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Ο ΚΑΔΜΟ φζρει μόνο ενυπόγραφα άρκρα ςυνεργατϊν που φζρουν οι ίδιοι τθν ευκφνθ για αυτά που γράφουν
και διανζμεται δωρεάν ςε θλεκτρονικι μορφι ςτα μζλθ και τουσ φίλουσ του υλλόγου Αμπετείου χολισ.
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Δυο Λόγια από τον Εκδότη και Πρόεδρο του
Συλλόγου μας
……….γράφει ο Νικόλαος Βαδής, απόφοιτος 1963
Ο «Κάδμοσ» ζχει πάρει προ πολλοφ τθν πορεία του…
Μζχρι τϊρα μασ ζδωςε περιςςότερα από όςα ηθτιςαμε! Ρετυχαίνει να είναι παντοφ και πάντα οι ίδιοσ,
αντικειμενικόσ, ςοβαρόσ και προπαντόσ αγαπθτόσ…
Ζχει το χάριςμα να οικειϊνεται με τον αναγνϊςτθ του, και να του περνά ςωςτζσ ιδζεσ, ςκζψεισ και κυρίωσ μνιμεσ, με ςφντομα και απλά λόγια, φτάνει εκεί που πρζπει. Οπωςδιποτε δεν αρζςκεται ςτο να μακρολογεί. Κατά τρόπο αφοπλιςτικό, βαςίηεται ςε ό,τι είναι αυταπόδεικτο και κυρίωσ περιςτρζφεται ςε ό,τι είναι παραδοςιακό. Μασ μιλά για ζναν «Ρολιτιςμό» που εκ των πραγμάτων τον αποκαλοφμε «Αιγυπτιωτιςμό». Χρθςιμοποιεί τθν κοινι λογικι για κζματα που δεν μποροφν να τεκοφν υπό αμφιςβιτθςθ. Καταφζρνει να προςεγγίηει
καίρια ηθτιματα που για τα μζλθ μασ είναι πάντα ενδιαφζροντα. Αποφεφγει το φανταςτικό. Επιδιϊκει το πραγματικό.
Με ρζοντα τρόπο γραφισ μασ παίρνει εκεί που αναφζρονται τα δζοντα κζματα μιασ εποχισ, που τα ηιςαμε, μζςα από όςα πιραμε και από όςα αφιςαμε.
Θ διαχρονικι του αξία φαίνεται ςτο ότι δεν ξεπερνά τα όρια που ζχει θ ιςτορία. Και ζτςι παραμζνει πιςτόσ
ςτθν υπάρχουςα πραγματικότθτα.
Αναμφιςβιτθτα είναι επιδζξιοσ ο τρόποσ με τον οποίο χειρίηεται τα όςα αφοροφν τον «Κάδμο» θ υπεφκυνθ επιτροπι υπό τθν εποπτεία του αρχιςυντακτϊν κυρίου Λάκθ Ρεηά. Ζνα μεγάλο μπράβο.
Επ’ ευκαιρία του καλοκαιροφ, τισ καλφτερζσ μασ ευχζσ για πρόοδο, υγεία και ευτυχία προσ όλουσ και ςτθ
διεκνι μασ κοινωνία.

Η υντακτικι Επιτροπι και οι υνεργάτεσ του ΚΑΔΜΟΤ
ςασ εφχονται ΚΑΛΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ
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Ο Χαιρετιςμόσ του Αρχιςυντάκτθ
……….γράφει ο Λάκθσ Πεηάσ
Αγαπθτοί μασ αναγνϊςτεσ, αγαπθτοί φίλοι και φίλεσ του Κάδμου
Θ ηζςτθ ιρκε πρόωρα αυτό το καλοκαίρι. Τϊρα που γράφω αυτζσ τισ λίγεσ γραμμζσ για τον Κάδμο του Λουλίου, θ κερμοκραςία ανζβθκε ςτουσ 35 βακμοφσ. Ο εκδότθσ μασ ο Νικόλασ Βαδισ, που μόλισ γφριςε από το Κάιρο,
μου είπε ότι άφθςε 44 βακμοφσ εκεί.. Ναι, αλλά είναι χωρίσ υγραςία κ. Ρρόεδρε, ενϊ εδϊ, ςτθν ευλογθμζνθ μασ
πόλθ των Ακθνϊν, θ υγραςία μασ λειϊνει. Αλικεια, φίλοι μου, κυμάςτε αυτζσ τισ ηεςτζσ μζρεσ καλοκαιριοφ ςτο
Κάιρο, με 45 και βάλε κερμοκραςία; Και χωρίσ κλιματιςμό! Ρϊσ αντζχαμε; Κλείναμε τα παντηοφρια καλά-καλά και
περιμζναμε να πζςει ο ιλιοσ για να βγοφμε ζξω, ι φεφγαμε για τθν Αλεξάνδρεια –Σίντι Μπίςρ, Μαντάρα, Σάτνμπθ, Μοντάηα- ι Ρόρτ Σάιντ, Λςμαιθλία, Σουζη, Χουργκάντα, Σάρμ ελ Σεχ, ι Κφπρο, όδο, Λζρο, Κάςο, Λιμνο, ναι,
και Κάρυςτο -το χωριό του παπποφ μου- και Ακινα βζβαια, για λίγο, να πάμε ςτο βιβλιοπωλείο τθσ Εςτίασ ςτθν
πλατεία Κλαυκμϊνοσ -πάει κι αυτό- να αγοράςουμε τα Κλαςςικά Εικονογραφθμζνα, που δεν προλάβαμε ςτο Κάιρο, τα τελευταία του Ντίςνεΐ, του Μικροφ Ιρωα και βιβλία, του Γιάννθ Μαρι, ο αγαπθτόσ μου ςυγγραφζασ τότε,
του Καηαντηάκθ, του Βενζηθ, Μυριβίλθ και άλλων Ελλινων ςυγγραφζων που δεν είχαν ζρκει ακόμα ςτο Κάιρο.
Μζςα ς’ αυτιν τθν ηζςτθ, λοιπόν, του Λουλίου, ελπίηουμε ότι αυτό το τεφχοσ του Κάδμου, λίγο να ςασ δροςίςει, διαςκεδάςει, ενθμερϊςει, προβλθματίςει και κυρίωσ να κάνει τουσ κόπουσ και τον χρόνο που αφιερϊνουμε εμείσ, ςτθ Συντακτικι Επιτροπι του περιοδικοφ ςασ, Βαδισ Νικόλασ, Μπαραμίλθ Καίτθ, Ριερρισ Μίμθσ, Καρρά Λιδα και εγϊ να «πιάςουν τόπο». Ο εκδότθσ και πρόεδροσ του Συλλόγου μασ, Νικόλασ Βαδισ, μασ ςτζλνει
ζνα ςφντομο και κολακευτικό μινυμα από το Κάιρο και είναι ζνα παράδειγμα τθσ λαϊκισ παροιμίασ που λζει ότι
"Αν δεν παινζψεισ το ςπίτι ςου κα πζςει να ςε πλακϊςει!" Ρρόεδρε ς’ ευχαριςτοφμε. Ο Νικόλασ, που καταλαβαίνει από χιοφμορ, δεν παφει να μασ ξαφνιάηει. Το ςυγχαρθτιριο μινυμα που λάβαμε από τον κακθγθτι τθσ Αμπετείου και τακτικό ςυνεργάτθ του Κάδμου, Λάμπρο Μπενοβία, εξθγεί τι εννοϊ. Σασ το μεταφζρω όπωσ το λάβαμε.
«ΚΕΜΑ ΣΥΓΧΑΘΤΘΛΑ. Κεωροφμε ότι κα ιταν παράλειψθ, να μθν ςυγχαροφμε εγκάρδια τον επαξίωσ και
παμψθφεί νεοεκλεγζντα Ρρόεδρο του ιςτορικοφ Ελλθνικοφ Κζντρου Καΐρου, κο Νικόλα Βαδι δια το ςφνολο των
ενεργειϊν του, που υπάγονται ςτθν αρμοδιότθτά του, και δια όςα κάνει για να τακτοποιεί, να επιλφει και να προωκεί ηωτικά, φλζγοντα και παροικιακά κζματα χωρίσ ςυγχρόνωσ να παραλείπει και τα απαραίτθτα για τον
«Σφλλογο Αμπετείου Σχολισ». Λάμπροσ Μπενοβίασ.
Kαι τϊρα ςτα κείμενα του θλεκτρονικοφ περιοδικοφ ςασ. Ο ςυνεργάτθσ του Κάδμου Νικόλασ Νικθταρίδθσ,
ζνασ Αιγυπτιϊτθσ “par excellence”, μασ γράφει για τον ταλαντοφχο θκοποιό από τθν Θλιοφπολθ του Καΐρου, Διμο
Σταρζνιο. Ο μοναδικόσ Σταρζνιοσ ιταν κείοσ του παιδικοφ μου φίλου, ζνα από τα καλλίτερα και ευγενζςτερα παιδιά τθσ Θλιοφπολθσ, Σταφρου Σιταρζνιου, ςφηυγο τθσ Καϊρινισ μασ φίλθσ Χριςτίνασ επαπι. Στο «Χρονογράφθμα
του Κάδμου», δανείηομαι τθν μεγάλθ επιτυχία του Αηναβοφρ, “ Hier encore j’avais vingt ans” και ςασ περιγράφω,
με πολλι ειλικρίνεια, ζνα περιςτατικό, ςτακμό ςτθν ηωι μου, που είμαι ςίγουροσ ότι ςυνζβθκε ςε πολλοφσ από
ςασ, που όπωσ κι εγϊ, περάςαμε τα 65 και νομίηουμε ότι είμαςτε ακόμα 20 ! Ο Αλζξανδροσ Γκρζισ, από το Ρόρτο
Γερμενό όπου βρίςκεται, μασ ζςτειλε ζνα ωραιότατο ςκίτςο από τθν «αγιάμ ηαμάν» λαϊκι ηωι τθσ Αιγφπτου, τότε
που το χαμόγελο ιταν παντοφ και ο κόςμοσ ζνοιωκε αςφαλισ. Αlex, merci, shokran mon cher ami.
Θ ςτιλθ μασ «Αμπετειανοί του εξωτερικοφ «en famille» ςασ παρουςιάηει τον πάντα γοθτευτικό και ςυμπακζςτατο Γιάννθ Κονγκουλζρθ ςτθν Ελβετία. Ο Γιάννθσ κα είναι μαηί μασ τον Λοφλιο, ςτθν παρζα τθσ Τετάρτθσ, ςτον
ΕΝΟΑ, ςτον παραλιακό Saint Kosma! Ππωσ λζμε... Saint Tropez!
Το άκρωσ ενδιαφζρον άρκρο του Ηζφυρου Καυκαλίδθ για τουσ Αιγυπτιϊτεσ ςτθν Φιλικι Εταιρεία ςυνεχίηεται με το τρίτο και τελευταίο μζροσ. Ελπίηω ο Ηζφυροσ ,ςτθν ωραία Κζρκυρα όπου ηει, να ετοιμάηει τθν επόμενθ
ςυνεργαςία του για τον Κάδμο. Deadline 15 Σεπτεμβρίου φίλε Ηζφυρε και καλό καλοκαίρι.
Ηιτθςα από τον φίλο και ςυμμακθτι μου ςτθν Μελαγχροίνειο, Δθμιτρθ Κόκκινο, να μου επιτρζψει να χρθςιμοποιιςω ςτον Κάδμο τθν ειςαγωγι ςτο βιβλίο του για το φαινόμενο του κεραυνοφ, όπου περιλθπτικά εξθγεί
τουσ κινδφνουσ που διατρζχουμε εμείσ από τουσ κεραυνοφσ και τισ προςπάκειεσ του ιδίου και τθσ εταιρείασ του
ΕΛΕΜΚΟ με τα ςυςτιματα αντικεραυνικισ προςταςίασ. Αν κζλετε περιςςότερεσ πλθροφορίεσ για προςταςία από
κεραυνό ςτείλτε μασ ζνα μινυμα ςτον Κάδμο, ambetios@ambetios.gr
Θ γνωςτι και αγαπθτι ςε όλουσ μασ Νανά Ευςτακειάδθ, φιλόλογοσ με δοκτορά από τθν Σορβόνθ, κόρθ του
αλθςμόνθτου δθμοςιογράφου ςτο Φωσ του Καϊρου Τάκθ Ευςτακειάδθ και εγγονι του δθμοςιογράφου και εκδότθ
τθσ Εφθμερίδασ Κιρυξ, Μιχάλθ Ευςτακειάδθ, μοφ ζδωςε μία επιςτολι του παπποφ τθσ, το 1948, προσ τον Ρρόεδρο τθσ οδιακισ Αδελφότθτασ ςτθν Αλεξάνδρεια όπου ανακοινϊνει τθν ζναρξθ λειτουργίασ του γραφείου του
Κιρυκα ςτθν Αλεξάνδρεια. Θ επιςτολι είναι ςτθν κακαρεφουςα βεβαίωσ, με ψιλζσ, δαςείεσ και περιςπωμζνεσ και
φζρνει ςτθν μνιμθ μασ άλλεσ εποχζσ, άλλα χρόνια.
Το Ελλθνικό Κζντρο, ςτθν ωραία «Μιντάν Καςρ Ελ Νιλ», είναι ςτθν επικαιρότθτα αυτόν τον καιρό με τθν
ξαφνικι και επειςοδιακι αλλαγι προζδρου, και το ιςτορικό αφιγθμα τθσ Βίλλυσ Ρολίτθ για το αγαπθτό μασ Κζντρο φτάνει ςτο τζλοσ του. Θ ςυνεργαςία μασ με τθν κυρία Ηουζ, πλζον, ελπίηω να ςυνεχιςτεί και ςτα επόμενα
τεφχθ του Κάδμου.
Θ ςτιλθ με τουσ Ελλθνικοφσ Ραραδοςιακοφσ Χοροφσ τθσ Καίτθσ Μπαραμίλθ ςυνεχίηεται. Ρρότεινα ςτθν Καίτθ να εκδϊςει ςε βιβλίο όλα τα άρκρα τθσ ςτον Κάδμο για τουσ ωραίουσ χοροφσ τθσ πατρίδασ μασ, και ίςωσ να
είναι, αυτό το βιβλίο, θ πρϊτθ... εκδοτικι επιτυχία του Κάδμου. Θ ςτιλθ τθσ Αμπετείου του πολυγραφότατου Αμπετειανοφ κακθγθτι τθσ Κοινωνιολογίασ, Λάμπρου Μπενοβία, "Κεματικά Ενκυμιματα από τα Αιγυπτιϊτικα Αγα-
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πιματα" είναι πλζον κεςμόσ ςτο τριμθνιαίο ςασ περιοδικό. Τον κ κακθγθτι γνϊριςα τισ προάλλεσ ςε μια Ραρζα
τθσ Τετάρτθσ ςτον ΣΑΕ και ςασ διαβεβαιϊ είναι ζνασ ςυμπακζςτατοσ, καλλιεργθμζνοσ, ευγενζςτατοσ άνκρωποσ
και όπωσ γνωρίηετε αδελφόσ του φίλου και ςυμμακθτι μου Νίκου Μπενοβία.
Θ ςθμαντικι βράβευςθ με το "Hellenic Heritage Achievement & National Public Service Award" του αγαπθτοφ φίλου Αμπετειανοφ Ντζννθ Ρλζςςα- Λεωνίδθ, αδελφοφ του ςυναδζλφου ξενοδόχου Χριςτου Ρλζςςα Λεωνίδθ, από το "American Hellenic Institute (AHI)" μασ ζκανε όλουσ περιφανουσ και ςασ τθν παρουςιάηομε εδϊ ςε
δφο ςελίδεσ.
Το 1965 ιταν ςτακμόσ ςτθν ηωι τθσ Αμπετείου. Ιρκαν επιτζλουσ τα κορίτςια! Ο καταπλθκτικόσ ςκιτςογράφοσ του Κάδμου, Σταφροσ, ζπιαςε το νόθμα που ικελα να μεταφζρω ςτον Κάδμο του Λουλίου με ζνα ςκίτςο(βεριτζ). Μπράβο Σταφρο και ευχαριςτϊ. Και για να ςασ δϊςω μια πιο"veritable" εικόνα των τάξεων τθσ εποχισ
μου ςτθν Αμπζτειο, ζβγαλα από το προςωπικό μου άλμπουμ δφο φωτογραφίεσ μζςα ςτθν τάξθ... 2α Γυμναςίου,
circa 1958, και ο Αντϊνθσ Ρατρινόσ μασ ζςτειλε μία από το 1963.
Θ καλι ςυνεργάτθσ του Κάδμου, θ ςυγγραφζασ Ρζρςα Κουμοφτςθ μασ παρουςιάηει ςε μια ςυνζντευξθ τον
Αμπετειανό καλλιτζχνθ Νικόλα Σφικα, απόφοιτο ’80 και γιο του κακθγθτι μασ κυρίου Σφικα, ςτον οποίο αφιερϊνουμε τρεισ ςελίδεσ. Κα ςασ εντυπωςιάςει.
Ο Κάδμοσ είναι ευτυχισ και περιφανοσ να ςασ παρουςιάςει το νζο βιβλίο του Ανδρζα (ίκου για μασ) Γιοβάνου «Ψεφτικεσ Ηωζσ».. Θ επίςθμθ παρουςίαςθ του βιβλίου από τισ Εκδόςεισ Ωκεανόσ, ςτο Public του Συντάγματοσ είναι ςτισ 7 Λουλίου . Για το βιβλίο κα μιλιςει και θ ςυγγραφζασ και ςυνεργάτθσ του Κάδμου, θ φίλθ μασ Ρζρςα
Κουμοφτςθ. Σασ περιμζνουμε όλουσ.

Θ Μαρία Αδαμαντίδου κα ικελε θ μζρα να ζχει 48 ϊρεσ για να μπορεί να ανταπεξζλκει ςε όλα τα "projects" με τα οποία αςχολείται τελευταίωσ. Μεταξφ βιβλίων, παρουςιάςεων, διαλζξεων και ζρευνασ μασ ζςτειλε αποςπάςματα από ζνα
καταπλθκτικό ρεπορτάη που ανακάλυψε ςτθν Βιβλιοκικθ τθσ Βουλισ των Ελλινων για τθν επζτειο τθσ 25θσ Μαρτίου ςτο
Κάιρο του 1884. Σκζτθ απόλαυςθ φίλοι μου.
Θ ξαφνικι, όςο και επειςοδιακι αλλαγι ςτθν θγεςία του ιςτορικοφ Ελλθνικοφ Κζντρου Καϊρου και θ επαξίωσ και παμψθφεί εκλογι του εκδότθ μασ, Νικόλα Βαδι, ςτθν προεδρία του, μου ζδωςε τθν ιδζα να τθλεφωνιςω ςτον ςκιτςογράφο του
Κάδμου για μία μικρι αλλαγι ςτο ςκίτςο του περαςμζνου τεφχουσ ϊςτε να ςυμπεριλάβει και το νζο μζλοσ τθσ μπάντασ, το
Ελλθνικό Κζντρο Καΐρου, που τρζχει να προλάβει τθν …“ενωτικι παρζλαςθ του Κάδμου!” Είναι αυτό που γράφω πιο πάνω,
ελπίηουμε ο Κάδμοσ να ςασ διαςκεδάηει!
Στον Χάρθ Τςιλτικλι είναι αφιερωμζνθ μία ςελίδα με λίγα λόγια, όπωσ πάντα από τον εκδότθ μασ για τον φίλο του
Χάρθ και δφο αφιερϊματα φίλων του αποκανόντοσ Δόκτορα Χάρθ Τςιλτικλι, του αγαπθτοφ ςε όλουσ μασ πρϊθν Αντιπροζδρου του Συλλόγου μασ που βοικθςε, ενζπνευςε, ςυμβοφλεψε, κακοδιγθςε τα πρϊτα βιματά μασ ςτον Σφλλογο Αμπετείου
Σχολισ και ςτον Κάδμο. Ευχαριςτοφμε τον φίλο Σουεηιανό Μιχάλθ Κωβαίο και τον αγαπθτό Ρρόεδρο του Συλλόγου Ελλινων
Καΐρου, Μιχάλθ Μπίςκο. Αιωνία ςου θ μνιμθ Χάρθ. Μια φωτογραφία του Θλιουπολίτθ και Αμπετειανοφ, Γιϊργου Καρκαςίνα, αδελφοφ του αξζχαςτου ςυμμακθτι μου Ηιςθ, με τθν τάξθ του 1965 ςτθν Αμπζτειο. Στθν ίδια ςελίδα κα βρείτε δφο φωτογραφίεσ ενκφμιο από τθν πρόςφατθ επίςκεψθ ςτθν Ελλάδα των αποφοίτων 3θσ Λυκείου τθσ Αμπετείου Σχολισ, εν μζρθ
προςφορά του Λδρφματοσ Αμπζτ και του Συλλόγου Αμπετείου Σχολισ. Τουσ μακθτζσ ξενάγθςε ςτθν Ακρόπολθ και το Μουςείο
θ Φρφνθ Λαμποφρα Γκρζισ και εγϊ τουσ πιρα μετά για μια βόλτα και γεφμα ςτθν Ρλάκα.
Μια φωτογραφία του Νικόλα Ακάρα ςτθν 3θ Δθμοτικοφ το 1938, ςτθν παλιά Αμπζτειο, ζςτειλε ςτον Μίμθ Ριερι ο αδελφόσ του από τθν Κφπρο και τθν δθμοςιεφομε με μεγάλθ ευχαρίςτθςθ ςτθν τελευταία ςελίδα μαηί με μία απίκανθ φωτογραφία του Ραπαδόπουλου "in action" ςτθν τάξθ και ευχαριςτοφμε τον Αντϊνθ Ρατρινό που μασ τθν ζςτειλε. Στθν 2θ ςελίδα
οι πρόςκοποι του Καΐρου και τθσ Θλιοφπολθσ ζχουν τθν τιμθτικι τουσ ςτισ φωτογραφίεσ του καλοκαιρινοφ ςασ περιοδικοφ.
Καλό διάβαςμα και καλό καλοκαίρι φίλοι και φίλεσ μασ.

