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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
Αγαπθτοί Αμπετειανοί ςε όλο τον κόςμο,
Μετά τθν ανάπαυλα των ψυχϊν και των ςωμάτων το καλοκαίρι, που εφχομαι ςε όλουσ να ιταν μια αξζχαςτθ εμπειρία, ιρκε θ ϊρα και πάλι να ριχτοφμε ςτθ μάχθ τθσ ηωισ με αιςιοδοξία και δθμιουργικότθτα. Μακάρι ο
ψυχικόσ δεςμόσ που ενϊνει όλουσ εμάσ τουσ απόφοιτουσ τθσ Αμπετείου, όπου κι αν μασ οδιγθςε θ μοίρα μασ,
να μασ κάνει πιο δυνατοφσ και πιο πρόκυμουσ για κοινζσ δράςεισ.
Αυτι θ επικυμία για ςυνεργαςία μεταξφ μασ φαίνεται τελευταία να ζχει εμπνεφςει πολλοφσ από εμάσ και
να ςυηθτείται ζντονα πϊσ κα μποροφςε να πραγματοποιθκεί. Ζνα εξαίρετο παράδειγμα είναι μια νζα πρωτοβουλία του ςχολείου μασ που φαίνεται να άγγιξε τθν ψυχι πολλϊν εκλεκτϊν αποφοίτων. Ρράγματι το Σεπτζμβριο,
με πρωτοβουλία του Συλλόγου μασ ςτθν Ακινα, εμοφ και του κ. Ρεηά, ςυναντικθκε ο διάςθμοσ μουςικόσ του
ςχολείου μασ κ. Γιϊργοσ Delphis (Κουςανζλλοσ για όλουσ εμάσ τουσ παλιοφσ ςυμμακθτζσ του) με τον υπεφκυνο
ςτρατθγικοφ ςχεδιαςμοφ τθσ Αμπετείου κ. Γιάννθ Τηουμζρκα (Φιλόλογο, Ηωγράφο και Γλφπτθ, MSc, MPA), ο οποίοσ του ανζλυςε το φιλόδοξο διεκνζσ πολιτιςτικό project που ζχει αναλάβει θ Σχολι για τθν τρζχουςα ςχολικι
χρονιά: να ανεβάςουμε τθν τραγωδία του Ευριπίδθ Ελζνθ ωσ χορόδραμα με τθ ςυμμετοχι ςχολείων από τθν Αίγυπτο και το εξωτερικό (αναλυτικότερα, ςτο ςθμείωμα του Κάδμου και ςτθν νζα ιςτοςελίδα του ιδρφματοσ
www.idryma-abet.gr ). Ο αγαπθτόσ μασ πιανίςτασ τθσ Ππερασ του Ραριςιοφ και ςυνκζτθσ με τεράςτια διεκνι
εμπειρία όχι μόνο ενκουςιάςτθκε από τθν ιδζα αλλά ανζλαβε αμζςωσ τθν ευκφνθ να ςυνκζςει αυκεντικι μουςικι για τθν παράςταςθ και να δϊςει όλεσ του τισ δυνάμεισ, ϊςτε και άλλοι Αμπετειανοί να εμπλακοφν δθμιουργικά ςε αυτό. Ζτςι, εκπαιδευτικοί του ςχολείου μασ, μακθτζσ και απόφοιτοι ζρχονται για πρϊτθ φορά να δουλζψουν μαηί εκελοντικά για μια μεγάλθ προςπάκεια αντάξια τθσ παράδοςισ μασ. Ευελπιςτϊ ότι και άλλοι απόφοιτοι και ςχολεία από όλο τον κόςμο κα ζρκουν να ςυμμετάςχουν και ότι κα ςτθρίξουν το ανζβαςμα τθσ παράςταςθσ τόςο ςτο Κάιρο, όςο και ςτθν Ακινα. Να υπενκυμίςω εδϊ ότι κα τα ποφμε και από κοντά ςτισ 23 Οκτωβρίου
που κα γιορτάςουμε τα 20 χρόνια του Συλλόγου μασ.
Με αυτζσ τισ ςκζψεισ και αυτό το όραμα ςασ καλωςορίηω όλουσ ςτθ νζα και βακιά ανανεωμζνθ ζκδοςθ
του Κάδμου και εφχομαι ςε όλουσ οι αναμνιςεισ από το ςχολείο να ςασ ςυντροφεφουν γόνιμα ςτθ ηωι και νζεσ
αναμνιςεισ να γεννθκοφν μζςα από κοινζσ δράςεισ. Γιατί, όπωσ λζει και ο Αριςτοτζλθσ, με δράςθ κατακτοφμε τισ
αρετζσ, όπωσ και τισ τζχνεσ.

ΚΑΔΜΟΣ—ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΜΡΕΤΕΛΟΥ ΣΧΟΛΘΣ

4

Ο Χαιρετιςμόσ του Αρχιςυντάκτθ
……….γράφει ο Λάκθσ Πεηάσ
Αγαπθτοί μασ φίλοι και φίλεσ του Συλλόγου μασ και του ΚΑΔΜΟΥ,
Λίγο κακυςτερθμζνα ςασ ζρχεται ο ΚΑΔΜΟΣ ςτον Οκτϊβρθ αυτι τθν φορά. Κζλαμε να ζχουμε, μζςα ς’
αυτό το τεφχοσ, λεπτομζρειεσ και φωτογραφίεσ από τθν πολφ επιτυχθμζνθ εκδιλωςθ του Συλλόγου μασ, ςε ςυνεργαςία με τον Σφνδεςμο Αιγυπτιωτϊν Ελλινων και υπό τθν αιγίδα και φιλοξενία του Διμου Αμαρουςίου, με
τίτλο «Αιγυπτιϊτικοσ Ευεργετιςμόσ» του Νίκου Νικθταρίδθ. Ράνω από 200 άτομα παρακολοφκθςαν τθν παρουςίαςθ του Νίκου και κα είχαμε τουλάχιςτον 250 αν ο καιρόσ ιταν καλλίτεροσ και οι καρζκλεσ ςτθν αίκουςα περιςςότερεσ. Ιταν μια μεγάλθ επιτυχία του Νίκου, του Τάκθ Σφακιανόπουλου, του Μίμθ Ριερι και τθσ Καίτθσ Μπαραμίλθ που εργάςτθκαν ςκλθρά, μεκοδικά και το αποτζλεςμα ιταν μια αξιοπρεπισ, άρτια οργανωμζνθ παρουςίαςθ. Το πλιρεσ βίντεο με «camera-woman» τθν Καίτθ και τθν επεξεργαςία του Τάκθ κα το βρείτε ςτθν διεφκυνςθ
https://www.youtube.com/watch?v=t-Or6Oq1Ak0.
Το Οκτωβριανό μασ τεφχοσ είναι γεμάτο από Αμπετειανά ταλζντα. Μια φωτογραφία που μου ζδωςε ο Νίκοσ Βλαςςόπουλοσ τθσ αδελφισ του και αξζχαςτθσ φίλθσ μασ Βεατρίκθσ, ντυμζνθ Αμαλία, με τθν αγαπθμζνθ τθσ
φίλθ Νανά Ευςτακιάδου, ςε κεατρικι παράςταςθ τθσ Αμπετείου, κα ςασ κυμίςει τισ όμορφεσ κοπζλεσ που κλθρονόμθςε θ Αμπζτειοσ όταν ζκλειςε το Αχειλλοποφλειο ςτο Κάιρο. Το άρκρο τθσ Νανάσ, που ςυνοδεφει τθν φωτογραφία, κα ςασ ςυγκινιςει. Είμαι πανευτυχισ που θ Νανά αποδζχτθκε μια πρόταςι μασ και κα ζχει τθν δικι τθσ
ςτιλθ ςε κάκε τεφχοσ του ΚΑΔΜΟΥ από το τεφχοσ του Λανουαρίου.
Ζνα θμιβιογραφικό αφιγθμα, «Ευτυχία», είναι θ τελευταία λογοτεχνικι παρουςία τθσ ςυμπακζςτατθσ Θλιουπολίτιςασ φίλθσ μασ και τακτικισ ςυνεργάτιδασ του ΚΑΔΜΟΥ, Ζφθσ Χαλκιά-Μαλαχία. Με τθν Ζφθ μεγαλϊςαμε μαηί ςτθν όμορφθ Θλιοφπολθ των καιρϊν μασ και, επιτζλουσ, με το άρκρο τθσ αυτό, κατάλαβα γιατί δεν ανταποκρίκθκε ποτζ ςτθν παιδικι μου αγάπθ για εκείνθ …υπιρχε ζνασ μελαψόσ πραςινομάτθσ Αιγφπτιοσ που είχε
κατακτιςει τθν παιδικι τθσ καρδιά!
Θ θμερομθνία 26 Λανουαρίου 1952 ιταν μια ιςτορικι μζρα για τθν αγαπθμζνθ μασ Νειλοχϊρα. Ραραιτικθκε και ζφυγε ο Φαροφκ και ιρκε ο Νάςερ, πρϊτα με τον Ναγκίμπ μπροςτά και μετά παντοδφναμοσ και ιρωασ
όλων των Αράβων. Εγϊ ιμουν 7 χρονϊν και ςτο Δθμοτικό τθσ Μελαγχροινείου, ο Κϊςτασ Φζρρθσ ιταν ςε μία
τάξθ τθσ Αμπετείου και είχε μάκθμα Νζων Ελλθνικϊν με κακθγθτι τον κφριο Λιοφρθ. Το κζμα, ο Αλεξανδρινόσ
ποιθτισ Καβάφθσ. Ξαφνικά το μάκθμα διακόπτεται από τον επιςτάτθ τθσ ςχολισ που λζει κάτι ςτο αυτί του Λιοφρθ. Ζξω ακοφγονται φωνζσ διαδθλωτϊν που γίνονται πιο δυνατζσ όςο περνάει θ ϊρα. Θ επανάςταςθ ζχει ξεκινιςει ςτθν Αίγυπτο και ο Κϊςτασ Φζρρθσ, ςτα κρανία τθσ Αμπετείου, γράφει το πρϊτο του κινθματογραφικό ςενάριο! Απόςπαςμα από το ςενάριο αυτό με τίτλο «ΚΟΥΜΡΙ ΕΛ ΛΕΜΟΥΝ» κα βρείτε ςτον ΚΑΔΜΟ του Οκτωβρίου.
Ο Ακαδθμαϊκόσ Χριςτοσ Ηερεφόσ γεννικθκε ςτο Κάιρο και είναι 4θ γενιά Αιγυπτιϊτθσ. Ο προπάπποσ του
Ραναγιϊτθσ Ηερεφόσ ζφταςε ςτθν Αλεξάνδρεια το 1840, ο παπποφσ του και ο πατζρασ του γζννθμα κρζμμα τθσ
Αλεξάνδρειασ και ο Χριςτοσ γεννικθκε ςτο Κάιρο και ςποφδαςε ςτθν Αμπζτειο. Ζνα ςφντομο βιογραφικό του
Χριςτου κα βρείτε, μαηί με το άρκρο του, ςτθν ςτιλθ του ΚΑΔΜΟΥ «Αιγυπτιϊτθσ πατζρασ Ακθναίοσ υιόσ». Είναι
μεγάλθ τιμι για τον ΚΑΔΜΟ να φιλοξενιςει ςτισ ςελίδεσ του τον Χριςτο Ηερεφό, ζναν άνκρωπο που κάνει όλουσ
εμάσ τουσ Αιγυπτιϊτεσ, ανά τθν υφιλιο, περιφανουσ. Θ ςυνικθσ πολυλογία ςτον χαιρετιςμό του Αρχιςυντάκτθ
εδϊ παίρνει …ρεπό!
Είχαμε κλείςει τθν ςτιλθ Αμπετειανοί ςτο εξωτερικό «en famille” με ζναν φίλο ςτθν Αυςτραλία που τελευταία ςτιγμι δεν μπόρεςε να μασ ςτείλει φωτογραφία και ςφντομο βιογραφικό. Επειδι ςτισ αρχζσ τθσ δεκαετίασ
του ’80 ηοφςα ςτθν Νζα Υόρκθ και ιμουν μζλοσ του Συλλόγου Αιγυπτιωτϊν ΘΡΑ και Καναδά, μια φωτογραφία
με αγαπθμζνουσ φίλουσ Αιγυπτιϊτεσ από Νζα Υόρκθ, Μόντρεαλ και Τορόντο καλφπτει το κενό που άφθςε τθν
τελευταία ςτιγμι ο φίλοσ από τα μακριά.
Ζχω ακοφςει πολλζσ ιςτορίεσ για το πϊσ ιταν οι εκδρομζσ τθσ Αμπετείου ςτθν Μονι τθσ Αγίασ Αικατερίνθσ
ςτο Σινά, πριν τα μοντζρνα ποφλμαν, τθν υπόγεια ταχεία οδό κάτω από το κανάλι και τον αςφαλτοςτρωμζνο δρόμο μζςα από τθν ζρθμο του Σινά. Ρεριζγραψα όςο καλλίτερα μποροφςα αυτζσ μου τισ εντυπϊςεισ ςτον ςκιτςογράφο μασ Σταφρο και το ςκίτςο του για το τεφχοσ του Οκτωβρίου είναι ζνα μικρό ζργο τζχνθσ. Ελπίηω να γελάςε-
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τε λίγο και οι παλαιοί Αμπετειανοί, που ζκαναν αυτιν τθν εκδρομι τότε, να δικαιϊςουν τθν φανταςία μου και να
ςυγχαροφν τον καταπλθκτικό μασ ςκιτςογράφο, Σταφρο Γεωργιάδθ.
Ο ΚΑΔΜΟΣ ςτο τεφχοσ αυτό επίςθσ παρουςιάηει τουσ ελλθνικοφσ παραδοςιακοφσ χοροφσ τθσ Καίτθσ Μπαραμίλθ, από τθν πανζμορφθ Κεντρικι Μακεδονία, το Αιγυπτιακό λαογραφικό ςκίτςο του Άλεξ Γκρζισ, με τα αγαπθμζνα μασ μάγκοσ, τθν ςτιλθ τθσ Αμπετείου με τα «Θεματικά Ενκυμιματα από τα Αιγυπτιϊτικα Αγαπιματα»
του Αμπετειανοφ κακθγθτι κ. Λάμπρου Μπενοβία, μία ανάμνθςθ-αφιγθμα από τθν παλαιά Αμπζτειο, Αλ Μάτουα, το Σουγιαδάκι, του Αμπετειανοφ από το Μόντρεαλ του Καναδά, Χρίςτου Χριςτοφόρου, απόφοιτο του
1950 και τθν κριτικι βιβλίου τθσ Ρζρςασ Κουμοφτςθ για το τελευταίο βιβλίο του Ανδρζα Γιοβάνου, «Ψεφτικεσ
Ηωζσ». Ο Ανδρζασ μου είπε ότι ετοιμάηει το τρίτο του βιβλίο και θ ελλθνικι μετάφραςθ του πρϊτου του βιβλίου,
HELIOPOLIS, είναι ςχεδόν ζτοιμθ. Τϊρα κατάλαβα γιατί τον τελευταίο καιρό ο ίκοσ είχε χακεί τελείωσ από τθν
παρζα μασ. Επίςθσ ο ΚΑΔΜΟΣ παρουςιάηει το νζο βιβλίο «Μφρκα» του Αμπετειανοφ Μαριαντϊνθ Ρολίτθ, πολλζσ, πολλζσ φωτογραφίεσ από παραςτάςεισ ςτο Θζατρο τθσ Αμπετείου, το οποίο, όπωσ μασ πλθροφόρθςε ο πρόεδροσ Νικόλασ Βαδισ ανακαινίηεται με ςφγχρονα οπτικοακουςτικά μθχανιματα και ςκθνικζσ εγκαταςτάςεισ.
Ο Αντιπρόεδροσ του Συλλόγου μασ και κατά τθν ταπεινι μου γνϊμθ, από τουσ καλλίτερουσ ορκοπεδικοφσ
γιατροφσ τθσ Ελλάδοσ, Μιλτιάδθσ αδόπουλοσ- Μαρνζλλοσ γράφει για τα τελευταία επιτεφγματα τθσ επιςτιμθσ
του ςχετικά με το Σφνδρομο Διαβθτικοφ Ροδιοφ. Καλά κα κάνουμε όλοι να το διαβάςουμε προςεκτικά και να
ακολουκιςουμε τισ ςυμβουλζσ του. Θ Μαρία Αδαμαντίδου - Κουτρουμπάκθ γράφει, με το μοναδικό τθσ ςτυλ
όπωσ πάντα, με ωραίεσ φωτογραφίεσ, για μια ςυγκινθτικι βραδιά μνιμθσ ςτο Αχιλλοποφλειο Ραρκεναγωγείο
Καΐρου το 1993. Από το λεφκωμα του Τάκθ Σφακιανόπουλου πιραμε μια ζκκεςθ ιδεϊν του Μιχαιλ Ελευκερίου για τον Νείλο με κάτι απίκανεσ ηωγραφιζσ με ςκθνζσ γφρω από το οικοςφςτθμα του μεγάλου Αιγυπτιακοφ ποταμοφ. ωτάμε τουσ αναγνϊςτεσ του ΚΑΔΜΟΥ, ποιοσ ιταν ο Μιχαιλ Ελευκερίου, πότε ιταν ςτθν Αμπζτειο και τι
απζγινε το φανερό ταλζντο που είχε ςτθν ηωγραφικι. Ζνα ενδεικτικό ζτουσ 1936-37 από τθν Ξενάκειο Αςτικι
Σχολι Αρρζνων του Αμπετειανοφ Αναςταςίου Μαδουρόπουλου μασ ζδωςε ο γιοσ του Αντϊνθσ. Το δθμοςιεφομε
ευχαρίςτωσ και ηθτάμε από τουσ αναγνϊςτεσ μασ να μασ ςτείλουν Ενδεικτικά ι Απολυτιρια από τα χρόνια τουσ
ςτθν Αμπζτειο, Ξενάκειο, Αχιλλοποφλειο ι Μελαγχροίνειο.
Τθν τραγωδία Ελζνθ του Ευριπίδθ κα ανεβάςει θ Κεατρικι Ομάδα τθσ Αμπετείου Σχολισ ςτο Κάιρο ωσ Χορόδραμα. Θ Ελζνθ, ςτθν τραγωδία του Ευριπίδθ, δεν το ςκάει με τον Ράρθ ςτθν Τροία, αλλά αφινει τθν Σπάρτθ
και τον Μενζλαο και πάει... Αίγυπτο με ζναν Φαραϊ! Τθν ςκθνοκεςία και τθν επεξεργαςία κειμζνου ζχει ο υπεφκυνοσ ςτρατθγικοφ ςχεδιαςμοφ τθσ Αμπετείου Σχολισ, ο φιλόλογοσ, ηωγράφοσ και γλφπτθσ Γιάννθσ Τηουμζρκασ
και τθν μουςικι για τθν παράςταςθ κα ςυνκζςει ο Λάκθσ Κουςανζλλοσ, ςυγνϊμθ...Γιϊργοσ Δζλφθσ.
Τζλοσ όλοι εμείσ ςτο ΔΣ του Συλλόγου μασ είχαμε μια ευχάριςτθ ζκπλθξθ. Με μεγάλθ χαρά μάκαμε ότι ςε
Διεκνζσ Συνζδριο με κζμα τθν «Ενςωμάτωςθ λειτουργιϊν ςε πολυμερι υλικά» που ζγινε ςτο τζλοσ Σεπτεμβρίου
ςτο «Potsdam University» τθσ Γερμανίασ, ςτα πλαίςια του οποίου παρουςιάςκθκαν 86 ερευνθτικζσ εργαςίεσ ςε
«posters», το βραβείο ζλαβε θ Αφροδίτθ Δωρίτθ, κόρθ του Αμπετειανοφ Απόςτολου Δωρίτθ, απόφοιτου 1962
και Ειδικοφ Γραμματζα του ΔΣ του Συλλόγου μασ και τθσ Ραυλίνασ Καραναςτάςθ, Κακθγιτριασ Αρχαιολογίασ
ςτο Ρανεπιςτιμιο Κριτθσ. Τϊρα κατάλαβα γιατί ςτο τελευταίο μασ Συμβοφλιο ακόμα και τα ….αυτιά του Απόςτολου χαμογελοφςαν με υπερθφάνεια. Ρεριςςότερεσ πλθροφορίεσ για τθν Αφροδίτθ Δωρίτθ ςτισ ςελίδεσ του ΚΑΔΜΟΥ που ζχετε μπροςτά ςτθν οκόνθ ςασ.
Θ Συντακτικι επιτροπι του περιοδικοφ ςασ, Νικόλασ Βαδισ, Μίμθσ Ριερισ, Καίτθ Μπαραμίλθ, Λιδα Καρρά και εγϊ ςασ ευχόμαςτε καλό διάβαςμα και καλό φκινόπωρο.

