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ερμής  3

Το τεύχος
είναι αφιερωμένο
στη μνήμη
του Γιάννου
Κρανιδιώτη ’66

Θερμές ευχαριστίες στην πρέσβη 
κ. Αικατερίνη Μπούρα
για τη βοήθεια της2022SAVE THE DATE: Κ
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γλου ’78, Άλκηστις Αναγνωστοπούλου-Μερκούρη ’12, Ελένη 
Αναγνωστοπούλου ’10, Παύλος Αποστολίδης ’60, Αλέξανδρος 
Αριστόπουλος ’08, Ιωάννης Βλαστάρης ’61, Νίκος Γκολιόπου-
λος ’14, Βασίλης Εικοσιπένταρχος ’62, Δημήτρης Ηλιόπουλος 
x72, Μιχάλης Ιωακειμίδης ’88, Κώστας Κανόνης ’62, Βασίλης 
Καραμητσάνης ’93, Ηλίας Κλης ’65, Αλέξης Κομσέλης ’92, Χα-
ράλαμπος Κομσέλης ’58, Παναγιώτης Λαμπρούκος ’67, Αλέ-
ξιος-Μάριος Λυμπερόπουλος ’84, Χριστίνα Μανιά ’88, Ευάγ-
γελος Μαρινάκης ’86, Δημήτρης Μιχαλόπουλος ’89, Ανδρέας 
Μωρίκης ’69, Σέργιος Παπαδόπουλος ’99, Αλέξης Παπαχελάς 
’78, Ξένια Πασχοπούλου ’91, Αριστείδης Πίττας ’78, Μιχάλης 
Προυκάκης ’90, Νικόλαος Πρωτονοτάριος ’77, Γιώργος Σαβ-
βαΐδης ’64, Σόλων Σανιώτης ’86, Βασίλης Σιταράς ’89, Νίκος 
Σκάγιαννης x76, Σαράντης-Άγγελος Σταμπούλογλου ’17, Κώ-
στας Συνολάκης ’75, Έλενα Τεγοπούλου, Δημήτρης Τρύφων 
’12, Νίκος Τσαβλίρης ’66, Κωνσταντίνος Φωστηρόπουλος ’76

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

Υπεύθυνη διαφήμισης: Βάλια Μαντά,
Τηλ.: 210-67.22.067

Eπιμέλεια-Eκτύπωση: Mιχάλης Kύρκος, 
Yψη λάν του 25 • Tηλ.: 210-72.18.421

Περιοδικό ΕΡΜΗΣ Έτος 63ο • 246η έκδοση

Τα ενυπόγραφα άρθρα που δημοσιεύονται στον ΕΡΜΗ απηχούν τις προσωπικές θέσεις κι απόψεις των συντακτών 
τους και δε δεσμεύουν κατ’ ανάγκην το Δ.Σ. του ΣΑΚΑ ή τη συντακτική ομάδα του περιοδικού.
Μέλη του ΣΑΚΑ είναι οι απόφοιτοι του Κολλεγίου Αθηνών και Κολλεγίου Ψυχικού.
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ΤΙΜΩΝΤΑΣ ΤΟΝ ΔΑΣΚΑΛΟ:

Κρίτων 
Πανηγύρης
Β΄ μέρος

Γεωπολιτική

Αφιέρωμα | 
Φεστιβάλ 

Καλοκαιριού
2022
σελ. 52

ΑΦΙΕΡΩΜΑ:

ΑΦΙΕΡΩΜΑ:



›  Την πιστωτική ή χρεωστική σου κάρτα
στη Λέσχη του ΣΑΚΑ ή με ένα τηλεφώνημα.

› On line payment
(στο www.saka.gr με οποιαδήποτε πιστωτική κάρτα)

› Πληρωμή μετρητοίς στη Λέσχη
› ΣΑΚΑ VISA
› Κατάθεση στην Τράπεζα (ΙΒΑΝ)

ALPHA BANK: GR3601403590359002002006736
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ: GR8201718310006831121713633
EUROBANK: GR7602600360000600200500595
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ: GR5401106140000061400117463

(γράφοντας όνομα και έτος αποφοίτησης στην αιτιολογία)

ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗ Ποσό
1ο έτος μετά την αποφοίτηση €0
2ο έως 6ο έτος μετά την αποφοίτηση €40
Υπόλοιπες τάξεις αποφοίτων €80

Εάν επιθυμείς να συμμετάσχεις στον τουβλότοιχο, 
επικοινώνησε με τη Μαρκέλλα Παναγιώτου
στο 210-67.22.067.
Υπάρχουν ακόμη μερικά διαθέσιμα τούβλα.

› Ηλεκτρονικά στο www.saka.gr

› Με fax στο 210-67.48.845

› Με e-mail στο info@saka.gr

› Τηλεφωνικά στο 210-67.22.067 Γραμματεία ΣΑΚΑ

 Πρόεδρος:  Αριστείδης Πίττας ’78
 Α΄ Αντιπρόεδρος: Γιώργος Σακελλαριάδης ’01
 Β΄ Αντιπρόεδρος: Ελένη Αναγνωστοπούλου ’10
 Γενικός Γραμματέας: Αλέξης Κομσέλης ’92
 Ταμίας:  Τώνια Αρώνη ‘02
 Μέλη:  Αντώνης Βουράκης ’66
  Νίκος Γκολιόπουλος ’14
  Ειρήνη Καπελλάκη ’99
  Μαίρη Λω ’12
  Βασίλης Μεντζελόπουλος ’83
  Ανδρέας Χ. Μωρίκης ’69
  Σέργιος Παπαδόπουλος ’99
  Ξένια Πασχοπούλου ’91
  Κωνσταντίνος Στεφανάκης ’15
  Βασίλης Φουρλής ’79

 Επίτιμος Πρόεδρος: Άρης Μανιάς ’57
 Νομικός Σύμβουλος: Κάρολος-Φίλιππος Γαβριήλογλου ’01
 Διευθυντής: Στέλιος Χαρτζίδης ’93

Μπορείς να πληρώσεις τη συνδρομή σου με:

Στεφάνου Δέλτα 15 • 154 52 Ψυχικό • Tηλ.: 210 - 67.22.067 • Fax: 210 - 67.48.845 • www. saka.gr • e-mail: info@saka.gr

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΣΑΚΑ 2021-2023 ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ

ΘΕΣΜΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΤΟΥΒΛΟΤΟΙΧΟΣ

ΣΑΚΑ Career Office

4  ερμής 

ΧΟΡΗΓΟI 
ΣΑΚΑ 
BASKET 
LEAGUE

ΧΟΡΗΓΟΣ ΣΑΚΑLIGA

Ενημέρωσέ μας για αλλαγές των στοιχείων σου:

Τράπεζα
Αίματος
ΣΑΚΑ

COLLEGE STORE
www.collegestore.gr/saka
Βρείτε το αθλητικό μας KIT!
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ΓΑΛΛΟΣ ΠΟΙΗΤΗΣ Πωλ Βαλερύ είχε πει πως πόλεμος είναι όταν αλληλοσκοτώ-
νονται άνθρωποι που δε γνωρίζονται μεταξύ τους, επειδή κάποιοι άλλοι, που 
γνωρίζονται καλά μεταξύ τους, δεν κατάφεραν να συνεννοηθούν. Σίγουρα 
δε θα μπορούσε να φανταστεί ότι εκατόν πενήντα χρόνια μετά η στήλη θα 
χρησιμοποιούσε τα λεγόμενα του, όμως κανείς δεν μπορεί να αμφιβάλλει 
ότι σ' έναν κόσμο που απ’ άκρη σ’ άκρη μοιάζει μ' ένα καζάνι που βράζει, οι 
διπλωμάτες είναι αυτοί που καλούνται να σβήσουν τη φωτιά ή και να προ-
καλέσουν έκρηξη, αν αποτύχουν.

ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΑΦΙΕΡΩΜΑ ήρθε στην πιο κατάλληλη εποχή, όπου ο πόλεμος απλώθη-
κε πάνω από την Ευρώπη για άλλη μια φορά. Στην Ευρώπη, την ήπειρο οι 
περισσότεροι υποσυνείδητα πιστεύαμε ότι η ειρήνη είναι κάτι το δεδομένο.

ΜΕ ΑΦΟΡΜΗ και την εκδήλωση που διοργάνωσε ο ΣΑΚΑ στις 6 Ιουνίου, ο «ΕΡ-
ΜΗΣ» συνομίλησε με συναποφοίτους που υπηρέτησαν τον ρόλο του διπλω-
μάτη σε όλο τον κόσμο για όλα τα φλέγοντα ζητήματα γεωπολιτικής. Το πιο 
πολύτιμο μάθημα που αποκομίσαμε είναι όχι μόνο τι πρέπει να κάνει ένας 
διπλωμάτης αλλά κυρίως τι να μην κάνει.

* * *
ΚΑΘΕ ΦΟΡΑ που ξεκινά η δημιουργία ενός νέου τεύχους δεν μπορώ ούτε να φα-

νταστώ τι θα περάσει μπροστά από τα μάτια μου. Κάθε φορά υπάρχει μια 
καινούρια έκπληξη, ευχάριστη ή δυσάρεστη. Η στήλη In Memoriam έχει πά-
ντα μια συγκίνηση για όσους «φεύγουν» από κοντά μας, αλλά το να φιλοξε-
νεί συναπόφοιτο που δεν πρόλαβε καν να κατεβεί τα σκαλιά του Μπενακεί-
ου ξεπερνά κάθε φαντασία.

ΟΜΩΣ ΑΥΤΟ είναι το έργο του «ΕΡΜΗ». Όχι απλά να είναι ένας αγγελιαφόρος γε-
γονότων ούτε και να φιλοξενεί συναποφοίτους που διαπρέπουν στους το-
μείς τους… είναι ένα «Γράμμα από το σπίτι»! Αυτή είναι και η αίσθηση κά-
θε φορά που ένα τεύχος φεύγει από τα χέρια της συντακτικής ομάδας και 
οδεύει προς το τυπογραφείο. Αυτό είναι που ελπίζουμε να είναι και για τους 
αναγνώστες, η μόνη και μεγαλύτερή μας ανταμοιβή… 

Καλό καλοκαίρι σ' εσάς και στις οικογένειες σας!
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fresh, friendly, feel-good jewelry

Χρήστος Μεγκουσίδης ’10,
 Αρχισυντάκτης του ΕΡΜΗ

O

ε DITORIAL

Στρογγύλα λέγε͵ ἵνα καὶ κυλίηται
Αίσωπος, 620-560 π.Χ.



fresh, friendly, feel-good jewelry



ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ

8  ερμής 

Αγαπητοί συναπόφοιτοι,

ΕΤΟΙΜΑΖΟΜΑΣΤΕ ΟΛΟΙ ΝΑ ΦΥΓΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΙΑΚΟΠΕΣ. Να ξεκουραστούμε, να χαλαρώσουμε. Κι να 
επανέλθουμε δριμύτεροι από τον Σεπτέμβριο στις δραστηριότητες μας ο καθένας, κι εμείς 
στον ΣΑΚΑ. Θέλω, ολοκληρώνοντας την πρώτη χρονιά μου σαν πρόεδρος του ΣΑΚΑ, να μοι-
ραστώ μερικές σκέψεις μαζί σας. 

Ο ΣΑΚΑ, το προϊόν του Κολλεγίου δια μέσου των αποφοίτων, είναι και αυτός ένας μη κερδοσκοπικός 
οργανισμός όπως το Κολλέγιο. Σκοποί του Συλλόγου σύμφωνα με το καταστατικό μας είναι :

α. Η τήρηση και προαγωγή του πνεύματος του Κολλεγίου, των αρχών και των αξιών του.
β. Η ανάπτυξη της επικοινωνίας και των σχέσεων μεταξύ των μελών του.
γ. Η ηθική, επαγγελματική και ακαδημαϊκή ενίσχυση των μελών του.
δ. Η σύσφιγξη των σχέσεων των μελών του με το Κολλέγιο και η ηθική και κάθε άλλη συμπαράσταση 

στο εκπαιδευτικό έργο του Κολλεγίου καθώς και η οικονομική ενίσχυση του Ταμείου Υποτροφιών.
ε. Η ηθική εξύψωση των νέων που έχουν έφεση για άθληση, η ανάπτυξη  της ευγενούς άμιλλας, η 

άσκηση με διάφορα αθλήματα και η ανάπτυξη των φυσικών ικανοτήτων, η ψυχαγωγία τους γε-
νικά, η προαγωγή της κοινωνικότητας και συναδέλφωσης, σύμφωνα με τις βασικές αρχές του φί-
λαθλου πνεύματος.

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΤΕΥΞΗ των ανωτέρω σκοπών, ο Σύλλογος, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, εκδίδει έντυπα, ανα-
πτύσσει και συντηρεί βάσεις δεδομένων με τα στοιχεία των μελών του, πραγματοποιεί ηλεκτρο-
νικές ενημερωτικές εφαρμογές και διοργανώνει κοινωνικές, επιστημονικές, πολιτιστικές, αθλητι-
κές και μορφωτικές εκδηλώσεις. Η λέσχη λειτουργεί έτοιμη να υποδεχθεί του συναποφοίτους ανά 
πάσα στιγμή.

ΟΙ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ του ΣΑΚΑ πραγματοποιούνται χάρις στον εθελοντισμό των συναποφοίτων.  
Όμως, στον αριθμό των 15.000 περίπου που έχουμε φτάσει ο εθελοντισμός δεν αρκεί. Για να είναι 
αποτελεσματικός απαιτεί να στηρίζεται σε μια πιο σταθερή επαγγελματική ομάδα στην οποία να 
βασίζονται οι εθελοντές. Μια ομάδα από τέσσερις υπαλλήλους υπό τη διεύθυνση του συναποφοί-
του Στέλιου Χαρτζίδη ́ 93 φροντίζει να  συνεπικουρεί τους εθελοντές, σε κάθε εκδήλωση που διορ-
γανώνουν για την καλύτερη διεκπεραίωση των στόχων του. 

ΑΝΤΙΛΑΜΒΑΝΟΜΑΣΤΕ ΟΛΟΙ ότι η διασφάλιση των αναγκαίων πόρων ώστε ο ΣΑΚΑ να μπορεί να επιτε-
λεί το έργο του είναι βασική προϋπόθεση για την επίτευξη των σκοπών του. Η καταβολή της ετή-
σιας συνδρομής κάθε αποφοίτου αποτελεί τη βασική πηγή εσόδων του Συλλόγου. Κάθε απόφοι-
τος υποχρεούται (σύμφωνα με το καταστατικό μας) να καταβάλλει €80 ετησίως (€40 από το δεύ-
τερο έως τον έκτο χρόνο από την αποφοίτηση του και τίποτα για τον πρώτο). Το Καταστατικό μας 
προβλέπει επίσης ότι μη καταβολή της συνδρομής για πέντε συναπτά έτη μπορεί να επιφέρει την 
αποβολή από τον σύλλογο. 

ΚΑΝΕΝΑ ΔΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ δεν έχει ποτέ προχωρήσει σε μια τέτοια απόφαση,  όμως είναι άδικο για τους 
3,000 περίπου συναποφοίτους που πληρώνουν τη συνδρομή τους ουσιαστικά να πληρώνουν για 
όλους. Γι' αυτό το παρόν συμβούλιο επεξεργάζεται τρόπους σύνδεσης της συνδρομής με μεγαλύ-
τερη ανταποδοτικότητα γι' αυτούς που την πληρώνουν όπως περισσότερη πληροφόρηση, μικρό-
τερα εισιτήρια σε εκδηλώσεις με κόστος, μη δυνατότητα χρήσης εγκαταστάσεων από μη ταμεια-
κώς ενήμερους, κλπ. Τα μέτρα θα εξειδικευτούν μετά και την ανάλυση των αποτελεσμάτων της με-
γάλης έρευνας αποφοίτων που συντελέστηκε. Πάντως κανένα μέτρο δεν είναι αποτελεσματικότε-
ρο από τη συνειδητοποίηση ότι η συνδρομή αυτή δίνεται για καλό σκοπό. Όσες και όσοι συμφω-
νήσουν είμαι σίγουρος ότι θα ανταποκριθούν. 

ΤΑ ΤEΛΕΥΤΑΙΑ ΧΡΟΝΙΑ ο Σύλλογος ίσα-ίσα κάλυπτε τα έξοδα του. Αν αυξηθούν τα έσοδα από την αύξηση 
των αποφοίτων που πληρώνουν τη συνδρομή τους θα μπορεί το ΔΣ είτε να μειώσει τη συνδρομή 
είτε να αυξήσει τις δράσεις του είτε να ενισχύσει οικονομικά νέους αποφοίτους είτε να προσφέρει 
υποτροφίες στο Κολλέγιο είτε έναν συνδυασμό από όλα αυτά! 

Καλό καλοκαίρι!

Αριστείδης
Πίττας ’78

Πρόεδρος Διοικητικού
Συμβουλίου ΣΑΚΑ
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FROM THE PRESIDENT

Σ
το πρόσφατο reunion των 50 χρόνων 
είχα τη χαρά να βρεθώ με συναποφοί-
τους, πολλοί από τους οποίους ήλθαν 
από πολύ μακριά. Ήταν μία όμορφη 
βραδιά γεμάτη νοσταλγία, κέφι και συ-
γκίνηση που μας πήγε πίσω στις σχολι-
κές ημέρες και μας θύμισε όλα αυτά που 
μας ενώνουν. Ήταν μεγάλη η χαρά μας 
να συναντηθούμε και με δασκάλους, 
όπως ο Πέτρος Βασιλαράς, ο Δημήτρης 
Καραφίλης, ο Γιάννης Κουτούζης, ο Δι-
ονύσης Μερκάτης και ο Δημήτρης Μι-
χάλας.

Ήταν μια συγκινητική βραδιά: μι-
λήσαμε, τραγουδήσαμε, θυμηθήκα-
με χαρές, σκανταλιές, τρέλες, όνειρα 
της νιότης. Θυμήθηκα με συγκίνηση 
τους δασκάλους μου στο Κολλέγιο, 
που με επηρέασαν –άλλοι περισσό-
τερο άλλοι λιγότερο– και με ώθησαν 
στις κατοπινές επιλογές μου. Σκεπτό-
μουν την επόμενη ημέρα, ότι η ποιό-
τητα της διδασκαλίας ενός σχολείου 
εξαρτάται από την προθυμία των εκ-
παιδευτικών να εξακολουθούν να μα-
θαίνουν και να προσαρμόζουν τις ικα-
νότητές τους σε συγκεκριμένους μα-
θητές και συγκεκριμένα πλαίσια, ότι 
ακόμα και αν οι αλλαγές που μπορούν 
να κάνουν είναι περιορισμένες, η πρό-

κληση να προσαρμόζεται κανείς στις 
ανάγκες της τάξης του και της εποχής 
του και να επιδιώκει τη βελτίωση της 
ποιότητας της διδασκαλίας του απαι-
τεί τη διαρκή του εξέλιξη.

Τελειώνοντας τον δεύτερο χρόνο της 
θητείας μου ως President, αναλογιζό-
μουν πόση δύναμη έχουμε ενωμένοι οι 
απόφοιτοι του Σχολείου μας! Ζώντας σε 
διάφορα μέρη του πλανήτη μας έχουμε 
πλέον εμπειρίες πολλές, που συνοδεύ-
ουν τη βαθιά αγάπη μας για το Σχολείο. 
Σας καλώ όλους, τους απανταχού απο-
φοίτους,  να επιστρατεύσουμε τις δυ-
νάμεις μας, για να ενισχύουμε το Σχο-
λείο μας με κάθε τρόπο.  Να  συσφίξου-
με τους δεσμούς μας και να παραμεί-
νουμε ενεργά μέλη της Κολλεγιακής οι-
κογένειας παρακινώντας και άλλους να 
κάνουν το ίδιο. Στόχος όλων μας πρέπει 
να είναι να διευρύνουμε τον κύκλο των 
εθελοντών, δωρητών και υποστηρικτών 
του Σχολείου μας. Να ενημερωνόμαστε 
για την πρόοδο του Κολλεγίου και για 
τη βελτίωση που συντελείται καθημερι-
νά σε όλους τους τομείς και να συμμετέ-
χουμε στις δράσεις του.

Προπάντων, να συνεχίσουμε να ονει-
ρευόμαστε, όπως τότε. Εύχομαι καλό 
καλοκαίρι! 

Του Καθηγητή Κώστα Συνολάκη ’75, Διευθυντή / President του Κολλεγίου Αθηνών

ένα reunion
Με αφορμή



 spanos.jaguar.gr

Spanos Luxury Cars 
Λεωφ. Συγγρού 367, 175 64 Π. Φάληρο
Τ. 30 210 94 24 505
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CHAPTERS' ACTIVITIESUSA

BENELUX

A s the weather improves and 
covid restrictions ease, we in-
tend to do

in June an in person event 
in New York. We are also looking to have a 
zoom event

before the summer discussing invest-
ment opportunities in Greece and the en-
ergy sector.

The SAKA USA Midwest Group will have 
a luncheon on Saturday April 30 in Balti-
more and conducted a very interesting 
zoom meeting in March  where many issues 
regarding the development of the group 
and SAKA USA were discussed.

We are looking forward to conduct our 
first elections together with all chapters be-
fore the summer and always open to candi-
dacies for our Board.

Dimitris Avrassoglou ‘78

ΣΑΚΑ ΕΚΤΟΣ ΣΥΝΟΡΩΝ!

Έ πειτα από μια μα-
κρά περίοδο δια-
δικτυακής επι-
κοινωνίας, το 

ΣΑΚΑ Benelux chapter συ-
ναντήθηκε στις Βρυξέλλες.

Αυτή τη φορά, είχαμε τη 
χαρά να γνωρίσουμε και νέα 
μέλη τα οποία ήρθαν στις 
Βρυξέλλες είτε πρόσφατα εί-
τε βρίσκονται εδώ και αρκε-
τό καιρό. Είχαμε επίσης την 
ευκαιρία να ξανασυναντή-
σουμε ήδη υπάρχοντα μέλη 
τα οποία λόγω Covid είχαμε να δούμε για καιρό. Η νέα 
λοιπόν ομάδα απαρτίζεται από ανθρώπους όλων των 
ηλικιών και όλων των background, πράγμα που την 
καθιστά ως ένα ιδιαίτερα δυναμικό, ανερχόμενο και 
diverse chapter. 

Ευχόμαστε σε όλους και όλες ένα υπέροχο καλο-

καίρι κι ελπίζουμε ότι από τον Σεπτέμβριο θα μπορέ-
σουμε να συνεχίσουμε δυναμικά τις δράσεις μας και 
στις τρεις χώρες που εκπροσωπούμε και να προσθέ-
σουμε στην ομάδα κι άλλα μέλη τα οποία δεν είχαμε 
την δυνατότητα να γνωρίσουμε μέχρι τώρα.

Άλκηστις Αναγνωστοπούλου-Μερκούρη ‘12



Navarino Waterfront, Costa Navarino
wcostanavarino.com | @wcostanavarino
w-info@costanavarino.com | +30 27230 98000

ENERGY  
LIBERATED
THIS SUMMER, HAVE YOUR

OPENING SOON
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ΜΜ παίνοντας δυναμι-
κά πλέον στο καλο-

καίρι, με χαρά μοιραζόμα-
στε μαζί σας ότι σημαντι-
κός αριθμός αποφοίτων 
ανταποκρίθηκε στο κάλε-
σμα του Συλλόγου και συ-
μπλήρωσε την έρευνα α-
ποφοίτων. Η έρευνα αυτή 
θα δώσει το έναυσμα για 
πολλές συζητήσεις στα ε-
πόμενα Διοικητικά Συμ-
βούλια, αλλά και τις ομά-
δες εθελοντών που πλαι-
σιώνουν τις δράσεις μας. 
Το φθινόπωρο θα μπορέ-
σουμε να αποτυπώσουμε 
καλύτερα την εικόνα που 
έχουμε συνολικά για τον 

Σύλλογό μας, αλλά και τις 
επιθυμίες μας για το μέλ-
λον. Να ευχαριστήσω θερ-
μά τον Κώστα Σιγαλό ‘69 
και τον Δημήτρη Σιγαλό 
’09, αλλά και το σύνολο 
της ομάδας στην Global 
Link, για την πολύ καλή 
συνεργασία  και την ακε-
ραιότητα στην υλοποίηση 
της έρευνας.

ΤΤ ην περίοδο που κα-
λύπτει αυτό το τεύ-

χος πραγματοποιήθηκαν 
δύο συνεδριάσεις του Δι-
οικητικού Συμβουλίου. Η 
πρώτη πραγματοποιήθη-
κε στις 26/5/2022 με κύ-

ριο θέμα τα αποτελέσμα-
τα της Έκτακτης Γενικής 
Συνέλευσης που πραγμα-
τοποιήθηκε την Κυριακή 
22 Μαΐου 2022 στη Λέσχη 
του Συλλόγου με ζητούμε-
νο την τροποποίηση του 
ισχύοντος καταστατικού 
αποκλειστικά για την ε-
ναρμόνιση με την αθλη-
τική νομοθεσία. Η Συνέ-
λευση ενέκρινε τις αλλα-
γές και με το νέο καταστα-
τικό προχωράει η διαδι-
κασία για την αθλητική α-
δειοδότηση του ΣΑΚΑ για 
τον Σωματειακό Αθλητι-
σμό των μαθητών και μα-
θητριών του Σχολείου.

ΗΗ δεύτερη συνεδρία-
ση πραγματοποιήθη-

κε στις 29/6/2022. Ήταν 
η τελευταία πριν τις δια-
κοπές και μας έδωσε την 
ευκαιρία να συζητήσου-
με τις δράσεις που έρχο-
νται στον ΣΑΚΑ από Σε-
πτέμβριο. Έγινε παράλ-
ληλα μια σύντομη ανα-
σκόπηση της περιόδου 
που πέρασε και συζητή-
θηκαν πρακτικά θέματα 
για το κλείσιμο του οικο-
νομικού έτους. 

Καλές διακοπές
και καλό καλοκαίρι
σε όλες και όλους!

Από τον Γενικό Γραμματέα του ΔΣ ΣΑΚΑ,
Αλέξη Κομσέλη ‘92 

secgen@saka.gr

ενημέρωσηενημέρωση

Με μεγάλη επιτυ-
χία πραγματοποι-
ήθηκαν το πρώτο 

εξάμηνο του έτους οι εκ-
δηλώσεις των Professional 
Clubs, επιστρέφοντας με-
τά την δια κοπή λόγω παν-
δημίας. Οι ηλεκτρονικές ή 
υβριδικές εκδηλώσεις των 
πρώτων μηνών αντικατα-
στάθηκαν από δια ζώσης 
εκδηλώσεις που αγκαλιά-
στηκαν από μεγάλο πλή-
θος συναποφοίτων.

Από τις διαδικτυα-
κές εκδηλώσεις ξεχώρι-
σαν η εκδήλωση του νε-
οσύστατου Professional 
Club Ναυτιλίας με θέμα 
«Alumni Personal Stories 
in Shipping» και η εκδήλω-
ση του Professional Club 
Καλλιτεχνών «Μεταξύ 
Συρμού και Αποβάθρας». 
Η υβριδική εκδήλωση του 

Professional Business 
Club έδωσε την ευκαιρία 
σε αποφοίτους να έρθουν 
κοντά στη Λέσχη του ΣΑ-
ΚΑ, αλλά και σε άλλους να 
την παρακολουθήσουν 
απομακρυσμένα. Τέλος, οι 
δια ζώσης εκδηλώσεις του 
Professional Club Μηχα-
νικών και Professional 
Club Δικηγόρων που 
πραγματοποιήθηκαν στη 
Λέσχη ξεχώρισαν για το 

υψηλό επίπεδο της συζή-
τησης και έδωσαν τη δυνα-
τότητα σε δεκάδες αποφοί-
τους να έρθουν πιο κοντά. 

Πάνω από 250 απόφοι-
τοι συμμετείχαν στις εκ-
δηλώσεις των Professional 
Clubs στο πρώτο εξάμηνο 
του 2022.

Σε αυτό το σημείο οφεί-
λουμε να ευχαριστήσουμε 
το «ΚΤΗΜΑ Γ. ΚΟΚΟΤΟΥ», για 
την ευγενική χορηγία στο 

κρασί που συνοδεύει τις 
δια ζώσης εκδηλώσεις των 
Professional Clubs.

Για να εγγραφείτε στα 
Professional Clubs μπορείτε 
να συμπληρώσετε την ηλε-
κτρονική φόρμα εγγραφής 
στο saka.gr και για οποια-
δήποτε απορία ή πρότα-
ση μπορείτε να στείλετε 
μήνυμα στο clubs@saka.
gr. Η ενημέρωση για τις εκ-
δηλώσεις των Professional 
Clubs γίνεται μέσω των 
social media (Facebook & 
LinkedIn), emails και του 
website του ΣΑΚΑ.

Τα Professional Clubs 
θα δώσουν το παρόν και 
στο Πανηγύρι ΣΑΚΑ, τον Σε-
πτέμβριο. 

Σας περιμένουμε!
Νίκος Γκολιόπουλος ‘14

Υπεύθυνος Professional Clubs

Engineering Professional Club
5 Μαΐου 2022
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16  ερμής 

Θέλετε να μάθετε
περισσότερα
για το τι ειπώθηκε σε αυτή τη 
συνάντηση… κεκλεισμένων των 
θυρών; Δυστυχώς, δεν μπορούμε 
να σας πούμε! Μπορείτε όμως να 
δηλώσετε συμμετοχή στις επόμενες 
εκδηλώσεις μας, οι οποίες θα 
επανεκκινήσουν από τον Σεπτέμβρη, 
για να συμμετάσχετε κι εσείς σε 
μια μοναδική συζήτηση, μεταξύ 
αποφοίτων. 
               Stay tuned!

Ο ΣΑΚΑ εγκαινιάζει τη νέα σειρά εκδηλώσεων «Μετα-
ξύ Αποφοίτων». Διακεκριμένοι συναπόφοιτοι από 
τον χώρο της οικονομίας, της τέχνης, της δημοσιο-
γραφίας, της επιχειρηματικότητας και όχι μόνο, μας 

καλούν στον εργασιακό τους χώρο για μια συζήτηση «μεταξύ 
αποφοίτων», off the record, σε συνθήκες πλήρους εμπιστευτι-
κότητας. Στις εκδηλώσεις θα μπορούν να συμμετέχουν μόνο τα 
ταμειακά ενήμερα μέλη του ΣΑΚΑ, ενώ  υπάρχει περιορισμένος 
αριθμός θέσεων, οι οποίες καλύπτονται βάσει χρονικής προτε-
ραιότητας της αίτησης συμμετοχής. Η κάθε εκδήλωση καθώς 
και η αντίστοιχη αίτηση συμμετοχής αναρτάται στο site του ΣΑ-
ΚΑ. Τις εκδηλώσεις συντονίζει ο Βασίλης Φουρλής ’79.

Πρώτος «οικοδεσπότης» μας: Ο Αλέξης Παπαχελάς ’79, 
δημοσιογράφος και Διευθυντής της εφημερίδας «Καθημερι-
νή». Ο Αλέξης Παπαχελάς μας φιλοξένησε στα γραφεία της Κα-
θημερινής την Τετάρτη 11 Μαΐου 2022. Ακολούθησε μια εξαι-
ρετικά ενδιαφέρουσα συζήτηση, κατά τη διάρκεια της οποίας 
καλύφθηκαν πολλές θεματικές, από τη διεθνή πολιτική και τα 
μυστικά της δημοσιογραφίας, μέχρι τις αγαπημένες αναμνή-
σεις από τα μαθητικά χρόνια. Εκ μέρους του Διοικητικού Συμ-
βουλίου του ΣΑΚΑ θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε για άλλη 
μια φορά τον Αλέξη Παπαχελά ’79 που μας τίμησε με την πα-
ρουσία του και μας έκανε το καλύτερο «ποδαρικό» στον νέο 
θεσμό του ΣΑΚΑ!

Ελένη Αναγνωστοπούλου '10

Στη Λέσχη | 11 Μαΐου

ΑΠΟ
ΦΟΙ
ΤΩΝ
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Τη σκυτάλη από την εκδήλωση «Μεταξύ Αποφοί-
των» παρέλαβαν οι «Διάλογοι Αποφοίτων» και πιο 
συγκεκριμένα οι Διάλογοι Αποφοίτων Διπλωμα-
τών, που διοργάνωσε ο Γιώργος Καλοφωλιάς '81.

Η συζήτηση πραγματοποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία 
τη Δευτέρα 6 Ιουνίου 2022 στο Θέατρο Χωρέμη. Συντο-
νιστής ήταν ο Νίκος Πρωτονοτάριος ’77, Πρέσβης της 
Ελλάδας στη Συρία ενώ ομιλητές ήταν οι πρέσβεις επί τι-
μή Γιώργος Σαββαΐδης ’64, Ηλίας Κλης ’65 και Δημή-
τρης Ηλιόπουλος x72. 

Με κεντρική θεματική την ελληνική διπλωματία στην 
τρέχουσα συγκυρία ο κ. Σαββαΐδης μας μίλησε μεταξύ 
άλλων για την πολυετή εμπειρία του ως πρέσβης της χώ-
ρας μας στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, τις Ευ-
ρω-Ατλαντικές σχέσεις και για το μέλλον του ΝΑΤΟ σ' έναν 
κόσμο που αλλάζει ραγδαία.  Τον λόγο στη συνέχεια πή-
ρε ο κ. Κλης, πρέσβης στη Μόσχα 2005 – 2008 ο οποίος 
εμβάθυνε στη θέση της Ρωσίας στο διεθνές σύστημα με-
τά την εισβολή στην Ουκρανία και αναφέρθηκε μεταξύ 
άλλων στην ενεργειακή κρίση, το μεγάλο δημογραφικό 
πρόβλημα της Ρωσίας και τις ιδιαιτερότητες της Ρωσικής 
κοινωνίας. Ο δε κ. Ηλιόπουλος, ο οποίος διετέλεσε μεταξύ 
άλλων πρέσβης της χώρας μας στην Αλβανία και τα Ηνω-
μένα Αραβικά Εμιράτα, επικεντρώθηκε στον Βαλκανικό 
αναθεωρητισμό, τις σχέσεις της Ελλάδας με τους βόρει-

Διάλογοι
Αποφοίτων

ους γείτονές της και τις ευκαιρίες που έχει η χώρα μας να 
ηγηθεί στην ευρωπαϊκή πορεία των κρατών-γειτόνων. Βέ-
βαια δεν παρέλειψε να αναφερθεί στην συνεχώς αυξανό-
μενη τουρκική προκλητικότητα εστιάζοντας στις βλέψεις 
των εξ ανατολών γειτόνων μας, αλλά και στη γενικότερη 
στρατηγική αναθεωρητισμού τους. Η εκδήλωση συνεχί-
στηκε με τους παρευρισκομένους να παίρνουν τον λόγο 
απευθύνοντας ερωτήματα στους ομιλητές κι έκλεισε με 
cocktail στον χώρο της Λέσχης του ΣΑΚΑ.

Οι παρευρισκόμενοι είχαμε την τύχη να πάρουμε απα-
ντήσεις στα πιο κρίσιμα ερωτήματα της ταραχώδους επο-
χής που ζούμε από τους πλέον αρμόδιους και τους ευχα-
ριστούμε θερμά γι’ αυτό.

Καθώς πλέον οι συνθήκες το επιτρέπουν, ευχόμαστε 
αυτή να είναι απλά η αρχή!

Kωνσταντίνος Βακαλόπουλος ’12
Χρήστος Μεγκουσίδης ’10

| 6 Ιουνίου
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 Χριστίνα Μανιά '88

Επιτέλους!  Μετά από δυο χρόνια ανα-
γκαστικής αποχής λόγω κορωνοϊού, 
που μας κράτησε, προς μεγάλη μας 
απογοήτευση,  μακριά από το σανί-

δι, η θεατρική ομάδα του ΣΑΚΑ, επανήλθε δυ-
ναμικά ξανά στις επάλξεις. Πλήρως εμβολια-
σμένοι, με αστείρευτο κέφι κι ενθουσιασμό 
και με την ελπίδα πως τα πράγματα θα βελτι-
ώνονταν, ξεκινήσαμε τις συναντήσεις μας φέ-
τος τον χειμώνα. Όπως γίνεται κάθε φορά, με-
τά από συζητήσεις και προτάσεις, από τα μέλη 
και τον σκηνοθέτη μας Κώστα Αρζόγλου, και 
θεωρώντας πως το καλύτερο που μπορούμε να 
προσφέρουμε στον κόσμο σε τέτοιους καιρούς 

είναι το γέλιο, καταλήξαμε σε μια αγγλική κωμω-
δία του Michael Cooney, «Cash On Delivery», την 
οποία μεταφράσαμε και διασκευάσαμε εμείς, με 

τον ελληνικό τίτλο – κατόπιν ομόφωνης από-
φασης – «Λεφτά υπάρχουν». Πρόκειται για μια 
σπαρταριστή κωμωδία καταστάσεων όπου 
από ένα ψέμα σε σχέση με κάποια κρατικά 
επιδόματα ξεκινάει ένα απίστευτο γαϊτανάκι 
εξωφρενικών παρεξηγήσεων. 

Λόγω των διαφόρων δυσκολιών και της 
αβεβαιότητας που επικρατούσε μέχρι προ-
σφάτως, αποφασίσαμε ν’ ανεβάσουμε την 
παράστασή μας στα τέλη του ερχόμενου φθι-
νοπώρου, προσδοκώντας πως οι συνθήκες θα 
μας επιτρέψουν να βρεθούμε ξανά στη σκηνή, 
δίνοντας τον καλύτερό μας εαυτό για το αγα-
πημένο και πιστό κοινό μας. 

Ελπίζοντας πως σας λείψαμε όσο μας λείψα-
τε εσείς, ανανεώνουμε το ραντεβού μας – κορω-
νοϊού επιτρέποντος– για το φθινόπωρο, προκει-
μένου γιορτάσουμε μαζί την επιστροφή στην ευ-
κταία κανονικότητα, με πολύ πολύ γέλιο. 

Λεφτά υπάρχουν!
ή επί το ελληνικότερον

Θεατρική
Ομάδα
ΣΑΚΑ MICHAEL COONEY

Cash On Delivery



Στις 30 Ιουνίου έγινε με επιτυχία και μετά από δύο ανα-
βολές το 2021 το όγδοο επετειακό Reunion της τάξης 
1961 που συνέπεσε με τα 61 χρόνια από την αποφοί-

τησή της στο Κολλέγιο Αθηνών.
Παρά την νέα έξαρση της πανδημίας Covid 19 παρέστη-

σαν 16 συμμαθητές που κατονομάζονται αλφαβητικά παρα-
κάτω: Βαρούχας Λ., Βασιλάκης Κ., Βελουδάκης Κ., Βλαστά-
ρης Ι., Γράτσος Γ., Δερνίκος Κ., Ζαχαριάδης Ν., Ησαΐας Πά-
ρις, Κουλουκουντής Ηλίας, Μαρκαντωνάτος Τάσος, Μαρού-
λης Ν., Οβαδίας Ν., Πολίτης Γ., Πολυζωίδης Γ., Τζώνης Νίκος, 
και Τσουκάτος Αλέκος (μετά της συμβίας του Susan Dunn).

Επίσης, υποδεχθήκαμε με μεγάλη χαρά τον προσκαλε-
σμένο μας κ. Γιάννη Κουτούζη, Γυμναστή της Τάξης και τε-
λευταίο  επιζώντα από τους Δασκάλους μας, ο οποίος σε 
προχωρημένη μεν ηλικία αλλά σε άριστη φυσική και πνευ-
ματική κατάσταση ταξίδεψε από την Κάλυμνο αυθημερόν 
για να τιμήσει την εκδήλωσή μας.

Ταυτόχρονα, διεξήχθη διαδικτυακή σύνδεση ΖΟΟΜ 
με συμμαθητές μας στις Η.Π.Α. οπου συμμετείχε από την 
Utah ο Κώστας Γεωργόπουλος. Επιπλέον, διαβιβάστηκαν 
στους συμμετέχοντες οι χαιρετισμοί και οι 
ευχές όσων εξέφρασαν τη λύπη τους που 
δεν μπόρεσαν να είναι κοντά μας και δια 
ζώσης.

Μετά το καλό φαγητό και τη λελογισμένη οινοποσία (κα-
τά την διάρκεια της οποίας έγινε ιδιαίτερη μνημόνευση των 
ήδη 41 αποβιωσάντων της Τάξης), ο καλεσμένος μας Ι. Κου-
τούζης έκοψε την παραδοσιακή Τούρτα με τον θυρεό του 
Κολλεγίου, και δια βοής ανακηρύχθηκε σε επίτιμο μέλος της 
Τάξης 1961.

Η γιορτή μας έκλεισε με σαμπανιζέ prosecco και ευέλ-
πιδες προπόσεις και υποθήκες για τα επερχόμενα Reunion 
που μας περιμένουν στην 8η δεκαετία του βίου μας (χωρίς 
Covid και με περισσότερες συμμετοχές). Να είμαστε όλοι κα-
λά και στο επανιδείν.

