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Δπραξηζηείεο  

 
 

Πξσηίζησο, ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ ηελ θ. Βαζηιηθή Λαιαγηάλλε γηα ηε κεγάιε 

ηηκή πνπ κνπ έθαλε λα αλαιάβεη ηελ επίβιεςε ηεο δηπισκαηηθήο κνπ εξγαζίαο θαζψο 

θαη γηα ηελ πνιχηηκε βνήζεηα θαη θαζνδήγεζή πνπ κνπ πξνζέθεξε ζε φια ηα ζηάδηα 

εθπφλεζεο ηεο παξνχζαο κειέηεο. 

 

 

Δπίζεο ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ θαη ηα άιια δχν κέιε ηεο ηξηκεινχο επηηξνπήο κνπ, 

θ. Αζηέξε Υνπιηάξα θαη θ. Νηθφιαν Σδηθάθε γηα ην ρξφλν πνπ κνπ αθηέξσζαλ θαη ηηο 

πνιχηηκεο ππνδείμεηο ηνπο. 

 

 

 Έλα κεγάιν επραξηζηψ νθείισ θαη ζηε θίιε θαη ζπλθνηηήηξηά κνπ θ. Βαξβάξα 

Γεσξγνπνχινπ γηα ηε βνήζεηα πνπ κνπ πξνζέθεξε ζηε ζπιινγή απαξαίηεησλ γηα ηε 

δηπισκαηηθή κνπ εξγαζία ζηνηρείσλ απφ ην Γξαθείν Σχπνπ ηεο Βνπιήο ησλ Διιήλσλ 

θαη θπξίσο γηα ηελ εζηθή ππνζηήξημή ηεο θαζ΄φιε ηε δηάξθεηα ησλ ζπνπδψλ κνπ. 

 

 

Σέινο, επραξηζηψ ηνλ παηέξα κνπ Αζαλάζην θαη ηνλ αδειθφ κνπ Κσλζηαληίλν ρσξίο 

ησλ πιηθή θαη εζηθή ππνζηήξημε ησλ νπνίσλ ζα ήηαλ αδχλαην λα νινθιεξψζσ                                                   

ηηο κεηαπηπρηαθέο κνπ ζπνπδέο. 
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Περύληψη 

Ζ παξνχζα κειέηε επηρεηξεί λα δηεηζδχζεη ζην ρψξν ηνπ ζεζκνχ ησλ Πξέζβεσλ Καιήο 

Θειήζεσο ηνπ ΟΖΔ θαη λα απαληήζεη ζε δχν βαζηθά εξσηήκαηα: Πνηνο ν ξφινο ησλ 

γπλαηθψλ – Πξέζβεσλ Καιήο Θειήζεσο ζηελ παγθφζκηα δηαθπβέξλεζε θαη θαηά 

πφζν ν ειιεληθφο εκεξήζηνο θαη πεξηνδηθφο Σχπνο αθνινπζεί ηηο δξάζεηο ηνπο, 

πξνσζψληαο ή ππνζθάπηνληαο ην έξγν ηνπο.  

Γηα ηελ θάιπςε ησλ αλαγθψλ ηεο ζπγθεθξηκέλεο κειέηεο, ρξεζηκνπνηήζεθαλ δχν 

κεζνδνινγηθέο πξνζεγγίζεηο, ε βηβιηνγξαθηθή αλαζθφπεζε, κέζσ ηεο νπνίαο 

αλαδεηθλχεηαη ν ξφινο ησλ Πξέζβεσλ Καιήο Θειήζεσο ηνπ ΟΖΔ θαη ε 

πεξηπησζηνινγηθή κειέηε, κέζσ ηεο νπνίαο απνζαθελίδεηαη ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν ν 

ειιεληθφο εκεξήζηνο θαη πεξηνδηθφο Σχπνο αληηκεησπίδεη ην ζπγθεθξηκέλν ζεζκφ.  

Γηα ηελ θάιπςε ησλ αλαγθψλ ηεο πεξηπησζηνινγηθήο κειέηεο επηιέρζεθαλ ε Angelina 

Jolie θαη ε Μαξηάλλα Βαξδηλνγηάλλε, δχν γπλαίθεο δηεζλψο γλσζηέο γηα ηε δξάζε 

ηνπο, Πξέζβεηο Καιήο Θειήζεσο ηνπ ΟΖΔ εδψ θαη πνιιά ρξφληα, πνπ πξνέξρνληαη 

απφ δηαθνξεηηθνχο ρψξνπο αιιά θαη απφ δηαθνξεηηθέο ρψξεο, ζεκείν ζην νπνίν 

δφζεθε κεγάιε ζεκαζία νχησο ψζηε λα δηαπηζησζεί αλ ν ειιεληθφο Σχπνο κεξνιεπηεί 

ππέξ ηεο δεχηεξεο ιφγσ ηεο ειιεληθήο θαηαγσγήο ηεο. 

Ζ παξνχζα κειέηε, δηαθξίλεηαη γηα ηελ πξσηνηππία ηεο ελψ ηα ζπκπεξάζκαηα πνπ 

πξνθχπηνπλ απφ ηελ πεξηπησζηνινγηθή κειέηε απνηεινχλ έλα αληηπξνζσπεπηηθφηαην 

δείγκα ηεο ζέζεο ηνπ ζεζκνχ ησλ Πξέζβεσλ Καιήο Θειήζεσο ηνπ ΟΖΔ ζηελ 

ειιεληθή θνηλσλία. 

 

 

Λέμεηο θιεηδηά: παγθφζκηα δηαθπβέξλεζε, δηπισκαηία ησλ δηαζήκσλ ή δηπισκαηία 

ησλ δηαζεκνηήησλ, Πξέζβεηξεο Καιήο Θειήζεσο ηνπ ΟΖΔ, Μ. Βαδηλνγηάλλε, Α. 

Σδνιί.  
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ABSTRACT 

This study attempts to penetrate the area of the institution of Goodwill Ambassadors of 

the UN and to answer two basic questions: What is the role of women - Goodwill 

Ambassadors in global governance and whether the Greek newspapers and magazines 

follow their actions, promoting or undermining their work.  

To meet the needs of this study, two methodological approaches have been used, the 

literature review, which highlights the role of Goodwill Ambassador of the UN and the 

case study which clarifies the way in which the Greek newspapers addresses the 

particular institution.  

To meet the needs of the case study were selected Angelina Jolie and Marianna 

Vardinogianni, two women internationally known for their action, Goodwill 

Ambassador of the UN for many years, coming from different backgrounds and from 

different countries, which was important in order to determine whether the Greek press 

is biased in favor of the second because of her Greek origin.  

This study is distinguished for its originality and the conclusions arising from the case 

study are a representative sample of the position of the institution of Goodwill 

Ambassadors of the UN in Greek society. 

 

 

 

 

Keywords: global governance, diplomacy celebrity diplomacy celebrity Goodwill 

Ambassadors UN Vadinogianni M., A. Jolie. 
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πληνκνγξαθίεο 

FAO                                    
Food and Agriculture Organization of the 

United Nations 

JEM                                  Justice and Equality Movement 

SLM/A                             Sudan Liberation Movement/Army 

UN United Nations 

UNE United Nations Educational 

UNAIDS 
Joined United Nations Programme on 

HIV/AIDS 

UNESCO                       
United Nations Educational Scientific and 

Cultural Organization 

UNEP United Nations Environment Programme 

UNFPA United Nations Population Fund 

UNHCR 
United Nations High Commissioner for 

Refugees 

UNICEF                                                            United Nations Children's Fund 

UNIDO 
United Nations Industrial Development 

Organization 

UNIFEM 
United Nations Development Fund for  

Women 

UNDP    United Nations Development  Programme 

UNODC United Nations Office on Drugs and Crime 

USIA  United States Information Agency 

WHO World Health Organization 

WFP World Food Programme 

ΖΠΑ Ζλσκέλεο Πνιηηείεο Ακεξηθήο 

MKO Με Κπβεξλεηηθέο Οξγαλψζεηο 

ΜΜΔ Μέζα Μαδηθήο  Δλεκέξσζεο 

OHE Οξγαληζκφο Ζλσκέλσλ Δζλψλ 

ΠΟΤ Παγθφζκηνο Οξγαληζκφο Τγείαο 
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Δηζαγωγή 

Ζ ρξεζηκνπνίεζε δηάζεκσλ πξνζσπηθνηήησλ, αλζξψπσλ πνπ πξνέξρνληαη απφ ηνλ 

ρψξν ηεο πνιηηηθήο, ηνπ θηλεκαηνγξάθνπ, ηεο δηεζλνχο κνπζηθήο ζθελήο, ηνπ 

αζιεηηζκνχ θαη ηνπ ζεάκαηνο, απφ δηεζλείο νξγαληζκνχο πξνθεηκέλνπ λα πξνσζήζνπλ 

ζπγθεθξηκέλνπο ζηφρνπο απνηειεί έλα θαηλφκελν, πνπ έρεη γλσξίζεη κεγάιε αλάπηπμε 

ζηηο κέξεο καο. Σελ ηειεπηαία κάιηζηα δεθαεηία ηα ΜΜΔ έρνπλ δείμεη απμεκέλν 

ελδηαθέξνλ γηα ηνλ πνιηηηθφ θαη αλζξσπηζηηθφ αθηηβηζκφ ησλ δηαζήκσλ, θαζψο πνιιά 

απφ απηά ηα κέζα, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ειιεληθνχ εκεξήζηνπ θαη πεξηνδηθνχ 

Σχπνπ, ζπλδένπλ ηηο αλζξσπηζηηθέο θαη πνιηηηθέο δξάζεηο ησλ δηαζήκσλ κε ηε δηεζλή 

δηπισκαηία. 

Οη δηάζεκνη, φληαο άλζξσπνη κε απμεκέλε επηξξνή ηφζν ζε εζληθφ φζν θαη ζε δηεζλέο 

επίπεδν, έρνπλ ηε δχλακε λα επεξεάδνπλ αθελφο κελ ηελ παγθφζκηα θνηλή γλψκε 

αθεηέξνπ δε ηα παγθφζκηα θέληξα ιήςεο απνθάζεσλ, ζπκβάιινληαο κε ηε δξάζε 

ηνπο ζηελ πξνψζεζε ησλ δηαθξαηηθψλ ζρέζεσλ θαη ζηελ επίιπζε πξνβιεκάησλ πνπ 

αθνξνχλ ζηελ παγθφζκηα θνηλφηεηα. ην πιαίζην απηφ πνιινί δηεζλείο νξγαληζκνί, 

κεηαμχ ησλ νπνίσλ θαη ν ΟΖΔ, έρνληαο θαηαλνήζεη ηε δπλακηθή ησλ δηαζεκνηήησλ, 

ηνπο ρξεζηκνπνηεί επξέσο γηα ηελ πξνψζεζε ησλ ζεκάησλ ηεο πνιηηηθήο ηνπ αηδέληαο 

απνλέκνληαο ηνπο ηνλ ηηκεηηθφ ηίηιν ησλ «Πξέζβεσλ Καιήο Θειήζεσο». 

 Ζ παξνχζα κειέηε εμεηάδεη ην ξφιν ησλ δηάζεκσλ πξνζσπηθνηήησλ θαη δε ησλ 

γπλαηθψλ ζηα πιαίζηα ηεο παγθφζκηαο δηαθπβέξλεζεο, δηεξεπλψληαο ηνλ ηξφπν κε ηνλ 

νπνίν παξνπζηάδεη ν ειιεληθφο Σχπνο ηηο ελέξγεηέο ηνπο. Χο επηκέξνπο ζηφρνη ηεο 

κειέηεο ηίζεληαη ε ελλνηνινγηθή πξνζέγγηζε ηνπ φξνπ «Πξέζβεηο Καιήο Θειήζεσο 

ηνπ ΟΖΔ» θαη ε απνζαθήληζε ηνπ ξφινπ ηνπο ζην παγθφζκην γίγλεζζαη.  

Σα βαζηθά εξεπλεηηθά εξσηήκαηα, πνπ θαιείηαη λα δηαζαθελίζεη ε παξνχζα κειέηε 

είλαη δχν: Πνηνο ν ξφινο ησλ ζχγρξνλσλ γπλαηθψλ – Πξέζβεσλ Καιήο Θειήζεσο ηνπ 

ΟΖΔ ζηελ παγθφζκηα δηαθπβέξλεζε θαη θαηά πφζν ν ειιεληθφο εκεξήζηνο θαη 

πεξηνδηθφο Σχπνο αθνινπζεί ηηο δξάζεηο ηνπο, πξνσζψληαο ή ππνζθάπηνληαο ην έξγν 

ηνπο.  

Γηα ηελ θάιπςε ηνπ βαζηθνχ ζθνπνχ θαη ησλ επηκέξνπο ζηφρσλ ηεο κειέηεο θαη γηα 

ηελ απάληεζε ησλ εξεπλεηηθψλ εξσηεκάησλ πνπ ηέζεθαλ δηεμήρζε δεπηεξνγελήο 



10 
 

έξεπλα, κε ηελ επηζηεκνληθή κέζνδν ηεο ζπζηεκαηηθήο βηβιηνγξαθηθήο αλαζθφπεζεο  

θαη πξσηνγελήο, κε ηε ρξήζε ηεο εξεπλεηηθήο κεζφδνπ κειέηεο πεξίπησζεο (case 

study).  

Ζ εθηελήο βηβιηνγξαθηθή αλαζθφπεζε, πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε γηα λα θαιχςεη ηε 

ζεσξεηηθή πιεπξά ηνπ ππφ εμέηαζε ζέκαηνο, ζπλέβαιε ζηελ ηεθκεξίσζε θαη ηελ 

πξσηνηππία ηεο έξεπλαο θαζψο θαη ζηελ απνθπγή άθαξπσλ εξεπλεηηθψλ 

πξνζεγγίζεσλ ελψ παξάιιεια πξνζέδσζε επηζηεκνληθφ ραξαθηήξα ζην πεξηερφκελν 

ηεο κε ηνλ εληνπηζκφ θαη ηελ θξηηηθή αμηνιφγεζε άιισλ επηζηεκνληθψλ πεγψλ θαη 

εξεπλψλ, πνπ αζρνινχληαη κε ην ππφ δηεξεχλεζε ζέκα. Παξάιιεια, ε κέζνδνο ηεο 

βηβιηνγξαθηθήο αλαζθφπεζεο βνήζεζε ζην ζρεδηαζκφ θαη ζηε δηαηχπσζε ησλ 

εξεπλεηηθψλ εξσηεκάησλ θαζψο θαη ζηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ ζεσξεηηθψλ πιαηζίσλ 

εληφο ησλ νπνίσλ θηλείηαη ε κειέηε.
1
 Χο βαζηθφ πιηθφ ηεο βηβιηνγξαθηθήο 

αλαζθφπεζεο γηα ηελ θάιπςε ησλ αλαγθψλ ηεο δεπηεξνγελνχο έξεπλαο 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ ηα ζπκπεξάζκαηα άιισλ δεκνζηεπκέλσλ κειεηψλ, αθαδεκατθά 

άξζξα, επηζηεκνληθά βηβιία θαζψο θαη ε επίζεκε ηζηνζειίδα ηνπ ΟΖΔ.  

Ζ πξσηνγελήο έξεπλα πξαγκαηνπνηήζεθε κε ηε ρξήζε ηεο επηζηεκνληθήο κεζφδνπ ηεο 

κειέηεο πεξίπησζεο (case study), πνπ απνηειεί ηελ πιένλ ελδεδεηγκέλε επηζηεκνληθή 

κέζνδν γηα ηελ δηεξεχλεζε θαη ηελ θαηαλφεζε πνιχπινθσλ θνηλσληθψλ δεηεκάησλ. 

Έλα απφ ηα βαζηθά πιενλεθηήκαηα ηεο ελ ιφγσ εξεπλεηηθήο κεζφδνπ είλαη φηη δίλεη 

ηελ δπλαηφηεηα ζηνλ εξεπλεηή λα εμεηάζεη εθ ηνπ ζχλεγγπο ηα δεδνκέλα κέζα ζε έλα 

ζπγθεθξηκέλν ηζηνξηθφ, θνηλσληθφ θαη ρξνληθφ πιαίζην, επηιέγνληαο σο αληηθείκελν 

κειέηεο κηα κηθξή γεσγξαθηθή πεξηνρή ή έλα πνιχ πεξηνξηζκέλν αξηζκφ αηφκσλ ή 

πεξηπηψζεσλ.
2
  

Ο βαζηθφο ιφγνο, πνπ νδήγεζε ζηελ επηινγή ηεο κειέηεο πεξίπησζεο, γηα ηελ 

εθπιήξσζε ηνπ βαζηθνχ ζθνπνχ ηεο ζπγθεθξηκέλεο κειέηεο, είλαη φηη, σο πνηνηηθή 

θαη εκπεηξηθή κέζνδνο έξεπλαο, δίλεη ηελ  δπλαηφηεηα ζηνλ εξεπλεηή λα κειεηήζεη ηηο 

δηαζηάζεηο ησλ ζχγρξνλσλ θνηλσληθψλ ζεκάησλ εληφο ηνπ πιαηζίνπ πνπ ηα παξάγεη. Ζ 

κειέηε πεξίπησζεο έδσζε ηελ δπλαηφηεηα λα δηεξεπλεζεί ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν 

                                                             
1 Δ. Παηειάξνπ θαη Ζ. Μπξνθαιάθε, “Μεζνδνινγία ηεο πζηεκαηηθήο Αλαζθφπεζεο θαη Μεηα-αλάιπζεο” ζην 
Ννζειεπηηθή, Νν 2, Υεηκψλαο 2010, δηαζέζηκν ζηε δ/λζε: http://www.hjn.gr/actions/get_pdf.php?id=218 

(Πξφζβαζε 25/7/2014).  
2 Ε. Zainal, “Case study as a research method” ζην Jurnal Kemanusiaan, Νν 9, Ηνχληνο 2007, δηαζέζηκν ζηε δ/λζε: 
http://eprints.utm.my/8221/4/48-case-study-as-a-research-method.html_Itemid%3D1328 (Πξφζβαζε 25/7/2014) 

http://www.hjn.gr/actions/get_pdf.php?id=218
http://eprints.utm.my/8221/4/48-case-study-as-a-research-method.html_Itemid%3D1328
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παξνπζηάδνληαη νη ζχγρξνλεο γπλαίθεο – Πξέζβεηο Καιήο Θειήζεσο ηνπ ΟΖΔ ζηνλ 

ειιεληθφ εκεξήζην θαη πεξηνδηθφ ηχπν κέζα απφ ηελ παξνπζίαζε ησλ δηεζλψλ ηνπο 

δξάζεσλ θαη θαηέδεημε ηνλ ηξφπν κε ην νπνίν ε ειιεληθή θνηλή γλψκε αληηιακβάλεηαη 

ην ξφιν πνπ δηαδξακαηίδνπλ νη δηάζεκεο πξνζσπηθφηεηεο ζηε δηεζλή πνιηθή θαη 

δηπισκαηία, ηνπ πξψηνπ δειαδή εξεπλεηηθνχ εξσηήκαηνο πνπ ηέζεθε θαη πνπ 

θαιχπηεηαη βηβιηνγξαθηθά ζην πξψην κέξνο ηεο παξνχζαο κειέηεο. 

Πξηλ ηε δηεμαγσγή ηεο κειέηεο πεξίπησζεο ηδηαίηεξε έκθαζε δφζεθε ζηνλ ιεπηνκεξή 

θαη πξνζεθηηθφ ζρεδηαζκφ ηεο θαη ηνλ θαζνξηζκφ ησλ ζθνπψλ θαη ησλ ζηφρσλ ηεο. Οη 

δξάζεηο ησλ δχν γπλαηθψλ ζηα πιαίζηα ηεο ηδηφηεηάο ηνπο σο Πξέζβεηο Καιήο 

Θειήζεσο ηνπ ΟΖΔ ζπγθεληξψζεθαλ βάζεη ησλ επίζεκσλ ζηνηρείσλ πνπ δηαηίζεληαη 

ζηηο αληίζηνηρεο ηζηνζειίδεο ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ θαη αθνινχζσο αλαδεηήζεθαλ ζηηο 

εθεκεξίδεο, φπνπ επηιέρζεθαλ ηα ζρεηηθά δεκνζηεχκαηα, κε γλψκνλα ηελ εκεξνκελία 

πνπ έιαβε ρψξα θάζε ζπκβάλ. Ζ αλαδήηεζε θαη ν εληνπηζκφο ησλ ζρεηηθψλ 

δεκνζηεπκάησλ πξαγκαηνπνηήζεθε κέζσ ηνπ ειεθηξνληθνχ αιιά θαη ηνπ έληππνπ 

αξρείνπ ησλ εθεκεξίδσλ πξνθεηκέλνπ λα θαιπθζεί πιήξσο ην αληηθείκελν. 

Ζ κέζνδνο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ ηξφπνπ πνπ ν εκεξήζηνο 

θαη πεξηνδηθφο Σχπνο παξνπζηάδεη ηηο ζχγρξνλεο γπλαίθεο – Πξέζβεηο Καιήο 

Θειήζεσο ηνπ ΟΖΔ είλαη ε ζπλνιηθή εθηίκεζε ησλ δεκνζηεπκάησλ αιιά θαη ε 

επηκέξνπο αλάιπζή ηνπο, κε έκθαζε ζηα πην ραξαθηεξηζηηθά θείκελα θάζε 

εθεκεξίδαο.
3
   

Σα βαζηθά θξηηήξηα πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηελ αλάιπζε ησλ δεκνζηεπκάησλ 

ηέζεθαλ εμαξρήο πξνθεηκέλνπ λα εμαζθαιηζηεί ε αληηθεηκεληθφηεηα ηεο έξεπλαο. Ο 

ηφλνο ηνπ θεηκέλνπ κέζα απφ ηνλ πξνζδηνξηζκφ ιέμεσλ θαη θξάζεσλ κε ζεηηθφ ή 

αξλεηηθφ πεξηερφκελν, ν εληνπηζκφο ηνπ έθδεινπ θαη ηνπ ιαλζάλνληνο πεξηερνκέλνπ 

ησλ κελπκάησλ, ν ηξφπνο ηεο αθήγεζεο (αθεγεκαηνινγία) κε έκθαζε ζην λφεκα πνπ 

παξάγεηαη απφ ηελ δνκή ηνπ θεηκέλνπ θαη ηελ επηινγή ησλ ιέμεσλ, ν πξνζδηνξηζκφο 

                                                             
3 Οη βαζηθνί ζθνπνί, πνπ εμππεξεηνχληαη απφ ηελ αλάιπζε ησλ δεκνζηεπκάησλ ηνπ Σχπνπ είλαη ε εμαγσγή 
ζπκπεξαζκάησλ γηα ηνπο παξαγσγνχο ησλ κελπκάησλ θαη ν πξνζδηνξηζκφο ηνπ θνηλσληθνχ θαη ηνπ ηζηνξηθνχ 
πιαηζίνπ εληφο ηνπ νπνίνπ παξάγεηαη ην κήλπκα. Με ηνλ πξνζδηνξηζκφ θαη ηελ εμαγσγή ζπκπεξαζκάησλ γηα ηνπο 
παξαγσγνχο ησλ θεηκέλσλ ησλ κηληηαθψλ κελπκάησλ θαη ηνπ ηζηνξηθφ-θνηλσληθνχ πιαηζίνπ θαζίζηαηαη δπλαηφο ν 
πξνζδηνξηζκφο ηνπ ηξφπνπ πνπ ηα δηαδηθηπαθά κέζα πξνβάιινπλ ηνλ ξφιν ησλ δηαζήκσλ ζηελ δηεζλή δηπισκαηία 
κέζα απφ ηελ παξνπζίαζε ησλ δξάζεσλ ηνπο σο Πξέζβεσλ Καιήο Θειήζεσο ηνπ ΟΖΔ. Βι. ζρ. J. Macnamara, 
“Media content analysis: Its uses; benefits and best  practice methodology” ζην Asia Pacific Public Relations 

Journal, Νν 6, Ηνχληνο 2005, ζ 2-3, δηαζέζηκν ζηε δ/λζε: http://snap3.uas.mx/RECURSO1 
/libroselectronicos/BIBAS%20PERIODISMO%20%20DIGITAL/ART%D6CULOS/Media-Content-Analysis-
Paper.pdf (Πξφζβαζε 25/06/2014).   

http://snap3.uas.mx/RECURSO1%20/libroselectronicos/BIBAS%20PERIODISMO%20%20DIGITAL/ART%D6CULOS/Media-Content-Analysis-Paper.pdf
http://snap3.uas.mx/RECURSO1%20/libroselectronicos/BIBAS%20PERIODISMO%20%20DIGITAL/ART%D6CULOS/Media-Content-Analysis-Paper.pdf
http://snap3.uas.mx/RECURSO1%20/libroselectronicos/BIBAS%20PERIODISMO%20%20DIGITAL/ART%D6CULOS/Media-Content-Analysis-Paper.pdf
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επηκέξνπο εκθαηηθψλ ζηνηρείσλ (εηθφλεο) θαζψο θαη ηίηινη ηνπο, θαζηζηνχλ ηα βαζηθά 

θξηηήξηα πνπ ζέηνπλ ην πιαίζην εληφο ηνπ νπνίνπ δηεμάγεηαη ε πνηνηηθή αλάιπζε ηνπ 

πεξηερνκέλνπ.
4
    

ε απηφ ην ζεκείν πξέπεη λα αλαθεξζεί φηη απφ ηελ αξρή ήηαλ γλσζηέο νη 

κεζνδνινγηθέο αδπλακίεο ηεο κειέηεο πεξίπησζεο. Μία απφ ηηο βαζηθφηεξεο 

κεζνδνινγηθέο αδπλακίεο, πνπ παξνπζηάδεη ην ζχλνιν ησλ κειεηψλ πεξίπησζεο, είλαη 

φηη απηέο παξέρνπλ κία πνιχ κηθξή βάζε γηα ηελ επηζηεκνληθή γελίθεπζε κε δεδνκέλν 

φηη ην δείγκα πνπ ρξεζηκνπνηνχλ είλαη πνιχ κηθξφ. Σν ζπγθεθξηκέλν κεζνδνινγηθφ 

πξφβιεκα μεπεξάζηεθε ηφζν κε ηελ θαηάιιειε επηινγή ησλ πεξηπηψζεσλ πνπ 

κειεηήζεθαλ φζν θαη κε ηελ πξνζεθηηθή επηινγή ησλ πεγψλ αιιά θαη ησλ θξηηεξίσλ, 

πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηελ αλάιπζε θαη ηελ εξκελεία ηνπο. 

Οη γπλαίθεο, νη νπνίεο επηιέρζεθαλ γηα ηε δηεμαγσγή ηεο κειέηεο πεξίπησζεο, είλαη 

δχν,ε Μαξηάλλα Βαξδηλνγηάλλε θαη ε Angelina Jolie. Οη ιφγνη πνπ νδήγεζαλ ζηελ 

επηινγή ησλ δηάζεκσλ απηψλ πξνζσπηθνηήησλ γηα ηελ εθπιήξσζε ηνπ βαζηθνχ 

ζθνπνχ ηεο παξνχζαο κειέηεο είλαη νη δηαθνξεηηθνί ρψξνη απφ ηνπο νπνίνπο 

πξνέξρνληαη, ε κεγάιε επηξξνή πνπ θαη νη δχν αζθνχλ ζην επξχ θνηλφ θαζψο θαη νη 

δηαθνξεηηθέο ρψξεο πξνέιεπζήο ηνπο. Δηδηθά ζην ζεκείν απηφ δφζεθε κεγάιε 

βαξχηεηα θαζψο απφ ην απνηέιεζκα πνπ ζα πξνθχςεη απφ ηελ έξεπλα ησλ 

δεκνζηεπκάησλ ηνπ ειιεληθνχ Σχπνπ ζα δηαπηζησζεί θαη ην θαηά πφζν νη ειιεληθέο 

εθεκεξίδεο κεξνιεπηνχλ, πξνβάιινληαο ή κε ηηο δξάζεηο ηεο ειιεληθήο θαηαγσγήο 

Μαξηάλλαο Βαξδηλνγηάλλε ζην πιαίζην ηνπ ΟΖΔ έλαληη απηψλ ηεο Angelina Jolie, 

δηακνξθψλνληαο ηελ ειιεληθή θνηλή γλψκε. 

Σν έξγν ηεο Μαξηάλλαο Βαξδηλνγηάλλε είλαη πνιχπιεπξν θαη γλσζηφ ηφζν ζηελ 

Διιάδα φζν θαη ην εμσηεξηθφ. Σν έξγν ηεο ζηελ Διιάδα εζηηάδεη ζε πνηθίια 

θνηλσληθά ζέκαηα φπσο ηα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα, ε θνηλσληθή αιιειεγγχε, ε 

εθπαίδεπζε, ε θηψρηα, ε εκπνξία ησλ αλζξψπσλ, ε εθκεηάιιεπζε θαη θαθνπνίεζε 

ησλ παηδηψλ, ν δηάινγνο αλάκεζα ζηνπο δηαθνξεηηθνχο πνιηηηζκνχο, νη θιηκαηηθέο 

αιιαγέο, ε αεηθφξνο αλάπηπμε, ε πξφιεςε απφ ηα λαξθσηηθά, θ.α. Ζ δηεζλήο ηεο 

δξάζε, σο «Πξέζβεσο Καιήο Θειήζεσο ηεο UNESCO» μεθίλεζε ην 1999 θαη εζηηάδεη 

                                                             
4 J. Macnamara, φπ. π., ζ. 5.  
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ζε ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ζηα δηθαηψκαηα θαη ηελ πξνζηαζία ησλ παηδηψλ, ηελ 

πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο, θαζψο θαη ηελ πνιηηηζηηθή θιεξνλνκηά.
5
  

Ζ Angelina Jolie πξνέξρεηαη απφ ην ρψξν ηνπ θηλεκαηνγξάθνπ θαη είλαη 

αλαγλσξηζκέλε θαη βξαβεπκέλε εζνπνηφο ηνπ Hollywood. Χο «Πξέζβεο Καιήο 

Θειήζεσο ηνπ ΟΖΔ» απφ ην 2001 έρεη δείμεη ηελ ηθαλφηεηά ηεο λα πξνζθέξεη 

αλζξσπηζηηθή, νηθνλνκηθή θαη εζηθή βνήζεηα ζηηο ρψξεο ηνπ Σξίηνπ Κφζκνπ. Σν 2012 

ε δηάζεκε εζνπνηφο ηνπ Hollywood δηνξίζηεθε Δηδηθή Απεζηαικέλε ηνπ Όπαηνπ 

Αξκνζηή ηνπ ΟΖΔ γηα ηνπο Πξφζθπγεο. Με ην έξγν ηεο έρεη ζπλεηζθέξεη ζεκαληηθά 

ζηελ εμεχξεζε ιχζεσλ γηα ηνπο αλζξψπνπο πνπ εθηνπίζηεθαλ απφ ηηο πνιεκηθέο 

ζπγθξνχζεηο. 

Σα βαζηθά θξηηήξηα πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηελ επηινγή ησλ εκεξήζησλ θαη 

πεξηνδηθψλ εθεκεξίδσλ είλαη ηφζν ε θπθινθνξία ηνπο φζν θαη ν πνιηηηθφο 

πξνζαλαηνιηζκφο ηνπο, ψζηε λα έρνπκε έλα φζν ην δπλαηφλ πην αληηπξνζσπεπηηθφ 

δείγκα ηνπ ειιεληθνχ Σχπνπ. Οη εθεκεξίδεο πνπ επηιέρζεθαλ, σο δείγκα ηεο 

πεξηπησζηνινγηθήο κειέηεο, είλαη επηά: Σν Βήκα, ε Καζεκεξηλή, Ζ Απγή, ν 

Ρηδνζπάζηεο, ν Διεχζεξνο Σχπνο, ην Έζλνο, θαη Σα Νέα. Δπηιέρζεθαλ δειαδή 

ηέζζεξεο πξσηλέο θαη ηξεηο απνγεπκαηηλέο εθεκεξίδεο εθ ησλ νπνίσλ ζήκεξα νη έμη 

είλαη εκεξήζηεο θαη ε κία πεξηνδηθή, κεγάιεο, κεζαίαο θαη κηθξήο θπθινθνξίαο.
6
 Απφ 

απηέο νη εθεκεξίδεο Βήκα θαη Νέα ζεσξνχληαη θεληξναξηζηεξνχ πνιηηηθνχ 

πξνζαλαηνιηζκνχ,
7
 ην Έζλνο πξφζθεηηαη ζηελ αξηζηεξά – θεληξναξηζηεξά,

8
 ε 

Καζεκεξηλή ζεσξείηαη εθεκεξίδα θεληξνδεμηνχ πνιηηηθνχ πξνζαλαηνιηζκνχ,
9
 ν 

Διεχζεξνο Σχπνο έρεη ηαπηηζηεί κε ηε δεμηά παξάηαμε,
10

 Ζ Απγή θιίλεη πξνο ην 

πλαζπηζκφ
11

 θαη ν Ρηδνζπάζηεο ζεσξείηαη ε επίζεκε εθεκεξίδα ηνπ ΚΚΔ.
12

  

                                                             
5 Elpida Organoization, Μαξηάλλα Βαξδηλνγηάλλε, δηαζέζηκν ζηε δ/λζε: http://www.elpida.org/gr/mvv.html 
(Πξφζβαζε 25/06/2014) θαη Ίδξπκα Μαξηλάλλα Β. Βαξδηλνγηάλλε: UNESCO, δηαζέζηκν ζηε δ/λζε: 
http://www.mvvfoundation.gr/index.php/ct-menu-item-15/i-drasi (Πξφζβαζε 25/06/2014) 
6 Οη εθεκεξίδεο Βήκα, Καζεκεξηλή, Απγή θαη Ρηδνζπάζηεο είλαη πξσηλέο θαη νη Διεχζεξνο Σχπνο, Έζλνο θαη Νέα 
απνγεπκαηηλέο. εκεηψλεηαη φηη ε εθεκεξίδα «Σν Βήκα» θπθινθνξεί πιένλ κφλν ζε Κπξηαθάηηθε Έθδνζε. Βι. ζρ. 
θαη Δ.Η.Ζ.Δ.Α., ηαηηζηηθά ζηνηρεία θπθινθνξίαο εθεκεξίδσλ, δηαζέζηκν ζηε δ/λζε: http:// 
www.eihea.gr/circulation gr.asp (Πξφζβαζε 25/06/2014) 
7 Γ. Κ. Φπρνγηφο, Σα Έληππα Μέζα Δπηθνηλσλίαο. Απφ ηνλ πειφ ζην Γίθηπν, Δθδφζεηο Καζηαληψηε, Γεχηεξε 
Έθδνζε, Αζήλα 2004, ζ. 464 θαη 490-491 
8 φπ.π, ζ. 473 
9 φπ.π, ζ. 487 
10  φπ.π, ζ. 474-475 
11 φπ.π, ζ. 459  
12  φπ. π., ζ. 493, 496 

http://www.elpida.org/gr/mvv.html
http://www.mvvfoundation.gr/index.php/ct-menu-item-15/i-drasi
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Σα δεκνζηεχκαηα πνπ ζπιιέρηεθαλ απφ απηέο αλαιχζεθαλ αλά πεξίπησζε θαη 

εμήρζεζαλ ζπκπεξάζκαηα γηα ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν παξνπζηάδνληαη νη ελέξγεηεο 

ησλ γπλαηθψλ απηψλ ζηηο ζπγθεθξηκέλεο εθεκεξίδεο. Ζ ρξνληθή πεξίνδνο, ε νπνία 

θαιχπηεηαη απφ ηα ηξέρνληα δεκνζηεχκαηα ηνπ εκεξήζηνπ θαη πεξηνδηθνχ Σχπνπ 

αθνξνχλ ζηα έηε 1999-2014 φζνλ αθνξά ηε Μαξηάλλα Βαξδηλνγηάλλε θαη ζηα έηε 

2001-2014 φζνλ αθνξά ηελ Angelina Jolie, θαιχπηνπλ δειαδή πιήξσο ηε δξάζε ησλ 

δπν γπλαηθψλ απφ ηελ πξψηε εκέξα πνπ ηηκήζεθαλ απφ ηνλ ΟΖΔ κε ηνλ ηίηιν ηεο 

«Πξέζβεσο Καιήο Θειήζεσο» έσο θαη ζήκεξα. 

Ζ εξγαζία απνηειείηαη απφ δχν επηκέξνπο θεθάιαηα. ην πξψην θεθάιαην, ην νπνίν 

ζπληζηά εθηελή βηβιηνγξαθηθή αλαζθφπεζε, δηεξεπλάηαη δηεμνδηθά ε ηζηνξηθή εμέιημε 

ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο δηπισκαηίαο ησλ δηαζήκσλ πξνζσπηθνηήησλ, πξνζεγγίδεηαη 

ελλνηνινγηθά ν φξνο «Πξέζβεηο Καιήο Θειήζεσο ηνπ ΟΖΔ», πξαγκαηνπνηείηαη κηα 

ζπλνπηηθή αλαθνξά ζηα πνιηηηθά, νηθνλνκηθά θαη πνιηηηζηηθά νθέιε, πνπ πξνθχπηνπλ 

γηα ηνλ ΟΖΔ θαη ηα θξάηε απφ ηνλ ζεζκφ θαη επηρεηξείηαη ε δηεξεχλεζε ησλ δχν 

δηαζηάζεσλ (αλζξσπηζκφο θαη δεκφζηεο ζρέζεηο) ζηα πιαίζηα ησλ νπνίσλ 

αληρλεχνληαη νη δξάζεηο ηνπο. Ζ ζχληνκε αλαθνξά ζηηο δηάζεκεο πξνζσπηθφηεηεο πνπ 

έρεη ρξεζηκνπνηήζεη θαηά θαηξνχο ν ΟΖΔ γηα ηελ πξνψζεζε ησλ πνιηηηθψλ θαη 

αλζξσπηζηηθψλ ζθνπψλ ησλ πξνγξακκάησλ ηνπ θξίλεηαη απαξαίηεηε πξνθεηκέλνπ λα 

θαηαλνεζνχλ πιήξσο ηα θξηηήξηα πνπ ρξεζηκνπνηεί ν δηεζλήο Οξγαληζκφο γηα ηελ 

απφδνζε ηνπ ηηκεηηθνχ ηίηινπ ηνπ Πξέζβε Καιήο Θειήζεσο.  

ην δεχηεξν θεθάιαην ηεο παξνχζεο κειέηεο αλαιχνληαη ηα δεκνζηεχκαηα, πνπ 

επηιέρζεθαλ θαηά ηελ δηεμαγσγή ηεο πεξηπησζηνινγηθήο κειέηεο πξνθεηκέλνπ λα 

απαληεζεί ην δεχηεξν εξεπλεηηθφ εξψηεκα. εκεηψλεηαη φηη ζην δεχηεξν θεθάιαην ηεο 

παξνχζαο κειέηεο ε έξεπλα δηεμήρζε απνθιεηζηηθά αλαθνξηθά κε ηε δεκφζηα δξάζε 

ησλ γπλαηθψλ πνπ επηιέρζεθαλ ζην πιαίζην ηεο ζπλεξγαζίαο ηνπο κε ηνλ ΟΖΔ θαη δελ 

επεθηείλεηαη ζηελ ηδησηηθή ηνπο δσή. 

Ζ κειέηε νινθιεξψλεηαη κε ηελ εμαγσγή ζπκπεξαζκάησλ, ζηα νπνία 

αλαθεθαιαηψλνληαη ηα βαζηθά ζεκεία ηεο θαη κέζα απφ ηελ ζχλζεζε ησλ επξεκάησλ 

ηεο πξσηνγελνχο θαη ηεο δεπηεξνγελνχο έξεπλαο απαληψληαη ηα εξεπλεηηθά 

εξσηήκαηα πνπ ηέζεθαλ ζηελ αξρή, ελψ αλαπφζπαζην κέξνο ηεο παξνχζαο κειέηεο 

ζπληζηά θαη ην Παξάξηεκα, ην νπνίν πεξηέρεη επηκέξνπο πιεξνθνξίεο θαη 

δηεπθξηλίζεηο, ηδηαίηεξα ρξήζηκεο γηα ηνλ αλαγλψζηε. 
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Κεθάιαην 1: Οη ζύγρξνλεο γπλαίθεο – Πξέζβεηο Καιήο Θειήζεωο ηνπ 

ΟΖΔ 

1.1 Ζ παγθόζκηα δηαθπβέξλεζε θαη ε δηπιωκαηία ηωλ δηάζεκωλ 

πξνζωπηθνηήηωλ  

Οη ξαγδαίεο πνιηηηθννηθνλνκηθέο, θνηλσληθέο θαη ηερλνινγηθέο αιιαγέο, πνπ 

ζπληειέζζεθαλ ηα ηειεπηαία ρξφληα, έρνπλ επεξεάζεη θαηαιπηηθά ηε δσή ησλ 

αλζξψπσλ ζε νιφθιεξν ηνλ πιαλήηε, δηαδξακαηίδνληαο θαίξην ξφιν ζηε δηακφξθσζε 

ηνπ παγθφζκηνπ πνιηηηθνχ ζπζηήκαηνο. Ζ δίςα ησλ εζλψλ γηα δεκνθξαηία θαη ε 

ζπλερψο απμαλφκελε αλεμαξηεζία ησλ θξαηψλ ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ επαλάζηαζε ζην 

ρψξν ησλ επηθνηλσληψλ θαη ησλ ΜΜΔ
13

 έθεξε θνληά φινπο ηνπο αλζξψπνπο ηνπ 

θφζκνπ, ζηξέθνληαο ην ελδηαθέξνλ ηεο θνηλήο γλψκεο ζε δεηήκαηα πνπ αθνξνχλ ηνπο 

πνιίηεο ησλ πιένλ απνκαθξπζκέλσλ πεξηνρψλ ηεο πδξνγείνπ.
14

Οη παιηέο δνκέο θαη 

λφξκεο δίλνπλ ζηαδηαθά ηε ζέζε ηνπο ζε λέεο, ηα παξαδνζηαθά εξγαιεία άζθεζεο 

πνιηηηθήο κεηαβάιινληαη θαη εθζπγρξνλίδνληαη θαη ε πνιηηηθή αηδέληα ησλ θξαηψλ 

ζηξέθεηαη ζε λέεο θαηεπζχλζεηο.
15

  

Σελ επνρή ηεο παγθνζκηνπνίεζεο θαλέλαο ηνκέαο δε κέλεη αλεπεξέαζηνο, απφ απηφλ 

ηνλ θπθεψλα αιιαγψλ πνπ ζπληεινχληαη εληφο ηνπ δηεζλνχο ζπζηήκαηνο, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο δηεζλνχο δηπισκαηίαο. Σα θξάηε ζπλερίδνπλ λα 

απνηεινχλ ηνπο βαζηθνχο αιιά φρη θαη ηνπο απνθιεηζηηθνχο θνξείο άζθεζεο 

δηπισκαηηθήο πνιηηηθήο. Οη Γηεζλείο Οξγαληζκνί, νη Μ.Κ.Ο., νη πνιπεζληθέο, νη 

ζξεζθεπηηθέο νξγαλψζεηο θαη νη ηδηψηεο δξνπλ παξάιιεια κε απηά ραξάδνληαο λέα 

πνξεία.
16

 Ζ επαλάζηαζε ηεο πιεξνθνξηθήο θαη νη λέεο πεγέο πιεξνθνξηψλ, νη νπνίεο 

κέζσ ηεο δηάδνζεο ησλ παγθφζκησλ δηθηχσλ επηθνηλσλίαο κπήθαλ ζε θάζε ζπίηη, 

κεηέηξεςε ηνπο απινχο πνιίηεο ζε πιεξνθνξεκέλνπο θαη ελεξγνχο πνιίηεο θαη έδσζε 

                                                             
13 A. F. Cooper and J. F. Turcotte,“Celebrity Diplomats as mobilizers? Celebrities and Activism in a Hypermediated 
Time” ζην Tristan Anne Borer (ed.), Media, Mobilization and Human Rights. Mediating Suffering, Zed Books, 

2012, ζ. 181 
14 Robert David Sack, Homo Geographicus: A Framework for Action, Awareness and Moral Concern, Baltimore, 
MD: Johns Hopkins University Press 1997, ζ. 257 
15  Σν αληηθείκελν ηεο δηπισκαηίαο έρεη κεηαβιεζεί θαη επεθηείλεηαη πιένλ πέξαλ απφ δεηήκαηα πςειήο πνιηηηθήο 
(πφιεκνο θαη ηεο εηξήλε) θαη άιια ζέκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ πγεία, ην πεξηβάιινλ, ηελ αλάπηπμε, ηελ 
επηζηήκε θαη ηελ ηερλνινγία, ηελ εθπαίδεπζε ην δίθαην θαη ηηο ηέρλεο. Andrew F. Cooper, J., Heine, R. Thakur, 
“Introduction: The Challenges of 21st Century Diplomacy” ζην Cooper, Heine, and Thakur, eds., The Oxford 
Handbook of Modern Diplomacy, Oxford: Oxford University Press, forthcoming 2013, ζ. 1. 
16 S. Riordan, “Dialogue-based Public Diplomacy: A New Foreign Policy Paradigm?” ζην Dominic Kelly (ed.), 
Discussion Papers in Diplomacy, Netherlands Institute of International Relations, “Clingendael”, No 95, Ννέκβξηνο 
2004, ζ. 11 θαη G. Α. Pigman, Contemporary Diplomacy, Polity, 2010, ζ. 3 
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ηε δπλαηφηεηα ζηελ θνηλσλία ησλ πνιηηψλ λα παξαθνινπζεί ηα δηεζλή δεηήκαηα θαη 

λα ζπκκεηέρεη δπλακηθά ζηελ εμέιημή ηνπο, κεηαβάιινληαο ηηο πξνηεξαηφηεηεο ηεο 

δηπισκαηηθήο εκεξήζηαο δηάηαμεο.
17

 Τπφ ηηο λέεο απηέο ζπλζήθεο ζηα πιαίζηα 

άζθεζεο ηεο εμσηεξηθήο πνιηηηθήο ησλ θξαηψλ έλα λέν είδνο δηπισκαηίαο 

εκθαλίδεηαη, ε Γεκφζηα Γηπισκαηία, πνπ ζπληζηά ην παξάγσγν ηεο εμέιημεο ησλ 

παξαδνζηαθψλ δηπισκαηηθψλ πξσηνβνπιηψλ. 

Ο φξνο Γεκφζηα Γηπισκαηία (Public Diplomacy) ρξεζηκνπνηήζεθε γηα πξψηε θνξά ην 

1965 ζηελ Ακεξηθή απφ ηνλ Dean Edmund Gullion Πξχηαλε ηεο ζρνιήο Fletcher ηνπ 

παλεπηζηήκην Tufts, ζπλέπεζε κε ηελ ίδξπζε ηνπ  Edward R. Murrow Center for 

Public Diplomacy
18

 θαη νπζηαζηηθά έγθεηηαη ζε κία «δηαδηθαζία επηθνηλσλίαο κηαο 

θπβέξλεζεο κε ηελ θνηλή γλψκε άιισλ θξαηψλ, πξνθεηκέλνπ λα θαηαζηνχλ 

θαηαλνεηά νη ηδέεο θαη ηα ηδαληθά, νη ζεζκνί θαη ν πνιηηηζκφο, νη εζληθέο επηδηψμεηο 

θαη νη ηξέρνπζεο πνιηηηθέο ηνπ εθπξνζσπνχκελνπ απφ απηήλ θξάηνπο».
19

 

Πξνζεγγίδνληαο ελλνηνινγηθά ηνπο φξνπο «Γηπισκαηία» θαη «Γεκφζηα Γηπισκαηία» 

βιέπνπκε επζχο εμαξρήο φηη ππάξρνπλ ζαθείο δηαθνξέο κεηαμχ απηψλ. Χο 

«Γηπισκαηία» νξίδεηαη «ε πξνζπάζεηα ελφο δηεζλνχο δξψληα λα δηακνξθψζεη ην 

δηεζλέο πεξηβάιινλ κέζα απφ ηελ  πξνψζεζε ηνπ δηαιφγνπ κε έλα άιιν δηεζλή 

δξψληα»
20

 ελψ σο «Γεκφζηα Γηπισκαηία» νξίδεηαη «ε δηαδηθαζία επηθνηλσλίαο κηαο 

θπβέξλεζεο κε ηελ θνηλή γλψκε άιισλ θξαηψλ, πξνθεηκέλνπ λα θαηαζηνχλ 

θαηαλνεηά νη ηδέεο θαη ηα ηδαληθά, νη ζεζκνί θαη ν πνιηηηζκφο, νη εζληθέο επηδηψμεηο 

θαη νη ηξέρνπζεο πνιηηηθέο ηνπ εθπξνζσπνχκελνπ απφ απηήλ θξάηνπο».
21

 Άξα ε 

Γεκφζηα Γηπισκαηία παξνπζηάδεηαη σο ζπλέρεηα ηεο θιαζζηθήο Γηπισκαηίαο ππφ ην 

πξίζκα ηεο αζθήζεσο πνιηηηθήο «ήπηαο ηζρχνο»
22

 εθ κέξνπο ησλ θξαηψλ αιιά 

                                                             
17  J. Melissen, Wielding Soft Power: The New Public Diplomacy, Netherlands Institute of International Relations, 
Clingendael diplomacy papers, No 2, 2005, ζ. 3-4. 
18 M. Manning – Herbert Romerstein, Historical Dictionary of American Propaganda, Greenwood Press, Westport, 
Connecticut, London, 2004, ζ. 231. Βι. ζρ. Καη Public diplomacy.org: About U.S. Public Diplomacy (Public 
diplomacy and traditional diplomacy), δηαζέζηκν ζηε δ/λζε: http://pdaa.publicdiplomacy.org/ ?page_id=6 
(Πξφζβαζε 29/07/2014) 
19 Tuch, H., Communicating  with the World: US Public Diplomacy Overseas, New York: St. Martin’s Press, 1993, 
ζ. 3 
20 Cull, N. J., Public Diplomacy: Lessons from the Past, Los Angeles: University of Southern California, April 
2007, ζ. 6 
21 H. Tuch, φπ. π., ζ. 3  
22 Χο «Ήπηα Ηζρχο» λνείηαη ε ρξήζε κεζφδσλ πεηζνχο θαη φρη εμαλαγθαζκνχ απφ κηα ρψξα πξνθεηκέλνπ λα 
επηβάιιεη ηε ζέζε ηεο ζην δηεζλέο ζηεξέσκα. J. S., Nye and W. A., Owen, “America’s Information Edge” ζην 
Foreign Affairs, Σφκνο 75, Σεχρνο 2, 1996, ζ. 36. Γηα ηεο αζθήζεσο «ήπηαο ηζρχνο» έλα θξάηνο κπνξεί λα πείζεη 

άιια θξάηε λα ελζηεξληζηνχλ ηηο απφςεηο ηνπ, λα «θάλεη ηνπο άιινπο λα ζέινπλ απηφ πνπ ζέιεη». J. S., Nye, “Soft 
Power” ζην Foreign Policy, Σεχρνο 80, Φζηλφπσξν 1990, ζ. 166. ηελ επνρή ηεο Παγθνζκηνπνίεζεο ε πνιηηηθή 
αζθείηαη κε γλψκνλα ηνλ αληαγσληζκφ γηα ηε λνκηκνπνίεζε ηελ αμηνπηζηία θαη ηελ ειθπζηηθφηεηα, θαη φρη ζηελ 

http://pdaa.publicdiplomacy.org/%20?page_id=6
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ηαπηφρξνλα δηαθξίλεηαη ζαθψο απφ ηηο παξαδνζηαθέο δηπισκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο.
23

 

Ζ Γεκφζηα Γηπισκαηία απνηειεί θαηλνηφκν κέζν άζθεζεο εμσηεξηθήο πνιηηηθήο θαη 

ηα βαζηθφηεξα ραξαθηεξηζηηθά ηεο αιιά θαη νη κεγαιχηεξεο δηαθνξέο ηεο απφ ηελ 

παξαδνζηαθή Γηπισκαηία είλαη ε δηαθάλεηα θαη ην γεγνλφο φηη απεπζχλεηαη ζε έλα 

πνιχ επξχηεξν θνηλφ.
24

 Δπίζεο, ε Γεκφζηα Γηπισκαηία βαζίδεηαη ζην δηάινγν, ηε 

δηαπξαγκάηεπζε θαη ηελ θνηλσληθή δηθηχσζε, κε ηελ πιεξνθνξία λα απνηειεί ην 

«ζηξαηεγηθφ εμηνζνξξνπηζηή», πξνζθέξνληαο αδηακθηζβήηεηα νθέιε.
25

  

Με ηελ αλάδπζε ηεο λέαο κνξθήο δηπισκαηίαο ηελ επνρή ηεο παγθνζκηνπνίεζεο, ε 

θξαηηθηζηηθή πξνζέγγηζε ηεο παξαδνζηαθήο Γηπισκαηίαο, πνπ έρεη σο αληηθείκελν ηελ 

παξνρή ζπκβνπιψλ, ηε δηακφξθσζε θαη ηελ εθαξκνγή ηεο εμσηεξηθήο πνιηηηθήο,
26

 

έρεη αξρίζεη λα ηίζεηαη ππφ ακθηζβήηεζε θαζψο ζηαδηαθά παξαγθσλίδεηαη απφ ηνλ 

θεληξηθφ ξφιν ηνλ νπνίν δηαδξακαηίδνπλ νη δηάζεκεο δηεζλείο θαη εγρψξηεο 

πξνζσπηθφηεηεο, πνπ κε ηελ εληππσζηαθή ηνπο δεμηφηεηα θαη ηα πξνζφληα ηνπο έρνπλ 

ηελ ηθαλφηεηα, ρξεζηκνπνηψληαο θαηάιιεια ηα ΜΜΔ, λα επεξεάδνπλ ηελ δηεζλή 

πνιηηηθή ζθελή, πξνσζψληαο ηνπο ζθνπνχο ηεο λέαο παγθφζκηαο δηαθπβέξλεζεο.
27

 Ζ 

εμαζζέλεζε ηνπ παξαδνζηαθνχ ζεζκνχ ηεο Γηπισκαηίαο ζπλνδεχεηαη κε ηελ 

εμαζζέληζε ηεο πνιηηηθήο θαη νηθνλνκηθήο δχλακεο ησλ θξαηψλ, ππνδειψλνληαο ηελ 

απμαλφκελε αδπλακία ηνπο λα ξπζκίζνπλ ηηο πνιηηηθέο θαη νηθνλνκηθέο ηνπο 

ππνζέζεηο.
28

 

ηα πιαίζηα απηά ε Γεκφζηα Γηπισκαηία απνηειεί έθθξαζε ηεο πνιηηηθήο γνήηξνπ,
29

 

ε νπνία ζπλίζηαηαη ζηε θήκε ελφο θξάηνπο θαη ηε δεκφζηα εηθφλα πνπ εκθαλίδεη ζην 

δηεζλέο πνιηηηθφ ζθεληθφ. Γεδνκέλνπ δε φηη «ε δχλακε ηεο εηθφλαο κηαο ρψξαο 

                                                                                                                                                                                 
ζηξαηησηηθή ή ηελ νηθνλνκηθή ηζρχ. J. S., Nye, Soft Power The means to success in world politics, New York: 

Public Affairs Press, 2004, ζει. 31  
23 Βι. ζρ.“Public diplomacy.org: About U.S. Public Diplomacy (Public diplomacy and traditional diplomacy), 
δηαζέζηκν ζηε δ/λζε: http://pdaa.publicdiplomacy.org/?page_id=6 (Πξφζβαζε 29/07/2014) 
24 J.M., Siracusa, Diplomacy, A Very Short Introduction, Oxford: Oxford University Press, 2010, ζ. 5 
25 Βι. ζρ. M., Armstrong, “Operationalizing Public Diplomacy”, ζην Nancy Snow, Philip M. Taylor (eds.), The 
Routledge Handbook of Public Diplomacy, New York, Francis and Taylor, 2009, ζει.64-66. 
26 R.P., Barston, Modern Diplomacy (3rd Edition), Pearson Education Limited: Essex, 2006, ζ. 1. 
27 Ζ ηειεηνπνίεζε ησλ ΜΜΔ θαη ε ζπλαθφινπζε αλάδεημε ηεο θνηλήο γλψκεο ζε απνθαζηζηηθφ παξάγνληα 

δηακφξθσζεο εμσηεξηθήο πνιηηηθήο νδήγεζαλ ζηε δηεχξπλζε ηεο παξαδνζηαθήο έλλνηαο ηεο δηπισκαηίαο ψζηε λα 
ζπκπεξηιάβεη αξρηθά ηε δηαζχλδεζε θπβεξλήζεσλ θαη μέλσλ ιαψλ, νδεγψληαο αθνινχζσο ζηελ εκθάληζε ηεο 
δεκφζηαο δηπισκαηίαο, W. R., Roberts “The Evolution of Diplomacy” ζην Mediterranean Quarterly, Σφκνο 17, 
Σεχρνο 3, Καινθαίξη 2006, ζ. 55 
28 M. Haart θαη A. Negri, Η Απηνθξαηνξία, (Σίηινο Πξσηνηχπνπ: The Empire, Harvard University Press, 2001) 
Μεηάθξαζε Ν. Καιατηδήο, Δθδφζεηο Scripta, 2002, ζ.14 θαη Lora A., Viola, “The Reinvention of Diplomacy” ζην 
WZB-Mitteilungen, Heft 121, επηέκβξηνο 2008, ζ. 23, δηαζέζηκν ζηε δ/λζε: http://bibliothek.wzb.eu 
/artikel/2008/f-14290.pdf (Πξφζβαζε 30/07/2014)  
29 Κ. Πξνθάθεο, «Οξγαλσηηθά Πξφηππα Δπηθνηλσληαθήο Γηπισκαηίαο», ζην  Β. Γθίθαο, Α. Παπαθσλζηαληίλνπ, Κ. 
Πξνθάθεο, Δπηθνηλσληαθή Γηπισκαηία: Η Νεσηεξηθή Όςε ηεο Eμσηεξηθήο Αξκνδηόηεηαο,  Αζήλα- Κνκνηελή: Aλη. 
άθθνπιαο, 2005, ζει.9. 

http://pdaa.publicdiplomacy.org/?page_id=6
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πεγάδεη απφ ηελ πνιηηηζηηθή, πνιηηηθή θαη νηθνλνκηθή πνιπκνξθία ηεο»,
30

 κέζσ ηεο 

Γεκφζηαο Γηπισκαηίαο θάζε ρψξα ζηνρεχεη λα δεκηνπξγήζεη κηα ζεηηθή εηθφλα ζηε 

δηεζλή θνηλή γλψκε γηα ηηο πνιηηηθέο ηεο θαη ηηο δξάζεηο ηεο, πξνθεηκέλνπ λα θαηαζηεί 

ηθαλή λα αζθήζεη πηέζεηο πξνο ηηο θπβεξλήζεηο άιισλ θξαηψλ ψζηε απηά λα 

αλαζεσξήζνπλ ηελ φπνηα αξλεηηθή ζηάζε ηνπο πξνο ην ζπγθεθξηκέλν θξάηνο ή λα 

δηαηεξήζνπλ ην ήδε ζεηηθφ θιίκα πνπ επηθξαηεί.
31

 Καζίζηαηαη ινηπφλ θαλεξφ φηη ε 

Γεκφζηα Γηπισκαηία δελ αληηηίζεηαη ζηηο παξαδνζηαθέο δηπισκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο 

ησλ θξαηψλ αιιά ιεηηνπξγεί ζπκπιεξσκαηηθά κε απηέο θαη γηα λα είλαη 

απνηειεζκαηηθή, πξέπεη λα ζπλδέεηαη κε ηηο επίζεκεο δηπισκαηηθέο ελέξγεηεο ησλ 

θξαηψλ θαη λα ελζσκαηψλεηαη νκαιά ζηηο πθηζηάκελεο θπβεξλεηηθέο δνκέο. 

Αλ θαη νη απαξρέο ηεο λέαο απηήο πξνζέγγηζεο ζην ρψξν ηεο Γηπισκαηίαο κπνξνχλ λα 

αλαδεηεζνχλ ζηα ηέιε ηνπ Α΄ Παγθνζκίνπ Πνιέκνπ
32

 ε Γεκφζηα Γηπισκαηία 

εληνχηνηο έθηαζε ζην δελίζ ηεο ζηηο δεθαεηίεο ηνπ 50’ θαη ηνπ 60’, επνρή θνξχθσζεο 

ηνπ Φπρξνχ πνιέκνπ, φηαλ νη πξνζπάζεηεο ηεο ακεξηθαληθήο θπβέξλεζεο εζηηάζηεθαλ 

ζηελ άκβιπλζε ησλ δηπνιηθψλ πνιηηηθψλ εληάζεσλ, πνπ είραλ αλαθχςεη, σο 

απνηέιεζκα ηνπ Φπρξνχ πνιέκνπ θαη ησλ πνιηηηθνθνηλσληθψλ θαη νηθνλνκηθψλ ηνπ 

επηπηψζεσλ. Σελ πεξίνδν εθείλε σο κέζν πινπνίεζεο ηεο ζπγθεθξηκέλεο πνιηηηθήο 

επηιέγεηαη ε δηάδνζε ηεο ακεξηθάληθεο πνιηηηθήο θνπιηνχξαο κε πνηθίινπο ηξφπνπο 

θαη δηα ηεο εμαγσγήο «αλσηέξσλ» ακεξηθάληθσλ πνιηηηζηηθψλ πξντφλησλ θαη ηεο 

πξνβνιήο ηεο ακεξηθαληθήο θνηλσλίαο σο ηεο πιένλ δεκνθξαηηθήο, επηρεηξήζεθε ε 

πξνβνιή ησλ ακεξηθαληθψλ ηδεψλ έλαληη ησλ αληίζηνηρσλ ζνβηεηηθψλ. Γηα ην ιφγν 

απηφ  επηζηξαηεχζεθαλ άλζξσπνη ηνπ πνιηηηζκνχ θαη ηεο ηέρλεο θαη νη ΖΠΑ 

εμαπέιπζαλ έλαλ άλεπ πξνεγνπκέλνπ πνιηηηζκηθφ πφιεκν.
33

 Με βαζηθφ ζπληνληζηηθφ 

φξγαλν ηε USIA, πνπ είρε ηδξπζεί ήδε απφ ην 1953 θαη ππήξμε αλεμάξηεηε αξρή κέρξη 

ην 1999 νπφηε θαη ελζσκαηψζεθε ζην State Department, ε ακεξηθάληθή θπβέξλεζε 

αλέιαβε ηε κεγαιχηεξε πνιηηηζκηθή & πιεξνθνξηαθή επηρείξεζε πνπ είρε πνηέ 

αλαιάβεη θξάηνο γηα λα επεξεάζεη ηδενινγηθά ηελ θνηλή γλψκε άιισλ θξαηψλ.
34

  

                                                             
30 Shaun Riordan, φπ. π., ζ. 9 
31 E. Gilboa, “Media Diplomacy: Conceptual Divergence and Applications” ζην Harvard International Journal of 
Press/Politics, Σφκνο. 3, Σεχρνο 3, Ηνχληνο 1998, ζ. 58-62 
32 Γεσξπαιίδνπ Μαξία, Πνιηηηζηηθή θαη Γεκόζηα Γηπισκαηία σλ ΗΠΑ κεηά ηελ 11ε Σεπηεκβξίνπ 2001, Γηπισκαηηθή 
Δξγαζία, Α.Π.Θ. – Σκήκα Ννκηθήο – Σνκέαο Γηεζλψλ πνπδψλ, ζεζζαινλίθε 2007. ζ. 20-23 
33 J. Critchlow, “Public Diplomacy during the Cold War: The Record and it’s Implications” ζην Journal Of Cold 

War Studies, Σφκνο 6, Σεχρνο 1, Υεηκψλαο 2004, ζ. 75-83 
34 W. P. Jr. Dizard, Investing Public Diplomacy: The Story Of the US Information Agency, Lynne Rienner 
Publishers, Boulder, London 2004, ζ. 4 



19 
 

Σν ρξνληθφ φκσο απηφ ζεκείν ζπκπίπηεη θαη κε ηε εκθάληζε ελφο άιινπ είδνπο 

δηπισκαηίαο, ε νπνία έιαβε ζάξθα θαη νζηά φηαλ, ζηα πιαίζηα ηνπ «πνιηηηζκηθνχ 

πνιέκνπ» ησλ Ζ.Π.Α., επηθαλείο πξνζσπηθφηεηεο ηεο επνρήο θιήζεθαλ λα 

δηαδξακαηίζνπλ θαίξην ξφιν ζηε δηακφξθσζε ηνπ δηεζλνχο πνιηηηθνχ ζθεληθνχ κε 

ραξαθηεξηζηηθφηεξν παξάδεηγκα ηε ρξεκαηνδφηεζεο ζπλαπιηψλ αζηέξσλ ηεο ηδαδ. 

ηαλ, ν Duke Ellington, ν Louie Armstrong, ν Dizzy Gillespie, ν Benny Goodman ν 

Dave Brubeck θαη άιια αζηέξηα ηεο ακεξηθαληθήο κνπζηθήο ζθελήο αγσλίδνληαη γηα 

λα πξνσζήζνπλ κηα ζειθηηθή εηθφλα ησλ Ζ.Π.Α. ζην εμσηεξηθφ.
35

 Πξφθεηηαη γηα ηε 

«Γηπισκαηία ησλ Γηαζήκσλ». 

Οπζηαζηηθά, νη απαξρέο ηεο δεκηνπξγίαο ησλ δηαζεκνηήησλ, έηζη φπσο 

αληηιακβαλφκαζηε ηελ έλλνηα ηνπ φξνπ ζήκεξα, πξέπεη λα ηνπνζεηεζνχλ ζηηο αξρέο 

ηνπ 20
νπ

 αηψλα θαη ηαπηίδνληαη κε ηελ εκθάληζε ηνπ θηλεκαηνγξάθνπ θαη ηελ 

κεηέπεηηα αλάπηπμε ηεο θηλεκαηνγξαθηθήο βηνκεραλίαο ηνπ Hollywood.
36

 Ζ 

δεκηνπξγία ησλ «αζηέξσλ», πνπ ζπγθεληξψλνπλ πάλσ ηνπο ηα θιαο ηεο δεκνζηφηεηαο 

θαη ε δηαπίζησζε φηη νη άλζξσπνη απηνί είλαη ζε δηαξθή επαθή κε ην ιατθφ αίζζεκα
37

 

νδήγεζαλ ζηαδηαθά ηνπο ζχγρξνλνπο θξαηηθνχο θαη κε – θξαηηθνχο δξψληεο, ζηα 

πιαίζηα ηεο πξνζπάζεηάο ηνπο λα απμήζνπλ ηελ επηξξνή ηνπο κέζσ ηεο βειηίσζεο ηεο 

εηθφλαο ηνπο ζην εμσηεξηθφ, λα επηιέγνπλ ηε ζπκκεηνρή ησλ επηθαλψλ απηψλ 

πξνζσπηθνηήησλ ζηηο δηεζλείο ηνπο ππνζέζεηο ζε ζεκείν ηέηνην πνπ θαζίζηαηαη 

ζήκεξα θαλεξφ φηη ν ξφινο ηνπο έρεη απμεκέλε βαξχηεηα ζηελ παγθφζκηα πνιηηηθή 

θαη δηπισκαηηθή ζθελή.
38

 Λφγσ κάιηζηα ηεο ζπζζψξεπζεο ηνπ ελδηαθέξνληνο ησλ 

ΜΜΔ ζην ζεζκφ ηεο Γηπισκαηίαο ησλ Γηαζήκσλ θαη ηελ ηθαλφηεηα ησλ 

δηαθεθξηκέλσλ απηψλ πξνζσπηθνηήησλ λα αζθνχλ επηξξνή ηφζν ζην επξχ θνηλφ φζν 

θαη ζηηο πνιηηηθέο ειίη, εξρφκελνη ζε επαθή κε επηθαλείο πνιηηηθνχο εγέηεο, ζπκβάιιεη 

ζηε δεκηνπξγία θαη ηελ αλάδεημε κηαο λέαο επξείαο επηθνηλσλίαο, πνπ ζηεξίδεη ηηο 

επηηπρεκέλεο δηπισκαηηθέο ελέξγεηεο.
39

  

                                                             
35S. Whitfield, “Art for Governments Sake” ζην Diplomatic History, Σφκνο 30, Σεχρνο 5, Ννέκβξηνο 2006, ζ. 935 
36 A. F. Cooper and J. F. Turcotte, φπ. π., ζ. 185-186 
37 J. Thompson, The Media and Modernity: A Social Theory of the Media,  Cambridge: PolityPress, 1995, ζ. 
220-225 
38 M. Wheeler, Celebrity Diplomacy: A source of political legitimacy in an era of late modernity?, PhD Thesis, 
London Metropolitan University, 2012, ζ. 2, δηαζέζηκν ζηε δ/λζε: http://capitalismdemocracycelebrity. 
files.wordpress.com/2012/02/wheeler-celebrity-diplomacy-manchestersy mposium paper-20121.pdf (Πξφζβαζε 
30/07/2014) 
39 A. F. Cooper, “Celebrity Diplomacy and the G8:  Bono and Bob as Legitimate International Actors”, ζην CIGI 
Working Paper series, Νν 29, επηέκβξηνο, 2007, ζ. 1-2, δηαζέζηκν ζηε δ/λζε: 
http://www.cigionline.org/sites/default/files/paper_29-web.pdf, (Πξφζβαζε 30/07/2014).  

http://www.cigionline.org/sites/default/files/paper_29-web.pdf
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Ζ Γηπισκαηία ησλ Γηαζήκσλ αληηκεησπίζζεθε απφ θξαηηθνχο θαη κε θξαηηθνχο 

θνξείο σο κηα επθαηξία αλάθηεζεο ηεο αμηνπηζηίαο ηνπο κέζσ ηεο δηακφξθσζεο ηεο 

θνηλήο γλψκεο. Ζ πξνζπκία ησλ θξαηψλ θαη ησλ Γηεζλψλ Οξγαληζκψλ, φπσο ν 

Ο.Ζ.Δ., λα ρξεζηκνπνηήζνπλ γηα ηελ πξνψζεζε ησλ ζηφρσλ ηνπο αλζξψπνπο 

πξνεξρφκελνπο απφ ηνλ θφζκν ηνπ ζεάκαηνο, ε ηάζε ησλ Μ.Κ.Ο. λα ηνπο θάλνπλ 

κέιε ηνπο,
40

 ην γεγνλφο φηη νη άλζξσπνη απηνί, ρξεζηκνπνηψληαο ηε θήκε θαη ηελ 

αλαγλσζηκφηεηα ηνπο, ρσξίο λα είλαη ππνρξεσκέλνη λα αθνινπζνχλ ηηο πνιηηηθέο ησλ 

θξαηψλ απφ ηα νπνία πξνέξρνληαη, έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα δηακνξθψλνπλ ηελ θνηλή 

γλψκε θαη λα δηεηζδχνπλ κε επρέξεηα ζηα παγθφζκηα θέληξα απνθάζεσλ, 

πεηπραίλνληαο παξάιιεια λα θηλεηνπνηνχλ κε επθνιία θαη ζπλαδέιθνπο ηνπο πξνο 

ηελ επίηεπμε θνηλψλ ζηφρσλ, απνηεινχλ ηνπο ζεκαληηθφηεξνπο ιφγνπο γηα ηελ 

αλάπηπμε ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο Γηπισκαηίαο ησλ Γηαζήκσλ.
41

 ηνπο ιφγνπο απηνχο 

επίζεο ζα πξέπεη λα πξνζζέζνπκε θαη ην γεγνλφο φηη νη ίδηνη νη δηάζεκνη πνιιέο θνξέο 

επηδηψθνπλ λα θαηαζηνχλ θνξείο ηεο ζπγθεθξηκέλεο κνξθήο δηπισκαηίαο θαζφζνλ 

έηζη κπνξνχλ λα παξακέλνπλ εληφο δεκνζηφηεηαο γηα κεγαιχηεξν ρξνληθφ δηάζηεκα 

ελψ, παξάιιεια έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα εληζρχζνπλ ηε δεκφζηα εηθφλα ηνπο θαη λα 

θαιχςνπλ ηηο φπνηεο αδπλακίεο ηνπο ή αθφκα θαη πηζαλά ζθάλδαια ηνπ παξειζφληνο, 

θαη θαηά θάπνηνλ ηξφπν λα «αγηνπνηεζνχλ»
42

 ρηίδνληαο ηελ εηθφλα ελφο θαινχ 

δηεζλνχο πνιίηε.
43

 

ηα πιαίζηα ηεο Παγθνζκηνπνίεζεο ν πφιεκνο θαη ε εηξήλε, ε νηθνλνκία θαη ην 

εκπφξην, ην πεξηβάιινλ, ν πνιηηηζκφο θαη ηα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα απνηεινχλ ηηο 

βαζηθέο ζεκαηηθέο ελφηεηεο ηεο πνιηηηθήο αηδέληαο ηνπ πνιηηηθνχ θαη θνηλσληθνχ 

αθηηβηζκνχ ησλ δηαζήκσλ θαη ηεο λέαο κνξθήο δηπισκαηίαο πνπ αζθείηαη κέζσ 

απηψλ, ελψ ν ζεζκηθφο ξφινο πνπ κπνξνχλ λα δηαδξακαηίζνπλ νη επηθαλείο 

πξνζσπηθφηεηεο ζηηο δηεζλείο ζρέζεηο ησλ θξαηψλ κπνξεί λα αθνξά ζε θαζαξά 

                                                             
40 Lora A., Viola, φπ. π., ζ. 23-24.  
41 Asteris Huliaras and Nikolaos Tzifakis, “Bringing the Individuals Back in? Celebrities as Transnational Activists” 
ζην Liza Tsaliki, Christos A. Frangonikolopoulos and Asteris Huliaras, (eds), Transnational Celebrity Activism in 
Global Politics. Changing  the World?, Intellect Bristol UK / Chicago, USA, 2011, ζ. 34-36 
42 D. W. Drezner, “Foreign Policy Goes Glam”, ζην The National Interest, Ννέκβξηνο – Γεθέκβξηνο 2007, Σεχρνο 
92, ζ. 23-24, δηαζέζηκν ζηε δ/λζε: http://danieldrezner.com/research/glam.pdf (Πξφζβαζε 07/09/2014) 
43 Wheeler, Mark, “ Celebrity Politics and Cultural Citizenship: UN Goodwill Ambassadors and Messengers of 
Peace” ζην Liza Tsaliki, Christos A. Frangonikolopoulos and Asteris Huliaras, (eds), Transnational Celebrity 
Activism in Global Politics. Changing  the World? Intellect Bristol UK / Chicago, USA, 2011(β), ζ. 51-53 

http://danieldrezner.com/research/glam.pdf
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πνιηηηθά ζέκαηα, ζε ζέκαηα αλαπηπμηαθήο πνιηηηθήο ησλ θξαηψλ ή ζε ζέκαηα πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ηε λνκηκφηεηα θαη ηελ εζηθή ηάμε.
44

  

Ζ ηθαλφηεηα ησλ δηαζήκσλ λα ππεξαπινπζηεχνπλ ηα ζέκαηα, ηα νπνία επηζπκνχλ λα 

θέξνπλ ζην πξνζθήλην, ηνπο δίλεη ηε δπλαηφηεηα λα αζρνιεζνχλ κε ηελ πνιηηηθή 

θαζαπηή αζθψληαο θαηαιπηηθή επηξξνή.
45

 Ζ ηζηνξία ησλ ηειεπηαίσλ εηψλ βξίζεη 

παξαδεηγκάησλ δηαθεθξηκέλσλ πξνζσπηθνηήησλ, νη νπνίνη κε ηελ πνιηηηθή ηνπο 

δξάζε δηακφξθσζαλ λέεο ηάζεηο ζηελ παγθφζκηα θνηλφηεηα. Υαξαθηεξηζηηθφηεξν 

παξάδεηγκα κηαο ηέηνηαο πξνζσπηθφηεηαο απνηειεί ν παγθνζκίνπ θήκεο Ηξιαλδφο 

ηξαγνπδηζηήο – ηξαγνπδνπνηφο θαη πνιηηηθφο αθηηβηζηήο Paul David Hewson, γλσζηφο 

ζην επξχ θνηλφ σο Bono. Ο πνιηηηθφο αθηηβηζκφο ηνπ Bono μεθίλεζε ην 1999 κε ηελ 

ζπλάληεζε ηνπ κε ηνλ Πάπα Ησάλλε Παχιν II κπξνζηά ζηα κάηηα εθαηνκκπξίσλ 

αλζξψπσλ. Έμη ρξφληα αξγφηεξα ην πεξηνδηθφ Times απέδσζε ζηνλ Bono ηνλ 

ραξαθηεξηζκφ ηνπ αλζξψπνπ ηεο ρξνληάο.  ηηο πνιηηηθέο αθηηβηζηηθέο ηνπ δξάζεηο 

κεηαμχ άιισλ ζπγθαηαιέγνληαη ε παξαθνινχζεζε ηνπ Παγθφζκηνπ Οηθνλνκηθνχ 

Φφξνπκ ζην Νηάβνο ηεο Ρνπκαλίαο θαη ε ζπκκεηνρή ηνπ ζε πνιιέο δηαζθέςεηο 

θνξπθήο ηεο νκάδαο θξαηψλ G8 γηα ηελ ηξηεηία 2005-2008 θαηά ηελ δηάξθεηα ησλ 

νπνίσλ είρε αηνκηθέο ζπλαληήζεηο κε εμέρνληεο πνιηηηθνχο εγέηεο φπσο ν Σδνξηδ 

Μπνπο, ν Σφλη Μπιεξ, ν Gerhard  Schröder θαη ν Paul Martin.
46

  

Οη επηθαλείο πξνζσπηθφηεηεο ηνπ ζεάκαηνο, φπσο ραξαθηεξηζηηθά ππνζηεξίδεη ν 

θνηλσληνιφγνο C. Wright Mills, δηαζέηνπλ έλα είδνο απζεληίαο, πνπ ζηεξίδεηαη ζηελ 

αλαγλσζηκφηεηα ηνπο απφ ην επξχ θνηλφ δίλνληαο ηδηαίηεξε βαξχηεηα ζηηο απφςεηο 

ηνπο θαη ζηηο δξάζεηο ηνπο. Αμηνπνηψληαο ινηπφλ ηηο δπλαηφηεηεο πνπ ηνπο δίλνληαη 

θαη ρξεζηκνπνηψληαο ππεξαπινπζηεπκέλε γιψζζα γηα ηελ δηάδνζε ησλ κελπκάησλ 

ηνπο, πέξαλ απφ ηνλ ελεξγφ ξφιν πνπ δηαδξακαηίδνπλ ζε δηεζλή ζέκαηα θνκβηθήο 

ζεκαζίαο γηα ηελ παγθφζκηα πνιηηηθή θαη ηελ ζπλεξγαζία ησλ ρσξψλ ζηα πιαίζηα ηεο 

παγθφζκηαο δηαθπβέξλεζεο, εκπιέθνληαη θαη ζηε δηαρείξηζε ζεκάησλ πνπ ζρεηίδνληαη 

                                                             
44 H. Dieter θαη R. Kumar, “The downside of celebrity diplomacy: The neglected complexity of development” ζην 
Global Governance, Σφκνο 14, Σεχρνο 3, Ηνχιηνο - επηέκβξηνο 2008, ζ.260 -261.  
45 πσο κάιηζηα ραξαθηεξηζηηθά ππνζηεξίδνπλ νη C. J. Choi θαη R. Berger αλ θαη ε πνιηηηθή ζηηο Ζ.Π.Α. ήηαλ 
αλέθαζελ ζπλδεδεκέλε κε ηελ θνπιηνχξα ησλ δηαζήκσλ ηνπ Hollywood ζήκεξα, ζηελ επνρή ηεο θξίζεο ησλ 
ζεζκψλ θαη ηεο ξαγδαίαο εμάπισζεο ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ, φηαλ ην δηαδίθηπν θαη ηα κέζα θνηλσληθήο δηθηχσζεο 
(Facebook, Twitter) έρνπλ κπεη ζε θάζε ζπίηη, ν πνιηηηθφο αθηηβηζκφο ησλ δηαζήκσλ θεξδίδεη έδαθνο παγθνζκίσο 
απνηειψληαο βαζηθφ δηακνξθσηή ηεο θνηλήο γλψκεο. Ch. J. Choi θαη R. Berger, “Ethics of Celebrities and Their 

Increasing Influence in 21st Century Society” ζην Journal of Business Ethics, Σφκνο 91, Νν3, 2010, ζ. 313-314, 
δηαζέζηκν ζηε δ/λζε: http://www.idc.ac.il/publications/files/530.pdf, (Πξφζβαζε 28/07/2014). 
46 H. Dieter, R. Kumar, ζ.260 -261.  

http://www.idc.ac.il/publications/files/530.pdf
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κε ηελ αλαπηπμηαθή πνιηηηθή ησλ θξαηψλ, πξνηείλνληαο πην επέιηθηεο πξνζεγγίζεηο ζε 

αληίζεζε κε ηελ παηεξλαιηζηηθή πξνζέγγηζε ηεο παξαδνζηαθήο δηπισκαηίαο.
47

  

Σέινο, ην πεδίν ηεο λνκηκφηεηαο θαη ηεο εζηθήο ηάμεο απνηειεί έλαλ αθφκε ζεκαληηθφ 

ηνκέα εληφο ηνπ νπνίνπ νη δηάζεκεο πξνζσπηθφηεηεο δηαδξακαηίδνπλ ζεκαίλνληα 

ξφιν, θαζφζνλ δηαζέηνπλ ηε δχλακε γηα λα επεξεάζνπλ ηε δηεζλή θνηλή γλψκε θαη λα 

επηζηήζνπλ ηελ πξνζνρή ζηηο δξάζεηο θαη ηηο απνθάζεηο πνιηηηθψλ εγεηψλ, πνπ 

ζηεξνχληαη εζηθήο θαη λνκηκφηεηαο θαηαπαηψληαο ηα ζεκειηψδε αλζξψπηλα 

δηθαηψκαηα πξνθεηκέλνπ λα εμππεξεηήζνπλ ηα φπνηα ζπκθέξνληά ηνπο. 

Υαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα ελ πξνθεηκέλσ απνηειεί ε ζηάζε πνπ πηνζέηεζαλ πνιινί 

δηάζεκνη ηνπ Hollywood, φπσο ε Mia Farrow θαη ν  George Clooney, απέλαληη ζηνλ 

πφιεκν πνπ δηεμήρζε ην Φεβξνπάξην ηνπ 2003 ζην Νηαξθνχξ ηνπ νπδάλ κεηαμχ ησλ 

δχν επαλαζηαηηθψλ θηλεκάησλ JEM θαη SLM/A θαη ηεο θπβέξλεζεο ηνπ νπδάλ, ε 

νπνία θαηεγνξήζεθε γηα ηελ θαηαπάηεζε ησλ δηθαησκάησλ θαη ησλ ειεπζεξηψλ ηνπ 

κε αξαβηθνχ πιεζπζκνχ. Ζ εθζηξαηεία ησλ Mia Farrow θαη George Clooney 

θαηάθεξε λα επαηζζεηνπνηήζεη ηελ θνηλή γλψκε θαη λα επεξεάζεη ηελ πνιηηηθή ηεο 

ηφηε θπβέξλεζεο ησλ ΖΠΑ αλαθνξηθά  κε ην ζπγθεθξηκέλν πφιεκν.
48

   

Σα αίηηα αλάδπζεο ηεο Γηπισκαηίαο ησλ Γηαζήκσλ ζε ζπλδπαζκφ κε ηνπο ηνκείο 

ζηνπο νπνίνπο επεθηείλεηαη ε δξάζε ησλ θνξέσλ ηεο θαζηζηνχλ ζαθή ην βαξχλνληνο 

ζεκαζίαο ξφιν πνπ δηαδξακαηίδνπλ νη δηάζεκεο πξνζσπηθφηεηεο ζηε λέα παγθφζκηα 

δηαθπβέξλεζε θαη ηελ πνιηηηθή δηπισκαηία θαζφζνλ ε «εηθφλα» ηνπο, ιφγσ ηεο 

επηξξνήο πνπ αζθεί ζηελ θνηλή γλψκε, κπνξεί λα επεξεάζεη θαη λα επηζηήζεη ηελ 

πξνζνρή ηνπ επξχ θνηλνχ φρη κφλν ζε επίπεδν δηεζλψλ δξαζηεξηνηήησλ αιιά θαη ζε 

επίπεδν πξνψζεζεο νπζηαζηηθψλ αιιαγψλ.  