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. Γράψε το!
και ςτείλε το ςτθν ςυντακτικι επιτροπι του Κάδμου. Σα υπόλοιπα κα τα φροντίςουμε εμείσ.
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Το Σκίτςο του Κάδμου
….ςχεδιάηει ο ταφροσ Γεωργιάδθσ

Εκδρομι τθσ Αμπετείου ςτο Σινά τθν δεκαετία του ϋ50
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Θζμα : Αιγυπτιϊτθσ Ρατζρασ Ακθναίοσ υιόσ
…….γράφει ο Αμπετειανόσ Χριςτοσ Ηερεφόσ
Κακθγθτισ, Ακαδθμαϊκόσ— Επόπτθσ του Κζντρου Ερεφνθσ
Φυςικισ τθσ Ατμοςφαίρασ και Κλιματολογίασ τθσ Ακαδθμίασ Ακθνϊν
Το ερϊτθμα που τζκθκε από το περιοδικό αφορά ςτισ διαφορζσ ςτο περιβάλλον που μεγάλωςε θ γενιά των δεκαετιϊν ’40, ’50 και ‘60 ςτο Κάιρο και ςε αυτό όπου μεγάλωςαν τα παιδιά μασ ςτθν Ελλάδα
ςτισ δεκαετίεσ μετά το ‘80 και μζχρι ςιμερα. Κατ’ αρχιν ο προπάπποσ μου εκ πατρόσ, Ραναγιϊτθσ Ηερεφόσ,
ζφκαςε ςτθν Αλεξάνδρεια κατά το 1840, ο παπποφσ μου, Νικόλαοσ Ρ. Ηερεφόσ, γεννικθκε ςτθν Αλεξάνδρεια το
1842, ο πατζρασ μου, Στυλιανόσ Ν. Ηερεφόσ, γεννικθκε ςτθν Αλεξάνδρεια το 1881 και εγϊ γεννικθκα ςτο Κάιρο
το 1943. Θ μεταφορά από τθν Κριτθ ςτα Κφκθρα και μετά ςτθν Αλεξάνδρεια υπιρξε βίαιθ, όπωσ και βίαια ιταν
τα γεγονότα που χαρακτιριςαν τθν πτϊςθ του Χάνδακα και ςτθ ςυνζχεια τα Ορλωφικά, λίγεσ δεκαετίεσ μετά τα
οποία ζγινε και θ μετανάςτευςθ του προπάππου ςτθν Αίγυπτο.
Το τι ζδωςαν οι πρόγονοι μζχρι τον παπποφ μου είναι πολφ δφςκολο να το βρω ι και να το περιγράψω.
Ξζρω όμωσ ότι ο παπποφσ μου ςαν ζμποροσ ςτθν Αλεξάνδρεια ζδωςε αρχζσ θκικισ τάξθσ, εντιμότθτασ και εξαιρετικοφ ςεβαςμοφ ςτουσ νόμουσ και ςτα κεία ςτον πατζρα μου, ζνα μζροσ των οποίων μετζφερε ςε εμζνα και
ςτα μεγαλφτερα αδζλφια μου. Στο ςπίτι μασ ςτο Κάιρο κυριαρχοφςε πάντα ο νόςτοσ, προφανϊσ κατάλοιπο από
τουσ Ηερεφοφσ αλλά και ενιςχυμζνοσ από τθ μθτζρα μου, θ οποία ιταν Ελλαδίτιςςα και με μεγάλθ επικυμία επαναπατριςμοφ. Πμωσ ο πατζρασ μου δεν ενζδιδε ςτο νόςτο γιατί δεν εμπιςτευόταν τουσ Ελλαδίτεσ, αλλά ταυτόχρονα δεν ζπαυε να ακοφει κάκε βράδυ το ελλθνικό πρόγραμμα από το ραδιόφωνο και όταν τελείωνε το πρόγραμμα και άρχιηε ο Εκνικόσ Φμνοσ όςοι ιμαςταν γφρω από το ραδιόφωνο ςθκωνόμαςταν όρκιοι. Σε όλα ότι
γινόντουςαν ςτο ςπίτι κυριαρχοφςε θ αξία του «ζδωςα το λόγο μου», αλλά ταυτόχρονα κυριαρχοφςε και ο αμοιβαίοσ ςεβαςμόσ, μια καλι πρϊτθ βιβλιοκικθ και πολλι μουςικι, ςτθν οποία είχαν μεγάλθ κλίςθ και οι δφο γονείσ μου. Αυτι τθν κλθρονομιςαμε και εγϊ και ο γιοσ μου.
Ζφυγα νωρίσ από τθν Αίγυπτο κουβαλϊντασ τισ αξίεσ τθσ οικογζνειασ αλλά και τθν υπακοι και το ςεβαςμό
ςτθν τάξθ (μολονότι ιμουν πολφ άτακτοσ) που μασ είχε επιβάλει ο Κονάσ και οι κακθγθτζσ μασ ςτθν Αμπζτειο,
για τουσ οποίουσ πάντα κα διατθρϊ τθ γλυκιά ανάμνθςθ για τα πνευματικά εφόδια που μασ ζδωςαν. Σποφδαςα,
εργάςκθκα, παντρεφτθκα τθ φιλόλογο-αρχαιολόγο Ζφθ Ξθροτφρθ και ηιςαμε και ηοφμε ςε Ακινα και Κεςςαλονίκθ. Αποκτιςαμε ζναν γιο, ο οποίοσ γεννικθκε ςτθν Ακινα αλλά μεγάλωςε ςτθ Κεςςαλονίκθ, ςποφδαςε ςτθν
Αγγλία και ςτθν Αμερικι Αρχιτζκτονασ και είναι ςιμερα Αναπλθρωτισ Κακθγθτισ ςτο Ανοικτό Ρανεπιςτιμιο.
Τισ ίδιεσ αξίεσ που είχαμε ςτο Κάιρο, ςτθν οικογζνεια, βρικα και ςτθν οικογζνεια τθσ Ζφθσ. Ιδθ ο πατζρασ
τθσ και ο κείοσ τθσ ζγραψαν ιςτορία ςτθν κοινωνιολογία και ςτθ λογοτεχνία. Εγϊ προςπάκθςα ςτο λίγο χρόνο
που είχαμε για να βριςκόμαςτε μαηί με τον Στζλιο (διότι ταξίδευα ςτο εξωτερικό λόγω των επαγγελματικϊν υποχρεϊςεων ςχεδόν κάκε 10 μζρεσ) ζςτω και ςε αυτά τα μικρά χρονικά διαςτιματα με τθ ςειρά μου να κεντρίςω
το ενδιαφζρον του παιδιοφ μου, εκτόσ των οικογενειακϊν παραδόςεων αλλά και ςτα κζματα του περιβάλλοντοσ. Οι εξαιρετικζσ του επιδόςεισ και ςτθν Ελλάδα ςαν μακθτισ αλλά και ςτθν Αγγλία και τθν Αμερικι και θ μετζπειτα εξζλιξι του ςτθ βακμίδα του Αναπλθρωτι Κακθγθτι νομίηω είναι ζνα δείγμα επιτυχίασ και όπωσ ξζρουμε κάκε επιτυχία ζχει τισ ρίηεσ τθσ πάντοτε ςτθν οικογζνεια και ςτα ςχολεία.
Κα πρζπει ςτο ςθμείο αυτό να παρατθριςω βζβαια ότι απομόνωςα τα δφο περιβάλλοντα ςτα οποία μεγάλωςα εγϊ ςτο Κάιρο και ο γιοσ μου ςτθ Κεςςαλονίκθ περιορίηοντάσ τα ςτο ςπίτι και ςτο ςχολείο. Χρονικά
όμωσ, τα περιβάλλοντα αυτά διαφζρουν ςθμαντικά για εξωγενείσ λόγουσ. Ρρϊτον, οι δεκαετίεσ του ’50 και ’60
ιταν τελείωσ διαφορετικζσ από τισ δεκαετίεσ του ’80 και του ’90. Οι δεκαετίεσ του ’50 και ’60 ιταν δεκαετίεσ ανάκαμψθσ από τισ πλθγζσ του Β’ Ραγκοςμίου Ρολζμου, δεκαετίεσ ελπίδασ, αλλά και δεκαετίεσ αςάφειασ λόγω
τθσ γνωςτισ επανάςταςθσ του Νάςερ και του «εκπατριςμοφ» μασ από τθν Αίγυπτο ςτθν Ελλάδα. Οι δεκαετίεσ
του ’80 και του ’90 αντίκετα, ιταν δεκαετίεσ ςτισ οποίεσ ο ζξω χϊροσ κυριαρχικθκε από πολιτικζσ ψευδαιςκιςεισ και από το ςθμαντικότερο ίςωσ γεγονόσ τθσ νεότερθσ ιςτορίασ τθσ χϊρασ, τθν ζνταξι μασ ςτθν ΕΕ. Συμπίπτουν δε αυτά με τθν ειςβολι τθσ πλθροφορικισ ςτθν κακθμερινι μασ ηωι και ςτθ δθμιουργία νζων άυλων ανκρϊπινων «εργαλείων» που οδιγθςαν και οδθγοφν ςτθν εικονικι πραγματικότθτα.
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Το εξωγενζσ περιβάλλον άλλαξε ριηικά, τόςο ςτο Κάιρο όςο και ςτθν Ελλάδα. Ο χρόνοσ μετάβαςθσ από τθν
εικονικι ςτθν αλθκινι πραγματικότθτα δυςτυχϊσ αυξάνεται ςυνεχϊσ, αφαιρϊντασ από τισ νζεσ γενιζσ εκείνεσ τισ
εμπειρίεσ και εκείνεσ τισ αναμνιςεισ με τισ οποίεσ μεγάλωςε θ γενιά μου και οι γενιζσ των προγόνων μασ. Είναι
ζνα κζμα δφςκολο, το οποίο εάν το ςυνειδθτοποιιςει κανείσ γριγορα μπορεί να διαχειριςκεί και τουσ δφο χρόνουσ, και τθσ εικονικισ και τθσ αλθκοφσ πραγματικότθτασ, ζτςι ϊςτε να παραμείνει άνκρωποσ με τα ιδεϊδθ του
και τισ θκικζσ και ςτακερζσ βάςεισ που πιρε ςτθν οικογζνειά του και ςτα ςχολεία του.
Στθν οικογζνειά μασ πάντοτε προτάςςαμε τθ ςθμαςία των παραμυκιϊν των παπποφδων αλλά και των
γνϊςεων και επειςοδίων και παρατθριςεων που κυμόμαςτε από τα ςχολικά χρόνια. Κα ζλεγα ότι τελικϊσ οι
ερχόμενεσ γενιζσ, δθλαδι τα εγγόνια μασ, εφόςον εξελιχκοφν ςε ςκεπτόμενουσ ανκρϊπουσ, κα ζχουν πολφ ενδιαφζροντα κζματα ςφγκριςθσ των θκικϊν αξιϊν που γνωρίςαμε με εκείνεσ που κα δθμιουργθκοφν πικανότατα
από τθν υπερβολικι χριςθ τθσ εικονικισ πραγματικότθτασ προσ τθν οποία τείνουμε χωρίσ ζλεγχο και ςυνεχϊσ
αυξάνοντασ τισ ταχφτθτεσ εμπλοκισ τθσ μζςα ςτθν κακθμερινότθτά μασ.
Θ αίγλθ πάντωσ των αρχϊν και βιωμάτων τθσ κλειςτισ ελλθνικισ παροικίασ του Καϊρου ι τθσ Αλεξανδρείασ κράτθςε και κρατά ακόμα άςβεςτθ τθ φλόγα που προςπακιςαμε εκοφςια και ακοφςια να μεταφζρουμε ςτα
παιδιά μασ. Δεν ξζρω πόςο καλά το πετφχαμε, αλλά ξζρω ότι οι Ζλλθνεσ Αιγυπτιϊτεσ γενικϊσ χαίρουν ςεβαςμοφ
όχι μόνον ςτθν Ελλάδα αλλά και ςτο εξωτερικό και μάλιςτα πολλοί ξζνοι μασ διαφοροποιοφν από τουσ υπολοίπουσ Ζλλθνεσ, πράγμα το οποίο προςπακϊ πάντοτε να αντικροφςω.
Αναπολϊντασ πίςω μου ςτισ επτά δεκαετίεσ αλθκοφσ πραγματικότθτασ, είμαι πειςμζνοσ ότι θ Αμπζτειοσ και το πνεφμα του Καϊρου και
τθσ Αλεξανδρείασ εξακολουκοφν πάντα να με ςυγκινοφν και να αντανακλϊνται ςτο Στζλιο και ςτα εγγόνια μου, τον Χριςτο και τθν Καίτθ.