Με φιλικούς χαιρετισμούς και ευχαριστήρια προς όλους, 
καθώς και προς τον ΣΑΚΑ για την ευγενή παρα-
χώρηση του χώρου της Λέσχης, και τον Βασίλη 
Μάρκου για την άρτια εστίαση,

Γιάννης Βλαστάρης x61

u REUNION '61

ερμής  19

Την 16η Ιουνίου έλαβε χώρα στη λέσχη του ΣΑΚΑ, το 
reunion για τα 60 χρόνια από την αποφοίτηση της 
τάξης του ’62 και των 70 χρόνων από την γνωριμία 

μας - εισαγωγής μας στο Κολλέγιο με εξετάσεις.
Προσήλθαν 35 συμμαθητές (μετά των συντρόφων 

τους). 

Την ευχάριστη εκδήλωση χαιρέτησε και ο Διευθυντής του 
Κολλεγίου κ. Κώστας Συνολάκης, που τραγούδησε μαζί με 
τους συμμετέχοντες  τον Ύμνο του Κολλεγίου.

Κωνσταντίνος Δημητρακόπουλος ’62

R E U N I  N S
Επιμέ λεια: Ειρήνη Στεφανία Ελευθεριάδη ’14

u REUNION '62 (60 ΧΡΟΝΙΑ)
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το καλύτερο reunion που οργανώσαμε ποτέ: βρεθήκα-
με αρκετοί, ανταλλάξαμε τα νέα μας, ήπιαμε και φάγαμε, 

γελάσαμε βαθιά, κληρώσαμε 
τα δώρα μας (ας μην τα ανα-
φέρουμε, απόφοιτοι άλλων 
ετών θα ζηλέψουν!) και απο-
χωρήσαμε γεμάτοι. Και συνει-
δητοποιημένοι πως πλέον δεν 
έχουμε την πολυτέλεια να πε-
ριμένουμε άλλα 5 έτη για μία 
μαζική και οργανωμένη συ-
νάντηση αλλά πρέπει να βρι-
σκόμαστε κι ενδιάμεσα, χαλα-
ρά και όσοι μπορούμε, για να 
ανταλλάξουμε τα νέα μας, να 
φάμε και πιούμε, να γελάσου-
με βαθιά, για να κρατήσουμε 
τη μνήμη και τις αξίες ζωντα-
νές. Και του χρόνου!

Ευάγγελος Μαρινάκης ’86

Για κάθε πράγμα που αλ-
λάζει πάνω μας με τον 
καιρό,  άλλα τόσα μέ-

νουν σταθερά. Τι σημασία 
έχουν τα λιγότερα μαλλιά ή 
τα περισσότερα κιλά, όταν η 
μνήμη των σχολικών χρόνων 
παραμένει ζωντανή; Όταν οι 
δεσμοί και οι αξίες είναι πανί-
σχυρες;

Ίσως λόγω της πανδημίας 
που καθυστέρησε την συνά-
ντησή μας κατά μία χρονιά, 
ίσως εξαιτίας του χρόνου και 
της επακόλουθης ωριμότη-
τας που ξεχωρίζει τα ουσιώ-
δη από τα ανούσια, αυτό ήταν 

u REUNION ’86-’87 (35 ΧΡΟΝΙΑ)

R E U N I  N S

Στις 27 Ιουλίου 2022, συμμα-
θητές της τάξης του 1967 συ-
ναντηθήκαμε στο φιλόξενο 

χώρο του ΣΑΚΑ. Τις τελευταίες χρο-
νιές χάσαμε, σε βραχύ διάστημα, 
κάποιους από τους αγαπημένους 
μας συμμαθητές και η διάθεση για 
να βρεθούμε έγινε εντονότερη. Τα 
δυο, τουλάχιστον, χρόνια της απο-
μόνωσης απέτρεψε την υλοποίησή 
της, έτσι η συγκέντρωσή μας, έτυ-
χε να συμπέσει με την ολοκλήρω-
ση των 55 χρόνων από την αποφοί-
τησή μας. Μαζευτήκαμε λίγοι. Πολ-
λοί φοβήθηκαν τον κορωνοϊό, πολ-
λοί αρνούνται τα σημάδια του χρό-
νου, πολλοί είχαν υποχρεώσεις και 

κάποιοι τυχεροί ξεκίνησαν τις διακοπές τους. Εύχομαι σε επόμενη 
συνάντηση, χωρίς απώλειες, να ανταλλάξουμε τις μαθητικές ανα-
μνήσεις μας, χωρίς αναφορές σε ιατρικά περιστατικά και εμπειρί-
ες. Η μεγάλη έκπληξη, ο κ. Κουτούζης, ο Δάσκαλος των δικών μας 
χρόνων, αλλά και των παιδιών μας, μάς επισκέφτηκε, θυμήθηκε 
και χαιρέτησε έναν-έναν, μας φίλησε και μας έδωσε πραγματικό 
κουράγιο, ότι η ζωή μπορεί να μας χαρίσει ακόμα αρκετά χρόνια...

Τάκης Λαμπρούκος ‘67

u REUNION ’67 (55 ΧΡΟΝΙΑ)



u REUNION ’91-’92 (30 ΧΡΟΝΙΑ)

Θρυλική χρονιά αποφοίτων 
1991-92. Φέτος καταφέρα-
με να ξαναβρεθούμε, έχο-

ντας κλείσει πλέον τα 30 χρόνια 
από την αποφοίτησή μας… Η έντο-
νη επιθυμία μας να γιορτάσουμε με-
τά από τόσους εγκλεισμούς (+1 χρό-
νο από τα επίσημα 30ά γενέθλια), η 
αγάπη που μας δένει και η αστείρευ-

τη επιθυμία μας για χορό έκαναν τη βραδιά του reunion 
– Τρίτη 28 Ιουνίου 2022 – εκρηκτική! Και χωρίς άλλα λό-
για γι’ αυτή τη βραδιά, με άπειρα ευχαριστώ και ευγνω-
μοσύνη που έχουμε φτάσει ως εδώ και είμαστε καλά (κα-
λό φαγητό, εκλεκτά ποτά για τη βραδιά, αλλά και fitness, 
καλές διατροφές, μαραθώνιοι, γυμναστήρια φουλ όλο το 
διάστημα που μεσολάβησε από την 25ετία μας… με απί-
θανα αποτελέσματα κόντρα στον χρόνο!), μοιραζόμαστε 

με την οικογένεια αποφοίτων λίγες από τις φωτογραφίες 
της βραδιάς (αλλά ως γνωστόν τα καλύτερα γίνονται πίσω 
από την κάμερα) κι ευχόμαστε να είμαστε όλοι καλά και να 
γιορτάζουμε έτσι κάθε χρόνο!

Αν μπορούμε να ευχαριστήσουμε τους συντελεστές 
της βραδιάς παραθέτω: Αλέξανδρος Κορομηλάς’97 - φω-
τογραφία, Γιάννης Καρτελιάς - μουσική, Στέλιος Ζαχαρίας, 
κρασιά - Κάβα Ανθίδης, ποτά, Βασίλης Μάρκου - φαγητό.

Ξένια Πασχοπούλου '91
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ΑΦΙ Ε Ρ Ω Μ Α

Α Φ Ι Ε Ρ Ω Μ Α
Γ Ε Ω Π Ο Λ Ι Τ Ι Κ Η

Παύλος Πετίδης ‘14
Υπεύθυνος αφιερώματος

Η ΓΕΩΓΡΑΦΊΑ ΔΕΝ ΕΧΕΊ ΦΎΓΕΊ. Κορυφαίοι ακαδημαϊκοί, διανοούμενοι, αναλυτές εξωτερικής 
πολιτικής, επικεφαλής ερευνητικών ιδρυμάτων καθώς και πολλοί δυτικοί ηγέτες μπορεί σε με-

γάλο βαθμό να την είχαν ξεχάσει αλλά οι τελευταίοι μήνες μπορούν να χαρακτηριστούν ως 
αποκορύφωμα της «εκδίκησης της γεωγραφίας». Ο αγώνας Ανατολής και Δύσης για τον 

έλεγχο της Ουκρανίας, η μετά την Αραβική Άνοιξη διάσπαση των τεχνητών κρατών 
της Μέσης Ανατολής σε εθνοτικά και θρησκευτικά φέουδα και η άνευ προηγου-

μένου κούρσα εξοπλισμών από τα κράτη της Ανατολικής Ασίας αντικατοπτρί-
ζουν τη σημασία της μελέτης της γεωπολιτικής στο πλαίσιο των διεθνών σχέ-

σεων. Ενώ η Δύση αντιλαμβάνεται σε μεγάλο βαθμό τις διεθνείς σχέσεις 
με τους όρους της μεταπολεμικής διεθνούς τάξης με σεβασμό στην 

κρατική κυριαρχία και τις πολυμερείς συμφωνίες, ένα σημαντικό 
μέρος του υπόλοιπου κόσμου εξακολουθεί να προσδιορίζει την 

ισχύ του με όρους του 19ου αιώνα όπου οι ένοπλες συγκρού-
σεις αποτελούν εργαλεία πολιτικής για τη διεκδίκηση κυ-

ριαρχίας επί του γεωγραφικού χώρου. Ενώ ο ηγετικός 
ρόλος των Ηνωμένες Πολιτειών στις παγκόσμιες υπο-

θέσεις έτεινε να μειωθεί, η έλευση του πολέμου 
στην Ουκρανία ενίσχυσε το αποτύπωμά τους 

στην Ευρώπη και μετατόπισε το ενδιαφέρον 
τους προς τον Ειρηνικό Ωκεανό. Η Ευρώ-

πη, εγκλωβισμένη στις εσωτερικές της 
αδυναμίες, επαναπροσδιορίζει το 

δόγμα της στρατηγικής της αυ-
τονομίας παραμένοντας κά-

τω από το πέπλο ασφαλεί-
ας που της προσφέρουν 
οι ΗΠΑ. Σε αυτό το αφιέ-
ρωμα, έχουμε τη χαρά να 
φιλοξενούμε συνεντεύ-
ξεις από εκπροσώπους 
του ακαδημαϊκού, διπλω-
ματικού και ερευνητικού 
κόσμου οι οποίοι κατα-
θέτουν τις απόψεις τους 
και την εμπεριστατωμέ-
νη εμπειρία τους για τα 
φλέγοντα γεωπολιτικά 
ζητήματα του σήμερα.

ΓΕΩΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΑΦΙΕΡΩΜ
Α
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ΑΦΙ Ε Ρ Ω Μ Α

Α Φ Ι Ε Ρ Ω Μ Α
Γ Ε Ω Π Ο Λ Ι Τ Ι Κ Η

Παύλος
Αποστολίδης ‘60

Σ Ύ Ν Ε ΝΤΕ Ύ Ξ Η Σ ΤΟ Ύ Σ

Κωνσταντίνο Μιχαλόπουλο ’17
Παύλο Πετίδη ’14

ΨΗΦΊ ΑΚΟ Κ Λ Ί Κ

Κωνσταντίνος Μιχαλόπουλος ’17

Si vis pacem para bellum

Ο Παύλος 
Αποστολίδης ’60 
είναι πρέσβης ε.τ, 
πρώην διοικητής 

της ΕΥΠ, 
πρώην υπουργός 

διοικητικής 
μεταρρύθμισης και 
ειδικός σύμβουλος 

του ΕΛΙΑΜΕΠ

Τουρκίας, 30 δισεκατομμυρίων δολαρίων ετησίως (προ 
της πανδημίας). Δεδομένων αυτών των δεσμών με το ΝΑ-
ΤΟ και τη Ρωσία, ο Ερντογάν προσπάθησε να παίξει ρόλο 
μεσολαβητή. Στις πρώτες μέρες του πολέμου, η Τουρκία 
φιλοξένησε συνομιλίες για κατάπαυση του πυρός μετα-
ξύ Ουκρανίας και Ρωσίας και ο Ερντογάν ήταν σε τακτι-
κή επαφή τόσο με τον Πούτιν όσο και με τον Ζελένσκι. 
Πιο πρόσφατα, η Τουρκία βρισκόταν σε διαπραγματεύ-
σεις με τη Ρωσία για μια συμφωνία για το άνοιγμα εκ νέ-
ου της Μαύρης Θάλασσας για εξαγωγές σιτηρών — ζω-
τικής σημασίας τόσο για την οικονομία της Ουκρανίας 
όσο και για την παγκόσμια ασφάλεια.

Πιστεύετε ότι προσπαθεί να διατηρήσει μια ισορροπία 
η Τουρκία μεταξύ των σχέσεων της με τη Ρωσία και των 
σχέσεων της με το ΝΑΤΟ. Αναδύεται ευκαιρία που εκμε-
ταλλεύεται η Ελλάδα ως να παρουσιαστεί ο παράγοντας 
σταθερότητας στην Ανατολική Μεσόγειο;

Δεν ξέρω αν η σταθερότητα είναι η σωστή λέξη. Αυ-
τό που σίγουρα έχουμε κερδίσει, ιδιαίτερα με την κυβέρ-
νηση Biden, είναι να πλησιάσουμε πολύ περισσότερο την 
Αμερική. Υπήρξε μια πολύ έντονη ανταπόκριση που εγώ 
προσωπικά δεν έχω ξαναδεί από αμερικανική κυβέρνη-
ση σε ό,τι αφορά δηλώσεις αλλά και κάτι παραπάνω από 
δηλώσεις στήριξης προς την Ελλάδα. Επίσης έχουμε μια 
διαφορετική αντιμετώπιση της παρουσίας αμερικανικών 
ενόπλων δυνάμεων στην Ελλάδα. Και βέβαια γίναμε πολύ 
χρήσιμοι να μην πω απαραίτητοι με την ιστορία της Αλε-
ξανδρούπολης και τη δυνατότητα που δίνουμε στο ΝΑ-
ΤΟ και στην Αμερική ιδιαίτερα να περάσει στρατεύματα, 
οπλισμό προς τον βορρά για μια περιοχή για τη Ρουμανία 
γιατί νομίζω εγώ πάντως και όλος ο δυτικός κόσμος φο-
βάται ότι οι βλέψεις της Ρωσίας πάνε πέραν της Ουκρανί-

Πως βλέπετε το ρόλο της Τουρκίας 
στην Ανατολική Μεσόγειο και στο 
Ρωσο-ουκρανικό πόλεμο; Όσον 
αφορά στα Ελληνοτουρκικά πως 
βλέπετε τον ρόλο της Ελλάδας;
Η Τουρκία, αν πάρουμε τους 

παγκόσμιους πολέμους, έκανε το 
λάθος στον Α΄ Παγκόσμιο πόλεμο 
να πάει με τους νικημένους και σχε-
δόν διαλύθηκε. Στον Β’ Παγκόσμιο 
πόλεμο έμεινε ουδέτερη. Σήμερα, 
παρόλο που είναι στο ΝΑΤΟ προ-
σπαθεί όσο μπορεί πάλι να κρα-
τήσει μια ουδετερότητα μη συμ-
μετέχοντας στις κυρώσεις, κάνο-
ντας οποιεσδήποτε διευκολύνσεις 
στους Ρώσους. Συμβαδίζει βέβαια 
και με μια πολιτική την οποία είχε 
και πριν τον πόλεμο με τα S-400 
που αγόρασε. Είναι μια μεγάλη 
χώρα με μια εξοπλιστική βιομηχα-
νία και θεωρεί ότι μπορεί να παίξει 
έναν γενικότερο ρόλο στην περιο-
χή προς τον Αραβικό κόσμο, προς 
το Ιράν και  προς τη Ρωσία στην 
Μαύρη Θάλασσα, κρατώντας βέ-
βαια τους δεσμούς με το ΝΑΤΟ και 
την Αμερική. Πέρα από την προσω-
πική σχέση, η Τουρκία είναι επίσης 
σημαντικός καταναλωτής και χώρα 
διέλευσης για τις ρωσικές εξαγωγές 
ενέργειας και οι Ρώσοι επισκέπτες 
αποτελούσαν ένα μεγάλο κομμά-
τι της τουριστικής βιομηχανίας της 
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Μην πιστεύετε ότι όλα τα πράγματα που διεκδικεί η Τουρκία
είναι παράνομα. Δεν είναι όλα παράνομα.

ας. Η Αθήνα γίνεται κρίσιμος παίκτης στο επίκεντρο σημα-
ντικών ζητημάτων ασφαλείας στην Ανατολική Μεσόγειο. 

Απέναντι στις προκλήσεις που δέχεται η Ελλάδα από πλευ-
ράς της Τουρκίας πώς θα χαρακτηρίζατε τη στάση της Ε.Ε.;

Η ΕΕ έχει περιλάβει στα ανακοινωθέντα της αναφορές 
στήριξης προς την Ελλάδα που δεν τις έχει ξαναδεί πο-
τέ. Αυτό οφείλεται στο ότι έχει αυξηθεί η υπερβολική και 
παράνομη διεκδίκηση χώρων. Από την άλλη, η Δύση δεν 
θέλει να απομακρύνει την Τουρκία και να τη στείλει είτε 
στο στρατόπεδο της Ρωσίας είτε να την κάνει ουδέτερη. 
Είναι μια χώρα σε μια πολύ σημαντική γεωγραφική περι-
οχή. Και νομίζω ότι και δικό μας συμφέρον. Και ο Πρω-
θυπουργός επανέλαβε ότι δεν θέλουμε να απομονώσου-
με την Τουρκία. Σε αυτό το στάδιο, 
όμως, δεν υπάρχουν πολλά πράγμα-
τα που μπορούμε να κάνουμε αλλά 
πρέπει να το σκεφτόμαστε. Το άλλο 
που ήθελα να πω είναι ότι η Τουρκία 
κυβερνάται από έναν Πρόεδρο και 
ένα κόμμα το οποίο είναι κατά βά-
ση αντι-δυτικό. Στην αρχή τα πρώτα 
χρόνια δε φαινόταν, έμοιαζε ότι ο κ. 
Ερντογάν ήθελε να προσεγγίσει τη 
δύση, ανθρώπινα δικαιώματα κλ.π. 
Αυτά άλλαξαν σταδιακά. Πιο πολύ 
μετά το αποτυχημένο πραξικόπημα 
του 2016 βρισκόμαστε σε μια Τουρ-
κία που έχει τυπικά Δημοκρατία αλ-
λά ουσιαστικά δεν είναι δημοκρατία. 
Και δεν αρμόζει στις αρχές του δυτι-
κού κόσμου. 

Με τι όρους θα μπορούσαμε να φέρουμε πιο κοντά την 
Τουρκία;

Όσο οξύνεται μια κατάσταση στις σχέσεις των δύο χω-
ρών τόσο είναι πιο δύσκολο να βρεθούν συμβιβαστικές 
λύσεις. Μην πιστεύετε ότι δεν είναι δυνατόν, ότι όλα τα 
πράγματα που διεκδικεί η Τουρκία είναι παράνομα. Δεν 
είναι όλα παράνομα. Πρέπει πρώτα να δημιουργηθεί το 
κλίμα. Σας θυμίζω ότι όταν βγήκε ο Γιώργος Παπανδρέου 
πρωθυπουργός το 2009, το πρώτο πράγμα που έκανε εί-
ναι να πάει επίσκεψη στην Κωνσταντινούπολη ενώ όλοι 
οι πρωθυπουργοί πηγαίνουν την πρώτη τους επίσκεψη 
στην Κύπρο. Το εκτίμησαν πάρα πολύ οι Τούρκοι. Αν σας 
δείξω τις επιστολές που ανταλλάγησαν μεταξύ Ερντογάν 
και Παπανδρέου θα έλεγε κανείς ότι πάμε γρήγορα για λύ-
σεις. Με κάποιο τρόπο πρέπει να βελτιωθεί το κλίμα. Εγώ 
πίστευα ότι με την επίσκεψη του Πρωθυπουργού το είχα-
με πετύχει αυτό το κλίμα πριν από μερικούς μήνες αλλά 
μετά τις υπερπτήσεις φαίνεται να άλλαξε.

Βλέπετε τα τελευταία χρόνια μια προσπάθεια της Ελλά-
δας να ενισχύσει το διπλωματικό της κεφάλαιο στην ενί-
σχυση των διπλωματικών συμμαχιών της και αν αυτό θα 
έχει αποτέλεσμα σε μια συνθήκη έντονων διεργασιών με 
την Τουρκία;

Πιστεύω λόγω επαγγέλματος ότι ο τρόπος να πλησιά-
ζουμε τις άλλες χώρες είναι με το να ενδιαφερόμαστε για 
τα δικά τους θέματα. Ελπίζω ότι το κάνουμε με τα ανοίγ-
ματα που κάνουμε και στην Αφρική και στην Ευρώπη και 
οπουδήποτε αλλού. Βρίσκω ότι πρέπει να προσέχουμε να 
μην εκλαμβάνει η Τουρκία ότι σε όποιες προσεγγίσεις κά-
νουμε με χώρες ιδιαίτερα της Μεσογείου ως οι επόμενες 
εναντίον της. Διότι αυτό μας απομακρύνει και χειροτερεύ-
ει το κλίμα ακόμα περισσότερο. 

Βλέπετε κάποιο ρόλο που θα μπορούσε να παίξει η Ελλά-
δα στις ειρηνιστικές προσπάθειες στη Συρία;

Όχι. Ούτε είμαστε μεγάλη χώρα που να μετράει ο λό-
γος μας ούτε επενέβη το ΝΑΤΟ για να πούμε ότι συμμετέ-
χουμε σε μια προσπάθεια του ΝΑΤΟ. Είναι καθαρά παιχνί-
δι μεγάλων δυνάμεων και Τουρκίας. Για παράδειγμα ο Λί-
βανος που είναι μια χώρα σχεδόν διαλυμένη. Είχαμε πά-
ντα παραδοσιακά σχέσεις.  Είναι και του μεγέθους μας. 
Σίγουρα μπορούμε να κάνουμε βήματα. Αλλά τα βήμα-
τα είναι συνεργασίας, προώθησης εμπορίου, ανταλλαγές 
μορφωτικές. 

Ποιες θα μπορούσαν να ήταν οι πιθανές ενέργειες αποκλι-
μάκωσης και πώς πρέπει να δράσει η διπλωματία πάνω 
σε αυτό;

Το πιο βασικό είναι να σταματήσουν οι αλληλοκατηγο-
ρίες. Όταν ο άλλος πετάει πάνω από τα νησιά σου επίτη-
δες ή με τα UAV με το να μιλάμε μόνο με την Τουρκία δεν 
καταλήγει πουθενά. Πρέπει να βρεθεί τρόπος να πέσουν 
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Ο κίνδυνος είναι ότι η Ρωσία
δεν θα αρκεστεί στην Ουκρανία
εάν καταφέρει να την καταλάβει.

οι τόνοι. Ο κόσμος και στις δύο χώρες «φτιάχνεται» από 
αυτά που ακούγονται κάθε μέρα από τα ΜΜΕ. 

Ο έλεγχος και η διαχείριση της πληροφορίας ιδίως και 
σε αυτές τις νέες συγκρούσεις, και ο ρόλος που παίζουν 
τα ΜΜΕ αλλά και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έχει δια-
μορφώσει ένα νέο πλαίσιο συγκρούσεων. Πώς αυτή η νέα 
πραγματικότητα θα αντικατοπτρίζεται στο νέο δόγμα του 
ΝΑΤΟ; Πώς η πληροφορία μπορεί να αποτελέσει ένα πρώ-
το υλικό στη διαμόρφωση συνειδήσεων στις πολεμικές 
συγκρούσεις;

Στις πολεμικές συγκρούσεις δεν υπάρχει αμφιβολία ότι 
οι εμπλεκόμενοι δε θέλουν να επιτρέψουν να ακουστεί η 
άλλη άποψη. Αυτά που βλέπουμε από την Ουκρανία μας 
επηρεάζουν, μας συγκινούν και μας κάνουν να αντιδρού-
με αντίστοιχα. Δεν είναι ότι είναι ψεύτικα. Στο πλαίσιο αυ-
τό, για πρώτη φορά οι Αμερικανικές υπηρεσίες έδωσαν 
σαφείς εικόνες για την μεταφορά νοσοκομειακών μονά-
δων και στρατιωτικού εξοπλισμού πριν την έναρξη των 
συγκρούσεων. Αποτέλεσε, όμως και πρωτοφανή αποκάλυ-
ψη των μεγεθών και των δυνατοτήτων του ρωσικού στρα-
τού. Η ρωσική πλευρά, από την άλλη, στηριζόμενη στο φι-
λορωσικό αίσθημα των τοπικών πληθυσμών, προσπάθη-
σε να επηρεάσει.

Πώς βλέπετε τον πόλεμο στην Ουκρανία; Πώς εξηγείτε την 
αλλαγή της στρατιωτικής στρατηγικής του Πούτιν;

Η Ουκρανία ήταν μια αδύναμη μικρή χώρα χωρίς συμ-
μάχους. Η οικονομία της ήταν στάσιμη για δεκαετίες. Η Ρω-
σία είχε αναπτυχθεί οικονομικά και στρατιωτικά ενώ ο κ. 
Πούτιν παγίωσε τον έλεγχο. Οι χώρες της Δυτικής Ευρώ-
πης εγκατέλειψαν την πυρηνική ενέργεια και βρέθηκαν σε 
τεράστιο στρατηγικό μειονέκτημα έναντι του προμηθευ-
τή ενέργειάς τους, της Ρωσίας. Όλα αυτά έδωσαν στον κ. 
Πούτιν τεράστια δύναμη επί της Ουκρανίας και της Δυτι-
κής Ευρώπης. Παρά την αδυναμία της Ουκρανίας, οι πρό-
σφατες τάσεις ανησύχησαν τον κ. Πούτιν και τον στενό 
κύκλο του. Ο ουκρανικός λαός είχε διώξει δύο φορές τους 
ηγέτες της Ρωσίας στις επαναστάσεις τα τελευταία 20 χρό-
νια. Η Ουκρανία ήταν μια κοινωνία με την οποία πολλοί 
Ρώσοι πολίτες ταυτίστηκαν και ένα ισχυρό παράδειγμα για 
μια εξέγερση ενάντια στο καθεστώς του κ. Πούτιν. Εκτός 
από τις ηγεμονικές της τάσεις στην ευρύτερη περιοχή, η 
Ρωσία επιδιώκει να εκδιώξει τις ΗΠΑ. Σε αυτό το πλαίσιο, 
είναι αξιοσημείωτο ότι οι  χώρες υπό ανάπτυξη διατηρούν 
μία ουδέτερη στάση ενώ η Κίνα, έχοντας κατά νου το ζή-
τημα της Ταιβάν και μίας μελλοντικής επέμβασής της, δι-
ατηρεί σταθερά τα κανάλια επικοινωνίας. Ακόμα, το επι-
χείρημα της Ρωσίας για «επέλαση του ΝΑΤΟ» δεν μπορεί 
να υποστηριχτεί, καθώς σε μεγάλο βαθμό αποτελούσε δι-

εκδίκηση των χωρών αυτών έχοντας τις εμπειρίες της Σο-
βιετικής Ένωσης και θέλοντας να αποκτήσουν την σιγου-
ριά μιας ισχυρής άμυνας. 

Στις 24 Φεβρουαρίου, οι ρωσικές δυνάμεις εισέβαλαν 
στην Ουκρανία από τα βόρεια, συμπεριλαμβανομένης της 
Λευκορωσίας, από το νότο έξω από την Κριμαία και από 
τα ανατολικά. Οι πολλαπλοί άξονες επίθεσης υποδήλω-
ναν ότι ο ρωσικός στρατός στόχευε να καταλάβει γρήγο-
ρα την πρωτεύουσα του Κιέβου, να καθαιρέσει τη δημο-
κρατικά εκλεγμένη κυβέρνηση και να καταλάβει ίσως όσο 
και τα ανατολικά δύο τρίτα της Ουκρανίας. Μετά την υπο-
χώρησή τους από το Κίεβο και τη βόρεια Ουκρανία, οι ρω-
σικές δυνάμεις έχουν συγκεντρωθεί στην περιοχή Ντον-
μπάς στην ανατολική Ουκρανία. Μετά από τόσες εβδομά-
δες, έχουν σημειώσει κάποια πρόοδο, αλλά με σημαντι-
κό κόστος ενάντια στις αποφασιστικές ουκρανικές άμυ-
νες. Ήταν μια αλλαγή σκοπού. Ήταν προσαρμογή στις πε-
ριστάσεις. Δεν υπήρξε κάποια επιτυχία που δικαιολογού-
σε να προχωρήσει στο δεύτερο στάδιο του σχεδίου του. 
Ομοιότητες μπορούν να υπογραμμιστούν και με το ζήτη-
μα του Κασμίρ μεταξύ της Ινδίας και του Πακιστάν όταν 
λαμβάνουμε υπόψη τις πιέσεις που αντιμετωπίζουν οι 
Μουσουλμάνοι της Ινδίας.

Θεωρείτε ότι θα υπάρξουν συνέπειες από τις κυρώσεις; 

Είναι γενική η ομολογία ότι η Ευρώπη θα υποφέρει τον 
χειμώνα. Το ερώτημα που τίθεται είναι αν η Γερμανία θα 
αποφασίσει, ως έχουσα τις μεγαλύτερες επιπτώσεις,  να 
πάψει να βοηθά την Ουκρανία ή η διαμάχη με τη Ρωσία 
θα διαρκέσει για πολλά χρόνια μετά. 

Είμαστε προετοιμασμένοι για πιθανή εξάπλωση του πο-
λέμου; 

Κανένας δεν είναι έτοιμος. Και ούτε θέλουμε να το συ-
ζητάμε. Αλλά πρέπει να κάνουμε ό,τι χρειάζεται για να το 
αποφύγουμε. Το ερώτημα είναι πώς αυτό παντρεύεται, να 
μην εξαπλωθεί ο πόλεμος με το να τελειώσει ο πόλεμος 
στην Ουκρανία. Ο κίνδυνος είναι ότι η Ρωσία δε θα αρκε-
στεί στην Ουκρανία εάν καταφέρει να την καταλάβει. Δεν 
μπορώ να πιστέψω ότι ο πολιτισμός μας θα φτάσει σ΄ έναν 
νέο Παγκόσμιο Πόλεμο, καθώς η υποθετική χρήση πυρη-
νικών όπλων θα πυροδοτήσει καταστροφικές συνέπειες. 

Έχετε κάποια ανάμνηση από το Κολλέγιο; 

Μπήκα στην Τετάρτη Δημοτικού το ’50 όπου το Μπε-
νάκειο δεν είχε χτιστεί ολόκληρο. Ήταν ένα Κολλέγιο που 
με πολύ λιγότερους μαθητές και γνωριζόμασταν πολύ πε-
ρισσότερο μεταξύ μας. 
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Η διπλωματία ξεκινάει από το πού
μας έβαλε ο Θεός στον χάρτη!

Ο Βασίλης
Εικοσιπένταρχος ‘62

είναι
Πρέσβης ε.τ.

Σ Ύ Ν Ε ΝΤΕ Ύ Ξ Η Σ ΤOY Σ

Μπέκη Παπασταυροπούλου ‘10
Χρήστο Μεγκουσίδη ‘10

Φ ΩΤΟ Γ ΡΑΦΊ Ε Σ

Χρήστος Μεγκουσίδης ‘10

Βασίλης 
Εικοσιπένταρχος ’62

Ποιες είναι οι ιδιότητες ενός δι-
πλωμάτη;
Τα έργα του διπλωμάτη είναι να 

αντιπροσωπεύει τη χώρα, το κρά-
τος και την κυβέρνηση, να πληρο-
φορεί και να πληροφορείται από 
τους ξένους, να προστατεύει τα 
συμφέροντα της πατρίδας του και 
των συμπατριωτών του και τέλος 
να διαπραγματεύεται.

Όλες οι ιδιότητες του  διπλωμά-
τη πρέπει να έχουν έναν κοινό πα-
ρονομαστή με την αίσθηση του μέ-
τρου. Δηλαδή όχι για να είναι συ-
μπαθής ένας διπλωμάτης κι ευχά-
ριστος να υποχωρεί από το συμ-
φέρον της πατρίδας του. Ο διπλω-
μάτης δεν καταφέρεται ποτέ κα-
τά κράτος ούτε κατά προσώπου 
αλλά κατά της πολιτικής του κρά-
τους. Ο διπλωμάτης ενεργεί όπως 
κι ο στρατιωτικός με βάση τις απει-
λές που δέχεται.

Μιλήστε μας για την ελληνική 
εξωτερική πολιτική.

Η ελληνική εξωτερική πολιτική 
υπακούει στους συντελεστές που 
διαμορφώνουν τη στάση κάθε χώ-
ρας. Η πρώτη παράμετρος εδώ εί-
ναι το πού μας έβαλε ο Θεός στον 
χάρτη, ποιοι είναι οι γείτονες δηλα-

δή. Αναλόγως των επιδιώξεων των γειτόνων μας διαμορ-
φώνεται η εξωτερική πολιτική, σε συμμόρφωση με την 
εκάστοτε πολιτική ηγεσία, αλλά και προτείνοντας στην 
τελευταία τη στάση που θα κρατήσει. Ο διπλωμάτης πρέ-
πει να αναγνωρίζει πώς σκέφτεται η κοινωνική και πολι-
τική ελίτ της κάθε χώρας, διότι αυτοί εκπροσωπούν τον 
λαό τους στις εκάστοτε εκλογές. Άλλες δεξιότητες έχει 
ένας Έλληνας διπλωμάτης που συνορεύει με επιθετικές 
χώρες κι άλλες πχ ένας Ολλανδός που περιβάλλεται από 
πιο φιλικές χώρες. Στη δικιά μας «γειτονιά» ασκείται η 
λεγόμενη πολιτική των κανονιοφόρων, όπου ο γείτονας 
μας πιστεύει ότι μας ανήκουν όσα μπορούμε να κρατή-
σουμε μόνο, εμμένοντας σε εικονικές διαπραγματεύσεις 
υπό την απειλή των όπλων. Εδώ είναι και το λάθος των 
εταίρων μας, που μας εξισώνουν με τον γείτονα-θύτη.

Ας πάμε τώρα στις πρώην ανατολικές χώρες, από τις 
οποίες έχετε περάσει. Κατά τη γνώμη σας, υπάρχει έστω 
και μια μικρή επιρρέπεια να επιστρέψουν στη ρωσική 
σφαίρα επιρροής, παρά την αλματώδη πρόοδο τους τα 
τελευταία χρόνια;

Με μια λέξη, όχι!  Πρέπει να ξέρουμε ότι αυτές οι χώ-
ρες είναι πιο δυτικές από πολλές άλλες ευρωπαϊκές. Αν 
μάλιστα οι χώρες αυτές δεν είχαν βιώσει τον κομμουνι-
σμό θα ήταν πιο ανεπτυγμένες από εμάς. Έχουν ένα τε-
ράστιο πνευματικό και πολιτιστικό υπόβαθρο εδώ και 
πολλούς αιώνες. Ειδικά μιλώντας για την Ουγγαρία, η μό-
νη χώρα που παραφωνεί κατά καιρούς, πιστεύω ότι εί-
ναι ζήτημα της παρούσης εποχής, μιας και γίνεται μια 
προσπάθεια διαφοροποίησης από άλλες χώρες. Ο μέ-
σος Ούγγρος δυστυχώς έχει μεγάλα ιστορικά κενά στη 
συνείδηση του διότι αφαιρέθηκαν από τη χώρα εδάφη 

Άλλες 
δεξιότητες 
έχει ένας 
Έλληνας 
διπλωμάτης
που συνορεύει 
με επιθετικές 
χώρες και 
άλλες πχ ένας 
Ολλανδός που 
περιβάλλεται 
από πιο 
φιλικές χώρες.



το 1918, κι υπάρχει λοιπόν μια συνεχής πικρία για όλα 
αυτά. Δεν είναι τόσο ακραία η παρούσα κυβέρνηση, 
υπάρχουν και πιο ακραία πολιτικά σχήματα. Το μεγά-
λο παράδοξο είναι ενώ πολλοί Ούγγροι διέφυγαν στο 
εξωτερικό μετά την αποτυχημένη εξέγερση του 1956, 
σήμερα δε δέχονται καθόλου πρόσφυγες! Είναι μια 
παράξενη κοινωνία, που δεν πρόκειται όμως να απο-
μακρυνθεί από την ΕΕ, καθώς καρπώνεται πάρα πολ-
λά από εκεί.

Όμως πάντα η ιστορία έχει την απάντηση, καθώς 
από την εποχή της Αυστροουγγαρίας, η περιοχή του 
σημερινού ουγγρικού κράτους ήταν πιο απομακρυ-
σμένη, όπου ο βαθμός ευγενείας των Ούγγρων καθο-
ρίζονταν από το μέγεθος των εκτάσεων που κατείχαν, 
κάτι που ίσχυε μέχρι το 1948.

Είναι κάτι διαφορετικό με δυο λόγια, όχι όμως κά-
τι περισσότερο.

Το Σχολείο σας εφοδίασε στην επαγγελματική σας 
σταδιοδρομία;

Φυσικά. Κι αυτό γιατί το Κολλέγιο προσφέρει ορι-
σμένες ιδιότητες παιδείας, κι όχι μόνο εκπαιδεύσεως. 
Παιδεία είναι αγωγή, πολιτισμός, και στους διαδρό-
μους και στο Θέατρο υφιστάμεθα πολλές προβολές 
πολιτισμού, οι οποίες είναι σημαντικές για τον διπλω-
μάτη. Στο Κολλέγιο υπάρχει ένα cultural climate που 
δεν το έχουν τα άλλα σχολεία.

Ο διπλωμάτης χρειάζεται να είναι εξωστρεφής και 
επικοινωνιακός διότι βασίζεται στο πληροφορείς-θαι 
και στο πληροφορείν καθως και να αποπνέει εμπι-
στοσύνη πριν από την πρώτη επικοινωνία. Την πρώτη 
εντύπωση πρέπει ο διπλωμάτης να τη φροντίζει διότι 
δεν ξέρει εάν θα υπάρξει δεύτερη ευκαιρία. Παίζου-
με ρόλο στην κοινωνία. «The whole world is a stage» 
έλεγε ο Shakespeare. Είμαστε όλοι ηθοποιοί ενός έρ-
γου που είναι άγνωστος ο σκηνοθέτης. Κάθε συνάντη-
ση μπορεί να είναι μία ευκαιρία ζωής, μια επαφή, μία 
φιλία, μία σχέση. Το Κολλέγιο, επομένως, εμπλουτίζει 
τον διπλωμάτη ιδιότητες που χρειάζεται για να αντα-
ποκριθεί στα έργα του. Μία έντονη κι αξέχαστή μου 
ανάμνηση είναι η απεργία που συμμετείχε το Κολλέ-
γιο το 1956 για τον απαγχονισμό τεσσάρων Κυπρίων 
από τους Βρετανούς.   
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Με επίκεντρο το Ουκρανικό,
την Πανευρωπαϊκή Ασφάλεια
και τα Ελληνοτουρκικά

Ο Γεώργιος 
Σαββαΐδης ‘64

είναι Πρέσβης ε.τ. 
και πρώην Γ.Γ. ΥΠΕΞ

Ποιες είναι οι αρχές που αμφισβη-
τήθηκαν με την εισβολή της Ρω-
σίας στην Ουκρανία και ποιες εί-
ναι οι συνέπειες της κατεδάφισης 
της ευρωπαϊκής αρχιτεκτονικής 
ασφάλειας;
Η εισβολή της Ρωσίας στην Ου-

κρανία, που άρχισε τον περασμένο 
Φεβρουάριο και συνεχίζεται ακόμη 
με άγνωστη κατάληξη κι αποτέλε-
σμα, συνιστά ωμή παραβίαση θε-
μελιωδών κανόνων του Διεθνούς 
Δικαίου κι ειδικότερα του Χάρτου 
των Ηνωμένων Εθνών.

Οι αρχές που περιέχονται στον 
Χάρτη περί σεβασμού της εθνικής 
κυριαρχίας, της εδαφικής ακεραι-
ότητος, των ανθρωπίνων δικαιω-
μάτων, της προστασίας των αμά-
χων, των προσφύγων κι άλλων ευ-
παθών ομάδων του πληθυσμού, 
αποτελούν στόχους μαζικών πα-
ραβιάσεων και θυμάτων του πολέ-
μου αυτού.

Ο πόλεμος αυτός, παρά τα προ-
σχήματα και τις δικαιολογίες που 
προβλήθηκαν από ρωσικής πλευ-
ράς, υπήρξε απρόκλητος κι αναί-
τιος.

Οι συνέπειές του θα είναι πολλαπλές σε παγκόσμιο 
επίπεδο κι όχι μόνο για την ευρωπαϊκή αρχιτεκτονική 
ασφαλείας που εγκαθιδρύθηκε στην Ευρώπη μετά το 
1991, οπότε απεσυνετέθη η Σοβιετική Ένωση και διελύ-
θη το Σύμφωνο Βαρσοβίας.

Η απόφαση των ΗΠΑ και του ΝΑΤΟ να μην εμπλακούν 
άμεσα στις εχθροπραξίες, λόγω των φόβων για Γ’ Παγκό-
σμιο Πόλεμο, αλλά να ενισχύσουν μαζικά την Ουκρανία 
με πολεμικό υλικό και να επιβάλουν συντονισμένες και 
βαριές κυρώσεις στη Ρωσία για το διεξαγόμενο έγκλημά 
της στην Ουκρανία, αποτέλεσε πράξη συνετού μεν ρεα-
λισμού, αλλά με μεγάλο πολιτικό κι οικονομικό κόστος.