1.2 Ο ΟΖΔ θαη ν ζεζκόο ηωλ Πξέζβεωλ Καιήο Θειήζεωο  

Ο ΟΖΔ ηδξχζεθε ην 1945 θαη κε ηελ ππνγξαθή ηνπ Καηαζηαηηθνχ ηνπ Υάξηε 

δηαζαθελίζηεθαλ νη βαζηθνί ζηφρνη ηνπ δηεζλνχο Οξγαληζκνχ, νη νπνίνη αθνξνχλ ζηε 

δηαηήξεζε ηεο δηεζλνχο εηξήλεο θαη αζθάιεηαο, ηελ πξνψζεζε ηεο νηθνλνκηθήο θαη 

θνηλσληθήο ζπλεξγαζίαο θαη ηελ πξνψζεζε ησλ νηθνπκεληθψλ αλζξσπίλσλ 

                                                             
47 W. C. Mills, Letters and Autobiographical Writings, London, Berkeley: University of California Press,  2000, ζ. 
93 
48 A. Huliaras and N. Tzifakis, “Σhe Fallacy of the Autonomous Celebrity Activist in International Politics: 
George  Clooney and Mia Farrow in Darfur”, ζην Cambridge Review of International Affairs, Σφκνο 25, Νν 3, 2012, 
ζ. 418 
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δηθαησκάησλ ζηα πιαίζηα ησλ ζχγρξνλσλ παγθφζκησλ πξνθιήζεσλ θαη επθαηξηψλ.
49

 

Γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεξε πινπνίεζε ησλ ζηφρσλ ηνπ ν ΟΖΔ εξγάδεηαη 

αθαηάπαπζηα πξνθεηκέλνπ λα πξνσζήζεη κηα λέα παγθφζκηα λννηξνπία, πνπ 

ζηεξίδεηαη ζηηο αξρέο ηεο ζπλεξγαζίαο ησλ εζλψλ θαη ησλ παγθφζκησλ πνιηηψλ. Ο 

Οξγαληζκφο ιεηηνπξγεί ζε έλα επξχ θάζκα ζεκειησδψλ δεηεκάησλ
50

 θαη γηα ηελ 

εμαζθάιηζε ηεο δηεζλνχο ηνπ παξνπζίαο θαη ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηνπ 

ζπλεξγάδεηαη κε πεξηζζφηεξεο απφ 100 εζληθέο νξγαλψλεηο, κε εμεηδηθεπκέλνπο 

Οξγαληζκνχο θαη κε Σακεία, ελψ ηα Πξνγξάκκαηα ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ ζπληζηνχλ 

ην βαζηθφ κέζν, κέζσ ηνπ νπνίνπ δηαδίδεη ηα κελχκαηα ηνπ θαη πξνσζεί ηηο δξάζεηο 

ηνπ, νη νπνίεο είλαη ζπλαθείο κε ηα πξναλαθεξζέληα παγθφζκηα δεηήκαηα.
51

  

Σν 1948 ε Γεληθή πλέιεπζε ηνπ ΟΖΔ πηνζέηεζε ηελ Οηθνπκεληθή Γηαθήξπμε γηα ηα 

Αλζξψπηλα Γηθαηψκαηα σο βαζηθφο ζθνπφο ηεο νπνίαο εηέζε ν θαζνξηζκφο ησλ 

ζεκειησδψλ δηθαησκάησλ γηα φινπο ηνπο αλζξψπνπο, αλεμαξηήηνπ θχινπ θαη ειηθίαο, 

ηα νπνία ζπληζηνχλ ην θνηλφ ηδαληθφ, ζην νπνίν πξέπεη λα θαηαηείλνπλ φια ηα έζλε 

θαη φινη νη ιανί.
52

 Λίγα ρξφληα αξγφηεξα θαη ζπγθεθξηκέλα ζηηο αξρέο ηνπ 1950 ηα 

Ζλσκέλα Έζλε έζεζαλ ζε εθαξκνγή έλα λέν ζεζκφ, ζηξαηνινγψληαο ηηο εζεινληηθέο 

ππεξεζίεο δηαθεθξηκέλσλ πξνζσπηθνηήησλ απφ ηνλ ρψξν ηεο ηέρλεο, ηεο κνπζηθήο, 

ηνπ θηλεκαηνγξάθνπ, ηεο ινγνηερλίαο θαη ηνπ αζιεηηζκνχ, πξνθεηκέλνπ λα ηνλίζνπλ 

θνκβηθά δεηήκαηα, πνπ ζπλδένληαη κε ηα νηθνπκεληθά αλζξψπηλα δηθαηψκαηα. ηα 

ρξφληα πνπ ζα αθνινπζήζνπλ ν ζεζκφο ζα εμειηρζεί ηαρχηαηα θαη πνιιέο 

δηαθεθξηκέλεο πξνζσπηθφηεηεο δηεζλνχο θχξνπο ζα δαλείζνπλ ην ηαιέλην ηνπο, ην 

ρξφλν ηνπο θαη ην φλνκα ηνπο ιακβάλνληαο κέξνο ζε πξνγξάκκαηα ησλ Ζλσκέλσλ 

Δζλψλ, ζε κηα πξνζπάζεηα ζηήξημεο ζπγθεθξηκέλσλ ζηφρσλ. Οη δηάζεκεο απηέο 

                                                             
49 A. Leroy Bennett – James K. Oliver, Γηεζλείο Οξγαληζκνί. Αξρέο θαη πξνβιήκαηα, Μεηάθξαζε Ε. αιίκπα – Υ. 

Κσλζηαληηλίδεο, Gutenberg 2006, ζ. 84-86 
50 Σα ελδηαθέξνληα ηνπ ΟΖΔ εθηείλνληαη απφ ηε βηψζηκε αλάπηπμε θαη ην πεξηβάιινλ έσο ηελ αλαθνχθηζε απφ 
θπζηθέο ή κε θαηαζηξνθέο, ηελ εμάιεηςε ηεο θηψρεηαο θαη ηεο πείλαο, ηελ πξνζηαζία ησλ πξνζθχγσλ, ηελ 
θαηαπνιέκεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο, ηνλ αθνπιηζκφ θαη ηε κε δηάδνζε ησλ ππξεληθψλ φπισλ, ηελ πξνψζεζε ηεο 
δεκνθξαηίαο, ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ, ηελ ηζφηεηα ησλ θχισλ θαη ηελ πξφνδν ησλ γπλαηθψλ, ηε 
δηαθπβέξλεζε, ηελ νηθνλνκηθή θαη θνηλσληθή αλάπηπμε θαη ηε δηεζλή πγεία, ηελ εθθαζάξηζε ησλ λαξθψλ μεξάο, 
ηελ αχμεζε ηεο παξαγσγήο ηξνθίκσλ. Βι. ζρ. UN: UN at a Glance, δηαζέζηκν ζηε δ/λζε:  
http://www.un.org/en/aboutun/index.shtml (Πξφζβαζε 31/07/2014)  
51  WFUNA: About us, δηαζέζηκν ζηε δ/λζε: http://www.wfuna.org/about-us (Πξφζβαζε 31/07/2014) 
52 U N: Human Rights, δηαζέζηκν ζηε δ/λζε:  http://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages 
/InternationalLaw.aspx, (Πξφζβαζε 23/07/2014) 

http://www.un.org/en/aboutun/index.shtml
http://www.wfuna.org/about-us
http://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages%20/InternationalLaw.aspx
http://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages%20/InternationalLaw.aspx
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πξνζσπηθφηεηεο, πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ απφ ηνλ ΟΖΔ, έρνπλ κείλεη ζηελ ηζηνξία κε 

ηελ νλνκαζία «Πξέζβεηο  Καιήο Θειήζεσο».
53

  

Ζ ελλνηνινγηθή πξνζέγγηζε ηνπ φξνπ δίλεηαη απφ ηνλ ίδην ηνλ ΟΖΔ. Ο φξνο 

ρξεζηκνπνηείηαη σο ηηκεηηθφο ηίηινο, ν νπνίνο πξνζδίλεη γεληθή αλαγλψξηζε ζην 

φλνκα ηνπ αηφκνπ πνπ ηνλ θαηέρεη ελψ βαζηθφο ξφινο ησλ Πξέζβεσλ Καιήο 

Θειήζεσο είλαη ε πξνψζεζε ζπιινγηθψλ δξάζεσλ γηα ηελ πξνβνιή θαη ηελ 

εθπιήξσζε ησλ θνηλσληθνπνιηηηθψλ ζηφρσλ ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ κέζσ ηεο 

εζεινληηθήο ηνπο δξάζεο. Ο ΟΖΔ, έρνληαο θαηαλνήζεη ηε δχλακε ησλ δηαθεθξηκέλσλ 

πξνζσπηθνηήησλ θαη ηνλ ζεκαληηθφ ξφιν πνπ δηαδξακαηίδνπλ ζηελ πξνψζεζε θαη ηε 

δηάδνζε ησλ κελπκάησλ ηνπ ζε παγθφζκην επίπεδν ρξεζηκνπνηεί πςειά θαη απζηεξά 

θξηηήξηα γηα ηελ επηινγή ηνπο αλάινγα κε ηνπο ζθνπνχο θαη ηηο απαηηήζεηο ησλ 

πξνγξακκάησλ ηνπ.
54

  

πσο ινηπφλ ζπλάγεηαη απφ φζα αλαθέξζεθαλ παξαπάλσ ε εκπινθή ησλ δηαζήκσλ 

ζηελ άζθεζε πνιηηηθήο πήξε νπζηαζηηθά ζάξθα θαη νζηά απφ ηε ζηηγκή πνπ θάπνηνη 

απφ απηνχο άξρηζαλ λα παίδνπλ ζεζκηθφ ξφιν κέζσ ηνπ ΟΖΔ. Ζ αξρή έγηλε κε ην 

Danny Kaye, ν νπνίνο ππήξμε ν πξψηνο Πξέζβεο Καιήο Θειήζεσο ηεο UNICEF κε 

αξκνδηφηεηα ηελ δεκνζηνπνίεζε ησλ αλαγθψλ ησλ παηδηψλ φινπ ηνπ θφζκνπ ζηελ 

παγθφζκηα θνηλφηεηα θαη αθνινχζεζαλ πνιινί άιινη.
55

 Με ηελ πάξνδν ησλ εηψλ ν 

ζεζκφο εμειίρζεθε θαη νινέλα θαη πεξηζζφηεξνη αζηέξεο ηεο δηεζλνχο ζθελήο 

ηηκήζεθαλ κε ηνλ ηίηιν ηνπ Πξέζβε Καιήο Θειήζεσο, έιθνληαο ην ελδηαθέξνλ ηεο 

παγθφζκηαο θνηλήο γλψκεο.  

Σν παξάδεηγκα ηεο UNICEF αθνινχζεζαλ θαη άιινη νξγαληζκνί ηνπ ζπζηήκαηνο ησλ 

Ζλσκέλσλ Δζλψλ ρξεζηκνπνηψληαο αληίζηνηρα Πξνγξάκκαηα πνπ αθνινχζεζαλ 

δηαθνξεηηθά ζηάδηα αλάπηπμεο, εμέιημεο θαη ελνπνίεζεο,
56

 ν άλζξσπνο φκσο πνπ 

                                                             
53 UN Women: Goodwill Ambassadors, δηαζέζηκν ζηε δ/λζε: http://www.unwomen.org/en/partnerships/ goodwill-
ambassadors, (Πξφζβαζε 30/07/2014).  
54 Σν 2003, ν Γεληθφο Γξακκαηέαο ηνπ ΟΖΔ εμέδσζε «Καηεπζπληήξηεο γξακκέο γηα ηνλ θαζνξηζκφ ησλ Πξέζβεσλ 

Καιήο Θειήζεσο θαη ησλ Αγγειηνθφξσλ ηεο Δηξήλεο». Βι. ζρ. P.L., Fall, and G., Tang, Goodwill Ambassadors in 
the United Nations System, Geneva: UN Joint Inspection Unit, 2006, ζ. 2, δηαζέζηκν ζηε δ/λζε: https:// 
www.unjiu.org/en/reports-notes/archive/JIU_NOTE_2006_1_English.pdf (Πξφζβαζε 29/07/2014) θαη UN: 
Guidelines for the designation of Goodwill Ambassadors and Messengers of Peace, δηαζέζηκν ζηε δ/λζε: http:// 
web.undp.org/comtoolkit/reaching-the-outside world/docs/tools/GWA_Guidelines_Sept2009.pdf (Πξφζβαζε 
30/07/2014).  
55 M. Gottfried, Nobody’s Fool: The Lives of Danny Kaye, New York: Simon and Schuster 1994, ζ. 207 
56 P. L. Fall and G. Tang, φπ. π., ζ. 14-19. Απηά είλαη: Ζ Γηεζλήο Οξγάλσζε Σξνθίκσλ θαη Γεσξγίαο (FAO), ν 

Δθπαηδεπηηθφο Δπηζηεκνληθφο θαη Πνιηηηζηηθφο Οξγαληζκφο ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ (UNESCO), ην Σακείν ησλ 
Ζλσκέλσλ Δζλψλ γηα ηνλ Πιεζπζκφ (UNFPA), ην Γξαθείν ηνπ Όπαηνπ Αξκνζηή ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ γηα ηνπο 
Πξφζθπγεο (UNHCR), ν Οξγαληζκφο Βηνκεραληθήο Αλάπηπμεο ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ (UNIDO), ν Παγθφζκηνο 

http://www.unwomen.org/en/partnerships/%20goodwill-ambassadors
http://www.unwomen.org/en/partnerships/%20goodwill-ambassadors


25 
 

πξαγκαηηθά αλαβάζκηζε ην ζπγθεθξηκέλν ζεζκφ ππήξμε ν Γεληθφο Γξακκαηέαο ηνπ 

ΟΖΔ Kofi Annan, ν νπνίνο απνθάζηζε ηελ αχμεζε ηνπ αξηζκνχ ησλ Πξέζβεσλ Καιήο 

Θειήζεσο, ζε κηα πξνζπάζεηα λα βειηηψζεη ηελ αζζελή δεκφζηα εηθφλα ηνπ 

Οξγαληζκνχ.
57

 Ο Αλάλ πίζηεπε αθξάδαληα φηη κε ηε βνήζεηα ησλ δηαζήκσλ Πξέζβεσλ 

Καιήο Θειήζεσο ν ΟΖΔ ζα κπνξνχζε λα πινπνηήζεη ηηο ξεηνξηθέο δεζκεχζεηο ησλ 

θξαηψλ – κειψλ γηα ηελ επίηεπμε αλζξσπηζηηθψλ ζηφρσλ θαη παξάιιεια λα αθππλίζεη 

ηελ θνηλή γλψκε πξνο ηελ ίδηα θαηεχζπλζε.
58

 

Οη δηαθεθξηκέλεο πξνζσπηθφηεηεο πνπ ζηεξίδνπλ ην ζεζκφ ησλ Πξέζβεσλ Καιήο 

Θειήζεσο ηνπ ΟΖΔ, ζχκθσλα κε ηελ πνιηηηθή ηνπ Οξγαληζκνχ ή ηνπ Πξνγξάκκαηνο 

ζηα πιαίζηα ηνπ νπνίνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη, αλήθνπλ ζε ηξεηο κεγάιεο θαηεγνξίεο, 

αλάινγα κε ηελ εκβέιεηα δξάζεο ηνπο. Ζ πξψηε θαηεγνξία ηνπ ζεζκνχ πεξηιακβάλεη 

ηνπο Γηεζλείο Πξέζβεηο Καιήο Θειήζεσο, ε δεχηεξε ηνπο Πεξηθεξεηαθνχο θαη ε ηξίηε 

ηνπο Δζληθνχο.
59

 Οη Πξέζβεηο Καιήο Θειήζεσο εμππεξεηνχλ δηάθνξνπο ζθνπνχο ηνπ 

Οξγαληζκνχ πνπ εθηείλνληαη απφ ηνλ πνιηηηθφ έσο θαη ηνλ αλζξσπηζηηθφ ηνκέα θαη 

ζπλνπηηθά νη δξάζεηο ηνπο εκπίπηνπλ ζε ηξεηο κεγάιεο θαηεγνξίεο: α) ζηελ παξαγσγή 

δεκνζηφηεηαο γηα ζέκαηα ηνπ Οξγαληζκνχ, γηα ην νπνία ππφ άιιεο ζπλζήθεο ζα ήηαλ 

δχζθνιν λα ελεκεξσζεί ε παγθφζκηα θνηλή γλψκε β) ζηελ πξνψζεζε ηεο Πνιηηηθήο 

Αηδέληαο ηνπ Οξγαληζκνχ δηα ηεο θηλεηνπνίεζε ηεο Κνηλσλίαο ησλ Πνιηηψλ θαη γ) 

ζηε γλσζηνπνίεζε ησλ επηκέξνπο Οξγαληζκψλ, Γξαθείσλ θαη Πξνγξακκάησλ ησλ 
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57 A. F. Cooper, Celebrity Diplomacy, Boulder, London, Paradigm Publishers, 2008, ζ. 28  
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δηζηάδνπλ λα ιάβνπλ ζνβαξά ππφςε ηηο ξεηνξηθέο δεζκεχζεηο πνπ αλαιακβάλνπλ  θαηά ηε δηάξθεηα θάζε Γεληθήο 

πλέιεπζεο». M. D. Alleyne, “The United Nations’ Celebrity Diplomacy” ζην SAIS Review, Baltimore, The John 
Hopkins University Press 2005, ζ. 179 
59 Οη Γηεζλείο Πξέζβεηο Καιήο Θειήζεσο δηαζέηνπλ παγθφζκηα εκβέιεηα θαη απμεκέλε επηξξνή ζηελ θνηλή γλψκε 
θαη ην επξχ θνηλφ θαζψο ζπληζηνχλ δηεζλείο αλαγλσξηζκέλεο πξνζσπηθφηεηεο πνπ παίξλνπλ κέξνο ζε παγθφζκηεο 
εθζηξαηείεο, πξνγξάκκαηα θαη εθδειψζεηο. Οη Πεξηθεξεηαθνί θαη νη Δζληθνί Πξέζβεηο Καιήο Θειήζεσο ζπληζηνχλ 
δηαθεθξηκέλεο πξνζσπηθφηεηεο κε έληνλε παξνπζία θαη δξάζε ζε ηνπηθφ θαη πεξηθεξεηαθφ επίπεδν. ε αληίζεζε κε 
ηνπο Γηεζλείο Πξέζβεηο Καιήο Θειήζεσο νη Πεξηθεξεηαθνί/Δζληθνί Πξέζβεηο επεθηείλνπλ ηηο δξάζεηο ηνπο ζην 
εζσηεξηθφ ηεο ρψξαο ή ηεο πεξηνρήο ζηελ νπνία δηακέλνπλ. Βι. ρ. Mark Wheeler, “Celebrity Diplomacy: United 

Nations’ Goodwill Ambassadors and Messengers of Peace” ζην Celebrity Studies 2011(α), 2 (1), ζ. 13, δηαζέζηκν 
ζηε δ/λζε: http://www.academia.edu/7439462/Celebrity_diplomacy_United_Nations_Goodwill_Ambassadors_ 
and_Messengers_of_Peace (Πξφζβαζε 29/07/2014) 
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Ζλσκέλσλ Δζλψλ ζην επξχ θνηλφ θαη ηελ εμαζθάιηζε νηθνλνκηθψλ θεθαιαίσλ γηα ηελ 

ζηήξημε ηνπο.
60

 

Αλάκεζα ζηα ζεκαληηθφηεξα θξηηήξηα πνπ ρξεζηκνπνηεί ν ΟΖΔ γηα ηελ επηινγή ησλ 

δηαθεθξηκέλσλ πξνζσπηθνηήησλ, πνπ ζηειερψλνπλ ηα Πξνγξάκκαηα ηνπ, είλαη ηα 

εμήο: νη δηαθεθξηκέλεο πξνζσπηθφηεηεο ζα πξέπεη λα θαηέρνπλ εμέρνπζα ζέζε θαη 

επξέσο αλαγλσξηζκέλν ηαιέλην, ζα πξέπεη λα δηαζέηνπλ αθεξαηφηεηα σο 

πξνζσπηθφηεηεο θαη ηζρπξή επηζπκία γηα ηελ θηλεηνπνίεζε ηεο δεκφζηαο γλψκεο κε 

γλψκνλα ηε ζηήξημε ησλ ζηφρσλ ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ, επηδεηθλχνληαο πςειή 

δέζκεπζε ζε απηνχο. Δπίζεο, ζα πξέπεη λα έρνπλ απνδεδεηγκέλε δπλαηφηεηα επηξξνήο 

ζηνπο θνξείο ιήςεο απνθάζεσλ θαη ηέινο ζα πξέπεη λα θαηέρνπλ ηελ αλάινγε 

πξνζσπηθφηεηα θαη δηεζλή επηξξνή ψζηε λα κπνξνχλ λα πξνσζνχλ ηνπο ζθφπνπο ηνπ 

ΟΖΔ ζε παγθφζκηα επίπεδν πέξα απφ ηα ζηελά φξηα ησλ θξαηψλ.
61

 ηηο ππνρξεψζεηο 

ησλ Πξέζβεσλ Καιήο Θειήζεσο κεηαμχ άιισλ πεξηιακβάλνληαη ζπλαληήζεηο κε ηα 

κέιε ηνπ Οξγαληζκνχ ή ηνπ Πξνγξάκκαηνο ζην νπνίν αλήθνπλ αλήθνπλ, επηζθέςεηο 

πεδίνπ, επαθέο κε πνιηηηθνχο εγέηεο θαη επηρεηξεκαηίεο, νκηιίεο επαηζζεηνπνίεζεο ηεο 

θνηλήο γλψκεο, ζπλεληεχμεηο Σχπνπ, ε δηνξγάλσζε θαη ε ζπκκεηνρή ζε εθδειψζεηο 

αλζξσπηζηηθνχ ραξαθηήξα, ε ζπκκεηνρή ζε εξάλνπο θιπ.
62

  

Ζ δξάζε ησλ Πξέζβεσλ Καιήο Θειήζεσο ηνπ ΟΖΔ θαίλεηαη λα έρεη δχν δηαζηάζεηο, 

πιήξσο αιιεινεμαξηψκελεο, πνπ ζπλίζηαληαη ζηελ πξνψζεζε ηφζν ηνπ 

αλζξσπηζηηθνχ έξγνπ ηνπ ΟΖΔ φζν θαη ησλ δηπισκαηηθψλ θαη πνιηηηθψλ 

πξνηεξαηνηήησλ ησλ ρσξψλ πνπ εθπξνζσπνχλ. Γηα απηφ ηνλ ιφγν νη δηάζεκεο 

πξνζσπηθφηεηεο, πνπ έρνπλ ρξεζηκνπνηεζεί θαηά θαηξνχο απφ ηνλ ΟΖΔ, έρνπλ καθξά 

ηζηνξία ζηελ αλάκεημε ζε δξάζεηο ηνπ Οξγαληζκνχ γηα ηελ θαηαπνιέκεζε πνιιψλ 

θνηλσληθψλ πξνβιεκάησλ, φπσο είλαη ε θηψρεηα ζηηο ηξηηνθνζκηθέο ρψξεο, νη 

αξξψζηηεο θαη ε βία. Σα κέζα πνπ ρξεζηκνπνηνχλ νη δηαθεθξηκέλεο πξνζσπηθφηεηεο 
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61 UN, “Guidelines for the designation of Goodwill Ambassadors and Messengers of Peace”,  δηαζέζηκν ζηε δ/λζε: 
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28/07/2014).  
62 V. Scott, “Big Dog Celebrity Activists: Barking up the Wrong Tree”ζην Liza Tsaliki, Christos A. 
Frangonikolopoulos and Asteris Huliaras, (eds), Transnational Celebrity Activism in Global Politics. Changing  the 
World? Intellect Bristol UK / Chicago, USA, 2011, ζ. 287  
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γηα λα επηηχρνπλ ηνπο ζθνπνχο ηνπο είλαη ε θήκε ηνπο ηνπο, ε εηθφλα ηνπο, ην ηαιέλην 

ηνπο, ηα ρξήκαηα ηνπο, ν ρξφλνο θαη ηα ηξαγνχδηα ηνπο.
63

  

Ζ θήκε, ηελ νπνία ρξεζηκνπνηνχλ νη δηαζεκφηεηεο ζηα πιαίζηα επίηεπμεο ησλ ζηφρσλ 

ηνπ Οξγαληζκνχ απνηειεί βαζηθφ ραξαθηεξηζηηθφ ηεο ζχγρξνλεο πνιηηηθήο 

θνπιηνχξαο
64

 ελψ ζηνλ θφζκν ηνπ 21
νπ

 αηψλα νη δηεζλείο ζρέζεηο θαη ε δηπισκαηία 

βαζίδνληαη ζηε ρεηξαγψγεζε ηεο εηθφλαο θαη ηελ εχζηνρε ρξήζε ησλ δηαθνξεηηθψλ 

εηθφλσλ πνπ παξάγνπλ νη παίθηεο ηεο δηεζλνχο πνιηηηθήο ζθελήο.
65

 Δίλαη βέβαηα 

γεγνλφο φηη πνιιέο θνξέο νη δηάζεκνη δηπισκάηεο έρνπλ ηελ αίζζεζε φηη πξέπεη λα 

ρξεζηκνπνηήζνπλ ηε θήκε ηνπο γηα λα εθζέζνπλ θαη λα ζηειηηεχζνπλ ηελ αδηθία ηνπ 

θφζκνπ, θηλνχκελνη πέξα απφ ηηο δεζκεχζεηο ηνπο κε ηνλ ΟΖΔ θαη θαζηζηψληαο έηζη 

ηε ζρέζε ηνπο κε ηνλ Οξγαληζκφ πξνβιεκαηηθή,
66

 είλαη φκσο παξάιιεια θαη 

αδηακθηζβήηεην ην γεγνλφο φηη νη δξάζεηο ησλ Πξέζβεσλ Καιήο Θειήζεσο έρνπλ 

βειηηψζεη ζεκαληηθά ην επίπεδν θαη ηελ πνηφηεηα δσήο πνιιψλ αλζξψπσλ ηνπ 

πιαλήηε θαη έρνπλ επηζηήζεη ηελ πξνζνρή θαη ην ελδηαθέξνλ ηφζν ηεο παγθφζκηαο 

θνηλήο γλψκεο φζν θαη ησλ παγθφζκησλ θέληξσλ ιήςεο απνθάζεσλ ζε δεηήκαηα πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ηελ θηψρεηα θαη κε ηηο αληζφηεηεο δηάθνξσλ πιεζπζκηαθψλ νκάδσλ. 

ην ζεκείν απηφ αμίδεη λα επηζεκάλνπκε φηη ζηα πιαίζηα ηνπ ζεζκνχ ησλ Πξέζβεσλ 

Καιήο Θειήζεσο ν ΟΖΔ επέιεμε εθηφο απφ δηάζεκνπο άληξεο λα ζπλεξγαζηεί θαη κε 

πνιιέο δηάζεκεο γπλαίθεο απφ ηνλ ρψξν ηεο ηέρλεο, ηεο κνπζηθήο, ηνπ 

θηλεκαηνγξάθνπ, ηεο ινγνηερλίαο θαη ηνπ αζιεηηζκνχ κε εμαηξεηηθά απνηειέζκαηα. 

Γηα ηηο γπλαίθεο ηελ απιαία γηα ηε ζπλεξγαζία κε ην Γηεζλή Οξγαληζκφ άλνημε ε Liv 

Ullman
67

 αιιά ε πξψηε γπλαίθα Πξέζβεο Καιήο Θειήζεσο ηνπ ΟΖΔ, ε νπνία 

πξαγκαηηθά ελέπλεπζε κε ηε ζηάζε ηεο, πνιινχο αλζξψπνπο αλά ηνλ θφζκν, ππήξμε ε 

Audrey Hepburn, κηα γπλαίθα φκνξθε, δηάζεκε, δπλακηθή, κε φξακα, ε νπνία 

αςεθψληαο ηνπο θηλδχλνπο ηαμίδεςε επαλεηιεκκέλσο ζε ρψξεο ηεο Αθξηθήο φπνπ, 

ρξεζηκνπνηψληαο ηε θήκε ηεο, πξνζπάζεζε λα δψζεη αλαθνχθηζε ζε εμαζιησκέλνπο 
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65 Br. Hocking, “Rethinking the “New” Public Diplomacy” ζην J. Melissen (ed.), The New Public Diplomacy – Soft 
Power in International Relations, Palgrave Macmillan, 2005, ζ. 39 
66 Υαξαθηεξηζηηθέο είλαη νη πεξηπηψζεηο ησλ Liv Ullman Richard Gere, βι. ζρ. Mark Wheeler,  2011 (α), φπ. π., ζ. 
12-13,  
67J. Linq, Interview with Mr. Jack Linq Conducted by Judith Spieqelman at UNICEF HQ on 5 June 1984, ζ. 7-8, 
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αλζξψπνπο.
68

 Καη ήηαλ ε Audrey Hepburn απηή πνπ αλαλέσζε εθ βάζξσλ ηελ 

πνιηηηζηηθή δχλακε ηνπ θαιιηηερληθνχ ζηεξεψκαηνο.
69

 ηελ πνξεία, νη αμησκαηνχρνη 

ηνπ ΟΖΔ, ελζαξξπκέλνη απφ ηελ απήρεζε πνπ είρε ε δξάζε ηεο ιακπξήο εζνπνηνχ 

ζην επξχ θνηλφ, επηζηξάηεπζαλ πνιιέο δηάζεκεο γπλαίθεο, ηηο νπνίεο ρξεζηκνπνίεζαλ 

γηα ηελ πξνψζεζε ησλ ζηφρσλ ηνπ Οξγαληζκνχ, απνλέκνληαο ηνπο ηνλ ηίηιν ησλ 

Πξέζβεσλ Καιήο Θειήζεσο. Ζ ηειεπηαία δεθαπεληαεηία κάιηζηα, φπσο θαζίζηαηαη 

θαλεξφ παξαθάησ, βξίζεη ζρεηηθψλ παξαδεηγκάησλ. 

Έηζη, ηνλ Ηαλνπάξην ηνπ 2006 ε δηάζεκε ακεξηθαλίδα εζνπνηφο Nicole Kidman, 

ρξεζηκνπνηήζεθε απφ ηνλ ΟΖΔ σο Πξέζβεο Καιήο Θειήζεσο γηα ηελ αχμεζε ηεο 

επαηζζεηνπνίεζεο ηεο παγθφζκηαο θνηλήο γλψκεο ζε ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ζηελ 

παξαβίαζε ησλ αλζξψπηλσλ δηθαησκάησλ ησλ γπλαηθψλ ζε φιν ηνλ θφζκν κε έκθαζε 

ζηε βία θαηά ησλ γπλαηθψλ, πνπ απνηειεί ηελ πην δηαδεδνκέλε κνξθή παξαβίαζεο ησλ 

αλζξψπηλσλ δηθαησκάησλ ηνπο.
70

 

Σνλ Φεβξνπάξην ηνπ 2007 ε δηάζεκε Ρσζίδα αζιήηξηα ηνπ ηέληο Maria Sharapova 

έιαβε ην ηίηινηεο Πξέζβεσο Καιήο Θειήζεσο ηνπ ΟΖΔ θαη αζρνιήζεθε εηδηθά γηα 

ηελ επαηζζεηνπνίεζε ηεο παγθφζκηαο θνηλήο γλψκεο απέλαληη ζε ζέκαηα ζρεηηθά κε 

ηελ αλάθακςε απφ ηελ ππξεληθή θαηαζηξνθή ηνπ Σζέξλνκπηι κηαο θησρήο θαη 

ππναλάπηπθηεο πεξηνρήο (Λεπθνξσζία), ηδηαίηεξεο φκσο πξνζσπηθήο ζεκαζίαο γηα 

ηελ ίδηα.
71

  

Έλα ρξφλν αξγφηεξα, ηνλ Φεβξνπάξην ηνπ 2008 ε δηάζεκε ηξαγνπδίζηξηα θαη 

ηξαγνπδνπνηφο Geri Halliwell ηνπ γλσζηνχ pop group ησλ Spice Girls δηαηέιεζε 

Πξέζβεο Καιήο Θειήζεσο ηνπ ΟΖΔ θαη ζπκκεηείρε ζε κία ζεηξά απφ δηαζθέςεηο ηνπ 

Κνγθξέζν ησλ ΖΠΑ γηα ηελ πξνψζεζε ηεο πγείαο ησλ κεηέξσλ
72

 ελψ ην Φεβξνπάξην 
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Congress, δηαζέζηκν ζηε δ/λζε: https://www.unfpa.org/ambassadors/geri/geri_congress.pdf (Πξφζβαζε 

http://julieannwilson.files.wordpress.com/2011/06/a-new-kind-of-star-is-born-audrey-hepburn-and-the-global-governmentalization-of-female-stardom.pdf
http://julieannwilson.files.wordpress.com/2011/06/a-new-kind-of-star-is-born-audrey-hepburn-and-the-global-governmentalization-of-female-stardom.pdf
http://www.unwomen.org/%20co/partnerships/goodwill-ambassadors/nicole-kidman
http://www.unwomen.org/%20co/partnerships/goodwill-ambassadors/nicole-kidman
http://www.undp.org/content/%20undp/%20en/home/ourwork/goodwillambassadors/maria_sharapova/
http://www.undp.org/content/%20undp/%20en/home/ourwork/goodwillambassadors/maria_sharapova/
https://www.unfpa.org/ambassadors/geri/geri_congress.pdf
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ηνπ 2010 ε δηεζλνχο θήκεο Βξαδηιηάλα παίρηξηα πνδνζθαίξνπ Marta Vieira da Silva 

ρξεζηκνπνηήζεθε απφ ηνλ ΟΖΔ, σο Πξέζβεο Καιήο Θειήζεσο, γηα ηελ πξνψζεζε θαη 

γηα ηελ επίηεπμε ησλ Αλαπηπμηαθψλ ηφρσλ ηεο Υηιηεηίαο (MDGs) κε έκθαζε ζηελ 

ελδπλάκσζε ηνπ ξφινπ ησλ γπλαηθψλ θαη ζηελ θαηαπνιέκεζε ηεο παγθφζκηαο 

θηψρεηαο.
73

  

Σνλ Μάξηην ηνπ 2010 ε δηάζεκε θνινκβηαλή ηξαγνπδίζηξηα Shakira, Πξέζβεο Καιήο 

Θειήζεσο ηεο UNICEF απφ ην 2003, ηηκήζεθε απφ ηε Γηεζλή Οξγάλσζε Δξγαζίαο 

(ILO) γηα ηε δξάζε ηεο αλαθνξηθά κε ηελ πξνζηαζία ησλ δηθαησκάησλ ησλ παηδηψλ 

θαη ηελ πξφνδν ησλ λέσλ ζε φιν ηνλ θφζκν
74

 ελψ ην επηέκβξην ηνπ 2012 ε Ηλδή 

εζνπνηφο Aishwarya Rai Bachchan, αλαθεξχρζεθε Πξέζβεο Καιήο Θειήζεσο ηνπ 

ΟΖΔ, ζηα πιαίζηα ηνπ αλαπηπμηαθνχ Πξνγξάκκαηνο γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηνπ 

AIDS, ην νπνίν μεθίλεζε ην 2011 θαη εμαπιψζεθε ζε 22 ρψξεο.
75

 

Σνλ Απξίιην ηνπ 2014 ε δηάζεκε ακεξηθαλίδα ηξαγνπδίζηξηα, εζνπνηφο θαη 

παξαγσγφο, Connie Britton, γλσζηή ζηελ παγθφζκηα θνηλή γλψκε απφ ην παξειζφλ 

γηα ηηο θηιαλζξσπίεο ηεο, ρξεζηκνπνηήζεθε απφ ην Πξφγξακκα Αλάπηπμεο ησλ 

Ζλσκέλσλ Δζψλ, σο Πξέζβεο Καιήο Θειήζεσο, γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο 

θηψρεηαο
76

 ελψ Σνλ Ηνχιην ηνπ 2014 ε ππεξεζία ηνπ ΟΖΔ Γπλαίθεο απέλεηκε ην ηίηιν 

ηεο Πξέζβεσο Καιήο Θειήζεσο ζηε δηάζεκε Βξεηαλίδα εζνπνηφ Emma Watson, ηε 

γλσζηή Δξκηφλε ησλ ηαηληψλ Harry Potter.
77

 

                                                                                                                                                                                 
28/07/2014). Πεξηζζφηεξα ζρεηηθά κε ηε δξάζε ηεο δηάζεκεο ηξαγνπδίζηξηαο ζηα πιαίζηα ηεο ηδηφηεηάο ηεο σο 
Πξέζβεηξαο Καιήο Θειήζεσο ηνπ ΟΖΔ, ζηελ επίζεκε ζειίδα ηεο UNFPA, δηαζέζηκε ζηε δ/λζε: 
http://www.unfpa.org/ambassadors/geri.htm (Πξφζβαζε 28/07/2014). 
73 Ζ επηινγή ηεο δηάζεκεο παίρηξηαο πνδνζθαίξνπ απφ ηνλ ΟΖΔ δελ ήηαλ ηπραία θαζψο ε θαηάζηαζε ηεο θηψρεηαο 
δελ είλαη μέλε πξνο απηή. Γελλήζεθε θαη κεγάισζε ζε κία θησρή γεηηνλία ηεο Βξαδηιίαο θαη απφ παηδί ήξζε 

αληηκέησπε κε ηελ θηψρεηα. Βι. ζρ. UNDP, Our Work: “Marta Vieira da Silva”, δηαζέζηκν ζηε δ/λζε:  http:// 
www.undp.org/content/undp/en/home/ourwork/goodwillambassadors/marta_vieira_da_silva/ (Πξφζβαζε 14 
Ηνπλίνπ 2014).  
74 UNICEF, UNICEF People: Shakira Mebarak Goodwill Ambassador, δηαζέζηκν ζηε δ/λζε: http://www. 
unicef.org/people/people_47895.html (Πξφζβαζε 28/07/2014).  
75 Ζ Aishwarya Rai Bachchan, σο λέα κεηέξα, θαηάθεξε λα επαηζζεηνπνηήζεη ηελ παγθφζκηα θνηλή γλψκε γηα 
ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηελ πγεία ησλ κεηέξσλ θαη ησλ παηδηψλ, πνπ απεηιείηαη απφ ηηο λέεο κνιχλζεηο ηνπ ηνχ ηνπ 
HIV. Βι. ζρ. UNAID, UNAIDS appoints global Indian icon, Mrs Aishwarya Rai Bachchan as International 

Goodwill Ambassador, δηαζέζηκν ζηε δ/λζε:  http://www.unaids.org/en/aboutunaids/unaidsambassadors 
/aishwaryaraibachchan/, (Πξφζβαζε 28/07/2014).  
76 Σν ζπγθεθξηκέλν Πξφγξακκα εζηίαζε ηδηαηηέξσο ηφζν ζηελ εμάιεηςε ηεο θηψρεηαο φζν ζηελ ρεηξαθέηεζε ησλ 
γπλαηθψλ ζε φιν ηνλ θφζκν. Ζ Connie Britton ρξεζηκνπνίεζε ηελ θήκε ηεο γηα ηελ γλσζηνπνίεζε ηεο 
πξνζπάζεηαο ηνπ αλαπηπμηαθνχ πξνγξάκκαηνο ηνπ ΟΖΔ θαη γηα ηελ επαηζζεηνπνίεζε ηεο θνηλήο γλψκεο γηα 
ζέκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνλ απνθιεηζκφ ησλ γπλαηθψλ ιφγσ ηεο θηψρεηαο. Βι. ζρ. UN News Center: Actress 
Connie Britton to help fight poverty as UN agency Goodwill Ambassador, δηαζέζηκν ζηε δ/λζε: 
http://www.un.org/apps/news/story.asp?NewsID=47491#.U579UPmSyfhttp://www.un.org/apps/news/story.asp?Ne

wsID=47491#.U9avTvl_so6 (Πξφζβαζε 28/07/2014).  
77 Ζ λεαξή εζνπνηφο ζα εξγαζηεί γηα ηελ ελδπλάκσζε ησλ λέσλ γπλαηθψλ ζπκκεηέρνληαο ελεξγά ζηελ εθζηξαηεία 
“HeForShe” ηνπ ΟΖΔ γηα ηελ πξνψζεζε ηεο ηζφηεηαο ησλ θχιισλ. Βι. ζρ. UN Women, δηαζέζηκν ζηε δ/λζε: 

http://www.unfpa.org/ambassadors/geri.htm
http://www.unaids.org/en/aboutunaids/unaidsambassadors%20/aishwaryaraibachchan/
http://www.unaids.org/en/aboutunaids/unaidsambassadors%20/aishwaryaraibachchan/
http://www.un.org/apps/news/story.asp?NewsID=47491#.U579UPmSyfZ
http://www.un.org/apps/news/story.asp?NewsID=47491#.U579UPmSyfZ
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Ηδηάδνπζα πεξίπησζε κεηαμχ ησλ γπλαηθψλ – Πξέζβεσλ Καιήο Θειήζεσο ηνπ ΟΖΔ 

παξνπζηάδεη ε δηάζεκε ακεξηθαλίδα εζνπνηφο Angelina Jolie, ε νπνία απφ ην 2001 

έσο ην 2012 δηαηέιεζε Πξέζβεο Καιήο Θειήζεσο ζηα πιαίζηα ηνπ UNCHR ελψ απφ 

ην 2012 θαη εμήο ζπλέρηζε ην έξγν ηεο ζε θαζαξά δηπισκαηηθφ επίπεδν σο Δηδηθή 

Απεζηαικέλε ηεο Όπαηεο Αξκνζηείαο ηνπ ΟΖΔ γηα ηνπο πξφζθπγεο. 

Κιείλνληαο ηελ παξνχζα ελφηεηα αμίδεη λα ζεκεηψζνπκε φηη απφ ηελ Διιάδα σο 

πξψηνο Έιιελαο Πξέζβεο Καιήο Θέιεζεο γηα ηα παηδηά ηνπ θφζκνπ αλαθεξχρζεθε 

απφ ηε UNICEF ην 1989 ν πεδνγξάθνο Αληψλεο ακαξάθεο
78 

θαη αθνινχζεζε ε 

αθαδεκατθφο Διέλε Γιπθαηδή – Αξβειέξ ην 1991
79 

θαη ε δηεζλνχο θήκεο 

ηξαγνπδίζηξηα Ναλά Μνχζρνπξε ην 1993.
80 

Σν 1999 ε Μαξηάλλα Βαξδηλνγηάλλε 

ηηκήζεθε κε ηνλ ηίηιν ηεο Πξέζβεσο Καιήο Θειήζεσο απφ ηελ UNESCO
81 

ελψ ην 

2006 ε UNHCR απέλεηκε ηνλ ηίηιν ηνπ Πξέζβε Καιήο Θέιεζεο ζην Γεψξγην 

Νηαιάξα.
82

 

1.3 ύληνκε θξηηηθή ζην ζεζκό ηωλ Πξεζβεπηώλ Καιήο Θειήζεωο ηνπ ΟΖΔ - Σα 

νθέιε ηωλ ΟΖΔ θαη ηωλ ρωξώλ από ηνλ ζεζκό 

πσο έγηλε εκθαλέο ζηελ πξψηε ελφηεηα ηνπ θεθαιαίνπ νη δηεζλείο δεκφζηεο ζρέζεηο 

βξίζθνληαη ζήκεξα ζην πξνζθήλην πεξηζζφηεξν απφ πνηέ ζηα πιαίζηα ηεο 

Παγθνζκηνπνίεζεο θαη ηεο λέαο παγθφζκηαο δηαθπβέξλεζεο. Οη ηερλνινγηθέο, 

νηθνλνκηθέο, θνηλσληθέο θαη πνιηηηθέο κεηαβνιέο, πνπ επεξεάδνπλ ηελ δσή ησλ 

πνιηηψλ ζε νιφθιεξν ηνλ πιαλήηε, κπνξνχλ λα ειεγρζνχλ θαη λα πξνσζεζνχλ κφλν 

κέζσ ησλ απνηειεζκαηηθψλ δηεζλψλ δηαθξαηηθψλ ζρέζεσλ θαη ηεο δηεζλνχο 

δηπισκαηίαο. Δληαζζφκελνη ζηαζεξά ζην λέν κνληέιν δηαθπβέξλεζεο νη Πξέζβεηο 

Καιήο Θειήζεσο απνηεινχλ κνρινχο πξνψζεζεο ησλ ζηφρσλ ηνπ ΟΖΔ, κεηά ην 

κεγάιν «άλνηγκα» ησλ ππιψλ ηνπ Οξγαληζκνχ ζηηο δηάζεκεο πξνζσπηθφηεηεο, πνπ 

                                                                                                                                                                                 
http://www.unwomen.org/en/news/stories/2014/7/un-women-announces-emma-watson-as-goodwill-ambassador, 
(Πξφζβαζε 11/07/2014) 
78 UNICEF, Διιεληθή Δζληθή Δπηηξνπή, Αληώλεο Σακαξάθεο, δηαζέζηκν ζηε δ/λζε: http://www.unicef.gr/αληψλεο-
ζακαξάθεο/unicef /18 (Πξφζβαζε 21/07/2014) 

79 UNICEF, Διιεληθή Δζληθή Δπηηξνπή, δηαζέζηκν ζηε δ/λζε: http://www.unicef.gr/ηζηνξηθφ/unicef/19, (Πξφζβαζε 
21/07/2014) 

80 UNICEF, Ναλά Μνύζρνπξε, δηαζέζηκν ζηε δ/λζε:  http://www.unicef.org/people/people_nana_mouskouri.html 
(Πξφζβαζε 21/07/2014) 

81 UNESCO, About us, δηαζέζηκν ζηε δ/λζε: http://www.unesco.org/new/en/unesco/about-us/who-we-are/goodwill-
ambassadors/ marianna-vardinoyannis/ (Πξφζβαζε 21/07/2014) 
82 UNHCR, About us, δηαζέζηκν ζηε δ/λζε: http://www.unhcr.org/pages/49c3646c4a.html (Πξφζβαζε 21/07/2014) 

http://www.unwomen.org/en/news/stories/2014/7/un-women-announces-emma-watson-as-goodwill-ambassador
http://www.unicef.gr/αντώνης-σαμαράκης/unicef%20/18
http://www.unicef.gr/αντώνης-σαμαράκης/unicef%20/18
http://www.unicef.gr/ιστορικό/unicef/19
http://www.unicef.org/people/people_nana_mouskouri.html
http://www.unesco.org/new/en/unesco/about-us/who-we-are/goodwill-ambassadors/%20marianna-vardinoyannis/
http://www.unesco.org/new/en/unesco/about-us/who-we-are/goodwill-ambassadors/%20marianna-vardinoyannis/
http://www.unhcr.org/pages/49c3646c4a.html
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πξαγκαηνπνηήζεθε απφ ηνλ Kofi Annan, ζε κηα πξνζπάζεηα ηφλσζεο ηνπ ΟΖΔ θαη 

ελδπλάκσζεο ηεο δεκφζηαο εηθφλαο ηνπ. 

Δληνχηνηο, ε ζπγθεθξηκέλε πξσηνβνπιία ηνπ Γεληθνχ Γξακκαηέα ηνπ ΟΖΔ δελ 

ππήξμε άκνηξε ζρνιίσλ. πσο ραξαθηεξηζηηθά αλαθέξεη ν Mark Alleyne ε αχμεζε 

ηνπ αξηζκνχ ησλ Πξέζβεσλ Καιήο Θειήζεσο ππήξμε ειηηηζηηθή θαη εζλνθεληξηθή, 

απνηειψληαο κηα απέιπηδα πξνζπάζεηα ηνπ Οξγαληζκνχ λα αλαηξέςεη ηελ αξλεηηθή 

εηο βάξνο ηνπ εηθφλα πξνβάιινληαο κηα πην θσηεηλή πιεπξά ηνπ κέζσ ησλ ΜΜΔ ζε 

κηα χζηαηε πξνζπάζεηα επαηζζεηνπνίεζεο ηνπ επξχ θνηλνχ
83

 ελψ ζηελ 

πξαγκαηηθφηεηα ν Οξγαληζκφο εμαθνινπζεί λα είλαη αδχλακνο, δηεξρφκελνο θξίζε 

αμηνπηζηίαο, ε νπνία θαη θαζηζηά πξνβιεκαηηθή ηελ πξνψζεζε ησλ αμηψλ ηνπ. Ζ 

αχμεζε ηνπ αξηζκνχ ησλ Πξέζβεσλ Καιήο Θειήζεσο ηνπ ΟΖΔ δελ επηιχεη ζηελ 

νπζία πξνβιήκαηα.
84

 Αληηζέησο, φπσο επηζεκαίλεη ν S. Huddart, νη Πξέζβεηο Καιήο 

Θειήζεσο, δηεπξχλνληαο ζηαδηαθά ηνλ θχθιν ελδηαθεξφλησλ ηνπο, παχνπλ λα 

ππεξεηνχλ ηνπο ζθνπνχο ηνπ ΟΖΔ, παξεθθιίλνληαο ησλ αξρηθψλ ηνπο ζηφρσλ κε 

απνηέιεζκα λα θαηαζηνχλ θχξηνη δξψληεο ηεο δηεζλνχο δηπισκαηηθήο ζθελήο.
85

  

Δίλαη γεγνλφο φηη κε ηελ πάξνδν ησλ εηψλ πνιιέο απφ ηηο δηάζεκεο πξνζσπηθφηεηεο 

πνπ εληάρζεθαλ ζηα πιαίζηα ηνπ ζεζκνχ δε βάδηζαλ ζηα ρλάξηα ησλ πξνθαηφρσλ ηνπο 

παξνπζηάδνληαο ηάζεηο αλεμαξηεηνπνίεζεο, κε ραξαθηεξηζηηθφηεξν παξάδεηγκα απηφ 

ηεο Liv Ullman, ε νπνία απνζηαζηνπνηήζεθε ζηαδηαθά απφ ηα πιαίζηα ηνπ ΟΖΔ 

επηιέγνληαο λα εθπξνζσπήζεη ηνπο πξφζθπγεο ζηελ Κακπφηδε ελψ δε ιείπνπλ θαη νη 

πεξηπηψζεηο πνπ θάπνηνη απφ ηνπο Πξέζβεηο Καιήο Θειήζεσο αληηηάρζεθαλ ζηνλ 

Οξγαληζκφ, ακθηζβεηψληαο ηηο αμίεο θαη ηηο απνθάζεηο ηνπ, φπσο ν Richard Gere, ν 

νπνίνο ήξζε ζε ξήμε κε ηνλ ΟΖΔ αλαθνξηθά κε ηελ αλαγλψξηζε ηνπ Θηβέη
86

 ή ν Hary 

Belafonte, πνπ ραξαθηήξηζε ηνλ George Bush σο ηνλ «κεγαιχηεξν ηξνκνθξάηε ηνπ 

θφζκνπ», παληθνβάιινληαο ηνπο αμησκαηνχρνπο ηνπ Οξγαληζκνχ, πνπ έζπεπζαλ λα 

δηεπθξηλίζνπλ φηη ε ζπγθεθξηκέλε δήισζε απνηειεί απνθιεηζηηθά πξνζσπηθή άπνςε 

ηνπ δηάζεκνπ ηξαγνπδηζηή.
87

  

                                                             
83 Mark D. Alleyne, 2005, φπ. π., ζ. 176 
84 M. D. Alleyne, Global Lies? Propaganda the UN and the World Order, Basingstoke, Palgrave MacMillan 
Publishers, 2003, ζ. 77 
85 S. Huddart, Do we need another hero? Understanding celebrities roles in advancing social causes, Canada: 
McGill University, McConnell Program for National Voluntary Sector Leaders 2005, ζ. 30-40 
86 Υαξαθηεξηζηηθή είλαη ε πεξίπησζε ηεο Liv Ullman θαη ηνπ Richard Gere, βι. ζρ.  M. Wheeler, 2011 (β), φπ. π., 
ζ. 53-54 
87 A. F. Cooper, 2008, φπ. π., ζ.35 
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Δπίζεο, πνιινί δηάζεκνη ρξεζηκνπνίεζαλ ηε θήκε ηνπο γηα λα απνθηήζνπλ πνιηηηθή 

επηξξνή παξάιιεια κε ηελ πξνψζεζε ησλ αμηψλ ηνπ Οξγαληζκνχ, φπσο ν Marlon 

Brando, ηνλ νπνίν ε UNICEF ρξεζηκνπνίεζε ην 1966,
88 

ρσξία λα δε ιείπνπλ θαη 

πεξηπηψζεηο θαηά ηηο νπνίεο ε δξάζε ησλ Πξέζβεσλ Καιήο Θειήζεσο ήξζε ζε πιήξε 

αληίζεζε κε ηελ γεληθφηεξε δεκφζηα παξνπζία ηνπο, φπσο ζηελ πεξίπησζε ηεο Sophia 

Loren, ε νπνία επέιεμε λα παξνπζηαζηεί ζε ζπλάληεζε ηνπ UNCHR κε κηα θαθέ ξνιο 

ξφηο, «πνπ ηαίξηαδε κε ην γνχληλν παιηφ ηεο», μεζεθψλνληαο ζχειια αληηδξάζεσλ,
89

 

ελψ ππήξμαλ θαη δηαζεκφηεηεο πνπ δελ θαηφξζσζαλ λα αληαπνθξηζνχλ ζηα 

θαζήθνληά ηνπο ζε βάζνο ρξφλνπ, φπσο ε Πξηγθίπηζζα Sarah Fergueson (Fergie), ε 

νπνία κεηά ην δηαδχγηφ ηεο κε ηνλ Πξίγθηπα Andrew θαηέξξεπζε νηθνλνκηθά κε 

επαθφινπζν λα κελ έρεη ηε δπλαηφηεηα λα ζπλερίζεη ηηο δξάζεηο ηεο γηα ηα Ζλσκέλα 

Έζλε θαη ε Geri Halliwell, ε νπνία, ιφγσ ηεο αμηνζεκείσηεο πηψζεο ηεο θήκεο ηεο, 

δελ θαηφξζσζε λα αληαπνθξηζεί ζηα θαζήθνληά ηεο σο Πξέζβεο Καιήο Θειήζεσο ηνπ 

ΟΖΔ παξά κφλν γηα έλα πνιχ κηθξφ ρξνληθφ δηάζηεκα.
90

 

ια ηα παξαπάλσ νδήγεζαλ ζε κηα γεληθφηεξε ακθηζβήηεζε ησλ θηλήηξσλ ησλ 

δηάζεκσλ απηψλ αλζξψπσλ πνπ επηιέγνπλ λα αζρνιεζνχλ κε ζέκαηα δηεζλνχο 

αλζξσπηζηηθνχ ελδηαθέξνληνο θαη άκεζα αλαθχπηεη ην εξψηεκα αλ ε ελαζρφιεζή 

ηνπο απηή νθείιεηαη ζηηο βαζηέο αλζξσπηζηηθέο ηνπο αλεζπρίεο ή αλ εληάζζεηαη ζηα 

πιαίζηα ηεο γεληθφηεξεο πξνζπάζεηάο ηνπο λα παξακείλνπλ γηα πεξηζζφηεξν ρξφλν 

εληφο δεκνζηφηεηαο,
91

 ρσξίο λα κπνξεί λα απνθιείζεη θαλείο θαη ην ελδερφκελν ε 

αλάκεημή ηνπο απηή κε δηεζλείο Οξγαληζκνχο, φπσο ν ΟΖΔ θαη ηα αλζξσπηζηηθά ηνπο 

ελδηαθέξνληα λα απνηεινχλ απιψο έλαλ επθπή ηξφπν βειηίσζεο ηεο δεκφζηαο εηθφλαο 

ηνπο ή απνπξνζαλαηνιηζκνχ ηεο θνηλήο γλψκεο απφ ζθάλδαια πνπ ζπηιψλνπλ ηελ 

πξνζσπηθή ηνπο δσή. Αθφκα θαη ε Angelina Jolie, κία απφ ηνπο πιένλ αμηφινγνπο 

ζπλεξγάηεο ηνπ ΟΖΔ κε πινχζηα αλζξσπηζηηθή δξάζε, είλαη πηζαλφ θαηά ηελ πεξίνδν 

πνπ μέζπαζε ην ζθάλδαιν ηνπ ρσξηζκνχ κεηαμχ Brad Pitt θαη Jennifer Aniston λα 

πξνζπάζεζε, ζηξέθνληαο ηα θψηα ηεο δεκνζηφηεηαο ζην Οηθνλνκηθφ πλέδξην ηνπ 

Νηαβφο, ζην νπνίν παξεπξέζεθε θαη ζηηο ελέξγεηεο πνπ πξνγκαηνπνίεζε γηα ηελ 

ππνζηήξημε ηνπ «Υσξηνχ ηεο Υηιηεηίαο» ζηελ Κακπφηδε, λα απνζπάζεη ηελ θνηλή 

                                                             
88 J., Ling, φπ. π., ζ. 9 
89 A. F. Cooper, 2008, φπ. π., ζ.21 
90 M. Wheeler, 2011 (β), φπ. π., ζ. 57 θαη A. F. Cooper,  Celebrity Diplomacy, Boulder, London, Paradigm 
Publishers 2008, ζ. 29 
91 A. Huliaras and N. Tzifakis, (2011), φπ. π., ζ. 36 
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γλψκε απφ ηε ζπκκεηνρή ηεο ζην πνιχθξνην δηαδχγην, φπσο ραξαθηεξηζηηθά αλαθέξεη 

ν Daniel Drezner.
92

 

ε έλαλ θφζκν ζηνλ νπνίν ηα δηεζλή κέζα θαηεπζχλνληαη απφ ηα εκπνξηθά 

ζπκθέξνληα ε απφθαζε ηνπ Annan αλνίμεη ηηο πχιεο ηνπ ΟΖΔ ζηνπο Πξέζβεηο Καιήο 

Θειήζεσο ππήξμε κηα απφ ηηο απνηειεζκαηηθφηεξεο αληηδξάζεηο ηνπ Οξγαληζκνχ, 

θαζφζνλ ζήκεξα είλαη πιένλ εκθαλέο φηη ππάξρεη επηηαθηηθή αλάγθε γηα έλα επξχηαην 

θάζκα δηπισκαηηθψλ πξσηνβνπιηψλ πξνθεηκέλνπ λα βξεζνχλ ιχζεηο γηα ηα πνιιαπιά 

θαη ζνβαξφηαηα πξνβιήκαηα πνπ ηαιαλίδνπλ ηνλ πιαλήηε.
93

  

Ο ΟΖΔ, εληνχηνηο, ιακβάλνληαο ππφςε φιεο εθείλεο ηηο πεξηπηψζεηο θαηά ηηο νπνίεο 

νη Πξέζβεηο Καιήο Θειήζεσο απνδείρηεθαλ θαηψηεξνη ησλ πεξηζηάζεσλ πξνρψξεζε 

ζηε ιήςε κέηξσλ γηα ηελ εμπγίαλζε ηνπ ζεζκνχ, ζηα νπνία πεξηιακβάλεηαη ν 

θαζνξηζκφο απζηεξψλ θξηηεξίσλ γηα ηελ επηινγή ησλ αλζξψπσλ πνπ ζα ηηκεζνχλ κε 

ην ζπγθεθξηκέλν ηίηιν, κηα δνθηκαζηηθή πεξίνδνο θαηά ηελ νπνία αμηνινγείηαη ε 

θαηαιιειφηεηα ησλ ππνςήθησλ Πξέζβεσλ θαζψο θαη ε ζπκκεηνρή ησλ ήδε 

πθηζηάκελσλ Πξέζβεσλ ζε ηαθηηθέο ζπλαληήζεηο γηα ηελ θαιχηεξε δπλαηή 

ελεκέξσζε ηνπο ζηα ζέκαηα κε ηα νπνία αζρνινχληαη ψζηε λα είλαη φζν ην δπλαηφλ 

πην απνηειεζκαηηθνί.
94

 

Πεξαηηέξσ, νη κεηέπεηηα πξνζπάζεηεο γηα εμνξζνινγηζκφ ηνπ αξηζκνχ ησλ Πξέζβεσλ 

Καιήο Θειήζεσο, ε ηαθηηθή πξαγκαηνπνίεζεο ησλ ηαμηδηψλ ησλ Πξέζβεσλ κε ηε 

ρξήζε ηδίσλ πφξσλ θαη ε πνηνηηθή αλαβάζκηζε ηνπ ζεζκνχ κέζσ ηνπ θαζνξηζκνχ ηνπ 

πιαηζίνπ ιεηηνπξγίαο, ζεκαηνδφηεζαλ κηα ζεζκηθή κέξηκλα ψζηε λα δηαηεξεζεί απφ 

ηνλ ΟΖΔ ν έιεγρνο.
95

 

ζνλ αθνξά ζηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ ζεζκνχ, φπσο απνδείρζεθε κε ην πέξαζκα 

ησλ εηψλ, ηφζν ν ΟΖΔ φζν θαη νη ρψξεο πνπ εθπξνζσπνχληαη απφ ηνπο Πξέζβεηο 

Καιήο Θειήζεσο έρνπλ λα απνθνκίζνπλ πνιιαπιά νθέιε. Οη Πξέζβεηο Καιήο 

Θειήζεσο ηνπ ΟΖΔ, ιφγσ ηεο δηεζλνχο ηνπο θήκεο, αληινχλ ηε δχλακε ηνπο απφ ηελ 

ηθαλφηεηα ηνπο λα αθνχλ επηξξνή ζην επξχ θνηλφ. Χο δεκφζηα πξφζσπα κε κεγάιε 

                                                             
92 D. W. Drezner, φπ. π., ζ. 24 
93 D. Kellner, “Celebrity diplomacy, spectacle and Barack Obama” ζην Celebrity Studies, Σφκνο 1, Νν 1, Μάξηηνο 
2010, Routledge, Taylor & Francis Group, ζ. 122, δηαζέζηκν ζηε δ/λζε: http://eclass.uoa.gr/ 
modules/document/file.php/MEDIA118/celebrity%20culture/celebrity%20diplomacy_obama_douglas%20kellner.p

df (Πξφζβαζε 29/07/2014) 
94 A. F. Cooper,  2008, φπ. π., ζ.30 
95 P.L., Fall, and G., Tang, φπ. π., ζ. 17 
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αλαγλσζηκφηεηα, έρνπλ ηελ δχλακε λα αζθήζνπλ επηξξνή ζε δηαθνξεηηθά αθξναηήξηα 

αθφκα θαη ζηνπο ίδηνπο ηνπο πνιηηηθνχο εγέηεο ησλ ρσξψλ θαη λα αλαδείμνπλ ηα 

ζέκαηα, πνπ επηζπκνχλ δηακνξθψλνληαο ηελ παγθφζκηα πνιηηηθή αηδέληα Δληνχηνηο, 

ην γεγνλφο φηη νη Πξέζβεηο Καιήο Θειήζεσο δελ είλαη δηπισκάηεο απνηειεί πξφβιεκα 

ζηνλ ηξφπν πξνζέγγηζεο ησλ επηθεθαιήο ησλ θέληξσλ απνθάζεσλ επί δεηεκάησλ 

θαζαξά πνιηηηθνχ πεξηερνκέλνπ φζν θαη ζηελ εηνηκφηεηα λα αληαπνθξηζνχλ ζηηο 

αλάγθεο κηαο αλάινγεο ζπδήηεζεο,
96

 πεξηνξηδφκελνη ζηελ αλάδεημε ελφο ζέκαηνο, 

ρσξίο σζηφζν λα κπνξνχλ λα επηθέξνπλ πξαγκαηηθέο πνιηηηθέο αιιαγέο.
97

 

Αλεμαξηήησο φισλ ησλ παξαπάλσ αμίδεη λα ζεκεηψζνπκε φηη ν ζεζκφο ησλ Πξέζβεσλ 

Καιήο Θειήζεσο ηνπ ΟΖΔ εμαθνινπζεί ζήκεξα λα είλαη πην ελεξγφο απφ πνηέ θαη νη 

θνξείο ηνπ, ιεηηνπξγψληαο άιινηε σο αλζξσπηζηέο θαη άιινηε σο δηπισκάηεο, 

εμαθνινπζνχλ λα παξέρνπλ αμηφινγν αλζξσπηζηηθφ έξγν, πξνζθέξνληαο ειπίδα θαη 

αλαθνχθηζε ζε αλζξψπνπο ζε νιφθιεξν ηνλ θφζκν. 
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Κεφϊλαιο 2: Οι περιπτώςεισ τησ Ατζελύνα Σζολύ και τησ 

Μαριϊννασ Βαρδινογιϊννη υπό την ιδιότητϊ τουσ ωσ 

Πρϋςβειρεσ Καλόσ Θελόςεωσ του ΟΗΕ, μϋςα από τα 

δημοςιεύματα του ελληνικού ημερόςιου και περιοδικού Σύπου. 

2.1 Ζ δξάζε ηεο Αηδειίλα Σδνιί ωο Πξέζβεηξα Καιήο Θειήζεωο ηνπ 

Ο.Ζ.Δ. κέζα από ηνλ ειιεληθό εκεξήζην θαη πεξηνδηθό Σύπν 

Ζ Angelina Jolie, θφξε ηνπ δηάζεκνπ εζνπνηνχ  Jon Voight, γελλήζεθε ζηηο 4 

Ηνπλίνπ ηνπ 1975 θαη είλαη κηα απφ ηηο πιένλ απαζηξάπηνπζεο θαη αθξηβνπιεξσκέλεο 

γπλαίθεο εζνπνηνχο ηνπ Hollywood. Έρεη θεξδίζεη ηξεηο Υξπζέο θαίξεο θαη έλα 

ζθαξ Β' Γπλαηθείνπ Ρφινπ γηα ην αλεμάξηεην δξάκα «Σν Κνξίηζη Πνπ Άθεζα 

Πίζσ» (Girl Interrupted, 1999) κε ην νπνίν θαηάθεξε λα θαζηεξσζεί σο εζνπνηφο.
98

 

ηελ πξνζσπηθή ηεο δσή ζπλδέεηαη κε ην δηάζεκν εζνπνηφ Brad Pitt, κε ηνλ νπνίν 

έρνπλ πηνζεηήζεη ηξία παηδηά απφ ρψξεο ηνπ ηξίηνπ θφζκνπ, ην Maddox, ηε Zahara θαη 

ηνλ Pax Thien θαη έρνπλ απνθηήζεη ην Knox Leon, ηε Vivienne Marcheline θαη ηε 

Shiloh.
99

 

Σν 2001 ηηκήζεθε απφ ηνλ ΟΖΔ κε ηνλ ηίηιν ηεο Πξέζβεσο Καιήο Θειήζεσο ηεο 

UNHCR θαη ζηα πιαίζηα απηά πξαγκαηνπνίεζε πεξηζζφηεξεο απφ 40 επηηφπηεο 

επηζθέςεηο αλά ηνλ θφζκν, απνθνηκίδνληαο ζεκαληηθή εκπεηξία επί ζεκάησλ πνπ 

αθνξνχλ ζηελ αλαγθαζηηθή εθηφπηζε πιεζπζκψλ, παξηζηάκελε σο αθνχξαζηε 

ζπλήγνξνο ζην πιεπξφ ησλ πξνζθχγσλ. Έηζη, κεηά απφ νθηψ ρξφληα αθνζησκέλεο 

ππεξεζίαο ζηελ UNHCR, ηνλ Απξίιην ηνπ 2012 δηνξίζηεθε Δηδηθή Απεζηαικέλε ηνπ 

Όπαηνπ Αξκνζηή ηνπ ΟΖΔ γηα ηνπο Πξφζθπγεο, António Guterres. ην λέν 

δηεπξπκέλν ξφιν ηεο ε Angelina Jolie επηθεληξψλεηαη ζηηο κεγάιεο θξίζεηο, πνπ 

πξνθαινχλ καδηθέο κεηαθηλήζεηο πιεζπζκνχ, αλαιακβάλνληαο ηελ ππεξάζπηζε θαη 

ηελ εθπξνζψπεζε ηεο Όπαηεο Αξκνζηείαο ζε δηπισκαηηθφ επίπεδν ζπκβάιινληαο 

                                                             
98Βηθηπαίδεηα, Α. Σδνιί, δηαζέζηκν ζηε δ/λζε: http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%BD%CF%84 
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ζηε δσηηθήο ζεκαζίαο δηαδηθαζία εμεχξεζεο ιχζεσλ γηα ηνπο αλζξψπνπο πνπ 

εθηνπίζηεθαλ απφ ζπγθξνχζεηο.
100

 

ηελ παξνχζα κειέηε ζα αζρνιεζνχκε κε ηηο δξάζεηο ηεο Angelina Jolie γηα ηε 

ρξνληθή πεξίνδν απφ 27 Απγνχζηνπ 2001, νπφηε θαη δηνξίζζεθε Πξέζβεο Καιήο 

Θειήζεσο ηνπ ΟΖΔ έσο θαη ηελ 19
ε
 Ηνπιίνπ 2014, κε ηελ πεξάησζε ηεο έξεπλαο. 

Καηά ηα έηε απηά ε δηάζεκε εζνπνηφο έρεη πξαγκαηνπνηήζεη πεξηζζφηεξεο απφ 40 

απνζηνιέο ζε κεξηθέο απφ ηηο πην απνκαθξπζκέλεο πεξηνρέο ηνπ θφζκνπ πξνθεηκέλνπ 

λα δψζεη έκθαζε ζηε δεηλή ζέζε ζηελ νπνία έρνπλ πεξηέιζεη εθαηνκκχξηα 

μεξηδσκέλνη άλζξσπνη, λα ηνπο ζπκπαξαζηαζεί θαη λα θαηαβάιεη θάζε δπλαηή 

πξνζπάζεηα γηα ηελ πξνζηαζία ηνπο.
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Ο ειιεληθφο Σχπνο ζε γεληθέο γξακκέο παξαθνινπζεί ηελ αλζξσπηζηηθή θαη 

δηπισκαηηθή δξάζε ηεο Angelina Jolie θαη ε θάζε εθεκεξίδα απφ απηέο πνπ 

επηιέρζεθαλ γηα λα εμεηαζζνχλ ζηε ζπγθεθξηκέλε πεξηπησζηνινγηθή κειέηε 

παξνπζηάδεη ην έξγν ηεο κε δηαθνξεηηθή ζπρλφηεηα θαη ππφ δηαθνξεηηθή ζθνπηά, 

πξνβάιινληαο θαη πξνσζψληαο ηηο δξάζεηο ηεο, ηεξψληαο απζηεξή νπδεηεξφηεηα, 

αζθψληαο δξηκεία θξηηηθή ε απνζησπψληαο θάπνηεο απφ ηηο απνζηνιέο ηεο. 

Παξαθάησ παξνπζηάδεηαη αλά εθεκεξίδα ην αλζξσπηζηηθφ έξγν θαη ε δηπισκαηηθή 

δξάζε ηεο Angelina Jolie ζηα πιαίζηα ηεο ζπλεξγαζίαο ηεο κε ηνλ ΟΖΔ, ηφζν ππφ ηελ 

ηδηφηεηά ηεο σο Πξέζβεο Καιήο Θειήζεσο φζν θαη σο Δηδηθή Απεζηαικέλε ηεο 

Όπαηεο Αξκνζηείαο γηα ηνπο Πξφζθπγεο, εζηηάδνληαο ηφζν ζην ζχλνιν ησλ 

δεκνζηεπκάησλ φζν θαη ζηα άξζξα εθείλα πνπ μερσξίδνπλ γηα ηελ ηάζε ηνπο λα 

πξνβάιινπλ ή λα επηθξίλνπλ ζπλνιηθά ηηο δξάζεηο ηεο. 

Δθεκεξίδα «Σν Βήκα» 

Ζ εθεκεξίδα «Σν Βήκα» θαιχπηεη ηε δηεζλή αλζξσπηζηηθή θαη δηπισκαηηθή  δξάζε 

ηεο Α. Σδνιί απφ ηελ εκέξα πνπ δηνξίζζεθε Πξέζβεο Καιήο Θειήζεσο ηνπ ΟΖΔ έσο 

θαη ηελ 19
ε
 Ηνπιίνπ ηνπ ηξέρνληνο έηνπο κε 34 ζπλνιηθά δεκνζηεχκαηα. Σν πξψην 

δεκνζίεπκα κε ηίηιν «Ζ Σδνιί γηα ηνπο πξφζθπγεο» δεκνζηεχηεθε ζηηο 28/08/2001, 

ζηε ζηήιε «Δίπαλ…», είλαη κηθξφ ζε έθηαζε, κφιηο 48 ιέμεσλ, αλαθέξεηαη ζην 
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δηνξηζκφ ηεο  Angelina Jolie σο Πξέζβε Καιήο Θειήζεσο ηνπ ΟΖΔ θαη ζπλνδεχεηαη 

απφ θσηνγξαθία ηεο δηάζεκεο εζνπνηνχ. Σν ηειεπηαίν δεκνζηεχηεθε ζηηο 11 Ηνπλίνπ 

ηνπ 2014 ζηελ ζηήιε «Κνηλσλία», έρεη έθηαζε 1044 ιέμεσλ, θέξεη ηνλ ηίηιν «Ζ 

ζεμνπαιηθή βία λέν φπιν καδηθήο θαηαζηξνθήο» (ηεο ιγαο Κιψληδα),  αλαθέξεηαη 

ζηελ Παγθφζκηα Γηάζθεςε γηα ηνλ Σεξκαηηζκφ ηεο εμνπαιηθήο Βίαο ζηηο Πεξηνρέο 

Δλφπισλ πγθξνχζεσλ θαη ζπλνδεχεηαη απφ θσηνγξαθία ζηελ νπνία ε Angelina Jolie 

αγθαιηάδεη κηα γπλαίθα απφ ην Κνλγθφ. 

Πεξαηηέξσ, απφ ηελ επηζθφπεζε ηνπ ζπλφινπ ησλ δεκνζηεπκάησλ ηεο εθεκεξίδαο 

πξνθχπηεη φηη αλ θαη θαηά ηε ρξνληθή πεξίνδν 2001 – 2012,  θαηά ηελ νπνία ε 

Angelina Jolie έρεη πξαγκαηνπνηήζεη 39 επίζεκεο απνζηνιέο ζηα πιαίζηα ησλ 

θαζεθφλησλ ηεο σο Πξέζβεηξα Καιήο Θειήζεσο εληνχηνηο ε εθεκεξίδα «Σν Βήκα» 

έρεη αθηεξψζεη κφιηο 22 δεκνζηεχκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο δξάζεηο ηεο θαηά ηε 

δηάξθεηα ηεο ζπγθεθξηκέλεο πεξηφδνπ, ηα νπνία κλεκνλεχνπλ είηε ζεηηθά είηε απιψο 

εηδεζενγξαθηθά ην έξγν ηεο  γηα ηνπο πξφζθπγεο ελψ δχν εμ απηψλ εζηηάδνπλ ζηηο 

πηνζεζίεο πνπ έθαλε ε δηάζεκε εζνπνηφο ζηα πιαίζηα ησλ αλζξσπηζηηθψλ απνζηνιψλ 

ηεο ζηελ Κακπφηδε θαη ηελ Αηζηνπία.  

Άμην κλείαο είλαη θαη ην γεγνλφο φηη γηα ηα έηε 2002 θαη 2004 δελ ππάξρεη θαλέλα 

ζρεηηθφ δεκνζίεπκα, αλ θαη ε Angelina Jolie ζηε δηάξθεηα απηψλ ησλ εηψλ έρεη 

πξαγκαηνπνηήζεη ζηα πιαίζηα ηνπ ΟΖΔ 8 επίζεκεο απνζηνιέο ζε δηάθνξεο ρψξεο. 

Αμηνζεκείσην είλαη θαη ην γεγνλφο φηη ηα δεκνζηεχκαηα ηεο εθεκεξίδαο ζπλνδεχνληαη 

φια απφ θσηνγξαθίεο, εθηφο απφ δχν.
102

 

Απφ ηνλ Απξίιην ηνπ 2012, φηαλ ε Angelina Jolie αλέιαβε ηα λέα ηεο θαζήθνληα σο 

Δηδηθή Απεζηαικέλε ηεο Όπαηεο Αξκνζηείαο ηνπ ΟΖΔ γηα ηνπο πξφζθπγεο θαη κεηά 

«Σν Βήκα» έρεη θηινμελήζεη ζηηο ζηήιεο ηνπ ζπλνιηθά 12 δεκνζηεχκαηα, απφ ηελ 

επηκέξνπο αλάιπζε ηνπ πεξηερνκέλνπ ησλ νπνίσλ αιιά θαη απφ ηελ έθηαζή ηνπο 

θαζίζηαηαη θαλεξφ φηη ε δξάζε ηεο ζηα πιαίζηα ηνπ ΟΖΔ θαιχπηεηαη πην 

ζπζηεκαηηθά θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δεχηεξεο απηήο ρξνληθήο πεξηφδνπ. Αμίδεη λα 

ζεκεησζεί φηη ελψ ην πξψην δεκνζίεπκα ηεο εθεκεξίδαο πνπ αθνξά ζην δηνξηζκφ ηεο 

Angelina Jolie σο Πξέζβεηξαο Καιήο Θειήζεσο ηνπ ΟΖΔ ην 2001 ήηαλ κηθξφ ζε 

                                                             
102 Δμαίξεζε απνηεινχλ ηα δεκνζηεχκαηα ηεο 4εο Οθησβξίνπ 2003: «Με ηελ ιάκςε ηεο ζηαξ» θαη ηεο 30εο Ματνπ 

2006, κε ηίηιν «Σν  κηθξφ ζετθφ δψξν ηεο Αηδειίλα», πνπ αλαθέξεηαη ζηε γέλλεζε ηεο θφξεο ηεο Α. Σδνιί ζε 
θιηληθή ηεο Νακίκπηα, ζε κηα πξνζπάζεηα ηεο Πξέζβεηξαο Καιήο Θειήζεσο ηνπ ΟΖΔ λα ζηξέςεη ην ελδηαθέξνλ 
ηεο δηεζλνχο θνηλήο γλψκεο ζηα πξνβιήκαηα πνπ καζηίδνπλ ηε ζπγθεθξηκέλε ρψξα.  
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έθηαζε, ην αλάινγν δεκνζίεπκα πνπ αθνξά ζηελ αλάιεςε ησλ λέσλ δηπισκαηηθψλ 

θαζεθφλησλ ηεο Angelina Jolie σο Δηδηθήο Απεζηαικέλεο ηεο Όπαηεο Αξκνζηείαο 

ηνπ ΟΖΔ γηα ηνπο πξφζθπγεο ηνλ Απξίιην ηνπ 2012 είλαη θαηά πνιχ εθηελέζηεξν θαη 

θέξεη ηνλ ηίηιν «Α. Σδνιί:  «Δηδηθή Απεζηαικέλε» ηνπ OHE». 

Σα ππφινηπα δεκνζηεχκαηα ηεο ρξνληθήο πεξηφδνπ 2012-2014 ζην ζχλνιν ηνπο 

αθνινπζνχλ ηηο δξάζεηο ηεο Angelina Jolie, παξνπζηάδνληαο ηεο θαηά θαλφλα ζεηηθά. 

Οη ηίηινη ησλ δεκνζηεπκάησλ ησλ ηξηψλ ηειεπηαίσλ εηψλ, κε ραξαθηεξηζηηθφηεξνπο 

ηνπο «Αληδειίλα Σδνιί: Εεηά επηπιένλ ζηήξημε ησλ πξνζθχγσλ απφ αξαβηθέο ρψξεο», 

«Α.Σδνιί: «εηδηθή απεζηαικέλε» ηνπ OHE»,
103

 «Α. Σδνιί: δψξηζε $100.000 γηα ηνπο 

πξφζθπγεο»,
104

 «Ζ Αληδειίλα Σδνιί μέζπαζε ζε δάθξπα ζηε ξεκπξέληηζα»,
105

 θαη 

«Γηάζθεςε γηα ηε ζεμνπαιηθή βία ζηνλ πφιεκν ππφ ηελ αηγίδα Υέηγθ-Σδνιί»,
106

 

δεισηηθνί ηνπ πεξηερνκέλνπ ησλ άξζξσλ  θαη νη θσηνγξαθίεο πνπ ηα ζπλνδεχνπλ 

επηβεβαηψλνπλ ηελ ζεηηθή αληηκεηψπηζε θαη ηελ πξνβνιή ησλ δξάζεσλ ηεο δηάζεκεο 

εζνπνηνχ.  

Δλδηαθέξνλ πξνθαιεί ην γεγνλφο φηη επί ηνπ ζπλφινπ ησλ δεκνζηεπκάησλ ηεο 

εθεκεξίδαο πέξαλ ηεο ζεηηθήο ή ηεο εηδεζενγξαθηθήο παξνπζίαζεο ηεο δξάζεο ηεο 

Angelina Jolie ππάξρνπλ θαη θάπνηα κε αξλεηηθφ, ή επηθξηηηθφ κε εηξσληθά ζρφιηα 

πεξηερφκελν. Απφ ην ζχλνιν ησλ 34 άξζξσλ ηα 6 αλήθνπλ ζε απηήλ ηελ θαηεγνξία, εθ 

ησλ νπνίσλ ηα ηέζζεξα δεκνζηεχηεθαλ θαηά ηε ρξνληθή πεξίνδν 2001-2012, θαη ηα 

άιια δχν θαηά ηα έηε 2013 θαη 2014. 

Σν ραξαθηεξηζηηθφηεξν απφ ηα αξλεηηθά δεκνζηεχκαηα θηινμελήζεθε ζην θχιιν ηεο 

25
εο

 Ηνπλίνπ 2013 θαη θέξεη ηνλ ηίηιν «On Air: Ζ Χξαία θαη ην Σέξαο». Σν 

ζπγθεθξηκέλν δεκνζίεπκα είλαη εμαηξεηηθά επηθξηηηθφ έλαληη ησλ αλζξσπηζηηθψλ 

δξάζεσλ ηεο Angelina Jolie, παξνπζηάδνληαο ηε θηιαλζξσπία ηεο, σο ην κέζν πνπ ε 

δηάζεκε εζνπνηφο ρξεζηκνπνηεί γηα λα παξακείλεη ζηε δεκνζηφηεηα, ελψ δελ έρεη λα 

επηδείμεη θάηη αμηφινγν ζην ρψξν ηεο εξγαζίαο ηεο. Σα ππφινηπα αξλεηηθνχ 

πεξηερνκέλνπ δεκνζηεχκαηα ηεο εθεκεξίδαο θηλνχληαη ζηελ ίδηα γξακκή κε ην 

παξαπάλσ, εζηηάδνληαο ηελ θξηηηθή ηνπο ζηελ θηιαλζξσπηθή δξάζε ησλ δηαζήκσλ. Σε 

                                                             
103 «Σν Βήκα», Φχιιν ηεο 23εο Απξηιίνπ 2012 
104 «Σν Βήκα», Φχιιν ηεο 5εο Απξηιίνπ 2013  
105 «Σν Βήκα», Φχιιν ηεο 10εο Ηνπλίνπ 2014 
106 «Σν Βήκα», Φχιιν ηεο 11εο Ηνπλίνπ 2014  
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κφλε εμαίξεζε απνηειεί ην δεκνζίεπκα ηεο 27
εο

 Φεβξνπαξίνπ 2007, ην νπνίν θέξεη 

ηνλ ηίηιν «Λάκςε ζε δεμακελή ζθέςεο ζα δψζεη ε Αληδειίλα Σδνιί» (κηθξ. άξζξνπ 

ηνπ Lucas Jackson / Πεγή: Reuters) θαη αλαθέξεηαη ζηελ απνδνρή ηεο δηάζεκεο 

εζνπνηνχ ζηνπο θφιπνπο  ηνπ πκβνπιίνπ Δμσηεξηθψλ ρέζεσλ ησλ ΖΠΑ γηα πέληε 

έηε, φληαο ηδηαίηεξα επηθξηηηθφ απέλαληη ζηελ ηαθηηθή ησλ ΖΠΑ λα ρξεζηκνπνηνχλ 

ηνπο ζηαξ ηνπ Υφιπγνπλη γηα ηελ επίηεπμε ησλ φπνησλ ζηφρσλ.  

Απφ ηα ζεηηθά δεκνζηεχκαηα ην πην ραξαθηεξηζηηθφ θηινμελήζεθε ζηε ζηήιε 

Πνιηηηζκφο ζηηο 04/10/2003, θέξεη ηνλ ηίηιν «νβαξή θαη επθπήο εζνπνηφο κε ηελ 

ιάκςε ηεο ζηαξ»   (Μηθξ. Άξζξνπ ηνπ Andrew Mueller / Πεγή: The Independent ), 

θαηαιακβάλεη νιφθιεξε ηε ζειίδα θαη ζπλνδεχεηαη απφ δχν θσηνγξαθίεο, ε πξψηε 

απφ ηελ εθδήισζε γηα ηηο Υξπζέο θαίξεο ζην Μπέβεξιη Υηιο θαη ε δεχηεξε κε ηελ 

Angelina Jolie λα ζπλνκηιεί κε γπλαίθεο απφ ηελ Σζεηζελία ζε έλα ζηξαηφπεδν 

πξνζθχγσλ ζηελ Ηλγθνπζεηία ππφ ηελ ηδηφηεηά ηεο σο Πξέζβεο Καιήο Θειήζεσο ηνπ 

ΟΖΔ. Σν ζπγθεθξηκέλν δεκνζίεπκα, εζηηάδνληαο ηφζν ζηελ θηλεκαηνγξαθηθή δξάζε 

θαη ηε δσή ηεο Angelina Jolie φζν θαη ζηηο απνζηνιέο ηεο αλά ηνλ θφζκν πξνθεηκέλνπ 

λα παξέρεη βνήζεηα θαη αλαθνχθηζε ζηνπο πξφζθπγεο ζηα πιαίζηα ηεο εκπινθήο ηεο 

κε ηνλ ΟΖΔ, πξνσζεί ζαθψο ην θηιαλζξσπηθφ ηεο έξγν.  

ε γεληθέο γξακκέο παξαηεξνχκε φηη ε εθεκεξίδα «Σν Βήκα» παξαθνινπζεί ηελ 

πνξεία ηεο Angelina Jolie ζηα πιαίζηα ηνπ ΟΖΔ, ηφζν θαηά ηελ πεξίνδν πνπ έθεξε ηνλ 

ηίηιν ηεο «Πξέζβεσο Καιήο Θειήζεσο» φζν θαη σο «Δηδηθήο Απεζηαικέλεο ηεο 

Όπαηεο Αξκνζηείαο ηνπ ΟΖΔ γηα ηνπο πξφζθπγεο», πξνβάιινληαο ζεηηθά ηηο δξάζεηο 

ηεο, κε εμαίξεζε ηα έηε 2002 θαη 2004, θαηά ηα νπνία ε εθεκεξίδα δε θηινμέλεζε ζηηο 

ζηήιεο ηεο θαλέλα ζρεηηθφ δεκνζίεπκα. Σα άξζξα ηεο εθεκεξίδαο είλαη αξθεηά 

εθηελή, νη θσηνγξαθίεο πνπ ηα ζπλνδεχνπλ δίλνπλ έκθαζε ζην πεξηερφκελν ηνπο, ελψ 

νη ζηήιεο πνπ ηα έρνπλ θηινμελήζεη πνηθίινπλ, αλάινγα κε ηε δξάζε πνπ πεξηγξάθνπλ 

θαη ηα κελχκαηα πνπ επηδηψθνπλ λα πεξάζνπλ ζηνλ αλαγλψζηε.  

Δθεκεξίδα «Σα Νέα»  

ε αληίζεζε κε «Σν Βήκα» ε εθεκεξίδα «Σα Νέα», πνπ εθδίδεηαη απφ ηνλ ίδην 

δεκνζηνγξαθηθφ νξγαληζκφ, θαιχπηεη ζαθψο πην πεξηνξηζκέλα ηηο δηεζλείο δξάζεηο 

ηεο Angelina Jolie ζηα πιαίζηα ηνπ ΟΖΔ. Ζ εθεκεξίδα θαηά ηελ πεξίνδν 2001-2014 

έρεη θηινμελήζεη ζηηο ζηήιεο ηεο ζπλνιηθά 12 ζρεηηθά δεκνζηεχκαηα εθ ησλ νπνίσλ ηα 
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08 έρνπλ δεκνζηεπηεί ην 2014. Μεηαμχ ησλ 8 απηψλ δεκνζηεπκάησλ μερσξίδεη έλα, ην 

νπνίν έρεη θηινμελεζεί απφ ηελ εθεκεξίδα «Σα Νέα» ζηε ζηήιε «Πξφζσπα» ζηηο 

18/01/2014 κε ηνλ ηίηιν «Α. Σδνιί ε αθηηβίζηξηα ηνπ 2013» (ηεο Γεσξγίαο 

Γεσξγαθαξάθνπ ), είλαη εθηελέζηαην θαη εμπκλεί ηελ αλζξσπηζηηθή δξάζε ηεο 

Angelina Jolie, ηνλίδνληαο φηη ε αθηηβηζηηθή ηεο δξάζε «δελ έρεη ίρλνο ηδηνηέιεηαο, 

νχηε επαγγεικαηηθήο νχηε πξνζσπηθήο» ελψ αλαθέξεηαη θαη ζηνπο βξεηαληθνχο 

«Σάηκο» πνπ ηελ αλαθήξπμαλ σο ηελ πην ζεκαίλνπζα αθηηβίζηξηα ηνπ 2013. Απηφ 

είλαη θαη ην πην αλαιπηηθφ θαη πιήξεο επί ηνπ ζπλφινπ ησλ δεκνζηεπκάησλ ηεο 

εθεκεξίδαο. 

Σα ππφινηπα δεκνζηεχκαηα ηνπ 2014 θαιχπηνπλ ζπγθεθξηκέλεο δξάζεηο ηεο Angelina 

Jolie, σο Δηδηθήο Απεζηαικέλεο ηεο Όπαηεο Αξκνζηείαο ηνπ ΟΖΔ γηα ηνπο 

πξφζθπγεο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ηξέρνληνο έηνπο παξνπζηάδνληαο ηηο επηζθέςεηο ηεο 

ζε απνκαθξπζκέλεο πεξηνρέο ηνπ πιαλήηε πξνθεηκέλνπ λα πξνζθέξεη έκπξαθηα ηελ 

ζηήξημε ηεο ζε απηέο ηηο αδχλακεο πιεζπζκηαθέο νκάδεο θαη ηνλ αγψλα γηα ηνλ 

ηεξκαηηζκφ ηεο ζεμνπαιηθήο βίαο ζηνλ πφιεκν, θαη δηάθεηληαη ζεηηθά απέλαληη ηεο 

πξνσζψληαο ηνλ αλζξσπηζηηθφ θαη δηπισκαηηθφ ηεο ξφιν ζηε δηεζλή πνιηηηθή ζθελή. 

Οη θσηνγξαθίεο πνπ ζπλνδεχνπλ ηα πεξηζζφηεξα εμ απηψλ δίλνπλ έκθαζε  ζην 

πεξηερφκελφ ηνπο. Σν πην ραξαθηεξηζηηθφ δεκνζίεπκα ηεο πεξηφδνπ είλαη απηφ ηεο 

28
εο

 Μαξηίνπ 2014 κε ηίηιν «Γάθξπζε ε Αληδειίλα Σδνιί ζηε ξεκπξέληηζα». Σν ελ 

ιφγσ δεκνζίεπκα αλ θαη κηθξφ ζε έθηαζε, κφιηο 140 ιέμεσλ, ζπλνδεχεηαη απφ 14 

θσηνγξαθίεο ηεο Α. Σδνιί ληπκέλεο ζηα καχξα δίπια ζηηο νηθνγέλεηεο ησλ ζπκάησλ 

ηεο ξεκπξέληηζα.
107

 

Απφ ηα ππφινηπα δεκνζηεχκαηα ηεο εθεκεξίδαο, ην δεκνζίεπκα ηνπ 2013
108

 

αλαθέξεηαη ζηε ζπκθσλία, ζηελ νπνία θαηέιεμαλ νη ππνπξγνί Δμσηεξηθψλ ηεο G8 γηα 

ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο ζεμνπαιηθήο βίαο ζηηο έλνπιεο ζπγθξνχζεηο κλεκνλεχνληαο 

θαη ηελ παξνπζία ηεο Angelina Jolie ζηε ζπλάληεζε κε ηελ ηδηφηεηα ηεο Δηδηθήο 

Απεζηαικέλεο ηνπ ΟΖΔ ελψ απφ ηα ππφινηπα 03 δεκνζηεχκαηα, δχν ηνπ 2005
109

 

εζηηάδνπλ ζηελ αλζξσπηζηηθή ηεο Angelina Jolie, κλεκνλεχνληαο ηηο δσξεέο πνπ θάλεη 

                                                             
107 Σα Νέαgr, Κφζκνο, Γεκνζίεπζε 28/03/2014, δηαζέζηκν ζηε δ/λζε: http://www.tanea.gr/news/world/ 
article/5102783/dakryse-h-antzelina-tzoli-sth-sremprenitsa/ (Πξφζβαζε 30/07/2014) 
108 «Σα Νέα», Φχιιν ηεο 11εο Απξηιίνπ 2013, «Ηζηνξηθή» ζπκθσλία ηεο G8 γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο 

ζεμνπαιηθήο βίαο ζηηο έλνπιεο ζπγθξνχζεηο» 
109 «Σα Νέα», Φχιιν ηεο 2αο Απξηιίνπ 2005 «Αιιειεγγχε» (ηνπ Λεπηέξε Π. Παπαδφπνπινπ) θαη θχιιν ηεο 29εο 
Ννεκβξίνπ 2005, «Σνπο ζεηζκφπιεθηνπο ηνπ Παθηζηάλ»   

http://www.tanea.gr/editors/editorpage/?edid=8319
http://www.tanea.gr/editors/editorpage/?edid=8319
http://www.tanea.gr/news/world/%20article/5102783/dakryse-h-antzelina-tzoli-sth-sremprenitsa/
http://www.tanea.gr/news/world/%20article/5102783/dakryse-h-antzelina-tzoli-sth-sremprenitsa/
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πξνθεηκέλνπ λα ζηεξίμεη θησρνχο αλζξψπνπο αλά ηνλ θφζκν θαη έλα ηνπ 2006
110

 

αλαθέξεηαη ζην Παγθφζκην Οηθνλνκηθφ Φφξνπκ ηνπ Νηαβφο, θάλνληαο απιή κλεία 

ηεο εθεί παξνπζίαο ηεο.  