Ο Χριςτοσ Ηερεφόσ με τθν ςφηυγό του Ζφθ
Ξθροτφρθ και τον γιό του Στζλιο
Ο Χριςτοσ Ηερεφόσ γεννικθκε ςτο Κάιρο και είναι Επόπτθσ του Κζντρου Ερεφνθσ Φυςικισ τθσ Ατμοςφαίρασ και Κλιματολογίασ τθσ Ακαδθμίασ Ακθνϊν και Ρρόεδροσ τθσ Διεκνοφσ Επιτροπισ Πηοντοσ. Κακθγθτισ Φυςικισ τθσ Ατμόςφαιρασ
ςτα Ρανεπιςτιμια Κεςςαλονίκθσ και Ακθνϊν, επιςκζπτθσ κακθγθτισ ςτα Ρανεπιςτιμια Βοςτϊνθσ, Μινεςότα και Πςλο. Μζλοσ τθσ Ακαδθμίασ Ακθνϊν, τθσ Academia Europaea, τθσ Νορβθγικισ Ακαδθμίασ, τθσ Ευρωπαϊκισ Ακαδθμίασ Επιςτθμϊν,
τθσ ωςικισ Ακαδθμίασ Φυςικϊν Επιςτθμϊν και πολλϊν άλλων Ακαδθμιϊν και επιςτθμονικϊν Λδρυμάτων. Μεταξφ των πολλϊν διακρίςεων που ζχει λάβει, ςυμπεριλαμβάνεται το Ραγκόςμιο Βραβείο Πηοντοσ του Ρρογράμματοσ Ρεριβάλλοντοσ του
ΟΘΕ. Επίτιμοσ Διδάκτωρ του Ρανεπιςτιμιου Ρατρϊν. Ζχει τιμθκεί με ςθμαντικζσ διακρίςεισ από τθν Αμερικανικι Γεωφυςικι
Ζνωςθ (Excellence in Refereeing, Yoram Kaufman Award), τθν Ευρωπαϊκι Ακαδθμία Επιςτθμϊν (Blaise Pascal Medal), το
Ρρόγραμμα Ρεριβάλλοντοσ του ΟΘΕ, τθ Γαλλικι Κυβζρνθςθ (ταξιάρχθσ του Ακαδθμαϊκοφ Φοίνικα), το Διμο Κεςςαλονίκθσ
(Χρυςό Μετάλλιο), κ.α. Ζχει επιβλζψει 50 Μεταπτυχιακζσ διπλωματικζσ εργαςίεσ και περιςςότερεσ από 30 Διδακτορικζσ
διατριβζσ ενϊ ζχει δθμοςιεφςει εκατοντάδεσ επιςτθμονικζσ εργαςίεσ. Ζχει ιδρφςει ι ςυν-ιδρφςει από το μθδζν τα εξισ Επιςτθμονικά / Ερευνθτικά Κζντρα: (1) Tο Κζντρον Ερεφνθσ Φυςικισ τθσ Ατμοςφαίρασ και Κλιματολογίασ τθσ Ακαδθμίασ Ακθνϊν (2) Το Εργαςτιριον Φυςικισ τθσ Ατμοςφαίρασ του Τμιματοσ Φυςικισ του ΑΡΚ (1981) (3) Το Ραγκόςμιο Κζντρο Χαρτογράφθςθσ Πηοντοσ του Ραγκόςμιου Μετεωρολογικοφ Οργανιςμοφ του ΟΘΕ (1991) (4) Το Μεταπτυχιακό Ρρόγραμμα ςτθ
«Φυςικι του Ρεριβάλλοντοσ» του ΑΡΚ (1991) (5) Το Εργαςτιριο Ατμοςφαιρικοφ Ρεριβάλλοντοσ του Λδρφματοσ Λατροβιολογικϊν Ερευνϊν τθσ Ακαδθμίασ Ακθνϊν (2003) (6) Τθν Ζδρα UNESCO για τισ Φυςικζσ Καταςτροφζσ ςτο Εκνικό Αςτεροςκοπείο Ακθνϊν (2006) (7) Το Μουςείον Γεωαςτροφυςικισ ςτο Μζγαρον Σίνα του Εκνικοφ Αςτεροςκοπείου Ακθνϊν (2008) (8)
Το Navarino Environmental Observatory (NEO) ςτθ Μεςςθνία ςε ςυνεργαςία με το Ρανεπιςτιμιο τθσ Στοκχόλμθσ και τθν
εταιρεία TEMES (2009).
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Ο Σφλλογοσ Αμπετείου Σχολισ ςε ςυνεργαςία με τον Σφνδεςμο Αιγυπτιωτϊν
Ελλινων και υπό τθν Αιγίδα και φιλοξενία του Διμου Αμαρουςίου διοργάνωςε τθν Ραραςκευι 7 Οκτωβρίου διάλεξθ του ςυγγραφζα και ιςτορικοφ ερευνθτι Νίκου Νικθταρίδθ με κζμα :
«Ο Αιγυπτιϊτικοσ Ευεργετιςμόσ—Οι Αιγυπτιϊτεσ Ευεργζτεσ τθσ Ελλάδασ»
Θ επιτυχθμζνθ διάλεξθ φιλοξενικθκε ςτθν Αίκουςα Δθμοτικοφ Συμβουλίου Αμαρουςίου και προλογίςτθκε
από τον πρόεδρο του Συνδζςμου Αιγυπτιωτϊν Ελλινων κ. Κϊςτα Μιχαθλίδθ και από τον πρόεδρο του Συλλόγου
μασ κ. Νικόλαο Βαδι.
Ζνα ποφλμαν που νοικιάςτθκε από τον Σφλλογο Αμπετείου Σχολισ μετζφερε από τθν Γλυφάδα, Ραλαιό Φάλθρο, Νζα Σμφρνθ και από το εντευκτιριο του Συνδζςμου τα μζλθ του Συλλόγου μασ και του Συνδζςμου ςτον Διμο Αμαρουςίου. Θ προςζλευςθ των δθμοτϊν Αμαρουςίου ιταν μεγάλθ και ςτθν εκδιλωςθ ςυμμετείχαν πάνω
από 200 άτομα.
Τθν εκδιλωςθ άνοιξε θ αντιδιμαρχοσ Αμαρουςίου κ. Χουλιϊτθ θ οποία μετά από ζνα ςφντομο χαιρετιςμό
κάλεςε ςτο βιμα τον ςυντονιςτι τθσ βραδιάσ, τον Γενικό Γραμματζα του Συλλόγου μασ που ξεκίνθςε τθν βραδιά
ωσ εξισ.
"Κυρία αντιδιμαρχε ςασ ευχαριςτϊ.
Κυρίεσ και Κφριοι, καλθςπζρα ςασ και καλϊσ ιρκατε ςτον φιλόξενο αυτόν χϊρο του Διμου Αμαρουςίου.
Ιμαςτε ιδιαίτερα ευτυχείσ που μασ δίνεται θ ευκαιρία απόψε, υπό τθν αιγίδα του Διμου, να κυμθκοφμε μαηί ςασ,
και πολλοί από εμάσ να μάκουμε, τι υπιρξε, τι ςθμαίνει, τι είναι ι τι ιταν τζλοσ πάντων αυτόσ, ο τόςο ςθμαντικόσ
για τθν πατρίδα μασ Αιγυπτιϊτικοσ Ευεργετιςμόσ.
Ρριν ςασ παρουςιάςω τον ςθμερινό μασ ομιλθτι, επιτρζψτε μου να ηθτιςω από τον Ρρόεδρο του Διοικθτικοφ Συμβουλίου του Συνδζςμου Αιγυπτιωτϊν Ελλινων, τον κφριο Κϊςτα Μιχαθλίδθ, να μασ πει δφο λόγια για τον
Σφνδεςμο και το ζργο του ςτθν Ελλάδα."
(Το πλιρεσ κείμενο του χαιρετιςμοφ του κ. Μιχαθλίδθ, κακώσ και όλεσ τισ παρουςιάςεισ τθσ εκδιλωςθσ ςτον
Διμο Αμαρουςίου, κα βρείτε ςτθν διεφκυνςθ https://www.youtube.com/watch?v=t-Or6Oq1Ak0.)
"Ευχαριςτϊ κφριε Ρρόεδρε
Τϊρα κζλω να καλζςω τον Ρρόεδρο του Συλλόγου Αμπετείου Σχολισ ςτθν Ακινα, του οποίου Συλλόγου ζχω
τθν τιμι να είμαι ο Γενικόσ Γραμματζασ. Ο πρόεδρόσ μασ είναι και Αντιπρόεδροσ του Συνδζςμου Αιγυπτιωτϊν Ελλινων, Γενικόσ Διευκυντισ τθσ Αμπετείου Σχολισ ςτο Κάιρο, Γενικόσ Γραμματζασ του Λδρφματοσ Αμπζτ ςτο Κάιρο,
με πρόεδρο τον Αρχιεπίςκοπο Σινά, Σεβαςμιότατο κ.κ. Δαμιανό και πρόεδροσ του Λςτορικοφ Ελλθνικοφ Κζντρου
Καΐρου. Ραρακαλϊ τον κ. Νικόλα Βαδι να μασ πει λίγα λόγια για τθν Αμπζτειο Σχολι ...Κφριε Ρρόεδρε.
(Το πλιρεσ κείμενο του χαιρετιςμοφ του κ. Βαδι, κακώσ και όλεσ τισ παρουςιάςεισ τθσ εκδιλωςθσ ςτον Διμο Αμαρουςίου, κα βρείτε ςτθν διεφκυνςθ https://www.youtube.com/watch?v=t-Or6Oq1Ak0}.
Ευχαριςτϊ κ. Ρρόεδρε.
Κυρίεσ και Κφριοι, είναι μεγάλθ χαρά και ιδιαίτερθ τιμι για μζνα να ςασ παρουςιάςω τον ςθμερινό μασ ομιλθτι.
Ο Νίκοσ Νικθταρίδθσ είναι, μα κυρίωσ νιϊκει Αιγυπτιϊτθσ. Ραρόλο που είναι ο μόνοσ από τθν οικογζνειά
του που γεννικθκε ςτθν Ελλάδα, εν τοφτοισ φζρει ςτθν ψυχι του τισ μνιμεσ τθσ ηωισ όλων εκείνων, των δικϊν
του ανκρϊπων, που ζηθςαν ςτθ Νειλοχϊρα.
Στο ενεργθτικό του ζχει ςυλλογζσ ποιθμάτων και διθγθμάτων, επιμζλειεσ εκδόςεων, πάνω από 2.500 δθμοςιεφματα κάκε είδουσ ςε Αιγυπτιϊτικα και μθ περιοδικά κι εφθμερίδεσ ςε Ελλάδα, Αίγυπτο και Αυςτραλία, κακϊσ
και αρκετζσ μελζτεσ και διαλζξεισ γφρω απ’ τθν ιςτορία των Ελλινων τθσ Αιγφπτου.
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Μζλοσ τθσ Εταιρείασ Ελλινων Λογοτεχνϊν, ζχει αποςπάςει δφο πρϊτα ποιθτικά βραβεία και μία τιμθτικι
διάκριςθ διθγιματοσ ςτθν ελλθνικι Νότια Αφρικι, κακϊσ και ζνα τρίτο βραβείο διθγιματοσ ςε ςχετικό πανελλαδικό διαγωνιςμό.
Θ εργογραφία του περιςτρζφεται κυρίωσ γφρω από τθν ιςτορία και τθ δράςθ του Ελλθνιςμοφ τθσ Αιγφπτου και περιλαμβάνει 18 βιβλία, μεταξφ των οποίων τα : «Ρατριαρχεία Αλεξανδρείασ και Λεροςολφμων», «Θ
Αίγυπτοσ, θ Ελλάδα και θ Αιγυπτιϊτικθ Ρροςφορά», «Τα Αιγυπτιϊτικα Ζντυπα ςτθν Ελλάδα και ςτον Κόςμο»,
«Αρχαίοι Ζλλθνεσ Αιγυπτιϊτεσ», «Οι Ελλθνικζσ Κοινότθτεσ ςτθν Αίγυπτο», «Το Ελλθνικό Σουζη», «Τα Ελλθνικά
Σωματεία ςτθν Αίγυπτο», κ.ά. Τα περιςςότερα βιβλία του δε, διατίκενται υπζρ τθσ Κοινωνικισ Ρρόνοιασ του Συνδζςμου Αιγυπτιωτϊν Ελλινων.
Ζχει διατελζςει Ειδικόσ Γραμματζασ, Γενικόσ Γραμματζασ και Βϋ Αντιπρόεδροσ του Συνδζςμου Αιγυπτιωτϊν Ελλινων, κακϊσ και Ειδικόσ Γραμματζασ του Συλλόγου Αιγυπτιωτϊν Ελλινων Σουζη & Ρορτ-Τεουφίκ.
Για τθν προςφορά του ςτον Αιγυπτιϊτθ Ελλθνιςμό ζχει τιμθκεί με τον Τίμιο Σταυρό του Αποςτόλου και
Ευαγγελιςτι Μάρκου, από τον Μακαριότατο Ράπα και Ρατριάρχθ Αλεξανδρείασ και Ράςθσ Αφρικισ κ.κ. Κεόδωρο Βϋ, από τον Σφνδεςμο Αιγυπτιωτϊν Ελλινων, όπωσ και από τον Σφλλογο Αμπετείου Σχολισ για τθν πολφτιμθ
ςϋ αυτοφσ προςφορά του.
Ο Νίκοσ Νικθταρίδθσ είναι απόφοιτοσ του Τμιματοσ Ρολιτικϊν Επιςτθμϊν και Δθμοςίασ Διοίκθςθσ τθσ
Νομικισ Σχολισ Ακθνϊν, ηει μόνιμα ςτθν Ακινα και εργάηεται ςτον Ο.Τ.Ε."
Μετά το πζρασ τθσ παρουςίαςθσ του Νίκου, ο Διμαρχοσ Αμαρουςίου πιρε το βιμα για ζναν χαιρετιςμό.
Θ βραδιά ζκλειςε με απονομζσ αναμνθςτικϊν μεταλλίων από τον Σφνδεςμο Αιγυπτιωτϊν Ελλινων και τον Σφλλογο Αμπετείου Σχολισ προσ τον Διμαρχο και τθν Αντιδιμαρχο Αμαρουςίου και τον Νίκο Νικθταρίδθ.
Το βίντεο όλθσ τθσ βραδιάσ, με όλεσ τισ παρουςιάςεισ, μια παραγωγι του Τάκθ Σφακιανόπουλου και τθσ
Καίτθσ Μπαραμίλθ, κα βρείτε ςτθν διεφκυνςθ https://www.youtube.com/watch?v=t-Or6Oq1Ak0.
__________________________________________________________________________________________

ΚΑΔΜΟΣ—ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΜΡΕΤΕΛΟΥ ΣΧΟΛΘΣ

11

ΤΟ ΣΥΝΔΟΜΟ ΔΙΑΒΘΤΙΚΟΥ ΡΟΔΙΟΥ
(Όπωσ δεν κα το διαβάςετε Πουκενά αλλοφ)