_______________________________________________________________________________________

Για τθν καταβολι τθσ ςυνδρομισ ςασ......
Θ καταβολι τθσ ςυνδρομισ ςασ 15 ευρϊ ι δωρεάσ υπζρ του Υυλλόγου μασ μπορεί να γίνει με
κατάκεςθ ςτθν Φράπεηα Σειραιϊσ (αρ. λογαριαςμοφ :6577-126569-278, ι αρ. IBAN :
GR8301715770006577126569278 ςτο όνομα Σιερισ Δθμιτριοσ.
ΣΤΡΥΡΧΘ : με τθν κατάκεςθ να αναφζρετε το όνομα ι τα ονόματα για τα οποία κατακζτετε.
Ξετά τθν κατάκεςθ ενθμερϊνετε τον Φαμία κ. Ξ.Σιερι , τθλ 210 6840100 6932704820 ι και θλεκτρονικά dpieris@gmail.com για τθν ζκδοςθ τθσ ςχετικισ απόδειξθσ, θ οποία κα ςασ αποςταλεί αλλά και για τθ δθμοςίευςθ τθσ χορθγίασ ςασ ςτον Μάδμο.
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ΔΘΞΡΥ ΥΦΑΤΕΟΙΡΥ
…...γράφει ο Ν. Νικθταρίδθσ
Ο ςπουδαίοσ Αιγυπτιϊτθσ θκοποιόσ και οι άγνωςτεσ ςτιγμζσ
τθσ πρϊτθσ επαφισ του με το επαγγελματικό κζατρο
Ο θκοποιόσ Διμοσ Σταρζνιοσ, γόνοσ ςχετικά εφπορθσ αιγυπτιϊτικθσ οικογζνειασ, γεννικθκε ςτο Κάιρο ςτισ
18/9/1909 και φοίτθςε ςτθν Αμπζτειο Σχολι.
Στα περί τθσ εναςχόλθςισ του με τα κεατρικά αναφζρεται ςε διάφορα βιογραφικά του πωσ ςε ςχολικι
παράςταςθ τον είδε ο Αιμ. Βεάκθσ και του πρότεινε να πάει ςτθν Ακινα για να γίνει θκοποιόσ. Πμωσ τα πράγματα
δεν ζγιναν ζτςι… Για πρϊτθ φορά λοιπόν κα καταγράψουμε τθν αλθκινι ιςτορία, όπωσ μασ τθν περιζγραψε ο φίλοσ του Κϊςτασ Τριπαίδθσ (1906-2008) ςτα 1997 : Το 1929 είχε πάει ςτθν Αίγυπτο ο Βεάκθσ για περιοδεία. Στο
Κάιρο όμωσ, κζλοντασ νϋ ανεβάςει το ζργο «Θ Άγνωςτοσ» αντιμετϊπιςε πρόβλθμα θκοποιϊν, γιϋ αυτό και ηιτθςε
δφο εραςιτζχνεσ. Ο Κϊςτασ, 23 ετϊν τότε, και ο Διμοσ ςτα 20 του, εργάηονταν ςε κοντινζσ εταιρείεσ. Άκουςαν για
τθν πρόςκλθςθ, κι επειδι ζπαιηαν που και που εραςιτεχνικά πιγαν για να τουσ δοκιμάςει. Ο Τριπαίδθσ κα ζκανε
το δικαςτι, ο Σταρζνιοσ τον ειςαγγελζα και ο Βεάκθσ το δικθγόρο. Κι εδϊ ο Τριπαίδθσ κατζκεςε και μία
¨δυςαρζςκεια¨, αφοφ ο Βεάκθσ του ζδωςε ζνα φφλλο χαρτί με τα λόγια του δικαςτι, κι όταν εκείνοσ του ηιτθςε
και τα λόγια των άλλων, του απάντθςε πωσ αυτά αρκοφν και κα καταλάβει τι κα λζει πάνω ςτο ζργο… Τζλοσ πάντων, το ζργο ανζβθκε με επιτυχία. Στο πρόγραμμα βζβαια γράφτθκαν μόνο τα αρχικά τουσ – ΝΤ.Τ. για τον Τριπαίδθ, που τον φϊναηαν τότε Ντίνο, και Δ.Σ. για το Σταρζνιο – κι αυτό, διότι αν μάκαινε θ μθτζρα του πωσ ζπαιηε ςε
επαγγελματικό κίαςο, αλλοίμονο του… Μετά λίγο καιρό ο Σταρζνιοσ πιγε ςτο γραφείο του Τριπαίδθ και του ανακοίνωςε τθν απόφαςθ του να πάει ςτθν Ακινα, ςτθ Δραματικι Σχολι, για να κάνει καριζρα θκοποιοφ. Ο Τριπαίδθσ προςπάκθςε να τον αποτρζψει, λζγοντασ του πωσ άλλο ιταν που τουσ πιρε ο Βεάκθσ επειδι τουσ χρειαηόταν
και άλλο θ Ακινα και ο επαγγελματιςμόσ, αλλά εκείνοσ ιταν αμετάπειςτοσ…
Ασ πάμε τϊρα ςτο κομμάτι τθσ δικισ μασ ζρευνασ, αφοφ το πρόγραμμα τθσ εν λόγω παράςταςθσ δυςτυχϊσ δεν βρζκθκε. Ο επονομαηόμενοσ Κίαςοσ ¨Λοφνα Ραρκ¨ (Βεάκθ-Κεοδωρίδου-Οικονόμου) ζφταςε ςτθν Αλεξάνδρεια τον Απρίλιο του 1929 με δφο τμιματα, ζνα μουςικό με επικεφαλισ τον Ρ. Οικονόμου και ζνα δραματικό με επικεφαλισ τον Αιμ. Βεάκθ. Το δραματικό τμιμα ζφυγε αμζςωσ για το Κάιρο, για ςειρά 10 παραςτάςεων
ςτο κζατρο ¨Κουρςάλ¨, μεταξφ των οποίων και «Θ Άγνωςτοσ» του Bisson που ανζβθκε ςτισ 10/5 και μετά τθν επιτυχία τθσ και κατϋ απαίτθςθ του κοινοφ παίχτθκε και τθν επομζνθ 11/5. Ππωσ αναφζρεται ςε άρκρο τθσ εποχισ,
ςτισ παραςτάςεισ αυτζσ ςυνζπραξαν υποδυόμενοι τουσ ενόρκουσ οι εραςιτζχνεσ του δραματικοφ τμιματοσ τθσ
Union Grecque du Caire (Ελλθνικι Ζνωςισ Καΐρου). Κατόπιν το δραματικό τμιμα επζςτρεψε ςτθν Αλεξάνδρεια,
ςυνεχίηοντασ με το μουςικό τμιμα τισ παραςτάςεισ ςτο κζατρο ¨Λοφνα Ραρκ¨. Το Σεπτζμβριο το μουςικό τμιμα
επζςτρεψε ςτθν Ελλάδα, ενϊ το δραματικό τον Οκτϊβριο πιγε ξανά ςτο Κάιρο, ονομαηόμενο πλζον Ελλθνικόσ
Καλλιτεχνικόσ Συνεταιρικόσ Πμιλοσ, δίνοντασ παραςτάςεισ ωσ τισ 18/11 ςτο κζατρο ¨Ρριντάνια¨, μεταξφ των οποίων και πάλι ¨Θ Αγνωςτοσ¨ ςτισ 2/11. Και εδϊ ακριβϊσ είναι το πρόβλθμα : Σε ποια από τισ δφο παραςτάςεισ
ζπαιξαν οι Τριπαίδθσ και Σταρζνιοσ ; Κατϋ αρχιν τόςο ο Τριπαίδθσ, όςο και τα δθμοςιεφματα αναφζρουν μεγάλθ
επιτυχία των παραςτάςεων ςτο ¨Κουρςάλ¨. Αντικζτωσ, θ δεφτερθ κάκοδοσ του κιάςου ςτο Κάιρο δε φαίνεται να
ςτζφκθκε με επιτυχία, αφοφ ςτισ 25/10 διαβάηουμε άρκρο του Λουκά Χριςτοφίδθ με το χαρακτθριςτικό τίτλο
¨Είμαςτε αδικαιολόγθτοι¨, κι αυτό διότι για παράδειγμα ςτθν παράςταςθ ¨Πλα ςε καλό¨ του Ριραντζλλο, θ αίκουςα είχε μονάχα μια χοφφτα κεατζσ. Τϊρα, όπωσ είδαμε ςτισ παραςτάςεισ του ¨Κουρςάλ¨ ςυνζπραξαν εραςιτζχνεσ
τθσ Ελλθνικισ Ενϊςεωσ Καΐρου. *Ο Ελλθνικόσ Όμιλοσ Εκδρομζων Καΐρου, που είχε ιδρυκεί το Φλεβάρθ του 1928
με τμιματα φιλολογικά και ακλθτικά, το Δεκζμβριο τθσ ίδιασ χρονιάσ μετονομάςτθκε ςε Ελλθνικι Ζνωςθ Καΐρου+.
Άρα πικανϊσ, εκτόσ από ενόρκουσ να υπιρξε ανάγκθ και για δφο άλλουσ εραςιτζχνεσ θκοποιοφσ. Από τθν άλλθ,
μιπωσ ο κίαςοσ που ςχθματίςτθκε για το ¨Ρριντάνια¨ δεν ιταν τόςο ολοκλθρωμζνοσ και είχε ανάγκθ θκοποιϊν
για το ςυγκεκριμζνο ζργο ; Σχετικι ςφμπραξθ πάντωσ για τθν παράςταςθ ςτο ¨Ρριντάνια¨ δεν βρικαμε. Βάςει αυτϊν λοιπόν, πιςτεφουμε πωσ οι πικανότθτεσ ¨γζρνουν¨ προσ το ¨Κουρςάλ¨. Οφτωσ ι άλλωσ πάντωσ, «Θ
Άγνωςτοσ» ιταν θ παράςταςθ που ο Διμοσ Σταρζνιοσ ςυνάντθςε το Βεάκθ και μαγεφτθκε από τθν επαγγελματικι
κεατρικι ατμόςφαιρα.
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Ζτςι, το 1932 ο Σταρζνιοσ ζρχεται ςτθν Ακινα και ωσ εξαιρετικό ταλζντο ςπουδάηει ςτο Εκνικό Κζατρο για
μόνο ζνα χρόνο.
Αμζςωσ μετά, διαβλζποντασ τισ υποκριτικζσ του ικανότθτεσ, τον παίρνει ο Κ. Μουςοφρθσ, με τον οποίο,
ςτο κίαςο Μουςοφρθ-Κεοδωρίδου – οι οποίοι ιταν και ςτθν περιοδεία ςτθν Αίγυπτο – το 1933 κάνει τθν πρϊτθ
του επαγγελματικι εμφάνιςθ ςτθν ¨Ευτυχία¨ του Μπερςτάιν. Θ κακόλα ανζφελθ ςυνεργαςία τουσ, κα διακοπεί
όταν ο Σταρζνιοσ κα ςυμμετάςχει κάποια ςτιγμι ςε μια απεργία των θκοποιϊν.
Το 1936 προςλαμβάνεται από το κίαςο τθσ Κατ. Ανδρεάδθ, μζνοντασ ςϋ αυτόν για αρκετά χρόνια και
εκεί είναι που γνϊριςε και τθ μετζπειτα ςφηυγό του Νίνα Βαρβζρθ (1910-1984), με τθν οποία δεν απζκτθςαν παιδιά. Ασ ςθμειωκεί πωσ το Φλεβάρθ του 1936 τον βρίςκουμε, με άλλουσ γνωςτοφσ θκοποιοφσ, να ςυμμετζχει ςε
μουςικοκαλλιτεχνικό πρόγραμμα τθσ Επιτροπισ Ρροςταςίασ Ρολιτικϊν Εξορίςτων και Φυλακιςμζνων, κάνοντασ
ζνα ςατυρικό ντουζτο με τον Στ. Λατρίδθ.
Ακολοφκθςαν πλικοσ κεατρικζσ παραςτάςεισ ςε ςυνεργαςία με όλουσ τουσ πρωταγωνιςτζσ τθσ εποχισ, όπωσ οι Τ. Βανδισ, Δ. Ραπαμιχαιλ, Αλ. Βουγιουκλάκθ, Ε. Λαμπζτθ, Μ. Μερκοφρθ, Α. Αλεξανδράκθσ, Γ. Γκιωνάκθσ, Γ. Φζρτθσ, Ξ. Καλογεροποφλου, Ν. Γαλθνζα, Λ. Κωνςταντάρασ, κ.ά. Το 1947 είχε ςχθματίςει κίαςο με τουσ Αλ.
Ραΐηθ και Τ. Βανδι, ανεβάηοντασ παραςτάςεισ ςτο κεατράκι ¨Βζρα¨ τθσ Λ. Αλεξάνδρασ, ενϊ το 1952 ςχθμάτιςε
δικό του κίαςο ςτο κζατρο ¨Διονφςια¨ τθσ Καλλικζασ, με μεγάλεσ όμωσ οικονομικζσ απϊλειεσ. Ωσ θ ςθμαντικότερθ
κεατρικι του εμφάνιςθ καταγράφεται εκείνθ ςτο ρόλο του υπθρζτθ Φιρσ ςτο ¨Βυςςινόκθπο¨ του Τςζχωφ, που
ζλαβε χϊρα ςτα 1973-74 ςτο κζατρο ¨Διονφςια¨ των Ακθνϊν, ςε ςκθνοκεςία Μ. Βολανάκθ, ενϊ θ τελευταία του
ςκθνικι παρουςία ζγινε το 1977 με τον Δ. Χορν ςτο ζργο ¨Ο δικόσ μασ¨ του Ρ. Μπαρνσ.
Το κινθματογραφικό του ντεμποφτο ζγινε το 1943 με τθν ταινία ¨Μάγια θ Τςιγγάνα¨ του Γιάννθ Χριςτοδοφλου, για να ακολουκιςουν περί τισ 75 ταινίεσ, όπωσ οι ¨Ρρωτευουςιάνικεσ περιπζτειεσ¨, ¨Ζγκλθμα ςτα παραςκινια¨, ¨Ο άνκρωποσ του τραίνου¨, ¨Το ταξίδι¨, ¨Θ 7θ μζρα τθσ δθμιουργίασ¨, ¨Ο Στρατισ παραςτράτθςε¨, ¨Μια γυναίκα ςτθν αντίςταςθ¨, ¨Ρρόςωπα λθςμονθμζνα¨, κ.ά. Ρολφγλωςςοσ δε ωσ Αιγυπτιϊτθσ, ζπαιξε και ςε διεκνείσ παραγωγζσ, όπωσ ¨Αμζρικα Αμζρικα¨ του Θλ. Καηάν, ¨Ο Χριςτόσ ξαναςταυρϊνεται¨ του Η. Νταςζν, ¨Λζων τθσ Σπάρτθσ¨
του . Ματζ, ¨Το λάκοσ¨ του Ρ. Φλάιςμαν, κ.ά. Από τισ τθλεοπτικζσ ςειρζσ που εμφανίςτθκε ξεχωρίηουμε τισ ¨Ο
Χριςτόσ ξαναςταυρϊνεται¨ και ¨Γιοφγκερμαν¨.
Στθν Κατοχι δραςτθριοποιικθκε ςτισ γραμμζσ του ΕΑΜ, ενϊ ςτα 1945-46 ιταν από τουσ ιδρυτζσ του
κιάςου ¨Ενωμζνοι Καλλιτζχνεσ¨. Αριςτερϊν πεποικιςεων, ¨ρομαντικόσ κουμουνιςτισ¨ όπωσ τον χαρακτιριηε ο
ανιψιόσ του ποιθτισ Γιάννθσ Βαρβζρθσ, δεν αποδζχτθκε ποτζ τθ διάςπαςθ του 1968, ενϊ κατά τθ περίοδο τθσ Δικτατορίασ είχε αποκλειςτεί από τισ κρατικζσ κινθματογραφικζσ παραγωγζσ.
Ο γλυκφτατοσ χαρακτιρασ του, του είχε δϊςει το προςωνφμιο ¨ο άγιοσ του κεάτρου¨, κάτι που ερχόταν ςε αντίκεςθ με τουσ ¨κόντρα¨ ρόλουσ του ¨κακοφ¨ που ερμινευε με τόςθ επιτυχία. Ο Διμοσ Σταρζνιοσ πζκανε
ςτθν Ακινα ςτισ 23/10/1983 και ςτθν κθδεία του, ςε προςλαλιά του ο θκοποιόσ Β. Κολοβόσ τόνιςε πωσ ο Σταρζνιοσ ¨ζβαλε τθ δουλειά του ςτθν υπθρεςία του λαοφ, αλλά και γιϋ αυτό δεν προβλικθκε όςο του άξιηε ςαν καλλιτζχνθσ¨.
Το 2001 προβλικθκε ςτθν ΕΤ1, ςτα πλαίςια τθσ εκπομπισ ¨Σαν παλιό ςινεμά¨, ζνα μικρό αφιζρωμα για
τθν καλλιτεχνικι του διαδρομι, ςε ςκθνοκεςία Ρ. Κζκα, ζρευνα Αντ. Ρρζκα και καλλιτεχνικι διεφκυνςθ του Αιγυπτιϊτθ θκοποιοφ Ράνου Κατζρθ.
Πθγζσ : ¨αν παλιό ςινεμά¨ (ντοκυμαντζρ ΕΣ1 1/1/2001) – Αναμνιςεισ Κ. Σριπαίδθ (1997) – Ριηοςπάςθσ
(εφθμερίδα), Ακινα 16/2/1936, 24/6/1947, 25/10/1983, 27/10/1983 – ¨Ελευκερία¨ (εφθμερίδα), Ακινα 3/4/1946
– ¨Φωσ¨ (εφθμερίδα), Κάιρο 5/5/1929, 10/5/1929, 11/5/1929, 17/10/1929, 25/10/1929, 2/11/1929, 18/11/1929 –
¨Σαχυδρόμοσ¨ (εφθμερίδα), Αλεξάνδρεια 1/5/1929, 2/5/1929, 17/7/1929, 14/10/1929