Ειδικότερα όμως για την ευρωπαϊκή αρχιτεκτονική 
ασφαλείας, οι εξελίξεις ωθούν, τόσο το ΝΑΤΟ όσο και την 
Ευρωπαϊκή Ένωση, σε συνεκτικότερες πολιτικές συλλο-
γικής ευθύνης, αμύνης κι ασφαλείας, καθώς και σε διεύ-
ρυνσή τους με την αίτηση εντάξεως στην ευρωατλαντι-
κή κοινότητα, τόσο της Ουκρανίας (ΕΕ), όσο και κυρίως 
παραδοσιακώς ουδετέρων χωρών, δηλαδή της Φινλαν-
δίας και της Σουηδίας (ΝΑΤΟ).

Σίγουρα ανεπιθύμητες εξελίξεις για τη Ρωσία στο σύ-
νολό τους.

Είναι ακόμα ζητούμενο η Κοινή Εξωτερική Πολιτική και 
Πολιτική Ασφαλείας στο επίπεδο της ΕΕ. Είναι πιθανό, 
κατά τη γνώμη σας, να αναδυθούν οι διαφορετικές προ-
σεγγίσεις ασφαλείας στην Ευρώπη και ποιες θα είναι αυ-
τές;

Σ Ύ Ν Ε ΝΤΕ Ύ Ξ Η Σ ΤΗ Ν

Αταλάντα Βρέκοσι ’15

Φ ΩΤΟ Γ ΡΑΦΊ Ε Σ

Αρχείου

Γεώργιος 
Σαββαΐδης ‘64
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Οι ΗΠΑ δε θα δεχθούν ξανά την Ρωσία ως ισότιμο ανταγωνιστή 
κι αντίπαλο σε παγκόσμιο επίπεδο. Θα τη δεχθούν ως μεγάλη δύναμη, 
ως περιφερειακή, ως πυρηνική δύναμη (ούτως ή άλλως),
με τα δικαιώματα μόνιμου μέλους του ΣΑ/ΟΗΕ, αλλά έως εκεί.

τισμού της συμπεριφοράς των άμεσα εμπλεκομένων με-
γάλων χωρών εκ μέρους τρίτων φιλοδόξων χωρών και των 
ηγετών τους, σε διεκδίκηση αυτόνομων ρόλων κι εθνικών 
συμφερόντων, σε χώρους όπου παρατηρείται μειωμένη γε-
ωπολιτική παρουσία των δυο κύριων ανταγωνιστών ή των 
συμμάχων τους.

Ποια είναι η άποψη σας για τον διάλογο Ελλάδας-Τουρκίας 
στο πλαίσιο της νέας ευρωατλαντικής ασφάλειας;

Να διευκρινίσω εξαρχής ότι διμερής διάλογος Ελλά-
δος-Τουρκίας δεν υπάρχει τη στιγμή αυτή, με απόφαση 
της τουρκικής πλευράς, η οποία τον διέκοψε στο ανώτα-
το επίπεδο ηγεσίας, επικαλούμενη έλλειμμα εμπιστοσύνης 
προς το πρόσωπο του Έλληνος πρωθυπουργού. Η ουσία 
των πραγμάτων είναι ότι η τουρκική πλευρά, η οποία αντι-
μετωπίζει σοβαρά εσωτερικά κι ακόμη σοβαρότερα οικο-
νομικά προβλήματα, έχει ενοχληθεί, τους τελευταίους ιδίως 
μήνες, από την έντονη διπλωματική κι αμυντική (εξοπλιστι-
κή) προσπάθεια της χώρας μας, να επαναφέρει τις ελληνο-
τουρκικές σχέσεις σε μια ανεκτή από πλευράς ισορροπίας, 
διαχειρίσεως και προβλεψιμότητος κατάσταση.

Οι σχέσεις αυτές έχουν διαχρονική παθολογία με συνε-
χή, εκ μέρους πάντοτε της τουρκικής πλευράς, έγερση νέ-
ων ζητημάτων προς διαπραγμάτευση.

Απουσιάζει εντελώς η μνεία (εκ μέρους τους) του Διε-
θνούς Δικαίου κι ειδικότερα του ισχύοντος Δικαίου της Θα-
λάσσης, του Διεθνούς Δικαστηρίου της Χάγης, καθώς και 
της εφαρμογής αποφάσεων του ΣΑ/ΟΗΕ για το Κυπριακό.

Προβάλλονται συνεχώς θεωρίες που αποβλέπουν να 
καθιερώσουν την Τουρκία ως χώρα-κλειδί για την περιφε-
ρειακή ασφάλεια της Ανατολικής Μεσογείου, της Μαύρης 
Θάλασσας, της Μέσης Ανατολής και του Καυκάσου. Θεωρίες 
ότι η χώρα αδικήθηκε από Συνθήκες Ειρήνης (Λωζάνη 1923 
και Παρίσι 1947), χώρα που ασφυκτιά εντός των συνόρων 
της, ενώ άλλα είναι τα σύνορα της καρδιάς της (Ερντογάν). 
Θεωρίες περί Γαλάζιας Πατρίδας στη θάλασσα που δεν βα-
σίζονται παρά μόνο σε αυθαίρετες διεκδικήσεις κτλ.

Με τα προαναφερθέντα ως διεκδικητικό πλαίσιο, ελλη-
νοτουρκικός διάλογος δεν είναι δυνατός, ούτε η νέα ευ-
ρωατλαντική ασφάλεια, ως έννοια, είναι αρκετή για να τον 
οριοθετήσει.

Απαιτείται πρωτίστως αλλαγή στοχοθεσίας και νοοτρο-
πίας στην βάση αρχών (όχι απλώς συμφερόντων), που πηγά-
ζουν από το Διεθνές Δίκαιο (ουσιαστικό και σε επίπεδο θε-
σμών, δηλαδή διεθνών δικαιοδοτικών οργάνων). Στην επιδί-
ωξη αυτή θα πρέπει να δεσμευθούν και οι δύο χώρες, όπως 
συμβαίνει παγκοσμίως. Όχι μόνο οι πολιτικές ηγεσίες αλ-
λά και οι elites και των δυο πλευρών, απαλλασσόμενες από 
εμπρηστικές και κακόβουλες ρητορικές. Δεν υπάρχει άλλος 
δρόμος και οι καιροί ου μενετοί.  

Η επιδίωξη της ΚΕΠΑΑ στο πλαίσιο της ΕΕ, αποτελεί 
εξελικτικό στόχο που επηρεάζεται όχι μόνο από τις τε-
λευταίες εξελίξεις με επίκεντρο το Ουκρανικό, αλλά κι 
από άλλους διαχρονικούς παράγοντες που είναι κατά τη 
γνώμη μου (συνοπτικά) οι εξής:

	› Ο γενικότερος ρυθμός της ΕΕ στο πεδίο της διεύρυν-
σης και της πολιτικής ενοποίησης.

	› Ο βαθμός αμυντικής εξάρτησης της ΕΕ από το ΝΑ-
ΤΟ σε επίπεδο θεσμικό, οργανωτικό και διοικητικό.

	› Η διατλαντική σχέση, δηλαδή η σχέση ΗΠΑ – ΕΕ, πέ-
ραν του ΝΑΤΟ.

	› Τέλος, και το σπουδαιότερο, ο βαθμός και το μέτρο 
που τα κράτη-μέλη της ΕΕ θα θελήσουν να δαπανή-
σουν για την ενίσχυση της αυτονομίας τους, στον χώ-
ρο της συλλογικής κοινής άμυνας, ασφάλειας και βε-
βαίως και της αλληλεγγύης τους. Η αλληλεγγύη περι-
λαμβάνει κι απειλές κι κόστος αντιμετωπίσεώς τους 
σε παράπλευρα μη ένοπλα πεδία (π.χ. προσφυγικό/
μεταναστευτικό).

Με ποιους όρους προβλέπετε ότι θα διεξαχθεί ένας νέος 
Ψυχρός Πόλεμος μεταξύ Δύσης και Ανατολής, δηλ. ΕΕ, 
ΗΠΑ και Ρωσίας;

Έχουμε ήδη εισέλθει σε έναν νέο Ψυχρό Πόλεμο Ανα-
τολής-Δύσης, με αφορμή (απλώς) το Ουκρανικό και με 
κυρίους πρωταγωνιστές αυτούς που αναφέρετε. Υπάρ-
χει όμως και ο παράγων Κίνα, ο οποίος παρακολουθεί τις 
εξελίξεις κι αναμένει κέρδη από την οποιαδήποτε έκβα-
ση του νέου αυτού Ψυχρού Πολέμου.

Εκτιμώ ότι οι όροι (πολύ συνοπτικά) θα είναι για τις 
δυο πλευρές (Ανατολή-Δύση) οι εξής:

Ο νέος αυτός πόλεμος θα περιλάβει όλα τα πεδία, δη-
λαδή το πολιτικό, το αμυντικό, το οικονομικό κι ειδικότε-
ρα το ενεργειακό και βεβαίως θα αναπτυχθεί σε παγκό-
σμιο κι όχι απλώς πανευρωπαϊκό επίπεδο (απ’ όπου δη-
λαδή ξεκίνησε).

Οι ΗΠΑ δε θα δεχθούν ξανά τη Ρωσία ως ισότιμο 
ανταγωνιστή κι αντίπαλο σε παγκόσμιο επίπεδο. Θα την 
δεχθούν ως μεγάλη δύναμη, ως περιφερειακή, ως πυ-
ρηνική δύναμη (ούτως ή άλλως), με τα δικαιώματα μό-
νιμου μέλους του ΣΑ/ΟΗΕ, αλλά έως εκεί. Ο κυριότερος 
λόγος γι' αυτό είναι η ανερχόμενη σκιά κι απειλή της Κί-
νας στα παγκόσμια πράγματα. Μολονότι πρόκειται πε-
ρί νέου Ψυχρού Πολέμου Ανατολής-Δύσης, εκτιμάται ότι 
θα δοκιμαστούν κι εσωτερικά οι σχέσεις εντός του δυτι-
κού στρατοπέδου, διότι τα συμφέροντα των ΗΠΑ αφενός 
και της ΕΕ αφετέρου, δεν συμπίπτουν παντού και πάντο-
τε. Χαρακτηριστικό παράδειγμα η πανευρωπαϊκή ασφά-
λεια και τα ενεργειακά. Τέλος, υπάρχει πιθανότητα μιμη-
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Η πτώση της 
Σοβιετικής 
Ένωσης ήταν 
για τους 
Ρώσους πολύ 
άσχημη. Ως 
διάθεση στην 
κοινωνία 
πλειοψηφικά 
διατηρήθηκε η 
αίσθηση ότι η 
Ρωσία έχασε 
τη θέση που 
κατείχε στον 
κόσμο. 

Ο Ηλίας Κλής ’65 
είναι

Πρέσβης ε.τ.
και αναλυτής

γεωστρατηγικής

Αναζητώντας λύσεις στις νέες ισορροπίες

Ηλίας Κλης ’65

Διατελέσατε πρέσβης στη Ρωσία 
από το 2005 έως το 2008, εν μέσω 
του Πολέμου στην Τσετσενία και 
της Ρωσικής εισβολής στη Γεωρ-
γία. Πώς έχει αλλάξει το καθεστώς 
και οι συνθήκες (οικονομία, κοινω-
νία, ΜΜΕ) στη χώρα από τότε;

Όταν ήμουν πρέσβης στη Ρω-
σία υπήρχε μία ατμόσφαιρα προκο-
πής κι ανόδου, ιδίως στα αστικά κέ-
ντρα. Η οικονομία είχε συμμαζευτεί 
χάρη στον έλεγχο που είχε επιβάλλει 
η κυβέρνηση Πούτιν κι είχε αρχίσει 
ήδη να διαμορφώνεται μια μεσαία 
τάξη. Λειτουργούσε μεν  οικονομία 
της αγοράς αλλά με μεγάλη αδια-
φάνεια, ελλιπείς εγγυήσεις δικαιω-
μάτων του πολίτη κι ένα ισχυρό πα-
ρεμβατικό κράτος. Υπήρχε μία ελευ-
θερία του εκφράζεσθαι, κληρονομιά 
της εποχής Γιέλτσιν και δεν είχες πρό-
βλημα να ασκείς κριτική στην κυβέρ-
νηση, ακόμα και στον έντυπο τύπο. 
Τα προβλήματα άρχιζαν όταν προ-
σπαθούσε κάποιος να σχηματίσει 
μία νέα πολιτική κίνηση. Ήταν λοι-
πόν μία εικόνα σχετικά ομαλή, τη-
ρουμένων των αναλογιών, που έκα-
νε και την Ευρώπη να αισιοδοξεί ότι 
η Ρωσία με τις δικές της ιδιαιτερότη-
τες θα γινόταν ένα μέλος της παγκό-
σμιας διακυβέρνησης.

Η προσάρτηση της Κριμαίας άλ-
λαξε την εξίσωση αυτή. Είχε ήδη ξε-

κινήσει, από το 2008 και μετά, μία προσπάθεια ελέγχου 
της πληροφόρησης, πίεση στην ελευθερία του Τύπου και 
σε όσους προσπαθούσαν μάταια να αντιπολιτευτούν το 
σύστημα. Η πολιτική ζωή διεξαγόταν μέσα από αυστηρά 
ελεγχόμενες δομές. Σταδιακά η διαδικασία αυτή χειροτέ-
ρεψε ενώ παράλληλα η οικονομία άρχισε να συρρικνώ-
νεται. Ο φόβος για τυχόν  λαϊκές αντιδράσεις  όπως εκεί-
νη του “Maidan” στην Ουκρανία, αύξησαν την κρατική 
περιχαράκωση της κοινωνίας. Θα ήταν πρόβλημα για τη 
Ρωσία αν η Ουκρανική κοινωνία προσχωρούσε στα δυ-
τικά πρότυπα.

Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η περίοδος της οιονεί χρεω-
κοπίας και της διάλυσης που επέφερε στη χώρα η πτώση 
της Σοβιετικής Ένωσης ήταν για τους Ρώσους πολύ άσχη-
μη. Μπορεί να άλλαξαν πολλά προς το καλύτερο μετά την 
κατάρρευση του καθεστώτος, αλλά ως διάθεση στην κοι-
νωνία διατηρήθηκε πλειοψηφικά η αίσθηση ότι η Ρωσία 
είχε χάσει τη θέση που κατείχε στον κόσμο. Η σημερινή 
Ρωσία είναι ένα σχετικά νέο κράτος κι ιστορικά είχε πάντα 
αυταρχική διακυβέρνηση. Παράδοση διαλόγου και κριτι-
κής  δεν υπήρχε όχι μόνο στην Σοβιετική Περίοδο αλλά 
ούτε και παλαιότερα. Από τις καταβολές και τη φύση της 
η ρωσική ταυτότητα διακατέχεται από μια μεγάλη αίσθη-
ση πατριωτισμού κι υπερηφάνειας και δεν αισθάνεται κα-
λά με την κριτική απέναντί της. Ένα παλιό σύνδρομο της 
Ρωσίας που ακόμα αξιοποιούν προς όφελός τους οι κυ-
βερνώντες είναι η αίσθηση της περικύκλωσης, ότι διαρ-
κώς πολιορκούνται από άλλους: Λιθουανοί, Σουηδοί, Πο-
λωνοί, Γάλλοι, Γερμανοί, στο παρελθόν, όλοι έρχονται για 
να πάρουν από ένα κομμάτι της. Αυτό φυσικά εξακολου-
θεί να τροφοδοτεί την αμφιβολία προς τη Δύση. Η κοινω-
νία δεν παύει να στέκεται στην πλειοψηφία της πίσω από 
την κατεύθυνση που της δίνει ο κυβερνών, χωρίς να υπάρ-
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Kωνσταντίνο Βακαλόπουλο ’12
Αταλάντα Βρέκοσι ’15

Φ ΩΤΟ Γ ΡΑΦΊ Ε Σ

Αλέξανδρος Κοροµηλάς ‘97
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χει παράδοση αντιλογίας - μιλάμε για μία γιγαντιαία χώρα, 
ένα έθνος - χωνευτήρι που απορρόφησε από Βίκινγκς μέ-
χρι Τατάρους.

Την περίοδο που ήσαστε πρέσβης στη Μόσχα, ποια ήταν 
η εικόνα που είχαν οι Ρώσοι για την Ευρώπη, την Ουκρα-
νία και το ΝΑΤΟ;

Αυτό που ήταν ορατό από τους Ρώσους ήταν η κοινή πο-
λιτιστική ταυτότητα που μοιράζεται η χώρα τους με την Ευ-
ρώπη, λογοτεχνική, θεατρική, φιλοσοφική, επιστημονική. 
Ειδικά σε σχέση με την χώρα μας, γνώριζαν στη Ρωσία ότι 
το Βυζάντιο έδωσε θρησκευτικές, εκκλησιαστικές πολιτιστι-
κές και γλωσσικές βάσεις στη ρωσική ταυτότητα. Επομένως 
η εικόνα τους για την Ελλάδα ήταν θετική. Υπάρχει σημαντι-
κή επιρροή της Ορθόδοξης Εκκλησίας, αλλά όχι πλειοψη-
φική – υπάρχει μεγάλος αριθμός ανθρώπων που δηλώνουν 
άθεοι ή είναι αλλόθρησκοι- και η θρησκεία έχει σπάνια δη-
μόσια παρουσία σε πολιτικές εκδηλώσεις. Και όταν υπάρχει 
θρησκευτική παρουσία σε σημαντικά γεγονότα στο Κρεμλί-
νο, θα παρευρίσκονται και ο Πατριάρχης και ο Αρχιραββί-
νος και ο Αρχιμουφτής.

Η Ουκρανία ήταν μάλλον ένας ενοχλητικός κι αμφίση-
μος γείτονας την εποχή εκείνη, που δεν θα έπρεπε να αντα-
γωνίζεται τη Ρωσία, για παράδειγμα σε θέματα διέλευσης 
φυσικού αερίου. Δεν υπήρχε η τωρινή λογική ότι η Ουκρα-
νία είναι ένα κομμάτι της Ρωσίας που παραστράτησε, οι Ρώ-
σοι είχαν αποδεχτεί ότι ήταν μία ακόμα διαφορετική χώρα 
όπως ήταν και η Λευκορωσία, παρ’ όλες τις κοινές αναφο-
ρές και το παρελθόν που μοιράζονταν. Η περίπτωση φυσι-
κά της Ουκρανίας ήταν ξεχωριστή σε σχέση με άλλες Σοβι-
ετικές κτήσεις, ως κοιτίδα του εκχριστιανισθέντος Ρωσικού 
κράτους. Υπήρξε όμως και χώρος που είχε μοιραστεί  πο-
λιτικές και θρησκευτικές επιρροές τρίτων. Ένα μεγάλο μέ-
ρος των Ορθοδόξων στην Ουκρανία, για παράδειγμα, πα-
ραμένουν υπό την καθοδήγηση του Πάπα λόγω της Συνό-
δου της Φλωρεντίας από την οποία εμείς αποχωρήσαμε.

Το ΝΑΤΟ παραδοσιακά ήταν ο κακός εχθρός που ήθελε 
να βλάψει τη Ρωσία και τη Ρωσική ασφάλεια, γεγονός που 
επαληθευόταν στα μάτια των Ρώσων ιδίως από την ρητο-
ρεία των Βρυξελλών και του Ηνωμένου Βασιλείου, με απο-
τέλεσμα να υπάρχει μόνιμη δυσπιστία.

Συμμετείχατε στις διακρατικές διαπραγματεύσεις για 
τον αγωγό Μπουργκάς – Αλεξανδρούπολη και τον αγωγό 
SouthStream. Πώς έχει αλλάξει το ενεργειακό σκηνικό στην 
Ευρώπη και στα Βαλκάνια από τότε, καθώς και η ενεργεια-
κή στρατηγική και οι προτεραιότητες της Μόσχας;

Ήταν μία πολύ ενδιαφέρουσα εμπειρία και προσπάθεια. 
Το να στήσεις έναν αγωγό είναι εξαιρετικά πολύπλοκη υπό-
θεση πολιτικά κι επιχειρηματικά. Είναι μία επένδυση που 
χρειάζεται κεφάλαια, πολιτικό αέρα, και φυσικά, να «γεμί-
ζει» με υπαρκτό προϊόν (γι’ αυτό ο αγωγός Nabucco δεν 
ευτύχησε ποτέ).

Η χώρα μας συνδέθηκε με δύο διαφορετικά σχέδια αγω-
γών· κατ’ αρχάς με τον πετρελαιαγωγό Μπουργκάς – Αλε-
ξανδρούπολη. Ο Βόσπορος ήταν κορεσμένος, μπορούσε να 
διέρχεται συγκεκριμένος αριθμός πετρελαιοφόρων κάθε 

εβδομάδα. Έτσι, υπήρχε συμφέρον να δημιουργηθεί ένας 
συμπληρωματικός αγωγός προς το Αιγαίο. Το σχέδιο εν τέ-
λει δεν ευοδώθηκε, γιατί έγινε αντικείμενο πολιτικών δια-
φωνιών στη Βουλγαρία.

Ο αγωγός φυσικού αερίου SouthStream ήταν μία ρω-
σική προσπάθεια που επίσης ναυάγησε, ουσιαστικά επει-
δή η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν κατάφερε να διαπραγματευ-
τεί με κανόνες ενιαίας αγοράς απέναντι στην Ρωσία. Όπως 
και να έχει, τώρα η Γερμανία και γενικά η Ευρώπη αρχίζουν 
πια να αποδεσμεύονται από την εξάρτησή τους στη Ρωσι-
κή ενέργεια. 

Στην περίπτωση του φυσικού αερίου υπάρχει μεγάλη 
αλληλεξάρτηση μεταξύ παραγωγού και πελάτη: το φυσι-
κό αέριο αποθηκεύεται με κόστος και περιορισμούς και γι’ 
αυτό πρέπει να ρέει συνέχεια μέσω αγωγών. Για να στρα-
φεί η παροχή του φυσικού αερίου σε άλλους πελάτες στα 
ανατολικά, χρειάζονται πολλές νέες και κοστοβόρες επεν-
δύσεις, γεγονός που αποτελεί Ρωσική αδυναμία όπως και 
το γεγονός ότι το Ρωσικό κράτος χρηματοδοτείται σε με-
γάλο ποσοστό από ενεργειακές εξαγωγές και πολύ λιγότε-
ρο από άλλους παραγωγικούς τομείς.

Το βασικό που πρέπει να συγκρατήσουμε για την ελ-
ληνική πολιτική είναι ότι υπήρξε ένα εθνικό μακροχρόνιο 
σχέδιο. Συχνά γκρινιάζουμε ότι η χώρα μας δεν κάνει στρα-
τηγικές επιλογές, αυτό όμως δεν είναι αλήθεια. Παράλλη-
λα με τους αγωγούς αυτούς γίνονταν συζητήσεις για τον 
αγωγό «Ποσειδών», κάναμε διακρατική μία συνεργασία με 
την Τουρκία που έφερε για πρώτη φορά σε Ευρωπαϊκό έδα-
φος φυσικό αέριο από το Αζερμπαϊτζάν με τον λεγόμενο 
Interconnector και θέσαμε τις βάσεις γι’ αυτό που έγινε στη 
συνέχεια ο ΤΑΠ. Επίσης, την ίδια περίοδο δημιουργήθηκε ο 
σταθμός από-υγροποίησης φυσικού αερίου στη Ρεβυθού-
σα – είμαστε από τις ελάχιστες Ευρωπαϊκές χώρες που εί-
χαν τέτοιο σταθμό κι εγκαταστάσεις αποθήκευσης - και σή-
μερα, λόγω των κυρώσεων, το υγροποιημένο φυσικό αέριο 
έρχεται να καλύψει τις ελλείψεις. Το μακροπρόθεσμο σχέ-
διο να μπει η χώρα μας στον χάρτη διαμετακόμισης ενερ-
γειακών πόρων λειτούργησε.

Ποια ήταν η εικόνα της Ρωσίας στη Γαλλία πριν από 20 χρό-
νια και πόσο έχει αλλάξει σήμερα; Παρατηρούμε αντίστοι-
χες αλλαγές και σε άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης;

Η εξωτερική πολιτική της Γαλλίας είχε πάντοτε μια κα-
λή αντίληψη γεωστρατηγικής ευθύνης, δική της, αλλά κα-
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λή. Δεν είναι ανύπαρκτη όπως των Γερμανών, ούτε περίερ-
γη όπως των Άγγλων. Και δεν αδιαφορεί για την Μεσόγειο. 
Η Γαλλία στην πολιτική της προσπαθούσε να είναι μετριο-
παθής και ρεαλιστική απέναντι στην Ρωσία, κι άλλες εμπει-
ρίες του παρελθόντος βοηθούσαν σε αυτό. Δεν σημαίνει ότι 
δεν ήταν επιφυλακτική για τον δρόμο που ενδεχομένως θα 
πάρει η Ρωσία, προσδοκούσε όμως ότι πλέον η Ρωσία κι-
νείται μέσα στο δεδομένο πλαίσιο λογικής των ισορροπιών 
παγκόσμιας διακυβέρνησης που λειτούργησε μεταπολεμι-
κά. Γι’ αυτό δεν ήθελε ρήξεις, γι’ αυτό κι όταν έγινε η Ρωσι-
κή στρατιωτική επιχείρηση εναντίον της Γεωργίας το 2008, 
( όχι χωρίς αφορμή, δεν ήταν όπως τώρα στην Ουκρανία 
απρόκλητη εκείνη η υπόθεση) η παρέμβαση Σαρκοζί έφε-
ρε την αποχώρηση των Ρώσων και την επανισορρόπηση 
των πραγμάτων στην προηγούμενη κατάσταση σώζοντας 
τα προσχήματα. Βέβαια, η ουσιαστική εικόνα είχε επιβαρυν-
θεί, παγιώνοντας την απόσχιση Αμπχαζίας και Νότιας Οσ-
σετίας. Είναι τώρα βέβαιο ότι η Μόσχα έβγαλε λάθος συ-
μπεράσματα από την δυτική διαλλακτικότητα εκείνης της 
εποχής, επηρεάζοντας τις σημερινές της ακραίες επιλογές.  

Ποιο πιστεύετε ότι είναι το μέλλον της Ευρω-Ατλαντικής 
Συμμαχίας; Τι εξελίξεις μπορούμε να περιμένουμε τους επό-
μενους μήνες στην Ουκρανία;

Το NATO αναμφίβολα πήρε μια νέα ώθηση. Διότι χάρη 
στις Ρωσικές αποφάσεις προέκυψε μια ανανεωμένη ανά-
γκη δυτικοευρωπαϊκής άμυνας. Αφ’ ης στιγμής ο πόλεμος 
επέστρεψε στην Ευρώπη, το ΝΑΤΟ έχει  καίρια σημασία για 
την ευρωπαϊκή άμυνα επειδή η Ρωσία κατάφερε να αναδεί-
ξει μια απτή απειλή. 

Η Ενωμένη Ευρώπη δεν κατόρθωσε να παρουσιάσει 
κάποιο σχήμα αξιόπιστου μηχανισμού ασφάλειας και άμυ-
νας. Δεν είναι πολύ εύκολο να οικοδομηθεί κοινή πολιτική 
κι άμυνα σε επίπεδο Ε.Ε., αλλά η απουσία ενός τέτοιου αξι-
όπιστου σχήματος επιβεβαιώνει ότι δεν αρκεί πια η «soft 
power» και  ο μοχλός της οικονομικής βοήθειας. Είναι σα-
φές ότι δεν αποδίδει χρήσιμα αποτελέσματα ή κύρος. Οφεί-
λει τούτο να λειτουργήσει ουσιαστικότερα αφυπνίζοντας 
την Ευρώπη. 

Στο μεταξύ, το ΝΑΤΟ αναπροσαρμόζει το κέντρο βά-
ρους του. Η αμερικανική προσοχή προς την Ευρώπη θα 
μετριάσει τον αναπροσανατολισμό που είχε ξεκινήσει επί 
Ομπάμα  προς την Ασία και την Κίνα. 

Σε ό,τι αφορά τις σχέσεις ΝΑΤΟ-Ρωσίας: Η διαβεβαίωση 
που έδωσε ένας Αμερικανός Υπουργός στον Gorbachev, το 
περίφημο “Not an inch forward”, το οποίο οι Ρώσοι θα μπο-
ρούσαν να είχαν κατοχυρώσει και δεν το έκαναν, τηρήθη-
κε. Πέρασαν 30 χρόνια. Με πολλή αυτοσυγκράτηση αντι-
μετωπίστηκαν τα αιτήματα χωρών που είχαν δικαιολογημέ-
νες, όπως απεδείχθη τώρα, ανασφάλειες που δεν μπορού-
σαν να αγνοηθούν. Παρόλα τα λόγια το ΝΑΤΟ μέχρι πρό-
τινος δεν κινήθηκε με ορμή. Το κενό αμυντικής παρουσίας 
ανατολικά το καλύπτει τώρα. 

Η Ρωσία θα συνεχίσει την επίθεση, με τον τρόπο που την 
έχει αναπτύξει, τον φοβερό τρόπο, μέχρι να πετύχει κάποια 
συνθηκολόγηση της αρεσκείας της. Όλα τα άλλα είναι δια 
το θεαθήναι.  Έχουν πείρα, που αξιολογούν πολύ καλά βά-

σει της δικής τους λογικής . Είδατε πώς αξιοποίησαν προς 
όφελός τους την πίεση μέσω του φυσικού αερίου, παρ’ ότι 
μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα οι Ρώσοι είναι σε αδύ-
ναμη θέση. Αξιοποίησαν την κατάσταση ώστε και πίεση να 
περνάνε στις ευρωπαϊκές κοινωνίες κι οικονομίες, κι απειλές 
να κάνουν ανοιγοκλείνοντας τις στρόφιγγες. Γιατί βέβαια η 
εξάρτηση της Γερμανίας είναι τεράστια. Αλλά η απεξάρτη-
ση είναι μοιραία κατάληξη. 

Στο μεταξύ όμως η Ουκρανία θα υποστεί μεγάλη ζη-
μιά, κυρίως αν η Ρωσία καταφέρει να ελέγξει όλη την έκτα-
ση της Μαύρης Θάλασσας, μέχρι το ελεγχόμενο κομμάτι 
της Τρανσδνειστερίας. Δεν είναι σύγκρουση που επιδέχε-
ται μονομερείς συμβιβασμούς.

Το θέμα είναι ότι ο Πούτιν δεν έχει να δίνει λογαριασμό 
στην κοινωνία του, η οποία, θεωρώντας τους ξένους επί-
βουλους, θα τον στηρίξει. Ρίχνει λοιπόν όλη του τη δύναμη 
για βομβαρδισμούς εξ αποστάσεως, χρησιμοποιώντας για 
τις επιθέσεις και τους αποσχιστικούς Ουκρανούς του Ντον-
μπάς. Αυτοί που πολεμούν και σκοτώνονται στο τωρινό μέ-
τωπο είναι κυρίως οι ντόπιοι ρωσόστροφοι αποσχιστικοί. 

Οι Ρώσοι αντέχουν το ανθρώπινο κόστος κι έχουν απο-
θέματα υλικού. Οι δυσπραγίες στην εσωτερική αγορά, που 
υπάρχουν φυσικά, δεν θα μετρήσουν. Όσοι λίγοι αντιδρούν 
τι θα κάνουν; Θα διαδηλώσουν στους δρόμους; Κι αυτοί που 
το προσπαθούν, που έχουν το σθένος να εκφραστούν, φυ-
λακίζονται. Τώρα μάλιστα με το στίγμα του προδότη, του 
μη πατριώτη. 

Τέλος, θα θέλαμε να μοιραστείτε μαζί μας μία ανάμνησή σας 
από το Κολλέγιο!

Η ανάμνηση είναι όλο το Σχολείο. Οι βιβλιοθήκες του, 
που ήταν πάντα ανοικτές και προσιτές. Και το άλλο πράγ-
μα που ήταν αναφορά σε αυτό το ωραιότατο περιβάλλον 
ήταν οι καθηγητές. Λόγου χάρη ο Δούνιας, ξεχωριστός μου-
σικολόγος, ο οποίος μπόρεσε σε ανώριμους έφηβους με τα 
μυαλά πάνω από το κεφάλι τους, να δώσει την ευκαιρία να 
καταλάβουν τι σημαίνει μουσική. Η Ιστορία, όπως διδασκό-
ταν. Εμείς μαθαίναμε Ιστορία από πολυγραφημένες «ενότη-
τες Ιστορίας» εξαιρετικά δομημένες κι αναλυτικές. 

Σου έδινε επίσης μια στέρεη βάση γνώσης τόσο  στο 
αντικείμενο όσο κι ευρύτερη, γενικότερη μόρφωση.

Ήμουν στο Πρακτικό: στόχευα για το Πολυτεχνείο, αλ-
λά αυτό δεν έβγαινε. Οπότε, όταν ήμουν Senior, στους τε-
λευταίους έξι μήνες, έκανα στροφή σε άλλη κατεύθυνση, 
σε τελείως διαφορετικό εξεταστικό υλικό, για να δώσω στη 
Νομική, μια επιστήμη που ήταν ένα εξαιρετικό εφαλτήριο 
για ό,τι άλλο ήθελα να κάνω. Δεν υπήρξε πραγματικό πρό-
βλημα κενών. 

Το βασικό είναι οι ευκαιρίες που σου έδινε για να ανοί-
ξεις το μυαλό σου και να μάθεις περισσότερα, ό,τι σε ενδιέ-
φερε. Και φυσικά η ποιότητα των διδασκόντων. Οι αναμνή-
σεις μας είναι άρρηκτα συνδεδεμένες με ποικίλους διδά-
σκοντες και με την ποιότητα που είχαν αυτοί οι άνθρωποι, 
στελεχώνοντας με αφοσίωση ένα καταπληκτικό Σχολείο, 
το οποίο δεν είχε επιτήδευση. Οι φιλίες κι η οικογένεια δεν 
έπαιζαν ρόλο στο πώς θα σε αξιολογούσαν. Κρινόσουν από 
προσωπικές δυνατότητες κι ευχέρειες. 
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Η παγκόσμια σταθερότητα είναι 
μια δύσκολη εξίσωση ή απλά ουτοπία;

Ο Δημήτρης 
Ηλιόπουλος x72 

είναι Πρέσβης ε.τ., 
Υψηλός Σύμβουλος 

της Ευρωπαϊκής 
Υπηρεσίας 

Εξωτερικής Δράσης 
και επιστημονικός 

συνεργάτης
του ΕΛΙΑΜΕΠ
και μέλος ΔΣ
του ΕΛΙΣΜΕ

ΦΑΚΕΛΟΣ

ΒΑΛΚΑΝΙΑ

Θα πίστευε κανείς ότι η 
κατάσταση στα Βαλ-
κάνια είναι ήρεμη. Δυ-
στυχώς απέχουμε πολύ 

από αυτό. Μέσα από μια γενικότε-
ρη αναστάτωση που συμβαίνει την 
τελευταία πενταετία έχουν προκύ-
ψει νέες τάσεις αναθεωρητισμού. 
Βλέπουμε ότι κάποιοι προσπα-
θούν να βγουν κερδισμένοι καθώς 
δεν υπάρχουν ιδιαίτεροι διπλωμα-
τικοί κανόνες στην εποχή μας. 

Το 1975 τα δύο μεγάλα μπλοκ 
συναντήθηκαν στο Ελσίνκι κι εγ-
γυήθηκαν τα τότε σύνορα. Όταν 
το 1992 αναθεωρήθηκε η παραπά-
νω συνθήκη, στην οποία και συμ-
μετείχα, είχαν δημιουργηθεί νέες 
χώρες λόγω της κατάρρευσης του 
ανατολικού μπλοκ. Το δε 1999 πά-
λι άλλαξαν τα σύνορα με την κρίση 
του Κοσόβου. Η δε Βοσνία με ευθύ-
νη των Σέρβων είναι μια θρυαλλί-
δα που μπορεί να εκραγεί ανά πά-

σα στιγμή, αν π.χ. οι Κροάτες της Βοσνίας θελήσουν να 
ενωθούν με την Κροατία και παραμείνει ένα ακραιφνώς 
μουσουλμανικό κράτος στην καρδιά της Ευρώπης! Δεν 
έχει να κάνει τόσο με τους ίδιους τους Βόσνιους αλλά 
με την εκμετάλλευση των καταστάσεων από τρίτες χώ-
ρες. Ενδεικτικά αναφέρω ότι όταν διαλύθηκε η Γιουγκο-
σλαβία το 1999, η διπλωματική αποστολή των Βόσνιων 
μουσουλμάνων στην Ελβετία στεγάζονταν προσωρινά 
στην τουρκική πρεσβεία της Γενεύης. Είναι πολύ εύκολο 
λοιπόν σε περιόδους ανακατατάξεων να χειραγωγηθούν 
χώρες, όπως συνέβη με τη συμφωνία ΑΟΖ με την Αλβα-
νία, η οποία ναυάγησε λόγω εσωτερικών πολιτικών παι-
χνιδιών, ενώ υπάρχουν και βάσιμες υπόνοιες για εμπλο-
κή των Τούρκων.

Η ευρωπαϊκή πορεία των παραπάνω κρατών στηρί-
χθηκε ένθερμα στη διάσκεψη της Θεσσαλονίκης το 1994. 
Αυτή προέβλεπε την σταδιακή ένταξη όλων των δυτικο-
βαλκανικών κρατών στην Ε.Ε. Αυτό δεν έχει γίνει κυρί-
ως γιατί υπάρχουν κανόνες, οι ίδιοι που ισχύουν και στην 
πρόσφατη περίπτωση της Ουκρανίας. Δεν είναι τόσο εύ-
κολο κι απλό μια χώρα να γίνει κράτος-μέλος, ενώ υπήρ-
ξαν και περιπτώσεις που η πορεία των κρατών ήταν απα-
γορευτική για ένταξη, όπως στην περίπτωση της Αλβα-
νίας που υπολογιζόταν αρχικά να είναι πλήρες μέλος ως 
το 2018. Μιλάμε για κάποια προαπαιτούμενα που συνή-
θως σχετίζονται με διαφθορά, κράτος δικαίου, προστα-
σία μειονοτήτων κλπ. Επομένως η ένταξη εξαρτάται από 
τα ίδια τα κράτη, ενώ μην παραβλέπουμε πως τα κρά-

Δημήτρης
Ηλιόπουλος x72
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Το ζητούμενο είναι ποιος προσυπογράφει 
την ασφάλεια της Ευρώπης, 
και φαίνεται ότι η απάντηση είναι το ΝΑΤΟ.

τη ωφελούνται με πακτωλό ευρωπαϊκού χρήματος ακόμα 
και κατά την ενταξιακή τους πορεία, όμως πολύ πιο στο-
χευμένα. Ας μην αγνοούμε και το γεγονός λοιπόν ότι αυ-
τές οι ενταξιακές πορείες είναι ένα καλό φάρμακο στον 
αναθεωρητισμό. 

Μια συμφωνία σαν αυτή των Πρεσπών δίνει ένα με-
γάλο κίνητρο να μειωθούν οι εντάσεις αναθεωρητισμού. 
Κι ενώ παρά τα ελαττώματα της γύρω από την ονομασία 
έδωσε μια ώθηση, ξαφνικά τοποθετεί εμπόδια η Βουλγα-
ρία σχετικά με την καταγωγή διαφόρων Σλάβων της πε-
ριοχής, καθώς πιστεύει ότι θα έπρεπε να «ελέγχει» αυτό 
το κομμάτι των Βαλκανίων, δίνοντας παράλληλα εκατό χι-
λιάδες διαβατήρια σε Σκοπιανούς και κατ’ επέκταση δημι-
ουργώντας ένα λόμπι. 

Τα Βαλκάνια είναι ένα τόσο εύθραυστο ψηφιδωτό. Ας 
πάρουμε για παράδειγμα το Κόσοβο. Ποιος ηγέτης ποτέ 
θα μπορούσε και θα δέχονταν να υπογράψει παραχώρη-
ση εθνικού εδάφους; Όλες αυτές οι περιπτώσεις -συμπε-
ριλαμβανομένης και της Κριμαίας- θεωρούνται παγωμέ-
νες κρίσεις, αν και μερικές φορές κάτι συμβαίνει κι ανατρέ-
πει την κατάσταση, όπως στο Ναγκόρνο-Καραμπάχ, που 
ήταν μια παγωμένη κρίση από το 1991 μέχρι το 2020. Αλ-
λά μια και αναφερθήκαμε εδώ, αξίζει να σταθούμε σε αυ-
τή την κρίση, καθώς υπάρχουν ομοιότητες με την εισβο-
λή της Κύπρου. Ενώ η περιοχή ανήκε επί σχεδόν 30 χρό-

νια στην Αρμενία, υπήρχε μεγάλος αζέρικος πληθυσμός 
κι αυτό λειτούργησε σαν αφορμή για ανακατάληψη εδα-
φών. Είναι η ίδια συνταγή που με φόβο βλέπω να καλλι-
εργείται σταδιακά στη Δυτική Θράκη ή τα Δωδεκάνησα. 
Αυτός ήταν και ο λόγος που υποστηρίζαμε ένθερμα την 
-απομακρυνόμενη πια- ενταξιακή πορεία της Τουρκίας.