…….γράφει ο Μίλτοσ Ραδόπουλοσ-Μαρνζλλοσ απόφοιτοσ του 1965
Ζνα μεγάλο ποςοςτό των λαϊν τθσ Ευρϊπθσ και των ΘΡΑ προςβάλλεται από Σακχαρϊδθ Διαβιτθ Τφπου Λ και ΛΛ. Είναι γνωςτό πωσ αυτό οφείλεται κατά κφριο λόγο ςε κλθρονομικι προδιάκεςθ,
κάπνιςμα, διατροφικζσ ςυνικειεσ που περιλαμβάνουν πολλοφσ υδατάνκρακεσ, λίπθ, και επεξεργαςμζνα τρόφιμα και ςε ζλλειψθ ςωματικισ άςκθςθσ.
Αυτοί όλοι είναι επιβαρυντικοί παράγοντεσ που οδθγοφν ςε Διαβιτθ, Υπερχολθςτεριναιμία και Σκλιρυνςθ των αρτθριϊν όλου του ςϊματοσ. Ειδικότερα, ξεκινά από τθν δθμιουργία ακθρωματικϊν πλακϊν ςτο εςωτερικό τοίχωμα των αρτθριϊν και προοδευτικά γίνεται ςτζνωςθ και ςφγκλιςθ των αγγείων των κάτω άκρων,
ξεκινϊντασ από τα τριχοειδι αγγεία και ςυνεχίηοντασ ςε μεγαλφτερεσ αρτθρίεσ του εγκεφάλου, τισ ςτεφανιαίεσ
αρτθρίεσ και των νεφρικϊν αρτθριϊν.
Θ εξζλιξθ είναι βραδεία και ςιωπθλι. Θ νόςοσ εκδθλϊνεται με χρόνια κόπωςθ των μυϊν των κάτω
άκρων όπωσ αντίςτοιχα και του μυοκαρδίου. Θ διαλείπουςα χωλότθτα όπωσ ονομάηεται, οδθγεί ςε αδυναμία
βάδιςθσ για μεγάλεσ αποςτάςεισ, που ςταδιακά περιορίηεται ςε λίγα μζτρα και οφείλεται ςε μειωμζνθ προςαγωγι αίματοσ και οξυγόνου ςτουσ μφεσ, με ταυτόχρονθ ςυςςϊρευςθ τοξινϊν και μεταβολιτϊν ςτθ περιφζρεια.
Αυτό ςυμβαίνει επειδι υπάρχει φλεβικι ςτάςθ αίματοσ και λζμφου περιφερικά, με επακόλουκα οιδιματα των
άκρων, και προςβολι νευρικϊν απολιξεων, με αιςκθτικζσ αλλοιϊςεισ, υπαιςκθςία και αναιςκθςία των κάτω
άκρων. Ταυτόχρονα ςυνυπάρχουν τροφικζσ αλλοιϊςεισ του δζρματοσ, οι οποίεσ ςχθματίηουν άτονα ζλκθ ςτισ
κνιμεσ και τα πζλματα, μολφνονται με τοξικά μικρόβια, δυςίατα, που δεν υποχωροφν οφτε με τθν χοριγθςθ
ιςχυρϊν αντιβιοτικϊν, οδθγϊντασ με αυτόν τον τρόπο ςε νζκρωςθ, και γάγγραινα των ιςτϊν, με αποτζλεςμα να
χρειάηεται ακρωτθριαςμόσ των άκρων.
Στθν Ελλάδα, οδθγοφνται ςε ακρωτθριαςμοφσ των κάτω άκρων από διαβθτικι αγγειοπάκεια - οςτεομυελίτιδα, και το κάπνιςμα περίπου 5000 άτομα ετθςίωσ, ςτθν Γερμανία περίπου 60.000 αςκενείσ, και ςτισ ΘΡΑ
150.000.
Οι μυϊκοί πόνοι που αιςκάνεται ο αςκενισ ςτα κάτω άκρα ςτθν διαβθτικι αγγειοπάκεια όπωσ και ςτθν
ςτθκάγχθ, οφείλονται ςε υποξία, δθλαδι ζλλειψθ οξυγόνου ςτουσ μφεσ και ςτο μυοκάρδιο.
Θεραπεία
Συνιςτάται ιατρικι παρακολοφκθςθ των αςκενϊν και ζγκαιρθ αντιμετϊπιςθ του μεταβολικοφ ςυνδρόμου με ρφκμιςθ του ςακχαρϊδθ διαβιτθ και τθσ χολθςτερίνθσ μζςω μιασ ιςοροποιθμζνθσ υγιεινισ διατροφισ, και ταυτόχρονθσ διακοπισ του καπνίςματοσ. Ραράλλθλα ςυνίςταται θ λιψθ αντιοξειδωτικϊν βιταμινϊν
και ςυμπλθρωμάτων διατροφισ, και θ ςωματικι αεροβικι άςκθςθ για τθν αφξθςθ των καφςεων των υδατανκράκων και λιπϊν. Θ ςωςτι και ςχολαςτικι κακαριότθτα των κάτω άκρων κακϊσ και θ περίκαλψθ των πλθγϊν
και άτονων ελκϊν είναι απαραίτθτθ. Συνίςταται θ φειδωλι χοριγθςθ φαρμακευτικϊν ςκευαςμάτων κυρίωσ
αντιβιοτικϊν, διότι θ ανεξζλεγκτθ λιψθ τουσ αποδιοργανϊνει το αμυντικό ςφςτθμα του οργανιςμοφ. Επίςθσ,
κρίνονται απαραίτθτα θ τακτικι παρακολοφκθςθ τθσ κερμοκραςίασ των κάτω άκρων κακϊσ και ζλεγχοσ του
αρτθριακοφ και φλεβικοφ δικτφου με TRIPLEX αγγείων από τα λαγόνια αγγεία και περιφερικά, των καρωτίδων–
ςπονδυλικϊν αρτθριϊν, των νεφρικϊν αρτθριϊν και ςτεφανιαίων αγγείων. Το κόςτοσ αντιμετϊπιςθσ των διαβθτικϊν αςκενϊν ςε όλα τα επίπεδα, ιδίωσ ςε προχωρθμζνα ςτάδια όπου καταλιγουν ςε ακρωτθριαςμοφσ,
είναι κυριολεκτικά δυςβάςτακτο τόςο για τα Αςφαλιςτικά Ταμεία όςο και για τουσ οικογενειακοφσ προχπολογιςμοφσ.
Θεραπεία που προτείνουμε για Διαβθτικι Ρολυνευρίτιδα - Αγγειοπάκεια, Οςτεομυελίτιδα, Ανιςυχα
Ρόδια.
Το Οξυγόνο- Πηον (Ο2- Ο3) είναι το πλζον απαραίτθτο ςτοιχείο ςτθ ηωι. Επιτελεί εκατοντάδεσ διεργαςίεσ ςτο ςϊμα οι κυριότερεσ εκ των οποίων είναι θ Ραραγωγι Ενζργειασ και Αποτοξίνωςθ.
Θ παραγωγι ενζργειασ ςτο ςϊμα δθμιουργείται από τθν καφςθ τθσ Γλυκόηθσ με Οξυγόνο, παράγο-
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ντασ ΑΤP (Αδενοςίνο-Τριφωςφορικό-Οξφ). Θ ποςότθτα ΑΤP που παράγεται από τα κφτταρα είναι ίςθ με το βάροσ
του ςϊματοσ κάκε 24hs.
Εάν παραχκεί 10% λιγότερο ATP από ότι φυςιολογικά, ο άνκρωποσ αιςκάνεται κόπωςθ και ζλλειψθ ενζργειασ. Εάν ςυνεχιςτεί θ πτϊςθ παραγωγισ ATP υπάρχει, ταχεία εξάντλθςθ και κάνατοσ. ϋΑρα θ ενζργεια είναι
ηωι, και θ παραγωγι τθσ ςτο ςϊμα εξαρτάται από το οξυγόνο.
Θ δεφτερθ ςθμαντικι λειτουργία του οξυγόνου ςτο ςϊμα είναι θ Αποτοξίνωςθ, δθλαδι θ αποβολι των τοξικϊν μεταβολιτϊν, υποπροϊόντων του Μεταβολιςμοφ, ϊςτε να κρατείται κακαρό το ςϊμα και κυρίωσ τα ηωτικά
όργανα, όπωσ Εγκζφαλοσ, Καρδιά, Αγγεία, Νεφρά, Ρνεφμονεσ. Άρα το επίπεδο οξυγόνου ςτο ςϊμα είναι το κυριότερο ςτοιχείο για καλφτερθ υγεία. Οι κυριότερεσ πθγζσ οξυγόνου είναι το Πηον, υπεροξείδιο του υδρογόνου, και
υπεροξείδιο του μαγνθςίου.
Θ κεραπεία με το Πηον είναι αςφαλισ, επειδι τα υγιι κφτταρα περιβάλλονται από μια εξωτερικι κυτταρικι
μεμβράνθ, θ οποία μζςω των προςτατευτικϊν ενηφμων που περιζχει, αποτρζπει τθν οξείδωςθ των κυττάρων από
το όηον. Τα βακτθρίδια, οι μφκθτεσ, οι ιοί και τα καρκινικά κφτταρα δεν διακζτουν τζτοια προςτατευτικι ςτοιβάδα
ενηφμων ςτθν εξωκυττάρια μεμβράνθ και ζτςι αυτά καταςτρζφονται από το όηον. Το όηον προάγει τθν παραγωγι
των προςτατευτικϊν ενηφμων ςτα κφτταρα όπωσ υπεροξειδάςθ τθσ γλουτακειόνθσ, καταλάςθ, αναγωγάςθ, και
υπεροξείδιο- διςμουτάςθ και ζτςι προάγεται και θ κυτταρικι ανοςία. Το όηον εξάλλου ζχει μια μετριςιμθ ευεργετικι δράςθ ωσ προσ τθν πρόςλθψθ και χριςθ του οξυγόνου μζςω γλυκόλυςθσ ςτα ερυκρά αιμοςφαίρια, ελάττωςθ τθσ ςυγκόλλθςθσ των ερυκροκυττάρων (αντιπθκτικι δράςθ) και βελτίωςθσ τθσ αναπνοισ των μιτοχονδρίων.
Αυτοί οι μθχανιςμοί προςτατεφουν το ςϊμα από αςκζνειεσ και από τθν δθμιουργία νεοπλαςιϊν.
Ο καρκίνοσ δθμιουργείται όταν δεν οξυγονϊνονται επαρκϊσ τα κφτταρα. Εάν το επίπεδο οξυγόνου ςτα
κφτταρα πζςει κάτω του 40% για να επιβιϊςουν αυτά τα κφτταρα αντί να καίνε το ςάκχαρο αρχίηουν και δθμιουργοφν ηφμωςθ των ςακχάρων. Αυτι θ ηφμωςθ δεν είναι αναςτρζψιμθ. Αυτό παράγει ενζργεια μόλισ το 1/6 τθσ κανονικισ οξείδωςθσ. Αυτό οδθγεί τα κφτταρα ςε ελαττωμζνθ παραγωγι των προςτατευτικϊν ενηφμων τθσ κυτταρικισ μεμβράνθσ. Αυτό ςθμαίνει πωσ ο μθχανιςμόσ αναπαραγωγισ φυςιολογικϊν κυττάρων υπολειτουργεί και αντ’
αυτϊν παράγονται μεταλλαγμζνα κφτταρα και αυτό είναι νεοπλαςία.
Θ εφαρμογι του ιατρικοφ Πηοντοσ οδθγεί ςε βελτίωςθ των επιδόςεων του ςϊματοσ, μακροηωία, επιτάχυνςθ ίαςθσ των φλεγμονϊν, δθμιουργία νεόπλαςτων αγγείων, αναηωογόνθςθ των ιςτϊν, κυρίωσ των κυττάρων
των ηωτικϊν οργάνων, νευρικϊν κυττάρων, μυϊκϊν και μυοκαρδιακϊν κυττάρων ςτθν γθριατρικι, βελτίωςθ του
αμυντικοφ ςυςτιματοσ και κεραπεία από νεοπλαςίεσ διαφόρων ιςτϊν. Θ χοριγθςθ όηοντοσ βελτιϊνει άμεςα τθν
λειτουργία των μυϊν κακϊσ και του μυοκαρδίου, ελαττϊνοντασ τισ κρίςεισ Στθκάγχθσ όπωσ και τθσ εγκεφαλικισ
λειτουργίασ επειδι ο Εγκζφαλοσ χρθςιμοποιεί πάνω από 15% του οξυγόνου ςτο ςϊμα.
Τα Βλαςτοκφτταρα είναι πρωτόγονα αδιαφοροποίθτα, πολυδφναμα κφτταρα του ςϊματοσ που ζχουν
τθν ικανότθτα να μεταςχθματίηονται και να αναπτφςςονται ςε 200 διαφορετικοφσ τφπουσ κυττάρων του ςϊματοσ.
Ωσ εκ τοφτου, μποροφν να επουλϊνουν τουσ πάςχοντεσ ιςτοφσ μζςω τθσ ςυνεχοφσ διαφοροποίθςισ και πολλαπλαςιαςμοφ τουσ ςτα ανάλογα κφτταρα. Τα Βλαςτοκφτταρα που βρίςκονται ςτον μυελό των ιςτϊν είναι τα πλζον
αρχζγονα κφτταρα από τα μυελοκφτταρα. Αυτά ςυλλζγονται και από τον μυελό των οςτϊν. Τα Εμβρυϊκά κφτταρα
ςυλλζγονται από το αίμα του ομφαλίου λϊρου και τον πλακοφντα κατά τον τοκετό. Στουσ ενιλικεσ τα βλαςτοκφτταρα υπάρχουν τόςο ςτον λιπϊδθ ιςτό όςο και ςτο περιφερικό αίμα.
Αυτά χρθςιμοποιοφνται για κεραπείεσ αυτοάνοςων νοςθμάτων όπωσ νόςων του κολλαγόνου, αρκρίτιδων,
και εκφυλιςτικϊν νόςων, μυϊν, αγγείων, καρδίασ διαβιτθ τφπου ΛΛ, μυοκαρδιοπάκειεσ, διαβθτικι αγγειοπάκεια,
οςτεομυελίτιδα, αμυλοείδωςθ, νεοπλαςίεσ, ιςχαιμικά επειςόδια, προςβολι ανοςοποιθτικοφ ςυςτιματοσ, εγκεφαλικι δυςτροφία, ςκλιρυνςθ κατά πλάκασ, Άνοια, Αltzheimer, ςφνδρομο διαμεριςμάτων, νόςο του Parkinson,
ςφνδρομο Guillain Barre, ςτυτικζσ δυςλειτουργίεσ, νευρο-ρευματολογικζσ πακιςεισ. Θ διαδικαςία αφορά τθν λιψθ και ειδικι επεξεργαςία μικρισ ποςότθτασ περιφερικοφ αίματοσ του αςκενι και επαναχοριγθςθ ςτθ πάςχουςα περιοχι.
Στον ςυνδυαςμό τθσ εφαρμοηόμενθσ κεραπείασ χρθςιμοποιοφμε και ειδικά ιατρικά LASER, που είναι ομοιόμορφο ενιςχυμζνο φϊσ αποτελοφμενο από φωτόνια του ιδίου μικουσ κφματοσ, ϊςτε να διεγείρουμε τοπικά
ςτουσ προςβεβλθμζνουσ ιςτοφσ τθν κυτταρικι λειτουργία για καλφτερθ προςαγωγι οξυγονωμζνου αίματοσ, και
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κακαριςμό των υποκειμζνων ιςτϊν.
Εν κατακλείδι, για τθν καλφτερθ και αποτελεςματικότερθ κεραπεία τθσ Διαβθτικισ Αγγειοπάκειασ, εφαρμόηουμε τον ςυνδυαςμό των ανωτζρω κεραπειϊν, δθλαδι τθσ οξυγόνο-οηονοκεραπείασ (O2-O3) για τθν καταπολζμθςθ τθσ υποξίασ τθσ παςχόντων άκρων, τθσ Εμφφτευςθσ Βλαςτοκυττάρων ςτθν πάςχουςα περιοχι για τθν επιτυχι αναδόμθςθ και ανάπλαςθ των κυττάρων, και τθν εφαρμογι κεραπευτικοφ / Λατρικοφ LASER για τον ςυντονιςμό των ανωτζρω κεραπειϊν. Θ ανωτζρω εφαρμοηόμενθ κεραπεία, αποτελεί τθν Αναπλαςτικι Λατρικι, τθν κορωνίδα των κεραπειϊν που όταν εφαρμόηεται εγκαίρωσ, μπορεί να οδθγιςει ςε Μαςθ και Σωτθρία του Διαβθτικοφ
Ροδιοφ, και ζτςι να αποφεφγουμε ανεπικφμθτεσ ακρωτθριάςτθκεσ κεραπείεσ.
________________________________________________________________
Γεννικθκα ςτο Κάιρο ςτα τζλθ του 1947 και ζχω τθν καταγωγι μου από τθν Τςαγκαράδα - Ρθλίου .Στοιχειϊδθ και μζςθ εκπαίδευςθ ακολοφκθςα ςτθν Αμπζτειο Σχολι. Ενεγράφθν ςτθν Λατρικι Σχολι του Εκνικοφ και Καποδιςτριακοφ Ρανεπιςτθμίου Ακθνϊν απ’ όπου απεφοίτθςα με Βακμό «Λίαν Καλϊσ». Στθ ςυνζχεια εργάςτθκα επί τριετία ςτθν Ορκοπεδικι Κλινικι του Γεν. Νοςοκομείο «Βαςιλεφσ Ραφλοσ» ζωσ το 1975.
Μετά το τζλοσ αυτισ τθσ κθτείασ μετζβθν ςτο Ρανεπιςτιμιο τθσ Ηυρίχθσ - Ελβετία όπου εργάςτθκα ςτθν απόκτθςθ τθσ
ειδικότθτασ Χειρουργικισ Ορκοπεδικισ και Τραυματολογίασ επί 7ετία ςτα Ρανεπιςτθμιακά Νοςοκομεία Universitaetspital
Zuerich και ςτο Ορκοπεδικό Νοςοκ. Uniklinik Balgist ςυμμετζχοντασ ωσ ειδικευόμενοσ και αργότερα ωσ εκπαιδευτισ ςε αρικμό Σεμιναρίων ςτο Davos και ςτθ Βζρνθ τθσ Ελβετίασ περί οςτεοςφνκεςθσ ςτισ ολικζσ αρκροπλαςτικζσ Λςχίου- Γόνατοσ, ςτθν
χειρουργικι κεραπεία των Σκολιϊςεων Σπονδυλικισ Στιλθσ ςτθν Lyon, ςτθν Ν. Υόρκθ ςτο Hospital for Special Surgery και ςτο
Chicago, ςτθν Ραιδο-ορκοπεδικι.
Το 1979 με τθν Διδακτορικι Διατριβι μου περί «Χειρουργικισ Κεραπείασ τθσ Φλεγμονϊδουσ Σπονδυλίτιδασ» αναγνωρίςτθκα ωσ Διδάκτωρ τθσ Λατρικισ Σχολισ του Ρανεπιςτθμίου τθσ Ηυρίχθσ.
Εν ςυνεχεία, επιςτρζφω ςτθν Ελλάδα όπου ιδιωτεφω και εργάηομαι ωσ ςυνεργάτθσ ςτο Νοςοκομείο Υγεία. Στθν πορεία εντάςςομαι ςτο Εκνικό Σφςτθμα Υγείασ ςτα Νοςοκομεία Αχιλλοποφλειο Βόλου και Γεν. Κρατικό Νοςοκομείο «Γ. Γεννθματά
Ακθνϊν» ωσ διευκυντισ Β’ Ορκοπεδικισ Κλινικισ
Από το 1993 ιδιωτεφω ςτθ Ακινα ςτο Orthopaedic Center και ςτο Laser Center Γλυφάδασ.
Αςχολοφμαι με τθν Ακλθτιατρικι κεραπεία Αρκρίτιδων ςτθν Γθριατρικι κακϊσ και με τθν αποκατάςταςθ με τθ χριςθ
ειδικϊν LASER , με τθ χριςθ Οξυγόνο - Οηονοκεραπείασ και με τθ κεραπεία μζςω Βλαςτοκυττάρων ςτθν Ορκοπεδικι και ςε
νόςουσ του μυοςκελετικοφ ςυςτιματοσ..
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ΟΙ ΣΥΜΜΑΘΘΤΕΣ ΜΟΥ ΑΥΙΟ
…….γράφει ο Λάκθσ Κουςανζλλοσ απόφοιτοσ του 1964

Καλάμι ζρθμο ποτζ
μονάχοσ δεν κα μείνθ
πάντα με μία καλαμιά
το γόθ κα παραςτείνθ. (Ε. Κεοδοςίου)
Ξανκόσ τθν κϊμθ, ηωθρόσ
ςτο κάκε τι και ςχόλειον
και νομικόσ λίαν δεινόσ
ςτου ζρωτα το εδϊλιον.
Το ότι είμαι ντροπαλόσ
ςε κάτι περιπτϊςεισ
για λόγουσ ερωτευτικισ
εςφ κε να με ςϊςεισ. (Β. Καςαβζτθσ)
Ζνασ κουμπάροσ ηοφερόσ
αντί ςτεφάνια, τι τρελλόσ,
μζγασ ανιρ πολιτικόσ
τα άκρα ριηοςπαςτικόσ.
Ζτςι μια μζρα ςτθ βουλι
με φφοσ Δθμοςκζνθ
κα πλζκει εγκϊμιο και μαηί
τα ηεφγθ κ αναμζνει. (Ν. Κουμπάροσ)
Μικρόσ το δζμασ μα ςφοδρόσ
και τάλαντου μεγάλου
κα είμαι λζει αυςτθρόσ
να λεν του Μίμθ του δαςκάλου.
Μ αν κάνω γιο και ςτο ςχολειό
ςτα ζξι του τον ςτείλω
δυο λόγια κζλω να του πω
να μθν του δίνει ξφλο... (Δ. Κουντοφρθσ)
Μάγκασ ςτο φψοσ και γλυκόσ
για τθν παρζα ηωθρόσ
μζγασ κα γίνθ ναυτικόσ
με το πθλίκειο ςοβαρόσ.
Τθν κάλαςςα που ςυμπακϊ
μια βόλτα αν νοςταλγίςω
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κ ϋάρκω ςτο βιτα ναυτικό
εςζνα να ηθτιςω. (Α. Ραναγιωτόπουλοσ)
Με κεκαρμζνθ κεφαλι
λίαν μεςτόσ με χάρθ
ςυνάμα ςτθν ιατρικι
κι αξίωμα κα πάρει. (Α. Ραπαγεωργίου)
Λεπτοπακείσ μοναχογιόσ
και λάτρθσ τθσ οκόνθσ
ςτθν κριτικι μοναδικόσ
κα ςου μιλεί να λυϊνθσ. (Ν. Σπυρζλθσ)
Στρατιϊτθσ μζλλον ςτρατθγόσ
κατιλαβεν ιδζα
ςτουσ ξζνουσ, ξζνοσ, ξεναγόσ,
κα κζςθ τθ ρομφζα. (Γ. Στρατιϊτθσ)
Φίλοσ τθσ μπάλλασ πλαδαρόσ
και χαμογελαςτοφλθσ
ςτ αρχαία φίλοσ τακτικόσ
και λίγο υπναροφλθσ.
Ρολλά κα βρει ςτθσ φυςικισ
και δίπλωμα κα πάρει
ςαν ιδρυτισ νζασ αρχισ
του φπνου ςε μπουκάλι. (Ν. Ρετςάσ)
Σεμνόσ, λεπτόσ, γαλλομακείσ
με μζλλοντοσ βραβείο
και νομικόσ θ δικαςτισ
πατρόσ τουτ εςτιν το παιδείον.
Αν τφχει νόμο παραβϊ
ςτων δρόμων τισ διαβάςεισ
ςίγουρα ςε κα κυμθκϊ
τθν ςάκουα να μου γράψθσ. (Λ. Σταυρισ)
Σπάνιοσ ςτο είδοσ, ντροπαλόσ,
και πάντα λογιςμζνοσ
κα ξεγεννά επιτυχϊσ
ολίγον κοιμιςμζνοσ.
Αν τφχει κι ζγκυοσ βρεκεί
όποιοσ απ τουσ δικοφσ μου
κα ξεγεννάσ αλλοί, βροχι,
ωσ και τουσ πετεινοφσ μου.
(Γ. Τουρκομανϊλθσ)

Ρινζλα, κάντρα και χαρτιά
ηωγραφικισ αγγεία
κα ειν γι αυτόν παρθγοριά
ςαν άγνωςτα μνθμεία.
Ζτςι αν ποτζ μου χρειαςτϊ
ζνα καντράκι για ντεκόρ
ςίγουρα ςε κα κυμθκϊ
που ζχεισ πάντα το ρεκόρ. (Σ.
Φελλάσ)
Για εν Λονδίνον πρεςβευτισ
ωσ ζξοχοσ αιτικθ
απταίςτωσ όντοσ αγγλιςτισ
ςτο τζννισ δεν νικικει.
Και ςε ςαλϊνι προςκλθκείσ
αν τφχθ νϋ απαντιςω
ςαν τθ ρακζττα ςου κρατάσ
αμζςωσ κα γνωρίςω. (Σ. Χαδεμζνοσ)
Λιαν φωνϊδεισ, γελαςτόσ
ςτουσ λόγουσ πάντοτε ειρμόν
τουτ ζςτιν μζλλων ιατρόσ
μακρυά από τον ςωρό.
Ανκρωποσ είςαι, τι να πθσ
καλά είμαι και γαίνω
μαν ςϋ οφρκθ κάτι και χακείσ
μ αυτόν παράδειςο πθγαίνω. (Γ.
Χριςτου)
Είτε κθρίο κα με δθσ
κζλω να πω ςτισ νότεσ,
θ του προχείρου ποιθτισ
για να γελοφν οι κότεσ. (Γ. Κουςανζλλοσ)

ΛΑΚΘΣ ΚΟΥΣΑΝΕΛΛΟΣ
23/5/1964
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Από το λεφκωμα του Τάκθ Σφακιανόπουλου πιραμε μια ζκκεςθ ιδεϊν του
Μιχαιλ Ελευκερίου
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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. Γράψε το!
και ςτείλε το ςτθν ςυντακτικι επιτροπι του Κάδμου. Τα υπόλοιπα κα τα φροντίςουμε εμείσ.
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Θέμα : Ελληνική Παράδοςη
Παραδοςιακοί Χοροί : Κεντρικι 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. Γκάιντα, 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.
ΧΟΟΙ ΚΕΝΤΙΚΘΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Μακεδονία Ξακουςτι 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 Σταμοφλο ι Στάνκαικα 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.
Συμπεκζρα 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.
Γκάϊντα Αντρικόσ λεβζντικοσ χορόσ τφπου "ςτα τρία" ςε αργό ρυκμό ςτθν αρχι και γριγορο ςτο τζλοσ με
χαρακτθριςτικοφσ αυτοςχεδιαςμοφσ του πρωτοχορευτι .
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 τρα-
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γοφδι.
Ραρτάλοσ 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".
Στάνκινα Από τουσ αγαπθμζνουσ και χαρακτθριςτικοφσ χοροφσ τθσ ευρφτερθσ περιοχισ ςε εντεκάςθμο ρυκμό, με αργό πρϊτο μζροσ και γριγορο γφριςμα.
Νιηάμικοσ 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".
Μακρυνίτςα 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.
Τρίτα 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.

Μπαϊντοφςκινο ο χορόσ μπαϊντοφςκα ςε χορευτικι απόδοςθ Αριδαίασ, Πρμοσ, Καρυδιάσ και Λουτρακίου.
Ρουςεντνίτςα ι γονατιςτόσ (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 όνομα του από τα γονατίςματα - κακίςματα που εκτελοφν οι χορευτζσ.
Βλάχικοσ Μακεδονίασ (Ηαχαροφλα) Ο χορόσ αυτόσ είναι ζνασ από τουσ πολλοφσ που ζφεραν οι Βλάχικεσ
ομάδεσ πλθκυςμοφ κατά τισ μετακινιςεισ τουσ προσ τθν περιοχι τθσ Νάουςασ.

Ιεριςςόσ Χαλκιδικισ

Ο Καγκελευτόσ 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".
Ρθγι πλθροφοριϊν από εγκυκλοπαίδειεσ και διαδίκτυο.
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Θεματικά Ενθυμήματα από τα Αιγυπτιώτικα Αγαπήματα
..….γράφει ο Κακθγθτισ Κοινωνιολογίασ τθσ Αμπετείου χολισ
Λάμπροσ Μπενοβίασ, απόφοιτοσ 1960
Ο ΠΡΑΚΣΗΚΟ ΓΗΑΦΟΡΗΜΟ
ΟΠΟΤ ΑΝΘΗΔ Ο ΑΦΡΗΚΑΝΗΜΟ

ΑΤΘΤΠΔΡΒΑΣΗΚΖ ΔΠΗΘΤΜΗΑ
ΣΖΝ ΠΔΣΡΑΗΑ ΑΡΑΒΗΑ

ΔΣΩ ΚΑΗ ΑΝ ΣΖΝ ΚΟΗΝΩΝΗΑ
ΔΜΑΣΗΕΔ Ζ ΑΓΗΚΗΑ

Άιιν ήηαλ ν δηαθνξηζκόο καο
πξνο ηελ ηδέα η’αγαζνύ
θαί άιιν ν δηαρσξηζκόο καο
κπξνζηά ζηελ ζέα ηνπ Θενύ

Σηελ βαζηά απισζηά η’ αγέξα
Φσο κηθξ’ άζηξνπ αο γελώ
Πνπ πιαληέηαη πέξα σο πέξα
Σην παλη’ άγξππλν θελό.

Τνπ θόζκνπ θάπνηε ηά κάηηα
ήηαλ ζηξακκέλα πξνο εκάο
ζηεο Αθξηθήο όια ηα πιάηεηα
από Αλαηνιάο πξνο Γπζκάο

Πξνειάζακε πξνο πεπξσκέλα
πνπ πιάζνπλ ηνλ πνιηηηζκό
πξνθζάζακε ηά δεδνκέλα
πνπ νδεύνπλ ζηνλ Διιεληζκό.

Μεο ζηελ απεξαληνζύλε
Όπνπ απόξζεηνο ν λνπο
Σκίγεη κη’(α) απεξαληνζύλε
Με θξπθνύο δηαινγηζκνύο.

Γηα όια ππήξρε πνηθηιία
αιι’ ήηαλ ηέηνηεο νη επνρέο
πνπ πέξαζαλ ζηελ θνηλσλία
νη άληζεο ζπκκεηνρέο.

ΠΡΟ ΣΖΝ «ΑΜΠΑΗΑ»
ΠΑΝΣΟΤ ΠΟΛΤΚΟΜΗΑ

ΑΠΟ ΣΑ ΑΠΑΡΑΒΑΣΑ
ΔΩ ΣΑ ΠΑΣΡΟΠΑΡΑΓΟΣΑ

ΑΛΛΟΣΗΝΑ
ΚΑΗ ΚΑΣΟΠΗΝΑ

Σήκεξα όιε ε «Ακπαζία»
εππθλνθαηνηθήζεθε
άιιαμε ζαλ ηνπνζεζία
θαί θάπσο αδηθήζεθε

Γελ ήηαλ ιίγνη νη κεγάινη
νη άλζξσπνη κ’νξζέο αξρέο
πνπ δείμαλ ηη ζα πεη βηνπάιε
θαί δώζαλ θσο ζηηο επνρέο

Κάπνηε έιεηπε ε αύξα
απ’ηηο Μεζνγεηαθέο αθηέο
θη όια ήηαλε θσηηά θαί ιάβξα
κεο ζηηο πνιεκηθέο ηαρέο

Δπύθλσζαλ νη επηζθέςεηο
αγνξαζηώλ θαη πσιεηώλ
θη όια καο βάδνπλε ζε ζθέςεηο
ζην ρώξν ησλ ζπλαιιαγώλ

Κάπνηνπο ηνπο είδακε σο κύζνπο
θαίξηαο αλαγθαηόηεηαο
θη σζάλ αθξνγσληαίνπο ιίζνπο
εληόο ηεο αησληόηεηαο

Κη άιινηε επήιζαλ δηεζλείο ιύζεηο
ζηνύο ρώξνπο ηεο πνιηηηθήο
θη αληηπαξήιζακε ηηο θξίζεηο
επξύηεξεο θαηαζηξνθήο

ΚΑΣΟΡΘΩΝΣΑ
ΚΑΗ ΚΟΡΤΦΩΝΟΝΣΑ

ΑΠ’ΟΑ ΚΡΗΝΔΗ Ο ΝΟΤ
’ΔΝΑΣΡΟΤ ΟΤΡΑΝΟΤ

ΑΛΔΞΑΝΓΡΗΝΑ
ΓΔΗΛΗΝΑ

Σηίο επαξρίεο νη πξνθιήζεηο
αιιά θαη νη δπλαηόηεηεο
ζηηο ζπγθπξίεο γηα επελδύζεηο δεκηνύξγεζαλ
θνηλόηεηεο

Οηαλ πέθηεη ν ήιηνο
πξνο ηελ Αθξηθή
θαίλεηαη ε πθήιηνο
δηαθνξεηηθή

Φηελά κε κεξηθά «κειίκηα»
ην ηξάκ καο πήγαηλε παληνύ
Γηα λα πεξάζνπκε γαιήληα
Τηο ώξεο ηνπ θαινθαηξηνύ

Γξώληαο ζην θσο δσεξώλ ρξσκάησλ
ησλ Αθξηθαληθώλ ξπζκώλ
θάλεθαλ ζαύκαηα νξακάησλ
εληόο ηζηνξηθώλ ζηαζκώλ

Ξεθεύγνληαο απ’ ηε ξνπηίλα
Βγαίλακε θαζεκεξηλά
Βόιηεο ζηα δεηιηλά εθείλα
Πνύραλ κία άιιε νκνξθηά

ΓΟΤΛΔΤΟΝΣΑ
ΚΑΗ ΗΓΑΝΗΚΔΤΟΝΣΑ

Κη όηαλ ε ζειήλε
βγαίλεη απ΄η’αραλέο
παληνύ απαιύλεη
πιεγέο αλνηρηέο
ΠΔΡΝΩΝΣΑ ΚΑΜΗΑ ΦΟΡΑ
ΑΠΟ ΜΗΑ ΦΖΜΗΣΖ ΑΓΟΡΑ

ΠΡΟΩΠΑ ΑΛΛΟΣΗΝΑ
ΜΔ ΤΝΑΗΘΖΜΑΣΑ ΛΔΠΣΑ

Γνπιεύακε όζα ηδαληθεύνπλ
δελ ράλακε νύηε ιεπηό
ςάρλνληαο πξάμεηο πνπ καγεύνπλ
κε όζα αξέζνπλ ζην Θεό

Σηηο αγνξέο ηεο «Τανπθεθίαο»
Έιιελεο ,μέλνη θαη Οβξηνί
Κάζε άλζξσπνο ηεο Παξνηθίαο
Μπνξνύζε ό,ηη ζε λα βξεί

Ο Κόζκνο είρε επαηζζεζίεο
Πνπ ηώξα μεραζηήθαλ πηα
Σεβόκαζηαλ θάπνηεο αμίεο
Πνπ δείρλαλ βάζνο θη’ αλζξσπηά

Σπλλέθηαδε ηό πξόζσπό καο
Όηαλ δελ είρακε δνπιεηά
Θέινληαο πάληα ην θαιό καο
Γπξεύακε κία ζπληξνθηά

Δδώ ππήξραλε ηα πάληα
Από ηα ιίγα έσο ηα πνιιά
Μεο ζηεο ξνπηίλαο ηα ζπκβάληα
Όια ήηαλ όκνξθα θαη απιά

Κη ε εκκνλή γηα επηπρία
Τνπ Γπηηθνύ Πνιηηηζκνύ
Γελ έιεηπ’ από ηελ λννηξνπία
Καί ηνπ Φησρνύ Αθξηθαλνύ

ΟΗ ΑΡΑΒΔ ΑΝ ΓΟΝΑΣΗΕΟΤΝ
ΣΗ ΑΓΩΝΗΔ ΣΟΤ ΑΓΓΗΕΟΤΝ

ΑΠΟ ΣΖΝ ΔΤΦΟΡΖ ΓΖ
ΠΟΤ ΓΗΑΘΔΣΔΗ Ζ ΑΦΡΗΚΖ

ΑΦΟΒΑ ΣΑ ΦΔΛΛΑΥΟΥΩΡΗΑ
Δ ΦΗΛΗΚΑ ΟΡΗΑ

Με ζέβαο ζην Θεό κηιάλε
Γηα ηα δεηήκαηα Εσήο
Μάζαλ ζηηο ζιίςεηο λα γειάλε
Μπξνο ζηα πξνβιήκαηα Αθξηθήο

Γελ είλαη κία απιή Ηδέα
νιόθιεξε ε Αθξηθή
έρεη πξσηόγλσξε κία Θέα
θάπνηε θαηαπιεθηηθή

Βηώζακε κία άδνιε θηιία
κε θάπνηνπο ρσξηθνύο απινύο
θαη ληνηώζακε θηιαιιειία
πνπ δελ ηελ βξίζθεηο ζηνπο πνιινύο.