Ζχεισ χαραγμζνο ςτθ μνιμθ ςου κάποιο περιςτατικό από τα μακθτικά ςου χρόνια ςτθν Αμπζτειο; κάποια εμπειρία από τθν ηωι ςου ςτθν Αίγυπτο; κάτι που ςε ςυγκίνθςε από τθν ωραία εκείνθ εποχι και δεν μπορείσ να ξεχάςεισ; Μθν αφιςεισ τον χρόνο να το ςβιςει! Μοιράςου το με πολλοφσ άλλουσ που διψάνε να το διαβάςουν.
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Φο Χρονογράφθμα του Μάδμου
……….γράφει ο Λάκθσ Πεηάσ
Hier encore j’avais vingt ans.
Ιταν καλοκαίρι του 2013, Λοφλιοσ μινασ. Ρριν λίγεσ μζρεσ είχα γιορτάςει τα 68 μου χρόνια με καλοφσ φίλουσ ςτον ΕΝΟΑ του Αγίου Κοςμά, μια καταπλθκτικι βραδιά δίπλα ςτθν κάλαςςα με ζνα λαμπερό φεγγάρι ςε κακαρό ουρανό, δροςοφλα, καλό Αιγυπτιακό φαγθτό και ωραία παρζα.
Ιμουν ςτο Public του Συντάγματοσ τθν μζρα που μου ςυνζβθ θ ιςτορία που κα ςασ διθγθκϊ και μ’ ζκανε να
κυμθκϊ το φοβερό τραγοφδι του Αηναβοφρ,
Hier encore j’avais vingt ans.
Μου είχαν επιτζλουσ φζρει το τελευταίο βιβλίο του αγαπθμζνου μου ςυγγραφζα, John Grisham και είχα
κακίςει για ζνα Φρζντο Εςπρζςο ςτο εςτιατόριο-ρουφ του Public. Ζριξα μια ματιά ςτο βιβλίο, να μάκω λίγο για τα
νζα κατορκϊματα του Jake Brigance, τον δικθγόρο ιρωα του Grisham ςτθν πολιτεία του Μιςιςίπι, ςτον βακφ νότο
τθσ Αμερικισ και με τα λίγα λόγια ςτθν ειςαγωγι που διάβαςα κατάλαβα ότι κα περνοφςα μερικζσ αξζχαςτεσ
ϊρεσ με το νζο μου βιβλίο.
Βγικα ςτο Σφνταγμα, περπάτθςα για λίγο ςτθν πλατεία, δεν βιαηόμουν, ιμουν ιδιαίτερα χαροφμενοσ αυτόν
τον καιρό, όλα πιγαιναν καλά, θ ωραία ωςίδα κοπζλα που είχα γνωρίςει ςτθν πλαη του Αλίμου ιταν μια ςκζτθ
απόλαυςθ, κάτι μετοχζσ που είχα αγοράςει ςτο Λονδίνο, εποχισ Κάτςερ, δυνάμωναν κάκε μινα, το επικουρικό
μου ταμείο μόλισ μου είχε κατακζςει ςτθν τράπεηα ζνα καλό εφάπαξ και ςτο ΡΩΤΟ είχα πιάςει ζνα τετρακοςάρι
ευρϊ.
Αιςκανόμουν ςαν τον Ντι Κάπριο ςτον Τιτανικό, King of the World!.
Μια και δεν βιαηόμουν αποφάςιςα να πάρω το τραμ για τον Άλιμο. Πταν ανζβθκα, ιταν ιδθ γεμάτο και
όλεσ οι κζςεισ ιταν πιαςμζνεσ. Ζπιαςα τθν χειρολαβι μπροςτά μου και ζριξα μια ματιά ςτον κόςμο του τραμ, ζτςι
κάνω πάντα όταν είμαι ςε μζςο μαηικισ ςυγκοινωνίασ των Ακθνϊν. Μ’ αρζςει, απολαμβάνω το τοπικό people
watching γιατί, εν ςυγκρίςει με το subway τθσ Νζασ Υόρκθσ και το tube του Λονδίνου, εδϊ ζχουμε πολφ καλλίτερο
κόςμο. Νεαρά παιδιά που πθγαίνουν ςτισ παραλίεσ τθσ Αττικισ για μπάνιο, κυρίεσ που ζκαναν τα ψϊνια τουσ ςτο
κζντρο και τϊρα επιςτρζφουν ςτα ςπίτια τουσ ςτα νότια προάςτια, θλικιωμζνοι ςυνταξιοφχοι που πάνε ςπίτι τουσ
να φάνε το μεςθμεριανό τουσ φαγθτό και...ουπσ, τι είναι αυτό!
Συνικωσ, όταν παρατθρϊ ανκρϊπουσ, αρχίηω από τα πόδια και ςυνεχίηω προσ τα πάνω και μπροςτά μου,
εκείνθ τθν ςτιγμι, ιταν δφο υπζροχεσ, ατζλειωτεσ μπρονηζ γάμπεσ που ξεκίναγαν από κατάλευκα ακλθτικά Nike
παποφτςια, ροη καλτςάκια, ζνα απλό, βαμβακερό Dona Karan μπλε φουςτανάκι που τφλιγε ζνα υπζροχο ςϊμα με
μία λεπτι μεςοφλα και ζνα γεμάτο μποφςτο, ελεφκερο από ςτθκόδεςμο, ζναν μακρφ λεοπαρδαλίςιο λαιμό με ζνα
κουκλίςτικο προςωπάκι, μικρι, ςθκωμζνθ μυτοφλα, βακιά πράςινα μάτια και καςτανόξανκα μαλλιά δεμζνα κότςο
ςτο κεφάλι.... Μια Κεά ςτο τραμ τθσ Ακινασ!
Τι υπζροχο πλάςμα ιταν αυτό, πρζπει να είχα μείνει με το ςτόμα ανοιχτό και να είχα πάρει τθν χαηι
ζκφραςθ που παίρνω όταν ξαφνιάηομαι. Θ κοπζλα χαμογζλαςε γλυκά. Σοβαρεφτθκα αμζςωσ, ζκλειςα το ςτόμα
μου, ζβαλα το ςτομάχι μου μζςα, είχα πάρει πζντε ζξι κιλά τελευταίωσ, ςικωςα τθν ηϊνθ με το παντελόνι μου ψθλά, ζφτιαξα τον γιακά του πουκαμίςου μου και κοίταξα δεξιά κι αριςτερά. Δεν πρζπει να χαμογελάει ςε μζνα, ςκζφτθκα μζςα μου. Μάλλον ςτθν χοντρι κυρία ςτα δεξιά μου ι ςτον θλικιωμζνο κφριο αριςτερά. Αλλά θ χοντρι κοιτοφςε αλλοφ, διάβαηε δικεν μια διαφιμιςθ του τραμ και ο γζροσ μιλοφςε ςτο κινθτό του. Ξανακοίταξα προσ τθν
κεά του τραμ και, όντωσ, ςε μζνα χαμογελοφςε.
Α ρε Λάκθ, ςκζφτθκα μζςα μου, ςε ςζνα χαμογελάει θ κεά, το ζχεισ ακόμα, δεν το ζχαςεσ, αρζςεισ, πϊσ να
το ποφμε, πϊσ να το κάνουμε, ζτςι είναι. Αςτραπιαία το μυαλό μου με πιγε πίςω, ςτθν δεκαετία του εξιντα, πρωτοετισ ςτθν Νομικι Σχολι Ακθνϊν που ξθμεροβραδιάηαμε με τον κολλθτό μου, τον Τόλθ Μπαγάνθ -καλά, αυτόσ κι
αν ζφυγε νωρίσ-ςτου Ραπαςπφρου ςτο Σφνταγμα, εκεί που είναι τϊρα ο Μακντόναλντ και κάναμε «καμάκι». Είχαμε βζβαια αναβακμίςει το μπανάλ καμάκι τθσ Ακινασ τότε, πϊσ να μασ ανταγωνιςτοφν τα επαρχιωτόπουλα τθσ
τότε Ακινασ, εμάσ με τα Αγγλικά μασ, τα Γαλλικά μασ και τον κοςμοπολίτικο αζρα του Καΐρου που κουβαλοφςαμε
μαηί μασ.
Κάκε βράδυ και μία νζα κατάκτθςθ, Σουθδζηεσ, Ολλανδζηεσ, Αμερικανίδεσ, Γαλλίδεσ, δεν μασ ζπιανε κανείσ.
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Και τϊρα ςκζφτθκα, μετά από 50 ςχεδόν χρόνια, να που περνάει θ μπογιά μου ακόμα. Σικωςα το κεφάλι μου ψθλά να μθν φαίνεται το παχφ μου προγοφλι, ζβαλα το ςτομάχι μου ακόμα πιο μζςα, πρζπει ν’ αρχίςω δίαιτα τθν
Δευτζρα ςκζφτθκα, και χαμογζλαςα ςτθν κεά. Εκείνθ, που το χαμόγελο δεν είχε φφγει από το πρόςωπό τθσ, ςικωςε το χζρι τθσ και μου ζκανε νόθμα να...πάρω τθν κζςθ τθσ! Μου προςζφερε τθν κζςθ τθσ να κακίςω εγϊ!
Ράγωςα, πρζπει ν’ ανζβθκε το αίμα ςτο κεφάλι μου, τα πόδια μου πρζπει ν’ άρχιςαν να τρζμουν. Τι εννοεί
το κορίτςι, αναρωτικθκα, προςφζρει ς’ εμζνα τθν κζςθ τθσ. Εμζνα. Δεν είμαςτε καλά. Δεν κατάλαβα ι μάλλον δεν
κατάλαβε εκείνθ. Κάποιο λάκκο ζχει θ φάβα!
Ζνα από τα λίγα προτεριματα που αναγνωρίηω ςτον εαυτό μου, το πιρα αυτό από τον πατζρα μου, είναι
ότι ςε ςτιγμζσ κρίςθσ κρατϊ τθν ψυχραιμία μου. Σταματϊ, ςκζπτομαι, ταχφτατα μελετϊ τα αίτια τθσ κρίςθσ και
παίρνω γριγορα αποφάςεισ. Στθν προκειμζνθ περίπτωςθ, γριγορα ςυνιλκα, χαμογζλαςα, πλθςίαςα τθν Κεά, τθν
ευχαρίςτθςα και τθσ είπα ότι κατεβαίνω ςτθν επόμενθ ςτάςθ και δεν χρειάηεται να ςθκωκεί. Το τραμ ςταμάτθςε
και εγϊ γριγορα κατζβθκα, κάπου ςτθ Νζα Σμφρνθ, δζκα ςτάςεισ από το ςπίτι μου, κυριολεκτικά ζνα ψυχικό ράκοσ. Ρερπάτθςα λίγο, κάκιςα ςε ζνα ηαχαροπλαςτείο, παριγγειλα ζνα εκμζκ κανταΐφι και θρζμιςα. Κυμικθκα τα
λόγια από το αγαπθμζνο μου τραγοφδι του
ΑηναEt je vivais la nuit sans compter sur mes jours,
βοφρ
Hier encore j'avais vingt ans,

qui fuyaient dans le temps.

je caressais le temps et jouais de la vie,

Mes vingt ans!

comme on joue de l'amour.
Συνειδθτοποίθςα τθν κατάςταςθ, αναγνϊριςα τθν πραγματικότθτα τθσ θλικίασ μου, ςοβαρεφτθκα και βζβαια κατάλαβα ότι ιταν καιρόσ να λογικευτϊ. Άλλο 18 ετϊν, άλλο 68. Το βράδυ ιμουν καλεςμζνοσ να βγω για φαγθτό με καλοφσ Ακθναίουσ φίλουσ ςτθν ίδια περίπου θλικία με μζνα. Ιμουν αρκετά ταραγμζνοσ και το κατάλαβαν
αμζςωσ. Δεν μπορϊ να κρφψω τα ςυναιςκιματα μου, μία από τισ αδυναμίεσ μου. Τουσ είπα τι μου ςυνζβθκε το
μεςθμζρι ςτο τραμ, πϊσ αντζδραςα και τουσ προβλθματιςμοφσ μου. Με κοίταξαν με χαμόγελα κατανόθςθσ, αλλθλοκοιτάχτθκαν με φφοσ ςυνωμοτικό και κατάλαβα ότι θ ςυηιτθςθ απόψε δεν κα ιταν οφτε πολιτικι, οφτε ποδοςφαιρικι αλλά εξομολογθτικι. Ναι, το ίδιο είχε ςυμβεί και ς’αυτοφσ, ίςωσ λίγο νωρίτερα από μζνα, αλλά όλοι είχαν περάςει από το ίδιο μζροσ και όλοι είχαν καταλάβει ότι μεγαλϊςαμε και ιταν καιρόσ να ςοβαρευτοφμε.
Φίλοι μου, το ίδιο ςυνζβθ και ςε ςασ? Σοβαρευτικατε? Αν όχι, είναι καιρόσ πλζον να ςοβαρευτοφμε. Θ Ελλάδα ζχει ωραίεσ γυναίκεσ για κάκε θλικία.
Τθν άλλθ μζρα πιγα πρωί, πρωί ςτο Hondos Center τθσ Γλυφάδασ. Μπικα μζςα, πιγα ςτο ανδρικό τμιμα
και πιρα μια L’Oreal βαφι μαλλιϊν, μια καταπλθκτικι Γαλλικι βαφι που καλφπτει τα γκρίηα μαλλιά και δεν φαίνεται ότι βάφεισ τα μαλλιά ςου.
Είπαμε να ςοβαρευτοφμε και να λογικευτοφμε, αλλά... να μθν το παρακάνουμε κιόλασ!

Φο ςκίτςο του Γκρζισ
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Θζμα : Αμπετειανοί του εξωτερικοφ “en-famille”
Ρικογζνεια Γιάννθ Μογκουλζρθ ςτθν Ελβετία.

Μετά τθν απονομι απολυτθρίου του Νικόλα, Λοφλιοσ 2014

Γεννικθκα τον Απρίλιο του 1946 ςτο Κάιρο το οποίο είναι άμεςα ςυνδεδεμζνο με τισ καλφτερεσ παιδικζσ
αναμνιςεισ από τα ςχολικά χρόνια και από τισ δραςτθριότθτεσ ςτο Ρροςκοπείο.
Το 1962 μεταναςτεφςαμε οικογενειακϊσ ςτθν Λωηάννθ τθσ Ελβετίασ, όπου και εξακολουκϊ να κατοικϊ με
τθν οικογζνειά μου.
Μετά το ςχολείο ςποφδαςα γραφικζσ τζχνεσ ςτθν τότε γνωςτι ςχολι του Vevey παράλλθλα με φωτογραφία
και φωτολικογραφία.
Στθν ςυνεχεια ακολοφκθςα τθν Διαφθμθςτικι Σχολι Στελεχϊν (Ecole des cadres de Lausanne, section Techniques Publicitaires), διαφιμθςθ, εμπορικά και λογιςτικά ςυνδεδεμζνα με τισ εκτυπϊςεισ και τυπογραφικζσ εργαςίεσ.
Μετά από τθν διεφκυνςθ δφο τυπογραφείων και ενόσ εκδοτικοφ οίκου εφθμερίδων και περιοδικϊν, το 1993
για λόγουσ επαγγελματικισ ανεξαρτθςίασ αποφάςιςα να ιδρφςω το δικό μου τυπογραφείο. Αςχολικθκα επίςθσ
με τθν καλλιτεχνικι φωτογραφικι που μου επζτρεψε να ςυμμετάςχω ςε εκκζςεισ ατομικζσ και ομαδικζσ.
Tα καλοκαίρια πθγαίνω διακοπζσ ςτθν Ελλάδα ν’απολαφςω ιλιο και κάλαςςα. Σ’ ζνα από τα ταξίδια μου
ςτθν όδο γνϊριςα τθν Αλεξανδρινι ςφηυγό μου Ελιςάβετ.
Ζχουμε δφο αγόρια, τον Νικόλα και τον Στζφανο. Ο Νικόλασ ςπουδάηει ςτο Ρολυτεχνείο Λωηάννθσ και ο Στζφανοσ τελειϊνει τθν τρίτθ λυκείου.
Αςχολοφμαι με διάφορα χόμπυ, όπωσ ςκοποβολι, πεηοπορία ςτθν όμορφθ Ελβετικθ φφςθ, διάβαςμα και
άλλα.
Οι ςυναντιςεισ με τοφσ παλιοφσ ςυμμακθτζσ και φίλουσ από τθν Αίγυπτο είναι πάντα μια ευχάριςτθ
παρζνκεςθ να αναφερκοφμε ςτισ όμορφεσ αναμνιςεισ και τ’αξζχαςτα χρόνια που ηιςαμε ςτισ όχκεσ του Νείλου.
Κα ικελα να ευχαριςτιςω και να ςυγχαρϊ όλθ τθν ομάδα του Κάδμου για τθν αξιόλογθ προςφορά τθσ ςτθν
μνιμθ των Ελλινων Αιγυπτιωτϊν.
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Θ Φιλικι Εταιρεία, ο Ξοχάμεντ Άλθ και
οι Ζλλθνεσ τθσ Αιγφπτου, 3ο και τελευταίο μζροσ
…..γράφει ο Ηζφυροσ Μαυκαλίδθσ, απόφοιτοσ 1965
Τουσ αδελφοφσ Κεόδωρο και Κωνςταντίνο Τοςίτςα, που ζπαιξαν ο κακζνασ τον δικό του ρόλο ςτο ηιτθμα
τθσ Φιλικισ Εταιρείασ, είχε πζμψει ςτθν Αίγυπτο ο πρωτότοκοσ και ικφνων νουσ τθσ οικογζνειασ, Μιχαιλ.
Τθ ηωι του Μιχαιλ Τοςίτςα τθ γνωρίηομε από τθν αυτοβιογραφία του, τθν οποία δθμοςίευςε αυτοφςια ο
Αναςτάςιοσ Γοφδασ ςτον Δϋ τόμο του ζργου του Βίοι παράλλθλοι. Ο ζλλθνασ κροίςοσ από το Μζτςοβο και μζγασ
εκνικόσ ευεργζτθσ, ο οποίοσ πζραςε τθ ηωι του ςτθν Αλεξάνδρεια δθμιουργϊντασ τθν κολοςςιαία περιουςία του,
δεν απζφυγε να δθλϊςει και να αυτοκυρθχκεί ςχεδόν αγράμματοσ. Γεννικθκε ςτο Μζτςοβο ςτισ 3 Λανουαρίου
1787 και διδάχτθκε τα ελάχιςτα γράμματα που γνϊριηε από το Ψαλτιρι. Στα δζκα του χρόνια ακολουκεί τον πατζρα του ςτθ Κεςςαλονίκθ, εργάηεται για 20 γρόςια ετθςίωσ και υπάρχουν μζρεσ που τρϊει ψωμί και μοιράηεται με
12 ανκρϊπουσ ζνα κιλό κρζασ! Σιγά ςιγά δθμιουργεί μια μικρι επιχείρθςθ, που όμωσ ο αποκλειςμόσ των δυτικϊν
παραλίων τθσ Ελλάδασ εναντίον των Γάλλων από το αγγλικό πολεμικό ναυτικό, πνίγει κάκε εμπορικι κίνθςθ. Τότε
ο Μιχαιλ αποφαςίηει να ςτείλει τα αδζρφια Κεόδωρο και Κωνςταντίνο ςτθν Αίγυπτο, ενϊ κρατά τον τζταρτο
αδερφό του Νικόλαο δίπλα του τον οποίο αργότερα ζςτειλε και αυτόν ςτο Κάιρο(1812). Ο Νικόλαοσ ωςτόςο δεν
παρζμεινε ςτο Κάιρο για πολφ. Εγκακίςταται ςτθ Μάλτα, όπου υπιρχε οικογενειακό υποκατάςτθμα, και τελικά
ςτο Λιβόρνο, όπου ανζλαβε τθ διεφκυνςθ τθσ εκεί επιχείρθςθσ. Υπό τθν εποπτεία του Μιχαιλ, τα αδζλφια του
εμπορεφονται ςε όλο το χϊρο τθσ Ανατολισ. Ο Κεόδωροσ, που λζγεται ότι γνϊριηε τον παςά τθσ Αιγφπτου από τα
χρόνια τθσ Καβάλασ, εγκακίςταται ςτθν Αλεξάνδρεια και ο αδερφόσ του Κωνςταντίνοσ ςτο Κάιρο. Ο Κωνςταντίνοσ,
νεότατοσ, γίνεται και αυτόσ φίλοσ με τον Μοχάμεντ Άλθ. Στθ ςυνζχεια κατεβαίνει και ο Μιχαιλ ςτθν Αλεξάνδρεια
(1820) και γνωρίηει και αυτόσ τον παςά. Θ κάκοδόσ του γίνεται διότι τα αδζρφια του Κεόδωροσ και Κωνςταντίνοσ
ζχουν ζρκει ςε δεινι αντιδικία μεταξφ τουσ. Ο Κωνςταντίνοσ ο οποίοσ είναι εγκατεςτθμζνοσ ςτο Κάιρο κατθγορεί
τον αδερφό του Κεόδωρο (ο οποίοσ, όπωσ προαναφζραμε, είχε γίνει μζλλοσ τθσ Φιλικισ Εταιρείασ) ότι είναι ςπάταλοσ και ότι «δίδει τασ πραγματείασ μασ επί προκεςμία και τασ χάνομεν».
Μόλισ φτάνει ο Μιχαιλ ςτθν Αλεξάνδρεια για να λφςει τισ αδελφικζσ διαφορζσ ,τον οδθγοφν ςτον παςά
όπου βρίςκονταν και οι αδερφοί του. Τον δζχεται με ευμζνεια και του λζει ότι αυτόσ, ωσ μεγαλφτεροσ αδερφόσ,
πρζπει να ςυμβουλεφει τουσ μικρότερουσ. Τελικά θ ςχζςθ του Μιχαιλ με τον παςά εξελίςςεται ςε βακιά φιλία. Ο
Μοχάμεντ Άλθ γίνεται ευεργζτθσ του (ζτςι τον αποκαλεί ο Μιχαιλ ςτθν αυτοβιογραφία του). Ο παςάσ πράγματι
τον τίμθςε για τθν τιμιότθτά του και, ζτςι, απζκτθςε τεράςτιεσ γαιοκτθςίεσ βαμβακοκαλλιζργειασ, ενϊ παράλλθλα
ορίςτθκε γενικόσ επίτροποσ, προςωπικόσ ςφμβουλοσ και διαχειριςτισ τθσ κτθματικισ περιουςίασ του. Επιπλζον,
διορίςτθκε επικεφαλισ τθσ πρϊτθσ κρατικισ τράπεηασ τθσ Αιγφπτου και τθσ ποταμοπλοϊκισ εταιρίασ του Νείλου.
Το μζγαρο Τοςίτςα ςτθν Αλεξάνδρεια, που αποτελοφςε τθν ζδρα των επιχειριςεϊν του και το οποίο κατεδαφίςτθκε τθ δεκαετία του 1930, ιταν ζνα μεγαλοπρεπζςτατο νεοκλαςικό ανάκτορο, το οποίο βριςκόταν ςτο κεντρικότερο ςθμείο τθσ πόλθσ. Αναφζρεται ότι «Ο ίδιοσ πιγαινε ςτο γραφείο του ντυμζνοσ άψογα, φορϊντασ πάντοτε το κοντό του φζςι, κολλαριςτό πουκάμιςο, με τισ μφτεσ του γιακά του γυριςτζσ προσ τα ζξω, μαφρθ γραβάτα
και ολόμαυρο ςακάκι. Στον προκάλαμο του γραφείου του, τον φρουροφςαν δφο γιγαντόςωμοι Αλβανοί, ντυμζνοι
με χρυςοκζντθτεσ ςτολζσ, μακριζσ βράκεσ και ζνα αςθμοςτολιςμζνο ςπακί που κρεμόταν ςτθ μζςθ τουσ».
Τελικά ο μόνοσ Τοςίτςασ που ζγινε μζλοσ τθσ Φιλικισ Εταιρείασ, ο Κεόδωροσ, ο «ςπάταλοσ», ο πιο
«επαναςτατικόσ» αυτισ τθσ φοβερισ οικογζνειασ, πεκαίνει το 1821. Ο Μοχάμεντ Άλθ τότε τουσ εκμυςτθρεφεται
ότι μζχρι εκείνθ τθ ςτιγμι δεν τουσ ςυνζτρεξε όςο κα το ικελε διότι πίςτευε ότι ο Κεόδωροσ ιταν άνκρωποσ ςπάταλοσ, τϊρα όμωσ αποφάςιςε να τουσ βοθκιςει ακόμα περιςςότερο! Ρράγματι, ζχει πολφ ενδιαφζρον να διαβάςει κανείσ ςτθν αυτοβιογραφία του Μιχαιλ για να εννοιςει πόςο θ βοικεια αυτι μεγάλωςε τθν περιουςία των
αδερφϊν Τοςίτςα. Ξαφνικά όμωσ πεκαίνει από ζμφραγμα και ο Νικόλαοσ Τοςίτςασ ςτο Λιβόρνο (1825). Ο κάνατοσ του Νικολάου που διαχειριηόταν τισ ευρωπαϊκζσ υποκζςεισ αναγκάηει τον Μιχαιλ να ςτείλει τον Κωνςταντίνο
ςτθ κζςθ του. Αλλά ο αδερφόσ αυτόσ δεν ξζρει να γράφει καλά ελλθνικά οφτε βζβαια ιταλικά! Ρροςλαμβάνεται
τότε για να τον βοθκιςει ο εκ τθσ αδελφισ τουσ ανιψιόσ Νικόλαοσ Στουρνάρθσ (ι Στουρνάρασ) που είχε ςπουδάςει ςτο Ραρίςι οικονομικά. Τον κάνουν ςυνζταιρο το 1832, δίδοντάσ του το 1/3 των εταιρικϊν μεριδίων. Θ μόρφωςθ και οι ικανότθτεσ του Στουρνάρα απογειϊνουν τισ επιχειριςεισ και το 1842 θ περιουςία τουσ πλζον είναι τεράςτια. Οι αδελφοί Τοςίτςα είναι πια μεγαλζμποροι εμπορευόμενοι ςε όλα τα μζρθ τθσ Ανατολισ και τθσ νότιασ Ευρϊπθσ. Το 1849 διαλφουν τθν εταιρεία για να ηιςουν ιςυχοι ωσ «απόμαχοι ζμποροι». Ρλθν όμωσ, το 1853, πεκαίνει ο Νικόλαοσ Στουρνάρθσ. Ο Μιχαιλ Τοςίτςασ που τον υπεραγαποφςε πακαίνει εγκεφαλικό και ςτθ ςυνζχεια
πζφτει ςε βακφτατθ κατάκλιψθ.
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Στο ςθμείο αυτό δεν μποροφμε να μθν αναφερκοφμε ςε μια ςφγκριςθ. Κατά ζνα περίεργο τρόπο ο Μιχαιλ
Τοςίτςασ ακολοφκθςε τθ μοίρα του φίλου και ευεργζτθ του Μοχάμεντ Άλθ. Και ο παςάσ μετά τθν αποτυχία του,
παρ’ όλουσ τουσ νικθφόρουσ πολζμουσ εναντίων τθσ Ρφλθσ, και τθν επικυμία του να ανατρζψει τον ςουλτάνο και
να αναλάβει τα ινία τθσ Οκωμανικισ αυτοκρατορίασ, ζπεςε ςε βακιά κατάκλιψθ. Ουςιαςτικά οι ϊςοι, οι Γάλλοι
και ιδιαιτζρωσ οι Άγγλοι – πάντα οι Άγγλοι! – δεν ικελαν ζνα τζτοιο πνεφμα να διοικιςει τθν καταρρζουςα Τουρκία. Εάν ο παςάσ τα κατάφερνε και πετφχαινε τισ αλλαγζσ που είχε κάνει ςτθν Αίγυπτο να τισ εφαρμόςει και ςτθν
οκωμανικι αυτοκρατορία, κα ιταν κάτι πολφ επικίνδυνο για τουσ ευρωπαίουσ. Να δουν τον Μοχάμεντ Άλθ ςουλτάνο τουσ ιταν αδιανόθτο. Εξάλλου λίγεσ δεκαετίεσ αργότερα οι Άγγλοι κατζλαβαν τθν Αίγυπτο
Κατθγορικθκε ο Μιχαιλ Τοςίτςασ από τον ιςτορικό Φιλιμονα ότι δεν βοικθςε ςτθν Επανάςταςθ. Αυτό δεν
αλθκεφει. Βοικθςε όςο μπόρεςε κρυφά και όταν ζφταςαν οι χιλιάδεσ δοφλοι από τθν Ρελοπόννθςο που ζφερε ο
Λμπραιμ μαηί του , είναι αυτόσ από τουσ πρϊτουσ που πλιρωςε μεγάλα ποςά για να εξαγοράςει όςουσ μποροφςε. Οι ευεργεςίεσ του προσ τθν κοινότθτα Αλεξανδρείασ τθσ οποίασ ιταν πρόεδροσ αλλά και προσ το ζκνοσ μετά
το πζρασ τθσ Επανάςταςθσ ιταν ανεκτίμθτεσ. Στον Μιχαιλ Τοςίτςα οφείλουμε, μεταξφ πολλϊν άλλων, το Μετςόβιο Ρολυτεχνείο. Αυτόσ μαηί με τον ανιψιό του Νικόλαο Στουρνάρα το ξεκίνθςαν και ο αιγυπτιϊτθσ επίςθσ Γεϊργιοσ Αβζρωφ το ολοκλιρωςε. Μετςοβίτεσ όλοι τουσ που ζηθςαν και πλοφτιςαν ςτθν Αίγυπτο, αυτόσ εξάλλου είναι
ο λόγοσ που το ίδρυμα ονομάςτθκε «Μετςόβιο». Ο μόνοσ από τουσ Τοςίτςεσ που αρνικθκε να ςυνειςφζρει και το
ελαχιςτότατο ιταν ο Κωνςταντίνοσ, ο άνκρωποσ που πρόδωςε ςτον Μοχάμεντ Άλθ τα ςχζδια τθσ Φιλικισ Εταιρείασ, άςχετα αν ο παςάσ, όπωσ προαναφζραμε, δεν αντζδραςε διότι τον ςυνζφερε μια τζτοια εξζλιξθ. Ο Κωνςταντίνοσ, λοιπόν, απζρριψε και τθν Ελλάδα και οτιδιποτε είχε να κάνει μ’ αυτιν. Του απενεμικθ ο τίτλοσ του βαρόνου
ςτο Λιβόρνο λόγω τθσ μεγάλθσ οικονομικισ του δραςτθριότθτασ και οι απόγονοί του ζγιναν μεγάλοι τραπεηίτεσ
ςτο Ραρίςι χωρίσ καμία πλζον ςχζςθ με τθν πατρίδα και αγνοϊντασ παντελϊσ τα ελλθνικά. Ζνασ μονάχα από τουσ
απογόνουσ του αυτοφσ, ο βαρόνοσ Μιχαιλ Τοςίτςασ που είχε εγκαταςτακεί ςτθ Λωηάννθ, τραπεηίτθσ κι αυτόσ,
άνκρωποσ ιδιόρρυκμοσ και grand Maitre ςτο ςκάκι (!), ενδιαφζρκθκε για τθν Ελλάδα μετά από πρόςκλθςθ του
ζλλθνα πολιτικοφ Ευάγγελου Αβζρωφ - Τοςίτςα. Αλλά κα αφιςουμε αυτι τθν ενδιαφζρουςα ιςτορία για κάποιο
επόμενο άρκρο μασ.
Κλείνοντασ το μικρό αυτό ιςτορικό μασ ςθμείωμα δεν μποροφμε παρά να τονίςομε το γεγονόσ ότι ο Αιγυπτιϊτθσ Ελλθνιςμόσ, του οποίου εμείσ υπιρξαμε οι τελευταίοι του αντιπρόςωποι, ιταν μια παρζνκεςθ, μια παρζνκεςθ 150 χρόνων, μια εκπλθκτικά λαμπρι παρζνκεςθ ςτθν μακραίωνθ ιςτορία του ζκνουσ μασ. Ρριν το 1805,
πριν τθν άνοδο του Μοχάμεντ Άλθ ςτθν θγεςία, τθν εποχι, δθλαδι, των Μαμελοφκων, οι Ζλλθνεσ τθσ χϊρασ αυτισ δεν ξεπερνοφςαν τισ 3000. Σιμερα, 2015, ο αρικμόσ είναι περίπου ο ίδιοσ. Θ άνκιςθ και θ ςυρρίκνωςθ. Θ
άνοδοσ και θ κατάρρευςθ! Για το τι υπιρξε αυτόσ ο ελλθνιςμόσ και τι προςζφερε ςτθν πατρίδα ζχουν γραφεί
πολλά. Κα άξιηε νομίηομε τον κόπο να επανζλκομε με μικρά ιςτορικά ςθμειϊματα ςτον Κάδμο για να κυμίςομε, ι
απλϊσ, να αναμνθςκοφμε γεγονότα αυτισ τθσ λαμπρισ, τθσ εξαίςιασ παρζνκεςθσ, που θ ποίθςθ του Κωνςταντίνου Καβάφθ τθ διεφρυνε ςτα όρια του ςυνόλου ςχεδόν τθσ ελλθνικισ ιςτορίασ.
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Αμπετειανών Δρώμενα

ΚΕΡΑΤΝΟ—Μαγεία και Δέοσ
……………...Γράφει ο Δημητρησ Κοκκινοσ

Ο κεραυνόσ είναι ζνα φαινόμενο τόςο φανταςμαγορικό, μα ςυνάμα και τρομακτικό, ϊςτε κα μποροφςε
κατ’ αρχιν να του αποδοκεί ο χαρακτθριςμόσ «μαγεία». Το μαγευτικό αυτό φαινόμενο προκαλοφςε διαχρονικά
και εξακολουκεί να προκαλεί εντφπωςθ, ζξαψθ τθσ φανταςίασ και δζοσ. Για ανκρϊπουσ με καλλιτεχνικά ερεκίςματα, όπωσ ποιθτζσ, ηωγράφουσ, ςυγγραφείσ και φωτογράφουσ, ο κεραυνόσ αποτελεί μια ρομαντικι πθγι
ζμπνευςθσ. Για τουσ ορκολογιςτζσ επιςτιμονεσ που διψοφν για ζρευνα, πζρα από το μεταφυςικό πζπλο τθσ μαγείασ, ο κεραυνόσ αποτελεί ζνα ακόμα ανεξιχνίαςτο μυςτιριο, ζνα πεδίο ζρευνασ. Ταυτόχρονα, όλοι οι άνκρωποι,
τόςο μικροί και αδφναμοι απζναντι ςε τζτοιου μεγζκουσ κοςμικά φαινόμενα, δεν μποροφν παρά να νοιϊκουν
δζοσ μπροςτά ςτθ δφναμθ τθσ φφςθσ και φόβο όςον αφορά τισ καταςτρεπτικζσ και κανατθφόρεσ ςυνζπειεσ του
φαινομζνου. Δεν είναι τυχαία θ κεντρικι κζςθ τθν οποία χαίρει ο κεραυνόσ ςχεδόν ςε όλεσ τισ κρθςκείεσ, από τισ
πιο αρχαίεσ και πρωτόγονεσ ωσ τισ ςφγχρονεσ ςθμερινζσ.
Αυτζσ ακριβϊσ οι καταςτροφικζσ ςυνζπειεσ του κεραυνικοφ φαινομζνου, που ζχουν ςαν αποτζλεςμα το
χαμό ανκρϊπων και ολικζσ ι μερικζσ καταςτροφζσ ςε περιουςίεσ πολλϊν εκατομμυρίων ευρϊ, δίνουν το
ζναυςμα ςε όλουσ εμάσ, τουσ υπεφκυνουσ επαγγελματίεσ, τουσ επιςτιμονεσ και τουσ αρμόδιουσ φορείσ τυποποίθςθσ, να επιμζνουμε ακόμα περιςςότερο ςτθν «ποιότθτα», τθν «ζρευνα» και τον «εκςυγχρονιςμό των προτφπων», διαςφαλίηοντασ ζτςι τθν αξιοπιςτία των ςυςτθμάτων αντικεραυνικισ προςταςίασ, γιατί «ποιότθτα» δεν
ςθμαίνει υψθλότερο κόςτοσ. Σθμαίνει αξία, αξιοπιςτία και αςφάλεια.
Με το βιβλίο αυτό, το οποίο είναι το πρϊτο ςτθ χϊρα μασ που εκδίδεται με τζτοιο περιεχόμενο , γίνεται
προςπάκεια να γίνει ευρφτερα γνωςτι θ “Λςτορία των Κεραυνϊν” και θ ελαχιςτοποίθςθ των δραματικϊν ςυνεπειϊν του φαινομζνου του κεραυνοφ, θ οποία εξαςφαλίηεται με τθ λιψθ μζτρων και τθν τιρθςθ κανόνων που
περιζχονται ςε ιςχφοντα Ελλθνικά, Ευρωπαϊκά και Διεκνι Ρρότυπα.
Θ προςπάκεια αυτι ιταν αρκετά δφςκολθ, κακϊσ κα μποροφςε να κεωρθκεί ότι το βιβλίο αυτό ζχει παραλιψεισ και ζτςι είναι, αν φανταςτεί κανείσ ότι θ απλι αναφορά τίτλων κοινωνικϊν, ιςτορικϊν, επιςτθμονικϊν,
λογοτεχνικϊν κ.τ.λ. δοκιμίων μποροφςε να γεμίςει τόμουσ βιβλίων, που το κάκε ζνα από αυτά προςπακεί να ερμθνεφςει από τθν δικι του ςκοπιά κατά άμεςο ι ζμμεςο τρόπο το φαινόμενο.
Στο βωμό όμωσ τθσ άμεςθσ ενθμζρωςθσ του τεχνικοφ και μθ κόςμου και τθσ επικυμίασ μου να γίνει κτιμα από όςο το δυνατό περιςςότερουσ, κυςίαςα τθν πλθρότθτα και τθν λεπτομζρεια. Στθ βιβλιογραφία που αναφζρεται μπορεί να ανατρζξει ο κάκε ενδιαφερόμενοσ για περιςςότερα ςτοιχεία.
Τζλοσ, κα ικελα να ευχαριςτιςω τθν Συνεργάτιδά μου Κυρία Ευαγγελία ΤΗΑΝΛΔΑΚΘ, Ρρόεδρο του Δ.Σ.
τθσ ΕΛΕΜΚΟ, θ οποία ςυγκζντρωςε πολφτιμο υλικό και επιμελικθκε το βιβλίο αυτό, κακϊσ και όλουσ όςουσ ςυνζβαλαν ςτθν ςυγγραφι του, δθμιουργϊντασ ερεκίςματα, προςφζροντασ γνϊςεισ και υλικό και ειδικότερα τουσ:
Κφριο Αντϊνιο ΚΟΥΑΣΘ, Φιλόλογο—Κακθγθτι Jan MEPPELINK, Universität GH Paderborn, Germany—
Κυρία Μαρία ΡΛΚΟΥΛΑ, Αρχαιολόγο, Υπουργείου Ρολιτιςμοφ—Κφριο Ed POLS, Van der Heide beheer B.V., Holland—Κακθγθτι Vladimir RAKOV, University of Florida, USA—Κφριο Δθμοςκζνθ ΣΒΟΛΟΡΟΥΛΟ, Αρχιτζκτονα, Υπ.
Ρολιτιςμοφ—Κφριο Κωνςταντίνο ΣΤΑΤΘ, Αρχαιολόγο, Υπουργείου Ρολιτιςμοφ—Κακθγθτι Martin UMAN, University of Florida, USA
Ρ Δθμιτρθσ Μόκκινοσ γεννικθκε ςτο Μάιρο το 1944, ςποφδαςε ςτθν Αμπζτειο και ςτθν Ξελαγχροίνειο και αποφοίτθςε το
1963. Υυνζχιςε τισ ςπουδζσ του ςτθν Ακινα ςτθν Ανωτζρα Υχολι Χπομθχανικϊν απ' όπου και αποφοίτθςε το 1968. Ξζχρι
το 1973 εργάηεται ςτθν εταιρεία ΞΕΦΑΝΝΡΦΕΧΟΙΜΑ – ΕΝΕΜΦΤΑ (ςθμερινι Schneider) και το 1973 ιδρφει τθν δικι του εταιρεία, ΕΝΕΞΜΡ, εταιρεία καταςκευισ θλεκτρολογικοφ υλικοφ, πρϊτα ωσ ΕΣΕ και αργότερα ωσ ΑΕ. Θ ΕΝΕΞΜΡ ειδικεφεται
ςτθν καταςκευι διατάξεων για ςυςτιματα αντικεραυνικισ προςταςίασ και υπερτάςεων με ςθμαντικι δραςτθριότθτα εκτόσ Ελλάδοσ, λόγοι που τον αναγκάηουν να βρίςκεται ςυχνά ςτο εξωτερικό. Ρ γιοσ του Οικόλασ, απόφοιτοσ του University
of Manchester Institute of Science and Technology (UMIST) και με διδακτορικι διατριβι ςτο University of Manchester ζχει
αναλάβει ζνα μεγάλο μζροσ τθσ διοίκθςθσ τθσ ΕΝΕΞΜΡ.

ΚΑΔΜΟΣ—ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΜΡΕΤΕΛΟΥ ΣΧΟΛΘΣ

14

Επιςτολι, Ιανουαρίου του 1948, του κ. Ξιχάλθ Ευςτακειάδθ, δθμοςιογράφου, διευκυντι τθσ εφθμερίδασ Μιρυξ του Μαΐρου και παπποφ τθσ Αμπετειανισ μασ φίλθσ Οανάσ
Ευςτακειάδθ, προσ τον πρόεδρο τθσ Τοδιακισ Αδελφότθτασ ςτθν Αλεξάνδρεια όπου του
ανακοινϊνει ότι θ εφθμερίδα Μιρυξ ανοίγει γραφείο ςτθν Αλεξάνδρεια

Ρι αναγνϊςτεσ μασ γράφουν
Κερμά ςυγχαρθτιρια ςε όλο το Διοικθτικό Συμβοφλιο και ςτουσ επιμελθτζσ του «Κάδμοσ».
Να είςτε πάντα καλά να ςυνεχίςετε αυτι τθ καυμάςια παρουςία του Αιγυπτιϊτικου Ελλθνιςμοφ .
Με αγάπθ και βακιά εκτίμθςθ από τονεςωτερικό απόδθμο τθσ Βόρειασ Ελλάδοσ.

ΦΑΜΘΥ ΔΕΝΙΡΥ
___________________________________________________________________________________________
Κα ικελα να ευχαριςτιςω και να ςυγχαρϊ όλθ τθν ομάδα του Κάδμου για τθν αξιόλογθ προςφορά τθσ ςτθν μνιμθ των Ελλινων Αιγυπτιωτϊν.