ΦΑΚΕΛΟΣ

ΟΥΚΡΑΝΙΑ ΚΑΙ ΝΑΤΟ

Σε αντίθεση με την Ευρώπη το ΝΑΤΟ έχει άλλη 
αποστολή, την ευθυγράμμιση των διαφόρων 
χωρών με την αμυντική γραμμή του. Εννοείται 
πως υπάρχει συνέργεια ΕΕ-ΝΑΤΟ, αλλά το ζητού-

μενο είναι ποιος προσυπογράφει την ασφάλεια της Ευρώ-
πης. Και φαίνεται ότι η απάντηση είναι το ΝΑΤΟ. Γι' αυτόν 
τον λόγο είναι μεγάλη ανάγκη να γίνει επιμερισμός αρμο-
διοτήτων, καθώς ένα από τα μεγάλα παράπονα των ΗΠΑ 
κι ιδίως επί εποχής Τραμπ, είναι ότι δαπανούν πάρα πολ-
λά για την Ευρώπη. Βέβαια τα πάντα αλλάζουν και σίγου-
ρα ο Ντόναλντ Τραμπ θα ήταν πολύ ευχαριστημένος βλέ-
ποντας τη Γερμανία να δίνει το 2% του ΑΕΠ της σε αμυντι-
κές δαπάνες.

Δυστυχώς όμως στην περίπτωση της Ουκρανίας η Ευ-
ρώπη αδράνησε. Χωρίς αυτό να αποτελεί ελαφρυντικό, η 
Ε.Ε. αποφάσισε να δημιουργήσει κοινή άμυνα μετά τη συν-
θήκη του Μάαστριχτ το 1993 και μάλιστα όχι με τρόπο συ-
νεκτικό, επαναπαυόμενη στο αίσθημα ασφαλείας που πα-
ρείχε το ΝΑΤΟ, ενώ αυτή η αίσθηση ασφάλειας ήταν μια κα-
λή αφορμή για ανακατανομή δαπανών από πλευράς της 
Ευρώπης, καθώς μπορούσε π.χ. έτσι να αυξάνει τις αγρο-
τικές επιδοτήσεις. 

Άλλο ένα πρόβλημα στάθηκε η πολυπλοκότητα των 
μηχανισμών. Αναφέρομαι στον European Defence Agency 
που είχε ρόλο συντονιστικό, ώστε αντί π.χ. η κάθε χώρα 
να δαπανά χρήματα για διαφορετικών τύπων όπλα να πα-
ράγεται ένας κοινός τύπος. Μοιάζει απλό αλλά δεν είναι 

Η σταδιοδρομία του Δημήτρη Ηλιόπουλου ‘72
αποτελείται κυρίως από τρια σκέλη:
Τα βαλκανικά, καθώς έχει υπηρετήσει σε 
Γιουγκοσλαβία, Τουρκία και Αλβανία, 
Τους διεθνείς οργανισμούς, υπηρετώντας σε ΟΗΕ, 
ΟΑΣΕ, ΝΑΤΟ και ΕΕ 
Και δέκα χρόνια πρέσβης της ΕΕ στον ΟΗΕ Γενεύης 
και τους Διεθνείς Οργανισμούς της Χάγης.



Οι σύμμαχοι μας οφείλουν κι εκείνοι με τη σειρά τους 
να μεριμνήσουν ώστε να μην τιναχτεί στον αέρα 
η νοτιοανατολική πτέρυγα του ΝΑΤΟ! 

καθώς η κάθε χώρα είχε συμφέρον να προωθήσει τη δική 
της αμυντική βιομηχανία. Όλοι αυτοί οι παράγοντες καθυ-
στέρησαν την προώθηση της κοινής ευρωπαϊκής πολιτι-
κής. Βέβαια η ζωή πάντα δείχνει τον δρόμο και έτσι μετά 
την 11η Σεπτεμβρίου οδηγηθήκαμε στην ανάγκη για πε-
ραιτέρω αμυντικά συστήματα, ενώ η Ευρώπη έφτασε να 
αριθμεί έως και 23 ειρηνευτικές αποστολές. 

Όλες οι παραπάνω καταστάσεις οδήγησαν τους ιθύνο-
ντες να σκεφτούν την ανάγκη για ύπαρξη κοινής ευρωπα-
ϊκής άμυνας, αν και προσωπικά δεν μπορώ να προβλέψω 
πόσο θα χρειαστεί αυτό, με πρώτο πιθανό εμπόδιο την 
πολυγλωσσία. Κι όπως στα πάντα υπάρχει η άλλη όψη του 
νομίσματος, δεν είναι ρεαλιστικό να σταλούν στην κοινή 
δύναμη τα καλύτερα και γλωσσομαθή στελέχη, διότι αυ-
τό αδυνατίζει σημαντικά την εθνική άμυνα της κάθε χώ-
ρας. Γι’ αυτό η Ελλάδα είναι πάντα φειδωλή στην αποστο-
λή έμψυχου δυναμικού ή υλικού.

Σημαίνει αυτό ότι δεν πρέπει γενικά να συνεισφέρου-
με; Και βέβαια όχι! Το πιο τρανό παράδειγμα είναι οι πύ-
ραυλοι που πρόσφατα δώσαμε στη Σαουδική Αρα-
βία. Όλοι οι αραβικοί λαοί έχουν ένα κοινό αίσθη-
μα ευγνωμοσύνης όταν βλέπουν τους άλλους να κά-
νουν μια θυσία για εκείνους. Γι’ αυτό μας ανταπο-
δίδουν, όχι μόνο με τις επενδύσεις αλλά και με την 
επιρροή τους στον αραβικό κόσμο. 

Κι εδώ όμως δεν υπάρχει άσπρο ή μαύρο. Τα 
Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα έκλεισαν μεγάλες εμπο-
ρικές συμφωνίες με την Τουρκία, αν και οι σχέσεις 
τους δεν είναι τόσο καλές και ταυτόχρονα δυσα-
νασχετούν που ο Τούρκος πρόεδρος υποστηρίζει 
τους Αδερφούς Μουσουλμάνους. Αυτό δεν πάει να 
πει ότι οι Άραβες εξαπάτησαν την Ελλάδα, όπως θα 
σπεύσουν να πουν διάφοροι. Στη διεθνή σκηνή δεν 
ισχύει ότι κάποιος είναι αποκλειστικά σύμμαχος ή 
εχθρός. 

ΦΑΚΕΛΟΣ

ΕΛΛΗΝΟΤΟΥΡΚΙΚΑ

Κλείνοντας αξίζει να σταθούμε στις απαι-
τήσεις της Τουρκίας στο Αιγαίο, οι οποί-
ες πιστεύω ακράδαντα ότι δεν έχουν κα-
μία βάση! Υπάρχει μια σειρά από συνθή-

κες που βάζουν τα πράγματα στη θέση τους. Μπορεί 
να υπάρχει μια πολυφωνία ως προς την προσέγγιση 
επί του θέματος αλλά σίγουρα όχι για την ακεραιό-
τητα των θέσεων μας. Φοβάμαι όμως ότι για άλλη 
μια φορά οδηγούμαστε στην πολιτική του κατευνα-
σμού, γι’ αυτό και πρέπει να γίνει σαφές σε όλους ότι 

υπάρχουν κάποιες κόκκινες γραμμές και τυχόν παραβία-
ση τους θα έχει επιπτώσεις. Πρόκειται για ένα μήνυμα που 
δεν έχει τόσο παραλήπτες στη γείτονα χώρα όσο στους 
συμμάχους μας οι οποίοι οφείλουν να μεριμνήσουν ώστε 
να μην τιναχτεί στον αέρα η νοτιοανατολική πτέρυγα του 
ΝΑΤΟ! Δεν κατευθύνω την συζήτηση υπέρ ενός πολέμου 
αλλά είναι γνωστό σε όλους ότι αν οι γείτονες μας λάβουν 
κάτι μετά θα ζητούν περισσότερα. Προσωπική μου άπο-
ψη είναι ότι δε θα συμβεί κάποιο θερμό επεισόδιο για πολ-
λούς λόγους, όπως η ύπαρξη τόσων ανοιχτών μετώπων σε 
Συρία, Ιρακ και έμμεσα στην Ουκρανία.

Κοιτάζοντας προς τα πίσω καταλήγω πως το εγχείρημα 
ένταξης της Τουρκίας στην Ε.Ε. ίσως να ήταν εξ’ αρχής αδύ-
νατο. Καθώς θα ήταν η πολυπληθέστερη χώρα της Ευρώ-
πης θα ανέτρεπε όλες τις ισορροπίες στο Ευρωκοινοβού-
λιο, ενώ ακόμα και οι Γερμανοί που υποστηρίζουν σχεδόν 
τυφλά την Τουρκία είχαν δεύτερες σκέψεις πάνω σε αυτό. 
Πλέον οδεύουμε προς μια ενδιάμεση λύση με την Τουρ-
κία, πιθανώς σαν μη πλήρες κράτος-μέλος. 

ΕΛΙΚΟΦΟΡΑ-ΤURBOPROP ΘΕΣΕΙΣ▼

Beech Baron 58  4
Piper PA 31T Cheyenne  5
Super King Air B200 /
King Air C90B 6-7
Piaggio P180 Avanti 7
ATR42-300/500/600 48
ATR72-200/500 70
Bombardier DH4 78
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Νικόλαος
Πρωτονοτάριος ’78

Ποια είναι η επίσημη θέση της χώ-
ρας μας σχετικά με τον συριακό εμ-
φύλιο πόλεμο; Είναι πλέον ξεκάθα-
ρα τα κίνητρα που οδήγησαν σε 
αυτή τη σύγκρουση;

Ο σεβασμός της κυριαρχίας και 
της εδαφικής ακεραιότητας της χώ-
ρας, η υλοποίηση των ψηφισμάτων 
των Η.Ε. για τη διενέργεια ελεύθερων 
και δίκαιων εκλογών, η δημιουργία 
συνθηκών για την ασφαλή επιστρο-
φή των περίπου 12 εκ. προσφύγων 
κι εκτοπισμένων αποτελούν βασικά 
σημεία της θέσης της χώρας μας για 
την Συρία. Παράλληλα, δεν λησμο-
νείται ότι το 90% του συριακού λαού 
είναι κάτω από το επίπεδο της φτώ-
χειας και χρειάζεται πολύ σημαντική 
ανθρωπιστική βοήθεια. Τα αρχικά κί-
νητρα της ειρηνικής λαϊκής εξέγερ-
σης του 2011 αφορούσαν ζητήματα 
πολιτικά και κοινωνικο-οικονομικά 
στο πνεύμα της λεγόμενης «Αραβι-
κής Άνοιξης» που επηρέασε γενικό-
τερα τη Μέση Ανατολή. Στη συνέχεια 
τα περιφερειακά συμφέροντα άλλων 
χωρών συνέβαλαν στην κλιμάκωση 
της ένοπλης σύγκρουσης και της βι-
αιότητας.

Θα μπορούσατε να μοιραστείτε 
μαζί μας κάποιες καταστάσεις που 
αντιμετώπισε η ελληνική διπλωμα-
τική αποστολή της Δαμασκού κατά 
τα χρόνια των συγκρούσεων;

Η Πρεσβεία για λόγους ασφαλείας ανέστειλε τη λει-
τουργία της το 2012 και λειτούργησε ξανά από τις αρχές 
του 2021 όταν πλέον σταθεροποιήθηκε κατά πολύ η κα-
τάσταση σε ένα μεγάλο μέρος της Συρίας. Πάντως, ακόμα 
και τώρα ζούμε σε μία χώρα όπου επιχειρούν στρατιωτικά 
5 ξένες δυνάμεις, η Τουρκία, το Ισραήλ, το Ιράν, η Ρωσία 
και οι ΗΠΑ καθώς και πλήθος πολιτοφυλακών. Χαρακτηρι-
στική πάντως εμπειρία για τους υπηρετούντες εδώ είναι 
να ξυπνάνε τις πρωινές ώρες στον ήχο εκρήξεων καθώς 
το Ισραήλ βομβαρδίζει τουλάχιστον μία φορά τον μήνα 
ιρανικούς στρατιωτικούς στόχους στα περίχωρα της Δα-
μασκού- ευτυχώς με αρκετή ακρίβεια - κι έτσι αποφεύγο-
νται θύματα μεταξύ των αμάχων.

Το Πατριαρχείο Αντιοχείας έχει υπάρξει ιστορικά ισχυ-
ρός συνδετικός κρίκος μεταξύ της Ελλάδας και της Συρίας. 
Ποιες είναι οι συνθήκες που αντιμετωπίζουν οι Χριστιανοί 
Ορθόδοξοι Σύριοι στη χώρα από το ξέσπασμα του πολέ-
μου του 2011 και μετά;

Πράγματι υπάρχει αυτή η ιστορική και στενή σχέση με 
το Πατριαρχείο και με την ελληνορθόδοξη κοινότητα. Δυ-

στυχώς οι τραγικές 
συνθήκες του εμ-
φυλίου έχουν μει-
ώσει κατά σχεδόν 
30 έως 50 % - ανά-
λογα με την περιο-
χή - τον αριθμό των 
ελληνορθοδόξων 
στη Συρία. Στη Συ-
ρία υπάρχει και μία 
ιστορική ελληνική 
κοινότητα περίπου 
1000 ατόμων.

Σ Ύ Ν Ε ΝΤΕ Ύ Ξ Η Σ ΤΟ Ύ Σ

Χρήστο Μεγκουσίδη ’10
Ελεάννα Παπαδοκωστάκη ’18 

Φ ΩΤΟ Γ ΡΑΦΊ Ε Σ

Αρχείου

Ζώντας σε μία χώρα όπου επιχειρούν 
στρατιωτικά πέντε ξένες δυνάμεις

Ο Νικόλαος
Πρωτονοτάριος ’78 

είναι
Πρέσβης

της Ελλάδας
στη Συρία

Με τον
Πατριάρχη 
Αντιοχείας
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Η Τουρκία φιλοξενεί 3,7 εκατομμύρια Σύριους πρόσφυγες 
κι ετοιμάζεται για τις επόμενες εθνικές εκλογές το 2023. Τι 
μπορούμε να αναμένουμε σχετικά με τη μεταναστευτική 
της πολιτική στο άμεσο μέλλον και την «εργαλειοποίηση» 
του προσφυγικού απέναντι στην Ελλάδα και την Ευρώπη;

Δυστυχώς η Τουρκία στη Συρία, όπως και αλλού, όπως 
γνωρίζουμε, διαδραματίζει ένα σοβαρό αποσταθεροποι-
ητικό ρόλο. Έχει εισβάλει και καταλάβει μία σημαντική πε-
ριοχή στην βόρεια Συρία με το πρόσχημα ότι αποτελεί 
επιχείρηση καταπολέμησης των κουρδικών οργανώσεων 
που θεωρεί τρομοκρατικές. Πολλοί αναλυτές πιστεύουν 
ότι αυτή η περιοχή θα ακολουθήσει την εξέλιξη που είχαν 
τα κατεχόμενα στην Κύπρο, δηλαδή τη δημιουργία ενός 
ψευδοκράτους. Οι 3,7 εκ. πρόσφυγες στην Τουρκία απο-
τελούν πολιτικό πρόβλημα και για την ίδια την χώρα κα-
θώς οι Τούρκοι ψηφοφόροι δεν τους θέλουν. Παράλληλα, 
ελλοχεύει πάντα ο κίνδυνος εργαλειοποίησής τους ενα-
ντίον της Ελλάδος και της Ε.Ε. Η Τουρκία θα ήθελε ιδανι-
κά να τους εγκαταστήσει στην κατεχόμενη από αυτήν βό-
ρεια Συρία, αν και οι περισσότεροι δεν προέρχονται από 
εκεί, και να δημιουργήσει συνθήκες δημογραφικής αλλοί-
ωσης ειδικά στις κουρδικές περιοχές. Φυσικά, η Ελλάδα 
όπως και η Διεθνής Κοινότητα είναι κάθετα αντίθετη στο 
σενάριο αυτό.

Πώς σχολιάζετε την αμερικανική πολιτική στη Συρία υπό 
την κυβέρνηση Biden;

Η αμερικανική πολιτική έναντι της Συρίας της κυβέρ-
νησης Biden δεν έχει αλλάξει ως προς την ουσία. Συνο-
πτικά, οι βασικοί άξονές της παραμένουν η καταπολέμη-
ση του Ισλαμικού Κράτους, η αντιμετώπιση των ανθρωπι-
στικών αναγκών, η αλλαγή συμπεριφοράς του συριακού 
καθεστώτος μέσω των οικονομικών κυρώσεων και η ανά-
σχεση του ιρανικού παράγοντα.

Ποιες κρίνετε ότι θα είναι οι μεγαλύτερες επιπτώσεις 
(στρατιωτικές, ενεργειακές, επισιτιστικές) στη Συρία από 
τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία;

Πιστεύω ότι δε θα υπάρξουν σημαντικές στρατιωτι-
κές συνέπειες καθώς για την Ρωσία - που αποτελεί όπως 
και το Ιράν, σημαντικός σύμμαχος της συριακής κυβέρ-
νησης - η διατήρηση των βάσεων της στη Συρία, δηλαδή 
στην νότια πτέρυγα του ΝΑΤΟ, παραμένει προτεραιότητα. 
Σε ό,τι αφορά τον οικονομικό τομέα η επίπτωση τής κατα-
κόρυφης αύξησης των τιμών στα ενεργειακά προϊόντα, οι 
επισιτιστικές ελλείψεις και ο καλπάζων πληθωρισμός έχει 
ιδιαίτερα αρνητικές συνέπειες σε έναν λαό η συντριπτική 

πλειοψηφία του οποίου ζει στα όρια ή κάτω από τα όρια 
της φτώχειας.

Αναμένεται περαιτέρω αύξηση των μεταναστευτικών 
ροών από τη MENA* Region τόσο λόγω των πολιτικών ανα-
ταραχών όσο και λόγω της παγκόσμιας οικονομικής ύφε-
σης; Σας ανησυχεί περαιτέρω ότι σε όλα αυτά έρχεται να 
προστεθεί στο άμεσο μέλλον η μετανάστευση λόγω κλι-
ματικής αλλαγής;
Η διαχείριση του μεταναστευτικού-προσφυγικού ζητή-

ματος αποτελεί από το 2015 και θα αποτελέσει στο μέλλον 
μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις για την Ευρώπη και 
ειδικά για τις χώρες του νότου όπως είναι η Ελλάδα. Πα-
ραμένει ένα πολύ σύνθετο ζήτημα και θα πρέπει να ανα-
ζητηθούν λύσεις που αφορούν και στις γενεσιουργές αι-
τίες του που είναι η κλιματική αλλαγή, η πολιτική αστά-
θεια, οι πόλεμοι και πολλοί άλλοι παράγοντες στη περιο-
χή της Μέσης Ανατολής- Βόρειας Αφρικής κι υποσαχαρι-
κής Αφρικής. Η λύση επομένως πρέπει να ευρεθεί μέσω 
της συνεργασίας της Ε.Ε. με τις χώρες της περιοχής αλλά 
και σε διεθνές πλαίσιο.

Τέλος, θα θέλαμε να μοιραστείτε μαζί μας μία ανάμνησή 
σας από το Κολλέγιο! Θεωρείτε ότι η εκπαίδευσή σας έπαιξε 
ρόλο στη μετέπειτα σταδιοδρομία σας;

Μιλώντας για «εισβολές», «πολέμους» κι «εξεγέρσεις» 
θυμήθηκα ότι, όταν ήμουν Junior, υπήρχε τότε το έθιμο οι 
Seniors στα διαλείμματα να καταλαμβάνουν - με αυστηρή 
αποκλειστικότητα - τη μεγάλη σκάλα εισόδου στο Μπε-
νάκειο και δεν άφηναν άλλες τάξεις να καθίσουν εκεί. Μία 
μέρα η τάξη μας, με μπροστάρηδες τους πιο «δυνατούς», 
μην αντέχοντας την «αντιδημοκρατική συμπεριφορά» των 
μεγαλύτερων, τους εκτοπίσαμε με όχι πολύ μαλακό τρόπο, 
αποκαθιστώντας τα θεμελιώδη δικαιώματά μας!

Η όλη εμπειρία, το κλίμα και η ποιότητα της παιδείας 
στο Κολλέγιο σαφώς και συνέβαλε θετικά στην σταδιο-
δρομία μου. Υπάρχουν πολλοί απόφοιτοι, σχεδόν από κά-
θε τάξη, που επέλεξαν να σταδιοδρομήσουν στο διπλω-
ματικό σώμα και μάλιστα έχει δημιουργηθεί ο θεσμός «Δι-
άλογοι Αποφοίτων Διπλωματών» που έχει πραγματοποι-
ήσει μέχρι τώρα πέντε συναντήσεις στο Κολλέγιο. Ελπί-
δα μας είναι να μπορέσουμε να κεντρίσουμε το ενδιαφέ-
ρον των μαθητών και νέων αποφοίτων για να σταδιοδρο-
μήσουν στο Ελληνικό Διπλωματικό Σώμα καθώς εδώ και 
πολλά χρόνια παρατηρούμε ότι δεν υπάρχει απόφοιτος 
του Κολλεγίου στους νεοεισερχόμενους διπλωμάτες. 

Τα αρχικά κίνητρα της ειρηνικής λαϊκής εξέγερσης του 2011 
αφορούσαν ζητήματα πολιτικά και κοινωνικο-οικονομικά στο 
πνεύμα της λεγόμενης «Αραβικής Άνοιξης» που επηρέασε 
γενικότερα τη Μέση Ανατολή. Στη συνέχεια τα περιφερειακά 
συμφέροντα άλλων χωρών συνέβαλαν στην κλιμάκωση της 
ένοπλης σύγκρουσης και της βιαιότητας.

* Middle East & Northern Africa
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Υπάρχει όμως και κάτι βαθύτερο, το πώς ερμηνεύει 
η κάθε χώρα το MoU που υπεγράφη, καθώς η Τουρκία 
περίμενε άμεση έκδοση 73 κρατουμένων από τη Σουη-
δία ενώ η τελευταία απάντησε πως υπάρχουν διαδικα-
σίες που πρέπει να τηρηθούν πρώτα. Τέλος κανείς δεν 
μπορεί να είναι σίγουρος για το αν υπήρξαν και κρυφά 
ανταλλάγματα για να αλλάξει στάση η Τουρκία, όπως η 
προμήθεια F16 από τις ΗΠΑ, και ας μη σημαίνει τίποτα δί-
χως την έγκριση του Κονγκρέσο.

Η Τουρκία όπως βλέπετε αναφέρει συνέχεια και με 
κάθε ευκαιρία το γεγονός ότι είναι ο δεύτερος μεγαλύτε-
ρος στρατός του ΝΑΤΟ, ώστε να πείσει ότι είναι απαραί-
τητος σύμμαχος. Δυστυχώς όμως και για τις δύο πλευρές 
δεν έχει πείσει ότι είναι αξιόπιστος σύμμαχος.

Κοιτάζοντας σε ένα μέλλον όπου η Φινλανδία και η Σου-
ηδία είναι μέλη του ΝΑΤΟ, πώς αλλάζουν τα δεδομένα 
γύρω από τη Βαλτική Θάλασσα και τη σχέση κάθε χώ-
ρας με τη Μόσχα;

Τα δύο μέλη που εκτός απροόπτου θα μπουν στη συμ-
μαχία είναι αυτή τη στιγμή invitees. Όταν ολοκληρωθεί η 
προσχώρηση θα έχουμε παρουσία δύο μελών της Ε.Ε. με 
πολύ μεγάλες στρατιωτικές δυνάμεις και παράλληλα δύο 
χώρες-παραδείγματα δημοκρατίας και σεβασμού στα αν-
θρώπινα δικαιώματα. Μιλάμε για δύο χώρες πανέτοιμες 
να μπουν στη συμμαχία και που βρίσκονται στην κορυ-
φή όσων πρεσβεύει η τελευταία. Μην ξεχνάτε ότι ο μεγά-
λος στόλος υποβρυχίων της Σουηδίας αυξάνει τον έλεγχο 
στη Βαλτική. Μιλάμε λοιπόν για κάτι πολύ παραπάνω από 
προσθήκη δύο χωρών. Αν το καλοσκεφτούμε η Ρωσία κα-
τάφερε να δώσει νέα πνοή στο ΝΑΤΟ, να προσθέσει δύο 
μέλη που δεν σκόπευαν να ενταχθούν στη συμμαχία και 
να αυξήσει σημαντικά την άμυνα των Ευρωπαϊκών χωρών, 
όλα όσα θα ήθελε να αποφύγει η Μόσχα.

Πόσο έντονο ήταν το παρασκήνιο 
για να ενταχθούν η Σουηδία και η 
Φινλανδία στο ΝΑΤΟ;

Υπήρξε δυσκολία μέχρι την τε-
λευταία στιγμή για την προσχώρη-
ση της Σουηδίας και της Φινλανδίας. 
Μεγάλη υπέρβαση και για τις δύο 
χώρες αφού η πρώτη ξεπέρασε μια 
πολιτική ουδετερότητας 200 ετών 
ενώ και οι δύο πήραν μια απόφαση 
ενάντια στην μέχρι πρόσφατα αρνη-
τική κοινή τους γνώμη. Τα εμπόδια 
της Τουρκίας ξεπεράστηκαν τελευ-
ταία στιγμή με τη βοήθεια της Γραμ-
ματείας του ΝΑΤΟ με την υπογραφή 
ενός MoU μεταξύ των τριών χωρών.

Αυτό είχε σκέλη όπως μεγαλύτε-
ρες εγγυήσεις για αποτελεσματική 
αντιμετώπιση της τρομοκρατίας –το 
PKK αλλά και τους Κούρδους της Συ-
ρίας (που όμως δεν έχουν χαρακτηρι-
στεί τρομοκράτες). Περαιτέρω ήρθη 
το εμπάργκο πώλησης όπλων από τις 
σκανδιναβικές χώρες στην Τουρκία.

Μπορεί το θέμα να ξεμπλόκαρε 
αλλά δεν έχει επικυρωθεί από τα 
αντίστοιχα κοινοβούλια. Δεν ξέρου-
με λοιπόν αν η διαδικασία θα κυλή-
σει όσο γρήγορα θα θέλαμε. Είναι 
γεγονός ότι η Τουρκία εκμεταλλεύ-
τηκε την ανάγκη για ταχεία ένταξη 
των δύο κρατών, καθώς αυτά δέχο-
νταν ήδη απειλές από τη Ρωσία.

Ο Αλέξιος-Μάριος 
Λυμπερόπουλος ’84 
είναι Διευθυντής Δ2’ 

Διεύθυνσης ΝΑΤΟ 
Ευρωατλαντικής 

ασφάλειας-
ΟΑΣΕ, αλλά και 

Διευθυντής 
στρατηγικού & 
επιχειρησιακού 

σχεδιασμού, 
στο Υπουργείο 

Εξωτερικών.

ΝΑΤΟ και Ευρωπαϊκή Ασφάλεια

Σ Ύ Ν Ε ΝΤΕ Ύ Ξ Η Σ ΤΟ Ύ Σ

Ειρήνη-Στεφανία Ελευθεριάδη ’14
Χρήστο Μεγκουσίδη ’10
Κωνσταντίνο Κύρκο ’22

ΨΗΦΊ ΑΚΟ Κ Λ Ί Κ Σ

Χρήστος Μεγκουσίδης ’10

Αλέξιος-Μάριος
Λυμπερόπουλος ’84 
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.Η Τουρκία προσπαθεί να πείσει ότι είναι απαραίτητος σύμμαχος 
αλλά δεν καταφέρνει να πείσει ότι είναι αξιόπιστος σύμμαχος!

Η Νέα Στρατηγική Αντίληψη του ΝΑΤΟ: Τι πρέπει να πε-
ριμένουμε; 

Πλέον μιλούμε για το νέο στρατηγικό δόγμα, όπως πα-
ρουσιάστηκε στις 29 Ιουνίου 2022. Στο δόγμα αυτό πα-
ραμένει μεγαλύτερη ασύμμετρη απειλή η τρομοκρατία κι 
αναβαθμίστηκε ταυτόχρονα η Κίνα ως «συστημική πρό-
κληση». Αναφέρονται προβληματισμοί για τη στρατηγική 
εμβάθυνση σχέσεων Ρωσίας-Κίνας, ενώ εκφράζεται ανη-
συχία για μια διάχυτη αστάθεια παγκοσμίως και για κατα-
στάσεις όπως εμπορία ανθρώπων ή βίαιους εκτοπισμούς 
πληθυσμών. Σημαντικό είναι ότι προστέθηκε η πρόληψη 
στη διαχείριση κρίσεων και δόθηκε έμφαση στην προσπά-
θεια των κρατών να αυξήσουν την ανθεκτικότητά τους. 
Όλα αυτά είναι έμμεσα και κλειδί για ενίσχυση σχέσεων με 
την Ε.Ε., καθώς η δεύτερη έχει μεγάλες γνώσεις κι εμπει-
ρία σε τέτοια ζητήματα.

Η Νέα Ζηλανδία και η Νότια Κορέα, η Ιαπωνία και η Αυ-
στραλία συμμετείχαν επίσης στη σύνοδο του ΝΑΤΟ στη 
Μαδρίτη. Είναι αυτό μια στροφή προς το ΝΑΤΟ να συνερ-
γάζεται στενότερα με αυτούς τους εταίρους; Πιστεύετε ότι 
υπάρχουν συνέπειες για την Κίνα να αισθάνεται ότι παρα-
γκωνίζεται από αυτές τις συμμαχίες; 

Η Κίνα μέσα απ’ όλα αυτά, ίσως, αισθάνεται ότι παρα-
γκωνίζεται καθώς θέλει να ρυθμίζει περισσότερα στην πε-
ριοχή της. Ωστόσο, και το ΝΑΤΟ θέλει να ενισχύσει τις συ-
νεργασίες με εταίρους που αντιλαμβάνονται την ασφά-
λεια όπως και το ΝΑΤΟ. Βέβαια δεν μπορούμε να πούμε 
ότι γνωρίζουμε την Κίνα όσο καλά όσο άλλες χώρες. Αυ-
τό συμβαίνει και λόγω αδιαφάνειας από μέρους της, κά-
τι που αφήνει περιθώριο για πολλές παρερμηνείες. Είναι 
και ο λόγος που πιστεύω ότι παρά το ότι θεωρείται μια χώ-
ρα-πρόκληση, δεν πρέπει να κόβονται οι δίαυλοι επικοι-
νωνίας. Άλλωστε και για την Ευρώπη η Κίνα αποτελεί ση-
μαντικό εταίρο λόγω οικονομικών σχέσεων, ενώ παράλ-
ληλα μπορούν να αντιμετωπιστούν τυχόν «ανασφάλειες» 
που μπορεί να έχουν οι Κινέζοι. Μην ξεχνάμε πως η Κίνα 
βοήθησε τη Ρωσία μόνο έμμεσα μη καταδικάζοντας την 
εισβολή στην Ουκρανία κι αγοράζοντας ρωσικά καύσιμα. 
Μπορεί όλο αυτό να είναι κάτι το συγκυριακό, καθώς δεν 
πιστεύουμε ότι η Κίνα θα ήθελε να έχει μια τέτοιου είδους 
αντιπαλότητα με τη Δύση.

Διατελέσατε Γενικός Πρόξενος της Ελλάδος στην Οδησσό 
από το 2018 έως και το 2020. Τι εξελίξεις μπορούμε να πε-
ριμένουμε τους επόμενους μήνες στην Ουκρανία;

Με την πρόσφατη επίσκεψη του Έλληνα υπουργού 
εξωτερικών στην Οδησσό η Ελλάδα στηρίζει την προσπά-
θεια της Οδησσού με παρουσία εμπειρογνώμων ώστε να 
κατατεθεί πλήρης φάκελος στην UNESCO για αναγνώρι-
ση του ιστορικού κέντρου της πόλης ως Μνημείου Παγκό-
σμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς. Υπάρχουν πολλά σημεί-
α-μνημεία υπέρ αυτής της απόφασης που ειλικρινά ευχό-
μαστε να παραμείνουν στη θέση τους και να μην έχουν 
την τύχη άλλων ουκρανικών πόλεων, αν και προς το πα-

ρόν δε διαφαίνεται κάτι τέτοιο. Οφείλω να πω ότι έζησα 
δύο πολύ όμορφα χρόνια στην Οδησσό κι αυτή η ξαφνική 
ανατροπή των καταστάσεων είναι για εμένα αδιανόητη! 

Δυστυχώς η σύγκρουση δε φαίνεται να τελειώνει άμε-
σα. Ίσως να οφείλεται στο ότι καμία πλευρά δε δέχεται 
να κάνει πίσω πιστεύοντας η καθεμία πως ο χρόνος κυ-
λά υπέρ τους. Μόνο που ο χρόνος τελικά κυλά εις βάρος 
όσων χάνονται κι από τις δύο πλευρές. Ασφαλώς σημασία 
έχουν πρώτα οι ανθρώπινες ζωές αλλά έπονται οι υποδο-
μές και οι δυνατότητες να επανακάμψουν.

Διατελέσατε πρόξενος της Ελλάδας στην Κωνσταντινού-
πολη από το 2004 ως και το 2007. Πώς επηρεάζει η τουρ-
κική προκλητικότητα στο Αιγαίο και την Ανατολική Με-
σόγειο τον ρόλο της Ελλάδας στη Συμμαχία;
Η παρουσία μου συνέπεσε με μια πολύ καλή κι ενερ-

γή περίοδο ελληνοτουρκικών σχέσεων. Δεν ήταν μια ανέ-
φελη περίοδος αλλά σήμερα η προκλητικότητα έχει ξε-
περάσει κάθε προηγούμενο. Δεν ξέρουμε αν είναι μέρος 
κάποιου επικίνδυνου αναθεωρητισμού ή απλά προεκλο-
γική ρητορική για εσωτερική κατανάλωση. Όλα αυτά πά-
ντως μόνο προβλήματα προκαλούν.

Ίσως το πρόβλημα να οξύνει η προσπάθεια μερικών 
χωρών να εξευμενίσουν την Τουρκία για άλλους λόγους. 
Φαίνεται ότι αν το μήνυμα είναι ξεκάθαρο λειτουργεί κα-
λύτερα. Ελπίζουμε ότι τα ελληνικά μηνύματα περνάνε, η 
Ελλάδα δεν μπαίνει στο ίδιο παιχνίδι και ταυτόχρονα επι-
δεικνύει σοβαρότητα, αποτροπή και ένα πλήθος συμμα-
χιών, πάντα βασιζόμενη στο διεθνές δίκαιο. Νομίζω ότι τε-
λικά αυτό είναι το πιο καλό κι αποτρεπτικό σχήμα για να 
παραμείνουμε μια μικρή μεν, αλλά ήρεμη δύναμη, συν τις 
παρουσίες μας στην Ε.Ε, το ΝΑΤΟ, το Σ.Α. του ΟΗΕ για τη 
διετία 2025-2026, τον ΟΑΣΕ κ.λπ.

Τέλος, θα θέλαμε να μοιραστείτε μαζί μας μία ανάμνησή 
σας από το Κολλέγιο!
Πολλά πράγματα θα μπορούσα να σας πω! Ένα που θυ-

μάμαι ως εικόνα είναι ο καθηγητής Νέστορας Μπούρας! 
Θυμάμαι κάθε φορά την έμφασή του στην ετυμολογία αλ-
λά και το μειδίαμα του. Κάτι άλλο που δεν ξεχνιέται είναι 
η τελετή αποφοίτησης… Θυμάμαι ότι κάποιος συμμαθη-
τής είχε φέρει πρόβατα στο Σχολείο για να αναδείξει την 
«απελευθέρωση» των μαθητών! Αξέχαστη στιγμή. 
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Δεν υπάρχει μακρινή χώρα σε ένα 
παγκοσμιοποιημένο περιβάλλον

Ο Δημήτρης 
 Μιχαλόπουλος ‘89 

είναι Σύμβουλος 
Πρεσβείας Α’ και 

αυτήν την περίοδο 
υπηρετεί στη 

Διεύθυνση Ασίας 
και Ωκεανίας του 

Υπουργείου.

Σ Ύ Ν Ε ΝΤΕ Ύ Ξ Η Σ ΤΟ Ύ Σ

Θανάση Μπασιάκο ‘18
Χρήστο Μεγκουσίδη ‘10

Θα θέλαμε ξεκινώντας να μας εξι-
στορήσετε τη σταδιοδρομία σας

Μετά το Κολλέγιο σπούδασα 
Νομικά στο ΑΠΘ, ακολούθησε η 
στρατιωτική θητεία και εν συνε-
χεία πήρα την απόφαση να δώσω 
τις εξετάσεις για υποψήφιος Ακό-
λουθος στο Υπ. Εξωτερικών. Εισήλ-
θα στη Διπλωματική Ακαδημία το 
1998 μετά και ορκίστηκα ακόλου-
θος το 1999. Τώρα έχω τον βαθμό 
του Συμβούλου Πρεσβείας Α’. Έχω 
υπηρετήσει σε 5 χώρες, σε Σκόπια 
Βερολίνο, Κίεβο, Μόσχα και Μελ-
βούρνη. Ενδιάμεσα, βέβαια, υπη-
ρετούσα και στην Αθήνα, όχι δη-
λαδή συνεχώς στο εξωτερικό.

Αυτό που με έκανε να γίνω δι-
πλωμάτης ήταν το ενδιαφέρον που 
μου κέντρισαν τα μαθήματα στον 
τομέα του Διεθνούς Δικαίου στη 
Νομική. Υπήρχαν σίγουρα κάποιες 
ανησυχίες από πλευράς γονέων, 
αλλά ήμουν έτοιμος να τα καταφέ-
ρω, κι ας είναι μια δουλειά, απαιτη-
τική, για λίγους. Η δυνατότητα που 
θα μου δινόταν να ταξιδεύω στο 
εξωτερικό σίγουρα μέτρησε πολύ 
για μένα.

Είχατε από το Σχολείο κάποιο ερέθισμα;

Το ερέθισμα για εμένα ήταν το μάθημα της Ιστορίας 
και κυρίως πώς αυτό μου διδάχθηκε από τους διάφορους 
καθηγητές που είχα κυρίως δε στην Τρίτη Λυκείου. Εκεί 
κάναμε ένα πιο σύνθετο μάθημα. Είχαμε και το περίφημο 
κόκκινο βιβλίο, που ανέλυε την επιστήμη της ιστορίας. 
Αν και σχετικά δυσνόητο ως σχολικό βιβλίο, χάρη στον 
καλό καθηγητή που είχαμε τότε, ονόματι Στέφανος Ψάρ-
ρας, μου άρεσε πάρα πολύ και ήταν και το βασικό εφό-
διο για την μετέπειτα καριέρα μου. Ένας διπλωματικός 
που δεν γνωρίζει καλά την Ιστορία θα συναντήσει εμπό-
δια στην εκπλήρωση των καθηκόντων του.

Η αγάπη για την ιστορία, λοιπόν, ήταν το βασικό εφό-
διο που πήρα από το Σχολείο, να ψάχνεις να αναζητείς τα 
αίτια, την άλλη άποψη. Δεν είναι μόνο μια ιστορία που 
υπάρχει, αλλά πολλές. Η κάθε πλευρά έχει τη δική της 
εκτίμηση των ιστορικών γεγονότων. Το συνάντησα αυ-
τό πολλές φορές στις χώρες που επισκέφτηκα. Βρέθη-
κα σε χώρες όπου σημειώθηκαν διεθνοτικές συγκρού-
σεις, όπως στη Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας, το 
2001. Εκεί μου δόθηκε η ευκαιρία να μελετήσω τα αφη-
γήματα της κάθε πλευράς, πως, δηλαδή, αντιμετώπιζαν 
την ιστορία τους, υπό το φως νέων, δραματικών και βίαι-
ων γεγονότων, τα οποία, ουσιαστικά, άλλαξαν την ιστο-
ρία και την πορεία της συγκεκριμένης γειτονικής μας χώ-
ρας. Αντίστοιχα, στην Ουκρανία και την Ρωσία η ιστορία 
είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με τα τελευταία γεγονότα. 
Υπάρχουν τόσες πολλές εκκρεμότητες ιστορικές ανάμε-
σα στις δύο χώρες και στις σχέσεις αυτών των κρατών με 

Δημήτρης
Μιχαλόπουλος ‘89
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Στην Ουκρανία και την Ρωσία η ιστορία τους είναι άρρηκτα 
συνδεδεμένη με τα τελευταία γεγονότα. Υπάρχουν τόσες πολλές 
εκκρεμότητες ιστορικές ανάμεσά τους και στον περίγυρό τους.

τον ευρύτερο περίγυρό τους που καθιστούν την ιστορία 
μια πολύ ζωντανή επιστήμη και γνώση, την οποία ο κάθε 
διπλωμάτης πρέπει να κατέχει. Ακόμα και στην Αυστρα-
λία που έχει πολύ πρόσφατη ιστορία, ήταν πολύ σημαντι-
κό για μένα να μάθω περισσότερα όχι μόνο για τους Αυ-
στραλούς αλλά και για τους Έλληνες, πώς ήρθαν δηλαδή 
300.000 ομογενείς στη μακρινή αυτή χώρα, μέσα από τις 
ζωντανές διηγήσεις της ομογένειας, της πρώτης γενιάς κυ-
ρίως. Τις ίδιες αναζητήσεις έκανα και στην Ουκρανία, πώς 
δηλαδή έφτασαν οι Έλληνες στην Κριμαία, στην μαρτυ-
ρική πλέον Μαριούπολη και στην Αζοφική, πώς κατέλη-
ξαν στο Ουζμπεκιστάν και πώς γύρισαν πίσω. Πάρα πολύ 
ωραίες εμπειρίες, και βάση τους η ιστορική γνώση ίσως 
διανθισμένη λίγο με κοινωνιολογία. Κι εδώ οφείλω πάλι 
να πω «ευχαριστώ» στον κ. Ψαρρά, τον δάσκαλο που με 
έκανε να αγαπήσω την Ιστορία περισσότερο από τα υπό-
λοιπα φιλολογικά μαθήματα.

Ποιες είναι οι αρμοδιότητες του τμήματος σας;

Στη διεύθυνση Ασίας & Ωκεανίας καλύπτουμε πάνω 
από 35 χώρες και βασιζόμαστε σε ένα πολύ καλό δίκτυο 
ελληνικών πρεσβειών στην εν λόγω περιοχή. Βλέπετε, δεν 
υπάρχει μακρινή χώρα σε ένα παγκοσμιοποιημένο περι-
βάλλον! Όσο μακρινή και μικρή να είναι μια χώρα, αλλη-
λεπιδρά με τον περίγυρό της κι έχει δικαίωμα ψήφου σε 
παγκόσμιους Οργανισμούς, κατά συνέπεια χρειαζόμαστε 
τις καλές σχέσεις με όλες τις χώρες.

Οι αρμοδιότητες στη διεύθυνση μου αφορούν στη λε-
γόμενη ζώνη του Ινδο-Ειρηνικού. Για να πάρετε μια ιδέα 
από τα στατιστικά μεγέθη της γεωγραφικής αυτής ενό-
τητας, μιλάμε για το 60% του παγκοσμίου πληθυσμού, το 
60% του παγκόσμιου ΑΕΠ και τα 2/3 της παγκόσμιας ανά-
πτυξης. Λογική συνέχεια είναι αυτή η περιοχή να έχει τη 
μεγαλύτερη ζήτηση ενέργειας. Καθώς η παραγωγή τους 
σε ορυκτά καύσιμα είναι περιορισμένη, οι περισσότερες 
από αυτές τις χώρες «διψούν» για 
καύσιμα. Ο ρόλος, επομένως, της 
ελληνικής ναυτιλίας στο διεθνές 
εμπόριο και στη μεταφορά ενέρ-
γειας αναδεικνύεται σε πρωτα-
γωνιστικό, γεγονός που οδηγεί 
τη χώρα μας στην ανάπτυξη των 
σχέσεων με την περιοχή του Ιν-
δο-Ειρηνικού. Παρακολουθούμε 
και την άνοδο μια μεγάλης χώ-
ρας που λέγεται Κίνα, που διεκδι-
κεί το δικό της μερίδιο σε πολιτι-
κή επιρροή, στο διεθνές εμπόριο 
και στην τεχνολογική ανάπτυξη. 
Και, βέβαια, δεν μπορούμε να μην 

αναπτύξουμε τις σχέσεις μας με τις λοιπές χώρες της πε-
ριοχής. Με την κάθε χώρα βέβαια οι σχέσεις είναι ξεχωρι-
στές. Μην ξεχνάμε ότι στις χώρες της Ασίας αρμοδιότη-
τας -πλην της Αυστραλίας- δεν υπήρξε συμπαγής πληθυ-
σμός Ελλήνων. Μιλάμε έτσι για νέες διμερείς σχέσεις κα-
θώς και οι χώρες αυτές απέκτησαν εθνική υπόσταση τα 
τελευταία 70-75 χρόνια. Μεγάλο ρόλο παίζει και το ότι το 
παρελθόν της χώρας μας δεν ήταν αποικιοκρατικό. Ξεχω-
ρίζω εδώ τη μεγάλη ελληνική κοινότητα της Αυστραλίας 
που αριθμεί εκατοντάδες χιλιάδες. Μια κοινότητα που δεν 
απομονώθηκε κοινωνικά, αλλά προόδευσε και κοινωνικο-
ποιήθηκε παρά τις αρχικές δυσκολίες.

Θα μπορούσατε να μας εξιστορήσετε μια αγαπημένη ανά-
μνηση από το Σχολείο;

Έχω πολλές! Είμαστε ακόμα δεμένοι σαν τάξη του ’89 
και παρά τις πολυετείς μου απουσίες από την Ελλάδα, έχω 

παραβρεθεί σε πολλά reunions. 
Αυτό που θα θυμάμαι πάντα εί-
ναι η Κάντζα. Η «απεραντοσύ-
νη» των γηπέδων και οι σύγχρο-
νες εγκαταστάσεις με εκείνο το 
φουτουριστικό τσιμέντο δίπλα 
στους αμπελώνες παραμένουν 
το μέτρο σύγκρισης για τα σχο-
λεία που τώρα φοιτούν τα παιδιά 
μου, σε Ελλάδα κι εξωτερικό.

Με δυο λόγια, όσα χρόνια κι 
αν περάσουν, κάτω από τη «στέ-
γη» του Μπενακείου θα είμαστε, 
όπως έχει πει ένας συναπόφοι-
τος και συνάδελφος. 
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ΑΦΙ Ε Ρ Ω Μ Α

Α Φ Ι Ε Ρ Ω Μ Α
Γ Ε Ω Π Ο Λ Ι Τ Ι Κ Η

Η ενεργειακή διπλωματία

Βασίλης
Σιταράς ‘89
Σ Ύ Ν Ε ΝΤΕ Ύ Ξ Η Σ ΤΊ Σ

Θέλμα Χατζηαθανασίου ‘13
Αγγελική Ταλιουράκη ‘10

ΨΗΦΊ ΑΚΟ Κ Λ Ί Κ

Θέλμα Χατζηαθανασίου ‘13

O Δρ Βασίλης 
Σιταράς ‘89, 
Στρατηγικός 
Αναλυτής και 
Επισκέπτης 

Καθηγητής στο 
μεταπτυχιακό 

(master) ENERGY 
του ΠΑ.ΠΕΙ. και 

συνεργάτης 
του Υπουργείου 

Εξωτερικών.

Θα μπορούσε η Ευρώπη να αντι-
μετωπίσει ένα εμπάργκο στο φυ-
σικό αέριο αυτόν τον χειμώνα; 
Υπάρχουν εναλλακτικές πηγές 
εφοδιασμού και πόσο πιο κοστο-
βόρες είναι για το μπλοκ;

Ένα τέτοιο εμπάργκο τον χειμώνα 
2022/23 θα ήταν καταστροφικό. 
Θα δημιουργούσε τεράστια προ-
βλήματα στις περισσότερες του-
λάχιστον χώρες κι ιδίως σε εκείνες 
όπου ο κύριος όγκος της κατανά-
λωσης αφορά τη βιομηχανία, όπως 
λ.χ. η Γερμανία. Η Ελλάδα, επίσης, 
θα βρισκόταν σε λίαν δυσχερή θέ-
ση, διότι, ως γνωστόν, δε διαθέτει 
ακόμη αποθηκευτικό χώρο φυσι-
κού αερίου, παρά τα σχέδια ετών 
για τη δημιουργία ενός τέτοιου χώ-
ρου κοντά στην Καβάλα. Αναγκα-
στικά θα στραφούν όλοι σε όσο το 
δυνατόν περισσότερο υγροποιη-
μένο αέριο LNG από μεγάλες χώ-
ρες-παραγωγούς όπως το Κατάρ, 
οι ΗΠΑ κλπ. Εντούτοις, αφενός μεν 
οι σχετικές ποσότητες δε θα είναι 
αρκετές, αφετέρου δε η τιμή ασφα-
λώς και θα βρίσκεται στα ύψη. Πά-
ντως, η στρατηγική επιλογή της 
χώρας μας πίσω στη δεκαετία του 
1990 να κατασκευάσει το σταθμό 
εισαγωγής LNG της Ρεβυθούσας 
(σ.σ. λειτούργησε τελικά το 2000) 
δικαιώνεται πλήρως.

Στο «plan b» της Ευρώπης μετά τη μείωση των ροών φυ-
σικού αερίου από τη Ρωσία βλέπουμε μία αναβίωση του 
άνθρακα. Πιστεύετε θα είναι προσωρινό ή θα πάει ένα 
βήμα πίσω τους «πράσινους» στόχους της Ε.Ε.;

Είναι ασφαλώς προσωρινό, αλλά κι απολύτως αναγκαίο 
μέτρο για ολόκληρη την Ε.Ε. Όταν η ίδια η ενεργειακή 
μας ασφάλεια (energy security), η οποία αποτελεί αναπό-
σπαστο μέρος της εθνικής ασφάλειας (national security), 
απειλείται σοβαρά, τότε κινητοποιούνται σχεδιασμοί 
έκτακτης ανάγκης κι όλες οι εναλλακτικές λύσεις μπαί-
νουν ξανά «στο τραπέζι», συμπεριλαμβανομένων των πιο 
ρυπογόνων. Οι «πράσινοι» στόχοι της Ε.Ε. είναι ασφαλώς 
προς τη σωστή κατεύθυνση για την αντιμετώπιση της 
κλιματικής αλλαγής και σε καμιά περίπτωση δεν πρό-
κειται να εγκαταλειφθούν από την Ένωση, απλά το χρο-
νοδιάγραμμα επίτευξής τους θα μετατεθεί κάπως προς 
το μέλλον. Δεν υπάρχει άλλη ρεαλιστική επιλογή αυτή 
τη στιγμή.

Σε ό,τι αφορά τις κυρώσεις, πώς βλέπετε την ισορροπία 
δυνάμεων; Υπάρχει τρόπος να πλήξει η Ευρώπη τη ρωσι-
κή οικονομία χωρίς να επιβαρύνει την εγχώρια;

Το ζήτημα αυτό είναι πολύ λεπτό και χρήζει ενδελεχούς 
ανάλυσης, στην οποία δεν μπορούμε να προβούμε εδώ 
λόγω χώρου. Καταρχήν οι κυρώσεις ήταν αναγκαίες, διό-
τι αποτελούν κι αυτές άλλο ένα μέσο ανάσχεσης της ρω-
σικής επιθετικότητας. Εντούτοις, δεν θα πρέπει να υπερ-
τιμώνται, ειδικά βραχυπρόθεσμα. Σε βάθος χρόνου, θα 
πλήξουν σημαντικά τη ρωσική οικονομία και δη τις ανα-
πτυξιακές προοπτικές της, καταδικάζοντάς την σε μακρά 
«στασιμότητα», όπως είχε συμβεί στην ύστερη σοβιετική 
εποχή. Αυτή τη στιγμή, όμως, δηλαδή εν έτει 2022, βλέ-
πουμε ότι αργούν να αποδώσουν, διότι η Ρωσία έχει βρει 



Ο τρόπος ζωής μας θα πρέπει να αναπροσαρμοστεί.
Αυτό, όμως, είναι σε τελική ανάλυση το τίμημα του αγώνα
για ελευθερία και δημοκρατία.

εναλλακτικούς προμηθευτές για τους άφθονους ενερ-
γειακούς της πόρους, π.χ. Ινδία, έστω κι αν τους πουλά-
ει εκεί με μεγάλη έκπτωση, αλλά και γιατί οι διεθνείς τι-
μές της ενέργειας παραμένουν πολύ υψηλές. Για να απο-
κλιμακωθούν οι τιμές και να πληγεί πραγματικά το «κρά-
τος-εισοδηματίας» (rentier-state) που ονομάζεται Ρωσία, 
θα πρέπει να αυξηθεί η παγκόσμια προσφορά. Εδώ χώ-
ρες σαν το Ιράν, τη Βενεζουέλα και τη Σαουδική Αραβία 
έχουν κομβική σημασία. Από την άλλη, δε χωράει αμφι-
βολία ότι ο αντίκτυπος των κυρώσεων είναι, δυστυχώς, 
μεγάλος και για την ίδια τη Δυτική κοινωνία, στην οποία, 
κακά τα ψέματα, το βιοτικό επίπεδο είναι πολύ υψηλότε-
ρο από εκείνο της Ρωσίας. Ο τρόπος ζωής μας θα πρέπει 
να αναπροσαρμοστεί. Αυτό, όμως, είναι σε τελική ανάλυ-
ση το τίμημα του αγώνα για ελευθερία και δημοκρατία.

Η θέση της Ελλάδας αποκτά νέα σημασία στον ενεργεια-
κό χάρτη με τις προσπάθειες απεξάρτησης από τους ορυ-
κτούς πόρους της Ρωσίας. Ως αποτέλεσμα θα αποκτήσει 
και ισχυρότερη φωνή στο τραπέζι της Ε.Ε.;

Από το 2014 στο ελληνικό Foreign Affairs (βλ. άρθρο «Η 
ενεργειακή διπλωματία του ρεαλισμού») έχω υποστη-
ρίξει ότι θα πρέπει να είμαστε φειδωλοί στη χρήση του 
όρου «ενεργειακός κόμβος». Ασφαλώς και η χώρα μας 
καθίσταται, προοδευτικά, σημαντική πύλη εισόδου ει-
δικά στο LNG, τόσο με την αναβάθμιση της Ρεβυθούσας 
όσο και με τη σχεδιαζόμενη -για το τέλος του 2023- δεύ-
τερου τερματικού σταθμού LNG, πλωτού αυτή τη φο-
ρά, έξω από την Αλεξανδρούπολη. Όμως σε αντίστοι-
χα βήματα προχωρούν κι άλλες χώρες. Με το να αυξά-
νεις τις πύλες εισόδου και, γενικότερα, τις εναλλακτικές 
πηγές εφοδιασμού σε φυσικό αέριο, δεν αποκτάς αυτό-
ματα «ισχυρότερη φωνή». Είναι καλό, όμως, για τη δική 
σου ενεργειακή ασφάλεια, μολονότι κι εδώ πάλι η ενερ-
γειακή ανεξαρτησία και η ανάπτυξη εγχώριας παραγω-
γής παραμένει πάντα η βέλτιστη λύση. Τέλος, θα ήθελα 
να επισημάνω πως θεωρώ απολύτως αναγκαία, σε βά-
θος χρόνου, τη συμπερίληψη στο «ενεργειακό μείγμα» 

και της πυρηνικής ενέργειας. Το ότι η Ευρώπη έχει βρεθεί 
σήμερα στη γνωστή θέση ενεργειακής εξάρτησης οφείλε-
ται, εν πολλοίς, και σε λανθασμένες επιλογές του παρελθό-
ντος, ειδικά σε χώρες που απεμπόλησαν αυτό το σημαντικό 
«ατού». Η νέα γενιά πυρηνικών σταθμών είναι πολύ ασφα-
λής κι αποδοτική και θα συμβάλει τα μέγιστα στην ενεργει-
ακή ανεξαρτησία, με ταυτόχρονη καταπολέμηση της κλιμα-
τικής αλλαγής, κάτι που δεν μπορεί να κάνει ο εγχώριος λι-
γνίτης ή το αέριο.

Πώς σας βοήθησε το Κολλέγιο στην καριέρα σας;

Πήρα πάρα πολλά ερεθίσματα, γενικά. Ήταν μία διαφορε-
τική εποχή τότε, ήμουν στη δεύτερη χρονιά με κορίτσια, 
τα οποία ήταν και λιγότερα. Ήταν αυστηρότερο το εκπαι-
δευτικό σύστημα στην Ελλάδα και το επίπεδο πολύ υψη-
λό. Το μεγαλύτερο ερέθισμα που πήρα ήταν η βιβλιοθήκη, 
στην οποία περνούσα πάρα πολλές ώρες, επειδή μου άρε-
σε –και μου αρέσει– να διαβάζω. Διάβασα πάρα πολλά βι-
βλία και λογοτεχνικά και πληροφοριακά, τα οποία με σημά-
δεψαν και με βοήθησαν.

Εγώ μεγάλωσα μέχρι και το πρώτο μου πτυχίο χωρίς 
Ίντερνετ, όσο αδιανόητο κι εάν ακούγεται αυτό. Επομένως, 
όλη η πληροφόρηση κι όλη η γνώση γινόταν από γραπτές 
πηγές και από διάβασμα σε hard copy ή εφημερίδες ή βι-
βλία και περιοδικά. Άλλη εποχή, πιο γοητευτική ίσως.  



Facetoface
με τον Αλέξη Παπαχελά ’78

Επί δεκαετίες ο Αλέξης Παπαχελάς ’78 συνδυάζεται στο μυαλό του αναγνώστη 
με τον έγκυρο δημοσιογραφικό λόγο, την αναλυτική αλλά και συνθετική σκέψη. 
Όπως ο ίδιος αποκαλύπτει στον Ερμή, αγάπησε τη δημοσιογραφία και την ιστο-
ρική έρευνα από τα μαθητικά χρόνια στο Κολλέγιο Αθηνών. Συζητά μαζί μας και 
προσεγγίζει τη σύγχρονη γεωπολιτική κατάσταση σε μια προσπάθεια σκιαγράφη-
σης των σημερινών προκλήσεων στην εθνική εξωτερική κι εγχώρια πολιτική.
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Ζούμε την εποχή των μεγάλων αμφισβητήσεων

Συνέντευξη στους Κωνσταντίνο Μιχαλόπουλο ’17, Μυρτώ-Αμαρυλλίδα Λάππα ’13  &  Χρήστο Μεγκουσίδη ’10

Πώς αποφασίσατε να ασχοληθείτε με τη δημοσιογραφία και 
την αρχειακή έρευνα και ποιες είναι οι προκλήσεις για αυ-
τόν που επιθυμεί να τα συνδυάσει;
Από μικρός διάβαζα εφημερίδες. Η δημοσιογραφία μου 

άρεσε. Ως μαθητής υπήρξα αρχισυντάκτης των Νέων του Κολ-
λεγίου, αν και οι συνθήκες της εποχής μάς ανάγκασαν να βγά-
ζουμε πολύ λίγα φύλλα. Πάντα είχα περιέργεια να καταλαβαί-
νω τι γίνεται γύρω μου. Επίσης, πάντα διάβαζα ιστορία αλλά 
ως ενασχόληση ξεκίνησε να με ενδιαφέρει αργότερα. Σταδι-
ακά συνειδητοποίησα ότι αν δεν κάνεις συστηματική ιστορι-
κή έρευνα, δεν καταλαβαίνεις πλήρως το τι γίνεται γύρω σου. 
Κι έτσι την ερωτεύτηκα! Με τον καιρό, αγάπησα πάρα πολύ 
το να «ξεκλειδώνω» ανθρώπους που έχουν ζήσει κάποια ιδι-
αίτερα πράγματα. Έχει μια μαγεία όλο αυτό! 

Από τις συνεντεύξεις σας υπάρχει κάποια που ξεχωρίζετε ή 
κάποια που παραμένει πρόκληση για εσάς;

Μια συνέντευξη που έχει μείνει στο μυαλό μου είναι εκεί-
νη με τον Steve Lalas, έναν Έλληνα κατάσκοπο μέσα στο αμε-
ρικανικό σύστημα. Με ενδιέφερε πολύ η ιστορία του. Ο Lalas 
φυλακίστηκε πολλά χρόνια. Ήμουν εκεί όταν αποφυλακίστη-
κε, μετά από 20 χρόνια, κι έμαθα όλη του την ιστορία: πώς 
έδρασε, την αγάπη του για την Ελλάδα, τι πέρασε κ.λπ. Είναι 
μια από τις συνεντεύξεις που θυμάμαι.

Αυτή που μου έχει μείνει «απωθημένο» είναι μια συνέ-
ντευξη με τον Δημήτρη Ιωαννίδη, που δε ζει πια, και μια με 
τον Henry Kissinger –αν κι εδώ δεν έχω πια πολύ χρόνο– εί-
ναι ήδη 99 ετών.

Το τελευταίο σας βιβλίο, «Ένα σκοτεινό δωμάτιο 1967-1974. 
Ο Ιωαννίδης και η παγίδα της Κύπρου – Τα πετρέλαια στο Αι-
γαίο – Ο ρόλος των Αμερικανών», ενισχύει βιβλιογραφικά τη 
διερεύνηση του φακέλου της Κύπρου. Πιστεύετε ότι υπάρ-
χουν ακόμα στοιχεία να αποκαλυφθούν ή το θέμα έχει κλείσει;

Τυπικά κι επισήμως ο φάκελος είναι κλειστός, όπως και 
όλα τα αρχεία του Ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών και του 
Υπουργείου Άμυνας. Προσωπικά το θεωρώ βλακώδες. Βέ-
βαια, υπήρξε μια ανοιχτή πληγή αλλά εκτιμώ ότι δεν υπάρ-
χει πλέον κάτι να φοβόμαστε. Μετά από όση έρευνα κατά-
φερα να κάνω, δεν πιστεύω πως υπάρχουν πολλά ακόμα να 
μάθουμε, κυρίως από τα ελληνικά αρχεία. Από τα αμερικα-
νικά, ενδεχομένως να φανεί αν υπήρξε κάποια αμερικανική 
παρότρυνση για την ανατροπή του Μακαρίου.

Διαβάζοντας κανείς το βιβλίο σας συμπεραίνει πως οι τύ-
χες των εθνών καθορίζονται από «περιστασιακούς συνο-
μιλητές» σε «σκοτεινά δωμάτια». Πιστεύετε ότι και σήμε-
ρα ισχύει αυτό;

Χωρίς καμιά αμφιβολία. Πολλά απ’ όσα εξελίσσονται συμ-
βαίνουν σε «σκοτεινά δωμάτια». Όλες οι μεγάλες κρίσεις 
έχουν πτυχές που φωτίζονται μετά από χρόνια. Θα μπορού-
σαμε ίσως να μάθουμε ότι ο Πούτιν είχε στείλει στο Ζελένσκι 
κάποιον μεσολαβητή κι εκείνος τον απέρριψε. Σήμερα, στην 
εποχή των κοινωνικών δικτύων, αυτά ξεκαθαρίζουν πιο γρή-
γορα απ’ ό,τι στο παρελθόν. Επίσης, πιστεύω στον ρόλο των 
προσωπικοτήτων. Για παράδειγμα το 1974 «ανθρωπάκια» σε 
θέσεις κλειδιά αδυνατούσαν να καταλάβουν τι τους έλεγε η 
Τουρκία κι αγνοούσαν όλα τα σήματα με κατάληξη τραγική.

Στο τελευταίο βιβλίο σας αναφέρετε πολλές φορές τον 
Henry Kissinger. Υπάρχουν κι άλλες ανάλογες προσωπικό-
τητες που επηρέασαν το παγκόσμιο γίγνεσθαι; 

Ο Kissinger είναι μια ηγεμονική φυσιογνωμία. Πανέξυ-
πνος άνθρωπος, εμμονικός σε μερικά ζητήματα, πιστεύω ότι 
υπήρξε ο πραγματικός Τσάρος της εξωτερικής πολιτικής για 
περίπου 8 χρόνια. Δεν είναι τυχαίο ότι όταν μιλάει ο Kissinger 
όλοι σιωπούν κι ακούνε, ακόμη και τώρα που είναι 99 ετών.



Άλλες ανάλογες προσωπικότητες ήταν κατ’ εμέ ο Yasser 
Arafat, ο George Bush ο πρεσβύτερος, ο Bashar al-Assad, αν 
και διαφορετικοί μεταξύ τους. Υπάρχει μια κατηγορία ηγετών, 
όπως ο Arafat και ο Erdogan, που είναι «δυνάμεις της φύσης». 
Δεν μπορώ να το εξηγήσω αλλά έχουν τρομερή ενέργεια. 

Μέσα από τη δημοσιογραφική σας εμπειρία πώς αποτιμά-
τε διαχρονικά τις σχέσεις Ελλάδας-ΗΠΑ και γενικότερα την 
παρουσία του αμερικανικού παράγοντα στις ελληνικές υπο-
θέσεις;

Είναι μια σχιζοφρενική σχέση από πολλές απόψεις! Οι 
Αμερικανοί έδωσαν πολλά σε αυτή τη χώρα, κυρίως με την 
ανοικοδόμηση της μετά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο. Από την 
άλλη «αλώνιζαν» καθώς οι αμερικανικές μυστικές υπηρεσίες 
έκαναν σχεδόν ό,τι ήθελαν. Πρέπει όμως να πω ότι εδώ φταί-
με κι εμείς που παραβλέπαμε πολλά και μας αρέσει να επιρρί-
πτουμε τις ευθύνες μας σε άλλους. Νομίζω ότι δεν ήταν υγι-
ής η ανάμειξή τους, ειδικά τη δεκαετία του 1960 με τα απο-
τελέσματα που όλοι γνωρίζουμε. 

Μετά το 1974 γνωρίσαμε ένα κύμα αντιαμερικανισμού, 
κυρίως λόγω της Κύπρου, αντίδραση μερικώς δικαιολογη-
μένη αλλά και με φοβερές υπερβολές. Οι Έλληνες πολιτικοί, 
επίσης, πάντα είχαν μια διγλωσσία, από τον Ανδρέα Παπαν-
δρέου που δήλωνε κατά των βάσεων, αλλά οι βάσεις έμε-
ναν, μέχρι τον Αλέξη Τσίπρα που δήλωνε κατά του αμερικα-
νικού παράγοντα, αλλά ήταν εκείνος που πρότεινε την επέ-
κταση της συμφωνίας για τις βάσεις. Είναι μια σχέση που επί 
του παρόντος είναι πολύ καλή αλλά επειδή εδώ είναι Μεσό-
γειος μπορεί αυτές οι σχέσεις να αλλάξουν ανά πάσα στιγμή.

Πώς αξιολογείτε τις σημερινές σχέσεις Ελλάδας-ΗΠΑ και 
Τουρκίας-ΗΠΑ;

Όσον αφορά τις σχέσεις Ελλάδας-ΗΠΑ και Τουρκίας- 
ΗΠΑ, συμβαίνει κάτι που προσωπικά αποκαλώ «Τρίγωνο των 
Βερμούδων». Οι ΗΠΑ προσπαθούν να κρατούν ίσες αποστά-
σεις, να συγκρατούν και τα δύο μέρη, όταν τα πράγματα φτά-
νουν σε οριακό σημείο. Σίγουρα θέλουν την Τουρκία στη Δύ-
ση καθώς έχουν κι εκεί πολλά συμφέροντα. Κανείς δεν πρέ-
πει να περιμένει ότι θα επέμβουν μόνο υπέρ της Ελλάδας σε 
μια πιθανή κρίση.

Καλό παράδειγμα είναι η βάση της Αλεξανδρούπολης, 
Από τη μία, τώρα με την κρίση της Ουκρανίας δεν χρειάζε-
ται να περάσει στρατός από τα στενά του Βοσπόρου, από την 
άλλη συμφέρει κι εμάς γιατί θεωρούμε ότι η ύπαρξη αμερι-
κανικής βάσης στα σύνορα με την Τουρκία, λειτουργεί απο-
τρεπτικά για αυτήν. Τι θα γίνει όμως αν π.χ συμβεί κάτι στο 
Αιγαίο και θεωρήσουμε ότι αδικηθήκαμε από τις ΗΠΑ; Εύκο-
λα αυτές οι καλές σχέσεις μπορούν να ανατραπούν. Άλλω-

στε, ένα συμβάν σαν των Ιμίων μπορεί να συμβεί κι αύριο το 
πρωί. Υπάρχει πλέον καθαρή κι επίσημη αμφισβήτηση από 
την Τουρκία. Υπάρχει ένταση. Και φυσικά η Τουρκία θα συνε-
χίσει να αμφισβητεί την ελληνική κυριαρχία, εμμένοντας στις 
γκρίζες ζώνες. Το να πατήσει κανείς κατά λάθος τη σκανδάλη 
είναι πολύ πιθανό. Τα μεγάλα ερωτήματα είναι πώς αποφεύ-
γεται ένα τέτοιο επεισόδιο, πώς θα αντιδράσουν οι σύμμαχοί 
μας και πώς απαντά κανείς, δεδομένου ότι ο τόπος –και καμία 
κυβέρνηση– δεν αντέχει δεύτερο επεισόδιο σαν των Ιμίων.

Λέμε συχνά ότι η πολιτική είναι η τέχνη του εφικτού κι όχι 
του επιθυμητού. Στην ελληνική εξωτερική πολιτική θεωρεί-
τε ότι τα πράγματα προχωρούν πιο πολύ με το συναίσθημα 
ή με τη λογική;

Καταρχάς χαίρομαι πολύ διότι τα τελευταία χρόνια βλέ-
πω μια συναίνεση, έστω και στα βασικά ζητήματα, όπως οι 
σχέσεις με τις ΗΠΑ ή το Ισραήλ. Παλιότερα η αριστερά το 
θεωρούσε «ανάθεμα». Ήρθε ο κ. Τσίπρας στην εξουσία, ωρί-
μασαν τα πράγματα και στην πράξη αποδείχθηκε ότι, αν το 
εθνικό συμφέρον απαιτεί μια συνεργασία, αυτή θα γίνει, ανε-
ξαρτήτως της γνώμης των ψηφοφόρων. Στην κοινή γνώμη 
αντίθετα δεν είναι έτσι. Καθώς είμαστε και μεσογειακός λαός 
μπορεί να παθιαστούμε αρχικά γιατί π.χ. αδικούνται οι Ρώσοι 
αλλά να επιδοκιμάσουμε για το συμφέρον μας μια συμφω-
νία με την Αμερική. Εμένα δεν με πειράζει αυτή η αντίφαση, 
όμως θέλει συνεχή διαχείριση.

Υπάρχουν αναλογίες του τωρινού πολέμου της Ουκρανίας 
με παλαιότερες καταστάσεις;

Όχι τόσο. Βλέπω όμως ότι η εποχή μας μοιάζει με εκεί-
νη του 1930. Είμαστε δηλαδή κοντά σε έναν νέο παγκόσμιο 
πόλεμο –με πληρεξούσιους– και υπάρχει και μια ανάγκη της 
Δύσης για έναν νέο Ψυχρό Πόλεμο. Όλα είναι υπό αμφισβή-

Θα ήθελα η ιστορία να 
διδάσκεται με έναν «φρέσκο» 
τρόπο. Χωρίς κλισέ. Να βάζει 
τον μαθητή να σκεφτεί. 

– ΑΛΕΞΗΣ ΠΑΠΑΧΕΛΑΣ ’78
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Η παραδοσιακή δημοσιογραφία, με ρυθμό και 
ορθό λόγο, που ερευνά την πληροφορία και δεν 
«κιτρινίζει», φαίνεται παγκοσμίως ξεπερασμένη.

– ΑΛΕΞΗΣ ΠΑΠΑΧΕΛΑΣ ’78
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τηση, και η παγκόσμια οικονομική τάξη, λόγω των ανατα-
ραχών στην εφοδιαστική αλυσίδα, και η δημοκρατία. Είναι 
μια εποχή μεγάλων αμφισβητήσεων που θα οδηγήσει σε 
κάτι που δεν μπορώ να το προβλέψω.

Στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα η σύγχρονη ιστορία 
δε διδάσκεται. Τι θα μπορούσε να προσφέρει η διδασκα-
λία της στον σύγχρονο μαθητή / μαθήτρια;

Για εμένα η διδασκαλία της σύγχρονης ιστορίας είναι 
πάρα πολύ σημαντική. Αυτό που με προβληματίζει είναι ότι 
πολλοί νέοι «μαθαίνουν» ιστορία από το YouTube, όπου ο 
αλγόριθμος μπορεί να τους οδηγήσει σε ένα παλαβό ντο-

κιμαντέρ, με εντελώς ψευδή πράγματα. Κάποτε ακούω νέ-
ους να μιλάνε για ιστορία κι ειλικρινά αναρωτιέμαι αν μιλά-
νε για την ίδια ιστορία που γνωρίζω κι έχω ερευνήσει. Θα 
ήθελα η ιστορία να διδάσκεται όχι όπως αρέσει στην εκά-
στοτε κυβέρνηση και με έναν «φρέσκο» τρόπο. Χωρίς κλι-
σέ. Να βάζει τον μαθητή να σκεφτεί.

Τι συνέπειες θα μπορούσε να έχει στη γενιά μας αυτή η 
λανθασμένη διδασκαλία;

Η βασικότερη συνέπεια είναι η καλλιέργεια λανθασμέ-
νων απόψεων. Αν π.χ. πιστεύει κανείς πως για όσα έχουν 
συμβεί στη χώρα μας τα τελευταία εκατό χρόνια φταίνε 
αποκλειστικά οι ξένοι –κομμάτι που είναι πολύ αρεστό στον 
κόσμο της νεοελληνικής μυθολογίας– τότε θα ζει με έναν 
μοιρολατρικό τρόπο κάνοντας τα ίδια λάθη κατηγορώντας 

παράλληλα τους άλλους.
Άλλο πράγμα επίσης είναι η διασταύρωση κι άλλο η λα-

τρεία στο διαφορετικό κι αιρετικό που κατακλύζει τα κοι-
νωνικά δίκτυα. 

Πόσο πιστεύετε ότι σας βοήθησε το Σχολείο σε αυτή την 
καλλιέργεια σας;

Ένας από τους λόγους που «ερωτεύτηκα» την ιστορία 
ήταν ότι στην εβδόμη γυμνασίου μού είχε ζητηθεί, στις λε-
γόμενες επιλογές, να κάνω ιστορική ερευνητική εργασία 
κι ενθουσιάστηκα.

Το Σχολείο με βοήθησε, μου άνοιξε το μυαλό μου. Εί-
χα καθηγητές bigger than life, ανοι-
χτόμυαλους, μπροστά από την εποχή 
τους. Βοήθησε επίσης και η ιδέα που 
μας πέρασαν, που βέβαια θέλει προ-
σοχή μήπως καταλήξει ελιτισμός κι 
αλαζονεία, ότι ο καθένας μας πρέπει 
να είναι ο καλύτερος σε ό,τι κάνει. Έμα-
θα, επίσης, την έννοια της προσφοράς 
και ότι στην τάξη δεν έχει σημασία η 
κοινωνική και οικονομική κατάστα-
ση, πράγμα ανυπολόγιστα σημαντικό 
σε ένα σχολείο με τόσες εύπορες οι-
κογένειες. 

Και ο σημερινός δημοσιογραφικός λό-
γος, ποιο είναι το επίπεδο του;

Η παραδοσιακή δημοσιογραφία, 
με ρυθμό και ορθό λόγο, που ερευνά 
την πληροφορία και δεν «κιτρινίζει», 
φαίνεται παγκοσμίως ξεπερασμένη. Η 
μόδα είναι κανείς να βρίζει στο ίντερ-
νετ και μετά να βρει υποστηρικτές. Σε 

μια εφημερίδα γνωρίζεις ποιος βρίσκεται πίσω από την αρ-
θρογραφία και την έκδοση, κάτι που στο διαδίκτυο των χι-
λιάδων πηγών και της παντελούς έλλειψης ελέγχου είναι 
αδύνατο. 

Ακόμα και στις ΗΠΑ, οι New York Times, παραδοσια-
κά ψύχραιμη εφημερίδα, μετά τον Trump, δημοσιεύει κομ-
μάτια ή τίτλους που δεν θα έμπαιναν παλιότερα. Πιστεύω 
όμως ότι κάποτε θα επέλθει αυτορρύθμιση. 

Τι θα συμβουλεύατε το νέο που επιθυμεί να ασχοληθεί με 
τη δημοσιογραφία;

Να διαβάζει, να μελετά ιστορία, να ερευνά, να εξειδικευ-
τεί, για παράδειγμα  στο έγκυρο οικονομικό ή επιστημονι-
κό ρεπορτάζ. Να μη φανατίζεται, να αφήνει τα προσωπικά 
στο σπίτι, να μην τον σαγηνεύει η εξουσία.   

Facetoface
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της Ανατολικής Μεσογείου

Πώς ξεκίνησε το ANIMASYROS;
Ξεκινήσαμε το 2008 με τη Μαρία Ανεστοπού-

λου, δικηγόροι και οι δύο στο επάγγελμα και προ-
ηγουμένως είχαμε δουλέψει μαζί για ένα Pop-Up 
Festival στην Αθήνα για όλα τα είδη κινηματογρά-
φου που λεγόταν Πλατφόρμα – Βίντεο. Είχαμε δει ότι 
το animation αναπτυσσόταν ραγδαία στο εξωτερικό 
αλλά πιο διστακτικά στην Ελλάδα κι έτσι ορμώμενοι 
από το μεγαλύτερο φεστιβάλ κινουμένων σχεδίων 
του κόσμου που γίνεται κάθε χρόνο στο Annecy της 
Γαλλίας, αναζητήσαμε διάφορα σημεία στην Ελλάδα 
κι ήρθαμε σε επαφή με τις δημοτικές αρχές, προκει-
μένου να δούμε τη δυναμική που θα μπορούσαν να 
έχουν οι προορισμοί αυτοί. Στόχος μας ήταν να δη-
μιουργήσουμε ένα Boutique γεγονός για την τέχνη 
της εμψύχωσης, όπως λέγεται το animation στα ελ-
ληνικά, γεγονός που θα αποτελούσε εφαλτήριο και 
για την αύξηση της ορατότητας του ίδιου του προ-
ορισμού και του τουριστικού ρεύματος προς αυτόν.

Ο πρώτος Δήμος που μας απά-
ντησε και μάλιστα θετικά ήταν ο 
τότε προ-Καλλικράτη Δήμος Ερ-
μούπολης και μας παραχώρησαν 
για λίγες μέρες το ιστορικό θέ-
ατρο Απόλλων, την πρώτη σκη-
νή όπερας στην Ελλάδα στα πρό-
τυπα αντίστοιχων ιταλικών θεά-
τρων. Δράσεις μας πλέον συμβαί-
νουν και σε άλλους χώρους όπως 
στην πλατεία Μιαούλη μπροστά 
από το Δημαρχείο, στην Άνω Σύ-
ρο και σε άλλες δημοτικές κοινό-
τητες. Ξεκινήσαμε τον πρώτο χρό-
νο 7 άτομα στην ομάδα παραγω-
γής της Ανατολικής Μεσογείου 
στο μεγαλύτερο animation event 
και πλέον είμαστε 90. Το 2008 δε-
χθήκαμε 90 ταινίες και παίξαμε τις 
87 ενώ τώρα δεχόμαστε πάνω από  
4.000 ταινίες και παίζουμε περίπου 
τις 180. Το 2020 εν μέσω covid το 
Φεστιβάλ διοργανώθηκε κανονικά 
σε χώρους με συγκεκριμένες προ-
διαγραφές του ΕΟΔΥ, με μάσκες, 
θερμομέτρηση και covid agent. Το 
Σεπτέμβριο του 2021 μάλιστα μάς 
τίμησε με την παρουσία της και η 
Υπουργός Πολιτισμού.

Βασιστήκαμε από την αρχή 
στο όραμα της πολιτιστικής απο-
κέντρωσης, και επιλέξαμε ένα 
όνομα για το φεστιβάλ που πε-
ριλαμβάνει το όνομα του νησιού, 
επομένως η σύνδεση γίνεται στιγ-
μιαία. Το ANIMASYROS έχει αναδει-
χθεί, πλέον, σε ένα από τα 20 με-
γαλύτερα φεστιβάλ animation του 
κόσμου χωρίς να είμαστε ένα «με-
γάλο» φεστιβάλ με την έννοια ότι 
τα μεγέθη του νησιού όπως και 
των Κυκλάδων γενικότερα είναι 
αρκετά περιορισμένα, με αποτέ-

Ο Βασίλης Καραμητσάνης '93 
είναι Δικηγόρος, 

Συνιδρυτής και Πρόεδρος 
του ANIMASYROS 

Διεθνούς  Φεστιβάλ Κινουμένων 
Σχεδίων, Πρόεδρος της ΑΣΙΦΑ 

ΕΛΛΑΣ - Ελληνικής Ένωσης 
Κινουμένων Σχεδίων.

Σ Ύ Ν Ε ΝΤΕ Ύ Ξ Η Σ ΤΟ Ύ Σ
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λεσμα η ιδιαιτερότητα αυτή να ελκύει 
ακόμα και τους παγκόσμιους superstars 
του animation. Το ANIMASYROS είναι 
πλέον το βασικό industry event της 
Ανατολικής Μεσογείου.

Ποια είναι η δομή και το περιεχόμενο του 
Φεστιβάλ;

Σταδιακά το Φεστιβάλ απέκτησε 3 
βασικούς πυλώνες:

Πρώτον, τις προβολές ταινιών μι-
κρού και μεγάλου μήκους από όλο τον 
κόσμο σε διαγωνιστικά και πληροφορι-
ακά τμήματα: υπάρχουν διαγωνιστικά 
τμήματα για παιδικές ταινίες, για ταινίες 
φοιτητών από όλο τον κόσμο, αλλά και 
για ΛΟΑΤΚΙ θέματα με τίτλο Anima Pride.

Ο 2ος πυλώνας είναι τα εκπαιδευτι-
κά προγράμματα για παιδιά, ενήλικες, 
επαγγελματίες, Άτομα με Αναπηρία και 
πρόσφατα για άτομα Τρίτης Ηλικίας σε 
συνεργασία με τα ΚΑΠΗ της Σύρου! Κά-
θε χρόνο πραγματευόμαστε και από 
ένα θέμα, το φετινό Φεστιβάλ που θα 
πραγματοποιηθεί από τις 20 έως τις 25 
Σεπτεμβρίου 2022 έχει ως εκπαιδευτι-
κό θέμα τη Μικρασιατική Καταστροφή. 
Αναπαράγουμε αυτό το μοντέλο των 
εκπαιδευτικών εργαστηρίων σε διάφο-
ρα μέρη της χώρας όλο το χρόνο. Έχου-
με κάνει εργαστήρια με κρατούμενους 
σε φυλακές, με άτομα που είναι φορείς 
του HIV - AIDS, με άτομα σε απεξάρ-
τηση με συνεργάτη μας το ΚΕΘΕΑ-Πα-
ρέμβαση. Ο πυλώνας αυτός καλλιεργεί 
δεξιότητες αλλά κι μεγαλύτερη ορατό-
τητα του animation και δημιουργεί αυ-
ξημένες προϋποθέσεις κοινωνικής συ-
νοχής με ρίζες στην τοπική κοινωνία. 
Έχουμε κάνει σεμινάρια κι εργαστήρια 
από την Άρτα και τη Θεσσαλονίκη μέ-
χρι την Πάρο, τη Σίκινο και τη Φολέγαν-
δρο, αλλά και στο εξωτερικό: στην Κύ-
προ, στη Βουλγαρία και στην Αίγυπτο, 
σε μέλη της ελληνικής παροικίας στο 
Κάιρο και την Αλεξάνδρεια καθώς και 
σε Αιγυπτιόπουλα. Σταθεροί υποστη-
ρικτές μας είναι ο Δήμος Σύρου-Ερ-
μούπολης, η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαί-
ου, δομές της Ε.Ε. όπως το Γραφείο του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Αθή-
να και η Αντιπροσωπεία της Ευρωπα-
ϊκής Επιτροπής, το Υπουργείο Ψηφια-
κής Πολιτικής και το ΕΚΟΜΕ, το Ελλη-
νικό Κέντρο Οπτικοακουστικών Μέσων 
και Επικοινωνίας που είναι στρατηγι-
κός μας εταίρος τα τελευταία χρόνια.

Ο τρίτος πυλώνας αναδείχτηκε σταδιακά και είναι η Αγορά – Agora, 
ένα σημαντικό animation market. Έρχονται οι καλύτεροι από όλο τον κό-
σμο στα κινούμενα σχέδια μαζί με το εγχώριο ελληνικό ταλέντο και προ-
ωθούμε την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών, την ανάδειξη συμπαραγω-
γών ενώ παρουσιάζουμε έργα σε εξέλιξη που αναζητούν χρηματοδότες ή 
παραγωγικούς συντελεστές.

Ποια είναι η προσφορά του φεστιβάλ στην Σύρο και γενικότερα στην καλλιτε-
χνική σκηνή;

Πρώτον, η ενίσχυση του τουριστικού ρεύματος, πράγμα που είναι ορα-
τό σε όποιον επισκέπτεται τη Σύρο όχι μόνο κατά την περίοδο του φεστι-
βάλ. Δεύτερον, καταφέραμε να κάνουμε μια ανοικτή γιορτή για όλους. Άλ-
λωστε το «φεστιβάλ» βγαίνει από το festivus που σημαίνει εορταστικός. Τρί-
τον, καταφέραμε να ενδυναμώσουμε την εγχώρια κοινότητα κινουμένων 
σχεδίων, κάτι που για μένα ήταν από ένα σημείο κι έπειτα ο βασικός στρατη-
γικός στόχος. Όταν ξεκι-
νήσαμε το ANIMASYROS 
ήταν το δεύτερο φεστι-
βάλ στην χώρα, τώρα 
υπάρχουν ήδη πέντε και 
σύντομα πάμε στα έξι, 
που είναι μεγάλος αριθ-
μός αν σκεφτεί κανείς 
το μέγεθος της χώρας 
και της παραγωγής μας. 
Για πρώτη φορά το κρά-
τος, το Υπουργείο Πολι-
τισμού μαζί με το Ελλη-
νικό Κέντρο Κινηματο-
γράφου, χρηματοδότη-
σε την παραγωγή animation την περίοδο του κορωνοϊού. Εδώ και πέντε 
χρόνια, πηγαίνουμε στο μεγαλύτερο φεστιβάλ animation του κόσμου, στην 
πόλη Annecy με Ελληνικό Περίπτερο. Σε όλα αυτά συνέβαλε συνειδητά κι 
ενεργά το ANIMASYROS. Προωθούμε τις δράσεις της εγχώριας κοινότητας 
των κινουμένων σχεδίων και μας ενδιαφέρει πολύ το ελληνικό ταλέντο.

Τέλος, μοιραστείτε μαζί μας μία ξεχωριστή ανάμνησή σας από το Κολλέγιο!
Δεν έχω περάσει ωραιότερη αίσθηση μαθητείας στην ζωή μου από τα 

χρόνια του Κολλεγίου Ψυχικού. Θυμάμαι τον Γιώργο Παπαδημητρίου, δά-
σκαλό μου στην πέμπτη κι έκτη Δημοτικού και υποδιευθυντή του Κολλεγί-
ου Ψυχικού, ο οποίος μας ενεφύσησε ασύλληπτα πράγματα. Μια μέρα μάς 
διάβασε από μια σακούλα χάρτινη της Ολυμπιακής, λόγια που είχε γράψει 
εκεί ένας μαθητής του, που τότε ήταν 30 χρόνων, στην πτήση επιστροφής 
από την Σαντορίνη. Αυτά που έγραφε τα κατάλαβα μετά βιωματικά κι εγώ 
ο ίδιος. Ο Παπαδημητρίου μάς έλεγε «Είστε πολίτες του κόσμου αλλά είστε 
Έλληνες, αυτό θα καλείστε σε οποιοδήποτε εθνικό και διεθνές περιβάλλον 
να το υπερασπίζεστε τακτικά, γιατί είμαστε μία μικρή χώρα με γλωσσική 
ιδιαιτερότητα που όμως φέρουμε το βάρος της παράδοσης μας, και γιατί 
στην Ελλάδα θα δείτε να επιτίθενται ακόμα και Έλληνες σε αυτήν την ταυ-
τότητα». Αυτό έγραφε κι ο μαθητής του γυρνώντας από Σαντορίνη με το 
αεροπλάνο. Μας ενέπνευσε τέτοια υπερηφάνεια που σε εκείνη την ηλικία 
ήταν εντελώς άυλο κι άπιαστο όλο αυτό.

Μια από τις αρχές που πιστεύω ότι με ώθησε να πάει το ANIMASYROS 
τόσο καλά, ιδίως στο εξωτερικό, ήταν κι αυτό, ότι είμαστε ένας λαός που 
οφείλει να έχει το βλέμμα του πάντα ανοιχτό στον κόσμο.  
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Μαρία-Λουίζα Βαφειαδάκη ’09
Kωνσταντίνο Βακαλόπουλο ’12

Ο Δημήτρης 
Τρύφων ‘08 είναι 

Ιδρυτής Φεστιβάλ 
Μολύβου & 

Επιχειρηματίας

Πώς ξεκίνησε το Molyvos Festival; Με 
ποιο κριτήριο επιλέξατε το Μόλυβο ; 
Είχατε κάποια σχέση πριν;

Από την πλευρά του πατέρα 
μου, έχω καταγωγή από τη Μυτι-
λήνη. Συγκεκριμένα, ο προπάπ-
πους μου καταγόταν από το Αϊβαλί 
και πήγε στη Μυτιλήνη όπου ίδρυ-
σε μια επιχείρηση εμπορίου λαδιού 
στον Μόλυβο, ένα πανέμορφο πα-
ραθαλάσσιο χωριό της Λέσβου αρ-
κετά απομακρυσμένο από την πό-
λη του νησιού. Μετά από χρόνια, με-
τατρέψαμε το ελαιοτριβείο σε ξενο-
δοχείο, το Olive Press. Έτσι, επισκε-
πτόμασταν το Μόλυβο κάθε χρόνο.

Παρακαλούμε μοιραστείτε μαζί μας το όραμα σας για το Φεστι-
βάλ και τι στόχο έχουν οι δράσεις που διοργανώνονται.

Το όραμα είναι το διατηρητέο χωριό του Μολύβου να 
μετατραπεί σε έναν από τους πιο ωραίους προορισμούς για 
πολιτιστικό τουρισμό διεθνώς. Να μπορεί να έρχεται ο κό-
σμος από το εξωτερικό για να ακούει μουσική.

Παράλληλα, έχουμε ιδρύσει από το 2017 το Tryfon Art 
Residences, όπου προσκαλούμε κάθε χρόνο καλλιτέχνες 
που ζωγραφίζουν ή κάνουν installations πάνω στη θεματική 
του Φεστιβάλ, η οποία κάθε χρόνο διαφέρει. Το Φεστιβάλ 
μουσικής και τα καλλιτεχνικά τρέχουν παράλληλα την ίδια 
περίοδο. Επομένως, έχουμε χτίσει ένα ecosystem και προ-
σκαλούμε τον άλλον να ενσωματωθεί στη μουσική κουλ-
τούρα. Στοχεύουμε σε ένα πιο ποιοτικό κοινό, μεγαλύτε-
ρου ίσως εισοδήματος κι ηλικίας χωρίς φυσικά να αποκλεί-
ει τα υπόλοιπα age groups.

Με ποιους τρόπους θα λέγατε πως έχει συμβάλλει το Φεστιβάλ 
στη ζωή του νησιού ;

Να ξεκινήσω λέγοντας πως φτιάξαμε ένα 
ντοκιμαντέρ για το Φεστιβάλ το οποίο βρα-
βεύτηκε στο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογρά-
φου Θεσσαλονίκης κι ένα κομμάτι του παιζό-
ταν στο in-flight entertainment σε πτήσεις της 
Lufthansa. Οπότε, πέρα από το word of mouth 
με το οποίο ξεκινήσαμε στην αρχή, το Φεστι-
βάλ απέκτησε σταδιακά μεγαλύτερη προβο-
λή με αποτέλεσμα να έρχεται κι άλλος κόσμος 
στο νησί, να καταναλώνει και να συνεισφέρει 
οικονομικά στον Μόλυβο και γενικότερα στη 
Λέσβο μέσω του τουρισμού. Η πανδημία και η 
προσφυγική κρίση αναμφισβήτητα μας επηρέ-
ασαν αλλά δεν παύσαμε τις δράσεις του φεστι-
βάλ καμία χρονιά. Η Λέσβος έχει ανακάμψει και 
είναι έτοιμη να υποδεχτεί ξανά επισκέπτες σε 
μεγάλους αριθμούς. Το εισιτήριο για όλες τις μέ-

ρες του Φεστιβάλ είναι στα 10 ευρώ και για αυτό είναι οικο-
νομικά προσβάσιμο σε όλους.

Πέρα από την οικονομική συνεισφορά, η μεγαλύτερη 
προσφορά του Φεστιβάλ στο νησί είναι το κοινωνικό απο-
τύπωμα. Μέσα από τα εκπαιδευτικά προγράμματα που κά-
νουμε σε σχολεία όλου του νησιού καθ’ όλη τη διάρκεια του 
έτους, φέρνουμε μαθητές από το Δημοτικό έως τις τελευ-
ταίες τάξεις του Λυκείου σε επαφή με την κλασική μουσι-
κή, ένα είδος μουσικής στο οποίο τα μικρά παιδιά δεν έχουν 
μεγάλη έκθεση. Αυτή είναι και η ιδέα πίσω από την πρω-
τοβουλία μας «Κλασική μουσική προσιτή σε όλους». Εισα-
γάγαμε ένα concept που υπάρχει στα Γερμανικά Σχολεία, 
όπου ωθούμε τα παιδιά ενός σχολείου να οργανώσουν τα 
ίδια σε ομάδες τις συναυλίες στο σχολείο τους, να φτιάξουν 
αφίσες, να αναλάβουν δηλαδή το marketing και το project 
management της εκδήλωσης. 

ΔΙΕΘΝΕΣ
Φ Ε Σ Τ Ι Β Α Λ
ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΜΟΛΥΒΟΥ

Δημήτρης
Τρύφων ‘12

Στο Μόλυβο, το 2014 γνώρισα δύο κοπέλες μουσικόφι-
λες με καταγωγή από την Ελλάδα και τη Γερμανία το 2014 
οι οποίες έπαιζαν από πολύ νεαρή ηλικία πιάνο στη Γερμα-
νία. Έτσι, είχαν δικτυωθεί ευρέως με τοπικούς μουσικούς 
στη Γερμανία. Η έμπνευση μου ήταν το πιάνο που είχαμε 
στο ξενοδοχείο και η αρχική ιδέα που είχα ήταν να διορ-
γανώσουμε μαζί μια συναυλία στην πλατεία του χωριού.

Η συναυλία πήγε πάρα πολύ καλά από πλευράς απήχη-
σης και προσέλευσης και τότε σκέφτηκα να διοργανώσω 
κάτι μεγαλύτερο από αυτό, ένα Φεστιβάλ. Ακουγόταν λί-
γο τραβηγμένο αρχικά, διότι μια τέτοια διοργάνωση είναι 
αρκετά περίπλοκη κι ενέχει δυσκολίες κι υψηλές απαιτή-
σεις. Η καλλιτεχνική ομάδα όμως βοήθησε πολύ όπως και 
η μητέρα των κοριτσιών η οποία βρίσκει τους μουσικούς 
κι εγώ βοηθάω πολύ στο κομμάτι του fundraising και της 
χρηματοδότησης μέσω ιδρυμάτων κι ιδιωτών.

Κλασική μουσική 
προσιτή σε όλους!

Μέσα από τα εκπαιδευτικά 
προγράμματα που κάνουμε σε 

σχολεία όλου του νησιού καθ’ όλη 
τη διάρκεια του έτους, φέρνουμε 
μαθητές από το Δημοτικό έως τις 
τελευταίες τάξεις του Λυκείου σε 

επαφή με την κλασική μουσική, ένα 
είδος μουσικής στο οποίο τα μικρά 
παιδιά δεν έχουν μεγάλη έκθεση. 
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μαθητές του. Όχι ένας ακόμη φίλος τους, 
ένα φιλαράκι, αλλά ένας ξεχωριστός φιλι-
κός δάσκαλος. Τα όρια πάντοτε σαφή, δι-
ακριτά και σε όλους αισθητά, ώστε με αυ-
τόν τον τρόπο να ωφελούνται οι μαθητές. 
Στην τάξη σπανίως καθόταν στην έδρα. 
Του άρεσε να κυκλοφορεί ανάμεσά μας. 
Καθόταν τις περισσότερες φορές πάνω σε 
άδεια μπροστινά θρανία. Ανακατευόταν 
με εμάς. Μας έπαιρνε μαζί του και μας τα-
ξίδευε έξω από την τάξη η σχέση όχι μόνο 
δεν ατονούσε, αλλά και ενδυναμωνόταν. 
Ο Κ.Π. συμπαρίστατο στους μαθητές του 
σε κάθε δυσκολία τους. Τους επισκεπτό-
ταν, όταν νοσηλεύονταν, ακόμη και με-
τά την αποφοίτησή τους. Αν κάποιοι έμε-
ναν πίσω στα μαθήματά τους από απου-
σίες για λόγους υγείας, τους καλούσε σπί-
τι του και τους κάλυπτε τα κενά αφιλοκερ-
δώς. Σε τελειοφοίτους που δεν μπορού-
σαν να έχουν φροντιστηριακή υποστή-
ριξη εκπλήρωνε εθελοντικά στο ακέραιο 
το καθήκον του. Αξιοποιώντας την απόλυ-
τη εμπιστοσύνη που του είχαν γονείς και 
μαθητές μεσολαβούσε και τους συμφιλί-
ωνε κάθε φορά που συγκρούονταν μετα-
ξύ τους.

Με το ίδιο συναίσθημα πλησίαζε τους 
νέους συναδέλφους του και με σεβασμό 
στην προσωπικότητά τους τους εμφυσού-
σε το παιδαγωγικό – εκπαιδευτικό - επαγ-
γελματικό φρόνημα που έπρεπε να έχουν 
ως συνιστώσα του πνευματικού εαυτού 
τους, για να το εκδηλώνουν στους μαθη-
τές τους. Παρακολουθώντας τον να εξε-
τάζει προφορικά ανεξεταστέους μαθητές 

κατά μήνα Σεπτέμβριο καμάρωνες έναν Δάσκαλο – Δι-
ευθυντή να ψάχνει με τις ερωτήσεις του να εξιχνιάσει 
τι γνωρίζει ο εξεταζόμενος μαθητής και όχι τι αγνοεί. 
Αυτό το έζησα επανειλημμένα ως συνεξεταστής του 
σε επιτροπές ανεξεταστέων και το ακολούθησα πιστά.

Αλλά και τον αυτοσεβασμό και την υπευθυνότητα 
δίδασκε με τον δικό του ξεχωριστό τρόπο στους νέους 
συναδέλφους του, υφισταμένους του, ώστε αυτοί με τη 
σειρά τους να θεωρούν αυτονόητο ότι η αξιοπρέπειά 
τους θα είναι σεβαστή κι από τους άλλους. Ένα βρά-
δυ, λοιπόν της Άνοιξης του 1979, νέος καθηγητής εγώ 
στο Σχολείο μας, τηλεφώνησα στο σπίτι του, του εί-
πα ότι είχα ανεβάσει πυρετό και τον ρώτησα αν μπο-
ρούσα να μην παρουσιαστώ την άλλη μέρα στο Σχο-
λείο. «Αν μου τηλεφώνησες ως φίλος, ως συνάδελφος 

Το συναίσθημα, λοιπόν! Η γονι-
μοποιός αυτή δύναμη, η κυρί-
αρχη συνιστώσα της ζωής, αυ-
τή που δίνει κοινωνική υπό-

σταση στις κάθε λογής αξίες, το Α και 
το Ω κάθε αξιοβίωτου βίου. Το συναί-
σθημα ήταν πανταχού παρόν στη ζωή 
του. Σε κάθε σχέση του, σε κάθε πρά-
ξη του. Αυτό τον κρατούσε σε μόνιμη 
έκσταση (εξ-ίσταμαι) και αυτή η έκστα-
ση ήταν που με τη σειρά της γεννούσε 

σε όσους ήταν δίπλα του τη σχετική μέθεξη (μετ-έχω). Εξίστατο 
από τα πλαίσια του ονοματεπωνύμου του κι έτσι δημιουργού-
σε χώρο μέθεξης για αυτούς.

Με το συναίσθημά του γινόταν φιλικός δάσκαλος για τους 

Γ ΡΑΦΕ Ί Ο

Ανδρέας Μωρίκης ‘69

Κρίτων Πανηγύρης
(1937-1998)

ΤΙΜΩΝΤΑΣ
ΤΟΝ

ΔΑΣΚΑΛΟ

«Θρύλε, Θεέ μου, Ολυμπιακέ μου, και στο φεγγάρι μαζί σου!» Αυτά 
έγραφε το πανό με το οποίο ο Κρίτων Πανηγύρης πήγαινε στο γή-
πεδο με τους φίλους του, πριν τον γνωρίσουμε. «Ποιος σας είπε ότι 
είμαι φίλαθλος; Οπαδός είμαι. Τι νόημα έχουν όσα λέτε;» Αυτά τον 
άκουσα να λέει σε συζήτηση στο αναπαυτήριο των καθηγητών την 
επομένη του αγώνα Ολυμπιακός – Αμβούργο 0-4 που έγινε στις 3 
Νοεμβρίου 1982. Η γαυροπαρέα του προσπαθούσε να τον παρη-
γορήσει θεωρητικολογώντας για την εξέλιξη του αγώνα και για το 
αποτέλεσμα, αλλά ματαίως. Την ώρα που η Δραπετσώνα του και 
τα Καμίνια πονούσαν και πενθούσαν, εκείνος δεν ήταν δυνατόν να 
αφήνει τον εαυτό του να ακούει παραμυθητικές αρτιστίκ σοφιστίες!

Β΄ ΜΕΡΟΣ
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ή ως παλιός μαθητής μου, τότε να συνεχίσουμε να μιλάμε όση ώρα θέλεις. Αν 
όμως μου τηλεφώνησες θεωρώντας με Διευθυντή σου και μου ζητάς άδεια 
να απουσιάσεις αύριο, τότε σου εύχομαι περαστικά, κλείνουμε το τηλέφωνο, 
παίρνεις τα φάρμακά σου , κοιμάσαι και το πρωί τηλεφωνείς στη Γραμματεία 
του Γυμνασίου κι ανακοινώνεις ότι θα απουσιάσεις. Εσύ αποφασίζεις. Εσύ ξέ-
ρεις πόσο άρρωστος είσαι, εσύ ξέρεις πόσο θα ζημειωθεί το Σχολείο, αν λεί-
ψεις μία δυο μέρες, εσύ ξέρεις πόσο θα ζημειωθεί, αν έρθεις αύριο κι ύστερα 
υποτροπιάσεις και τελικά λείψεις μια εβδομάδα. Άρα δεν ζητάς άδεια, παίρνεις 
όλη την ευθύνη επάνω σου και πράττεις αναλόγως. Ή παρουσιάζεσαι στο Σχο-
λείο ή ανακοινώνεις ότι θα απουσιάσεις.» Αυτά μου είπε, καληνυχτιστήκαμε 
και το άλλο πρωί ανακοίνωσα στη Γραμματεία του Σχολείου ότι θα απουσίαζα.

Ήθελε ακόμη να υπάρχει ελεύθερος δημόσιος διάλογος ανάμεσα στους 
φιλολόγους και μάλιστα κατά τα πρώτα χρόνια της καθιέρωσης της Δημοτι-
κής. Να μη διστάζει, δηλαδή, οποιοσδήποτε καθηγητής να διατυπώνει τις ερω-
τήσεις του φοβούμενος το τι θα πουν οι άλλοι για αυτόν. Έτσι έδινε ο ίδιος το 
παράδειγμα. Έμπαινε στο διορθωτήριο των φιλολόγων κι απευθυνόμενος κυ-
ρίως στους συνομήλικους και μεγαλύτερους σε ηλικία συναδέλφους του ρω-
τούσε δυνατά: «Εσείς, παιδιά, πώς την χαρακτηρίζετε αυτή τη Γενική; Ή τι λέ-
ει το «διάταγμα» για το πώς θα γράφουμε την τάδε λέξη στο εξής;» Ρωτούσε 
και ξαναρωτούσε, αν και ήξερε και παραήξερε ο αριστούχος Διευθυντής τις 
απαντήσεις στις ερωτήσεις που διατύπωνε. Γιατί ήξερε ακόμη καλύτερα ότι, 
αν αυτός πρώτος δεν έδινε το παράδειγμα για ελεύθερο δημόσιο διάλογο, τα 
στόματα θα έμεναν κλειστά και σύντομα όλα θα τα έσκιαζε η φοβέρα και θα 
τα πλάκωνε η σκλαβιά.

Σχετικά με το σπίτι του τώρα, όλοι γνώριζαν ότι η κυριότητα της οδού 
Παπαρρηγοπούλου 28 στο Ψυχικό ανήκε στην οικογένειά του, η νομή 
όμως ότι ανήκε και σε όποιον τύχαινε να χτυπήσει το κουδούνι του 
σπιτιού. Η ανοιχτή αγκαλιά του και της συζύγου του Φένης συντρό-

φευαν κάθε μοναχικό και παρηγορούσαν κάθε πικραμένο. Όλοι αδιακρίτως 
κι ανεξαιρέτως καλοδεχούμενοι: φίλοι και «φίλοι». Κοσμικός καθόλου. Κοινω-
νικός καθ’ όλα. Το ίδιο και στο Κοκόσι, κάτω από τα Λουκίσια, όπου ήταν το 
εξοχικό της οικογένειας. Εκεί δεν υπήρχε ούτε καν κουδούνι. Έφτανες, έπινες 
τον καφέ σου, έκανες το μπάνιο σου, έτρωγες και, αν τα κατάφερνες, έφευγες. 
Συνήθως δεν τα κατάφερνες. Διανυκτέρευες, ξανά και ξανά.

Ποτέ δεν κρύφτηκε. Ποτέ δεν πέταξε την μπάλα στην εξέδρα, ποτέ δεν πά-
τησε σε δυο βάρκες. Έψαχνε την ευθύνη του, για να σταθεί απέναντί της, να 
τη σηκώσει όλη επάνω του. Κι όταν την εύρισκε, τη σήκωνε παλικαρίσια, και 
όλων των άλλων την ευθύνη μαζί. Στα δύσκολα χρόνια των πολυήμερων απερ-
γιών των εκπαιδευτικών, ενώ ήταν ιδρυτικό μέλος του συνδικαλιστικού οργά-
νου του Σχολείου (Σ.Ε.Λ.Κ.Α. = Σύλλογος Εκπαιδευτικών Λειτουργών Κολλεγί-
ου Αθηνών) αλλά και ο Γυμνασιάρχης, σηκωνόταν στη Γενική Συνέλευση και 
έλεγε: «Για όσες μέρες αποφασιστεί να απεργήσουμε θα είμαι απεργός. Δεν θα λά-
βω μισθό. Ο μισθός μου θα κατατεθεί στο ταμείο του ΣΕΛΚΑ. Θα είμαι όμως παρών 
στο Σχολείο, στη θέση μου, μαζί με την ομάδα περιφρούρησης του Σωματείου, όχι 
όμως ως μέλος της» . Πολλοί «φίλοι» δεν τον καταλάβαιναν ή ήθελαν να κάνουν 
ότι δεν τον καταλαβαίνουν, αν και πολύ καλά γνώριζαν τις ιδιαιτερότητες του 
χώρου, τι σημαίνει σύγκρουση καθηκόντων, τι σημαίνει «κατ’ οικονομίαν».

Ήθελε να του μιλάω στον ενικό. Μου ήταν αδύνατο. «Δεκατρία χρόνια μας 
χωρίζουν μόνο», μου έλεγε, «δεν είναι δύσκολο, προσπάθησε!» Άρχισα να θέ-
λω να του μιλάω στον ενικό. Ο πληθυντικός ένιωθα ότι ξέφτιζε με τον και-

ρό. Σκέφτηκα πως και στον Θεό μιλάμε 
στον ενικό. Και έτσι άρχισα να τον απο-
καλώ Boss. Ε, μετά το Boss ο πληθυντικός 
έμοιαζε με σαντιγί επάνω σε ρέγγα. Boss, 
λοιπόν, κι ενικός. Και ο σεβασμός προς το 
πρόσωπό του ακόμη μεγαλύτερος.

Ήταν για εμένα ο άνθρωπος που με 
βοήθησε να πορευτώ στον δρόμο που 
διάλεξα για τη ζωή μου την Άνοιξη του 
1968, όταν φωτισμένος από τον εφηβικό 
μου έρωτα άφησα το Πρακτικό και πήγα 
στο Κλασικό τμήμα, για να γίνω δάσκα-
λος. Στον Πανηγύρη έδωσα μετατακτή-
ριες εξετάσεις, αυτός με δίδαξε Λατινι-
κά. «Ακριβώς αυτό που κάνεις εσύ τώρα, 
να αφήνεις το Πρακτικό και να ακολου-
θείς το Κλασικό, το έκανα εγώ στη Ρό-
δο, όταν ήμουνα στην ηλικία σου και εί-
χα δάσκαλό μου τον Καρανικόλα*». Αυ-
τά μου είπε κι από τότε ένιωθα και κά-
τι ιδιαίτερο να με συνδέει μαζί του. Στο 
Commencement του 1970 όταν με ρώ-
τησε πώς μου φάνηκε η πρώτη χρονιά 
στη Φιλοσοφική Αθηνών, του απάντη-
σα ότι εννόησα μεν ότι ήρθα σε επαφή 
με ενδιαφέροντα γνωστικά αντικείμενα, 
αλλά δεν ένιωσα ότι με δίδαξαν Δάσκα-
λοι. Έσκυψε το κεφάλι του και με χτύπη-
σε στην πλάτη.

Πέρασαν τρία ακόμη χρόνια και τον 
Ιούνιο του 1973 πήρα το πτυχίο μου. Εί-
χα φτάσει στο τέρμα. Ήμουν και τυπικά 
φιλόλογος. Θα τηλεφωνούσα στη μητέ-
ρα μου και στον Πανηγύρη να τους πω 
το νέο. Ποιος θα το μάθαινε πρώτος; Στο 
περίπτερο υπήρχε ένα από τα κόκκινα 
κοντόχοντρα τηλέφωνα της εποχής που 
λειτουργούσε, αν του έριχνες ένα δίφρα-
γκο. Είχα δύο δίφραγκα στην τσέπη μου. 
Με το δεύτερο τηλεφώνησα στη μητέ-
ρα μου.

Την Παρασκευή 27 Μαρτίου 1998 το 
μεσημέρι, κατεβήκαμε χέρι χέρι τη δυ-
τική σκάλα του Μπενακείου από τον 
2ο όροφο μέχρι το αυτοκίνητό του στο 
Parking. Την Κυριακή 01:00 π.μ. ταξίδε-
ψε για τη γειτονιά των αγγέλων. 

*   Καρανικόλας, Αλέξανδρος (Σύμη Δωδεκα-
νήσου, 1911 - Αθήνα, 1982). Εκπαιδευτικός, 
πρώτος πρόεδρος του Κέντρου Εκπαιδευτι-
κών Μελετών και Επιμορφώσεως (ΚΕΜΕ).

Καμάρωνες έναν Δάσκαλο – Διευθυντή να ψάχνει
με τις ερωτήσεις του να εξιχνιάσει τι γνωρίζει
ο εξεταζόμενος μαθητής και όχι τι αγνοεί
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νέα από το σχολείο μαςνέα από το σχολείο μας

Το Νηπιαγωγείο «Ι.Μ. Καρράς», το Δημοτικό Κολλε-
γίου Αθηνών και το Δημοτικό Κολλεγίου Ψυχικού πι-
στοποιήθηκαν επίσημα ως ΙΒ World Schools για το 
Primary Years Programme (PYP) του International 
Baccalaureate.

Τον Μάρτιο και τον Απρίλιο, κάθε σχολείο είχε την ευ-
καιρία να παρουσιάσει τις εγκαταστάσεις του, τις σχολι-
κές αίθουσες και τις μεθόδους διδασκαλίας του σε ομά-
δα ειδικών του ΙΒ και να αναδείξει πώς εντάσσει αποτελε-
σματικά το ΡΥΡ σε όλους τους τομείς της σχολικής ζωής.

Το Κολλέγιο έχει πιστοποιηθεί και παρέχει πλέον ολοκληρωμένο το πρόγραμμα του International Baccalaureate (IB 
continuum), με προγράμματα που υλοποιούνται από το Νηπιαγωγείο έως και το Λύκειο (PYP, MYP, IB DP).

   ΑΦΊΕΡΩΜΑ ΤΊΜΗΣ ΚΑΊ ΜΝΗΜΗΣ ΣΤΗ ΜΊΚΡΑΣΊΑΤΊΚΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ 

 Νίκος Ανδριώτης
Καθηγητής στο Πειραματικό Σχολείο 

του Εθνικού και Καποδιστριακού 
Πανεπιστημίου Αθηνών

Ιάκωβος Μιχαηλίδης
Καθηγητής Νεότερης και Σύγχρονης Ιστορίας 

στο Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας της 
Φιλοσοφικής Σχολής του Αριστοτελείου 

Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

Λουκάς Χριστοδούλου
Πρόεδρος του Κέντρου Σπουδής  

και Ανάδειξης του Μικρασιατικού Πολιτισμού 
του Δήμου Ν. Ιωνίας

   ΕΠΊΣΗΜΗ ΠΊΣΤΟΠΟΊΗΣΗ ΝΗΠΊΑΓΩΓΕΊΟΎ ΚΑΊ ΔΗΜΟΤΊΚΩΝ ΣΧΟΛΕΊΩΝ ΩΣ ΊΒ WORLD SCHOOLS ΓΊΑ ΤΟ ΡRIMARY YEARS PROGRAMME 

   Η ημερίδα για τον Μικρασιατικό Ελληνισμό πραγματοποιήθηκε 
στην Κεντρική Βιβλιοθήκη του Κολλεγίου Αθηνών στο Ψυχικό.

Στο πλαίσιο αφιερώματος τιμής και μνήμης του Κολλεγί-
ου στα 100 χρόνια από τη Μικρασιατική Καταστρο-
φή, οι μαθητές παρακολούθησαν σειρά διαλέξεων, στις 
οποίες παρουσιάσθηκαν διαφορετικές πτυχές των γε-
γονότων της εποχής αλλά και πώς ο πολιτισμός της Μι-
κράς Ασίας συνέβαλε καθοριστικά στην ανάπτυξη της 
ελληνικής κοινωνίας.

Επίσης, στις 4 Ιουνίου το Κολλέγιο, σε συνεργασία με 
το Κέντρο Μικρασιατικών Σπουδών, διοργάνωσε ημε-
ρίδα με θέμα: «Μικρασιατικός Ελληνισμός: πτυχές της 
συμβολής του στην ανάπτυξη της ελληνικής κοινωνίας».
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Τμήμα Επικοινωνίας Κολλεγίου Αθηνών

Μ α θ η τ ι κ ή 
ομάδα του Γυ-
μνασίου Κολ-
λεγίου Αθη-
νών έλαβε 
βραβείο για 
το καλύτερο 
α κ ρ ω ν ύ μ ι ο 
στον Πανελ-

λήνιο Διαστημικό Διαγωνισμό CanSat που διοργανώνεται 
κάθε χρόνο σε συνεργασία με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό 
Διαστήματος (ESA). Η ομάδα Exoplanet Atmospheric 
Survey CanSat (EASC) εκτόξευσε, σε υψόμετρο ενός χι-
λιομέτρου, τον μικρό δορυφόρο CanSat που σχεδίασε και 
εκτύπωσε σε έναν από τους 3D εκτυπωτές του Σχολείου, 
με στόχο την εξερεύνηση των πλανητών εκτός του ηλια-
κού μας συστήματος.

Μ α θ ή τρ ι ες  το υ 
Γυμνασίου Κολλεγίου 
Ψυχικού σχεδίασαν  
ένα τρισδιάστατο 
μ ον τ έ λο  Sm a r t 
Mall στον οικιστικό 
ιστό της Αθήνας και 
κατέκτησαν την 1η 
θέση στον διαγωνισμό  «International EU-CONEXUS 
School Contest 2nd edition - Think Smart, Create 
Green». Στον διαγωνισμό έλαβαν μέρος περισσότερα 
από 91 σχολεία και 400 μαθητές.

Στις 21 Ιουνίου πραγματο-
ποιήθηκε η παρουσίαση 
του βιβλίου ποιημάτων 
της Κατερίνας Βλαχάκη 
με τίτλο «Οδός Διαφυ-
γής κι Ελευθερίας» από 
τις εκδόσεις Καλειδοσκό-
πιο. Η Κατερίνα Βλαχάκη, 

μέσα από τις δυσκολίες που της έφερε η ζωή, καθώς πά-
σχει από εγκεφαλική παράλυση, βγήκε μαχήτρια κι άρ-
χισε να καταγράφει τις σκέψεις και τα όνειρά της σε στί-
χους. Μαθητές του Κολλεγίου απήγγειλαν ποιήματα από 
τη συλλογή της. Η εκδήλωση διοργανώθηκε από τη Διεύ-
θυνση Κοινωνικής Πρόνοιας και Διαφορετικότητας και τη 
Διεύθυνση Διαχείρισης Κρίσεων του Κολλεγίου Αθηνών.

Η ομάδα Ρομποτικής του Δημοτικού Κολλεγίου Αθηνών 
AC Producers έλαβε το βραβείο Καλύτερης Μακέτας στην 
κατηγορία Open Γ-ΣΤ Δημοτικού/ Αγροτική Παραγωγή.

Η ομάδα Future Farmers του Δημοτικού Κολλεγίου Ψυχι-
κού έλαβε το βραβείο Συνεργασίας και Παρουσίασης για 
την πιο εντυπωσιακή παρουσίαση στην κατηγορία «Πρω-
τογενής Τομέας – Αγροτική Παραγωγή».

   ΠΑΡΟΎΣΊΑΣΗ ΒΊΒΛΊΟΎ ΠΟΊΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΚΑΤΕΡΊΝΑΣ ΒΛΑΧΑΚΗ 

  1  ΒΡΑΒΕΊΟ ΣΕ ΠΑΝΕΛΛΗΝΊΟ ΔΊΑΣΤΗΜΊΚΟ ΔΊΑΓΩΝΊΣΜΟ      ΠΡΩΤΊΑ ΣΕ ΔΊΕΘΝΗ ΔΊΑΓΩΝΊΣΜΟ  

 ΠΕΡΊΒΑΛΛΟΝΤΊΚΗΣ ΒΊΩΣΊΜΟΤΗΤΑΣ 

   ΔΊΑΚΡΊΣΕΊΣ ΣΤΟΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΊΟ ΔΊΑΓΩΝΊΣΜΟ ΡΟΜΠΟΤΊΚΗΣ 2022 

Για να μαθαίνετε όλα τα τελευταία νέα του Σχολείου, ακολουθήστε τις σελίδες 
στο Facebook @AthensPsychicoCollege και στο Instagram @athens_college.



Ενημέρωσε τα στοιχεία σου για να διατηρούμε την επαφή μαζί σου!
www.athenscollege.edu.gr/give/alumni-data-form
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Development Office Κολλεγίου Αθηνών

Η Επιτροπή Αποφοίτων-Alumni Fund Drive (AFD) ιδρύθηκε το 1967. Απαρτίζεται από τους Class Agents, εθελοντές απο-
φοίτους που εκπροσωπούν την τάξη τους, ενδυναμώνουν τις σχέσεις μεταξύ των συμμαθητών τους και με το Σχολείο και 
κινητοποιούν τη συμμετοχή τους στο Annual Fund που στηρίζει το Πρόγραμμα Υποτροφιών. Η δράση της συντονίζεται 
από το Development Office του Κολλεγίου.

 Class Agents Back to School
Φιλική δια ζώσης συνάντηση με όλους τους Class Agents πραγματοποιήθηκε την 
Τρίτη, 31 Μαΐου 2022 στη Λέσχη ΣΑΚΑ. Οι Class Agents ενημερώθηκαν για τη νέα 
οργάνωση, τις δράσεις και τα επιτεύγματα του AFD καθώς και για τη στενότερη 
συνεργασία με τον ΣΑΚΑ από την Annual Fund Coordinator του Development 
Office Χριστίνα Φρέντζου ’98γ και τους επικεφαλείς του AFD Πρόεδρο Δημήτρη 
Βαμβακόπουλο ’64 και Σύμβουλο Προέδρου & Διευθυντή ΣΑΚΑ Στέλιο Χαρτζί-
δη ’93γ. Ακολούθησε η παρουσίαση των αποτελεσμάτων έρευνας που διεξάγεται 
σχετικά με προβληματισμούς, προκλήσεις και προτάσεις που αφορούν AFD από 
τον Άγη Τσαχαγέα ’84, μέλος της Συντονιστικής Επιτροπή του AFD κι επικεφαλής 
της ομάδας υποστήριξης του έργου των Class Agents. Στη συνέχεια τον λόγο πή-
ραν οι Class Agents, η συμμετοχή των οποίων ήταν ενθουσιώδης, ενδιαφέρου-
σα κι εποικοδομητική. Διατυπώθηκαν παρατηρήσεις και προτάσεις, τις οποίες η 
Συντονιστική Επιτροπή κατέγραψε για να τις αξιοποιήσει ενσωματώνοντάς τες 
στις δράσεις της. Ακολούθησε ένα κοκτέιλ στον κήπο του ΣΑΚΑ όπου η ανταλ-
λαγή απόψεων κι ιδεών συνεχίστηκε μέχρι αργά.

 Επετειακό reunion 50 ετών της τάξης του 1972
Tους αποφοίτους της τάξης του 1972 υποδέχθηκε στις 27 Ιουνίου 2022 ο Διευθυ-
ντής/President Καθηγητής Κώστας Συνολάκης ’75 στην οικία του για τον εορτα-
σμό της επετείου των 50 ετών από την αποφοίτησή τους, παρουσία παλαιών κα-
θηγητών και στελεχών του Σχολείου. Ήταν μία εξαιρετική βραδιά γεμάτη νοσταλ-
γία, κέφι και συγκίνηση που πήγε τους συμμετέχοντες πίσω στις σχολικές ημέρες 
και θύμισε σε όλους όλα αυτά που ενώνουν τους αποφοίτους του Σχολείου μας. 
Η συμβολή των Class Agents της τάξης, Γιάννη Καλόγνωμου και Νίκου Σημαντή-
ρα, στη διοργάνωση της βραδιάς σε συνεργασία με το Development Office ήταν 

πολύτιμη. Η βραδιά ολοκληρώθηκε με την παραδοσιακή φωτογράφιση στα σκαλιά του Μπενακείου αλλά και με αγαπη-
μένα τραγούδια των μαθητικών τους χρόνων.