πγθξίλνληαο ηα δεκνζηεχκαηα ησλ εθεκεξίδσλ «Σν Βήκα» θαη «Σα Νέα», πνπ θαη νη 

δχν εθδίδνληαη απφ ην Γεκνζηνγξαθηθφ Οξγαληζκφ Λακπξάθε, παξαηεξνχκε 

νξηζκέλεο δηαθνξέο σο πξνο ηνλ ηξφπν παξνπζίαζεο ησλ δξάζεσλ ηεο Angelina Jolie 

θαζψο νη δχν εθεκεξίδεο δίλνπλ έκθαζε ζε δηαθνξεηηθέο πιεπξέο ηεο δξάζεο ζηα 

πιαίζηα ηνπ ΟΖΔ. Ζ εθεκεξίδα «Σν  Βήκα» δίλεη έκθαζε  ηφζν ζηελ αλζξσπηζηηθή 

δξάζε ηεο Angelina Jolie, σο Πξέζβεσο Καιήο Θειήζεσο ηνπ ΟΖΔ γηα ηνπο 

πξφζθπγεο φζν θαη ζηε δηπισκαηηθή ηεο δξάζε σο Δηδηθήο Απεζηαικέλεο ηεο Όπαηεο 

Αξκνζηείαο ηνπ ΟΖΔ γηα ηνπο πξφζθπγεο παξάγνληαο κεγάιν φγθν δεκνζηεπκάησλ 

θαηά ηελ ρξνληθή πεξίνδν 2012-2014. Ζ εθεκεξίδα «Σα Νέα» κε 12 ζπλνιηθά 

δεκνζηεχκαηα εθ ησλ νπνίσλ ηα 08 ηνπ 2014, εζηηάδεη πεξηζζφηεξν ζηε δηπισκαηηθή 

ηεο απνζηνιή. Ζ δηαθνξεηηθή έκθαζε, πνπ δίλεηαη απφ ηηο δχν εθεκεξίδεο ζηηο 

δξάζεηο ηεο Angelina Jolie, είλαη πηζαλφ λα νθείιεηαη ζηελ ηδενινγία πνπ δηέπεη θάζε 

κία απφ ηηο δχν εθεκεξίδεο, ε νπνία θαη θαζνξίδεη θαη ηελ επηινγή ηεο ζεκαηνινγίαο 

ηνπο. 

πλνςίδνληαο ηα παξαπάλσ παξαηεξνχκε φηη ηα δεκνζηεχκαηα ηεο εθεκεξίδαο «Σα 

Νέα» είλαη είηε ζεηηθνχ πεξηερνκέλνπ είηε απιψο εηδεζενγξαθηθά θαη ηα πεξηζζφηεξα 

έρνπλ θηινμελεζεί ζηε ζηήιε «Κφζκνο» Έσο ην 2013 ε εθεκεξίδα δελ παξαθνινπζεί 

ηελ πνξεία ηεο Angelina Jolie ζηα πιαίζηα ηεο ζπλεξγαζίαο ηεο κε ηνλ ΟΖΔ. 

Δληνχηνηο, κε έλα εθηελέζηαην δεκνζίεπκα ζηηο αξρέο ηνπ ηξέρνληνο έηνπο «Σα Νέα» 

αλαθέξνληαη ζην ζπλνιηθφ αλζξσπηζηηθφ έξγν ηεο δηάζεκεο εζνπνηνχ θαη ζηε 

ζπλέρεηα ην πεξηερφκελφ ησλ άξζξσλ ηεο εθεκεξίδαο επηθεληξψλεηαη ζηηο δξάζεηο ηεο 

Angelina Jolie πνπ έιαβαλ ρψξα ην 2014 γεγνλφο πνπ ίζσο ππνδειψλεη κηα 

γεληθφηεξε ζηξνθή ζηε ζεκαηνινγία ηεο, θάηη πνπ κφλν ν ρξφλνο κπνξεί λα απνδείμεη. 

Δθεκεξίδα « Έζλνο» 

Ζ εθεκεξίδα ην «Έζλνο» έρεη θηινμελήζεη ζηηο ζειίδεο ηεο ζπλνιηθά 19 δεκνζηεχκαηα 

αλαθνξηθά κε ηηο δξάζεηο ηεο Angelina Jolie ζηα πιαίζηα ηνπ ΟΖΔ απφ ηνλ Ηαλνπάξην 

ηνπ 2001 έσο ηηο 19/07/ 2014. Δμ απηψλ 12 έρνπλ δεκνζηεπζεί ηελ πεξίνδν πνπ ε 

                                                             
110 «Σα Νέα», Φχιιν ηεο 25εο Ηαλνπαξίνπ 2006, «Σν θξνχξην ησλ πινπζίσλ» (Δπηκέιεηα Ρέλα Γεκεηξίνπ) 
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δηάζεκε εζνπνηφο έθεξε ηνλ ηίηιν ηεο Πξέζβεσο Καιήο Θειήζεσο θαη ηα ππφινηπα 7 

απφ ην 2012 θαη κεηά ελψ ραξαθηεξηζηηθφ είλαη ην γεγνλφο φηη φια ζρεδφλ ηα άξζξα 

ηεο εθεκεξίδαο εληζρχνληαη απφ ηελ παξάζεζε θσηνγξαθηψλ απφ ηηο απνζηνιέο ηεο 

Angelina Jolie, επηηείλνληαο ηε δπλακηθή ηνπ παξαγφκελνπ κελχκαηνο. 

Απφ ηα 12 δεκνζηεχκαηα ηεο πξψηεο πεξηφδνπ ηα πεξηζζφηεξα έρνπλ ζεηηθφ 

πεξηερφκελν δίλνληαο έκθαζε ζηελ αλζξσπηζηηθή δξάζε ηεο Angelina Jolie θαη ζηηο 

απνζηνιέο ηεο. Οη ηίηινη «Γψξα ζηνπο πξφζθπγεο»,
111

 «Ζ Σδνιί ζην Ηξάθ γηα ηνπο 

πξφζθπγεο»,
112

 «ηε Βαγδάηε ε Σδνιή»,
113

 «ην Παθηζηάλ ε Σδνιί»
114

 θαη «ηνπο 

πξφζθπγεο ε Αηδειίλα»,
115

 δεισηηθνί ησλ πεξηερνκέλσλ ησλ αληίζηνηρσλ άξζξσλ, 

επηβεβαηψλνπλ ην γεγνλφο φηη ε εθεκεξίδα αθνινπζεί ηηο δξάζεηο ηεο Angelina Jolie 

θαηά ηελ πξψηε πεξίνδν εκπινθήο ηεο κε ηνλ ΟΖΔ, ζηα πιαίζηα ηεο ηδηφηεηάο ηεο σο 

Πξέζβεο Καιήο Θειήζεσο θαη δηάθεηηαη ζεηηθά απέλαληη ζηε δηάζεκε εζνπνηφ θαη ην 

έξγν ηεο. 

Σν ζεηηθφ πεξηερφκελν ησλ δεκνζηεπκάησλ ηεο εθεκεξίδαο ζπλερίδεη θαη κεηά ην 2012 

θαη ην «Έζλνο» παξνπζηάδεη ηψξα ηηο δξάζεηο ηεο Angelina Jolie σο Δηδηθήο 

Απεζηαικέλεο ηεο Όπαηεο Αξκνζηείαο ηνπ ΟΖΔ γηα ηνπο Πξφζθπγεο. Άξζξα κε 

ηίηινπο «Ζ Αληδειίλα πάεη... πφιεκν» (ηεο Έξεο Παλζέιελα),
116

 «Αληδειίλα Σδνιί: Ζ 

αλζξσπηζηηθή βνήζεηα άξγεζε ζην εξάγεβν»,
117

 «ηα ρέξηα ηεο ΜΠΟΚΟ ΥΑΡΑΜ 

11 αθφκα θνξίηζηα. Σδνιί: Αδηαλόεηε ζθιεξόηεηα νη απαγσγέο ζηε Νηγεξία»
118

 θαη 

«ΠΑΓΚΟΜΗΑ ΓΗΑΚΔΦΖ: Ζ Αληδειίλα Σδνιί θαη ν Βξεηαλφο ΤΠΔΞ θαηά ηεο 

ζεμνπαιηθήο βίαο ζηνλ πφιεκν»
119

 θηινμελνχληαη πιένλ ζπρλφηαηα ζηε ζηήιε 

«Γηεζλή» θαη πξνβάιινπλ θαη πξνσζνχλ κε ην πεξηερφκελφ ηνπο ηε δηπισκαηηθή 

δξάζε ηεο δηάζεκεο εζνπνηνχ. 

Δθ ηνπ ζπλφινπ ησλ δεκνζηεπκάησλ ηεο εθεκεξίδαο κφλν δχν είλαη αξλεηηθά. Σν 

πξψην ζην θχιιν ηεο 28
εο

 Απγνχζηνπ 2001, είλαη εθηάζεσο 90 ιέμεσλ θαη αλαθέξεηαη 

ζηνλ δηνξηζκφ ηεο Angelina Jolie, σο Πξέζβεσο Καιήο Θειήζεσο ηνπ ΟΖΔ. 

                                                             
111« Έζλνο», θχιιν ηεο 28εο Γεθεκβξίνπ 2006, ζηήιε «ΛΗΛΗΠΟΤΠΟΛΟΗ» 
112 «Έζλνο», θχιιν ηεο 8εο Φεβξνπαξίνπ 2008, ζηήιε «ΓΗΔΘΝΖ» 
113 «Έζλνο», θχιιν ηεο 8εο Φεβξνπαξίνπ 2008, ζηήιε «SHOWBIZ» 
114 «Έζλνο», θχιιν ηεο 8εο επηεκβξίνπ 2010, ζηήιε «SHOWBIZ» 
115 «Έζλνο», θχιιν ηεο 17εο Ηνπλίνπ 2011, ζηήιε «ΛΗΛΗΠΟΤΠΟΛΟΗ» 
116 «Έζλνο», θχιιν ηεο 14εο επηεκβξίνπ 2012, ζηήιε «ΓΗΔΘΝΖ» 
117 «Έζλνο», θχιιν ηεο 28εο Μαξηίνπ 2014, ζηήιε «ΓΗΔΘΝΖ» 
118 «Έζλνο», θχιιν ηεο 7εο Μαΐνπ 2014, ζηήιε «ΓΗΔΘΝΖ» 
119 «Έζλνο», θχιιν ηεο 10εο Ηνπλίνπ 2014, ζηήιε «ΓΗΔΘΝΖ» 
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Πξφθεηηαη γηα έλα δεκνζίεπκα κε έληνλν εηξσληθφ χθνο θάηη πνπ γίλεηαη ακέζσο 

εκθαλέο ήδε απφ ηνλ ηίηιν ηνπ: «Πξέζβεηξα ε Λάξα». Σν δεχηεξν αξλεηηθφ 

δεκνζίεπκα είλαη απηφ ηεο 27
εο

 Ηαλνπαξίνπ 2010, θέξεη ηίηιν «H επαίζζεηε πιεπξά 

ησλ ζηαξ» (ηεο Υξπζνχιαο Καηζαξνχ) θαη αγγίδεη ηηο 770 ιέμεηο. Πξφθεηηαη γηα έλα 

δεκνζίεπκα ην νπνίν αζθεί ελ γέλεη αξλεηηθή θξηηηθή ζηελ δηπισκαηία ησλ δηαζήκσλ, 

ακθηζβεηψληαο ηα αληδηνηειή θίλεηξά ηνπο. Ζ Angelina Jolie ζην ελ ιφγσ άξζξν 

απιψο αλαθέξεηαη ζε θάπνην ζεκείν, κεηαμχ άιισλ δηαζεκνηήησλ, σο «πξέζβεηξα 

θαιήο ζέιεζεο ηεο Όπαηεο Αξκνζηείαο ηνπο ΟΖΔ γηα ηνπο Πξφζθπγεο».  

Απφ ην ζχλνιν ησλ δεκνζηεπκάησλ ηεο εθεκεξίδαο μερσξίδεη εθείλν ηεο 19
εο

 Μάηνπ 

2013 κε ηίηιν «Σν sex symbol πνπ έγηλε γπλαίθα-ζχκβνιν» (ηεο Υξπζνχιαο 

Καηζαξνχ), ην νπνίν θηινμελείηαη ζηε ζηήιε «Γηεζλή». Σν ζπγθεθξηκέλν άξζξν, πνπ 

είλαη αξθεηά εθηελέο, αλαθέξεηαη ζην θηλεκαηνγξαθηθφ έξγν, ηελ πξνζσπηθή δσή θαη 

ηηο δξάζεηο, πνπ ηέιεζε ε Angelina Jolie σο Πξέζβεο Καιήο Θειήζεσο ηνπ ΟΖΔ θαηά 

ηα πξνεγνχκελα έηε, παξέρνληαο ζηνλ αλαγλψζηε κηα εθηελή βηνγξαθία ηεο. 

Απφ φζα αλαθέξζεθαλ παξαπάλσ κπνξνχκε λα ζπλάγνπκε ην ζπκπέξαζκα φηη ζε 

γεληθέο γξακκέο ε εθεκεξίδα «Έζλνο», κλεκνλεχεη θαηά θχξην ιφγν ζεηηθά ηελ 

αλζξσπηζηηθή δξάζε ηεο Angelina Jolie θαη ηηο απνζηνιέο ηεο ζηα πιαίζηα ηνπ ΟΖΔ 

γηα ηε βνήζεηα ησλ πξνζθχγσλ ή παξαθνινπζεί απιψο ηα γεγνλφηα ηεξψληαο 

απζηεξή νπδεηεξφηεηα. ια ηα άξζξα πιελ ελφο
120

 ζπλνδεχνληαη απφ αληίζηνηρεο 

θσηνγξαθίεο. Σα δχν αξλεηηθά δεκνζηεχκαηα ηεο εθεκεξίδαο δελ απνηεινχλ 

αληηπξνζσπεπηηθφ δείγκα ψζηε λα πξνθχςεη θάπνην αληίζεην ζπκπέξαζκα  ελψ νη 

κεκνλσκέλεο απηέο εηξσληθέο θξηηηθέο απέλαληη ηεο, κπνξνχλ λα εξκελεπηνχλ θαη σο 

πξνζσπηθή άπνςε ησλ ζπληαθηψλ ησλ ζπγθεθξηκέλσλ άξζξσλ. Σέινο, αμηνζεκείσην 

είλαη θαη ην γεγνλφο φηη θαη φηη ε ζπγθεθξηκέλε εθεκεξίδα δελ παξνπζηάδεη 

ζπζηεκαηηθά ηελ δξάζε ηεο Angelina Jolie, εκθαλίδνληαο κεγάια θελά, θαζψο δελ 

ππάξρνπλ ζρεηηθά δεκνζηεχκαηα γηα ηα έηε 2001-2005 θαη 2007. 

Δθεκεξίδα «Καζεκεξηλή» 

Ζ εθεκεξίδα «Καζεκεξηλή» γηα ηελ ππφ εμέηαζε ρξνληθή πεξίνδν δηαζέηεη 40 

δεκνζηεχκαηα πνπ αθνξνχλ ζηηο δξάζεηο ηεο Angelina Jolie ζηα πιαίζηα ηνπ ΟΖΔ γηα 

ηνπο πξφζθπγεο, πνηθίιεο εθηάζεσο, ηα πεξηζζφηεξα εθ ησλ νπνίσλ θηινμελνχληαη  

                                                             
120  Έζλνο, Φχιιν ηεο 7εο Απξηιίνπ 2010, «Μαδί ζηε Βνζλία-Δξδεγνβίλε» 
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ζηηο ζηήιεο «Γηεζλή» θαη «Κφζκνο». ην ζχλνιν ηνπο ηα δεκνζηεχκαηα ηεο ππφ 

εμέηαζε πεξηφδνπ δηαθξίλνληαη είηε γηα ην ζεηηθφ είηε γηα ην πεξηγξαθηθφ-

εηδεζενγξαθηθφ χθνο ηνπο, παξνπζηάδνληαο ηφζν ηελ αλζξσπηζηηθή φζν θαη ηελ 

δηπισκαηηθή δξάζε ηεο Angelina Jolie θαη θάπνηεο απφ ηηο απνζηνιέο ηεο.  

Δπί ηνπ ζπλφινπ ησλ 40 δεκνζηεπκάησλ ηα 7 δηάθεηληαη αξλεηηθά ηφζν απέλαληη ζηηο 

δξάζεηο ηεο Angelina Jolie ζηα πιαίζηα ησλ ξφισλ ηεο εληφο ηνπ ΟΖΔ φζν θαη 

απέλαληη ζην έξγν ηνπ ίδηνπ ηνπ Οξγαληζκνχ ή γεληθφηεξα ηε δηπισκαηία ησλ 

δηαζήκσλ.  Απφ ηα αξλεηηθά απηά δεκνζηεχκαηα, φπσο πξνθχπηεη θαη απφ ην ζρεηηθφ 

Πίλαθα,
121

 ην έλα απαληάηαη ζε θχιιν ηνπ 2002,
122

 ηξία ηνπ 2006,
123

  έλα ηνπ 2007
124

, 

έλα ηνπ 2009
125

 θαη έλα ηνπ 2014.
126

 Δμεηάδνληαο ηα ελ ιφγσ δεκνζηεχκαηα 

παξαηεξείηαη φηη απηά πνπ αληηκεησπίδνπλ επηθξηηηθά ή/θαη εηξσληθά ηηο δξάζεηο ηεο 

Angelina Jolie αθνξνχλ θπξίσο ζηνλ αλζξσπηζηηθφ ηεο ξφιν ζηα πιαίζηα ηεο 

ηδηφηεηαο ηεο σο Πξέζβεο Καιήο Θειήζεσο ηνπ ΟΖΔ θαη κφλν έλα δεκνζίεπκα 

δηάθεηηαη εηξσληθά έλαληη ησλ ελεξγεηψλ ηεο σο Δηδηθήο Δθπξνζψπνπ ηεο Όπαηεο 

Αξκνζηεία ηνπ ΟΖΔ γηα ηνπο πξφζθπγεο.  

Σν πξψην δεκνζίεπκα έρεη θηινμελεζεί απφ ηελ εθεκεξίδα ζην θχιιν ηεο 19εο 

Ηνπιίνπ 2002, έρεη ηίηιν «Μεγαινκαλίεο» (ηεο Μαξίαο σλίδνπ) θαη έθηαζε 815 

ιέμεηο εθ ησλ νπνίσλ νη 185 αλαθέξνληαη ζηελ Angelina Jolie θαη αληηκεησπίδεη κε 

χθνο εηξσληθφ ην ξφιν ηεο σο Πξέζβεο Καιήο Θειήζεσο ηνπ ΟΖΔ θαζψο θαη ηελ 

πηνζέηεζε παηδηψλ απφ ηξηηνθνζκηθέο ρψξεο. 

ηηο 7/12/2008 φκσο, έλα λέν δεκνζίεπκα ηεο εθεκεξίδαο κε ηίηιν «Ζ «αηίζαζε» 

Αληδειίλα Σδνιί σξηκάδεη» (ηεο Vanessa Thorpe / The Observer) έξρεηαη – παξά ηελ 

αξρηθή εληχπσζε πνπ δεκηνπξγεί ν ηίηινο ηνπ – λα αλαηξέςεη ην πξψην, 

κλεκνλεχνληαο εθ λένπ ην δηνξηζκφ ηεο Angelina Jolie σο Πξέζβεσο Καιήο 

Θειήζεσο ηνπ ΟΖΔ θαη αληηκεησπίδνληαο ηε ζπλνιηθή δξάζε ηεο ππφ άιιν πξίζκα, 

ζεηηθφ απηή ηε θνξά.  

                                                             
121 Παξάξηεκα, ζ.83-86 
122 «Καζεκεξηλή», θχιιν ηεο 19εο Ηνπιίνπ 2002: «Μεγαινκαλίεο» (ηεο Μαξίαο σλίδνπ) 
123 «Καζεκεξηλή», θχιιν ηεο 28εο Ηαλνπαξίνπ 2006: «Σν «πξφζσπν» ηεο νηθνλνκίαο ζην Νηαβφο» (ηνπ David 
Ignatius), θχιιν ηεο 29εο Απξηιίνπ 2006: «Εεηνχληαη πξάθηνξεο» θαη θχιιν ηεο 21εο Ηνπλίνπ 2006: 
«Αληδειίλα Σδνιί, Μάηθι Νηάγθιαο θαη νθία Λφξελ. Πξεζβεπηέο Καιήο Θειήζεσο θαη νη ηξεηο εζνπνηνί ζήκεξα, 
αιιά θαη ζην παξειζφλ, επηρείξεζαλ λα ζπκβάινπλ ζηε δνπιεηά ηνπ ΟΖΔ, εθκεηαιιεπφκελνη ηηο θάκεξεο πνπ ηνπο 
αθνινπζνχλ» 
124 « Καζεκεξηλή», θχιιν ηεο 12εο επηεκβξίνπ 2007: «Ση γξάθεη ν μέλνο Σχπνο» (Πεγή: The New York Times) 
125 « Καζεκεξηλή», θχιιν ηεο 12εο επηεκβξίνπ 2009: «Ο» 
126 « Καζεκεξηλή», θχιιν ηεο  17εο Μαξηίνπ 2014: «Πξεκηέξα» 
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Απφ ην 2008 θαη έπεηηα παξαηεξείηαη κάιηζηα κηα γεληθφηεξε ζηξνθή ηεο εθεκεξίδαο 

σο πξνο ηνλ ηξφπν θάιπςεο ησλ δξάζεσλ ηεο Angelina Jolie, πηνζεηψληαο κηα ζαθψο 

πην ζεηηθή ζηάζε. Άμην ιφγνπ είλαη ην γεγνλφο φηη ε εθεκεξίδα έρεη αθηεξψζεη κφλν 

12 δεκνζηεχκαηα γηα λα θαιχςεη ηε δηπισκαηηθή δξάζε ηεο Angelina Jolie σο Δηδηθήο 

Απεζηαικέλεο ηεο Όπαηεο Αξκνζηείαο ηνπ ΟΖΔ γηα ηνπο πξφζθπγεο ελψ ν 

κεγαιχηεξνο φγθνο ηνπ ζπλφινπ ησλ δεκνζηεπκάησλ αθνξνχλ ζηελ πξψηε πεξίνδν 

ηεο αλζξσπηζηηθήο δξάζεο ηεο σο Πξέζβεσο Καιήο Θειήζεσο. Δπίζεο, θαηά ηα έηε 

2001, 2003 θαη 2004 ε «Καζεκεξηλή» δελ έρεη θηινμελήζεη ζηηο ζηήιεο ηεο ζρεηηθά 

δεκνζηεχκαηα, ηα πεξηζζφηεξα άξζξα έρνπλ θηινμελεζεί ζηηο ζηήιεο «Κφζκνο» θαη 

«Γηεζλή» ελψ ηα πεξηζζφηεξα δεκνζηεχκαηα ηεο εθεκεξίδαο δε ζπλνδεχνληαη απφ 

θσηνγξαθίεο θάηη ην νπνίν κπνξεί λα αηηηνινγεζεί απφ ηε γεληθφηεξε ηαθηηθή ηεο 

εθεκεξίδαο, ε νπνία δηέπεηαη θαηά θαλφλα απφ ηε κεηξεκέλε ρξήζε θσηνγξαθηψλ γηα 

ηελ αλάδεημε ηεο πθνινγίαο ησλ θεηκέλσλ.
127

  

Λακβάλνληαο ππφςε φια ηα παξαπάλσ δεδνκέλα θαη κεηά απφ κηα ζχληνκε 

επηζθφπεζε ηνπ ζρεηηθνχ πίλαθα,
128

 θαζίζηαηαη εκθαλέο φηη ε εθεκεξίδα 

«Καζεκεξηλή» ζε γεληθέο γξακκέο δηάθεηηαη ζεηηθά πξνο ην πξφζσπν ηεο Angelina 

Jolie, πξνβάιινληαο θαη πξνσζψληαο ηηο δηεζλείο αλζξσπηζηηθέο θαη δηπισκαηηθέο ηεο 

δξάζεηο. Ζ εθεκεξίδα δίλεη έκθαζε ζηελ πξψηε πεξίνδν δξάζεο ηεο δηάζεκεο 

εζνπνηνχ θαη ζην έξγν πνπ πξαγκαηνπνίεζε σο Πξέζβεο Καιήο Θειήζεσο θαη ελψ 

έσο ην 2005 απνζησπά ηηο ζρεηηθέο κε ηνλ ΟΖΔ απνζηνιέο ηεο ζηε ζπλέρεηα αιιάδεη 

εληειψο ζηάζε. Γεισηηθνί ηεο ζπγθεθξηκέλεο κεηαζηξνθήο είλαη θαη νη ηίηινη ησλ 

ζρεηηθψλ δεκνζηεπκάησλ, ζηνπο νπνίνπο απφ ην 2008 θαη κεηά αλαθέξεηαη ζπλερψο ην 

φλνκα Angelina Jolie θαη νη απνζηνιέο ηεο.
129

  

Δθεκεξίδα  «Διεύζεξνο Σύπνο» 

Ζ εθεκεξίδα «Διεχζεξνο Σχπνο» έρεη θηινμελήζεη 11 δεκνζηεχκαηα, εθηάζεσο απφ 

60 έσο 337 ιέμεσλ, φια ζηηο ζηήιεο «Κφζκνο» θαη «Γηεζλή». Σν ζχλνιν ησλ 

δεκνζηεπκάησλ ηεο εθεκεξίδαο κλεκνλεχεη ζεηηθά ηηο δξάζεηο ηεο Angelina Jolie, σο 

                                                             
127 Γ. Φπρνγηφο, φπ. π., ζ. 487-488. 
128 Παξάξηεκα, ζ. 83-86 
129 «Καζεκεξηλή», θχιιν ηεο 7εο Φεβξνπαξίνπ 2009: «Ζ Σδνιί ζηελ Σατιάλδε γηα ηνπο πξφζθπγεο» (Πεγή: AP 
BBC), θχιιν ηεο 15εο επηεκβξίνπ 2009: «ηνλ θαηαπιηζκφ κεηαμχ Κέλπαο – νκαιίαο: Δπίζθεςε Σδνιί ζε 
πξφζθπγεο», θχιιν ηεο 7εο Απξηιίνπ 2010: «Σδνιί θαη Πηη κε πξφζθπγεο ηεο Βνζλίαο», θχιιν ηεο 8εο 

επηεκβξίνπ 2010: «Ζ Σδνιί ζηνπο πιεκκπξνπαζείο ηνπ Παθηζηάλ» θαη «Δπίζθεςε Σδνιί ζε θαηαπιηζκφ ηνπ 
Παθηζηάλ» (Πεγή: A.P., Reuters) θαη θχιιν ηεο 24εο Φεβξνπαξίνπ 2014: «Λίβαλν: Ζ Αληδειίλα Σδνιί 
ζπλαληήζεθε κε παηδηά χξσλ πξνθχγσλ» 
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Πξέζβεσο Καιήο Θειήζεσο ηνπ ΟΖΔ δίλνληαο έκθαζε ηφζν ζηελ αλζξσπηζηηθή φζν 

θαη ζηελ δηπισκαηηθή ηεο δξάζε. ια ηα δεκνζηεχκαηα ηεο εθεκεξίδαο ζπλνδεχνληαη 

απφ ηελ αληίζηνηρε εηθφλα, πνπ δίλεη έκθαζε ζην παξαγφκελν κήλπκα.  

Απηφ πνπ παξαηεξήζεθε θαηά ηελ ζπιινγή ησλ δεκνζηεπκάησλ ηεο εθεκεξίδαο είλαη 

φηη ππάξρνπλ κεγάιεο ρξνληθέο πεξίνδνη θαηά ηηο νπνίεο νη δξάζεηο ηεο Angelina Jolie 

δελ θαιχπηνληαη θαζφινπ. Πξφθεηηαη γηα ηηο ρξνληθέο πεξηφδνπο 2003-2004 θαη 2007-

2008, ελψ γηα ηα έηε 2009-2010 δε δηεμήρζε ζρεηηθή έξεπλα, θαζφζνλ ηα 

δεκνζηεχκαηα ησλ εηψλ απηψλ δελ πεξηιακβάλνληαη ζην Αξρείν ηεο εθεκεξίδαο. Σα 

ππφινηπα έηε θαιχπηνληαη κε έλα έσο ηξία ην πνιχ δεκνζηεχκαηα, πάληα φκσο κε 

ζεηηθφ πεξηερφκελν.  

Απφ ην ζρεηηθφ Πίλαθα
130

 θαζίζηαηαη  εκθαλέο φηη ε εθεκεξίδα «Διεχζεξνο Σχπνο» 

παξνπζηάδεη κεγάια θελά ζηελ θάιπςε ησλ δξάζεσλ ηεο Angelina Jolie. Σα  ζρεηηθά 

ιίγα δεκνζηεχκαηα ηεο εθεκεξίδαο, πνπ κλεκνλεχνπλ σζηφζν πάληα ζεηηθά ηφζν ηελ 

αλζξσπηζηηθή φζν θαη ηελ δηπισκαηηθή ηεο δξάζε αιιά θαη νη κεγάιεο ρξνληθέο 

πεξίνδνη ζηγήο είλαη δπλαηφλ λα αηηηνινγεζνχλ ιακβαλνκέλεο ππφςε ηεο 

ζεκαηνινγίαο ηεο, ε νπνία επηθεληξψλεηαη ζε άξζξα ζρεηηθά κε ηελ ειιεληθή πνιηηηθή 

ζθελή φζν θαη απφ ηηο πνιιέο αιιαγέο πνπ ππέζηε ζηελ ηδηνθηεζία ηεο, ελψ πξέπεη λα 

ιεθζεί ππφςε θαη ην γεγνλφο φηη ε εθεκεξίδα ην 2009 αλέζηεηιε ηελ θπθινθνξία ηεο 

γηα έλα έηνο.
131

 

Δθεκεξίδα «Ζ Απγή» 

Ζ εθεκεξίδα «Ζ Απγή» δηαζέηεη 4 δεκνζηεχκαηα αλαθνξηθά κε ηηο δξάζεηο ηεο 

Angelina Jolie ζηα πιαίζηα ηνπ ΟΖΔ, ηα νπνία θηινμελήζεθαλ φια ζηε ζηήιε 

«Γηεζλή». Σα  2 εμ απηψλ κε ηίηινπο «Καηαδίθαζαλ νη G8 ηηο απεηιέο πνιέκνπ ηεο 

Πηνλγγηαλθ»
132

 θαη «ΤΠΔΞ G8: Γηραζκέλνη γηα πξία, αδξαλείο γηα Β. Κνξέα» (Πεγή: 

ΑΜΠΔ)
133

 δελ ηνπνζεηνχλ ζην επίθεληξν ηεο ζεκαηνινγίαο ηνπο ηε δηπισκαηηθή 

δξάζε ηεο Angelina Jolie ζηε πλεδξίαζε ηεο νκάδαο ησλ G8 θαζψο έρνπλ θαζαξά 

πνιηηηθφ πεξηερφκελν, φπσο πξνθχπηεη θαη απφ ηνπο ηίηινπο ησλ δεκνζηεπκάησλ. 

Χζηφζν θαη ηα δχν κλεκνλεχνπλ ζεηηθά ηνλ δηπισκαηηθφ ηεο ξφιν δίπια ζηνλ 

Τπνπξγφ εμσηεξηθψλ ηεο Μ. Βξεηαλίαο Οπίιηακ Υέηλγθ. Σν ηξίην δεκνζίεπκα ηεο 

                                                             
130 Παξάξηεκα, ζ. 87-88 
131Γ. Φπρνγηφο, φπ. π., ζ. 476-477. 
132 «Ζ Απγή», Φχιιν ηεο 12εο Απξηιίνπ 2013  
133 «Ζ Απγή», Φχιιν ηεο 12εο Απξηιίνπ 2013 
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εθεκεξίδαο, κε ηίηιν «Σδνιί κηα ζπλεπήο Πξέζβεηξα Καιήο Θέιεζεο», ην νπνίν 

θηινμελήζεθε ζην θχιιν ηεο 17
εο

 επηεκβξίνπ 2002, αλαθέξεηαη ζηελ πξψηε πεξίνδν 

ηεο ζπλεξγαζίαο ηεο κε ηνλ ΟΖΔ ζηα πιαίζηα ηνπ ξφινπ ηεο σο Πξέζβεο Καιήο 

Θειήζεσο θαη  παξνπζηάδεη ζεηηθά ηηο δξάζεηο ηεο, κλεκνλεχνληαο ηηο δσξεέο πνπ έρεη 

θάλεη γηα ζηνπο πξφζθπγεο ηνπ Αθγαληζηάλ θαη ηεο Γ. αράξαο. Σέινο, ην 

δεκνζίεπκα ηεο 3
εο

 επηεκβξίνπ 2013, κε ηίηιν «2 εθαηνκκχξηα νη πξφζθπγεο 

ζχκθσλα κε ηνλ ΟΖΔ» (Πεγή: ΑΜΠΔ) αλαθέξεηαη ζηελ αλαθνίλσζε ηεο Όπαηεο 

Αξκνζηείαο ηνπ ΟΖΔ πεξί ηνπ αξηζκνχ ησλ πξνζθχγσλ, εζηηάδνληαο ζηελ πεξηνρή 

ηεο πξίαο θαη παξαζέηεη εθηελέο ηκήκα ησλ ζρεηηθψλ δειψζεσλ ηεο Angelina Jolie, 

δίλνληαο έκθαζε ζην δηπισκαηηθφ ηεο ξφιν. 

«Ζ Απγή» δελ θαιχπηεη ηηο δξάζεηο ηεο Angelina Jolie ζηα πιαίζηα ηνπ ΟΖΔ θαηά ην 

έηνο 2001 θαη απφ ην έηνο 2002 έσο ην έηνο 2012, αιιά νχηε θαη θαηά ην έηνο 2014, 

γεγνλφο ην νπνίν πηζαλφηαηα νθείιεηαη ζηηο επηινγέο ηεο ζεκαηνινγίαο ηεο, θαζψο απφ 

ην 1985 θαη έπεηηα ηα άξζξα ηεο εθεκεξίδαο ζηξέθνληαη ζε ζέκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε 

λέα θηλήκαηα, φπσο ν θεκηληζκφο θαη ε νηθνινγία.
134

  

Δθεκεξίδα «Ρηδνζπάζηεο» 

Ζ εθεκεξίδα Ρηδνζπάζηεο έρεη θηινμελήζεη κφλν δχν δεκνζηεχκαηα θαη ηα δχν ζηελ 

ζηήιε Γηεζλή κε αξλεηηθφ/θαπζηηθφ πεξηερφκελν φπσο θαίλεηαη ραξαθηεξηζηηθά θαη 

απφ ηνπο ηίηινπο πνπ επηιέρζεθαλ: «πκθσλίεο αιιά θαη ελδντκπεξηαιηζηηθέο 

αληηζέζεηο» θαη «Αληηζέζεηο θαη ζπκθσλίεο κε αηρκέο ηε πξία θαη ηε ΛΓ Κνξέαο» 

(ηεο Γέζπνηλαο Οξθαλάθε). Καη ηα δχν δεκνζηεχκαηα έρνπλ γξαθηεί ηνλ Απξίιην ηνπ 

2013 κε δηαθνξά 2 εκεξψλ, ζηηο 12 θαη 14 Απξηιίνπ θαη έρνπλ θηινμελεζεί ζηε ζηήιε 

«Γηεζλή». Σν πεξηερφκελν θαη ησλ δχν δεκνζηεπκάησλ είλαη θαζαξά πνιηηηθφ θαη 

αλαθέξεηαη ζηε δξάζε ησλ Angelina Jolie θαη ηνπ William Hague γηα ηελ 

θαηαπνιέκεζε ηεο βίαο θαηά ησλ γπλαηθψλ ζηηο έλνπιεο ζπγθξνχζεηο σο «ζφνπ  

δήζελ επαηζζεζίαο απφ απηνχο πνπ επζχλνληαη γηα ηνλ μεξηδσκφ θαη ηελ θαηαπίεζε 

ησλ ιαψλ». 

Ζ έιιεηςε δεκνζηεπκάησλ απφ ην «Ρηδνζπάζηε» ζρεηηθψλ κε ηελ αλζξσπηζηηθή θαη 

δηπισκαηηθή δξάζε ηεο Angelina Jolie ζηα πιαίζηα ηνπ ΟΖΔ κπνξεί λα αηηηνινγεζεί 

ιακβαλνκέλεο ππφςε ηεο γεληθφηεξεο ζεκαηνινγίαο πνπ επηιέγεη ε ζπγθεθξηκέλε 

                                                             
134 Γ. Φπρνγηφο, φπ. π., ζ. 463-464. 
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εθεκεξίδα, ε νπνία επηθεληξψλεηαη ζε ζέκαηα ακηγψο πνιηηηθνχ πεξηερνκέλνπ θαη ζε 

δεηήκαηα ηεο επηθαηξφηεηαο, κέζσ ησλ νπνίσλ πξνβάιινληαη νη αγσληζηηθέο 

θηλεηνπνηήζεηο ησλ εξγαδνκέλσλ.  

4.2 Ζ παξνπζίαζε ηεο Μαξηάλλαο Βαξδηλνγηάλλε από ηνλ ειιεληθό 

εκεξήζην θαη  πεξηνδηθό Σύπν 

Ζ Μαξηάλλα Βαξδηλνγηάλλε, θφξε ηνπ Γηψξγνπ θαη ηεο Δπαγγειίαο Μπνπξλάθε, 

γελλήζεθε ζηελ Αζήλα ην 1937 θαη κεγάισζε ζηελ Δξκηφλε. Δίλαη παληξεκέλε κε ηνλ 

επηρεηξεκαηία Βαξδή Η. Βαξδηλνγηάλλε, θαη καδί έρνπλ 5 παηδηά. Δίλαη Ηδξχηξηα θαη 

Πξφεδξνο ηνπ «Ηδξχκαηνο γηα ην Παηδί θαη ηελ Οηθνγέλεηα», ην νπνίν κεηνλνκάζηεθε 

ζε «Ίδξπκα Μαξηάλλα Β. Βαξδηλνγηάλλε», θαη ηνπ πιιφγνπ Φίισλ Παηδηψλ κε 

θαξθίλν «ΔΛΠΗΓΑ» θαη απφ ην ηηο 21 Οθησβξίνπ 1999
 

δξαζηεξηνπνηείηαη σο 

Πξέζβεο Καιήο Θειήζεσο ηεο UNESCO. 
135

  

Σν πνιχπιεπξν έξγν ηεο  Μαξηάλλαο Β. Βαξδηλνγηάλλε, ζηελ Διιάδα θαη ην 

εμσηεξηθφ, εζηηάδεηαη ζε ζεκαληηθά θνηλσληθά ζέκαηα  φπσο ηα αλζξψπηλα 

δηθαηψκαηα, ε θνηλσληθή αιιειεγγχε, ε εθπαίδεπζε, ε θηψρηα, ε εκπνξία ησλ 

αλζξψπσλ, ε εθκεηάιιεπζε θαη θαθνπνίεζε ησλ παηδηψλ, ν δηάινγνο αλάκεζα ζηνπο 

δηαθνξεηηθνχο πνιηηηζκνχο, νη θιηκαηηθέο αιιαγέο, ε αεηθφξνο αλάπηπμε, ε πξφιεςε 

απφ ηα λαξθσηηθά, θ.α. Παξάιιεια πξνσζεί ηνλ πνιηηηζκφ εηξήλεο θαη ζηεξίδεη ηε 

πξνζηαζία ηεο παγθφζκηαο πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο.
136

.  

Υάξε ζε απηήλ θαη ην έξγν ηνπ πιιφγνπ ΔΛΠΗΓΑ, δφζεθε κηα λέα επθαηξία γηα δσή 

ζε πεξηζζφηεξα απφ 600 παηδηά απφ ηελ Διιάδα θαη ηελ επξχηεξε πεξηνρή ηεο 

Μεζνγείνπ πνπ πάζρνπλ απφ θαξθίλν. Γεκηνχξγεζε ηελ πξψηε Μνλάδα 

Μεηακφζρεπζεο Μπεινχ ησλ Οζηψλ ζηελ Διιάδα ην 1993 θαη ην πξψην Ννζνθνκείν 

Παηδηαηξηθήο Ογθνινγίαο ην 2010 ελψ πεξηζζφηεξεο απφ 750 νηθνγέλεηεο άξξσζησλ 

παηδηψλ θηινμελήζεθαλ γηα κήλεο ζην ΔΛΠΗΓΑ Guest House. 

                                                             
135Βηθηπαίδεηα, Μαξηάλλα Βαξδηλνγηάλλε, δηαζέζηκν ζηε δ/λζε: http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C 
%CE%B1%CF%81%CE%B9%CE%AC%CE%BD%CE%BD%CE%B1_%CE%92%CE%B1%CF%81%CE%B4%
CE%B9%CE%BD%CE%BF%CE%B3%CE%B9%CE%AC%CE%BD%CE%BD%CE%B7 (Πξφζβαζε 
20/07/2014) 
136 χιινγνο Φίισλ Παηδηψλ κε Καξθίλν «ΔΛΠΗΓΑ», Ζ Πξφεδξνο Μ. Βαξδηλνγηάλλε, δηαζέζηκν ζηε δ/λζε:  

http://www.elpida.org/gr/mvv.html#.VAdHm_l_so4 (Πξφζβαζε 20/07/2014) 
 
 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%B8%CE%AE%CE%BD%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CF%81%CE%BC%CE%B9%CF%8C%CE%BD%CE%B7
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CE%B1%CF%81%CE%B4%CE%AE%CF%82_%CE%92%CE%B1%CF%81%CE%B4%CE%B9%CE%BD%CE%BF%CE%B3%CE%B9%CE%AC%CE%BD%CE%BD%CE%B7%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%20%CE%B1%CF%81%CE%B9%CE%AC%CE%BD%CE%BD%CE%B1_%CE%92%CE%B1%CF%81%CE%B4%CE%B9%CE%BD%CE%BF%CE%B3%CE%B9%CE%AC%CE%BD%CE%BD%CE%B7
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%20%CE%B1%CF%81%CE%B9%CE%AC%CE%BD%CE%BD%CE%B1_%CE%92%CE%B1%CF%81%CE%B4%CE%B9%CE%BD%CE%BF%CE%B3%CE%B9%CE%AC%CE%BD%CE%BD%CE%B7
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%20%CE%B1%CF%81%CE%B9%CE%AC%CE%BD%CE%BD%CE%B1_%CE%92%CE%B1%CF%81%CE%B4%CE%B9%CE%BD%CE%BF%CE%B3%CE%B9%CE%AC%CE%BD%CE%BD%CE%B7
http://www.elpida.org/gr/mvv.html#.VAdHm_l_so4
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Έρεη πηνζεηήζεη ην ειιεληθφ ρσξηφ «Μάθηζηνο», φπνπ πξνρψξεζε ζηελ αλαθαηαζθεπή 

φισλ ησλ θαηνηθηψλ, κεηά ηελ θαηαζηξνθή ηνπο απφ ηηο κεγάιεο ππξθαγηέο ην 2007. 

Τπνζηήξημε πξνγξάκκαηα ηεο UNESCO γηα ηε Μέζε Αλαηνιή, ηελ Αθξηθή θαη άιια 

κέξε ηνπ θφζκνπ ελψ έρεη ρξεκαηνδνηήζεη θαη ηε δεκηνπξγία ηνπ «Αιεμάλδξεηα 

Κέληξν Διιεληζηηθψλ πνπδψλ» ζην Βηβιηνζήθεο ηεο Αιεμάλδξεηαο ην 2008. Δπίζεο,  

ζπκκεηείρε ζηελ δηνξγάλσζε δχν ζπλαπιηψλ γηα ηα παηδηά κε θαξθίλν πνπ δφζεθαλ 

ζηελ Αθξφπνιε ηεο Αζήλαο απφ ηνλ Πξέζβε Καιήο Θειήζεσο ηεο UNESCO Jean-

Michel Jarre θαη ππνζηήξημε ην δηαπνιηηηζκηθφ δηάινγν κέζσ ηεο έθζεζεο «Μνηίβα 

Παξαδνζηαθψλ θαη χγρξνλσλ Υεηξνπνίεησλ ηεο Ηνξδαλίαο» ζηελ Αζήλα ηνλ Ηνχλην 

ηνπ 2004. Οξγάλσζε  ηελ Έθζεζε ηεο Γπλαηθψλ Καιιηηερλψλ  απφ ην Ηξάλ "Breaking  

the Veil" ζηα θεληξηθά γξαθεία ηεο UNESCO, θαζψο θαη ηελ έθζεζε «Ζ Δλφηεηα ελφο 

κνλαδηθνχ κλεκείνπ: ηνπ Παξζελψλα». Δίλαη ζπλ-ρνξεγφο ηνπ ζπλεδξίνπ «Αζήλα 

ηξνγγπιφ Σξαπέδη ηεο Δπηρεηξεκαηηθήο Κνηλφηεηαο θαηά ηεο Δκπνξίαο Αλζξψπσλ», 

πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζηελ Αζήλα ηνλ Ηαλνπάξην ηνπ 2006, δεκηνχξγεζε έλα 

Πνιππνιηηηζκηθφ λεπηαγσγείν γηα ηα παηδηά ηνπ Βειηγξαδίνπ ζηε εξβία, 

ρξεκαηνδφηεζε ηε δεκηνπξγία ελφο Υεηξνπξγηθνχ Κέληξνπ ζηελ Γθξαηζάληηζα 

(Κνζζπθνπέδην) θαη ππνζηήξημε ην πξφγξακκα ηεο UNESCO γηα ηελ εθπαίδεπζε ησλ 

θνξηηζηψλ ζηε Γάδα.
137

 

Ο ειιεληθφο εκεξήζηνο θαη πεξηνδηθφο Σχπνο παξνπζηάδεη ηηο δηεζλείο δξάζεηο ηεο 

Μαξηάλλαο Βαξδηλνγηάλλε, σο Πξέζβεσο Καιήο Θειήζεσο ηεο UNESCO, ππφ 

δηαθνξεηηθή νπηηθή γσλία θαη κε δηαθνξεηηθή ζπρλφηεηα ελψ θάπνηεο δξάζεηο ηεο, 

γλσζηέο ζηελ δηεζλή θνηλή γλψκε δελ παξνπζηάδνληαη θαζφινπ απφ ηηο εθεκεξίδεο, 

πνπ επηιέρζεθαλ. Ζ ππφ εμέηαζε πεξίνδνο δξάζεσλ ηεο Μαξηάλλαο Βαξδηλνγηάλλε, 

νξηνζεηείηαη ρξνληθά απφ ηελ 21
ε
 Οθησβξίνπ 1999 έσο ηελ 27

ε
 Ηνπλίνπ 2014, πφηε 

πεξαηψζεθε ε έξεπλα θαη απφ ηελ ζπιινγή, ηελ επηζθφπεζε θαη ηελ αλάιπζε ηνπ 

πεξηερνκέλνπ ησλ άξζξσλ πνπ ζπιιέρηεθαλ πξνθχπηνπλ, αλά εθεκεξίδα, ηα 

αθφινπζα απνηειέζκαηα. 

Δθεκεξίδα «Σν Βήκα» 

Ζ εθεκεξίδα «Σν Βήκα» έρεη θηινμελήζεη ζηηο ζειίδεο ηεο 30 δεκνζηεχκαηα, ηα νπνία 

εζηηάδνπλ ηφζν ζηελ εζληθή φζν θαη ζηε δηεζλή δξάζε ηεο Μαξηάλλαο Β. 

                                                             
137 Unesco, M. Vardinoyannis, δηαζέζηκν ζηε δ/λζε: http://www.unesco.org/new/en/unesco/about-us/who-we-
are/goodwill-ambassadors/marianna-vardinoyannis/ (Πξφζβαζε 20/07/2014) 

http://www.unesco.org/new/en/unesco/about-us/who-we-are/goodwill-ambassadors/marianna-vardinoyannis/
http://www.unesco.org/new/en/unesco/about-us/who-we-are/goodwill-ambassadors/marianna-vardinoyannis/
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Βαξδηλνγηάλλε. Οη ζηήιεο ηεο εθεκεξίδαο, νη νπνίεο κλεκνλεχνπλ ηε δηεζλή 

δξαζηεξηφηεηα ηεο Μαξηάλλαο. Βαξδηλνγηάλλε, ππφ ηελ ηδηφηεηά ηεο σο Πξέζβεο 

Καιήο Θειήζεσο ηεο UNESCO είλαη νη εμήο ηέζζεξηο: «Πνιηηηζκφο», «Κνηλσλία», 

«Πξφζσπα, Δηδήζεηο, Γεγνλφηα» θαη «ίβπιια». Ζ κέζε έθηαζε ησλ δεκνζηεπκάησλ 

ηεο εθεκεξίδαο θπκαίλεηαη κεηαμχ 85-1000 ιέμεσλ. 

Αμηνζεκείσην είλαη ην γεγνλφο φηη ε εθεκεξίδα «Σν Βήκα» έρεη αθηεξψζεη ηελ ίδηα 

ρξνληθή πεξίνδν πάλσ απφ έλα άξζξν ζε θάπνηεο δξάζεηο ηεο Μαξηάλλαο 

Βαξδηλνγηάλλε, ζε δηαθνξεηηθά θχιια ηεο θαη ζπγθεθξηκέλα ηξία άξζξα ην 2003, ζηα 

θχιια ηεο 23
εο

 Μαΐνπ
138

 θαη ηεο 1
εο139

 θαη 3
εο

 Ηνπλίνπ
140

 γηα ηελ έθζεζε «Πξφζσπα 

θαη νάζεηο ηεο Αηγχπηνπ», πνπ θηινμελήζεθε ζην Μέγαξν Μνπζηθήο, ηέζζεξα άξζξα 

ην 2009, ζηηο 24 Μαΐνπ
141

 θαη ζηηο 2,
142

 3
143

 θαη 4 Ηνπλίνπ,
144

 γηα ην Γηεζλέο πλέδξην 

γηα ηελ Κιηκαηηθή Αιιαγή θαη δχν άξζξα ζηηο 24
145

 θαη ζηηο 27
146

 Ηνπλίνπ 2014 γηα ηε 

Γηεζλή Δθζηξαηεία Δπηζηξνθήο ησλ Γιππηψλ ηνπ Παξζελψλα. 

Πεξαηηέξσ, εθείλν πνπ παξαηεξήζεθε θαηά ηελ αλάιπζε ηνπ πεξηερνκέλνπ ησλ 

δεκνζηεπκάησλ είλαη φηη ε εθεκεξίδα «Σν Βήκα» θαηά ηα έηε 1999-2003, έρεη 

θηινμελήζεη ζηηο ζηήιεο ηεο θαη θπξίσο ζηελ ζηήιε «Πξφζσπα- Δηδήζεηο-Γεγνλφηα» 

ηφζν ζεηηθά φζν θαη εηδεζενγξαθηθά δεκνζηεχκαηα θαζψο θαη ηέζζεξα δεκνζηεχκαηα 

κε αξλεηηθή ρξνηά. Σν πην ραξαθηεξηζηηθφ απφ ηα αξλεηηθά  δεκνζηεχκαηα, είλαη ην 

δεκνζίεπκα ηεο  15
εο

 Μαξηίνπ ηνπ 2003, θέξεη ηνλ ηίηιν «Δπγεληθέο ζηηγκέο» θαη 

είλαη ηδηαίηεξα θαπζηηθφ φζνλ αθνξά ζηε ζπλάληεζε ηεο Μαξηάλλαο Βαξδηλνγηάλλε 

κε ηνλ Πξίγθηπα Κάξνιν ηεο Αγγιίαο ζηε Γεληθή πλέιεπζε ησλ Πξέζβεσλ Καιήο 

Θειήζεσο ηεο Unesco ζην Παξίζη. Σν δεκνζίεπκα ζηελ αξρή ηνπ αλαθέξεη 

ραξαθηεξηζηηθά «Γελ είλαη κφλν νη θνηλέο ελδπκαηνινγηθέο αλεζπρίεο πνπ έθεξαλ 

θνληά ηελ θπξία Μαξηάλλα Βαξδηλνγηάλλε κε ηελ Απηνχ Τςειφηεηα, πξίγθηπα 

Κάξνιν επί εδάθνπο ηεο Πφιεο ηνπ Φσηφο. Δθηφο απφ αδπλακία ζην θιαζηθφ ζηπι… 

κνηξάδνληαη θαη αλεζπρίεο γχξσ απφ θνηλσθειή δξάζε». 

                                                             
138 «Με ην βιέκκα ζην Κάηξν» (ηνπ Αζηπ-γξάθνπ) 
139 «Πξφζσπα θαη νάζεηο ηεο Αηγχπηνπ» (ηεο Υαξάο Κηνζέ) 
140 «Ζ Αίγππηνο ζηελ Αζήλα θαη ζην Μέγαξν» 
141 «Γηεζλέο πλέδξην ζην Μέγαξν Μνπζηθήο  Αζελψλ. Οη επηπηψζεηο ηεο θιηκαηηθήο αιιαγήο ζηηο επφκελεο 
γεληέο» 
142 «Δπηζηήκνλεο θαη πξνζσπηθφηεηεο απφ φινλ ηνλ θφζκν ζην δηεζλέο ζπλέδξην γηα ηελ θιηκαηηθή αιιαγή» 
143 «Δπείγεη ε ζσηεξία ηνπ πιαλήηε» (Ρεπνξηάδ ηεο Μάρεο Σξάηζα) 
144 «Ζ Διιάδα επάισηε ζηηο θιηκαηηθέο αιιαγέο» (ηεο Μαξίαο Μαξνγηάλλε / ΑΠΔ) 
145 «Δπηζηξέςηε ηα Γιππηά! Νέεο θηλήζεηο γηα ηελ επηζηξνθή ησλ καξκάξσλ ηνπ Παξζελψλα απφ ην Ίδξπκα 
Μαξηάλλα Β. Βαξδηλνγηάλλε» 
146 «Γηεζλήο πλάληεζε «ΠΑΡΘΔΝΧΝΑ: Ζ Αθεξαηφηεηα ελφο Μλεκείνπ-πκβφινπ - Ο Ρφινο ησλ Πνιηηψλ» 
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Άμην αλαθνξάο είλαη θαη ην γεγνλφο φηη απφ ην 2004 θαη εμήο ε εθεκεξίδα δελ έρεη 

πεξηιάβεη ζηηο ζηήιεο ηεο θαλέλα άιιν δεκνζίεπκα αξλεηηθνχ πεξηερνκέλνπ. Σν 

γεγνλφο απηφ ζε ζπλδπαζκφ κε ην κηθξφ δείγκα ησλ σο άλσ αλαθεξνκέλσλ 

δεκνζηεπκάησλ αξλεηηθνχ πεξηερνκέλνπ ηεο πεξηφδνπ 1999-2003 νδεγεί ζην 

ζπκπέξαζκα φηη ε εθεκεξίδα «Σν Βήκα» ζε γεληθέο γξακκέο δηάθεηηαη ζεηηθά σο πξνο 

ην πξφζσπν ηεο Μαξηάλλαο Βαξδηλνγηάλλε θαζφζνλ ν κηθξφο αξηζκφο αξλεηηθψλ 

δεκνζηεπκάησλ δελ κπνξεί λα ζεσξεζεί ελδεηθηηθφο γηα ηελ ζπλαγσγή 

ζπκπεξαζκάησλ πεξί αξλεηηθήο ζηάζεο ηεο εθεκεξίδαο θαηά ηελ πεξίνδν εθείλε. 

Απφ ηα ζεηηθά δεκνζηεχκαηα ην πιένλ αμηνζεκείσην είλαη εθείλν ηεο 8
εο

 Απξηιίνπ ηνπ 

2003, πνπ θέξεη ηνλ «Ζ ελφηεηα αλαγθαηφηεηα» (ηνπ Αζηπ-γξάθνπ) θαη κλεκνλεχεη 

ηελ πξσηνβνπιία ηεο Μαξηάλλαο Βαξδηλνγηάλλε γηα ηελ πξνβνιή ηνπ ειιεληθνχ 

αηηήκαηνο γηα ηελ επηζηξνθή ησλ γιππηψλ ηνπ Παξζελψλα κέζσ ηεο Unesco. Σν 

άξζξν αλαθέξεηαη  ζηε ζρεηηθή έθζεζε πνπ δηνξγαλψζεθε ζην Παξίζη κε ζέκα "Ζ 

Δλφηεηα ελφο Μνλαδηθνχ Μλεκείνπ: Παξζελψλαο" θαη ζηελ πξνζπάζεηα ηεο Μ. 

Βαξδηλνγηάλλε λα εθπιεξψζεη ηελ ππφζρεζε πνπ έδσζε ζηε Μειίλα Μεξθνχξε φηη ζα 

είλαη «πάληα ζην πιεπξφ ηεο, ζην φξακά ηεο». Σα ππφινηπα δεκνζηεχκαηα ηεο 

εθεκεξίδαο, ζεηηθά ζην ζχλνιφ ηνπο, κλεκνλεχνπλ ην φλνκα ηεο Μαξηάλλαο 

Βαξδηλνγηάλλε θαη ηελ ηδηφηεηά ηεο σο Πξέζβε Καιήο Θειήζεσο ηεο Unesco θαη 

εζηηάδνπλ ζηηο δξάζεηο ηεο. Σέινο, άμην κλείαο είλαη θαη ην γεγνλφο φηη φια ζρεδφλ ηα 

δεκνζηεχκαηα αιιά θαη νη θσηνγξαθίεο πνπ ελίνηε ηα ζπλνδεχνπλ αλαθέξνληαη ηφζν 

ζηηο δξάζεηο ηεο Μαξηάλλαο Βαξδηλνγηάλλε φζν θαη ζηηο επαθέο πνπ έρεη κε 

αλζξψπνπο ηεο εζληθήο θαη δηεζλνχο πνιηηηθήο θαη πνιηηηζηηθήο ζθελήο.  

πκπεξαζκαηηθά, ην ζχλνιν ησλ δεκνζηεπκάησλ ηεο εθεκεξίδαο «Σν Βήκα» 

παξνπζηάδεη ηηο αλζξσπηζηηθέο, πνιηηηζκηθέο αιιά θαη πεξηβαιινληηθέο ηεο δξάζεηο 

θαηά θαλφλα ζεηηθά δίλνληαο έκθαζε θπξίσο ζηηο δηεζλείο δηπισκαηηθέο επαθέο, πνπ 

έρεη αλαπηχμεη σο Πξέζβεο Καιήο Θειήζεσο ηεο UNESCO. H ζηήξημε κάιηζηα ησλ 

δξάζεσλ ηεο Μαξηάλλαο Βαξδηλνγηάλλε απφ πξνζσπηθφηεηεο ηφζν ηεο δηεζλνχο φζν 

θαη ηεο ειιεληθήο πνιηηηθήο, πνιηηηζκηθήο θαη θαιιηηερληθήο ζθελήο παξνπζηάδεηαη 

ζην ζχλνιν ησλ δεκνζηεπκάησλ ηεο εθεκεξίδαο, δίλνληαο έκθαζε ζηηο δηεζλείο 

δηπισκαηηθέο θαη πνιηηηθέο ηεο ζρέζεηο. 
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Δθεκεξίδα «Σα Νέα» 

Ζ εθεκεξίδα «Σα Νέα» απφ ηελ 21
ε
 Οθησβξίνπ 1999 έσο ηελ 27

ε
 Ηνπλίνπ 2014 

παξαθνινπζεί ηελ πνξεία ηεο Μαξηάλλαο Βαξδηλνγηάλλε ζηα πιαίζηα ηεο ηδηφηεηάο 

ηεο σο Πξέζβεο Καιήο Θειήζεσο ηεο Unesco κέζσ 26 ζπλνιηθά δεκνζηεπκάησλ,
147

 o 

κεγαιχηεξνο φγθνο ησλ νπνίσλ (21) παξνπζηάδεη ζεηηθά ηηο δηεζλείο δξάζεηο ηεο 

Μαξηάλλαο Βαξδηλνγηάλλε, δίλνληαο έκθαζε ζηηο αλζξσπηζηηθέο, πνιηηηζκηθέο θαη 

πεξηβαιινληηθέο επαηζζεζίεο ηεο θαη πξνσζψληαο ελ γέλεη ηε δξάζε ηεο. Αμίδεη, ζην 

ζεκείν απηφ, λα αλαθεξζεί φηη ε εθεκεξίδα «Σα Νέα», δελ έρεη πεξηιάβεη ζηηο ζηήιεο 

ηεο θαλέλα αξλεηηθφ ή επηθξηηηθφ κε εηξσληθά ζρφιηα δεκνζίεπκα αλαθνξηθά κε ηηο 

δξάζεηο ηεο Μαξηάλλαο Βαξδηλνγηάλλε, ελψ αθφκε θαη ζε άξζξα κε αξλεηηθή ρξνηά ε 

εθεκεξίδα αλαθέξεη απιψο ηελ παξνπζία ηεο σο γεγνλφο ρσξίο λα πξνβαίλεη ζε 

ζρφιηα.  

Δπίζεο ε εθεκεξίδα «Σα Νέα» πξνηηκά ηίηινπο πνπ πεξηγξάθνπλ ηε δξάζε ζηελ νπνία 

αλαθέξνληαη ηα άξζξα ηεο ρσξίο λα κλεκνλεχεηαη ζηνλ ηίηιν θαη ην φλνκα ηεο Μ. 

Βαξδηλνγηάλλε. Έηζη επί ηνπ ζπλφινπ ησλ 26 δεκνζηεπκάησλ κφλν δχν ηίηινη 

δεκνζηεπκάησλ αλαθέξνληαη νλνκαζηηθά ζηε Μαξηάλλαο Βαξδηλνγηάλλε: ην 

δεκνζίεπκα ηεο 16
εο

 Οθησβξίνπ 1999, πνπ θέξεη ηνλ ηίηιν «Πξέζβεηξα ηεο Οπλέζθν ε 

Μαξηάλλα Βαξδηλνγηάλλε» θαη εθείλν ηεο 24
εο

 Ηνπλίνπ 2014, κε ηίηιν «Γηεζλήο 

εθζηξαηεία γηα ηελ επηζηξνθή ησλ Γιππηψλ απφ ηε Μ. Βαξδηλνγηάλλε». Σν 

πξναλαθεξφκελν δεκνζίεπκα ηεο 16
εο

 Οθησβξίνπ 1999, ην νπνίν αλαθέξεηαη ζην 

δηνξηζκφ ηεο Μ. Βαξδηλνγηάλλε σο Πξέζβεηξαο Καιήο Θειήζεσο ηεο Unesco,  

μερσξίδεη κεηαμχ φισλ ησλ ππνινίπσλ δεκνζηεπκάησλ ηεο εθεκεξίδαο γηαηί, παξά ηελ 

πεξηνξηζκέλε ηνπ έθηαζε, απνηειεί κηα ζχλνςε ηνπ έξγνπ θαη ηεο πξνζσπηθφηεηαο 

ηεο Μαξηάλλαο Βαξδηλνγηάλλε θαη κέζα ζε 100 ιέμεηο δίλεη έλα πιήξεο βηνγξαθηθφ 

ηεο, επηζεκαίλνληαο παξάιιεια φηη είλαη ε «πξψηε Διιελίδα πνπ ηηκάηαη» κε ην 

ζπγθεθξηκέλν ηίηιν.  

Άμην κλείαο είλαη επίζεο θαη ην γεγνλφο φηη φια ζρεδφλ ηα δεκνζηεχκαηα ηεο 

εθεκεξίδαο μερσξίδνπλ γηα ηελ έκθαζε πνπ δίλνπλ ζηηο ζρέζεηο ηεο Μαξηάλλαο 

Βαξδηλνγηάλλε κε δηεζλείο πξνζσπηθφηεηεο απφ ηνλ ρψξν ηεο πνιηηηθήο, ηεο ηέρλεο 

                                                             
147 Λφγσ ηερληθψλ πξνβιεκάησλ, πνπ παξνπζηάζηεθαλ θαηά ηελ έξεπλα ζην Ηζηνξηθφ αξρείν ηνπ ΓΟΛ, ε 

πξφζβαζε ζην πεξηερφκελν 5 δεκνζηεπκάησλ δελ ήηαλ δπλαηή θαη σο εθ ηνχηνπ ην πεξηερφκελν ησλ ελ ιφγσ 

δεκνζηεπκάησλ δελ έρεη κειεηεζεί παξφηη απηά πεξηιακβάλνληαη ζηνλ ζρεηηθφ Πίλαθα ηνπ Παξαξηήκαηνο ΗΗΗ. 
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θαη ηνπ πνιηηηζκνχ κε ραξαθηεξηζηηθφηαην ην δεκνζίεπκα ηεο 24
εο

 Μαΐνπ 2000 κε 

ηίηιν «πλάληεζε γηα ηα παηδηά θαη ηελ εηξήλε». Σέινο αμηνζεκείσην είλαη θαη ην φηη 

ε εθεκεξίδα «ΣΑ ΝΔΑ» θαηά ηηο ρξνληθέο πεξηφδνπο 2005-2007 θαη 2009-2013 δε 

ζπκπεξηέιαβε ζηα θχιια ηεο θαλέλα δεκνζίεπκα ζρεηηθά κε ηηο δξάζεηο ηεο 

Μαξηάλλαο Βαξδηλνγηάλλε ζηα πιαίζηα ηεο ηδηφηεηάο ηεο σο Πξέζβεηξαο Καιήο 

Θειήζεσο ηεο Unesco. 

Δθ ησλ παξαπάλσ ζπλάγεηαη φηη ε εθεκεξίδα «Σα Νέα» δηάθεηηαη ζεηηθά πξνο ην 

πξφζσπν ηεο Μαξηάλλαο Βαξδηλνγηάλλε, πξνβάιινληαο θαη πξνσζψληαο ηηο δξάζεηο 

ηεο ζηα πιαίζηα ηεο ζπλεξγαζίαο ηεο κε ηελ Unesco, κε κφλε εμαίξεζε ηηο ρξνληθέο 

πεξηφδνπο 2005-2007 θαη 2009-2013, θαηά ηηο νπνίεο ε εθεκεξίδα δε θηινμέλεζε ζηηο 

ζηήιεο ηεο ζρεηηθά άξζξα. 

Δθεκεξίδα «Έζλνο» 

 Σν «Έζλνο» έρεη παξαγάγεη κφλν 12 δεκνζηεχκαηα, πνπ θαιχπηνπλ επηιεθηηθά 

θάπνηεο απφ ηηο δξάζεηο ηεο Μαξηάλλαο Βαξδηλνγηάλλε ζηα πιαίζηα ηεο ηδηφηεηάο ηεο 

σο Πξέζβε Καιήο Θειήζεσο ηεο Unesco. Σν ζχλνιν ησλ δεκνζηεπκάησλ ηεο 

εθεκεξίδαο έρνπλ ζεηηθφ πεξηερφκελν θαη πξνβάιινπλ θαη πξνσζνχλ ην δηεζλέο έξγν 

ηεο  Μ. Βαξδηλνγηάλλε, κε εμαίξεζε δχν κφλν δεκνζηεχκαηα, εθ ησλ νπνίσλ ην έλα 

είλαη θαζαξά εηδεζενγξαθηθφ, ηα νπνία απνθξχπηνπλ ηελ ελεξγφ ζπκκεηνρή ηεο ζηα 

πνιηηηζηηθά δξψκελα, ζηα νπνία αλαθέξνληαη. Σν πξψην δεκνζίεπκα έρεη θηινμελεζεί 

ζην θχιιν ηεο 21
εο

 Ηνπλίνπ 2003, ζηε ζηήιε «ΛΗΛΗΠΟΤΠΟΛΟΗ», θέξεη ηνλ ηίηιν 

«Αζήλα Ζξψδεην» θαη κλεκνλεχεη ηε ζπλαπιία ηνπ Γ. Νηαιάξα «Αθηέξσκα ζηε Μ. 

Αζία» ρσξίο λα θάλεη θακία αλαθνξά ζηε ζπκκεηνρή ηεο Μαξηάλλαο Βαξδηλνγηάλλε, 

ελψ ε ίδηα κεηείρε ελεξγά ζηε δηνξγάλσζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο ζπλαπιίαο. Σν δεχηεξν, 

ην νπνίν έρεη θηινμελεζεί ζην θχιν ηεο 3
εο

 Ηνπλίνπ 2003 κε ηίηιν «Αξηζηνπξγήκαηα 

απφ ηελ Αίγππην» (ηεο Άλλαο Παλαγησηαξέα), εζηηάδεη ην πεξηερφκελφ ηνπ ζηελ 

Έθζεζε πνπ δηνξγαλψζεθε ζην Μέγαξν Μνπζηθήο πξνο ηηκήλ ηεο πξψηεο θπξίαο ηεο 

Αηγχπηνπ, απνζησπψληαο εληνχηνηο ηε ζπκβνιή ηεο Μαξηάλλαο Βαξδηλνγηάλλε ζηε 

δηνξγάλσζε ηεο ελ ιφγσ δξάζεσο θαη ξίρλνληαο φιν ην βάξνο ζηελ πεξηγξαθή ησλ 

εθζεκάησλ. 

ια ηα ππφινηπα δεκνζηεχκαηα ηεο εθεκεξίδαο δηάθεηληαη ζεηηθά έλαληη ησλ δξάζεσλ 

ηεο Μ. Βαξδηλνγηάλλε, πξνσζψληαο ηνλ πνιηηηζηηθφ ηεο θπξίσο ξφιν θαη δίλνληαο 
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έκθαζε ζηηο δηεζλείο δηπισκαηηθέο ηεο επαθέο. Σα πεξηζζφηεξα άξζξα έρνπλ 

δεκνζηεπζεί ην 2014 (4 ζην ζχλνιν) θαη αλαθέξνληαη ζηε δηεζλή δξάζε πνπ αλέιαβε 

ε Μαξηάλλα Βαξδηλνγηάλλε γηα ηελ επαλέλσζε ησλ γιππηψλ ηνπ Παξζελψλα.
148

 

Δπίζεο, ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθφ είλαη ην γεγνλφο φηη ζε φια ζρεδφλ ηα άξζξα ηεο 

εθεκεξίδαο πεξηιακβάλνληαη απνζπάζκαηα απφ ηηο δειψζεηο ή ηηο νκηιίεο ηεο. 

Έλα άιιν εχξεκα, πνπ αμίδεη λα αλαθεξζεί γηα ηα δεκνζηεχκαηα ηεο εθεκεξίδαο είλαη 

φηη ππάξρνπλ κεγάιεο ρξνληθέο πεξίνδνη ζηγήο, πεξίνδνη δειαδή θαηά ηηο νπνίεο ε 

εθεκεξίδα δελ αλαθέξεηαη θαζφινπ ζηε δηεζλή δξάζε ηεο Μαξηάλλαο Βαξδηλνγηάλλε 

ζηα πιαίζηα ηεο Unesco. Πξφθεηηαη γηα ηα έηε 1999, 2000, 2002, 2004, 2005, 2008, 

2009 θαη 2011. Λακβάλνληαο ππφςε ηφζν ηηο πεξηφδνπο πνπ δελ θαιχπηεη ε εθεκεξίδα 

φζν θαη εθείλεο νη νπνίεο δηαζέηνπλ δεκνζηεχκαηα είλαη δπλαηφλ λα νδεγεζεί θαλείο 

ζην ζπκπέξαζκα φηη ε εθεκεξίδα ην «Έζλνο» παξνπζηάδεη θπξίσο ηηο δηεζλείο δξάζεηο 

ηεο Μαξηάλλαο Βαξδηλνγηάλλε ζηα πιαίζηα ηεο Unesco φηαλ απηέο ζρεηίδνληαη κε ηελ 

Διιάδα θαη άπηνληαη ζεκάησλ πξνζθηιψλ ζηνλ ειιεληθφ ιαφ, φπσο είλαη ε εθζηξαηεία 

επηζηξνθήο θαη επαλέλσζεο γιππηψλ ηνπ Παξζελψλα.  

Οη ηίηινη πνπ ε εθεκεξίδα επηιέγεη γηα λα παξνπζηάζεη ηα άξζξα ηεο είλαη δεισηηθνί 

ησλ δξάζεσλ πνπ πεξηγξάθνληαη κέζα ζε απηά, ρσξίο λα αλαθέξνπλ θαη ην φλνκα ηεο 

Μαξηάλλαο Βαξδηλνγηάλλε. Δληνχηνηο, ζε ηξία απφ ηα άξζξα ηεο εθεκεξίδαο ν ηίηινο 

πεξηιακβάλεη θαη ην φλνκα «Μαξηάλλα Βαξδηλνγηάλλε». Πξφθεηηαη γηα ην δεκνζίεπκα 

ηεο 5εο επηεκβξίνπ 2007 κε ηίηιν «ην πιεπξφ ησλ ππξνπαζψλ ε Μ. 

Βαξδηλνγηάλλε», πνπ αλαθέξεηαη ζηελ αλαθαηαζθεπή ηνπ ρσξηνχ Μάθηζηνο απφ ηνλ 

φκηιν Βαξδηλνγηάλλε,  ην δεκνζίεπκα ηεο 3
εο

 Φεβξνπαξίνπ 2010, πνπ θέξεη ηνλ ηίηιν 

«Μαξηάλλα Β. Βαξδηλνγηάλλε χπαηε πξφεδξνο ηνπ Κέληξνπ Οηθνπκεληθνχ 

Διιεληζκνχ», φπνπ ν ηίηινο ελαξκνλίδεηαη απφιπηα κε ην πεξηερφκελφ ηνπ άξζξνπ θαη 

γηα ην δεκνζίεπκα ηεο 7
εο

 Γεθεκβξίνπ 2012 κε ηίηιν «Γηάθξηζε ζηε Μ. 

Βαξδηλνγηάλλε γηα ην θνηλσληθφ ηεο έξγν» (ηεο ηέιιαο Κεκαλεηδή), πνπ παξνπζηάδεη 

ηε βξάβεπζε ηεο Μ. Βαξδηλνγηάλλε απφ ην Ίδξπκα Μπφηζε, επηζεκαίλνληαο «Σν 

πνιχπιεπξν θνηλσληθφ θαη αλζξσπηζηηθφ έξγν ηεο ζηελ Διιάδα θαη ην εμσηεξηθφ». 

                                                             
148 «Έζλνο», θχιια ηεο 24εο, 25εο θαη 27εο Ηνπλίνπ 2014, κε ηίηινπο «Return, Restore, Restart»: Δθζηξαηεία γηα 
επηζηξνθή ησλ Γιππηψλ ηνπ Παξζελψλα», «Εήηεκα εζηθήο απνθαηάζηαζεο θαη ηάμεο ε επαλέλσζε ησλ Γιππηψλ 
ηνπ Παξζελψλα» (ηεο Ναηαιίαο Κάξαιε) θαη «Ζ αθεξαηφηεηα ησλ Γιππηψλ απνηειεί εζληθφ αίηεκα» αληηζηνίρσο. 
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Απφ ην ζχλνιν ησλ δεκνζηεπκάησλ ηεο εθεκεξίδαο ην κεγαιχηεξν ελδηαθέξνλ 

παξνπζηάδεη απηφ πνπ θηινμελήζεθε ζηηο 25/06/2014 ζηε ζηήιε «Πνιηηηζκφο», κε 

ηίηιν «Εήηεκα εζηθήο απνθαηάζηαζεο θαη ηάμεο ε επαλέλσζε ησλ Γιππηψλ ηνπ 

Παξζελψλα» (ηεο Ναηαιίαο Κάξαιε). Σν ζπγθεθξηκέλν άξζξν μερσξίδεη γηα ηελ 

πιεξφηεηά ηνπ θαη ηελ έκθαζε πνπ δίλεηαη ζηε ζπγθεθξηκέλε δξάζε ηεο Μαξηάλλαο 

Βαξδηλνγηάλλε. Σν άξζξν ζπλνδεχεηαη θαη απφ θσηνγξαθία πνπ απεηθνλίδεη ηα 

αθξσηεξηαζκέλα Γιππηά, ε νπνία θέξεη ιεδάληα «Ζ δηεζλήο εθζηξαηεία, κηα λέα 

πξσηνβνπιία ηεο Πξέζβεσο Καιήο Θειήζεσο ηεο Unesco, θ. Μαξηάλλαο Β. 

Βαξδηλνγηάλλε, έρεη σο πξψην ζηφρν ηελ αλαβάζκηζε ηνπ δεηήκαηνο ηεο επαλέλσζεο 

ησλ Μαξκάξσλ ηνπ Παξζελψλα ζηελ αηδέληα ησλ αξκνδίσλ νξγάλσλ ηεο Unesco». 

πσο πξνθχπηεη απφ φζα αλαθέξζεθαλ παξαπάλσ ε εθεκεξίδαο «Έζλνο» δηάθεηηαη 

ζεηηθά πξνο ην δηεζλέο έξγν ηεο Μαξηάλλαο Βαξδηλνγηάλλε πξνβάιινληαο θαη 

πξνσζψληαο ηηο δξάζεηο ηεο ή παξαθνινπζψληαο ηεο κε θαζαξά εηδεζενγξαθηθφ 

ηξφπν. Αλ θαη ζηελ εθεκεξίδα εληνπίζηεθαλ ζρεηηθά ιίγα δεκνζηεχκαηα, ηα νπνία δελ 

θαιχπηνπλ νιφθιεξε ηελ πεξίνδν ηεο ζπλεξγαζίαο ηεο Μαξηάλλαο Βαξδηλνγηάλλε κε 

ηελ Unesco εληνχηνηο ην «Έζλνο» δε θηινμέλεζε ζηηο ζηήιεο ηνπ άξζξα αξλεηηθνχ 

πεξηερνκέλνπ. 

Δθεκεξίδα «Καζεκεξηλή» 

Ζ εθεκεξίδα «Καζεκεξηλή» έρεη παξάμεη ζπλνιηθά 26 δεκνζηεχκαηα γηα ηελ ππφ 

εμέηαζε πεξίνδν, πνπ αλαθέξνληαη ζηηο δηεζλείο δξάζεηο ηεο Μαξηάλλαο 

Βαξδηλνγηάλλε. Ζ πιεηνςεθία ησλ ελ ιφγσ δεκνζηεπκάησλ  βξίζθεηαη ζηηο ζηήιεο: 

«Δπηθαηξφηεηα», «Μφληκεο ζηήιεο» θαη «Γηεζλή» θαη κφλν έλα κηθξφ πνζνζηφ απφ 

απηά ζπλνδεχεηαη απφ αλάινγεο θσηνγξαθίεο θάηη πνπ δηθαηνινγείηαη απφιπηα απφ 

ηελ ηδενινγία, πνπ δηέπεη ηελ εθεκεξίδα.
149

   

Σν ζχλνιν ησλ δεκνζηεπκάησλ ηεο εθεκεξίδαο παξνπζηάδεη ζεηηθά ηελ δξάζε ηεο 

Μαξηάλλαο Βαξδηλνγηάλλε ηφζν ζε επίπεδν πνιηηηζκνχ φζν θαη ζε επίπεδν 

πεξηβάιινληνο, θηιαλζξσπίαο, παγθφζκηαο εηξήλεο θαη δηεζλνχο δηπισκαηίαο, ελψ 

είλαη ε κφλε εθεκεξίδα απφ ην ζχλνιν απηψλ πνπ εμεηάζηεθαλ, πνπ αλ θαη δελ 

θαιχπηεη φιεο ηηο δξάζεηο ηεο Μαξηάλλαο Βαξδηλνγηάλλε θαιχπηεη εληνχηνηο φια ηα 

                                                             
149 ε γεληθέο γξακκέο ε εθεκεξίδα «Καζεκεξηλή» απνθεχγεη ηελ ρξήζε θσηνγξαθηψλ γηα λα δίλνληαο ρψξν ζηελ 
πθνινγηθή αλάδεημε ησλ θεηκέλσλ ηεο θαη παξέρνληαο ηελ δπλαηφηεηα ζηνλ αλαγλψζηε λα ζπλάγεη ηα δηθά ηνπ 
λνήκαηα κέζα απφ ηηο ιέμεηο θαη ηηο θξάζεηο. Γ. Φπρνγηφο, ζει. 488.  
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επίπεδα ησλ δξάζεψλ ηεο, ππφ ηελ ηδηφηεηαο ηεο Πξέζβεσο Καιήο Θειήζεσο ηεο 

UNESCO.  

Σα πεξηζζφηεξα δεκνζηεχκαηα είλαη αξθεηά εθηελή κε ραξαθηεξηζηηθφηεξν φισλ ην 

δεκνζίεπκα ηεο 21εο Απξηιίνπ 2013, πνπ αλέξρεηαη ζηηο 1141 ιέμεηο θαη θέξεη ηνλ 

ηίηιν «ην Μνπζείν ηεο Αθξφπνιεο θάησ απφ ηνλ Παξζελψλα ενξηάζζεθε ε 

εθδήισζε γηα ηελ Παγθφζκηα Ζκέξα Μλεκείσλ θαη Υψξσλ» (ηεο Διέλεο Μπίζηηθα).  

Μεηαμχ ησλ δεκνζηεπκάησλ ηεο «Καζεκεξηλήο» μερσξίδνπλ εθείλν ηεο 31
εο

 

Ηαλνπαξίνπ 2006, κε ηίηιν «H ζπλέρεηα γξάθηεθε ζην Νηαβφο 2006...» (ηεο Διέλεο 

Μπίζηηθα), πνπ παξνπζηάδεη ηε Μαξηάλλα Βαξδηλνγηάλλε, «Πξέζβε Καιήο Θειήζεσο 

ηεο UNESCO, κέινο ηνπ Γ.. ηεο «Κίλεζεο», ε πξφεδξνο θ. Suzanne Mubarak θαη 

ηδξχηξηα ηεο «Γηεζλνχο Κίλεζεο Γπλαηθψλ γηα ηελ Δηξήλε - Suzanne Mubarak»  λα 

κεηαθέξεη ηνλ εζηθφ θψδηθα δενληνινγίαο «Athens Principles» ζην Παγθφζκην 

Οηθνλνκηθφ Φφξνπκ ζην Νηαβφο θαη ηα άξζξα ηεο 8
εο

 Οθησβξίνπ 2006 κε ηίηιν «Ζ 

θπξία Μαξηάλλα Β. Βαξδηλνγηάλλε Ηππφηεο ηεο Λεγεψλνο ηεο Σηκήο...» (ηεο Διέλεο 

Μπίζηηθα) θαη απηφ ηεο 26
εο

 Οθησβξίνπ 2006, κε ηίηιν «Ηππφηεο ηεο Λεγεψλνο ηεο 

Σηκήο ε θ. Μαξηάλλα Β. Βαξδηλνγηάλλε ζε επίζεκε ηειεηή απνλνκήο ζηε γαιιηθή 

πξεζβεία» (ΣΖΛΔΦΟ), ηα νπνία αλαθέξνληαη ζηελ απνλνκή ηνπ παξαζήκνπ ηεο 

Λεγεψλαο ηεο Σηκήο απφ ην Γάιιν Πξέζβε ζηε Μαξηάλλα Βαξδηλνγηάλλε, έλα 

γεγνλφο πνπ κλεκνλεχεη κφλν ε ζπγθεθξηκέλε εθεκεξίδα. 

Κιείλνληαο αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ε εθεκεξίδα «Καζεκεξηλή» δελ έρεη θηινμελήζεη 

ζηηο ζηήιεο ηεο άξζξα αξλεηηθά δηαθείκελα πξνο ην πξφζσπν θαη ηηο δξάζεηο ηεο 

Μαξηάλλαο Βαξδηλνγηάλλε.
150

  

Δθεκεξίδα «Διεύζεξνο Σύπνο» 

Αλαθνξηθά κε ηελ έξεπλα πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζηα δεκνζηεχκαηα ηεο εθεκεξίδαο 

«Διεχζεξνο Σχπνο», πξέπεη εμαξρήο λα επηζεκαλζεί ην γεγνλφο φηη ε έξεπλα δελ ήηαλ 

δπλαηφ λα πξαγκαηνπνηεζεί γηα ηηο ρξνληθέο πεξηφδνπο 1999-2000 θαη 2009-2010, 

                                                             
150 Σα κφλν άξζξν πνπ δηέπεηαη απφ εηξσληθή δηάζεζε είλαη απηφ ηεο 29εο Μαΐνπ ηνπ 2008 κε ηίηιν «Εεηνχλ 
νλφκαηα.. Σα επξσεθαηνκκχξηα ηεο επηηπρίαο ησλ Παγθφζκησλ Αγψλσλ Special Οlympics, ζεζκνχ αλζξσπηζηηθνχ 
πέξα σο πέξα» (ηεο Διέλεο Μπίζηηθα), ην νπνίν παξνπζηάδεη ην γεχκα εξγαζίαο, πνπ παξέζεζε ε θ. 
Γεζπνηνπνχινπ πξνθεηκέλνπ λα εμαζθαιίζεη νηθνλνκηθνχο πφξνπο γηα ηελ επηηπρή δηεμαγσγή ηεο δξάζεσο Special 

Olympics, κλεκνλεχνληαο απιά φηη "ε θ. Μαξηάλλα Β. Βαξδηλνγηάλλε, Πξέζβεο Καιήο Θέιεζεο ηεο Unesco, 
κέινο ηεο Οξγαλσηηθήο Δπηηξνπήο" ηίκεζε ηελ πξφζθιεζε καδί κε άιινπο, ηα νλφκαηα ησλ νπνίσλ παξαζέηεη ζηε 
ζπλέρεηα. 
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θαζφζνλ ηα δεκνζηεχκαηα ησλ εηψλ απηψλ δελ πεξηιακβάλνληαη ζην Αξρείν ηεο 

εθεκεξίδαο, ελψ δελ θαηέζηε δπλαηφλ λα δηεξεπλεζεί θαη ε πεξίνδνο 2011-2014 ιφγσ 

κε δπλαηφηεηαο πξφζβαζεο ζην Αξρείν ηεο Δθεκεξίδαο.  

Απφ ηελ έξεπλα πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε γηα ηα ππφινηπα έηε δηαπηζηψζεθε φηη ε 

εθεκεξίδα «Διεχζεξνο Σχπνο» έρεη αθηεξψζεη κφλν 2 δεκνζηεχκαηα ζηηο δηεζλείο 

δξάζεηο ηεο Μαξηάλλαο Βαξδηλνγηάλλε, ηα νπνία εληνπίζηεθαλ ζην ηζηνξηθφ αξρείν 

ηεο εθεκεξίδαο θαη παξνπζηάδνπλ ζεηηθά δχν απφ ηηο δξάζεηο ηεο Μαξηάλλαο 

Βαξδηλνγηάλλε ζηα πιαίζηα ηεο ηδηφηεηάο ηεο σο Πξέζβε Καιήο Θειήζεσο ηεο 

UNESCO.  

Σν πξψην απφ απηά θηινμελήζεθε ζην θχιιν ηεο 6
εο

 Απξηιίνπ 2003 θαη κλεκνλεχεη 

ηελ έθζεζε «Παξζελψλαο ε αθεξαηφηεηα ελφο κλεκείν ζπκβφινπ», πνπ εγθαηληάζηεθε 

ζην Παξίζη κε πξσηνβνπιία ηεο Μαξηάλλαο Βαξδηλνγηάλλε. Σν δεκνζίεπκα είλαη 

ηδηαίηεξα αλαιπηηθφ, ραξαθηεξίδεη ηε ζπγθεθξηκέλε δξάζε σο γεγνλφο «θνξπθαίαο 

πνιηηηζηηθήο αιιά θαη εζληθήο ζεκαζίαο» θαη θιείλεη εκθαηηθά κε ηε δήισζε ηνπ 

Γεληθνχ Γξακκαηέα ηεο Unesco φηη ν Οξγαληζκφο «είλαη έηνηκνο λα δηεπθνιχλεη ηελ 

εμεχξεζε ιχζεσλ πξνο φθεινο ηεο κεγάιεο απηήο πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο ηεο 

αλζξσπφηεηαο, ηνλ Παξζελψλα». Σν ζπγθεθξηκέλν δεκνζίεπκα ζπλνδεχεηαη απφ 4 

θσηνγξαθίεο εθ ησλ νπνίσλ νη 2 απεηθνλίδνπλ ηε Μαξηάλλα Βαξδηλνγηάλλε, αλάκεζα 

ζηνλ γεληθφ δηεπζπληή ηεο Unesco θαη ηνλ Εαλ Μηζέι Εαξ θαη δίπια ζηνλ Επι 

Νηαζζέλ, Πξφεδξν ηνπ ηδξχκαηνο Μειίλα Μεξθνχξε.  

Σν δεχηεξν δεκνζίεπκα ηεο εθεκεξίδαο απαληάηαη ζην θχιιν 21
εο

 Ηαλνπαξίνπ 2004 

θαη παξνπζηάδεη ηελ πξσηνβνπιία ηεο Μαξηάλλαο Βαξδηλνγηάλλε γηα ηελ 

επαηζζεηνπνίεζε ηεο θνηλήο γλψκεο ζε ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηελ εηξήλε. Σν 

ζπγθεθξηκέλν δεκνζίεπκα θέξεη ηνλ ηίηιν «Κάηξν. Οη γπλαίθεο ηεο εηξήλεο» θαη 

κλεκνλεχεη ηε ζπλάληεζε ησλ κειψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο Γηεζλνχο 

Κίλεζεο Γπλαηθψλ γηα ηελ Δηξήλε «Suzanne Mubarak» ζην Κάηξν. πλνδεχεηαη απφ 

θσηνγξαθία – ζηηγκηφηππν ησλ εξγαζηψλ ηεο ζπλάληεζεο, ζηελ νπνία δηαθξίλεηαη ε 

Μαξηάλλα Βαξδηλνγηάλλε κεηαμχ άιισλ δηεζλψλ πξνζσπηθνηήησλ θαη ζηελ 

θαηαθιείδα ηνπ αλαθέξεηαη ζηελ πξσηνβνπιία πνπ αλάιαβε γηα ηε δηνξγάλσζε 

πλεδξίνπ Δηξήλεο ζε Παξίζη θαη Αζήλα.  
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Οινθιεξψλνληαο ηελ παξνπζίαζε ησλ δεκνζηεπκάησλ ηεο εθεκεξίδαο «Διεχζεξνο 

Σχπνο» πξέπεη λα επηζεκάλνπκε ην γεγνλφο φηη θαη ηα δχν δεκνζηεχκαηα πνπ 

αλαθέξζεθαλ παξαπάλσ θηινμελήζεθαλ ζηε ζηήιε «Κνζκηθά» θαη φρη ζε θάπνηα 

ζηήιε ζρεηηθή κε ηηο εηδήζεηο απφ ην δηεζλή ρψξν.  

Δθεκεξίδα «Ζ Απγή»  

Ζ εθεκεξίδα «Ζ Απγή» έρεη δεκνζηεχζεη ζπλνιηθά 6 άξζξα ζρεηηθά κε ηηο δηεζλείο 

δξάζεηο ηεο Μαξηάλλαο Βαξδηλνγηάλλε ηα ηέζζεξα εθ ησλ νπνίσλ είλαη ζεηηθνχ 

πεξηερνκέλνπ ελψ ηα ππφινηπα δχν ηδηαίηεξα επηθξηηηθά. Σα ζεηηθά δεκνζηεχκαηα ηεο 

εθεκεξίδαο, θηινμελήζεθαλ ζηε ζηήιε «Πνιηηηζκφο» θαηά ηα έηε 2001, 2002 θαη 

2014 θαη εζηηάδνπλ ζε ζεκαληηθφηαηα πνιηηηζηηθά δξψκελα θαη ζπγθεθξηκέλα έλα ζηε 

πλαπιία ηνπ Εαλ Μηζέι Εαξ ζην Ζξψδεην,
151

 δχν ζηε Βηβιηνζήθε ηεο 

Αιεμάλδξεηαο
152

 θαη έλα ζηε δηεζλή εθζηξαηεία γηα ηελ επηζηξνθή ησλ Μαξκάξσλ ηνπ 

Παξζελψλα.
153

 Καη ηα ηέζζεξα άξζξα αλαθέξνπλ ηελ παξνπζία ηεο Μαξηάλλαο 

Βαξδηλνγηάλλε ζηηο ζπγθεθξηκέλεο δξάζεηο ρσξίο φκσο λα δίλνπλ κεγαιχηεξε έκθαζε. 

Απφ ηα αξλεηηθά δεκνζηεχκαηα ηεο εθεκεξίδαο ην πξψην θηινμελήζεθε ζηε ζηήιε 

«Καθνήζεηεο» πξψην ζηηο 18 Γεθεκβξίνπ 2011 κε ηίηιν «θχξα ην, έιεμε» (ηνπ Γ. 

Κπξίηζε) θαη είλαη ηδηαίηεξα εηξσληθφ θαζφζνλ ζην ηέινο ηνπ, κεηά απφ ηελ θαπζηηθή 

παξνπζίαζε δηαθφξσλ πνιηηηθψλ γεγνλφησλ, αλαθέξεηαη ζηε βξάβεπζε ηεο 

Μαξηάλλαο Βαξδηλνγηάλλε, σο Πξέζβε Καιήο Θειήζεσο ηεο Unesco, ζην Μέγαξν 

Μνπζηθή κεηά ηελ παξάζηαζε θαηά ηελ νπνία ε Ναλά Μνχζρνπξε εξκήλεπζε ηελ 

φπεξα ηνπ αββφπνπινπ "Κσινέιιελεο". Σν δεχηεξν δεκνζίεπκα παξνπζηάζηεθε ζηε 

ζηήιε «Τπάξρεη ιφγνο» ζηηο 8 επηεκβξίνπ 2013 κε ηίηιν «Πεξηζηέξηα θαη παηδηά» 

(ηνπ Κψζηα Καλαβνχξε), θαπηεξηάδεη εκκέζσο ηε θηιαλζξσπηθή θαη πνιηηηζηηθή 

δξάζε ηεο Μαξηάλλαο Βαξδηλνγηάλλε θαη ραξαθηεξίδεηαη γηα ην εμαηξεηηθά επηθξηηηθφ 

ηνπ χθνο.  

Κιείλνληαο ηελ παξνπζίαζε ησλ δεκνζηεπκάησλ ηεο εθεκεξίδαο «Ζ Απγή» πξέπεη λα 

επηζεκάλνπκε φηη ε εθεκεξίδα παξνπζηάδεη επίζεο κεγάια ζηελ θάιπςε ησλ δηεζλψλ 

δξάζεσλ ηεο Μαξηάλλαο Βαξδηλνγηάλλε θαζφζνλ θαηά ηα έηε 1999-2000, 2003-2010 

                                                             
151 Φχιιν ηεο 6εο Ηνπλίνπ 2001, «Μνπζηθή γξακκέλε γηα ηελ Αθξφπνιε» (ηεο Πφιπ Κξεκληψηε) 
152 Φχιιν ηεο 4εο Γεθεκβξίνπ 2001, «Αλνίγεη ηηο πχιεο ηεο ζηηο 23 Απξηιίνπ 2002. Έλα απφ ηα ζαχκαηα ησλ 
θαηξψλ καο…» (ηεο Πφιπ Κξεκληψηε) θαη θχιιν ηεο 18εο Οθησβξίνπ 2002 «Δγθαηληάζηεθε πξνρζέο» (ηεο Πφιπ 

Κξεκληψηε ) 
153 Φχιιν ηεο 26εο Ηνπλίνπ 2014, «Κακπάληα γηα ηελ επηζηξνθή ησλ Γιππηψλ ηνπ Παξζελψλα» (ηνπ Θάλνπ 
Μαληδάλα) 
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θαη 2014 δελ έρεη θηινμελήζεη ζηηο ζηήιεο ηεο θαλέλα ζρεηηθφ άξζξν ελψ θαη απφ ηελ 

αλάιπζε ησλ πθηζηάκελσλ δεκνζηεπκάησλ πξνθχπηεη φηη ε εθεκεξίδα κάιινλ ζεηηθά 

δηάθεηηαη έλαληη ηνπ έξγνπ ηεο Πξέζβεσο Καιήο Θειήζεσο ηεο Unesco, ρσξίο 

εληνχηνηο λα ην παξαθνινπζεί αλειιηπψο, πξνβάιινληαο κφλνλ ηηο δξάζεηο εθείλεο 

πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ Διιάδα ή γεγνλφηα δηεζλνχο πνιηηηζηηθνχ ελδηαθέξνληνο, 

φπσο είλαη ε Βηβιηνζήθε ηεο Αιεμάλδξεηαο.  

Δθεκεξίδα «Ρηδνζπάζηεο» 

Ζ εθεκεξίδα «Ρηδνζπάζηεο» δελ θαιχπηεη θαζφινπ ηε δηεζλή δξάζε ηεο Μαξηάλλαο 

Βαξδηλνγηάλλε. Απφ ηελ έξεπλα πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζην αξρείν ηεο εθεκεξίδαο 

εληνπίζηεθαλ κφλν δχν δεκνζηεχκαηα, πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ δηεζλή ηεο δξάζε ζηα 

πιαίζηα ηνπ ξφινπ ηεο σο Πξέζβε Καιήο Θειήζεσο ηεο Unesco θαη ηα δχν 

αξλεηηθνχ/θαπζηηθνχ πεξηερφκελν φπσο ππνδειψλνπλ θαη νη ζρεηηθνί ηίηινη.   

Σν πξψην κε ηίηιν «Γελ άθνπζαλ ηίπνηε» δεκνζηεχζεθε ζηηο 27 Μαΐνπ 2001 θαη 

αλαθέξεηαη ζην Γηεζλέο πλέξην Δηξήλεο, πνπ δηνξγαλψζεθε, φπσο επηζεκαίλεη, απφ 

ηελ Μαξηάλλα Βαξδηλνγηάλλε ζηελ Αζήλα κε ζέκα "Σν Παηδί Θχκα ηνπ Πνιέκνπ, 

Αγγειηνθφξνο ηεο Δηξήλεο" θαη ζηειηηεχεη ηελ πνιηηηθή πξνψζεζεο ηεο ελ ιφγσ 

δξάζεο απφ ηα Μ.Μ.Δ. εηο βάξνο άιισλ ζεκαληηθψλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ 

θηιεηξεληθνχ θηλήκαηνο, πνπ απνζησπνχληαη. Πεξαηηέξσ ν «Ρηδνζπάζηεο» ζηξέθεηαη 

θαη ελαληίνλ ηνπ πλεδξίνπ: «νη δηνξγαλσηέο δελ άθνπζαλ ηίπνηα γηα ΝΑΣΟηθά 

εγθιήκαηα ζηε Γηνπγθνζιαβία, γηα ηα εκπάξγθν πνπ ζηεξνχλ ηε δσή απφ ρηιηάδεο 

παηδηά» θαη θαηαιήγεη: «Μήπσο φκσο δελ είλαη ηπραίν φηη φια απηά δείρλνπλ λα ηα 

αγλννχλ»; 

Σν δεχηεξν δεκνζίεπκα θηινμελήζεθε ζηηο 19 Φεβξνπαξίνπ 2009 ζηε ζηήιε 

«Πνιηηηζκφο», αλαθέξεηαη ζην γεχκα πνπ είραλ «κε ζέα ηελ Αθξφπνιε» ε θ. 

Βαξδηλνγηάλλε κε ηελ θ. Αιίεβα, ζχδπγν ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ Αδεξκπατηζάλ θαη 

ζηειηηεχεη ηφζν ηε ζρέζε ηεο θ. Μ. Βαξδηλνγηάλλε κε ηελ θ. Αιίεβα, φζν θαη ηελ 

επηινγή ηνπ ηειενπηηθνχ ζηαζκνχ Mega Channel, λα πξνβάιιεη ηε ζπγθεθξηκέλε 

δξαζηεξηφηεηα, αλαθέξνληαο ραξαθηεξηζηηθά: «Μπνξνχλ, επηηέινπο, νη θχξηνη ηνπ 

MEGA, ηνπ νπνίνπ κέηνρνο είλαη ν θ. Βαξδηλνγηάλλεο, λα πεξάζνπλ ζηελ επφκελε 

είδεζε»; εκεηψλεηαη φηη απφ ην θαπζηηθφ απηφ δεκνζίεπκα δε δηέθπγε νχηε ν ηίηινο 

ηεο Πξέζβεσο Καιήο Θειήζεσο κε ηνλ νπνίν ηίκεζε ηε Μαξηάλλα Βαξδηλνγηάλλε ε 



60 
 

Unesco: «Σν φηη ε θ. Μαξηάλλα Βαξδηλνγηάλλε… είλαη θαη Πξέζβεηξα ην θαηαιάβακε. 

Σν φηη ε θ. Μαξηάλλα Βαξδηλνγηάλλε, πνπ είλαη θαη Πξέζβεηξα, ζπλαληήζεθε κε ηε 

θίιε ηεο… ην αθνχζακε», ζεκεηψλεηαη ραξαθηεξηζηηθά.  

πλνςίδνληαο ηα παξαπάλσ ζεκεηψλνπκε φηη ε εθεκεξίδα «Ρηδνζπάζηεο» είλαη 

εμαηξεηηθά επηθξηηηθή απέλαληη ζην δηεζλέο έξγν ηεο Μαξηάλλαο Βαξδηλνγηάλλε, ην 

νπνίν θαηά θαλφλα δελ παξαθνινπζεί, φπσο απνδεηθλχεη θαη ε έιιεηςε ζρεηηθψλ 

δεκνζηεπκάησλ. 
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πκπεξάζκαηα 

Ζ ξαγδαία εμέιημε ηεο ηερλνινγίαο ζε παγθφζκην επίπεδν ζηνπο ηνκείο ησλ 

πιεξνθνξηψλ θαη ησλ επηθνηλσληψλ θαζψο θαη ε απμαλφκελε ζπκκεηνρή ησλ πνιηηψλ 

ζηε δηαρείξηζε ηεο εμσηεξηθήο πνιηηηθήο ησλ θξαηψλ δεκηνπξγνχλ λέα δεδνκέλα ζηηο 

δηεζλείο ζρέζεηο, πνπ αιιάδνπλ ηνλ παξαδνζηαθφ ηξφπν ιεηηνπξγίαο ηεο δηπισκαηηθήο 

πνιηηηθήο.
154

 Παξάιιεια, ε εμάπισζε ηεο δεκνθξαηίαο θαη ε άλνδνο λέσλ κε 

θξαηηθψλ δξψλησλ (actors) θαη ηεο Κνηλσλίαο ησλ Πνιηηψλ, φπσο είλαη νη Με 

Κπβεξλεηηθέο Οξγαλψζεηο (ΜΚΟ), αιιάδνπλ ηνλ ηξφπν άζθεζεο ηεο δχλακεο θαη 

επηξξνήο, ζέηνληαο νινέλα θαη κεγαιχηεξνπο πεξηνξηζκνχο ζηελ ειεπζεξία δξάζεο 

ησλ εζληθψλ θπβεξλήζεσλ. Απηφ έρεη σο απνηέιεζκα λα δίλεηαη φιν θαη κεγαιχηεξε 

ζεκαζία ζηελ επηθνηλσλία κε ηελ δηεζλή θνηλή γλψκε.
155

   

ηα πιαίζηα απηά έλα λέν είδνο δηπισκαηίαο εκθαλίδεηαη ε «Γεκφζηα Γηπισκαηία», ε 

νπνία ζχληνκα αλνίγεη ην δξφκν γηα κηα θαηλνηφκα δηπισκαηηθή δξαζηεξηφηεηα, ηε 

«Γηπισκαηία ησλ Γηαζήκσλ». Ζ αμηνπνίεζε θαη ε ρξήζε ησλ δηαθεθξηκέλσλ 

πξνζσπηθνηήησλ απφ ηνλ ρψξν ηεο κνπζηθήο, ηνπ θηλεκαηνγξάθνπ, ηνπ αζιεηηζκνχ 

θαη ηνπ ζεάκαηνο γηα ηελ επίηεπμε πνιηηηθψλ θαη δηπισκαηηθψλ ζθνπψλ ζπληζηά 

πιένλ έλα δηαδεδνκέλν θαηλφκελν ησλ εκεξψλ καο θαη νη αθηηβηζηηθέο  δξάζεηο ησλ 

αλζξψπσλ απηψλ παίδνπλ πξσηεχνληα ξφιν πιένλ ηφζν ζηηο δηεζλείο πνιηηηθέο 

ππνζέζεηο ησλ θξαηψλ φζν θαη ζηελ παγθφζκηα δηπισκαηία θαη δηαθπβέξλεζε.
156

 

εκαληηθή ζηελ πξνψζεζε ηνπ ξφινπ ησλ επηθαλψλ πξνζσπηθνηήησλ ζην δηεζλέο 

πνιηηηθφ γίγλεζζαη θαη ζηελ δηεζλή δηπισκαηία ππήξμε θαη ε ζπκβνιή ησλ 

παξαδνζηαθψλ αιιά θαη ησλ λέσλ κέζσλ ελεκέξσζεο θαη θπξίσο ην Γηαδίθηπν, 

θαζψο, ρξεζηκνπνηψληαο λέα κνληέια επηθνηλσλίαο θαη ηνπνζεηψληαο ην θνηλφ ζην 

θέληξν ηεο επηθνηλσληαθήο δηαδηθαζίαο δίλνληάο ηνπ ελεξγεηηθφ πιένλ ξφιν, έρνπλ 

θαηαθέξεη λα θαζηεξψζνπλ ηελ απζεληία ησλ δηαζήκσλ ζε ζέκαηα κε  ζεκαληηθή 

πνιηηηθή θαη νηθνλνκηθή ζεκαζία γηα ηηο ζχγρξνλεο δπηηθέο ρψξεο.
157  

                                                             
154 Κ. Πξνθάθεο, φπ. π., ζει.18-19. 
155 M. Leonard, Public Diplomacy, London: The Foreign Policy Centre, 2002, ζ.2-3. 
156 M. Wheeler, (2012), φπ. π., ζ.286-287 
157 Ζ επηβνιή ηεο θνπιηνχξαο ησλ δηαζήκσλ είλαη έλαο φξνο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη επξέσο ζηηο κέξεο καο γηα λα 

ραξαθηεξίζεη ην ζπιινγηθφ θαηλφκελν ηεο ηδενιεςίαο θαη ηελ ηαχηηζε πνπ έρεη ην επξχ θνηλφ απέλαληη ζε 
νηηδήπνηε ζρεηίδεηαη κε ηελ δσή θαη ηνλ ηξφπν ζθέςεο ησλ δηάζεκσλ πξνζσπηθνηήησλ ηνπ ζεάκαηνο. Βι. ζρ. A. F. 
Cooper, J. Heine, R. Thakur, φπ. π., ζ. 1 
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Ο ξφινο ησλ δηάζεκσλ πξνζσπηθνηήησλ ηνλ 21
ν
 αηψλα έρεη αιιάμεη κνξθή θαη έρεη 

απνκαθξπλζεί απφ ηνπο παξαδνζηαθνχο ζθνπνχο πνπ εμππεξεηνχζε, νη νπνίνη 

πεξηνξίδνληαλ θπξίσο ζηελ δηαζθέδαζε ηνπ θνηλνχ θαη ζηελ απιή πξνψζεζε 

θαηαλαισηηθψλ πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ εμππεξεηψληαο θαζαξά θαη κφλν ηα 

ζπκθέξνληα ησλ επηρεηξήζεσλ, ησλ θαλαιηψλ θαη ηεο παγθφζκηαο βηνκεραλίαο ηνπ 

ζεάκαηνο. Οη δηάζεκεο πξνζσπηθφηεηεο ζηηο κέξεο καο έρνπλ αλαιάβεη ηνλ ξφιν ησλ 

δηπισκαηψλ θαζψο έρνπλ ηελ δχλακε θαη ηελ ηθαλφηεηα λα πξνσζνχλ ηα θξαηηθά 

ζπκθέξνληα θαη ηνπο ζθνπνχο ηεο δηεζλνχο δηπισκαηίαο επηδεηθλχνληαο κεγάιε 

πνιηηηθή επηδεμηφηεηα.
158

  

ηε λέα επνρή ηεο Παγθνζκηνπνίεζεο νη Κπβεξλήζεηο ηείλνπλ λα ρξεζηκνπνηνχλ 

δηάζεκεο πξνζσπηθφηεηεο γηα ηελ άζθεζε πνιηηηζηηθήο δηπισκαηίαο, νη ΜΚΟ πνιιέο 

θνξέο εθπξνζσπήζεθαλ απφ celebrities αιιά θαη πνιινί απφ απηνχο κε δηθή ηνπο  

πξσηνβνπιία δηνξγάλσζαλ ζπλαπιίεο, εξάλνπο θαη δηεζλείο εθζηξαηείεο γηα ηελ 

εμππεξέηεζε θηιαλζξσπηθψλ ζθνπψλ.
159  

ηα πιαίζηα απηά, ν ΟΖΔ, ζε κηα πξνζπάζεηα ελδπλάκσζεο ηεο εηθφλαο ηνπ θαη 

πξνψζεζεο ησλ ζθνπψλ ηνπ, θαηλνηφκεζε ζηε ρξήζε ησλ δηαζήκσλ πξνζσπηθνηήησλ 

κέζσ ηεο ίδξπζεο ηνπ ζεζκνχ ησλ «Πξέζβεσλ Καιήο Θειήζεσο». Άλζξσπνη ηεο 

δηεζλνχο κνπζηθήο ζθελήο, αζηέξηα ηνπ θηλεκαηνγξάθνπ, άλζξσπνη ηνπ ζεάκαηνο θαη 

φρη κφλν εξγάδνληαη εζεινληηθά αλά ηνλ θφζκν ππφ ηελ αηγίδα ηνπ ΟΖΔ γηα ηελ 

εηξήλε θαη ηελ πξνψζεζε ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ, πξνζθέξνληαο ην φλνκά 

ηνπο, ηε θήκε ηνπο, ην ρξφλν ηνπο. Μεηαμχ απηψλ θαη πνιιέο δηάζεκεο γπλαίθεο, νη 

νπνίεο έρνπλ επηιερζεί κε βάζε απζηεξά θξηηήξηα πξνθεηκέλνπ λα θαηαθέξνπλ λα 

θεξδίζνπλ ην ελδηαθέξνλ ηεο θνηλήο γλψκεο θαη λα επεξεάζνπλ ηα ζεκαληηθά 

παγθφζκηαο θέληξα ιήςεο απνθάζεσλ.
160

  

Ο πνιηηηθφο θαη ν θνηλσληθφο αθηηβηζκφο ησλ δηάζεκσλ απηψλ αηφκσλ είλαη πιένλ 

αλαγλσξηζκέλνο θαζψο έρνπλ θαηαθέξεη λα ηνλίζνπλ θαη λα πξνσζήζνπλ ηνπο 

ζηφρνπο ησλ Αλαπηπμηαθψλ Πξνγξακκάησλ ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ. Ζ θήκε ηνπο, ηα 

ραξαθηεξηζηηθά ηεο πξνζσπηθφηεηαο ηνπο θαη ην νηθνγελεηαθφ, θνηλσληθφ θαη 

νηθνλνκηθφ ηνπο ππφβαζξν ζπλεηζέθεξαλ ζεκαληηθά ζηελ πξνψζεζε ησλ παγθφζκησλ 

                                                             
158 Choi θαη Berger, 2009.   
159 A. Huliaris, and N.Tzifakis, (2011), φπ. π., ζ. 35 
160 A.F., Cooper, 2008, ζ. 20.  
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κελπκάησλ ηνπ ΟΖΔ θαη ηε βειηίσζε ησλ ζπλζεθψλ δσήο ησλ ζπκπνιηηψλ ηνπο θαη 

ησλ ζεκεξηλψλ παγθφζκησλ πνιηηψλ.  Οη ζρέζεηο κάιηζηα, πνπ έρεη αλαπηχμεη ν ΟΖΔ 

κε ηηο δηάζεκεο πξνζσπηθφηεηεο ηνπ Hollywood, ηζηνξηθά θαζνξίδεη θαη ηνλ ηξφπνπ 

πνπ απηνί δξνπλ θαη κηινχλ ρξεζηκνπνηψληαο ηηο ζρέζεηο ηνπ κε ηα ΜΜΔ πξνθεηκέλνπ 

λα πξνσζήζνπλ ηνπο πνιηηηθνχο θαη δηπισκαηηθνχο ηνπο ζθνπνχο.
161

   

Οη Πξέζβεηο Καιήο Θειήζεσο κεηέρνπλ ζηα Παγθφζκηα Πξνγξάκκαηα θαη Τπεξεζίεο 

ηνπ ΟΖΔ, πξνσζψληαο ην έξγν ηνπ Οξγαληζκνχ ελψ παξάιιεια ηεινχλ ελ κέξεη γηα 

ινγαξηαζκφ ησλ θξαηψλ ηνπο ηνλ ξφιν ησλ δηπισκαηψλ ζπκβάιινληαο θαζνξηζηηθά 

ζηελ πξνψζεζε ησλ πνιηηηθψλ θαη δηαθπβεξλεηηθψλ ζπκθεξφλησλ, ιακβάλνληαο 

κέξνο ελεξγά ζηηο δηεζλείο δηαθξαηηθέο ζρέζεηο, κηα δξαζηεξηφηεηα πνπ παξαδνζηαθά 

αλήθε θαζαξά ζηνπο πνιηθνχο θαη ηνπο δηπισκάηεο, απνθνκίδνληαο έηζη νθέιε ηφζν 

γηα ηνλ ΟΖΔ φζν θαη ηηο ρψξεο πνπ εθπξνζσπνχλ αιιά θαη ηηο ρψξεο πξνέιεπζήο 

ηνπο. 

Μεηαμχ ησλ πνιπάξηζκσλ Πξέζβεσλ Καιήο Θειήζεσο, ην δεχηεξν κέξνο ηεο 

παξνχζαο κειέηεο εζηίαζε ζε δχν γπλαίθεο, πνπ έρνπλ ζπλεξγαζηεί γηα πνιιά ρξφληα 

κε ηνλ Οξγαληζκφ, ηελ Angelina Jolie θαη ηε Μαξηάλλα Βαξδηλνγηάλλε θαη κέζσ ηεο 

ζπιινγήο θαη κειέηεο ησλ δεκνζηεπκάησλ επηά ειιεληθψλ εθεκεξίδσλ πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ηηο δξάζεηο ησλ γπλαηθψλ απηψλ ζηα πιαίζηα ηνπ ΟΖΔ πξνθχπηεη κηα 

νινθιεξσκέλε εηθφλα ηφζν γηα ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ν ειιεληθφο εκεξήζηνο θαη 

πεξηνδηθφο Σχπνο αληηκεησπίδεη ηηο ζπγθεθξηκέλεο πξνζσπηθφηεηεο φζν θαη ην ζεζκφ 

ησλ «Πξέζβεσλ Καιήο Θειήζεσο» ηνπ ΟΖΔ ζπλνιηθά.  

πγθξίλνληαο ηα δεκνζηεχκαηα ησλ εθεκεξίδσλ πνπ εμεηάζηεθαλ παξαπάλσ, 

ιακβάλνληαο ππφςε ηνπο ηίηινπο, ηνλ αξηζκφ ιέμεσλ θαη ηηο ζηήιεο ζηηο νπνίεο απηά 

παξνπζηάζηεθαλ είλαη δπλαηφλ λα εμαρζνχλ θάπνηα ζπκπεξάζκαηα γηα ηνλ ηξφπν πνπ 

νη εθεκεξίδεο  παξνπζηάδνπλ ηηο δξάζεηο ησλ Angelina Jolie θαη Μαξηάλλαο 

Βαξδηλνγηάλλε ζηα πιαίζηα ηεο ζπλεξγαζίαο ηνπο κε ηνλ ΟΖΔ. 

Απηφ πνπ παξαηεξήζεθε θαηά ηελ αλάιπζε ησλ ζρεηηθψλ δεκνζηεπκάησλ είλαη φηη νη 

πεξηζζφηεξεο εθεκεξίδεο παξνπζηάδνπλ ζεηηθά ην έξγν θαη ησλ δχν δίλνληαο φπσο 

έκθαζε ζε δηαθνξεηηθέο πιεπξέο ησλ δξάζεσλ ηνπο.  

                                                             
161 A. F. Cooper, 2008, ζ. 18.  
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Ζ εθεκεξίδα «Σν Βήκα» δίλεη κεγαιχηεξε έκθαζε ζηελ αλζξσπηζηηθή δξάζε ηεο 

Angelina Jolie ζηα πιαίζηα ηεο ηδηφηεηάηεο σο Πξέζβεσο Καιήο Θειήζεσο ηνπ ΟΖΔ 

αθηεξψλνληαο ιηγφηεξα δεκνζηεχκαηα γηα ηελ πεξίνδν πνπ δηαηέιεζε Δηδηθή 

Απεζηαικέλε ηεο Όπαηεο Αξκνζηείαο ηνπ ΟΖΔ ελψ ζηελ πεξίπησζε ηεο Μαξηάλλαο 

Βαξδηλνγηάλλε ην ζχλνιν ησλ δεκνζηεπκάησλ ηεο εθεκεξίδαο πξνβάιιεη ην δηεζλή 

δηπισκαηηθφ ηεο ξφιν θαη ηηο επαθέο ηεο κε αλζξψπνπο απφ ηνλ ρψξν ηεο δηεζλνχο 

πνιηηηθήο θαη πνιηηηζηηθήο ζθελήο. Δπίζεο ε ζπγθεθξηκέλε εθεκεξίδα έρεη 

θηινμελήζεη ζηηο ζηήιεο ηεο θαη άξζξα αξλεηηθνχ πεξηερνκέλνπ, 6 επί ζπλφινπ 34 γηα 

ηελ Angelina Jolie θαη 4 επί ζπλφινπ 30 γηα ηε Μαξηάλλα Βαξδηλνγηάλλε. 

Ζ εθεκεξίδα «Σα Νέα» παξφιε ηε ζεηηθή πξνψζεζε ηεο ζπλεξγαζίαο θαη  ησλ δχν 

γπλαηθψλ κε ηνλ ΟΖΔ, έρεη θηινμελήζεη ζηα θχιια ηεο πνιχ πεξηζζφηεξα 

δεκνζηεχκαηα (26), πνπ παξνπζηάδνπλ ηε δηεζλή δξάζε ηεο Μαξηάλλαο 

Βαξδηλνγηάλλε απφ φηη εθείλε ηεο Α. Σδνιί  (12) ελψ ζηε ζπγθεθξηκέλε  εθεκεξίδα 

δελ εληνπίζηεθε θαλέλα αξλεηηθφ ή επηθξηηηθφ κε εηξσληθφ χθνο δεκνζίεπκα γηα 

θακηά απφ ηηο δχν γπλαίθεο. 

ηελ εθεκεξίδα ην «Έζλνο» αληρλεχηεθαλ πεξηζζφηεξα δεκνζηεχκαηα γηα ηελ 

Angelina Jolie (19) ζε ζχγθξηζε κε ηα αληίζηνηρα ηεο Μαξηάλλαο Βαξδηλνγηάλλε (11). 

Σα δεκνζηεχκαηα γηα ηελ Angelina Jolie κλεκνλεχνπλ ζεηηθά θαηά θχξην ιφγν ηνλ 

αλζξσπηζηηθφ ηεο ξφιν ελψ ππάξρνπλ θαη 2 δεκνζηεχκαηα αξλεηηθνχ πεξηερνκέλνπ. 

Αληηζέησο, φια ηα δεκνζηεχκαηα ηεο εθεκεξίδαο γηα ηε Μαξηάλλα Βαξδηλνγηάλλε 

δηάθεηληαη επλντθά πξνο ηηο δηεζλείο ηεο δξάζεηο. Δπίζεο, αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ε 

ζπγθεθξηκέλε εθεκεξίδα είλαη ε κφλε απφ απηέο πνπ απνηέιεζαλ ην αληηθείκελν 

έξεπλαο ηεο παξνχζαο κειέηεο ε νπνία αλαθέξεη δχν πνιηηηζηηθά δξψκελα 

απνθξχπηνληαο ηε ζπκκεηνρή ηεο Μαξηάλλαο Βαξδηλνγηάλλε ζηε δηνξγάλσζή ηνπο. 

Έλα ελδηαθέξνλ εχξεκα ηεο κειέηεο είλαη φηη ε εθεκεξίδα «Καζεκεξηλή» είλαη ε κφλε 

εθεκεξίδα απφ ην ζχλνιν απηψλ πνπ εμεηάζηεθαλ πνπ θαιχπηεη φια ηα επίπεδα ηεο 

δξάζεο ηεο Μαξηάλλαο Βαξδηλνγηάλλε, ππφ ηελ ηδηφηεηαο ηεο Πξέζβεσο Καιήο 

Θειήζεσο ηεο Unesco. Παξά ην γεγνλφο φηη ε «Καζεκεξηλή» έρεη παξάγεη 

πεξηζζφηεξα δεκνζηεχκαηα γηα ηελ Angelina Jolie (41) ζε ζχγθξηζε κε ηα αληίζηνηρα 

ηεο Μαξηάλλαο Βαξδηλνγηάλλε (26) εληνχηνηο πξνσζεί πεξηζζφηεξν ηε δηπισκαηηθή 

δξάζε ηεο δεχηεξεο θαζφζνλ αξθεηά ηα δεκνζηεχκαηα ηεο ζπγθεθξηκέλεο εθεκεξίδαο 

πξνβάιινπλ πεξηζζφηεξν ηηο δξάζεηο ηεο Angelina Jolie σο Πξέζβεσο Καιήο 
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Θειήζεσο ηνπ ΟΖΔ θαη ιηγφηεξν ην δηπισκαηηθφ ηεο έξγν απφ ην 2012 θαη κεηά σο 

Δηδηθήο Απεζηαικέλεο ηεο Όπαηεο Αξκνζηείαο ηνπ ΟΖΔ γηα ηνπο πξφζθπγεο. 

Ζ εθεκεξίδα «Διεχζεξνο Σχπνο», φπσο πξνθχπηεη ηφζν απφ ηνλ φγθν ησλ 

δεκνζηεπκάησλ φζν θαη απφ ηε ζηήιε ζηελ νπνία ηα θηινμελεί, πξνσζεί πεξηζζφηεξα 

ην έξγν ηεο Angelina Jolie κλεκνλεχνληαο ζεηηθά ηελ αλζξσπηζηηθή θαη δηπισκαηηθή 

ηεο δξάζε. Αληίζεηα, ην έξγν ηεο Μαξηάλλαο Βαξδηλνγηάλλε δελ πξνσζείηαη ζρεδφλ 

θαζφινπ απφ ηελ εθεκεξίδα, φπσο ππνδειψλνπλ ηα δχν δεκνζηεχκαηα, πνπ 

εληνπίζηεθαλ ζην ηζηνξηθφ ηεο αξρείν, παξά ηελ ζεηηθή παξνπζίαζε δχν εθ ησλ 

δξάζεσλ ηεο.  

Σέινο, νη εθεκεξίδεο «Ζ Απγή» θαη «Ρηδνζπάζηεο», δελ έρνπλ αθηεξψζεη κεγάιν φγθν 

δεκνζηεπκάησλ γηα θακία απφ ηηο δχν Πξέζβεηο. Ο «Ρηδνζπάζηεο», φληαο θαπζηηθφο 

θαη ηδηαίηεξα επηθξηηηθφο, κε ηα 2 δεκνζηεχκαηα πνπ έρεη αθηεξψζεη ζε θάζε κία, 

ζηειηηεχεη ηηο δξάζεηο ησλ δχν γπλαηθψλ ελψ αληίζεηα «Ζ Απγή» παξνπζηάδεη ζεηηθά 

θάπνηεο απφ ηηο δηεζλείο πνιηηηζκηθέο δξάζεηο ηεο Μαξηάλλαο Βαξδηλνγηάλλε ελψ έρεη 

πεξηιάβεη ζηα θχιια ηεο θαη 2 δεκνζηεχκαηα αξλεηηθνχ πεξηερνκέλνπ ελψ φια ηα 

δεκνζηεχκαηα ηεο εθεκεξίδαο γηα ηελ Angelina Jolie είλαη είηε ζεηηθά είηε ηεξνχλ 

απζηεξή νπδεηεξφηεηα.  

Δλ θαηαθιείδη, ζπλνςίδνληαο ηα παξαπάλσ, κπνξνχκε λα ζπκπεξάλνπκε φηη ζηε 

κεγάιε ηνπο πιεηνλφηεηα νη εθεκεξίδεο πνπ εμεηάζηεθαλ δηάθεηληαη ζεηηθά σο πξνο ηα 

πξφζσπα ησλ Angelina Jolie θαη Μαξηάλλαο Βαξδηλνγηάλλε, πξνβάιινληαο θαη 

πξνσζψληαο ηηο δηεζλείο ηνπο δξάζεηο. Σν δηεζλέο έξγν ηεο Angelina Jolie απνηειεί 

πξνζθηιέζηεξν αληηθείκελν ηεο ζεκαηνινγίαο ησλ ππφ δηεξεχλεζε εθεκεξίδσλ ελ 

ζπγθξίζεη κε ην αληίζηνηρν ηεο Μαξηάλλαο Βαξδηλνγηάλλε, φπσο πξνθχπηεη απφ ην 

ζπλνιηθφ αξηζκφ ησλ δεκνζηεπκάησλ πνπ θηινμέλεζαλ νη εθεκεξίδεο ζηεο ζηήιεο 

ηνπο, ρσξίο εληνχηνηο θακία απφ απηέο λα θαιχπηεη φιεο ηηο θηιαλζξσπηθέο θαη 

δηπισκαηηθέο δξάζεηο ηεο δηάζεκεο εζνπνηνχ ελψ δε ιείπνπλ θαη ηα δεκνζηεχκαηα 

εθείλα πνπ αζθνχλ δξηκεία θξηηηθή ζηηο ελέξγεηέο ηεο. Παξάιιεια, νη ζπγθεθξηκέλεο 

εθεκεξίδεο πξνσζνχλ κε ηα άξζξα ηνπο θαη ην  δηεζλέο έξγν ηεο Μαξηάλλαο 

Βαξδηλνγηάλλε ρσξίο εληνχηνηο, θαηά θαλφλα, λα πξνβάιινπλ φια ηα επίπεδα δξάζεο 

ηεο, εζηηάδνληαο θπξίσο ζην θηιαλζξσπηθφ ηεο έξγν θαη ηηο δηεζλείο δηπισκαηηθέο ηεο 

επαθέο. Αο κελ μερλάκε φκσο φηη ε Μαξηάλλα Βαξδηλνγηάλλε δξαζηεξηνπνηείηαη ζηε 

ρψξα καο θαη ζηα πιαίζηα ηνπ «Ηδξχκαηνο γηα ην Παηδί θαη ηελ Οηθνγέλεηα», ην νπνίν 
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κεηνλνκάζηεθε ζε «Ίδξπκα Μαξηάλλα Β. Βαξδηλνγηάλλε», θαη ηνπ πιιφγνπ Φίισλ 

Παηδηψλ κε θαξθίλν «ΔΛΠΗΓΑ», πξνζθέξνληαο ζηνλ ειιεληθφ εκεξήζην θαη 

πεξηνδηθφ Σχπν κηα αζηείξεπηε πεγή επηινγήο ζεκάησλ. 
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Π1. ΟΗ ΑΠΟΣΟΛΔ ΣΖ ANGELINA JOLIE162
 

Α. Ωο Πξέζβεο Καιήο Θειήζεωο B. Ωο Δηδηθή Απεζηαικέλε 

Α/Α ΔΣΟ ΜΖΝΑ ΥΩΡΑ Α/Α ΔΣΟ ΜΖΝΑ ΥΩΡΑ 

1 

2001 

Φεβξνπάξηνο ηέξξα Λεφλε 1 

2012 

Απξίιηνο Δθνπαδφξ 

2 Ηνχληνο – Ηνχιηνο Κακπφηδε 2 επηέκβξηνο 
Ηνξδαλία, Σνπξθία, 

Ηξάθ, Λίβαλνο 

3 Αχγνπζηνο Παθηζηάλ 3 Γεθέκβξηνο Ηνξδαλία 

4 

2002 

Μάξηηνο Νακίκπηα 4 2013 Ηνχληνο Λίβαλνο 

5 Μάηνο Σαυιάλδε 5 
2014 

Φεβξνπάξηνο Σατιάλδε 

6 Ηνχληνο Δθνπαδφξ 6 Ηνχληνο Σαυιάλδε 

7 Οθηψβξηνο Κέλπα 

8 Γεθέκβξηνο 
Κφζζνβν, εξβία θαη 

Μαπξνβνχλην 

9 

2003 

Μάξηηνο 
Δλσκέλε Γεκνθξαηία 

ηεο Σαλδαλίαο 

10 Απξίιηνο ξη Λάλθα 

11 Αχγνπζηνο Ρσζηθή Οκνζπνλδία 

12 Γεθέκβξηνο Αίγππηνο 

13 Γεθέκβξηνο Ηνξδαλία 

14 Γεθέκβξηνο Λίβαλνο 

15 

2004 

Οθηψβξηνο νπδάλ 

16 Οθηψβξηνο Σαυιάλδε 

17 Ηνχληνο Σζαλη 

18 

2005 

Απξίιηνο Ζ.Π.Α. – Αξηδφλα 

19 Μάηνο Παθηζηάλ 

20 Ννέκβξηνο Παθηζηάλ 

21 
2006 

Ννέκβξηνο Ηλδία 

22 Γεθέκβξηνο Κφζηα Ρίθα 

23 
2007 

Φεβξνπάξηνο Σζαλη 

24 Αχγνπζηνο Ηξάθ θαη πξία 

25 2008 Οθηψβξηνο Αθγαληζηάλ 

26 

2009 

Φεβξνπάξηνο Σατιάλδε 

27 Ηνχιηνο Ηξάθ 

28 επηέκβξηνο Κέλπα 

29 Οθηψβξηνο πξία 

30 

2010 

Φεβξνπάξηνο Ατηή 

31 Απξίιηνο Βνζλία – Δξδεγνβίλε 

32 Ηνχληνο Δθνπαδφξ 

33 Αχγνπζηνο Βνζλία – Δξδεγνβίλε 

34 επηέκβξηνο Παθηζηάλ 

35 Γεθέκβξηνο Ηζπαλία 

36 

2011 

Μάξηηνο Αθγαληζηάλ 

37 Απξίιηνο Σπλεζία 

38 Ηνχληνο Σνπξθία 

39 Ηνχληνο Μάιηα θαη Ηηαιία 

 

                                                             
162 UNHCR, The UN Refugee Agency, Angelina Jolie Field Missions, δηαζέζηκν ζηε δ/λζε: http://www.unhcr.org/ 
4399624c2.html (Πξφζβαζε ζηηο 30/07/2014) 

http://www.unhcr.org/%204399624c2.html
http://www.unhcr.org/%204399624c2.html
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Π2. ΟΗ ΚΤΡΗΟΣΔΡΔ ΓΡΑΔΗ ΣΖ ΜΑΡΗΑΝΝΑ ΒΑΡΓΗΝΟΓΗΑΝΝΖ ΤΠΟ ΣΖΝ 

ΗΓΗΟΣΖΣΑ ΣΖ ΠΡΔΒΔΩ ΚΑΛΖ ΘΔΛΖΔΩ ΣΖ UNESCO
163

 

Α/Α ΔΣΟ ΜΖΝΑ ΓΡΑΖ 

1 1999 Οθηψβξηνο 
Σηκήζεθε κε ηνλ ηίηιν ηεο Πξέζβεσο Καιήο Θειήζεσο ηεο 

Unesco 

2 1999 Ννέκβξηνο Παξέζηε ζηε πλαπιία "Μνπζηθή γηα ηελ εηξήλε" ηεο Unesco 

3 2000 Απξίιηνο 
Έλαξμε εξγαζηψλ  γηα ηελ αλέγεξζε ηνπ Κέληξνπ Γεκηνπξγηθήο 

Απαζρφιεζεο Παηδηψλ, δσξεά ηνπ δεχγνπο Βαξδηλνγηάλλε, ζηα 

πιαίζηα ηνπ Πξνγξάκκαηνο ηεο Unesco "Βεζιεέκ 2000" 

4 2000 Ηνχληνο 
Γηνξγαλψηξηα ηνπ πλεδξίνπ «πλάληεζε Αζελψλ-Γειθψλ γηα 
ηα Παηδηά θαη ηελ Δηξήλε» 

5 2000 Ννέκβξηνο πκκεηείρε ζην Δπξσπατθφ πλέδξην γηα ην Παηδί 

6 2001 Μάηνο 2008 
Γηνξγαλψηξηα ηνπ πλεδξίνπ «Σν παηδί: Θχκα ηνπ Πνιέκνπ θαη 
Αγγειηνθφξνο ηεο Δηξήλεο» 

7 2001 Ηνχληνο 

Γηνξγαλψηξηα ηεο πλαπιίαο ηνπ Jean Michel Jarre ζην 

Ζξψδεην κε ζθνπφ ηε δεκηνπξγία ηνπ Πξψηνπ Παηδηαηξηθνχ 

Ογθνινγηθνχ Ννζνθνκείνπ ζηελ Διιάδα , ν νπνίνο παξνπζίαζε 
γηα πξψηε θνξά παγθνζκίσο ηνλ Όκλν ζηελ Αθξφπνιε 

8 2002 Φεβξνπάξηνο 
πκκεηείρε ζηελ εηήζηα ζπλάληεζε ησλ Πξέζβεσλ Καιήο 

Θειήζεσο ζην Παξίζη 

9 2002 επηέκβξηνο 
Γηνξγαλψηξηα ηνπ πλεδξίνπ «χγρξνλεο Κνηλσλίεο-

Πνιππνιηηηζκηθή πλχπαξμε-Ο ξφινο ηνπ Παηδηνχ» 

10 2002 Οθηψβξηνο Παξέζηε ζηα εγθαίληα ηεο Βηβιηνζήθεο ηεο Αιεμάλδξεηαο 

11 2002 Ννέκβξηνο 

πκκεηείρε ζην Δπεηεηαθφ πλέδξην ηεο Unesco ζηε Βελεηία, 

κε ζέκα «Παγθφζκηα Κιεξνλνκηά 2000» θαη δηνξγάλσζε θαη ηε 
ζρεηηθή Έθζεζεο Φσηνγξαθίαο γηα ηελ Παγθφζκηα Πνιηηηζηηθή 

Κιεξνλνκηά πνπ παξνπζηάζηεθε αξρηθά ζηε Βελεηία 

12 2002 Γεθέκβξηνο 
Γηνξγαλψηξηα ηεο Έθζεζεο Φσηνγξαθίαο γηα ηελ Παγθφζκηα 

Πνιηηηζηηθή Κιεξνλνκηά ζηελ έδξα ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ 

ζηελ Νέα Τφξθε 

13 2003 Φεβξνπάξηνο 

Υνξεγφο ηεο πλαπιίαο ηνπ Purcell School πνπ 
πξαγκαηνπνηήζεθε ζηελ Unesco γηα ηελ πξνψζεζε ηεο 

κνπζηθήο παηδείαο θαη ηε ζηήξημε λέσλ ηαιέλησλ, παξνπζία ηνπ 

Πξίγθηπα Καξφινπ ηεο Οπαιίαο 

                                                             
163

 Σφλλογοσ Φίλων Ραιδιϊν με Καρκίνο «ΕΛΡΛΔΑ», Θ Ρρόεδροσ Μ. Βαρδινογιάννθ, διακζςιμο ςτθ 
δ/νςθ:  http://www.elpida.org/gr/mvv.html#.VAdHm_l_so4 (Ρρόςβαςθ 20/07/2014) 

http://www.elpida.org/gr/mvv.html#.VAdHm_l_so4
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14 2003 Μάξηηνο 

Γηνξγαλψηξηα ηεο Έθζεζεο Εσγξαθηθήο γπλαηθψλ θαιιηηερλψλ 

απφ ηνλ θφζκν ηνπ Ηζιάκ κε ηίηιν "Απνθαιχπηνληαο ην 
Πξφζσπν" ππφ ηελ αηγίδα ηεο Βαζίιηζζαο Ράληα ηεο Ηνξδαλίαο 

θαη ζε ζπλεξγαζία κε ην Γίθηπν FAM  πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε 

ζηελ έδξα ηεο Unesco 

15 2003 Μάξηηνο 
Παξεπξέζε ζην ζέαηξν ησλ Βεξζαιιηψλ σο επίζεκε 

πξνζθεθιεκέλε ηεο θ. Εηζθάξ Νηεζηέλ 

16 2003 Μάξηηνο 
θαηαπνιέκεζε ηεο ζεμνπαιηθήο εθκεηάιιεπζεο αλειίθσλ κέζσ 
Ηληεξλέη. 

17 2003 Απξίιηνο 
Γηνξγαλψηξηα ηεο Έθζεζεο "Ζ Δλφηεηα ελφο κνλαδηθνχ 

κλεκείνπ, ηνπ Παξζελψλα" ζε ζπλεξγαζία κε ην Ίδξπκα 

Μειίλα Μεξθνχξε 

18 2003 Μάηνο 
ζπγθέληξσζε ρξεκάησλ γηα ηε δεκηνπξγία λνζνθνκείνπ γηα ηα 

Καξθηλνπαζή παηδηά ηνπ Καῒξνπ 

19 2003 Ηνχληνο 
Γηνξγαλψηξηα ηεο πλαπιίαο ηνπ Γηψξγνπ Νηαιάξα ζην 

Ζξψδεην κε ζθνπφ ηελ ππνζηήξημε ηεο ζπληήξεζεο ηεο Αγίαο 

νθίαο ζηελ Κσλζηαληηλνχπνιε 

20 2003 Ηνχληνο 
πλδηνξγαλψηξηα ηεο Έθζεζεο "Πξφζσπα ηεο Αηγχπηνπ. Απφ 

ηε Γθίδα ζην Φαγηνχκ", πνπ έιαβε ρψξα ζην Μέγαξν Μνπζηθήο 
Αζελψλ 

21 2003 επηέκβξηνο 
Τπήξμε κέινο ηεο ηηκεηηθήο επηηξνπήο ηνπ 7νπ πκπνζίνπ ηνπ 
Οξγαληζκνχ Πφιεσλ γηα ηελ Παγθφζκηα Πνιηηηζηηθή 

Κιεξνλνκηά ζηε Ρφδν 

22 2003 Γεθέκβξηνο πλαληήζεθε κε ηελ θπξίαο ηεο πξίαο Αsma Αl Αssad 

23 2004 Ηαλνπάξηνο 
πκκεηείρε ζηε ζπλάληεζε κειψλ ηνπ Γ.. ηεο δηεζλνχο 

θίλεζεο γπλαηθψλ γηα ηελ εηξήλε "Suzanne Mubarak" 

24 2004 Φεβξνπάξηνο 
πκκεηνρή θαη ελαξθηήξηα νκηιία ζην πλέδξην γηα ηελ 

ππάξρνπζα θαηάζηαζε ησλ επηζηεκνληθψλ δεκνζηεχζεσλ ζην 
ρψξν ηεο αξραηνινγίαο θαη ηεο ιατθήο ηέρλεο θαη παξάδνζεο 

25 2004 Απξίιηνο 
πκκεηείρε ζηελ εηήζηα ζπλεδξίαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ 

πκβνπιίνπ ηεο βηβιηνζήθεο ηεο Αιεμάλδξεηαο 

26 2004 Ηνχληνο 

πκκεηείρε ζηε δηνξγάλσζε ηεο Έθζεζεο "ρέδηα παξαδνζηαθά 

θαη ζχγρξνλα ηεο Ηνξδαλίαο", ζην Μνπζείν Κπθιαδηθήο 
Σέρλεο, ηα έζνδα ηεο νπνίαο δηαηέζεθαλ ζην Ίδξπκα Jordan 

River Foundation 

27 2004 Ηνχληνο 
Γηνξγαλψηξηα ηνπ Γηεζλνχο πλεδξίνπ "Οη γπλαίθεο ζηελ 

ππεξεζία ηεο εηξήλεο" ζε ζπλεξγαζία κε ηελ «Γηεζλή Κίλεζε 
Γπλαηθψλ γηα ηελ Δηξήλε- Suzanne Mubarak» 

28 2005 Μάηνο 
Γηνξγαλψηξηα ηεο πλαπιίαο ησλ Γεσξγίνπ Νηαιάξα θαη 

Νηνχιηζε Πφληεο ζην Ζξψδεην 
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29 2005 Μάηνο 
Παξεπξέζε ζηε ζπλάληεζε πνπ πξαγκαηνπνίεζε ζηε Γελεχε ην 

Ίδξπκα Μentor θαηά ησλ λαξθσηηθψλ 

30 2006 Ηαλνπάξηνο 

πκκεηείρε ζην ζπλέδξην πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζηελ Αζήλα 

ζηα πιαίζηα ηεο παγθφζκηαο εθζηξαηείαο "End Human 
Trafficking Now" γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο εκπνξίαο ησλ 

αλζξψπσλ, ζηε δηνξγάλσζε ηεο νπνίαο θαη πξσηνζηάηεζε. 

31 2006 Ηνχληνο 

πκκεηείρε ζην Γηεζλέο Δπηρεηξεκαηηθφ πλέδξην θαηά ηεο 

εκπνξίαο ησλ αλζξψπσλ, πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζην Εάππεην 

κε ηίηιν "Ζ Δπηρεηξεκαηηθή Κνηλφηεηα Δλάληηα ζηελ Δκπνξία 
Αλζξψπσλ". 

32 2006 Ηνχληνο 
Οινθιήξσζε ηνπ Πνιχ-πνιηηηζκηθνχ Κέληξν γηα Παηδηά ζην 

Βειηγξάδη (Γήκνο Zemun) 

33 2006 Ηνχληνο 
Δπίζεκε ζπλάληεζε κε ηε ζχδπγν ηνπ Πξσζππνπξγνχ ηνπ 
Παθηζηάλ θ. Aziz, ζηελ νπνία παξέζεζε γεχκα 

34 2006 επηέκβξηνο 
πκκεηείρε ζηελ εκεξίδα πνπ δηνξγαλψζεθε ζην Παλεπηζηήκην 

Κξήηεο γηα παξνπζίαζε ηεο Βηβιηνζήθεο ηεο Αιεμάλδξεηαο 

35 2006 Οθηψβξηνο 
Ο Γάιινο Πξέζβεο ηεο απέλεηκε ην παξάζεκν ηεο Λεγεψλαο 

ηεο Σηκήο 

36 2007 Ηνχιηνο 
πλέβαιε ζηε δηνξγάλσζε ηεο πλαπιίαο ηεο Φαηξνχδ ζην 

Ζξψδεην 

37 2007 επηέκβξηνο 
Ο κηινο Βαξδηλνγηάλλε αλαιακβάλεη εμνινθιήξνπ ηελ 

αλαθαηαζθεπή ηνπ ρσξηνχ Μάθηζηνο θαη ζέηεη ππφ ηελ 
πξνζηαζία ηνπ ηα παηδηά ηνπ ρσξηνχ 

38 2007 Οθηψβξηνο πκκεηείρε ζηε Γεληθή πλδηάζθεςε ηεο Unesco ζην Παξίζη 

39 2008 Μάηνο 
Υνξεγφο ηεο Έθζεζεο γηα ηελ Πνιηηηζκηθή Γηαθνξεηηθφηεηα 

ζηελ έδξα ηεο Unesco ζην Παξίζη 

40 2008 Οθηψβξηνο 
πκκεηείρε ζην δηεζλέο θφξνπκ ηεο Βηέλλεο ελάληηα ζηελ 

εκπνξία αλζξψπσλ 

41 2008 Ννέκβξηνο 

Γηεζλνχο ζεκηλαξίνπ «Γηαρείξηζε ησλ θηλδχλσλ ησλ 
πνιηηηζηηθψλ κλεκείσλ απφ θπζηθέο θαηαζηξνθέο» πνπ 

νξγάλσζε ην Κέληξν Πνιηηηζηηθήο Κιεξνλνκηάο 

ηεο Unesco ζηελ Αξραία Οιπκπία 

42 2008 Ννέκβξηνο 
Βξάβεπζε ηεο Μ. Βαξδηλνγηάλλε απφ ηελ ειιεληθή Δπηηξνπή 
ηεο UNICEF γηα ηε ζεκαληηθή ζπκβνιή ηεο ζηελ πξνψζεζε 

ησλ Γηθαησκάησλ ηνπ Παηδηνχ ζηελ Διιάδα. 

43 2009 Φεβξνπάξηνο 
πλαληήζεθε θαη γεπκάηηζε κε ηε ζχδπγν ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ 

Αδεκπατηδάλ, Αιίεβα 

44 2009 Ηνχληνο 
πκκεηείρε ελεξγά ζην Γηεζλέο πλέδξην «Ζ Κιηκαηηθή Αιιαγή 

σο Πξφθιεζε γηα ηηο Μειινληηθέο Γεληέο», ην νπνίν 
δηνξγαλψζεθε κε δηθή ηεο πξσηνβνπιία 
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45 2010 Φεβξνπάξηνο 
Ζ Μ. Βαξδηλνγηάλλε αλαγνξεχεηαη Όπαηε Πξφεδξνο ηνπ 

Κέληξνπ Οηθνπκεληθνχ Διιεληζκνχ 

46 2010 Ηνχληνο 

πκκεηείρε ζηελ εθδήισζε "1 Goal εθπαίδεπζε γηα φινπο" ζηα 

πιαίζηα δηεζλνχο εθζηξαηείαο κε ζηφρν ηε ζπγθέληξσζε 
ρξεκάησλ πξνθεηκέλνπ  λα θεξδίζνπλ πξφζβαζε ζηελ 

εθπαίδεπζε φια ηα παηδηά ηνπ θφζκνπ. 

47 2010 επηέκβξηνο πκκεηείρε ζηελ ηειεηή παξάδνζεο ηνπ ρσξηνχ "Μάθηζηνο" 

48 2011 Γεθέκβξηνο 
Βξάβεπζε ηεο Μ. Βαξδηλνγηάλλε, σο Πξέζβεηξαο Καιήο 
Θειήζεσο ηεο Unesco, ζην Μέγαξν Μνπζηθήο 

49 2012 Γεθέκβξηνο 
Βξάβεπζε ηεο Μ. Βαξδηλνγηάλλε απφ ην Ίδξπκα Μπφηζε, γηα 

ην  πνιχπιεπξν θνηλσληθφ θαη αλζξσπηζηηθφ έξγν ηεο ζηελ 

Διιάδα θαη ην εμσηεξηθφ. 

50 2013 Ηαλνπάξηνο 
Βξάβεπζε ηεο Μ. Βαξδηλνγηάλλε απφ ηνλ φκηιν γηα ηελ 

UNESCO Ννκνχ Πεηξαηψο θαη Νήζσλ 

51 2013 Φεβξνπάξηνο πκκεηείρε ζην νηθνλνκηθφ Φφξνπκ ζην Νηαβφο 

52 2013 Απξίιηνο 
Γηνξγαλψηξηα ηεο εθδήισζεο γηα ηελ Παγθφζκηα Ζκέξα 

Μλεκείσλ θαη Υψξσλ 

53 2013 Απξίιηνο 
πκκεηείρε ζε εκεξίδα, πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζην Μνπζείν 
Αθξφπνιεο, θαηά ηελ νπνία παξνπζηάζηεθαλ ηα απνηειέζκαηα 

ησλ αλαζθαθψλ ζην ίζη ηεο Κξήηεο. 

54 2014 Ηνχληνο 

πκκεηνρή ζηε Γηεζλή πλάληεζε «ΠΑΡΘΔΝΧΝΑ: Ζ 
Αθεξαηφηεηα ελφο Μλεκείνπ-πκβφινπ - Ο Ρφινο ησλ 

Πνιηηψλ» ζηα πιαίζηα ηεο δηεζλνχο εθζηξαηείαο γηα ηελ 

επηζηξνθή ησλ Γιππνηψλ ηνπ Παξζελψλα «Return (the 
marbles), Restore (Parthenon), Restart (history)», ζηελ νπνία 

πξσηνζηαηεί ε Μ. Βαξδηλνγηάλλε 
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Π1. ΠΙΝΑΚΕ ΔΗΜΟΙΕΤΜΑΣΩΝ ΠΟΤ ΑΥΟΡΟΤΝ ΣΙ ΔΡΑΕΙ ΣΗ 
ANGELINA JOLIE ΤΠΟ ΣΙ ΙΔΙΟΣΗΣΕ ΣΗ Ω ΠΡΕΒΗ ΚΑΛΗ 
ΘΕΛΗΕΩ ΚΑΙ Ω ΕΙΔΙΚΗ ΑΠΕΣΑΛΜΕΝΗ ΣΗ ΤΠΑΣΗ 
ΑΡΜΟΣΕΙΑ ΣΟΤ ΟΗΕ ΓΙΑ ΣΟΤ ΠΡΟΥΤΓΕ (UNHCR) ΑΝΑ 
ΕΥΗΜΕΡΙΔΑ 

Εφημερύδα «Σο Βόμα» 
 

Α/Α 

Σίτλος 
Δημοσιεφματος & 

Αρθρογράφος 

Ημερομηνία 
Δημοσίευσης 

τήλη 
Αριθμός 
λέξεων 

Περιεχόμενο Πηγή Φωτογραφία 

1 
Θ Τηολί για τουσ 

πρόςφυγεσ 
(Ανϊνυμο άρκρο) 

28/8/2001 Είπαν... 48 

 
Ειδθςεογραφικό. Αναφζρει τον διοριςμό 

τθσ Τηολί ωσ Ρρζςβειρασ Καλισ Κελιςεωσ 
του ΟΘΕ. 

Λςτορικό αρχείο ΔΟΛ Τηολί/ πρόςωπο 

2 

Με τθν λάμψθ τθσ 
ςταρ 

(Andrew Mueller – 
The Independent) 

4/10/2003 
Τα νζα 

ςιμερα / 
Ρολιτιςμόσ 

15 

Με το ςχόλιο «Σοβαρι και ευφυισ θ 
Αντηελίνα Τηολί ανταποκρίνεται άριςτα 

ςτισ υποχρεϊςεισ τθσ ωσ πρζςβειρα καλισ 
κελιςεωσ του ΟΘΕ» παραπζμπει ςτο 

δθμοςίευμα υπ’ αρ. 3 του Ρίνακα 

Λςτορικό αρχείο ΔΟΛ Δεν υπάρχει 

3 

Σοβαρι και ευφυισ 
θκοποιόσ με τθν 
λάμψθ τθσ ςταρ 

(Ανϊνυμο άρκρο) 

4/10/2003 Ρολιτιςμόσ 

Κ
α

τα
λα

μ
β

ά
νε

ι 
ό

λθ
 τ

θ
ν 

ς
ελ

ίδ
α

 

Κετικό. Ρροωκεί το ζργο τθσ Α. Τηολί 
εςτιάηοντασ τόςο ςτθν κινθματογραφικι 
τθσ δράςθ και τθν ηωι τθσ όςο και ςτισ 
αποςτολζσ τθσ ανά τον κόςμο για να 
παρζχει βοικεια ςτουσ πρόςφυγεσ. 

Λςτορικό αρχείο ΔΟΛ 

2 Φωτογραφίεσ. Θ πρϊτθ από τθν 
εκδιλωςθ για τισ Χρυςζσ 

Σφαίρεσςτο Μπζβερλι Χιλσ τον 
Λανουάριο του 2001 και θ δεφτερθ  
ενϊ ςυνομιλεί με τθν ιδιότθτά τθσ 

ωσ Ρρζςβειρα Καλισ Κελιςεωσ 
του ΟΘΕ με γυναίκεσ από τθν 
Τςετςενία ςε ζνα ςτρατόπεδο 
προςφφγων ςτθν Λνγκουςετία. 

4 
Μάνα είναι μόνο μία 

(Ανϊνυμο άρκρο) 
13/8/2005 Καλλιτεχνικά 164 

Κετικό. Μνθμονεφει τισ υιοκεςίεσ των 
παιδιϊν τθσ Α. Τηολί από τθν Αικιοπία (6 
Λουλίου 2005) και  από τθν Καμπότηθ (10 

Μαρτίου 2002), κατά τθ διάρκεια ταξιδιϊν 
τθσ διαςιμου θκοποιοφ εκεί. Γίνεται μνεία 

ςτισ φιλανκρωπικζσ τθσ ανθςυχίεσ αλλά 
δεν αναφζρεται ότι τα ςυγκεκριμζνα 

ταξίδια ςτισ ωσ άνω χϊρεσ  
πραγματοποιικθκαν ςτα πλαίςια  

αποςτολϊν τθσ υπό τθν ιδιότθτά τθσ 
Ρρζςβειρασ Καλισ Κελιςεωσ του ΟΘΕ. 

Λςτορικό αρχείο ΔΟΛ 
Θ Α. Τηολί αγκαλιά με τα 
υιοκετθμζνα τθσ παιδιά. 

5 
Θ Τηολί πολίτθσ τθσ 

Καμπότηθ 
(Ανϊνυμο άρκρο) 

23/11/2005 Διεκνι 55 

Ειδθςεογραφικό. Αναφζρεται τθν 
υπθκοότθτα τθσ πολίτθ τθσ Καμπότηθ, που 

ζλαβε θ Α. Τηολί, κατόπιν Βαςιλικοφ 
Διατάγματοσ κακϊσ και ςτθν υιοκεςία του 

γιου τθσ Μάντοξ από τθ ςυγκεκριμζνθ 
χϊρα 

Λςτορικό αρχείο ΔΟΛ 
Θ Τηολί με τθν κάρτα του πολίτθ 

τθσ Καμπότηθσ 

6 
Photo fax 

(Ανϊνυμο άρκρο) 
29/1/2006 Διεκνι 42 

Ειδθςεογραφικό. Μνθμονεφει τθν 
παρουςία τθσ θκοποιοφ ςτο παγκόςμιο 

οικονομικό φόρουμ του Νταβόσ κακϊσ και 
τθν εγκυμοςφνθ τθσ. 

Λςτορικό αρχείο ΔΟΛ Τηολί/ πρόςωπο 

7 
Το  μικρό κεϊκό 

δϊρο τθσ Ατηελίνα 
(ΓΟΥΛΝΤΧΟΥΚ) 

30/5/2006 Διεκνι 192 
Κετικό. Μνθμονεφει τθν γζννα τθσ Α. Τηολί 

ςτθν Ναμίμπια 
Λςτορικό αρχείο ΔΟΛ Δεν υπάρχει 

8 

Επϊνυμοσ 
Ακτιβιςμόσ 

Κάντε αςφαλζσ ςεξ, 
οδθγείτε υβριδικά 

τηιπ 
(Ανϊνυμο άρκρο) 

3/12/2006 Κόςμοσ 
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Επικριτικό. Ραρουςιάηει τισ 
φιλανκρωπικζσ δράςεισ των διαςιμων, 

μεταξφ αυτϊν και τθσ Α. Τηολί, τθν οποία 
το άρκρο αναφζρει ότι αποκαλοφν 

«αφρικανι βαςίλιςςα», όντασ ιδιαίτερα 
επικριτικό απζναντι ςτθ φιλανκρωπία των 
και απζναντι ςτο ζργο του ίδιου του ΟΘΕ. 

Λςτορικό αρχείο ΔΟΛ 

Στο κζντρο του δθμοςιεφματοσ 
δεςπόηει θ φωτογραφία τθσ Τηολί 

μαηί με πρόςφυγεσ του Καςμίρ  
από τθν επίςκεψθ τθσ ςτο 

Ρακιςτάν τον Νοζμβριο του 2006. 
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10 

Λάμψθ ςε 
«δεξαμενι ςκζψθσ» 

κα δϊςει θ 
Αντηελίνα Τηολί 

( Ρθγι: RΕUΤΕRS - 
Lucas Jackson) 

27/02/2007 Κόςμοσ 220 

Αρνθτικό. Εςτιάηει το περιεχόμενο του 
ςτθν αποδοχι τθσ Α. Τηολί υπό τθν 
ιδιότθτα τθσ ωσ Ρρζςβειρα Καλισ 

Κελιςεωσ του ΟΘΕ ςτουσ κόλπουσ  του 
Συμβουλίου Εξωτερικϊν Σχζςεων των ΘΡΑ 

για πζντε ζτθ. Εμμζςωσ επικριτικό 
δθμοςίευμα απζναντι ςτθν αμερικάνικθ 

εξωτερικι πολιτικι και τθ χρθςιμοποίθςθ 
των ςταρ του Χόλυγουντ για τθν επίτευξθ 

των όποιων ςτόχων. 

http://www.tovima.gr/world/

article/?aid=193300&wordsi

narticle=%CE%A4%CE%B6

%CE%BF%CE%BB%CE%

AF%3b%CF%80%CF%81%

CE%AD%CF%83%CE%B2

%CE%B5%CE%B9%CF%8

1%CE%B1%3b%CF%84%C

E%BF%CF%85%3b%CE%9

F%CE%97%CE%95  

Φωτογραφία τθσ Α. Τηολί 

9 

Ρρόςωπα & 
ΡΑΑΣΚΘΝΛΑ 

(τθσ Άννασ 
Βλαβιανοφ) 

28/6/2008 Ρολιτιςμόσ 87 

Κετικό. Αναφζρεται ςτθ δωρεά του ενόσ 
(1) εκατομμυρίου δολαρίων από τθν 

Ρρζςβειρα Καλισ Κελιςεωσ του ΟΘΕ Α. 
Τηολί και τον ςφηυγο τθσ ςτα παιδιά του 
Λράν προωκϊντασ τον ανκρωπιςτικό τθσ 

ρόλο 

http://www.tovima.gr/culture

/article/?aid=241086&wordsi

narticle=%CE%A4%CE%B6

%CE%BF%CE%BB%CE%

AF%3b%CF%80%CF%81%

CE%AD%CF%83%CE%B2

%CE%B5%CE%B9%CF%8

1%CE%B1%3b%CF%84%C

E%BF%CF%85%3b%CE%9

F%CE%97%CE%95  

Φωτογραφία τθσ Τηολί/πρόςωπο 

11 

Κοινωνικό μινυμα 
για τουσ πρόςφυγεσ 

με τθν Ρρζςβειρα 
του ΟΘΕ Αντηελίνα 

Τηολί 
(Ανϊνυμο άρκρο) 

17/06/2009 Κόςμοσ 245 

Κετικό. Αναφζρεται ςτο βίντεο για τουσ 
πρόςφυγεσ ςτο οποίο ςυμμετείχε θ Α. 
Τηολί ενόψει τθσ Ραγκόςμιασ Θμζρασ 

Ρροςφφγων 

http://www.tovima.gr/world/

article/?aid=273943&wordsi

narticle=%CE%A4%CE%B6

%CE%BF%CE%BB%CE%

AF%3b%CF%80%CF%81%

CE%AD%CF%83%CE%B2

%CE%B5%CE%B9%CF%8

1%CE%B1%3b%CF%84%C

E%BF%CF%85%3b%CE%9

F%CE%97%CE%95  

Τηολί/πρόςωπο 

12 
Σταρ με αιςκιματα 

(τθσ Κατερίνασ 
Λυμπεροποφλου) 

 
18/7/2010 

 
Ρολιτιςμόσ 1000 

Ειρωνικό. Το δθμοςίευμα είναι 
αφιερωμζνο ςτθ φιλανκρωπία των 

διαςιμων. Οι 74 λζξεισ του είναι 
αφιερωμζνεσ ςτισ δράςεισ του ηεφγουσ 

Τηολί – Ριτ: «Τα δφο βαςικά μζλθ τθσ Αγίασ 
Οικογζνειασ ζχουν αναπτφξει αξιόλογθ 

ανκρωπιςτικι δράςθ, με πρϊτθ και 
καλφτερθ τθν 35χρονθ Τηολί να ζχει 

επιςκεφκεί περιςςότερεσ από 20 χϊρεσ – 
από τθ Σιζρα Λεόνε ωσ το Κοςςυφοπζδιο – 
με τθν ιδιότθτα τθσ ωε Ρρζςβειρα Καλισ 
Κζλθςθσ τθσ Φπατθσ Αρμοςτείασ του ΟΘΕ 

για τουσ πρόςφυγεσ». 

http://www.tovima.gr/culture

/article/?aid=343824&wordsi

narticle=%CE%A4%CE%B6

%CE%BF%CE%BB%CE%

AF%3b%CF%80%CF%81%

CE%AD%CF%83%CE%B2

%CE%B5%CE%B9%CF%8

1%CE%B1%3b%CF%84%C

E%BF%CF%85%3b%CE%9

F%CE%97%CE%95  

Το δθμοςίευμα ςυνοδεφουν 6 
φωτογραφίεσ, ςτθ μία εκ των 

οποίων απεικονίηεται θ Α. Τηολί με 
μαφρθ μαντίλα δίπλα ςε 

πρόςφυγεσ 

13 
Σχζδια για 7ο παιδί; 
(Ανϊνυμο άρκρο) 

3/8/2010 Βιμα Φλασ 220 

Κετικό. Αναφζρεται ςτο ταξίδι που ζκανε θ 
Α. Τηολί, ωσ Ρρζςβειρα Καλισ Κελιςεωσ 
του ΟΘΕ ςτα ςφνορα Τυνθςίασ-Λιβφθσ το 

Μάρτιο του 2011, προωκϊντασ τθ 
ανκρωπιςτικι τθσ δράςθ. 

http://www.tovima.gr/flash/a

rticle/?aid=394134&wordsin

article=%CE%A4%CE%B6

%CE%BF%CE%BB%CE%

AF%3b%CF%80%CF%81%

CE%AD%CF%83%CE%B2

%CE%B5%CE%B9%CF%8

1%CE%B1%3b%CF%84%C

E%BF%CF%85%3b%CE%9

F%CE%97%CE%95  

Θ φωτογραφία του 
δθμοςιεφματοσ μάλιςτα, που 

παρουςιάηει τθν Τηολί δίπλα ςε 
Σομαλοφσ πρόςφυγεσ είναι 
παρμζνθ από τθν επίςθμθ 

ιςτοςελίδα του ΟΘΕ. 

14 

Το φαινόμενο 
Angelina 

(τθσ Ρόλυ 
Λυκοφργου) 

6/4/2011 Βιμα Φλασ 2000 

Κετικό. Το περιεχόμενο του 
δθμοςιεφματοσ αναφζρεται ςτθν ηωι τθσ 

Α. Τηολί, ςτθ νζα κινθματογραφικι τθσ 
ταινία, ςτθ δράςθ τθσ ωσ Ρρζςβειρα Καλισ 
Κελιςεωσ του ΟΘΕ από το 2001 και ςτθν 

υιοκζτθςθ των παιδιϊν τθσ από χϊρεσ του 
τρίτου κόςμου. 

http://www.tovima.gr/sociale

vents/article/?aid=346761&

wordsinarticle=%CE%A4%

CE%B6%CE%BF%CE%BB

%CE%AF%3b%CF%80%C

F%81%CE%AD%CF%83%

CE%B2%CE%B5%CE%B9

%CF%81%CE%B1%3b%C

F%84%CE%BF%CF%85%3

b%CE%9F%CE%97%CE%

95  

Τηολί/καλλιτεχνικι φωτογραφία 

15 

Θ Αντηελίνα κάνει 
επικοινωνιακό 

πόλεμο! 
(του Βίδου Κοςμά) 

17/6/2011 Βιμα Media 400 

Ειρωνικό. Μνθμονεφει τθν ζκκλθςθ τθσ Α. 
Τηολί ςτθν διεκνι κοινότθτα για τθν 

ςτιριξθ των ανκρϊπων που 
εγκαταλείπουν τθν Λιβφθ. Το δθμοςίευμα 
ςτθν ουςία αναφζρεται ςτο επικοινωνιακά 
παιχνίδια των διαςιμων καταλιγοντασ να 
επικροτεί τθ δράςθ τθσ Α. Τηολί, αφοφ εν 

προκειμζνω είναι μία από τουσ λίγουσ 
διάςθμουσ φιλάνκρωπουσ που 

χρθςιμοποιεί τθ φιμθ τθσ τόςο προσ 
όφελόσ τθσ όςο και για το κοινό καλό. 

http://www.tovima.gr/media/

article/?aid=394116&wordsi

narticle=%CE%A4%CE%B6

%CE%BF%CE%BB%CE%

AF%3b%CF%80%CF%81%

CE%AD%CF%83%CE%B2

%CE%B5%CE%B9%CF%8

1%CE%B1%3b%CF%84%C

E%BF%CF%85%3b%CE%9

F%CE%97%CE%95  

Θ Τηολί χαμογελαςτι χαιρετά τισ 
κάμερεσ 

http://www.tovima.gr/world/article/?aid=193300&wordsinarticle=%CE%A4%CE%B6%CE%BF%CE%BB%CE%AF%3b%CF%80%CF%81%CE%AD%CF%83%CE%B2%CE%B5%CE%B9%CF%81%CE%B1%3b%CF%84%CE%BF%CF%85%3b%CE%9F%CE%97%CE%95
http://www.tovima.gr/world/article/?aid=193300&wordsinarticle=%CE%A4%CE%B6%CE%BF%CE%BB%CE%AF%3b%CF%80%CF%81%CE%AD%CF%83%CE%B2%CE%B5%CE%B9%CF%81%CE%B1%3b%CF%84%CE%BF%CF%85%3b%CE%9F%CE%97%CE%95
http://www.tovima.gr/world/article/?aid=193300&wordsinarticle=%CE%A4%CE%B6%CE%BF%CE%BB%CE%AF%3b%CF%80%CF%81%CE%AD%CF%83%CE%B2%CE%B5%CE%B9%CF%81%CE%B1%3b%CF%84%CE%BF%CF%85%3b%CE%9F%CE%97%CE%95
http://www.tovima.gr/world/article/?aid=193300&wordsinarticle=%CE%A4%CE%B6%CE%BF%CE%BB%CE%AF%3b%CF%80%CF%81%CE%AD%CF%83%CE%B2%CE%B5%CE%B9%CF%81%CE%B1%3b%CF%84%CE%BF%CF%85%3b%CE%9F%CE%97%CE%95
http://www.tovima.gr/world/article/?aid=193300&wordsinarticle=%CE%A4%CE%B6%CE%BF%CE%BB%CE%AF%3b%CF%80%CF%81%CE%AD%CF%83%CE%B2%CE%B5%CE%B9%CF%81%CE%B1%3b%CF%84%CE%BF%CF%85%3b%CE%9F%CE%97%CE%95
http://www.tovima.gr/world/article/?aid=193300&wordsinarticle=%CE%A4%CE%B6%CE%BF%CE%BB%CE%AF%3b%CF%80%CF%81%CE%AD%CF%83%CE%B2%CE%B5%CE%B9%CF%81%CE%B1%3b%CF%84%CE%BF%CF%85%3b%CE%9F%CE%97%CE%95
http://www.tovima.gr/world/article/?aid=193300&wordsinarticle=%CE%A4%CE%B6%CE%BF%CE%BB%CE%AF%3b%CF%80%CF%81%CE%AD%CF%83%CE%B2%CE%B5%CE%B9%CF%81%CE%B1%3b%CF%84%CE%BF%CF%85%3b%CE%9F%CE%97%CE%95
http://www.tovima.gr/world/article/?aid=193300&wordsinarticle=%CE%A4%CE%B6%CE%BF%CE%BB%CE%AF%3b%CF%80%CF%81%CE%AD%CF%83%CE%B2%CE%B5%CE%B9%CF%81%CE%B1%3b%CF%84%CE%BF%CF%85%3b%CE%9F%CE%97%CE%95
http://www.tovima.gr/world/article/?aid=193300&wordsinarticle=%CE%A4%CE%B6%CE%BF%CE%BB%CE%AF%3b%CF%80%CF%81%CE%AD%CF%83%CE%B2%CE%B5%CE%B9%CF%81%CE%B1%3b%CF%84%CE%BF%CF%85%3b%CE%9F%CE%97%CE%95
http://www.tovima.gr/world/article/?aid=193300&wordsinarticle=%CE%A4%CE%B6%CE%BF%CE%BB%CE%AF%3b%CF%80%CF%81%CE%AD%CF%83%CE%B2%CE%B5%CE%B9%CF%81%CE%B1%3b%CF%84%CE%BF%CF%85%3b%CE%9F%CE%97%CE%95
http://www.tovima.gr/culture/article/?aid=241086&wordsinarticle=%CE%A4%CE%B6%CE%BF%CE%BB%CE%AF%3b%CF%80%CF%81%CE%AD%CF%83%CE%B2%CE%B5%CE%B9%CF%81%CE%B1%3b%CF%84%CE%BF%CF%85%3b%CE%9F%CE%97%CE%95
http://www.tovima.gr/culture/article/?aid=241086&wordsinarticle=%CE%A4%CE%B6%CE%BF%CE%BB%CE%AF%3b%CF%80%CF%81%CE%AD%CF%83%CE%B2%CE%B5%CE%B9%CF%81%CE%B1%3b%CF%84%CE%BF%CF%85%3b%CE%9F%CE%97%CE%95
http://www.tovima.gr/culture/article/?aid=241086&wordsinarticle=%CE%A4%CE%B6%CE%BF%CE%BB%CE%AF%3b%CF%80%CF%81%CE%AD%CF%83%CE%B2%CE%B5%CE%B9%CF%81%CE%B1%3b%CF%84%CE%BF%CF%85%3b%CE%9F%CE%97%CE%95
http://www.tovima.gr/culture/article/?aid=241086&wordsinarticle=%CE%A4%CE%B6%CE%BF%CE%BB%CE%AF%3b%CF%80%CF%81%CE%AD%CF%83%CE%B2%CE%B5%CE%B9%CF%81%CE%B1%3b%CF%84%CE%BF%CF%85%3b%CE%9F%CE%97%CE%95
http://www.tovima.gr/culture/article/?aid=241086&wordsinarticle=%CE%A4%CE%B6%CE%BF%CE%BB%CE%AF%3b%CF%80%CF%81%CE%AD%CF%83%CE%B2%CE%B5%CE%B9%CF%81%CE%B1%3b%CF%84%CE%BF%CF%85%3b%CE%9F%CE%97%CE%95
http://www.tovima.gr/culture/article/?aid=241086&wordsinarticle=%CE%A4%CE%B6%CE%BF%CE%BB%CE%AF%3b%CF%80%CF%81%CE%AD%CF%83%CE%B2%CE%B5%CE%B9%CF%81%CE%B1%3b%CF%84%CE%BF%CF%85%3b%CE%9F%CE%97%CE%95
http://www.tovima.gr/culture/article/?aid=241086&wordsinarticle=%CE%A4%CE%B6%CE%BF%CE%BB%CE%AF%3b%CF%80%CF%81%CE%AD%CF%83%CE%B2%CE%B5%CE%B9%CF%81%CE%B1%3b%CF%84%CE%BF%CF%85%3b%CE%9F%CE%97%CE%95
http://www.tovima.gr/culture/article/?aid=241086&wordsinarticle=%CE%A4%CE%B6%CE%BF%CE%BB%CE%AF%3b%CF%80%CF%81%CE%AD%CF%83%CE%B2%CE%B5%CE%B9%CF%81%CE%B1%3b%CF%84%CE%BF%CF%85%3b%CE%9F%CE%97%CE%95
http://www.tovima.gr/culture/article/?aid=241086&wordsinarticle=%CE%A4%CE%B6%CE%BF%CE%BB%CE%AF%3b%CF%80%CF%81%CE%AD%CF%83%CE%B2%CE%B5%CE%B9%CF%81%CE%B1%3b%CF%84%CE%BF%CF%85%3b%CE%9F%CE%97%CE%95
http://www.tovima.gr/culture/article/?aid=241086&wordsinarticle=%CE%A4%CE%B6%CE%BF%CE%BB%CE%AF%3b%CF%80%CF%81%CE%AD%CF%83%CE%B2%CE%B5%CE%B9%CF%81%CE%B1%3b%CF%84%CE%BF%CF%85%3b%CE%9F%CE%97%CE%95
http://www.tovima.gr/world/article/?aid=273943&wordsinarticle=%CE%A4%CE%B6%CE%BF%CE%BB%CE%AF%3b%CF%80%CF%81%CE%AD%CF%83%CE%B2%CE%B5%CE%B9%CF%81%CE%B1%3b%CF%84%CE%BF%CF%85%3b%CE%9F%CE%97%CE%95
http://www.tovima.gr/world/article/?aid=273943&wordsinarticle=%CE%A4%CE%B6%CE%BF%CE%BB%CE%AF%3b%CF%80%CF%81%CE%AD%CF%83%CE%B2%CE%B5%CE%B9%CF%81%CE%B1%3b%CF%84%CE%BF%CF%85%3b%CE%9F%CE%97%CE%95
http://www.tovima.gr/world/article/?aid=273943&wordsinarticle=%CE%A4%CE%B6%CE%BF%CE%BB%CE%AF%3b%CF%80%CF%81%CE%AD%CF%83%CE%B2%CE%B5%CE%B9%CF%81%CE%B1%3b%CF%84%CE%BF%CF%85%3b%CE%9F%CE%97%CE%95
http://www.tovima.gr/world/article/?aid=273943&wordsinarticle=%CE%A4%CE%B6%CE%BF%CE%BB%CE%AF%3b%CF%80%CF%81%CE%AD%CF%83%CE%B2%CE%B5%CE%B9%CF%81%CE%B1%3b%CF%84%CE%BF%CF%85%3b%CE%9F%CE%97%CE%95
http://www.tovima.gr/world/article/?aid=273943&wordsinarticle=%CE%A4%CE%B6%CE%BF%CE%BB%CE%AF%3b%CF%80%CF%81%CE%AD%CF%83%CE%B2%CE%B5%CE%B9%CF%81%CE%B1%3b%CF%84%CE%BF%CF%85%3b%CE%9F%CE%97%CE%95
http://www.tovima.gr/world/article/?aid=273943&wordsinarticle=%CE%A4%CE%B6%CE%BF%CE%BB%CE%AF%3b%CF%80%CF%81%CE%AD%CF%83%CE%B2%CE%B5%CE%B9%CF%81%CE%B1%3b%CF%84%CE%BF%CF%85%3b%CE%9F%CE%97%CE%95
http://www.tovima.gr/world/article/?aid=273943&wordsinarticle=%CE%A4%CE%B6%CE%BF%CE%BB%CE%AF%3b%CF%80%CF%81%CE%AD%CF%83%CE%B2%CE%B5%CE%B9%CF%81%CE%B1%3b%CF%84%CE%BF%CF%85%3b%CE%9F%CE%97%CE%95
http://www.tovima.gr/world/article/?aid=273943&wordsinarticle=%CE%A4%CE%B6%CE%BF%CE%BB%CE%AF%3b%CF%80%CF%81%CE%AD%CF%83%CE%B2%CE%B5%CE%B9%CF%81%CE%B1%3b%CF%84%CE%BF%CF%85%3b%CE%9F%CE%97%CE%95
http://www.tovima.gr/world/article/?aid=273943&wordsinarticle=%CE%A4%CE%B6%CE%BF%CE%BB%CE%AF%3b%CF%80%CF%81%CE%AD%CF%83%CE%B2%CE%B5%CE%B9%CF%81%CE%B1%3b%CF%84%CE%BF%CF%85%3b%CE%9F%CE%97%CE%95
http://www.tovima.gr/world/article/?aid=273943&wordsinarticle=%CE%A4%CE%B6%CE%BF%CE%BB%CE%AF%3b%CF%80%CF%81%CE%AD%CF%83%CE%B2%CE%B5%CE%B9%CF%81%CE%B1%3b%CF%84%CE%BF%CF%85%3b%CE%9F%CE%97%CE%95
http://www.tovima.gr/culture/article/?aid=343824&wordsinarticle=%CE%A4%CE%B6%CE%BF%CE%BB%CE%AF%3b%CF%80%CF%81%CE%AD%CF%83%CE%B2%CE%B5%CE%B9%CF%81%CE%B1%3b%CF%84%CE%BF%CF%85%3b%CE%9F%CE%97%CE%95
http://www.tovima.gr/culture/article/?aid=343824&wordsinarticle=%CE%A4%CE%B6%CE%BF%CE%BB%CE%AF%3b%CF%80%CF%81%CE%AD%CF%83%CE%B2%CE%B5%CE%B9%CF%81%CE%B1%3b%CF%84%CE%BF%CF%85%3b%CE%9F%CE%97%CE%95
http://www.tovima.gr/culture/article/?aid=343824&wordsinarticle=%CE%A4%CE%B6%CE%BF%CE%BB%CE%AF%3b%CF%80%CF%81%CE%AD%CF%83%CE%B2%CE%B5%CE%B9%CF%81%CE%B1%3b%CF%84%CE%BF%CF%85%3b%CE%9F%CE%97%CE%95
http://www.tovima.gr/culture/article/?aid=343824&wordsinarticle=%CE%A4%CE%B6%CE%BF%CE%BB%CE%AF%3b%CF%80%CF%81%CE%AD%CF%83%CE%B2%CE%B5%CE%B9%CF%81%CE%B1%3b%CF%84%CE%BF%CF%85%3b%CE%9F%CE%97%CE%95
http://www.tovima.gr/culture/article/?aid=343824&wordsinarticle=%CE%A4%CE%B6%CE%BF%CE%BB%CE%AF%3b%CF%80%CF%81%CE%AD%CF%83%CE%B2%CE%B5%CE%B9%CF%81%CE%B1%3b%CF%84%CE%BF%CF%85%3b%CE%9F%CE%97%CE%95
http://www.tovima.gr/culture/article/?aid=343824&wordsinarticle=%CE%A4%CE%B6%CE%BF%CE%BB%CE%AF%3b%CF%80%CF%81%CE%AD%CF%83%CE%B2%CE%B5%CE%B9%CF%81%CE%B1%3b%CF%84%CE%BF%CF%85%3b%CE%9F%CE%97%CE%95
http://www.tovima.gr/culture/article/?aid=343824&wordsinarticle=%CE%A4%CE%B6%CE%BF%CE%BB%CE%AF%3b%CF%80%CF%81%CE%AD%CF%83%CE%B2%CE%B5%CE%B9%CF%81%CE%B1%3b%CF%84%CE%BF%CF%85%3b%CE%9F%CE%97%CE%95
http://www.tovima.gr/culture/article/?aid=343824&wordsinarticle=%CE%A4%CE%B6%CE%BF%CE%BB%CE%AF%3b%CF%80%CF%81%CE%AD%CF%83%CE%B2%CE%B5%CE%B9%CF%81%CE%B1%3b%CF%84%CE%BF%CF%85%3b%CE%9F%CE%97%CE%95
http://www.tovima.gr/culture/article/?aid=343824&wordsinarticle=%CE%A4%CE%B6%CE%BF%CE%BB%CE%AF%3b%CF%80%CF%81%CE%AD%CF%83%CE%B2%CE%B5%CE%B9%CF%81%CE%B1%3b%CF%84%CE%BF%CF%85%3b%CE%9F%CE%97%CE%95
http://www.tovima.gr/culture/article/?aid=343824&wordsinarticle=%CE%A4%CE%B6%CE%BF%CE%BB%CE%AF%3b%CF%80%CF%81%CE%AD%CF%83%CE%B2%CE%B5%CE%B9%CF%81%CE%B1%3b%CF%84%CE%BF%CF%85%3b%CE%9F%CE%97%CE%95
http://www.tovima.gr/flash/article/?aid=394134&wordsinarticle=%CE%A4%CE%B6%CE%BF%CE%BB%CE%AF%3b%CF%80%CF%81%CE%AD%CF%83%CE%B2%CE%B5%CE%B9%CF%81%CE%B1%3b%CF%84%CE%BF%CF%85%3b%CE%9F%CE%97%CE%95
http://www.tovima.gr/flash/article/?aid=394134&wordsinarticle=%CE%A4%CE%B6%CE%BF%CE%BB%CE%AF%3b%CF%80%CF%81%CE%AD%CF%83%CE%B2%CE%B5%CE%B9%CF%81%CE%B1%3b%CF%84%CE%BF%CF%85%3b%CE%9F%CE%97%CE%95
http://www.tovima.gr/flash/article/?aid=394134&wordsinarticle=%CE%A4%CE%B6%CE%BF%CE%BB%CE%AF%3b%CF%80%CF%81%CE%AD%CF%83%CE%B2%CE%B5%CE%B9%CF%81%CE%B1%3b%CF%84%CE%BF%CF%85%3b%CE%9F%CE%97%CE%95
http://www.tovima.gr/flash/article/?aid=394134&wordsinarticle=%CE%A4%CE%B6%CE%BF%CE%BB%CE%AF%3b%CF%80%CF%81%CE%AD%CF%83%CE%B2%CE%B5%CE%B9%CF%81%CE%B1%3b%CF%84%CE%BF%CF%85%3b%CE%9F%CE%97%CE%95
http://www.tovima.gr/flash/article/?aid=394134&wordsinarticle=%CE%A4%CE%B6%CE%BF%CE%BB%CE%AF%3b%CF%80%CF%81%CE%AD%CF%83%CE%B2%CE%B5%CE%B9%CF%81%CE%B1%3b%CF%84%CE%BF%CF%85%3b%CE%9F%CE%97%CE%95
http://www.tovima.gr/flash/article/?aid=394134&wordsinarticle=%CE%A4%CE%B6%CE%BF%CE%BB%CE%AF%3b%CF%80%CF%81%CE%AD%CF%83%CE%B2%CE%B5%CE%B9%CF%81%CE%B1%3b%CF%84%CE%BF%CF%85%3b%CE%9F%CE%97%CE%95
http://www.tovima.gr/flash/article/?aid=394134&wordsinarticle=%CE%A4%CE%B6%CE%BF%CE%BB%CE%AF%3b%CF%80%CF%81%CE%AD%CF%83%CE%B2%CE%B5%CE%B9%CF%81%CE%B1%3b%CF%84%CE%BF%CF%85%3b%CE%9F%CE%97%CE%95
http://www.tovima.gr/flash/article/?aid=394134&wordsinarticle=%CE%A4%CE%B6%CE%BF%CE%BB%CE%AF%3b%CF%80%CF%81%CE%AD%CF%83%CE%B2%CE%B5%CE%B9%CF%81%CE%B1%3b%CF%84%CE%BF%CF%85%3b%CE%9F%CE%97%CE%95
http://www.tovima.gr/flash/article/?aid=394134&wordsinarticle=%CE%A4%CE%B6%CE%BF%CE%BB%CE%AF%3b%CF%80%CF%81%CE%AD%CF%83%CE%B2%CE%B5%CE%B9%CF%81%CE%B1%3b%CF%84%CE%BF%CF%85%3b%CE%9F%CE%97%CE%95
http://www.tovima.gr/flash/article/?aid=394134&wordsinarticle=%CE%A4%CE%B6%CE%BF%CE%BB%CE%AF%3b%CF%80%CF%81%CE%AD%CF%83%CE%B2%CE%B5%CE%B9%CF%81%CE%B1%3b%CF%84%CE%BF%CF%85%3b%CE%9F%CE%97%CE%95
http://www.tovima.gr/socialevents/article/?aid=346761&wordsinarticle=%CE%A4%CE%B6%CE%BF%CE%BB%CE%AF%3b%CF%80%CF%81%CE%AD%CF%83%CE%B2%CE%B5%CE%B9%CF%81%CE%B1%3b%CF%84%CE%BF%CF%85%3b%CE%9F%CE%97%CE%95
http://www.tovima.gr/socialevents/article/?aid=346761&wordsinarticle=%CE%A4%CE%B6%CE%BF%CE%BB%CE%AF%3b%CF%80%CF%81%CE%AD%CF%83%CE%B2%CE%B5%CE%B9%CF%81%CE%B1%3b%CF%84%CE%BF%CF%85%3b%CE%9F%CE%97%CE%95
http://www.tovima.gr/socialevents/article/?aid=346761&wordsinarticle=%CE%A4%CE%B6%CE%BF%CE%BB%CE%AF%3b%CF%80%CF%81%CE%AD%CF%83%CE%B2%CE%B5%CE%B9%CF%81%CE%B1%3b%CF%84%CE%BF%CF%85%3b%CE%9F%CE%97%CE%95
http://www.tovima.gr/socialevents/article/?aid=346761&wordsinarticle=%CE%A4%CE%B6%CE%BF%CE%BB%CE%AF%3b%CF%80%CF%81%CE%AD%CF%83%CE%B2%CE%B5%CE%B9%CF%81%CE%B1%3b%CF%84%CE%BF%CF%85%3b%CE%9F%CE%97%CE%95
http://www.tovima.gr/socialevents/article/?aid=346761&wordsinarticle=%CE%A4%CE%B6%CE%BF%CE%BB%CE%AF%3b%CF%80%CF%81%CE%AD%CF%83%CE%B2%CE%B5%CE%B9%CF%81%CE%B1%3b%CF%84%CE%BF%CF%85%3b%CE%9F%CE%97%CE%95
http://www.tovima.gr/socialevents/article/?aid=346761&wordsinarticle=%CE%A4%CE%B6%CE%BF%CE%BB%CE%AF%3b%CF%80%CF%81%CE%AD%CF%83%CE%B2%CE%B5%CE%B9%CF%81%CE%B1%3b%CF%84%CE%BF%CF%85%3b%CE%9F%CE%97%CE%95
http://www.tovima.gr/socialevents/article/?aid=346761&wordsinarticle=%CE%A4%CE%B6%CE%BF%CE%BB%CE%AF%3b%CF%80%CF%81%CE%AD%CF%83%CE%B2%CE%B5%CE%B9%CF%81%CE%B1%3b%CF%84%CE%BF%CF%85%3b%CE%9F%CE%97%CE%95
http://www.tovima.gr/socialevents/article/?aid=346761&wordsinarticle=%CE%A4%CE%B6%CE%BF%CE%BB%CE%AF%3b%CF%80%CF%81%CE%AD%CF%83%CE%B2%CE%B5%CE%B9%CF%81%CE%B1%3b%CF%84%CE%BF%CF%85%3b%CE%9F%CE%97%CE%95
http://www.tovima.gr/socialevents/article/?aid=346761&wordsinarticle=%CE%A4%CE%B6%CE%BF%CE%BB%CE%AF%3b%CF%80%CF%81%CE%AD%CF%83%CE%B2%CE%B5%CE%B9%CF%81%CE%B1%3b%CF%84%CE%BF%CF%85%3b%CE%9F%CE%97%CE%95
http://www.tovima.gr/socialevents/article/?aid=346761&wordsinarticle=%CE%A4%CE%B6%CE%BF%CE%BB%CE%AF%3b%CF%80%CF%81%CE%AD%CF%83%CE%B2%CE%B5%CE%B9%CF%81%CE%B1%3b%CF%84%CE%BF%CF%85%3b%CE%9F%CE%97%CE%95
http://www.tovima.gr/socialevents/article/?aid=346761&wordsinarticle=%CE%A4%CE%B6%CE%BF%CE%BB%CE%AF%3b%CF%80%CF%81%CE%AD%CF%83%CE%B2%CE%B5%CE%B9%CF%81%CE%B1%3b%CF%84%CE%BF%CF%85%3b%CE%9F%CE%97%CE%95
http://www.tovima.gr/media/article/?aid=394116&wordsinarticle=%CE%A4%CE%B6%CE%BF%CE%BB%CE%AF%3b%CF%80%CF%81%CE%AD%CF%83%CE%B2%CE%B5%CE%B9%CF%81%CE%B1%3b%CF%84%CE%BF%CF%85%3b%CE%9F%CE%97%CE%95
http://www.tovima.gr/media/article/?aid=394116&wordsinarticle=%CE%A4%CE%B6%CE%BF%CE%BB%CE%AF%3b%CF%80%CF%81%CE%AD%CF%83%CE%B2%CE%B5%CE%B9%CF%81%CE%B1%3b%CF%84%CE%BF%CF%85%3b%CE%9F%CE%97%CE%95
http://www.tovima.gr/media/article/?aid=394116&wordsinarticle=%CE%A4%CE%B6%CE%BF%CE%BB%CE%AF%3b%CF%80%CF%81%CE%AD%CF%83%CE%B2%CE%B5%CE%B9%CF%81%CE%B1%3b%CF%84%CE%BF%CF%85%3b%CE%9F%CE%97%CE%95
http://www.tovima.gr/media/article/?aid=394116&wordsinarticle=%CE%A4%CE%B6%CE%BF%CE%BB%CE%AF%3b%CF%80%CF%81%CE%AD%CF%83%CE%B2%CE%B5%CE%B9%CF%81%CE%B1%3b%CF%84%CE%BF%CF%85%3b%CE%9F%CE%97%CE%95
http://www.tovima.gr/media/article/?aid=394116&wordsinarticle=%CE%A4%CE%B6%CE%BF%CE%BB%CE%AF%3b%CF%80%CF%81%CE%AD%CF%83%CE%B2%CE%B5%CE%B9%CF%81%CE%B1%3b%CF%84%CE%BF%CF%85%3b%CE%9F%CE%97%CE%95
http://www.tovima.gr/media/article/?aid=394116&wordsinarticle=%CE%A4%CE%B6%CE%BF%CE%BB%CE%AF%3b%CF%80%CF%81%CE%AD%CF%83%CE%B2%CE%B5%CE%B9%CF%81%CE%B1%3b%CF%84%CE%BF%CF%85%3b%CE%9F%CE%97%CE%95
http://www.tovima.gr/media/article/?aid=394116&wordsinarticle=%CE%A4%CE%B6%CE%BF%CE%BB%CE%AF%3b%CF%80%CF%81%CE%AD%CF%83%CE%B2%CE%B5%CE%B9%CF%81%CE%B1%3b%CF%84%CE%BF%CF%85%3b%CE%9F%CE%97%CE%95
http://www.tovima.gr/media/article/?aid=394116&wordsinarticle=%CE%A4%CE%B6%CE%BF%CE%BB%CE%AF%3b%CF%80%CF%81%CE%AD%CF%83%CE%B2%CE%B5%CE%B9%CF%81%CE%B1%3b%CF%84%CE%BF%CF%85%3b%CE%9F%CE%97%CE%95
http://www.tovima.gr/media/article/?aid=394116&wordsinarticle=%CE%A4%CE%B6%CE%BF%CE%BB%CE%AF%3b%CF%80%CF%81%CE%AD%CF%83%CE%B2%CE%B5%CE%B9%CF%81%CE%B1%3b%CF%84%CE%BF%CF%85%3b%CE%9F%CE%97%CE%95
http://www.tovima.gr/media/article/?aid=394116&wordsinarticle=%CE%A4%CE%B6%CE%BF%CE%BB%CE%AF%3b%CF%80%CF%81%CE%AD%CF%83%CE%B2%CE%B5%CE%B9%CF%81%CE%B1%3b%CF%84%CE%BF%CF%85%3b%CE%9F%CE%97%CE%95
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16 
Στθν Τουρκία θ 
Αντηελίνα Τηολί 

(Ανϊνυμο άρκρο) 
26/6/2011 Βιμα Φλασ 140 

Κετικό. Ρεριγράφει  αναλυτικά τθν 
αποςτολι τθσ ωσ Ρρζςβειρα Καλισ 

Κελιςεωσ του ΟΘΕ ςτθν Τουρκία κακϊσ 
και τθν ανκρωπιςτικι επίςκεψθ που ζκανε 

τον Απρίλιο του 2011 ςτθν Τυνθςία 

http://www.tovima.gr/flash/a

rticle/?aid=406753&wordsin

article=%CE%A4%CE%B6

%CE%BF%CE%BB%CE%

AF%3b%CF%80%CF%81%

CE%AD%CF%83%CE%B2

%CE%B5%CE%B9%CF%8

1%CE%B1%3b%CF%84%C

E%BF%CF%85%3b%CE%9

F%CE%97%CE%95  

Θ Αντηελίνα Τηολί ςτο αεροδρόμιο 
Χατάι ςτθν Τουρκία φορϊντασ 

μαφρα ροφχα. 

17 

Αντηελίνα Τηολί: 
Ηθτά επιπλζον 

ςτιριξθ των 
προςφφγων από 
αραβικζσ χϊρεσ 

(Ανϊνυμο άρκρο) 

1/8/2011 Κόςμοσ 191 

Κετικό. Μνθμονεφει τθν ςυμβολι τθσ Α. 
Τηολί ςτθν ανκρωπιςτικι αραβικι κρίςθ 

και τθν ζκκλθςθ ςτθν διεκνι κοινότθτα για 
τθν ςτιριξθ των προςφφγων των αραβικϊν 

χωρϊν. 

http://www.tovima.gr/world
/article/?aid=408227 

Θ Τηολί ςυνομιλεί με πρόςφυγεσ 
που διαμζνουν ςε κζντρα 

κράτθςθσ τθσ Μάλτασ. 

18 

Τα δάκρυα τθσ 
Αντηελίνασ 

(τθσ Κατερίνασ 
Λυμπεροποφλου) 

4/10/2011 Βιμα Φλασ 206 

Κετικό. Αναφζρεται ςτθ βράβευςθ τθσ Α. 
Τηολί ςτο 17

ο
 Κινθματογραφικό Φεςτιβαλ 

του Σεράγεβο «για τισ ερμθνευτικζσ τθσ 
ικανότθτεσ αλλά και για τθν ενεργή τησ 

ανάμειξη ςτισ πολυπλοκότητεσ του 
αληθινοφ κόςμου». Στο τζλοσ του 

δθμοςιεφματοσ αναφζρεται ότι θ Α. Τηολί 
ζχει επιςκεφκεί πολλζσ φορζσ τθ Βοςνία 
ωσ Ρρζςβειρα Καλισ Κελιςεωσ του ΟΘΕ 

http://www.tovima.gr/flash/a

rticle/?aid=413487  

Θ εικόνα του δθμοςιεφματοσ, που 
δείχνει τθν Τηολί χαμογελαςτι 

ςτθν βράβευςθ τθσ ςτο 
κινθματογραφικό φεςτιβάλ του 

Σεράγεβου αναιρεί τον τίτλο 
κάνοντασ τον να φαίνεται 

ειρωνικό 

19 
Βραδιά τιμισ για τθν 

Αντηελίνα Τηολί 
(Ανϊνυμο άρκρο) 

12/10/2011 Βιμα Φλασ 290 
Κετικό. Ρροωκεί ςτον ανκρωπιςτικό λόγο 

τθσ πρζςβειρασ του ΟΘΕ. 

http://www.tovima.gr/flash/a

rticle/?aid=423245&wordsin

article=%CE%A4%CE%B6

%CE%BF%CE%BB%CE%

AF%3b%CF%80%CF%81%

CE%AD%CF%83%CE%B2

%CE%B5%CE%B9%CF%8

1%CE%B1%3b%CF%84%C

E%BF%CF%85%3b%CE%9

F%CE%97%CE%95  

Τηολί κατά τθν βράβευςθ με 
άςπρα ροφχα. 

20 

Τηολί: Ολοκλθρϊνει 
το ταξίδι τθσ ςτθ 

Λιβφθ 
(Ανϊνυμο άρκρο) 

10/1/2012 Βιμα Φλασ 490 

Κετικό. Ρροωκεί τθν δράςθ τθσ Α. Τηολί, 
ωσ Ρρζςβειρασ Καλισ Κελιςεωσ του ΟΘΕ 
και εςτιάηει αποκλειςτικά και μόνο ςτθν 

διιμερθ επίςκεψθ τθσ θκοποιοφ ςτθν 
Λιβφθ κακϊσ και ςτον ανκρωπιςτικό τθσ 
λόγο για τουσ πρόςφυγεσ τθσ περιοχισ. 

http://www.tovima.gr/flash/a

rticle/?aid=424782&wordsin

article=%CE%A4%CE%B6

%CE%BF%CE%BB%CE%

AF%3b%CF%80%CF%81%

CE%AD%CF%83%CE%B2

%CE%B5%CE%B9%CF%8

1%CE%B1%3b%CF%84%C

E%BF%CF%85%3b%CE%9

F%CE%97%CE%95  

Θ Αντηελίνα Τηολί λαμβάνει μια 
πλακζτα από κατοίκουσ 

ξενοδοχείου ςτθν κατεςτραμμζνθ 
από τον πόλεμο Μιηουράτα κατά 
τθν ςθμερινι επίςκεψι τθσ ςτθν 

εν λόγω πόλθ. 

21 

Μακιματα 
ανατροφισ από τθν 

Αντηελίνα Τηολί 
(Ανϊνυμο άρκρο) 

9/3/2012 Βιμα Φλασ 200 

Κετικό. Εςτιάηει ςτα μθνφματα που περνά 
ςτα παιδιά τθσ ςχετικά με το 

ανκρωπιςτικό τθσ ζργο κυμίηοντασ τουσ 
τθν καταγωγι τουσ 

http://www.tovima.gr/flash/a

rticle/?aid=438110&wordsin

article=%CE%A4%CE%B6

%CE%BF%CE%BB%CE%

AF%3b%CF%80%CF%81%

CE%AD%CF%83%CE%B2

%CE%B5%CE%B9%CF%8

1%CE%B1%3b%CF%84%C

E%BF%CF%85%3b%CE%9

F%CE%97%CE%95  

Θ Τηολί χαμογελαςτι φορϊντασ 
λευκά 

22 

Διάςθμεσ γυναίκεσ 
ςε Ραγκόςμια 

Διάςκεψθ 
(Ανϊνυμο άρκρο) 

17/4/2012 Βιμα Φλασ 315 

Κετικό. Δίνει ζμφαςθ ςτον ανκρωπιςτικό 
τθσ λόγο αλλά και ςτθν νζα τθσ 

κινθματογραφικι ταινία που αφορά τθ βία 
που αςκικθκε ςτισ γυναίκεσ του πολζμου 

τθσ Βοςνίασ. 

http://www.tovima.gr/flash/a

rticle/?aid=447652&wordsin

article=%CE%A4%CE%B6

%CE%BF%CE%BB%CE%

AF%3b%CF%80%CF%81%

CE%AD%CF%83%CE%B2

%CE%B5%CE%B9%CF%8

1%CE%B1%3b%CF%84%C

E%BF%CF%85%3b%CE%9

F%CE%97%CE%95  

Θ Τηολί χαμογελαςτι φορϊντασ 
λευκά 

23 

Α. Τηολί: «ειδικι 
απεςταλμζνθ» του 

OHE 
(Ανϊνυμο άρκρο) 

23/4/2012 Βιμα Φλασ 157 

Κετικό. Εςτιάηει ολόκλθρο το περιεχόμενο 
του ςτθν ανάλθψθ των νζων 

διπλωματικϊν κακθκόντων τθσ Τηολί ςτα 
πλαίςια του νζου τθσ ρόλου ωσ Ειδικι 

Απεςταλμζνθ του ΟΘΕ. 

http://www.tovima.gr/flash/a

rticle/?aid=453484&wordsin

article=%CE%A4%CE%B6

%CE%BF%CE%BB%CE%

AF%3b%CF%80%CF%81%

CE%AD%CF%83%CE%B2

%CE%B5%CE%B9%CF%8

1%CE%B1%3b%CF%84%C

E%BF%CF%85%3b%CE%9

F%CE%97%CE%95  

Θ Τηολί χαμογελαςτι φορϊντασ 
λευκά 

http://www.tovima.gr/flash/article/?aid=406753&wordsinarticle=%CE%A4%CE%B6%CE%BF%CE%BB%CE%AF%3b%CF%80%CF%81%CE%AD%CF%83%CE%B2%CE%B5%CE%B9%CF%81%CE%B1%3b%CF%84%CE%BF%CF%85%3b%CE%9F%CE%97%CE%95
http://www.tovima.gr/flash/article/?aid=406753&wordsinarticle=%CE%A4%CE%B6%CE%BF%CE%BB%CE%AF%3b%CF%80%CF%81%CE%AD%CF%83%CE%B2%CE%B5%CE%B9%CF%81%CE%B1%3b%CF%84%CE%BF%CF%85%3b%CE%9F%CE%97%CE%95
http://www.tovima.gr/flash/article/?aid=406753&wordsinarticle=%CE%A4%CE%B6%CE%BF%CE%BB%CE%AF%3b%CF%80%CF%81%CE%AD%CF%83%CE%B2%CE%B5%CE%B9%CF%81%CE%B1%3b%CF%84%CE%BF%CF%85%3b%CE%9F%CE%97%CE%95
http://www.tovima.gr/flash/article/?aid=406753&wordsinarticle=%CE%A4%CE%B6%CE%BF%CE%BB%CE%AF%3b%CF%80%CF%81%CE%AD%CF%83%CE%B2%CE%B5%CE%B9%CF%81%CE%B1%3b%CF%84%CE%BF%CF%85%3b%CE%9F%CE%97%CE%95
http://www.tovima.gr/flash/article/?aid=406753&wordsinarticle=%CE%A4%CE%B6%CE%BF%CE%BB%CE%AF%3b%CF%80%CF%81%CE%AD%CF%83%CE%B2%CE%B5%CE%B9%CF%81%CE%B1%3b%CF%84%CE%BF%CF%85%3b%CE%9F%CE%97%CE%95
http://www.tovima.gr/flash/article/?aid=406753&wordsinarticle=%CE%A4%CE%B6%CE%BF%CE%BB%CE%AF%3b%CF%80%CF%81%CE%AD%CF%83%CE%B2%CE%B5%CE%B9%CF%81%CE%B1%3b%CF%84%CE%BF%CF%85%3b%CE%9F%CE%97%CE%95
http://www.tovima.gr/flash/article/?aid=406753&wordsinarticle=%CE%A4%CE%B6%CE%BF%CE%BB%CE%AF%3b%CF%80%CF%81%CE%AD%CF%83%CE%B2%CE%B5%CE%B9%CF%81%CE%B1%3b%CF%84%CE%BF%CF%85%3b%CE%9F%CE%97%CE%95
http://www.tovima.gr/flash/article/?aid=406753&wordsinarticle=%CE%A4%CE%B6%CE%BF%CE%BB%CE%AF%3b%CF%80%CF%81%CE%AD%CF%83%CE%B2%CE%B5%CE%B9%CF%81%CE%B1%3b%CF%84%CE%BF%CF%85%3b%CE%9F%CE%97%CE%95
http://www.tovima.gr/flash/article/?aid=406753&wordsinarticle=%CE%A4%CE%B6%CE%BF%CE%BB%CE%AF%3b%CF%80%CF%81%CE%AD%CF%83%CE%B2%CE%B5%CE%B9%CF%81%CE%B1%3b%CF%84%CE%BF%CF%85%3b%CE%9F%CE%97%CE%95
http://www.tovima.gr/flash/article/?aid=406753&wordsinarticle=%CE%A4%CE%B6%CE%BF%CE%BB%CE%AF%3b%CF%80%CF%81%CE%AD%CF%83%CE%B2%CE%B5%CE%B9%CF%81%CE%B1%3b%CF%84%CE%BF%CF%85%3b%CE%9F%CE%97%CE%95
http://www.tovima.gr/flash/article/?aid=413487
http://www.tovima.gr/flash/article/?aid=413487
http://www.tovima.gr/flash/article/?aid=423245&wordsinarticle=%CE%A4%CE%B6%CE%BF%CE%BB%CE%AF%3b%CF%80%CF%81%CE%AD%CF%83%CE%B2%CE%B5%CE%B9%CF%81%CE%B1%3b%CF%84%CE%BF%CF%85%3b%CE%9F%CE%97%CE%95
http://www.tovima.gr/flash/article/?aid=423245&wordsinarticle=%CE%A4%CE%B6%CE%BF%CE%BB%CE%AF%3b%CF%80%CF%81%CE%AD%CF%83%CE%B2%CE%B5%CE%B9%CF%81%CE%B1%3b%CF%84%CE%BF%CF%85%3b%CE%9F%CE%97%CE%95
http://www.tovima.gr/flash/article/?aid=423245&wordsinarticle=%CE%A4%CE%B6%CE%BF%CE%BB%CE%AF%3b%CF%80%CF%81%CE%AD%CF%83%CE%B2%CE%B5%CE%B9%CF%81%CE%B1%3b%CF%84%CE%BF%CF%85%3b%CE%9F%CE%97%CE%95
http://www.tovima.gr/flash/article/?aid=423245&wordsinarticle=%CE%A4%CE%B6%CE%BF%CE%BB%CE%AF%3b%CF%80%CF%81%CE%AD%CF%83%CE%B2%CE%B5%CE%B9%CF%81%CE%B1%3b%CF%84%CE%BF%CF%85%3b%CE%9F%CE%97%CE%95
http://www.tovima.gr/flash/article/?aid=423245&wordsinarticle=%CE%A4%CE%B6%CE%BF%CE%BB%CE%AF%3b%CF%80%CF%81%CE%AD%CF%83%CE%B2%CE%B5%CE%B9%CF%81%CE%B1%3b%CF%84%CE%BF%CF%85%3b%CE%9F%CE%97%CE%95
http://www.tovima.gr/flash/article/?aid=423245&wordsinarticle=%CE%A4%CE%B6%CE%BF%CE%BB%CE%AF%3b%CF%80%CF%81%CE%AD%CF%83%CE%B2%CE%B5%CE%B9%CF%81%CE%B1%3b%CF%84%CE%BF%CF%85%3b%CE%9F%CE%97%CE%95
http://www.tovima.gr/flash/article/?aid=423245&wordsinarticle=%CE%A4%CE%B6%CE%BF%CE%BB%CE%AF%3b%CF%80%CF%81%CE%AD%CF%83%CE%B2%CE%B5%CE%B9%CF%81%CE%B1%3b%CF%84%CE%BF%CF%85%3b%CE%9F%CE%97%CE%95
http://www.tovima.gr/flash/article/?aid=423245&wordsinarticle=%CE%A4%CE%B6%CE%BF%CE%BB%CE%AF%3b%CF%80%CF%81%CE%AD%CF%83%CE%B2%CE%B5%CE%B9%CF%81%CE%B1%3b%CF%84%CE%BF%CF%85%3b%CE%9F%CE%97%CE%95
http://www.tovima.gr/flash/article/?aid=423245&wordsinarticle=%CE%A4%CE%B6%CE%BF%CE%BB%CE%AF%3b%CF%80%CF%81%CE%AD%CF%83%CE%B2%CE%B5%CE%B9%CF%81%CE%B1%3b%CF%84%CE%BF%CF%85%3b%CE%9F%CE%97%CE%95
http://www.tovima.gr/flash/article/?aid=423245&wordsinarticle=%CE%A4%CE%B6%CE%BF%CE%BB%CE%AF%3b%CF%80%CF%81%CE%AD%CF%83%CE%B2%CE%B5%CE%B9%CF%81%CE%B1%3b%CF%84%CE%BF%CF%85%3b%CE%9F%CE%97%CE%95
http://www.tovima.gr/flash/article/?aid=424782&wordsinarticle=%CE%A4%CE%B6%CE%BF%CE%BB%CE%AF%3b%CF%80%CF%81%CE%AD%CF%83%CE%B2%CE%B5%CE%B9%CF%81%CE%B1%3b%CF%84%CE%BF%CF%85%3b%CE%9F%CE%97%CE%95
http://www.tovima.gr/flash/article/?aid=424782&wordsinarticle=%CE%A4%CE%B6%CE%BF%CE%BB%CE%AF%3b%CF%80%CF%81%CE%AD%CF%83%CE%B2%CE%B5%CE%B9%CF%81%CE%B1%3b%CF%84%CE%BF%CF%85%3b%CE%9F%CE%97%CE%95
http://www.tovima.gr/flash/article/?aid=424782&wordsinarticle=%CE%A4%CE%B6%CE%BF%CE%BB%CE%AF%3b%CF%80%CF%81%CE%AD%CF%83%CE%B2%CE%B5%CE%B9%CF%81%CE%B1%3b%CF%84%CE%BF%CF%85%3b%CE%9F%CE%97%CE%95
http://www.tovima.gr/flash/article/?aid=424782&wordsinarticle=%CE%A4%CE%B6%CE%BF%CE%BB%CE%AF%3b%CF%80%CF%81%CE%AD%CF%83%CE%B2%CE%B5%CE%B9%CF%81%CE%B1%3b%CF%84%CE%BF%CF%85%3b%CE%9F%CE%97%CE%95
http://www.tovima.gr/flash/article/?aid=424782&wordsinarticle=%CE%A4%CE%B6%CE%BF%CE%BB%CE%AF%3b%CF%80%CF%81%CE%AD%CF%83%CE%B2%CE%B5%CE%B9%CF%81%CE%B1%3b%CF%84%CE%BF%CF%85%3b%CE%9F%CE%97%CE%95
http://www.tovima.gr/flash/article/?aid=424782&wordsinarticle=%CE%A4%CE%B6%CE%BF%CE%BB%CE%AF%3b%CF%80%CF%81%CE%AD%CF%83%CE%B2%CE%B5%CE%B9%CF%81%CE%B1%3b%CF%84%CE%BF%CF%85%3b%CE%9F%CE%97%CE%95
http://www.tovima.gr/flash/article/?aid=424782&wordsinarticle=%CE%A4%CE%B6%CE%BF%CE%BB%CE%AF%3b%CF%80%CF%81%CE%AD%CF%83%CE%B2%CE%B5%CE%B9%CF%81%CE%B1%3b%CF%84%CE%BF%CF%85%3b%CE%9F%CE%97%CE%95
http://www.tovima.gr/flash/article/?aid=424782&wordsinarticle=%CE%A4%CE%B6%CE%BF%CE%BB%CE%AF%3b%CF%80%CF%81%CE%AD%CF%83%CE%B2%CE%B5%CE%B9%CF%81%CE%B1%3b%CF%84%CE%BF%CF%85%3b%CE%9F%CE%97%CE%95
http://www.tovima.gr/flash/article/?aid=424782&wordsinarticle=%CE%A4%CE%B6%CE%BF%CE%BB%CE%AF%3b%CF%80%CF%81%CE%AD%CF%83%CE%B2%CE%B5%CE%B9%CF%81%CE%B1%3b%CF%84%CE%BF%CF%85%3b%CE%9F%CE%97%CE%95
http://www.tovima.gr/flash/article/?aid=424782&wordsinarticle=%CE%A4%CE%B6%CE%BF%CE%BB%CE%AF%3b%CF%80%CF%81%CE%AD%CF%83%CE%B2%CE%B5%CE%B9%CF%81%CE%B1%3b%CF%84%CE%BF%CF%85%3b%CE%9F%CE%97%CE%95
http://www.tovima.gr/flash/article/?aid=438110&wordsinarticle=%CE%A4%CE%B6%CE%BF%CE%BB%CE%AF%3b%CF%80%CF%81%CE%AD%CF%83%CE%B2%CE%B5%CE%B9%CF%81%CE%B1%3b%CF%84%CE%BF%CF%85%3b%CE%9F%CE%97%CE%95
http://www.tovima.gr/flash/article/?aid=438110&wordsinarticle=%CE%A4%CE%B6%CE%BF%CE%BB%CE%AF%3b%CF%80%CF%81%CE%AD%CF%83%CE%B2%CE%B5%CE%B9%CF%81%CE%B1%3b%CF%84%CE%BF%CF%85%3b%CE%9F%CE%97%CE%95
http://www.tovima.gr/flash/article/?aid=438110&wordsinarticle=%CE%A4%CE%B6%CE%BF%CE%BB%CE%AF%3b%CF%80%CF%81%CE%AD%CF%83%CE%B2%CE%B5%CE%B9%CF%81%CE%B1%3b%CF%84%CE%BF%CF%85%3b%CE%9F%CE%97%CE%95
http://www.tovima.gr/flash/article/?aid=438110&wordsinarticle=%CE%A4%CE%B6%CE%BF%CE%BB%CE%AF%3b%CF%80%CF%81%CE%AD%CF%83%CE%B2%CE%B5%CE%B9%CF%81%CE%B1%3b%CF%84%CE%BF%CF%85%3b%CE%9F%CE%97%CE%95
http://www.tovima.gr/flash/article/?aid=438110&wordsinarticle=%CE%A4%CE%B6%CE%BF%CE%BB%CE%AF%3b%CF%80%CF%81%CE%AD%CF%83%CE%B2%CE%B5%CE%B9%CF%81%CE%B1%3b%CF%84%CE%BF%CF%85%3b%CE%9F%CE%97%CE%95
http://www.tovima.gr/flash/article/?aid=438110&wordsinarticle=%CE%A4%CE%B6%CE%BF%CE%BB%CE%AF%3b%CF%80%CF%81%CE%AD%CF%83%CE%B2%CE%B5%CE%B9%CF%81%CE%B1%3b%CF%84%CE%BF%CF%85%3b%CE%9F%CE%97%CE%95
http://www.tovima.gr/flash/article/?aid=438110&wordsinarticle=%CE%A4%CE%B6%CE%BF%CE%BB%CE%AF%3b%CF%80%CF%81%CE%AD%CF%83%CE%B2%CE%B5%CE%B9%CF%81%CE%B1%3b%CF%84%CE%BF%CF%85%3b%CE%9F%CE%97%CE%95
http://www.tovima.gr/flash/article/?aid=438110&wordsinarticle=%CE%A4%CE%B6%CE%BF%CE%BB%CE%AF%3b%CF%80%CF%81%CE%AD%CF%83%CE%B2%CE%B5%CE%B9%CF%81%CE%B1%3b%CF%84%CE%BF%CF%85%3b%CE%9F%CE%97%CE%95
http://www.tovima.gr/flash/article/?aid=438110&wordsinarticle=%CE%A4%CE%B6%CE%BF%CE%BB%CE%AF%3b%CF%80%CF%81%CE%AD%CF%83%CE%B2%CE%B5%CE%B9%CF%81%CE%B1%3b%CF%84%CE%BF%CF%85%3b%CE%9F%CE%97%CE%95
http://www.tovima.gr/flash/article/?aid=438110&wordsinarticle=%CE%A4%CE%B6%CE%BF%CE%BB%CE%AF%3b%CF%80%CF%81%CE%AD%CF%83%CE%B2%CE%B5%CE%B9%CF%81%CE%B1%3b%CF%84%CE%BF%CF%85%3b%CE%9F%CE%97%CE%95
http://www.tovima.gr/flash/article/?aid=447652&wordsinarticle=%CE%A4%CE%B6%CE%BF%CE%BB%CE%AF%3b%CF%80%CF%81%CE%AD%CF%83%CE%B2%CE%B5%CE%B9%CF%81%CE%B1%3b%CF%84%CE%BF%CF%85%3b%CE%9F%CE%97%CE%95
http://www.tovima.gr/flash/article/?aid=447652&wordsinarticle=%CE%A4%CE%B6%CE%BF%CE%BB%CE%AF%3b%CF%80%CF%81%CE%AD%CF%83%CE%B2%CE%B5%CE%B9%CF%81%CE%B1%3b%CF%84%CE%BF%CF%85%3b%CE%9F%CE%97%CE%95
http://www.tovima.gr/flash/article/?aid=447652&wordsinarticle=%CE%A4%CE%B6%CE%BF%CE%BB%CE%AF%3b%CF%80%CF%81%CE%AD%CF%83%CE%B2%CE%B5%CE%B9%CF%81%CE%B1%3b%CF%84%CE%BF%CF%85%3b%CE%9F%CE%97%CE%95
http://www.tovima.gr/flash/article/?aid=447652&wordsinarticle=%CE%A4%CE%B6%CE%BF%CE%BB%CE%AF%3b%CF%80%CF%81%CE%AD%CF%83%CE%B2%CE%B5%CE%B9%CF%81%CE%B1%3b%CF%84%CE%BF%CF%85%3b%CE%9F%CE%97%CE%95
http://www.tovima.gr/flash/article/?aid=447652&wordsinarticle=%CE%A4%CE%B6%CE%BF%CE%BB%CE%AF%3b%CF%80%CF%81%CE%AD%CF%83%CE%B2%CE%B5%CE%B9%CF%81%CE%B1%3b%CF%84%CE%BF%CF%85%3b%CE%9F%CE%97%CE%95
http://www.tovima.gr/flash/article/?aid=447652&wordsinarticle=%CE%A4%CE%B6%CE%BF%CE%BB%CE%AF%3b%CF%80%CF%81%CE%AD%CF%83%CE%B2%CE%B5%CE%B9%CF%81%CE%B1%3b%CF%84%CE%BF%CF%85%3b%CE%9F%CE%97%CE%95
http://www.tovima.gr/flash/article/?aid=447652&wordsinarticle=%CE%A4%CE%B6%CE%BF%CE%BB%CE%AF%3b%CF%80%CF%81%CE%AD%CF%83%CE%B2%CE%B5%CE%B9%CF%81%CE%B1%3b%CF%84%CE%BF%CF%85%3b%CE%9F%CE%97%CE%95
http://www.tovima.gr/flash/article/?aid=447652&wordsinarticle=%CE%A4%CE%B6%CE%BF%CE%BB%CE%AF%3b%CF%80%CF%81%CE%AD%CF%83%CE%B2%CE%B5%CE%B9%CF%81%CE%B1%3b%CF%84%CE%BF%CF%85%3b%CE%9F%CE%97%CE%95
http://www.tovima.gr/flash/article/?aid=447652&wordsinarticle=%CE%A4%CE%B6%CE%BF%CE%BB%CE%AF%3b%CF%80%CF%81%CE%AD%CF%83%CE%B2%CE%B5%CE%B9%CF%81%CE%B1%3b%CF%84%CE%BF%CF%85%3b%CE%9F%CE%97%CE%95
http://www.tovima.gr/flash/article/?aid=447652&wordsinarticle=%CE%A4%CE%B6%CE%BF%CE%BB%CE%AF%3b%CF%80%CF%81%CE%AD%CF%83%CE%B2%CE%B5%CE%B9%CF%81%CE%B1%3b%CF%84%CE%BF%CF%85%3b%CE%9F%CE%97%CE%95
http://www.tovima.gr/flash/article/?aid=453484&wordsinarticle=%CE%A4%CE%B6%CE%BF%CE%BB%CE%AF%3b%CF%80%CF%81%CE%AD%CF%83%CE%B2%CE%B5%CE%B9%CF%81%CE%B1%3b%CF%84%CE%BF%CF%85%3b%CE%9F%CE%97%CE%95
http://www.tovima.gr/flash/article/?aid=453484&wordsinarticle=%CE%A4%CE%B6%CE%BF%CE%BB%CE%AF%3b%CF%80%CF%81%CE%AD%CF%83%CE%B2%CE%B5%CE%B9%CF%81%CE%B1%3b%CF%84%CE%BF%CF%85%3b%CE%9F%CE%97%CE%95
http://www.tovima.gr/flash/article/?aid=453484&wordsinarticle=%CE%A4%CE%B6%CE%BF%CE%BB%CE%AF%3b%CF%80%CF%81%CE%AD%CF%83%CE%B2%CE%B5%CE%B9%CF%81%CE%B1%3b%CF%84%CE%BF%CF%85%3b%CE%9F%CE%97%CE%95
http://www.tovima.gr/flash/article/?aid=453484&wordsinarticle=%CE%A4%CE%B6%CE%BF%CE%BB%CE%AF%3b%CF%80%CF%81%CE%AD%CF%83%CE%B2%CE%B5%CE%B9%CF%81%CE%B1%3b%CF%84%CE%BF%CF%85%3b%CE%9F%CE%97%CE%95
http://www.tovima.gr/flash/article/?aid=453484&wordsinarticle=%CE%A4%CE%B6%CE%BF%CE%BB%CE%AF%3b%CF%80%CF%81%CE%AD%CF%83%CE%B2%CE%B5%CE%B9%CF%81%CE%B1%3b%CF%84%CE%BF%CF%85%3b%CE%9F%CE%97%CE%95
http://www.tovima.gr/flash/article/?aid=453484&wordsinarticle=%CE%A4%CE%B6%CE%BF%CE%BB%CE%AF%3b%CF%80%CF%81%CE%AD%CF%83%CE%B2%CE%B5%CE%B9%CF%81%CE%B1%3b%CF%84%CE%BF%CF%85%3b%CE%9F%CE%97%CE%95
http://www.tovima.gr/flash/article/?aid=453484&wordsinarticle=%CE%A4%CE%B6%CE%BF%CE%BB%CE%AF%3b%CF%80%CF%81%CE%AD%CF%83%CE%B2%CE%B5%CE%B9%CF%81%CE%B1%3b%CF%84%CE%BF%CF%85%3b%CE%9F%CE%97%CE%95
http://www.tovima.gr/flash/article/?aid=453484&wordsinarticle=%CE%A4%CE%B6%CE%BF%CE%BB%CE%AF%3b%CF%80%CF%81%CE%AD%CF%83%CE%B2%CE%B5%CE%B9%CF%81%CE%B1%3b%CF%84%CE%BF%CF%85%3b%CE%9F%CE%97%CE%95
http://www.tovima.gr/flash/article/?aid=453484&wordsinarticle=%CE%A4%CE%B6%CE%BF%CE%BB%CE%AF%3b%CF%80%CF%81%CE%AD%CF%83%CE%B2%CE%B5%CE%B9%CF%81%CE%B1%3b%CF%84%CE%BF%CF%85%3b%CE%9F%CE%97%CE%95
http://www.tovima.gr/flash/article/?aid=453484&wordsinarticle=%CE%A4%CE%B6%CE%BF%CE%BB%CE%AF%3b%CF%80%CF%81%CE%AD%CF%83%CE%B2%CE%B5%CE%B9%CF%81%CE%B1%3b%CF%84%CE%BF%CF%85%3b%CE%9F%CE%97%CE%95
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24 
Θ Αντηελίνα Τηολί 

ςτο Εκουαδόρ 
(Ανϊνυμο άρκρο) 

21/6/2012 Βιμα Φλασ 190 

Κετικό. αναφζρει ζνα μζροσ από τθν 
διπλωματικι  αποςτολι τθσ Τηολί ςτο 

Εκουαδόρ ωσ Ειδικι Απεςταλμζνθ του ΟΘΕ 
και τθν ςυνάντθςθ τθσ με τον Υπουργό 

Εξωτερικϊν τθσ χϊρασ για τθν προάςπιςθ 
των δικαιωμάτων των προςφφγων. 

http://www.tovima.gr/flash/a

rticle/?aid=454312&wordsin

article=%CE%A4%CE%B6

%CE%BF%CE%BB%CE%

AF%3b%CF%80%CF%81%

CE%AD%CF%83%CE%B2

%CE%B5%CE%B9%CF%8

1%CE%B1%3b%CF%84%C

E%BF%CF%85%3b%CE%9

F%CE%97%CE%95  

Θ Τηολί δίπλα ςτον Αντόνιο 
Γκουτζρεσ 

25 

Α. Τηολί: δϊριςε 
$100.000 για τουσ 

πρόςφυγεσ 
(Ανϊνυμο άρκρο) 

5/4/2013 Βιμα Φλασ 272 

Κετικό. Ρροωκεί το ζργο τθσ, κακϊσ 
αναφζρεται ςτθν προςφορά των $100.000 
που πρόςφερε θ Α. Τηολί για τθν ςτιριξθ 

των Σφριων προςφφγων. 

http://www.tovima.gr/flash/a

rticle/?aid=463443&wordsin

article=%CE%A4%CE%B6

%CE%BF%CE%BB%CE%

AF%3b%CF%80%CF%81%

CE%AD%CF%83%CE%B2

%CE%B5%CE%B9%CF%8

1%CE%B1%3b%CF%84%C

E%BF%CF%85%3b%CE%9

F%CE%97%CE%95  

Τηολί/πρόςωπο 

26 

Θ Μαντόνα και θ 
Τηολί 

χρθματοδοτοφν τθν 
παιδεία ςτον Τρίτο 

Κόςμο 
(Ανϊνυμο άρκρο) 

29/3/2013 Βιμα Φλασ 324 

Κετικό. Αναφζρεται ςτο άνοιγμα του  
ςχολείου κθλζων ςτο Αφγανιςτάν, μια 
δράςθ ςτθν οποία πρωτοςτάτθςε θ Α. 
Τηολί και ςτθ προςπάκεια εξεφρεςθσ 

οικονομικϊν πόρων για ανάλογεσ 
ενζργειεσ. Το δθμοςίευμα, αν και δεν 
διάκειται αρνθτικά προσ τθν Α. Τηολί,  

αποδυναμϊνει τθν εν λόγω δράςθ 
παρουςιάηοντάσ τθν μεταξφ άλλων, ςτισ 

οποίεσ ζχουν προβεί διάςθμεσ 
προςωπικότθτεσ του Χόλυγουντ με ςτόχο 

τθν προϊκθςθ τθσ καριζρασ τουσ. 

http://www.tovima.gr/flash/a

rticle/?aid=506132&wordsin

article=%CE%A4%CE%B6

%CE%BF%CE%BB%CE%

AF  

Υπάρχουν δφο φωτογραφίεσ. Θ 
μία απεικονίηει τθ Μαντόνα και θ 

άλλθ τθν Α. ηολί δίπλα ςε 
πρόςφυγεσ 

27 

Από το Κονγκό με 
τθν Τηολί ζωσ το 

Μπουζνοσ Άιρεσ με 
τον Κρουη 

(Ανϊνυμο άρκρο) 

19/5/2013 Βιμα Φλασ 450 

Ειδθςεογραφικό. Αναφζρει τθν επίςκεψθ 
τθσ Α. Τηολί ςτο  νοςοκομείο Heal, ςτο 

Κονγκό τθσ Αφρικισ, με ςτόχο τθν 
ευαιςκθτοποίθςθ του κόςμου αναφορικά 
με τουσ βιαςμοφσ ςτισ εμπόλεμεσ ηϊνεσ. 
Το δθμοςίευμα μνθμονεφει το εν λόγω 
ταξίδι ςε ςυνδυαςμό με ταξίδια άλλων 
διαςιμων θκοποιϊν για τθν προϊκθςθ 
τθσ κινθματογραφικισ τουσ καριζρασ. 

http://www.tovima.gr/flash/a

rticle/?aid=504951&wordsin

article=%CE%A4%CE%B6

%CE%BF%CE%BB%CE%

AF  

Υπάρχουν δφο φωτογραφίεσ. Θ 
μία απεικονίηει τθν Α. Τηολί και θ 

άλλθ τον Τομ Κρουη 

28 

on air 
Θ ωραία και το 

«τζρασ» 
(του Βίδου Κοςμά) 

25/6/2013 Γνϊμεσ 450 

Αρνθτικό. Ραρουςιάηει τθ φιλανκρωπία 
τθσ Α. Τηολί και τισ δράςεισ τθσ ςτα 

πλαίςια του ΟΘΕ, ωσ μζςα που θ διάςθμθ 
θκοποιόσ χρθςιμοποιεί για να παραμείνει 

ςτθ δθμοςιότθτα. 

http://www.tovima.gr/opinio

ns/article/?aid=513067&wor

dsinarticle=%CE%A4%CE%

B6%CE%BF%CE%BB%CE

%AF  

Θ Τηολί χαμογελαςτι φορϊντασ 
μαφρθ τουαλζτα 

29 

Ρρεμιζρα τθσ Τηολί 
ςτο Συμβοφλιο 

Αςφαλείασ του ΟΘΕ 
(Ανϊνυμο άρκρο) 

12/8/2013 Κόςμοσ 45 
Ειδθςεογραφικό. Αναφζρεται ςτθν 

αποδοχι τθσ Α. Τηολί ςτουσ κόπουσ του 
Συμβουλίου Αςφαλείασ του ΟΘΕ 

http://www.tovima.gr/world/

article/?aid=519207&wordsi

narticle=%CE%A4%CE%B6

%CE%BF%CE%BB%CE%

AF  

Θ θκοποιόσ απθφκυνε ζκκλθςθ να 
δοκεί απόλυτθ προτεραιότθτα 

ςτον αγϊνα κατά των βιαςμϊν ςτθ 
διάρκεια πολζμων 

30 

Κα ςϊςει θ 
φιλανκρωπία τον 

κόςμο; 
(τθσ Ζρθσ Βαρδάκθ) 

28/3/2014 Βθmagazino 2.500 

Επικριτικό. Επιχειρεί να διειςδφςει ςτθ 
διπλωματία των διαςιμων και αναφζρεται 

με ειρωνικό φφοσ ςτο πρόςωπο τθσ  Α. 
Τηολί, τθσ ςταρ που «επιδίδεται ςε 

μαρακϊνιο καλϊν πράξεων και 
αναδεικνφεται ςε μια ςφγχρονθ Μθτζρα 

Τερζηα». 

http://www.tovima.gr/vimag

azino/views/article/?aid=526

034&wordsinarticle=%CE%

A4%CE%B6%CE%BF%CE

%BB%CE%AF  

Θ Τηολί κατά τθν διάρκεια 
φιλανκρωπικοφ ζργου ςε 

πρόςφυγεσ 

31 

Θ Αντηελίνα Τηολί 
ξζςπαςε ςε δάκρυα 
ςτθ Σρεμπρζνιτςα 
(Ανϊνυμο άρκρο) 

10/6/2014 Κόςμοσ 345 
Κετικό. Ρροςπακεί να αποδϊςει τα 

ςυναιςκιματα λφπθσ τθσ Α. Τηολί για τα 
κφματα τθσ Σρεμπρζνιτςα 

http://www.tovima.gr/world/

article/?aid=581536&wordsi

narticle=%CE%A4%CE%B6

%CE%BF%CE%BB%CE%

AF  

Θ Τηολί ςτθν κθδεία των κυμάτων 
μαυροφορεμζνθ 

33 

Διάςκεψθ για τθ 
ςεξουαλικι βία ςτον 

πόλεμο υπό τθν 
αιγίδα Χζιγκ-Τηολί 
(Ανϊνυμο άρκρο) 

10/6/2014 Κόςμοσ 345 
Κετικό. Αναφζρεται ςτθν ζναρξθ τθσ 
τετραμεροφσ  διεκνοφσ διάςκεψθσ με 
κζμα τθ ςεξουαλικι βία ςτον πόλεμο 

http://www.tovima.gr/world/

article/?aid=604565&wordsi

narticle=%CE%A4%CE%B6

%CE%BF%CE%BB%CE%

AF  

Τηολί και Ουίλιαμ Χζιγκ 

http://www.tovima.gr/flash/article/?aid=454312&wordsinarticle=%CE%A4%CE%B6%CE%BF%CE%BB%CE%AF%3b%CF%80%CF%81%CE%AD%CF%83%CE%B2%CE%B5%CE%B9%CF%81%CE%B1%3b%CF%84%CE%BF%CF%85%3b%CE%9F%CE%97%CE%95
http://www.tovima.gr/flash/article/?aid=454312&wordsinarticle=%CE%A4%CE%B6%CE%BF%CE%BB%CE%AF%3b%CF%80%CF%81%CE%AD%CF%83%CE%B2%CE%B5%CE%B9%CF%81%CE%B1%3b%CF%84%CE%BF%CF%85%3b%CE%9F%CE%97%CE%95
http://www.tovima.gr/flash/article/?aid=454312&wordsinarticle=%CE%A4%CE%B6%CE%BF%CE%BB%CE%AF%3b%CF%80%CF%81%CE%AD%CF%83%CE%B2%CE%B5%CE%B9%CF%81%CE%B1%3b%CF%84%CE%BF%CF%85%3b%CE%9F%CE%97%CE%95
http://www.tovima.gr/flash/article/?aid=454312&wordsinarticle=%CE%A4%CE%B6%CE%BF%CE%BB%CE%AF%3b%CF%80%CF%81%CE%AD%CF%83%CE%B2%CE%B5%CE%B9%CF%81%CE%B1%3b%CF%84%CE%BF%CF%85%3b%CE%9F%CE%97%CE%95
http://www.tovima.gr/flash/article/?aid=454312&wordsinarticle=%CE%A4%CE%B6%CE%BF%CE%BB%CE%AF%3b%CF%80%CF%81%CE%AD%CF%83%CE%B2%CE%B5%CE%B9%CF%81%CE%B1%3b%CF%84%CE%BF%CF%85%3b%CE%9F%CE%97%CE%95
http://www.tovima.gr/flash/article/?aid=454312&wordsinarticle=%CE%A4%CE%B6%CE%BF%CE%BB%CE%AF%3b%CF%80%CF%81%CE%AD%CF%83%CE%B2%CE%B5%CE%B9%CF%81%CE%B1%3b%CF%84%CE%BF%CF%85%3b%CE%9F%CE%97%CE%95
http://www.tovima.gr/flash/article/?aid=454312&wordsinarticle=%CE%A4%CE%B6%CE%BF%CE%BB%CE%AF%3b%CF%80%CF%81%CE%AD%CF%83%CE%B2%CE%B5%CE%B9%CF%81%CE%B1%3b%CF%84%CE%BF%CF%85%3b%CE%9F%CE%97%CE%95
http://www.tovima.gr/flash/article/?aid=454312&wordsinarticle=%CE%A4%CE%B6%CE%BF%CE%BB%CE%AF%3b%CF%80%CF%81%CE%AD%CF%83%CE%B2%CE%B5%CE%B9%CF%81%CE%B1%3b%CF%84%CE%BF%CF%85%3b%CE%9F%CE%97%CE%95
http://www.tovima.gr/flash/article/?aid=454312&wordsinarticle=%CE%A4%CE%B6%CE%BF%CE%BB%CE%AF%3b%CF%80%CF%81%CE%AD%CF%83%CE%B2%CE%B5%CE%B9%CF%81%CE%B1%3b%CF%84%CE%BF%CF%85%3b%CE%9F%CE%97%CE%95
http://www.tovima.gr/flash/article/?aid=454312&wordsinarticle=%CE%A4%CE%B6%CE%BF%CE%BB%CE%AF%3b%CF%80%CF%81%CE%AD%CF%83%CE%B2%CE%B5%CE%B9%CF%81%CE%B1%3b%CF%84%CE%BF%CF%85%3b%CE%9F%CE%97%CE%95
http://www.tovima.gr/flash/article/?aid=463443&wordsinarticle=%CE%A4%CE%B6%CE%BF%CE%BB%CE%AF%3b%CF%80%CF%81%CE%AD%CF%83%CE%B2%CE%B5%CE%B9%CF%81%CE%B1%3b%CF%84%CE%BF%CF%85%3b%CE%9F%CE%97%CE%95
http://www.tovima.gr/flash/article/?aid=463443&wordsinarticle=%CE%A4%CE%B6%CE%BF%CE%BB%CE%AF%3b%CF%80%CF%81%CE%AD%CF%83%CE%B2%CE%B5%CE%B9%CF%81%CE%B1%3b%CF%84%CE%BF%CF%85%3b%CE%9F%CE%97%CE%95
http://www.tovima.gr/flash/article/?aid=463443&wordsinarticle=%CE%A4%CE%B6%CE%BF%CE%BB%CE%AF%3b%CF%80%CF%81%CE%AD%CF%83%CE%B2%CE%B5%CE%B9%CF%81%CE%B1%3b%CF%84%CE%BF%CF%85%3b%CE%9F%CE%97%CE%95
http://www.tovima.gr/flash/article/?aid=463443&wordsinarticle=%CE%A4%CE%B6%CE%BF%CE%BB%CE%AF%3b%CF%80%CF%81%CE%AD%CF%83%CE%B2%CE%B5%CE%B9%CF%81%CE%B1%3b%CF%84%CE%BF%CF%85%3b%CE%9F%CE%97%CE%95
http://www.tovima.gr/flash/article/?aid=463443&wordsinarticle=%CE%A4%CE%B6%CE%BF%CE%BB%CE%AF%3b%CF%80%CF%81%CE%AD%CF%83%CE%B2%CE%B5%CE%B9%CF%81%CE%B1%3b%CF%84%CE%BF%CF%85%3b%CE%9F%CE%97%CE%95
http://www.tovima.gr/flash/article/?aid=463443&wordsinarticle=%CE%A4%CE%B6%CE%BF%CE%BB%CE%AF%3b%CF%80%CF%81%CE%AD%CF%83%CE%B2%CE%B5%CE%B9%CF%81%CE%B1%3b%CF%84%CE%BF%CF%85%3b%CE%9F%CE%97%CE%95
http://www.tovima.gr/flash/article/?aid=463443&wordsinarticle=%CE%A4%CE%B6%CE%BF%CE%BB%CE%AF%3b%CF%80%CF%81%CE%AD%CF%83%CE%B2%CE%B5%CE%B9%CF%81%CE%B1%3b%CF%84%CE%BF%CF%85%3b%CE%9F%CE%97%CE%95
http://www.tovima.gr/flash/article/?aid=463443&wordsinarticle=%CE%A4%CE%B6%CE%BF%CE%BB%CE%AF%3b%CF%80%CF%81%CE%AD%CF%83%CE%B2%CE%B5%CE%B9%CF%81%CE%B1%3b%CF%84%CE%BF%CF%85%3b%CE%9F%CE%97%CE%95
http://www.tovima.gr/flash/article/?aid=463443&wordsinarticle=%CE%A4%CE%B6%CE%BF%CE%BB%CE%AF%3b%CF%80%CF%81%CE%AD%CF%83%CE%B2%CE%B5%CE%B9%CF%81%CE%B1%3b%CF%84%CE%BF%CF%85%3b%CE%9F%CE%97%CE%95
http://www.tovima.gr/flash/article/?aid=463443&wordsinarticle=%CE%A4%CE%B6%CE%BF%CE%BB%CE%AF%3b%CF%80%CF%81%CE%AD%CF%83%CE%B2%CE%B5%CE%B9%CF%81%CE%B1%3b%CF%84%CE%BF%CF%85%3b%CE%9F%CE%97%CE%95
http://www.tovima.gr/flash/article/?aid=506132&wordsinarticle=%CE%A4%CE%B6%CE%BF%CE%BB%CE%AF
http://www.tovima.gr/flash/article/?aid=506132&wordsinarticle=%CE%A4%CE%B6%CE%BF%CE%BB%CE%AF
http://www.tovima.gr/flash/article/?aid=506132&wordsinarticle=%CE%A4%CE%B6%CE%BF%CE%BB%CE%AF
http://www.tovima.gr/flash/article/?aid=506132&wordsinarticle=%CE%A4%CE%B6%CE%BF%CE%BB%CE%AF
http://www.tovima.gr/flash/article/?aid=506132&wordsinarticle=%CE%A4%CE%B6%CE%BF%CE%BB%CE%AF
http://www.tovima.gr/flash/article/?aid=504951&wordsinarticle=%CE%A4%CE%B6%CE%BF%CE%BB%CE%AF
http://www.tovima.gr/flash/article/?aid=504951&wordsinarticle=%CE%A4%CE%B6%CE%BF%CE%BB%CE%AF
http://www.tovima.gr/flash/article/?aid=504951&wordsinarticle=%CE%A4%CE%B6%CE%BF%CE%BB%CE%AF
http://www.tovima.gr/flash/article/?aid=504951&wordsinarticle=%CE%A4%CE%B6%CE%BF%CE%BB%CE%AF
http://www.tovima.gr/flash/article/?aid=504951&wordsinarticle=%CE%A4%CE%B6%CE%BF%CE%BB%CE%AF
http://www.tovima.gr/opinions/article/?aid=513067&wordsinarticle=%CE%A4%CE%B6%CE%BF%CE%BB%CE%AF
http://www.tovima.gr/opinions/article/?aid=513067&wordsinarticle=%CE%A4%CE%B6%CE%BF%CE%BB%CE%AF
http://www.tovima.gr/opinions/article/?aid=513067&wordsinarticle=%CE%A4%CE%B6%CE%BF%CE%BB%CE%AF
http://www.tovima.gr/opinions/article/?aid=513067&wordsinarticle=%CE%A4%CE%B6%CE%BF%CE%BB%CE%AF
http://www.tovima.gr/opinions/article/?aid=513067&wordsinarticle=%CE%A4%CE%B6%CE%BF%CE%BB%CE%AF
http://www.tovima.gr/world/article/?aid=519207&wordsinarticle=%CE%A4%CE%B6%CE%BF%CE%BB%CE%AF
http://www.tovima.gr/world/article/?aid=519207&wordsinarticle=%CE%A4%CE%B6%CE%BF%CE%BB%CE%AF
http://www.tovima.gr/world/article/?aid=519207&wordsinarticle=%CE%A4%CE%B6%CE%BF%CE%BB%CE%AF
http://www.tovima.gr/world/article/?aid=519207&wordsinarticle=%CE%A4%CE%B6%CE%BF%CE%BB%CE%AF
http://www.tovima.gr/world/article/?aid=519207&wordsinarticle=%CE%A4%CE%B6%CE%BF%CE%BB%CE%AF
http://www.tovima.gr/vimagazino/views/article/?aid=526034&wordsinarticle=%CE%A4%CE%B6%CE%BF%CE%BB%CE%AF
http://www.tovima.gr/vimagazino/views/article/?aid=526034&wordsinarticle=%CE%A4%CE%B6%CE%BF%CE%BB%CE%AF
http://www.tovima.gr/vimagazino/views/article/?aid=526034&wordsinarticle=%CE%A4%CE%B6%CE%BF%CE%BB%CE%AF
http://www.tovima.gr/vimagazino/views/article/?aid=526034&wordsinarticle=%CE%A4%CE%B6%CE%BF%CE%BB%CE%AF
http://www.tovima.gr/vimagazino/views/article/?aid=526034&wordsinarticle=%CE%A4%CE%B6%CE%BF%CE%BB%CE%AF
http://www.tovima.gr/world/article/?aid=581536&wordsinarticle=%CE%A4%CE%B6%CE%BF%CE%BB%CE%AF
http://www.tovima.gr/world/article/?aid=581536&wordsinarticle=%CE%A4%CE%B6%CE%BF%CE%BB%CE%AF
http://www.tovima.gr/world/article/?aid=581536&wordsinarticle=%CE%A4%CE%B6%CE%BF%CE%BB%CE%AF
http://www.tovima.gr/world/article/?aid=581536&wordsinarticle=%CE%A4%CE%B6%CE%BF%CE%BB%CE%AF
http://www.tovima.gr/world/article/?aid=581536&wordsinarticle=%CE%A4%CE%B6%CE%BF%CE%BB%CE%AF
http://www.tovima.gr/world/article/?aid=604565&wordsinarticle=%CE%A4%CE%B6%CE%BF%CE%BB%CE%AF
http://www.tovima.gr/world/article/?aid=604565&wordsinarticle=%CE%A4%CE%B6%CE%BF%CE%BB%CE%AF
http://www.tovima.gr/world/article/?aid=604565&wordsinarticle=%CE%A4%CE%B6%CE%BF%CE%BB%CE%AF
http://www.tovima.gr/world/article/?aid=604565&wordsinarticle=%CE%A4%CE%B6%CE%BF%CE%BB%CE%AF
http://www.tovima.gr/world/article/?aid=604565&wordsinarticle=%CE%A4%CE%B6%CE%BF%CE%BB%CE%AF
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34 

Θ ςεξουαλικι βία 
νζο όπλο μαηικισ 

καταςτροφισ 
(τθσ Πλγασ Κλϊντηα) 

11/06/2014 Κοινωνία 1044 

Κετικό. Αναφζρεται ςτθν Ραγκόςμια 
Διάςκεψθ για τον Τερματιςμό τθσ 

Σεξουαλικισ Βίασ ςτισ Ρεριοχζσ Ενόπλων 
Συγκροφςεων. Παξαζέηεη ηκήκα ησλ 

δειψζεσλ ηεο Α. Σδνιφ προωκϊντασ τθ 
δράςθ τθσ για τθν καταπολζμθςθ τθσ βίασ 

των γυναικϊν ςτισ εμπόλεμεσ ηϊνεσ 

http://www.tovima.gr/society

/article/?aid=604975&wordsi

narticle=%CE%A4%CE%96

%CE%9F%CE%9B%CE%9

9 
 

Θ θκοποιόσ Αντηελίνα Τηολί 
αγκαλιάηει μια γυναίκα από το 

Κονγκό ςτο περικϊριο τθσ 
Ραγκόςμιασ Διάςκεψθσ για τον 

Τερματιςμό τθσ Σεξουαλικισ Βίασ 
ςτισ Ρεριοχζσ Ενόπλων 

Συγκροφςεων (PSVI) 

http://www.tovima.gr/society/article/?aid=604975&wordsinarticle=%CE%A4%CE%96%CE%9F%CE%9B%CE%99
http://www.tovima.gr/society/article/?aid=604975&wordsinarticle=%CE%A4%CE%96%CE%9F%CE%9B%CE%99
http://www.tovima.gr/society/article/?aid=604975&wordsinarticle=%CE%A4%CE%96%CE%9F%CE%9B%CE%99
http://www.tovima.gr/society/article/?aid=604975&wordsinarticle=%CE%A4%CE%96%CE%9F%CE%9B%CE%99
http://www.tovima.gr/society/article/?aid=604975&wordsinarticle=%CE%A4%CE%96%CE%9F%CE%9B%CE%99
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Εφημερύδα «Σα Νϋα» 
 

Α/Α 

Σίτλος 
Δημοσιεφματος & 

Αρθρογράφος 

Ημερομηνία 
Δημοσίευσης 

τήλη 
Αριθμός 
λέξεων 

Περιεχόμενο Πηγή Φωτογραφία 

1 
Αλλθλεγγφθ 

(του Λευτζρθ Ρ. 
Ραπαδόπουλου) 

2/2/2005 Ματιζσ 

Καταλαμβάνει 

το 
μεγαλφτερο 
μζροσ του 
φφλλου 

Κετικό. Μνθμονεφει τθ ςυμμετοχι τθσ Α. 
Τηολί ςτο διεκνζσ οικονομικό φόρουμ ςτο 

Νταβόσ τθσ Ελβετίασ, εξυμνϊντασ τθν 
ανκρωπιςτικι τθσ δράςθ. 

Λςτορικό αρχείο Δεν υπάρχει φωτογραφία 

2 

Τουσ 
ςειςμόπλθκτουσ του 
Ρακιςτάν Ορίηοντεσ 
(Ανϊνυμο άρκρο) 

29/11/2005 Ορίηοντεσ 55 

Ειδθςεογραφικό. Μνθμονεφει τθν 
επίςκεψθ τθσ Α. Τηολί και του ςυντρόφου 

ςτο νοςοκομείο του Λςλαμαμπάντ του 
Ρακιςτάν και τθν πρόκεςθ τουσ να 
δωρίςουν 10.000 δολάρια ςτουσ 

προςφυγζσ, που πλιχτθκαν από τον 
ςειςμό του Οκτωβρίου. 

Λςτορικό αρχείο 

Θ φωτογραφία του 
δθμοςιεφματοσ παρουςιάηει τον 
ςφντροφο τθσ Τηολί αγκαλιά με 

τθν υιοκετθμζνθ κόρθ τουσ). 

3 

Το φροφριο των 
πλουςίων 

(Επιμζλεια: ζνα 
Δθμθτρίου) 

25/1/2006 Κόςμοσ 

Καταλαμβάνει 

το 
μεγαλφτερο 
μζροσ του 

φφλου 

Ειδθςεογραφικό. Μνθμονεφει απλά τθν 
παρουςία τθσ Α. Τηολί ςτο διεκνζσ 

παγκόςμιο οικονομικό φόρουμ. 
Λςτορικό αρχείο 

Φωτογραφία με τουσ ιςχυροφσ 
του κόςμου και λεηάντα : Φροφριο 

κυμίηει το Νταβόσ τθσ Ελβετίασ 

4 

«Λςτορικι» 
ςυμφωνία τθσ G8 

για τθν 
καταπολζμθςθ τθσ 
ςεξουαλικισ βίασ 

ςτισ ζνοπλεσ 
ςυγκροφςεισ 

(Ανϊνυμο άρκρο) 
 

11/04/2013 Κόςμοσ  

Ειδθςεογραφικό. Αναφζρεται ςτθ 
ςυμφωνία, ςτθν οποία κατζλθξαν οι 
υπουργοί Εξωτερικϊν τθσ G8 για τθν 

καταπολζμθςθ τθσ ςεξουαλικισ βίασ ςτισ 
ζνοπλεσ ςυγκροφςεισ μνθμονεφοντασ και 
τθν παρουςία τθσ Α. Τηολί ςτθ ςυνάντθςθ 
με τθν ιδιότθτα τθσ  Ειδικισ Απεςταλμζνθσ 

του ΟΘΕ 

http://www.tanea.gr/news/wo

rld/article/5011473/istorikh-

symfwnia-ths-g8-gia-thn-

katapolemhsh-ths-

seksoyalikhs-bias-stis-

enoples-sygkroyseis/ 
 

Φωτογραφία τθσ Α. Τηολί με 
μαντιλα δίπλα ςε ζνα παιδί με τθ 

λεηάντα: «Ζχω ακοφςει 
επιηιςαντεσ βιαςμϊν από τθ 

Βοςνία ζωσ τθ Λαϊκι Δθμοκρατία 
του Κογκό να λζνε ότι αιςκάνονται 

πωσ ο κόςμοσ δε νοιάηεται γι’ 
αυτοφσ (…) και ποιοσ μπορεί να 
τουσ ρίξει άδικο είπε θ ςταρ του 

κινθματογράφου και ειδικι 
απεςταλμζνθ του ΟΘΕ Αντηελίνα 

Τηολί. 

5 

Α.Τηολί θ 
ακτιβίςτρια του 

2013 
(τθσ Γεωργίασ 

Γεωργακαράκου) 

18/1/2014 Ρρόςωπα 

Εκτενζςτατο 
δθμοςίευμα 

που 
εκτείνεται ςε 

ολόκλθρθ 
τθν ςελίδα 
του φφλου. 

Κετικό. Το δθμοςίευμα εξυμνεί τθν 
ανκρωπιςτικι δράςθ τθσ Τηολί  τονίηοντασ 
ότι θ ακτιβιςτικι τθσ δράςθ «δεν ζχει ίχνοσ 

ιδιοτζλειασ, οφτε επαγγελματικισ οφτε 
προςωπικισ» ενϊ αναφζρεται και ςτουσ 

βρετανικοφσ «Τάιμσ» που τθν ανακιρυξαν 
ωσ τθν πιο ςθμαίνουςα ακτιβίςτρια του 

2013 

http://www.tanea.gr/news/cul

ture/article/5075298/antzelin

a-tzoli-h-aktibistria-toy-

2013/  

Θ φωτογραφία που ςυνοδεφει το 
άρκρο είναι εξίςου μεγάλθ 

(παρουςιάηει τθν επίςκεψθ τθσ 
Τηολί ςε ςπίτι οικογζνειασ 
Αφγανϊν ςτθν Καμποφλ) 

προκειμζνου να δϊςει 
μεγαλφτερθ ζμφαςθ ςτα λεγόμενα 

του ςυντάκτθ του μθνφματοσ. 

6 

Αντηελίνα Tηολί: «Για 
πολλοφσ ςτθ 

Βοςνία-Ερηεγοβίνθ θ 
διεκνισ βοικεια 

ζφκαςε πολφ αργά» 
(Ανϊνυμο άρκρο) 

28/3/2014 Κόςμοσ 440 

Κετικό. Μνθμονεφει το ταξίδι τθσ Τηολί ςτο 
Σεράγεβο ςτο πλευρό του  υπουργοφ 

Εξωτερικϊν Ουίλιαμ Χζιγκ για τθν 
αποτροπι τθσ ςεξουαλικισ βίασ ςτισ 

εμπόλεμεσ ηϊνεσ και παρουςιάηει τον 
απολογθτικό λόγο τθσ Τηολί για τθν 

κακυςτζρθςθ τθσ ανκρωπιςτικισ βοικειασ 
ςτθν Βοςνία-Ερηεγοβίνθ. 

http://www.tanea.gr/news/
world/article/5102495/antze

lina-zoli-gia-polloys-sth-
bosnia-erzegobinh-h-

diethnhs-bohtheia-efthase-
poly-arga/ 

Θ φωτογραφία του 
δθμοςιεφματοσ που παρουςιάηει 
τθν Τηολί να φοράει μαφρα ροφχα 
δίνει ζμφαςθ ςτθν απολογία τθσ 

και ςτθν λφπθ τθσ για τθν 
κακυςτζρθςθ τθσ ανκρωπιςτικισ 

βοικειασ ςτο Σεράγεβο. 

7 

Θ Αντηελίνα Τηολί ςε 
διάςκεψθ ςτο 

Σεράγεβο για τθ 
ςεξουαλικι βία ςε 

καιρό πολζμου 
(Ανϊνυμο άρκρο) 

28/3/2014 Κόςμοσ 1801 

Κετικό. Ρροϊκθςθ του ανκρωπιςτικοφ τθσ 
ρόλου και λόγου. Το περιεχόμενο του 

δθμοςιεφματοσ παρουςιάηει τθν 
ςυμμετοχι τθσ Τηολί  ςτθν διάςκεψθ για 
τθν ςεξουαλικι βία ςε καιρό πολζμου. 

http://www.tanea.gr/news/
world/article/5102240/serag

ebo-h-antzelina-tzoli-se-
diaskepsh-gia-th-

seksoyalikh-bia-en-kairw-
polemoy/ 

Φωτογραφία μεγάλου μεγζκουσ, 
που παρουςιάηει τθν Τηολί 

ντυμζνθ ςτα λευκά. 

8 

Δάκρυςε θ Αντηελίνα 
Τηολί ςτθ 

Σρεμπρζνιτςα 
(Ανϊνυμο άρκρο) 

28/3/2014 Κόςμοσ 140 

Κετικό, προωκεί τθν δράςθ τθσ. Το 
περιεχόμενο του δθμοςιεφματοσ εςτιάηει 

ςτθν επίςκεψι τθσ Α. Τηολί ςτο κοιμθτιριο 
Ροτοτςάρι, όπου ζχουν ταφεί τα κφματα 

τθσ ςφαγισ τθσ Σρεμπρζνιτςα. 

http://www.tanea.gr/news/
world/article/5102783/dakry

se-h-antzelina-tzoli-sth-
sremprenitsa/  

Το μικρό ςε ζκταςθ δθμοςίευμα 
αντιςτακμίηεται με τθν παράκεςθ 
14 εικόνων που παρουςιάηουν τθν 
Τηολί με μαφρα και με εμφανι τθ 

λφπθ τθσ για τα κφματα τθσ 
Σρεμπρζνιτςα. Στθν κεντρικι 

εικόνα του δθμοςιεφματοσ θ Τηολί 
παρουςιάηεται ανάμεςα ςτισ 

οικογζνειεσ των κυμάτων. 

http://www.tanea.gr/news/world/article/5011473/istorikh-symfwnia-ths-g8-gia-thn-katapolemhsh-ths-seksoyalikhs-bias-stis-enoples-sygkroyseis/
http://www.tanea.gr/news/world/article/5011473/istorikh-symfwnia-ths-g8-gia-thn-katapolemhsh-ths-seksoyalikhs-bias-stis-enoples-sygkroyseis/
http://www.tanea.gr/news/world/article/5011473/istorikh-symfwnia-ths-g8-gia-thn-katapolemhsh-ths-seksoyalikhs-bias-stis-enoples-sygkroyseis/
http://www.tanea.gr/news/world/article/5011473/istorikh-symfwnia-ths-g8-gia-thn-katapolemhsh-ths-seksoyalikhs-bias-stis-enoples-sygkroyseis/
http://www.tanea.gr/news/world/article/5011473/istorikh-symfwnia-ths-g8-gia-thn-katapolemhsh-ths-seksoyalikhs-bias-stis-enoples-sygkroyseis/
http://www.tanea.gr/news/world/article/5011473/istorikh-symfwnia-ths-g8-gia-thn-katapolemhsh-ths-seksoyalikhs-bias-stis-enoples-sygkroyseis/
http://www.tanea.gr/news/culture/article/5075298/antzelina-tzoli-h-aktibistria-toy-2013/
http://www.tanea.gr/news/culture/article/5075298/antzelina-tzoli-h-aktibistria-toy-2013/
http://www.tanea.gr/news/culture/article/5075298/antzelina-tzoli-h-aktibistria-toy-2013/
http://www.tanea.gr/news/culture/article/5075298/antzelina-tzoli-h-aktibistria-toy-2013/
http://www.tanea.gr/news/world/article/5102783/dakryse-h-antzelina-tzoli-sth-sremprenitsa/
http://www.tanea.gr/news/world/article/5102783/dakryse-h-antzelina-tzoli-sth-sremprenitsa/
http://www.tanea.gr/news/world/article/5102783/dakryse-h-antzelina-tzoli-sth-sremprenitsa/
http://www.tanea.gr/news/world/article/5102783/dakryse-h-antzelina-tzoli-sth-sremprenitsa/
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9 

Αντηελίνα Τηολί και 
Γουίλιαμ Χζιγκ μαηί 
ςτθ μάχθ κατά τθσ 
ςεξουαλικισ βίασ 

ςτον πόλεμο 
(Ανϊνυμο άρκρο) 

10/6/2014 Κόςμοσ 140 

Ειδθςεογραφικό. Το περιεχόμενο του 
αφορά ςτθν  τετραιμερθ διεκνισ 

διάςκεψθ του Λονδίνου με κζμα τθν 
ςεξουαλικι βία ςε καιρό πολζμου. 

http://www.tanea.gr/news/
world/article/5129760/tzoli-

kai-xeigk-mazi-sth-maxh-
kata-ths-seksoyalikhs-bias-

ston-polemo/ 

Το δθμοςίευμα ςυνοδεφεται με 
τθν αντίςτοιχθ φωτογραφία που 

παρουςιάηει τθν Α. Τηολί ςτο 
πλευρό του υπουργοφ εξωτερικϊν 
τθσ Μ. Βρετανίασ Γουίλιαμ Χζικγ. 

Θ εικόνα που ςυνοδεφει το 
δθμοςίευμα δίνει ζμφαςθ ςτο 
παραγόμενο μινυμα και ςτθν 

διεκνι 
ανκρωπιςτικι/διπλωματικι  
δράςθ τθσ Τηολί  ωσ Ειδικισ 

Απεςταλμζνου του ΟΘΕ. 

10 

Ραγκόςμια 
διάςκεψθ για τον 
τερματιςμό τθσ 

ςεξουαλικισ βίασ 
(Ανϊνυμο άρκρο) 

11/6/2014 Κόςμοσ 120 

Κετικό. Πλο το δθμοςίευμα είναι 
αφιερωμζνο ςτθ ςυμμετοχι τθσ ςτο 

διεκνζσ οικονομικό φόρουμ ςτο Νταβόσ 
τθσ Ελβετίασ, και τθν δράςθ τθσ για τον 
τερματιςμό τθσ ςεξουαλικισ βίασ ςτισ 

εμπόλεμεσ ηϊνεσ. Ρροωκεί τον 
ανκρωπιςτικό/διπλωματικό ρόλο τθσ Τηολί 

ςτο διεκνζσ προςκινιο. Το εκτενζσ 
δθμοςίευμα αναφζρεται ςτθν επίςκεψθ 

τθσ Τηολί ςτθν Λορδανία, που ζλαβε μζροσ 
τον Λοφνιο του 2013, ςτθν ομιλία τθσ για 
τθν καταπολζμθςθ τθσ ςεξουαλικισ βίασ 

των γυναικϊν ςτισ εμπόλεμεσ ηϊνεσ κακϊσ 
και  για τθν διεκνι ανκρωπιςτικι τθσ 

δράςθ για τθν καταπολζμθςθ τθσ 
φτϊχειασ και για τθν προϊκθςθ τθσ 

οικονομικισ ανάπτυξθσ. 

Λςτορικό αρχείο Δεν υπάρχει 

11 
Κάποια τραφματα 
δεν κλείνουν ποτζ 
(Ανϊνυμο άρκρο) 

11/6/2014 Απόψεισ 150 

Κετικό. Δίνει ζμφαςθ ςτθν ζκκλθςθ τθσ 
Τηολί, ωσ Ειδικισ Απεςταλμζνθσ του ΟΘΕ, 

για τον ςυντονιςμό των δράςεων των 
κυβερνιςεων, των πολιτϊν και τθσ 

κοινωνίασ των πολιτϊν για τθν εξάλειψθ 
τθσ ςεξουαλικισ βίασ ωσ όπλο πολζμου. 

http://www.tanea.gr/opinions

/all-

opinions/article/5129889/kap

oia-traymata-den-kleinoyn-

pote/ 
 

Το εκτενζσ δθμοςίευμα 
ςυνοδεφεται και από μία μεγάλθ 

εικόνα, που παρουςιάηει τθν 
Α.Τηολί ντυμζνθ ςτα λευκά δίπλα 

ςτον υπουργοφ εξωτερικϊν τθσ Μ. 
Βρετανίασ  Ουίλιαμ Χζιγκ κατά τθν 

ζναρξθ των εργαςιϊν τθσ 
ςυνόδου, χκεσ ςτο Λονδίνο. 

12 

Ρρωτόκολλο ενάντια 
ςτα ςεξουαλικά 

εγκλιματα ςε καιρό 
πολζμου 

(Ανϊνυμο άρκρο) 

14/6/2014 Κόςμοσ 560 

Ειδθςεογραφικό. Το περιεχόμενο του 
αφορά ςτθν ολοκλιρωςθ τθσ παγκόςμιασ 
διάςκεψθσ με κζμα τον βιαςμό ωσ όπλο 

πολζμου. 

http://www.tanea.gr/news/
world/article/5131242/prwt

okollo-enantia-sta-
seksoyalika-egklhmata-se-

kairo-polemoy/  

Φωτογραφία τθσ Α. Τηολί ανάμεςα 
ςτον Μπράντ Ριτ και τον Ουίλιαμ 

Χζιγκ 

http://www.tanea.gr/opinions/all-opinions/article/5129889/kapoia-traymata-den-kleinoyn-pote/
http://www.tanea.gr/opinions/all-opinions/article/5129889/kapoia-traymata-den-kleinoyn-pote/
http://www.tanea.gr/opinions/all-opinions/article/5129889/kapoia-traymata-den-kleinoyn-pote/
http://www.tanea.gr/opinions/all-opinions/article/5129889/kapoia-traymata-den-kleinoyn-pote/
http://www.tanea.gr/opinions/all-opinions/article/5129889/kapoia-traymata-den-kleinoyn-pote/
http://www.tanea.gr/news/world/article/5131242/prwtokollo-enantia-sta-seksoyalika-egklhmata-se-kairo-polemoy/
http://www.tanea.gr/news/world/article/5131242/prwtokollo-enantia-sta-seksoyalika-egklhmata-se-kairo-polemoy/
http://www.tanea.gr/news/world/article/5131242/prwtokollo-enantia-sta-seksoyalika-egklhmata-se-kairo-polemoy/
http://www.tanea.gr/news/world/article/5131242/prwtokollo-enantia-sta-seksoyalika-egklhmata-se-kairo-polemoy/
http://www.tanea.gr/news/world/article/5131242/prwtokollo-enantia-sta-seksoyalika-egklhmata-se-kairo-polemoy/
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Εφημερύδα «Έθνοσ» 
 

Α/Α 

Σίτλος 
Δημοσιεφματος & 

Αρθρογράφος  

Ημερομηνία 
Δημοσίευσης 

τήλη 
Αριθμός 
λέξεων 

Περιεχόμενο Πηγή Φωτογραφία 

1 
Ρρζςβειρα θ Λάρα 
(Ανϊνυμο άρκρο) 

28/08 2001 
Είπαν & 
Ζκαναν 

90 
Ειρωνικό. Μνθμονεφει τον διοριςμό τθσ Α. 
Τηολί, ωσ Ρρζςβειρασ Καλισ Κελιςεωσ του 

ΟΘΕ 
Λςτορικό αρχείο 

Τηολί με δάκρυα στα μάτια και 
φόντο το ςιμα των Θνωμζνων 

Εκνϊν 

2 
Στθν πφλθ τθσ Λνδίασ 

(Ανϊνυμο άρκρο) 
13/11/2006 ΛΛΛΛΡΟΥΡΟΛΟΛ 40 

Κετικό. Μνθμονεφει το ταξίδι τθσ Α. Τηολί 
ςτισ Λνδίεσ για τα γυρίςματα τθσ 

βιογραφικισ τθσ ταινίασ, κάνοντασ μία 
μικρι γενικι αναφορά ςτθν φιλανκρωπικι 

δράςθ τθσ θκοποιοφ. 

Λςτορικό αρχείο 
Τηολί και Μπραντ Ριτ με τα παιδιά 

τουσ 

3 
Δϊρα ςτουσ 
πρόςφυγεσ 

(Ανϊνυμο άρκρο) 
28/12/2006 ΛΛΛΛΡΟΥΡΟΛΟΛ 58 

Κετικό. Αναφζρεται ςτα Χριςτοφγεννα που 
πζραςε θ Α. Τηολί με τουσ πρόςφυγεσ τθσ 

Κολομβίασ 
Λςτορικό αρχείο 

Θ Τηολί χαμογελαςτι παρζα με τα 
παιδιά προςφφγων τθσ Κολομβίασ 

4 
Θ Τηολί ςτο Λράκ για 

τουσ πρόςφυγεσ 
(Ανϊνυμο άρκρο) 

8/2/2008 Διεκνι 110 

Κετικό. Μνθμονεφει τθν επίςκεψθ τθσ Α. 
Τηολί ςτθ Βαγδάτθ για τθν ςτιριξθ των 

Λρακινϊν προςφφγων και τθν επικοινωνία 
τθσ με τον με τον Αμερικανό ςτρατιωτικό 

διοικθτι ςτο Λράκ, Ντζιβιντ Ρετρζουσ 

http://www.ethnos.gr/article.

asp?catid=22769&subid=2&

pubid=440421  

Θ Τηολί δίπλα ςτον Ντζιβιντ 
Ρετρζουσ 

5 
Στθ Βαγδάτθ θ Τηολι 

(Ανϊνυμο άρκρο) 
8/2/2008 SHOWBIZ 110 

Κετικό. Μνθμονεφει τθν επίςκεψθ τθσ 
Τηολί ςτθν Βαγδάτθ για τθν ςτιριξθ των 

Λρακινϊν προςφφγων και τθν επικοινωνία 
τθσ με τον με τον Αμερικανό ςτρατιωτικό 

διοικθτι ςτο Λράκ, Ντζιβιντ Ρετρζουσ 

http://www.ethnos.gr/article.

asp?catid=23139&subid=2&

pubid=440468  

Θ Τηολί χαιρετά τον κόςμο ςτθν 
Βαγδάτθ 

6 

Ξεριηωμζνοι 42 
εκατ. Άνκρωποι 

(τθσ Ζρθσ 
Ρανςζλθνα) 

19/6/2009 Διεκνι 726 

Κετικό. Οι 93 λζξεισ είναι αφιερωμζνεσ 
ςτθν προςφορά του 1.000.000.000 
δολαρίων τθσ Τηολί ςτθν  «Φπατθ 

Αρμοςτεία του ΟΘΕ» για τουσ πρόςφυγεσ 
(UNHCR) με ςτόχο τθ ςτιριξθ των 

πακιςτανϊν προςφφγων. Το γεγονόσ ότι θ 
πράξθ τθσ Τηολί πλαιςιϊνεται από το 

γενικότερο περιεχόμενο του 
δθμοςιεφματοσ που αναφζρεται ςτα δεινά 

των εκατομμυρίων προςφφγων 
υποδθλϊνει ότι το δθμοςίευμα κζλει να 

δϊςει ζμφαςθ ςτθν ςυμβολι τθσ Τηολί  ωσ 
Ρρζςβειρασ Καλισ Κελιςεωσ του ΟΘΕ. 

http://www.ethnos.gr/article.

asp?catid=22769&subid=2&

pubid=4202831  

Θ Τηολί με τθν ανάλογθ ενδυμαςία 
δίπλα ςε παιδί  προςφφγων 

7 

H ευαίςκθτθ πλευρά 
των ςταρ 

(τθσ Χρυςοφλασ 
Κατςαροφ) 

27/1/2010 SHOWBIZ 770 

Αρνθτικό. Άρκρο που αναφζρεται ςτθ  
διπλωματία των διαςιμων, επικρίνοντασ 

ςε γενικζσ τα κίνθτρά τουσ. Θ Α. Τηολί 
απλά αναφζρεται, μεταξφ άλλων 

διαςθμοτιτων, ωσ πρζςβειρα καλισ 
κζλθςθσ τθσ Φπατθσ Αρμοςτείασ τουσ ΟΘΕ 

για τουσ Ρρόςφυγεσ. 

 
 

http://www.ethnos.gr/article.

asp?catid=23139&subid=2&

pubid=9136828 
 
 

Το άρκρο ςυνοδεφουν τρεισ 
φωτογραφίεσ ςτθ μία εκ των 

οποίων απεικονίηεται θ Α. Τηολί 
κατά τθν διάρκεια τζλεςθσ των 

κακθκόντων τθσ ςτα πλαίςια του 
ΟΘΕ. 

8 
Δε χωρίηουν, 

μθνφουν… 
(Ανϊνυμο άρκρο) 

11/2/2010 ΛΛΛΛΡΟΥΡΟΛΟΛ 160 

Ειδθςεογραφικό. Από τθν ςυνολικι ζκταςθ 
του δθμοςιεφματοσ μόνο οι 30 λζξεισ 
μνθμονεφουν τθν εν λόγω δράςθ τθσ 

Τηολί, οι οποίεσ ςυνοδεφονται και από 
ςχετικι φωτογραφία. Το υπόλοιπο 
δθμοςίευμα είναι αφιερωμζνο ςτισ 

μθνφςεισ τθσ Τηολί και του ςυηφγου τθσ ςε 
γνωςτι αμερικάνικθ εφθμερίδα. 

Λςτορικό αρχείο 
Θ Τηολί χαιρετάει τουσ 
φωτογράφουσ πριν τθν 

αποχϊρθςθ τθσ 

9 
Μαηί ςτθ Βοςνία-

Ερηεγοβίνθ 
(Ανϊνυμο άρκρο) 

7/4/2010 ΛΛΛΛΡΟΥΡΟΛΟΛ 94 

Ειδθςεογραφικό. Μνθμονεφει τθν 
επίςκεψθ τθσ Α. Τηολί και τουσ ςυηφγου 
τθσ ςτουσ προςφυγικοφσ καταυλιςμοφσ 

τθσ Βοςνίασ-Ερηεγοβίνθσ που 
πραγματοποιικθκε ςτισ 6 Απριλίου του 

2010. 

Λςτορικό αρχείο Δεν υπάρχει φωτογραφία 

10 
Στο Ρακιςτάν θ Τηολί 

(Ανϊνυμο άρκρο) 
8/9/2010 SHOWBIZ 94 

Κετικό. Μνθμονεφει τθν επίςκεψθ τθσ Α. 
Τηολί ςτο Ρακιςτάν για να βοθκιςει τουσ 
πλθγζντεσ από τθν πλθμμφρα πρόςφυγεσ. 

http://www.ethnos.gr/article.

asp?catid=23139&subid=2&

pubid=28798958  

Θ Τηολί, μιλάει ςτα μίντια ωσ 
Ρρζςβειρα του ΟΘΕ 

11 
Στουσ πρόςφυγεσ θ 

Ατηελίνα 
(Ανϊνυμο άρκρο) 

17/6/2011 ΛΛΛΛΡΟΥΡΟΛΟΛ 40 

Ειδθςεογραφικό. Μνθμονεφει τθν 
επίςκεψθ τθσ Α. Τηολί ςτθν τουρκικι 

επαρχία Χατάι, όπου ηουν Σφριοι 
πρόςφυγεσ 

Λςτορικό αρχείο 
Θ Τηολί με μαφρο μαντίλι ςτο 

κεφάλι τθσ. 

http://www.ethnos.gr/article.asp?catid=22769&subid=2&pubid=440421
http://www.ethnos.gr/article.asp?catid=22769&subid=2&pubid=440421
http://www.ethnos.gr/article.asp?catid=22769&subid=2&pubid=440421
http://www.ethnos.gr/article.asp?catid=23139&subid=2&pubid=440468
http://www.ethnos.gr/article.asp?catid=23139&subid=2&pubid=440468
http://www.ethnos.gr/article.asp?catid=23139&subid=2&pubid=440468
http://www.ethnos.gr/article.asp?catid=22769&subid=2&pubid=4202831
http://www.ethnos.gr/article.asp?catid=22769&subid=2&pubid=4202831
http://www.ethnos.gr/article.asp?catid=22769&subid=2&pubid=4202831
http://www.ethnos.gr/article.asp?catid=23139&subid=2&pubid=9136828
http://www.ethnos.gr/article.asp?catid=23139&subid=2&pubid=9136828
http://www.ethnos.gr/article.asp?catid=23139&subid=2&pubid=9136828
http://www.ethnos.gr/article.asp?catid=23139&subid=2&pubid=28798958
http://www.ethnos.gr/article.asp?catid=23139&subid=2&pubid=28798958
http://www.ethnos.gr/article.asp?catid=23139&subid=2&pubid=28798958
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12 

Συγκρότθςαν Εκνικό 
ςυμβοφλιο οι 
διαδθλωτζσ» 

(Ανϊνυμο άρκρο) 

20/6/2011 Διεκνι 150 

Ειδθςεογραφικό. Μνθμονεφει τθν 
επίςκεψθ τθσ Τηολί ςτον κατακλυςμό 

Χατάι  τθσ Τουρκίασ. Το περιεχόμενο του 
δθμοςιεφματοσ εςτιάηει ςτθν ςυγκρότθςθ 
του Εκνικοφ Συμβουλίου Αςφαλείασ των 

αντικακεςτωτικϊν διαδθλωτϊν τθσ Συρίασ 

Λςτορικό αρχείο 
Θ Τηολί ςε φωτογραφία από μαηί 

με πρόςφυγεσ από τον 
καταυλιςμό 

13 

Θ Αντηελίνα πάει... 
πόλεμο 

(τθσ Ζρθσ 
Ρανςζλθνα) 

14/9/2012 ΔΛΕΚΝΘ 480 

Κετικό. Ρροωκεί το ζργο και τον λόγο τθσ, 
ωσ πρζςβειρασ Καλισ Κελιςεωσ του ΟΘΕ. 
Μνθμονεφει τθν επίςκεψθ τθσ Α. Τηολί ςε 
καταυλιςμοφσ προςφφγων ςτθν Λορδανία, 

το Λίβανο και τθν Τουρκία. 

http://www.ethnos.gr/article.

asp?catid=22769&subid=2&

pubid=63711520  

(2)Θ Τηολί με μπεη μαντίλα και Θ 
Αντηελίνα μιλά με ζνα κορίτςι από 

τθ Συρία, ςε προςφυγικό 
καταυλιςμό του Λιβάνου 

14 
Μπορϊ και χωρίσ το 

ςινεμά 
(τθσ Άντασ Δαλιάκα) 

5/12/2012 ΚΛΝΘΜΑΤΟΓΑΦΟΣ 573 

Ειδθςεογραφικό. Εςτιάηει κατά το 
μεγαλφτερο μζροσ του ςε δθλϊςεισ τθσ Α. 

Τηολί περί τθσ κινθματογραφικισ τθσ 
καριζρασ αφιερϊνοντασ 153 λζξεισ ςτο 

τζλοσ του δθμοςιεφματοσ ςτθ ςυνεργαςία 
τθσ με τον Ουίλιαμ Χζιγκ και ςτθ ςτιριξθ 

τθσ βρετανικισ ομάδασ που αποςτζλλεται 
ςτθ Συρία για να ςυλλζξει αποδεικτικά 

ςτοιχεία των βιαςμϊν που τελοφνται εκεί. 

http://www.ethnos.gr/article.

asp?catid=22800&subid=2&

pubid=63748796  

Θ Α. Τηολί με τουαλζτα 

15 

Το sex symbol που 
ζγινε γυναίκα-

ςφμβολο 
(τθσ Χρυςοφλασ 

Κατςαροφ) 

19/5/2013 Διεκνι 1290 

Κετικό. Αναφζρεται ςτο κινθματογραφικό 
τθσ ζργο, ςτθν προςωπικι τθσ ηωι, ςτισ 
υιοκεςίεσ των παιδιϊν τθσ κακϊσ και ςε 

δράςεισ, που τζλεςε ωσ Ρρζςβειρα Καλισ 
Κελιςεωσ του ΟΘΕ κατά τα προθγοφμενα 

ζτθ, παρζχοντασ ςτον αναγνϊςτθ μια 
εκτενι βιογραφία τθσ. 

http://origin2.ethnos.gr/articl

e.asp?catid=22769&subid=2

&pubid=63829899  

Το εκτενζσ δθμοςίευμα 
ςυνοδεφεται και από τισ 

αντίςτοιχεσ φωτογραφίεσ τόςο 
από τθν ηωι τθσ Τηολί όςο και από 

αποςτολζσ τθσ ςε τριτοκοςμικζσ 
χϊρεσ. 

16 

Αντηελίνα Τηολί: Θ 
ανκρωπιςτικι 

βοικεια άργθςε ςτο 
Σεράγεβο 

(Ανϊνυμο άρκρο) 

28/3/2014 Διεκνι 582 

Κετικό. Ρροωκεί τον ανκρωπιςτικό τθσ 
ρόλο. Μνθμονεφει τθν επίςκεψθ τθσ Α. 

Τηολί και του Ουίλιαμ Χζιγκ ςτο Σαράγεβο 
για τθν ςυμμετοχι ςτθ διάςκεψθ  με κζμα 

«Αποτροπι τθσ ςεξουαλικισ βίασ ςε 
ςυγκροφςεισ-ενδυνάμωςθ του ρόλου των 

δυνάμεων αςφάλειασ ςε επιχειριςεισ 
ςτιριξθσ τθσ ειρινθσ». 

http://www.ethnos.gr/article.

asp?catid=22769&subid=2&

pubid=63984264  

Θ Τηολί ςτθν ομιλία τθσ ςτο 
Σαράγεβο 

17 

Στα χζρια τθσ 
ΜΡΟΚΟ ΧΑΑΜ 11 

ακόμα κορίτςια. 
Τηολί: «Αδιανόθτθ 

ςκλθρότθτα» οι 
απαγωγζσ ςτθ 

Νιγθρία 
(Ανϊνυμο άρκρο) 

7/05/2014 Διεκνι 325 

Ειδθςεογραφικό. Στθν αρχι το άρκρο 
παρακζτει τμιμα τθσ δθλϊςεωσ που ζκανε 
θ Α. Τηολί, κατά τθ διάρκεια ςυνζντευξθσ 
τφπου ςτο Ραρίςι για τθν προϊκθςθ τθσ 

νζασ τθσ ταινίασ για τθν απαγωγι των 
μακθτριϊν από τθ Νιγθρία και εν ςυνεχεία 

περιγράφει το γεγονόσ. 

http://www.ethnos.gr/article.

asp?catid=22769&subid=2&

pubid=64003640 
 

Φωτογραφία τθσ Α. Τηολί 

18 

ΡΑΓΚΟΣΜΛΑ 
ΔΛΑΣΚΕΨΘ: Θ 

Αντηελίνα Τηολί και ο 
Βρετανόσ ΥΡΕΞ κατά 

τθσ ςεξουαλικισ 
βίασ ςτον πόλεμο. 
(Ανϊνυμο άρκρο) 

10/06/2014 Διεκνι 244 

Κετικό. Αναφζρεται ςτθν τετραιμερθ 
διεκνι διάςκεψθ με κζμα τθ ςεξουαλικι 
βία ςτον πόλεμο, που ξεκινά ςτο Λονδίνο 
υπό τθν αιγίδα του υπουργοφ Εξωτερικϊν 

τθσ Βρετανίασ Ουίλιαμ Χζιγκ και τθσ 
Αντηελίνα Ηολί, Ρρζςβειρασ Καλισ 

Κελιςεωσ τθσ Φπατθσ Αρμοςτείασ του ΟΘΕ 
για τουσ Ρρόςφυγεσ. Το άρκρο 

αναφζρεται και ςτθν εκςτρατεία 
ενθμζρωςθσ που διεξιγαγαν Χζιγκ και 

Τηολί τθν τελευταία διετία. 

http://www.ethnos.gr/article.

asp?catid=22769&subid=2&

pubid=64020361  

Φωτογραφία των Α. Τηολί και  
Ουίλιαμ Χζιγκ 

19 
ΦΩΤΟΓΑΦΛΕΣ 

(Ανϊνυμο0 
21/6/2014 ΦΩΤΟΓΑΦΛΕΣ 25 

Ειδθςεογραφικό. Μνθμονεφει το ταξίδι τθσ 
Τηολί ςτθν Ταϊλάνδθ και τθν επίςκεψθ τθσ 

ςτον καταυλιςμό των προςφφγων. 

http://www.ethnos.gr/summa

ry.asp?catid=23782&subid=

2&pubid=64025982  

Θ Τηολί κρατϊντασ το χζρι μιασ 
75θσ πρόςφυγα 

http://www.ethnos.gr/article.asp?catid=22769&subid=2&pubid=63711520
http://www.ethnos.gr/article.asp?catid=22769&subid=2&pubid=63711520
http://www.ethnos.gr/article.asp?catid=22769&subid=2&pubid=63711520
http://www.ethnos.gr/article.asp?catid=22800&subid=2&pubid=63748796
http://www.ethnos.gr/article.asp?catid=22800&subid=2&pubid=63748796
http://www.ethnos.gr/article.asp?catid=22800&subid=2&pubid=63748796
http://origin2.ethnos.gr/article.asp?catid=22769&subid=2&pubid=63829899
http://origin2.ethnos.gr/article.asp?catid=22769&subid=2&pubid=63829899
http://origin2.ethnos.gr/article.asp?catid=22769&subid=2&pubid=63829899
http://www.ethnos.gr/article.asp?catid=22769&subid=2&pubid=63984264
http://www.ethnos.gr/article.asp?catid=22769&subid=2&pubid=63984264
http://www.ethnos.gr/article.asp?catid=22769&subid=2&pubid=63984264
http://www.ethnos.gr/article.asp?catid=22769&subid=2&pubid=64003640
http://www.ethnos.gr/article.asp?catid=22769&subid=2&pubid=64003640
http://www.ethnos.gr/article.asp?catid=22769&subid=2&pubid=64003640
http://www.ethnos.gr/article.asp?catid=22769&subid=2&pubid=64020361
http://www.ethnos.gr/article.asp?catid=22769&subid=2&pubid=64020361
http://www.ethnos.gr/article.asp?catid=22769&subid=2&pubid=64020361
http://www.ethnos.gr/summary.asp?catid=23782&subid=2&pubid=64025982
http://www.ethnos.gr/summary.asp?catid=23782&subid=2&pubid=64025982
http://www.ethnos.gr/summary.asp?catid=23782&subid=2&pubid=64025982
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Εφημερύδα «Η Καθημερινό» 
 

Α/Α 

Σίτλος 
Δημοσιεφματος & 

Αρθρογράφος  

Ημερομηνία 
Δημοσίευσης 

τήλη 
Αριθμός 
λέξεων 

Περιεχόμενο Πηγή Φωτογραφία 

1 

Αποχρϊςεισ 
Μεγαλομανίεσ 

(τθσ Μαρίασ 
Σωνίδου) 

19/7/2002 Διεκνι 815 

Ειρωνικό. Οι 185 λζξεισ που αναφζρονται 
ςτθν Τηολί δεν μνθμονεφουν καμία από τισ 

δράςεισ τθσ περιόδου αλλά αντίκετα, 
όπωσ φαίνεται και από τον τίτλο φπαρχε 

διάχυτθ ειρωνεία για τον ρόλο τθσ ωσ 
πρζςβειρα του ΟΘΕ και για τθν υιοκζτθςθ 
των παιδιϊν από τισ τριτοκοςμικζσ χϊρεσ. 

Λςτορικό αρχείο Κακθμερινι Δεν υπάρχει 

2 

Αποχρϊςεισ 
Άδοξο τζλοσ 
(τθσ Μαρίασ 

Σωνίδου) 

24/11/2005 Κόςμοσ 480 

Κετικό περιεχόμενο, προωκεί τθν δράςθ 
τθσ. Οι 90 λζξεισ είναι αφιερωμζνεσ ςτθν 
πρζςβειρα του ΟΘΕ, που  αναφζρεται ςτο 
ταξίδι που επρόκειτο να πραγματοποιιςει 
θ Τηολί ςτισ 28 Νοεμβρίου του 2005 ςτουσ 

πλθμμυροπακείσ του Ρακιςτάν.  Το 
υπόλοιπο δθμοςίευμα αναφζρει άλλα νζα 

από τον κόςμο. 

http://www.kathimerini.gr/23

4868/article/epikairothta/kos

mos/apoxrwseis  

Δεν υπάρχει 

3 

Το «πρόςωπο» τθσ 
οικονομίασ ςτο 

Νταβόσ 
(του David Λgnatius) 

28/1/2006 Διεκνι 600 

Επικριτικό. Ανικει ςτον DΑVΛD ΛGΝΑΤΛUS  
παρουςιάηοντασ το Νταβόσ ςαν τθν 

αφορμι για τθν παρουςία διάςθμων 
προςωπικοτιτων ςτα πλαίςια τθσ 

παγκοςμιοποίθςθσ. 

Λςτορικό αρχείο Κακθμερινι 
Θ Τηολί με τον ςφηυγο τθσ και 

άλλεσ διάςθμεσ προςωπικότθτεσ 
ςυηθτοφν μεταξφ τουσ. 

4 

H ςυνζχεια 
γράφτθκε ςτο 
Νταβόσ 2006... 

(τθσ Ελζνθσ 
Μπίςτικα) 

31/1/2006 
Μόνιμεσ 
Στιλεσ 

600 

Κετικό. Μνθμονεφει τθν ανάπτυξθ 
πρωτοβουλιϊν τθσ Α. ηολί και άλλων 
διάςθμων προςωπικοτιτων για τθν 

οικονομικι ςτιριξθ των τριτοκοςμικϊν 
χωρϊν. Ρροωκεί το διπλωματικό/ 

ανκρωπιςτικό ρόλου τθσ. 

http://www.kathimerini.gr/70

0669/opinion/epikairothta/ar

xeio-monimes-sthles/h-

synexeia-grafthke-sto-

ntavos-2006  

Δεν υπάρχει 

5 
Ηθτοφνται 
πράκτορεσ 

(Ανϊνυμο άρκρο) 
29/4/2006 Διεκνι 528 

Ειρωνικό. Δεν αναφζρεται ςε κάποια 
δράςθ τθσ Α. Τηολί, υπό τθν ιδιότθτά τθσ 
Ρρζςβειρασ Καλισ Κελιςεωσ του ΟΘΕ, 
αλλά διάκεινται ειρωνικά  απζναντι ςτο 

ζργο τθσ και επικριτικά ςτθν πολίτικι του 
ΟΘΕ να χρθςιμοποιεί διακεκριμζνεσ 

προςωπικότθτεσ για τθν προϊκθςθ των 
διπλωματικϊν και πολιτικϊν ςκοπϊν του 

Λςτορικό αρχείο Κακθμερινι Δεν υπάρχει 

6 

Αντηελίνα Τηολί, Μάι
κλ Ντάγκλασ και 

Σοφία Λόρεν. 
(Ανϊνυμο άρκρο) 

21/6/2006 Διεκνι 1.121 

Επικριτικό. Αντιμετωπίηει με ειρωνικό τόνο 
τθν ανκρωπιςτικι δράςθ τθσ Α. Τηολί 
ςυνδζοντασ τθν με τθν δθμοςιότθτα. 

Μνθμονεφει ειρωνικά τθν επίςκεψθ τθσ 
ςτθν Καμπότηθ για τα γυρίςματα τθσ 
ταινίασ τθσ και τον διοριςμό τθσ ωσ 

Ρρζςβειρα Καλισ Κελιςεωσ του ΟΘΕ το 
2001 

Λςτορικό αρχείο Κακθμερινι 
Φωτογραφία τθσ Τηολί ωσ 

celebrity 

7 

Αποχρϊςεισ 
Τα κεφάλια μζςα  

(τθσ Μαρίασ 
Σωνίδου) 

21/6/2006 Κόςμοσ 628 

Ειδθςεογραφικό. Μνθμονεφει τθ 
ςυνζντευξθ, που ζδωςε θ Α. Τηολί ςτο 

CNN, με αφορμι τθν Ραγκόςμια Θμζρα 
των Ρροςφφγων εςτιάηοντασ ςτο 

φιλανκρωπικό τθσ ζργο και ςτθν ςτιριξθ 
των προςφφγων 

http://www.kathimerini.gr/25

4554/article/epikairothta/kos

mos/apoxrwseis  

Δεν υπάρχει 

8 

Ζνασ κφκλοσ κλείνει 
φζτοσ ςτο Νταβόσ 

(τθσ Ξζνιασ 
Κουναλάκθ) 

25/1/2007 Κόςμοσ 565 

Ειδθςεογραφικό. Κακαρά πολιτικοφ 
περιεχομζνου. Αναφζρει απλά τθν 

παρουςία τθσ Α. Τηολί και του ςυηφγου τθσ 
ςτο παγκόςμιο οικονομικό φόρουμ ςτισ 
τελευταίεσ 56 λζξεισ του κειμζνου χωρίσ 

να κάνει καμία αναφορά ςτθν 
διπλωματικι τθσ δράςθ. 

http://www.kathimerini.gr/27

5489/article/epikairothta/kos

mos/enas-kyklos-kleinei-

fetos-sto-ntavos  

Δεν υπάρχει 

http://www.kathimerini.gr/234868/article/epikairothta/kosmos/apoxrwseis
http://www.kathimerini.gr/234868/article/epikairothta/kosmos/apoxrwseis
http://www.kathimerini.gr/234868/article/epikairothta/kosmos/apoxrwseis
http://www.kathimerini.gr/700669/opinion/epikairothta/arxeio-monimes-sthles/h-synexeia-grafthke-sto-ntavos-2006
http://www.kathimerini.gr/700669/opinion/epikairothta/arxeio-monimes-sthles/h-synexeia-grafthke-sto-ntavos-2006
http://www.kathimerini.gr/700669/opinion/epikairothta/arxeio-monimes-sthles/h-synexeia-grafthke-sto-ntavos-2006
http://www.kathimerini.gr/700669/opinion/epikairothta/arxeio-monimes-sthles/h-synexeia-grafthke-sto-ntavos-2006
http://www.kathimerini.gr/700669/opinion/epikairothta/arxeio-monimes-sthles/h-synexeia-grafthke-sto-ntavos-2006
http://www.kathimerini.gr/254554/article/epikairothta/kosmos/apoxrwseis
http://www.kathimerini.gr/254554/article/epikairothta/kosmos/apoxrwseis
http://www.kathimerini.gr/254554/article/epikairothta/kosmos/apoxrwseis
http://www.kathimerini.gr/275489/article/epikairothta/kosmos/enas-kyklos-kleinei-fetos-sto-ntavos
http://www.kathimerini.gr/275489/article/epikairothta/kosmos/enas-kyklos-kleinei-fetos-sto-ntavos
http://www.kathimerini.gr/275489/article/epikairothta/kosmos/enas-kyklos-kleinei-fetos-sto-ntavos
http://www.kathimerini.gr/275489/article/epikairothta/kosmos/enas-kyklos-kleinei-fetos-sto-ntavos


85 
 

9 

Φραςτικόσ πόλεμοσ 
μεταξφ ΘΡΑ και Λράν 

για το Λράκ 
(Αςοςιζιτεντ, 

Γαλλικό) 

30/8/2007 Κόςμοσ 445 

Κετικό. "Θ Τηολί τράβθξε τουσ προβολείσ 
τθσ δθμοςιότθτασ κάνοντασ λόγο για 
«ανκρωπιςτικι κρίςθ». Αφιερϊνει 63 

λζξεισ ςτθν επίςκεψθ τθσ Α. Τηολί ςτουσ 
Λρακινοφσ πρόςφυγεσ και τθν ζκκλθςθ ςτισ 

κυβερνιςεισ για τθν ςτιριξθ του ζργου 
του ΟΘΕ. 

http://www.kathimerini.gr/29

6374/article/epikairothta/kos

mos/frastikos-polemos-

meta3y-hpa-kai-iran-gia-to-

irak  

Δεν υπάρχει 

10 

 
Τι γράφει ο ξζνοσ 

Τφποσ 

(ΤΘΕ NEW YORK 
ΤΛΜΕS - Ροιοσ κα 

κυςιάςει τι;) 

 

12/9/2007 
Μόνιμεσ 
Στιλεσ 

1134 

Αρνθτικό. Οι 234 είναι αφιερωμζνεσ ςτθν 
επίςκεψθ τθσ Τηολί ςτο Νταρφοφρ του 

Σουδάν. Το μζροσ του δθμοςιεφματοσ, που 
αναφζρεται ςτθν Α. Τηολί και ςε άλλεσ 
διάςθμεσ προςωπικότθτεσ, που ζχουν 

κατά καιροφσ επιςκεφτεί το Νταρφοφρ, 
δεν αναγνωρίηει τθν επίδραςθ των 

διάςθμων προςωπικοτιτων ςτθν εν γζνει  
βελτίωςθ  τθσ κατάςταςθσ τθσ περιοχισ. 

http://www.kathimerini.gr/70

6487/opinion/epikairothta/ar

xeio-monimes-sthles/ti-

grafei-o-3enos-typos  

Δεν υπάρχει 

11 
Νζα παγκόςμια τάξθ 

προ των κυρϊν... 
(AFP, Reuters) 

25/1/2008 Κόςμοσ 441 

Ειδθςεογραφικό. Ολόκλθρο το 
περιεχόμενο του δθμοςιεφματοσ είναι 

οικονομικό-πολιτικό και μόλισ μία μικρι 
αναφορά γίνεται ςτθν παρουςία τθσ Τηολί 

ςτο εν λόγο ςυνζδριο χωρίσ καμία νφξθ 
ςτθν διπλωματικι τθσ δράςθ. 

http://www.kathimerini.gr/31

1261/article/epikairothta/kos

mos/nea-pagkosmia-ta3h-

pro-twn-8yrwn  

Δεν υπάρχει 

12 

Θ «ατίκαςθ» 
Αντηελίνα Τηολί        

ωριμάηει 
(τθσ Vanessa Thirpe 

– The Observer) 

7/12/2008 Ρρόςωπα 116 

Κετικό. Οι 119 λζξεισ αφοροφν ςτθ δράςθ 
τθσ Α. Τηολί ωσ Ρρζςβειρασ Καλισ 
Κελιςεωσ του ΟΘΕ και κυρίωσ τον 

διοριςμό τθσ ςτθ ςυγκεκριμζνθ κζςθ τον 
Αφγουςτο του 2001 και τθν επίςκεψθ τθσ 
ςτθν Καμπόητθ. Το υπόλοιπο δθμοςίευμα 
είναι αφιερωμζνο ςτθν πολυτάραχθ ηωι 

τθσ θκοποιοφ. Οι δράσεισ τθσ ςτα πλαίςια 
του ΟΘΕ μνθμονεφονται κετικά 

Λςτορικό αρχείο Κακθμερινι 

Φωτογραφίεσ από τθν προςωπικι, 
τθν κινθματογραφικι τθσ ηωι και 
από τον ρόλο τθσ ωσ Ρρζςβειρα 

του ΟΘΕ 

13 

Θ Τηολί ςτθν 
Ταϊλάνδθ για τουσ 

πρόςφυγεσ 
(AP, BBC) 

7/2/2009 Κόςμοσ 196 

Κετικό. Ρροωκεί το ζργο τθσ Α. Τηολί και  
μνθμονεφει το ταξίδι τθσ ςτθν Ταϊλάνδθ 

για τθν ςτιριξθ των μουςουλμάνων 
προςφφγων τθσ περιοχισ 

http://www.kathimerini.gr/34

8712/article/epikairothta/kos

mos/h-tzoli-sthn-tailandh-

gia-toys-prosfyges  

Δεν υπάρχει 

14 

Βόμβεσ των ΘΡΑ 
εναντίον 

ςτρατοπζδου των 
Ταλιμπάν 

(οϊτερσ, Γαλλικο, 
Αςοςιεϊτεντ Ρρεσ) 

19/6/2009 Κόςμοσ 406 

Κετικό. Στθν τελευταία παράγραφο των 45 
λζξεων μνθμονεφει τθν δωρεά του  ενόσ 
εκατομμυρίου δολαρίων που ζγινε από 

τθν Α. Τηολί και το ςφηυγο τθσ ςτουσ 
πακιςτανοφσ πρόςφυγεσ. Δίνει ζμφαςθ 

ςτθν δράςθ τθσ ωσ διεκνοφσ διπλωμάτθ, 
ςτα πλαίςια του ΟΘΕ 

http://www.kathimerini.gr/3
61602/article/epikairothta/k

osmos/vomves-twn-hpa-
enantion-stratopedoy-twn-

talimpan 

Δεν υπάρχει 

15 
ΣΥΝΤΟΜΑ 

(Ανϊνυμο άρκρο) 
19/6/2009 Κόςμοσ 788 

Ειδθςεογραφικό. Οι 93 λζξεισ αφοροφν 
ςτθν επίςκεψθ τθσ Α. Τηολί ςτον 

προςφυγικό κατακλυςμό Νταντάαμπ τθσ 
Κζνυασ 

http://www.kathimerini.gr/3
61680/article/epikairothta/k

osmos/syntoma 
Δεν υπάρχει 

16 
Ο 

(Ανϊνυμο άρκρο) 
12/9/2009 Απόψεισ 240 

Αρνθτικό. Δεν αναγνωρίηει τθν ςυμβολι 
των διάςθμων προςωπικοτιτων, που 

χρθςιμοποιεί ο ΟΘΕ και ςυγκεκριμζνα τθσ 
Α. Τηολί για τθν βελτίωςθ τθσ κατάςταςθ  

ςτο Νταρφοφρ. 

Λςτορικό αρχείο Κακθμερινι 
Φωτογραφία οικογζνειασ από το 

Νατρφοφρ 

17 

ΣΤΟΝ ΚΑΤΑΥΛΛΣΜΟ 
ΜΕΤΑΞΥ ΚΕΝΥΑΣ - 

ΣΟΜΑΛΛΑΣ 
Επίςκεψθ Τηολί ςε 

πρόςφυγεσ 
(Ανϊνυμο άρκρο) 

15/9/2009 Ατηζντα 102 
Κετικό. Μνθμονεφεται θ επίςκεψθ τθσ Α. 

Τηολί ςτον προςφυγικό κατακλυςμό 
Νταντάαμπ τθσ Κζνυασ. 

Λςτορικό αρχείο Κακθμερινι 
Θ Τηολί μαηί  με τουσ πρόςφυγεσ 

του καταυλιςμοφ 

18 

«Μθν ξεχάςετε τουσ 
Λρακινοφσ 

πρόςφυγεσ»! 
(Ανϊνυμο άρκρο) 

7/10/2009 Διεκνι 351 

Κετικό. Εςτιάηει ςτθν ανκρωπιςτικι 
βοικεια που προςφζρει θ Α.Τηολί ςτουσ 

Σφριουσ πρόςφυγεσ και ςτθν επίςκεψθ τθσ 
ςε ςπίτια ςφριων προςφφγων κατά τθν 

διάρκεια τθσ αποςτολισ τθσ ςτθ Δαμαςκό 

Λςτορικό αρχείο Κακθμερινι 
Θ Τηολί με ανάλογθ ενδυμαςία 

ςτο ςπίτι οικογζνειασ προςφφγων 
ςτθ Δαμαςκό 

19 

Στθν Αϊτι 
αναςφρκθκε 

ηωντανόσ άνδρασ 
μετά 28 θμζρεσ 

(τθσ Ντάλια Αλ Ακι) 

10/2/2010 Κόςμοσ 297 

Κετικό. Οι 85 λζξεισ ςτο τζλοσ του 
δθμοςιεφματοσ αναφζρονται ςτθν 

επίςκεψθ τθσ Α. Τηολί ςε παιδιά 
προςφφγων ςτο νοςοκομείο Ντάριο 

Κοντρζρασ ςτθν  Αϊτι, δίνοντασ ζμφαςθ 
ςτθν ανκρωπιςτικι τθσ  δράςθ. 

http://www.kathimerini.gr/38

4678/article/epikairothta/kos

mos/sthn-aith-anasyr8hke-

zwntanos-andras-meta-28-

hmeres  

Δεν υπάρχει 

http://www.kathimerini.gr/296374/article/epikairothta/kosmos/frastikos-polemos-meta3y-hpa-kai-iran-gia-to-irak
http://www.kathimerini.gr/296374/article/epikairothta/kosmos/frastikos-polemos-meta3y-hpa-kai-iran-gia-to-irak
http://www.kathimerini.gr/296374/article/epikairothta/kosmos/frastikos-polemos-meta3y-hpa-kai-iran-gia-to-irak
http://www.kathimerini.gr/296374/article/epikairothta/kosmos/frastikos-polemos-meta3y-hpa-kai-iran-gia-to-irak
http://www.kathimerini.gr/296374/article/epikairothta/kosmos/frastikos-polemos-meta3y-hpa-kai-iran-gia-to-irak
http://www.kathimerini.gr/706487/opinion/epikairothta/arxeio-monimes-sthles/ti-grafei-o-3enos-typos
http://www.kathimerini.gr/706487/opinion/epikairothta/arxeio-monimes-sthles/ti-grafei-o-3enos-typos
http://www.kathimerini.gr/706487/opinion/epikairothta/arxeio-monimes-sthles/ti-grafei-o-3enos-typos
http://www.kathimerini.gr/706487/opinion/epikairothta/arxeio-monimes-sthles/ti-grafei-o-3enos-typos
http://www.kathimerini.gr/311261/article/epikairothta/kosmos/nea-pagkosmia-ta3h-pro-twn-8yrwn
http://www.kathimerini.gr/311261/article/epikairothta/kosmos/nea-pagkosmia-ta3h-pro-twn-8yrwn
http://www.kathimerini.gr/311261/article/epikairothta/kosmos/nea-pagkosmia-ta3h-pro-twn-8yrwn
http://www.kathimerini.gr/311261/article/epikairothta/kosmos/nea-pagkosmia-ta3h-pro-twn-8yrwn
http://www.kathimerini.gr/348712/article/epikairothta/kosmos/h-tzoli-sthn-tailandh-gia-toys-prosfyges
http://www.kathimerini.gr/348712/article/epikairothta/kosmos/h-tzoli-sthn-tailandh-gia-toys-prosfyges
http://www.kathimerini.gr/348712/article/epikairothta/kosmos/h-tzoli-sthn-tailandh-gia-toys-prosfyges
http://www.kathimerini.gr/348712/article/epikairothta/kosmos/h-tzoli-sthn-tailandh-gia-toys-prosfyges
http://www.kathimerini.gr/384678/article/epikairothta/kosmos/sthn-aith-anasyr8hke-zwntanos-andras-meta-28-hmeres
http://www.kathimerini.gr/384678/article/epikairothta/kosmos/sthn-aith-anasyr8hke-zwntanos-andras-meta-28-hmeres
http://www.kathimerini.gr/384678/article/epikairothta/kosmos/sthn-aith-anasyr8hke-zwntanos-andras-meta-28-hmeres
http://www.kathimerini.gr/384678/article/epikairothta/kosmos/sthn-aith-anasyr8hke-zwntanos-andras-meta-28-hmeres
http://www.kathimerini.gr/384678/article/epikairothta/kosmos/sthn-aith-anasyr8hke-zwntanos-andras-meta-28-hmeres
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20 

 
Τηολί και Ριτ με 
πρόςφυγεσ τθσ 

Βοςνίασ 
(Ανϊνυμο άρκρο) 

 

7/4/2010 Κόςμοσ 52 

Ειδθςεογραφικό. Μνθμονευει τθν 
επίςκεψθ τθσ Α. Τηολί και του ςυντρόφου 

τθσ ςτθν Βοςνία για τθν ενίςχυςθ του 
ζργου του ΟΘΕ. 

http://www.kathimerini.gr/38

9788/article/epikairothta/kos

mos/tzoli-kai-pit-me-

prosfyges-ths-vosnias  

Δεν υπάρχει 

21 

Τριπλι επίκεςθ 
κατά ςιιτϊν ςτθ 

Λαχϊρθ 
(Α.., Reuters) 

3/9/2010 Κόςμοσ 285 

Ειδθςεογραφικό. Μνθμονεφει τθν ζκκλθςθ 
τθσ Α. Τηολί για τθν ευαιςκθτοποίθςθ τθσ 
παγκόςμιασ κοινισ γνϊμθσ απζναντι ςτο 

Ρακιςτάν μετά τθν βομβιςτικι επίκεςθ. Θ 
πρϊτθ παράγραφοσ του δθμοςιεφματοσ 

είναι αφιερωμζνθ ςτθν εν λόγω ζκκλθςθ. 

http://www.kathimerini.gr/40

3696/article/epikairothta/kos

mos/triplh-epi8esh-kata-

siitwn-sth-laxwrh  

Δεν υπάρχει 

22 

Θ Τηολί ςτουσ 
πλθμμυροπακείσ 

του Ρακιςτάν 
(Ανϊνυμο άρκρο) 

 

8/9/2010 Κόςμοσ 64 
Ειδθςεογραφικό. Μνθμονεφει τθν 

επίςκεψθ τθσ Α. Τηολί ςτουσ 
πλθμμυροπακείσ του Ρακιςτάν. 

http://www.kathimerini.gr/40

4113/article/epikairothta/kos

mos/h-tzoli-stoys-

plhmmyropa8eis-toy-

pakistan  

Δεν υπάρχει 

23 

Επίςκεψθ Τηολί ςε 
καταυλιςμό του 

Ρακιςτάν 
(Α.., Reuters) 

8/9/2010 Κόςμοσ 330 

Κετικό.  Μνθμονεφει τθν επίςκεψθ τθσ Α. 
Τηολί τουσ πλθμμυροπακείσ ςτο Ρακιςτάν. 
Δίνει ζμφαςθ ςτο διεκνι διπλωματικό τθσ 

ρόλο και ςτθν ανκρωπιςτικι τθσ δράςθ 

http://www.kathimerini.gr/40

4102/article/epikairothta/kos

mos/episkeyh-tzoli-se-

kataylismo-toy-pakistan  

Δεν υπάρχει 

24 

Επιμζνουν να 
κάψουν το Κοράνι 

ςτισ 11 Σεπτεμβρίου 
(Α.., AFP) 

9/9/2010 Κόςμοσ 1100 

Ειδθςεογραφικό. Αναφζρεται ςτθ κζςθ τθσ 
Α. Τηολί για το κάψιμο του Κορανίου 
κακϊσ και ςτισ επιςκζψεισ τθσ ςτουσ 

πλθμμυροπακείσ του Ρακιςτάν 

http://www.kathimerini.gr/40

4215/article/epikairothta/kos

mos/epimenoyn-na-kayoyn-

to-korani-stis-11-

septemvrioy 

Δεν υπάρχει 

25 
ΣΥΝΤΟΜΑ 

(Ανϊνυμο άρκρο) 
4/1/2011 Κόςμοσ 700 

Ειδθςεογραφικό. Μεταξφ άλλων διεκνϊν 
νζων άςχετων με τθν ανκρωπιςτικι κρίςθ 

των τριτοκοςμικϊν χωρϊν ςτθν πρϊτθ 
παράγραφο του δθμοςιεφματοσ γίνεται 
λόγοσ γαι τθ δωρεά δφο εκατομμυρίων 
δολαρίων από το ηεφγοσ Τηολί - Ριτ ςτθ 

Ναμίμπια, δίνοντασ ζμφαςθ ςτθν 
ευαιςκθςία του ηεφγουσ για τθν εν λόγω 
περιοχι, από όπου υιοκζτθςαν τθν κόρθ 

τουσ 

http://www.kathimerini.gr/41

4754/article/epikairothta/kos

mos/syntoma  

Δεν υπάρχει 

26 

Το NATO 
κατζςτρεψε το 30% 

των κανταφικϊν 
δυνάμεων 

(Ανϊνυμο άρκρο) 

6/4/2011 Κόςμοσ 220 

Ειδθςεογραφικό. Εςτιάηει ςτθ δράςθ του 
ΟΘΕ για τθν αντιμετϊπιςθ τθσ 

ανκρωπιςτικισ κρίςθσ ςτθ Λιβφθ. Θ 
επίςκεψθ τθσ Α. Τηολί ςτθν περιοχι 

μνθμονεφεται ςε μία γραμμι ςτο τζλοσ 
του δθμοςιεφματοσ και χαρακτθρίηεται ωσ 

αιφνιδιαςτικι. 

http://www.kathimerini.gr/42

3471/article/epikairothta/kos

mos/to-nato-katestreye-to-

30-twn-kantafikwn-

dynamewn  

Δεν υπάρχει 

27 

H Τουρκία ηιτθςε να 
ςταματιςει θ βίαιθ 

καταςτολι 
διαδθλϊςεων ςτθ 

Συρία 
(Ανϊνυμο άρκρο) 

17/6/2011 Κόςμοσ 336 

Ειδθςεογραφικό ωσ προσ τθν δράςθ τθσ Α. 
Τηολί και τθν επικείμενθ επίςκεψι τθσ 

ςτθν τουρκικι επαρχία Χατάι Ολόκλθρο το 
δθμοςίευμα εςτιάηει ςτισ βίαιεσ 

διαδθλϊςεισ, που λαμβάνουν χϊρα ςτθν 
Τουρκία. 

http://www.kathimerini.gr/42

9514/article/epikairothta/kos

mos/h-toyrkia-zhthse-na-

stamathsei-h-viaih-katastolh-

diadhlwsewn-sth-syria  

Δεν υπάρχει 

28 
Αποχρϊςεισ 
(τθσ Μαρίασ 

Σωνίδου) 
5/10/2011 Κόςμοσ 560 

Ειδθςεογραφικό. Μεταξφ άλλων διεκνϊν 
νζων άςχετων με τθν ανκρωπιςτικι κρίςθ 
των τριτοκοςμικϊν χωρϊν μνθμονεφονται 

οι αποςτολζσ, που πρόκειται να 
πραγματοποιιςει θ Α. Τηολί ςε 

καταυλιςμοφσ προςφφγων τριτοκοςμικϊν 
χωρϊν 

http://www.kathimerini.gr/43

9186/article/epikairothta/kos

mos/apoxrwseis  

Δεν υπάρχει 

29 
Αποχρϊςεισ 
(τθσ Μαρίασ 

Σωνίδου) 
18/4/2012 Κόςμοσ 580 

Ειδθςεογραφικό. Στθν πρϊτθ παράγραφο 
μνθμονεφεται ο διοριςμόσ τθσ Α. Τηολί ωσ 

Ειδικισ Απεςταλμζνθσ τθσ Φπατθσ 
Αρμοςτείασ του ΟΘΕ για τουσ πρόςφυγεσ, 
τα ταξίδια τθσ ςτισ τριτοκοςμικζσ χϊρεσ, 

ωσ Ρρζςβειρα Καλισ Κελιςεωσ και ο 
επικείμενοσ γάμοσ τθσ με τον Μπραντ Ριτ 

http://www.kathimerini.gr/45

5712/article/epikairothta/kos

mos/apoxrwseis  

Δεν υπάρχει 

30 

ΟΘΕ: Ξεπζραςαν 
τουσ 250.000 οι 

πρόςφυγεσ από τθ 
Συρία 

(Ρθγι: ΑΜΡΕ) 

11/9/2012 Κόςμοσ 220 

Ειδθςεογραφικό ζναντι των δράςεων τθσ 
Α. Τηολί. Ρροωκεί το ζργο του ΟΘΕ για 
τουσ πρόςφυγεσ και μνθμονεφει τθν 
επίςκεψθ τθσ Α. Τηολί ςτθν Λορδανία. 

http://www.kathimerini.gr/13

277/article/epikairothta/kosm

os/ohe-3eperasan-toys-

250000-oi-prosfyges-apo-th-

syria  

Δεν υπάρχει 

http://www.kathimerini.gr/389788/article/epikairothta/kosmos/tzoli-kai-pit-me-prosfyges-ths-vosnias
http://www.kathimerini.gr/389788/article/epikairothta/kosmos/tzoli-kai-pit-me-prosfyges-ths-vosnias
http://www.kathimerini.gr/389788/article/epikairothta/kosmos/tzoli-kai-pit-me-prosfyges-ths-vosnias
http://www.kathimerini.gr/389788/article/epikairothta/kosmos/tzoli-kai-pit-me-prosfyges-ths-vosnias
http://www.kathimerini.gr/403696/article/epikairothta/kosmos/triplh-epi8esh-kata-siitwn-sth-laxwrh
http://www.kathimerini.gr/403696/article/epikairothta/kosmos/triplh-epi8esh-kata-siitwn-sth-laxwrh
http://www.kathimerini.gr/403696/article/epikairothta/kosmos/triplh-epi8esh-kata-siitwn-sth-laxwrh
http://www.kathimerini.gr/403696/article/epikairothta/kosmos/triplh-epi8esh-kata-siitwn-sth-laxwrh
http://www.kathimerini.gr/404113/article/epikairothta/kosmos/h-tzoli-stoys-plhmmyropa8eis-toy-pakistan
http://www.kathimerini.gr/404113/article/epikairothta/kosmos/h-tzoli-stoys-plhmmyropa8eis-toy-pakistan
http://www.kathimerini.gr/404113/article/epikairothta/kosmos/h-tzoli-stoys-plhmmyropa8eis-toy-pakistan
http://www.kathimerini.gr/404113/article/epikairothta/kosmos/h-tzoli-stoys-plhmmyropa8eis-toy-pakistan
http://www.kathimerini.gr/404113/article/epikairothta/kosmos/h-tzoli-stoys-plhmmyropa8eis-toy-pakistan
http://www.kathimerini.gr/404102/article/epikairothta/kosmos/episkeyh-tzoli-se-kataylismo-toy-pakistan
http://www.kathimerini.gr/404102/article/epikairothta/kosmos/episkeyh-tzoli-se-kataylismo-toy-pakistan
http://www.kathimerini.gr/404102/article/epikairothta/kosmos/episkeyh-tzoli-se-kataylismo-toy-pakistan
http://www.kathimerini.gr/404102/article/epikairothta/kosmos/episkeyh-tzoli-se-kataylismo-toy-pakistan
http://www.kathimerini.gr/404215/article/epikairothta/kosmos/epimenoyn-na-kayoyn-to-korani-stis-11-septemvrioy
http://www.kathimerini.gr/404215/article/epikairothta/kosmos/epimenoyn-na-kayoyn-to-korani-stis-11-septemvrioy
http://www.kathimerini.gr/404215/article/epikairothta/kosmos/epimenoyn-na-kayoyn-to-korani-stis-11-septemvrioy
http://www.kathimerini.gr/404215/article/epikairothta/kosmos/epimenoyn-na-kayoyn-to-korani-stis-11-septemvrioy
http://www.kathimerini.gr/404215/article/epikairothta/kosmos/epimenoyn-na-kayoyn-to-korani-stis-11-septemvrioy
http://www.kathimerini.gr/414754/article/epikairothta/kosmos/syntoma
http://www.kathimerini.gr/414754/article/epikairothta/kosmos/syntoma
http://www.kathimerini.gr/414754/article/epikairothta/kosmos/syntoma
http://www.kathimerini.gr/423471/article/epikairothta/kosmos/to-nato-katestreye-to-30-twn-kantafikwn-dynamewn
http://www.kathimerini.gr/423471/article/epikairothta/kosmos/to-nato-katestreye-to-30-twn-kantafikwn-dynamewn
http://www.kathimerini.gr/423471/article/epikairothta/kosmos/to-nato-katestreye-to-30-twn-kantafikwn-dynamewn
http://www.kathimerini.gr/423471/article/epikairothta/kosmos/to-nato-katestreye-to-30-twn-kantafikwn-dynamewn
http://www.kathimerini.gr/423471/article/epikairothta/kosmos/to-nato-katestreye-to-30-twn-kantafikwn-dynamewn
http://www.kathimerini.gr/429514/article/epikairothta/kosmos/h-toyrkia-zhthse-na-stamathsei-h-viaih-katastolh-diadhlwsewn-sth-syria
http://www.kathimerini.gr/429514/article/epikairothta/kosmos/h-toyrkia-zhthse-na-stamathsei-h-viaih-katastolh-diadhlwsewn-sth-syria
http://www.kathimerini.gr/429514/article/epikairothta/kosmos/h-toyrkia-zhthse-na-stamathsei-h-viaih-katastolh-diadhlwsewn-sth-syria
http://www.kathimerini.gr/429514/article/epikairothta/kosmos/h-toyrkia-zhthse-na-stamathsei-h-viaih-katastolh-diadhlwsewn-sth-syria
http://www.kathimerini.gr/429514/article/epikairothta/kosmos/h-toyrkia-zhthse-na-stamathsei-h-viaih-katastolh-diadhlwsewn-sth-syria
http://www.kathimerini.gr/439186/article/epikairothta/kosmos/apoxrwseis
http://www.kathimerini.gr/439186/article/epikairothta/kosmos/apoxrwseis
http://www.kathimerini.gr/439186/article/epikairothta/kosmos/apoxrwseis
http://www.kathimerini.gr/455712/article/epikairothta/kosmos/apoxrwseis
http://www.kathimerini.gr/455712/article/epikairothta/kosmos/apoxrwseis
http://www.kathimerini.gr/455712/article/epikairothta/kosmos/apoxrwseis
http://www.kathimerini.gr/13277/article/epikairothta/kosmos/ohe-3eperasan-toys-250000-oi-prosfyges-apo-th-syria
http://www.kathimerini.gr/13277/article/epikairothta/kosmos/ohe-3eperasan-toys-250000-oi-prosfyges-apo-th-syria
http://www.kathimerini.gr/13277/article/epikairothta/kosmos/ohe-3eperasan-toys-250000-oi-prosfyges-apo-th-syria
http://www.kathimerini.gr/13277/article/epikairothta/kosmos/ohe-3eperasan-toys-250000-oi-prosfyges-apo-th-syria
http://www.kathimerini.gr/13277/article/epikairothta/kosmos/ohe-3eperasan-toys-250000-oi-prosfyges-apo-th-syria
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31 

Ρακιςτάν: Ρρϊτθ 
δωρεά ςτο Μδρυμα 

Μαλάλα για τθ 
μόρφωςθ των 

κοριτςιϊν 
(Ρθγι: ΑΜΡΕ) 

5/4/2013 Κόςμοσ 220 
Ειδθςεογραφικό. Αναφζρεται ςτθ δωρεά 
τθσ Α. Τηολί προσ το εκπαιδευτιριο τθσ 

Μαλάλα 

http://www.kathimerini.gr/34

196/article/epikairothta/kosm

os/pakistan-prwth-dwrea-sto-

idryma-malala-gia-th-

morfwsh-twn-koritsiwn  

Δεν υπάρχει 

32 

G8: Ρολεμικζσ 
ςυγκροφςεισ χωρίσ 

βιαςμοφσ 
(Ρθγι: ΑΜΡΕ) 

11/4/2013 Κόςμοσ 510 

Ειδθςεογραφικό ωσ προσ τθ ςυμμετοχι 
τθσ Α. Τηολί ςτθ ςυνάντθςθ των G8. Μζςα 

ςε 4 γραμμζσ μνθμονεφει τον 
ανκρωπιςτικό τθσ λόγο για τθν 

καταπολζμθςθ τθσ ςεξουαλικισ βίασ ςτισ 
ζνοπλεσ ςυγκροφςεισ, και τθ ςυγκίνθςθ 

τθσ για τθν επίτευξθ του ςτόχου του ΟΘΕ 
(Ρρωτόκολλο). 

http://www.kathimerini.gr/35

061/article/epikairothta/kosm

os/g8-polemikes-

sygkroyseis-xwris-viasmoys  

Υπουργοί κρατϊν που 
ςυμμετείχαν ςτθ διάςκεψθ 

33 

G8: Χωρίσ ςυμφωνία 
για τθ Συρία, χωρίσ 

μζτρα για τισ 
απειλζσ τθσ Β. 

Κορζασ 
(Ανϊνυμο άρκρο) 

12/4/2013 Κόςμοσ 370 

Ειδθςεογραφικό απζναντι ςτθ δράςθ τθσ 
Α. Τηολί. Ολόκλθρο το δθμοςίευμα 

εςτιάηει ςτα κζματα που 
διαπραγματεφτθκε θ ομάδα των G8. 

Μικρι μνεία ςτο λόγο τθσ Α. Τηολί για τθν 
καταπολζμθςθ τθσ ςεξουαλικισ βίασ ςτισ 

εμπόλεμεσ ηϊνεσ 

http://www.kathimerini.gr/35

096/article/epikairothta/kosm

os/g8-xwris-symfwnia-gia-

th-syria-xwris-metra-gia-tis-

apeiles-ths-v-koreas  

Δεν υπάρχει εικόνα 

34 

Ομόκυμθ καταδίκθ 
τθσ Β. Κορζασ ςτο 

G8 
(A.P., Reuters) 

12/4/2013 Κόςμοσ 445 

Κετικό. Στθν τελευταία παράγραφο του 
δθμοςιεφματοσ μνθμονεφεται θ ζκκλθςθ 

τθσ Α. Τηολί προσ τουσ Υπουργοφσ 
Εξωτερικϊν των κρατϊν να λάβουν  
αποφαςιςτικά μζτρα απζναντι ςτο 

φαινόμενο τθσ ςεξουαλικισ βίασ κατά των 
γυναικϊν ςτισ εμπόλεμεσ ηϊνεσ. "Τθν 

παράςταςθ τθσ διιμερθσ ςυνόδου του G8 
ζκλεψε θ Αντηελίνα Τηολί, θ οποία βρζκθκε 

ςτο Λονδίνο με τθν ιδιότθτα τθσ 
Ρρζςβειρασ Καλισ Κελιςεωσ του ΟΘΕ " 

http://www.kathimerini.gr/48

5569/article/epikairothta/kos

mos/omo8ymh-katadikh-ths-

v-koreas-sto-g8  

Δεν υπάρχει εικόνα 

35 
Θ Αντηελίνα Τηολί 
ςτο βιμα του G8 
(Ανϊνυμο άρκρο) 

12/4/2013 Κόςμοσ 99 

Ειδθςεογραφικό. Μνθμονεφει τθν ζκκλθςθ 
τθσ Α. Τηολί ςτουσ G8 για τθν πρόλθψθ των 
ςεξουαλικϊν εγκλθμάτων ςτισ εμπόλεμεσ 

ηϊνεσ. 

http://www.kathimerini.gr/48

5604/article/epikairothta/kos

mos/h-antzelina-tzoli-sto-

vhma-toy-g8  

Δεν υπάρχει 

36 

ΟΘΕ: Ράνω από 2 
εκ. οι πρόςφυγεσ 

από τθ Συρία 
(Ανϊνυμο άρκρο) 

3/9/2013 Κόςμοσ 370 

Κετικό. Ρροωκεί το ζργο τυο ΟΘΕ για τουσ 
ςφριουσ πρόςφυγεσ μνθμονεφοντασ τθ 

διεκνι φράςθ τθσ Τηολί για τθν προςταςία 
και τθν αςφάλεια τουσ. 

http://www.kathimerini.gr/52

124/article/epikairothta/kosm

os/ohe-panw-apo-2-ek-oi-

prosfyges-apo-th-syria  

Εικόνα με ςφριουσ πρόςφυγεσ 

37 

ΟΘΕ: Ζκκλθςθ για να 
ςωκεί θ 

«κυςιαςμζνθ» γενιά 
των παιδιϊν 

προςφφγων τθσ 
Συρίασ 

(Ρθγι: ΑΡΕ – ΜΡΕ) 

29/11/2013 Κόςμοσ 460 
Κετικό. Εςτιάηει ςτο ζργο του ΟΘΕ για τουσ 

πρόςφυγεσ προωκϊντασ τον 
ανκρωπιςτικό λόγο τθσ Α. Τηολί. 

http://www.kathimerini.gr/61

128/article/epikairothta/kosm

os/ohe-ekklhsh-gia-na-

sw8ei-h-8ysiasmenh-genia-

twn-paidiwn-prosfygwn-ths-

syrias  

Εικόνα με ςφριουσ πρόςφυγεσ 

38 

Λίβανο: Θ Αντηελίνα 
Τηολί ςυναντικθκε 
με παιδιά Σφρων 

προςφφγων 
(Ανϊνυμο άρκρο) 

24/2/2014 Κόςμοσ 121 
Κετικό. Ζμφαςθ ςτθν ανκρωπιςτικι δράςθ 
και τον λόγο τθσ Α. Τηολί κατά τθν διάρκεια 

τθσ επίςκεψθσ τθσ ςτο Λίβανο 

http://www.kathimerini.gr/75

5462/article/epikairothta/kos

mos/livano-h--antzelina-

tzoli-synanth8hke-me-paidia-

syrwn-profygwn  

Φωτογραφία τθσ Τηολί με 
παραδοςιακι ενδυμαςία δίπλα ςε 

παιδιά προςάγων ςτο Λίβανο 

39 
Ρρεμιζρα 

(Ανϊνυμο άρκρο) 
17/3/2014 Ατηζντα 120 

Ειρωνικό. "Θ Αντηελίνα Τηολί, αν και ςταρ, 
ζχει πάρει ςτα ςοβαρά τον ανκρωπιςτικό 
τθσ ρόλο ωσ Ρρζςβειρα καλισ κελιςεωσ 
τθσ Υπάτθσ Αρμοςτείασ του ΟΘΕ για τουσ 

πρόςφυγεσ". Αναφζρεται ςτθ ςυνειςφορά 
του νζου κινθματογραφικοφ ζργου τθσ Α. 

Τηολί ςτθν Φπατθ Αρμοςτεία του ΟΘΕ. 

Λςτορικό αρχείο Κακθμερινι Δεν υπάρχει 

40 
Ατιμωρθςία βιαςτϊν 

τζλοσ 
(Ανϊνυμο άρκρο) 

11/6/2014 Κόςμοσ 495 

Κετικό. Δίνει ζμφαςθ ςτθ δράςθ τθσ Α. 
Τηολί και του Χζιγκ για τθν τιμωρία των 

δραςτϊν, που διαπράττουν βιαςμοφσ ςτισ 
εμπόλεμεσ ηϊνεσ. 

http://www.kathimerini.gr/77

1028/article/epikairothta/kos

mos/atimwrhsia-viastwn-

telos  

Φωτογραφία τθσ Τηολί ντυμζνθσ 
ςτα λευκά δίπλα ςτον Ουίλιαμ 

Χζιγκ 

http://www.kathimerini.gr/34196/article/epikairothta/kosmos/pakistan-prwth-dwrea-sto-idryma-malala-gia-th-morfwsh-twn-koritsiwn
http://www.kathimerini.gr/34196/article/epikairothta/kosmos/pakistan-prwth-dwrea-sto-idryma-malala-gia-th-morfwsh-twn-koritsiwn
http://www.kathimerini.gr/34196/article/epikairothta/kosmos/pakistan-prwth-dwrea-sto-idryma-malala-gia-th-morfwsh-twn-koritsiwn
http://www.kathimerini.gr/34196/article/epikairothta/kosmos/pakistan-prwth-dwrea-sto-idryma-malala-gia-th-morfwsh-twn-koritsiwn
http://www.kathimerini.gr/34196/article/epikairothta/kosmos/pakistan-prwth-dwrea-sto-idryma-malala-gia-th-morfwsh-twn-koritsiwn
http://www.kathimerini.gr/35061/article/epikairothta/kosmos/g8-polemikes-sygkroyseis-xwris-viasmoys
http://www.kathimerini.gr/35061/article/epikairothta/kosmos/g8-polemikes-sygkroyseis-xwris-viasmoys
http://www.kathimerini.gr/35061/article/epikairothta/kosmos/g8-polemikes-sygkroyseis-xwris-viasmoys
http://www.kathimerini.gr/35061/article/epikairothta/kosmos/g8-polemikes-sygkroyseis-xwris-viasmoys
http://www.kathimerini.gr/35096/article/epikairothta/kosmos/g8-xwris-symfwnia-gia-th-syria-xwris-metra-gia-tis-apeiles-ths-v-koreas
http://www.kathimerini.gr/35096/article/epikairothta/kosmos/g8-xwris-symfwnia-gia-th-syria-xwris-metra-gia-tis-apeiles-ths-v-koreas
http://www.kathimerini.gr/35096/article/epikairothta/kosmos/g8-xwris-symfwnia-gia-th-syria-xwris-metra-gia-tis-apeiles-ths-v-koreas
http://www.kathimerini.gr/35096/article/epikairothta/kosmos/g8-xwris-symfwnia-gia-th-syria-xwris-metra-gia-tis-apeiles-ths-v-koreas
http://www.kathimerini.gr/35096/article/epikairothta/kosmos/g8-xwris-symfwnia-gia-th-syria-xwris-metra-gia-tis-apeiles-ths-v-koreas
http://www.kathimerini.gr/485569/article/epikairothta/kosmos/omo8ymh-katadikh-ths-v-koreas-sto-g8
http://www.kathimerini.gr/485569/article/epikairothta/kosmos/omo8ymh-katadikh-ths-v-koreas-sto-g8
http://www.kathimerini.gr/485569/article/epikairothta/kosmos/omo8ymh-katadikh-ths-v-koreas-sto-g8
http://www.kathimerini.gr/485569/article/epikairothta/kosmos/omo8ymh-katadikh-ths-v-koreas-sto-g8
http://www.kathimerini.gr/485604/article/epikairothta/kosmos/h-antzelina-tzoli-sto-vhma-toy-g8
http://www.kathimerini.gr/485604/article/epikairothta/kosmos/h-antzelina-tzoli-sto-vhma-toy-g8
http://www.kathimerini.gr/485604/article/epikairothta/kosmos/h-antzelina-tzoli-sto-vhma-toy-g8
http://www.kathimerini.gr/485604/article/epikairothta/kosmos/h-antzelina-tzoli-sto-vhma-toy-g8
http://www.kathimerini.gr/52124/article/epikairothta/kosmos/ohe-panw-apo-2-ek-oi-prosfyges-apo-th-syria
http://www.kathimerini.gr/52124/article/epikairothta/kosmos/ohe-panw-apo-2-ek-oi-prosfyges-apo-th-syria
http://www.kathimerini.gr/52124/article/epikairothta/kosmos/ohe-panw-apo-2-ek-oi-prosfyges-apo-th-syria
http://www.kathimerini.gr/52124/article/epikairothta/kosmos/ohe-panw-apo-2-ek-oi-prosfyges-apo-th-syria
http://www.kathimerini.gr/61128/article/epikairothta/kosmos/ohe-ekklhsh-gia-na-sw8ei-h-8ysiasmenh-genia-twn-paidiwn-prosfygwn-ths-syrias
http://www.kathimerini.gr/61128/article/epikairothta/kosmos/ohe-ekklhsh-gia-na-sw8ei-h-8ysiasmenh-genia-twn-paidiwn-prosfygwn-ths-syrias
http://www.kathimerini.gr/61128/article/epikairothta/kosmos/ohe-ekklhsh-gia-na-sw8ei-h-8ysiasmenh-genia-twn-paidiwn-prosfygwn-ths-syrias
http://www.kathimerini.gr/61128/article/epikairothta/kosmos/ohe-ekklhsh-gia-na-sw8ei-h-8ysiasmenh-genia-twn-paidiwn-prosfygwn-ths-syrias
http://www.kathimerini.gr/61128/article/epikairothta/kosmos/ohe-ekklhsh-gia-na-sw8ei-h-8ysiasmenh-genia-twn-paidiwn-prosfygwn-ths-syrias
http://www.kathimerini.gr/61128/article/epikairothta/kosmos/ohe-ekklhsh-gia-na-sw8ei-h-8ysiasmenh-genia-twn-paidiwn-prosfygwn-ths-syrias
http://www.kathimerini.gr/755462/article/epikairothta/kosmos/livano-h--antzelina-tzoli-synanth8hke-me-paidia-syrwn-profygwn
http://www.kathimerini.gr/755462/article/epikairothta/kosmos/livano-h--antzelina-tzoli-synanth8hke-me-paidia-syrwn-profygwn
http://www.kathimerini.gr/755462/article/epikairothta/kosmos/livano-h--antzelina-tzoli-synanth8hke-me-paidia-syrwn-profygwn
http://www.kathimerini.gr/755462/article/epikairothta/kosmos/livano-h--antzelina-tzoli-synanth8hke-me-paidia-syrwn-profygwn
http://www.kathimerini.gr/755462/article/epikairothta/kosmos/livano-h--antzelina-tzoli-synanth8hke-me-paidia-syrwn-profygwn
http://www.kathimerini.gr/771028/article/epikairothta/kosmos/atimwrhsia-viastwn-telos
http://www.kathimerini.gr/771028/article/epikairothta/kosmos/atimwrhsia-viastwn-telos
http://www.kathimerini.gr/771028/article/epikairothta/kosmos/atimwrhsia-viastwn-telos
http://www.kathimerini.gr/771028/article/epikairothta/kosmos/atimwrhsia-viastwn-telos
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Εφημερύδα «Ελεύθεροσ Σύποσ» 
 

Α/Α 

Σίτλος 
Δημοσιεφματος & 

Αρθρογράφος  

Ημερομηνία 
Δημοσίευσης 

τήλη 
Αριθμός 
λέξεων 

Περιεχόμενο Πηγή Φωτογραφία 

1 
Ρρζςβειρα 

(Ανϊνυμο άρκρο) 
28/8/2001 Κόςμοσ 90 

Κετικό. μνθμονεφει τθν ανάλθψθ των 
κακθκόντων τθσ Τηολί, ωσ πρζςβειρα του 

ΟΘΕ. Ρροωκεί τθν ανκρωπιςτικι τθσ 
δράςθ ςτισ τριτοκοςμικζσ χϊρεσ. 

Λςτορικό αρχείο 
Θ Τηολί κρατϊντασ το μπλε 

διαβατιριο τθσ 

2 
Δωρεά από τθν 

Τηολί 
(Ανϊνυμο άρκρο) 

22/5/2002 Διεκνι 125 

Κετικό. Ρροωκεί τθν ανκρωπιςτικι τθσ 
δράςθ μνθμονεφοντασ μνθμονεφει τθν 

δωρεά των 100.000 δολαρίων που ζκανε  
ςτον προςφυγικό κατακλυςμό «Τομ Χιν» 
τθσ Ταϊλάνδθσ,  τθν δωρεά φψουσ ενόσ 

εκατομμυρίων δολαρίων που ζκανε ςτουσ 
Αφγανοφσ πρόςφυγεσ κακϊσ και τθν 

υιοκζτθςθ του παιδιοφ από τθν Καμπότηθ. 

Λςτορικό αρχείο Θ Τηολί ντυμζνθ ςτα μαφρα 

3 
Ρίνουν νερό ςτο 

όνομα τθσ 
(Ανϊνυμο άρκρο) 

26/11/2005 Διεκνι 60 

Κετικό. μνθμονεφει τθν ανκρωπιςτικι 
αποςτολι τθσ πρζςβειρασ του ΟΘΕ ςε 
περιοχζσ του Ρακιςτάν που επλιγθςαν 

από τον ςειςμό του Οκτωβρίου 

Λςτορικό αρχείο Θ Τηολί πίνοντασ νερό 

4 
Φόροσ τιμισ ςτο 

μεγάλο φιλειρθνιςτι 
(Ανϊνυμο άρκρο) 

13/11/2006 Διεκνι 120 

μνθμονεφει γενικά τθν ςτιριξθ που 
προςφζρει θ διάςθμθ θκοποιόσ ςτουσ 

πολίτεσ του κόςμου με το ανκρωπιςτικό 
τθσ ζργο δίνοντασ όμωσ ζμφαςθ ςτθν 

κινθματογραφικι τθσ ταινία, που 
γυρίςτθκε ςτισ Λνδίεσ. 

Λςτορικό αρχείο 
Θ Τηολί μαηί με τθν οικογζνεια τθσ 

ςτο ταξίδι τθσ ςτισ Λνδίεσ 

5 

Χριςτοφγεννα ςε 
ςτρατόπεδα 
προςφφγων 

(Ανϊνυμο άρκρο) 

26/12/2006 Κόςμοσ 70 

Κετικό. Μνθμονεφει τθν χριςτουγεννιάτικθ 
επίςκεψθ τθσ Τηολί ςτουσ ςτα ςτρατόπεδα 

προςφφγων ςτθν Κόςτα ίκα και τθν 
θμζρα των Χριςτουγζννων που πζραςε 

εκεί μαηί με τον Μπραντ Ριτ. Ρροωκεί τον 
ανκρωπιςτικό τθσ λόγο 

Λςτορικό αρχείο 
Θ Τηολί δίπλα ςε παιδιά ςφριων 

προςφφγων τθν θμζρα των 
Χριςτουγζννων 

6 

Θ Α. Τηολί ςτθ Λιβφθ 
για να εκφράςει τθν 

αλλθλεγγφθ τθσ 
(Ανϊνυμο άρκρο) 

11/10/2011 Κόςμοσ 310 

Κετικό. Μνθμονεφει τθν  διιμερθ 
επίςκεψθ ςτθ Λιβφθ προωκϊντασ τον 

ανκρωπιςτικό τθσ λόγο και τθν 
διπλωματικι τθσ δράςθ. 

http://www.e-
typos.com/Post.aspx?id=212

2  

Θ Τηολί ςτθν Λιβφθ δίπλα ςε 
γυναίκα πρόςφυγα 

7 

Συνάντθςθ του 
προζδρου Ομπάμα 
με το ηεφγοσ Μπ. 

Ριτ-Αντ. Τηολί 
(Ανϊνυμο άρκρο) 

11/1/2012 Κόςμοσ 230 

Κετικό. Ρροωκεί τθν διπλωματικι δράςθ 
τθσ Τηολί μνθμονεφοντασ τθν ςυναντάσ τθσ 
με τον Ομπάμα για τθν καταπολζμθςθ τθσ 
ςεξουαλικισ  βίασ ςτισ εμπόλεμεσ ηϊνεσ. 

Αναφορά ςτθν κινθματογραφικι τθσ 
ταινία "Στθ χϊρα του αίματοσ και του 

μελιοφ"- θ οποία αφθγείται τθ φρίκθ του 
πολζμου τθσ Βοςνίασ (1992-95), κυρίωσ 

τθν κτθνωδία που υπζςτθςαν οι γυναίκεσ. 

http://www.e-
typos.com/Post.aspx?id=638
0&title=%25CE%25A3%25CF
%2585%25CE%25BD%25CE%
25AC%25CE%25BD%25CF%2
584%25CE%25B7%25CF%25
83%25CE%25B7%2520%25C
F%2584%25CE%25BF%25CF
%2585%2520%25CF%2580%
25CF%2581%25CE%25BF%2
5CE%25AD%25CE%25B4%25

CF%2581%25CE%25B 

Θ Τηολί με τον διάςθμο ςφηυγο 
τθσ. 

8 

Θ Αντη. Τηολί δϊριςε 
100.000 δολάρια για 
τουσ πρόςφυγεσ τθσ 

Συρίασ 
(Ανϊνυμο άρκρο) 

20/6/2012 Κόςμοσ 140 

Κετικό. Μνθμονεφει τθν δωρεά τθσ Τηολί 
(100.000 δολάρια) ςτθν Φπατθ Αρμοςτεία 
του ΟΘΕ για τουσ πρόςφυγεσ, με ςκοπό να 
ςτθριχκοφν οι Σφριοι πρόςφυγεσ. Ρροωκεί 
τον ανκρωπιςτικό και τον διπλωματικό τθσ 

λόγο 

http://www.e-
typos.com/Post.aspx?id=163
63&title=%25CE%2597%252
0%25CE%2591%25CE%25BD
%25CF%2584%25CE%25B6.

%2520%25CE%25A4%25CE%
25B6%25CE%25BF%25CE%2
5BB%25CE%25AF%2520%25
CE%25B4%25CF%258E%25C
F%2581%25CE%25B9%25CF
%2583%25CE%25B5%25201

00.000%2520%25CE%25B 

Θ Τηολί ντυμζνθ ςτα μαφρα και 
χαμογελαςτι, χαιρετάει 

http://www.e-typos.com/Post.aspx?id=2122
http://www.e-typos.com/Post.aspx?id=2122
http://www.e-typos.com/Post.aspx?id=2122
http://www.e-typos.com/Post.aspx?id=6380&title=%25CE%25A3%25CF%2585%25CE%25BD%25CE%25AC%25CE%25BD%25CF%2584%25CE%25B7%25CF%2583%25CE%25B7%2520%25CF%2584%25CE%25BF%25CF%2585%2520%25CF%2580%25CF%2581%25CE%25BF%25CE%25AD%25CE%25B4%25CF%2581%25CE%25B
http://www.e-typos.com/Post.aspx?id=6380&title=%25CE%25A3%25CF%2585%25CE%25BD%25CE%25AC%25CE%25BD%25CF%2584%25CE%25B7%25CF%2583%25CE%25B7%2520%25CF%2584%25CE%25BF%25CF%2585%2520%25CF%2580%25CF%2581%25CE%25BF%25CE%25AD%25CE%25B4%25CF%2581%25CE%25B
http://www.e-typos.com/Post.aspx?id=6380&title=%25CE%25A3%25CF%2585%25CE%25BD%25CE%25AC%25CE%25BD%25CF%2584%25CE%25B7%25CF%2583%25CE%25B7%2520%25CF%2584%25CE%25BF%25CF%2585%2520%25CF%2580%25CF%2581%25CE%25BF%25CE%25AD%25CE%25B4%25CF%2581%25CE%25B
http://www.e-typos.com/Post.aspx?id=6380&title=%25CE%25A3%25CF%2585%25CE%25BD%25CE%25AC%25CE%25BD%25CF%2584%25CE%25B7%25CF%2583%25CE%25B7%2520%25CF%2584%25CE%25BF%25CF%2585%2520%25CF%2580%25CF%2581%25CE%25BF%25CE%25AD%25CE%25B4%25CF%2581%25CE%25B
http://www.e-typos.com/Post.aspx?id=6380&title=%25CE%25A3%25CF%2585%25CE%25BD%25CE%25AC%25CE%25BD%25CF%2584%25CE%25B7%25CF%2583%25CE%25B7%2520%25CF%2584%25CE%25BF%25CF%2585%2520%25CF%2580%25CF%2581%25CE%25BF%25CE%25AD%25CE%25B4%25CF%2581%25CE%25B
http://www.e-typos.com/Post.aspx?id=6380&title=%25CE%25A3%25CF%2585%25CE%25BD%25CE%25AC%25CE%25BD%25CF%2584%25CE%25B7%25CF%2583%25CE%25B7%2520%25CF%2584%25CE%25BF%25CF%2585%2520%25CF%2580%25CF%2581%25CE%25BF%25CE%25AD%25CE%25B4%25CF%2581%25CE%25B
http://www.e-typos.com/Post.aspx?id=6380&title=%25CE%25A3%25CF%2585%25CE%25BD%25CE%25AC%25CE%25BD%25CF%2584%25CE%25B7%25CF%2583%25CE%25B7%2520%25CF%2584%25CE%25BF%25CF%2585%2520%25CF%2580%25CF%2581%25CE%25BF%25CE%25AD%25CE%25B4%25CF%2581%25CE%25B
http://www.e-typos.com/Post.aspx?id=6380&title=%25CE%25A3%25CF%2585%25CE%25BD%25CE%25AC%25CE%25BD%25CF%2584%25CE%25B7%25CF%2583%25CE%25B7%2520%25CF%2584%25CE%25BF%25CF%2585%2520%25CF%2580%25CF%2581%25CE%25BF%25CE%25AD%25CE%25B4%25CF%2581%25CE%25B
http://www.e-typos.com/Post.aspx?id=6380&title=%25CE%25A3%25CF%2585%25CE%25BD%25CE%25AC%25CE%25BD%25CF%2584%25CE%25B7%25CF%2583%25CE%25B7%2520%25CF%2584%25CE%25BF%25CF%2585%2520%25CF%2580%25CF%2581%25CE%25BF%25CE%25AD%25CE%25B4%25CF%2581%25CE%25B
http://www.e-typos.com/Post.aspx?id=6380&title=%25CE%25A3%25CF%2585%25CE%25BD%25CE%25AC%25CE%25BD%25CF%2584%25CE%25B7%25CF%2583%25CE%25B7%2520%25CF%2584%25CE%25BF%25CF%2585%2520%25CF%2580%25CF%2581%25CE%25BF%25CE%25AD%25CE%25B4%25CF%2581%25CE%25B
http://www.e-typos.com/Post.aspx?id=6380&title=%25CE%25A3%25CF%2585%25CE%25BD%25CE%25AC%25CE%25BD%25CF%2584%25CE%25B7%25CF%2583%25CE%25B7%2520%25CF%2584%25CE%25BF%25CF%2585%2520%25CF%2580%25CF%2581%25CE%25BF%25CE%25AD%25CE%25B4%25CF%2581%25CE%25B
http://www.e-typos.com/Post.aspx?id=6380&title=%25CE%25A3%25CF%2585%25CE%25BD%25CE%25AC%25CE%25BD%25CF%2584%25CE%25B7%25CF%2583%25CE%25B7%2520%25CF%2584%25CE%25BF%25CF%2585%2520%25CF%2580%25CF%2581%25CE%25BF%25CE%25AD%25CE%25B4%25CF%2581%25CE%25B
http://www.e-typos.com/Post.aspx?id=16363&title=%25CE%2597%2520%25CE%2591%25CE%25BD%25CF%2584%25CE%25B6.%2520%25CE%25A4%25CE%25B6%25CE%25BF%25CE%25BB%25CE%25AF%2520%25CE%25B4%25CF%258E%25CF%2581%25CE%25B9%25CF%2583%25CE%25B5%2520100.000%2520%25CE%25B
http://www.e-typos.com/Post.aspx?id=16363&title=%25CE%2597%2520%25CE%2591%25CE%25BD%25CF%2584%25CE%25B6.%2520%25CE%25A4%25CE%25B6%25CE%25BF%25CE%25BB%25CE%25AF%2520%25CE%25B4%25CF%258E%25CF%2581%25CE%25B9%25CF%2583%25CE%25B5%2520100.000%2520%25CE%25B
http://www.e-typos.com/Post.aspx?id=16363&title=%25CE%2597%2520%25CE%2591%25CE%25BD%25CF%2584%25CE%25B6.%2520%25CE%25A4%25CE%25B6%25CE%25BF%25CE%25BB%25CE%25AF%2520%25CE%25B4%25CF%258E%25CF%2581%25CE%25B9%25CF%2583%25CE%25B5%2520100.000%2520%25CE%25B
http://www.e-typos.com/Post.aspx?id=16363&title=%25CE%2597%2520%25CE%2591%25CE%25BD%25CF%2584%25CE%25B6.%2520%25CE%25A4%25CE%25B6%25CE%25BF%25CE%25BB%25CE%25AF%2520%25CE%25B4%25CF%258E%25CF%2581%25CE%25B9%25CF%2583%25CE%25B5%2520100.000%2520%25CE%25B
http://www.e-typos.com/Post.aspx?id=16363&title=%25CE%2597%2520%25CE%2591%25CE%25BD%25CF%2584%25CE%25B6.%2520%25CE%25A4%25CE%25B6%25CE%25BF%25CE%25BB%25CE%25AF%2520%25CE%25B4%25CF%258E%25CF%2581%25CE%25B9%25CF%2583%25CE%25B5%2520100.000%2520%25CE%25B
http://www.e-typos.com/Post.aspx?id=16363&title=%25CE%2597%2520%25CE%2591%25CE%25BD%25CF%2584%25CE%25B6.%2520%25CE%25A4%25CE%25B6%25CE%25BF%25CE%25BB%25CE%25AF%2520%25CE%25B4%25CF%258E%25CF%2581%25CE%25B9%25CF%2583%25CE%25B5%2520100.000%2520%25CE%25B
http://www.e-typos.com/Post.aspx?id=16363&title=%25CE%2597%2520%25CE%2591%25CE%25BD%25CF%2584%25CE%25B6.%2520%25CE%25A4%25CE%25B6%25CE%25BF%25CE%25BB%25CE%25AF%2520%25CE%25B4%25CF%258E%25CF%2581%25CE%25B9%25CF%2583%25CE%25B5%2520100.000%2520%25CE%25B
http://www.e-typos.com/Post.aspx?id=16363&title=%25CE%2597%2520%25CE%2591%25CE%25BD%25CF%2584%25CE%25B6.%2520%25CE%25A4%25CE%25B6%25CE%25BF%25CE%25BB%25CE%25AF%2520%25CE%25B4%25CF%258E%25CF%2581%25CE%25B9%25CF%2583%25CE%25B5%2520100.000%2520%25CE%25B
http://www.e-typos.com/Post.aspx?id=16363&title=%25CE%2597%2520%25CE%2591%25CE%25BD%25CF%2584%25CE%25B6.%2520%25CE%25A4%25CE%25B6%25CE%25BF%25CE%25BB%25CE%25AF%2520%25CE%25B4%25CF%258E%25CF%2581%25CE%25B9%25CF%2583%25CE%25B5%2520100.000%2520%25CE%25B
http://www.e-typos.com/Post.aspx?id=16363&title=%25CE%2597%2520%25CE%2591%25CE%25BD%25CF%2584%25CE%25B6.%2520%25CE%25A4%25CE%25B6%25CE%25BF%25CE%25BB%25CE%25AF%2520%25CE%25B4%25CF%258E%25CF%2581%25CE%25B9%25CF%2583%25CE%25B5%2520100.000%2520%25CE%25B
http://www.e-typos.com/Post.aspx?id=16363&title=%25CE%2597%2520%25CE%2591%25CE%25BD%25CF%2584%25CE%25B6.%2520%25CE%25A4%25CE%25B6%25CE%25BF%25CE%25BB%25CE%25AF%2520%25CE%25B4%25CF%258E%25CF%2581%25CE%25B9%25CF%2583%25CE%25B5%2520100.000%2520%25CE%25B
http://www.e-typos.com/Post.aspx?id=16363&title=%25CE%2597%2520%25CE%2591%25CE%25BD%25CF%2584%25CE%25B6.%2520%25CE%25A4%25CE%25B6%25CE%25BF%25CE%25BB%25CE%25AF%2520%25CE%25B4%25CF%258E%25CF%2581%25CE%25B9%25CF%2583%25CE%25B5%2520100.000%2520%25CE%25B
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Θ Αντη. Τηολί 
επιςκζφκθκε 

καταυλιςμό Σφρων 
προςφφγων ςτο 

ιρακινό Κουρδιςτάν 
(Ανϊνυμο άρκρο) 

16/9/2012 
 

337 

Κετικό. Μνθμονεφει τθν επίςκεψθ τθσ 
Τηολί  ςτον καταυλιςμό Ντομίη των ςφριων 
προςφφγων προωκϊντασ τον διπλωματικό 

και τον ανκρωπιςτικό τθσ λόγο 

http://www.e-
typos.com/Post.aspx?id=218
78&title=%25CE%2597%252
0%25CE%2591%25CE%25BD
%25CF%2584%25CE%25B6.

%2520%25CE%25A4%25CE%
25B6%25CE%25BF%25CE%2
5BB%25CE%25AF%2520%25
CE%25B5%25CF%2580%25C
E%25B9%25CF%2583%25CE
%25BA%25CE%25AD%25CF

%2586%25CE%25B8%25CE% 

Θ Τηολί με παραδοςιακι 
ενδυμαςία δίπλα ςε ςφριουσ 

πρόςφυγεσ 

10 

Λίβανοσ: 
Καταυλιςμό Σφρων 

προςφφγων 
επιςκζφκθκε θ Αντη. 

Τηολί 
(Ανϊνυμο άρκρο) 

20/2/2014 Κόςμοσ 280 

Κετικό. Μνθμονεφει τθ ςυνάντθςθ τθσ 
Τηολί  με παιδιά Σφρων προςφφγων ςτο 
Λίβανο. Ζμφαςθ ςτθ διπλωματικι τθσ 

δράςθ. 

http://www.e-
typos.com/kosmos/article/4

8280/libanos-kataylismo-
syron-prosfygon-

episkefuhke-h-antz-tzoli/ 

Θ Τηολί με παραδοςιακι 
ενδυμαςία δίπλα ςε παιδιά 

ςφριων προςφφγων 

12 

Θ Αντη. Τηολί ςτο 
Σαράγεβο για μια 
διάςκεψθ για τθ 
ςεξουαλικι βία 

(Ανϊνυμο άρκρο) 

27/3/2014 Κόςμοσ 206 

Κετικό. Ρροωκεί τθν ανκρωπιςτικι δράςθ 
τθσ Τηολί, μνθμονεφοντασ τθ διάςκεψθ με 
κζμα τθν αποφυγι τθσ ςεξουαλικισ βίασ 
ςτισ ζνοπλεσ ςυγκροφςεισ κακϊσ και τθν 

επίςκεψθ τθσ ςτθ Σρεμπρζνιτςα. 

http://www.e-
typos.com/kosmos/article/4

9929/h-antz-tzoli-sto-
saragebo-gia-mia-diaskech-

gia-th-sejoyalikh-bia/ 

Θ ςταρ του Χόλυγουντ ντυμζνθ 
ςτα μαφρα και κρατϊντασ μια 
μπλε ομπρζλα κάτω από μια 

καταρρακτϊδθ βροχι, μπικε ςε 
ζνα αυτοκίνθτο και κατευκφνκθκε 
προσ ζνα ξενοδοχείο ςτο κζντρο 

τθσ πόλθσ. 

http://www.e-typos.com/Post.aspx?id=21878&title=%25CE%2597%2520%25CE%2591%25CE%25BD%25CF%2584%25CE%25B6.%2520%25CE%25A4%25CE%25B6%25CE%25BF%25CE%25BB%25CE%25AF%2520%25CE%25B5%25CF%2580%25CE%25B9%25CF%2583%25CE%25BA%25CE%25AD%25CF%2586%25CE%25B8%25CE%25
http://www.e-typos.com/Post.aspx?id=21878&title=%25CE%2597%2520%25CE%2591%25CE%25BD%25CF%2584%25CE%25B6.%2520%25CE%25A4%25CE%25B6%25CE%25BF%25CE%25BB%25CE%25AF%2520%25CE%25B5%25CF%2580%25CE%25B9%25CF%2583%25CE%25BA%25CE%25AD%25CF%2586%25CE%25B8%25CE%25
http://www.e-typos.com/Post.aspx?id=21878&title=%25CE%2597%2520%25CE%2591%25CE%25BD%25CF%2584%25CE%25B6.%2520%25CE%25A4%25CE%25B6%25CE%25BF%25CE%25BB%25CE%25AF%2520%25CE%25B5%25CF%2580%25CE%25B9%25CF%2583%25CE%25BA%25CE%25AD%25CF%2586%25CE%25B8%25CE%25
http://www.e-typos.com/Post.aspx?id=21878&title=%25CE%2597%2520%25CE%2591%25CE%25BD%25CF%2584%25CE%25B6.%2520%25CE%25A4%25CE%25B6%25CE%25BF%25CE%25BB%25CE%25AF%2520%25CE%25B5%25CF%2580%25CE%25B9%25CF%2583%25CE%25BA%25CE%25AD%25CF%2586%25CE%25B8%25CE%25
http://www.e-typos.com/Post.aspx?id=21878&title=%25CE%2597%2520%25CE%2591%25CE%25BD%25CF%2584%25CE%25B6.%2520%25CE%25A4%25CE%25B6%25CE%25BF%25CE%25BB%25CE%25AF%2520%25CE%25B5%25CF%2580%25CE%25B9%25CF%2583%25CE%25BA%25CE%25AD%25CF%2586%25CE%25B8%25CE%25
http://www.e-typos.com/Post.aspx?id=21878&title=%25CE%2597%2520%25CE%2591%25CE%25BD%25CF%2584%25CE%25B6.%2520%25CE%25A4%25CE%25B6%25CE%25BF%25CE%25BB%25CE%25AF%2520%25CE%25B5%25CF%2580%25CE%25B9%25CF%2583%25CE%25BA%25CE%25AD%25CF%2586%25CE%25B8%25CE%25
http://www.e-typos.com/Post.aspx?id=21878&title=%25CE%2597%2520%25CE%2591%25CE%25BD%25CF%2584%25CE%25B6.%2520%25CE%25A4%25CE%25B6%25CE%25BF%25CE%25BB%25CE%25AF%2520%25CE%25B5%25CF%2580%25CE%25B9%25CF%2583%25CE%25BA%25CE%25AD%25CF%2586%25CE%25B8%25CE%25
http://www.e-typos.com/Post.aspx?id=21878&title=%25CE%2597%2520%25CE%2591%25CE%25BD%25CF%2584%25CE%25B6.%2520%25CE%25A4%25CE%25B6%25CE%25BF%25CE%25BB%25CE%25AF%2520%25CE%25B5%25CF%2580%25CE%25B9%25CF%2583%25CE%25BA%25CE%25AD%25CF%2586%25CE%25B8%25CE%25
http://www.e-typos.com/Post.aspx?id=21878&title=%25CE%2597%2520%25CE%2591%25CE%25BD%25CF%2584%25CE%25B6.%2520%25CE%25A4%25CE%25B6%25CE%25BF%25CE%25BB%25CE%25AF%2520%25CE%25B5%25CF%2580%25CE%25B9%25CF%2583%25CE%25BA%25CE%25AD%25CF%2586%25CE%25B8%25CE%25
http://www.e-typos.com/Post.aspx?id=21878&title=%25CE%2597%2520%25CE%2591%25CE%25BD%25CF%2584%25CE%25B6.%2520%25CE%25A4%25CE%25B6%25CE%25BF%25CE%25BB%25CE%25AF%2520%25CE%25B5%25CF%2580%25CE%25B9%25CF%2583%25CE%25BA%25CE%25AD%25CF%2586%25CE%25B8%25CE%25
http://www.e-typos.com/Post.aspx?id=21878&title=%25CE%2597%2520%25CE%2591%25CE%25BD%25CF%2584%25CE%25B6.%2520%25CE%25A4%25CE%25B6%25CE%25BF%25CE%25BB%25CE%25AF%2520%25CE%25B5%25CF%2580%25CE%25B9%25CF%2583%25CE%25BA%25CE%25AD%25CF%2586%25CE%25B8%25CE%25
http://www.e-typos.com/Post.aspx?id=21878&title=%25CE%2597%2520%25CE%2591%25CE%25BD%25CF%2584%25CE%25B6.%2520%25CE%25A4%25CE%25B6%25CE%25BF%25CE%25BB%25CE%25AF%2520%25CE%25B5%25CF%2580%25CE%25B9%25CF%2583%25CE%25BA%25CE%25AD%25CF%2586%25CE%25B8%25CE%25
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Εφημερύδα «Η Αυγό» 
 

Α/Α 

Σίτλος 
Δημοσιεφματος & 

Αρθρογράφος  

Ημερομηνία 
Δημοσίευσης 

τήλη 
Αριθμός 
λέξεων 

Περιεχόμενο Πηγή Φωτογραφία 

1 

Τηολί μια ςυνεπισ 
πρζςβειρα καλισ 

κζλθςθσ 
(Ανϊνυμο άρκρο) 

17/9/2002 ΔΛΕΚΝΘ 233 

Κετικό. Το δθμοςίευμα διάκειται ευνοϊκά 
απζναντι ςτισ πράξεισ τθσ Α. Τηολί, ωσ 

Ρρζςβειρασ Καλισ Κελιςεωσ του ΟΘΕ, 
μνθμονεφοντασ τισ δωρεζσ που ζχει κάνει 
ςτουσ πρόςφυγεσ του Αφγανιςτάν και τθσ 

Δ. Σαχάρασ. 

Λςτορικό αρχείο Δεν υπάρχει 

2 

Καταδίκαςαν οι G8 
τισ απειλζσ πολζμου 

τθσ Ριονγγιανκ 
(Ανϊνυμο άρκρο) 

12/4/2013 ΔΛΕΚΝΘ 500 

Ειδθςεογραφικό. Το άρκρο απλά αναφζρει 
ότι θ θκοποιόσ Αντηελίνα Τηολί, Ρρζςβειρα 
Καλισ Κελιςεωσ τθσ Φπατθσ Αρμοςτείασ 

του ΟΘΕ για τουσ Ρρόςφυγεσ, 
απευκφνκθκε ςτουσ Υπουργοφσ 

προτρζποντάσ τουσ να αναλάβουν 
περιςςότερθ δράςθ για τθν πρόλθψθ τθσ 
ςεξουαλικισ κακοποίθςθσ των γυναικϊν 

ςε εμπόλεμεσ ηϊνεσ. 

http://www.avgi.gr/article/19

1520/katadikasan-oi-g8-tis-

apeiles-polemou-tis-

pionggiank  

Δεν υπάρχει 

3 

ΥΡΕΞ G8: Διχαςμζνοι 
για Συρία, αδρανείσ 

για Β. Κορζα 
(Ρθγι: ΑΜΡΕ) 

 

12/4/2013 ΔΛΕΚΝΘ 500 

Ειδθςεογραφικό.  Το άρκρο απλά 
αναφζρει ότι θ θκοποιόσ Αντηελίνα Τηολί, 
Ρρζςβειρα Καλισ Κελιςεωσ τθσ Φπατθσ 

Αρμοςτείασ του ΟΘΕ για τουσ Ρρόςφυγεσ, 
απευκφνκθκε ςτουσ Υπουργοφσ 

προτρζποντάσ τουσ να αναλάβουν 
περιςςότερθ δράςθ για τθν πρόλθψθ τθσ 
ςεξουαλικισ κακοποίθςθσ των γυναικϊν 

ςε εμπόλεμεσ ηϊνεσ. 

http://www.avgi.gr/article/19

1641/upex-g8-dixasmenoi-

gia-suria-adraneis-gia-b-

korea  

Δεν υπάρχει 

4 

2 εκατομμφρια οι 
πρόςφυγεσ 

ςφμφωνα με τον 
ΟΘΕ 

(Ρθγι: ΑΜΡΕ) 
 

3/9/2013 ΔΛΕΚΝΘ 366 

Κετικό. Αναφζρεται ςτθν ανακοίνωςθ τθσ 
Φπατθσ Αρμοςτείασ του ΟΘΕ περί του 
αρικμοφ των προςφφγων, εςτιάηοντασ 

ςτθν περιοχι τθσ Συρίασ. Ραρακζτει 
εκτενζσ τμιμα των δθλϊςεων τθσ Α. Τηολί 

http://www.avgi.gr/article/88

0894/2-ekatommuria-oi-

prosfuges-sumfona-me-ton-

oie 
 

Φωτογραφία προςφφγων 

http://www.avgi.gr/article/191520/katadikasan-oi-g8-tis-apeiles-polemou-tis-pionggiank
http://www.avgi.gr/article/191520/katadikasan-oi-g8-tis-apeiles-polemou-tis-pionggiank
http://www.avgi.gr/article/191520/katadikasan-oi-g8-tis-apeiles-polemou-tis-pionggiank
http://www.avgi.gr/article/191520/katadikasan-oi-g8-tis-apeiles-polemou-tis-pionggiank
http://www.avgi.gr/article/191641/upex-g8-dixasmenoi-gia-suria-adraneis-gia-b-korea
http://www.avgi.gr/article/191641/upex-g8-dixasmenoi-gia-suria-adraneis-gia-b-korea
http://www.avgi.gr/article/191641/upex-g8-dixasmenoi-gia-suria-adraneis-gia-b-korea
http://www.avgi.gr/article/191641/upex-g8-dixasmenoi-gia-suria-adraneis-gia-b-korea
http://www.avgi.gr/article/880894/2-ekatommuria-oi-prosfuges-sumfona-me-ton-oie
http://www.avgi.gr/article/880894/2-ekatommuria-oi-prosfuges-sumfona-me-ton-oie
http://www.avgi.gr/article/880894/2-ekatommuria-oi-prosfuges-sumfona-me-ton-oie
http://www.avgi.gr/article/880894/2-ekatommuria-oi-prosfuges-sumfona-me-ton-oie


91 
 

Εφημερύδα «Ριζοςπϊςτησ» 
 

Α/Α 

Σίτλος 
Δημοσιεφματος & 

Αρθρογράφος  

Ημερομηνία 
Δημοσίευσης 

τήλη 
Αριθμός 
λέξεων 

Περιεχόμενο Πηγή Φωτογραφία 

1 

Συμφωνίεσ αλλά και 
ενδοϊμπεριαλιςτικζσ 

αντικζςεισ 
(Ανϊνυμο άρκρο) 

12/4/2013 Διεκνι 1123 

Αρνθτικό/καυςτικό. Μνθμονεφεται θ 
δράςθ τθσ Τηολί και του Ουίλιαμ Χείγκγ για 
τθν προϊκθςθ του διεκνοφσ πρωτοκόλλου 

για τθν καταπολζμθςθ των ςεξουαλικϊν 
εγκλθμάτων κατά των γυναικϊν ςτισ 

εμπόλεμεσ ηϊνεσ. 

http://www.rizospastis.gr/pa
ge.do?id=14540&publDate=
12/4/2013&direction=1&pag

eNo=33  

Υπουργοί κρατϊν που 
ςυμμετζχουν ςτθ ςυνάντθςθ των 

G8 

2 

Αντικζςεισ και 
ςυμφωνίεσ με 

αιχμζσ τθ Συρία και 
τθ ΛΔ Κορζασ 

(τθσ Δζςποινασ 
Ορφανάκθ) 

14/4/2013 Διεκνι 1100 

Αρνθτικό/καυςτικό. Μνθμονεφει τθ δράςθ 
τθσ Α. Τηολί και του Ουίλιαμ Χείγκγ για τθν 
προϊκθςθ του διεκνοφσ πρωτοκόλλου για 

τθν καταπολζμθςθ των ςεξουαλικϊν 
εγκλθμάτων κατά των γυναικϊν ςτισ 

εμπόλεμεσ ηϊνεσ. 

http://www2.rizospastis.gr/
page.do?id=14532&publDat
e=14/4/2013&direction=1&p

ageNo=24  

Υπουργοί κατά τθν διάρκεια των 
διαβουλεφςεων 

http://www.rizospastis.gr/page.do?id=14540&publDate=12/4/2013&direction=1&pageNo=33
http://www.rizospastis.gr/page.do?id=14540&publDate=12/4/2013&direction=1&pageNo=33
http://www.rizospastis.gr/page.do?id=14540&publDate=12/4/2013&direction=1&pageNo=33
http://www.rizospastis.gr/page.do?id=14540&publDate=12/4/2013&direction=1&pageNo=33
http://www2.rizospastis.gr/page.do?id=14532&publDate=14/4/2013&direction=1&pageNo=24
http://www2.rizospastis.gr/page.do?id=14532&publDate=14/4/2013&direction=1&pageNo=24
http://www2.rizospastis.gr/page.do?id=14532&publDate=14/4/2013&direction=1&pageNo=24
http://www2.rizospastis.gr/page.do?id=14532&publDate=14/4/2013&direction=1&pageNo=24
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Π2. ΠΙΝΑΚΕ ΔΗΜΟΙΕΤΜΑΣΩΝ ΠΟΤ ΑΥΟΡΟΤΝ ΣΙ ΔΡΑΕΙ ΣΗ 
ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΒΑΡΔΙΝΟΓΙΑΝΝΗ ΤΠΟ ΣΗΝ ΙΔΙΟΣΗΣΑ Ω ΠΡΕΒΗ 
ΚΑΛΗ ΘΕΛΗΕΩΝ ΣΗ UNESCO ΑΝΑ ΕΥΗΜΕΡΙΔΑ 
 

Εφημερύδα «Σο Βόμα» 
 

Α/Α 

Σίτλος 
Δημοσιεφματος & 

Αρθρογράφος  

Ημερομηνία 
Δημοσίευσης 

τήλη 
Αριθμός 
λέξεων 

Περιεχόμενο Πηγή Φωτογραφία 

1 

Τα βάςανα των 
οδθγϊν 

(του Βαςίλθ 
Μουλόπουλου) 

24/10/1999 

Ρρόςωπα- 
Ειδιςεισ- 

Γεγονότα -
Αςτυγραφίεσ 

769 
Ειδθςεογραφικό. Αναφζρεται ςτο 

διοριςμό τθσ Μ. Βαρδινογιάννθ ωσ 
Ρρζςβειρασ Καλισ Κελιςεωσ τθσ Unesco. 

http://www.tovima.gr/related

articles/article/?aid=115525 
 

Φωτογραφία από τθν απονομι 

2 
Θ πρζςβειρα τθσ 

Unesco 
(Ανϊνυμο άρκρο) 

24/10/1999 

Ρρόςωπα - 
Ειδιςεισ - 
Γεγονότα -
επορτάη 

90 
Ειδθςεογραφικό. Μνθμονεφει το διοριςμό 

τθσ Μ. Βαρδινογιάννθ ωσ Ρρζςβειρασ 
Καλισ Κελιςεωσ τθσ Unesco. 

Λςτορικό αρχείο ΔΟΛ 
Θ Μ. Βαρδινογιάννθ με το Γεν. 

Διευκυντισ Unesco. 

3 

Τα πιο 
ενδιαφζροντα 
καλλιτεχνικά 

γεγονότα του μινα 
(Ανϊνυμο άρκρο) 

10/6/2001 Ρροςεχϊσ 260 

Ειδθςεογραφικό. Αναφορά ςτο Ηαν Μιςζλ 
Ηαρ που κα παρουςιάςει ςτισ 19 και 20 

Λουνίου ςτο Θρϊδειο τθ νζα ςφνκεςι του 
«Ακρόπολθ». Τθν οργάνωςθ τθσ 

ςυναυλίασ ζχουν αναλάβει το Ελλθνικό 
Φεςτιβάλ ςε ςυνεργαςία με τθν κυρία 
Μαριάννα Βαρδινογιάννθ, Ρρζςβειρα 

Καλισ Κελιςεωσ τθσ Unesco και Ρρόεδροσ 
του Συλλόγου Φίλων Ραιδιϊν με καρκίνο 

«Ελπίδα». Το υπόλοιπο δθμοςίευμα 
αναφζρεται ςε άλλα καλλιτεχνικά 

γεγονότα. 

http://www.tovima.gr/relate
darticles/article/?aid=13420
4&wordsinarticle=%CE%9C%
CE%B1%CF%81%CE%B9%CE
%AC%CE%BD%CE%BD%CE%
B1%3b%CE%92%CE%B1%CF
%81%CE%B4%CE%B9%CE%B
D%CE%BF%CE%B3%CE%B9%
CE%AC%CE%BD%CE%BD%CE
%B7%3b%CF%80%CF%81%C
E%AD%CF%83%CE%B2%CE%
B5%CE%B9%CF%81%CE%B1

%3bUnesco  

Χωρίσ φωτογραφία 

4 
Βιβλιοκικθ τθσ 
Αλεξάνδρειασ 

(τθσ Χαράσ Κιοςςζ)  
20/10/2002 Ρολιτιςμόσ 1400 

Κετικό. Μνθμονεφει το εξισ "Το Διοικθτικό 
Συμβοφλιο τθσ Βιβλιοκικθσ αποτελείται 
από προςωπικότθτεσ διεκνοφσ κφρουσ, 

ζχει πρόεδρο τθν κυρία Σουηάνα 
Μουμπάρακ, ςφηυγο του Ρροζδρου τθσ 

Αιγφπτου, και μόνθ ελλθνίδα μζλοσ είναι θ 
Ρρζςβειρα Καλισ Κελιςεωσ τθσ Unesco 

κυρία Μαριάννα Βαρδινογιάννθ". 

http://www.tovima.gr/cultur
e/article/?aid=146306&word
sinarticle=%CE%9C%CE%B1

%CF%81%CE%B9%CE%AC%C
E%BD%CE%BD%CE%B1%3b
%CE%92%CE%B1%CF%81%C
E%B4%CE%B9%CE%BD%CE%
BF%CE%B3%CE%B9%CE%AC
%CE%BD%CE%BD%CE%B7%
3b%CF%80%CF%81%CE%AD
%CF%83%CE%B2%CE%B5%C
E%B9%CF%81%CE%B1%3bU

nesco  

Άποψθ του αναγνωςτθρίου ςτο 
εςωτερικό του εντυπωςιακοφ 

κτιρίου τθσ Βιβλιοκικθσ 

5 
Στα νερά τθσ 

Λιμνοκάλαςςασ 
(Ο αςτι-γράφοσ) 

20/11/2002 

Ρρόςωπα - 
Ειδιςεισ - 
Γεγονότα - 

Αςτυγραφίεσ 

Κ
α

τα
λα

μ
β

ά
νε

ι 
ο

λό
κλ

θ
ρ

θ
 τ

θ
 ς

ελ
ίδ

α
 

Χιουμοριςτικό - Καυςτικό. Μνθμονεφει τθν 
ςυγκζντρωςθ των Ρρζςβεων Καλισ 

Κελιςεωσ τθσ Unesco ςτθ Βενετία το 2002 
με ζναν τόνο χιουμοριςτικό δίνοντασ 

ζμφαςθ ςτα νερά που κατζκλυηαν τθν 
πλατεία του Αγίου Μάρκου. Αναφζρει τθν 
Ζκκεςθ Φωτογραφίασ με τα μνθμεία τθσ 

Ραγκόςμιασ  Κλθρονομιάσ που 
διοργάνωςε θ Μ. Βαρδινογιάννθ αλλά και 

ςτο ςφντομο λόγο τθσ για το ρόλο τθσ 
Ραιδείασ ςτθν Ρροςταςία του Ρολιτιςμοφ. 

Λςτορικό αρχείο ΔΟΛ 

Υπάρχουν 3 φωτογραφίεσ. Θ 
μεγαλφτερθ δείχνει τθν 

πλθμμυριςμζνθ Βενετία και οι 
άλλεσ 2 τθν Μ. Βαρδινογιάννθ 
μαηί με άλλα μζλθ τθσ Unesco 

προςωπικότθτεσ διεκνοφσ φιμθσ. 

6 
Ανεμϊνεσ ςτισ 

Βερςαλλίεσ 
(Ο αςτι-γράφοσ) 

6/12/2002 

Ρρόςωπα - 
Ειδιςεισ - 
Γεγονότα -  

Αςτυγραφίεσ 

165 

Ειρωνικό - Στθλιτεφει γενικότερα τθν 
"αςτικι" φιλανκρωπία των διαςιμων. 

Κάνει απλι αναφορά ςτθν παρουςία τθσ 
Μ. Βαρδινογιάννθ "υπό τθ διπλι ιδιότθτά 

τθσ, τθσ Ρ.Κ.Κ. τθσ Unesco αλλά και τθσ 
Ρροζδρου του Λδρφματοσ για το Ραιδί και 

τθν Οικογζνεια " ςτο κζατρο των 
Βερςαλλιϊν ωσ επίςθμθσ προςκεκλθμζνθσ 

τθσ Ηιςκάρ Ντεςτζν μεταξφ άλλων 
διαςιμων προςκεκλθμζνων τθσ διεκνοφσ 

πολιτικισ και διπλωματικισ  ςκθνισ. 

Λςτορικό αρχείο ΔΟΛ 

Βαρδινογιάννθ και Ηιςκάρ Ντεςτζν 
με τουαλζτεσ. Και Βαρδινογιάννθ 

δίπλα ςε άλλεσ διάςθμεσ 
προςωπικότθτεσ τθσ αςτικισ τάξθσ 

παρακολουκϊντασ τθν 
παράςταςθ. 

http://www.tovima.gr/relatedarticles/article/?aid=115525
http://www.tovima.gr/relatedarticles/article/?aid=115525
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7 
Θ προςταςία του 

παιδιοφ 
(Ο αςτι-γράφοσ) 

4/3/2003 

Ρρόςωπα - 
Ειδιςεισ - 
Γεγονότα -  

Αςτυγραφίεσ 

Τρ
ίς

τθ
λο

. Κ
α

τα
λα

μ
β

ά
νε

ι 
τθ

 

μ
ις

ι
 ς

ελ
ίδ

α
. 

Κετικό. Μνθμονεφει τθν διεκνι δράςθ τθσ 
Μ. Βαρδινογιάννθ για τθν καταπολζμθςθ 
τθσ ςεξουαλικισ εκμετάλλευςθσ ανθλίκων 

μζςω Λντερνζτ. Ζμφαςθ ςτισ διεκνείσ 
ςχζςεισ τθσ Μ. Βαρδινογιάννθ με 

ανκρϊπουσ τθσ διεκνοφσ πολιτικισ 
ςκθνισ. 

Λςτορικό αρχείο ΔΟΛ 

Υπάρχουν δφο φωτογραφίεσ. Στθν 
πρϊτθ απεικονίηεται θ Μαριάννα 

Βαρδινογιάννθ με τον Υπουργό 
δικαιοςφνθσ τθσ Γαλλίασ και ςτθ 

δεφτερθ θ Μαριάννα 
Βαρδινογιάννθ βρίςκεται ανάμεςα 

ςε ανκρϊπουσ τθσ διεκνοφσ 
πολιτικισ ςκθνισ και του διεκνοφσ 

οργανιςμοφ UNESCO. 

8 
Ευγενικζσ ςτιγμζσ 
(Ανϊνυμο άρκρο) 

15/3/2003 

Ρρόςωπα - 
Ειδιςεισ - 
Γεγονότα -  

Αςτυγραφίεσ 

Μονόςτθλο 

Ειρωνικό - καυςτικό. Επικριτικό ωσ προσ το 
ζργο τθσ Μ. Βαρδινογιάννθ ςτα πλαίςια 

τθσ Unesco και  ιδιαίτερα καυςτικό ζναντι 
τθσ ςυνάντθςθ τθσ με τον Ρρίγκιπα 

Κάρολο τθσ Αγγλίασ επιςθμαίνοντασ ωσ 
ςθμεία ςφνδεςισ των δφο τισ κοινζσ 

ενδυματολογικζσ τουσ προτιμιςεισ και τισ 
ανθςυχίεσ τουσ γφρω από τθν κοινωφελι 

δράςθ 

Λςτορικό αρχείο ΔΟΛ 
Βαρδινογιάννθ και Ρρίγκιπασ 

Κάρολοσ 

9 
Θ ενότθτα 

αναγκαιότθτα 
(Ανϊνυμο άρκρο) 

8/4/2003 

Ρρόςωπα - 
Ειδιςεισ - 
Γεγονότα -  

Αςτυγραφίεσ 

Μονόςτθλο. 
160 λζξεισ 

Κετικό. Μνθμονεφει τθν πρωτοβουλία τθσ 
Μ. Βαρδινογιάννθ για τθν προβολι μζςω 
τθσ Unesco του ελλθνικοφ αιτιματοσ για 

τθν επιςτροφι των γλυπτϊν του 
Ραρκενϊνα. Αναφορά ςτθ ςχετικι ζκκεςθ 
που διοργανϊκθκε ςτο Ραρίςι "Θ Ενότθτα 
ενόσ Μοναδικοφ Μνθμείου: Ραρκενϊνασ" 

Λςτορικό αρχείο ΔΟΛ 

Υπάρχουν 3 φωτογραφίεσ. Στισ 
δφο εξ αυτϊν απεικονίηεται θ Μ.  

Βαρδινογιάννθ με τον Γενικό 
διευκυντι τθσ UNESCO και με τον 
Ρρόεδρο του Λδρφματοσ Μελίνα 

Μερκοφρθ. 

10 
Με το βλζμμα ςτο 

Κάιρο 
(Ο αςτι-γράφοσ) 

23/5/2003 

Ρρόςωπα - 
Ειδιςεισ - 
Γεγονότα -  

Αςτυγραφίεσ 

Μονόςτθλο            
190 λζξεισ 

Ειρωνικό. Στθλιτεφει το διεκνζσ 
φιλανκρωπικό ζργο τθσ Μ. Βαρδινογιάννθ. 

Δε δίνει ζμφαςθ ςτθ ςυγκζντρωςθ 
χρθμάτων για τθ δθμιουργία νοςοκομείου 

για τα Καρκινοπακι παιδιά του Καῒρου 
αλλά αντικζτωσ εςτιάηει ςτθν αςτικι 

διακόςμθςθ του χϊρου του Χίλτον, όπου 
προςιλκαν οι προςκεκλθμζνοι. 

Λςτορικό αρχείο ΔΟΛ 

Θ φωτογραφία εςτιάηει ςτο 
ενδυματολογικό ςτυλ τθσ Μ. 

Βαρδινογιάννθ και τθσ Magda 
Sachin 

11 
Ρρόςωπα και οάςεισ 

τθσ Αιγφπτου 
(τθσ Χαράσ Κιοςςζ) 

1/6/2003 Ρολιτιςμόσ 1500 

Κετικό. Ρροωκεί τθν πολιτιςτικι δράςθ 
τθσ Μ. Βαρδινογιάννθ για τθν Ελλάδα. Το 
δθμοςίευμα αναφζρει: "Στθ διοργάνωςθ 

ςυνζβαλαν θ πρζςβειρα τθσ Αιγφπτου 
ςτθν Ελλάδα κυρία Magda Shahin, θ 

Ρρεςβεία τθσ Ελλάδασ ςτο Κάιρο και θ 
κυρία Μαριάννα Βαρδινογιάννθ, 

Ρρζςβειρα Καλισ Κελιςεωσ τθσ Unesco 
και μζλοσ του ΔΣ τθσ Αλεξανδρινισ 

Βιβλιοκικθσ". Ολόκλθρο το υπόλοιπο 
δθμοςίευμα εςτιάηει ςτθν ςπουδαία 
πολιτιςτικι ςθμαςία των εκκεμάτων. 

http://www.tovima.gr/cultur
e/article/?aid=151604&word
sinarticle=%CE%9C%CE%B1

%CF%81%CE%B9%CE%AC%C
E%BD%CE%BD%CE%B1%3b
%CE%92%CE%B1%CF%81%C
E%B4%CE%B9%CE%BD%CE%
BF%CE%B3%CE%B9%CE%AC
%CE%BD%CE%BD%CE%B7%
3b%CF%80%CF%81%CE%AD
%CF%83%CE%B2%CE%B5%C
E%B9%CF%81%CE%B1%3bU

nesco  

Αριςτερά, κεφαλι του βαςιλιά 
αμςι Στ´. Ρροζλευςθ Λοφξορ, 
20ι Δυναςτεία, 1142-1134 π.X. 
Στο μζςον, «Αγόρι». Ρροζλευςθ 
Αντινοόπολισ, Φαγιοφμ, 2οσ αι. 
μ.X. Δεξιά, προςωπείο άνδρα. 

Ρροζλευςθ άγνωςτθ, 1οσ αι. μ.X. 

12 

Θ Αίγυπτοσ ςτθν 
Ακινα και ςτο 

Μζγαρο 
(Ανϊνυμο άρκρο) 

3/6/2003 
Ρρόςωπα - 
Ειδιςεισ - 
Γεγονότα 

Κ
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Κετικό. Μνθμονεφει ςυμμετοχι τθσ Μ. 
Βαρδινογιάννθ ςτθ διοργάνωσθ τθσ 
Ζκκεςθσ "Ρρόςωπα και Οάςεισ τθσ 

Αιγφπτου" και αναφζρει και τθν προςφορά 
7 "τυχερϊν" του Μεγάρου Μουςικισ από 

τθ Μ. Βαρδινογιάννθ προσ τθν κ. 
Μουμπάρακ. Δίνεται ζμφαςθ ςτθ 

ςυμμετοχι ανκρϊπων από τον χϊρο τθσ 
διεκνοφσ και τθσ ελλθνικισ  πολιτικισ 

ςκθνισ. 

Λςτορικό αρχείο ΔΟΛ 

Υπάρχουν 4 φωτογραφίεσ. Στθ μία 
εξ αυτϊν απεικονίηεται θ Μ. 

Βαρδινογιάννθ ενϊ προςφωνεί 
τθν κ. Μουμπάρακ. 

13 

όδοσ: Από τον 
Μεςαίωνα ςτο 

μζλλον 
(Ανϊνυμο άρκρο) 

19/9/2003 Ρολιτιςμόσ 

Κ
α

τα
λα

μ
β

ά
νε

ι 
ο

λό
κλ

θ
ρ

θ
 

τθ
 ς

ελ
ίδ

α
 

Ειδθςεογραφικό. Αφορά ςτθ ςυνζντευξθ 
που δόκθκε εν όψει του 7ου Συμποςίου 

του Οργανιςμοφ Ρόλεων για τθν 
Ραγκόςμια Ρολιτιςτικι Κλθρονομιά, που 
κα πραγματοποιθκεί ςτθ όδο και κάνει 

απλι αναφορά ςτθν παρουςία τθσ Μ. 
Βαρδινογιάννθ χωρίσ να εςτιάηει ςτθ 

δράςθ τθσ. 

Λςτορικό αρχείο ΔΟΛ 
Το παλάτι του Μεγάλου 

Μάγιςτρου ςτθ όδο 

14 

Διεκνισ εκδιλωςθ 
για τθν πολιτιςτικι 

κλθρονομία 
(Ανϊνυμο άρκρο) 

20/2/2004 Ρολιτιςμόσ 
Μονόςτθλο             
150 λζξεισ 

Ειδθςεογραφικό. Απλι αναφορά ςτθν 
επικείμενθ ομιλία τθσ Μ. Βαρδινογιάννθ 
ςτθ Διεκνι Εκδιλωςθ για τθν Ρολιτιςτικι 

Κλθρονομιά. 

Λςτορικό αρχείο ΔΟΛ Δεν υπάρχει 
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15 
Θ ςκζψθ τθσ πάντωσ 

ιταν εκεί 
(Ανϊνυμο άρκρο) 

2/6/2004 Ρολιτιςμόσ Μονόςτθλο. 

Ειδθςεογραφικό. Εςτιάηει ςτθν απουςία 
τθσ βαςίλιςςασ τθσ Λορδανίασ από τθν 

ζκκεςθ "Σχζδια παραδοςιακά και 
ςφγχρονα τθσ Λορδανίασ" και αναφζρει ότι 
θ ςυγκεκριμζνθ ζκκεςθ ςυνδιοργανϊκθκε 

από το Μδρυμα για το Ραιδί και τθν 
Οικογζνεια τθσ Μ. Βαρδινογιάννθ 

Λςτορικό αρχείο ΔΟΛ 
Γυναίκα που χαηεφει τα 
παραδοςιακά ςχζδια. 

16 
Συναυλία Νταλάρασ 

(Ανϊνυμο άρκρο) 
8/5/2005 Ελλάδα 40 λζξεισ 

Ειδθςεογραφικό. Μνθμονεφει τθ ςυμβολι 
τθσ Μ. Βαρδινογιάννθ ςτθν διοργάνωςθ 

τθσ ςυναυλίασ 
Λςτορικό αρχείο ΔΟΛ Δεν υπάρχει 

17 

Διεκνισ εκςτρατεία 
κατά τθσ εμπορίασ 

των ανκρϊπων 
(Ανϊνυμο άρκρο) 

19/1/2006 Κοινωνία Ρεντάςτθλο 

Κετικό. Ραγκόςμια εκςτρατεία 
ανκρωπιςτικοφ ενδιαφζροντοσ για τθν 

καταπολζμθςθ τθσ εμπορίασ των 
ανκρϊπων. Αναφζρεται ςτθ Μ. 

Βαρδινογιάννθ χαρακτθρίηοντάσ τθν 
"Εμψυχϊτρια τθσ πρωτοβουλίασ" 

Λςτορικό αρχείο ΔΟΛ 
Διάςθμεσ προςωπικότθτεσ από το 
χϊρο του κινθματογράφου και του 

κεάματοσ 

18 

Συνζδριο ενάντια 
ςτθν εμπορία των 

ανκρϊπων 
(Ανϊνυμο άρκρο) 

24/6/2006 Κοινωνία 
Δίςτθλο               
85 λζξεισ 

Κετικό.  Αναφζρεται ςτο Διεκνζσ 
Επιχειρθματικό Συνζδριο κατά τθσ 

εμπορίασ των ανκρϊπων.  Μνθμονεφει τθ 
ςυμμετοχι τθσ Μ. Βαρδινογιάννθ ςτο 

Συνζδριο ενϊ παράλλθλα δίνει ζμφαςθ 
ςτθν παρουςία του ςυνόλου των 
διάςθμων προςωπικοτιτων που 

παρευρζκθκαν 

Λςτορικό αρχείο ΔΟΛ 
Θ Μ. Βαρδινογιάννθ και ο Γάλλοσ 
Ρρεςβευτισ Καλισ Κελιςεωσ τθσ 

UNESCO 

19 

Ρολυπολιτιςμικό 
κζντρο για παιδιά 

ςτο Βελιγράδι 
(Ανϊνυμο άρκρο) 

27/6/2006 Κοινωνία 100 

Κετικό. Δίνει ζμφαςθ ςτθν απιχθςθ που 
ζχει το ζργο τθσ Μ. Βαρδινογιάννθ ςτθν 

Ελλάδα και ςτθν ςυμβολι τθσ ιδίασ αλλά 
και ολόκλθρου του ελλθνικοφ λαοφ  για 
τθν δθμιουργία του Ρολυπολιτιςμικοφ 

Κζντρου "Ακθνά" ςτο Βελιγράδι. 

Λςτορικό αρχείο ΔΟΛ 
Θ Μ. Βαρδινογιάννθ με τθν 

Ρρζςβειρα τθσ Σερβίασ και τθν 
Ρριγκίπιςςα τθσ Γιουγκοςλαβίασ 

20 

H Φαιροφη μάγεψε 
το Θρϊδειο 

(του Σ. 
Δθμθτρακόπουλου) 

10/7/2007 Ρολιτιςμόσ 
Καταλαμβάν
ει ολόκλθρθ 

τθ ςελίδα 

Κετικό. Ρροωκεί τθν διεκνι δράςθ τθσ Μ. 
Βαρδινογιάννθ και τισ διεκνείσ πολιτικζσ 

και διπλωματικζσ τθσ ςχζςεισ. Μνθμονεφει 
τθ Συναυλία που διοργανϊκθκε ςτο 

Μζγαρο με πρωτοβουλία τθσ Μ. 
Βαρδινογιάννθ και τθσ Σουηάν 

Μουμπάρακ, που αποτελοφν μζλθ τθσ 
διεκνοφσ κίνθςθσ των γυναικϊν για τθν 

ειρινθ. 

Λςτορικό αρχείο ΔΟΛ Εικόνα τθσ Φαιροφη 

21 

Θ ελλθνιςτικι 
ςκζψθ ανκεί πάλι 

ςτθν βιβλιοκικθ τθσ 
Αλεξάνδρειασ 

(Ανϊνυμο άρκρο) 

18/12/2007 Ρολιτιςμόσ Τρίςτθλο. 

Κετικό. Μνθμονεφει τθν πολιτιςτικι 
δράςθ τθσ Μ. Βαρδινογιάννθ και τθν 
ςυμβολι τθσ ςτισ προςπάκειεσ για 

ανακαίνιςθ τθσ βιβλιοκικθσ τθσ 
Αλεξάνδρειασ. 

Λςτορικό αρχείο ΔΟΛ Ζκκεμα του Μουςείου Μπενάκθ  

22 

Επιςτιμονεσ και 
προςωπικότθτεσ 

από όλον τον κόςμο 
ςτο διεκνζσ 

ςυνζδριο για τθν 
κλιματικι αλλαγι 
(Ανϊνυμο άρκρο) 

2/6/2009 Κοινωνία 340 

Κετικό. «Θ κλιματικι αλλαγι ωσ πρόκλθςθ 
για τισ μελλοντικζσ γενιζσ»: Ρροωκεί τθν 

εκνικι και τθ διεκνι δράςθ τθσ Μ. 
Βαρδινογιάννθ για το περιβάλλον. 

http://www.tovima.gr/societ
y/article/?aid=271270&word
sinarticle=%CE%9C%CE%B1

%CF%81%CE%B9%CE%AC%C
E%BD%CE%BD%CE%B1%3b
%CE%92%CE%B1%CF%81%C
E%B4%CE%B9%CE%BD%CE%
BF%CE%B3%CE%B9%CE%AC
%CE%BD%CE%BD%CE%B7%
3b%CE%9F%CE%97%CE%95  

Θ Ρρζςβειρα Καλισ Κελιςεωσ τθσ 
UNESCO κυρία Μαριάννα 

Βαρδινογιάννθ, ζχοντασ δεξιά τθσ 
τον βραβευμζνο με Νομπζλ 
Ειρινθσ 2007 κ. αηζντρα 

Ραςάουρι και αριςτερά τθσ τον 
γενικό διευκυντι τθσ UNESCO κ. 

Κοϊχίρο Ματςοφρα 

23 

Επείγει θ ςωτθρία 
του πλανιτθ 

(επορτάη: Μάχθ 
Τράτςα) 

3/6/2009 Ελλάδα Δίςτθλο 

Κετικό. Διεκνζσ Συνζδριο με κζμα "Θ 
Κλιματικι αλλαγι ωσ πρόκλθςθ για τισ 
μελλοντικζσ γενιζσ": Μνθμονεφει τθν 
παρουςία τθσ Μ. Βαρδινογιάννθ ωσ 

Ρρζςβειρασ Καλισ Κελιςεωσ τθσ UNESCO 
δίπλα ςε γνωςτζσ προςωπικότθτεσ τθσ 

διεκνοφσ πολιτικισ ςκθνισ. 

Λςτορικό αρχείο ΔΟΛ 

Θ Μαριάννα Βαρδινογιάννθ δίπλα 
ςτο Γενικό Διευκυντι τθσ UNESCO 

και τον Ρρόεδρο τθσ 
διακυβερνθτικισ επιτροπισ για 

τθν κλιματικι αλλαγι. 

http://www.tovima.gr/society/article/?aid=271270&wordsinarticle=%CE%9C%CE%B1%CF%81%CE%B9%CE%AC%CE%BD%CE%BD%CE%B1%3b%CE%92%CE%B1%CF%81%CE%B4%CE%B9%CE%BD%CE%BF%CE%B3%CE%B9%CE%AC%CE%BD%CE%BD%CE%B7%3b%CE%9F%CE%97%CE%95
http://www.tovima.gr/society/article/?aid=271270&wordsinarticle=%CE%9C%CE%B1%CF%81%CE%B9%CE%AC%CE%BD%CE%BD%CE%B1%3b%CE%92%CE%B1%CF%81%CE%B4%CE%B9%CE%BD%CE%BF%CE%B3%CE%B9%CE%AC%CE%BD%CE%BD%CE%B7%3b%CE%9F%CE%97%CE%95
http://www.tovima.gr/society/article/?aid=271270&wordsinarticle=%CE%9C%CE%B1%CF%81%CE%B9%CE%AC%CE%BD%CE%BD%CE%B1%3b%CE%92%CE%B1%CF%81%CE%B4%CE%B9%CE%BD%CE%BF%CE%B3%CE%B9%CE%AC%CE%BD%CE%BD%CE%B7%3b%CE%9F%CE%97%CE%95
http://www.tovima.gr/society/article/?aid=271270&wordsinarticle=%CE%9C%CE%B1%CF%81%CE%B9%CE%AC%CE%BD%CE%BD%CE%B1%3b%CE%92%CE%B1%CF%81%CE%B4%CE%B9%CE%BD%CE%BF%CE%B3%CE%B9%CE%AC%CE%BD%CE%BD%CE%B7%3b%CE%9F%CE%97%CE%95
http://www.tovima.gr/society/article/?aid=271270&wordsinarticle=%CE%9C%CE%B1%CF%81%CE%B9%CE%AC%CE%BD%CE%BD%CE%B1%3b%CE%92%CE%B1%CF%81%CE%B4%CE%B9%CE%BD%CE%BF%CE%B3%CE%B9%CE%AC%CE%BD%CE%BD%CE%B7%3b%CE%9F%CE%97%CE%95
http://www.tovima.gr/society/article/?aid=271270&wordsinarticle=%CE%9C%CE%B1%CF%81%CE%B9%CE%AC%CE%BD%CE%BD%CE%B1%3b%CE%92%CE%B1%CF%81%CE%B4%CE%B9%CE%BD%CE%BF%CE%B3%CE%B9%CE%AC%CE%BD%CE%BD%CE%B7%3b%CE%9F%CE%97%CE%95
http://www.tovima.gr/society/article/?aid=271270&wordsinarticle=%CE%9C%CE%B1%CF%81%CE%B9%CE%AC%CE%BD%CE%BD%CE%B1%3b%CE%92%CE%B1%CF%81%CE%B4%CE%B9%CE%BD%CE%BF%CE%B3%CE%B9%CE%AC%CE%BD%CE%BD%CE%B7%3b%CE%9F%CE%97%CE%95
http://www.tovima.gr/society/article/?aid=271270&wordsinarticle=%CE%9C%CE%B1%CF%81%CE%B9%CE%AC%CE%BD%CE%BD%CE%B1%3b%CE%92%CE%B1%CF%81%CE%B4%CE%B9%CE%BD%CE%BF%CE%B3%CE%B9%CE%AC%CE%BD%CE%BD%CE%B7%3b%CE%9F%CE%97%CE%95
http://www.tovima.gr/society/article/?aid=271270&wordsinarticle=%CE%9C%CE%B1%CF%81%CE%B9%CE%AC%CE%BD%CE%BD%CE%B1%3b%CE%92%CE%B1%CF%81%CE%B4%CE%B9%CE%BD%CE%BF%CE%B3%CE%B9%CE%AC%CE%BD%CE%BD%CE%B7%3b%CE%9F%CE%97%CE%95
http://www.tovima.gr/society/article/?aid=271270&wordsinarticle=%CE%9C%CE%B1%CF%81%CE%B9%CE%AC%CE%BD%CE%BD%CE%B1%3b%CE%92%CE%B1%CF%81%CE%B4%CE%B9%CE%BD%CE%BF%CE%B3%CE%B9%CE%AC%CE%BD%CE%BD%CE%B7%3b%CE%9F%CE%97%CE%95
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24 

Θ Ελλάδα ευάλωτθ 
ςτισ κλιματικζσ 

αλλαγζσ 
(Ανϊνυμο άρκρο) 

4/6/2009 Κοινωνία 620 

Κετικό. Ρροωκεί τθν δράςθ τθσ Μ. 
Βαρδινογιάννθ ςε εκνικό και διεκνζσ 

επίπεδο για τθν κλιματικι αλλαγι. 
Μνθμονεφει τθ διοργάνωςθ του διεκνοφσ 

Συνεδρίου για τθν αντιμετϊπιςθ των 
ςοβαρϊν περιβαλλοντικϊν προβλθμάτων 
που αντιμετωπίηει θ Ελλάδα. Ζμφαςθ ςτο 

λόγο τθσ Μ. Βαρδινογιάννθ για το 
περιβάλλον ςτθν Ελλάδα και ςτο λόγο τθσ 

ωσ Ρρζςβειρα Καλισ Κελιςεωσ τθσ 
UΝΕSCΟ, που είναι αντιπροςωπευτικόσ 
των αρχϊν και των αξιϊν του διεκνοφσ  

οργανιςμοφ. 

http://www.tovima.gr/societ
y/article/?aid=271567&word
sinarticle=%CE%9C%CE%B1

%CF%81%CE%B9%CE%AC%C
E%BD%CE%BD%CE%B1%3b
%CE%92%CE%B1%CF%81%C
E%B4%CE%B9%CE%BD%CE%
BF%CE%B3%CE%B9%CE%AC
%CE%BD%CE%BD%CE%B7%
3b%CE%9F%CE%97%CE%95  

Ο Ρρόεδροσ του ΡΑΣΟΚ κ. Γ. 
Ραπανδρζου, ο Ρρόεδροσ τθσ 

Διακυβερνθτικισ Επιτροπισ για 
τθν Κλιματικι Αλλαγι κ. αηζντρα 

Ραςάουρι, θ Ρρζςβειρα Καλισ 
Κελιςεωσ τθσ UΝΕSCΟ κυρία 

Μαριάννα Βαρδινογιάννθ και θ 
ςφηυγοσ του κ. Γ. Ραπανδρζου, 

Άντα ςτο Συνζδριο «Θ κλιματικι 
αλλαγι ωσ πρόκλθςθ για τισ 

μελλοντικζσ γενιζσ» 

25 

Διεκνζσ Συνζδριο 
ςτο Μζγαρο 

Μουςικισ  Ακθνϊν. 
Οι επιπτϊςεισ τθσ 

κλιματικισ αλλαγισ 
ςτισ επόμενεσ γενιζσ 

(Ανϊνυμο άρκρο) 

24/5/2009 Κοινωνία 430 

Κετικό. "Οι επιπτϊςεισ τθσ κλιματικισ 
αλλαγισ ςτισ μελλοντικζσ γενιζσ": Το 

Συνζδριο διοργανϊνεται με πρωτοβουλία 
τθσ Ρρζςβειρασ Καλισ Κελιςεωσ τθσ 

UΝΕSCΟ, κ. Μ. Βαρδινογιάννθ. Ζμφαςθ 
ςτισ διεκνείσ πολιτικζσ και διπλωματικζσ 

ςχζςεισ τθσ κ. Μ. Βαρδινογιάννθ. 

http://www.tovima.gr/societ
y/article/?aid=269628&word
sinarticle=%CE%9C%CE%B1

%CF%81%CE%B9%CE%AC%C
E%BD%CE%BD%CE%B1%3b
%CE%92%CE%B1%CF%81%C
E%B4%CE%B9%CE%BD%CE%
BF%CE%B3%CE%B9%CE%AC
%CE%BD%CE%BD%CE%B7%
3b%CE%9F%CE%97%CE%95  

Φωτογραφία. Θ Μαριάννα 
Βαρδινογιάννθ πρόςωπο. 

26 
Να ςκοράρει θ 

προςπάκεια 
(Ανϊνυμο άρκρο) 

13/6/2010 Highsociety 176 

Κετικό. Αναφζρεται ςτθν εκδιλωςθ "1 
Goal εκπαίδευςθ για όλουσ" ςτο κζατρο 

του Κολλεγίου Ακθνϊν ςτο Ψυχικό. 
Μνθμονεφει τθν διεκνι εκςτρατεία ςτθν 
οποία ζλαβε μζροσ θ  Μ. Βαρδινογιάννθ, 

ωσ Ρ.Κ.Κ. τθσ UNESCO με ςτόχο τθ 
ςυγκζντρωςθ χρθμάτων προκειμζνου  να 
κερδίςουν πρόςβαςθ ςτθν εκπαίδευςθ 

όλα τα παιδιά του κόςμου. Το άρκρο δίνει 
ζμφαςθ ςτισ διεκνείσ ςχζςεισ τθσ Μ. 

Βαρδινογιάννθ με ακλθτζσ , 
επιχειρθματίεσ και άλλεσ διάςθμεσ 

προςωπικότθτεσ ανά τον κόςμο, που 
ενιςχφουν τθν προςπάκεια τθσ. 

Λςτορικό αρχείο ΔΟΛ 

Υπάρχουν 4 φωτογραφίεσ. Στθ μία 
θ Άλκθςτθσ Ρρωτοψάλτθ 

αποκανατίηεται ενϊ δίνει ζνα 
πρωτότυπο αυτόγραφο. Οι άλλεσ 

τρεισ παρουςιάηουν τισ κ. Μ. 
Βαρδινογιάννθ, Αλεξάνδρα 
Μθτςοτάκθ και Χριςτιάνα 

Γουλανδρι. 

27 

"end of traffing"                  
H διεκνισ 

αναγνϊριςθ τθσ Μ. 
Βαρδινογιάννθ 

(Ανϊνυμο άρκρο) 

10/2/2013 Σφβιλλα 269 

Κετικό. Με τίτλο "end of traffing" 
μνθμονεφει τθ διεκνι δράςθ τθσ Μ. 

Βαρδινογιάννθ ςτο παγκόςμιο οικονομικό 
φόρουμ του Νταβόσ, μαηί με άλλεσ 

δράςεισ τθσ εξυμνϊντασ τθ διεκνι τθσ 
αναγνϊριςθ από ανκρϊπουσ τθσ 

παγκόςμιασ πολιτικισ ςκθνισ όπωσ ο 
Μπάρακ Ομπάμα. 

Λςτορικό αρχείο ΔΟΛ Δεν υπάρχει 

28 

H Μαριάννα 
Βαρδινογιάννθ για 

τα γλυπτά του 
Ραρκενϊνα 

(Ανϊνυμο άρκρο) 

1/3/2014 Σφβιλλα Μονόςτθλο 

Κετικό. Μνθμονεφει τισ δράςεισ τθσ 
Βαρδινογιάννθ για τθν επιςτροφι και τθν 
επανζνωςθ των γλυπτϊν του Ραρκενϊνα. 
Δίνει ζμφαςθ ςτισ διεκνείσ επαφζσ τθσ με 

ανκρϊπουσ από τον διεκνι 
κινθματογράφο και τθν διεκνι και 

ελλθνικι πολιτικι ςκθνι. 

Λςτορικό αρχείο ΔΟΛ Εικόνα του Κοφπερ. 

29 

Επιςτρζψτε τα 
Γλυπτά! Νζεσ 

κινιςεισ για τθν 
επιςτροφι των 
μαρμάρων του 

Ραρκενϊνα από το 
Μδρυμα Μαριάννα Β. 

Βαρδινογιάννθ 
(Ανϊνυμο άρκρο) 

24/6/2014 Ρολιτιςμόσ 846 

Κετικό. Δίνει ζμφαςθ ςτθ νζα εκςτρατεία 
τθσ Μ. Βαρδινογιάννθ για τθν επιςτροφι 

και τθν επανζνωςθ των μαρμάρων του 
Ραρκενϊνα. Ζμφαςθ επίςθσ δίνει ςτθ 
διεκνι και τθν εκνικι τθσ δράςθ ωσ 

Ρρζςβειρα Καλισ Κελιςεωσ τθσ UNESCO, 
προωκϊντασ τον πολιτιςτικό τθσ λόγο. 

http://www.tovima.gr/cultur
e/article/?aid=609207&word
sinarticle=%CE%9C%CE%B1

%CF%81%CE%B9%CE%AC%C
E%BD%CE%BD%CE%B1%3b
%CE%92%CE%B1%CF%81%C
E%B4%CE%B9%CE%BD%CE%
BF%CE%B3%CE%B9%CE%AC
%CE%BD%CE%BD%CE%B7  

Στιγμιότυπο από τθ ςυνζντευξθ 
Τφπου τθσ Τρίτθσ ςτο Αμφικζατρο 

του Μουςείου Ακρόπολθσ. Θ 
κυρία Βαρδινογιάννθ ανάμεςα 

ςτον κ. Αργυρόπουλο (αριςτερά) 
και ςτον κ. Ραντερμαλι. Στα 

αριςτερά τθσ φωτογραφίασ ο κ. 
Τςίμασ. 

30 

Διεκνισ Συνάντθςθ 
«ΡΑΚΕΝΩΝΑΣ: Θ 
Ακεραιότθτα ενόσ 

Μνθμείου-
Συμβόλου - Ο όλοσ 

των Ρολιτϊν» 
(Ανϊνυμο άρκρο) 

27/6/2014 Ρολιτιςμόσ 1130 

Κετικό. Ρροωκεί τθν διεκνι δράςθ τθσ Μ. 
Βαρδινογιάννθ και τθν εκςτρατεία τθσ για 

τθν επιςτροφι και τθν επανζνωςθ των 
γλυπτϊν του Ραρκενϊνα. Δίνει ζμφαςθ 
ςτον πολιτιςτικό τθσ λόγο και ρόλο ςτθν 

ελλθνικι και τθ διεκνι πολιτικι και 
πολιτιςτικι ςκθνι. 

http://www.tovima.gr/cultur
e/article/?aid=610068  

Από αριςτερά, Δθμιτριοσ 
Ραντερμαλισ, Κωνςταντίνοσ 

Ταςοφλασ, Μαριάννα Β. 
Βαρδινογιάννθ, Πλγα 

Κεφαλογιάννθ, Άγγελοσ 
Δελθβοριάσ, Χριςτοσ Ηερεφόσ. 

http://www.tovima.gr/society/article/?aid=271567&wordsinarticle=%CE%9C%CE%B1%CF%81%CE%B9%CE%AC%CE%BD%CE%BD%CE%B1%3b%CE%92%CE%B1%CF%81%CE%B4%CE%B9%CE%BD%CE%BF%CE%B3%CE%B9%CE%AC%CE%BD%CE%BD%CE%B7%3b%CE%9F%CE%97%CE%95
http://www.tovima.gr/society/article/?aid=271567&wordsinarticle=%CE%9C%CE%B1%CF%81%CE%B9%CE%AC%CE%BD%CE%BD%CE%B1%3b%CE%92%CE%B1%CF%81%CE%B4%CE%B9%CE%BD%CE%BF%CE%B3%CE%B9%CE%AC%CE%BD%CE%BD%CE%B7%3b%CE%9F%CE%97%CE%95
http://www.tovima.gr/society/article/?aid=271567&wordsinarticle=%CE%9C%CE%B1%CF%81%CE%B9%CE%AC%CE%BD%CE%BD%CE%B1%3b%CE%92%CE%B1%CF%81%CE%B4%CE%B9%CE%BD%CE%BF%CE%B3%CE%B9%CE%AC%CE%BD%CE%BD%CE%B7%3b%CE%9F%CE%97%CE%95
http://www.tovima.gr/society/article/?aid=271567&wordsinarticle=%CE%9C%CE%B1%CF%81%CE%B9%CE%AC%CE%BD%CE%BD%CE%B1%3b%CE%92%CE%B1%CF%81%CE%B4%CE%B9%CE%BD%CE%BF%CE%B3%CE%B9%CE%AC%CE%BD%CE%BD%CE%B7%3b%CE%9F%CE%97%CE%95
http://www.tovima.gr/society/article/?aid=271567&wordsinarticle=%CE%9C%CE%B1%CF%81%CE%B9%CE%AC%CE%BD%CE%BD%CE%B1%3b%CE%92%CE%B1%CF%81%CE%B4%CE%B9%CE%BD%CE%BF%CE%B3%CE%B9%CE%AC%CE%BD%CE%BD%CE%B7%3b%CE%9F%CE%97%CE%95
http://www.tovima.gr/society/article/?aid=271567&wordsinarticle=%CE%9C%CE%B1%CF%81%CE%B9%CE%AC%CE%BD%CE%BD%CE%B1%3b%CE%92%CE%B1%CF%81%CE%B4%CE%B9%CE%BD%CE%BF%CE%B3%CE%B9%CE%AC%CE%BD%CE%BD%CE%B7%3b%CE%9F%CE%97%CE%95
http://www.tovima.gr/society/article/?aid=271567&wordsinarticle=%CE%9C%CE%B1%CF%81%CE%B9%CE%AC%CE%BD%CE%BD%CE%B1%3b%CE%92%CE%B1%CF%81%CE%B4%CE%B9%CE%BD%CE%BF%CE%B3%CE%B9%CE%AC%CE%BD%CE%BD%CE%B7%3b%CE%9F%CE%97%CE%95
http://www.tovima.gr/society/article/?aid=271567&wordsinarticle=%CE%9C%CE%B1%CF%81%CE%B9%CE%AC%CE%BD%CE%BD%CE%B1%3b%CE%92%CE%B1%CF%81%CE%B4%CE%B9%CE%BD%CE%BF%CE%B3%CE%B9%CE%AC%CE%BD%CE%BD%CE%B7%3b%CE%9F%CE%97%CE%95
http://www.tovima.gr/society/article/?aid=271567&wordsinarticle=%CE%9C%CE%B1%CF%81%CE%B9%CE%AC%CE%BD%CE%BD%CE%B1%3b%CE%92%CE%B1%CF%81%CE%B4%CE%B9%CE%BD%CE%BF%CE%B3%CE%B9%CE%AC%CE%BD%CE%BD%CE%B7%3b%CE%9F%CE%97%CE%95
http://www.tovima.gr/society/article/?aid=271567&wordsinarticle=%CE%9C%CE%B1%CF%81%CE%B9%CE%AC%CE%BD%CE%BD%CE%B1%3b%CE%92%CE%B1%CF%81%CE%B4%CE%B9%CE%BD%CE%BF%CE%B3%CE%B9%CE%AC%CE%BD%CE%BD%CE%B7%3b%CE%9F%CE%97%CE%95
http://www.tovima.gr/society/article/?aid=269628&wordsinarticle=%CE%9C%CE%B1%CF%81%CE%B9%CE%AC%CE%BD%CE%BD%CE%B1%3b%CE%92%CE%B1%CF%81%CE%B4%CE%B9%CE%BD%CE%BF%CE%B3%CE%B9%CE%AC%CE%BD%CE%BD%CE%B7%3b%CE%9F%CE%97%CE%95
http://www.tovima.gr/society/article/?aid=269628&wordsinarticle=%CE%9C%CE%B1%CF%81%CE%B9%CE%AC%CE%BD%CE%BD%CE%B1%3b%CE%92%CE%B1%CF%81%CE%B4%CE%B9%CE%BD%CE%BF%CE%B3%CE%B9%CE%AC%CE%BD%CE%BD%CE%B7%3b%CE%9F%CE%97%CE%95
http://www.tovima.gr/society/article/?aid=269628&wordsinarticle=%CE%9C%CE%B1%CF%81%CE%B9%CE%AC%CE%BD%CE%BD%CE%B1%3b%CE%92%CE%B1%CF%81%CE%B4%CE%B9%CE%BD%CE%BF%CE%B3%CE%B9%CE%AC%CE%BD%CE%BD%CE%B7%3b%CE%9F%CE%97%CE%95
http://www.tovima.gr/society/article/?aid=269628&wordsinarticle=%CE%9C%CE%B1%CF%81%CE%B9%CE%AC%CE%BD%CE%BD%CE%B1%3b%CE%92%CE%B1%CF%81%CE%B4%CE%B9%CE%BD%CE%BF%CE%B3%CE%B9%CE%AC%CE%BD%CE%BD%CE%B7%3b%CE%9F%CE%97%CE%95
http://www.tovima.gr/society/article/?aid=269628&wordsinarticle=%CE%9C%CE%B1%CF%81%CE%B9%CE%AC%CE%BD%CE%BD%CE%B1%3b%CE%92%CE%B1%CF%81%CE%B4%CE%B9%CE%BD%CE%BF%CE%B3%CE%B9%CE%AC%CE%BD%CE%BD%CE%B7%3b%CE%9F%CE%97%CE%95
http://www.tovima.gr/society/article/?aid=269628&wordsinarticle=%CE%9C%CE%B1%CF%81%CE%B9%CE%AC%CE%BD%CE%BD%CE%B1%3b%CE%92%CE%B1%CF%81%CE%B4%CE%B9%CE%BD%CE%BF%CE%B3%CE%B9%CE%AC%CE%BD%CE%BD%CE%B7%3b%CE%9F%CE%97%CE%95
http://www.tovima.gr/society/article/?aid=269628&wordsinarticle=%CE%9C%CE%B1%CF%81%CE%B9%CE%AC%CE%BD%CE%BD%CE%B1%3b%CE%92%CE%B1%CF%81%CE%B4%CE%B9%CE%BD%CE%BF%CE%B3%CE%B9%CE%AC%CE%BD%CE%BD%CE%B7%3b%CE%9F%CE%97%CE%95
http://www.tovima.gr/society/article/?aid=269628&wordsinarticle=%CE%9C%CE%B1%CF%81%CE%B9%CE%AC%CE%BD%CE%BD%CE%B1%3b%CE%92%CE%B1%CF%81%CE%B4%CE%B9%CE%BD%CE%BF%CE%B3%CE%B9%CE%AC%CE%BD%CE%BD%CE%B7%3b%CE%9F%CE%97%CE%95
http://www.tovima.gr/society/article/?aid=269628&wordsinarticle=%CE%9C%CE%B1%CF%81%CE%B9%CE%AC%CE%BD%CE%BD%CE%B1%3b%CE%92%CE%B1%CF%81%CE%B4%CE%B9%CE%BD%CE%BF%CE%B3%CE%B9%CE%AC%CE%BD%CE%BD%CE%B7%3b%CE%9F%CE%97%CE%95
http://www.tovima.gr/society/article/?aid=269628&wordsinarticle=%CE%9C%CE%B1%CF%81%CE%B9%CE%AC%CE%BD%CE%BD%CE%B1%3b%CE%92%CE%B1%CF%81%CE%B4%CE%B9%CE%BD%CE%BF%CE%B3%CE%B9%CE%AC%CE%BD%CE%BD%CE%B7%3b%CE%9F%CE%97%CE%95
http://www.tovima.gr/culture/article/?aid=609207&wordsinarticle=%CE%9C%CE%B1%CF%81%CE%B9%CE%AC%CE%BD%CE%BD%CE%B1%3b%CE%92%CE%B1%CF%81%CE%B4%CE%B9%CE%BD%CE%BF%CE%B3%CE%B9%CE%AC%CE%BD%CE%BD%CE%B7
http://www.tovima.gr/culture/article/?aid=609207&wordsinarticle=%CE%9C%CE%B1%CF%81%CE%B9%CE%AC%CE%BD%CE%BD%CE%B1%3b%CE%92%CE%B1%CF%81%CE%B4%CE%B9%CE%BD%CE%BF%CE%B3%CE%B9%CE%AC%CE%BD%CE%BD%CE%B7
http://www.tovima.gr/culture/article/?aid=609207&wordsinarticle=%CE%9C%CE%B1%CF%81%CE%B9%CE%AC%CE%BD%CE%BD%CE%B1%3b%CE%92%CE%B1%CF%81%CE%B4%CE%B9%CE%BD%CE%BF%CE%B3%CE%B9%CE%AC%CE%BD%CE%BD%CE%B7
http://www.tovima.gr/culture/article/?aid=609207&wordsinarticle=%CE%9C%CE%B1%CF%81%CE%B9%CE%AC%CE%BD%CE%BD%CE%B1%3b%CE%92%CE%B1%CF%81%CE%B4%CE%B9%CE%BD%CE%BF%CE%B3%CE%B9%CE%AC%CE%BD%CE%BD%CE%B7
http://www.tovima.gr/culture/article/?aid=609207&wordsinarticle=%CE%9C%CE%B1%CF%81%CE%B9%CE%AC%CE%BD%CE%BD%CE%B1%3b%CE%92%CE%B1%CF%81%CE%B4%CE%B9%CE%BD%CE%BF%CE%B3%CE%B9%CE%AC%CE%BD%CE%BD%CE%B7
http://www.tovima.gr/culture/article/?aid=609207&wordsinarticle=%CE%9C%CE%B1%CF%81%CE%B9%CE%AC%CE%BD%CE%BD%CE%B1%3b%CE%92%CE%B1%CF%81%CE%B4%CE%B9%CE%BD%CE%BF%CE%B3%CE%B9%CE%AC%CE%BD%CE%BD%CE%B7
http://www.tovima.gr/culture/article/?aid=609207&wordsinarticle=%CE%9C%CE%B1%CF%81%CE%B9%CE%AC%CE%BD%CE%BD%CE%B1%3b%CE%92%CE%B1%CF%81%CE%B4%CE%B9%CE%BD%CE%BF%CE%B3%CE%B9%CE%AC%CE%BD%CE%BD%CE%B7
http://www.tovima.gr/culture/article/?aid=609207&wordsinarticle=%CE%9C%CE%B1%CF%81%CE%B9%CE%AC%CE%BD%CE%BD%CE%B1%3b%CE%92%CE%B1%CF%81%CE%B4%CE%B9%CE%BD%CE%BF%CE%B3%CE%B9%CE%AC%CE%BD%CE%BD%CE%B7
http://www.tovima.gr/culture/article/?aid=609207&wordsinarticle=%CE%9C%CE%B1%CF%81%CE%B9%CE%AC%CE%BD%CE%BD%CE%B1%3b%CE%92%CE%B1%CF%81%CE%B4%CE%B9%CE%BD%CE%BF%CE%B3%CE%B9%CE%AC%CE%BD%CE%BD%CE%B7
http://www.tovima.gr/culture/article/?aid=610068
http://www.tovima.gr/culture/article/?aid=610068
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Εφημερύδα «Σα Νϋα» 
 

Α/Α 

Σίτλος 
Δημοσιεφματος & 

Αρθρογράφος  

Ημερομηνία 
Δημοσίευσης 

τήλη 
Αριθμός 
λέξεων 

Περιεχόμενο Πηγή Φωτογραφία 

1 

Ρρζςβειρα τθσ  
Ουνζςκο θ 
Μαριάννα 

Βαρδινογιάννθ 
(Ανϊνυμο άρκρο) 

16/10/1999 Κοινωνία 100 

Κετικό. Μνθμονεφει τον επικείμενο 
διοριςμό τθσ Μ. Βαρδινογιάννθ ωσ 

Ρρζςβειρασ Καλισ Κελιςεωσ τθσ Ουνζςκο, 
δίνοντασ ζμφαςθ ςτισ κοινωνικζσ και 
ανκρωπιςτικζσ πρωτοβουλίεσ τθσ ςε 

εκνικό και διεκνζσ επίπεδο. Το 
δθμοςίευμα μάλιςτα αναφζρει: "Θ 

πρόεδροσ του Λδρφματοσ "για το Ραιδί και 
τθν Οικογζνεια" είναι θ πρϊτθ ελλθνίδα 

που τιμάται με τον τίτλο αυτό..." 

Λςτορικό αρχείο ΔΟΛ Μαριάννα Βαρδινογιάννθ 

2 

Τραγοφδια για τθν 
ειρινθ 

(Αποςτολι: Ραφλοσ 
Θλ. Αγιαννίδθσ) 

16/11/1999 Ρανϊραμα 

Κ
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τα
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ά
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ο
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ο
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 φ

φ
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Ειδθςεογραφικό. Μνθμονεφει απλά τθν 

παρουςία τθσ Μ. Βαρδινογιάννθ ςτθ 
Συναυλία "Μουςικι για τθν ειρινθ" τθσ 

Ουνζςκο ανάμεςα ςε άλλα γνωςτά 
ονόματα τθσ διεκνοφσ πολιτικισ και 
καλλιτεχνικισ ςκθνισ. Ολόκλθρο το 
δθμοςίευμα είναι αφιερωμζνο ςτθ 

ςυγκεκριμζνθ ςυναυλία. 

Λςτορικό αρχείο ΔΟΛ 
Μαρία Φαραντοφρθ και Ηοφμπιν 

Μζτα 

3 

Ραγκόςμια 
πρωτοβουλία κατά 
τθσ παιδεραςτίασ 

μζςω Μντερνετ 

24/11/1999 Ελλάδα Λςτορικό αρχείο ΔΟΛ – Δεν ιταν δυνατι θ πρόςβαςθ 

4 

Συμβολικι πράξθ με 
πανανκρϊπινο 

μινυμα 
(Ανϊνυμο άρκρο) 

12/4/2000 Κοινωνία 80 

Κετικό. Μνθμονεφει τθν προςπάκεια τθσ 
Μ. Βαρδινογιάννθ για το χτίςιμο του 

Κζντρου δθμιουργικισ απαςχόλθςθσ για 
τα παιδιά ςτθ Βθκλεζμ. Ζμφαςθ ςτον 

ειρθνευτικό τθσ λόγο. 

Λςτορικό αρχείο ΔΟΛ Μ. Βαρδινογιάννθ και Αραφάτ 

5 

Συνάντθςθ για τα 
παιδιά και τθν 

ειρινθ 
(Ανϊνυμο άρκρο) 

24/5/2000 Κοινωνία 
Δίςτθλο                           

120 λζξεισ 

Ειδθςεογραφικό. Μνθμονεφει ουδζτερα 
τθν πρωτοβουλία τθσ Μ. Βαρδινογιάννθ 

για τθν διεκνι ςυνάντθςθ Ακθνϊν-
Δελφϊν για τα παιδιά και τθν ειρινθ ςτο 
πλαίςιο του Ρρογράμματοσ δράςθσ τθσ 
Ουνζςκο για τον Ρολιτιςμό Ειρινθσ. Το 
δθμοςίευμα δίνει ζμφαςθ ςτισ διεκνείσ 

προςωπικότθτεσ που πρόκειται να 
ταξιδζψουν ςτθν Ελλάδα, προκειμζνου να 

λάβουν μζροσ ςτθ ςυνάντθςθ 

Λςτορικό αρχείο ΔΟΛ 
Οι κ.κ. Αλβελζρ, Μ. Βαρδινογιάννθ 

και ο κ. Ρετρόπουλοσ 

6 

Ευρωπαϊκό 
ςυνζδριο για το 

παιδί 
(Ανϊνυμο άρκρο) 

22/11/2000 Κοινωνία 40 

Ειδθςεογραφικό. Μνθμονεφει τθ 
ςυμμετοχι τθσ Μ. Βαρδινογιάννθ ςτο 
Ευρωπαϊκό Συνζδριο για το παιδί, που 

πραγματοποιικθκε ςτθ Σορβϊνθ. 

Λςτορικό αρχείο ΔΟΛ 
Μαριάννα Βαρδινογιάννθ και 

Ηιςκάρ Ντϋεςτζν 

7 
Θ Φλόγα τθσ 

κζλθςθσ 
17/2/2001 Σπορ Λςτορικό αρχείο ΔΟΛ – Δεν ιταν δυνατι θ πρόςβαςθ 

8 

Φμνοσ για τθν 
Ακρόπολθ από τον 

Ηαν Μιςζλ Ηαρ 
(Ανϊνυμο άρκρο) 

28/2/2001 
Ρανϊραμα 
Μζρα και 

Νφχτα 

Τετράςτθλο                                
150 λζξεισ 

Κετικό. Μνθμονεφει τον φμνο για τθν 
Ακρόπολθ του Ηαν Μιςζλ Ηαρ ςτο Θρϊδειο 

με πρωτοβουλία τθσ Μ. Βαρδινογιάννθ, 
δίνοντασ ζμφαςθ ςτισ ςχζςεισ των δφο 

Ρρεςβευτϊν Καλισ Κελιςεωσ τθσ 
Ουνζςκο. 

Λςτορικό αρχείο ΔΟΛ Ηαν Μιςζλ Ηαρ 

9 

Διεκνζσ ςυνζδριο 
κατά τθσ παιδικισ 

βίασ 
(Ανϊνυμο άρκρο) 

23/5/2001 Κοινωνία 
Δίςτθλο                                      

180 λζξεισ 

Κετικό. Αναφζρεται ςτο Διεκνζσ Συνζδριο 
κατά τθσ παιδικισ βίασ, το οποίο ζλαβε 
χϊρα ςτθν Ακινα περιλαμβάνεται ςτισ 

επίςθμεσ εκδθλϊςεισ τθσ Δεκαετίασ του 
ΟΘΕ για τον Ρολιτιςμό και τθν Αποφυγι 

τθσ Βίασ για τα απιδιά. Μνθμονεφει κετικά 
τθ ςυμμετοχι τθσ Μ. Βαρδινογιάννθ δίπλα 

ςε άλλεσ διεκνείσ προςωπικότθτεσ. 

Λςτορικό αρχείο ΔΟΛ 
Μ. Βαρδινογιάννθ, Αρβελζρ και 

Κόλιν Άρτςερ. 
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10 

Ιχοι εικόνεσ και το 
βλζμμα ςτθν 

Ακρόπολθ 
(τθσ Μαρίασ 
Μαρκουλι) 

20/6/2001 
Ρανόραμα 
Μζρα και 

Νφχτα 
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Κετικό. Μνθμονεφει με κερμά λόγια τθ 
Συναυλία του Ηαν Μιςζλ Ηαρ ςτο Θρϊδειο 

και τθ ςυμβολι τθσ Μ. Βαρδινογιάννθ. 
Λςτορικό αρχείο ΔΟΛ Ηαν Μιςζλ Ηαρ 

11 
Ζτοιμθ θ 

υπερβιβλιοκικθ 
(Ανϊνυμο άρκρο) 

4/12/2001 
Ρανόραμα 
και Κζματα 
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Κετικό. Για τθ Μ. Βαρδινογιάννθ 
χαρακτθριςτικά αναφζρει ότι είναι "… θ 
μόνθ ελλθνίδα που μετζχει ςτο διεκνζσ 

Δ.Σ. εκ προςωπικοτιτων" και αναπαράγει 
τα λόγια τθσ αναφορικά με το μεγάλο αυτό 

ζργο. 

Λςτορικό αρχείο ΔΟΛ 
Κάτοψθ τθσ Αλεξανδρινισ 

βιβλιοκικθσ 

12 

Αλλοδαποί μακθτζσ 
από 26 χϊρεσ 

φοιτοφν ςτα 24 
διαπολιτιςμικά 

ςχολεία 
(Ανϊνυμο άρκρο) 

1/10/2002 Ελλάδα 
Μονόςτθλο                  
350 λζξεισ 

Κετικό. Γίνεται αναφορά ςτθν εναρκτιρια 
ομιλία τθσ Μ. Βαρδινογιάννθ ςτο Διεκνζσ 
Συνζδριο με κζμα "Σφγχρονεσ κοινωνίεσ-
πολυπολιτιςμικι ςυνφπαρξθ- Θ κζςθ του 

παιδιοφ". 

Λςτορικό αρχείο ΔΟΛ Χωρίσ Φωτογραφία 

13 

Βιβλιοκικθ δόξθσ με 
ςχεδόν άδεια ράφια 

(τθσ Ζλενασ Δ. 
Χατηθιωάννου) 

Το μζγεκοσ μετράει 
(τθσ Αριςτοτελείασ 

Ρελϊνθ) 

16/10/2002 
ΚΕΜΑΤΑ 

/ΟΛΗΟΝΤΕΣ 
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Ολόκλθρο το περιεχόμενο του άρκρου 
εςτιάηει ςτθν πολιτιςμικι και ιςτορικι 

ςθμαςία τθσ Βιβλιοκικθσ τθσ 
Αλεξάνδρειασ για τον κόςμο και τθν 

Ελλάδα ειδικότερα. Επικριτικό ςε πολλά 
ςθμεία του. Για τθν Μ. Βαρδινογιάννθ 

αναφζρει απλά τθν επικείμενθ παρουςία 
τθσ ςτα εγκαίνια τθσ βιβλιοκικθσ μαηί με 

άλλεσ διάςθμεσ διεκνείσ προςωπικότθτεσ, 
προερχόμενεσ κυρίωσ από τον χϊρο τθσ 

πολιτικισ  Ζμφαςθ δίνεται ςτα δρακόντεια 
μζτρα τθσ βραδιάσ των εγκαινίων. 

Λςτορικό αρχείο ΔΟΛ 
Χάλκινθ προτομι του Μ. 

Αλεξάνδρου. 

14 

Τα Μάρμαρα του 
Ραρκενϊνα ςτθν 

Ουνζςκο 
 

3/4/2003 Ρολιτιςμόσ Λςτορικό αρχείο ΔΟΛ – Δεν ιταν δυνατι θ πρόςβαςθ 

15 
Εκκζτοντασ ζνα 

λάκοσ 
(του /τθσ Ε.Δ.Χ.) 

8/4/2003 Ρολιτιςμόσ 180 

Κετικό. Μνθμονεφει τθν Ζκκεςθ "Ενότθτα 
ενόσ Μοναδικοφ Μνθμείου" και δίνει 

ζμφαςθ ςτθ ςυμβολι τθσ Μ. 
Βαρδινογιάννθ αναφορικά με τθ 

ςυγκεκριμζνθ δράςθ. 

Λςτορικό αρχείο ΔΟΛ Βαρδινογιάννθ και Ντάςςεν 

16 

Ζνασ φάροσ γνϊςθσ 
ςυνδζει Ελλάδα και 

Αίγυπτο 
(τθσ Ραραςκευισ 

Κατθμερτηι) 

3/6/2003 
ΚΕΜΑΤΑ 

/ΟΛΗΟΝΤΕΣ 
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 Κετικό. Αναφζρεται ςτθν ζκκεςθ 

"Ρρόςωπα τθσ Αιγφπτου. Από τθ Γκίηα ςτο 
Φαγιοφμ" που διοργανϊκθκε ςτθν Ακινα 

προσ τιμι τθσ κ. Μουμπάρακ. Στθ 
Βιβλιοκικθ τθσ Αλεξάνδρειασ και τισ 

ςχζςεισ Ελλάδασ - Αιγφπτου. Για τθ Μ. 
Βαρδινογιάννθ γίνεται απλι αναφορά. 

Λςτορικό αρχείο ΔΟΛ 
Διεκνείσ προςωπικότθτεσ από τον 

χϊρο τθσ πολιτικισ 

17 
Συνάντθςθ για τθν 

ειρινθ 
(Ανϊνυμο άρκρο) 

21/1/2004 Ελλάδα 40 

Κετικό. Αναφζρεται ςτθ ςυνάντθςθ των 
μελϊν του Δ.Σ. τθσ διεκνοφσ κίνθςθσ 

γυναικϊν για τθν ειρινθ "Suzanne 
Mubarak" ςχολιάηοντασ κετικά τθν 
παρουςία τθσ Μ. Βαρδινογιάννθ ωσ 

Ρρζςβειρασ Καλισ Κελιςεωσ τθσ Ουνζςκο, 
ωσ μζλουσ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου 

και εκπροςϊπου τθσ Ελλάδασ. 

Λςτορικό αρχείο ΔΟΛ 

Θ Μ. Βαρδινογιάννθ με άλλεσ 
γυναίκεσ μζλθ του διεκνοφσ 
κινιματοσ γυναικϊν για τθν 

ειρινθ 

18 

Οι επιςτθμονικζσ 
δθμοςιεφςεισ επί 

τάπθτοσ 
(Ανϊνυμο άρκρο) 

20/2/2004 Κοινωνία 120 

Ειδθςεογραφικό. Μνθμονεφει τθν κιρυξθ 
των εργαςιϊν του Συνεδρίου για τθν 

υπάρχουςα κατάςταςθ των επιςτθμονικϊν 
δθμοςιεφςεων ςτο χϊρο τθσ αρχαιολογίασ 
και τθσ λαϊκισ τζχνθσ και παράδοςθσ, από 

τθ Μ. Βαρδινογιάννθ. Ολόκλθρο το 
δθμοςίευμα είναι αφιερωμζνο ςτα κζματα 

του Συνεδρίου 

Λςτορικό αρχείο ΔΟΛ Χωρίσ φωτογραφία 

19 

Ζκεςαν το μζλλον 
τθσ βιβλιοκικθσ τθσ 

Αλεξάνδρειασ επί 
τάπθτοσ 

(Ανϊνυμο άρκρο) 

6/4/2004 
ΚΕΜΑΤΑ 

/ΟΛΗΟΝΤΕΣ 
Δίςτθλο                           

120 λζξεισ 

Ειδθςεογραφικό. Μνθμονεφει τθ 
ςυμμετοχι τθσ Μ. Βαρδινογιάννθ ςτθν 

ετιςια ςυνεδρίαςθ του Διοικθτικοφ 
Συμβουλίου τθσ βιβλιοκικθσ τθσ 

Αλεξάνδρειασ. Ζμφαςθ ςτισ ςχζςεισ τθσ με 
άλλεσ προςωπικότθτεσ από το διεκνζσ 

πολιτικό προςκινιο, που παρευρζκθκαν 
ςτθν ςυνεδρίαςθ 

Λςτορικό αρχείο ΔΟΛ 
Βαρδινογιάννθ, Μουμπάρακ και 

Μάικλ Τςζρνεα (Κακθγθτισ 
πανεπιςτθμίου τθσ Ουάςιγκτον) 
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20 

Θ ψυχικι αντοχι 
κινθτιρια δφναμθ 

ςτουσ 
παραολυμπιακοφσ 
(Συνζντευξθ Ζλενα 
Δ. Χατηθιωάννου) 

24/4/2004 Ελλάδα 
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σ Κετικό. Συνζντευξθ τθσ Μ. Βαρδινογιάννθ 

ςτθν εφθμερίδα. Μιλάει για τουσ 
παρολυμπιακοφσ και τον ρόλο τθσ ωσ 

Ρρζςβειρα Καλισ Κελιςεωσ τθσ UNESCO 

Λςτορικό αρχείο ΔΟΛ Μ. Βαρδινογιάννθ 

21 
Ξαναχτίηουν χωριό 

τθσ Θλείασ 
(Ανϊνυμο άρκρο) 

17/11/2008 Οικονομία 1000 λζξεισ 

Κετικό. Μνθμονεφει τθ ςυμβολι τθσ Μ. 
Βαρδινογιάννθ και του ςυηφγου τθσ ςτο 
χτίςιμο του χωριοφ Μάκιςτοσ που κάθκε 

από τισ πυρκαγιζσ του 2008. 

Λςτορικό αρχείο ΔΟΛ 
Θ Μαριάννα Βαρδινογιάννθ και 

κάτοικοι του χωριοφ 

22 

20 Νοεμβρίου: 
Ραγκόςμια Θμζρα 
των Δικαιωμάτων 

του Ραιδιοφ 
(Ανϊνυμο άρκρο) 

20/11/2008 Υγεία 550 

Κετικό. Θ Ελλθνικι Επιτροπι τθσ UNICEF 
βράβευςε τθ Ρρζςβειρα Καλισ Κζλθςθσ 

τθσ UNESCO κα Μαριάννα Βαρδινογιάννθ 
για τθ ςθμαντικι ςυμβολι τθσ ςτθν 

προϊκθςθ των Δικαιωμάτων του Ραιδιοφ 
ςτθ χϊρα μασ. Με αφορμι τθν Ραγκόςμια 

Θμζρα Δικαιωμάτων του Ραιδιοφ (20 
Νοεμβρίου), θ UNICEF ςε ειδικι τελετι ςτθ 
Στοά του Βιβλίου, βράβευςε τα καλφτερα 
ςχολεία τθσ χϊρασ για τθν προϊκθςθ των 

Δικαιωμάτων των Ραιδιϊν μζςα από 
ειδικζσ εργαςίεσ που πραγματοποίθςαν 
κατά τθ διάρκεια τθσ χρονιάσ. Αναφορά 

του ονόματοσ τθσ Βαρδινογιάννθ δίπλα ςε 
άλλα γνωςτά ονόματα τθσ ελλθνικισ 

πολιτικισ ςκθνισ 

http://ygeia.tanea.gr/default
.asp?pid=8&ct=85&articleID

=5118&la=1 
 

Χωρίσ φωτογραφία 

23 

1.300.000 ευρϊ 
ςτον 

Τθλεμαρακϊνιο τθσ 
UNICEF για τα 

παιδιά που 
υποςιτίηονται 

(Ανϊνυμο άρκρο) 

17/12/2008 Υγεία 550 

Κετικό. Μθνφματα απθφκυναν ο 
Ρρόεδροσ τθσ Δθμοκρατίασ κ. Κάρολοσ 

Ραποφλιασ, ο πρωκυπουργόσ κ. Κϊςτασ 
Καραμανλισ, ο Ρρόεδροσ τθσ Βουλισ κ. 

Δθμιτρθσ Σιοφφασ, ο αρχθγόσ τθσ 
αξιωματικισ αντιπολίτευςθσ κ. Γιϊργοσ 

Ραπανδρζου, ο Ρρόεδροσ του 
Συναςπιςμοφ κ. Αλζξθσ Τςίπρασ, ο 

Ρρόεδροσ τθσ Κοινοβουλευτικισ Ομάδασ 
του Συναςπιςμοφ κ. Αλζκοσ Αλαβάνοσ, ο 

Ρρόεδροσ του ΛΑΟΣ κ. Γιϊργοσ 
Καρατηαφζρθσ, θ Υπουργόσ Εξωτερικϊν κα 

Ντόρα Μπακογιάννθ, ο Αρχιεπίςκοποσ 
Ακθνϊν και Ράςθσ Ελλάδοσ κ. Λερϊνυμοσ, 

ο Αρχιεπίςκοποσ Τιράνων και Ράςθσ 
Αλβανίασ κ. Αναςτάςιοσ και θ Ρρζςβειρα 
Καλισ Κζλθςθσ τθσ UNESCO κα Μαριάννα 

Βαρδινογιάννθ. 

http://ygeia.tanea.gr/default
.asp?pid=8&articleID=5308&

ct=85  

Χωρίσ φωτογραφία 

24 

Διεκνισ εκςτρατεία 
για τθν επιςτροφι 

των Γλυπτϊν από τθ 
Μ. Βαρδινογιάννθ 
(Ανϊνυμο άρκρο) 

24/6/2014 Ρολιτιςμόσ 200 

Κετικό. Διεκνι εκςτρατεία για τθν 
επανζνωςθ των Γλυπτϊν του Ραρκενϊνα 
ξεκινά θ Ρρζςβειρα Καλισ Κελιςεωσ τθσ 
UNESCO Μαριάννα Βαρδινογιάννθ, μια 

πρωτοβουλία που πραγματοποιείται από 
το Μδρυμα τθσ ςε ςυνεργαςία με το Μδρυμα 

Μελίνα Μερκοφρθ. Ζμφαςθ ςτον 
πολιτιςτικό λόγο και ρόλο τθσ Μ. 

Βαρδινογιάννθ 

http://www.tanea.gr/news/
culture/article/5134647/ekst
rateia-gia-thn-epistrofh-twn-

glyptwn-apo-th-m-
bardinogiannh/  

Γλυπτά του Ραρεκενϊνα 
κατακερματιςμζνα 

25 

Νζα εκςτρατεία για 
τθν επανζνωςθ των 

γλυπτϊν του 
Ραρκενϊνα 

(Ανϊνυμο άρκρο) 

25/6/2014 Ρολιτιςμόσ 
Δίςτθλο                                      

180 λζξεισ 

Κετικό. Ρροωκεί τθ νζα εκςτρατεία τθσ Μ. 
Βαρδινογιάννθ για τθν επιςτροφι και τθν 
επανζνωςθ των γλυπτϊν του Ραρκενϊνα. 

Λςτορικό αρχείο ΔΟΛ Γλυπτά του Ραρκενϊνα 

26 

Διεκνζσ ςυνζδριο 
για τθν επιςτροφι 
των Γλυπτϊν ςτο 

Μουςείο τθσ 
Ακρόπολθσ 

(Ανϊνυμο άρκρο) 

26/6/2014 Ρολιτιςμόσ 230 

Κετικό. «Ραρκενϊνασ: Θ ακεραιότθτα ενόσ 
Μνθμείου-Συμβόλου. Ο ρόλοσ των 

πολιτϊν. Μια διεκνισ εκςτρατεία», που 
διοργανϊνει ςτο Μουςείο τθσ Ακρόπολθσ 
το Μδρυμα Μαριάννα Β. Βαρδινογιάννθ, ςε 

ςυνεργαςία με το Μδρυμα Μελίνα 
Μερκοφρθ. Ζμφαςθ ςτον πολιτιςτικό λόγο 

τθσ Μ. Βαρδινογιάννθ. 

http://www.tanea.gr/news/
culture/article/5135418/diet

hnes-synedrio-gia-thn-
epistrofh-twn-glyptwn-sto-

moyseio-ths-
akropolhs/#externaldisquss_

div 

Θ Ολγα Κεφαλογιάννθ μιλά ςτο 
ςυνζδριο. 

http://ygeia.tanea.gr/default.asp?pid=8&ct=85&articleID=5118&la=1
http://ygeia.tanea.gr/default.asp?pid=8&ct=85&articleID=5118&la=1
http://ygeia.tanea.gr/default.asp?pid=8&ct=85&articleID=5118&la=1
http://ygeia.tanea.gr/default.asp?pid=8&articleID=5308&ct=85
http://ygeia.tanea.gr/default.asp?pid=8&articleID=5308&ct=85
http://ygeia.tanea.gr/default.asp?pid=8&articleID=5308&ct=85
http://www.tanea.gr/news/culture/article/5134647/ekstrateia-gia-thn-epistrofh-twn-glyptwn-apo-th-m-bardinogiannh/
http://www.tanea.gr/news/culture/article/5134647/ekstrateia-gia-thn-epistrofh-twn-glyptwn-apo-th-m-bardinogiannh/
http://www.tanea.gr/news/culture/article/5134647/ekstrateia-gia-thn-epistrofh-twn-glyptwn-apo-th-m-bardinogiannh/
http://www.tanea.gr/news/culture/article/5134647/ekstrateia-gia-thn-epistrofh-twn-glyptwn-apo-th-m-bardinogiannh/
http://www.tanea.gr/news/culture/article/5134647/ekstrateia-gia-thn-epistrofh-twn-glyptwn-apo-th-m-bardinogiannh/
http://www.tanea.gr/news/culture/article/5135418/diethnes-synedrio-gia-thn-epistrofh-twn-glyptwn-sto-moyseio-ths-akropolhs/#externaldisquss_div
http://www.tanea.gr/news/culture/article/5135418/diethnes-synedrio-gia-thn-epistrofh-twn-glyptwn-sto-moyseio-ths-akropolhs/#externaldisquss_div
http://www.tanea.gr/news/culture/article/5135418/diethnes-synedrio-gia-thn-epistrofh-twn-glyptwn-sto-moyseio-ths-akropolhs/#externaldisquss_div
http://www.tanea.gr/news/culture/article/5135418/diethnes-synedrio-gia-thn-epistrofh-twn-glyptwn-sto-moyseio-ths-akropolhs/#externaldisquss_div
http://www.tanea.gr/news/culture/article/5135418/diethnes-synedrio-gia-thn-epistrofh-twn-glyptwn-sto-moyseio-ths-akropolhs/#externaldisquss_div
http://www.tanea.gr/news/culture/article/5135418/diethnes-synedrio-gia-thn-epistrofh-twn-glyptwn-sto-moyseio-ths-akropolhs/#externaldisquss_div
http://www.tanea.gr/news/culture/article/5135418/diethnes-synedrio-gia-thn-epistrofh-twn-glyptwn-sto-moyseio-ths-akropolhs/#externaldisquss_div
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Δθεκεξίδα «Έζλνο» 
 

Α/Α 

Σίτλος 
Δημοσιεφματος & 

Αρθρογράφος  

Ζκεξνκελία 

Γεκνζίεπζεο 
ηήιε 

Αξηζκόο 

ιέμεωλ 
Πεξηερόκελν Πεγή Φωηνγξαθία 

1 

Μαγηθφ ζφνπ ζην 

Ζξψδεην 

(ηεο Αληηγφλεο 

Κάξαιε) 

20/6/2001 
ΛΗΛΗΠΟΤΠΟΛ

ΟΗ 

Καηαιακβάλ

εη ην 

κεγαιχηεξν 

κέξνο ηεο 

ζειίδαο 

Θεηηθφ. Παξνπζηάδεη ην πξφγξακκα ηνπ 

Εαλ Μηζέι Εαξ ζην Ζξψδεην. Μλεκνλεχεη 

ην έξγν ηεο Μ. Βαξδηλνγηάλλε, ηνλ 

αλζξσπηζηηθφ θαη πνιηηηζκηθφ ζθνπφ ησλ 

ζπλαπιηψλ θαη αλαθέξεη φηη ν Εαλ Μηζέι 

Εαξ αθηέξσζε ηελ πξψηε βξαδηά ζην 

Ζξψδεην ζηε Μ. Βαξδηλνγηάλλε. 

Ηζηνξηθφ αξρείν 

Ζ Μ. Βαξδηλνγηάλλε αλάκεζα ζε 

παηδηά ζηελ γεληθή δνθηκή ηεο 

ζπλαπιίαο πνπ έγηλε ηελ Γεπηέξα 

(1). Φσηνγξαθία κε 

ππξνηερλήκαηα θαηά ηελ έλαξμε 

ηεο ζπλαπιίαο (2) 

2 

Αξηζηνπξγήκαηα 

απφ ηελ Αίγππην 

(ηεο Άλλαο 

Παλαγησηαξέα) 

3/6/2003 Κνηλσλία Μνλφζηειν. 

Θεηηθφ. ΄Αλαθέξεηαη ζηελ Δθζεζε πνπ 

δηνξγαλψζεθε ζην Μέγαξν Μνπζηθήο πξνο 

ηηκήλ ηεο πξψηεο θπξίαο ηεο Αηγχπηνπ. Γελ 

θάλεη θακία αλαθνξάο ζηε δξάζε ηεο Μ. 

Βαξδηλνγηάλλε θαη ηε ζπκκεηνρή ηεο ζηελ 

ελ ιφγσ έθζεζε. Σν πεξηερφκελν εζηηάδεη 

ζηα εθζέκαηα. 

Ηζηνξηθφ αξρείν 
Α. Παλαγησηαξέα,ζπληάθηξηα ηνπ 

δεκνζηεχκαηνο 

3 
Αζήλα. Ζξψδεην 

(Αλψλπκν άξζξν) 
21/6/2003 

ΛΗΛΗΠΟΤΠΟΛ

ΟΗ 
50 

Δηδεζενγξαθηθφ. Γελ αλαθέξεη ηε δξάζε 

ηεο Μ. Βαξδηλνγηάλλε γηα ηελ δηνξγάλσοε 

ηεο ελ ιφγσ ζπλαπιίαο 

Ηζηνξηθφ αξρείν Γηψξγνο Νηαιάξαο 

4 

Οινθιεξψζεθε ην 

Πνιππνιηηηζκηθφ 

Κέληξν γηα παηδηά 

ζην Βειηγξάδη 

(ηεο Ρνχιαο 

Γηαθνπνχινπ) 

27/6/2006 Κνηλσλία 150 

Θεηηθφ. Μκεκνλεχεη ηε δξάζε ηεο Μ. 

Βαξδηλνγηάλλε γηα ηελ νινθιήξσζε ηνπ 

Πνιππνιηηηζκηθνχ Κέληξνπ γηα παηδηά ζην 

Βειηγξάδη. Γίλεη έκθαζε ζηα 

πιενλεθηήκαηα ηνπ ελ ιφγσ Κέληξνπ θαη 

ζηελ αλαηαπφθξηζε ηνπ θφζκνπ ζηνλ 

"Σειεκαξαζψλην Διπίδαο" ηνπ 1999. 

Ηζηνξηθφ αξρείν 

Ζ Μαξηάλλα Βαξδηλνγηάλλε θαηά 

ηελ αλαγγειία ηεο νινθιήξσζεο 

ηνπ Πνιππνιπηηζκηθνχ Κέληξνπ 

ζην Βειηγξάδη, καδί κε ηελ 

Πξέζβεηξα ηεο εξβίαο. 

5 

ην πιεπξφ ησλ 

ππξνπαζψλ ε Μ. 

Βαξδηλνγηάλλε 

(Ανϊνυμο άρκρο) 

5/9/2007 Κνηλσλία 155 

Θεηηθφ. Αλαθέξεη φηη ε Μ. Βαξδηλνγηάλλε 

"αλαθνίλσζε φηη ν Οκηινο Βαξδηλνγηάλλε 

αλαιακβάλεη εμνινθιήξνπ ηελ 

αλαθαηαζθεπή ηνπ ρσξηνχ Μάθηζηνο, ελψ 

παξάιιεια ζα έρεη ηελ επζχλε γηα ηε 

θξνληίδα ησλ παηδηψλ ηνπ ρσξηνχ." 

Δπ0ίζεο ην άξζξν κλεκνλεχεη ην Γεληθφ 

Γξακκαηέα ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο 

Διιάδνο πχξν ππξίδσλα θαη ηνλ 

Γήκαξρν Εαράξσο θ. Παληαδή 

Υξνλφπνπιν, απφ ηνπο νπνίνπο 

ζπλνδεπφηαλ. 

http://www.ethnos.gr/article.

asp?catid=22768&subid=2&

pubid=130461  

Γελ ππάξρεη 

6 

Ζ Μαξηάλλα Β. 

Βαξδηλνγηάλλε 

χπαηε πξφεδξνο ηνπ 

Κέληξνπ 

Οηθνπκεληθνχ 

Διιεληζκνχ 

(Ανϊνυμο άρκρο) 

3/2/2010 Πνιηηηζκφο 110 

Θεηηθφ. Αλαθέξεη ηελ αλαθφξεπζε ηεο Μ. 

Βαξδηλνγηάλλε ζε Όπαηε Πξφεδξν ηνπ 

Κέληξνπ Οηθνπκεληθνχ Διιεληζκνχ θαη 

πξνσζεί ην ιφγν ηεο. «Απηφο ν ηίηινο κε 

ελζαξξχλεη αθφκα πεξηζζφηεξν λα 

ζπλερίζσ ηνλ αγψλα κνπ γηα ηελ 

πξνζηαζία ηεο πνιηηηζηηθήο καο 

θιεξνλνκηάο, κέζα απφ ηε δξάζε κνπ ζηελ 

UNESCO, αιιά θαη γηα ηε δηθαίσζε 

νηθνπκεληθψλ αηηεκάησλ, κε πξψην ηελ 

επηζηξνθή ησλ γιππηψλ ηνπ Παξζελψλα 

ζηελ Διιάδα!» είπε, κεηαμχ άιισλ, ε θ. 

Βαξδηλνγηάλλε. 

http://www.ethnos.gr/article.

asp?catid=22784&subid=2&

pubid=9990894  

Γελ ππάξρεη 

7 

Γηάθξηζε ζηε Μ. 

Βαξδηλνγηάλλε γηα 

ην θνηλσληθφ ηεο 

έξγν 

(τθσ Στζλλασ 
Κεμανετηι) 

7/12/2012 Κνηλσλία 260 

Θεηηθφ. Μλεκνλεχεη ηε βξαβεπζή ηεο Μ. 

Βαξδηλνγηάλλε απφ ην Ίδξπκα Μπφηζε, 

επηζεκαίλνληαο "Σν πνιχπιεπξν θνηλσληθφ 

θαη αλζξσπηζηηθφ έξγν ηεο ζηελ Διιάδα 

θαη ην εμσηεξηθφ." Πεξηιακβάλεη 

απφζπαζκα ηεο ζρεηηθήο νκηιίαο ηεο. 

http://www.ethnos.gr/article.

asp?catid=22768&subid=2&

pubid=63750096  

Ζ Μαξηάλλα Βαξδηλνγηάλλε θαη ν 

Πξφεδξνο ηνπ Γηνηθεηηθνχ 

πκβνπιίνπ ηνπ Ηδξχκαηνο 

Μπφηζε, Πάλνο Καξαγηάλλεο 

8 

Μθνφματα για τα 
Γλυπτά και νζα 
ευριματα ςτο 

Λαςίκι 
(Ανϊνυμο άρκρο) 

19/4/2013 Ρολιτιςμόσ 370 

Κετικό. Αναφζρεται ςτα αποτελζςματα 
των αναςκαφϊν ςτο Σίςι τθσ Κριτθσ, τα 

οποία παρουςιάςτθκαν ςτο Μουςείο 
Ακρόπολθσ. Δίνει ζμφαςθ ςτθν πολιτιςτικι 

δράςθ τθσ Μ. Βαρδινογιάννθ για τθν 
Ελλάδα, προωκϊντασ τον λόγο τθσ και 

δίνοντασ ζμφαςθ και ςτισ δθμόςιεσ 
ςχζςεισ τθσ. Ρεριλαμβάνει το τμιμα τθσ 

ομιλίασ τθσ που αναφζρεται ςτθν 
επιςτροφι των Γλυπτϊν του Ραρκενϊνα. 

http://www.ethnos.gr/articl
e.asp?catid=22784&subid=2

&pubid=63815306  

Θ Ρρζςβθσ Καλισ Κελιςεωσ κ. 
Μαριάννα Βαρδινογιάννθ με τον 

Ρρόεδρο του Μουςείου 
Ακρόπολθσ, Δ. Ραντερμαλι 

http://www.ethnos.gr/article.asp?catid=22768&subid=2&pubid=130461
http://www.ethnos.gr/article.asp?catid=22768&subid=2&pubid=130461
http://www.ethnos.gr/article.asp?catid=22768&subid=2&pubid=130461
http://www.ethnos.gr/article.asp?catid=22784&subid=2&pubid=9990894
http://www.ethnos.gr/article.asp?catid=22784&subid=2&pubid=9990894
http://www.ethnos.gr/article.asp?catid=22784&subid=2&pubid=9990894
http://www.ethnos.gr/article.asp?catid=22768&subid=2&pubid=63750096
http://www.ethnos.gr/article.asp?catid=22768&subid=2&pubid=63750096
http://www.ethnos.gr/article.asp?catid=22768&subid=2&pubid=63750096
http://www.ethnos.gr/article.asp?catid=22784&subid=2&pubid=63815306
http://www.ethnos.gr/article.asp?catid=22784&subid=2&pubid=63815306
http://www.ethnos.gr/article.asp?catid=22784&subid=2&pubid=63815306
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9 

«Return, Restore, 

Restart»: Δθζηξαηεία 

γηα επηζηξνθή ησλ 

Γιππηψλ ηνπ 

Παξζελψλα 

(Αλψλπκν άξζξν) 

24/06/2014 Κνηλσλία 730 

Θεηηθφ. Πνξσζεί ηελ πνιηηηζηθή δξάζε θαη 

ιφγν ηεο Μ. Βαξδηλνγηάλλε. Γίλεη έκθαζε 

ζηηο δηεζλείο δεκφζηεο ζρέζεηο ηεο κε 

πξνζσπηθφηεηεο, φπσο ν Νηέηβηλη Υηι, 

Πξφεδξνο ηεο Γηεζλνχο Δπηηξνπήο γηα ηελ 

Δπαλέλσζε ησλ Μαξκάξσλ ηνπ 

Παξζελψλα. 

http://www.ethnos.gr/article.

asp?catid=22768&subid=2&

pubid=64027216  

Σα γιππηά ηνπ Παξζελψλα 

10 

«Εήηεκα εζηθήο 

απνθαηάζηαζεο θαη 

ηάμεο ε επαλέλσζε 

ησλ Γιππηψλ ηνπ 

Παξζελψλα» 

(τθσ Αντιγόνθσ 
Κάραλθ)  

25/06/2014 Πνιηηηοκφο 430 

Θεηηθφ. Πξνβάιιεη ηε δηεζλή εθζηξαηεία, 

πνπ απνηειεί κηα λέα πξσηνβνπιία ηεο 

Πξέζβεηξαο Καιήο Θειήζεσο ηεο Unesco, 

M. Βαξδηλνγηάλλε, πξνσζψληαο ηνλ 

πνιηηηζηηθφ ηεο ξφιν θαη ιφγν: «Ζ 

επαλέλσζε ησλ Γιππηψλ ηνπ Παξζελψλα 

δελ είλαη κφλν εζληθφ αίηεκα αιιά θαη 

δηεζλέο δήηεκα πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο, 

εζηθήο απνθαηάζηαζεο θαη ηάμεο». 

http://www.ethnos.gr/article.

asp?catid=22784&subid=2&

pubid=64027510  

Σα γιππηά ηνπ Παξζελψλα. Ζ 

θσηνγξαθία ζπλνδεχεηαη απφ 

ιεδάληα: "Ζ δηεζλήο εθζηξαηεία, 

κηα λέα πξσηνβνπιία ηεο 

Πξέζβεηξαο Καιήο Θειήζεσο ηεο 

unesco,θ. Μαξηάλλαο Β. 

Βαξδηλνγηάλλε, έρεη σο πξψην 

ζηφρν ηελ αλαβάζκηζε ηνπ 

δεηήκαηνο ηεο επαλέλσζεο ησλ 

Μαξκάξσλ ηνπ Παξζελψλα ζηελ 

αηδέληα ησλ αξκνδίσλ νξγάλσλ 

ηεο Unesco" 

11 

Ζ αθεξαηφηεηα ησλ 

Γιππηψλ απνηειεί 

εζληθφ αίηεκα 

(Αλψλπκν άξζξν) 

27/06/2014 Πνιηηηζκφο 230 

Θεηηθφ. Πξνσζεί ηνλ πνιηηηζηηθφ ξφιν θαη 

ιφγν ηεο Μ. Βαξδηλνγηάλλε δίλνληαο 

παξάιιιεια έθαζε ζηηο  ζρέζεηο ηεο κε 

πξνζσπηθφηεηεο ηεο εγρψξηαο θαη δηεζλνχο 

πνιηηηθήο ζθελήο. 

http://www.ethnos.gr/article.

asp?catid=22784&subid=2&

pubid=64028563  

Σα γιππηά ηνπ Παξζελψλα πνπ 

ρξεηάδνληαη επαλέλσζε 

12 

Ξερσξηζηέο 

ζπλαληήζεηο 

(ηεο Μάγδαο 

Ληβέξε) 

28/7/2014 TV Έζλνο 113 

Δηδεζενγξαθηθφ. Σν δεκνζίεπκα αλαθέξεη: 

"ην πιαiζην ηεο 36εο Γεληθήο πλέιεπζεο 

ηεο Unesco ζην Παξίζη δηνξγαλψζεθε θαη 

ην Forum Αξρεγψλ Κξαηψλ, ζην νπνίν 

ζπκκεηείρε θαη ε Πξέζβεο Καιήο 

Θειήζεσο ηεο Unesco Μαξηάλλα 

Βαξδηλνγηάλλε" 

http://www.ethnos.gr/entheta

.asp?catid=23375&subid=2&

pubid=63525231  

Ζ Μαξηάλλα Βαξδηλνγηάλλε κε ηελ 

πξψηε θπξία ηνπ Αδεξκπατηδάλ, 

Μερξηκπάλ Αιίεβα, ζην Παξίζη. 

http://www.ethnos.gr/article.asp?catid=22768&subid=2&pubid=64027216
http://www.ethnos.gr/article.asp?catid=22768&subid=2&pubid=64027216
http://www.ethnos.gr/article.asp?catid=22768&subid=2&pubid=64027216
http://www.ethnos.gr/article.asp?catid=22784&subid=2&pubid=64027510
http://www.ethnos.gr/article.asp?catid=22784&subid=2&pubid=64027510
http://www.ethnos.gr/article.asp?catid=22784&subid=2&pubid=64027510
http://www.ethnos.gr/article.asp?catid=22784&subid=2&pubid=64028563
http://www.ethnos.gr/article.asp?catid=22784&subid=2&pubid=64028563
http://www.ethnos.gr/article.asp?catid=22784&subid=2&pubid=64028563
http://www.ethnos.gr/entheta.asp?catid=23375&subid=2&pubid=63525231
http://www.ethnos.gr/entheta.asp?catid=23375&subid=2&pubid=63525231
http://www.ethnos.gr/entheta.asp?catid=23375&subid=2&pubid=63525231
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Εφημερύδα «Καθημερινό» 
 

Α/Α 

Σίτλος 
Δημοσιεφματος 
& Αρθρογράφος  

Ημερομηνία 
Δημοσίευσης 

 
τήλη 

 

 
Αριθμός 
λέξεων 

 

Περιεχόμενο 
 

Πηγή 
 

 
Φωτογραφία 

 

* 

Σε ςτακερι βάςθ 
ςυνεργαςία με 
τθν Unesco... 
(ΤΘΛΕΦΟΣ) 

23/1/1999 Επικαιρότθτα 450 

Κετικό. Ωσ επίςθμθ προςκεκλθμζνθ του γενικοφ 
διευκυντοφ τθσ UΝΕSCΟ, κ. Φεντερίκο Μαγιόρ, θ κ. Μ. 
Βαρδινογιάννθ μίλθςε ςτθν ζναρξθ του Συνεδρίου που 
ζγινε ςτο Ραρίςι με κζμα «Σεξουαλικι κακοποίθςθ των 

παιδιϊν, παιδικι πορνογραφία και παιδοφιλία ςτο 
Λντερνετ». Δίνεται ζμφαςθ ςτο ζργο τθσ, τθ ςτιριξι τθσ 

από προςωπικότθτεσ τθσ διεκνοφσ πολιτικισ και 
καλλιτεχνικισ ςκθνισ και προαναγγζλλεται θ ςτακερι 

ςυνεργαςία τθσ με τθν UΝΕSCΟ ςε κζματα πολιτιςτικισ 
κλθρονομιάσ, κοινωνικισ αλλθλεγγφθσ και εμπζδωςθσ 

τθσ ειρινθσ και πρϊτο πρόγραμμα δράςθσ είναι το 
«Βθκλεζμ 2000». 

Λςτορικό αρχείο 
Κακθμερινισ 

Θ Μ. Βαρδινογιάννθ κατά 
τθ διάρκεια τθσ ομιλίασ τθσ 

1 

Στθ Βθκλεζμ 2000 
το Κζντρο 

Απαςχόλθςθσ 
Ραιδιϊν δωρεά 

Βαρδι και 
Μαριάννασ Βαρδι

νογιάννθ 
(ΤΘΛΕΦΟΣ) 

12/4/2000 Επικαιρότθτα 380 

Κετικό. Ραρουςιάηει τθν ζναρξθ εργαςιϊν  για τθν 
ανζγερςθ του Κζντρου Δθμιουργικισ Απαςχόλθςθσ 

Ραιδιϊν, δωρεά του Β. Βαρδινογιάννθ, ςτα πλαίςια του 
Ρρογράμματοσ τθσ Unesco "Βθκλεζμ 2000" ενϊ 

παράλλθλα δίνει ζμφαςθ και ςτισ διεκνείσ διπλωματικζσ 
ςχζςεισ τθσ Μ. Βαρδινογιάννθ. "Κορυφϊςεισ του ταξιδιοφ 
ςτθ «Βθκλεζμ 2000» ιταν θ επίςκεψθ τθσ κ. Μαριάννασ 
Β. Βαρδινογιάννθ ςτο Ρατριαρχείο Λεροςολφμων, όπου 
είχε κερμι ςυνομιλία με τον Ρατριάρχθ κ. Διόδωρο. Στθ 

διάρκεια τθσ ςυηθτιςεωσ τοφ μετζφερε επίςθμθ πρόταςθ 
του γενικοφ διευκυντι τθσ UΝΕSCΟ κ. Κoichiro Μatsuura, 

να τεκεί το ζργο τθσ ςυντιρθςθσ του ιεροφ ναοφ τθσ 
Αναςτάςεωσ υπό τθν αιγίδα τθσ UΝΕSCΟ. Και, φυςικά, θ 
επίςθμθ ςυνάντθςθ που είχε θ κ. Μ.Β. Βαρδινογιάννθ με 
τον πρόεδρο κ. Υasser Αrafat ςτο Ρροεδρικό Μζγαρο, θ 

οποία διιρκεςε πλζον τθσ μιςισ ϊρασ". 

Λςτορικό αρχείο 
Κακθμερινισ 

Θ Μαριάννα Β. 
Βαρδινογιάννθ με τον 

πρόεδρο κ. Υasser Αrafat 

2 

Εγκαίνια τθσ 
Αλεξανδρινισ 
Βιβλιοκικθσ � 

«ςφμβολο 
μεγαλείου 

αρχαίου και νζου 
πνεφματοσ» 
(τθσ Ελζνθσ 
Μπίςτικα) 

13/2/2002 
Μόνιμεσ 
Στιλεσ 

880 

Κετικό. Αναφζρεται ςτα επικείμενα εγκαίνια τθσ 
Βιβλιοκικθσ τθσ Αλεξάνδρειασ, μνθμονεφοντασ τισ 
προςωπικότθτασ που κα παραςτοφν ςε αυτά. H κ. 

Μαριάννα Βαρδινογιάννθ μνθμονεφεται ανάμεςά του με 
τθν ιδιότθτα τθσ πρζςβειρασ Καλισ Κελιςεωσ τθσ 

UNESCO και επιςθμαίνεται ότι είναι θ μόνθ ελλθνικι 
παρουςία ςτο Δ.Σ. τθσ Βιβλιοκικθσ ςτο οποίο μετζχουν  

προςωπικότθτεσ  με διεκνζσ κφροσ. 

http://www.kathimerini.gr

/689512/opinion/epikairot

hta/arxeio-monimes-

sthles/egkainia-ths-

ale3andrinhs-vivlio8hkhs-

-symvolo-megaleioy-

arxaioy-kai-neoy-

pneymatos  

Δεν υπάρχει 

3 

Ετιςια 
ςυνάντθςθ των 

Ρρζςβεων Καλισ 
Κελιςεωσ 

(Ανϊνυμο άρκρο) 

15/2/2002 Διεκνι 370 

Κετικό. Αναφζρεται ςτθν ετιςια ςυνάντθςθ των 
Ρρζςβεων Καλισ Κελιςεωσ ςτο Ραρίςι και τθσ 

εκπροςϊπθςθ τθσ χϊρασ μασ από τθ Μ. Βαρδινογιάννθ 
"πρζςβειρα καλισ κελιςεωσ με ευρφ και ςυνεχζσ 

φιλανκρωπικό ζργο εςτιαςμζνο ςτο παιδί και ςτθν 
οικογζνεια. Ο γενικόσ διευκυντισ τθσ Unesco κ. Κoichiro 

Μatsuura είχε μαηί με τθν κ. Βαρδινογιάννθ κακϊσ και με 
τον Ηαν Μιςζλ Ηαρ ιδιαίτερθ ςυνάντθςθ, κατά τθν οποία 

ηιτθςε και από τουσ δφο να δραςτθριοποιθκοφν ςτο 
πλευρό του για τθν προϊκθςθ των Ρολιτιςτικϊν 

Ολυμπιάδων διεκνϊσ". Το άρκρο προβάλλει τθ Μ. 
Βαρδινογιάννθ και παράλλθλα προωκεί το ζργο τθσ 

Unesco. 

Λςτορικό αρχείο 
Κακθμερινισ 

Κάτω, από αριςτερά, θ κ. 
Κim huc, θ πριγκίπιςςα 

Firyal, ο γεν. διευκυντισ τθσ 
UΝΕSCΟ κ. Coichiro 

Μatsuura, θ κ. Βahia Θariri, 
θ πάντα όμορφθ Κλαοφντια 
Καρντινάλε, θ κ. Μαριάννα 
Β. Βαρδινογιάννθ. Επάνω, 
από αριςτερά, οι atrick 

Βaudry, ο κ. ierre Βerge, θ 
Μεγάλθ Δοφκιςςα Μαρία 

Τερζηα του Λουξεμβοφργου, 
ο Ομερ Ηulfu Livaneli, πίςω 
από τον Ηαν Μιςζλ Ηαρ, ο κ. 

Λkyo Θirayama, ο κ. Julio 
Werthein, ο Μiguel Αngel 

Εstella, ο κ. Μarin 
Κonstantin. 

4 

Επετειακό 
ςυνζδριο τθσ 
UNESCO ςτθ 

Βενετία, με κζμα 
«Ραγκόςμια 

Κλθρονομιά 2000» 
(τθσ Ελζνθσ 
Μπίςτικα) 

 

6/12/2002 
Μόνιμεσ 
Στιλεσ 

420 

Κετικό. Ρροβάλλει τόςο τθ ςυνδρομι τθσ Μ. 
Βαρδινογιάννθ ςτθν διοργάνωςθ του ςυνεδρίου όςο και 

ςτθν Ζκκεςθ Φωτογραφίασ για τθν Ραγκόςμια 
Ρολιτιςτικι Κλθρονομιά. Ρροωκεί τον πολιτιςτικό τθσ 

λόγο αναφζροντασ: "Στθν ομιλία τθσ θ κ. Βαρδινογιάννθ 
επεςιμανε ότι «κάκε πρωτοβουλία για τθν προςταςία 
τθσ Ραγκόςμιασ Ρολιτιςτικισ Κλθρονομιάσ ςυμβάλλει 

ςτον διάλογο ανάμεςα ςτουσ λαοφσ και ςτουσ 
πολιτιςμοφσ, ςτθν ειρινθ και τθ διεκνι κατανόθςθ. Με 
αυτόν τον τρόπο τα μνθμεία που αποτελοφν τον πλοφτο 

τθσ ανκρωπότθτασ κακίςτανται ςφμβολα ςυγχρόνωσ 
εκνικά και πανανκρϊπινα, παγκόςμια." 

http://www.kathimerini.gr

/690037/opinion/epikairot

hta/arxeio-monimes-

sthles/epeteiako-synedrio-

ths-unesco-sth-venetia-

me-8ema-pagkosmia-

klhronomia-2000  

Δεν υπάρχει 
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5 

Διάλεξθ ςτο 
Μζγαρο 

Μουςικισ από 
τθν πρϊτθ κυρία 
τθσ Αιγφπτου κ. 

Suzanne 
Μubarak, τθ 
Δευτζρα 2 

Λουνίου 
(τθσ Ελζνθσ 
Μπίςτικα) 

20/5/2003 Απόψεισ 560 

Κετικό. Αναφζρεται ςτθν επικείμενθ επίςκεψθ τθσ Σ. 
Μουμπάρακ ςτθν Ακινα, κατόπιν ςχετικισ προςκλιςεωσ 
τθσ Μ. Βαρδινογιάννθ. Το άρκρο εςτιάηει ςτθ ςχζςθ των 

δφο γυναικϊν και τουσ λόγουσ προςζγγιςισ τουσ: "H 
αγάπθ τθσ για το παιδί, τθν οικογζνεια, τα άτομα με 

ειδικζσ ανάγκεσ τθν ζφεραν κοντά με τθν κυρία 
Μαριάννα B. Βαρδινογιάννθ, πρζςβθ Καλισ Κελιςεωσ 

τθσ Unesco και πρόεδρο του «Ελπίδα» και του Λδρφματοσ 
για το Ραιδί και τθν Οικογζνεια". 

http://www.kathimerini.gr

/691643/opinion/epikairot

hta/arxeio-monimes-

sthles/diale3h-sto-

megaro-moysikhs-apo-

thn-prwth-kyria-ths-

aigyptoy-k-suzanne-

mubarak-th-deytera-2-

ioynioy 

Δεν υπάρχει 

6 

Στθ όδο 
ςυμπόςιο για τθν 

Ρολιτιςτικι 
Κλθρονομιά με 71 

(τθσ Ελζνθσ 
Μπίςτικα) 

27/9/2003 
Μόνιμεσ 
Στιλεσ 

490 

Κετικό.  Ρροωκεί τθν πολιτιςτικι αλλά και φιλανκρωπικι 
δράςθ τθσ Μ. Βαρδινογιάννθ. Το άρκρο αναφζρει ότι θ 

Μ. Βαρδινογιάννθ είναι μζλοσ τθσ τιμθτικι επιτροπι του 
ςυμποςίου, μνθμονεφει ότι μετζφερε ςτθν τελετι 

ζναρξθσ του ςυμποςίου από του βιματοσ μινυμα του 
γενικοφ διευκυντι τθσ UNESCO κ. Matsuura, 

περιλαμβάνει τμιμα του χαιρετιςμοφ τθσ και εκκειάηει το 
ζργο τθσ ςθμειϊνοντασ ότι «ζχει κατακτιςει, εκτόσ από 

το αξίωμα τθσ Ρρζςβειρασ τθσ Καλισ Κελιςεωσ τθσ 
UNESCO τθ διεκνι αναγνϊριςθ» 

http://www.kathimerini.gr

/692885/opinion/epikairot

hta/arxeio-monimes-

sthles/sth-rodo-symposio-

gia-thn-politistikh-

klhronomia-me-71-

ekproswpoys-polewn-ap-

olon-ton-kosmo  

Δεν υπάρχει 

7 

Με 
φιλανκρωπικι 

διάςταςθ θ 
ςυνάντθςθ τθσ 
πρϊτθσ κυρίασ 

τθσ Συρίασ Αsma 
Αl Αssad με τθν 

κ. Βαρδινογιάννθ 
(Ανϊνυμο άρκρο) 

25/12/2003 Απόψεισ 230 

Κετικό. Αναφζρεται ςτα ςθμεία ςφγκλιςθσ των δφο 
γυναικϊν, που μελλοντικά είναι πικανό να οδθγιςουν ςε 
ςυνεργαςία μζςα από τα ιδρφματά τουσ ςε κζματα που 
αφοροφν τθν προςταςία των παιδιϊν, τθν παιδεία, τθν 

εκπαίδευςθ των γυναικϊν, τθν υγεία των παιδιϊν και τθν 
προϊκθςθ του πολιτιςμοφ Ειρινθσ. 

http://www.kathimerini.gr

/693736/opinion/epikairot

hta/arxeio-monimes-

sthles/me-filan8rwpikh-

diastash-h-synanthsh-ths-

prwths-kyrias-ths-syrias-

asma-al-assad-me-thn-k-

vardinogiannh  

Δεν υπάρχει 

8 

Συνάντθςθ ςτθ 
Γενεφθ και ςτόχοι 
για το 2005 του 

Λδρφματοσ 
Μentor κατά των 

ναρκωτικϊν 
(τθσ Ελζνθσ 
Μπίςτικα) 

7/5/2005 Διεκνι 500 

Κετικό. Αναφζρεται ςτθ ςυνάντθςθ που ζγινε ςτθ Γενεφθ, 
με παρόντα τα μζλθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου του 
Λδρφματοσ Μentor –προςωπικότθτεσ από διάφορεσ 

χϊρεσ του κόςμου – και τουσ εκπροςϊπουσ των 
παραρτθμάτων. Μνθμονεφει επίςθσ τθν παρουςία τθσ 

πρζςβειρασ Καλισ Κελιςεωσ τθσ Unesco κ. Μαριάννασ Β. 
Βαρδινογιάννθ, και τθν πρόταςθ τθν οποία δζχκθκε για 

τθν ίδρυςθ παραρτιματοσ Μentor ςτθν Ελλάδα. 

Λςτορικό αρχείο 
Κακθμερινισ 

Τα μζλθ του Διοικθτικοφ 
Συμβουλίου του Λδρφματοσ 
πλαιςιϊνουν τθν ιδρφτρια 

και πρόεδρο του Λδρφματοσ 
Σφλβια, βαςίλιςςα τθσ 

Σουθδίασ. Ανάμεςά τουσ ο 
Μζγασ Δοφκασ του 

Λουξεμβοφργου Ανρί, ο 
πρίγκιπασ Τurki Βin Τalal Βin 

Αbdulaziz Αl Saud, ενϊ 
παρευρζκθ και θ πρζςβθσ 

Καλισ Κελιςεωσ τθσ 
Unesco κ. Μαριάννα Β. 

Βαρδινογιάννθ. 

9 

O επίςθμοσ 
εορταςμόσ για τα 

60 χρόνια τθσ 
UNESCO με 

προςωπικότθτεσ 
από όλο τον 

κόςμο 
(Ανϊνυμο άρκρο) 

23/11/2005 
Μόνιμεσ 
Στιλεσ 

360 

Κετικό. Εξυμνεί το ζργο τθσ Ουνζςκο. Αναφζρει απλά το 
όνομα τθσ Μ. Βαρδινογιάννθ, ανάμεςα ςε άλλεσ 

διάςθμεσ προςωπικότθτεσ, που παρευρζκθκαν ςτθν 
εκδιλωςθ. 

http://www.kathimerini.gr

/700125/opinion/epikairot

hta/arxeio-monimes-

sthles/o-epishmos-

eortasmos-gia-ta-60-

xronia-ths-unesco-me-

proswpikothtes-apo-olo-

ton-kosmo  

Δεν υπάρχει 

10 

Εκςτρατεία 
επιχειρθματιϊν 

κατά τθσ 
δουλεμπορίασ 
(τθσ Χριςτίνασ 
Δαμουλιανοφ) 

19/1/2006 Απόψεισ 400 

Κετικό. Αναφζρεται ςτθν επικείμενθ ζναρξθ τθσ 
εκςτρατείασ για τθν καταπολζμθςθ τθσ ςφγχρονθσ 
δουλεμπορίασ. Μνθμονεφεται θ παρουςία τθσ Μ. 

Βαρδινογιάννθ μεταξφ άλλων διεκνϊν προςωπικοτιτων, 
δίνοντασ ζτςι ζμφαςθ ςτισ διεκνείσ διπλωματικζσ τθσ 

ςχζςεισ. 

Λςτορικό αρχείο 
Κακθμερινισ 

Δεν υπάρχει 

11 

H ςυνζχεια 
γράφτθκε ςτο 
Νταβόσ 2006... 

(τθσ Ελζνθσ 
Μπίςτικα) 

31/1/2006 
Μόνιμεσ 
Στιλεσ 

610 

Κετικό. Εςτιάηει ςτθ δράςθ τθσ Μ. Βαρδινογιάννθ για το 
μεγάλο πρόβλθμα τθσ «Εμπορίασ Ανκρϊπων - 

Trafficking» και ςτθν παρουςίαςθ του  θκικοφ κϊδικα 
δεοντολογίασ «Αρχζσ Ακθνϊν - Athens Principles» ςτο 

πλαίςιο του Ραγκόςμιου Οικονομικοφ Φόρουμ του 
Νταβόσ. 

http://www.kathimerini.gr

/700669/opinion/epikairot

hta/arxeio-monimes-

sthles/h-synexeia-

grafthke-sto-ntavos-2006  

Δεν υπάρχει 

12 

Γεφμα ςτον 
«Διόνυςο», χκεσ, 
για τθν «πρϊτθ 

κυρία του 
Ρακιςτάν» από 

τθν κ. Μαριάννα 
B. Βαρδινογιάννθ 

με επϊνυμθ 
ςυντροφιά... 

(τθσ Ελζνθσ 
Μπίςτικα) 

17/6/2006 Απόψεισ 510 

Ειδθςεογραφικό. Αναφζρεται ςτθν επίςθμθ επίςκεψθ 
του πρωκυπουργικοφ ηεφγουσ του Ρακιςτάν ςτθν Ακινα 
και το γεφμα που παρζκεςε θ Μαριάννα Βαρδινογιάννθ 
ςτθν κ. Aziz, θ οποία αναφζρεται πωσ επιςκζφκθκε τον 

Ξενϊνα του Συλλόγου "Ελπίδα" και ζδωςε τα 
ςυγχαρθτιριά τθσ ςτθν πρόεδρο και ςτα παρόντα μζλθ 

του Δ.Σ.  Το άρκρο δίνει ζμφαςθ ςτισ διεκνείσ 
διπλωματικζσ ςχζςεισ τθσ Μ. Βαρδινογιάννθ  

http://www.kathimerini.gr

/701651/opinion/epikairot

hta/arxeio-monimes-

sthles/geyma-ston-

dionyso-x8es-gia-thn-

prwth-kyria-toy-pakistan-

apo-thn-k-marianna-b-

vardinogiannh-me-

epwnymh-syntrofia  

Δεν υπάρχει 
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Στο Ρανεπιςτιμιο 
Κριτθσ, ςτο 

ζκυμνο, ςιμερα 
θ παρουςίαςθ 

τθσ Αλεξανδρινισ 
Βιβλιοκικθσ από 
τον δρα Λςμαιλ 
Σεραγκελντίν 

(Ανϊνυμο άρκρο) 

26/9/2006 Επικαιρότθτα 350 

Κετικό. Ρροαναγγζλει τα εγκαίνια τθσ Βιβλιοκικθσ τθσ 
Αλεξάνδρειασ και εν ςυνεχεία αναφζρεται ςτθν 

παρουςίαςθ τθσ Βιβλιοκικθσ ςτο Ρανεπιςτιμιο Κριτθσ. 
Αναφζρεται και ςτθ Μ. Βαρδινογιάννθ, ωσ πρζςβειρα 
Καλισ Κελιςεωσ και ωσ τθ μόνθ Ελλθνίδα ςτο Δ.Σ. τθσ 

Αλεξανδρινισ Βιβλιοκικθσ. 

Λςτορικό αρχείο 
Κακθμερινισ 

Οι τρεισ ςυντελεςτζσ, 
ομιλθτζσ τθσ παρουςίαςθσ 

ςτο ζκυμνο, ςτθ 
ςυνζντευξθ Τφπου ςτθν 
Ακινα, όταν ανθγγζλκθ 

επίςθμα θ δθμιουργία τθσ 
Βιβλιοκικθσ Αλεξανδρείασ 

από τον δρα Λςμαιλ 
Σεραγκελντίν, από τθν 

πρζςβειρα κ. Μάγντα Σεχίν 
και το μζλοσ του Δ.Σ. τθσ 

Βιβλιοκικθσ κ. Μαριάννα Β. 
Βαρδινογιάννθ. 
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Θ κυρία 
Μαριάννα Β. 

Βαρδινογιάννθ 
Λππότθσ τθσ 

Λεγεϊνοσ τθσ 
Τιμισ… 

(ΤΘΛΕΦΟΣ) 

8/10/2006 Επικαιρότθτα 160 

Κετικό. Το δθμοςίευμα αναφζρεται ςτθν επικείμενθ 
βράβευςθ τθσ Μ. Βαρδινογιάννθ εξυμνϊντασ το διεκνζσ 
φιλνκρωπικό, ειρθνευτικό και πολιτιςτικό ζργο τθσ Μ. 

Βαρδινογιάνννθ.Το άρκρο ολοκλθρϊνεται με τθ φράςθ: 
"Συγχαρθτιρια, Μαριάννα Β. Βαρδινογιάννθ, θ υψθλι 

αυτι διάκριςθ αντανακλά και ςτθν Ελλάδα τθσ 
φιλανκρωπικισ δραςτθριότθτασ…" 

Λςτορικό αρχείο 
Κακθμερινισ 

Δεν υπάρχει 
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Λππότθσ τθσ 
Λεγεϊνοσ τθσ 

Τιμισ θ κ. 
Μαριάννα Β. 

Βαρδινογιάννθ ςε 
επίςθμθ τελετι 
απονομισ ςτθ 

γαλλικι 
πρεςβεία� 
(τθσ Ελζνθσ 
Μπίςτικα) 

26/10/2006 
Μόνιμεσ 
Στιλεσ 

460 

Κετικό. Ο Γάλλουσ Ρρζςβθσ απζνειμε το παράςθμο τθσ 
Λεγεϊνασ τθσ Τιμισ ςτθ Μ. Βαρδινογιάννθ, «πρζςβθ 

Καλισ Κελιςεωσ τθσ UNESCO, πρόεδρο του Συλλόγου 
«Ελπίδα» για τα άρρωςτα από καρκίνο παιδιά, πρόεδρο 
του Λδρφματοσ για το Ραιδί και τθν Οικογζνεια, το μζλοσ 
του Δ.Σ. του Λδρφματοσ για τθν Ραιδεία τθσ Ειρινθσ, τθσ 
βιβλιοκικθσ τθσ Αλεξανδρείασ, του Διεκνοφσ Κινιματοσ 

Γυναικϊν για τθν Ειρινθ «Suzanne Mubarak", τθν 
Ελλθνίδα πολίτθ του κόςμου και φιλάνκρωπο με 

ξεχωριςτι ικανότθτα να ςυςπειρϊνει κόςμο ςτισ μεγάλεσ 
εκδθλϊςεισ, πάντα με ςτόχουσ όπωσ θ καταπολζμθςθ τθσ 
αρρϊςτιασ, οι διακρίςεισ, θ εκμετάλλευςθ ανθλίκων, το 

λακρεμπόριο παιδιϊν». 

http://www.kathimerini.gr

/703249/opinion/epikairot

hta/arxeio-monimes-

sthles/ippoths-ths-

legewnos-ths-timhs-h-k-

marianna-v-

vardinogiannh-se-

epishmh-teleth-

aponomhs-sth-gallikh-

presveia  

Δεν υπάρχει 
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«Ρρϊτθ Κυρία 
τθσ Αιγφπτου» 
αλλά και τθσ 
Ειρινθσ θ κ. 

Suzanne Μubarak 
παραςθμοφορικ

θκε από τον 
Ρρόεδρο τθσ 
Δθμοκρατίασ 
(τθσ Ελζνθσ 
Μπίςτικα) 

10/7/2007 Διεκνι 320 

Κετικό. Ρροωκεί τον ειρθνευτικό λόγο των κ. Μ. 
Βαρδινογιάννθ και S. Mubarak, επιςθμαίνοντασ τθ 

ςτιριξθ των προςπακειϊν τουσ από προςωπικότθτεσ τθσ 
ελλθνικισ πολιτικισ ςκθνισ 

Λςτορικό αρχείο 
Κακθμερινισ 

Υπάρχουν 4 φωτογραφίεσ, 
δφο εκ των οποίων ζχουν 
αποκανατίςει τθν κ. Μ. 

Βαρδινογιάννθ. Στθ μία θ κ. 
Suzanne Μubarak, 

πλαιςιωμζνθ από το ηεφγοσ 
Βαρδι Βαρδινογιάννθ, 

παρακολουκεί τθν ομιλία 
τθσ διευκφντριασ τθσ 

Ρινακοκικθσ κ. Μαρίνασ 
Λαμπράκθ - Ρλάκα και ςτθν 
άλλθ απεικονίηονται δίπλα - 

δίπλα οι κ. Suzanne 
Μubarak, και Μ. 
Βαρδινογιάννθ 
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Βαρυςιμαντθ 
ομιλία του 

Ρροζδρου τθσ 
Δθμοκρατίασ κ. Κ. 

Ραποφλια ςτθν 
34θ Γενικι 

Συνδιάςκεψθ τθσ 
UNESCO, 

ςτο Ραρίςι 
(τθσ Ελζνθσ 
Μπίςτικα) 

21/10/2007 
Μόνιμεσ 
Στιλεσ 

314 

Κετικό. Το άρκρο αναφζρεται  ςτθ Γενικι Συνδιάςκεψθ 
τθσ UNESCO ςτο Ραρίςι, όπου ωσ επίςθμοσ 

προςκεκλθμζνοσ παρζςτθ ο Ρρόεδροσ Κ.. Ραποφλιασ. 
Ραρακζτει τμιμα τθσ ςχετικισ ομιλίασ τθσ Ρρζςβειρασ 

Καλισ Κελιςεωσ τθσ Ουνζςκο, κ. Μαριάννα Β. 
Βαρδινογιάννθ και μνθμονεφει και τθ ςυμμετοχι τθσ ςτο 

επίςθμο γεφμα που παρατζκθκε προσ τιμιν του κ. 
Ραποφλια. 

http://www.kathimerini.gr

/706903/opinion/epikairot

hta/arxeio-monimes-

sthles/varyshmanth-

omilia-toy-proedroy-ths-

dhmokratias-k-k-

papoylia-sthn-34h-

genikh-syndiaskeyh-ths-

unesco-sto-parisi  

Δεν υπάρχει 
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Ηθτοφν 
ονόματα... Τα 

ευρωεκατομμφρι
α τθσ επιτυχίασ 

των Ραγκόςμιων 
Αγϊνων Special 

Οlympics, κεςμοφ 
ανκρωπιςτικοφ 
πζρα ωσ πζρα 

(ΤΘΛΕΦΟΣ) 

29/5/2008 Απόψεισ 920 

Άρκρο με ειρωνικό φφοσ. Ραρουςιάηει το γεφμα 
εργαςίασ, που παρζκεςε θ κ. Δεςποτοποφλου 

προκειμζνου να εξαςφαλίςει οικονομικοφσ πόρουσ για 
τθν επιτυχι διεξαγωγι τθσ δράςεωσ Special Olympics. Το 

άρκρο αναφζρει απλά ότι "θ κ. Μαριάννα Β. 
Βαρδινογιάννθ, Ρρζςβθσ Καλισ Κζλθςθσ τθσ Unesco, 

μζλοσ τθσ Οργανωτικισ Επιτροπισ" τίμθςε τθν 
πρόςκλθςθ μαηί με άλλουσ, τα ονόματα των οποίων 

παρακζτει ςτθ ςυνζχεια. 

Λςτορικό αρχείο 
Κακθμερινισ 

Φωτογραφία, που φζρει τθ 
λεηάντα «Ζτοιμοι για 

Ραγκόςμιουσ Αγϊνεσ, 
Ακινα 2011! Ο υπουργόσ 

Ρολιτιςμοφ κ. Μιχάλθσ 
Λιάπθσ, με τον υφυπουργό 

κ. Γιάν. Λωαννίδθ, τον 
πρόεδρο, διευκφνοντα 
ςφμβουλο τθσ ΕΤ κ. 

Χριςτο Ραναγόπουλο και 
τθν πρόεδρο κ. Γιάννα 

Δεςποτοποφλου με τουσ/τισ 
πρζςβεισ καλισ κελιςεωσ 

Γιάννθ Ρολίτθ, Μαρία 
Χοφκλθ, Ελζνθ Μπίςτικα, 
Αννα Ραναγιωταρζα, Τίτο 

Ακαναςιάδθ, Κωςτι Βζρρο 
και Τατιάνα Στεφανίδου» 
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http://www.kathimerini.gr/706903/opinion/epikairothta/arxeio-monimes-sthles/varyshmanth-omilia-toy-proedroy-ths-dhmokratias-k-k-papoylia-sthn-34h-genikh-syndiaskeyh-ths-unesco-sto-parisi
http://www.kathimerini.gr/706903/opinion/epikairothta/arxeio-monimes-sthles/varyshmanth-omilia-toy-proedroy-ths-dhmokratias-k-k-papoylia-sthn-34h-genikh-syndiaskeyh-ths-unesco-sto-parisi
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19 

Το Φόρουμ τθσ 
Βιζννθσ ενάντια 

ςτθν εμπορία 
ανκρϊπων... 
(τθσ Ελζνθσ 
Μπίςτικα) 

1/10/2008 Διεκνι 700 

Κετικό. Αναφζρεται ςτο Φόρουμ τθσ Βιζννθσ ενάντια 
ςτθν εμπορία ανκρϊπων, ςτο οποίο μετείχαν 

προςωπικότθτεσ από όλο τον κόςμο. Θ Ρρζςβειρα Καλισ 
Κελιςεωσ τθσ Unesco κ. Μαριάννα Βαρδινογιάννθ, 

μνθμονεφεται μεταξφ των καλεςμζνων και παράλλθλα 
δίνεται ζμφαςθ ςτο ζργο τθσ, κακϊσ αναφζρεται ότι 

«είχε διοργανϊςει με δικι τθσ πρωτοβουλία το 
«Στρογγυλό Τραπζηι κατά τθσ Εμπορίασ των Ανκρϊπων» 
ςτθν Ακινα το 2006, απ’ όπου και ξεκίνθςε θ παγκόςμια 

εκςτρατεία «Εndhuman Τrafficking Νow – Βάλτε ζνα 
ΤΕΛΟΣ ςτθν εμπορία ανκρϊπων ΤΩΑ». 

Λςτορικό αρχείο 
Κακθμερινισ 

Υπάρχουν δφο 
φωτογραφίεσ ςτθ μία εκ 

των οποίων διακρίνεται θ 
Μ. Βαρδινογιάννθ ανάμεςα 

ςε άλλεσ διεκνείσ 
προςωπικότθτεσ που 
παρευρζκθκαν ςτθ 

ςυνάντθςθ 

20 

Ζνα διεκνζσ 
ςυνζδριο ςτθν 
Ακινα για τθν 

Κλιματικι Αλλαγι 
ανεβάηει τθν 
προεκλογικι 

κερμοκραςία! 
(τθσ Ελζνθσ 
Μπίςτικα) 

3/6/2009 
Μόνιμεσ 
Στιλεσ 

930 
Κετικό. Μνθμονεφει το Συνζδριο «Θ Κλιματικι Αλλαγι ωσ 
Ρρόκλθςθ για τισ Μελλοντικζσ Γενιζσ» διοργανϊτρια του 

οποίου ιταν θ κ. Μαριάννα Β. Βαρδινογιάννθ. 

http://www.kathimerini.gr

/714813/opinion/epikairot

hta/arxeio-monimes-

sthles/ena-die8nes-

synedrio-sthn-a8hna-gia-

thn-klimatikh-allagh-

anevazei-thn-

proeklogikh-8ermokrasia  

Θ κ. Μαριάννα 
Βαρδινογιάννθ, με τον 
ςφηυγό τθσ κ. Βαρδι 

Βαρδινογιάννθ ςτθν πρϊτθ 
ςειρά, τθν κ. Ντόρα 

Μπακογιάννθ, ΥΡΕΞ, ςτα 
δεξιά του και τον 

πρωκυπουργό κ. Κϊςτα 
Καραμανλι. 

21 

Εκςτρατεία ςτα 
ποδοςφαιρικά 

γιπεδα, 
εκπαίδευςθ για 

όλουσ 
(τσθ Λφιγζνειασ 

Διαμάντθ) 

21/1/2010 Επικαιρότθτα 430 

Κετικό. Αναφζρεται ςτθ διεκνι εκςτρατεία «1GΟΑL - 
Εκπαίδευςθ για όλουσ», τθσ οποίασ θγείται θ Unesco και 
τθν ζναρξθ τθσ ςυγκεκριμζνθσ δράςεωσ ςτθν Ελλάδα. Το 

άρκρο μνθμονεφει και τθ Μ. Βαρδινογιάννθ 
παρακζτοντασ τμιμα τθσ ςχετικισ ομιλίασ τθσ. 

 

Λςτορικό αρχείο 
Κακθμερινισ 

Ραιδί από τθν Αφρικι με 
λεηάντα «Θ ςυγκζντρωςθ 

όςο το δυνατόν 
περιςςότερων υπογραφϊν 

είναι ο ςτόχοσ τθσ 
εκςτρατείασ τθσ UΝΕSCΟ 
«1GΟΑL - Εκπαίδευςθ για 

όλουσ», που από χκεσ 
ξεκίνθςε επίςθμα και ςτθν 

Ελλάδα». 

22 

Θ Μάκιςτοσ, 
αναγεννθμζνο 

χωριό, πάλι ςτον 
χάρτθ τθσ 
πλθγείςασ 
Θλείασ... 

(Ανϊνυμο άρκρο) 

29/9/2010 
Μόνιμεσ 
Στιλεσ 

420 
Κετικό. Μνθμονεφει τθν παράδοςθ του χωριοφ 

Μάκιςτοσ, που ξαναχτίςτθκε από το ηεφγοσ Βαρδι και 
Μαριάννασ Βαρδινογιάννθ. 

http://www.kathimerini.gr

/722008/opinion/epikairot

hta/arxeio-monimes-

sthles/h-makistos-

anagennhmeno-xwrio-

pali-ston-xarth-ths-

plhgeisas-hleias  

Δεν υπάρχει 

23 

H «Ραγκόςμια 
Θμζρα τθσ 
Γυναίκασ» 

γιορτάςκθκε 
υποδειγματικά, 
και με ζμφαςθ 
ςτθ κζςθ τθσ 
Γυναίκασ ςτθ 

ςφγχρονθ Κίνα, 
από τθν 

πρζςβειρα κ. 
Yang Guohua 
(τθσ Ελζνθσ 
Μπίςτικα) 

9/3/2013 
Μόνιμεσ 
Στιλεσ 

600 

Κετικό. Αναφζρει απλά τθν παρουςία τθσ Μ. 
Βαρδινογιάννθ, Ρρζςβειρασ Καλισ Κελιςεωσ τθσ 

UNESCO, μεταξφ άλλων Ελλθνίδων κυριϊν με 
προςωπικότθτα και προςφορά, ςτθ δεξίωςθ που ζλαβε 

χϊρα ςτα γραφεία τθσ πρεςβείασ τθσ Λαϊκισ 
Δθμοκρατίασ τθσ Κίνασ ςτο Ψυχικό, με αφορμι τον 
εορταςμό τθσ "Ραγκόςμιασ Θμζρασ τθσ Γυναίκασ". 

http://www.kathimerini.gr

/734221/opinion/epikairot

hta/arxeio-monimes-

sthles/h-pagkosmia-

hmera-ths-gynaikas-

giortas8hke-

ypodeigmatika-kai-me-

emfash-sth-8esh-ths-

gynaikas-sth-sygxronh-

kina-apo-thn-presveira-k-

yang-guohua  

Φωτογραφίεσ από τθ 
δεξίωςθ 

24 

Στο Μουςείο τθσ 
Ακρόπολθσ κάτω 

από τον 
Ραρκενϊνα 

εορτάςκθκε θ 
εκδιλωςθ για τθν 

Ραγκόςμια 
Θμζρα Μνθμείων 

και Χϊρων 
(τθσ Ελζνθσ 
Μπίςτικα) 

21/4/2013 
Μόνιμεσ 
Στιλεσ 

1141 

Κετικό. Δίνεται ζμφαςθ ςτθ διεκνι διπλωματικι και 
πολιτιςτικι δράςθ τθσ Μ. Βαρδινογιάννθ, διοργανϊτρια 

τθσ ςυγκεκριμζνθσ εκδιλωςθσ, υπό τθν αιγίδα τθσ 
UNESCO. Το άρκρο περιλαμβάνει τμιμα του μθνφματοσ 

τθσ Unesco και φυςικά τμιμα τθσ ομιλίασ τθσ Μ. 
Βαρδινογιάννθ. Τζλοσ, το άρκρο κάνει μνεία τθσ ομιλίασ  
του αρχαιολόγου κακθγθτι κ. Jan Driessen, ο οποίοσ " 

χαιρζτιςε το βιβλίο τθσ κ. Μαριάννασ Βαρδινογιάννθ «για 
τθ γυναικεία ταυτότθτα ςτθ Μινωικι Κοινωνία» που είχε 

παρουςιαςτεί πριν δφο χρόνια ςτθν UNESCO, 
παρατθρϊντασ ότι είναι «ζνα από τα ελάχιςτα βιβλία που 
είναι εξειδικευμζνα ενθμερωμζνο, όμορφα γραμμζνο και 

εξαιρετικά εικονογραφθμζνο»". 

http://www.kathimerini.gr

/734815/opinion/epikairot

hta/arxeio-monimes-

sthles/sto-moyseio-ths-

akropolhs-katw-apo-ton-

par8enwna-eortas8hke-h-

ekdhlwsh-gia-thn-

pagkosmia-hmera-

mnhmeiwn-kai-xwrwn  

Δεν υπάρχει 

25 

Restart ςτθ 
διεκδίκθςθ 

(του Δθμιτρθ 
θγόπουλου) 

25/6/2014 Εικαςτικά 270 

Κετικό. Αναφζρεται ςτθν θμερίδα «Ραρκενϊνασ. Θ 
ακεραιότθτα ενόσ μνθμείου-ςυμβόλου. Ο ρόλοσ των 

πολιτϊν. Μια διεκνισ εκςτρατεία», που εντάςςεται ςτθ 
διεκνι πρωτοβουλία τθσ Μαριάννασ Β. Βαρδινογιάννθ 

για τθν επιςτροφι των Γλυπτϊν του Ραρκενϊνα. Το 
άρκρο δίνει ζμφαςθ ςτθ ςτιριξθ  του ζργου τθσ Μ. 

Βαρδινογιάννθ από ανκρϊπουσ τθσ διεκνισ πολιτικισ και 
πολιτιςτικισ ςκθνισ. 

http://www.kathimerini.gr

/773177/article/politismos

/eikastika/restart--sth-

diekdikhsh  

Θ κ. Μαριάννα 
Βαρδινογιάννθ με τον 

κακθγθτι Δθμιτρθ 
Ραντερμαλι. 

http://www.kathimerini.gr/714813/opinion/epikairothta/arxeio-monimes-sthles/ena-die8nes-synedrio-sthn-a8hna-gia-thn-klimatikh-allagh-anevazei-thn-proeklogikh-8ermokrasia
http://www.kathimerini.gr/714813/opinion/epikairothta/arxeio-monimes-sthles/ena-die8nes-synedrio-sthn-a8hna-gia-thn-klimatikh-allagh-anevazei-thn-proeklogikh-8ermokrasia
http://www.kathimerini.gr/714813/opinion/epikairothta/arxeio-monimes-sthles/ena-die8nes-synedrio-sthn-a8hna-gia-thn-klimatikh-allagh-anevazei-thn-proeklogikh-8ermokrasia
http://www.kathimerini.gr/714813/opinion/epikairothta/arxeio-monimes-sthles/ena-die8nes-synedrio-sthn-a8hna-gia-thn-klimatikh-allagh-anevazei-thn-proeklogikh-8ermokrasia
http://www.kathimerini.gr/714813/opinion/epikairothta/arxeio-monimes-sthles/ena-die8nes-synedrio-sthn-a8hna-gia-thn-klimatikh-allagh-anevazei-thn-proeklogikh-8ermokrasia
http://www.kathimerini.gr/714813/opinion/epikairothta/arxeio-monimes-sthles/ena-die8nes-synedrio-sthn-a8hna-gia-thn-klimatikh-allagh-anevazei-thn-proeklogikh-8ermokrasia
http://www.kathimerini.gr/714813/opinion/epikairothta/arxeio-monimes-sthles/ena-die8nes-synedrio-sthn-a8hna-gia-thn-klimatikh-allagh-anevazei-thn-proeklogikh-8ermokrasia
http://www.kathimerini.gr/714813/opinion/epikairothta/arxeio-monimes-sthles/ena-die8nes-synedrio-sthn-a8hna-gia-thn-klimatikh-allagh-anevazei-thn-proeklogikh-8ermokrasia
http://www.kathimerini.gr/722008/opinion/epikairothta/arxeio-monimes-sthles/h-makistos-anagennhmeno-xwrio-pali-ston-xarth-ths-plhgeisas-hleias
http://www.kathimerini.gr/722008/opinion/epikairothta/arxeio-monimes-sthles/h-makistos-anagennhmeno-xwrio-pali-ston-xarth-ths-plhgeisas-hleias
http://www.kathimerini.gr/722008/opinion/epikairothta/arxeio-monimes-sthles/h-makistos-anagennhmeno-xwrio-pali-ston-xarth-ths-plhgeisas-hleias
http://www.kathimerini.gr/722008/opinion/epikairothta/arxeio-monimes-sthles/h-makistos-anagennhmeno-xwrio-pali-ston-xarth-ths-plhgeisas-hleias
http://www.kathimerini.gr/722008/opinion/epikairothta/arxeio-monimes-sthles/h-makistos-anagennhmeno-xwrio-pali-ston-xarth-ths-plhgeisas-hleias
http://www.kathimerini.gr/722008/opinion/epikairothta/arxeio-monimes-sthles/h-makistos-anagennhmeno-xwrio-pali-ston-xarth-ths-plhgeisas-hleias
http://www.kathimerini.gr/722008/opinion/epikairothta/arxeio-monimes-sthles/h-makistos-anagennhmeno-xwrio-pali-ston-xarth-ths-plhgeisas-hleias
http://www.kathimerini.gr/734221/opinion/epikairothta/arxeio-monimes-sthles/h-pagkosmia-hmera-ths-gynaikas-giortas8hke-ypodeigmatika-kai-me-emfash-sth-8esh-ths-gynaikas-sth-sygxronh-kina-apo-thn-presveira-k-yang-guohua
http://www.kathimerini.gr/734221/opinion/epikairothta/arxeio-monimes-sthles/h-pagkosmia-hmera-ths-gynaikas-giortas8hke-ypodeigmatika-kai-me-emfash-sth-8esh-ths-gynaikas-sth-sygxronh-kina-apo-thn-presveira-k-yang-guohua
http://www.kathimerini.gr/734221/opinion/epikairothta/arxeio-monimes-sthles/h-pagkosmia-hmera-ths-gynaikas-giortas8hke-ypodeigmatika-kai-me-emfash-sth-8esh-ths-gynaikas-sth-sygxronh-kina-apo-thn-presveira-k-yang-guohua
http://www.kathimerini.gr/734221/opinion/epikairothta/arxeio-monimes-sthles/h-pagkosmia-hmera-ths-gynaikas-giortas8hke-ypodeigmatika-kai-me-emfash-sth-8esh-ths-gynaikas-sth-sygxronh-kina-apo-thn-presveira-k-yang-guohua
http://www.kathimerini.gr/734221/opinion/epikairothta/arxeio-monimes-sthles/h-pagkosmia-hmera-ths-gynaikas-giortas8hke-ypodeigmatika-kai-me-emfash-sth-8esh-ths-gynaikas-sth-sygxronh-kina-apo-thn-presveira-k-yang-guohua
http://www.kathimerini.gr/734221/opinion/epikairothta/arxeio-monimes-sthles/h-pagkosmia-hmera-ths-gynaikas-giortas8hke-ypodeigmatika-kai-me-emfash-sth-8esh-ths-gynaikas-sth-sygxronh-kina-apo-thn-presveira-k-yang-guohua
http://www.kathimerini.gr/734221/opinion/epikairothta/arxeio-monimes-sthles/h-pagkosmia-hmera-ths-gynaikas-giortas8hke-ypodeigmatika-kai-me-emfash-sth-8esh-ths-gynaikas-sth-sygxronh-kina-apo-thn-presveira-k-yang-guohua
http://www.kathimerini.gr/734221/opinion/epikairothta/arxeio-monimes-sthles/h-pagkosmia-hmera-ths-gynaikas-giortas8hke-ypodeigmatika-kai-me-emfash-sth-8esh-ths-gynaikas-sth-sygxronh-kina-apo-thn-presveira-k-yang-guohua
http://www.kathimerini.gr/734221/opinion/epikairothta/arxeio-monimes-sthles/h-pagkosmia-hmera-ths-gynaikas-giortas8hke-ypodeigmatika-kai-me-emfash-sth-8esh-ths-gynaikas-sth-sygxronh-kina-apo-thn-presveira-k-yang-guohua
http://www.kathimerini.gr/734221/opinion/epikairothta/arxeio-monimes-sthles/h-pagkosmia-hmera-ths-gynaikas-giortas8hke-ypodeigmatika-kai-me-emfash-sth-8esh-ths-gynaikas-sth-sygxronh-kina-apo-thn-presveira-k-yang-guohua
http://www.kathimerini.gr/734221/opinion/epikairothta/arxeio-monimes-sthles/h-pagkosmia-hmera-ths-gynaikas-giortas8hke-ypodeigmatika-kai-me-emfash-sth-8esh-ths-gynaikas-sth-sygxronh-kina-apo-thn-presveira-k-yang-guohua
http://www.kathimerini.gr/734815/opinion/epikairothta/arxeio-monimes-sthles/sto-moyseio-ths-akropolhs-katw-apo-ton-par8enwna-eortas8hke-h-ekdhlwsh-gia-thn-pagkosmia-hmera-mnhmeiwn-kai-xwrwn
http://www.kathimerini.gr/734815/opinion/epikairothta/arxeio-monimes-sthles/sto-moyseio-ths-akropolhs-katw-apo-ton-par8enwna-eortas8hke-h-ekdhlwsh-gia-thn-pagkosmia-hmera-mnhmeiwn-kai-xwrwn
http://www.kathimerini.gr/734815/opinion/epikairothta/arxeio-monimes-sthles/sto-moyseio-ths-akropolhs-katw-apo-ton-par8enwna-eortas8hke-h-ekdhlwsh-gia-thn-pagkosmia-hmera-mnhmeiwn-kai-xwrwn
http://www.kathimerini.gr/734815/opinion/epikairothta/arxeio-monimes-sthles/sto-moyseio-ths-akropolhs-katw-apo-ton-par8enwna-eortas8hke-h-ekdhlwsh-gia-thn-pagkosmia-hmera-mnhmeiwn-kai-xwrwn
http://www.kathimerini.gr/734815/opinion/epikairothta/arxeio-monimes-sthles/sto-moyseio-ths-akropolhs-katw-apo-ton-par8enwna-eortas8hke-h-ekdhlwsh-gia-thn-pagkosmia-hmera-mnhmeiwn-kai-xwrwn
http://www.kathimerini.gr/734815/opinion/epikairothta/arxeio-monimes-sthles/sto-moyseio-ths-akropolhs-katw-apo-ton-par8enwna-eortas8hke-h-ekdhlwsh-gia-thn-pagkosmia-hmera-mnhmeiwn-kai-xwrwn
http://www.kathimerini.gr/734815/opinion/epikairothta/arxeio-monimes-sthles/sto-moyseio-ths-akropolhs-katw-apo-ton-par8enwna-eortas8hke-h-ekdhlwsh-gia-thn-pagkosmia-hmera-mnhmeiwn-kai-xwrwn
http://www.kathimerini.gr/734815/opinion/epikairothta/arxeio-monimes-sthles/sto-moyseio-ths-akropolhs-katw-apo-ton-par8enwna-eortas8hke-h-ekdhlwsh-gia-thn-pagkosmia-hmera-mnhmeiwn-kai-xwrwn
http://www.kathimerini.gr/734815/opinion/epikairothta/arxeio-monimes-sthles/sto-moyseio-ths-akropolhs-katw-apo-ton-par8enwna-eortas8hke-h-ekdhlwsh-gia-thn-pagkosmia-hmera-mnhmeiwn-kai-xwrwn
http://www.kathimerini.gr/773177/article/politismos/eikastika/restart--sth-diekdikhsh
http://www.kathimerini.gr/773177/article/politismos/eikastika/restart--sth-diekdikhsh
http://www.kathimerini.gr/773177/article/politismos/eikastika/restart--sth-diekdikhsh
http://www.kathimerini.gr/773177/article/politismos/eikastika/restart--sth-diekdikhsh
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«Return, Restore, 
Restart»: Θ 

εκςτρατεία για 
τθν επανζνωςθ 

των Γλυπτϊν του 
Ραρκενϊνα 

(Ρθγι: ΑΡΕ – 
ΜΡΕ) 

26/6/2014 Επικαιρότθτα 637 

Κετικό. Ραρουςιάηει το ςυνζδριο 
«Ραρκενϊνασ. Θ ακεραιότθτα ενόσ Μνθμείου-Συμβόλου. 

Ο ρόλοσ των πολιτϊν. Μια διεκνισ εκςτρατεία». Το 
άρκρο αναφζρεται ςτθν ομιλία τθσ Μ. Βαρδινογιάννθ, θ 

οποία καλωςόριςε μια ςειρά Ελλινων και ξζνων 
εμπειρογνωμόνων και ακτιβιςτϊν ςτθν εκδιλωςθ, που 

ςθματοδοτεί τθν ζναρξθ τθσ διεκνοφσ εκςτρατείασ 
«Return, Restore, Restart». 

www.kathimerini.gr/7735

83/article/epikairothta/ella

da/return-restore-restart-

h-ekstrateia-gia-thn-

epanenwsh-twn-glyptwn-

toy-par8enwna 

 

Θ κ. Μ. Βαρδινογιάννθ κατά 
τθ διάρκεια τθσ ομιλία τθσ 
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Εφημερύδα «Ελϋυθεροσ Σύποσ» 
 

Α/Α 

Σίτλος 
Δημοσιεφματος & 

Αρθρογράφος 

Ημερομηνία 
Δημοσίευσης 

 
τήλη 

 

 
Αριθμός 
λέξεων 

 

 
Περιεχόμενο 

 

 
Πηγή 

 

 
Φωτογραφία 

 

1 
Λάμψθ από τον 

Ραρκενϊνα 
(Ανϊνυμο άρκρο) 

6/4/2003 Κοςμικά 230 λζξεισ 

Κετικό. Ραρουςιάηει τθν ζκκεςθ 
"Ραρκενϊνασ θ ακεραιότθτα ενόσ 

μνθμείου ςυμβόλου", που εγκαινιάςτθκε 
ςτο Ραρίςι με πρωτοβουλία τθσ Μ. 

Βαρδινογιάννθ . 

Λςτορικό αρχείο 

2 φωτογραφίεσ τθσ Μ. 
Βαρδινογιάννθ θ μία δίπλα ςτον 
γενικό διευκυντι τθσ Unesco και 

τον Ηαν Μιςζλ Ηαρ και θ άλλθ 
δίπλα ςτον Ρρόεδρο του 

ιδρφματοσ Μελίνα Μερκοφρθ. 

2 
Οι γυναίκεσ τθσ 

ειρινθσ 
(Ανϊνυμο άρκρο) 

21/1/2004 Κοςμικά 
Δίςτθλο                        

100 λζξεισ 

Κετικό. Ραρουςιάηει τθν πρωτοβουλία 
(προτάςεισ ςτρατθγικισ για τθν 

ευαιςκθτοποίθςθ τθσ κοινισ γνϊμθσ ςε 
κζματα που αφοροφν ςτθν ειρινθ)  τθσ Μ. 
Βαρδινογιάννθ ςτθ ςυνάντθςθ των μελϊν 

τθσ διεκνοφσ κίνθςθσ γυναικϊν για τθν 
ειρινθ "Mubarak" . 

Λςτορικό αρχείο 

Θ Μ. Βαρδινογιαννθ δίπλα ςτθ 
Μουμπάρακ, το Διευκυντι τθσ 

Αλεξανδρινισ Βιβλιοκικθσ και τθ 
Βαςίλιςςα Αλ Καλίφα 
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Εφημερύδα «Η Αυγό» 
 

Α/Α 

Σίτλος 
Δημοσιεφματος & 

Αρθρογράφος  

Ημερομηνία 
Δημοσίευσης 

τήλη 
Αριθμός 
λέξεων 

Περιεχόμενο Πηγή Φωτογραφία 

1 

Μουςικι γραμμζνθ 
για τθν Ακρόπολθ 

(τθσ Ρόλυ 
Κρθμνιϊτθ) 

 

6/6/2001 Ρολιτιςμόσ 309 

Κετικό. Ραρουςιάηει τθν Συναυλία του Ηαν 
Μιςζλ Ηαρ για τθν Ακρόπολθ Αναφζρει τθν 

παρουςία τθσ Μ. Βαρδινογιάννθ ςτθ 
ςυνζντευξθ τφπου αλλά ςε δίνει μεγάλθ 

ζμφαςθ ςτθ ςυνειςφορά τθσ για τθ 
διοργάνωςθ. Αντικζτωσ το άρκρο 

προβάλλει περιςςότερο το λόγο του Ηαν 
Μιςζλ Ηαρ για τθν Ακρόπολθ και τθν 
φιλανκρωπία και δίνει ζμφαςθ ςτο 

φιλανκρωπικό και πολιτιςτικό ςκοπό τθσ 
Συναυλίασ. 

Λςτορικό αρχείο Δεν υπάρχει 

2 

Ανοίγει τισ πφλεσ τθσ 
ςτισ 23 Απριλίου 
2002. Ζνα από τα 

καφματα των 
καιρϊν μασ… 

(τθσ Ρόλυ 
Κρθμνιϊτθ) 

4/12/2001 Ρολιτιςμόσ 296 

Κετικό. Το δθμοςίευμα εςτιάηει ςτο 
επικείμενο άνοιγμα τθσ βιβλιοκικθσ τθσ 

Αλεξάνδρειασ, ςτθν περιγραφι τθσ οποίασ 
αφιερϊνει το μεγαλφτερο μζροσ του. Στθν 
αρχι του το άρκρο μνθμονεφει τθν τελετι 

απονομισ ειδικοφ μεταλλίου ςτο 
Διευκυντι τθσ Βιβλιοκικθσ από τουσ 
Ζλλθνεσ Φίλουσ τθσ Βιβλιοκικθσ τθσ 
Αλεξάνδρειασ αναφζροντασ τθν εκεί 

παρουςία τθσ Μ. Βαρδινογιάννθ ενϊ  δίνει 
ζμφαςθ τόςο ςτθν ιδιότθτά τθσ ωσ 

Ρρζςβειρασ Καλισ Κελιςεωσ τθσ Unesco 
όςο και ςτο γεγονόσ ότι είναι θ μοναδικι 

ελλθνίδα μζλοσ του διοικθτικοφ 
ςυμβουλίου τθσ Βιβλιοκικθσ. 

Λςτορικό αρχείο Δεν υπάρχει 

3 

Εγκαινιάςτθκε 
προχκζσ 

(τθσ Ρόλυ 
Κρθμνιϊτθ) 

18/10/2002 Ρολιτιςμόσ 426 

Κετικό. Αναφζρεται ςτα εγκαίνια τθσ 
Βιβλιοκικθσ τθσ Αλεξάνδρειασ κάνοντασ 

μνεία τθσ παρουςίασ τθσ Μ. 
Βαρδινογιάννθ ςτθ ςχετικι τελετι μεταξφ 
διάφορων άλλων προςωπικοτιτων από 
τον χϊρο τθσ ελλθνικισ και τθσ διεκνοφσ 
πολιτικισ και πολιτιςτικισ ςκθνισ. Θ Μ. 

Βαρδινογιάννθ αναφζρεται ωσ Ρρζςβειρα 
Καλισ Κελιςεωσ του ΟΘΕ και ωσ θ μόνθ 

ελλθνίδα μζλοσ του Διοικθτικοφ 
Συμβουλίου τθσ Βιβλιοκικθσ. Το άρκρο 

ςτο μεγαλφτερο μζροσ του περιγράφει τθ 
Βιβλιοκικθ. 

Λςτορικό αρχείο Δεν υπάρχει 

4 
Σφφρα το, ζλθξε 
(του Γ. Κυρίτςθ) 

18/12/2011 Κακοικειεσ 449 

Ειρωνικό. Εν κατακλείδι και μετά από τθν 
παρουςίαςθ διαφόρων πολιτικϊν 

γεγονότων αναφζρεται ςτθ βράβευςθ τθσ 
Μ. Βαρδινογιάννθ, ωσ Ρρζςβειρασ Καλισ 

Κελιςεωσ τθσ Ουνζςκο, ςτο Μζγαρο 
Μουςικι μετά τθν παράςταςθ κατά τθν 

οποία θ Νανά Μοφςχουρθ ερμινευςε τθν 
όπερα του Σαββόπουλου "Κωλοζλλθνεσ". 

Ολόκλθρο το άρκρο είναι ειρωνικό 
κρατϊντασ οξφ και εριςτικό τόνο κατά των 

πολιτικϊν αντιπάλων τθσ εφθμερίδασ 

Λςτορικό αρχείο Δεν υπάρχει 

5 

Ρεριςτζρια και 
παιδιά 

(του Κϊςτα 
Καναβοφρθ) 

8/9/2013 
Υπάρχει 
λόγοσ 

730 
Επικριτικό/Εριςτικό. Καυτθριάηει εμμζςωσ 

τθ φιλανκρωπικι και πολιτιςτικι δράςθ 
τθσ Μ. Βαρδινογιάννθ. 

http://www.avgi.gr/article/90

1576/peristeria-kai-paidia  

Δεν υπάρχει 

6 

Καμπάνια για τθν 
επιςτροφι των 

Γλυπτϊν του 
Ραρκενϊνα 
(του Κάνου 
Μαντηάνα) 

26/6/2014 Ρολιτιςμόσ 200 

Κετικό. Ραρουςιάηει τθ δράςθ 
"Ραρκενϊνασ: Θ αναγκαιότθτα ενόσ 
μνθμείου-ςυμβόλου. Ο ρόλοσ των 
πολιτϊν-Μια διεκνισ εκςτρατεία". 

Αναφζρεται ςτισ δθλϊςεισ του κακθγθτι 
του Ραντείου Ρανεπιςτθμίου Θλία 

Νικολακόπουλου, του προζδρου του 
Λδρφματοσ Μελίνα Μερκοφρθ 

Χριςτόφορου Αργυρόπουλου, του 
διευκυντι του Μουςείου Ακρόπολθσ 
Δθμιτρθ Ραντερμαλι, και κλείνοντασ 

επιςθμαίνει: "ενϊ θ ίδια θ κ. Μαριάννα 
Βαρδινογιάννθ αναφζρκθκε ςτθν εμπειρία 

τθσ ςχετικά με το κζμα ςτο πλαίςιο τθσ 
δραςτθριότθτάσ τθσ ςτθν UNESCO" 

http://www.avgi.gr/article/31

33351/kampania-gia-tin-

epistrofi-ton-glupton-tou-

parthenona  

Τα ακρωτθριαςμζνα  Γλυπτά του 
Ραρκενϊνα 

http://www.avgi.gr/article/901576/peristeria-kai-paidia
http://www.avgi.gr/article/901576/peristeria-kai-paidia
http://www.avgi.gr/article/3133351/kampania-gia-tin-epistrofi-ton-glupton-tou-parthenona
http://www.avgi.gr/article/3133351/kampania-gia-tin-epistrofi-ton-glupton-tou-parthenona
http://www.avgi.gr/article/3133351/kampania-gia-tin-epistrofi-ton-glupton-tou-parthenona
http://www.avgi.gr/article/3133351/kampania-gia-tin-epistrofi-ton-glupton-tou-parthenona
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Εφημερύδα «Ριζοςπϊςτησ» 
 

Α/Α 

Σίτλος 
Δημοσιεφματος & 

Αρθρογράφος  

Ημερομηνία 
Δημοσίευσης 

 
τήλη 

 

 
 

Αριθμός 
λέξεων 

 

 
Περιεχόμενο 

 

 
Πηγή 

 

 
Φωτογραφία 

 

1 
Δεν άκουςαν 

τίποτε 
(Ανϊνυμο άρκρο) 

27/5/2001 
Από μζρα ςε 

μζρα 
80 

Καυςτικό. Καυτθριάηει τθν προβολι τθσ δράςεωσ 
τθσ Μ. Βαρδινογιάννθ με κζμα «Το Ραιδί Κφμα 
του Ρολζμου, Αγγελιοφόροσ τθσ Ειρινθσ», από 

τα Μ.Μ.Ε. 

Λςτορικό Αρχείο Δεν υπάρχει 

2 
Θμερόδρομοσ 

(Ανϊνυμο άρκρο) 
19/2/2009 Ρολιτιςμόσ 50 

Ειρωνικό / επικριτικό. Καυτθριάηει τθν προβολι 
από το Mega Channel τθσ φιλικισ ςχζςεωσ τθσ Μ. 
Βαρδινογιάννθ, Ρρζςβειρασ Καλισ Κελιςεωσ του 

ΟΘΕ, με τθ ςφηυγο του Ρροζδρου του 
Αηεμπαϊτηάν, Αλίεβα, και το γεφμα τουσ με «κζα 

τθν Ακρόπολθ». 

Λςτορικό Αρχείο Δεν υπάρχει 
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Π3. υγκριτικόσ Πύνακασ του ςυνόλου των δημοςιευμϊτων που αφορούν ςτισ 
δρϊςεισ τησ Angelina Jolie ςτα πλαύςια τησ ιδιότητϊσ τησ ωσ Πρϋςβεωσ Καλόσ 
Θελόςεωσ και ωσ Ειδικόσ Απεςταλμϋνησ τησ Ύπατησ Αρμοςτεύασ του ΟΗΕ κατϊ 
εφημερύδα και κατ’ ϋτοσ  
 

 

 
 

ΓΡΑΦΗΜΑ Π3 

 
 

ΕΤΟΣ 

ΕΦΘΜΕΛΔΑ 

Β
Θ

Μ
Α

 

Ν
ΕΑ

 

ΕΚ
Ν

Ο
Σ 

Κ
Α

Κ
Θ

Μ
Ε

ΛΝ
Θ

 

ΕΛ
ΕΥ

Κ
Ε

Ο
Σ 

ΤΥ
Ρ

Ο
Σ 

Α
ΥΓ

Θ
 


ΛΗ

Ο
ΣΡ

Α
ΣΤ

Θ
Σ 

2001 1 0 1 0 1 0 0 

2002 0 0 0 1 1 1 0 

2003 2 0 0 0 0 0 0 

2004 0 0 0 0 0 0 0 

2005 2 2 0 1 1 0 0 

2006 3 1 2 5 2 0 0 

2007 1 0 0 3 0 0 0 

2008 1 0 2 2 0 0 0 

2009 1 0 1 6 — 0 0 

2010 2 0 3 6 — 0 0 

2011 6 0 2 4 1 0 0 

2012 5 0 2 2 3 0 0 

2013 5 1 1 7 0 3 2 

2014 4 8 5 3 2 0 0 

Σφνολα 
Δθμ/των: 

34 12 19 40 11 4 2 

ΔΗΜΟΙΕΤΜΑΣΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ 

ΒΘΜΑ 

ΝΕΑ 

ΕΚΝΟΣ 

ΚΑΚΘΜΕΛΝΘ 

ΕΛΕΥΚΕΟΣ ΤΥΡΟΣ 

ΑΥΓΘ 

ΛΗΟΣΡΑΣΤΘΣ 
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Π4. υγκριτικόσ Πύνακασ του ςυνόλου των δημοςιευμϊτων που αφορούν 
ςτισ δρϊςεισ τησ Μαριϊννασ Βαρδινογιϊννη ςτα πλαύςια τησ ιδιότητϊσ τησ 
ωσ Πρϋςβεωσ Καλόσ Θελόςεωσ τησ Unesco κατϊ εφημερύδα και κατ’ ϋτοσ 

 

ΓΡΑΦΗΜΑ Π4 

   

ΔΗΜΟΙΕΤΜΑΣΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ 

ΒΘΜΑ 

ΝΕΑ 

ΕΚΝΟΣ 

ΚΑΚΘΜΕΛΝΘ 

ΕΛΕΥΚΕΟΣ ΤΥΡΟΣ 

ΑΥΓΘ  

ΕΤΟΣ 

ΕΦΘΜΕΛΔΑ 
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Θ
Μ

Α
 

Ν
ΕΑ

 

ΕΚ
Ν

Ο
Σ 

Κ
Α

Κ
Θ

Μ
Ε

ΛΝ
Θ

 

ΕΛ
ΕΥ

Κ
Ε

Ο
Σ 

ΤΥ
Ρ

Ο
Σ 

Α
ΥΓ

Θ
 


ΛΗ

Ο
ΣΡ

Α
ΣΤ

Θ
Σ 

1999 2 3 0 0 — 0 0 

2000 0 3 0 1 — 0 0 

2001 1 5 1 0 0 2 1 

2002 3 2 0 3 0 1 0 

2003 7 3 2 3 1 0 0 

2004 2 4 0 0 1 0 0 

2005 1 0 0 2 0 0 0 

2006 3 0 1 6 0 0 0 

2007 2 0 1 2 0 0 0 

2008 0 3 0 2 0 0 0 

2009 4 0 0 1 — 0 1 

2010 1 0 1 2 — 0 0 

2011 0 0 0 0 — 1 0 

2012 0 0 1 0 — 0 0 

2013 1 0 1 2 — 1 0 

2014 3 3 4 2 — 1 0 

Σφνολα 
Δθμ/των: 

30 26 12 26 2 6 2 
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Π5. υγκριτικόσ Πύνακασ υνόλου Δημοςιευμϊτων ανϊ Εφημερύδα 

 
 
 
 

ΓΡΑΦΗΜΑ Π5 

 
 

  

ΕΤΟΣ 

ΕΦΘΜΕΛΔΕΣ 

Β
Θ

Μ
Α

 

Ν
ΕΑ

 

ΕΚ
Ν

Ο
Σ 

Κ
Α

Κ
Θ

Μ
Ε

ΛΝ
Θ

 

ΕΛ
ΕΥ

Κ
Ε

Ο
Σ 

ΤΥ
Ρ

Ο
Σ 

Α
ΥΓ

Θ
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Θ
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A. Jolie 34 11 19 40 11 4 2 

Μ. Βαρδινογιάννθ 30 26 11 26 2 6 2 
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Π6. υγκριτικόσ Πύνακασ υνόλου Δημοςιευμϊτων Ανϊ Εφημερύδα ανϊ ϋτοσ
164 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
164

 Με θφθθηλε γξακκαηνζεηξά ζεκεηψλεηαη ν αξηζκφο δεκνζηεπκάησλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο δξάζεηο ηεο Α. Σδνιί θαη κε καχξε 

ηεο Μ. Βαξδηλνγηάλλε 

ΕΤΟΣ 

ΕΦΘΜΕΛΔΕΣ 

Β
Θ
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Α
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ΤΥ
Ρ

Ο
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Α
ΥΓ

Θ
 


ΛΗ

Ο
ΣΡ

Α
ΣΤ

Θ
Σ 

1999  2  3  0  0  —  0  0 

2000  0  3  0  1  —  0  0 

2001 1 1 0 5 1 1 0 0 1 0 0 2 0 1 

2002 0 3 0 2 0 0 1 3 1 0 1 1 0 0 

2003 2 7 0 3 0 2 0 3 0 1 0 0 0 0 

2004 0 2 0 4 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 

2005 2 1 2 0 0 0 1 2 1 0 0 0 0 0 

2006 3 3 1 0 2 1 5 6 2 0 0 0 0 0 

2007 1 2 0 0 0 1 3 2 0 0 0 0 0 0 

2008 1 0 0 3 2 0 2 2 0 0 0 0 0 0 

2009 1 4 0 0 1 0 6 1 — — 0 0 0 1 

2010 2 1 0 0 3 1 6 2 — — 0 0 0 0 

2011 6 0 0 0 2 0 4 0 1 — 0 1 0 0 

2012 5 0 0 0 2 1 2 0 3 — 0 0 0 0 

2013 5 1 1 0 1 1 7 2 0 — 3 1 2 0 

2014 4 3 8 3 5 3 3 2 2 — 0 1 0 0 

Σφνολα 
Δθμ/των: 

34 30 11 26 19 11 40 26 11 2 4 6 2 2 
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ΓΡΑΦΗΜΑΣΑ Π6  
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%B1_%CE%A4%CE%B6%CE%BF%CE%BB%CE%AF (Πξφζβαζε 30/07/2014) 

Βηθηπαίδεηα, Μαξηάλλα Βαξδηλνγηάλλε, δηαζέζηκν ζηε δ/λζε: 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%B1%CF%81%CE%B9%CE%AC%CE%

BD%CE%BD%CE%B1_%CE%92%CE%B1%CF%81%CE%B4%CE%B9%CE%BD

%CE%BF%CE%B3%CE%B9%CE%AC%CE%BD%CE%BD%CE%B7 (Πξφζβαζε 

20/07/2014) 

http://www.unhcr.org/pages/49c3646c4a.%20html
http://www.unhcr.org/pages/49c3646c4a.%20html
http://www.unhcr.org/pages/49c%203646c56.html
http://www.unicef.org/people/people_47895.html
http://www.unicef.gr/%20ιστορικό/unicef/19
http://www.unicef.gr/%20ιστορικό/unicef/19
http://www.unicef.gr/%20αντώνης-σαμαράκης/unicef/18
http://www.unicef.org/%20people/people_nana_mouskouri.%20html
http://www.unicef.org/%20people/people_nana_mouskouri.%20html
http://ask.un.org/%20a.php?qid=733118
http://ask.un.org/%20a.php?qid=733118
http://www.wfuna.org/about-us
http://el.wikipedia.org/wiki/%25%20CE%91%CE%BD%CF%84%CE%B6%CE%B5%CE%BB%CE%AF%CE%BD%CE%B1_%CE%A4%CE%B6%CE%BF%CE%BB%CE%AF
http://el.wikipedia.org/wiki/%25%20CE%91%CE%BD%CF%84%CE%B6%CE%B5%CE%BB%CE%AF%CE%BD%CE%B1_%CE%A4%CE%B6%CE%BF%CE%BB%CE%AF
http://el.wikipedia.org/wiki/%25%20CE%91%CE%BD%CF%84%CE%B6%CE%B5%CE%BB%CE%AF%CE%BD%CE%B1_%CE%A4%CE%B6%CE%BF%CE%BB%CE%AF
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%B1%CF%81%CE%B9%CE%AC%CE%BD%CE%BD%CE%B1_%CE%92%CE%B1%CF%81%CE%B4%CE%B9%CE%BD%CE%BF%CE%B3%CE%B9%CE%AC%CE%BD%CE%BD%CE%B7
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%B1%CF%81%CE%B9%CE%AC%CE%BD%CE%BD%CE%B1_%CE%92%CE%B1%CF%81%CE%B4%CE%B9%CE%BD%CE%BF%CE%B3%CE%B9%CE%AC%CE%BD%CE%BD%CE%B7
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%B1%CF%81%CE%B9%CE%AC%CE%BD%CE%BD%CE%B1_%CE%92%CE%B1%CF%81%CE%B4%CE%B9%CE%BD%CE%BF%CE%B3%CE%B9%CE%AC%CE%BD%CE%BD%CE%B7
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Δ.Η.Ζ.Δ.Α., Σηαηηζηηθά ζηνηρεία θπθινθνξίαο εθεκεξίδσλ, δηαζέζηκν ζηε δ/λζε: http:// 

www.eihea.gr/circulation gr.asp (Πξφζβαζε 25/06/2014) 

χιινγνο Φίισλ Παηδηψλ κε Καξθίλν «ΔΛΠΗΓΑ», Η Πξόεδξνο Μ. Βαξδηλνγηάλλε, 

δηαζέζηκν ζηε δ/λζε:  http://www.elpida.org/gr/mvv.html#.VAdHm_l_so4 (Πξφζβαζε 

20/07/2014) 

 

Δθεκεξίδεο 

«Έζλνο», Ηζηνξηθφ Αξρείν θαη ειεθηξνκηθφ online Αξρείν, δηαζέζηκν ζηε δ/λζε: 

http://www.ethnos.gr/default.asp (Πξφζβαζε 10/09/2014) 

«Διεχζεξνο Σχπνο», Ηζηνξηθφ Αξρείν θαη ειεθηξνκηθφ online Αξρείν, δηαζέζηκν ζηε 

δ/λζε: http://www.e-typos.com/ (Πξφζβαζε 10/09/2014) 

«Ζ Απγή», Ηζηνξηθφ Αξρείν θαη ειεθηξνκηθφ online Αξρείν, δηαζέζηκν ζηε δ/λζε: 

http://www.avgi.gr/ (Πξφζβαζε 10/09/2014) 

«Ζ Καζεκεξηλή», Ηζηνξηθφ Αξρείν θαη ειεθηξνκηθφ online Αξρείν, δηαζέζηκν ζηε 

δ/λζε: http://www.kathimerini.gr/ (Πξφζβαζε 10/09/2014) 

«Ρηδνζπάζηεο», Ηζηνξηθφ Αξρείν θαη ειεθηξνκηθφ online Αξρείν, δηαζέζηκν ζηε 

δ/λζε: http://www.rizospastis.gr/ (Πξφζβαζε 10/09/2014) 

«Σα Νέα», Ηζηνξηθφ Αξρείν θαη ειεθηξνκηθφ online Αξρείν, δηαζέζηκν ζηε δ/λζε: 

http://www.tanea.gr/ (Πξφζβαζε 10/09/2014) 

«Σν Βήκα», Ηζηνξηθφ Αξρείν ΓΟΛ θαη ειεθηξνληθφ αξρείν, δηαζέζηκν ζηε δ/λζε: 

http://www.tovima.gr/ (Πξφζβαζε 10/09/2014) 
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