Γιάννθσ Μογκουλζρθσ
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Εικόνεσ Μαΐρου
Φο Ιςτορικό Ελλθνικό Μζντρο Μαΐρου, 3ο και τελευταίο μζροσ
.....γράφει θ Βίλλθ Σολίτθ, απόφοιτοσ 1992
Ανακαινίςεισ Εντευκτθρίου και προςφορζσ:
Το 1952 με τθν επανάςταςθ κάθκε ολοςχερϊσ το Γκρόπι με αποτζλεςμα να πάκει μεγάλεσ ηθμιζσ το Κζντρο
και αναγκαςτικά ανακαινίςτθκε τότε. Αργότερα επί προεδρίασ Κλαδάκθ ανακαινίςτθκε εκ βάκρων το Κζντρο. Τα
ςχζδια ιταν του αρχιτζκτονα Σβορϊνου και τισ εργαςίεσ ανζλαβε ο διακοςμθτισ Ηιβανάκθσ. Μάλιςτα τότε βάφτθκε το πιάνο κόκκινο όπωσ γινόταν ςτα ξζνα μουςεία. Το χρϊμα αυτό δεν το αποδζχτθκαν όμωσ εφκολα τα μζλθ και
λίγα χρόνια αργότερα το πιάνο βάφτθκε μαφρο.
Τθν εποχι τθσ δικτατορίασ το Γραφείο του Ναυτικοφ Ακολοφκου τθσ Ρρεςβείασ προςζφερε ςτο Κζντρο μικρόφωνα και εγκατζςτθςαν όλα τα μεγάφωνα ςτθ μεγάλθ τραπεηαρία του εντευκτθρίου. Επίςθσ το 1983 ο Λζανδροσ Γόγοσ προςζφερε ςτερεοφωνικό μθχάνθμα για τισ ανάγκεσ του Κζντρου.
Το 1910 δόκθκε μια προςφορά ςτο Κζντρο φψουσ 230 Λ.Αιγ. από τουσ Τςιβιλι και Ρολλάκθ.
Το 1979 ηθτικθκε από τθν Ελλθνικι Κοινότθτα Καΐρου επί προεδρίασ Λωάννθ Ματκαίου το ποςό των 30.000
Λ.Αιγ. για επιςκευζσ, ελαιοχρωματιςμό και ςωλθνϊςεισ. Ρραγματοποιικθκε μια κοινι ςυνεδρίαςθ Κζντρου και
Κοινότθτασ για να δουν το χϊρο και τισ εργαςίεσ που απαιτοφνται. Από πλευράσ Κοινότθτασ παραβρζκθκαν οι Θλίασ Σπάκθσ, Χριςτοσ Αργυρίου και Λωάννθσ Λιοφφθσ. Τελικά θ Κοινότθτα προςζφερε 20.000 Λ.Αιγ.
Επίςθσ το 1985 ηθτικθκε πάλι από τθν Ελλθνικι Κοινότθτα Καΐρου το ποςό των 15.000 Λ.Αιγ. για αγορά ςαλονιϊν και επίπλων. Θ Κοινότθτα προςζφερε 5.000 Λ.Αιγ. και ζτςι αγοράςτθκαν μόνο 5 ςαλόνια για το εντευκτιριο
του Κζντρου.
Το 1990 όταν ιταν Ρρόεδροσ τθσ Ελλθνικισ Κοινότθτασ Καΐρου ο Χριςτοσ Αργυρίου θ Γ.Σ. αποφάςιςε να δοκοφν ςτο Κζντρο 50.000 Λ.Αιγ. για ανακαινίςεισ και εμπλουτιςμό του εντευκτθρίου. Τα χριματα όμωσ δεν δόκθκαν
διότι δεν κα ζφκαναν για τισ εργαςίεσ που απαιτοφνταν.
Το 1998 επί προεδρίασ Λωάννθ Διακουμίδθ θ Ελλθνικι Κοινότθτα Καΐρου προςζφερε 190.000 Λ.Αιγ. για τθν
εκ βάκρων ανακαίνιςθ του Κζντρου και θ χαρτοβιομθχανία «Flora» προςζφερε 12.000 Λ.Αιγ. Οι εργαςίεσ κόςτιςαν
250.000 Λ.Αιγ.
Τθν επόμενθ χρονιά ανακαινίςτθκε και θ βεράντα με χριματα του Κζντρου και τθν διακόςμθςθ ανζλαβε αφιλοκερδϊσ θ Ελζνθ Ατηζμθ – Καβαλι.
Το 1987 ο Χριςτοσ Αργυρίου προςζφερε 4.000 Λ.Αιγ. για τθν αγορά βίντεο, ταπζτων και θλεκτρικό καταψφκτθ. Επίςθσ το 1985 ο ίδιοσ είχε προςφζρει και 150 Λ.Αιγ. Ραράλλθλα το 1985 ο Κάπαρθσ Διευκυντισ τθσ «Pepsi»
προςζφερε 4 κιβϊτια με αναψυκτικά και ο Αντϊνθσ Λορδανίδθσ προςζφερε κεριά αξίασ 80 Λ.Αιγ. ενϊ ο δικθγόροσ
Βαλαςκάκθσ προςζφερε ζνα πίνακα τθσ Δάφνθσ. Χρθματικζσ προςφορζσ ζχουν δϊςει και θ Ελζνθ Τςζππα και ο
Νικόλαοσ Δαγόπουλοσ.
Το 1993 αγοράςτθκε δορυφορικι κεραία με προςφορζσ από τουσ: 5.000 Λ.Αιγ. θ χαρτοβιομθχανία «Flora»,
350 Λ.Αιγ. θ Εκνικι Τράπεηα Ελλάδοσ, 100 Λ.Αιγ. ο Γεϊργιοσ Βαλλάσ και 1.000 Λ.Αιγ. κάποιοσ ανϊνυμοσ.
Το Κζντρο ανακαινίςτθκε ξανά τον Οκτϊβριο του 2008 και τθν παραμονι των εγκαινίων κάθκε ο πάνω
όροφοσ που ιταν το γραφείο του πολιτικοφ Άιμαν Νοφρ και προκλικθκαν αρκετζσ ηθμιζσ ςτο Κζντρο από τα νερά
τθσ πυροςβεςτικισ. Οι ηθμιζσ αποκαταςτάκθκαν λίγουσ μινεσ μετά.
Τζλοσ κατά καιροφσ προςφζρει χριματα, ψυγεία και άλλα θ μεγάλθ Ευεργζτιδα τθσ παροικίασ μασ Στζλλα
Κυριάηθ.
Επίτιμοι: Το 1993 θ Γενικι Συνζλευςθ του Κζντρου ανακιρυξε τον Κωνςταντίνο Λαηαρίδθ Επίτιμο Ρρόεδρο
του Κζντρου για τθν προςφορά του όλα αυτά τα ζτθ. Είχε γραφτεί μζλοσ του Κζντρου το 1921 μόλισ είχε τελειϊςει
τισ ςπουδζσ του από τθ Γαλλία. Το 1996 θ Συνζλευςθ ανακιρυξε τθν Α.Κ.Μ. Ράπα και Ρατριάρχθ Αλεξανδρείασ και
πάςθσ Αφρικισ Ραρκζνιο Γ’ Επίτιμο Ρρόεδρο του Κζντρου λόγω τθσ προςφοράσ των 50.000 Λ.Αιγ. που ζκανε για
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τθν ανακαίνιςθ μιασ αίκουςασ. Θ αίκουςα αυτι ονομάςτθκε προσ τιμιν του «Αίκουςα Ραρκενίου». Επίςθσ το
2002 ανακθρφχτθκαν Επίτιμοι Ρρόεδροι για τθν προςφορά τουσ ςτο ςωματείο οι Λωάννθσ Διακουμίδθσ, Χριςτοσ
Καβαλισ και Βαςίλθσ Ραπαϊωάννου. Τζλοσ το 2014 ανακθρφχκθκαν Επίτιμοι Ρρόεδροι οι δφο εν ηωι πρϊθν Ρρόεδροι του Κζντρου Νικιτασ Κλαδάκθσ και Βαςίλθσ Τυροκόμοσ.
Ζλλθνεσ υπάλλθλοι του Κζντρου: Το Ελλθνικό Κζντρο απαςχολοφςε και αρκετό προςωπικό όπωσ μάγειρα,
γκαρςόνια, κακαριςτζσ, λογιςτζσ κ.α. Ρολφ ςπάνια προςλάμβανε και Ζλλθνεσ υπαλλιλουσ, ςυνικωσ για κζματα
γραμματειακισ υποςτιριξθσ ι για τα λογιςτικά. Κατά καιροφσ είχαν αναλάβει τα λογιςτικά του Κζντρου ο Γεϊργιοσ Καρανικιτασ μζχρι το κάνατό του το 1990 και μετά ο Αντϊνθσ εκτςίνθσ μζχρι το 2006. Επίςθσ τα παλαιά χρόνια οι ορκωτοί ελεγκτζσ του Κζντρου ιταν Ζλλθνεσ. Ο τελευταίοσ Ζλλθνασ ορκωτόσ ελεγκτισ ιταν ο Στζλιοσ Βολίδθσ.
Διάφορα: Το 1910 γίνονται προςπάκειεσ να εγγραφοφν νζα μζλθ και μπαίνουν διάφορεσ ανακοινϊςεισ
ςτον παροικιακό τφπο. Το 1936 παρατθρείται μια μεγάλθ αφξθςθ ςτα μζλθ του Κζντρου, από 171 ςε 201 μζλθ.
Τθν περίοδο 1930-1935 ςταματά θ εορτι του Δζντρου τα Χριςτοφγεννα για οικονομικοφσ λόγουσ.
Τθν ίδια χρονιά, επειδι δεν κατάφερε το Κζντρο να παρακζςει αποχαιρετιςτιρια δεξίωςθ προσ τιμιν του
Ζλλθνα Ρρζςβυ Δελμοφηου του ζςτειλε μια αποχαιρετιςτιρια επιςτολι.
Το 1938 το Διοικθτικό Συμβοφλιο του Κζντρου επιςκζφτθκε τον Ζλλθνα Ρρζςβθ και του ηιτθςε να διαβιβάςει ςτον Βαςιλζα τθσ Ελλάδοσ τα ςυλλυπθτιρια του Κζντρου για τον άδικο χαμό του πρίγκιπα Νικολάου.
Στισ 20/6/1949 ςυμφωνικθκε μεταξφ Ελλθνικοφ Κζντρου και Ελλθνικισ Κοινότθτασ Καΐρου να ςυμβάλει το
Κζντρο ςτα ζξοδα ανοικοδόμθςθσ του ακινιτου τθσ Ε.Κ.Κ. επί τθσ οδοφ Ντουμπρζ. Σε αντάλλαγμα το Κζντρο κα
γινόταν εξ αδιαιρζτου ιδιοκτιτθσ ςτον 6ο όροφο, ςτον μιςό 7ο και ποςοςτοφ ςτο οικόπεδο κατά το 1/7. Το ποςό
που ζπρεπε να καταβάλει το Κζντρο ιταν 21.500 Λ.Αιγ. Επειδι όμωσ για οικονομικοφσ λόγουσ το Κζντρο, δεν κατζβαλε όλο το ποςό και από τθν άλλθ ο νόμοσ περί ςωματείων απαγόρευε τθν μεταγραφι τθσ ιδιοκτθςίασ ςτο Κζντρο το κζμα αλλά και το χρζοσ παρζμειναν ςε εκκρεμότθτα. Στισ 15/12/1999 υπογράφτθκε νζα ςυμφωνία μεταξφ
Κζντρου και Κοινότθτασ όπου προβλζπει το πάγωμα του χρζουσ ςτισ 85.000 Λ.Αιγ. περίπου, τθν διαχείριςθ του 6 ου
ορόφου από τθν Ε.Κ.Κ. με τθν υποχρζωςθ να καλφπτει θ Ε.Κ.Κ. το ενοίκιο του εντευκτθρίου του Ελλθνικοφ Κζντρου. Σε περίπτωςθ πϊλθςθσ του ακινιτου, το Κζντρο κα λάβει το ποςό που του αναλογεί.
Πταν εξελζγθ ο Ρατριάρχθσ Αλεξανδρείασ Ραρκζνιοσ Γ’ είχε ηθτιςει όλεσ οι προσ τιμιν του εκδθλϊςεισ και
γεφματα να πραγματοποιοφνται ςτο Ελλθνικό Κζντρο και όχι ςε άλλα ξζνα εςτιατόρια. Επίςθσ και θ Γενικι Ρρόξενοσ τθσ Ελλάδοσ ςτο Κάιρο Χριςτίνα Μπαλάνου πραγματοποιοφςε όλεσ τισ δεξιϊςεισ του Ρροξενείου ςτο Ελλθνικό
Κζντρο. Τθν ίδια εποχι τθν ίδια ακριβϊσ αντίλθψθ είχαν ο Γενικόσ Σφμβουλοσ Οικονομικϊν και Εμπορικϊν Υποκζςεων τθσ Ελλθνικισ Ρρεςβείασ Σπφροσ Κίνιασ και ο Ρρόεδροσ του Ελλθνικοφ Εμπορικοφ Επιμελθτθρίου Καΐρου
Διαγόρασ Ραραςκευάσ που επζμεναν όλεσ οι εμπορικζσ ςυμφωνίεσ και δεξιϊςεισ επιχειρθματιϊν να γίνονται ςτο
Ελλθνικό Κζντρο με ςκοπό να ςτθρίηουν τα ελλθνικά ςωματεία.
Το 2001 τα αγγλόφωνα περιοδικά «Egypt Today» και «Ahram Weekly» αναφζρονταν ςτο Ελλθνικό Κζντρο με
πολφ κολακευτικά λόγια για αυτό.
Το 2010 το Κζντρο αςφαλίςτθκε κατά πυρόσ και κλοπισ προσ 1.000.000 Λ.Αιγ.
Σο Κζντρο ςιμερα: Σιμερα το Ελλθνικό Κζντρο Καΐρου λειτουργεί βαςικά ςαν εςτιατόριο όπου ςυχνάηουν
και μθ μζλθ διαφόρων εκνικοτιτων και ειδικότερα ηωγράφοι, δθμοςιογράφοι, θκοποιοί, κακθγθτζσ κ.α. Ραράλλθλα ςτο Κζντρο ςυνεχίηουν να πραγματοποιοφνται αρκετζσ από τισ εκδθλϊςεισ τθσ παροικίασ.
Το 2009 ςτο χειμερινό εςτιατόριο του Κζντρου 3 φορζσ τθν εβδομάδα είχε πιάνο και βιολί. Αργότερα πιάνο
με τραγουδίςτρια. Τϊρα ζχει πιάνο με τραγουδιςτι κάκε Ρζμπτθ και Σάββατο ενϊ τισ υπόλοιπεσ μζρεσ ακοφγεται
ελλθνικι μουςικι από ςτζρεο. Πλοι οι Ζλλθνεσ ζχουν 30% ζκπτωςθ ςτο εςτιατόριο και τα παροικιακά ςωματεία
10%.
Τζλοσ το Διοικθτικό Συμβοφλιο του Ελλθνικοφ Κζντρου Καΐρου κατά τθ ςυνεδρίαςι του με θμερομθνία 1 θ
Δεκεμβρίου 2014 αποφάςιςε να δωρίςει ςτο Αρχείο τθσ Ελλθνικισ Κοινότθτασ Καΐρου όλα τα βιβλία που υπάρχουν ςτθ βιβλιοκικθ του Κζντρου.
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Θέμα : Ελληνική Παράδοςη
Παραδοςιακοί Χοροί : Ανατολικι Μακεδονία
…..γράφει θ Καίτθ Μπαραμίλθ, απόφοιτοσ 1967
Θ κεντρικι Μακεδονία αποτελεί ζνα αμάλγαμα ιςτορίασ, πολιτιςμοφ και φυςικισ ομορφιάσ. Οι νομοί Θμακίασ, Ρζλλασ, Κεςςαλονίκθσ, Κιλκίσ Ριερίασ, και Χαλκιδικισ χαρακτθρίηονται για τθ ςθμαντικι ιςτορία τουσ, τουσ
πολφτιμουσ αρχαιολογικοφσ χϊρουσ, τα επιβλθτικά βουνά τουσ και τα ορμθτικά ποτάμια τουσ. Στα χωριά τθσ Κεντρικισ Μακεδονίασ εκτόσ από τουσ ντόπιουσ κατοικοφν και πρόςφυγεσ από τον Ρόντο, τθν ανατολικι ωμυλία τθ
Μακεδονία, κακϊσ και οι Βλάχοι. Πλεσ αυτζσ οι ομάδεσ χρωματίηουν όπωσ είναι φυςικό με το δικό τουσ τρόπο
τθν χορευτικι παράδοςθ τθσ περιοχισ. Στισ περιοχζσ αυτζσ ο πρωτοχορευτισ ζχει τθν ευκφνθ τθσ χορευτικισ ομάδασ, τθν οποία μπορεί να οδθγιςει κατά βοφλθςθ, διαγράφοντασ διάφορα χορευτικά ςχιματα, ζξω από τθν αυςτθρά κακοριςμζνθ και ςχθματιςμζνθ κυκλικι μορφι. Στο χζρι κρατά μαντιλι, που το κουνάει ελεφκερα ςφμφωνα με το ρυκμό, ι το κουνά μεταδίδοντασ μθνφματα απόλυτθσ ςυμμετοχισ και ςτουσ υπόλοιπουσ χορευτζσ. Σε
οριςμζνουσ χοροφσ, οδθγεί τθν ομάδα ςε λαβυρινκικζσ ςχθματοποιιςεισ (π.Χ. Γκάϊντα, Ντοφςκο, Μποζμ'τςα κ.α.),
όπου ανάλογα με το χορό παρατθρείται και διαφορετικι λαβυρινκικι απεικόνιςθ. Φαίνεται πωσ τα ςχιματα αυτά
μεταφζρουν ςτοιχεία μφθςθσ αρχαίων μυςτθρίων, όπου ο μειοφμενοσ μάκαινε για το ανϊδυνο πζραςμα από τθ
ηωι ςτο κάνατο, για τθν προςταςία των ηωντανϊν από τουσ νεκροφσ, των νεκρϊν από τα αόρατα πνεφματα, για
τθ διαδικαςία τθσ γονιμικισ ιερουργίασ κ.α.
ΧΡΤΡΙ ΜΕΟΦΤΙΜΘΥ ΞΑΜΕΔΡΟΙΑΥ
Ξακεδονία Πακουςτι Ονομάηεται και "Μακεδονικόσ χορόσ" και είναι ο χορόσ που τα παλαιότερα χρόνια,
για λόγουσ "εκνικοφσ" χορεφονταν υποχρεωτικά απ’ όλουσ τουσ μακθτζσ των δθμοτικϊν ςχολείων. Είναι μικτόσ
κυκλικόσ χορόσ.
Θ Υταμοφλο ι Υτάνκαικα Μικτόσ, γυναικείοσ και αντρικόσ χορόσ, που χορεφεται ςτθν περιοχι τθσ Αριδαίασ. Κυρίωσ γαμιλιοσ χορόσ που χορεφεται από τουσ νιόπαντρουσ και τουσ ςυμπεκζρουσ. Μπροςτά χορεφουν οι
άντρεσ και ακολουκοφν οι γυναίκεσ.
Υυμπεκζρα Είναι γυναικείοσ χορόσ που χορεφεται ςε ανοικτό κφκλο. Γριγοροσ, πθδθχτόσ και ηωθρόσ γαμιλιοσ χορόσ που χορεφουν οι ςυμπεκζρεσ πριν πάνε από το ςπίτι τθσ νφφθσ ςτο ςπίτι του γαμπροφ, πριν τθ ςτζψθ.
Σαρτάλοσ Ο χορόσ αυτόσ είναι ζνασ ανδρικόσ χορόσ που χορεφεται κυρίωσ ςτθν Ρυλαία (Καπουτηιδα) τθσ
Κεςςαλονίκθσ. Τθν ονομαςία του τθν οφείλει μάλλον ςε κάποια όμορφθ γυναίκα που φοροφςε παρτάλια, δθλαδι
κουρελιαςμζνα ροφχα. Γι αυτό και ο χορόσ λζγεται "τθσ Ραρτάλωσ".
Ρ Μαγκελευτόσ Χορεφεται ςτθν Λεριςςό τθσ Χαλκιδικισ, από άνδρεσ και γυναίκεσ και αναπαριςτά τθ ςφαγι
πάνω από 400 κατοίκων από τουσ Τοφρκουσ. Εξαιτίασ τθσ προςπάκειασ των κατοίκων τθσ Λεριςςοφ, να επαναςτατιςουν, οι Τοφρκοι τουσ μετζφεραν όλουσ ςτθν τοποκεςία "Μαφρο Αλϊνι" και βάηοντάσ τουσ να ςχθματίςουν μια
αλυςίδα χοροφ, τουσ αποκεφάλιςαν. Για να τιμιςουν τουσ νεκροφσ οι κάτοικοι τθσ Λεριςςοφ, χορεφουν μια φορά
το χρόνο τθν τρίτθ μζρα του Ράςχα, ςτθν τοποκεςία εκείνθ τον "Καγκελευτό".
Σατροφνινο (χορόσ τθσ Σετροφλασ) Σε εντεκάςθμο ρυκμό, χορευτικι απόδοςθ Χαριζςςασ, Ρρομάχων,
Πρμοσ, και Καρυδιάσ.
Φικφζςκοι ι Φικφζςκινο Τοπικι απόδοςθ του γνωςτοφ χοροφ του Νομοφ Ρζλλασ όπου το χορευτικό μοτίβο
ςτθν αρχι αποδίδεται με αργι ρυκμικι αγωγι και ςτθ ςυνζχεια γριγορθ . Χορευτικι απόδοςθ Ρρομάχων, Πρμοσ
και Αριδαίασ.
Γκάιντα Αντρικόσ λεβζντικοσ χορόσ τφπου "ςτα τρία", ςε αργό ρυκμό ςτθν αρχι και γριγοροςτο τζλοσ με
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χαρακτθριςτικοφσ αυτοςχεδιαςμοφσ του πρωτοχορευτι .
Μαπουτηιδων Μάτω ςτ'αλϊνια Είναι χορόσ τθσ περιοχισ τθσ Ρυλαίασ Κεςςαλονίκθσ (Καπουτηιδα)
Υτάνκινα Από τουσ αγαπθμζνουσ και χαρακτθριςτικοφσ χοροφσ τθσ ευρφτερθσ περιοχισ ςε εντεκάςθμο ρυκμό, με αργό πρϊτο μζροσ και γριγορο γφριςμα.
Άνοιξε Ελζνθ τθν πόρτα Ερωτικόσ χορόσ που χορεφεται από κοπζλεσ ςε
γάμουσ και πανθγφρια, και με τον τρόπο αυτό οι κοπζλεσ προκαλοφςαν
το ενδιαφζρον των νζων. Το όνομά του προζρχεται από το ομϊνυμο
τραγοφδι.

Οιηάμικοσ Είναι ανδρικόσ χορόσ τθσ Νάουςασ. Θ ονομαςία του οφείλεται ςτουσ Νιηάμθδεσ, Τοφρκουσ οπλιςμζνουσ φοροειςπράκτορεσ τουσ οποίουσ οι Ναουςαίοι προςπακοφςαν να εξευμενίςουν με το χορό αυτό και να
γλιτϊςουν το χαράτςι. Ο Νιηάμικοσ χορεφεται κάκε χρόνο ςτο καρναβάλι τθσ Νάουςασ με τθν ονομαςία "Μποφλεσ
και Γενίτςαροι".
Ξακρυνίτςα Γυναικείοσ χορόσ που χορεφεται ιδιαίτερα ςτθ Νάουςα, κατά τθ διάρκεια τθσ αποκριάσ. Είναι
από τουσ λίγουσ πζνκιμουσ χοροφσ αφοφ είναι ςυνδεδεμζνοσ με τον χαλαςμό τθσ Νάουςασ το 1822 και τθν τραγικι κυςία των γυναικϊν που ζπεςαν ςτα νερά τθσ Αραπίτςασ για να γλιτϊςουν από τθν Τοφρκικθ αιχμαλωςία.
Φρίτα πάτα (τρείσ φορζσ) Από το αντίςτοιχο τραγοφδι ι Ηαβλιτςζνα (ςτρωτά βιματα) γνωςτόσ χορόσ τθσ
περιοχισ ςε επτάςθμο ρυκμό όπου το ίδιο χορευτικό μοτίβο αποδίδεται ςτθν αρχι με αργι και ςτθ ςυνζχεια με
γριγορθ ρυκμικι αγωγι. Χορεφεται ςτθν περιοχι τθσ Αριδαίασ, Νάουςασ και Ζδεςςασ.
Ξπαϊντοφςκινο ο χορόσ μπαϊντοφςκα ςε χορευτικι απόδοςθ Αριδαίασ, Πρμοσ, Καρυδιάσ και Λουτρακίου.
Σουςεντνίτςα ι γονατιςτόσ(ςε κακιςτι κζςθ) ι κακιςτόσ Ελεφκεροσ αντρικόσ χορόσ του γάμου με χαρακτθριςτικά τα κακίςματα ι γονατίςματα ςε δεκαπεντάςθμο ρυκμό που χορεφεται ςτθ περιοχι τθσ Ζδεςςασ και
τθσ Νάουςασ. Ριρε το όνομά του από τα γονατίςματα - κακίςματα που εκτελοφν οι χορευτζσ.

Βλάχικοσ Ξακεδονίασ (Ηαχαροφλα) Ο
χορόσ αυτόσ είναι ζνασ από τουσ πολλοφσ που ζφεραν οι Βλάχικεσ ομάδεσ πλθκυςμοφ κατά τισ μετακινιςεισ τουσ
προσ τθν περιοχι τθσ Νάουςασ.

Σθγι πλθροφοριϊν από εγκυκλοπαίδειεσ και διαδίκτυο.
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Θεμάτικά Ενθυμημάτά άπο τά Αιγυπτιωτικά
Αγάπημάτά
….γράφει ο Κακθγθτισ Κοινωνιολογίασ τθσ Αμπετείου Σχολισ
Λάμπροσ Μπενοβίασ, απόφοιτοσ 1960

ΣΤΡΥΕΓΓΙΗΡΟΦΑΥ ΦΑ ΣΑΤΑΝΙΑ
ΜΑΙ ΣΝΕΧΤΙΗΡΟΦΑΥ ΥΦΑ ΝΙΞΑΟΙΑ

ΞΕ ΦΤΡΣΡΧΥ ΣΤΑΜΦΙΜΡΧΥ
ΓΙΑ ΑΟΘΤΩΣΡΧΥ ΣΕΤΙΕΜΦΙΜΡΧΥ

ΑΣ ‘ΦΘ «ΞΑΑΞΡΧΤΑ» ΩΥ ΦΘ « ΟΦΕΧΕΝΑ»
ΞΑΥ ΑΤΕΥΕ ΦΡ «ΣΘΓΑΙΟΕ-ΕΝΑ»

Τα πλοία ιταν άλλο πράμα
Από μακριά ερχόμενα
Κφμιηαν πελάγιο δράμα
Σε όρια διακρινόμενα.

Οι λογικοί διαφοριςμοί μασ
Ππου υπιρξαν πρακτικοί
Εκεί των ςκζψεων οι οριςμοί μασ
Ταίριαξαν με τθν Αφρικι.

Πταν καμια φορά ςτο δείλι
Μάσ πζκαινε θ μοναξιά
Μαηί πθγαίναμε όλοι οι φίλοι
Βόλτα ςτιν ακροκαλαςςιά

Ραίρναν του κόςμου τισ πορείεσ
Μ’’ολα τα προςδοκϊμενα
Σε περιπζτειεσ για ιςτορίεσ
Απϋτθσ ηωισ τα δρϊμενα.

Καί είχε πάντα ςθμαςία
Το πωσ δουλεφει ο κάκε νουσ
Με τρόπο που θ διαδικαςία
Να δείχνει ανκρϊπουσ ικανοφσ

Υποκφπταμε ςτθ γοθτεία
Αλεξανδρινϊν Ρεριοχϊν
Εκεί που είχαν τα τοπία
Φωσ άπλετο εξ Ανατολϊν

ΑΣΡ ΡΥΑ Θ ΨΧΧΘ ΘΕΑΗΕΦΑΙ
ΥΕ ΜΡΥΞΡΧΥ ΣΡΧ ΕΟΘΡΧΥΙΑΗΕΦΑΙ

ΑΣΡ ΦΑ ΑΟΑΓΜΑΙΑ
ΕΩΥ ΦΑ ΥΣΡΧΔΑΙΑ

ΒΕΓΓΕΤΕΥ Φ’ΑΣΡΓΕΧΞΑΦΑ
ΞΕ ΝΡΧΜΡΧΝΕΙΑ ΓΕΧΞΑΦΑ

Οι αιςκιςεισ μασ ωσ διαπιςτϊςεισ
Για τα φαινόμενα Αφρικισ
Λεσ κι οδθγοφν ςε κάποιεσ γνϊςεισ
Τθσ Φφςθσ τθσ Αραβικισ.

Ρρίν καί μετά τθν «Χαουαμντία»
Οι πλοφςιοι μαγαηάτορεσ
Κι ζμποροι μζχρι τθν «Αμρία»
Μοιάηανε μ’αυτοκράτορεσ

Το εξαιρετικά πλοφςιο γεφμα
Μ’ό,τι ιτανε μοναδικό
Απϋτων Ελλινων μασ το πνεφμα
Γινότανε αντιλθπτό.

Οι αιςκιςεισ ςυνεχϊσ ςυνδζουν
Του Αφρικάνου τθ ηωι
Με κζματα που τον εμπνζουν
Ράνω ςε βάςθ Λογικι

Βιοπάλθ μ’όλα τθσ τά είδθ
Καί με γνωρίςματα κοινά
Με τα όςα ο κόςμοσ μασ δεν κρφβει
Αςιμαντα ι ςθμαντικά.

Θ αξιολόγθςθ τθσ γεφςθσ
Τθσ ποιότθτασ των φαγθτϊν
Γεννοφςε ιδζεσ κι εμπνεφςεισ
Γευςιγνωςίασ των αςτϊν
.

ΦΕΝΙΜΑ ΦΙ ΜΑΦΑΝΑΒΕΥ
ΑΣΡ ΦΡΧΥ ΩΤΑΙΡΧΥ ΑΤΑΒΕΥ

ΦΙ ΘΑ ΣΕΙ ΑΧΦΡΥΜΡΣΡΥ
ΕΜΕΙ ΣΡΧ ΔΕ ΦΦΑΟΕΙ ΦΡ ΦΩΥ

ΕΦΘ ΞΕ ΕΣΘ
ΥΦΘ «ΔΑΞΙΕΦΦΘ»

Οι Αραβεσ ςε ςυγκινοφνε
Ζχουν ψυχι πονετικι
Συναιςκθματικά ςε ακοφνε
Σαν φίλοι υπομονετικοί.

Στθν Αφρικι τι να ςθμαίνει
Θ αγάπθ ωσ αυτοςκοπόσ
Εκεί που κάποιοι είναι δεμζνοι
Στθν αδικία διαρκϊσ.

Απ’ τθν «ωηζττθ» ωσ τθν «Δαμιζττθ»
Τα βλζπαμε όλα ρόδινα
Δυναμικά δρϊντασ ςε ζτθ
Ρζρ’ από πάκθ επϊδυνα.

Μ’ζνα τουσ λόγο που κα ποφνε
Και μ’ ζνα βλζμμα ανκρωπιάσ
Μποροφνε μζςα ςου να μποφνε
Να βρουν το βάκοσ τθσ καρδιάσ.

Ο άνκρωποσ τι περιμζνει
όταν πεινάει ςυνεχϊσ
όταν ςτο χάοσ παραμζνει
και όταν πονάει δίχωσ φωσ.

Μα κάποτε τα γεγονότα
Διαφοροποιϊντασ αντοχζσ
Μασ άλλαηαν τα κακεςτϊτα
Ροφχανε άλλεσ εποχζσ.

ΥΦΙΓΞΕΥ ΞΡΟΑΠΙΑΥ
ΕΟΦΡΥ ΦΘΥ ΠΕΟΙΦΙΑΥ

ΑΠΟ ΣΗ «ΓΑΡΜΠΙΑ»
Ω ΣΗ «ΑΡΚΙΑ»

ΣΑΘΑΙΟΡΟΦΑΥ
ΜΑΙ ΞΑΘΑΙΟΡΟΦΑΥ

Στό φϊσ βαςικϊν παραγόντων
Βιϊςαμε πόκουσ των κνθτϊν
Κι εντόσ ανοιχτϊν οριηόντων
Βρικαμε ανκρϊπουσ των πακϊν

Ολη η «Γάρμπιά» κάι η «Σάρκιά»
Κάθε χωριο κάι ενά ςυμβάν
Με οςά γινάν εποποιιά
Απο τη «Ζιφτά» ωσ το «Αςςουάν».

Από τα βάκθ που κυμίηουν
Τισ περιπζτειεσ μιασ ηωισ
Κυμιςου πάκθ που ανκίηουν
Στ’ άπειρο φωσ τθσ Αφρικισ.

Κάποτε θ όλθ ςθμαςία
Ρεριπετειϊν τθσ ξενιτιάσ
Εξελίχκθκε ςε μια αξία
Ρερ’από κόςμουσ μοναξιάσ.
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Τι πάθάμε ςτην Αράβιά
Δεν λεγετάι ετςι τοςο άπλά
Εμπηκάμε ςτην Ιςτοριά
Μεςά άπο εργά μάσ λάμπρά.

Κυμιςου αυτά που κάπου πιγαν
Κι ιταν για μασ μια εποχι
Μ’ όςα απ’ τθ μνιμθ μασ δεν φφγαν
Γιατ’ είχαν μζςα τουσ ψυχι.
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Βράβευςθ του Αμπετειανοφ κ. Οτζνθ Σλζςςα-Νεωνίδθ
απόφοιτοσ του 1968
Ακινα 11 Ξαΐου 2016
Σε μια ιδιαίτερα λαμπρι και επίςθμθ τελετι ςτθ μεγάλθ αίκουςα του ξενοδοχείου Grande Bretagne
και
παρουςία
περιςςοτζρων
από
450
προςκεκλθμζνων,
το American Hellenic Institute (ΑΘΙ) τθσ Washington, κατά τθν διάρκεια του ετθςίου “Gala Δείπνου” βράβευςε τον κ. “Ντζνθ
Ρλζςςα-Λεωνίδθ“ και το ίδρυμα “Fulbright Foundation”.
Tο American Hellenic Institute είναι θ ςθμαντικότερθ Ελλθνο-Αμερικανικι οργάνωςθ ςτισ ΘΡΑ για τθν προϊκθςθ των
Ελλθνο-Αμερικανικϊν κζςεων ωσ και των Ελλθνικϊν Εκνικϊν κεμάτων ςτισ ΘΡΑ.
Το AΘΛ ςτο παρελκόν βράβευςε τον πρ. Ρρόεδρο τθσ Δθμοκρατίασ κ. Στεφανόπουλο, αλλά και πολλοφσ διακεκριμζνουσ
και διαπρεπείσ ομογενείσ ι άλλουσ φορείσ για τθν δράςθ τουσ, τθν εκνικι και κοινωνικι προςφορά αλλά και το φιλανκρωπικό τουσ ζργο.
Θ διάκριςθ που προςφζρκθκε είναι το : “Hellenic-Heritage Achievement and National Public Service Award”.
Ο Ντζνθσ Ρλζςςασ-Λεωνίδθσ υπιρξε ο αποδζκτθσ αυτισ τθσ
ςθμαντικισ διάκριςθσ ςαν αποτζλεςμα τθσ εκνικισ και επιςτθμονικισ προςφοράσ του, ωσ και τθσ προςφοράσ του ςτον χϊρο
αλλθλεγγφθσ προσ τον ςυνάνκρωπό του.
Τθν εκδιλωςθ παρακολοφκθςαν θ εκπρόςωποσ του Ρρωκυπουργοφ κα Γεροβαςίλθ, Υπουργοί τθσ Κυβζρνθςθσ και Αντιπολίτευςθσ ωσ και εκπρόςωποι πολιτικϊν κομμάτων. Ο Αμερικανόσ Ρρζςβθσ, θ ςτρατιωτικι θγεςία του Υπουργείου Άμυνασ
(Αεροπορίασ, Στρατοφ και Ναυτικοφ), εκπρόςωποι τθσ Αρχιεπιςκοπισ Ακθνϊν και πλικοσ Ελλινων εκπροςϊπων τθσ Αμυντικισ Βιομθχανίασ και του επιχειρθματικοφ, πολιτικοφ και διπλωματικοφ κόςμου των Ακθνϊν.
Κατά τθν τελετι τθσ βράβευςθσ μίλθςαν ο Ρρόεδροσ του AΘΛ
κ. Νίκοσ Λαριγκάκθσ, ο Ρρόεδροσ του AΘΛ Ελλάδοσ κ. Θ. Μαλεβίτθσ, ο Αμερικανόσ Ρρζςβθσ κ. David Pearce, κ.α.
Κατά τθν τελετι προβλικθκε video ςτο οποίο ζγιναν προςφωνιςεισ από κρθςκευτικοφσ, πολιτικοφσ και επιχειρθματικοφσ φορείσ όπου αναφζρκθκαν ςτον κ. Ρλζςςα και ςτο ζργο του, τόςο αναφορικά ςτον επαγγελματικό του τομζα , τθσ αεροδιαςτθμικισ, αλλά και τθν ενίςχυςθ τθσ άμυνασ τθσ χϊρασ με τθν ιδιότθτά του ωσ Αντιπροζδρου τθσ Lockheed Martin Aeronautics/International – τθσ μεγαλφτερθσ εταιρίασ άμυνασ και αεροδιαςτθμικισ παγκοςμίωσ, τθν ενίςχυςθ τθσ Αμυντικισ Βιομθχανίασ (ΕΑΒ κλπ.,) τθσ Ελλάδοσ αλλά και τζλοσ για τθν ςθμαντικι του προςωπικι ςυνειςφορά ςτον ςυνάνκρωπο μζςω τθσ
Αρχιεπιςκοπισ Ακθνϊν και τθσ οργάνωςθσ «Γιατροί του Κόςμου».
Για τον Ντζνθ μίλθςε ο Αρχιεπίςκοποσ Σινά Φαράν και αθκϊ κ.κ. Δαμιανόσ ο οποίοσ είπε τα εξισ:
“Τον αγαπθτό μου Ντζνθ Ρλζςςα-Λεωνίδθ γνωρίηω από τα μακθτικά του όντασ εκείνοσ μακθτισ ςτθν Αμπζτειο Σχολι
και εγϊ κακθγθτισ και πνευματικόσ του διδάςκαλοσ. Τελείωςε τθν Αμπζτειο Σχολι,το Ρολυτεχνείο του Καΐρου και τισ μετζπειτα μεταπτυχιακζσ του ςπουδζσ με Άριςτα. Συνζχιςε τισ ςπουδζσ του ςτθν Ελλάδα, ςτθν Αγγλία και ΘΡΑ, και είναι ςιμερα
αυτό που γνωρίηουν όλοι, επιτυχθμζνοσ επιςτθμονικά και κοινωνικά, ζχοντασ κλθρονομιςει βακιζσ αξίεσ από τθν μθτζρα του
και τθν οικογζνειά του, με καλι αγωγι και ανκρϊπινθ αλλθλεγγφθ. Εγκωμιαςτικά για το ζργο του Ντζνθ μίλθςαν επίςθσ
ο: κ. Λάςων Στράτοσ, πρ. πρόεδροσ του ΔΣ τθσ Ελλθνικισ Αεροπορικισ Βιομθχανίασ (ΕΑΒ) και πρ. Ρρόεδροσ του ΣΕΒ, ο Δρ. Ντόκοσ, Γεν Διευκυντισ ΕΛΛΑΜΕΡ, ο Σπιλιοσ Σπθλιοτόπουλοσ, πρ. Υπουργόσ Εκνικισ Άμυνασ, ο Κακθγθτισ του Ρανεπιςτθμίου
Ρειραιϊσ κ. Καν. Ρλατιάσ, ο Ρατιρ Λγνάτιοσ από τθν Αρχιεπιςκοπι Ακθνϊν και ο κ. Κανάκθσ, Ρρόεδροσ Γιατρϊν του Κόςμου. Στθν εκδιλωςθ επίςθσ παραβρζκθκαν πολλοί πρόεδροι Αιγυπτιϊτικων Σωματείων τθσ Ακινασ.
Ο Κάδμοσ ςυγχαίρει για τθ ςθμαντικι αυτι διάκριςθ τον φίλο μασ, μζλοσ του Συλλόγου Αμπετείου Σχολισ και λαμπρό
Αιγυπτιϊτθ κ. Ντζνθ Ρλζςςα-Λεωνίδθ και εφχεται το παράδειγμά του τόςο ςτον επαγγελματικό, επιςτθμονικό αλλά και φιλανκρωπικό τομζα να βρει μιμθτζσ

Υφντομο Βιογραφικό Υθμείωμα:
Ο Ντζνθσ Ρλζςςασ γεννικθκε ςτο Κάιρο τθσ Αιγφπτου το 1951, φοίτθςε ςτθν Αμπζτειο Σχολι και μετζπειτα ςτθν Αεροναυ-
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πθγικι Σχολι του Ρολυτεχνείου του Καΐρου. Ακολοφκθςαν μεταπτυχιακζσ ςπουδζσ ςτθν Αγγλία, Cranfield Institute
of Τechnology, Imperial College of Science & Technology και ςτθν Αμερικι, University of Southern California. Μετά τθν μεταπολίτευςθ ο Ντζνθσ Ρλζςςασ επιςτρζφει ςτθν Ελλάδα και διδάςκει αρχικά ςτο εδϊ Αμερικανικό Ρανεπιςτιμιο αναλαμβάνοντασ ςυγχρόνωσ κεντρικό ρόλο ςτθν ςχεδίαςθ και ανάπτυξθ τθσ ΕΑΒ, τθσ Ελλθνικισ Αεροπορικισ Βιομθχανίασ. Το
επόμενο επιχειρθματικό του βιμα είναι θ ανάλθψθ βαςικοφ ρόλου ςτθν LockheedMartin, ςτθν περιοχι Ευρϊπθσ, Μζςθσ
Ανατολισ και Αφρικισ.
Στθν περίοδο αυτι πραγματοποιεί δεκάδεσ επιςτθμονικζσ παρεμβάςεισ ςε διεκνι ςυνζδρια, ενϊ υπιρξε και τακτικόσ ςυνεργάτθσ ςε μεταπτυχιακά προγράμματα πανεπιςτθμιακϊν ιδρυμάτων ςτθν Ελλάδα και το εξωτερικό. Τα τελευταία 30 χρόνια οι Ελλθνικζσ Ζνοπλεσ Δυνάμεισ και ειδικότερα θ Ρολεμικι Αεροπορία ςτθρίχκθκε ςθμαντικά ςτθ ςχζςθ τθσ με τθν
LockheedMartin. Μία ςχζςθ ςτθν οποία θ ςυμβολι του Nτζνθ Ρλζςςα υπιρξε καταλυτικι.
Ο Ντζνθσ γνϊριςε τθν μοναδικι ςφντροφό τθσ ηωισ του και ςφηυγό του Γεωργία ςτθν Ακινα και μαηί δθμιοφργθςαν μια
όμορφθ οικογζνεια που τθν κοςμοφν τζςςερα εξαιρετικά παιδιά , θ Σοφία, ο Σπφροσ ο Αλζξανδροσ και τα τελευταία δυόμιςι χρόνια το μικρό διαμαντάκι που λζγεται Κωνςταντίνα. Μια οικογζνεια ςτιριγμα και υπόδειγμα ςτακερότθτασ, δφναμθσ
και ζμπνευςθσ ςτισ καλζσ αλλά κυρίωσ ςτισ δφςκολεσ ςτιγμζσ τθσ ηωισ του
———————————————————————————————————————————————————————--

Ξζςα ςτισ τάξεισ τθσ Αμπετείου

«Μλαςςικζσ φωτογραφίεσ από τα άλμπουμ του Νάκθ Σεηά (1958) και του Αντϊνθ Σατρινοφ 1963).»
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Φο Υκίτςο του Μάδμου
….ςχεδιάηει ο Υταφροσ Γεωργιάδθσ

Ξία τάξθ τθσ Αμπετείου πριν και μετά τθν άφιξθ των κοριτςιϊν
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Ambetios on my mind
………….Οικόλασ Υφικασ. υνζντευξθ ςτθν Πζρςα Κουμοφτςθ
Οικόλασ Υφικασ: «Σαρομοιάηω το ζργο τζχνθσ, με το νερό ενόσ πθγαδιοφ. Σροζρχεται από τθ γθ ι από τθ βροχι;»/(Αμπετειανόσ απόφοιτοσ1979/1980)
Σρϊτθ δθμοςίευςθ FRACTAL
«Σα ηωγραφικά ζργα του Νικόλα φικα με κζμα το ςκάκι είναι εξαιρετικά και παρουςιάηουν ζντονο ενδιαφζρον. Οι διακοςμθτικζσ λεπτομζρειεσ και τα μοτίβα του είναι υποβλθτικά, πρωτότυπα και ςτθν πλειοψθφία
τουσ κυμίηουν ψθφιδωτά. Παρόλο που εμπνζουν το ζργο του αρχαίεσ
πθγζσ, ειςάγει τα δικά του προςωπικά ςτοιχεία. Σο ζργο του ςτο ςφνολό
του χαρακτθρίηεται από καυμαςτι ενάργεια, ζντονα και φωτεινά χρϊματα και ποικιλία ζκφραςθσ», όπωσ αναφζρει ςε κριτικό ςθμείωμα τθσ
θ Denis Mac Colgan, επιμελιτρια ςτο τμιμα ηωγραφικισ και γλυπτικισ
του Τale Centre for British Art. «Θα ζλεγε κανείσ ότι θ τεχνοτροπία του
αποτίει φόρο τιμισ ςτθν κλαςςικι ελλθνικι παράδοςθ, παρότι ευδιάκριτθ είναι και θ Αιγυπτιακι επιρροι, αφοφ ο ηωγράφοσ γεννικθκε και μεγάλωςε ςτθν Αίγυπτο.»
-Θα αρχίςω με τθν ερώτθςθ που απευκφνω ςυνικωσ ςε όλουσ τουσ ςυνεντευξιαηόμενοφσ μου: ςε ποιο
βακμό θ καταγωγι ςασ ζχει κακορίςει τισ επιλογζσ, τθν αιςκθτικι ςασ αντίλθψθ; Θ διπλι πολιτιςμικι ταυτότθτα του δθμιουργοφ, λειτουργεί πάντα ευνοϊκά και ςε ποιο βακμό;
Θ διπλι πολιτιςμικι ταυτότθτα ςε προωκεί να ςκζφτεςαι ςτεροςκοπικά, δθλαδι ςε τρεισ διαςτάςεισ. Πχι
μόνο του χϊρου αλλά του φωτόσ και του χρόνου. Δεν βλζπεισ μονάχα δφο πολιτιςμοφσ από δφο διαφορετικζσ
γωνίεσ, βλζπεισ και τον ιλιο τουσ που είναι τοποκετθμζνοσ ςε δφο διαφορετικά ςθμεία. Σαν επακόλουκο, τισ διαφορζσ των χρωμάτων και των αντανακλάςεων. Μετράσ επίςθσ τθ διαφορετικι
ταχφτθτα του χρόνου ςτισ δφο αυτζσ χϊρεσ. Σαν επακόλουκο, ηεισ τισ διαφορζσ
των ρυκμϊν και των ιχων.
-Ποια είναι θ ςχζςθ του ηωγράφου με το ζργο του;
Άςχετα αν το ζργο τζχνθσ είναι ζνα κομμάτι του καλλιτζχνθ, ίςωσ για να
μάκουμε αυτιν τθ ςχζςθ πρζπει να ερωτθκοφμε, γιατί δθμιοφργθςε το ςυγκεκριμζνο ζργο. Του περίςςευε ενζργεια ι χρειαηόταν περιςςότερθ; Ραρομοιάηω
το ζργο τζχνθσ, με το νερό ενόσ πθγαδιοφ. Ρροζρχεται από τθ γθ ι από τθ βροχι; Κα ζλεγα ότι ςτθν πρϊτθ περίπτωςθ θ ςχζςθ των δφο είναι αρςενικι, επικετικι ενϊ ςτθ δεφτερθ κθλυκι, αμυντικι.
-Ρ καλλιτζχνθσ αποτυπϊνει πάντα τα ςυναιςκιματά του ςτα ζργα του; πότε οφείλει να αποςταςιοποιείται από αυτά; Θ αντικειμενικι τζχνθ λζγεται ότι είναι διαλογιςτικι ενϊ θ υποκειμενικι είναι νοθτικι τζχνθ.
Ιςχφει; Σοια είναι θ δικι ςασ άποψθ;
Άλλοτε θ τζχνθ αποδεςμεφει τθν ομορφιά και άλλοτε τθν αςχιμια. Εξαρτάται πϊσ επθρεάηεται ο καλλιτζχνθσ από τθν κακθμερινότθτα. Για μζνα δεν υπάρχει κανόνασ, οφτε είμαι ικανόσ να κρίνω τον τρόπο που επιλζγει
ο κακζνασ για να διευρφνει τθ ςυνείδθςι του.
-Ποια είναι εκείνα τα ρεφματα που ςασ ζχουν επθρεάςει περιςςότερο; Ποιοι ηωγράφοι άςκθςαν τθ μεγαλφτερθ επιρροι ςτθ φιλοςοφία, τθ κεματολογία αλλά και ςτθν τεχνοτροπία ςασ;
Οι περιςςότεροι πιςτεφουν ότι δζχκθκα τθ μεγαλφτερθ επιρροι από τον Κλιμτ. Θ αλικεια είναι ότι πολφ
αργότερα κοίταξα αυτόν τον υπζροχο ηωγράφο. Αποτφπωνα τθν ανατολι και πάντα αποροφςα γιατί και πϊσ ο
Κλιμτ πζτυχε να τθν αποδϊςει χωρίσ να τθν ζχει ηιςει. Θ τεχνοτροπία μου επθρεάςτθκε από τον Ντωμιζ. Φιλοςο-
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φικά με επθρζαςε ο Κλζε και λιγότερο ο Καντίνςκυ. Επίςθσ, ευδιάκριτθ είναι θ αρχαιοελλθνικι,
κοπτικι, ιςλαμικι και γοτκικι επιρροι ςτθ κεματολογία μου. Ζχω μια αδυναμία ςτουσ προαφαθλίτεσ αλλά και ςε άλλουσ καλλιτζχνεσ ιδίωσ ςτον Σερά και τον Βερμζερ.
-Το ςκάκι ωσ ηωγραφικό κζμα διακρίνεται και κυριαρχεί ςτα περιςςότερα από τα ζργα
ςασ. Σϊσ προζκυψε αυτι θ ςχζςθ;
Πταν ανζπτυξα τθν τεχνικι μου παρατιρθςα ότι επαναλαμβάνω κζματα, φυςικά με διαφορετικό τρόπο, που διατυπϊκθκαν χιλιάδεσ φορζσ. Ζφκαςα ςτο ςθμείο να ξαναβλζπω ζνα τελειωμζνο ζργο μου και να λζω «παρόμοιο κζμα ηωγράφιςε ο τάδε, ο τάδε και ο τάδε!». Τθν ίδια
περίοδο με απαςχολοφςε ζντονα το πνευματικό ςτθν τζχνθ. Θ αγάπθ μου για το ςκάκι και θ επικυμία μου για
μια καινοτομία με ϊκθςε ςτο ζτρο-ςαχ. Ρρόκεται για μια κεωρία για τθ μεταφυςικι διάςταςθ ηωγραφικισ και
ςκακιοφ βαςιςμζνθ ςτθ χωροχρονικι εξζλιξθ τθσ κίνθςθσ ςτθ ςκακιζρα. Θ κεωρία αυτι από νωρίσ ζγινε αρχικά γνωςτι ςτον χϊρο του ςκακιοφ και ςτθ ςυνζχεια τθν αγκάλιαςε και ο ξζνοσ τφποσ.
- Πότε δικαιώνεται ζνασ καλλιτζχνθσ κατά τθ γνώμθ ςασ;
Θ μοίρα επιλζγει τθ ςτιγμι!
-Πώσ ορίηουμε τθν τζχνθ και ποια είναι τα κριτιρια που διζπουν ζναν
καλλιτζχνθ;
Ζνασ αςαφισ οριςμόσ τθσ τζχνθσ είναι «Τζχνθ είναι οτιδιποτε ςου κάνει
κλικ». Μ’ αυτόν τον τρόπο όλοι είναι ι τουλάχιςτον μποροφν να γίνουν καλλιτζχνεσ. Ο εραςτισ, ο μάγειρασ, ακόμθ και ο υδραυλικόσ! Κυμάμαι ζνασ υδραυλικόσ ςτθν Αίγυπτο μου είπε «Είμαι καλλιτζχνθσ! Ζδωςα μια όμορφθ
καμπυλωτι πορεία ςτθ ςωλινα, τθ ςτιγμι που κάποιοσ άλλοσ κα ζφτιαχνε ζνα αντιαιςκθτικό ηιγκ-ηαγκ». Λίγοι
φωτογράφοι γνωρίηουν ότι θ φωτογραφία δεν είναι τζχνθ γιατί οι άλλοι αγνοοφν ότι θ εργαςία τουσ προχποκζτει αποκλειςτικά γνϊςεισ ςφνκεςθσ και φωτιςμοφ. Το ίδιο πιςτεφουν και οι αρχιτζκτονεσ. Θ αρχιτεκτονικι είναι
«τεχνικι επιςτιμθ» δεν είναι «επιςτθμονικι τζχνθ». Ραραδείγματοσ χάριν, δε μπορϊ να φτιάξω ζνα κτιριο που
να μθν ςτθρίηεται πουκενά, ενϊ μπορϊ να το ηωγραφίςω. Πςοι ενδιαφζρονται για τον οριςμό τθσ τζχνθσ αξίηει
να διαβάςουν το βιβλίο τθσ Cynthia Freeland «Mα είναι αυτό τζχνθ;». Μπορεί να μθν διατυπϊνει τον οριςμό αλλά
λζει
ςτουσ
φανταςιόπλθκτουσ
«Ζλεοσ!».
Κατά τθν άποψι μου, για να γίνεισ αλθκινόσ καλλιτζχνθσ πρζπει να περάςεισ τουλάχιςτον τα δφο πρϊτα από τα
τρία επίπεδα που κα ςασ πω. Αρχικά να γίνεισ καλόσ τεχνίτθσ. Δθλαδι, να ξζρεισ να αντιγράφεισ ό, τι βλζπεισ, αν
πρόκειται για ηωγράφο, ι ό, τι ακοφσ αν πρόκειται για μουςικό. Ακόμθ και αν είςαι ςυγγραφζασ πρζπει να ζχεισ
περάςει από το ςτάδιο τθσ μετάφραςθσ, αυτό ιδθ εςείσ το γνωρίηετε πολφ καλφτερα. Κεωρϊ απαραίτθτθ αυτιν
τθ γνϊςθ κακϊσ βοθκά ςτο επόμενο επίπεδο, το οποίο είναι να διατυπϊνεισ με ακρίβεια ό, τι φαντάηεςαι. Το
λζω αυτό γιατί γνϊριςα καλοφσ τεχνίτεσ χωρίσ να ζχουν τθν ικανότθτα να φανταςτοφν. Ζνα παράδειγμα αποτελεί
και το μεγαλφτερο μζροσ των αγιογράφων. Τζλοσ, για να ολοκλθρωκείσ ςαν καλλιτζχνθσ, πρζπει να οραματίηεςαι, και αυτό προχποκζτει, για ζνα μεγάλο διάςτθμα, απομόνωςθ.
-Η Ελλάδα προςφζρει ευκαιρίεσ ςε ζνα νζο καλλιτζχνθ; Τι κα λζγατε ςε ζνα νζο άνκρωπο που κζλει να
αςχολθκεί με τθ ηωγραφικι;
Να μθν μείνει δζςμιοσ τθσ παραδοςιακισ τζχνθσ. Να αςχολθκεί επιμελϊσ και με τθ διαδραςτικι. Οι νζοι
άνκρωποι κουράηονται να βλζπουν διαρκϊσ ςτάςιμεσ ςκθνζσ, πίνακεσ, αγάλματα κλπ. Αναηθτοφν μια εναλλαγι,
μια ταχφτθτα. Χρειάηονται τα e-books, να πατάνε enter και να πλθροφοροφνται από βιντεάκια. Με μια κίνθςθ
χεριοφ ι ςκζψθσ να ςτζλνουν και να παίρνουν πλθροφορίεσ.
-Ποια είναι θ γνώμθ ςασ για τθ εμπορευματοποίθςθ τθσ τζχνθσ;
Θ εμπορευματοποίθςθ δεν κοιτοφςε πάντα τθν τζχνθ. Σιμερα θ κρίςθ οδθγεί αυτό το είδοσ του χρθματιςτθρίου να ψάχνει νζουσ δρόμουσ. Ζνασ απ’ αυτοφσ είναι θ ςυνεργαςία τθσ με τθν τεχνολογία.
-Τα μζςα δικτφωςθσ ζχουν παίξει ςθμαντικό ρόλο ςτθ διάδοςθ ενόσ ζργου ςυχνά όμωσ ζργων άνευ αξίασ. Σαρόλα αυτά ο καλλιτζχνθσ ζχει τθν αίςκθςθ ότι δεν υπάρχει αν δεν προβάλει το ζργο του ςε αυτά. Σοια
είναι θ γνϊμθ ςασ; Σϊσ κα μποροφςε να προβλθκεί καλφτερα το ζργο ενόσ καλλιτζχνθ ςε ζνα ευρφτερο κοινό;
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Ράντα θ ηιτθςθ ενόσ ζργου υπαγόρευε τθν εμπορικι του αξία, άςχετα αν είχαν προ καιροφ επινοθκεί διάφοροι μζκοδοι να ανεβάηουν τθ ςτάκμθ αυτισ τθσ ηιτθςθσ προσ όφελοσ μιασ μικρισ ομάδασ εμπόρων. Κζλω να
πω ότι το ζργο δε ςυςχετίηεται πάντα με τθν πολυτζλεια να ενεργοποιεί τα εγκεφαλικά κφτταρα τθσ μεγαλφτερθσ
μερίδασ των ανκρϊπων. Χαρακτθριςτικό παράδειγμα αποτελεί θ Μόνα Λίηα, που είναι ανίκανθ να μιλιςει ςτουσ
περιςςότερουσ. Οι παλιοί τρόποι που ζκαναν ευρζωσ το ζργο γνωςτό, ςιμερα ζχουν αλλάξει κακϊσ το παραδοςιακό παηάρι μετατράπθκε ςε διαδικτυακό και όχι μόνο. Ζτςι οι ρόλοι ανατράπθκαν, ο καλλιτζχνθσ προςεγγίηει
το κοινό και όχι το κοινό τον καλλιτζχνθ, με αποτζλεςμα να χάνουμε πολλαπλάςιο χρόνο. Επίςθσ, οι ιςτοχϊροι
δεν ζχουν περιοριςμοφσ, όπωσ οι γκαλερίσ. Θ ιντερνετικι πφλθ είναι ανοικτι για όλουσ, αλλά ιδιαίτερθ αξία ζχει
ποιοσ κα περάςει πρϊτοσ, ποιοσ δεφτεροσ κλπ. Δθλαδι ςε ποια κατάταξθ κα εμφανίηεται το ζργο ι το κζμα όταν
γίνεται αναηιτθςθ ςτο google. Kαι ωσ προσ αυτό, πάντα υπάρχουν διάφοροι τρόποι με το αντίςτοιχο αντίτιμο.
Ευχαριςτϊ πολφ.

Υποφδαςε ςτθν Ανϊτατθ Υχολι Μαλϊν Φεχνϊν του Σανεπιςτθμίου Helwan, Μαΐρου. Εκπόνθςε τθ διδακτορικι διατριβι
του ςτθ Υχολι Μαλϊν Φεχνϊν του Αριςτοτελείου Σανεπιςτθμίου Θεςςαλονίκθσ. Ζχει ςτο ενεργθτικό του 24 ατομικζσ
εκκζςεισ ηωγραφικισ, ςτθν Ελλάδα και ςτο εξωτερικό, πολλζσ ομαδικζσ και ζχει βραβευτεί επανειλθμμζνα. Ζκανε
πολλζσ ομιλίεσ και ζχει ςυγγράψει πρωτότυπεσ εργαςίεσ και αρκρογραφιςει ςε περιοδικά. Φο 1994 επινόθςε το Τζτρο-ςαχ όπου αναπτφςςει μια κεωρία για τθ μεταφυςικι διάςταςθ ηωγραφικισ και ςκακιοφ βαςιςμζνθ ςτθ χωροχρονικι εξζλιξθ τθσ κίνθςθσ.Φο όνομά του ςυμπεριλαμβάνεται ςε πολλά λεξικά και εγκυκλοπαίδειεσ, όπωσ Νεξικό Ελλινων Μαλλιτεχνϊν, Ηωγράφοι – Γλφπτεσ – Χαράκτεσ, τομ. 4, Ακινα 2000 και Μεφαλισ Χριςτοσ, Υκακιςτικι Εγκυκλοπαίδεια, Ακινα 2008.Ζργα του βρίςκονται ςε Ιδιωτικζσ Υυλλογζσ και Σινακοκικεσ.
http://sphicas.weebly.com/

E-mail: sphicasnicolas@gmail.com

___________________________________________________________________________________________________
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Αποςπάςματα από ρεπορταη ςτθν εφθμερίδα «ΜΑΛΤΡΟ»
……... γράφει θ Μαρία Αδαμαντίδου απόφοιτοσ του 1967

Αγαπθτοί φίλοι και φίλεσ,
Στθν εφθμερίδα «Κάιρον» βρικα ζνα μεγάλο ρεπορτάη για τον εορταςμό τθσ 25θσ Μαρτίου ςτο Κάιρο. Μου
φάνθκε κατάλλθλο για τισ μζρεσ και ςασ ςτζλνω μερικά αποςπάςματα. Εννοείται όχι για να κλάψουμε για
«περαςμζνα μεγαλεία» (νιςάφι πια!) αλλά για να χαιρόμαςτε που ηιςαμε ςτθν Αίγυπτο.
Στο Μοφςκι οι ελλθνικζσ ςθμαίεσ δθμιουργοφςαν γαλανόλευκο κόλο… Εκπεπλθγμζνοι οι κάτοικοι τθσ
πρωτευοφςθσ είδον τθν πρωίαν τθσ ενδόξου θμζρασ τθν πόλιν άπαςαν κεκοςμθμζνθν υπό ελλθνικϊν ςθμαιϊν,
δαφνοςτολιςμζνων κριαμβευτικϊν αψίδων, εκφραςτικϊν επιγραφϊν και εικόνων παριςτϊςων τα κυριϊτερα επειςόδια του υπερανκρϊπου εκείνου υπζρ ελευκερίασ αγϊνοσ των πατζρων θμϊν∙ από τθσ 6θσ πρωινισ ϊρασ
ρεφμα πυκνόν πλικουσ διθυκφνετο προσ τον πατριαρχικόν ναόν, καυμάηον κακ’οδόν τθν φιλοκαλίαν μεκ’ισ είχον
κοςμθκι τα κυριϊτερα των ελλθνικϊν καταςτθμάτων και τθν δυςαρίκμθτον πλθκφν των ςθμαιϊν, αίτινεσ, εν
Μουςκίω ιδία, απετζλουν ωραίον κυανόλευκον κόλον υπό τον γελϊντα ςαπφείρινον ουρανόν τθσ Αιγφπτου.
Στο δρομάκι που οδθγεί ςτο Ρατριαρχείο… Ο καυμαςμόσ μετεβάλετο εισ ςυγκίνθςιν ότε, ειςερχόμενον *το
πλικοσ+ εν τω εισ τα Ρατριαρχεία άγοντι μικρϊ δρομίςκω και διερχόμενον κομψοτάτθν εκ δάφνθσ ςθμαιοςτόλιςτον αψίδα, διζκρινε το εξωτερικό του ναοφ μετά ςθμαιϊν θυπρεπιςμζνον. Τασ ςτιλασ του ναοφ εκόςμουν ςθμαιοςτόλιςτοι αψίδεσ, εφ’ ϊν ιςαν εγγεγραμμενα τα ονόματα των μαρτφρων ιγα και Γρθγορίου του Εϋ, και των
αγωνιςτϊν Γερμανοφ, Μπότςαρθ, Διάκου, Κολοκοτρϊνθ, Καραϊςκάκθ *...+. Εν αρχι τθσ λειτουργίασ *...+ ειςιλκον
οι μακθταί και αι μακιτριαι των εκπαιδευτθρίων τθσ Κοινότθτοσ μετά των ςθμαιϊν αυτϊν κρατοφντεσ δάφνθσ
κλάδουσ, και παρετάχκθςαν εν των μζςω του ναοφ.
Επίςθμοι από τθ ωςία και τισ ΘΡΑ… και παιανίηοντεσ μουςικοί κίαςοι. Ολίγον δε προ τθσ δοξολογίασ αφίχκθςαν ο Ρρόξενοσ θμϊν αξιότιμοσ κ. άλλθσ, μετά του υποπροξζνου κ. Λ. Μθτςάκθ, ο Γενικόσ Ρρόξενοσ και Ρολιτικόσ Ρράκτωρ τθσ ωςςίασ κ. Χίτροβοσ, φζρων τθν ςτολιν του αυλάρχου του Αυτοκράτοροσ, *...+, ο εν Καΐρω
Ρρόξενοσ τθσ Γαλλίασ, ο Γενικόσ Ρρόξενοσ των Θνωμζνων Ρολιτειϊν τθσ Αμερικισ κ. Ρομερόχ, ο πρϊθν Ρρόεδροσ
του Ρρωτοδικείου Καΐρου, ο νυν δε Ολλανδόσ δικαςτισ κ. Στόπελαρ, άπαντεσ οι φζροντεσ το παράςθμον του Σωτιροσ και πολλοί ξζνοι, υποδεχκζντεσ υπό τθσ Επιτροπισ τθσ Κοινότθτοσ, των εκλεκτϊν μουςικϊν κιάςων των ωδικϊν καφενείων Ελδοράδου και Αιγυπτιακοφ παιανιηόντων τον εκνικόν φμνον και άλλα ελλθνικά εμβατιρια. *...+
Οι μακιτριεσ του Ραρκεναγωγείου ψάλουν τον εκνικό φμνο… Μετά το τζλοσ τθσ δοξολογίασ *...+ αι μακιτριαι του Ραρκεναγωγείου, παραταχκείςαι παρά τθν δυτικιν του ναοφ πφλθν, ζψαλαν τον εκνικόν φμνον και το
εισ τα Ψαρά επίγραμμα του δαφνοςτεφοφσ εκνικοφ ποιθτοφ Σολομοφ, διακοπτόμεναι υπό των επανειλθμμζνων
του ςυγκεκινθμζνου μζχρι δακρφων λαοφ ηθτωκραυγϊν. Ωρα ολόκλθροσ παριλκε πριν θ κατορκωκι θ ζξοδοσ
από των Ρατριαρχείων του ςυνελκόντοσ λαοφ, εισ πολλάσ χιλιάδασ υπολογιςμζνου. *Οι επίςθμοι ςτθ ςυνζχεια
πθγαίνουν ςτθν προξενικι κατοικία όπου παρατίκεται δεξίωςθ+.
Θ Κοινότθτα επιςκζπτεται τον ευεργζτθ Ευ. Αχιλλόπουλο… Μετά τθν προςφοράν εκλεκτοτάτων αναψυκτικϊν ποτϊν και ανταλλαγιν ειλικρινϊν φιλοφρονιςεων, θ Επιτροπι τθσ Κοινότθτοσ μετά του προεδρεφοντοσ Αγίου Λιβφθσ *…+ μετζβθ παρά των μεγάλω τθσ Κοινότθτοσ ευεργζτθ κ. Ευαγγζλω Αχιλλοποφλω, ον εν ονόματι τθσ
ευεργετθκείςθσ Κοινότθτοσ ςυνεχάρθ, ευχθκείςα αυτϊ μακροβιότθτα επ’ αγακϊ τθσ νεολαίασ, υπζρ τθσ διανοθτικισ αναπτφξεωσ τθσ οποίασ, μιμθτισ των Ηωςιμάδων, Καπλανϊν, και Αρςακϊν, τοςαφτα εδαπάνθςεν εν τθ ιδία
πατρίδι και ενταφκα. *...+
Τα ελλθνικά καταςτιματα ςυναγωνίηονται με φωταψίεσ… Τθν εςπζραν λαμπροτάτθ φωταψία απαςϊν των
εισ τασ κεντρικοτζρασ οδοφσ οικιϊν και εμπορικϊν καταςτθμάτων επζςτεψε τον ενκουςιϊδθ ορταςμόν τθσ ενδόξου θμζρασ. Χιλιάδεσ λαοφ ευρωπαίων και εγχωρίων μζχρι βακείασ νυκτόσ περιιρχοντο τασ κυριωτζρασ οδοφσ,
καυμάηοντεσ τασ πολυτελείσ φωταψίασ, ων διεκρίνοντο αι του κ. Α. Χωριατοποφλου, δια τθν ανατολικιν πολυτζλειαν και το πολυδάπανον, θ του κ. Σαρίδθ δια τθν κομψότθτα, *...+ αι των κ.κ. Χατηι Κ. Βαςιλείου (Καφ. Κρινθ), Ε.
Ρετιχάκθ, Γ. Κοντογεϊργθ (Καφ. Κριτθ), Αδ. Δετορζλλθ (Ξενοδοχείον Αίγυπτοσ), Γεωργίου Δράκου (Ξενοδοχείον
Ραράδειςοσ), Λωάν. Γεωργιάδου (Cafe della Posta) *...+.
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… και πατριωτικζσ επιγραφζσ Εκ των επιγραφϊν εκφραςτικϊτεραι ιςαν αι τεκείςαι υπό του κ. Ε. Ρετράτου «Ηιτω θ απελευκζρωςισ και εισ εν ζνωςισ τθσ ελλθνικισ φυλισ», *...+ «Ε, πότε να ξυπνιςωμεν κ’ εμείσ, παιδιά
καχμζνα, Στου ιγα πάλι το χορό, Και ν’αςπαςκϊμεν το ςταυρό, Μ’αδζλφια πονεμζνα!».
Γάλλοι και Λταλοί ςυμμετζχουν με «Viva!» και μουςικό show με δάδεσ… Κατά τθν ενάτθν και θμιςείαν εςπερινιν ϊραν αι αποικίαι των Γάλλων και Λταλϊν φιλαδζλφωσ ςυμμετζςχον τθσ εορτισ, οργανϊςαςαι μεγαλοπρεπι μετά ςθμαιϊν, μουςικισ και δάδων επίδειξιν κάτωκι του θμετζρου προξενείου και εισ τασ κυριοτζρασ οδοφσ τθσ πόλεωσ. Τα «ηιτω» μετά των «viva» και «vivere» καλφπτοντα τασ ακανάτουσ ςτροφάσ τθσ Μαςςαλιϊτιδοσ και του φμνου τθσ ελευκερίασ, ενεκουςίαςαν άπαντασ, ευχθκζντασ τθν ςφςφιξιν των ςυγγενικϊν δεςμϊν των
ενοφντων τουσ τρεισ αγλαοφσ βλαςτοφσ του μεγάλου ελλθνολατινικοφ δζνδρου υπό τθν ςκιάν του οποίου παριχκθ παν ό,τι τζλειον και ευγενζσ δφναται να επιδείξθ θ ανκρωπότθσ.
Από παράκυρα και εξϊςτεσ, ο κόςμοσ χαιρετά το πλικοσ που πορεφεται μζχρι το ανκοςτόλιςτο
«Ελδοράδο».C Του πλικουσ ανερχομζνου εισ πολλάσ χιλιάδασ και αδυνάτου οφςθσ τθσ ανόδου απάντων εισ το
Ρροξενείον, εςχθματίςκθ Επιτροπι ιτισ, δια του κ. Ρ. Ηιρϊ, αρχιςυντάκτου του «Αιγ. Βοςπόρου» και του κ. Μεςςίνα, εξζφραςε τασ υπζρ του μεγαλείου τθσ Ελλάδοσ ευχάσ των αδελφϊν αποικιϊν. *...+ θ ςυνοδεία ανεχϊρθςεν
ενκουςιωδϊσ χαιρετοφμενθ υπό των εν οδοίσ και τοισ εξϊςταισ και παρακφροισ ιςταμζνων και μετά βραχείαν
παραμονιν εν τω εισ ανκόκθπον μεταβλθκζν *...+ καφενείον Ελδοράδο, διελφκθ θςφχωσ αφοφ επανειλθμμζνωσ
εηθτωκραφγαςεν υπζρ τθσ Ελλάδοσ, τθσ Γαλλίασ, Λταλίασ και τθσ ευθμερίασ και απολυτρϊςεωσ τθσ φίλθσ Αιγφπτου
ΣΘΜ.: Το 1884 τα παροικιακά κζματα διαχειριηόταν θ Ελλθνορκόδοξοσ Κοινότθτα Καΐρου (1856-1904) με
επικεφαλισ τον εκάςτοτε πατριάρχθ Αλεξανδρείασ. Το 1884 πατριάρχθσ ιταν ο Σωφρόνιοσ Δϋ. Το 1883 ο Ευ. Αχιλλόπουλοσ είχε ανακοινϊςει τθ μεγάλθ δωρεά του υπζρ του κοινοτικοφ παρκεναγωγείου.
Αποςπάςματα από ρεπορτάη ςτθν εφθμερίδα «Κάιρον», φφλλο 31θσ Μαρτίου 1884, ςελ. 1 και
2 (Βιβλιοκικθ τθσ Βουλισ των Ελλινων).
Αντιγραφι και μεςότιτλοι: Μαρία Αδαμαντίδου, Ακινα, 20 Μαρτίου 2016.
________________________________________________________________________________________

Απολυτιριο του ζτουσ 1905 και φωτογραφία του Ιωάννθ Ευγενίδθ, παπποφ του Γιάννθ Ρριζτα .
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Σο Ελλθνικό Κζντρο Καΐρου τρζχει να προλάβει... τθν «ενωτικι παρζλαςθ» του Κάδμου ….ςχεδιάζει ο ταύροσ Γεωργιάδησ
Ελλθνικό Μζντρο
Μαΐρου

Κδρυμα Αμπζτ
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Υτερνά λόγια για τον Χαράλαμπο (Χάρθ) Φςιλτικλι που τίμθςε και το Υφλλογο τθσ Αμπετείου Υχολισ κατζχοντασ τθν κζςθ του Α’ Αντιπροζδρου.
Θ οικογζνεια του Κάδμου και του Συλλόγου μασ κρθνεί τον κάνατο του αγαπθτοφ μασ φίλου, Χάρθ Τςιλτικλι.
Ο Χάρθσ, ο Τάκθσ Σφακιανόπουλοσ, ο Μίμθσ Ριερισ κι'εγϊ μαηί ξεκινιςαμε τον Σφλλογο Αμπετείου Σχολισ
ςτθν Ακινα το 1996. Θ βοικεια του ςτο ξεκίνθμα μασ ιταν ανεκτίμθτθ και ο Χάρθσ ιταν πάντα μαηί μασ
ςτισ εκδθλϊςεισ και ςτισ εκδρομζσ μασ.
Ο αρχιςυντάκτθσ του Κάδμου, ςτον χαιρετιςμό του, ςωςτά γράφει ότι ο Χάρθσ ςαν Αντιπρόεδροσ του Συλλόγου
μασ βοικθςε, ενζπνευςε, ςυμβοφλεψε και κακοδιγθςε ςτα πρϊτα βιματα του Συλλόγου μασ και ςτον Κάδμο.
Οι ςτενοί φίλοι του Χάρθ, Μιχάλθσ Κωβαίοσ και Μιχάλθσ Μπίςκοσ, ςτθν ςελίδα αυτι, τον αποχαιρετοφν
με αγάπθ για τον άνκρωπο, ςεβαςμό για τον επιςτιμονα και καυμαςμό για τον δάςκαλο Χάρθ.
Τα ειλικρινι μασ ςυλλυπθτιρια ςτθν οικογζνεια του. Αιωνία ςου θ μνιμθ Χάρθ, φίλε μασ αγαπθτζ.

Οικόλασ Βαδισ
Ζφυγε για το μεγάλο ταξίδι ςτισ 19 Απριλίου 2016, ο Ακαδθμαϊκόσ Λατρόσ, ο Επιςτιμων, ο Ερευνθτισ, ο Συγγραφζασ, αλλά προπαντόσ ο αγαπθτόσ ςε όλουσ εμάσ Καϊρινόσ ςυντοπίτθσ μασ, ο Χάρθσ ο Τςιλτικλισ .
Θ απϊλεια είναι μεγάλθ και τα λόγια που μποροφν να περιγράψουν αυτιν τθν εξζχουςα λαμπρι προςωπικότθτα
ςίγουρα δεν καλφπτονται με τα ολίγα ςτερνά που του αφιερϊνουμε από ψυχισ ςιμερα οι Καϊρινοί τθσ Ελλάδοσ.
Ο Χάρθσ μπορεί επάξια να κατζκτθςε ςθμαντικζσ κζςεισ ςε όποιο τομζα αςχολικθκε επαγγελματικά, ωςτόςο
ποτζ του δεν ξζχαςε τισ ρίηεσ του, ωσ Καϊρινόσ ζδωςε το παρϊν του ςτουσ Καϊρινοφσ ςυλλογικοφσ φορείσ τθσ
Ακινασ και άφθςε ανεξίτθλθ τθν ςφραγίδα του ςτο πζραςμά του από αυτοφσ. Στον Σφλλογο Ελλινων Καϊρου μασ
τίμθςε κατζχοντασ τθν κζςθ του Αντιπροζδρου, όπου θ δράςθ του μασ δίδαξε πολλά.
Φίλε μασ Χάρθ, οι Καϊρινοί τθσ Ελλάδοσ με μεγάλθ κλίψθ και οδφνθ ςου απευκφνουν το ςτερνό αντίο, κα μασ
λείψεισ πολφ, ςου ευχόμαςτε καλό ταξίδι και κα ςε κυμόμαςτε για πάντα.

Ξιχάλθσ Ξπίςκοσ—Σρόεδροσ Υυλλόγου Ελλινων Μαϊρου
Στισ 20 Απριλίου 2016, θ οικογζνειά του και λίγοι, πολφ καλοί του φίλοι, ςυνοδεφςαμε το Δρα Χαράλαμπο (Χάρθ)
Τςιλτικλι ςτθν τελευταία του κατοικία. Τον Χάρθ , τον Καϊρινό, Αμπετειανό Αιγυπτιϊτθ, πάντα ευγενικό και ς' όλθ
του τθ ηωι με το χαμόγελο, ζλλθνα επιςτιμονα ιατρό βιοπακολόγο , πολφγλωςςο λεπτολόγο άνκρωπο, ο οποίοσ
ςε κάκε περίπτωςθ γνϊριηε πϊσ να φερκεί και τι να πει.
Γεννικθκε ςτο Κάιρο όπου τελείωςε το Ελλθνικό Γυμνάςιο. Ορφανόσ και από τουσ δφο του γονείσ από τα 14 του
χρόνια ιλκε ςτθν Ελλάδα για ανεφρεςθ εργαςίασ και μπικε ςτθν Λατρικι Σχολι του Ρανεπιςτθμίου τθσ Ακινασ.
Το 1964 ζλαβε το πτυχίο ιατρικισ. Εκπόνθςε τθ Διδακτορικι διατριβι ςτο Μικροβιολογικό Εργαςτιριο του Σιςμανογλείου Νοςθλευτικοφ Λδρφματοσ και αναγορεφτθκε διδάκτωρ το 1967. Το 1974 απζκτθςε τθν ειδικότθτα τθσ
Κλινικισ Χθμείασ. Εργάςκθκε και, χρονικά, υπιρξεΔιευκυντισ του Μικροβιολογικοφ εργαςτθρίου - ςτο Σιςμανόγλειο 1972 – 1976 - ςτο Δρομοκαΐτιο Κεραπευτιριο 1979 – 1980 - ςτο Γενικό Νοςοκομείου Ραμμακάριςτοσ 1980 1985 και το 1986, εξελζγθ Διευκυντισ τθσ Σχολισ Επαγγελματιϊν Υγείασ και Ρρόνοιασ του Τεχνολογικοφ Εκπαιδευτικοφ Λδρφματοσ τθσ Ακινασ. Από τότε επανεκλζγεται Διευκυντισ το 1988, 1990,1995 και το 1997 εκπροςϊπθςε με Υπουργικι απόφαςθ το Τ.Ε.Λ. για 3 χρόνια ςτο Γνωμοδοτικό Συμβοφλιο για τα Ναρκωτικά. Ρολφ τιμθτικό για
τον ίδιο το ότι υπιρξε προςωπικόσ ιατρόσ του Ρροζδρου τθσ Δθμοκρατίασ Κωνςταντίνου Τςάτςου και του Ρροζδρου τθσ ΕΔΑ Θλία Θλιοφ.
Υπιρξε Α’ Αντιπρόεδροσ του Ελλθνικοφ τμιματοσ τθσ Διεκνοφσ 'Ζνωςθσ για τα Ανκρϊπινα Δικαιϊματα, Α’ Αντιπρόεδροσ του Συλλόγου Αμπετείου Σχολισ και Α’ Αντιπρόεδροσ του Συλλόγου Ελλινων Καΐρου, Ειδικόσ Γραμματζασ
και Ζφοροσ Ρολιτιςτικϊν του Συνδζςμου Αιγυπτιωτϊν Ελλινων.
Συνζγραψε 3 διδακτικά βιβλία, το δε 4ο βιβλίο με τίτλο "Μυκοβακτθρίδια" κυκλοφόρθςε το 1985 και βραβεφτθκε
από τθν Ακαδθμία Ακθνϊν. Επίςθσ ςυνζγραψε (2004) το "Θ Λατρικι ςτθν Αρχαία Αίγυπτο" για το οποίο ηιτθςε,
τιμθτικά από τον γράφοντα και τθ ςυμπολίτιςςά του, ςυγγραφζα κ.Ρζρςα Κουμοφτςθ να κάνουν (Οκτϊβριο
2005) τθν παρουςίαςι του ςτο Μορφωτικό Κζντρο τθσ Αιγυπτιακισ Ρρεςβείασ. Συνζγραψε επίςθσ το " Εςτι μεν
ουν Ελλάσ και θ Μακεδονία" (εκδ. όμιλοσ ΛΩΝ).
Με πολλζσ τιμθτικζσ διακρίςεισ και βραβεία, μεταξφ των οποίων "Τιμθτικό Ρλακίδιο" και Δίπλωμα Τιμισ (1999)
του Επιςτθμονικοφ Συμβουλίου του Λνςτιτοφτου Τεχνολογικισ Εκπαίδευςθσ" ςε αναγνϊριςθ ςυνειςφοράσ του ςτο
ζργο τθσ ανάπτυξθσ τθσ Τριτοβάκμιασ Τεχνικισ Εκπαίδευςθσ κατά τθ διάρκεια τθσ κθτείασ του ωσ Ρροζδρου και
Ρροϊςταμζνου του Λ.Τ.Ε. Τθν 1 Μαρτίου 2000 το ΔΣ του Συλλόγου Αποφοίτων Αμπετείου Σχολισ που εδρεφει ςτο
Κάιρο, ςε " Ζνδειξθ Τιμισ και Εκτιμιςεωσ" του απζνειμε, ςε πανθγυρικι τελετι, Μετάλλιο του Χρυςοφ Λωβθλαίου
του Συλλόγου ςυνοδευόμενο από τιμθτικό δίπλωμα.
Χάςαμε ζνα Καλό, ζνα Άξιο Άνκρωπο, ζνα Καλό Φίλο. Συλλυποφμαι τθν αγαπθτι του ςφηυγο που ςτάκθκε κοντά
του και τον ςτιριξε τόςα χρόνια και κάκε μζλοσ τθσ οικογζνειάσ του.

Ξιχάλθσ Χ. Μωβαίοσ.
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ΦΑΠΘ ΦΡΧ 1965
ΑΞΕΟΦΑΥ -ΣΑΣΑΟΙΜΡΝΑΡΧ-ΑΟΑΥΡΧΦΗΘΥ-ΜΑΤΜΑΥΘΟΑΥ————-ΣΤΑΥΙΟΡΥ
ΞΣΕΜΑΦΡΤΡΥ-ΜΕΝΑΛΔΙΦΘΥ– ΦΡΝΙΡΥ-ΞΣΑΤΑΞΙΝΘΥ

Από τθν εκδρομι ςτθν
Ακινα των αποφοίτων
του 2016 τθσ Αμπετείου
Υχολισ
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Φωτογραφία τθσ 3θσ Δθμοτικοφ ςτθν παλιά Αμπζτειο τθν 15θ Απριλίου 1938 από το
άλμπουμ τθσ οικογζνειασ Ακάρα ςτθν Μφπρο.

Φωτογραφία του κ. Σαπαδόπουλου ςτο τελευταίο μάκθμα τθσ Μοςμογραφίασ ςτθν
ζκτθ Γυμναςίου ( Σρακτικό – 1963).