Το επετειακό reunion 25 ετών της τάξης 1997γ-1998Δ θα πραγματοποιηθεί τον Σεπτέμβριο του 2022.

Ύποστήριξη επετειακών reunions 10ετίας
Το AFD σε συνεργασία με το Development Office υποστηρίζουν τη διοργάνωση των επετειακών reunions των 10ετιών, 
τα οποία διαχρονικά αποτελούν αφορμή για την επανένωση της τάξης αλλά και τη συμμετοχή των αποφοίτων στη στή-
ριξη του Σχολείου. Αν διοργανώνετε επετειακό reunion της τάξης σας, μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Development 
Office για υποστήριξη της διοργάνωσης. Tα επετειακά reunions της χρονιάς 2021-2022 είναι:

Τάξη 2012 (10ετία) | Τάξη 2002 (20ετία) | Τάξη 1992γ-1993Δ (30ετία) | Τάξη 1982 (40ετία) | Τάξη 1962 (60ετία)

Development Office Τ: +30 210 6798217-8 Ε: development@athenscollege.edu.gr W: www.athenscollege.edu.gr/give

Τα νέα του Alumni Fund Drive

Γίνε Εθελοντής!  Γίνε Class Agent της τάξης σου!
www.athenscollege.edu.gr/give/volunteers/alumni-fund-drive

Στήριξε το Σχολείο σου με τη δωρεά σου! 
www.athenscollege.edu.gr/give/givenow
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ΣΑΚΑ LIGA 2021-2022:
ΤΟ ΠΡΩΤΆΘΛΗΜΆ ΤΩΝ ΆΠΟΦΟΊΤΩΝ

Μετά από μια χρονιά που δεν διεξή-
χθη ΣΑΚΑ LIGA, μέχρι και ως τις αρ-
χές Σεπτεμβρίου το Σχολείο δεν εί-

χε καν αποφασίσει αν θα επιτρέψει διεξαγω-
γή αγώνων μη μαθητών στο campus. Στις 5 
Σεπτεμβρίου, ειδοποιήθηκε η Επιτροπή δι-
οργάνωσης ότι μπορεί να ξεκινήσει τη δι-
οργάνωση τηρώντας αυστηρά πρωτόκολ-
λα «μέχρι νεωτέρας». Καταργήθηκαν βοη-
θητικές εμφανίσεις, δημιουργήθηκε ιατρείο 
στο άγαλμα, επιβλήθηκαν άμεσα ασφυκτι-
κοί περιορισμοί, μαζεύτηκαν πιστοποιητικά 
εμβολιασμού, στήθηκαν ρόστερ, ανανεώθη-
κε το site, δουλέψαμε μεθοδικά για δέκα μέ-
ρες αντί για ενάμιση μήνα και… στις 24 Σε-
πτεμβρίου του 2021, μεσούσης της «Δ» με-
τάλλαξης, είπαμε όλοι μαζί «ξεκινάμε».

Είκοσι πέντε ομάδες ξεκινήσαμε «μέχρι 
νεωτέρας», εν μέσω κορωνοϊού, εν μέσω πε-
ριορισμών, βροχοπτώσεων, χιονοπτώσεων, 
χαλαζοπτώσεων και πολλών – πολλών πραγ-
ματικών πτώσεων, καταφέραμε και ολοκλη-
ρώσαμε πλήρως μια σεζόν, με συνεχείς αγώ-
νες, όλες τις διοργανώσεις, με κάθε ομάδα να 
διαθέτει δύο πλήρεις εμφανίσεις και ισορρο-
πώντας από τη μια παραλλαγή στην άλλη, 
επιστρέφοντας σε μέρες 2019. 

Στις 24 Ιουνίου, οι τρεις διαιτητές μας σφύ-
ριξαν στην 14η ΣΑΚΑ LIGA το αγωνιστι-

κό τέλος σε μια διοργάνωση που μετά από 
τρία χρόνια τα είχε πάλι όλα. Ο μεγάλος τε-
λικός για το τρόπαιο του πρωταθλητή ήταν 
και ο αγώνας που έκλεισε τη χρονιά αφού 
η καλύτερη ομάδα της φετινής διοργάνω-
σης και πρώτη της κανονικής περιόδου κατέ-
κτησε σχετικά άνετα και τα δύο τρόπαια, κά-
νοντας το πρώτο double μετά την περίοδο 
2017-’18. Η ομάδα P.B. F.C. του Πάνου Γκού-
μα ’17 ήταν ο αδιαφιλονίκητος αγωνιστικά 
κυρίαρχος της φετινής ΣΑΚΑ LIGA. 

Στις 10 Ιουνίου, οι P.Β. F.C. σε έναν πολύ 

ΤΟ ΠΡΩΤΆΘΛΗΜΆ ΤΩΝ ΆΠΟΦΟΊΤΩΝ

Ένα one time event 

Ένα against all odds reunion
Γράφει ο Μιχάλης Ιωακειμίδης ‘88, 
Πρόεδρος επιτροπής διοργάνωσης ΣΑΚΑ LIGA

υψηλού επιπέδου τελικό επικρά-
τησαν των BOZOLEROS F.C. του 
Νίκου Ζαρακοβίτη ’99 και κατέ-
κτησαν το Κύπελλο ΣΑΚΑ και τον 
πρώτο τίτλο της χρονιάς, ενώ δύο 
εβδομάδες αργότερα επικράτησαν 

απέναντι στους πολυεμφανιζόμε-
νους και πάντα ισχυρούς διεκδι-
κητές CITIZENS F.C. του Άγγελου 
Ζωγράφου ’07 και έβαλαν δύσκο-
λα στην Επιτροπή διοργάνωσης για 
το Super Cup του Σεπτεμβρίου. Οι 

Να θυμίσουμε επιγραμματικά τι σημαίνει ΣΑΚΑ LIGA 
σε όσους δε γνωρίζουν τι ακριβώς γίνεται στα γήπεδα του Κολλεγί-
ου κάθε εβδομάδα. Φέτος λοιπόν, σε μια χρονιά με προθεσμία συμ-
μετοχής 15 ημερών είχαμε:

ΣΑΚΑ LIGA με 25 ομάδες στο ξεκίνημα, 750+ αποφοίτους που 
έπαιξαν έστω κι ένα παιχνίδι φέτος, 1.399 εγγεγραμμένους αθλη-
τές / αποφοίτους με δικαίωμα συμμετοχής.

32 αγωνιστικές με 350 παιχνίδια, επίσημα και φιλικά, εκ των 
οποίων περίπου 250 για το πρωτάθλημα, 55 για τα playoff και 
25 για το Κύπελλο ΣΑΚΑ, σε μια εξαιρετικά επίπονη και ανταγω-
νιστική περίοδο εννέα πλήρων μηνών

Τρεις συναντήσεις της ολομέλειας της Επιτροπής διοργάνωσης 
και δύο διευρυμένες με τη ενεργό συμμετοχή των αρχηγών των 
ομάδων

Και φυσικά, την ολοκλήρωση της κύριας χορηγίας της ΣΑΚΑ 
LIGA από την εταιρεία πρότυπο BMW-ΣΠΑΝΟΣ ΑΕ, χορηγία για την 
οποία η ΣΑΚΑ LIGA δηλώνει υπερήφανη και ενθουσιασμένη. Η χο-
ρηγία αυτή ξεκίνησε το μακρινό 2017, ολοκληρώθηκε τυπικά στις 
30.06.2022. Αγαπητή Μαρία Σπανού, και όλους εσάς στη BMW-ΣΠΑ
ΝΟΣ, σας ευχαριστούμε από καρδιάς.

 P.B. F.C. – ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΕΣ ΣΑΚΑ LIGA 
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P.B. F.C. άνοιξαν έτσι λογαριασμό με 
δύο τρόπαια και… συνεχίζουν.

Αργυρά μετάλλια φέτος οι 
CITIZENS F.C., τα χάλκινα πήγαν 
στην εξαιρετικά βελτιωμένη, ποιο-
τική VICTORIOUS SECRET F.C. του 
Βαγγέλη Ανδρουλιδάκη ’08, ενώ τέ-
ταρτοι και εκτός τίτλων για πρώτη 
φορά στην ιστορία της διοργάνω-
σης έμειναν οι προηγούμενοι πρω-
ταθλητές GALACTICOS F.C. Να θυ-
μίσω ειδικά για τους VICTORIOUS 
SECRET F.C. ότι ήταν οι φιναλίστ του 
προηγούμενου Consolation Cup της 
ΣΑΚΑ LIGA στους τελικούς που δι-
εξήχθησαν το φθινόπωρο του 2020 
εκτός Κολλεγίου στη «φούσκα» των 
playoff της 13ης διοργάνωσης.

Το Consolation Cup πήγε στην 
δεύτερη πολύ δυνατή νέα ομά-

δα της διοργάνωσης, την ομάδα 
των LOBBIANS F.C. των Μηνά Σι-
γάλα ’18 και Γιώργου Κουρούμαλου 
’18, ομάδας που δήλωσε συμμετο-
χή στη λήξη της περσινής προθεσμί-
ας, προσαρμόστηκε μέσα από τους 
αγώνες, αφού λόγω πίεσης χρόνου 

δεν είχαμε orientation φέτος, βελ-
τιώθηκε μέσα από το πρωτάθλημα 
και επικρατώντας στον τελικό των 
«παλιών» NEMESIS F.C. του Θοδω-
ρή Μαγκλάρα ’16 κατέκτησαν τον 
πρώτο τους τίτλο στη ΣΑΚΑ LIGA. 

Και ο τρίτος τίτλος του πρωτα-
θλήματος, το ΣΑΚΑ Spirit Cup 

πήγε σε νέο κάτοχο, σε ομάδα που 
το κατακτά για πρώτη φορά. Η δια-
φορά εδώ είναι ότι οι φετινοί κάτο-
χοι, 30PLUS SAKA F.C. του Βασίλη 
Γεωργαντζή ’85, αποτελούν την πιο 
ιστορική ομάδα αποφοίτων του ΣΑ-
ΚΑ. Είναι μία από τις πιο εμβλημα-
τικές ομάδες στη ΣΑΚΑ LIGA (μα-
ζί με την 11 8 83 F.C.) και εκφράζει 
πιο αντιπροσωπευτικά από όλες το 
νόημα της διοργάνωσης και, βεβαί-
ως, έχει κατακτήσει όλους τους άλ-
λους σημαντικούς τίτλους στη Liga 
πάνω από μία φορά. Στον τελικό του 
ΣΑΚΑ Spirit Cup, τον πιο συναρπα-
στικό από όσους διεξήχθησαν φέ-
τος σε όλα τα τρόπαια επικράτησε 
στην παράταση με 1-0 των SOUL 
SAKA F.C. του Γιάννη Θάνου ’10. 

Αγαπητοί συναπόφοιτοι,

Η ΣΑΚΑ LIGA, ένα όνειρο θερινής νυ-
κτός για τους αποφοίτους του Κολ-
λεγίου είκοσι χρόνια πριν, είναι σή-

μερα θεσμός. Σε καθαρά «ποδοσφαιρι-
κούς» όρους, οι κάθε χρόνο ισχυρότερες 
ομάδες, τα λιγότερα ρεπό και το σύστημα 
των playoff αποτελούν μερικούς από τους 
λόγους της αγωνιστικής ανόδου και της 
δημοφιλίας της διοργάνωσης.

Το μεγαλύτερο όμως όφελος για όλους 
είναι μη αγωνιστικό. Είναι η καθαρά Κολ-
λεγιακή και υψηλότατου επιπέδου συμπε-
ριφορά όλων των ομάδων. Είναι ο δεσμός 
μας με το Σχολείο. Είναι το εβδομαδιαίο 
reunion όλων, χωρίς διάκριση ηλικιών, χω-
ρίς περιορισμούς συμμετοχής και με μονα-
δικά κριτήρια την ισονομία, την καλή διά-
θεση και τη διασκέδαση. 

Θα ήθελα να εκφράσω ένα μεγάλο 
«συγ χα ρητήρια» στους απόφοιτους / 

μέλη της Επιτροπής διοργάνωσης, οι οποί-
οι ανιδιοτελώς «τρέχουν» καθ’ όλη τη διάρ-
κεια της χρονιάς τη ΣΑΚΑ LIGA.
Η φετινή Επιτροπή αποτελείται από τους:
Γιάννη Παναγιωτούρο ’84, Αντιπρόεδρο 

Επιτροπής διοργάνωσης ΣΑΚΑ LIGA και υπεύ-
θυνο παρατηρητών διοργάνωσης

Θάνο Δαμκαλίδη ’97
Αλέξανδρο Καταζά ’03
Γιώργο Ξανθάκη ‘83
Δημήτρη Ηλιόπουλο ’81, που φέτος με το 

κλείσιμο της σεζόν μας αποχαιρετά
Νίκο Γκολιόπουλο ’14
Κωνσταντίνο Αγγελή ’14
Δημήτρη Τζούλη ’92
Κωνσταντίνο Κρητικό ’03
Γιώργο Τάρκα ’16
Πρόδρομο Πετρίδη ’88, υπεύθυνο διαχείρι-

σης και τήρησης στατιστικών διοργάνωσης

Με τις καλύτερες ευχές για 
Καλό Καλοκαίρι, ραντεβού τον Σεπτέμβριο!

Η 15η ΣΑΚΑ LIGA θα ξεκινήσει στις 9 Σεπτεμβρίου 2022 
στις 6:50μ.μ. με αγώνα της πρωταθλήτριας ομάδας P.B. F.C.
Φτιάξτε την ομάδα σας κι ελάτε. Σας περιμένουμε όλους!

CITIZENS F.C. – 2η ΘΕΣΗ / ΑΣΗΜΕΝΊΟ ΜΕΤΑΛΛΊΟ NEMESIS F.C. ΦΊΝΑΛΊΣΤ CONSOLATION CUP

SOUL SAKA F.C. / ΦΊΝΑΛΊΣΤ  ΣΑΚΑ SPIRIT CUP ’21-’2230PLUS SAKA F.C. / ΣΑΚΑ SPIRIT CUP HOLDERS ’21-’22

LOBBIANS F.C. ΘΡΊΑΜΒΕΎΤΕΣ  CONSOLATION CUP

Περισσότερα στο site του ΣΑΚΑ (saka.gr/αθλητικά/ΣΑΚΑ LIGA)
και στο youtube courtesy Αδάμ Πετρίτση ’00 στις διευθύνσεις:
Μεγάλος τελικός: https://youtu.be/PKzvjgeRDI8
Τελικός Consolation Cup: https://youtu.be/qznu75eUYv4
Τελικός ΣΑΚΑ Spirit Cup: https://youtu.be/QLN2egxjTbs



14 η ΣΑΚΑ LIGA / Βαθμολογία 2021-’22
Α ΄  Φ Α Σ Η  -  Τ Ε Λ Ι Κ Η  Κ ΑΤΑΤΑ Ξ Η  -  Ε Ν Ι Α Ι Α  Β Α Θ Μ Ο Λ Ο Γ Ι Α

Θ Ομάδα Ισοβαθμία Β Aγ. Ν-Ι-Η Γυπερ Γκατα
1 BOZOLEROS F.C. 28 10 9-1-0 44 10
2 CITIZENS F.C. (0β., +40gen) 27 10 9-0-1 54 14
3 GALACTICOS F.C. (0β., +34gen) 27 10 9-0-1 44 10
4 LOS CAFETEROS F.C. (0β., +33gen) 25 10 8-1-1 49 16
5 P.B. F.C. (0β., +28gen) 25 10 8-1-1 46 18
6 SAKATIDES F.C. (6β./2αγ.) 18 10 6-0-4 34 24
7 SOUL SAKA F.C. (0β./0αγ.,±0) 18 10 6-0-4 30 22
8 VICTORIOUS SECRET F.C. (0β./2αγ.,-6) 18 10 6-0-4 35 21
9 NEMESIS F.C. (0β., +7gen) 16 10 5-1-4 45 38

10 30PLUS SAKA F.C. (0β., +3gen) 16 10 5-1-4 28 25
11 PREDATORS F.C. (3β./1αγ.) 15 10 5-0-5 35 27
12 LOS COCODRILOS F.C. (0β.,±0,+9gen) 15 10 5-0-5 38 29
13 ΣΑΚΑTTACK F.C. (0β.,±0,+1gen) 15 10 5-0-5 32 31
14 DISCO NINJAS F.C. (0β./1αγ.,-4) 15 10 5-0-5 17 35
15 LOBBIANS F.C. 14 10 4-2-4 35 25
16 CUBANS F.C. (2β./2αγ,-3gen) 11 10 3-2-5 23 26
17 CUPA LIBRΕ F.C. (2β./2αγ,-13gen) 11 10 3-2-5 25 38
18 AGUANILE F.C. (0β./0αγ.) 11 10 3-2-5 35 33
19 ZULUSΑΟ F.C. (3β./1αγ.) 10 10 3-1-6 17 27
20 ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ 86/87 F.C. (0β./1αγ.) 10 10 3-1-6 20 36
21 ΜΠΕΜΠΗΔΕΣ F.C. 9 10 3-0-7 40 60
22 SUPERMARIOS F.C. 7 10 2-1-7 22 40
23 11 8 83 F.C. (0β., -35gen) 3 10 1-0-9 13 48
24 ΣΑΚΑΡΑΚΕΣ F.C. (0β., -38gen) 3 10 1-0-9 18 56
25 ΠΑΠΠΟΥΔΕΣ F.C. 0 10 0-0-10 12 82

ΟΜΑΔΑ  1ου ΟΜΙΛΟΥ ΟΜΑΔΑ 2ου ΟΜΙΛΟΥ ΟΜΑΔΑ 3ου ΟΜΙΛΟΥ
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ΣΑΚΑ LIGA Κύπελλο ΣΑΚΑ Super Cup League Cup Consolation Cup ΣΑΚΑ Spirit Cup Fair Play Most Improved
2007-'08 CLASS '92 F.C. CLASS '92 F.C. - - SAKALIGAΡΟΙ F.C. - 30PLUS SAKA F.C. -
2008-'09 CLASS '92 F.C. KZBC F.C. - - SAKA UNITED F.C. - 2002 UNITED F.C. ΘΡΑΣΥΤΑΤΟΣ F.C.
2009-'10 CLASS '92 F.C. CLASS '92 F.C. - - REMAL MADRID FC. - WIZARDS '05 F.C. 30PLUS SAKA F.C.
2010-'11 JOKERS F.C. 420 UNITED F.C. - - WIZARDS '05 F.C. SOUL SAKA F.C. ΠΑΠΠΟΥΔΕΣ F.C. DOPO F.C.
2011-'12 CLASS '92 F.C. JOKERS F.C. - - 30PLUS SAKA F.C. DISCO NINJAS F.C. 11 8 83 F.C. SAKA UNITED F.C.
2012-'13 PAGOSMIOS F.C. CITIZENS F.C. CITIZENS F.C. - SAKA UNITED F.C. DISCO NINJAS F.C. AGUANILE F.C. DESPERADOS R2008 F.C.
2013-'14 TITANS F.C. CITIZENS F.C. CITIZENS F.C. - GOLDIES F.C. DESPERADOS R2008 F.C. PAGOSMIOS F.C. ΣΕΛΕΣΑΟ '94/'95 F.C.
2014-'15 RE-PLAYBOYS F.C. RE-PLAYBOYS F.C. RE-PLAYBOYS F.C. PREDATORS F.C. 30PLUS SAKA F.C. PREDATORS F.C. ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ '86/'87 F.C. AGUANILE F.C.
2015-'16 ONE DROP F.C. CITIZENS F.C. ONE DROP F.C. ONE HIT WONDERS F.C. PIRATES F.C. ONE HIT WONDERS F.C. SAKATIDES F.C. CLASS MILLENIUM F.C.
2016-'17 GALACTICOS F.C. GALACTICOS F.C. GALACTICOS F.C. COLCHONEROS F.C. PREDATORS F.C. COLCHONEROS F.C. DISCO NINJAS F.C. SOUL SAKA F.C.
2017-'18 GALACTICOS F.C. GALACTICOS F.C. GALACTICOS F.C. PREDATORS F.C. ΠΑΝΘΗΡΕΣ F.C. PREDATORS F.C. ΠΑΠΠΟΥΔΕΣ F.C. SAKA'S FINEST F.C.
2018-'19 ONE DROP F.C. GALACTICOS F.C. ONE DROP F.C. ΣΑΚATTACK F.C. PREDATORS F.C. ΣΑΚATTACK F.C. SAKA ZULU F.C. ΠΑΠΠΟΥΔΕΣ F.C.
2019-'20 GALACTICOS F.C. ONE DROP F.C. - - SOUL SAKA F.C. DISCO NINJAS F.C. - -
2021-'22 P.B. F.C. P.B. F.C. Sept '22 Sept '22 LOBBIANS F.C. 30PLUS SAKA F.C. SAKATIDES F.C. AGUANILE F.C.

ΜΕ ΕΝΤΟΝΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΕΣ ΟΙ ΟΜΑΔΕΣ ΠΟΥ ΑΓΩΝΙΖΟΝΤΑΙ ΦΕΤΟΣ ΣΤΗ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ
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14 η ΣΑΚΑ LIGA / Βαθμολογία 2021-’22
β ΄  Φ Α Σ Η  -  Τ Ε Λ Ι Κ Η  Κ ΑΤΑΤΑ Ξ Η

4 ο ς  Ο Μ Ί ΛΟ Σ
Θ Ομάδα Ισοβαθμία Β Aγ. Ν-Ι-Η Γυπερ Γκατα
1 P.B. F.C. 24 10 8-0-2 32 11
2 CITIZENS F.C. (3β./2αγ, +2) 19 10 6-1-3 23 15
3 GALACTICOS F.C. (3β./2αγ, -2) 19 10 6-1-3 27 14
4 LOS CAFETEROS F.C. 13 10 4-1-5 17 20
5 BOZOLEROS F.C. 9 10 2-3-5 10 24
6 SAKATIDES F.C. 3 10 1-0-9 12 37

14 η ΣΑΚΑ LIGA / Βαθμολογία 2021-’22
Κ Α Ν Ο Ν Ι Κ Η  Π Ε Ρ Ι Ο Δ Ο Σ  Σ Α Κ Α  L I G A  -  Ε Ν Ι Α Ι Α  Β Α Θ Μ Ο Λ Ο Γ Ι Α

Θ Ομάδα Ισοβαθμία Β Aγ. Ν-Ι-Η Γυπερ Γκατα
1 P.B. F.C. 49 20 16-1-3 78 29
2 CITIZENS F.C. (3β./2αγ, +2) 46 20 15-1-4 77 29
3 GALACTICOS F.C. (3β./2αγ, -2) 46 20 15-1-4 71 24
4 VICTORIOUS SECRET F.C. 43 20 14-1-5 73 36
5 AGUANILE F.C. 39 20 12-3-5 92 49
6 LOS CAFETEROS F.C. 38 20 12-2-6 66 36
7 LOS COCODRILOS F.C. (0β., +25gen) 37 20 12-1-7 72 47
8 BOZOLEROS F.C. (0β., +20gen) 37 20 11-4-5 54 34
9 30PLUS SAKA F.C. 34 20 10-4-6 67 50

10 LOBBIANS F.C. 33 20 10-3-7 71 48
11 SOUL SAKA F.C. (3β./1αγ.) 30 20 10-0-10 52 54
12 PREDATORS F.C. (0β./1αγ, +8gen) 30 20 10-0-10 62 54
13 ΜΠΕΜΠΗΔΕΣ F.C. (0β./0αγ,-11gen) 30 20 10-0-10 84 95
14 NEMESIS F.C. (0β., +13gen) 29 20 9-2-9 73 60
15 CUPA LIBRΕ F.C. (0β., -1gen) 29 20 9-2-9 60 61
16 ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ 86/87 F.C. 28 20 9-1-10 53 77
17 ΣΑΚΑTTACK F.C. 26 20 8-2-10 51 61
18 ZULUSΑΟ F.C. 22 20 6-4-10 42 52
19 SAKATIDES F.C. 21 20 7-0-13 46 61
20 CUBANS F.C. (0β., -17gen) 20 20 3-2-5 44 61
21 SUPERMARIOS F.C. (0β., -19gen) 20 20 6-2-12 45 64
22 11 8 83 F.C. 18 20 6-2-12 52 78
23 DISCO NINJAS F.C. 16 20 5-1-14 29 84
24 ΣΑΚΑΡΑΚΕΣ F.C. 6 20 1-3-16 42 104
25 ΠΑΠΠΟΥΔΕΣ F.C. 2 20 10-0-10 31 139

ΟΜΑΔΑ  4ου ΟΜΙΛΟΥ ΟΜΑΔΑ 5ου ΟΜΙΛΟΥ ΟΜΑΔΑ 6ου ΟΜΙΛΟΥ

5 ο ς  Ο Μ Ί ΛΟ Σ
Θ Ομάδα Ισοβαθμία Β Aγ. Ν-Ι-Η Γυπερ Γκατα
1 VICTORIOUS SECRET F.C. 25 10 8-1-1 38 15
2 LOS COCODRILOS F.C. 22 10 7-1-2 34 18
3 LOBBIANS F.C. 19 10 6-1-3 36 23
4 30PLUS SAKA F.C. 18 10 5-3-2 39 25
5 PREDATORS F.C. 15 10 5-0-5 27 27
6 NEMESIS F.C. 13 10 4-1-5 28 22
7 SOUL SAKA F.C. 12 10 4-0-6 22 32
8 ΣΑΚΑTTACK F.C. 11 10 3-2-5 19 30
9 CUBANS F.C. 9 10 3-0-7 21 35

10 DISCO NINJAS F.C. 1 10 0-1-9 12 49

6 ο ς  Ο Μ Ί ΛΟ Σ
Θ Ομάδα Ισοβαθμία Β Aγ. Ν-Ι-Η Γυπερ Γκατα
1 AGUANILE F.C. 28 10 9-1-0 57 16
2 ΜΠΕΜΠΗΔΕΣ F.C. 21 10 7-0-3 44 35
3 CUPA LIBRΕ F.C. (3β./1αγ.) 18 10 6-0-4 35 23
4 ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ 86/87 F.C. (0β./1αγ.) 18 10 6-0-4 33 41
5 11 8 83 F.C. 15 10 5-0-5 39 30
6 SUPERMARIOS F.C. 13 10 4-1-5 23 24
7 ZULUSΑΟ F.C. 12 10 3-3-4 25 25
8 ΣΑΚΑΡΑΚΕΣ F.C. 3 10 0-3-7 24 48
9 ΠΑΠΠΟΥΔΕΣ F.C. 2 10 0-2-8 19 57

4ος Όμιλος
5ος Όμιλος

6ος Όμιλος

SCORER ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ
Θέση Αθλητής Ομάδα Αγ. Τέρματα

1η ΑΡΗΣ ΚΑΛΟΓΝΩΜΟΣ '03 AGUANILE F.C. 23 38
1η ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΑΡΙΟΛΕΑΣ '06 CUPA LIBRE F.C. 24 38
3η ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΝΙΚΟΛΕΑΣ '07 AGUANILE F.C. 23 33
3η ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ '16 NEMESIS F.C. 25 33
5η ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΖΟΜΠΟΛΑΣ '11 BOZOLEROS  F.C. 23 31
5η ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΟΥΝΑΔΗΣ '19 ΜΠΕΜΠΗΔΕΣ  F.C. 26 31
7η ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΚΟΛΙΝΤΖΑΣ '06 GALACTICOS  F.C. 26 30
8η ΛΕΟΝΑΡΔΟΣ ΣΕΪΔΑΣ '16 LOS CAFETEROS F.C. 23 27
8η ΛΟΥΚΑΣ ΚΑΦΟΥΝΗΣ ΄20 LOBBIANS  F.C. 26 27

10η ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΑΝΙΑΣ '20 30PLUS SAKA F.C. 26 26
ASSIST  ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ

Θέση Αθλητής Ομάδα Αγ. Τέρματα
1η ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΤΑΖΑΣ '03 AGUANILE F.C. 23 26
2η ΑΡΗΣ ΚΑΛΟΓΝΩΜΟΣ '03 AGUANILE F.C. 23 23
3η ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΚΟΛΙΝΤΖΑΣ '06 GALACTICOS  F.C. 26 14
4η ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΡΟΥΣΣΟΣ '12 LOS COCODRILOS F.C. 24 13
4η ΑΝΔΡΕΑΣ ΖΟΜΠΑΝΑΚΗΣ '04 CUPA LIBRE F.C. 24 13
6η ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΙΣΑΗΛΙΔΗΣ '10 CITIZENS F.C. 26 12
7η ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΝΙΚΟΛΕΑΣ '07 AGUANILE F.C. 23 11
7η ΜΙΧΑΛΗΣ ΜΑΝΩΛΑΚΗΣ '05 ΣΑΚATTACK F.C. 23 11

ΟΜΑΔΑ  1ου ΟΜΙΛΟΥ ΟΜΑΔΑ 2ου ΟΜΙΛΟΥ ΟΜΑΔΑ 3ου ΟΜΙΛΟΥ

SCORER ΚΥΠΕΛΛΟΥ ΣΑΚΑ
Θέση Αθλητής Ομάδα Αγ. Τέρματα

1η ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΖΟΜΠΟΛΑΣ '11 BOZOLEROS  F.C. 5 13
2η ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ '13 LOS CAFETEROS F.C. 4 7
3η ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΚΟΥΜΑΣ '17 P.B. F.C. 5 6
4η ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΘΙΟΥ '10 SOUL SAKA F.C. 2 5
4η ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΠΑΣ '17 P.B. F.C. 5 5
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Αγαπητοί συναπόφοιτοι,

Φ τάσαμε στο τέλος 
και της 8ης ΣΑΚΑ 
BasketLeague του 
εσωτερικού πρω-

ταθλήματος μπάσκετ των απο-
φοίτων του Σχολείου μας. Κυ-
ριακή 19 Ιουνίου ήταν η μέρα 
των τελικών, αφού έγινε προ-
σπάθεια να τελειώσει το πρω-
τάθλημα πιο νωρίς απ' ό,τι άλ-
λες χρονιές, ώστε να μην συ-
μπέσει με υποχρεώσεις και τα 
πρώτα μπάνια. Μεγάλος τελι-
κός, τελικός κυπέλλου και τελι-
κός consolation έγιναν τις δυο 
τελευταίες Κυριακές και ανα-
δείχθηκαν οι νικητές.

ΣΤΟ CONSOLATION CUP 
’22 νικητές βγήκαν οι SLOW
TROTTERS που κέρδισαν τους 
BRICKLAYERS. Οι SLOW επι-
βεβαίωσαν τα προγνωστι-
κά (όντως ξεκίνησαν το παι-
χνίδι σαν φαβορί) και κατά-
φεραν και κέρδισαν τον τρί-
το σε σημασία τίτλο της χρο-
νιάς. Μια ομάδα που συνήθι-
σε σε νίκες στο δεύτερο μισό 
της χρονιάς και κατάφερε να 
κοντράρει και τις καλύτερες 
ομάδες της λίγκας. Στον τελικό 
πήραν μια δύσκολη νίκη ενά-
ντια στους Brick, οι οποίοι επη-
ρεασμένοι από την καλοκαιρι-
νή διάθεση κόντραραν το παι-
χνίδι όπως μας έχουν συνηθί-
σει αφού ήταν πάντα μια ομά-
δα που παλεύει κάθε παιχνίδι 
μέχρι τελευταίο δευτερόλεπτο. 

Οι νικητές είχαν για άλλη 
μια φορά τον Καλαμάρα σε 
εξαιρετική βραδιά που οδή-
γησε την ομάδα στα πιο ψη-
λά σκαλοπάτια. Γεροσιδέρης 
και Βασιλαράς βοήθησαν με 
πόντους ριμπάουντ και καθο-
δήγηση για να φτάσει η ομάδα 
τους στη κατάκτηση του τίτ-

λου. Oι BRICK είχαν μια εξαιρε-
τική χρονιά που δυστυχώς δεν 
έκλεισε με κούπα. Έκλεισαν τη 
χρονιά με ήττα αλλά αυτό δε 
μειώνει την προσπάθεια που 
έκαναν σε όλη τη διάρκεια του 
πρωταθλήματος και που δίκαια 
τους κατέταξε στις πιο καλές και 
δυνατές ομάδες. Η εξέλιξη του 
σκορ ήταν εντυπωσιακή. Εναλ-
λαγές στο σκορ συνέχεια μέχρι 
και τα τελευταία δευτερόλεπτα 
όπου και κρίθηκε το ματς στο 
τελευταίο καλάθι.

Στον τελικό του Κυπέλλου 
οι NEMESIS κατάφεραν σε ένα 
καταπληκτικό παιχνίδι που κρί-
θηκε μετά από δύο παρατάσεις 

να σηκώσουν την κούπα ενά-
ντια στους ALL STARS.

Δυο από τις καλύτερες ομά-
δες από ξεκινήματος του πρω-
ταθλήματος μπάσκετ αναμε-
τρήθηκαν για τη κατάκτηση της 
δεύτερης τη τάξη κούπας. Νικη-
τές οι «τιμωροί» που είχαν σαν 
πρώτο βιολί τον Σμυρνή και πά-
ντα δίπλα του τον Σαμπατακά-
κη αλλά και την ασταμάτητη 
προσπάθεια όλης της ομάδας. 
Οι ηττημένοι θα μπορούσαν να 
θεωρηθούν και άτυχοι στο συ-
γκεκριμένο παιχνίδι με την απί-
στευτη εξέλιξη και τις δύο πα-
ρατάσεις. ALL STARS η ομάδα 
του Μάντζου που με την σκλη-

Από όλους
τους 

συμμετέχοντες 
και τους 

οργανωτές 
ένα μεγάλο 
ευχαριστώ 

στην 

GLAFKA 
CAPITAL 

και στην 

REY PABLO 
για την 

αμέριστη 
βοήθειά τους.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΣΤΟ FACEBOOK GROUP ΣΑΚΑ BASKETLEAGUE

ΣΑΚΑ BasketLeague
300 300 Α Π Ο Φ Ο Ι ΤΟ ΙΑ Π Ο Φ Ο Ι ΤΟ Ι  -  19  -  19 Ο Μ Α Δ Ε ΣΟ Μ Α Δ Ε Σ –  –  Π Ρ ΩΤΑΘΛ Η Μ ΑΠ Ρ ΩΤΑΘΛ Η Μ Α –  –  Κ Υ Π Ε Λ ΛΟΚ Υ Π Ε Λ ΛΟ –  –  CO N S O L AT I O NCO N S O L AT I O N

Τέλος σεζόν για την
8η ΣΑΚΑ BasketLeague



Αγ. Νικολάου 13
Βουλιαγμένη 166 71 Αθήνα

Τ 210 8990391 F 210 8955790
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Ανδρέας Παΐσιος ’89

ρότερη άμυνα στο πρω-
τάθλημα είναι μια από τις 
πιο πετυχημένες ομάδες 
του ΣΑΚΑ Μπάσκετ που 
πάντα βάζει δύσκολα σε 
όλους τους αντιπάλους.

Συγχαρητήρια και για 
αυτή τη χρονιά.

ΜΕΓΑΛΟΣ ΤΕΛΊΚΟΣ SBL ’22
IMMORTALS–NEMESIS 40-34

Ο μεγάλος τελικός 
βρήκε νικητές 
τους Immortals 

και τους έφερε στην κορυ-
φή για φέτος. Απέδειξαν 
και στον τελικό ότι ήταν 
μια πλήρης ομάδα με παί-
κτες που ο καθένας είχε 
τον ρόλο του. Για τους ητ-
τημένους που δε βρέθη-
καν σε καλή μέρα ο Γιαν-
νόπουλος δε κατάφερε να 
κάνει την διαφορά παρό-
λο που έπαιξαν εξαιρετική 

άμυνα σε σετ παιχνίδι. Δυο 
εξαιρετικές ομάδες με φο-
βερούς παίκτες που πρω-
ταγωνίστησαν σε όλο το 
πρωτάθλημα φέτος Δρα-
κάκης, Παπαηλιού, Σαρ-
ρής και Σμυρνής, Σαμπα-
τακάκης, Στρατηγός μας 
έδωσαν όμορφα παιχνίδια 
και προσωπικές ενέργει-
ες. Μακάρι να έχουμε του 
χρόνου και άλλα ρόστερ 
σαν αυτά. Πολλά Μπράβο 
σε όλους!

Η 8η σεζόν της ΣΑΚΑ 
Μπάσκετ με 20 ομάδες, 
με πάνω από 250 παίκτες 
μπορούμε να θεωρούμε 
ότι ήταν άλλη μια επιτυχη-
μένη χρονιά όπου πετύχα-
με τον βασικό στόχο μας. 
Να χαιρόμαστε το παιχνίδι 
που αγαπάμε, να βρισκό-
μαστε με φίλους και συνα-
ποφοίτους, να γυμναζόμα-

στε και να ομορφαίνουμε 
τα απογεύματα της Κυρια-
κής μας.

Όλα πήγαν καλά, προ-
βλήματα δεν υπήρχαν ή 
λύθηκαν άμεσα από την 
επιτροπή. Ενστάσεις, ποι-
νές, τσακωμοί δεν συνέ-
βησαν και ευχαριστούμε 
όλους ανεξαιρέτως γι' αυ-
τό.

Οι διαιτητές της ομο-
σπονδίας, οι κριτές από την 
Εσκα, η εταιρεία των στα-
τιστικών, οι γιατροί μας, οι 
επιστάτες μας και φυσικά ο 
ΣΑΚΑ, λύνοντας μας τα χέ-
ρια όποτε χρειάζεται, έδε-
σαν όλοι μαζί την προσπά-
θεια που κάναμε ώστε να 
υλοποιηθεί αυτό το ερασι-
τεχνικό πρωτάθλημα.

Το πρωτάθλημα που 
χωρίς τους χορηγούς μας 
ουσιαστικά δε θα μπο-
ρούσε να γίνει. Από όλους 
τους συμμετέχοντες και 
τους οργανωτές ένα με-
γάλο ευχαριστώ στην 
GLAFKA CAPITAL και στην 
REY PABLO για την αμέρι-
στη βοήθειά τους.

Ευχαριστούμε κάθε παί-
κτη και κάθε ομάδα ξεχω-
ριστά για την συνεργασία 
και την κατανόησή σας. 
Περιμένουμε καινούργιες 
ομάδες και παίκτες να πλαι-
σιώσουν τις προσπάθειές 
μας και δίνουμε ραντεβού 
πάλι τέλη Σεπτεμβρίου!

Καλό καλοκαίρι και 
υγεία σε όλους εσάς και τις 
οικογένειές σας.  

Του Σέργιου Παπαδόπουλου ’99
Διοργανωτή ΣAKA BasketLeague
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Anno!

Σε εξαιρετική χρονιά 
εξελίσσεται το 2022 
για τον Στέφανο Μπο-
νάνο ’78, ο οποίος έγι-

νε ο πρώτος από τη συντροφιά 
μας που πέτυχε ένα ιστορικό 
double, επικρατώντας σε δύο 
από τις διοργανώσεις του ΣΑ-
ΚΑ Backgammon Club μέσα 
στην ίδια χρονιά! Πιο συγκεκρι-
μένα, ο πολύπειρος συναπό-
φοιτός μας κατέκτησε αήττη-
τος το 26ο Πρωτάθλημα ΣΑΚΑ 
το οποίο διοργανώθηκε στη 
λέσχη μας την Κυριακή 22 Μα-
ΐου, ενώ παράλληλα πρώτευσε 
και στο 2ο Διαδικτυακό Πρω-
τάθλημά μας. Παράλληλα, μέ-
χρι ώρας παραμένει αήττητος 
στους έξι αγώνες του στο Βαλ-
κανικό Διαδικτυακό Διασυλλο-
γικό Πρωτάθλημα, οδηγώντας 
την ομάδα μας στη ζώνη των 
μεταλλίων. Ας πάρουμε όμως 
τα πράγματα από την αρχή:

Στην ετήσια γιορτή του ΣΑ-
ΚΑ Backgammon Club, η οποία 
επανήλθε στα προ «ιώσεων» δε-
δομένα διεξαγόμενη το Μάιο, ο 
Μπονάνος σημείωσε πέντε συ-

26ο Πρωτάθλημα (22.05.2022).

Στο περιθώριο 
του 26ου 

Πρωταθλήματος, 
πραγματοποιήθηκε 

και η απονομή 
των επάθλων της 
ΣΑΚΑ BG League 

(αποτελέσματα 
στον προηγούμενο 
Ερμή). Κατά σειρά 

(από αριστερά) 
οι βραβευθέντες: 
Ζούβελος (2ος), 
Καλτσάς (1ος), 
Μακρής (3ος).

Bon

νεχείς νίκες και κέρδισε με ευ-
κολία τον 7ο σχετικό του τίτλο, 
αφήνοντας πολύ μακριά τους 
Νίκο Ζούβελο ’74 και Μιχάλη 
Προυκάκη ’90, οι οποίοι έχουν 
από τέσσερις κατακτήσεις. Στη 
δεύτερη θέση τερμάτισε ο Σω-
τήρης Λουμίδης ’62, τρίτος ο 
Προυκάκης και τέταρτος ο Ζού-
βελος. Θα θέλαμε για πολλοστή 
φορά να ευχαριστήσουμε τον 
Πάτροκλο Κουδούνη ’91, ο 
οποίος σταθερά χορηγεί τα κύ-
πελλα που απονέμονται στους 
διακριθέντες του Πρωταθλήμα-
τός μας!

Εξίσου καταιγιστικός υπήρ-
ξε ο Μπονάνος και στο 2ο Δι-
αδικτυακό μας Πρωτάθλημα, 
όπου με απολογισμό δεκαπέ-
ντε νικών επί συνόλου δεκα-
οκτώ αγώνων, επικράτησε με 
χαρακτηριστική ευκολία. Δεύ-
τερος κατετάγη ο Κουδούνης, 
τρίτος (πάλι) ο Προυκάκης και 
τέταρτος (πάλι) ο Ζούβελος.

Ο μόνος τίτλος της περιό-
δου που... ξέφυγε από το Μπο-
νάνο (ισοβάθμησε με τον Ηλία 
Καλτσά ’87 στις θέσεις 3-4), 
ήταν το 3ο ΣΑΚΑ BG Race, το 
ετήσιο «κύπελλό» μας δηλα-



Σπέτσες
Παραδοσιακές
Κατοικίες

Τα Nησιά είναι ο ιδανικός τόπος απόδρασης 
από την καθημερινότητα, που θα σας χαρίσει 
τις καλύτερες διακοπές της ζωής σας!
Υπόδειγμα σπετσιώτικης αρχιτεκτονικής, με αρχοντική 
θωριά, τα Νησιά δικαίως έχουν χαρακτηριστεί ιστορικό 
μνημείο του νησιού. Oι αυτόνομες κατοικίες προσφέρουν 
άνετη διαμονή σε ένα περιβάλλον ζεστό και φιλόξενο. 

Τηλ κρατήσεων: 210 3462879, 3421279
E-mail: reservations@nissia.gr
Web page: www.nissia.gr
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δή, το οποίο κατέληξε με-
τά από συγκλονιστικούς 
αγώνες στα χέρια του Γιάν-
νη Ξυλά ’82. Δεύτερος κα-
τετάγη ο Νίκος Ζούβελος 
’74, ο οποίος μετά την αδυ-
ναμία του Κυπελλούχου να 
ταξιδέψει στην Κρήτη για 
την τελική φάση του Κυ-
πέλλου Ελλάδος, ανέλαβε 
την ευθύνη να εκπροσω-
πήσει τον σύλλογο.

Ατυχώς, η πορεία των 
εκπροσώπων μας στις τε-
λικές φάσεις των πανελλή-
νιων τίτλων, δεν μας απέφε-
ρε κάποια σημαντική διά-
κριση. Πολύ κοντά στο βά-
θρο των νικητών του Πα-
νελλήνιου Πρωταθλήμα-
τος, έφτασαν τόσο ο Καλ-
τσάς ο οποίος βγήκε τέ-
ταρτος, όσο και ο Ζούβε-
λος που ισοβάθμησε στις 
θέσεις 5-6. Ο τελευταίος 

ισοβάθμησε και στις θέσεις 
7-8 του Κυπέλλου Ελλάδος, 
αλλά η θέση αυτή αναμφί-
βολα αποτελεί πισωγύρι-
σμα, μετά τη δεύτερη του 
ιδίου το 2020 κι εκείνη του 
Μπονάνου το 2021.

Περνώντας στις διε-
θνείς διαδικτυακές διορ-
γανώσεις, αναμφίβολα η 
μεγαλύτερη διάκριση του 
θέρους, ήταν η 4η - 6η θέση 
του Νίκου Ζούβελου στο 
18th Heroes Tourney μετα-
ξύ ενενήντα έξι παικτών 
από όλο τον κόσμο, από 
τη στιγμή που η διοργάνω-
ση τελεί υπό την αιγίδα της 
Παγκόσμιας Ομοσπονδίας. 
Στον αντίποδα από πλευ-
ράς αγωνιστικής σημασί-
ας, αλλά διόλου ευκατα-
φρόνητο ως αποτέλεσμα, 
καταγράφεται η επικράτη-
ση του Μιχάλη Προυκάκη 

σε τρία (!) τζάκποτ της ομο-
σπονδίας της... Βραζιλίας.

Η προσοχή τώρα όλων 
μας στρέφεται φυσιολογι-
κά στην προσπάθεια της 
ομάδας μας στο Βαλκανι-
κό Διασυλλογικό Πρωτά-
θλημα, όπου τις τελευταίες 
αγωνιστικές έχουμε παγιω-
θεί στις θέσεις 2-4, αλλά και 
στη νέα, εντυπωσιακή προ-

σπάθεια του Παγκόσμιου 
Διαδικτυακού Πρωταθλητή 
2020 Γιώργου Λάζαρη ’07, 
ο οποίος προηγείται και στη 
φετινή διοργάνωση, έχο-
ντας απολογισμό έντεκα νι-
κών σε ισάριθμους αγώνες!

Οι ευχές μας συνοδεύ-
ουν πάντοτε τους διεθνείς 
μας παίκτες! 

Μιχάλης Προυκάκης '90

Α Ν  Ε Π Ι Θ Υ Μ Ε Ι Τ Ε  να ενταχθείτε στην εύθυμη πα-
ρέα μας από την ερχόμενη αγωνιστική χρονιά, η οποία 
θα ξεκινήσει τον Σεπτέμβριο, μη διστάσετε να επικοινω-
νήσετε με το Μιχάλη Προυκάκη, στο 6974466427.
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Επιμέλεια: Σαράντης-Άγγελος Σταμπούλογλου ’17

Ομάδα 
ποίημα!

Η ομάδα Παίδων-Κορασίδων
(Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Κ18)

Η ομάδα 4x200μ. 
μεικτή Κ16 τρίτη 

στον 4ο όμιλο 
του Πανελληνίου 
Πρωταθλήματος 

Κ16

Ο Νικόλας 
Χαρατσίδης ’20, 

δεύτερος νικητής 
στα 400μ. μετ’ 
εμποδίων στην 

κατηγορία Κ23, με 
την προπονήτρια 

Φωτεινή 
Κατσινέλη

sports

Η ομάδα στίβου του ΣΑΚΑ δια-
νύει ένα από τα καλύτερα κα-
λοκαίρια της ιστορίας της. Η 
μία επιτυχία διαδέχεται την 

άλλη και όλα δείχνουν πως η ομάδα μας 
είναι έτοιμη να κυνηγήσει ακόμα μεγαλύ-
τερες διακρίσεις στο μέλλον.

Η αρχή έγινε με το Πανελλήνιο Πρω-
τάθλημα Κ18 (Βόλος, 18-19 Ιουνίου 2022) 
όπου η ομάδα μας κατέλαβε την πρώ-
τη θέση στην ομαδική βαθμολογία τόσο 
στους Παίδες με 81,5 βαθμούς όσο και 
στις Κορασίδες με 103 πόντους, επίτευγ-
μα μοναδικό για την ιστορία του Συλλό-
γου. Το επόμενο Σαββατοκύριακο, 25-26 
Ιουνίου 2022, και τη Δευτέρα 27 Ιουνίου 
2022 διεξήχθη στο Καυτανζόγλειο Στά-
διο το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Α/Γ και 
Κ23 με τους μεγαλύτερους αθλητές του 
Συλλόγου μας να δείχνουν τα «δόντια» 
τους με καλά πλασαρίσματα και σπου-
δαίες διακρίσεις. Ιδιαίτερη στιγμή η κα-
τάληψη της τρίτης θέσης και η απονο-
μή του χάλκινου μεταλλίου στις ομάδες 
σκυταλοδρομιών 4x100 Γυναικών Κ23, 

4x400 Ανδρών Κ23 και 4x400 
Γυναικών Κ23.

Στο Πανελλήνιο Πρωτάθλη-
μα Κ16, που διεξάγεται σε 5 ομί-
λους σε ολόκληρη τη χώρα, ο 
ΣΑΚΑ για μια ακόμα χρονιά κα-
τέκτησε την κορυφή του 4ου 
ομίλου τόσο σε αγόρια όσο και 
σε κορίτσια με τη συγκεκριμένη 
φουρνιά αθλητών και αθλητρι-
ών να εντυπωσιάζει με τις επι-
δόσεις της και να φαίνεται πως 
διψάει για διακρίσεις και στις 
μεγαλύτερες κατηγορίες.

Οι επιτυχίες κι εκτός συ-
νόρων δεν λείπουν ούτε αυτό 
το καλοκαίρι από το παλμαρέ 
της ομάδας μας. Η Άννα-Μα-
ρία Ίβιτς κατέκτησε το χάλκι-
νο μετάλλιο στην Παγκόσμια 
Γυμνασιάδα ως μέλος της ομά-

δας 4x100μ. με επίδοση 47.88 
ενώ συμμετείχε και στο Βαλ-
κανικό Πρωτάθλημα Κ18 στα 
400μ. Στο ίδιο Πρωτάθλημα 
συμμετείχε και η Μαρία-Ε-
ριέττα Σπανού στα 3000μ. 
στην πρώτη της εμφάνιση με 
την εθνική ομάδα. Ο αθλη-
τής του Συλλόγου μας Νίκος 
Εμπέογλου ’15 κατέλαβε 
την τρίτη θέση στα 4x100μ. 
στο Βαλκανικό Πρωτάθλημα 
Σκυταλοδρομιών ως μέλος 
της εθνικής ομάδας με επίδο-
ση 39.23 και βρέθηκε εκ νέου 
στο τρίτο σκαλί του βάθρου 
στο Βαλκανικό Πρωτάθλημα 
Α/Γ με την ομάδα 4x100μ. και 
χρόνο 39.86. Ο αθλητής μας 
συμμετείχε και στα 200μ. στο 
τελευταίο Πρωτάθλημα όπου 
και κατέλαβε την 9η θέση.

Το φετινό καλοκαίρι έχει 
ακόμα πολλές συγκινήσεις να 
χαρίσει. Ευχόμαστε σε όλα τα 
μέλη της ομάδας Στίβου του 
ΣΑΚΑ ακόμα μεγαλύτερες επι-
τυχίες και να ολοκληρώσουν 
τις αγωνιστικές τους υποχρε-
ώσεις με πολλά μετάλλια. 
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Αγόρια Κ14. Τα 
Αγόρια Κ14 τερμάτι-
σαν στην πρώτη θέ-

ση του ομίλου τους. Παρά την 
ολοκλήρωση του πρωταθλήμα-
τος κανονίστηκε ένας άτυπος 
αγώνας ανάμεσα στην ομάδα 
μας και στην αντίστοιχη ομά-
δα της ΑΕΚ, η οποία κατέκτη-
σε την κορυφή του άλλου ομί-
λου στο ίδιο πρωτάθλημα. Το 
παιχνίδι ήταν πολύ δυνατό και 
τελικά η ομάδα του ΣΑΚΑ επι-
κράτησε με 3-1 σετ σκορπίζο-
ντας σε όλους χαμόγελα αισιο-
δοξίας για το μέλλον.
 Σόλων Σανιώτης ‘86

Κορίτσια Κ16. Με την ομάδα μας να μη συμμετά-
σχει στο πρωτάθλημα της συγκεκριμένης κατηγο-
ρίας της ΕΣΠΑΑΑ τη φετινή χρονιά λόγω της παν-

δημίας και της αδυναμίας συγκρότησης ομάδας, ο Σύλλο-
γός μας είναι αρκετά ευχαριστημένος από τη μαζική προ-
σέλευση νέων αθλητριών της Α’ και Β’ Γυμνασίου, οι οποί-
ες θα αποτελέσουν τον κορμό της ομάδας για την επόμενη 
χρονιά η οποία θα συμμετάσχει με αξιώσεις στο πρωτάθλη-
μα. Με την ίδια διάθεση και όρεξη θα ανανεώσουμε το ρα-
ντεβού μας για την νέα σεζόν στοχεύοντας σε ακόμα καλύ-

τερα αποτελέ-
σματα και φυ-
σικά στην προ-
σέλκυση ακόμα 
περισσότερων 
παιδιών που 
θα αγαπήσουν 
το βόλεϊ και θα 
σ τελεχώσουν 
τις ομάδες του 
ΣΑΚΑ. Καλό κα-
λοκαίρι με υγεία 
σε όλους!
 Αλέξανδρος

Αριστόπουλος 
‘08

v lley

Η ομάδα Αγο-
ριών Κ14 στον 

αγώνα απέναντι 
στην ΑΕΚ

Η ομάδα
Αγοριών Κ17

μεγαλύτερες προσδοκίες!
Νέα γενιά,

Αγόρια Κ17. Τα Αγόρια Κ17 έκα-
ναν μια αρκετά καλή εμφάνιση 
τερματίζοντας στην 6η θέση χά-

νοντας την πρόκριση στην τετράδα λό-
γω δύο παιχνιδιών στα οποία σημείωσαν 
μία νίκη και μία ήττα με 3-2 σετ. Τα παι-
διά έχοντας συμμετάσχει σε κάποια σετ 
στο πρωτάθλημα Κ18 (μεγαλύτερης ηλι-
κιακά κατηγορίας) κυνήγησαν την πρό-
κριση από την αρχή, όμως οι απουσίες 
ορισμένων παικτών σε κρίσιμα παιχνίδια 
μας οδήγησαν στην 6η θέση. Το σίγου-
ρο είναι ότι υπάρχει υλικό που ελπίζουμε 
να συνεχίσει να δουλεύει σκληρά, ώστε 
να έρθουν τα επιθυμητά αποτελέσματα.

Προπονητής: Σόλων Σανιώτης ‘86.
Αθλητές της ομάδας: Σπύρου Γιώρ-

γος (αρχηγός), Χριστόπουλος Ανέστης, 
Παπανικολάου Ορέστης, Παπαδημητρί-
ου Παναγιώτης, Κουρελής Δημήτρης, 
Πανόπουλος Ιωάννης, Κουντούρης Ορέ-
στης, Παντελόπουλος Αριστομένης, Βλα-
χογιάννης Σταύρος, Τζοάννος Δημήτρης, 
Σπυρόπουλος Νικόλαος, Κολιός Νικόλας, 
Τριανταφυλλίδης Φίλιππος, Βαλσαμής 
Χάρης, Παπαγεωργίου Δημήτρης.

Σόλων Σανιώτης ‘86

Επιμέλεια:
Σαράντης-Άγγελος
Σταμπούλογλου ’17,
Έφορος τμήματος Στίβου ΣΑΚΑ
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ΗΡΑ ΒΑΛΣΑΜΑΚΗ 
ΡΑΛΛΗ

Με βαθιά συγκίνηση 
και θλίψη αποχαιρε-

τώ στο στερνό της ταξίδι 
– την αγαπημένη μας Ήρα 
Βαλσαμάκη Ράλλη – ένα 
από τα πλέον διακεκριμέ-
να και προσφιλή μέλη της 
Κολλεγιακής Κοινότητας. 
Ο αναπάντεχος θάνα-
τός της συγκλόνισε όλους 
μας. Θέλω να γράψω λίγα 
λόγια, μέσα από την καρ-
διά μου, το δικό μου προ-
σωπικό αντίο σε μια ξεχω-
ριστή φίλη, με την οποία 
μας ένωσαν κοινές προ-
σπάθειες επί πολλά χρό-
νια, ιδίως στο Κολλέγιο.

Θα μπορούσα να ανα-
φέρω πολλά για την Ήρα, 
την πολυσχιδή δράση της 
και προσφορά της.

Δεν θα το κάνω. Μι-
λούν από μόνα τους πολύ 
εύγλωττα τα όσα έπραξε 
στη διάρκεια της μεστής 
ζωής της – αφήνοντας 
ανεξίτηλο το αποτύπωμά 
της. Θα εστιάσω στα πιο 
σημαντικά.

Η Ήρα Βαλσαμά-
κη-Ράλλη γεννήθηκε 
στην Αθήνα. Σπούδα-
σε στο Αμερικανικό Κολ-
λέγιο Ελλάδας (Pierce 
College), στο Πανεπι-
στήμιο Αθηνών (Ιστο-
ρία – Αρχαιολογία), 
στο Boston University 
USA (Education), στο 
Reading University UK 
(Comparative Education) 
κα ι  σ το  St a n ford 
University USA (Μass 
Μedia for Education). 

Υπήρξε υπότροφος του 
Ιδρύματος Κρατικών 
Υποτροφιών (ΙΚΥ) του 
Υπουργείου Παιδείας της 
Δανίας, του Ιδρύματος 
Fulbright.

Υπηρέτησε ως αρχαιο-
λόγος στο Εθνικό Αρχαι-
ολογικό Μουσείο, δίδαξε 
στη Δευτεροβάθμια Εκ-
παίδευση και στις Σχολές 
Επιμόρφωσης Διδακτικού 
Προσωπικού του Υπουρ-
γείου Παιδείας.

Διετέλεσε ιδρυτι-
κό στέλεχος και Διευ-
θύντρια της Εκπαιδευ-
τικής Ραδιοτηλεόρασης 
του Υπουργείου Παιδεί-
ας, Εθνικός Εκπρόσωπος 
του Υπουργείου Παιδεί-
ας στην Επιτροπή Παιδεί-
ας στην Ευρωπαϊκή Ένω-
ση και μέλος του Δ.Σ. της 
ΟΛΜΕ. Διετέλεσε επίσης 
Γενικός Γραμματέας Ισό-
τητας, Πρόεδρος του Κέ-
ντρου Ερευνών για θέματα 
Ισότητας (ΚΕΘΙ), Αντινο-
μάρχης και Αντιδήμαρχος 
Αθηναίων (1990-2010).

Υπήρξε μέλος του Σω-
ματείου ΕΕΙ από το 1990, 
διετέλεσε και μέλος Δ.Σ. 
από το 2010 έως το 2021 
– καθώς επίσης Πρόεδρος 
της Εκπαιδευτικής Επι-
τροπής και της Επιτρο-
πής Εισαγωγής Μαθητών. 
Οι σημαντικότερες δρά-
σεις ήταν επιγραμματικά 
οι εξής:

– Εκπόνηση κανονι-
σμού λειτουργίας του ΔΣ.

– Επέκταση του ωρα-
ρίου απασχόλησης των 
βοηθών δασκάλων (1η και 
2α Δημοτικού).

– Στενή συνεργασία με 
μέλη της Διεύθυνσης για 
το ιστορικό αρχείο του 
Κολλεγίου.

– Συνεργασία με μέλη 
της Διεύθυνσης και τον κ. 
Α. Δοξιάδη για τη διδα-
σκαλία των αγγλικών στο 
Κολλέγιο.

– Συνεργασία με μέλη 
της Διεύθυνσης και τον κ. 
Α. Δοξιάδη για εκπαιδευ-
τική αξιοποίηση της δωρε-
άς Γ. Οικονόμου.

Υπήρξε επίσης μέλος 
του Συλλόγου Αποφοί-
των του Pierce College, 
Πρόεδρος του Συλλόγου 
Υποτρόφων Fulbright, 
Αντιπρόεδρος του Σώμα-
τος Ελληνίδων Οδηγών 
(ΣΕΟ) και Αντιπρόεδρος 
του Δ.Σ. του Φεστιβάλ 
Αθηνών.

Συνέγραψε βιβλία εκ-
παιδευτικού και πολιτι-
κού περιεχομένου και επί 
σειρά ετών υπήρξε αρ-
θρογράφος στο περιοδι-
κό «Πολιτικά Θέματα». 
Εκπροσώπησε το Υπουρ-
γείο Παιδείας και τον Δή-
μο Αθηναίων σε διάφορες 
διεθνείς συναντήσεις και 
συνέδρια.

Μέσα από την συνερ-
γασία μας, γνώρισα μια 
Ήρα ανθρώπινη, ηθική, 
έντιμη, αξιοπρεπή, ειλι-
κρινή, συνεπή, ευσυνείδη-
τη, σεμνή, απλή, ευθαρσή, 
υπεύθυνη, δυναμική, ανι-
διοτελή, αμερόληπτη, και 
με πολλά άλλα χαρίσμα-
τα – ατελείωτα! Ήταν επι-
στήμων, με βαθιά γνώση 
του λειτουργήματος της 

Παιδείας, καλλιεργημέ-
νη, με πολλά ενδιαφέρο-
ντα, ακούραστη, και πά-
ντα πρόθυμη να βοηθήσει.

Με τον αγαπημένο της 
Σπύρο, δημιούργησαν μια 
όμορφη οικογένεια – που 
της έδινε μεγάλη χαρά. 
Απέκτησαν δυο εξαιρετι-
κά παιδιά, την Νάντια και 
τον Βασίλη, που στάθη-
καν κοντά της μέχρι το τέ-
λος. Υπήρξε υποδειγματι-
κή οικογενειάρχης, έζησε 
και ένιωσε όλες τις χαρές 
της ζωής, ως σύζυγος, μη-
τέρα, γιαγιά, αλλά και ως 
καταξιωμένος άνθρωπος.

Θα μας λείψει πολύ 
η Ήρα. Θα λείψει πρωτί-
στως στην οικογένειά της, 
στον σύζυγό της, στα παι-
διά της, στα εγγόνια της. 
Θα λείψει όμως και σε 
όλους εμάς, στους φίλους 
της, στους συνεργάτες 
της. Θα μας λείψει η σοφία 
της, η δύναμη της προσω-
πικότητάς της και το θάρ-
ρος της γνώμης της. Επι-
σημαίνω: το θάρρος της 
γνώμης της. Η Ήρα ήταν 
μεγάλο «συν» (+) για το 
Κολλέγιό μας και για την 
κοινωνία ευρύτερα.

Αγαπημένη μου φίλη, 
Ήρα, ήσουν Κυρία με «Κ» 
κεφαλαίο.

Κυρία έζησες και Κυ-
ρία έφυγες.

Ήσουν μια αυθεντική 
και υποδειγματική «Κολ-
λεγιάνα»!

Θα παραμείνεις ανεξί-
τηλη στην καρδιά και στη 
σκέψη όλων μας.

Νίκος Α. Τσαβλίρης ‘66
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ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 
ΚΥΡΙΑΚΗΣ ‘22

Φίλε μου, ποιος θα φα-
νταζόταν ότι εκείνη η 

Τρίτη δε θα στιγματιζόταν 
από τα αποτελέσματα των 
Πανελλαδικών, αλλά από 
την αποχώρησή σου από 
τούτο τον κόσμο. Τα θλι-
βερά αυτά νέα συνέτρι-
ψαν όλους όσοι σε γνώρι-
ζαν. Όλους όσοι γνώριζαν 
το παιδί με το χαμόγε-
λο-διαρκείας, τη χαλαρό-
τητα, το χιούμορ και την 
ευφυΐα. Είχες πραγματι-
κά έναν ξεχωριστό τρόπο 
να ηρεμείς ένα φορτισμέ-
νο περιβάλλον και στο τέ-
λος να κάνεις όλους να γε-
λάσουν. 

Από την πρώτη γυ-
μνασίου που γίναμε συμ-
μαθητές και φίλοι (η μοίρα 
μας το είχε προγραμματί-
σει ως αλφαβητικοί γείτο-
νες: Κυριάκης-Κύρκος) σε 
θυμάμαι ως την ψυχή της 
παρέας, τον πρόεδρο, τον 
αρχηγό των αθλητικών 
ομάδων αλλά και ως τον 
μαθητή που είχε διαρκώς 
ένα τοστ στο στόμα του 
στο διάλειμμα του ενός 
τετάρτου. Χαρακτηριστι-
κές ήταν οι νίκες στο τουρ-
νουά ποδοσφαίρου στο 
γυμνάσιο κατά τις οποί-
ες μας «κουβαλούσες» ως 
ένας από τους καλύτερους 
στο άθλημα. Δε δίσταζες 
να κάνεις πλάκες με τους 
καθηγητές κάνοντας έτσι 
πιο προσωπική τη σχέση 
σας. Οι ίδιοι από νωρίς εί-
χαν ξεχωρίσει την ποιότη-
τα του χαρακτήρα σου και 
σε εκτιμούσαν ιδιαίτερα, 

χωρίς καμία εξαίρεση. Δεν 
θα ξεχάσω ποτέ τα αστεία, 
τις εκδρομές και το χαλα-
ρό περπάτημα στους δια-
δρόμους του Μπενακείου 
«ρυμουλκούμενος» από 
την τσάντα του μπροστι-
νού σου.

Δυστυχώς η νεανική 
ορμή και η άτιμη αυτή άτυ-
χη στιγμή, σου έκοψαν το 
νήμα της ζωής τα ξημερώ-
ματα εκείνης της Τρίτης.
Πόσο άδικο!

Γνωρίζοντάς σε, γνω-
ρίζοντας τη θέληση και τις 
ικανότητές σου, είμαι σί-
γουρος ότι θα είχες κατα-
φέρει ό,τι ήθελες. Οι ανα-
μνήσεις μας όμως θα σε 
κρατούν ζωντανό στις 
καρδιές όλων μας.

Αντίο Παναγιώτη,
αντίο φίλε μου,
αντίο συμμαθητή...

Κωνσταντίνος 
Κύρκος ‘22

ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ 
ΣΙΔΕΡΗΣ ‘76

Ο απόλυτος, ο μοναχικός, 
ο ακραίος, ο ευφυής, ο 

σκακιστής (Υπήρξε μέλος 
της εθνικής ομάδας), ο σι-
νεφίλ, ο γκουρμέ, ο λαί-
μαργος, ο πιστός φίλος…

Πρόεδρος Εφετών Δι-
οικητικών Δικαστηρίων. 
Τον είχα καλέσει σε κά-
ποιο παιδικό παρτάκι της 
τάξης του 1976… μετά το 
Σχολείο χαθήκαμε. Πριν 
10 χρόνια έμαθε ότι από 
το 1996, δύο φορές τον 
μήνα μαζευόμαστε όσοι 
’76 θέλουν. Μου τηλεφώ-
νησε, κολλήσαμε ξανά. 
Του συνέστησα γιατρούς, 

οικιακή βοηθό, μέχρι και 
κουρέα!  Κάπως βρήκε το 
χαμόγελο του, όμως έτρω-
γε και κάπνιζε πολύ… Έτσι 
έφυγε στις 10/1/2022. Με 
πήραν τηλέφωνο. «Είστε 
ο... Τον πήγαμε στα επεί-
γοντα... Κατέληξε. Σας 
βρήκα… μόνο για εσάς μι-
λούσε… Ο Φώστερ… Ο 
Φώστερ… Ξέρετε αν έχει 
συγγενείς;». Δεν είχε κα-
νέναν. Ένα βράδυ θυμάμαι 
με νευρίασε και του είπα εν 
βρασμώ να μην ξανάρθει. 
«Να πάω αλλού; Δεν έχω 
φίλους, μόνο εσένα». Τρο-
μερή τιμή κι ευθύνη ταυ-
τόχρονα… Καλό ταξίδι, 
Νικηφόρε μου!

Κωνσταντίνος
Σ. Φωστηρόπουλος ‘76

ΝΙΚΟΣ 
ΚΑΤΣΙΛΙΒΑΣ ‘58

Με τον Νίκο γνωριζόμα-
στε 75 χρόνια. Ξεκι-

νήσαμε συμμαθητές, πε-
ράσαμε απ’ το στάδιο της 
φιλίας και καταλήξαμε 
αδέλφια.

Σε όλα αυτά τα χρό-
νια, δεν εντόπισα σ’ εκεί-
νον ούτε μια υστερόβου-
λη σκέψη, ούτε ένα ψήγμα 
αντιπαλότητας με οποιον-
δήποτε.

Αυτά βρίσκονταν έξω 
από το αξιακό του σύστη-
μα

Άλλα τον κινούσαν και 
έδιναν νόημα στη ζωή του.

Ήταν η ακλόνητη πί-
στη του στη φιλία, ο σεβα-
σμός και η λατρεία του στη 
φύση, η αγάπη του για όλα 
τα μικρά και ταπεινά.

Κανείς, απ’ όσους τον 

γνωρίζανε, δε θα ξεχάσει 
την αγάπη του για τον κή-
πο του και τα λουλούδια, 
που φρόντιζε με ξεχωριστή 
επιμέλεια, την μέριμνά του 
για όλα τα μικρά και ανή-
μπορα ζώα.

Δεν απέκτησε δική του 
οικογένεια. Αγαπούσε, 
όμως, όλα τα παιδιά των 
μελών της στενής μας πα-
ρέας κι εκείνα του ανταπέ-
διδαν αυτή την αγάπη αβί-
αστα.

Διεθνής ήταν η ανα-
γνώριση της συλλογής του 
γραμματοσήμων και βα-
θιές οι γνώσεις του κλασ-
σικής μουσικής και λαο-
γραφίας.

Το πάθος και οι γνώ-
σεις του για την φωτογρα-
φία έδωσαν όγκο και περι-
εχόμενο στην ιστορία της 
στενής μας παρέας, αφού 
ήταν ο επίσημος φωτογρά-
φος των αναζητήσεων και 
εκδρομών μας.

Κανείς μας δεν μπορεί 
να ξεχάσει, πώς οργανώ-
ναμε τις εκδρομές μας κά-
τω απ’ την μεγάλη μουριά 
του φιλόξενου κήπου του.

Με τις φωτογραφίες τις 
δικές του και του αείμνη-
στου Γιάννη, ζωντανεύουν 
ξανά όλες οι ανεπανάλη-
πτες στιγμές που περάσα-
με περπατώντας σε βουνά, 
λίμνες και ποτάμια, όποτε 
μας δινόταν η ευκαιρία.

Τι να πρωτοθυμηθώ: 
τον Όλυμπο, την Γκαμή-
λα και την Δρακολίμνη, 
τον Σμόλικα απ’ τους Πά-
δες, τα Ζαγοροχώρια και 
τη χαράδρα του Βίκου, την 
Πωγωνιανή, τον Ταϋ γετο, 
τη Νέδα, τον Άραχθο, τη 
Ροδόπη, τον Νέστο και 
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τα Θρακικά Τέμπη, τον 
Έβρο, τον Ρήνο, τον Νέ-
καρ, τη Χαϊδελβέργη, το 
Regensburg, τον Μέλανα 
Δρυμό, την Τσεχία, τα μο-
νοπάτια και τα μοναστή-
ρια στο Άγιο Όρος.

Και σε όλα αυτά ο Νί-
κος, να φωτογραφίζει συ-
νέχεια και να χαίρεται σαν 
παιδάκι, γι’ αυτά που βλέ-
πει, που ακούει και μαθαί-
νει.

Αυτή την εικόνα θα 
κρατήσω στη μνήμη μου 
από τον Νίκο: σ’ ένα χω-
ράφι γεμάτο παπαρούνες 
έξω από το Καλπάκι, να 
είναι γονατισμένος και να 
φωτογραφίζει ευτυχισμέ-
νος παπαρούνες, λουλου-
δάκια, πεταλούδες και μέ-
λισσες.

Η συντροφιά του μας 
έκανε όλους πιό καλούς 
ανθρώπους.

Χαράλαμπος 
Κομσέλης ‘58

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Σ. 
ΤΕΓΟΠΟΥΛΟΣ ‘52

Με γλυκύτητα κι ευγέ-
νεια άντεξες τα πιο δύ-

σκολα στη διαδρομή της 
ζωής σου.

Δημιούργησες μέσα 
από τις στάχτες και έφτα-
σες ψηλά!

Το Κολλέγιο σε αγκά-
λιασε κι εσύ το εμπιστεύ-
τηκες και το αγάπησες σαν 
το δεύτερό σου σπίτι. Τις 
καλύτερες ιστορίες μας 
έλεγες!

Σε στήριξε, τότε οικό-
τροφος και σου έδωσε τη 
δύναμη, αγάπη, γνώση 
και την χαρά να συνεχί-
σεις τη ζωή σου. Έτσι αρ-

γότερα έδωσες τη σκυτά-
λη με μεγάλη υπερηφάνεια 
και σ' εμάς.

Μπαμπά, Παππού, κα-
λό ταξίδι!

Έλενα 
Τεγοπούλου

GEORGE 
CARYOTAKIS ‘47

Ge orge  At h a n a s iu s 
Car yota k is passed 

away on November 22nd, 
2021. He graduated in 
1947, 3rd in a class of 23 
students. He was student 
council President, Editor 
in chief of “The Athenian”, 
Thesaurus, 1947. And 
winner of the Howland 
and Delta Prizes. George 
and 3 others from the 1947 
graduating class traveled 
on the same boat to New 
York, with scholarships 
to at tend American 
Universities. George and 
Andreas Akrivos attended 
Syracuse University, and 
remained lifelong friends.

George studied at 
Syracuse, he graduated 
class Valedictorian in 1951 
with a B.S. in Engineering. 
He earned a scholarship to 
attend Stanford University 
in CA where he was 
awarded a Master’s of 
Science in 1953 and a PhD 
in 1955. Both in Electrical 
Engineer ing. George 
married fellow Graduate 
student Marilyn Downs 
in 1953. They settled in 
Portola Valley and had 
three children.

G e o r g e  b e g a n 
his career at Varian 
Associates (one of the 

industry leaders of Silicon 
Valley) in 1956, where his 
first significant scientific 
contribution was to design 
and manufacture a very 
High-Power Klystron 
achieving an amazing 1 
Megawatt CW at X-band. 
This became the new State 
of the Art for Klystrons. 
Subsequently, George rose 
at Varian Associates to 
President of the Electron 
Device Group.

Varian continued to 
set world records with 
High-Powered Klystrons, 
including those used 
in anti-ballistic missile 
(ABM) defense systems.

In 1977 he took 
a 2-year sabbat ica l 
from Varian to attend 
the Harvard Business 
S c ho o l ’s  Ad v a n c e d 
Management Program. 
Nine years later, in 1986 
he accepted a position as 
Chief Financial Officer of 
Thermo Electron, a U.S. 
Fortune 500 Company 
headquartered in Boston, 
MA and founded by 
George Hatsopou los 
PhD. Doctors Caryotakis 
and Hatsopoulos had 
known each other since 
childhood in Filothei. As 
young teenagers, they 
were members of the 
clandestine Greek youth 
resistance movement 
against the Nazis during 
the German occupation of 
Athens, and both of their 
houses. He later served 
as Liaison for Varian 
Associates European 
Operations out of Zug, 
Switzerland. In 1988 he 

married Lisa Bechtel and 
returned to Palo Alto. 
They had two children.

D r .  C a r y o t a k i s 
returned to Stanford in 
1991 and was appointed 
Head of the Klystron –
Microwave Department 
at  Sta n ford Li nea r 
Ac c e ler at or  C ent er 
(SLAC). He worked at 
that high-energy physics 
facility,

which was constructing 
a particle collider known 
as the B Factory. The $177- 
million project was funded 
by the U.S. Department 
of Energy. The B Factory 
required a power source 
capable of producing 
an electron beam with 
three times the energy 
of the existing positron 
beam. Dr. Caryotakis 
and his team of engineers 
successfully developed 
a n E lec t ron B ea m 
Klystron by employing 
novel techniques that 
a c c o m p l i s h e d  t h e 
competing demands of 
bandwidth and efficiency. 
George retired from 
Stanford in 2006 after the 
successful completion of 
this project. Dr. George 
Caryotakis’ contributions 
to science have been 
included in the Niels Bohr 
Library.

George is survived by 
his wife Lisa, five children; 
Alexandra, Eleni, Peter, 
Paul, Christine, eight 
Grandchildren and four 
Great-grandchildren.

So long dear cousin!...
Nikos 

Skayannis x76
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Επιμέλεια: Χρήστος Μεγκουσίδης ‘10 & Ανδρέας Σαραντόπουλος ’19
ΒιβλίοΒιβλίο

ΦΑΙΗ ΜΠΑΡΜΠΑΛΙΑ-ΜΑΝΕΣΗ ‘99

Η τέχνη
της ζωής

Εκδόσεις Γκοβόστη, 2022

Η Φαίη Μπαρμπαλιά - 
Μάνεση επιμελήθη-

κε το βιβλίο «Η Τέχνη της 
Ζωής, 135 Αποτυπώματα», 
από τις εκδόσεις Γκοβόστη, 
με φιλανθρωπικό σκοπό. 
Ποιήματα και πεζά κείμε-
να, βγαλμένα από τη ζωή 
από 135 συμμετέχοντες, 
κοσμούν την έκδοση αυτή. 
Πρωταγωνιστούν η αγάπη, 
ο έρωτας, η δύναμη ψυχής, 
οι αξίες, η καλοσύνη, η χα-
ρά, η αισιοδοξία, η απώ-
λεια, η ελπίδα. Όλα τα έσο-
δα θα διατεθούν, για την 
πρόληψη και την καταπο-
λέμηση του καρκίνου του 
μαστού, στο Παναρκαδικό 
Νοσοκομείο Τρίπολης, μέ-
σω της μη κερδοσκοπικής 
αστικής εταιρείας «Η Τέχνη 
της Ζωής». 

ΠΑΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ‘94

Θησέας για
μια εβδομάδα
Εκδόσεις Κέδρος, 2022

Ολοι μας έχουμε κάνει 
μια ευχή και μετά την 

έχουμε δει να πραγματο-
ποιείται ακριβώς όπως την 
ζητήσαμε. Αυτό συνέβη και 
στον Νικόλα. Προσπάθησε 
να προσεγγίσει την Βερό-
νικα και βρέθηκε αντιμέ-
τωπος με όλη την τάξη να 
τον κοροϊδεύει. Ευχήθηκε 
λοιπόν να εξαφανιστεί, να 
ήταν κάποιος άλλος, γεν-
ναίος σαν τον Θησέα. Η ευ-
χή του έφτασε μέχρι την κο-
ρυφή του Ολύμπου. Ο Δίας 
την άκουσε και, σαν αιώνιο 
πειραχτήρι, αποφάσισε να 
την πραγματοποιήσει.

Έτσι, ο Νικόλας από 
ντροπαλό παιδί έγινε Θη-
σέας. Για πάντα; Όχι! Μόνο 
για μια εβδομάδα. Ταξίδεψε 
από την αρχαία Αθήνα μέ-
χρι το παλάτι του Ποσειδώ-
να και του Μίνωα στην Κνω-
σό. Αντιμετώπισε εχθρούς, 
εμπιστεύθηκε φίλους, γνώ-
ρισε όμορφες πριγκίπισσες, 
μονομάχησε με τον τρομε-
ρό Μινώταυρο. Θα τα κα-
ταφέρει να επιστρέψει στο 
σχολείο του; 

ΜΑΝΟΣ ΚΟΥΜΕΝΤΑΚΗΣ ‘69

Έλληνας
και Φράγκος

Εκδόσεις Μ. Σιδέρη, 2021

Στη μεσαιωνική Ελλάδα 
του 13ου και 14ου αιώ-

να, Βυζαντινοί και Φράγκοι, 
Ενετοί, Γενοβέζοι και Κατα-
λανοί, καθώς και κάθε λο-
γής τυχοδιώκτες και πειρα-
τές, συγκρούονται. Την επο-
χή αυτή γεννιέται στο Ανά-
πλι ο ήρωας του βιβλίου, ο 
Μανουήλ Σγουρός ή Σγου-
ρομάλλης, από πατέρα Έλ-
ληνα και μητέρα Φράγκα.

Ο Μανουήλ, ως ταλα-
ντούχος τροβαδούρος, 
αλλά και χάρη στη μεικτή 
αρχοντική καταγωγή του, 
τη μόρφωση και τη γλωσ-
σομάθειά του, είναι καλο-
δεχούμενος στα παλάτια 
των ηγεμόνων που διαφε-
ντεύουν τις διάφορες περι-
οχές της Ελλάδας την επο-
χή αυτή. Συμμετέχει στη 
ζωή τους, στις συγκρούσεις 
τους και μαθαίνει από πρώ-
το χέρι τα γεγονότα και τις 
ιστορίες τους.

Μια παραμελημένη και 
άγνωστη για πολλούς περί-
οδος της ιστορίας μας, πα-
ρουσιάζεται στις σελίδες 
αυτού του βιβλίου.  

ΖΗΝΩΝ ΖΑΜΠΑΚΙΔΗΣ ‘86

Οικονομικά, για να
καταλαβαίνουμε τις ειδήσεις

Εκδόσεις Διόπτρα, 2022

Το οικονομικό βιβλίο του 
Ζήνωνα Ζαμπακίδη κυ-

κλοφόρησε τον Φεβρου-
άριο από τις εκδόσεις Δι-
όπτρα. Σε αυτό επεξηγού-
νται τριάντα οικονομικές 
έννοιες και όροι, παραδοσι-
ακοί και σύγχρονοι, για να 
καταλαβαίνουμε τι βλέπου-
με στις ειδήσεις και τι δια-
βάζουμε στις εφημερίδες. Η 
ανάλυση γίνεται με ζωντα-
νό και κατανοητό τρόπο γε-
μάτο παραδείγματα συχνά 
επικεντρωμένα στην Ελλά-
δα. Τον πρόλογο έγραψε 
η Χρύσα Λέβεντη, εμπει-
ρογνώμονας της Κομισιόν, 
του ΟΟΣΑ και του Ελληνι-
κού Υπουργείου Οικονομι-
κών. 