Γείρλνπλ κηά απόιπηε εξεκία
Μεο ζηα ηεκέλε όηαλ ηνπο δεηο
Σθέπηνληαη ηη είλ’ ε ακαξηία
Μπξνζηά ζην θσο ηεο πξνζεπρήο

Δδώ όπσο δεη ε αλζξσπόηεο
από κία γεληθή ζθνπηά
κνηάδεη σο πιεζπζκηαθή ελόηεο
πνπ έρεη εληόο ηεο αλζξσπηά

Μαδί κε αζηνύο ζηε «Μνπδηξία»
ζ’έλα ηνπίν αξαβηθό
καο έδεζε ε ηζηνξία
καθξηά από θόζκν θζαξηηθό

ΦΟΤΚΩΜΔΝΑ ΜΠΑΛΟΝΗΑ
Δ ΣΟΛΗΜΔΝΑ ΑΛΟΝΗΑ

ΜΔΣΑΞΤ ΓΟΤΛΟΦΡΟΤΝΖ
ΚΑΗ ΑΛΛΟΦΡΟΤΝΖ

ΑΝΑΣΔΛΛΟΝΣΑ
ΚΑΗ ΓΑΛΖΝΔΤΟΝΣΑ

Τσλ ζαινληώλ νη θσηαςία
ζηηο θαξδηαθέο καο ηειεηέο
δεκηνπξγνύζε θαληαζία
θέθη γιέληηα θαη γηνξηέο.
Κάπνηνη θνξώληαο ηα γαιόληα
κε ύθνο πάληνηε βαξύ
θνπζθσκέλνη σζάλ κπαιόληα
ζπδεηνύζαλ ζνβαξνί.
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Όπνπ έιεηπε ε θαινζύλε
ε αιήζεηα θαη ε αλζξσπηά
δνύινη δελ βξίζθαλ δηθαηνζύλε
παληνύ ζαλάηνπ κπξσδηά.
Ζ αληίξξεζε ηεο θνηλσλίαο
είρε πηα γίλεη αθνξκή
γηα ηελ θαηάξγεζε δνπιείαο
πνπ ‘ξζε ζαλ ιύζε ινγηθή

Ενύζακε σξαία κε εξεκία
αξραία θαη νκεξηθή
ζε εκέξεο κ’ ακεξηκλεζία
ηεο Αθξηθήο νλεηξηθή.
Τεο θύζεο όιε ε θαινζύλε
έβγαηλε ζηελ Αλαηνιή
θαη ηνπ Θενύ ε Γηθαηνζύλε
έιακπε θάζε Κπξηαθή
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Ευτυχία …...αφιερωμζνο ςτουσ ιρωεσ τθσ ιςτορίασ μου και τισ παιδικζσ φιλίεσ που άντεξαν ςτο χρόνο
…….γράφει θ Ζφθ Χαλκιά-Μαλαχία
«Ευτυχία ξφπνα. Είναι θ μζρα ςου ςιμερα. Σθμαιοφόροσ και πάλι. Ρρόςεχε όμωσ, είναι βαριά θ ςθμαία για ζνα κοριτςάκι 11 χρονϊν, κυμάςαι τθν προθγοφμενθ φορά, δυςκολεφτθκεσ» είπε γλυκά θ μαμά.
«Καλθμζρα μαμά, ξφπνια είμαι. Τα γάντια μου, ποφ είναι τα άςπρα γάντια; « Δίπλα ςου είναι Ευτυχία, τα τακτοποίθςεσ χκεσ το βράδυ.»
«Γιαγιά, γιαγιοφλα ξφπνα, κα αργιςουμε για το αεροδρόμιο.» «Εντάξει Ναταλί ζχουμε χρόνο. Αλικεια ανυπομονείσ για το ταξίδι ςτο Κάιρο;»« Ναι, ναι γιαγιά τθ βόλτα με τισ καμιλεσ
ςτισ Ρυραμίδεσ ςκζπτομαι, όπωσ τθ φωτογραφία ςτο άλμπουμ ςου. Σε κοιτάηω με τον παιδικό ςου φίλο πάνω ςτισ καμιλεσ, ξεκαρδιςμζνουσ ςτα γζλια. Δεν άλλαξεσ και πολφ γιαγιά
μόνο που τϊρα είςαι πιο όμορφθ.» « Άςε τθν πλάκα Ναταλί, λίγο ςεβαςμό ςτθ γιαγιά Ευτυχία, άντε πάμε ιρκε το ταξί.»
Τι όμορφο όνειρο απόψε! Τι μνιμεσ κεζ μου, τόςεσ πολλζσ που ςτριμϊχνονται ςτο μυαλό μου. Άλλεσ μελαγχολικζσ, άλλεσ χαροφμενεσ, κι ο Χάλεντ πρωταγωνιςτισ. Ευτυχϊσ είναι πολφ μακρφ το ταξίδι για το Κάιρο και
κα αναπολιςω….
Ο Χάλεντ ιταν ζνα όμορφο μελαχρινό αγόρι με πράςινα μάτια. Κάναμε ςτενι παρζα ςτο Γαλλικό νθπιαγωγείο που πθγαίναμε. Ρολλζσ φορζσ παρθγοροφςαμε τα άλλα παιδάκια που ζκλαιγαν και αναηθτοφςαν τθ μαμά
τουσ. Αυτό μασ παραξζνευε γιατί εμείσ περνοφςαμε τόςο ωραία ςτο νθπιαγωγείο. Ο Χάλεντ λάτρευε το ςχολείο
και είχε μεγάλθ ευχζρεια ςτισ ξζνεσ γλϊςςεσ. Ιδθ μιλοφςε Ελλθνικά με μεγάλθ άνεςθ. Τα Γαλλικά ιταν θ αδυναμία του και ςτα Γαλλικά τραγουδάκια ζκανε τον μαζςτρο. Οι γονείσ του, αν και μουςουλμάνοι, ικελαν ο γιοσ τουσ
να πάρει ευρωπαϊκι μόρφωςθ γι αυτό και τον ζςτειλαν ςε ξζνο ςχολείο.
Μετά το νθπιαγωγείο οι δρόμοι μασ χϊριςαν. Εγϊ πιγα ςτο Ελλθνικό δθμοτικό και ο Χάλεντ ςυνζχιςε ςτο
Γαλλικό.
Στα δφςκολα που ακολοφκθςαν ςτθν προςωπικι μου ηωι ο Χάλεντ ιταν πάντα κοντά μου.
Γφρω ςτα 9 μου, ζφυγε ξαφνικά ο μπαμπάσ. Τεράςτια απϊλεια για ζνα κοριτςάκι ποφ λάτρευε τον πατζρα
του. Ρρϊτθ φορά αντιμζτωπθ με το κάνατο, τον πόνο, τθ κλίψθ, το κενό, τθν αγωνία για το αφριο ςτα φψθ. Τισ
επόμενεσ νφχτεσ κοιμόμουνα με τθν καφζ δερμάτινθ ςχολικι τςάντα που μου είχε φζρει ο μπαμπάσ από τθ Γερμανία πριν λίγεσ μζρεσ. Ταξίδευε πολφ ο μπαμπάσ και πάντα κάτι ιδιαίτερο μασ ζφερνε.
Τα απογεφματα, μόλισ τελείωνε το διάβαςμα, ο Χάλεντ ερχόταν ςτο ςπίτι μου και πάντα κάτι ζφερνε από
τα αγαπθμζνα μου , παγωμζνα φραγκόςυκα, μαφρουσ χουρμάδεσ, χυμό από ηαχαροκάλαμο. « Τι κα κάνουμε
ζλεγα, πϊσ κα το αντζξουμε, πϊσ κα είναι θ ηωι χωρίσ το ςτιριγμά μασ.» «Κα το αντζξεισ, ζχεισ πείςμα, είςαι
δυνατι,» ζλεγε και ξανάλεγε ο Χάλεντ. «Είςαι θ πρϊτθ μακιτρια, είςαι ςθμαιοφόροσ, μθ λυγίηεισ, μπορείσ να
παλζψεισ, είμαι ςίγουροσ.»
Αυτζσ οι κουβζντεσ, εκείνα τα μελαγχολικά απογεφματα ςτο ςπίτι μου, θχοφςαν ςαν τφμπανα τισ φορζσ
που πιγαινα να λυγίςω. Τότε όρκωνα το κορμί, φανταηόμουν ότι κρατάω τθ ςθμαία και με ςτακερά βιματα και
αυτοπεποίκθςθ προχωροφςα μπροςτά για να αντιμετωπίςω τθ νζα πρόκλθςθ τθσ ηωισ.
Στισ εξόδουσ μασ, ςτο ςινεμά, ςτα πάρτι, τισ εκδρομζσ ο Χάλεντ πάντα παρϊν, φφλακασ άγγελοσ. Ιταν μια
ηεςτι τρυφερι ςχζςθ που παράπαιε μεταξφ φιλίασ και πλατωνικοφ ζρωτα. Δφςκολο να βάλεισ τίτλο ςε μια τζτοια ςχζςθ.
Τελειϊςαμε το ςχολείο και ζφκαςε θ δφςκολθ ςτιγμι του αποχαιρετιςμοφ. Εγϊ ζφυγα για τθν Ελλάδα να
ακολουκιςω ςπουδζσ δθμοςιογραφίασ κι ο Χάλεντ ξεκίνθςε ιατρικι ςτο Ρανεπιςτιμιο του Καΐρου.» “Δεν κα χακοφμε, κα αλλθλογραφοφμε, θ Ελλάδα δεν είναι μακριά. Κα ζρκω να ςε βρω ςτισ διακοπζσ, να με ξεναγιςεισ ςτα
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όμορφα νθςιά ςασ. Καλό ταξίδι, κα μου λείψεισ» ιταν οι τελευταίεσ κουβζντεσ του Χάλεντ ςτο αεροδρόμιο.
Στθν αρχι θ αλλθλογραφία μασ ιταν πολφ πυκνι, φςτερα αραίωςε κι αργότερα περιορίςτθκε ςτισ Χριςτουγεννιάτικεσ κάρτεσ. Κρίμα, γιατί να αλλάηουμε, να αλλάξω είναι το ςωςτό. Σε ζνα ταξίδι μου ςτθ Γαλλία ςυνάντθςα τον Ντάν Γαλλο- Καναδό από το Κεμπζκ. Ιταν κεραυνοβόλοσ ζρωτασ που κράτθςε πολφ. Φφγαμε μαηί για τον
Καναδά και δθμιουργιςαμε οικογζνεια, τθ Ναντίν και τθ Νικόλ. Αργότερα ιρκε θ μικρι Ναταλί και τότε ζνιωςα τθ
γλφκα να είςαι γιαγιά. Τι περίεργο όμωσ, τότε άρχιςε και το ταξίδι και θ αναπόλθςθ των παιδικϊν μου χρόνων
ςτθν Αίγυπτο.
Κι ο Χάλεντ ; ......
Ο Χάλεντ πόνεςε πολφ όταν ζχαςε τθν Ευτυχία από τθ ηωι του. Τον πρϊτο καιρό ιταν απαρθγόρθτοσ, δεν
ικελε να βλζπει κανζνα από τουσ κοινοφσ φίλουσ. Είχε πάντα τθν κρυφι ελπίδα και πόκο ότι θ ςχζςθ του με τθν
Ευτυχία κα εξελιςςόταν διαφορετικά. Θ ηωι του άλλαξε όταν κζρδιςε τθν υποτροφία για ερευνθτισ ςτο Ραρίςι.
Φςτερα προςελιφκθ ςε μεγάλο ερευνθτικό Κζντρο και ζχτιςε μια ενδιαφζρουςα καριζρα. Εκεί γνϊριςε τθν Κλωντίν, παντρεφτθκαν κι ζκαναν ζνα γιο τον Μάρκ. Πμωσ δεν μποροφςε να βγάλει από το μυαλό του τθν Ευτυχία.
Τϊρα πια θ επικοινωνία τουσ είχε περιοριςτεί ςτισ Χριςτουγεννιάτικεσ ευχζσ και κάποια μθνφματα. Πμωσ το γλυκό φτεροφγιςμα ςτο ςτομάχι υπιρχε κάκε φορά που λάμβανε μινυμά τθσ. Ρολλά βράδια αναπολοφςε τισ παιδικζσ ςυναντιςεισ τουσ και μελαγχολικά μονολογοφςε : γιατί δεν τθσ μίλθςα τότε, γιατί δεν τθν παρότρυνα να μθ
φφγει, να μείνουμε μαηί , να παλζψουμε μαηί για τα όνειρά μασ. Τι να ζκανα όμωσ, εγϊ μουςουλμάνοσ, εκείνθ
χριςτιανι, δφςκολο ταίριαςμα για εκείνθ τθν εποχι.
Ξαναβρεκικαμε μετά τριάντα πζντε χρόνια ςτθ Ντωβίλ. Εγϊ ςε δθμοςιογραφικι αποςτολι για τα 70 χρόνια από τθν απόβαςθ ςτθ Νορμανδία κι ο Χάλεντ για ζνα παγκόςμιο ιατρικό ςυνζδριο. Εκείνο το αντάμωμα είχε
πολλι ςυγκίνθςθ και νοςταλγία. Ρζςαμε ο ζνασ ςτθν αγκαλιά του άλλου και κλαίγαμε από χαρά. Ιταν ςαν να μθν
πζραςε μια μζρα από τότε, εκεί γφρω ςτα 15 μασ με τα ποδιλατα. Ρόςο όμορφα και άβολα είχα νιϊςει τότε, είπε
ο Χάλεντ, εκείνθ τθ φορά ςτο πάρκο όταν ζπεςεσ από το ποδιλατο κι ζτρεξα να ςε ςθκϊςω. Ιρκαμε πολφ κοντά,
ζνιωςα τθν ανάςα ςου κι εκείνο το γλυκό βλζμμα που ζλεγε ευχαριςτϊ. Τραβιχτθκα απότομα αλλά ιμουν πολφ
ταραγμζνοσ. Μετά, δφο φορζσ κόντεψα να πζςω από το ποδιλατο κι εςφ φϊναξεσ «πρόςεχε Χάλεντ, πρόςεχε.”
Ρόςο το χάρθκα το «πρόςεχε» κάτι ςαν βάλςαμο ςτθν ψυχι μου το ζνιωςα.
Φςτερα κυμθκικαμε τθν όμορφθ εκδρομι μασ ςτο Φαγιοφμ, ςτο ςπίτι τθσ κείασ μου Ζλςασ. Είχε μεγάλο
ςπίτι και χαιρόταν να φιλοξενεί παιδάκια. Δεν είχε δικά τθσ και οι παιδικζσ φωνοφλεσ τθσ λείπανε. Ιταν θ τελευταία Κυριακι τθσ αποκριάσ κι όλο το Φαγιοφμ είχε βάλει τα γιορτινά του. Τα μπαλκόνια ιταν ςτολιςμζνα με μπαλόνια και ςερπαντίνεσ. Κφμα ευκυμίασ παντοφ. Από τα παράκυρα ξεχφνονταν γζλια και μουςικζσ. Μαςκαράδεσ
κυκλοφοροφςαν ςτουσ δρόμουσ και πείραηαν τουσ περαςτικοφσ. Εγϊ είχα ντυκεί πριγκίπιςςα τθσ άνοιξθσ. Φοροφςα ζνα λουλουδζνιο ςτεφάνι ςτο κεφάλι και περπατοφςα καμαρωτά. Ο Χάλεντ είχε ντυκεί ναυτάκι. Ξεχυκικαμε ςτουσ δρόμουσ, πετάγαμε ςερπαντίνεσ και χορεφαμε ςτουσ ρυκμοφσ τθσ μπάντασ. Τι γζλια κάναμε όταν
ζπεφτε το ςτεφάνι από το κεφάλι μου και το μαηεφαμε από το δρόμο, ταλαιπωρθμζνο από τα πατιματα των περαςτικϊν. Αξζχαςτθ εκδρομι !
Οι όμορφεσ εικόνεσ από τα παιδικά και εφθβικά μασ χρόνια ηωντάνεψαν ξανά. Τρζχαμε πίςω ςτισ αναμνιςεισ τθσ εφθβείασ που χάκθκε και ζνα κφμα χαράσ και γλυκιάσ νοςταλγίασ μασ πλθμμφριηε. Είχαμε ξαναγίνει παιδιά και ξαναηοφςαμε νοερά όλα τα όμορφα αλλά και τα δφςκολα. Ο χρόνοσ είχε ςταματιςει ςτθ Ντωβίλ. Οι τρεισ
θμζρεσ που ηιςαμε μαηί ςε αυτι τθ πόλθ ιταν από τισ ωραιότερεσ τθσ ηωισ μασ.
Κι ιρκε το τελευταίο βράδυ. Φφγαμε από το ξενοδοχείο τα μεςάνυχτα για μια βόλτα ςτθν παραλία. Ιταν
τόςο όμορφα με το ολόγιομο φεγγάρι. Το ξθμζρωμα μασ βρικε αγκαλιά ςτθν αμμουδιά ςιωπθλοφσ και μελαγχολικοφσ. ”Κα ξαναβρεκοφμε;» ρϊτθςε ο Χάλεντ. «Μιπωσ είναι αργά» απάντθςα. «Ροτζ δεν είναι αργά να κυνθγιςεισ το παιδικό ςου όνειρο,» ςχολίαςε τρυφερά ο Χάλεντ «και δεν ζχουμε πολφ καιρό.» Είναι οι ςτιγμζσ που θ
καρδιά αποςτρζφεται τθν πραγματικότθτα και θ λογικι παραμερίηεται . Απζναντί ςου ςτζκονται θ μοίρα, οι κοινωνικοί νόμοι, το άδικο, ο διςταγμόσ. Σκζφτεςαι αν κα αντζξεισ τθν ανατροπι και θ ταραχι είναι μεγάλθ. Πμωσ
τίποτα δεν κα ςε παρθγορεί για το χαμζνο όνειρο.
«Γιαγιά ξφπνα, προςγειωνόμαςτε.» «Ναι, ναι Ναταλί , ξφπνια είμαι.»«Για πεσ μου γιαγιά κα πάμε κατευκείαν ςτισ Ρυραμίδεσ ; Τι λζει ο Χάλεντ;» «Ράμε, πάμε τϊρα και βλζπουμε…»
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«Ψεφτικεσ ηωζσ». Ανδρζασ Γιοβάνοσ, εκδόςεισ Ωκεανόσ.
…….γράφει θ Πζρςα Κουμοφτςθ

«O Eλλθνοαμερικανόσ αρχαιολόγοσ Ντθν Ντάλασ φκάνει ςτθν Ακινα τθσ οικονομικισ κρίςθσ για να εργαςτεί δίπλα ςτον κακθγθτι Νίκο Αλφιζρθ. Γοθτευμζνοσ από τθ χαλαρι και
ανζμελθ ακθναϊκι ηωι, βρίςκεται χωρίσ να το καταλάβει μπλεγμζνοσ ςε μια υπόκεςθ διαφκοράσ και μυςτθρίου. Κι ενϊ πιςτεφει πωσ θ διαμονι του ςτθν Ελλθνικι πρωτεφουςα
κα είναι ό,τι απολαυςτικότερο ζχει ηιςει ωσ τϊρα, μια ςειρά από περίεργα γεγονότα, του
αποκαλφπτουν μια αλικεια που δεν κα τθ φανταηόταν ποτζ, ζναν κόςμο εντελϊσ διαφορετικό απ’ αυτόν που βλζπει να κινείται ςτουσ δρόμουσ τθσ πόλθσ»
Ζνα μυκιςτόρθμα δράςθσ, χιοφμορ,
ζρωτα, αλλά και ζνα δράμα κακθμερινϊν ανκρϊπων που αγωνίηονται
για τθν επιβίωςθ και τθν αξιοπρζπειά τουσ.
Διαβάηοντασ το βιβλίο του Ανδρζα Γιοβάνου, που φζρει τον τίτλο «Ψεφτικεσ ηωζσ» , γριγορα διαπίςτωςα
ότι είχα να κάνω με ζνα βιβλίο ενδιαφζρον και ςοβαρό μζςα ςτθν επιφανειακι απλότθτά του. Και τοφτο διότι πζρα από τθν ιςτορία που πραγματεφεται ο ςυγγραφζασ, τθν περιπζτεια των θρϊων που περιγράφει και που ςε
πολλά ςθμεία τθσ κυμίηει αςτυνομικό κρίλερ, ο ςυγγραφζασ καταφζρνει εδϊ να αποτυπϊςει εφςτοχα τθν εποχι
μασ, μια εποχι βακιάσ οικονομικισ κρίςθσ, αλλά πρωτίςτωσ θκικισ. Γιατί ενϊ περιγράφει τθν περιπζτεια μιασ
μερίδασ ανκρϊπων τθσ ςφγχρονθσ, αλλά ταλαιπωρθμζνθσ από τα οικονομικά ςκάνδαλα Ακινασ, ςτθν ουςία ανατζμνει τθν κοινωνία τθσ, αναδεικνφοντασ τισ πολλαπλζσ τθσ πλευρζσ, και κυρίωσ καταδεικνφοντασ τισ αδυναμίεσ
τθσ, αλλά και όλα εκείνα τα «κρυμμζνα μυςτικά», τα πάκθ και τα λάκθ τθσ που κρφβονται πίςω από το δικεν
‘χαριςάμενο’ προςωπείο τθσ μζχρι προςφάτωσ ‘ψεφτικθσ’ ευμάρειάσ τθσ.. Ζτςι, το βιβλίο αυτό διακζτει δυο ςθμαντικζσ πλευρζσ ι επίπεδα . Το πρϊτο είναι θ ιςτορία, θ περιπζτεια των θρϊων που διαδραματίηεται ςτα πλοφςια προάςτια τθσ Ακινασ και το δεφτερο είναι το πολιτικό και κοινωνικό υπόβακρο τθσ χϊρασ, ο φόντοσ, ι ο καμβάσ πάνω ςτον οποίο ο ςυγγραφζασ κτίηει τον μφκο του, δομεί τουσ χαρακτιρεσ / πρόςωπα και εξελίςςει τθν ιςτορία του. Τα δυο αυτά επίπεδα είναι άρτια δεμζνα μεταξφ τουσ και αντανακλοφν ςε μεγάλο βακμό τισ ςκζψεισ και
τθ κζςθ του ςυγγραφζα απζναντι ςτα πράγματα, χωρίσ όμωσ να αςκεί άμεςθ κριτικι, οφτε να επιδεικνφει καμία
απολφτωσ διάκεςθ διδακτιςμοφ. Ζτςι ο Α Γ, αντλεί τθν πρϊτθ φλθ του από τθν κακθμερινότθτα κι αποτυπϊνει
πτυχζσ τθσ που βιϊνουμε οι ίδιοι ι ακοφμε για αυτζσ ςτισ ειδιςεισ και το ιντερνζτ, αλλά με μια μάλλον αποςταςιοποιθμζνθ κι ανατρεπτικι ματιά και ίςωσ για αυτό τον λόγο επιλζγει ο κεντρικόσ ιρωασ του βιβλίου να είναι
‘ξζνοσ’, και όχι γθγενισ. Και παρότι το πολιτικό υπόβακρο είναι εφκολα διακριτό από τον υποψιαςμζνο αναγνϊςτθ, θ «περιπζτεια» που αποτυπϊνει, όπωσ και οι ερωτικζσ/ αιςκθςιακζσ ςκθνζσ του βιβλίου το κακιςτοφν ανάλαφρο και ευκολοδιάβαςτο . Στα προτεριματα του βιβλίου ςυγκαταλζγεται θ πλοκι του. Θ πλοκι είναι ςτιβαρι,
με γριγορο ρυκμό/παλμό, πολλζσ ανατροπζσ που το κακιςτοφν εξίςου ενδιαφζρον, αν όχι περιςςότερο από άλλα
του είδουσ του , ενϊ ακόμα και θ τραγικότθτα των θρϊων ι των καταςτάςεων που ακολουκοφν ςτο δεφτερο μιςό του βιβλίου, εξιςορροπείται με το εφκυμο πνεφμα που διαποτίηει τουσ διαλόγουσ, ςυχνά και τισ περιγραφζσ, ι
εκεί, όπου υπάρχει ςτοχαςμόσ του ιδίου του αφθγθτι. Άξια λόγου είναι επίςθσ και θ αλθκοφάνεια των θρϊων
του. Οι χαρακτιρεσ είναι ςφνκετοι, διακζτουν πολλαπλζσ πλευρζσ, και όχι επίπεδοι ι ‘καρτοφν’ όπωσ ςυνθκίηουμε
να λζμε χάριν αςτεϊςμοφ ςτο χϊρο τθσ κριτικογραφίασ, και είναι βζβαια ςε ζνα βακμό αναγνωρίςιμοι, παρότι επ
ουδενί κλιςζ ι τετριμμζνοι. Ο Α Γ. περιγράφει τφπουσ ανκρϊπων μιασ μερίδασ τθσ κοινωνίασ μασ που είναι ςκοτεινι, διεφκαρμζνθ και άπλθςτθ και που καλείται τϊρα να πλθρϊςει το τίμθμα των λακϊν τθσ-ι μιπωσ όχι; Αυτό
κα το ανακαλφψει ο αναγνϊςτθσ μζςα από τθν ανάγνωςθ.
Το βιβλίο του Α Γ που εφςτοχα τιτλοφορείται «Ψεφτικεσ ηωζσ» είναι λοιπόν ζνα βιβλίο που τα εμπεριζχει όλα αυτά, αλλά κα ιταν παράλθψι μου να μθν αναφερκϊ και ςε δυο ςθμαντικά ςτοιχεία που το διζπουν και
το υπθρετοφν εξαιρετικά και ίςωσ ζμμεςα να τα ζχω ιδθ αναφζρει. Αυτά είναι: το χιοφμορ και ο ανεπαίςκθτοσ
ςαρκαςμόσ για τα κακϊσ κείμενα του τόπου. Εξάλλου το βιβλίο, όπωσ ανζφερα διαπνζεται από το πνεφμα του
ςυγγραφζα και που είναι φανερό ότι επικυμεί να εγείρει ερωτθματικά ςτον αναγνϊςτθ του, να τον προκαλζςει να
αναλογιςτεί και ταυτοχρόνωσ να αναγνωρίςει τισ πικρζσ αλικειεσ που του φανερϊνει.. Ρζρα, λοιπόν, από το
‘ςτόρι’, τθν περιπζτεια που πράγματι κεωρϊ ενδιαφζρουςα και κα κρατιςει αμείωτο τον ενδιαφζρον του αναγνϊςτθ, είναι ζνα βιβλίο βακιά ανκρϊπινο, κοινωνικό, και ςε ζνα ςθμαντικό βακμό, πολιτικό.
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Θ ΔΕΥΤΕΘ ΓΕΝΙΑ ΤΩΝ ΑΜΡΕΤΕΙΑΝΩΝ ΡΟΟΔΕΥΕΙ ΚΑΙ ΔΙΑΚΙΝΕΤΑΙ
Με μεγάλθ χαρά μάκαμε ότι ςε Διεκνζσ Συνζδριο με κζμα τθν
«Ενςωμάτωςθ λειτουργιϊν ςε πολυμερι υλικά» που ζγινε ςτο τζλοσ Σεπτεμβρίου ςτο Potsdam University τθσ Γερμανίασ, ςτα πλαίςια του οποίου
παρουςιάςκθκαν 86 ερευνθτικζσ εργαςίεσ ςε posters, το βραβείο ζλαβε θ
Αφροδίτθ Δωρίτθ, κόρθ του Αμπετειανοφ αρχιτζκτονα Απόςτολου Δωρίτθ,
απόφοιτου 1962 και Ειδικοφ Γραμματζα του ΔΣ του Συλλόγου μασ και τθσ
Ραυλίνασ Καραναςτάςθ, Κακθγιτριασ Αρχαιολογίασ ςτο Ρανεπιςτιμιο
Κριτθσ.
Το Συνζδριο ςτόχο είχε να βοθκιςει τθν ζρευνα προκειμζνου να
καλυφκεί θ πολφ μεγάλθ ανάγκθ ςχεδιαςμοφ και ανάπτυξθσ νζων λειτουργικϊν υλικϊν, για τθν βελτίωςθ τθσ ποιότθτασ ηωισ, τθν αφξθςθ τθσ
προςταςίασ του περιβάλλοντοσ και τθν ανάπτυξθ προθγμζνων τεχνολογιϊν. Στα πλαίςια αυτά, θ επιςτιμθ των πολυμερϊν ζχει κινθκεί δυναμικά
προσ λειτουργικά ςυςτιματα πολυμερϊν, ςτα οποία κατάλλθλα ςχεδιαςμζνεσ μοριακζσ και μακρομοριακζσ μονάδεσ δρουν από κοινοφ για να
καταςτεί δυνατι μια ςυγκεκριμζνθ λειτουργία ι δράςθ.
Θ Αφροδίτθ Δωρίτθ τελείωςε τθν Ελλθνογερμανικι Αγωγι, αποφοίτθςε από το Εκνικό και Καποδιςτριακό Ρανεπιςτιμιο Ακθνϊν (ΕΚΡΑ), Τμιμα Χθμείασ, ζκανε Μεταπτυχιακό (Joint Master of Polymer Science) ςτο Βερολίνο και ολοκλθρϊνει τθν Διδακτορικι τθσ Διατριβι (PhD) ςτο Potsdam University και Max Planck Institute of Colloids & Interfaces.
Ο Σφλλογοσ Αμπετείου Σχολισ και ο Κάδμοσ ςυγχαίρουν τθν Αφροδίτθ και τον περιφανο πατζρα τθσ Απόςτολο.
Θ φωτογραφία είναι από τθν αποφοίτθςθ τθσ Αφροδίτθσ από το ΕΚΡΑ, με τον πατζρα τθσ Απόςτολο και τον
αδελφό τθσ Δθμιτρθ.
_________________________________________________________________________

Ραρουςίαςθ του νζου βιβλίου του Αμπετειανοφ Μαριαντϊνθ Ρολίτθ
Απόφοιτοσ 2003
Είναι δυνατόν κάτι μικρό να ζχει μεγάλθ ιςτορία; Ζχουμε φανταςτεί ποτζ ότι ζνα μικρό ζντομο
μπορεί να κρφβει μζςα του άπειρα ςυναιςκιματα τα οποία πιςτεφουμε ότι μόνο οι άνκρωποι
τα νοιϊκουν; Ακόμα και αν τα μυρμιγκια κεωροφνται από τα πιο δυνατά πλάςματα τθσ φφςθσ, μπροςτά ςτον άνκρωπο και τα καταςκευάςματά του είναι αδφναμα.
Ζχουμε ςκεφτεί ποτζ ότι αυτό που για εμάσ είναι λίγα βιματα, για κάποια όντα κα μποροφςε
να είναι ταξίδι ηωισ; Ρικανόν, να υπάρχουν όντα τα οποία κεωροφν τα δικά μασ ταξίδια
ηωισ… μερικά βιματα. Ζτςι λοιπόν ο Μφρκασ, ζνα μικρό μυρμιγκι αποφαςίηει να κάνει το πιο
δφςκολο ταξίδι ςτθν ιςτορία των μυρμθγκιϊν για τα μάτια τθσ αγάπθσ του. Κα προςπακιςει
να διαςχίςει τθν μαφρθ ζρθμο όπου ςυμβαίνουν πολλά εξωπραγματικά φαινόμενα και ποτζ
κανείσ δεν γφριςε να τα εξιςτοριςει.
______________________________________________________________________________
Ο Μαριαντϊνθσ Ρολίτθσ γεννικθκε ςτο Κάιρο τον Λοφνιο του 1985 και ςτο Κάιρο, ζηθςε όλα τα παιδικά και μακθτικά του χρόνια.
Από μικρι θλικία, μιλάει Ελλθνικά, Αραβικά, Γαλλικά και Αγγλικά.
Μετά τθν αποφοίτθςι του από τθν Αμπζτειο, αποφάςιςε να μεταβεί ςτθν Ελλάδα όπου ςποφδαςε Διεκνείσ Σχζςεισ ςτο State
University of New York, Empire State College. Επίςθσ είναι κάτοχοσ ΜΒΑ με εξειδίκευςθ ςτο ανκρϊπινο δυναμικό από το L’Institut universitaire Kurt Bösch. Το Μφρκα είναι το δεφτερό του βιβλίο.
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ΠΡΟΚΛΗΗ
Ο Σύλλογοσ Αμπετείου Σχολήσ
Σασ προςκαλεί να γιορτάςουμε μαζί

‘‘Τα 20 χρόνια του’’
την Κυριακή 23 Οκτωβρίου ςτισ 18:30
ςτον Σύνδεςμο Αιγυπτιωτών Ελλήνων (Σ.Α.Ε.)
Γ’ Σεπτεμβρίου 56, Αθήνα
Μετά το πέρασ τησ εκδήλωςησ, θα ακολουθήςει δείπνο
προςφορά τoυ Ιδρύματοσ Αμπετείου Σχολήσ
και του Συλλόγου Αμπετείου Σχολήσ
π.α. μέχρι τισ 20 Οκτωβρίου ςτον κ. Πιερή ςτα
τηλ. 210 6840100 – 6932 704820

Το ςκίτςο του Γκρζισ

Sweet Mangos هجنمعايعةميظع

Για τθν καταβολι τθσ ςυνδρομισ ςασ......
Θ καταβολι τθσ ςυνδρομισ ςασ 15 ευρϊ ι δωρεάσ υπζρ του Συλλόγου μασ μπορεί να γίνει με κατάκεςθ ςτθν Τράπεηα Ρειραιϊσ (αρ. λογαριαςμοφ :6577-126569-278, ι αρ. IBAN : GR8301715770006577126569278 ςτο όνομα Ριερισ Δθμιτριοσ.
ΡΟΣΟΧΘ : με τθν κατάκεςθ να αναφζρετε το όνομα ι τα ονόματα για τα οποία κατακζτετε.
Μετά τθν κατάκεςθ ενθμερϊνετε τον Ταμία κ. Μ.Ριερι , 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 Κάδμο.
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Αχιλλοποφλειο Ραρκεναγωγείο Καΐρου: Μια ςυγκινθτικι βραδιά
μνιμθσ το 1993
…….γράφει θ Μαρία Αδαμαντίδου-Κουτρουμπάκθ
Στισ 19 Μαρτίου 1993, ο Σφλλογοσ Ελλινων Καΐρου με πρόεδρο τον Μιχάλθ Μπίςκο οργάνωςε μια ςυγκινθτικι τιμθτικι βραδιά για τουσ εκπαιδευτικοφσ του Αχιλλοπουλείου Ραρκεναγωγείου Καΐρου. Το ςχολείο αυτό αποτζλεςε το βαςικό
εκπαιδευτικό ίδρυμα για χιλιάδεσ Ελλθνίδεσ του Καΐρου και ςτάκθκε ορόςθμο ςτθν ιςτορία τθσ ελλθνικισ παροικίασ τθσ πόλθσ. Ωσ ίδρυμα τθσ Ελλθνικισ Κοινότθτασ Καΐρου πιρε το όνομα του Μεγάλου Ευεργζτθ Ευάγγελου Κ. Αχιλλόπουλου ο οποίοσ το 1884 ανζλαβε τα ζξοδα λειτουργίασ του. Μάλιςτα προςζφερε και τθν κατοικία του ςτο Μοφςκι ωσ καλφτερθ ςτζγθ
για το ςχολείο που μζχρι τότε λειτουργοφςε ςε παςτριαρχικό οίκθμα. Το νεόδμθτο μεγαλοπρεπζσ κτίριο ςτο Μπαμπ ελ Λουκ,
ςτζγαςε το ςχολείο από το 1928 μζχρι το 1964 και ςυνζβαλε ςτθν περαιτζρω μεγάλθ πρόοδο του παρκεναγωγείου. Ρεριλάμβανε 6τάξιο Δθμοτικό, 6τάξιο Γυμνάςιο και 3τάξια Αςτικι Σχολι. Το 1931-1932 φοίτθςαν ς’αυτό 1.174 μακιτριεσ, αρικμόσ
ρεκόρ. Το καλοκαίρι του 1964 το κτίριο του Αχιλλοποφλειου πουλικθκε ςτο Αμερικανικό Ρανεπιςτιμιο Καΐρου. Αν και ςυνζχιςε να λειτουργεί κάτω από άλλθ ςτζγθ, τα καλφτερά του χρόνια είχαν τελειϊςει, όπωσ είχαν τελειϊςει τα χρόνια ακμισ των
ελλθνικϊν παροικιϊν τθσ Αιγφπτου.
Οι δαςκάλεσ και οι δάςκαλοι, οι κακθγθτζσ και οι κακθγιτριεσ υπιρξαν πρωταγωνιςτζσ μαηί και πρωτεργάτεσ τθσ
ςχολικισ μασ παιδείασ. Μασ ζμακαν τι κα πει ικοσ και κοινωνικι ευκφνθ, φιλανκρωπία και ςεβαςμόσ ςτον άλλο, ευγενισ
άμιλλα και πεικαρχθμζνθ εργαςία -- όλα, πολφτιμα δϊρα ηωισ για τα οποία τουσ είμαςτε παντοτινά ευγνϊμονεσ. Θ εκδιλωςθ αυτι που υλοποιικθκε με πρωτοβουλία των παλιϊν μακθτριϊν του ςχολείου Κάτιασ Ηιλβελοποφλου-Ρόποβιτσ, Μαρίασ
Αδαμαντίδου-Κουτρουμπάκθ και Ελζνθσ Ραπαλζξθ-Βιντιάδθ, αποςκοποφςε να αναγνωρίςει τθν προςφορά τουσ και να απευκφνει ζνα ςυμβολικό «ευχαριςτϊ».
Θ τιμθτικι εκδιλωςθ που πραγματοποιικθκε ςτο εντευκτιριο του Συνδζςμου Αιγυπτιωτϊν Ελλινων (με πρόεδρο
τότε του ΣΑΕ τον Ευκφμιο Σουλογιάννθ) περιλάμβανε ομιλίεσ από τθν τελευταία διευκφντρια του ςχολείου Αργίνθ Φραγκοφλθ, και τθν απόφοιτο, κόρθ εκπαιδευτικϊν ζα Καλοκάρδου-Κραντονζλλθ. Ρεριλάμβανε επίςθσ προβολι διαφανειϊν και
ςχολικά τραγοφδια από το «Ορεομπρίηο» μζχρι τθ «Μαργαρίτα» και το «Αμπεμπαμπλόμ» που οι οργανϊτριεσ είχαν προθγουμζνωσ μαγνθτοφωνιςει ειδικά για τθν εκδιλωςθ. Στουσ εκπαιδευτικοφσ –ανάμεςα ςτουσ οποίουσ ιταν και θ γυμνάςτρια
των μθτζρων μασ Μαρίκα Μάνθ-- μοιράςτθκαν ςτεφάνια δάφνθσ και ςε όλουσ τουσ παριςτάμενουσ μια μεγάλθ αφίςα με
φωτογραφίεσ από τθν ιςτορία τθσ ςχολισ. Θ ςυγκίνθςθ ςτο εντευκτιριο όπου δθμιουργικθκε το αδιαχϊρθτο, ιταν ςχεδόν
απτι. Για καλι μασ τφχθ, κάποιο άτομο μαγνθτοςκόπθςε μζρθ τθσ εκδιλωςθσ και ζτςι διαςϊκθκε ζνα μζροσ τθσ. Το πϊσ
ζφκαςε ςτα χζρια μασ θ καςζτα VHS κανείσ πια δεν κυμάται, αλλά 23 χρόνια αργότερα, τον Απρίλιο του 2016 (κάλλιο αργά
παρά ποτζ!) το βίντεο ανζβθκε ςτο YouTube με κείμενα τθσ υπογράφουςασ και μετά από επεξεργαςία από τον Τάκθ Σφακιανόπουλο. Στον «Κάδμο» δθμοςιεφονται για πρϊτθ φορά οι φωτογραφίεσ που τράβθξε ο Αμπετειανόσ Φοίβοσ Κυριακοφ. Για
τθν ιςτορία πρζπει να αναφζρουμε και τισ Αννα Καςςαβζτθ-Τςιαμοφρθ, Δζςποινα Λγνζλλθ-Αγγελονίδου, Σοφλθ ΚαρατηάΚοντοφ και Βάνα Μανωλάτου που βοικθςαν μοιράηοντασ ςτεφάνια και αφίςεσ ςτουσ παριςτάμενουσ. Το Αχιλλοποφλειο
Ραρκεναγωγείο εξακολουκεί να λειτουργεί ωσ μικτι δθμοτικι ςχολι και, όπωσ πάντα, τελεί υπό τθ φροντίδα τθσ Ελλθνικισ
Κοινότθτασ Καΐρου. Στεγάηεται ςτο μζγαρο του πρϊθν Σπετςεροπουλείου Ορφανοτροφείου ςτθν Θλιοφπολθ του Καΐρου.

Θ Λζλα ϊτα περιεργάηεται το ςτεφάνι
τθσ κάτω από το βλζμμα τθσ Αλκμινθσ
Τεκτονίδου.

Ο αντιπρόεδροσ του ΣΕΚ Γ.
Διαμαντισ, ο πρόεδροσ Μ. Μπίςκοσ, και οι οργανϊτριεσ Ε. Ραπαλζξθ και Μ. Αδαμαντίδου.

Στο κατάμεςτο από αποφοίτουσ εντευκτιριο, βλζπουμε ςτθν πρϊτθ γραμμι,
από αριςτ. τισ Αλκμινθ Τεκτονίδου, Λζλα
ϊτα, Μαρία Γαηι, άγνωςτθ κυρία, Μαρ.
Μάνθ, Φωφϊ Κοςμά.

Χριςτοσ Διονυςςόπουλοσ
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Θ ΕΛΕΝΗ ΤΟΥ ΕΥΙΡΙΔΘ ΩΣ ΧΟΟΔΑΜΑ
Ζνα εκπαιδευτικό «project” τθσ Αμπετείου Σχολισ
Θ Αμπζτειοσ Σχολι Καΐρου αναλαμβάνει για το νζο ςχολικό ζτοσ μια μεγάλθ
εκπαιδευτικι πρωτοβουλία, με ςτόχο να οικοδομιςει ζνα διεκνζσ εκπαιδευτικό
δίκτυο που κα ανοίξει διάπλατα τουσ ορίηοντεσ για τουσ μακθτζσ τθσ ςτθν αυριανι
καριζρα τουσ. Μετά τθ ςυμμετοχι ςτον Ρανελλινιο Μακθτικό Διαγωνιςμό ομποτικισ 2016 ςτθν Ακινα, προγραμματίηεται για τθ νζα ςχολικι χρονιά το ανζβαςμα
τθσ τραγωδίασ του Ευριπίδθ Ελζνθ ωσ χορόδραμα με τθ ςυμμετοχι ςχολείων τόςο
από τθν Αίγυπτο όςο και το εξωτερικό. Θ Κεατρικι Ομάδα τθσ Αμπετείου ζχει τον
γενικό ςυντονιςμό ενϊ κάκε ςχολείο που ςυμμετζχει ζχει τθν ευκφνθ να παρουςιάςει ωσ χορογραφία ζνα επειςόδιο ι χορικό του ζργου.
Κα ςυμμετάςχουν επιπλζον επαγγελματίεσ χορευτζσ τθσ
Ππερασ του Καΐρου ωσ ςολίςτεσ. Τθν ευκφνθ τθσ ςκθνοκεςίασ και τθσ επεξεργαςίασ του
πρωτότυπου κειμζνου ζχει ο Γιάννθσ Τηουμζρκασ υπεφκυνοσ ςτρατθγικοφ ςχεδιαςμοφ τθσ
Αμπετείου Σχολισ, (φιλόλογοσ, ηωγράφοσ και γλφπτθσ) ενϊ τθν αυκεντικι μουςικι για τθν
παράςταςθ ςυνκζτει ο διάςθμοσ Αμπετειανόσ πιανίςτασ και ςυνκζτθσ Γιϊργοσ Δζλφθσ
(Κουςανζλλοσ για τουσ ςυμμακθτζσ του), με βάςθ τθν εμπειρία του ωσ πιανίςτασ ςτθν
Ππερα του Ραριςιοφ. Ιδθ υπάρχουν προχωρθμζνεσ ςυηθτιςεισ με άλλα ςχολεία για τθ
ςυμμετοχι τουσ. Με τθν παροφςα απευκφνουμε δθμόςια πρόςκλθςθ ςτουσ Απόφοιτουσ
Αμπετειανοφσ ςε όλο τον κόςμο, αν γνωρίηουν κάποιο ςχολείο δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ ι πανεπιςτθμιακι κεατρικι ομάδα που κα ενδιαφερόταν να ςυμμετάςχει ςτο
ζργο να επικοινωνιςουν το ςυντομότερο με τον Κάδμο ι τον Σφλλογο Αμπετείου Σχολισ
(ambetios@ambetios.gr), ι με τον υπεφκυνο του project (jtzoumerkas@gmail.com )
____________________________________________________________________________________

Μασ το ζδωςε ο γιόσ του Αντϊνθσ Μαδουρόπουλοσ
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ΚΟΥΜΡΙ ΕΛ ΛΕΜΟΥΝ ενάριο
(απόςπαςμα)
…….γράφει ο Κϊςτασ Φζρρθσ απόφοιτοσ 1953

ΕΣΩΤΕΙΚΟ ΜΕΑ. ΤΑΞΘ ΣΤΘΝ ΑΜΡΕΤΕΙΟ
Ο κφριοσ Λιοφρθσ ςυνεχίηει τθν ανάλυςθ του Καβάφθ, κρατϊντασ ξεχωριςτά και ςτα δφο χζρια τα δφο
ποιιματα. Απ’ ζξω ακοφγονται, μακρινζσ ακόμα, κάποιεσ φωνζσ διαδθλωτϊν. Στον πίνακα γραμμζνο με κιμωλία:
ΙΘΑΚΗ - ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ Δφο μφκοι του Κ.Π. Καβάφθ

Στθν ζδρα ακουμπιςμζνο ζνα κάδρο με τθ χαρακτθριςτικι εκείνθ φωτογραφία του Καβάφθ με γυαλιά. Το
βλζμμα του Λιοφρθ, περνάει από το ζνα ποίθμα ςτο άλλο, αναλόγωσ.

ΛΙΟΥΘΣ
“Ιδθ κα το κατάλαβεσ, οι Λκάκεσ τι ςθμαίνουν”. Τι ςθμαίνουν λοιπόν; “Ζτςι που τθ ηωι ςου ζηθςεσ εδϊ...”
και αν τθν ζηθςεσ καλά, με πλοφςιεσ εμπειρίεσ και θκικζσ αρχζσ, ςαν τισ περιπζτειεσ του ακζραιου Οδυςςζα,
τότε θ Λκάκθ κάναι μζςα ςου, και κα τθν κρατάσ μαηί ςου, ςαν κθςαυρό, όπου κι αν πασ. Αν όμωσ τθ ηωι ςου τθ
χάλαςεσ ςτθ διάρκεια του ταξιδιοφ, τότε ακόμα κι αν βρεκείσ ςτθν ίδια τθν Λκάκθ τθν πραγματικι, κάχεισ απλϊσ
αποχαιρετιςει τθν Αλεξάνδρεια που ζφυγε, τθν Αλεξάνδρεια που ζχαςεσ.

Ο Τάκθσ ζχει απορροφθκεί εντελϊσ από το ςκεπτικό του κακθγθτι του. Πμωσ το μάκθμα διακόπτεται,
από τον επιςτάτθ, που ανοίγει τθν πόρτα και πλθςιάηει τον Λιοφρθ, να του πει κάτι ςτ’ αυτί. Απ’ ζξω ακοφγονται
όλο και δυνατότερα οι φωνζσ των διαδθλωτϊν. Ο κφριοσ Λιοφρθσ κλείνει τα βιβλία του, κι απευκφνεται ςτουσ
μακθτζσ. Ζχει ςοβαρζψει, ξαφνικά.

ΛΙΟΥΘΣ
Κφριοι. Τϊρα κζλω να επιδείξετε όλθ τθν ψυχραιμία που αρμόηει ςτθν θλικία ςασ. Κα μαηζψετε τα πράγματά ςασ, ο κφριοσ Χαντζλθσ κα ςασ οδθγιςει κατά ομάδεσ ωσ τθν είςοδο τθσ ςχολισ, κι από κεί κα πάτε κατευκείαν ςπίτια ςασ. Σφμφωνοι;

Σοφςουρο. Οι μακθτζσ ζχουν ςθκωκεί και μαηεφουν βιαςτικά τα βιβλία και τετράδιά τουσ από τα κρανία.
Συνωςτιςμόσ ςτθν ζξοδο. Ο κ. Χαντζλθσ προςπακεί να βάλει τάξθ.

Σίτλοσ: 26 Ιανουαρίου 1952
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Αναμνιςεισ από τθν Αμπζτειο
Ελ Μάτουα ( To ςουγιαδάκι)
…….γράφει ο Χρίςτοσ Χριςτοφόρου απόφοιτοσ 1950

Εάν ςασ γράφω αυτό το γεγονόσ ςιμερα το οφείλω ς’ ζνα τόςο δα ςουγιαδάκι που υπιρξε θ ςωτθρία μασ
τθν κατάλλθλθ ςτιγμι. Μεγάλθ εκδρομι ςτο Μπαράη με ςυμμετοχι τθσ 5 θσ και 6θσ Γυμναςίου και Εμπορικοφ του
1949 και των κακθγθτϊν.
Κατά το απόγευμα ο κοσ Κονάσ μασ κερνάει μια βαρκάδα για όποιον κζλει, και μασ κάνει τθν τιμι να είναι
μαηί μασ ςτθν ‘φελοφκα’ που ιμαςταν εμείσ τθσ 5θσ Εμπορικοφ.( Είχαμε μαηί μασ όργανα , ζνα ακορντεόν, μια κικάρα και κλαρίνο).
Καπετάνιοσ μασ ιταν ζνασ πιτςιρικάσ 13-15 ετϊν και ο πατζρασ του ςτθν άλλθ ‘φελοφκα’, όλα πιγαιναν μια
χαρά με ωραίο αεράκι και με τα τραγοφδια μασ εφ’ όςον πθγαίναμε ίςια προσ τουσ νειλοφράκτεσ.
Πταν όμωσ ιρκε θ ςτιγμι θ βάρκα να ςτρίψει για να επιςτρζψει, ο καπετάνιοσ μασ είχε τυλίξει το ςχοινί που
κρατοφςε το πανί γφρω από ζνα ςωλινα ςτο πίςω μζροσ τθσ βάρκασ. Εδϊ ζπρεπε να γυρίςει το πελϊριο πανί από
τθν άλλθ πλευρά για να αλλάξει τθν κατεφκυνςθ……… αμ’ ζλα που το ςχοινί ζγινε κόμβοσ και δεν μποροφςε να τον
λφςει…. Θ δε βάρκα ζγερνε από τθν μια μεριά τόςο που το νερό ακόμα λίγο κα ζμπαινε μζςα και τραβοφςαμε ίςια
για το φράγμα!!!!!
Ο πιτςιρικάσ άρχιςε να φωνάηει για ