβαλλοντικές οργανώσεις: 

 ● «Πώς επηρεάζεται η προστασία του περι-
βάλλοντος από την οικονομική κρίση;»

Μοιράστηκαν τις σκέψεις τους, ο καθένας υπό το πρί-
σμα της καθημερινής του απασχόλησης και της διαφορετι-
κής του ιδιότητας στην οργάνωση που εργάζεται. 

Το Εθνικό Πάρκο Δαδιάς, στον Έβρο, είναι μία από τις 5 σημαντικότερες περιοχές για αρπακτικά πουλιά στην Ευρώπη και η σπουδαιότερη στην Ελλάδα.  Συνολικά πα-
ρατηρούνται 36 από τα 38 ημερόβια αρπακτικά της Ευρώπης, πολλά από τα οποία είναι απειλούμενα σε εθνική ή παγκόσμια κλίμακα. © Andrea Bonetti / WWF Ελλάς

Εκβρασμός 11 ζιφιών (9 ζιφιοί στην Κέρκυρα, 2 στην Ιτα-
λία) στις 30 Νοεμβρίου 2011. Ομάδα του Θάλασσα, με 
τη συμμετοχή της Μαρίας Λιβανού ’94 βρέθηκε στο νη-
σί, μαζί με εξειδικευμένους κτηνιάτρους που είχαν έρθει 
από το πανεπιστήμιο των Καναρίων Νήσων της Ισπα-
νίας. Οι ασκήσεις του ιταλικού πολεμικού ναυτικού κα-
τά τις οποίες χρησιμοποιήθηκαν συστήματα στρατιωτι-
κών σόναρ μεσαίων συχνοτήτων είναι η πιο πιθανή αιτία 
του μαζικού εκβρασμού ζιφιών. © Γιάννης Γαστεράτος
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Περιβαλλοντική νομοθεσία 
μπροστά στην κρίση
Γιώργος Χασιώτης ’85, 
Συντονιστής νομικών δράσεων, WWF Ελλάς

το Μνημό-
νιο περιέ-
χει αρκε-

τές ρυθμίσεις που 
αφορούν στο περι-
βάλλον. Αποσκοπεί 
κυρίως στην τροπο-
ποίηση του εθνικού 
(σε αντίθεση με το 

ευρωπαϊκό) δικαίου. Για παράδειγμα, περιέχει την υπο-
χρέωσή μας για «αναθεώρηση» της δασικής νομοθεσίας. 

Οι αλλαγές στο θεσμικό πλαίσιο γίνονται με τρόπους 
που αποδυναμώνουν τις δικλείδες ασφαλείας του: τυπι-
κά παραδείγματα είναι η ex post facto νομιμοποίηση βλα-
πτικών για το περιβάλλον δραστηριοτήτων, όπως συνέβη 
με το νόμο για τα αυθαίρετα, και η προαγωγή επικίνδυ-
νων δραστηριοτήτων (π.χ. εκμετάλλευση υδρογονανθρά-
κων), χωρίς εγγυήσεις για την ασφαλή διεξαγωγή τους. 
Επίσης, εισάγονται «εξαιρετικές» ρυθμίσεις για μεμονω-
μένες επενδύσεις, με ακόμα λιγότερες εγγυήσεις, για πα-
ράδειγμα μέσω της fast-track αδειοδότησης. Αξιοσημεί-
ωτη είναι η μονοδιάστατη στόχευση των αλλαγών αυτών, 
που αποσκοπούν αποκλειστικά στη διευκόλυνση επεν-

δύσεων ή  σε εισπρακτικά μέτρα. Επαναλαμβάνουμε πα-
λαιότερα λάθη.

Οι εξελίξεις αυτές λαμβάνουν χώρα σε μία συγκυρία  
που τη χαρακτηρίζει η καθυστέρηση άλλων νομοθετικών 
πρωτοβουλιών για το περιβάλλον (όπως η θέσπιση προ-
στατευόμενων περιοχών),  και οι μειώσεις προσωπικού, που 
θίγουν ιδίως υπηρεσίες με αρμοδιότητες επιτήρησης. Εμ-
φανής είναι η γενικότερη υποβάθμιση του διοικητικού και 
νομοθετικού έργου – με την αποθάρρυνση της συμμετο-
χής των πολιτών, τις φωτογραφικές ρυθμίσεις και τροπο-
λογίες, την αδιαφάνεια και την έλλειψη αιτιολογίας.  Για 
τους λόγους αυτούς, είναι απαραίτητη η συνεχής εγρήγορ-
ση, ώστε η κρίση να μην παρασύρει τις περιβαλλοντικές 
μας κατακτήσεις.

Οικονομικοί πόροι και προσωπικές επιλογές
Αλέξανδρος Κανδαράκης ’95, Συνεργάτης Εξεύρεσης Πόρων, WWF Ελλάς

σε καιρό κρίσης, θα περίμε-
νε κανείς  οι καλές προθέ-
σεις να λιγοστεύουν, κα-

θώς ο καθένας κοιτά τις πιο άμε-
σες ανάγκες του και περιορίζεται 
στα απολύτως απαραίτητα. Κι 
όμως, στο WWF, έχουμε εκπλα-
γεί θετικά, βλέποντας τον κόσμο 
να αρνείται να διακόψει τη συν-

δρομή του. ή επιμονή αυτή, εν 
μέσω δυσκολιών, μας δίνει πολύ 
κουράγιο.

σίγουρα όμως, η κρίση είναι 
καιρός δοκιμασίας για όλες τις 
Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις. 
Πιο γερά στα πόδια τους πατούν 
όσες έχουν επενδύσει σε σταθε-
ρούς υποστηρικτές, είτε είναι 
κοινωφελή ιδρύματα, εταιρί-
ες ή ιδιώτες. υποστηρικτές που 
έχουν στενή σχέση με την οργά-
νωση και γνωρίζουν πόσο σημα-

ντικοί είναι οι πόροι για το σκοπό που υπηρετούν.
Μια τέτοια σχέση χτίζεται μόνο στη βάση απόλυτης δι-

αφάνειας: τι ξοδεύουμε; Με τι κριτήρια; τι πετυχαίνουμε; 
ή οικονομική και λειτουργική διαφάνεια έχει γίνει πρώτη 
προτεραιότητα εδώ και καιρό, και τα πρόσφατα «σκάνδα-
λα επιδοτήσεων» των ΜΚΟ φανερώνουν περίτρανα τους 
κινδύνους για όσους την αμελούν.

Χωρίς όμως ενεργούς υποστηρικτές, ακόμα κι αυτές 
οι προσπάθειες θα έπεφταν στο κενό. Χρειαζόμαστε αν-

θρώπους που θα κάνουν ερωτή-
σεις, θα ζητήσουν απαντήσεις κι 
έτσι θα μας δώσουν την ευκαι-
ρία να αποδείξουμε ότι το έργο 
μας αξίζει την υποστήριξή τους. 
Για τον αγώνα για την προστα-
σία του περιβάλλοντος στην Ελ-
λάδα της κρίσης, αυτό είναι ό,τι 
πιο σημαντικό. 

Περισσότερες πληροφορίες 
για τις δράσεις του WWF Ελλάς: 
www.wwf.gr

Η τακτοποίηση αυθαιρέτων αποτελεί ένα από τα παραδείγματα της περιβαλλοντικής οπι-
σθοχώρησης που βιώνει η Ελλάδα στο πλαίσιο της κρίσης. © Νίκος Γεωργιάδης / WWF Ελλάς

Η επιμονή του κόσμου, ακόμα και σε περίοδο κρίσης, δίνει κου-
ράγιο. © Andrea Bonetti / WWF Ελλάς
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Μια διεθνής προσέγγιση στη σημασία της ελληνικής φύσης 
Μίλτος Γκλέτσος ’88, Συνεργάτης πολιτικής, Εταιρία Προστασίας Πρεσπών 

το «Πάρκο Πρεσπών», η πρώτη δια-
συνοριακή προστατευόμενη περιο-
χή στα βαλκάνια, ιδρύθηκε το 2000 

με κοινή διακήρυξη των Πρωθυπουργών 
Ελλάδας, Αλβανίας και Πρώην Γιουγκο-
σλαβικής δημοκρατίας της Μακεδονίας - 
των τριών χωρών που μοιράζονται τις δια-
συνοριακές αυτές λίμνες – με πρωτοβου-
λία της Ελλάδας, ύστερα από πρόταση των 

περιβαλλοντικών οργανώσεων Εταιρία Προστασίας Πρε-
σπών και WWF-Ελλάς.  σήμερα, η οικονομική και κοινωνι-
κή κρίση που περνάει η Ελλάδα είναι εύκολο να οδηγήσει 
σε εσωστρέφεια, μείωση των πόρων για θεσμική συνεργα-
σία και προστασία του περιβάλλοντος. 

Κάτι τέτοιο θα αδικούσε τις κοινές προσπάθειες όλων 
των συνεργάζομενων φορέων (Εθνικά Πάρκα, δήμοι, περι-
βαλλοντικές οργανώσεις, κρατικοί φορείς, και άλλοι) που 
εδώ και μία δεκαετία συνεργάζονται με κοινές δράσεις για 
τη μελέτη, διαχείριση και τελικά την αποτελεσματική προ-
στασία της Πρέσπας.  ή συνεργασία, που παρέμεινε ενερ-
γή ακόμη και σε δυσκολότερες περιόδους, επισφραγίστη-
κε από τη διεθνή συμφωνία των Πρεσπών που υπέγραψαν 
οι τρεις χώρες το 2010.

το Πάρκο Πρεσπών αποτελεί ένα ζωντανό και επιτυχη-
μένο καινοτόμο παράδειγμα διασυνοριακής περιβαλλοντι-

κής συνεργασίας με προστιθέμενη αξία. Αναδεικνύει διε-
θνώς την προστατευόμενη περιοχή, ενισχύει τη βιώσιμη 
ανάπτυξη μιας σχετικά απομονωμένης περιοχής.  ή στήρι-
ξη, λοιπόν, του Πάρκου Πρεσπών  δεν πρέπει να θεωρηθεί 
υποχρέωση του παρελθόντος, αλλά  μία ευκαιρία να συνε-
χιστεί η πρωτοποριακή πρωτοβουλία της Ελλάδας, η οποία 
δίνει στην ελληνική φύση τη διεθνή διάσταση που της αξίζει.

Περισσότερες πληροφορίες στον ιστότοπο της Εταιρί-
ας Προστασίας Πρεσπών: www.spp.gr 

Η προστασία του περιβάλλοντος δίνει προοπτική για έξοδο από την κρίση
 

Ιόλη Χριστοπούλου ’98, Υπεύθυνη πολιτικής για το φυσικό περιβάλλον, WWF Ελλάς

ή κρίση αποτελεί την ευκαιρία για 
να επανεξετάσουμε το (αποδεκτό, 
μέχρι σήμερα,) πρότυπο ανάπτυ-

ξης που βασίζεται 
στην κατασπατά-
ληση των διαθέσι-
μων πόρων, περι-
λαμβανομένων των 
φυσικών.

στοιχεία του WWF φανερώνουν 
ότι αν όλοι οι πολίτες του κόσμου 
κατανάλωναν όπως στην Ελλάδα, 
θα χρειαζόμασταν σχεδόν 3 πλα-
νήτες για να καλύψουμε τις ανά-
γκες μας. ή χώρα, δηλαδή, πέρα 
από το δημοσιονομικό, είναι αντι-
μέτωπη και με ένα σημαντικό οι-
κολογικό έλλειμμα. Αν η συνταγή 
για την έξοδο από την κρίση περι-
λαμβάνει μέτρα που συνεχίζουν να 
προωθούν την υπερεκμετάλλευση 
των φυσικών πόρων, το κόστος για 
την αποκατάσταση της ελληνικής 

φύσης θα υπερβεί κατά πολύ τα πακέτα δημοσιονομικής 
διάσωσης. ή ενσωμάτωση, λοιπόν, πράσινων προτάσεων 
στο πρόγραμμα οικονομικής προσαρμογής έχει οικονομικό 

και περιβαλλοντικό όφελος.
το φυσικό περιβάλλον δεν εί-

ναι προϊόν προς δωρεάν εκμετάλ-
λευση, αλλά θεμέλιο της οικονομί-
ας και βάση για την ευημερία μας. 
ή προστασία του, ακόμα και σε πε-
ρίοδο κρίσης, αποτελεί την πλέον 
σίγουρη επένδυση για το παρόν και 
το μέλλον. ή Ελλάδα έχει ένα ση-
μαντικό αναπτυξιακό πλεονέκτη-
μα: είναι μια από τις πλουσιότερες 
σε βιοποικιλότητα χώρες της Ευ-
ρώπης. στην αναζήτηση για έξο-
δο από την κρίση, η βιώσιμη αξι-
οποίηση του φυσικού κεφαλαίου 
μπορεί να δώσει μια περιβαλλο-
ντικά βιώσιμη προοπτική στο μέλ-
λον της χώρας.

Τα έργα του Αχελώου που προς το παρόν 
έχουν ανασταλεί δείχνουν ένα αναχρονι-
στικό μοντέλο ανάπτυξης που θα πρέπει 
να αποφύγει η χώρα καθώς ετοιμάζεται 
για την επόμενη μέρα. © Ιόλη Χριστοπού-
λου/ WWF Ελλάς

Οι τρεις χώρες που μοιράζονται τις λίμνες των Πρεσπών συνεχίζουν τη 
διασυνοριακή συνεργασία για το περιβάλλον που ξεκίνησε το 2000 με 
την ίδρυση του Πάρκου Πρεσπών. © ΑΡΧΕΙΟ ΕΠΠ/ Μίλτος Γκλέτσος

 >>  ΑΦΙΕΡΩΜΑ 18





24  ερμής 

Για τον ΣΑΚΑ, η Τελετή Αποφοίτησης 
είναι μια κολλεγιακή περίσταση συνδε-
δεμένη με την ίδια του την υπόσταση. 
Και αυτό, γιατί σηματοδοτεί τη μετάβα-
ση από την κοινωνία των μαθητών σε 
αυτή των αποφοίτων. 
Ακόμη σημαντικότερη όμως είναι η με-
τάβαση στην κοινωνία των πολιτών. 
Εκεί όπου τα όνειρα, οι φιλοδοξίες και 

οι προσπαθειες της τάξης του 2012 θα πάρουν σάρκα και 
οστά τα επόμενα χρόνια. 
Στο 83o Commencement στις 9 Ιουλίου, δεν ήταν εμφανής 
μόνο η αλλαγή στο ενδυματολογικό πλαίσιο με την καθιέ-
ρωση της τηβέννου. Είναι φυσικά και αυτό ένας συμβολι-
σμός που απαιτεί ορθή ανάγνωση. Ήταν –κυρίως– η ελπί-
δα για ένα καλύτερο αύριο που αυτή η γενιά εκφράζει όλο 
και πιο έντονα με αίσθημα ευθύνης,  όπως φάνηκε και από 
τις προσφωνήσεις, και την οποία οφείλουμε όλοι να αφου-
γκραστούμε.

Στο πλαίσιο της Τελετής έγινε από τον Διευθυντή/President Σπύρο Πολλάλη η ανακοίνωση απονομής του Βραβείου «President’s Award»  στον Γεώργιο Γόντικα 
’38 για την πολύτιμη προσφορά του (καθοριστική συμβολή στη δημιουργία του Μποδοσακείου Διδακτηρίου, στην ίδρυση του Κολλεγίου Ψυχικού, στην επι-
τυχία της SOS Campaign το 1983-1984, στη δημιουργία του Λατσείου Διδακτηρίου, στην πρώτη φάση ετοιμασίας της Endowment Fund Raising Campaign 
του Κολλεγίου κ.ά.) κατά την προεδρία του στο Δ.Σ. του Ε.Ε.Ι. Η επίδοση του Βραβείου έγινε σε ειδική συνεδρίαση του Δ.Σ. στις 11 Ιουλίου.

Επιμέλεια: Σωτήρης Φωτέας ’02 

 >>  ΓΕΓΟΝΟΣ 

CommenCement 2012
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...σε μια κοινωνία προσώπων μάθα-
με πως δεν είναι αρκετό να προσπα-
θείς να ολοκληρωθείς μέσα απ’ την 
ατομικότητα σου αλλά μέσα από τις 
σχέσεις που δημιουργείς με τους γύ-
ρω σου. Εδώ μάθαμε να σφίγγουμε το 
χέρι του αντιπάλου μετά το τέλος κά-

θε αγώνα, να είμαστε γεροί και άξιοι εκπρόσωποι όχι μόνο 
στον αθλητικό αλλά και στον ηθικοπνευματικό στίβο της 
ζωής μας.  Ένα ευχαριστώ είναι λίγο σε όλους τους συμμα-
θητές, συναπόφοιτους και συντρόφους για όλες τις προ-
σπάθειες, τις συγκινήσεις και τις περιπέτειες που καταγρά-
φηκαν ανεξίτηλα στις αναμνήσεις της γενιάς μας. σε όλους 
αυτούς που βρίσκονται εδώ σήμερα, αλλά και σ’ εκείνους 
που μας βλέπουν από ψηλά, φωτίζοντας τα νέα μονοπάτια 
που ανοίγονται μπροστά μας...

Δημήτρης Μαξιλάρης
Valedictorian Κολλεγίου Αθηνών

...Κάπως έτσι αυτός ο πολύ σημαντι-
κός κύκλος της ζωής μας ολοκληρώ-
νεται… σε καμία περίπτωση όμως δεν 
θα ξεχάσουμε από πού ξεκινήσαμε… 
Γιατί το Κολλέγιο είναι το σπίτι μας 
και όλοι εμείς είμαστε μια οικογένεια. 
Είμαι σίγουρη ότι με τον ιδεαλισμό 

μας και τις βάσεις, που έχουμε οικοδομήσει, μπορούμε να 
προσφέρουμε στην κοινωνία. Εύχομαι ο καθένας από εμάς 
να πραγματοποιήσει τα όνειρά του και να εκπληρώσει τις 
βαθύτερες επιθυμίες του… Καλή μας σταδιοδρομία!...

Ηλέκτρα Κόγια
Valedictorian Κολλεγίου Ψυχικού - Γενικό Λύκειο

...Κι όμως, αυτή η ανασφάλεια είναι 
που μπορεί να δώσει φτερά στα πιο 
μεγάλα σχέδιά μας. Γιατί όσο λιγότε-
ρα έχουμε, τόσο πιο πολλά μπορούμε 
να δημιουργήσουμε, τόσο πιο ελεύθε-
ροι είμαστε να σχεδιάσουμε το μέλλον 
όπως εμείς το θέλουμε, όπως εμείς το 

ονειρευόμαστε. τώρα είναι που, όχι μόνο μπορούμε, αλλά 
και πρέπει να απελευθερώσουμε το πάθος, τη δύναμη και 
τον ιδεαλισμό που κρύβουμε μέσα μας.  Πρέπει να μείνου-
με ή να ξαναγίνουμε παιδιά, αυτό που ο Νίτσε χαρακτηρί-
ζει ως ανώτερη μορφή του πνεύματος, να δούμε ξανά τον 
κόσμο με το καθαρό μάτι της παιδικότητας...

Αμαρυλλίς Μπερνίτσα
Valedictorian Κολλεγίου Ψυχικού - IB

...τέλος, επιτρέψτε μου, κυρίες και κύ-
ριοι, να μιλήσω ως άνθρωπος που, κα-
θώς αποφοιτά τώρα δα από το λύκειο, 
έχει άμεση εμπειρία για το αν και κα-
τά πόσο το σύγχρονο εκπαιδευτικό 
σύστημα πετυχαίνει στο ρόλο του. ή 
χρονιά που πέρασε με έβαλε να απο-

στηθίσω αναλύσεις των κειμένων των αρχαίων φιλοσόφων, 

αλλά δυστυχώς δεν με ώθησε να σκεφτώ ο ίδιος ως φιλό-
σοφος. Αν και έμαθα πού εντοπίζονται τα παράδοξα στους 
συλλογισμούς του Πρωταγόρα, δεν έμαθα να εντοπίζω τα 
παράδοξα στους συλλογισμούς των πολιτικών ηγετών μου, 
και, αν και γνώρισα θεωρητικά την ηθική αρετή, όπως την 
περιγράφει ο σωκράτης, οι καθηγητές μου ήταν αναγκα-
σμένοι να ασχολούνται περισσότερο με το πώς θα αναπα-
ραγάγω τον ορισμό της, την ημέρα των Πανελλαδικών, πα-
ρά με το αν θα την εφαρμόσω στη ζωή μου...

Σταύρος-Ορφέας Ζορμπαλάς
Howland Κολλεγίου Αθηνών

...Όμως, "ζώντας την Ευρώπη από κοντά" παρατηρούμε 
πως όχι μόνο ως Ευρωπαίοι, έχουμε χάσει τον προορισμό 
μας αλλά και πως ο δρόμος για την επίτευξη αυτών των 
στόχων φαντάζει δύσβατος και σκοτεινός. Είπαν ότι ζού-
με σε μια "ψευδαίσθηση Ευρώπης”. Γιατί η αξία του πολι-
τισμού έχει πια αντικατασταθεί από "την αξία" του νομί-
σματος, το κοινωνικό ενδιαφέρον από την απειλή και τον 
εκβιασμό, η πολιτική ειλικρίνεια από τη διαφθορά και το 
ψέμα. ή ευρωπαϊκή διαφορετικότητα έχει αντικατασταθεί 
από την υποταγή στα πρότυπα της παγκόσμιας  αγοράς και 
τη διαρκή αφομίωση των ευρωπαϊκών αξιών στο περιβάλ-
λον της παγκοσμιοποίησης. Ζούμε σε μια Ευρώπη επιφα-
νειακή, εφήμερη. Γιατί τη στιγμή που γύρω μας βλέπουμε 
άνεργους, άστεγους και κοινωνικά αποκλεισμένους, η διά-
βρωση των ευρωπαϊκών στόχων και αξιών είναι κάτι παρα-
πάνω από εμφανής...

Αμαρυλλίς Μπερνίτσα
Howland Κολλεγίου Ψυχικού - IB 

...Ladies and gentlemen, in such hard 
times, we ought to recall the insight 
of Abraham Lincoln, during the Civil 
War, when he looked change directly 
in the eye and said, “The dogmas of 
the quiet past are inadequate for the 
stormy present and future. As our 

circumstances are new, we must think anew and act anew.” 
And so must we. Together, we can make tomorrow more 
rewarding, more fulfilling and more compelling, because of 
the change we make today. This is our time...

Δημήτρης Παππέλης
Delta Κολλεγίου Αθηνών

...On the same lines, the Greek nation 
needs to abide by the ethical rules 
that will allow its society to bloom 
again. Our government needs to 
leave aside self interests and make 
room for integrity. It is integrity that 
helps governments create trustworthy 

relationships with their citizens, with us. It is we, the 
citizens, who expect our government to act without political 
gains, with the sole care for the wellbeing of Greece...

Έλενα Καλύβα
Delta Κολλεγίου Ψυχικού - ΙΒ
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2 CommenCement Πιστός στην παράδοση της τελευταίας δεκαετίας, ο σύλλογος,

μετά τη λήξη της τελετής Αποφοίτησης και του Commencement Dinner, 
υποδέχθηκε τα νέα μέλη του στο χώρο της λέσχης, αλλά, κυρίως,
στη μεγάλη κοινότητα των αποφοίτων του σχολείου μας.
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Θερμές ευχαριστίες στους χορηγούς της εκδήλωσης:

■■ τα αλκοολούχα ποτά ήταν και πάλι ευγενι-
κή προσφορά της εταιρείας «Pernod Ricard 
Hellas», με υποστηρικτή της βραδιάς το 
«CHIVAS». 

■■ COCA-COLA 3E Eλλάδος Α.β.Ε.Ε. - Γιάν-
νης Αθανασιάδης ’85 (Αναψυκτικά-Νερά)

■■ Αθηναϊκή Ζυθοποιϊα Α.Ε. (Μηνάς Μαυρι-
κάκης και βασιλεία λυμπεροπούλου ’98)

■■ Όμιλος Μήτση - σταύρος Μήτσης ’94 (Κρα-
σιά)

Βουκουρεστίου & Βαλαωρίτου 4Α  |  106 71 Αθήνα  |  Τηλ.: 210 36 34 108  |  www.kandarakis.gr

Μιχάλης Κανδαράκης  ‘85 | Ανδρέας Κανδαράκης  ’91
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τον περασμένο 
Ιούνιο, πραγμα-
τοποιήθηκε με 
μεγάλη επιτυχία 

στο σχολείο μας το πρώ-
το Informatics Center (IC) 
Summer School στα αγγλι-

κά, στο Campus Ψυχικού. το πρωτοπόρο πρόγραμμα δύο 
εβδομάδων διοργανώθηκε και χρηματοδοτήθηκε από το IC 
σε συνεργασία με τα Ειδικά Προγράμματα του Κολλεγίου με 
σκοπό να προσφέρει σε παιδιά 13 έως 17 ετών εφόδια για τη 

μελλοντική επαγγελμα-
τική σταδιοδρομία τους.

το πρόγραμμα πα-
ρακολούθησαν συνο-
λικά 63 μαθητές, 45 εκ 
των οποίων ήταν μα-
θητές του Κολλεγίου. 
δόθηκαν 11 υποτρο-
φίες σε παιδιά με εξαι-
ρετικές σχολικές επι-
δόσεις. Από αυτούς οι 
6 ήταν μαθητές δημο-
σίων σχολείων. δίδα-
ξαν 4 πανεπιστημιακοί 
Καθηγητές (Berkeley, 
MIT, Harvard), 3 κα-
θηγητές του Κολλεγίου, 
ένας σύμβουλος επιχει-
ρήσεων από την Ευρώ-
πη και 11 καταξιωμένοι 
Έλληνες ακαδημαϊκοί 
και επαγγελματίες.

Ανάμεσα στα work shops (The Beauty and Joy of 
Computing – Mobility on Demand-Smart Cities – iPhone/ 
iPad Development – Art, Architecture and Technology – 
Business Ethics – CSI College – e Business – Fashion Cycle 
– Filmmaking – Welcome to Interior Design – The World 
of Physical Computing – Presentation Skills – Introduction 

to Product Design – Introduction to Project Management 
Principles – Teen “Actors Studio” – Visualizing Music), στις 
αθλητικές δραστηριότητες (scuba diving, τέννις, squash, χο-
ρός, aerobics, μπάσκετ, βόλλεϋ) και τις δραστηριότητες team-
building: (Cooking Marathon, Orienteering, Building Benches) 
τα παιδιά έμαθαν διασκεδάζοντας.

Όλα τα workshops ήταν project-based, δηλαδή οι μαθη-
τές συνεργάστηκαν μεταξύ τους με στόχο τη δημιουργία ενός 
παραδοτέου (artifact). στο τέλος οι μαθητές παρουσίασαν 
τη δουλειά τους στους υπόλοιπους μαθητές του IC Summer 
School σε οργανωμένες παρουσιάσεις, όπως επίσης τη θε-
ατρική παράσταση και τις τρεις ταινίες που δημιούργησαν. 
την τελευταία Πέμπτη το απόγευμα διοργανώθηκε το“Parents 
Showcase”, όπου οι γονείς είχαν  την ευκαιρία να δουν από κο-
ντά τα έργα των παιδιών τους και να ενημερωθούν από τους 
διδάσκοντες.

Με την ολοκλήρωση του IC Summer School, μαθητές και 
γονείς κλήθηκαν να συμπληρώσουν ηλεκτρονικά ερωτηματο-
λόγια στα αγγλικά προκειμένου να καταγράψουν τις εντυπώ-
σεις τους και τις προτάσεις τους. 

το επόμενο IC Summer School θα ξεκινήσει στις 17 Ιου-
νίου 2013. Μέχρι τότε, μπορείτε να επισκέπτεστε το site 
http://summerschool.haef.gr. Για προεγγραφή μπορείτε να 
επικοινωνείτε απευθείας στο summerschool@haef.gr και στο 
210-6798180.

Το Informatics Center (IC), κοινό όραμα του δωρητή, αποφοίτου του Κολλεγίου, Γεωργίου Οικονόμου και του 
Ελληνοαμερικανικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Κολλεγίου Αθηνών - Κολλεγίου Ψυχικού) συνεχίζει τη μακρό-
χρονη παράδοση προσφοράς του Κολλεγίου στην ελληνική παιδεία και στην ελληνική κοινωνία. Το IC έχει ως 
αποστολή του να προσφέρει ένα χώρο συνεργασίας και δημιουργικότητας για μαθητές και εκπαιδευτικούς ώστε 
να μπορούν να γίνουν ενεργοί συμμέτοχοι στις σύγχρονες εξελίξεις και στα σύγχρονα θέματα, αναπτύσσοντας 
την κοινωνική υπευθυνότητα και ευαισθησία τους, σύμφωνα με τις αρχές και αξίες των ιδρυτών του Κολλεγίου.

Informatics Center (IC)
Summer School
στο Κολλέγιο

Τι είπαν οι μαθητές: 
■u The Summer School was 
an amazing experience

■u Excellent preparation and staff 
well organized

■u I like that I learned some very 
interesting things for my future 
like the product design and the 
presentation skills.

Τι είπαν οι γονείς:
■u Advanced education with lots 
of fun!

■u Excellent course enjoyable and 
beneficial. Well spent money.

■u Summer school for tomorrow’s 
leaders and opinion makers

 >>  KAINOTOMIA 



ΕΛΛΗΝΟΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΝ ΙΔΡΥΜΑ
ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ – ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΨΥΧΙΚΟΥ

ΕΙΔΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

T 210 6798100 • www.haef.gr

Ξένες Γλώσσες: Γαλλικά • Γερμανικά • Κινεζικά

Αθλητισμός - Χορός
Ωδείο Κολλεγίου
Θερινό Αθλητικό Πρόγραμμα
Your English Summer Camp
Summer School για εφήβους 13-17 ετών

Σεμινάρια Επαγγελματικής και Προσωπικής Ανάπτυξης
Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές
Ξένες Γλώσσες και Πολιτισμός
Κοινωνικές και Ανθρωπιστικές Επιστήμες
Καλλιτεχνικά Εργαστήρια

AΣΚΗΣΗ - ΑΘΛΗΣΗ

Γνώση • Δημιουργία • Εξέλιξη
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Η παιδεία δεν τελειώνει
με το σχολείο

Fitness Studio • Αεροβική Γυμναστική • Personal Training • Κολύμβηση • Ιδιαίτερα 
Μαθήματα Κολύμβησης • Υδρογυμναστική • Ποδόσφαιρο • Basketball • Volleyball • Τέννις • 
Squash • Yoga • Tai Chi • Μπαλέτο • Αργεντίνικο Tango/Salsa

Για Eνηλίκους επιλέξτε ανάμεσα σε περισσότερα από 140 μαθήματα

Για τα παιδιά μας

Ad_thisauros_teliko.ai   6/8/12   10:20:51 AM
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www.theboxtravel.com.gr
211 30 000 08

...κάθε ταξίδι σας.
    μία μικρή ζωή
   μέσα στη ζωή σας...

Reunions
u  REUNION ’67
45 XΡONIA

στις 24 σεπτεμ-
βρίου, είχαμε και 
πάλι την ευκαι-

ρία να ζωντανέψουμε 
στιγμές από το παρελ-
θόν στο Reunion των 45 
ετών από την αποφοίτη-
σή μας. Μαζευτήκαμε 41 
συμμαθητές και, σε κλί-
μα συγκίνησης, ανανεώ-
σαμε τους δεσμούς μας, 
δίνοντας την υπόσχεση 
να οργανώνουμε τη συ-
νάντηση σε ετήσια βάση. 
ή σκέψη μας ήταν φυσι-
κά και σε όσους δεν είναι 
πια μαζί μας, με τη βεβαι-
ότητα ότι δεν θα λησμο-
νηθούν ποτέ.

Γιώργος Κομνηνός '67 
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u  REUNION ’72
40 XΡONIA

Απίστευτο! Πέρασαν σαράντα  χρόνια από την απο-
φοίτησή μας! Πενήντα από τη στιγμή που πρωτο-
διαβήκαμε την πύλη του Μπενακείου! Άξιζε να το 

γιορτάσουμε, πράγμα που κάναμε την Πέμπτη 21 Ιουνί-
ου στο εντευκτήριο του σ.Α.Κ.Α. Ο ενθουσιασμός φάνηκε 

τόσο από την μεγάλη συμμετοχή – 80 
συμμαθητές σε μία τάξη που αποφοί-
τησαν 100 – όσο και από την παρουσία 
πολλών συμμαθητών εγκατεστημένων 
στην Αμερική, στη Ρωσία, στην Αγγλία, 
στην Κύπρο, στο βέλγιο, στην Αλβα-
νία… συγκινητική η στιγμή που συν-
δεθήκαμε μέσω Skype με συμμαθητές 
στην Αμερική που δεν κατώρθωσαν να 
έρθουν, καθώς και όταν είδαμε κινημα-
τογραφική ταινία με στιγμιότυπα από 

την σχολική μας ζωή. τον ιδιαίτερο χαρακτήρα της 40ης 
επετείου τόνισαν η έκδοση ενός νέου Θησαυρού της τάξε-
ως του ’72 με άφθονο φωτογραφικό υλικό και η ενδελεχής 
έρευνα που έκανε ο Γιάννης Πεχλιβανίδης στο αρχειακό 
υλικό του Κολλεγίου, και το οποίο παρουσιάστηκε από τον 
ίδιο και από συμμαθητές μας που είχαν γράψει τα κείμενα...

Αναμνήσεις, ιστορίες, αναπολήσεις, πλάκες, ζεστό 
κλίμα, ευχαριστημένα πρόσωπα, συγκινημένα πρόσωπα, 
ωραία πρόσωπα, περάσαμε όλοι πολύ ωραία… Να είμα-
στε όλοι καλά και να γιορτάσουμε και τα 50 μας χρόνια!

Θερμές ευχαριστίες στον Χρήστο Αργυρού για την προ-
σφορά των εύγευστων κρασιών και της σαμπάνιας, στον 
Νίκο Πολυκρέτη για την επιμέλεια του νέου Θησαυρού, 
στον Γιώργο Καλοφωλιά ’81 για την βοήθειά του στην έκ-
δοσή του και στους δημήτρη Κονδύλη, Ανδρέα σταματίου, 
Γιώργο δεμαθά, Άγγελο δάβαρη, Πέτρο Καραδόντη, Θω-
μά λογοθέτη, Μάνο Μαρκάκη, Άκη Παϊταζόγλου, Γιάννη 
Πεχλιβανίδη και Νίκο Χαραλάμπους για τη μεγάλη συμ-
βολή τους στην επιτυχία της εκδήλωσης. 

Γιάννης Καλόγνωμος ’72
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Reunions

u  PAMPERs ’87 – sENIORs ’88
25 XΡONIA
Παρασκευή, 6 Ιουλίου 2012 

ξέρω πως θα ακουστεί κοινότοπο και τετριμμέ-
νο, αλλά στην τάξη μας κυκλοφορεί μεγάλη αγά-
πη μεταξύ μας, έχουμε αδερφώσει, κουμπαριά-

σει και αγαπηθεί από τα παιδικά μας χρόνια και κρατάμε 
γερά ακόμα. Κάθε συνάντηση (και βρισκόμαστε σε δια-
φορετικές ομάδες κατά καιρούς) είναι γεμάτη χαρά και 
προσμονή, πολύ γέλιο και ειλικρινή διασκέδαση και επι-
κοινωνία, ίσως καμιά φορά παραβλέποντας τις ηλικια-
κές μας προσμονές (κυρίως προς τα κάτω). Οι επικοι-
νωνίες μας είναι τακτικές μέσω e-mail και facebook και 
γενικώς βρισκόμαστε σε επαφή στο μεγαλύτερό μας μέρος.  
Αποδεχόμενοι την πρόσκληση του Κολλεγίου και του Προ-
έδρου κ. Πολλάλη, αργά το απόγευμα περίπου 110 συμ-
μαθητές και μερικοί αειθαλείς καθηγητές μας, βρεθήκαμε 
έξω από το Θέατρο για τα παραδοσιακά πια λόγια, φα-
γητό, ποτό και ανταλλαγές «φιλοφρονήσεων». Για άλλη 
μία φορά στο κάλεσμα απάντησαν συμμαθητές από χώρες 
όπως ήΠΑ, Αγγλία, Ισραήλ, σουλτανάτο του Ομάν, Εμιρά-
τα, Γαλλία και αρκετές άλλες. ή χαρά όλων ήταν μεγάλη. 
ή βραδιά συνεχίστηκε στη λέσχη των Αποφοίτων μέ-
χρι τις πρώτες πρωινές ώρες, και είμαι σίγουρος πως αν 
μπορούσαμε θα συνεχίζαμε για μία-δύο μέρες ακόμα, μέ-
σα σε κλίμα χαράς, ευεξίας και ανταλλαγής πληροφορι-
ών, πειραγμάτων και ζεστής ανθρώπινης επαφής. Μας 
ήταν σχετικά απίστευτο πώς πέρασαν 25 χρόνια από τό-
τε, οπότε ως θέμα το αγνοήσαμε και περιοριστήκαμε στο 
να περάσουμε καλά, με πολλά γέλια σε μία ατμόσφαιρα 
που θα μπορούσε κανείς να χαρακτηρίσει ως γιορτινή.  
Μας ευχόμαστε στα 50 να είμαστε όλοι εκεί με την ίδια χα-
ρά και ζέση. Ηλίας Νικολακόπουλος ’87* Θερμές ευχαριστίες στη Ρενάτα Σαΐτη ’00 για το φωτογραφικό υλικό.



Επειδή η πέτρα είναι το μεράκι μας... 
...από το 1890 δουλεύουμε την πέτρα με προσήλωση και ευαισθησία, 
επενδύουμε στην τεχνογνωσία και δίνουμε τη διάσταση της φύσης 
σε κάθε μας δημιούργημα. Το πολυάριθμο συνεργείο και η πολύχρονη 
πείρα στις πέτρινες επενδύσεις κατοικιών και εκκλησιών, έφεραν την 
καταξίωση στο χώρο, επιδεικνύοντας έργα υψηλής αισθητικής σε κάθε 
γωνιά της Ελλάδας. Με γνώμονα τις προσωπικές σας ανάγκες και επιθυμίες, 
κάνουμε εκείνο που ονειρεύεστε ανώτερο των προσδοκιών σας!

www.theodorou.info  |  +30 6932378444  |  Θεοδώρου Κωστής ‘88

βα
σάλ

της
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Reunions

u  PAMPERs ’92 – sENIORs ’93
20 XΡONIA

στις 12 Ιουλίου πραγματοποιήθηκε το 
reunion των Pampers 1992 - Seniors 
1993. Με αφορμή τα 20 χρόνια από την 

αποφοίτηση των Pampers, συναντηθήκαμε στη 
λέσχη του σΑΚΑ, όπου συγκεντρώθηκαν πε-
ρισσότεροι από 150 συμμαθητές από την Ελλά-
δα και το εξωτερικό. 

συζητήσαμε, θυμηθήκαμε ιστορίες (οριακά 
πριν από την παραγραφή τους…!), διασκεδάσα-
με με δικούς μας DJs και είδαμε συμμαθητές που 
είχαν να έρθουν στο σχολείο από τη βραδιά του 
Commencement!  

Θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά τους Αντώ-
νη σολωμό, Μαρία Ανδριανού, Γιώργο Μυλωνά-
δη, δημήτρη λιβέριο και τζωρτζίνα Γυφτοπού-
λου για την πολύτιμη βοήθειά τους στην οργά-
νωση της βραδιάς, τον μοναδικό Αλέξη Κομσέλη 
- παρουσιαστή, τον ήλία Αλεξάκη για την οπτι-
κο-ακουστική έκπληξη, τον Γιάννη Χατζηασλά-
νη για τη μουσική, τον Γιάννη Παπουτσάκη για 
τις φωτογραφίες και τη Μέλη ξένου ’94 για την 
άμεση ανταπόκρισή της.

 Ελπίζω το 2017 να είμαστε ακόμα περισσό-
τεροι! Ελένη Αλεξίου ’92

Θερμές ευχαριστίες
στο χορηγό μας



u  PAMPERs ’97 – sENIORs ’98
15 XΡONIA

το σάββατο 15 σεπτεμβρίου πραγματοποιήθηκε 
στη λέσχη του σΑΚΑ το reunion της τάξης του 
1997 (Pampers ’97 & Seniors, IB ’98) για τα 15 χρό-

νια από την αποφοίτησή μας. Εκατό περίπου συμμαθη-
τές, αρκετοί από το εξωτερικό, οι 
οποίοι ήρθαν ειδικά για το reunion, 
μαζευτήκαμε για να πούμε τα νέα 
μας και να θυμηθούμε τα παλιά. ή 
βραδιά κύλησε όμορφα, χωρίς την 
αναμενόμενη βροχή (!) με αρκετό 
ποτό, φαγητό και χορό μέχρι αργά. 

Ευχόμαστε το επόμενο reunion να έχει ακόμα μεγαλύτε-
ρη συμμετοχή και επιτυχία! Δ. Αγαπαλίδη ’97

Μην ανησυχείτε 
σας έχουµε  

καλυµµένους!

Γνωρίστε το babyproofing 
κάνοντας ραντεβού 
µε το µηχανικό µας*

Βρείτε στο eshop µας
800+ προϊόντα που θα σας λύσουν τα χέρια

*ραντεβού και απογεύµατα στο χώρο σας
Δ. Γιαννακάκης ΄99

www.safebebe.gr ● 210 3800908

 ktx_safebebe.indd   1 9/18/12   1:01:19 AM
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u  REUNION ’02
10 XΡONIA

δέκα χρόνια μετά, υπήρχαν 
πολλά που έμοιαζαν ίδια με 
τότε. Οι όμορφες αναμνήσεις 

που ξαναζωντάνεψαν και η υπέροχη 
βραδιά που ακολούθησε έδωσαν την 
αφορμή να ανανεωθούν οι δεσμοί που 
μας συνδέουν από 
τότε που μοιραζό-
μασταν τις αγω-
νίες μας στα ίδια 
θρανία.

στις 8 σεπτεμ-
βρίου, 170 και 
πλέον συμμαθη-
τές θυμηθήκαμε 
τα παλιά και δι-
απιστώσαμε ότι, 
παρά τις αναπό-
φευκτες αλλα-
γές στη ζωή μας, 
τα σχολικά χρό-
νια προσφέρουν 
τις πιο διαχρονι-
κές ανθρώπινες 
σχέσεις. συγκινη-
θήκαμε, μεταφερ-
θήκαμε νοερά στο 
παρελθόν, υποδεχθήκαμε όσους ταξί-
δεψαν από το εξωτερικό και στείλαμε 
τη σκέψη μας σε όσους δεν κατάφεραν 
να είναι μαζί μας, προσδοκώντας ότι 
σύντομα θα ξαναέχουμε την ευκαιρία. 

Με πολύ κέφι και χορό μέχρι τις 
πρώτες πρωϊνές ώρες, αντιμετωπίσα-
με το γεγονός ότι....μεγαλώνουμε (!!!) 
και δώσαμε την υπόσχεση να βρισκό-
μαστε συχνότερα για να επαναλαμ-
βάνουμε ανάλογες στιγμές.

Έλλη Καστρινάκη - 
Ανέστης Σκαραμαγκάς ’02

Χάρη στην αμέριστη αρωγή οικονομικών 
υποστηρικτών και μελών της Οργανωτικής 
Επιτροπής, η Τάξη μας, από κοινού με τους 
Καθηγητές που τίμησαν την εκδήλωση με 
την παρουσία τους, και παρά τη δύσκολη 
για όλους μας συγκυρία, προσέφερε στο Τα-
μείο Υποτροφιών το ποσό των 1.170€

Φωτογραφίες: δαμιανός Κάρτας / Koromilas Photo & ImagingReunions

Class Reunion 2002
ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΕΣ

(Μ Ε  Α ΛΦΑ Β Η Τ Ι Κ Η  Σ Ε Ι ΡΑ)

Α Λ Ι Ο Σ Σ Α  Γ Κ Ρ Ι Σ Ι Ν

Μ Ε Λ Ι Σ Σ Α  Δ Ι Α Μ Α Ν Τ Ι Δ Η

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  www.	  CoutroubisLaw .com	  
                                     11 Alopekis Street, Kolonaki, Athens, Greece	  

Α Λ Ε Ξ Α Ν Δ Ρ Ο Σ  Κ Ο Υ Τ Ρ Ο Υ Μ Π Η Σ

Α Λ Ε Ξ Ι Α  Κ Ο Υ Φ Ο Π Α Ν Τ Ε Λ Η

Α Ν Α Σ Τ Α Σ Ι Α  Κ Ω Ν Σ Τ Α Ν Τ Α Κ Α Τ Ο Υ

Κ Υ Ρ Ι Α Κ Ο Σ  Λ Υ Γ Ι Ν Ο Σ

Α Λ Ε Ξ Η Σ  Μ Α Ρ Ι Ν Ο Π Ο Υ Λ Ο Σ

Δ ΑΦ Ν Η  Α Λ Ι Β Ι Ζ Α Τ Ο Υ

Α Λ Ε Ξ Ι Α  Π Ε Ν Θ Ε Ρ Ο ΥΔ Α Κ Η

10 χΡΟνΙΑ

Ευχαριστούμε τον Γιώργο Καράγιωργα ’01
για τη βοήθειά του

Eυχαριστίες στους Θ. Νατιώτη, β. Μάρκου,  Μ. Αποστόλου '88 και Μ. ξένου '94.





ενημέρωση

Η νέα σχολική χρονιά 
ξεκίνησε, σε μια ε-
ποχή ιδιαίτερη από 

πολλές απόψεις, απαιτητι-
κή, αν όχι δύσκολη, με νέ-
ες προκλήσεις στις οποίες 
καλούμαστε όλοι να αντε-
πεξέλθουμε.  Μέσα σε αυ-
τό το ενδιαφέρον κλίμα, ό-
λοι μας και ο καθένας ξεχω-
ριστά, οφείλουμε να αντα-
ποκριθούμε στα νέα δεδο-
μένα, να διατηρήσουμε τα 
«κεκτημένα», να αναμορ-
φώσουμε και αναθεωρή-
σουμε δεδομένα και μερι-
κές φορές να δημιουργή-
σουμε από την αρχή.

Α ν ταποκρινόμε νος 
στις περιστάσεις, ο 
σύλλογός μας, στρέ-

φεται προς τον απόφοι-

το, με σκοπό τη στήριξή 
του. Ήδη από τον σεπτέμ-
βριο, ξεκίνησε (επανεκκί-
νησε) η λειτουργία της υ-
πηρεσίας του CDO (Career 
Development Office) με τη 
συνδρομή της ξένιας Πα-
σχοπούλου ’91, η οποία εί-
ναι υπεύθυνη του εν λόγω 
τομέα και την οποία κα-
λωσορίζουμε στο σύλλο-
γό μας. Οι απόφοιτοι έ-
χουν πλέον τη δυνατότη-
τα να στραφούν προς το 
σύλλογο αναζητώντας κα-
τευθύνσεις – συμβουλές α-
ναφορικά με την επαγγελ-
ματική τους σταδιοδρομία, 
την εξέλιξη αυτής ή και την 
έναρξή της. Παράλληλα έ-
χουν την δυνατότητα να 
προσφέρουν θέσεις εργα-
σίας μέσω του CDO, προ-

κειμένου να στελεχώσουν 
τις Εταιρίες τους. Ο σΑΚΑ 
χρησιμοποιεί όλα τα μέσα 
που διαθέτει για την ορθή 
λειτουργία της υπηρεσί-
ας, την άμεση ανταπόκρι-
ση στις ανάγκες των ενδια-
φερομένων και την αποτε-
λεσματική παροχή στήρι-
ξης. Για περισσότερες πλη-
ροφορίες μπορείτε να επι-
κοινωνήσετε απευθείας με 
την υπηρεσία (cdo@saka.
gr, 2106722067), καθώς και 
να παρακολουθείτε τις ε-
νημερώσεις μας μέσω του 
Ερμή, της ιστοσελίδας μας, 
του bulletin και των μέσων 
κοινωνικής δικτύωσης, ό-
που διατηρεί ο σύλλογος 
ομάδες/σελίδες με τα δια-
κριτικά του. 

Παράλληλα, στο πλαί-
σιο του προγραμμα-
τισμού για τη νέα 

«σχολική» χρονιά, θέση 
του συλλόγου είναι ο προ-
σανατολισμός των δράσε-
ών του γύρω από τον από-
φοιτο και η στήριξή του, εί 
δυνατόν, με τα μέσα που δι-
αθέτει. Πέρα από τις ορα-
τές και γνωστές δράσεις, ό-
πως οι αθλητικές δραστη-
ριότητες και οι εκδηλώσεις 
που επιτυγχάνουν την επι-
κοινωνία – επαφή με συμ-
μαθητές και φίλους από το 
σχολείο, κατεύθυνσή μας 
είναι η ενδυνάμωση και 
αποτελεσματική επικοι-
νωνία των υπηρεσιών μας 
προς τον απόφοιτο, προ-
κειμένου αφενός να γνω-
ρίσει καλύτερα το σύλλο-
γο, αφετέρου να έρθει πιο 
κοντά σε αυτόν και το σχο-
λείο μας και να συμμετέ-
χει ενεργά και με τον τρό-
πο που επιλέγει στις δρά-
σεις μας, στηρίζοντας και 

προσφέροντας ταυτόχρο-
να στο σύλλογο και στους 
συναποφοίτους του. Χα-
ρακτηριστικά αναφέρω ό-
τι στο πλαίσιο της στήρι-
ξης μελών μας, το τελευ-
ταίο τρίμηνο, με την ευγενή 
προσφορά συναποφοίτου 
μας, χορηγήθηκαν σε δύο 
νέους αποφοίτους μας υ-
ποτροφίες για προπτυχια-
κά προγράμματα σε ιδιωτι-
κό πανεπιστήμιο που λει-
τουργεί στην Ελλάδα, κα-
θώς και υποτροφία για πα-
ρακολούθηση σεμιναρίων 
επαγγελματικής κατάρτι-
σης από έτερο συναπόφοι-
το. Πλείστες άλλες δράσεις 
ήδη λειτουργούν με αποτε-
λεσματικότητα, πραγματο-
ποιούνται ή και σχεδιάζο-
νται, στις οποίες σας προ-
σκαλούμε να συμμετέχετε, 
παρακολουθώντας τις ε-
νέργειές μας.

Σ την παρούσα ενημέ-
ρωση τέλος, ας μου ε-
πιτραπεί να κάνω ένα 

προσωπικό κλείσιμο, κάνο-
ντας μνεία στην απώλεια 
του τζόννυ βεκρή ’78. Εί-
ναι τιμή μου που τον γνώρι-
σα και εργάστηκα μαζί του 
στο γραφείο του 9 χρόνια 
και είχα την ευκαιρία να 
τον γνωρίσω ως άνθρωπο, 
δικηγόρο τον οποίο θαύμα-
σα και από τον οποίο έμα-
θα πολλά, οικογενειάρχη 
και φίλο. ή παρουσία του 
πάντα ήταν έντονη σε ό-
λους τους χώρους που δρα-
στηριοποιείτο και η απου-
σία του είναι μεγάλη σε ό-
λους εμάς που τον γνωρί-
σαμε και τον αγαπήσαμε. 
την ειλικρινή μου στήριξη 
στην οικογένειά του, στους 
φίλους του και τους συμμα-
θητές του.

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

Αγαπητοί συναπόφοιτοι,
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 Στις 27 Αυγούστου δημοσιεύθηκαν από το Υπουργείο Παιδείας οι βαθμολο-
γικές «βάσεις» των Πανελλαδικών Εξετάσεων για την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση. 
Όπως προκύπτει από μια πρώτη επεξεργασία των στοιχείων αυτών, το ποσοστό 
επιτυχίας των αποφοίτων 2012 Γενικού Λυκείου Κολλεγίου Αθηνών-Κολλεγίου 
Ψυχικού ήταν, για μια ακόμη χρονιά, πολύ υψηλό (96,6% του συνόλου των με-
λών της τάξης που επιδίωξαν την εισαγωγή τους σε ελληνικά ιδρύματα Τριτο-
βάθμιας Εκπαίδευσης). Οι περισσότεροι απόφοιτοί μας εισήχθησαν σε Πανεπι-
στημιακές σχολές της πρώτης προτίμησής τους. Επίσης 17,4% των αποφοίτων 
μας Γενικού Λυκείου υπέβαλαν αίτηση σε Πανεπιστήμια του εξωτερικού –κυρί-
ως των ΗΠΑ και της Βρετανίας– και έγιναν δεκτοί στο σύνολό τους. Ειδικότερα 
ως προς τις επιδόσεις των αποφοίτων μας του IB, σημειώνεται ότι 97,5% έγιναν 
δεκτοί σε Πανεπιστήμια των ΗΠΑ, της Βρετανίας και άλλων ευρωπαϊκών χωρών. 
Ενδεικτικά αναφέρονται μερικά από τα Πανεπιστήμια του εξωτερικού, στα οποία 

εισήχθησαν απόφοιτοί μας του 2012: Princeton, Yale, Columbia, Penn, Brown, 
Dartmouth, Tufts, Carnegie Mellon, UC Berkeley, UCLA, Welleslay, Emory, USC, 
Wesleyan (ΗΠΑ), Cambridge, Imperial, LSE, UCL, Warwick, Bath, King’s College, 
Queen Mary (Βρετανία), Bocconi (Ιταλία). Αναλυτική παρουσίαση των αποτε-
λεσμάτων, με πληρέστερη επί μέρους πληροφόρηση σχετικά με την εισαγωγή 
των αποφοίτων 2012 του Κολλεγίου στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, θα περι-
λαμβάνεται στην Ετήσια Έκθεση του Ελληνοαμερικανικού Εκπαιδευτικού Ιδρύ-
ματος 2011-2012.

 Το Ελληνοαμερικανικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (Κολλέγιο Αθηνών-Κολλέγιο Ψυ-
χικού) συμμετέσχε για πρώτη φορά στην έρευνα «Best Workplaces», η οποία έχει 
ως αντικείμενο την αξιολόγηση εταιριών/οργανισμών ως προς το εργασιακό πε-
ριβάλλον τους. Στη φετινή έρευνα –η οποία διενεργήθηκε στην Ελλάδα για 10η 
συνεχή χρονιά –έλαβαν μέρος συνολικά 51 εταιρίες/οργανισμοί και 21.634 ερ-
γαζόμενοι. Το ΕΕΙ βραβεύθηκε, καταλαμβάνοντας τη 10η θέση στην κατηγορία 
«Οργανισμοί που απασχολούν πάνω από 250 εργαζομένους». 

 Τη σχολική χρονιά 2012-2013 παραμένουν επικεφαλής των Επιτροπών για 
την ενίσχυση του Ταμείου Υποτροφιών ο Δημήτρης Βαμβακόπουλος ́ 64 με συ-
νεργάτη-βοηθό τον Στέλιο Χαρτζίδη ΄93 (Alumni Fund Drive-AFD), η Αλίκη Κε-
λαϊδή-Χατζοπούλου, με αντιπρόεδρο τη Μαργαρίτα Κουτεντάκη και υπεύθυνη 
του Μόνιμου Μπαζάρ τη Ρένα Σκαρβέλη-Καλογερά (Parents Fund Drive-PFD) 
και η Έπη Δούμα (Past Parents Fund Drive-PPFD).

νέα από το σχολείο μας*

ΜΕΣΑΙΑΣ ΚΑΜΠΙΝΑΣ (MIDSIZE JETS)
Citation XLS  8+1 θέσεων
Learjet 60  7+1 θέσεων

ΜΙΚΡΗΣ ΚΑΜΠΙΝΑΣ (LIGHT JETS)
Citation ΙΙ/Bravo 7+1 θέσεων
Citation CJ2+ 6-8 θέσεων
Premier I/IA  6 θέσεων
Citation CJ1+  5 θέσεων

A E Ρ Ο Π Λ Α Ν Α  J E T

ΜΕΓΑΛΗΣ ΚΑΜΠΙΝΑΣ (HEAVY JETS)
Gulfstream G450  14 θέσεων
Embraer Legacy 600  13 θέσεων
Gulfstream G550 16 θέσεων
Global Express XRS 14 θέσεων

Ε Λ Ι Κ Ο Φ Ο Ρ Α - Τ U R B O P R O P
Fokker 50 50 θέσεων
ΒAe 41 Jetstream  29 θέσεων
BAe 32 Jetstream 18 θέσεων
Cessna Grand Caravan  9 θέσεων
Κing Air 200  8 θέσεων
Piper Cheyenne  5+1 θέσεων
Piper PA 31P Navajo 5 θέσεων
Beech Baron 58  4 θέσεων

Η απόλυτη
εξειδίκευση στις

Ναυλώσεις
Επιχειρηματικών

Αεροσκαφών

ΓΙΑ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ καλέστε όλο το 24ωρο
στο 210 96 05 555 &  6982 333 444

ΜΑGNA AVIATION - Ιθώμης 39, 165 61 Γλυφάδα, T.: 210 960 5555, F.: 210 960 2565
www.magna-aviation.com, charter@magna-aviation.com

E Λ Ι Κ Ο Π Τ Ε Ρ Α
Βell 430 6-8 θέσεων 
Agusta A109  6-7 θέσεων
Bell 407 6 θέσεων
Bell 206L3 Long Ranger 6 θέσεων
Bell 206B3 Jet Ranger 4 θέσεων
Eurocopter AS-355  5 θέσεων
Robinson 44  3 θέσεων

ή δΙΕυΘυΝσή τωΝ σΧΟλΕΙωΝ τΟυ Ε.Ε.Ι.
2012-2013

Διευθυντής/President: σπύρος Ν. Πολλάλης

ΚΟλ λΕΓΙΟ ΑΘήΝωΝ
Συνδιευθυντής: 

διονύσιος τσελέντης
λυΚΕΙΟ

Διευθυντής: 
διονύσιος τσελέντης

Αναπληρώτρια Διευθύντρια: 
Αμαλία τσιτσά
Υποδιευθυντής: 

Χρίστος Κωνσταντόπουλος
Υποδιευθύντρια: 

Ευαγγελία βλάχου

ΓυΜΝΑσΙΟ

Διευθυντής: 
δημήτριος Κολυβάς

Αναπληρωτής Διευθυντής: 
Χρήστος Παπανικολάου

Υποδιευθύντρια: 
βασιλική Μουμτζή

δήΜΟτΙΚΟ

Διευθυντής: 
λουκάς Ζάχος

Αναπληρώτρια Διευθύντρια: 
Γεωργία Μέγα
Υποδιευθυντής: 

Ιωάννης Καλογεράς
Υποδιευθύντρια: 

Ελευθερία Καμπέρη

ΚΟλ λΕΓΙΟ Ψ υΧΙΚΟυ
Συντονιστής Σχολ. Μονάδων:

Απ. Αθανασόπουλος

λυΚΕΙΟ

Διευθυντής: 
Απ. Αθανασόπουλος

Αναπληρώτρια Διευθύντρια: 
Ανασ. Παπακωστοπούλου

Υποδιευθυντής: 
Αθανάσιος

Παναγιωτόπουλος
Ι.Β. Coordinator: 

σοφία Αρδιτζόγλου

ΓυΜΝΑσΙΟ

Διευθυντής: 
δημήτριος τσίγκρος

Αναπληρωτής Διευθυντής: 
λεωνίδας Καίσαρης

Υποδιευθυντής: 
Παναγιώτης Γιαννουλάτος

δήΜΟτΙΚΟ

Διευθυντής: 
βασίλειος τερζής

Αναπληρωτής Διευθυντής: 
Παναγιώτης Καρδάρας

Υποδιευθυντής: 
βασίλειος Ζώσης

Υποδιευθύντρια: 
Ευτυχία λούβρου

*  Θερμές ευχαριστίες στο Γραφείο Δημοσίων Σχέσεων για την ευγενική παραχώρηση του υλικού.
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το IST (Independent Science and Technology) 
College, στο πλαίσιο του προγράμματος υπο-
τροφιών του, προσέφερε στους αποφοίτους του 

Ελληνοαμερικάνικου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος για το 
ακαδημαϊκό έτος 2012-2013 δύο υποτροφίες πλήρους 
φοίτησης. Δικαιούχοι των μεταπτυχιακών υποτροφιών 
είναι οι Παύλος Κορδογιαννόπουλος και Γεωργία Πα-
παλεβέντη, οι οποίοι επέλεξαν το πρόγραμμα MSc in 
Management. 

το IST College ιδρύθηκε το 1989 με όραμα την παροχή 
υψηλής ποιότητας πανεπιστημιακής εκπαίδευσης σε άμεση 
συνάρτηση με τις απαιτήσεις της αγοράς εργασίας. 

Από το 1992, το IST College σχεδιάζει και πραγματοποι-
εί την ακαδημαϊκή του δραστηριότητα σε συνεργασία με το 
κρατικό βρετανικό Πανεπιστήμιο του Hertfordshire, προ-
σφέροντας προπτυχιακά και μεταπτυχι-
ακά προγράμματα σπουδών του Πανεπι-
στημίου στην Ελλάδα, σε τρεις ευρείς επι-
στημονικούς τομείς: Επιχειρησιακές και 
Οικονομικές Επιστήμες, Επιστήμη υπο-
λογιστών-Πληροφορική, Ανθρωπιστικές 
Επιστήμες-Επιστήμες υγείας. 

To IST College αφουγκράζεται τις 
ανάγκες της ελληνικής κοινωνίας, κατανοώντας ότι οι ση-
μερινές συνθήκες απαιτούν την ανάπτυξη στενής και απο-
τελεσματικής συνεργασίας μεταξύ εκπαιδευτικών ιδρυμά-
των και επιχειρήσεων. Έτσι, υιοθετεί ένα νέο, καινοτόμο 
μοντέλο σπουδών το οποίο ονομάζεται «business facing». 
Οι σπουδές μοιάζουν περισσότερο με άσκηση επαγγέλ-
ματος, ενώ καθηγητές και φοιτητές δουλεύουν στενά με 
τους επαγγελματίες όλων των κλάδων. δεν είναι τυχαίο 
ότι το Πανεπιστήμιο του Hertfordshire, το συνεργαζόμε-
νο με το IST College, βρετανικό πανεπιστήμιο απέσπα-
σε το βραβείο του καλύτερου επιχειρησιακού πανεπιστη-
μίου (Entrepreneurial University of the Year) στο θεσμό 
«University of the Year Αward», ο οποίος τελεί υπό την 
αιγίδα του Εθνικού συμβουλίου Επιχειρηματικότητας της 
βρετανίας.

το IST College εφαρμόζει αυτό το νέο μοντέλο πανεπι-
στημιακών σπουδών, στοχεύοντας στη σύνδεση της εκπαί-
δευσης με την αγορά εργασίας και την προαγωγή της επι-
χειρηματικότητας μέσα από:
■u την προσφορά ακαδημαϊκών προγραμμάτων, 
Bachelor’s & Master’s, που συνδυάζουν τη θεωρία 
με τη διεθνή μεθοδολογία και πρακτική, ενώ ταυ-
τόχρονα απαντούν και είναι προσαρμοσμένα στις 
απαιτήσεις της ελληνικής πραγματικότητας και της 
αγοράς εργασίας.

■u την υπογραφή μνημονίου συνεργασίας και συνα-
ντίληψης με το Εμπορικό & βιομηχανικό Επιμελη-
τήριο Αθηνών (ΕβΕΑ) με σκοπό τη βελτίωση της 
ανταγωνιστικότητας των ελληνικών επιχειρήσεων 
και της οικονομίας γενικότερα.

■u την οργάνωση σειράς ενεργειών για τους φοιτητές 
– διαλέξεις, παρουσιάσεις, εκπαιδευτικές επισκέ-
ψεις, διαγωνισμούς σε συνεργασία με επιχειρήσεις 

και οργανισμούς, με στόχο την επα-
φή των φοιτητών του IST College με 
το εργασιακό περιβάλλον και τον 
επιχειρηματικό κόσμο. 

Χαρακτηριστικό παράδειγμα διάδοσης του επιχειρημα-
τικού πνεύματος αποτελεί ο διαγωνισμός επιχειρηματικό-
τητας και καινοτομίας με τίτλο «Crazy Business Ideas» που 
διοργάνωσε το IST College για 2η συνεχή χρονιά με στόχο 
να δώσει την ευκαιρία σε νέους απ’ όλη την Ελλάδα να ανα-
δείξουν τις ιδέες τους για ένα νέο προϊόν ή υπηρεσία, αλ-
λά και να τις μετουσιώσουν σε επιχειρηματική πράξη. Φέ-
τος, μετά τη μεγάλη επιτυχία του περυσινού διαγωνισμού, 
το  Crazy Business Ideas  τέλεσε υπό την Αιγίδα της Γενι-
κής Γραμματείας Νέας Γενιάς και του Εμπορικού και βιο-
μηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών (Ε.β.Ε.Α.).

 εΠίκοίνώνία 

Διεύθυνση: Πειραιώς 72, Μοσχάτο 18346,Τηλέφωνο: 210 4822222
Fax: 210 4821850, E-mail: info@ist.edu.gr, Web: www.ist.gr

IST COLLEGE Υποτροφίες σε αποφοίτους
σε συνεργασία με το ΣΑΚΑ



ΑΡΧΟΝΤΙΚΟ ΚΑΛΤΕΖΙΩΤΗ
Μια ξεχωριστή ιστορία φιλοξενίας

Ένα από τα πιο επιτυχημένα ορεινά resort στην Πελοπόννησο, το ΑΡΧΟΝΤΙΚΟ ΚΑΛΤΕΖΙΩΤΗ, 
αποτελεί μοναδικό προορισμό για αποδράσεις με φόντο το ελατοσκέπαστο Μαίναλο. 

Η μοναδικότητα του συγκροτήματος έγκειται στις ανέσεις και την πολυτέλεια των δωματίων, 
στο άψογο service, στους ατμοσφαιρικούς κοινόχρηστους χώρους, 

την ευγένεια και τη φιλοξενία των ιδιοκτητών.
ΑΡΧΟΝΤΙΚΟ ΚΑΛΤΕΖΙΩΤΗ.  Ένας χώρος που μπορεί να προσφέρει luxury weekends 

σε μια από τις δημοφιλέστερες «γειτονιές» της Ορεινής Ελλάδας, την Αρκαδία, 
μόλις μιάμιση ώρα από την Αθήνα.

LUXURY BOUTIQUE HOTEL - SUITES & VILLAS

Κάψια Μαντινείας / Ορεινή Αρκαδία / Τ.Κ. 22 100 / Τηλ.: 2710 235822-3, 234341, 234347 / Fax: 2710 234335 
e-mail: info@kaltezioti.gr / www.kaltezioti.gr
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Αυτές τις προτεραιότητες θέσαμε εξ αρ-
χής στο εγχείρημα του My Playce. το My 
Playce @ Ψυχικό συνεχίζει για 5η χρονιά 
την επιτυχημένη πορεία του στον τομέα 
της δημιουργικής απασχόλησης παιδιών με 
μότο το τρίπτυχο PLAY-CREATE-EDUCATE. 
Ήδη με το My Playce @ Ερυθραία στα βό-
ρεια Προάστια επιχειρούμε να επεκτείνου-
με αυτές τις συνθήκες οργανωμένης δημι-
ουργικής απασχόλησης σε παιδιά προσχο-
λικής ηλικίας.στο My Playce τα παιδιά μα-
θαίνουν να μοιράζονται, να περιμένουν τη 
σειρά τους, να λειτουργούν σε μια ομάδα με 
«κανόνες», με αρχή, μέση και τέλος. 

Ας γίνουμε πιο συγκεκριμένοι…
■■ στους Μικρούς σκούφους τα παιδιά εξα-

σκούν την λεπτή κινητικότητα τους, μα-
θαίνουν να μετράνε καθώς βάζουν κου-
ταλιά-κουταλιά τα υλικά , μαθαίνουν την 
προέλευση των υλικών και πειραματίζο-
νται με καινούριες γεύσεις, που συχνά 
αρνούνται να δοκιμάσουν στο σπίτι. 

■■ στους Μικρούς συνθέτες παίζουν με τους ήχους. τρα-
γουδούν γνωστά και αγαπημένα τραγούδια και μαθαί-
νουν πολλά καινούρια. Εξασκούνται στο να αναγνωρίζουν 
ήχους, παίζουν με κρουστά όργανα, χορεύουν και θα περ-
νούν ευχάριστα και δημιουργικά!

■■ Οι Μικροί Πικάσο είναι ένα μάθημα γεμάτο εκπλήξεις και 
καινούργια συναισθήματα για τα παιδιά! Φτιάχνουν τις 

πρώτες τους κατασκευές και η ικανοποίηση 
στα μάτια τους είναι μεγάλη. Μαθαίνουν 
τα χρώματα, βουτάνε τα χέρια τους στις 
μπογιές και αυτό τους δίνει μεγάλη αυτο-
πεποίθηση. ξεκινάει έτσι η επαφή τους με 
την τέχνη, αναπτύσσεται η φαντασία τους 
και ενισχύεται ο οπτικοκινητικός τους συ-
ντονισμός.
■■■στους Μικρούς Πρωταθλητές, στο χορό 
και στο judo, τα παιδιά γνωρίζουν το σώμα 
τους και τις δυνατότητές τους. Αναπτύσ-
σουν τις κινητικές τους δεξιότητες και ελέγ-
χουν τα αντανακλαστικά τους μέσα από την 
ισορροπία, το σκαρφάλωμα, το τραμπολίνο, 
τα εμπόδια και τα παιχνίδια με τις μπάλες. 
Με αυτό τον τρόπο η πειθαρχία και ο έλεγ-
χος των κινήσεων μαθαίνονται από νωρίς.

σημαντικό ρόλο στις ηλικίες αυτές έχει 
και η εκμάθηση ξένων γλωσσών, γι αυτό και 
τα playgroup στα αγγλικά είναι από τα πιο 
αγαπημένα μαθήματα στο My Playce. σαν 
σφουγγάρια, τα παιδιά μαθαίνουν αγγλικά 
με τραγούδια, παιχνίδια και κατασκευές, 

χωρίς ιδιαίτερη προσπάθεια.
Για εμάς τα παιδιά είναι οι πιο αυστηροί κριτές. Έχουν 

άποψη και γούστο και αν κάτι τους αρέσει θα το εκφράσουν. 

Τα My Playce @ Ψυχικό & @ Ερυθραία, προσκαλούν όλους, 
γονείς και παιδιά, να επισκεφθούν τους χώρους και τις εγκα-
ταστάσεις τους προκειμένου να αναζητήσετε από κοινού τη 
δραστηριότητα που ταιριάζει καλύτερα στο δικό σας  παιδί.

Δημιουργική απασχόληση 
στην προσχολική ηλικία
Το εγχείρημα του My Playce
Των Μάγιας Αλιβιζάτου ’93 και Αλεξίας Βερνίκου ’97

Μ
εταξύ 1½ και 5 χρονών η ανάπτυξη των 
παιδιών προχωρεί με πολύ γρήγορους 
ρυθμούς. Τα παιδιά χρειάζονται ερεθί-
σματα και καθοδήγηση για να αναπτύ-

ξουν την αυτοπεποίθησή τους, να εμπλουτίσουν 
τις δεξιότητές τους, να αποκτήσουν σχέσεις με άλ-
λα συνομήλικα παιδιά, να βελτιώσουν τον οπτικοκι-
νητικό τους συντονισμό καθώς και τις κινητικές τους 
δεξιότητες. Παράλληλα, η κοινωνικοποίηση γίνεται 
απαραίτητο στοιχείο στην καθημερινότητά τους.

Κάθε μέρα τα παιδιά αυτών των ηλικιών έρχο-
νται αντιμέτωπα με καινούργιες προκλήσεις και νέα 
εμπόδια που πρέπει να προσπεράσουν.  Η ενεργός 
στήριξη και ενθάρρυνση των γονέων είναι απαραί-
τητη για την ομαλή και σωστή ανάπτυξή τους.

Καθημερινά βλέπουμε το ζήλο των παιδιών να 
είναι δημιουργικά, την ανάγκη τους να έρθουν σε 
επαφή με άλλα παιδιά, να καταφέρνουν πράγμα-
τα μόνα τους, να μάθουν και φυσικά να παίξουν . Η 
επαφή τους με τους γονείς, ειδικά στις μικρότερες 

ηλικίες είναι καθοριστική για να μπορέσουν ανα-
πτυχθούν σωστά. Σε αυτές τις ηλικίες τα παιδιά μι-
μούνται και έχουν έντονα ανάγκη τους γονείς τους 
να τους δείξουν, να τους καθοδηγήσουν και να τους 
βοηθήσουν.  Παράλληλα, τα βήματα προς την ανε-
ξαρτητοποίηση γίνονται ολοένα και μεγαλύτερα.

Ως ενήλικες καλούμαστε να είμαστε δημιουρ-
γικοί με τα παιδιά και μέσα από καθημερινές δρα-
στηριότητες να τα βοηθήσουμε να αναπτύξουν τις 
δεξιότητες και τα ταλέντα τους. 



Πιστοί στην παράδοση που 
θέλει τον γλύπτη Παύλο-
Άγγελο Κουγιουμτζή και 
την ομάδα του να τοπο-

θετούν ένα ολυμπιακό έργο σε κάθε 
ολυμπιακή πόλη από το 1996, κατορ-
θώσαμε να δώσουμε με τον τρόπο μας 
το ελληνικό παρόν σε ακόμα μια Ολυ-
μπιάδα.

την Κυριακή 9 σεπτεμβρίου, με το 
κλείσιμο της ολυμπιακής και παραο-
λυμπιακής περιόδου του 2012, έγιναν 
στο λονδίνο τα αποκαλυπτήρια του 
αγάλματος «ΝΙΚή». το μπρούντζι-
νο άγαλμα ύψους 4,00 μ. θα αποτελεί 
από εδώ και στο εξής μέρος της πολι-
τιστικής κληρονομιάς των Ολυμπια-
κών Αγώνων για τη βρετανική πρω-
τεύουσα.

το έργο υλοποιήθηκε υπό την αι-
γίδα του δήμου Αρχαίας Ολυμπίας, 
ώστε να τονιστεί η σημασία της χώ-
ρας μας ώς γενέτειρας και τόπου προ-
έλευσης των Ολυμπιακών Αγώνων, 
ενώ από το λονδίνο επιλέχθηκε ως 
αποδέκτης του έργου ο ιστορικός ολυ-
μπιακός δήμος του Royal Greenwich. 
Με την αφορμή υλοποίησης του έρ-
γου αυτού, μάλιστα, οι δύο ιστορικοί 
δήμοι προχώρησαν στην αδελφοποί-
ησή τους.

 Παρούσες στην αποκαλυπτήρια 
τελετή ήταν οι πολιτικές ηγεσίες των 
δύο αδελφοποιημένων πλέον δήμων 
και οι γλύπτες. Ο δήμος του Royal 
Greenwich ενέταξε το γεγονός στον 
κεντρικό άξονα των αποχαιρετιστή-
ριων εκδηλώσεων των Ολυμπιακών 
Αγώνων, τονίζοντας παράλληλα τη 

μεγάλη του τιμή να ανήκει στο ολοένα 
και διευρυνόμενο δίκτυο των ολυμπι-
ακών πόλεων που έχουν δεχθεί ολυ-
μπιακά ελληνικά έργα του καλλιτέ-
χνη. Ανάμεσα στις ολυμπιακές πόλεις 
που ανήκουν σε αυτό το δίκτυο, σπε-
ριλαμβάνονται η Ατλάντα, το σίδνεϋ, 
το σολτ λέικ σίτυ, η Αθήνα, το Πεκίνο, 
το βανκούβερ και τώρα το λονδίνο.

ωστόσο, η «ΝΙΚή» αποτελεί το 
δεύτερο άγαλμα του Παύλου-Άγγε-
λου Κουγιουμτζή στο λονδίνο, κα-
θώς το 2008 τοποθετήθηκε o «ΠΡΟ-
ΜήΘΕΑσ», στο γνωστό νοσοκομείο 
Harefield, με πρωτοβουλία του διά-
σημου καρδιοχειρουργού Sir Magdi 
Yacoub. Για την καλλιτεχνική μας πο-
ρεία μπορείτε να ενημερωθείτε www.
pavlosangelos.com.

Για την αποκαλυπτήρια τελετή 
ενημερώθηκαν και προσκλήθηκαν οι 
απόφοιτοι του λονδίνου.

Άγγελος Κουγιουμτζής ’03
Μέλος της Ομάδας Εργασίας

Ελληνική
«NIKH»

στο
Λονδίνο 2012

Ο Παύλος Κουγιουμτζής με τον Δήμαρχο 
του Royal Greenwich, τον Δήμαρχο Αρχαί-
ας Ολυμπίας, τον Πρόεδρο του Δημοτικού 
Συμβουλίου του Royal Greenwich και Μέλη 
Βασιλικής Φρουράς (King’s troops).

Ο Άγγελος Κουγιουμτζής ’03, με τον Δήμαρ-
χο Αρχαίας Ολυμπίας, τον Δήμαρχο και τον 
Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου Royal 
Greenwich.

 >>  ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ - ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 



Δράσεις για τα 100 χρόνια από την 
απελευθέρωση της Καστοριάς

 >>  ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ - ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 

Ο βασίλης τσεμάνης 
’57 δεν χρειάζεται 
ιδιαίτερες συστά-
σεις στην κολλε-

γιακή κοινότητα. διαπρεπής 
ορθοπεδικός χειρουργός, ερ-
γάστηκε επί δεκαετίες στην 

Ελλάδα (ιδρυτής και Επίτιμος διευθυντής της Α’ Ορδοπε-
δικής Κλινικής του «υΓΕΙΑ» ακόμη και σήμερα) και δίδαξε 
στην Αμερική, έχοντας διατελέσει Πρόεδρος της Ελληνικής 
Ορθοπεδικής Εταιρίας και συμμετάσχει σε πλήθος διεθνών 
συνεδρίων. Πάνω όμως και από τη λαμπρή επιστημονική 
διαδρομή του, δηλώνει και αναμφίβολα είναι «ενεργός πο-
λίτης στην υπηρεσία του κόσμου όλου». το μαρτυρά η δια-
χρονική ευαισθησία του για τα μείζονα εθνικά και κοινωνι-
κά ζητήματα αλλά και η αστείρευτη αισιοδοξία του, παρά 
την έντονη κρίση που βιώνουμε.

 Όλα αυτά τον οδήγησαν σε μια ακόμη σημαντική 

πρωτοβου-
λία, αυτήν 
τη φορά τι-
μητική και ενισχυτική για τη γε-
νέτειρά του, την Καστοριά, αλλά και όλον τον ελληνι-
σμό της Μακεδονίας. στο πλαίσιο του εορτασμού 100 
ετών από την απελευθέρωσή της πόλης το 1912 –η επέ-
τειος είναι τον προσεχή Νοέμβριο–, ο βασίλης τσεμάνης 
’57 διοργάνωσε τον περασμένο Μάιο ούτε λίγο-ούτε πο-
λύ ένα δεκαήμερο (!!!) εκδηλώσεων ποικίλου περιεχομέ-
νου, το οποίο και συντόνισε ο ίδιος (άλλοτε ως ομιλητής, 
άλλοτε ως ...ξεναγός, πάντοτε όμως ως «ψυχή» και χο-
ρηγός του γεγονότος), υπό την αιγίδα του σχολείου, του  
σΑΚΑ, των συναδέλφων του και των αυτοδιοικητικών 
φορέων της ιδιαίτερης πατρίδας του, με συνισταμένη τη 
διατήρηση της ιστορικής μνήμης.

δεν ξέρουμε από πού αλλού αντλεί τα κίνητρα της 
εθνωφελούς αυτής δράσης του, η οποία και αναδεικνύ-

με πρωτοβουλία του Βασίλη Τσεμάνη ’57



ει την εθνική και πολιτιστική κληρονομιά μας, είναι όμως 
βέβαιο ότι τον εμπνέει σίγουρα η φυσιογνωμία του συνο-
νόματου παππού του βασίλη τσεμάνη (1848-1928), όπως 
άλλωστε μας εκμυστηρεύτηκε.

Ο ίδιος μας εξομολογείται τις σημαντικότερες στιγμές 
αυτού του δεκαημέρου:

«Δεν ξέρω τι να πρωτοξεχωρίσω. Καθεμιά δραστηριότη-
τα ήταν μοναδική και υλοποιήθηκε με τη βοήθεια και την 
παρουσία αγαπημένων ανθρώπων.

■■ Στις 19 Μαΐου το συμπόσιο στο Limneo Resort με θέμα 
«Καστοριά: Παρελθόν και μέλλον». Σημαντικοί άνθρω-
ποι εξέφρασαν τις σκέψεις τους για την αγαπημένη μας 
πόλη.

■■ Στις 20 Μαΐου διοργανώθηκε με δική μας πρωτοβουλία 
για πρώτη φορά Μαραθώνιος Γύρος της λίμνης. Υπέρο-
χη διαδρομή σε ένα τοπίο εξαιρετικού φυσικού κάλλους. 
Έλαμψε δια της παρουσίας του ο Κωστής Γεωργίου ’72 
και πλήθος άλλων ερασιτεχνών μαραθωνοδρόμων. Η 
συμβολή των Καθηγητών Φυσικής Αγωγής του Σχολεί-
ου στην υλοποίηση της ιδέας ήταν καθοριστική.

■■ Με μεγάλη παρέα αποφοίτων (Διονύσης Καραλής ’57, 
Λεωνίδας Βαράγκης ’57, Μιλτιάδης Χατζόπουλος ’62, 
Τάκης Μανωλίδης ’66 κ.ά.) σε πούλμαν 20 θέσεων φθά-
σαμε μέχρι την Κορυτσά και τη Μοσχόπολη, βαδίζοντας 
στα χνάρια του ελληνισμού της περιοχής. Δεν μπορώ να 
μην αναφερθω στην επίσκεψή μας στο ελληνο-αλβανικό 
Σχολείο της Κορυτσάς που αριθμεί 630 μαθητές, μακράν 
την πιο συγκινητική στιγμή των ημερών. Η θέα της ελ-
ληνικής σημαίας στο προαύλιο και η είσοδός μας στις 
τάξεις έφεραν δάκρυα στα μάτια μας. Είναι ανάγκη το 
έργο που επιτελούν αυτοί οι εκπαιδευτικοί, ενάντια στην 
απαξίωση των θεσμών και των συμβόλων στις μέρες μας, 
να στηριχθεί και από το δικό μας σχολείο. Αυτό σημαίνει 
καλή γειτονία, και όχι διαστρέβλωση της ιστορικής αλή-
θειας, όπως στην περίπτωση των Σκοπίων».

Ευχόμαστε, με την ίδια πάντοτε ζωντάνια, ο βασίλης 
τσεμάνης να παραμείνει ενεργός κοινωνός του πολιτισμού 
της Μακεδονίας.

«Ε»

Αποδράστε σε ένα από τα
10 καλύτερα Thermal Spa στον κόσμο

Στο ιαματικό παλάτι της Αιδηψού,
σε μια όαση ευεξίας και χαλάρωσης.

Κολυμπήστε στο ζεστό, φυσικό, ιαματικό νερό
και επιλέξτε περιποιήσεις που ταιριάζουν

στις δικές σας ανάγκες για μια εμπειρία SPA
που δεν έχετε ξαναζήσει!

ΑΦΗΣΤΕ ΤΟ ΙΑΜΑΤΙΚΟ ΝΕΡΟ
ΝΑ ΑΝΑΖΩΓΟΝΗΣΕΙ

ΤΟ ΣΩΜΑ ΚΑΙ ΤΟ ΠΝΕΥΜΑ ΣΑΣ

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

”Καλύτερο SPA”
για το 2008 (Philoxenia)

Top 10  The Best In The World
Medical / Thermal Spas
Conde Nast Magazine -England

...γιατί σε εµάς το ιαµατικό νερό κάνει τη διαφορά!

AWARDS
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ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΝΟΛΛΑΣ X59

 Στον τόπο
Εκδόσεις Ίκαρος, Αθήνα 2012

Ιστορίες γι’ αυτό 
που λείπει κι αυτό 
που χάνεται, γι’ 
αυτό που μένει κι 
αυτό που περισ-
σεύει, με αίμα που 
σταματά με τον 

καπνό, λάσπη που απλώνεται γύρω από 
τις ψυχές και με χρήμα που δεν γεννάει.  
Στον κόσμο του Δημήτρη Νόλλα οι ει-
κόνες άλλοτε αποκτούν διαύγεια για να 
απεικονίσουν με ευκρίνεια τα μόνιμα 
θέματά του, τον ξένο, τη μοναξιά, την 
αγάπη, τον καπνό που όλα τα μπορεί, 
το γύρισμα του νου, τον τόπο, την ταυ-
τότητα ως μνήμη, το τυχαίο και το μοι-
ραίο· κι άλλοτε διπλοτυπώνονται για να 
αναπαραστήσουν την πολύπλοκη σχέ-
ση των πραγμάτων και των ανθρώπων 
αλλά και όλα τα επίπεδα ενός κόσμου 
που είναι αμετάκλητα επίγειος όσο και 
ανοιχτός σε μια μεταφυσική πνοή, που 
ενταγμένη στα κείμενά του μοιάζει αυ-
τονόητη. Απλώς μετατοπίζει λίγο το χώ-
ρο, το χρόνο, τα πράγματα, δημιουργώ-
ντας μια ατμόσφαιρα που, συχνά, ακόμη 
κι όταν μοιάζει ατμόσφαιρα παραμυθιού 
κρύβει μέσα της μια απειλή ή μια τύψη.  
Όλα αυτά, τα πάντα επίκαιρα και σήμε-
ρα περισσότερο παρά ποτέ, με γνώση της 
αδυναμίας του ανθρώπου και τρυφερά-
δα μαζί, με λεπτό χιούμορ, με λόγο καί-
ριο και ολοζώντανο επειδή ακριβώς δεν 
δέχεται το χαλινάρι. Τ.Δ.

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΥΡΤΑΤΑΣ ’71

Ο Διόνυσος στην Άνδρο ή
Οι μεταμορφώσεις ενός μύθου

Εκδόσεις Άγρα, Αθήνα 2012

Ταξιδευτής δεινός 
καθώς ήταν και 
λάτρης της θά-
λασσας, ο Διόνυ-
σος έφτασε κάπο-
τε, σύμφωνα με 
τους μύθους του, 

και στην Άνδρο. Όπως βεβαιώνει μάλιστα 
επίμονη μαρτυρία, το νερό που ανάβλυ-

ζε από την πηγή του ιερού του αποκτού-
σε στη διάρκεια της εορτής του την οσμή 
ή τη γεύση οίνου. Ο περικαλλής ναός πού 
του είχαν αφιερώσει οι αρχαίοι Ανδριώ-
τες δεν έχει εντοπιστεί, σώζονται ωστό-
σο πολλά νομίσματα με τη μορφή και 
τα σύμβολά του. Η χριστιανική Άνδρος 
εγκατέλειψε την αρχαία πρωτεύουσα του 
νησιού, τη σημερινή Παλαιόπολη, και ξέ-
χασε γρήγορα τον θεό και το θαύμα του.  
Χίλια χρόνια αργότερα ωστόσο, κατά 
την Αναγέννηση, εμβριθείς μελετητές 
ξέθαψαν όλα τα σχετικά χωρία και κα-
τέστησαν την αρχαία παράδοση και πά-
λι επίκαιρη. Ο Τισιανός αφιέρωσε στους 
εορτάζοντας Ανδριώτες έναν από τους 
πιο εκλεκτούς του πίνακες. Σε μια επο-
χή που επιζούσε ακόμα το λατινικό δόγμα 
στην Άνδρο, η μικρή κοινότητα των Κα-
θολικών που είχε απομείνει, ισχυρίστηκε 
κάποια στιγμή ότι το θαύμα της μετατρο-
πής του νερού σε κρασί είχε αναβιώσει σε 
ένα χριστιανικό περιβάλλον. Αυτό συνέ-
βαινε την ημέρα των Θεοφανίων, που συ-
μπίπτει σχεδόν με την αρχαία διονυσιακή 
εορτή, και κατά την οποία οι Καθολικοί 
τιμούν τον εν Κανά γάμο και το συναφές 
θαύμα του Ιησού.

Μετά την ελληνική Επανάσταση και 
με την ενθάρρυνση του βασιλιά Όθωνα, 
διάφοροι σοφοί από τη Δύση επισκέφθη-
καν την Άνδρο και άρχισαν να αναζητούν 
το διονυσιακό ναό και τα υλικά κατάλοι-
πα του αρχαίου θαύματος. Οι Ανδριώ-
τες τους υπέδειξαν την εκκλησία του 
γραφικού χωρίου Μένητες, από το ιερό 
της οποίας τρέχει πάντα γάργαρο νερό.  
«Ο Διόνυσος στην Άνδρο ή Οι μεταμορ-
φώσεις ενός μύθου» συγκεντρώνει σχο-
λαστικά και συστηματικά όλες τις σχετι-
κές μαρτυρίες και τις συνδέει μεταξύ τους 
με εύλογες και ελκυστικές υποθέσεις.

ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΝΔΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ X65

Η τυραννία του χάους
Εκδόσεις Αρμός, Αθήνα 2012

Σε ένα μαγευτικό 
νησί του Αργοσα-
ρωνικού η οικο-
νομική κρίση που 
αντιμετωπίζει η 
χώρα προκαλεί 
ανατροπές και 

αναστατώσεις. Την ίδια ώρα που τα δι-
δάγματα της ιστορίας συνεπαίρνουν και 
ουσιαστικά προειδοποιούν ένα παλιό κα-
πετάνιο για τις συνέπειες. Ένα εντυπω-
σιακό βύθισμα σε σκοτεινές πτυχές της 
ιστορίας της Ελλάδας που επιμένουν να 
επανέρχονται επειδή κανείς δεν μαθαί-
νει και κανένας δεν νοιάζεται να αλλάξει.  
Το παρελθόν στάζει αίμα. Το παρόν 
πλημμυρίζει από ανασφάλεια και αβε-
βαιότητα. Ο παραλογισμός και οι θεω-
ρίες συνωμοσίας έρχονται σήμερα σε 
σύγκρουση με τη λογική, τη νηφαλιό-
τητα και τον ορθολογισμό. Όπως πολύ 
παλαιότερα, όταν ευκαιριακές κινήσεις 
και συμμαχίες προκάλεσαν την παρακμή 
της Ελλάδας και οδήγησαν στη διάλυση.  
Βρίσκεται η χώρα στο κατώφλι μιας και-
νούργιας, σύγχρονης τη φορά αυτή, επι-
δρομής βαρβάρων; Στο ερώτημα αυτό θα 
κληθεί να απαντήσει ο αναγνώστης -και 
μόνος αυτός.

ΣΩΤΗΡΗΣ ΒΑΝΔΩΡΟΣ ’91

Σιωπηλό βλέμμα
Για την πολιτική θεωρία 

του Ρουσσώ
Εκδόσεις Σαββάλα, Αθήνα 2012

Έχουν περάσει 
πια 300 χρόνια 
από τη γέννησή 
του (1712) και 
250 χρόνια από 
την έκδοση του 
μείζονος πολιτι-

κού του έργου, του Κοινωνικού Συμ-
βολαίου, και της πραγματείας του περί 
αγωγής, του Αιμίλιου, που εκδόθηκαν 
σχεδόν ταυτόχρονα το 1762. Και ποτέ 
το ενδιαφέρον για τον Ζαν- Ζακ Ρουσ-
σώ, που αναγνωρίζεται ως ένας από 
τους σημαντικότερους στοχαστές της 
νεότερης εποχής, δεν ήταν μεγαλύ-
τερο. Στο βιβλίο αυτό επιχειρείται μια 
συστηματική ανασύσταση της πολιτι-
κής θεωρίας του με άξονα τις περίπλο-
κες όσο και αντιφατικές θέσεις τού «πο-
λίτη της Γενεύης» σχετικά με το βλέμμα 
και την ομιλία.

Η εκ των έσω διάβρωση των δη-
μοκρατικών θεσμών και της δημοκρα-
τικής διαβούλευσης, οι συνέπειες της 

διαμεσολάβησης των μηχανισμών μα-
ζικής επικοινωνίας και της κουλτού-
ρας του θεάματος στην πολιτική διαδι-
κασία, η ανάπτυξη δομών ελέγχου και 
επιτήρησης που αναδιαρθρώνουν τις 
εξουσιαστικές σχέσεις, ο «πειρασμός» 
του λαϊκισμού κ.ά. αποτελούν σύγχρο-
να ερωτήματα τα οποία υποκίνησαν 
εμμέσως την έρευνα που κατέληξε στο 
παρόν δοκίμιο.

Έτσι, ενώ ο Ρουσσώ καταλαμβά-
νει μια ιδιαίτερη θέση στην ιστορία του 
πολιτικού στοχασμού, πότε ως συνοδοι-
πόρος, πότε ως αντίπαλος των Γάλλων 
Διαφωτιστών, εμφανίζεται επιπλέον 
ως δικός μας «συνομιλητής», ακριβώς 
ίσως επειδή οι λογαριασμοί μας με το 
Διαφωτισμό παραμένουν ανοιχτοί.

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΝΤΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ’52

Υπόθεση Wiril
Επεισόδιο Πολέμου

Χίος, 7 Φεβρουαρίου 1944

Εκδόσεις Άλφα Πι, Χίος 2012

Μία ιστορία Πο-
λέμου που πριν 
επτά δεκαετίες 
συγκλόνισε το 
ταλαιπωρούμε-
νο από την Κα-
τοχή νησί του 

Ομήρου, αφήνοντας στη γη του δεκά-
δες αθώα θύματα και μαζί ένα πελώριο 
αναπάντητο «γιατί». Η ιστορική αυτή 
μελέτη επιχειρεί να απαντήσει με βά-
ση στοιχεία και όχι υποθετικά.

Ο βομβαρδισμός του σουηδικού 
φορτηγού που μετέφερε ανθρωπιστι-
κή βοήθεια στους λιμοκτονούντες κα-
τοίκους της Χίου έχει προσγραφεί σε μια 
ειδική σελίδα της ιστορίας της που με το 
χρόνο πέρασε στην περιοχή των μύθων 
που συχνά αποκαλύπτουν περισσότερες 
αλήθειες από την τυπική Ιστορία.

Επίσημα ντοκουμέντα που ανταλ-
λάχθηκαν αμέσως μετά το επεισόδιο 
μεταξύ των αρμόδιων διπλωματικών 
υπηρεσιών των Υπουργείων των Εξω-
τερικών της Σουηδίας, Μεγάλης Βρετα-
νίας, Γερμανίας, του Διεθνούς, Ερυθρού 
Σταυρού και της Σουηδικής Ανθρωπι-
στικής Αποστολής, φέρνουν στο φως 

Βιβλίο



στοιχεία που δεν ήταν δυνατόν να 
έχουν γίνει γνωστά τότε. Ακόμη, μαρ-
τυρίες αυτοπτών, δημοσιογραφικά δη-
μοσιεύματα στον τοπικό, ελληνικό και 
ξένο τύπο, μεταγενέστερα ιστορήμα-
τα, ανασυνθέτουν φανερές και κρυφές 
πτυχές του συμβάντος, έστω με υποθέ-
σεις και προσωπικές κρίσεις, ασφαλώς 
χρήσιμες τουλάχιστον στην ανασύνθε-
ση του πνεύματος της εποχής και των 
αντιδράσεων των ανθρώπων. Ο ανα-
γνώστης καλείται να κρίνει και να συ-
μπεράνει.

Η Δευτέρα, 7 Φεβρουαρίου 1944 
υπήρξε για τη Χίο μια μέρα πόνου που 
διασταυρώθηκαν ανθρώπινα πεπρω-
μένα Ελλήνων και ξένων στη διάρκεια 
μιας δολοφονικής εποχής που επέβαλε 
ένας αιματηρός Πόλεμος. Η ημέρα αυτή 
έχει οριστικά εγκατασταθεί στο μεταίχ-
μιο της Ιστορίας και του Θρύλου. Έχει 
κερδίσει μια θέση στη Μνήμη χωρίς να 
την έχει διεκδικήσει.

ΝΑΣΟΣ ΧΡΙΣΤΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ’64

Αναζητώντας ελληνικό στοιχείο
Ταξίδια απ' άκρη σ' άκρη της Γης

Εκδόσεις Νέδα, Αθήνα 2012

Ο συγγραφέας 
ταξιδεύει από τη 
Βουλγαρία έως 
το Νότιο Ειρηνι-
κό και από την 
Κολομβία έως 
την Ινδία και τη 

Νότιο Αφρική διασχίζοντας, στην 
κυριολεξία, το σημερινό κόσμο.  
Συγκεκριμένα, καταγράφει εντυπώσεις 
από τα ταξίδια του σε χώρες της Ευρώ-
πης, της Ασίας, της Αφρικής, της Αμερι-
κής και της Ωκεανίας, ενώ παράλληλα 
παρατίθενται ιστορικά στοιχεία, η σημε-
ρινή πραγματικότητα, αναφορές στο πε-
ριβάλλον και στους κατοίκους, αλλά κυ-

ρίως αναζητείται το ελληνικό στοιχείο.  
«Ο Νάσος Χριστογιαννόπουλος ταξιδεύει 
σαν τους παλιούς περιηγητές, αντιμετω-
πίζει δηλαδή το κάθε ταξίδι ως αφορμή 
για στοχασμούς, τον ενδιαφέρει ο ενε-
στώτας της συγκίνησης κατά τη διάρκεια 
μα και το νόημα του αιώνιου που κρύβεται 
πίσω από τις συναντήσεις, τις ανακαλύ-
ψεις και τους αποχωρισμούς με κάθε τόπο 
που επισκέπτεται», αναφέρει στον πρό-
λογο του βιβλίου ο συγγραφέας και μετα-
φραστής Δημήτρης Β. Τριανταφυλλίδης.  
Ο συγγραφέας ανιχνεύει σε κάθε και-
νούργιο τόπο που επισκέπτεται το ελλη-
νικό στίγμα. Ο ρυθμός μιας εκκλησίας, 
ένα άγαλμα που παραπέμπει στην ελλη-
νική μυθολογία, η τεχνοτροπία ενός οι-
κοδομήματος, μια επιγραφή, ένα αρχαίο 
μνημείο, μια παράλληλη ιστορική μνήμη, 
ή χρονολογία. 
Το βιβλίο του Νάσου Χριστογιαννόπουλου 
είναι γεμάτο σκέψεις και εικόνες από την 
επιρροή της Ελλάδας στον κόσμο.

ΣΠΥΡΟΣ ΚΑΒΟΥΝΙΔΗΣ ’63

Πρώτη φορά
Εκδόσεις Κέδρος, Αθήνα 2011

Τα διηγήματα εί-
ναι δεκαεννιά. 
Άλλα με πολλή 
δόση φαντασί-
ας, όλα για πρώτη 
φορά. Αντιστοι-
χούν σε λίγο πα-

λαιότερες εποχές - μα που επηρεάζουν 
ακόμα συνειδήσεις και συμπεριφορές - 
από τη δεκαετία του ’40 μέχρι τη δεκα-
ετία του ’70.

Οι αναγνώστες κάποιας ηλικίας θα 
βρουν κομμάτια από τον εαυτό τους, 
στιγμές που έζησαν ή που άκουσαν ή 
που φαντάστηκαν. Οι νεότεροι θα ανα-
καλύψουν ψηφίδες από τη ζωή των γο-
νιών τους, την πραγματική ή τη φαντα-
στική. Σίγουρα πάντως αυτές που δεν 

Επιμέλεια: Γιώργος Νικολού ’07
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ακούν στις αφηγήσεις τους ούτε βρί-
σκουν στις σελίδες της ιστορίας ή στις 
αναλύσεις της εποχής.

ΣΩΤΗΡΗΣ ΚΑΚΙΣΗΣ ’73

Ένωσις!
Το εγχειρίδιο του κακού Αεκτζή

Εκδόσεις Αιγαίον, Λευκωσία 2011

Κυ κ λο φ όρησε 
πριν από λίγο 
καιρό το βιβλίο 
του Σωτήρη Κα-
κίση με τίτλο 
«Ένωσις!» και 
υπότιτλο «Το Εγ-

χειρίδιο του Κακού ΑΕΚτζή». Πρόκει-
ται για μία συλλογή κειμένων του Κακί-
ση για την ΑΕΚ, σε διάφορους χρόνους, 
καθώς και μερικών συνεντεύξεών του 
με κάποιους θρύλους της ιστορίας της 
Α.Ε.Κ., τον Θωμά Μαύρο , τον Μίμη Πα-
παϊωάννου και τον... Βασίλη Γεωργίου 
(τον εκφωνητή του «Μεγάλου Κυπέλ-
λου»)! Τα κείμενα κι οι συνεντεύξεις 
αναδύουν την αγνή αγάπη του ποιη-
τή για την ομάδα κι αποτυπώνουν ση-
μαντικές στιγμές της ιστορίας της. Το 
εξώφυλλο είναι του ίδιου του συγγρα-
φέα του βιβλίου, ενώ το οπισθόφυλλο 
του ζωγράφου Γιώργου Σταθόπουλου. 
Το βιβλίο κυκλοφορεί από τις κυπρια-
κές εκδόσεις Αιγαίον (Λευκωσία) - πρα-
κτορεία στην Ελλάδα από το Εναλλα-
κτικό Βιβλιοπωλείο (Θεμιστοκλέους 37, 
Εξάρχεια, Αθήνα), και εντάσσεται στη 
σειρά «Μικρά Κείμενα».

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ’05

Ακάνθινο στεφάνι
Εκδόσεις Γκοβόστη, Αθήνα 2012

«Tο δύσκολο σή-
μερα, οι ανθρώ-
πινες σχέσεις, το 
πόσο ακατόρ-
θωτες μπορούν 
να γίνουν στην 
εποχή μας· μονα-

ξιά, θλίψη, σκέψη, ελπίδα, παιδικές ανα-
μνήσεις, χέρια που φιλιούνται από χείλη 
μητρικά ή ερωτικά, στοργικά. Ο διάλο-
γος με τον οποιοδήποτε αναγνώστη για 
αυτά ίσως έχει νόημα γιατί μπορεί αυ-
τός να νιώσει ότι, ακόμη και σε μια επο-
χή σαν αυτή που ζούμε, μπορούμε να εί-
μαστε ο ένας για τον άλλον και ο ένας 
μέσα από τον άλλον. Μια ειδικότερη με-

ρίδα ανθρώπων, οι νέοι, θα βρουν ίσως 
και κάτι παραπάνω: μια μικρή υπενθύ-
μιση πως όσο ο κόσμος αυτός συνεχί-
ζει να περιστρέφεται σε σταθερό άξο-
να γύρω από το φως του κέντρου του, 
όσο τα μυαλά μας συνεχίζουν να διψά-
νε για συλλογισμό και αλήθεια και όσο 
νιώθουμε την ανάγκη να επιβιώνουμε 
ως Άνθρωποι, δεν χάνεται τίποτα. Μπο-
ρούν μόνο να υπάρξουν νέες κατευθύν-
σεις. Ας είναι αυτές ορισμένες σύμφω-
να με ό,τι μας αξίζει ως νέους, Έλληνες, 
Ανθρώπους».

ΞΕΝΟΦΩΝ ΠΑΠΑΡΡΗΓΟΠΟΥΛΟΣ ’75

Κράτος δικαίου
Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε., Αθήνα 2011

Το έργο περι-
λαμβάνει ανα-
δ η μ ο σ ί ε υ σ η 
δύο με λε τών 
του συγγραφέα: 
«Κράτος δικαί-
ου: Δικαιοκρατία 

ή νομοκρατία; Σκέψεις πάνω στην κα-
ταγωγή, δομή και μετεξέλιξη του κρά-
τους δικαίου» και «Στοιχεία «κράτους 
δικαίου» στην ελληνική νομική θεωρία 
του 19ου αιώνα». Μεταξύ άλλων ανα-
πτύσσονται θέματα όπως η φιλοσοφι-
κή καταγωγή της έννοιας του κράτους 
δικαίου, η δομή και τα στοιχεία του τε-
λευταίου, καθώς και η μετεξέλιξή του, 
ενώ η δεύτερη μελέτη διεξέρχεται τό-
σο την «Πραγματεία του Συνταγματικού 
Δικαίου» του Ν.Ι. Σαρίπολου, όσο και το 
«Ελληνικόν Συνταγματικόν Δίκαιον» του 
Ι. Αραβαντινού.

ΦΕΡΕΝΙΚΗ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ
-ΚΟΥΤΝΑΤΖΗ ’95

Ο έλεγχος των εργαζομένων 
με τεχνικά μέσα 

(Global Positioning System-GPS)
Πρόλογος: Γεώργιος Χ. Παναγιωτόπουλος, 

Πρόεδρος Συμβουλίου Επικρατείας ε.τ.

Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε., Αθήνα 2012

Οι νέες τεχνο-
λογίες έχουν ει-
σβάλει στο χώρο 
εργασίας, διευ-
κολύνοντας κατά 
πολύ την διεκπε-

ραίωσή της, προκαλώντας όμως μεγάλη 
ανασφάλεια για την εισβολή του αόρα-

του ελεγκτή σε μη επιθυμητές σφαίρες 
της ιδιωτικής ζωής των εργαζομένων σε 
όλα τα επίπεδα της εργασίας, από το πιο 
χαμηλό έως το πιο ψηλό. Η ανασφάλεια 
αυτή πυροδοτείται και από το νεφελώ-
δες νομοθετικό πλαίσιο στον τομέα της 
εισβολής των νέων τεχνολογιών στο χώ-
ρο εργασίας. Δημιούργημα του αέναου 
ελέγχου είναι  ένα νέο μοντέλο εργαζο-
μένου, ο οποίος θα μπορούσε να χαρα-
κτηρισθεί ως «γυάλινος εργαζόμενος, 
υπό την έννοια ότι τα πάντα αναφορι-
κά με εκείνον δύνανται να είναι γνωστά. 
Ένα μεμονωμένο στοιχείο μπορεί να μην 
έχει ιδιαίτερη σημασία, αλλά η σύνδεση 
και συσχέτιση όλων αυτών των στοιχεί-
ων καθίσταται προβληματική. Στο πλαί-
σιο της μελέτης εξετάζεται το ζήτημα 
της παρακολούθησης της θέσης του ερ-
γαζομένου μέσω παγκοσμίου συστήμα-
τος γεωγραφικού προσδιορισμού (GPS). 
Ζητούμενο, εν προκειμένω, είναι εάν ο 
εργαζόμενος χαίρει του δικαιώματος 
ιδιωτικότητας στο χώρο εργασίας και 
εάν ναι, πώς αυτό έρχεται σε αρμονία με 
το αντιτιθέμενο διευθυντικό δικαίωμα 
του εργοδότη, να ελέγχει την πορεία της 
εργασίας, τη συμπεριφορά του εργαζο-
μένου, την αποδοτικότητά του, αλλά και 
την ασφάλειά και ακεραιότητα της ιδιο-
κτησίας του. Μετά από την ανάλυση του 
ισχύοντος νομοθετικού και νομολογια-
κού καθεστώτος σε εθνικό, ευρωπαϊ-
κό και διεθνές επίπεδο, επιχειρείται  η 
πρόταση συγκεκριμένων λύσεων, που 
απορρέουν από την αρχή της αναλογι-
κότητας, αναφορικά με την τοποθέτη-
ση συστήματος γεωγραφικού προσδιο-
ρισμού σε οχήματα, αλλά και σε άλλες 
συσκευές που χρησιμοποιούν οι εργα-
ζόμενοι, όπως κινητά τηλέφωνα και φο-
ρητούς ηλεκτρονικούς υπολογιστές, με 
την ελπίδα οι προτάσεις αυτές να απο-
τελέσουν το έρεισμα για τη νομοθετική 
αντιμετώπιση του θέματος. 

ΝΙΚΟΣ ΜΟΥΣΗΣ ’57

Ευρωπαϊκή Ένωση
δίκαιο, οικονομία, πολιτική

Εκδόσεις Παπαζήση, Αθήνα 2011

Η «Ευρωπαϊκή 
Ένωση: Δίκαιο, 
οικονομία, πολι-
τική» είναι ένα 
βιβλίο που δίνει 
μια σφαιρική ει-

κόνα του ευρωπαϊκού οικοδομήματος, 
και μάλιστα μια νέα εικόνα σε κάθε 
νέα έκδοση. Με σαφή και συστηματι-
κό τρόπο οδηγεί τον αναγνώστη μέσα 
στο λαβύρινθο των ευρωπαϊκών πολι-
τικών. Φωτίζει τους θεσμούς τους, τους 
λόγους ύπαρξής τους, τους αντικειμε-
νικούς σκοπούς τους και τα κεκτημέ-
να τους. 

Παραπέμπει σε ένα πλήθος ακρι-
βών αναφορών στην Επίσημη Εφημε-
ρίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, 
έτσι ώστε ο αναγνώστης να μπορεί να 
εύρει εύκολα τα αυθεντικά κείμενα του 
ευρωπαϊκού δικαίου που τον ενδιαφέ-
ρουν ιδιαίτερα. Παρέχει βιβλιογραφι-
κά στοιχεία για περισσότερα από 500 
διεθνούς κύρους νέα συγγράμματα και 
άρθρα επιλεγμένα κατά θέματα.

ΙΩΑΝΝΑ ΕΞΑΡΧΟΥ ’02

The Kurdish Question
Geopolitical Analysis of the Kurdish 

Question in Iraq and Turkey

LAP LAMBERT Academic Publishing

The Kurds con-
stitute the larg-
est ethnic mi-
nority without 
a homeland 
state, a non-Ar-
ab population 
controlling ar-

eas rich in natural resources such as 
gas and water. A number of geopoliti-
cal and geo-economic factors demon-
strate the importance of the Kurdish 
Question for the Middle East but also 
for power relations on a global scale. 
Iraq, the Kurdish Regional Govern-
ment, Turkey and the USA have con-
flicting interests in the region and the 
transitional status of Iraq offered an 
opportunity for change in the region-
al power balance. The goal of this book 
is to analyze the geopolitical and geo-
economic parameters related to the 
Kurdish Question, with a focus on Iraq 
and Turkey. Through this analysis, the 
author identifies interests and strat-
egies of the key actors in the region 
and examines the possibility of trans-
formation of the state models in Iraq 
and Turkey and the adoption of a fed-
eral or regional autonomy as a solution 
towards stability and territorial integ-
rity of the states involved.
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›
Η ΠΑΡοΥΣίΑ ΜΑΣ 
 ΣτΑ ΜΕΣΑ κοίνωνίκΗΣ 

ΔίκτΥωΣΗΣ…

Η ανταπόκριση των αποφοίτων 
σ' αυτό το νέο και πρωτοποριακό 
εγχείρημα του Συλλόγου μας ήταν 
μεγάλη και τα σχόλια ιδιαίτερα κο-
λακευτικά στα πιο δημοφιλή μέσα 
κοινωνικής δικτύωσης. Στο group 
του ΣΑΚΑ στο Facebook όπου 
4.227 εγγεγραμμένα μέλη μέχρι 
στιγμής λαμβάνουν πληροφόρη-
ση για τις δραστηριότητες και φω-
τογραφίες από τις εκδηλώσεις του 

ΣΑΚΑ, καταγράφονται και όλες οι νεότερες εξελίξεις που λαμβάνουν 
χώρα σχετικά με το CDO, όπως για παράδειγμα οι μέχρι τώρα επιτυ-
χίες που έχουν σημειωθεί, events που διοργανώνονται κ.ά.

Αντίστοιχη ανταπόκριση παρατηρήθηκε και στο Group του ΣΑΚΑ στο 
LinKedin, που διαθέτει 1.393 εγγεγραμμένα μέλη. Πέραν από τις συ-
νομιλίες και τα σχόλια που ανταλλάσσονται μεταξύ των αποφοίτων, 

ιδιαίτερα πρακτική και χρή-
σιμη εδώ είναι η αναγγελία 
των εταιριών που ενδια-
φέρονται να προσλάβουν 
προσωπικό για την κάλυψη 
θέσεων. Έτσι, ο απόφοιτος 
ενημερώνεται και επικοι-
νωνεί με το CDO για επό-
μενες κινήσεις. Το CDO έχει 
επεκταθεί και στο Twitter 
(CDOnews), οι ακόλουθοι 
(followers) του οποίου αυ-

ξάνονται καθημερινά. Εδώ διαχέονται πληροφορίες σχετικές με τις 
νεότερες εξελίξεις στον εργασιακό τομέα (π.χ. ενδιαφέρονται άρθρα 
για εργασιακά θέματα, εταιρίες που προσλαμβάνουν, εταιρίες συμ-
βούλων με θέσεις και συμβουλές διαχείρισης καριέρας κλπ.).

   

›
οί ΕΠίτΥχίΕΣ ΜΑΣ…

Το CDO στα πρώτα του βήματα έχει 
ήδη επιτύχει αρκετά:
■■ 8 εταιρίες έχουν ήδη λάβει βιο-

γραφικά ενδιαφερόμενων απο-
φοίτων από το CDO,  ως απάντη-
ση σε αντίστοιχες θέσεις που μας 
γνωστοποιούν.

■■ 2 απόφοιτοί μας έχουν ήδη προ-
σληφθεί σε εταιρίες από το κα-
λοκαίρι, με τη μεσολάβηση του 
CDO. 

■■ 4 εταιρίες έχουν καλέσει αποφοί-
τους για συνέντευξη. Τα αποτελέ-
σματα αναμένονται σύντομα.

■■ 60 απόφοιτοι συνολικά προσέγ-
γισαν το γραφείο του CDO μέχρι 
σήμερα (early adapters – αυτοί 
που γρήγορα υιοθετούν και υπο-
στηρίζουν νέα προϊόντα ή υπη-
ρεσίες), οι περισσότεροι από κο-
ντά, ενώ άλλοι τηλεφωνικώς. Εξ’ 
αυτών οι περισσότεροι αναζήτη-
σαν συμβουλές/καθοδήγηση για 
προσέγγιση της αγοράς και δια-
μόρφωση του βιογραφικού τους. 

Η γνώμη σου μετράει!
       Στείλε μας το σχόλιό σου.
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›
το οΡΑΜΑ ΜΑΣ…

Να πρωτοπορούμε στη δημιουργία, ανάπτυξη και διευκόλυνση επαφών και 
συνεργασιών μεταξύ αποφοίτων στην αγορά εργασίας που αφορά σε όλες τις 
βαθμίδες ευθύνης για να προάγουμε αποδοτικότερες συμμαχίες/συνέργειες 
σε τοπικό και διεθνές επίπεδο.

Για την επίτευξη του οράματός μας προβλέπονται μεταξύ άλλων: οργάνωση 
εκδηλώσεων με σύγχρονη θεματολογία και ομιλητές από την αγορά εργασί-
ας, κατ' ιδίαν συναντήσεις με αποφοίτους (επιχειρηματίες, στελέχη, νέους ερ-
γαζόμενους), ομαδικές συναντήσεις με θεματικές ενότητες, όπως ανάπτυξη 
δεξιοτήτων στη σύνταξη βιογραφικού, στην προσέγγιση της αγοράς, στην 
επιτυχημένη παρουσία μας σε μία συνέντευξη, κ.α.
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Λίγα λόγια από
την Ξένια…

■■ cdo@saka.gr    ■■■■■■■Τηλ. 210-67.22.067

CDO
ΟΙ ΠΡΩΤΕΣ ΜΟΥ ΜΕ-
ΡΕΣ στο CDO είναι 
δημιουργικές, γε-
μάτες προκλήσεις 
και επικοινωνία 
με αποφοίτους οι 
οποίοι ενδιαφέρ-
θηκαν για την πρωτοβουλία 
του Συλλόγου να λειτουργή-
σει αυτό το Γραφείο. Από την 
τόσο θερμή υποδοχή φαίνε-
ται η ανάγκη όλων μας για 
τις υπηρεσίες διασύνδεσης 
με την αγορά εργασίας, και 
ήδη οι ενέργειές μας με τις 
επιχειρήσεις για εντοπισμό 
θέσεων/ευκαιριών και αντί-
στοιχη εύρεση κατάλληλων 
υποψηφίων λαμβάνουν θε-
τική ανταπόκριση. 

ΣΤΑ ΠΡΩΤΑ ΜΑΣ ΒΗΜΑΤΑ η 
υποστήριξή σας είναι επίσης 
συγκινητική, αλλά και ζω-
τική για να εξασφαλίσουμε 
την επιτυχία του Γραφείου. 
Θα επικοινωνούμε σε κάθε 
τεύχος του ΕΡΜΗ, αλλά και 
από το website μας (www.
saka.gr), τα μέσα κοινωνι-
κής δικτύωσης (Linkedin, 
Facebook, Twitter), και φυσι-
κά από κοντά. Όταν θα δια-
βάζετε αυτές τις γραμμές, 
θα έχουμε κάνει και την 1η 
Εκδήλωση Γνωριμίας, οπότε 
θα είστε περισσότεροι αυτοί 
που θα έχετε βιώσει το «από 
κοντά». Ευχαριστώ για την 
εμπιστοσύνη σας και το θερ-
μό σας καλωσόρισμα, και εύ-
χομαι σε όλους μας ένα καλό 
φθινόπωρο.Επικοινωνία

Χρήσιμες συμβουλές – το Βιογραφικό μου

Πότε διάβασες το CV σου τελευ-
ταία φορά, ως αναγνώστης και όχι 
ως ο δημιουργός του;
■■ Έχεις γράψει τον στόχο σου – τι 

σε ενδιαφέρει επαγγελματικά ή 
έχεις απλά απαριθμήσει τις θέ-
σεις/εταιρίες στις οποίες έχεις 
εργαστεί έως σήμερα;

■■ Με ποια σειρά αναφέρεις τις 
γνώσεις και εμπειρίες σου; Έχεις 
πρώτα τοποθετήσει τις σπουδές 
σου, και μετά την επαγγελματι-
κή σου εμπειρία ή αντίστροφα;

■■ Πόσες σελίδες είναι το βιογρα-
φικό σου; Μία-δύο ή παραπάνω 
από 3; Μήπως πρέπει να κοιτά-
ξεις να είσαι σύντομος/η και πε-
ριεκτικός/ή και όχι να εξαντλή-
σεις όσα έκανες και γνωρίζεις σε 
ένα έγγραφο;

■■ Τι είναι για εσένα το βιογραφι-

κό; Ένα έγγραφο που σε πουλά-
ει καλά, σαν φωτογραφία σου 
(sales document), ή μία εκτενής 
εργασία και έκθεση ιδεών;

■■ Τι πιστεύεις ότι χρειάζεται το βι-
ογραφικό σου για να κάνει καλή 
εντύπωση στην αγορά και να σε 
καλέσουν για συνέντευξη;

■■ Αν κάνεις αυτές τις ερωτήσεις 
στον εαυτό σου, είναι σίγουρο 
ότι θα δεις διαφορετικά αυτό 
που έχεις γράψει και θα τα αξι-
ολογήσεις όλα στο βιογραφικό 
σου με άλλο μάτι.

■■ Παράλληλα, το CDO είναι εδώ 
για να το δει με το φιλικό μάτι 
του αποφοίτου, και θα σε υπο-
στηρίξει να το κάνεις πιο στο-
χευμένο και επικοινωνιακό, για 
να έχεις την ανταπόκριση που 
αποζητάς από την αγορά.

Υποστήριξη του CDO

■■ Ζήτησε να μάθεις το πώς μπο-
ρείς να υποστηρίξεις το CDO 
στα πρώτα του βήματα. Έχεις 
επιλογές, αρκεί να υπάρχει θέ-
ληση και πίστη σε αυτό που ο 
Σύλλογός μας ξεκίνησε να κά-
νει.

■■ Εθελοντής, Μέλος (1-500€), Φί-
λος (500 – 2.500€), Υποστηρι-
κτής (2.500 – 5.000€), Δωρη-
τής (5.000 – 7.500€), Χορηγός 
και Μεγάλος Χορηγός (3.500 – 
15.000+ €), Ευεργέτης & Μεγά-
λος Ευεργέτης (7.500 – 15.000€)

Συνεργασία με την  Έλενα Μαθιουδάκη, 
Διευθύντρια Aνθρώπινου Δυναμικού ΕΕΙ.

Ο Αντώνης Σολωμός ’92, Product Marketing Manager 
της Samsung Hellas δωρίζει ένα laptop στο CDO.
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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,

Όπως το είχαμε προαναγγείλει 
στο τελευταίο τεύχος του Ερ-

μή, με την παράσταση που δόθηκε 
στις 04.07.2012 στο μικρό θεατρά-
κι των Γυναικείων Φυλακών Θήβας, 
έπεσε η αυλαία για τη χρονιά 2011-
2012 της Θ.Ο.»ΣΑΚΑ». Και τι αυλαία 
ήταν αυτή! Και τι παράσταση ήταν 
αυτή που βγήκε! Όλα πρωτόγνω-
ρα. Μαθημένοι εμείς να παίζουμε 
για το «δικό μας κοινό», αυτό τέλο-
σπάντων που γνωρίσαμε όλα αυτά 
τα χρόνια, όταν βρεθήκαμε ανάμε-
σα στις γυναίκες κρατούμενες στο 
κατάμεστο θεατράκι, ζήσαμε έντο-
να (και ίσως για πρώτη φορά τόσο 
ξεκάθαρα) την «υπόγεια ταύτιση» 
που συντελείται ανάμεσα στον θία-
σο και στο κοινό, ανάμεσα στο θεα-
τή και στον ηθοποιό. Μπροστά μας, 
πίσω μας, δίπλα μας, είχαμε ένα 
«άλλο κοινό», που όμως, κατά ένα 
μαγικό τρόπο, δεν μας ήταν καθό-
λου άγνωστο. Το ίδιο κι εμείς: παρ’ 
όλο που ιστορούσαμε τη δουλειά 
μας πιστά, όπως την είχαμε προ-
παρασκευάσει και παίξει στο Γκά-
ζι, εκείνη την ώρα στη Θήβα ξέρα-
με, ότι ως δια μαγείας είχαμε γίνει 
ένας λίγο διαφορετικός θίασος και 
παίζαμε μία κάπως διαφορετική 
παράσταση. Οι ηθοποιοί, την ώρα 
που ερμηνεύουν, βλέπουν ασυναί-
σθητα την παράσταση και για τον 
εαυτό τους. Έ, λοιπόν, όλοι νιώθα-
με, ότι ήταν μια «άλλη» παράστα-
ση! Κάποιες χαρακτηριστικές ατά-

κες του Feydeau που έφερναν γέλιο 
στο Γκάζι, στη Θήβα ήταν βουβές. 
Αντίθετα, άλλες στιγμές που πέρ-
ναγαν απαρατήρητες για το αστι-
κό μας κοινό, έφερναν τρανταχτό 
γέλιο και έντονη συμμετοχή από 
τις γυναίκες, λες κι έπαιζαν κι αυ-
τές μαζί μας. Γιατί πράγματι, άθε-
λά τους, «έπαιζαν». Κι αυτές και τα 
μωρά που κράταγαν στην αγκαλιά 
τους, και που λίγο πριν, όταν τα δι-
ακρίναμε πίσω απ τα σίδερα, έφε-
ραν καυτά δάκρυα στα μάγουλα 
των γυναικών της Ομάδας…



Με αυτά τα δάκρυα και με πολ-
λή συγκίνηση ξεκίνησε η 

πρόβα μας στο άδειο αμφιθέατρο. 
Αργότερα, οι έπαινοι και τα χάδια 
τους, μαζί με τα ευχαριστώ τους, 
μας άφησαν να καταλάβουμε, πως 
όλες αυτές οι γυναίκες (από διάφο-
ρα μέρη και όλων των ηλικιών από 
18 έως 80), θα μπορούσε να είναι 
άνθρωποι της διπλανής πόρτας. Και 
αν για κάποιους σοβαρούς λόγους 
βρέθηκαν όλες στη θέση που είναι, 
είχαν και ένα ακόμη κοινό γνώρι-
σμα: Διψούσαν για κάτι καλό, για 
κάτι ασυνήθιστα ωραίο και αν-
θρώπινο. Μας έκαναν να πιστέψου-
με πως, για λίγο έστω, τους το δώ-
σαμε. Πήγαμε για να προσφέρου-
με, και φύγαμε με πολύ περισσό-
τερα… Και δεν σηκώνει εδώ άλλη 
κουβέντα για κοινωνικές αποστο-
λές και φιλανθρωπίες. Αρκεί να 
αναφέρουμε, πως όταν πια φεύγα-
με φορτισμένοι και σιωπηλοί μέσα 
από τους σιδερόφρακτους διαδρό-

μους, με ένα ανάκατο αίσθημα ευ-
τυχίας και πικρίας μαζί, είδαμε άλ-
λα δυό καυτά δάκρυα, αυτή τη φο-
ρά στα μάγουλα ενός από τους πιο 
«σκληρούς» (αλλά ίσως και πιο τρυ-
φερούς) άνδρες της Ομάδας…



Αυτά ως προς την εκπληκτική 
εμπειρία της Θήβας, που χω-

ρίς υπερβολή, άξιζε τους κόπους 
μας όλης της χρονιάς. Τώρα η Ομά-
δα έχει μπροστά της το νέο χρόνο. 
Ήδη ετοιμάζεται για τις συναντήσεις 
και συζητήσεις, από τις οποίες, κα-
τά τα καθιερωμένα, θα αποφασισθεί 
το πλαίσιο, μέσα στο οποίο θα κινη-
θεί. Με ψυχραιμία και ρεαλισμό, ζυ-
γίζοντας τις δυνάμεις της μέσα στη 
δύσκολη κατάσταση που επικρατεί, 
η Ομάδα θα επιλέξει να κάνει αυτά 
που πρέπει, ώστε να σταθεί στο ύψος 
που της αξίζει. Οι ήδη κεφαλαιοποι-
ημένες επιτυχίες και εμπειρίες του 
παρελθόντος, αυξάνουν τις απαιτή-
σεις, καθώς και τις αντίστοιχες «ηθι-
κές» υποχρεώσεις της. Δεν μπορεί να 
πέσει χαμηλότερα από τον πήχυ, που 
η ίδια έχει υψώσει.



Οι πηγές δύναμης της Ομάδας εί-
ναι γνωστές: Είναι τα μέλη της, 

όλοι μαζί και ένας έκαστος, είναι ο 
ΣΑΚΑ, είναι οι φίλοι της, που πάντα 

την ακολουθούν σε κάθε της προ-
σπάθεια και, βέβαια, το Κολλέγιο. 
Αυτό είναι το πλέγμα μέσα στο οποίο 
γεννήθηκε και αναπτύσσεται η Θεα-
τρική Ομάδα του ΣΑΚΑ από την ίδρυ-
σή της μέχρι σήμερα, εδώ και δεκαε-
φτά χρόνια. Οι δεσμοί που ενώνουν 
τους παράγοντες αυτού του πλέγμα-
τος είναι ισχυροί. Δεν χρειάζονται 
επιβεβαίωση, ούτε σηκώνουν αμ-
φισβήτηση. Είναι σαν δεσμοί αίμα-
τος. Δεν είναι, όμως, στατικοί. Έχουν 
ανάγκη από συνεχή ενδυνάμωση και 
φροντίδα. Κι αν κάποιοι απ’ αυτούς 
δοκιμάστηκαν στο παρελθόν, κι αν 
ίσως έγιναν και κάποια λάθη αθέλη-
τα, ήρθε η ώρα όλοι να κάνουν ό,τι 
πρέπει, ώστε να στερεωθεί το πλέγ-
μα αυτό και να περάσει σε νέα βά-
ση, μόνιμη και υγιή. Τα «σημάδια», 
από όλες τις πλευρές, δείχνουν αισι-
όδοξα. Ας γίνουν οι καλές προθέσεις 
πράξεις, κι ας κάνουμε όλοι ό,τι μπο-
ρούμε για το καλύτερο, γιατί… «οι 
καιροί ου μενετοί»!



Μέχρι να ακούσετε νέα μας, πά-
λι από τούτες τις γραμμές του 

ΕΡΜΗ, γεια σας και καλή αντάμωση.


ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Στην παρούσα δημοσίευση 
τα πρόσωπα των θεατών, για ευνόητους 
λόγους, δεν διακρίνονται.

Παράσταση που δόθηκε στις Γυναικείες Φυλακές Θηβών στις 4 Ιουλίου 2012
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στις 25 σεπτεμβρίου «έφυγε» πλήρης 
ημερών και έχοντας επιτελέσει τε-
ράστιο έργο στο ελληνικό Θέατρο ο 
συναπόφοιτός μας Αλέξης σολομός 

’36. Θα είναι πολύ δύσκολο να καταγραφεί με 
την ακρίβεια και την προσοχή που της αξίζει η 
μακρόχρονη πορεία του στα θεατρικά δρώμε-
να του 20ου αιώνα στην Ελ-
λάδα, σε λίγες γραμμές ενός 
περιοδικού. στην μνήμη του 
όμως, οφείλουμε να σημει-
ώσουμε όσα περισσότερα 
γίνεται για αυτόν τον σπου-
δαίο σκηνοθέτη (κατά κύριο 
λόγο) και άνθρωπο.

Γεννήθηκε στην Αθή-
να τον Αύγουστο του 1918 
και αποφοίτησε από το σχο-
λείο μας το 1936, κάτι που 
τον κατέταξε ως έναν από 
τους πρώτους απόφοιτους 
μας που βρίσκονταν εν ζωή 
μέχρι πρότινος. σπούδα-
σε στη Νομική, έπειτα στη 
δραματική σχολή του Εθνικού Θεάτρου και 
στη συνέχεια στη βασιλική Ακαδημία δρα-
ματικής τέχνης του λονδίνου και στο πανε-
πιστήμιο Γέιλ στην Αμερική. Προτού σκηνο-
θετήσει, εργάστηκε ως ενδυματολόγος και 
μετέπειτα ως ηθοποιός σε θιάσους της Αθή-
νας. στην επαγγελματική του πορεία, υπήρ-
ξε ένας από τους σημαντικότερους σκηνο-
θέτες του Εθνικού μας Θεάτρου, σκηνοθε-
τώντας 111 παραστάσεις από το 1950 μέχρι 
το 1992. σκηνοθέτησε και στο λονδίνο, πριν 
γυρίσει το 1950 στην Ελλάδα και ανεβάσει-
εκτός Εθνικού Θεάτρου-65 περίπου ακόμα 
παραστάσεις με διάφορους αθηναϊκούς θιά-
σους, στο ΚΘβΕ και στη λυρική. Πολύ ση-
μαντική ήταν η συμβολή του στην αναβίωση 
των έργων του Αριστοφάνη, καθώς ανέβασε 
στην Επίδαυρο 10 από τις 11 σωζόμενες κω-
μωδίες του. σε αυτό είναι πολύ πιθανό να τον 
ενέπνευσε, μεταξύ άλλων, η γνωριμία και η 

συνεργασία του με τον καθηγητή του Κάρο-
λο Κουν στο δραματικό Όμιλο του Κολλε-
γίου. διετέλεσε διευθυντής του Εθνικού μας 
Θεάτρου δυο φορές και τα τελευταία χρόνια 
είχε αποσυρθεί στην οικία του στο Κολωνάκι 
όπου ζούσε ήρεμα. Εκεί τον βρήκε ο θάνατος, 
στα 94 του χρόνια, έχοντας δίπλα του τις κό-

ρες και τα εγγόνια του.
στο ρεπερτόριο του φυ-

σικά συμπεριλήφθηκαν όλοι 
οι μεγάλοι θεατρικοί συγ-
γραφείς της ανθρωπότη-
τας. Μεγάλη του αγάπη ο 
σαίξπηρ. Παρακολούθησε 
από κοντά τους εορτασμούς 
της 400ης επετείου από τη 
γέννησή του το 1964, όπου 
και είδε κάποιες αξέχαστες, 
όπως έλεγε, παραστάσεις. 

ή συμβολή του στην τέ-
χνη αλλά και στα γράμμα-
τα, χάρη στο τεράστιο θεω-
ρητικό, μεταφραστικό αλλά 
και λογοτεχνικό έργο του, 

είναι από τις σημαντικότερες του περασμέ-
νου αιώνα. Αρκεί μόνο να συλλογιστούμε ότι 
ήταν θεα τρικά δραστήριος από το 1937 μέχρι 
το 1992 για να συνειδητοποιήσουμε τον όγκο 
του έργου του.

το σχολείο μας οφείλει να τιμά τη μνή-
μη τέτοιων μεγάλων ανθρώπων και 
να υπερηφανεύεται που τους ανέθρε-

ψε και τους άνδρωσε για να γίνουν αυτοί που 
έγιναν. Καθόλου τυχαία δεν είναι η συνύπαρξη 
του σολομού με τον Κουν. ή πολιτιστική μας 
παράδοση λοιπόν πρέπει να συνεχιστεί και το 
θέατρο έχει αποδείξει πως είναι ο βασικός της 
άξονας. το Κολλέγιο οφείλει ειδικά μια τέτοια 
εποχή να δώσει στο ελληνικό θέατρο την αξία 
που έχει. το μόνο που χρειάζεται είναι να δια-
τηρήσει την αγάπη του γι' αυτό και να την εμ-
φυσήσει στους μαθητές, γνωρίζοντάς τους αυ-
τόν το μαγικό κόσμο.

Α λ Ε ξ ή σ  σ Ο λ Ο Μ Ο σ  ’ 3 6  †
( 1 9 1 8  -  2 0 1 2 )

Ντίνος Ψυχογιός ’09
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Η ΟΜΑΔΑ
«[...]  Ήταν μια καταπληκτική 

ομάδα με μεγάλες αθλητικές προσω-
πικότητες. Όλοι τους ήταν άνθρω-
ποι με γνώμη που είχαν δουλέψει με 
προπονητές μεγάλης αξίας. Για να 
λειτουργήσουν ως σύνολο, απαιτού-
σε υψηλές γνώσεις τεχνικής και ψυ-
χολογίας και αυτό μας γέμιζε με ευ-
θύνη. ξέραμε ότι έπρεπε να δουλέ-
ψουμε πολύ στην ανάλυση. ξέραμε 
όμως επίσης ότι, αν τα παιδιά αυτά 
πίστευαν σε κάτι, θα το πετύχαιναν.

Θα έλεγα ότι κάναμε εξαιρετική 
προετοιμασία. τώρα οι εθνικές ομάδες μαζεύονται κάποιες 
εβδομάδες πριν από μια μεγάλη διοργάνωση. Από το δε-
κέμβριο του ’85 που ανέλαβα ομοσπονδιακός προπονη-
τής, η ομάδα συγκεντρωνόταν κάθε εβδομάδα δευτέρα-
τετάρτη για προετοιμασία στο βοηθητικό του σΕΦ, παρά 
τη «γκρίνια» των σωματείων. Είχαμε χτίσει ατμόσφαιρα οι-
κογένειας. δεν υπήρχαν εντάσεις μεταξύ των παικτών από 
το εθνικό πρωτάθλημα. Οι περισσότεροι ήταν φίλοι μετα-
ξύ τους. Να σκεφθείτε, τα παιδιά αφιέρωσαν το μετάλλιο 
σε όσους δεν ήρθαν μαζί. Ένα μετάλλιο πήρε και ο λυκού-
δης, που χτύπησε σε τροχαίο λίγες μέρες πριν την αναχώ-
ρηση και αποκλείστηκε από την αποστολή.

βασική προετοιμασία κάναμε βέβαια τον Ιούλιο και τον 
Αύγουστο του 1987. στη διάρκειά της, έκανα ένα πείραμα 
που αποδείχθηκε καθοριστικό. Έβαλα στο πρόγραμμα και 
beach volley, δηλαδή συνθήκες μεγαλύτερης καταπόνησης 
σε σχέση με τη σάλα. Αυτό βοήθησε στη φυσική κατάστα-
ση, αν σκεφτεί κανείς ότι από τα 7 παιχνίδια που δώσαμε 
στο τουρνουά, τα 4 κρίθηκαν στο πέμπτο σετ.

ΤΟ ΤΟΥΡΝΟΥΑ
[...] ταξιδέψαμε στο βέλγιο με στόχο την εξάδα. στο 

προηγούμενο Πανευρωπαϊκό, η Ελλάδα είχε κατακτήσει 

την έβδομη θέση. Έστω και μια θέση ψηλότερα, θα ήταν 
μεγάλη επιτυχία. Οι 12 ομάδες χωρίστηκαν σε δύο ομίλους 
των 6. στα ημιτελικά περνούσαν οι δύο πρώτοι κάθε ομί-
λου, όπου και διασταυρώνονταν. Είχαμε έναν εξαιρετικά 
ισχυρό αλλά και ισορροπημένο όμιλο, όπου όλοι μπορού-
σαν να κερδίσουν ή να χάσουν απ’ όλους, χωρίς να θεωρη-
θεί έκπληξη. Οι νίκες μας στους δύο πρώτους αγώνες με τη 
χάλκινη στο προηγούμενο Πανευρωπαϊκό τσεχοσλοβακία 
και την πανίσχυρη (με παρουσία σε Ολυμπιάδα) βουλγαρία 
ήταν δείκτης των δυνατοτήτων μας. Εκεί άρχισε να φου-
ντώνει μέσα μας το κρυφό όνειρο της τετράδας.

[...] ή μέριμνα των διοργανωτών ήταν η ομάδα να κατα-
λύσει σε ένα παλιό γηροκομείο. Εμείς και η γυναικεία ομά-
δα της βουλαγαρίας για την αντίστοιχη διοργάνωση των 
γυναικών. δεν ισχυρίζομαι βέβαια ότι οι συνθήκες ήταν 
κακές, αλλά οι υποδομές δεν ήταν για αθλητική αποστο-
λή. Όλα αυτά βέβαια λειτούργησαν συσπειρωτικά. Ήμα-
σταν μια γροθιά...

[...] δουλέψαμε υπερβολικά στο κομμάτι της τεχνικής 
ανάλυσης. Μαζί με το βοηθό μου, τον Κυριάκο Παντελιά, 
περάσαμε αμέτρητες ώρες στο βίντεο εναλλάξ. Έβλεπε ο 
ένας για να κοιμηθεί ο άλλος. Μια μέρα μας ξύπνησε στον 
καναπέ του σαλονιού ένας Έλληνας ρεπόρτερ. Είχαμε απο-
κοιμηθεί και οι δύο δουλεύοντας πάνω στον αγώνα που 
ερχόταν.

Θανάσης Μαργαρίτης
25 χρόνια μετά τη Γάνδη...

 >>  ΣΥΝΟΜΙΛΙΑ 

 4 οκτώβρίού 1987.   Η Εθνική Ομάδα Βόλεϋ Ανδρών ολοκληρώνει μια εντυπωσιακή πορεία στο Πα-
νευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του Βελγίου και κατακτά το χάλκινο μετάλλιο σε ένα δραματικό μικρό 
τελικό με τη Σουηδία, καταγράφοντας τη μεγαλύτερη επιτυχία στην ιστορία του αθλήματος στην 
Ελλάδα και, ταυτόχρονα, μια από τις λαμπρότερες στιγμές στην ιστορία του ελληνικού αθλητισμού.
25 χρόνια μετά, ο αρχιτέκτονας της ομάδας, ομοσπονδιακός προπονητής και επί δεκαετίες 
Καθηγητής Φυσικής Αγωγής του Σχολείου μας, κ. Θανάσης Μαργαρίτης, μοιράζεται με τον 
«Ερμή» αναμνήσεις και βιώματα του μεγάλου επιτεύγματος. 

Επιμέλεια: Σωτήρης Φωτέας ’02

Mε το σφύριγμα της λήξης



Ο ΘΡΙΑΜΒΟΣ
[...] στο τελευταίο ματς του ομίλου και έχοντας εξα-

σφαλίσει την πρόκριση στην τετράδα αντιμετωπίσαμε 
αήτηττοι τη σουηδία. Απουσίες βασικών λόγω τραυματι-
σμού (τεντζέρης-Αμαριανάκης) αλλά και κάποια συντή-
ρηση δυνάμεων για τα παιχνίδια των μεταλλίων, μας οδη-
γούν στην ήττα και μας στέλνουν πάνω στο μεγαθήριο 
της ενωμένης σοβιετικής Ένωσης στον ημιτελικό. Χάνου-
με φυσιολογικά, παρά την προσπάθειά μας, από τη μετέ-
πειτα πρωταθλήτρια. Ψυχολογικά όμως προετοιμαζόμαστε 
ήδη για το μικρό τελικό. Μπροστά μας και πάλι η σουηδία 
που χάνει από τους Γάλλους στον άλλον ημιτελικό. Όλα 
μας τα πλάνα στοχεύουν στο να περιορίσουμε τον υπερ-
παίκτη Μπεν Γκούσταφσον. ή ανάλυση που είχαμε κάνει 
έδειχνε ότι όταν το παιχνίδι πήγαινε στα 5 σετ, κουραζό-
ταν και έκανε κάποια (αβίαστα) λάθη. δύσκολο εξάλλου 
και να χάσεις δύο φορές από την ίδια ομάδα στο ίδιο τουρ-
νουά. Έτσι και έγινε. Επιστροφή από το 14-9 στο πέμπτο 
σετ και χάλκινο μετάλλιο. Ανεπανάληπτα συναισθήματα. 
ή πιο έντονη ανάμνηση είναι η έκπληξη όλων. στη συνέ-
ντευξη τύπου μετά τον αγώνα όλοι αναρωτιούνταν «Πώς 
έγινε αυτό το θαύμα;» THE SPA EXPERIENCE

Athens City SPA

www.athenscityspa.gr
twitter.com/AthensCitySpafacebook.com/athenscityspa.gr

Η ΣΥΝΕΧΕΙΑ
[...] ή υποδοχή στην Ελλάδα ήταν απίστευτη. Χωρίς 

να έχω την αναγνωρισιμότητα των αθλητών, με χαιρετού-
σαν παντού. Μου είχε τύχει να θέλουν να μου κεράσουν 
και τη βενζίνη!!! 

Αυτό όμως που δεν θα ξεχάσω ποτέ είναι η δυναμική-
δυστυχώς πρόσκαιρη- που ανέπτυξε το άθλημα. Θυμάμαι 
έντονα ότι τα γήπεδα βόλεϋ στο σχολείο ήταν για πολύ 
καιρό μετά γεμάτα με παιδιά που περίμεναν να παίξουν. 
Με λύπη μου σταδιακά είδα ότι και τα γήπεδα του βόλεϋ 
καταλήφθηκαν από ποδοσφαιριστές. δεν την αξιοποιήσα-
με σωστά αυτή τη δυναμική, όπως π.χ. έκανε το Μπάσκετ 
που, λίγους μήνες νωρίτερα, είχε κατακτήσει το Πανευρω-
παϊκό  της Αθήνας. λέμε πολύ συχνά στο χώρο του αθλητι-
σμού ότι «στην κορυφή ο άνεμος είναι πιο δυνατός, γι’ αυ-
τό και απαιτεί πιο στέρεες βάσεις». Κάποιες προτάσεις του 
τεχνικού επιτελείου δεν εισακούστηκαν από την Ομοσπον-
δία. δεν δόθηκε έμφαση στις αναπτυξιακές Εθνικές Ομά-
δες και θεωρήθηκε «πολυτέλεια» η στελέχωση της Ανδρών 
με εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό (αναλυτές, δια-
τροφολόγους, στατιστικολόγους). δεν μπορείς να μείνεις 
για καιρό σε υψηλό επίπεδο χωρίς αυτές τις προδια γραφές. 
σταδιακά επήλθε κόπωση και απογοήτευση και από ατυ-
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Kατά τη διάρκεια των απονομών

φωτογραφίες: αρχείο Θ. Μαργαρίτη
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χείς  χειρισμούς της Ομοσπονδίας. Θεώρησαν και αποτυ-
χία ότι δεν προκριθήκαμε στην Ολυμπιάδα της σεούλ, χω-
ρίς φυσικά να είναι.

ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΒΟΛΕΫ ΣΗΜΕΡΑ
[..] Ούτε και τα σωματεία έκαναν φυσικά καλή διαχεί-

ριση. Ορισμένες επιτυχίες σε συλλογικό επίπεδο δεν κά-
λυψαν την έλλειψη δουλειάς στις υποδομές. Πλέον έρχο-
νται παίκτες χωρίς περγαμηνές ή, στην καλύτερη περίπτω-
ση, όσοι βλέπουν το ελληνικό πρωτάθλημα ως σκαλοπά-
τι. Έπρεπε να έχει μειωθεί ο αριθμός των ξένων. Να έρχο-
νται λίγοι και καλοί. το επίπεδο του πρωταθήματος είναι 
χαμηλό. Ψάχνουν αλχημείες για να συμμετάσχουν οι ομά-
δες στο πρωτάθλημα.

[...] Μαζί με τον Γιώργο Μελισσουργό x79 και ορισμέ-
νους ανθρώπους-αξίες για το ελληνικό βόλεϋ (Γιάννης 
λάιος, βάσω Καραντάσιου κ.ά.) κάναμε μια προσπάθεια 
να αλλάξουμε τα πράγματα στην Ομοσπονδία. τα σωμα-
τεία δεν εκτίμησαν κάποια πράγματα, αποφάσισαν αλ-
λιώς. δεν είμαι αισιόδοξος για το μέλλον. Για την ακρί-
βεια, τα βλέπω μαύρα. Πρέπει να αλλάξουμε το σύστη-
μα. Θέλουμε νέες ιδέες, αλλαγές, απαλλαγή από τον κρα-
τικοδίαιτο αθλητισμό.

Στον τόπο που γεννήθηκαν οι Πλειάδες, 

οι μυθικές Κόρες του Άτλαντα και της 

Πλειώνης, στη Ζήρεια, δημιουργήσαμε ένα 

ονειρεμένο καταφύγιο για όσους επιζητούν 

τη χαλάρωση, την ηρεμία και απαιτούν την 

πολυτέλεια. 

Στους πρόποδες του βουνού, 

στα Κάτω Τρίκαλα Κορινθίας υψώνεται 

το Πλειάδων Γη Mountain Resort & Spa... 

έτσι απλά και ταιριαστά.

Κάτω Τρίκαλα Κορινθίας 

Τηλ.: 27430 91137, Fax: 27430 91136

e-mail: info@pliadongi.gr • www.pliadongi.gr

Η ΑΝΑΜΝΗΣΗ-Ο ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
[...] Θυμάμαι με μεγάλη νοσταλγία την εποχή που ήμουν 

ομοσπονδιακός προπονητής, αν και ήταν πολύ κουραστι-
κή. Έκανα κάποιες μέρες 2 φορές τη διαδρομή Κολλέγιο-
σΕΦ και πίσω. Μάθημα, πρωϊνή προπόνηση με την Ανδρών 
στο σΕΦ, προπόνηση με τις κολλεγιακές ομάδες, απογευ-
ματινή προπόνηση με την Ανδρών πάλι στο σΕΦ. Έβλεπα 
πολύ λίγο το νεογέννητο γιο μου. Έλειπα στο εξωτερικό με 
την Εθνική και μου έκρυβαν ότι είχε 40 πυρετό.

τι νιώθω πιο πολύ απ’όλα; Παίκτης, προπονητής, πα-
ράγοντας είναι ιδιότητες που έχει  κάποιος συναρτήσει της 
περιόδου στην οποία αναφέρεται. 

Αυτό που νιώθω μόνιμα είναι Καθηγητής Φυσικής Αγω-
γής. Και φυσικά αναγνωρίζω τη μεγάλη αξία της επαφής 
μου με τα παιδιά. Πάνω απ’ όλα βάζω αυτήν την ενασχό-
λησή μου με τους νέους ανθρώπους.

*   Θερμές ευχαριστίες για την υλοποίηση της συνέντευ-
ξης σε έναν άλλο βασικό συντελεστή του κολλεγια-
κού βόλεϋ, τον πρώην Πρόεδρο της Ελληνικής Ομο-
σπονδίας Πετοσφαίρισης κ. Γιώργο Μελισσουργό x79.
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Ο άλλος «κολλεγιακός» συντελεστής του «άθλου 
της Γάνδης» ήταν ο δημήτρης Γόντικας ’79, ένας από 
τους καλύτερους –κατά γενική ομολογία– Έλληνες 
πετοσφαιριστές όλων των εποχών. Ο Θανάσης Μαρ-
γαρίτης θυμάται:

[...] τον γνώρισα ως μαθητή μου στην Α’ Γυμνασίου. 
Ήταν παναθλητής.  Απίστευτη σωματική υποδομή και 
δυνατότητες. «Έβαλα το χέρι μου» για να τον κερδίσει 
το βόλεϋ. Ο Κουτούζης δεν μου μίλαγε για μήνες!!! ή 
συνέχεια γνωστή. Προχώρησε βέβαια και χάρη στον 
ακέραιο και δυναμικό χαρακτήρα του.

Ο Θανάσης Μαργαρίτης με τον Δημήτρη Γόντικα ’79 στο Παγκό-
σμιο Πρωτάθλημα του 1986.



C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

ktx_mme_Final 23x30 21x28 out.pdf   2   8/28/12   2:20 PM

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
»



64  ερμής 

ή σ υ μ μ ε τ ο -
χή στο πρω-
τάθλημα της 
Α 2 Εθ νι-

κής Κατηγορίας Ανδρών 
πριν από εννέα χρόνια, 
θα αποτελούσε ένα όνει-
ρο για τα μέλη του τμή-
ματος Πετοσφαίρισης του 
σΑΚΑ. Αυτή η κρυφή επι-

θυμία βασιζόταν και θα συνεχίσει να βασίζεται στην ιδέα 
πως η συνεχής ανάπτυξη του αθλήματος μέσω των τμημά-
των υποδομής θα συνδέεται άρρηκτα με επιτυχίες της Αν-
δρικής Ομάδας. Έτσι λοιπόν φέτος είμαστε υπερήφανοι για 
το γεγονός ότι η συμμετοχή της Ανδρικής Ομάδας στη 2η 

τη τάξει Εθνική Κατηγορία έχει συνδυαστεί με την κατά-
κτηση δύο Πρωταθλημάτων Παμπαίδων (2011, 2012) και με 
κλήσεις συνολικά δώδεκα αθλητών και αθλητριών του σΑ-
ΚΑ στις Προεθνικές Ομάδες Παίδων και Κορασίδων. Μας 
δίνεται η ελπίδα να πιστεύουμε πως το Volley στο Κολλέ-
γιο θα συνεχίσει να έχει λαμπρό μέλλον!

ή πορεία των Ανδρών από τη β’ τοπική Κατηγορία 
Αθήνας ως την Α2 Εθνική Κατηγορία βασίστηκε στο μερά-
κι ορισμένων ανθρώπων, την αφιλοκερδή προσφορά τους 
και την αγάπη τους για το Κολλέγιο, για τον αθλητισμό και 
ειδικότερα για το volley. 

Κλείνοντας φέτος 10 χρόνια αγωνιστικής παρουσίας 
στα επίσημα πρωταθλήματα της Ελληνικής Ομοσπονδί-

ας Πετοσφαίρισης, η Ανδρική Ομάδα του σ.Α. Κολλεγίου 
Αθηνών θα συναγωνιστεί ιστορικά σωματεία του κέντρου 
και της επικράτειας. Όσοι βρεθούν κοντά στην ομάδα μας 
θα έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν για πρώτη φο-
ρά αγώνες του Κολλεγίου εναντίον της ΑΕΚ, του Πανελ-
ληνίου Γσ, του Εθνικού Πειραιά και του ΟΦή. Για άλλη μία 
χρονιά στον πάγκο του Κολλεγίου θα βρίσκεται ο καταξι-
ωμένος προπονητής κ.Παύλος Καραμαρούδης, ενώ στην 
ομάδα επέστρεψε μετά από έξι χρόνια ο Νίκος Πολυμε-
ρόπουλος ’01, έχοντας αποκτήσει πολύτιμες παραστάσεις 
από τα πρωταθλήματα της Α1 και Α2 Εθνικής Κατηγορίας. 

ή Ανδρική Ομάδα θα βασιστεί και φέτος στην εμπειρία 
αρκετών παικτών, όπως του βαγγέλη Πολυμερόπουλου ’95, 
ο οποίος αποτελεί τον παλαιότερο παίκτη της ομάδας μας 
(μέλος της ομάδα του 2003 η οποία είχε συμμετάσχει στο 

Πρωτάθλημα β΄Αθηνών με προπονητή τον κ. Μά-
ριο Κουτσομύτη ’84), αλλά και στην αγωνιστικότη-
τα και στην επιμονή για μάθηση αθλητών όπως ο 
Αλέξανδρος Αριστόπουλος ’08. 

την περσινή χρονιά ο Πέτρος τατούλης και ο 
Γιάννης Θεοχαρόπουλος (μαθητές λυκείου των 
σχολείων του ΕΕΙ) είχαν την ευκαιρία να προπονη-
θούν δίπλα στην Ανδρική Ομάδα. Φέτος ο Πανα-
γιώτης Αρμόνης, μαθητής μόλις της 3ης Γυμνασίου, 
προπονείται ήδη σε υψηλότατο επίπεδο μαζί με την 
Ανδρική Ομάδα. Είναι μέλος της Προεθνικής Ομά-
δας Παίδων, ενώ όλοι στο τμήμα Volley του σΑΚΑ 
πιστεύουμε πως σε λίγα χρόνια θα είναι βασικό μέ-
λος της Ανδρικής Ομάδας. 

Είναι αυτονόητο πως οι εμπειρίες που αποκτούν 
αυτοί οι μαθητές βελτιώνουν τους ιδίους αλλά και 
τις Ομάδες υποδομής. Για αυτόν ακριβώς το λόγο, 
πιστεύουμε στην αμοιβαία βοήθεια των τμημάτων 
υποδομής και της Ανδρικής Ομάδας. Φέτος, για άλ-

λη μία χρονιά επενδύουμε στην υποστήριξη των τμημά-
των υποδομής μέσω την άριστης συνεργασίας του τομέα 
Αθλητικών του σΑΚΑ και του τμήματος Φυσικής Αγωγής 
του ΕΕΙ. Με συντονιστή τον κ. σόλωνα σανιώτη ’86 και με 
προπονητική ομάδα, η οποία αποτελείται από τον κ. Παύ-
λο τζήμα ’79 και την κα. Άνυ Περοπούλου, στοχεύουμε στη 
συνέχιση των επιτυχιών των ομάδων αγοριών (Παίδων και 
Παμπαίδων) και στη σταδιακή βελτίωση των ομάδων κορι-
τσιών (Κορασίδων και Παγκορασίδων). Είμαστε σίγουροι 
πως η στήριξη από τους γονείς αλλά και από τους φίλους 
του αθλήματος, θα μας βοηθήσουν ώστε για άλλη μία χρο-
νιά να λειτουργήσουμε μέσα σε ένα υγιές περιβάλλον, πε-
τυχαίνωντας τους στόχους μας!

ΣΑΚΑ Volleyball : Για πρώτη φορα στην Α2!
του διονύση Χιώνη ’06

v lley

Σας περιμένουμε και φέτος δίπλα μας!

Στόχος μας τα χαμόγελα για άλλη μία χρο-
νιά! (Ομάδα Παμπαίδων 2012)

Για άλλη μία χρονιά σας περιμένουμε δίπλα μας!
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 Σαββατοκύρίακο, 21 – 22 ίούλίού 2012:  Ναύπλιο.  ή ομάδα στίβου 
του Κολλεγίου και του σΑΚΑ λαμβάνει μέρος στο Πανελλή-
νιο Πρωτάθλημα Παμπαίδων – Παγκορασίδων που διεξάγε-
ται στο τοπικό δημοτικό στάδιο . Πρόκειται για την τελευ-
ταία διοργάνωση της χρονιάς και ίσως τη σπουδαιότερη για 
την ομάδα μας, αφού γνωρίζαμε καλά τις δυνατότητες των 
αθλητών μας. Ο επίλογος φέτος, έμελε να είναι υπέροχος... 

Ένας απίθανος Νίκος Εμπέογλου σημειώνει την τρίτη κα-
λύτερη επίδοση όλων των εποχών στα 300μ. (36˝20) και ανε-
βαίνει στο ψηλότερο σκαλί του βάθρου, κάνοντας την αρ-
χή... Εξαιρετικός ο Φίλιππος Μικέλης, «πέταξε» στα 6,40μ. 
στο μήκος και κατέλαβε τη δεύτερη θέση – δεύτερος και ο 
Πάρης Αντωνόπουλος μετά από έναν συγκλονιστικό αγώνα 
με 1,90μ στο άλμα εις ύψος. Εξαιρετικές εμφανίσεις και πολύ 
καλές επιδόσεις πέτυχαν όλοι οι αθλητές μας, είτε έφθασαν 
στους τελικούς είτε περιορίστηκαν στον ημιτελικό - βουλ-

στίβος

Του Γιώργου Σακελλαριάδη ’01

Ένας υπέροχος επίλογος, 
πολλές υποσχέσεις 
για το μέλλον!

γαράκης Φίλιππος, Κανδηλώρου δανάη, Κοντομίχαλος δημή-
τρης, Κρητικός βύρωνας, τσαγκρίδης Περικλής, στουκίδη Μυρ-
τώ, Οικονόμου βασίλειος, λάσος Ανδρέας, όλοι τους πέτυχαν 
το καλύτερο στα αγωνίσματά τους αποδεικνύοντας ότι η ομά-
δα στίβου έχει πλέον συνεχή «παραγωγή» εξαιρετικά ποιοτι-
κών– εντός και εκτός σταδίων – αθλητών. Και αυτό είναι (ίσως) 
το πιο σημαντικό... Γιατί δεν πρέπει να ξεχνάμε ποτέ, ότι πάνω 
από όλα τα παιδιά αυτά είναι μαθητές των σχολείων του ΕΕΙ και 

με τη συμπεριφορά τους αλλά και τις επιδόσεις τους μας έκα-
ναν όλους υπερήφανους!

το σημείο αναφοράς βέβαια σε αυτό το πρωτάθλημα ήταν 
οπωσδήποτε οι δύο σκυταλοδρομίες αγοριών 4Χ80 και 4x300, 
με τους λάσο, Αναγνωστάκη, τσαγκρίδη, Μικέλη και βουλγα-
ράκη, Ντόκο, Καλλιέρο, Εμπέογλου αντίστοιχα, οι οποίοι μας 
έδωσαν στιγμές και συναισθήματα σπάνια. Μία παρέα, μία φω-
νή, με τη σημαία του σΑΚΑ στα χέρια, γονείς, προπονητές, από-
φοιτοι, όλοι μαζί, απολαύσαμε δύο πανελλήνιες νίκες και στις 
δύο σκυταλοδρομίες:, η μία πιο εντυπωσιακή από την άλλη. 

Φτάνοντας στο βράδυ της Κυριακής, μετά από αρκετή ζέ-
στη, αρκετή χαρά, αρκετά μετάλλια, καθόμασταν όλοι εκεί, λες 
και δεν ήθελε να φύγει κανείς, λες και θέλαμε να ξανατρέξουν 
τα «πιτσιρίκια» για να ξαναφωνάξουμε πανηγυρικά!  
 μία χρονία ονείρο:    Πανελλήνιο ρεκόρ, βαλκανική νίκη, συμμετο-
χή σε παγκόσμιο (ναι, για την σοφία Πιτούλη γράφουμε), μία 
ντουζίνα και βάλε πανελλήνια μετάλλια (κάποτε τα μετράγα-
με ένα – ένα...) και μία τελετή αποφοίτησης με τους Νίκο Γκό-
τση ’12, δημήτρη Μαξιλάρη ’12 και δημοσθένη Αγγελή ’12 να 
βραβεύονται (ναι, «του στίβου» είναι κι αυτοί...) για τις αθλητι-
κές και ακαδημαϊκές τους επιδόσεις.

Ο σΑΚΑ πλέον βρίσκεται στις 12 καλύτερες ομάδες της Ελ-
λάδας βάσει της κατάταξης του σΕΓΑσ, με πάνω από 6.250 βαθ-
μούς. Έξι χρόνια συνεχούς ανόδου της ομάδας, δείχνουν ότι τε-
λικά, το «πείραμα» που ξεκίνησε το 2006 πέτυχε. τότε ήταν «πεί-
ραμα», σήμερα πια είναι πραγματικότητα, άρα έχουμε όλοι ευ-
θύνες και υποχρεώσεις για το μέλλον. Οικονόμου, Γραμματικό-
πουλος, Μακρής, Κατσινέλη, τομαράς, Κατσιάρα – Ακούρα-
στοι επί ένα καλοκαίρι, «έτρεχαν» από στάδιο σε στάδιο, μα-
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ζί με γονείς και μαθητές, πάντα με περίσσιο μεράκι και αγάπη 
για το Κολλέγιο και τον Αθλητισμό. Κολλέγιο χωρίς Αθλητισμό 
δεν υφίσταται, αυτό είναι δεδομένο – ή κολλεγιακή παιδεία εί-
ναι και αθλητική και αυτό πρέπει να το θυμόμαστε καλά όλοι 
όσοι ασχολούμαστε, εθελοντικά ή μη, με τα κολλεγιακά κοινά. 

Θα ήταν ίσως επιβεβλημένο να εστιάσει ο «ευλογών τη γε-
νειάδα των αθλητικών» αρθρογράφος πιο επιτακτικά στους 
αριθμούς, στα στατιστικά, στα αποτελέσματα, μιας και είναι 
πράγματι εντυπωσιακά, έως και ανέλπιστα. Όμως προέχει κάτι 
άλλο, πιο σημαντικό – ο αριθμός, η επίδοση,  είναι ένα αποτέ-
λεσμα. Καλό είναι να μιλήσουμε και για τη βασικότερη -σε διοι-
κητικό επίπεδο- αιτία: τον Γιάννη Γρυπάρη. Ο Γιάννης Γρυπάρης 
διατέλεσε διασχολικός Προϊστάμενος του τμήματος ΦΑ&Α 
του Κολλεγίου από το 2006 έως το 2012, οπότε και παρέδω-
σε, αυτό το φθινόπωρο, τη σκυτάλη στο βασίλη Μόσχο. το έρ-
γο δύσκολο, οι απαιτήσεις πολλές, τα δεδομένα πια διαφορετι-
κά από το 2006. Για το μέλλον έχουμε να πούμε πολλά. Για όσα 
όμως έγιναν μέχρι σήμερα από το 2006, για όσα μάθαμε για το 

σχολικό –και όχι μόνο– αθλητισμό, οφείλουμε στο Γιάννη Γρυ-
πάρη ένα μεγάλο και θερμό «ευχαριστώ».  

ή παρουσία και το έργο του στο τμήμα ΦΑ&Α συνδέθη-
κε έντονα με την αγωνιστική άνοδο του κολλεγιακού αθλη-
τισμού, στην οποία είχαμε την τιμή να συμμετέχουμε κι εμείς 
ως σΑΚΑ, με τις δυνάμεις μας, στο μέτρο που μας αναλογεί. 
Και αυτή τη θέση μας στο «παζλ» των αθλητικών του Κολλεγί-
ου θα την τιμήσουμε και στο μέλλον, συνεπικουρώντας πάντα 
το σχολείο στο να προσφέρει «κάτι μοναδικό και ξεχωριστό» 
στους μαθητές του.

ή ομάδα λοιπόν των λίγων αθλητών και αγώνων, έγινε σι-
γά – σιγά ομάδα των μαζικών αποστολών και επιτυχιών, με το 
δικό της... φανατικό κοινό! Οι κοινωνικές και οικονομικές συν-
θήκες που βιώνει η χώρα μας επιβάλλουν να μην «απαιτούμε» 
τη στήριξη της πολιτείας ως κύριο μέσο ενίσχυσης της ομάδας 
μας, αλλά να συνδράμουμε όλοι, όσο μας επιτρέπεται, στην κα-
θιέρωση πάγιας ετήσιας ενίσχυσης των διασυλλογικών ομάδων 
του σΑΚΑ, ώστε οι αυξανόμενες ανάγκες τους να δύνανται να 
καλύπτονται κυρίως από τους ίδιους τους συμμετέχοντες. 

Για το λόγο αυτό από φέτος θα επιδιώξουμε την πιλοτική 
(με σκοπό να οριστικοποιηθεί) θέσπιση -για πρώτη φορά- μιας 
μικρής «ετήσιας εθελοντικής οικονομικής συνεισφοράς» όλων 
των αθλητών και αθλητριών μας, ανεξαρτήτως αγωνιστικού επι-
πέδου ή ηλικίας. στόχος μας είναι η ομάδα μας να εξακολουθεί, 
παρά το με γεωμετρικούς ρυθμούς αυξανόμενο μέγεθός της, να 
προσφέρει σε όλα της τα μέλη τις ίδιες με μέχρι χθες -και πε-
ρισσότερες- παροχές. 

Ας ευχηθούμε να έχουμε μία ουσιαστική και καλύτερη από 
την περσινή σχολική και αθλητική χρονιά.

         

Αθλητική Συμβουλευτική Επιτροπή του ΕΕΙ
ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΣ ΑΘΗΝΑΣ
& αγώνες 5 και 10 χλμ

2ος ΚΟΛΛΕΓΙΑΚΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΣ

στις 11 Νοεμβρίου 2012 θα πραγματοποιηθεί ο 
30ός Κλασικός Μαραθώνιος Αθηνών. Πέρυσι 
για πρώτη φορά συμμετείχε μαζικά στον 29ο 
Κλασικό Μαραθώνιο ολόκληρη η Κολλεγια-

κή οικογένεια (μαθητές, γονείς, απόφοιτοι, εργαζόμενοι 
και φίλοι του σχολείου), με περισσότερους από 300 δρο-
μείς, ενώ φέτος έχουν εγγραφεί περίπου 700 δρομείς.

 Οι εγγραφές έχουν πλέον κλείσει, αλλά οποίος επι-
θυμεί, ακολουθώντας τον παγκόσμιο τρόπο  δωρεάς, 
μπορεί να συμμετάσχει ως υποστηρικτής κάποιου ή κά-
ποιων δρομέων κάνοντας δωρεά για το ταμείο υποτρο-
φιών του σχολείου μας και ενισχύοντας έτσι αυτή την 
αθλητική/κοινωνική προσπάθεια. Μπορείτε να κάνετε 
τη δωρεά σας ηλεκτρονικά με χρήση της πιστωτικής σας 
κάρτας στην ιστοσελίδα (www.haef.gr) του ΕΕΙ. Θα πρέ-
πει να αναφέρετε ποιον/ποιους δρομείς υποστηρίζετε.

Ο δρομέας που θα συγκεντρώσει το μεγαλύτερο 
αριθμό υποστηρικτών ή/και το μεγαλύτερο ποσό δω-
ρεών θα βραβευθεί.

συμμετέχοντας στο «δικό μας Μαραθώνιο» –είτε ως 
δρομείς, είτε ως δωρητές– υπογραμμίζουμε έμπρακτα 
τη σημασία του Προγράμματος υποτροφιών.  Επίσης, με 
το «δικό μας Μαραθώνιο», συμβάλλουμε στην προβο-
λή/διάδοση της αξίας της «δια βίου άθλησης-άσκησης», 
δίνουμε έμπρακτα ένα συλλογικό παράδειγμα Εθελο-
ντισμού και υλοποιούμε το διαχρονικό κοινωνικό νόη-
μα του «Πνεύματος του Κολλεγίου». 

ΚΑλΟυΜΕ ΟσΟυσ δΕΝ τΡΕξΟυΝ να βγουν κατά 
μήκος της μαραθώνιας διαδρομής να παρακολουθή-
σουν το πιο δύσκολο άθλημα και να θαυμάσουν τη μα-
ραθώνια προσπάθεια, όχι μόνο των Κολλεγιακών δρο-
μέων, αλλά και όλων των υπολοίπων. Ελάτε να θαυμά-
σετε την προσπάθεια  του παχύσαρκου που έχει βάλει 
πείσμα να καλύψει την απόσταση, του ηλικιωμένου που 
θέλει να κερδίσει το χρόνο, του νέου που θέλει να κα-
τακτήσει τη διαδρομή. Απολαύστε το άθλημα και  εμ-
ψυχώστε τους δρομείς του Κολλεγίου, οι οποίοι θα φέ-
ρουν το έμβλημα του σχολείου στα ρούχα τους. Θα χα-
ρούν πολύ να ακούσουν μια «γνώριμη» φωνή. 

Σημ.: τα τελευταία 25 χρόνια το Πρόγραμμα Υποτρο-
φιών του ΕΕΙ παρέχει βοήθεια κάθε χρόνο (κατά μέσο 
όρο) σε περισσότερους από 400 μαθητές με συνολικό πο-
σό € 21.744.800. Πέρυσι, λόγω των δυσμενών οικονομι-
κών συνθηκών, ο αριθμός των υποτρόφων υπερέβη τους 
500. Η ελάχιστη συνεισφορά σας θα συμβάλει για το μέ-
γιστο αποτέλεσμα.

ΑΘλήτΙΚή συΜβΟυλΕυτΙΚή ΕΠΙτΡΟΠή
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Και αυτή τη χρο-
νιά, ο μαζικότε-
ρος θεσμός του 
σΑΚΑ, το εβδο-

μαδιαίο reunion 670 περί-
που αποφοίτων, γιόρτασε 
την ολοκλήρωση μιας επι-
τυχημένης διοργάνωσης και 
έδωσε την υπόσχεση για μια 
ακόμη σεζόν γεμάτη αθλη-

τικές κολλεγιακές συγκινή-
σεις.

την Πέμπτη 27 σεπτεμ-
βρίου, η Επιτροπή διορ-
γάνωσης, οι συμμετέχου-
σες ομάδες αλλά και απλοί 
φίλοι του αθλήματος και 
του θεσμού συγκεντρώθη-
καν στη λέσχη του σΑΚΑ 
και έδωσαν ζωή στην τε-

Τελετή Λήξης και Απονομών
της 5ης ΣΑΚΑ LIGA (2011-12)

Τελετή Έναρξης 6ης ΣΑΚΑ LIGA (2012-13)

Το πρωτάθλημα των αποφοίτων

ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΣΑΚΑ LIGA 2011-12

 ΠρώταΘλΗτρία ομαΔα:  CLASS ’92 F.C. 

 ΔεύτερΗ ΘεΣΗ:  LYONTARIA F.C.

 τρίτΗ ΘεΣΗ:  DANGEROUS DIVAS F.C.

 Πρώτοί Σκορερ:  Α. Κονδυλιός ’07 (52 γκολ), Μ. Ιωακειμίδης 
’88 (37 γκολ), Θ. σοφιανός ’02 και σ. Αναγνωστόπουλος 
’09 (από 34 γκολ)

ΚΥΠΕΛΛΟ ΣΑΚΑ LIGA 2011-12

 κύΠελλούχοΣ ομαΔα:  JOKERS F.C. 

 ΠρώτοΣ Σκορερ:  Α.Κονδυλιός ’07 (16 γκολ).

ΤΙΜΗΤΙΚΕΣ ΒΡΑΒΕΥΣΕΙΣ-ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ

■■ στο διαιτητή Νίκο λαμπρόπουλο, που διαιτήτευσε περί-
που στους μισούς αγώνες της 5ης σΑΚΑ LIGA

■■ στον παρατηρητή Γιάννη Παναγιωτούρο ’84, φετινό 
υπέυθυνο διοργανώσεων, για τη μεγάλη του συμβολή 
στην εύρυθμη διεξαγωγή του θεσμού.

■■ CONSOLATION CUP:  30 PLUS SAKA F.C.

■■ σΑΚΑ Spirit Cup: DISCO NINJAS F.C.

■■ βραβείο Fair Play: 11 8 83 F.C.

■■ βραβείο πιο βελτιωμένης Ομάδας: SAKA UNITED F.C.

Την εκδήλωση συντόνισε ο συναπόφοιτος δημοσιογράφος και μέλος 
του Δ.Σ. του ΣΑΚΑ Αντώνης Κατσαρός ’87 και τίμησε με την παρου-
σία του και ο παλαίμαχος πλεόν διεθνής άσος Νίκος Λυμπερόπουλος.
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Από τις 7 του σεπτέμβρη, με 
την έναρξη της νέας σχο-
λικής χρονιάς, πιστό στο 
ετήσιο ραντεβού, ξεκίνη-

σε το εβδομαδιαίο reunion της σΑΚΑ 
LIGA. Ακολουθώντας την «πεπατημέ-
νη» των προηγούμενων διοργανώσεων, 
φέτος 33 ομάδες – 46 χρονιές αποφοί-
των – και 675 αθλητές που συνεχίζουν 
να αυξάνονται κάθε αγωνιστική (όλα 
νέα ρεκόρ) / συναγωνίζονται στα φι-
λόξενα γήπεδα του Ε.Ε.Ι. κάθε Παρα-
σκευή και σάββατο στο δημοφιλέστε-
ρο άθλημα παγκοσμίως. στις διπλανές 
στήλες θα πληροφορηθείτε όσα έγιναν 
στο φετινό σΑΚΑ LIGA Party, εδώ θα 
μείνουμε στα φετινά αγωνιστικά «φρέ-
σκα κουλούρια». 

το πρωτάθλημα τη στιγμή που 
γράφεται το κείμενο έχει κλείσει ήδη 
ένα μήνα δράσης, βρισκόμαστε πλέον 
με ολοκληρωμένη την 4η αγωνιστική 
ημέρα σε φουλ ρυθμό στο ήμισυ της 
Α΄ φάσης, με παλιές και νέες ομάδες να 
προσπαθούν να πλασαριστούν σε όσο 
το δυνατόν ψηλότερη θέση ώστε να 
περάσουν σε ισχυρότερο όμιλο στην 
επόμενη φάση της διοργάνωσης. 

Πολύ σημαντικό χαρακτηριστικό 
της νέας περιόδου είναι ότι οι κάτοχοι 
των τριών πρώτων θέσεων στα playoff 
της περσινής διοργάνωσης δεν συνε-
χίζουν να αγωνίζονται, αφήνοντας τη 
διεκδίκηση των φετινών τροπαίων σε 
νέες φιλόδοξες ομάδες. Για πρώτη επί-
σης φορά στην ιστορία της σΑΚΑ LIGA, 
υπάρχει «λίστα αναμονής»  από ομά-
δες που, ούσες πλήρεις και έτοιμες να 
συμμετάσχουν, δεν βρίσκουν θέση στο 
πρόγραμμα λόγω υπερπληθώρας συμ-
μετοχών. 

την τετάρτη 26 σεπτεμβρίου πραγ-
ματοποιήθηκε στο φυσικό μας χώρο, 
τη λέσχη του σΑΚΑ, η πρώτη συνεδρί-
αση της Επιτροπής διοργάνωσης, που 
φέτος αριθμεί δέκα μέλη (τα περισσό-
τερα από ποτέ), εκ των οποίων τα τέσ-
σερα είναι νέα. Αναλύσαμε το σύστημα 
του φετινού πρωταθλήματος, τις αλλα-
γές στον Κανονισμό της διοργάνωσης, 

Η 6η ΣΑΚΑ LIGA 
σε εξέλιξη

λετή λήξης και Απονομών 
της 5ης διοργάνωσης και, 
ταυτόχρονα, τελετή Έναρ-
ξης της 6ης-φετινής- σΑ-
ΚΑ LIGA. 

Πέραν του τελετουργι-
κού των βραβεύσεων που 
έδωσε την αφορμή να τι-
μηθούν οι διακριθέντες για 
τις αθλητικές προσπάθειές 
τους αλλά και τη συμβολή 
τους στην οργανωτική δια-
δικασία, κοινή πεποίθηση 
όλων ήταν ότι, ακόμη και 
στις δύσκολες μέρες που δι-
ανύουμε, η LIGA ήταν και 
παραμένει διαρκής αφορμή 
συνάντησης, σύσφιγξης και 
ανανέωσης των κολλεγια-
κών δεσμών, υπηρετώντας 
με συνέπεια τους βασικούς 
σκοπούς του συλλόγου.

Οι πρωταθλητές CLASS ’92 F.C.

Οι κυπελλούχοι JOKERS F.C.

Οι πρώτοι σκόρερ του Πρωταθλήματος
με τον Νίκο Λυμπερόπουλο

Ο Πρόεδρος του ΣΑΚΑ Γ.Καλοφωλιάς ’81 
επιδίδει στην εκπρόσωπο του Ομίλου Εται-
ριών Φουρλής (Τμήμα  Μάρκετινγκ της 
INTERSPORT) κ. Ματίνα Κεραμυδά τιμητι-
κή πλακέτα, ως ελάχιστη αναγνώριση της πε-
νταετούς συμβολής του χορηγού στη υλοποίη-
ση όλων των μέχρι σήμερα διοργανώσεων.

H κα Βασιλείου, μέλος του Δ.Σ. του ΕΕΙ, βρα-
βεύει τον εκλεκτό προσκεκλημένο μας Νί-
κο Λυμπερόπουλο, ο οποίος και ολοκλήρω-
σε την καριέρα του στο πρόσφατο Euro, για 
τη συνολική προσφορά του στο ελληνικό πο-
δόσφαιρο.
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1ος ΟΜΙΛΟΣ - Ομάδα Ισοβαθμ. B Aγ. Ν Ι Η Γκολ 
υπέρ

Γκολ 
κατά

1 PAGOSMIOS F.C. (3β./1αγ.) 9 3 3 0 0 24 6
2 DOPO F.C. (0β./0αγ.,+0) 9 4 3 0 1 9 3
3 CUPA LIBRE F.C. (0β./1αγ.,-3) 9 4 3 0 1 16 9
4 JOKERS F.C. 6 3 2 0 1 6 8
5 ΣΑΚΑράκες F.C. 5 3 1 2 0 10 6
6 DISCO NINJAS F.C. (3β./1αγ.) 4 4 1 1 2 11 7
7 CUBANS F.C. (1β./1αγ.) 4 3 1 1 1 8 7
8 TEAM 2012 F.C. (1β./2αγ.) 4 4 1 1 2 7 17
9 SAKAFLIADES F.C. 3 3 1 0 2 12 10

10 SHOOTERS F.C. 1 4 0 1 3 6 24

11 11 8 83 F.C. 0 3 0 0 3 2 14

2ος ΟΜΙΛΟΣ - Ομάδα Ισοβαθμ. B Aγ. Ν Ι Η Γκολ 
υπέρ

Γκολ 
κατά

1 CITIZENS F.C. 12 4 4 0 0 29 3
2 30PLUS SAKA F.C. (3β./1αγ.) 9 3 3 0 0 19 7
3 TOPGUNS F.C. (0β./0αγ.,+0) 9 4 3 0 1 11 10
4 ΠΑΠΠΟΥΔΕΣ F.C. (0β./1αγ.,-5) 9 4 3 0 1 12 10
5 SAKATIDES F.C. 7 5 2 1 2 10 10
6 INVICTUS F.C. 4 3 1 1 1 6 9
7 HUSTLERS '94/'95 F.C. (3β./1αγ.,+6) 3 3 1 0 2 12 13
8 SOUL SAKA F.C. (3β./1αγ.,+1) 3 3 1 0 2 6 17
9 PELLATORES F.C. (0β./2αγ.) 3 4 1 0 3 11 20

10 SAKA ZULU F.C. (0β.,-6 gen.) 0 3 0 0 3 1 7
11 C-DREAM TEAM F.C. (0β.,-11 gen.) 0 4 0 0 4 7 18

3ος ΟΜΙΛΟΣ - Ομάδα Ισοβαθμ. B Aγ. Ν Ι Η Γκολ 
υπέρ

Γκολ 
κατά

1 SHOOTING FISH F.C. (3β./1αγ.) 9 4 3 0 1 19 7
2 COCA JUNIORS F.C. (3β./2αγ.) 9 5 3 0 2 17 10
3 AGUANILE '03 F.C. (0β./1αγ.) 9 4 3 0 1 18 6
4 TSAKALIA F.C. (0β.,+4 gen.) 7 3 2 1 0 9 5
5 DESPERADOS 2008 F.C. (0β.,-1 gen.) 7 4 2 1 1 7 8
6 LOS CAMINADOS '98/'99 F.C. (0β.,+4 gen.) 6 3 2 0 1 11 7
7 ΑΙΜΟΔΙΨΗ ΚΟΑΛΑ F.C. (0β.,-3 gen.) 6 4 2 0 2 10 13
8 OLDIES F.C. 4 4 1 1 2 7 19
9 SAKA UNITED F.C. 3 4 1 0 3 10 14

10 DYNAMO KIFISSIAS F.C. 1 4 0 1 3 6 17
11 ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ '86/'87 F.C. 0 3 0 0 3 6 14

Ομάδα B Aγ. Ν Ι Η Γκολ 
υπέρ

Γκολ 
κατά

1 CITIZENS F.C. 12 4 4 0 0 75 33
2 PAGOSMIOS F.C. 9 3 3 0 0 78 15
- 30PLUS SAKA F.C. 9 3 3 0 0 85 32
- SHOOTING FISH F.C. 9 4 3 0 1 59 35
- AGUANILE '03 F.C. 9 4 3 0 1 55 36
- COCA JUNIORS F.C. 9 5 3 0 2 71 24
- CUPA LIBRE F.C. 9 4 3 0 1 64 59
- DOPO F.C. 9 4 3 0 1 61 44
- ΠΑΠΠΟΥΔΕΣ F.C. 9 4 3 0 1 55 43
- TOPGUNS F.C. 9 4 3 0 1 52 46

11 TSAKALIA F.C. 7 3 2 1 0 45 49
- SAKATIDES F.C. 7 5 2 1 2 47 55
- DESPERADOS 2008 F.C. 7 4 2 1 1 52 45

14 LOS CAMINADOS '98/'99 F.C. 6 3 2 0 1 47 50
- JOKERS F.C. 6 3 2 0 1 52 36
- ΑΙΜΟΔΙΨΗ ΚΟΑΛΑ F.C. 6 4 2 0 2 38 38

17 ΣΑΚΑράκες F.C. 5 3 1 2 0 49 40
18 DISCO NINJAS F.C. 4 4 1 1 2 36 41

- CUBANS F.C. 4 3 1 1 1 45 50
- INVICTUS F.C. 4 3 1 1 1 50 58
- TEAM 2012 F.C. 4 4 1 1 2 38 52
- OLDIES F.C. 4 4 1 1 2 42 52

23 SAKAFLIADES F.C. 3 3 1 0 2 33 64
- HUSTLERS '94/'95 F.C. 3 3 1 0 2 29 38
- SAKA UNITED F.C. 3 4 1 0 3 38 61
- PELLATORES F.C. 3 4 1 0 3 39 76
- SOUL SAKA F.C. 3 3 1 0 2 37 64

28 DYNAMO KIFISSIAS F.C. 1 4 0 1 3 33 77
- SHOOTERS F.C. 1 4 0 1 3 37 86

30 SAKA ZULU F.C. 0 3 0 0 3 28 71
- ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ '86/'87 F.C. 0 3 0 0 3 33 77
- C-DREAM TEAM F.C. 0 4 0 0 4 37 86
- 11 8 83 F.C. 0 3 0 0 3 28 71

1ος ΟΜΙΛΟΣ 2ος ΟΜΙΛΟΣ 3ος ΟΜΙΛΟΣ

6η ΣΑκΑ LIGA / Βαθμολογία 2012-’13
Α΄ Φάση - 4η Αγωνιστική

SCORER ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ &  PLAYOFF
Θέση Αθλητής Ομάδα Τέρματα
1η ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΚΟΝΔΥΛΙΟΣ '07 DANGEROUS DIVAS F.C. 11
2η ΜΙΧΑΛΗΣ ΙΩΑΚΕΙΜΙΔΗΣ '88 30PLUS SAKA F.C. 10
3η ΚΡΙΤΩΝ ΓΙΑΓΛΗΚΑΚΗΣ '03 AGUANILE '03 F.C. 8
4η ΝΙΚΟΣ ΚΑΜΠΑΣ '10 CITIZENS F.C. 7
5η ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΤΣΟΣ '94 PAGOSMIOS F.C. 6
5η ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΙΣΑΗΛΙΔΗΣ '10 CITIZENS F.C. 6
6η ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΩΡΑΛΟΓΛΟΥ '08 PAGOSMIOS F.C. 5
6η ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ '12 COCA JUNIORS F.C. 5
6η ΓΙΑΝΝΗΣ ΒΑΡΕΛΛΑΣ '07 CITIZENS F.C. 5
6η ΣΠΥΡΟΣ ΚΑΛΥΒΑΣ '09 AΙΜΟΔΙΨΗ ΚΟΑΛΑ F.C. 5
6η AΝΑΣΤΑΣΗΣ ΠΑΥΛΟΥ '06 CUPA LIBRE F.C. 5
6η ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥΡΟΣ '84 ΠΑΠΠΟΥΔΕΣ F.C. 5
6η ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΕΛΑΝΙΔΗΣ '11 PELLATORES F.C. 5
6η ΛΑΜΠΡΟΣ ΣΤΕΡΓΙΑΚΗΣ '09 DOPO F.C. 5
6η ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΖΟΜΠΟΛΑΣ '11 SOUL SAKA F.C. 5
6η ΜΙΧΑΛΗΣ ΡΩΣΣΩΝΗΣ '06 CUPA LIBRE F.C. 5

ΤΑ ΚΑΛΥΤΕΡΑ "ΚΟΡΑΚΙΑ"
Θέση Διαιτητής Ομάδα Διαιτησίες
1η ΝΙΚΟΣ ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ 28 πρωτάθλημα 28
2η ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΤΣΙΜΙΓΚΟΣ 15 πρωτάθλημα 15
3η ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ 10 πρωτάθλημα 10

τη δημιουργία της βάσης δεδομένων της σΑΚΑ LIGA βάσει 
της οποίας ταυτοποιείται ο οποιοσδήποτε αθλητής αγωνί-
ζεται φέτος στα γήπεδά μας και – κάτι εξαιρετικά σημαντι-
κό - ανακοινώθηκε η δημιουργία του νέου group της σΑ-
ΚΑ LIGA στο facebook, όπου και ήδη έχει αναρτηθεί πλή-
θος σχολίων και φωτογραφιών.

βάσει του φετινού μας προγραμματισμού, θα αγωνι-
ζόμαστε κάθε Παρασκευή και σάββατο (πλην των «σχο-
λικών» γιορτών και αργιών, όπως κάθε χρόνο) μέχρι και 
τις αρχές Ιουνίου του 2013. Νέες ομάδες μπορεί να μην εί-
ναι δυνατόν να δεχθούμε πλέον για φέτος στη διοργάνω-
ση, υπάρχει όμως ομάδα για κάθε απόφοιτο που επιθυμεί 
να έρθει στην παρέα μας. διάθεση να υπάρχει, Κολλεγια-
κό πνεύμα και ήθος πάνω απ’ όλα και σεβασμός στο συνα-
πόφοιτο / παρατηρητή / διαιτητή, και οι πόρτες της σΑΚΑ 
LIGA θα είναι πάντοτε ανοιχτές.

Καλή χρονιά σε όλους μας με υγεία και θετική ενέργεια!

Για την επιτροπή διοργάνωσης,
Μιχάλης Ιωακειμίδης ’88, Πρόεδρος
Λαζαρής Ζαούσης ’80, Αντιπρόεδρος
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◆ ΤΖΟΝΝΥ ΒΕΚΡΗΣ ’78

Στις 22 Ιουλίου έφυγε από κοντά μας ο Τζόννυ (ή Τζώννυ, ή 
Johnny, ή Ιωάννης Σ., ή Τζωνγις, ή –για λίγο το 1976-77- Γιάν-
νης) Βεκρής ’78. 

Ένας άνθρωπος που δεν περνούσε ποτέ απαρατήρητος. Ξεχώ-
ριζε με τη ζωντάνια του και την σπιρτάδα του. Ευφυής, αεικίνητος, 
χαριτωμένος∙ έτοιμος να φωνάξει, να παρεξηγηθεί και να φιλιώσει, 
να ζητήσει και να δώσει. Ανακατεμένο το μαλλί, έξω το πουκάμισο 
από το παντελόνι –ακόμη και αν φορούσε κοστούμι- το πείραγμα 
πάντα έτοιμο under the tip of his tongue. Έτσι τον θυμάμαι από τα 
πρώτα σχολικά χρόνια (πριν ακόμη δώσουμε εξετάσεις για το Κολ-
λέγιο στην τετάρτη Δημοτικού), έτσι τον έβλεπα τα τελευταία χρό-
νια που συνεργαζόμασταν επαγγελματικά, συνέταιροι στην ίδια δι-
κηγορική εταιρεία. 

Στο ενδιάμεσο, βέβαια, είχαν πολλά μεσολαβήσει. Μετά το σχο-
λείο –βράχος στην άμυνα της ποδοσφαιρικής μας ομάδας, αλλά και 
βοηθός αρχισυντάκτης των Νέων του Κολλεγίου-, τη Νομική Αθη-
νών, το UCL και το Harvard, είχε καθιερωθεί επαγγελματικά και συνι-
δρύσει μια μεγάλη δικηγορική εταιρεία∙ είχε προεδρεύσει στον Πα-
ναθηναϊκό και συμμετάσχει στην δημιουργία της Super League∙ είχε 
παίξει έναν πρωταγωνιστικό ρόλο στις «Άλπεις», την επίσημη συμ-
μετοχή της Ελλάδας στο φεστιβάλ της Βενετίας του 2011∙ είχε συ-
γκινηθεί βλέποντας την Άννα και των Σωκράτη να κατεβαίνουν τις 
σκάλες του Μπενακείου∙ είχε καμαρώσει, μαζί με την γυναίκα του 
την Λυδία, την Ντίντι να δρασκελά, πρωτάκι, την πύλη του  σχολεί-
ου, πέρσι τέτοια εποχή.

Αλλά πάνω από όλα είχε αναμετρηθεί και είχε πετύχει να είναι 
έντιμος με τον εαυτό του∙ να ξέρει τι μπορεί –μπορούσε πολλά- και τι 
ζητάει και να το μοιράζεται με τους φίλους του. Ήξερε τους δαίμονές 
του και τους είχε δαμάσει. Και φαινόταν να απολαμβάνει τη δουλειά 
του, την οικογένειά του και την αγάπη των πολλών -και διαφορετι-
κών μεταξύ τους- φίλων του∙ να απολαμβάνει τη ζωή, δηλαδή, κά-
νοντας διαρκώς σχέδια για το μέλλον. Ώσπου ήλθε η αρρώστια που 
τον πήρε από κοντά μας.

Όλοι όσοι γνωρίσαμε τον Τζόννυ ξέρουμε ότι δεν ήταν, προφα-
νώς, τέλειος. Ξέρουμε, όμως, ότι ήταν κάτι σημαντικότερο: αξιαγά-
πητος κι αγαπητός. 

Μας λείπει και θα μας λείπει∙ αλλά θα τον θυμόμαστε, πάντα, 
με πολλή αγάπη

Κωνσταντίνος Π. Παπαδιαμάντης ’78

◆ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΑΚΩΝΑΣ ’89

Ο Κωνσταντίνος Τσάκωνας ’89 «έφυγε» πρόωρα από τη ζωή 
στις 16 Αυγούστου, βυθίζοντας στο πένθος όλους όσοι τον 
γνώριζαν αλλά και όλόκληρη την κολλεγιακή οικογένεια.

Στη μνήμη του θα θεσπιστεί υποτροφία “Konstantinos 
G.Tsakonas Scholarship” στo ίδρυμα Fondation Santé, σκοπός του 
οποίου είναι η προαγωγή της ιατρικής έρευνας.

Ο «Ε» απευθύνει τα θερμότερα συλλυπητήρια στους οικείους 
του.

Η Συντακτική Επιτροπή

Σε παραδοσιακές τυπογραφίες Σωτήρη το 
«νγι» θα γραφόταν με «ν» ακολουθούμενο από 
αναποδογυρισμένο περισπώμενο γιώτα.

In Memoriam

 >>  ΔΙΑΚΡΙΣΗ 

το ανώτατο τιμητικό Μετάλλιο της Δημοκρατίας της  
Γεωργίας που ονομάζεται «Χρυσόμαλλο Δέρας», απο-
νεμήθηκε στον απόφοιτο ́ 51, Δρ Γεώργιο / Γιούρα Σιδό-

ρωφ (πνευμονολόγο, επίτιμο Καθηγητή του Πανεπιστημίου της 
Τιφλίδας απο το 1995).

Στις 21 Μαΐου 2012 στην Τιφλίδα, σε τελετή που οργανώ-
θηκε προς τιμήν 
του, αναφέρθηκαν 
οι λόγοι που τον 
έκαναν τόσο ξεχω-
ριστό.

Έχοντας απο-
κτήσει αυστριακή 
υπηκόοτητα, ηταν 
ο πρώτος απο τους 
Αυστριακούς Κα-
θηγητές που επι-
σκέφτηκε το Ιατρικό Τμήμα του Πανεπιστημίου της Τιφλίδας, 
πριν στη χώρα εγκατασταθεί πολιτική σταθερότητα, αξιολόγη-
σε το μέγεθος των ελλείψεων και των αναγκών του και με δική 
του πρωτοβουλία υπεγράφη σύμφωνο συνεργασίας μεταξύ των 
Πανεπιστημίων Τιφλίδας και Ιννσμπρουκ.

Σταδιακά οργάνωσε την επιμόρφωση 80 Γεωργιανών φητη-
τών και την εξειδίκευση νέων γιατρών σε Πανεπιστημιακές κλι-
νικές της Αυστρίας.

Φρόντισε για την παροχή ιατρικού εξοπλισμού στο Πανεπι-
στημιακό Νοσοκομείο της Τιφλίδας, εμπλούτισε την Ιατρική βι-
βλιοθήκη του με ιατρικά συγγράμματα και νοσήλευσε δωρεάν 
Γεωργιανούς άπορους πολίτες.

Ακόμη και σήμερα, συνταξιούχος πλέον, εξακουθεί να ενδια-
φέρεται και να συνδράμει με κάθε δυνατό τρόπο.

Η Γεωργιανή Δημοκρατία για την επιστημονική και ανθρω-
πιστική του συμβολή τον τίμησε, όπως ελάχιστους άλλους ξέ-
νους ευεργέτες.

Σεμνός όπως πάντα, όταν τον συγχαρήκαμε (γιατι τον «ξε-
τρυπώσαμε» μέσα απο το διαδίκτυο), μας απάντησε:

«Δεν έκανα τίποτα σπουδαίο».
Π.Π.Π.

 ΔίορΘώΣΗ:  Από σφάλμα που εμφιλοχώρησε κατά την επι-
μέλεια της ύλης και διέτρεξε όλο το κείμενο, ο σημαντι-
κός σκηνοθέτης Βίκτωρ Αρδίττης ’72, ο οποίος είχε την 
καλοσύνη να συμμετάσχει στο αφιέρωμα του «Ερμή» και 
του Ντίνου Ψυχογιού ’09 στις σχέσεις Κολλεγίου-Εθνικού 
Θεάτρου (τεύχος 39), λανθασμένα αναφέρεται ως απόφοι-
τος της τάξης του ’67.

Ζητάμε συγγνώμη από τον ίδιο και από την τάξη του 
’72, από την οποία και «στερήσαμε» το εκλεκτό μέλος της.
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όπου πέτρα και απόφοιτος

■ Ο Νίκος Παναγιωτόπουλος ’84 ανέλαβε υφυ-
πουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και 
Πρόνοιας.

■ Ο Τεύκρος Μιχαηλίδης ’73 συμμετείχε με αυ-
τοτελές διήγημά του στο συλλογικό έργο «Η επι-
στροφή του αστυνόμου Μπέκα-Ο ήρωας του Γιάν-
νη Μαρή σε νέες περιπέτειες» (εκδόσεις Καστα-
νιώτη, Αθήνα 2012). Επίσης, σε μετάφραση του 
ιδίου κυκλοφορεί το έργο του Gilles Dowek, «Οι 
μεταμορφώσεις του λογισμού-Μια συναρπαστική 
μαθηματική ιστορία» (εκδόσεις Εκκρεμές, Αθή-
να 2012).
■ Ο Πλαστικός Χειρουργός Απόστολος Γαϊτά-
νης ’82, MD CCST, Μέλος της Ελληνικής Εται-
ρείας Πλαστικής Χειρουργικής & της διεθνούς 
Ένωσης Πλαστικών Χειρουργών ISAPS (www.
agaitanis.gr) επισκέπτεται πλέον και τη Θεσ-
σαλονίκη (Ιατρικό διαβαλκανικό) μία μέρα κά-
θε μήνα (επόμενη επίσκεψη Πέμπτη 25 Οκτω-
βρίου 2012). στις επισκέψεις του αυτές εφαρ-
μόζει μη επεμβατικές θεραπείες ανανέωσης του 
προσώπου μετά το καλοκαίρι, οι οποίες και πε-
ριλαμβάνουν δερμοαπόξεση με μικροκρυστάλ-
λους (ecopeel), καθαρισμό προσώπου με τη βο-
ήθεια του υπερσύγχρονου μηχανήματος IONTO-
COMED, το οποίο διοχετεύει συστατικά προσαρ-
μοσμένα στον τύπο κάθε δέρματος, και ενυδά-
τωση προσώπου με την εφαρμογή ειδικού ορού 
και ενυδατικής μάσκας.
■ Ο Γιάννης Αίσωπος ’84, Αναπληρωτής Καθη-
γητής Αρχιτεκτονικού & Αστικού σχεδιασμού, 
εξελέγη Πρόεδρος του τμήματος Αρχιτεκτόνων 
Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών.
■ ή Κρυστάλλη Γλυνιαδάκη ’98 μετέφρασε 
πρόσφατα τα μυθιστορήματα «Χάρις και εξιλέω-
ση» του Robin Jenkins, «Στο σκοτάδι όλοι οι λύκοι 
είναι γκρι» του Gunnar Staalesen και «Το ποτά-
μι» του Ketil Bjornstad, τα οποία κυκλοφορούν 
από τις εκδόσεις Πόλις (Αθήνα 2012).
■ ή Χαρά Ζη-Ραδοπούλου ’04 ξεκίνησε τις 
σπουδές της στο τμήμα Χημικών Μηχανικών του 
Ε.Μ.Π., αλλά τελικά την κέρδισε ο χορός. Πή-
ρε πτυχίο χορεύτριας και δασκάλας χορού από 
την Ανώτερη Επαγγελματική σχολή Χορού Άν-
να Πέτροβα, δίδαξε στη σχολή χορού της Εβε-
λίνας Παπούλια και το 2010 πήγε στη Νέα υόρ-
κη με υποτροφία του Ιδρύματος ωνάση. Εκεί ει-
δικεύτηκε στο μοντέρνο χορό (τεχνική Limón) 
και το 2011 συνέχισε τις σπουδές της στο σύγ-
χρονο χορό με υποτροφία του Ιδρύματος «Αττι-
κή Παράδοση», κάνοντας μαθήματα υποκριτι-

κής στο Lee Strasberg Institute, ενώ παράλληλα 
συμμετείχε σε πολλές παραστάσεις χορού. σήμε-
ρα συνεχίζει τις παραστάσεις, κυρίως με τη νέα 
της καλλιτεχνική οικογένεια Overground Dance 
Theater. τον Απρίλιο χόρεψε στην πλατφόρμα 
TEDX Connecticut, ενώ το σεπτέμβριο θα λάβει 
μέρος στο TEDX Athens, που θα πραγματοποι-
ηθεί στο Μουσείο Μπενάκη.

ή στήλη περιμένει
και τα δικά σας νέα
στη διεύθυνση:
σΑΚΑ
στεφάνου δέλτα 15
154 52 Ψυχικό
ή στην ηλεκτρονική
διεύθυνση
info@saka.gr

Μαθήματα Ενηλίκων
στο campus του Ψυχικού

Έκπτωση 15% στους αποφοίτους του Κολλεγίου Αθηνών-
Κολλεγίου Ψυχικού σε όλα τα μαθήματα του Προγράμματος 
Επιμόρφωσης Ενηλίκων και  20% στο Άσκηση-Άθληση που 
δίνει πρόσβαση στις αθλητικές εγκαταστάσεις του Σχολείου.

Τα μαθήματα αρχίζουν 15/10/2012. 
Πληροφορίες τηλ. 210 6748153, 6748160
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Όπως γράψαμε και στο προηγούμενο τεύχος, η με-
γάλη κληρονομιά που άφησε το φετινό Alumni 
Day είναι η ισχυρή ομάδα εθελοντών που πιστώ-

νεται την άρτια οργάνωσή του.
το διοικητικό συμβούλιο του σΑΚΑ ευχαρίστησε αυ-

τούς τους συναποφοίτους σε μια όμορφη βραδιά στη λέ-
σχη, όπου έγινε ένας άτυπος «απολογισμός» της διοργά-
νωσης και δόθηκε η υπόσχεση για μια ακόμη πιο επιτυ-
χημένη εκδήλωση το 2013. «Ε»

Στον  απόηχο 
του
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Áðü ôï 1979 ÅîïõóéïäïôçìÝíïò ÅðéóêåõáóôÞò Mercedes-Benz

125! years of innovation

MERSER 
Í.Ç. ÌÁ×ÁÉÑÁÓ Á.Å. 

*

*Ãéá ôïõò áðïöïßôïõò 15% Ýêðôùóç óôá áíôáëëáêôéêÜ Mercedes-Benz & Smart ìÝ÷ñé 

  ôéò 30/6/2013


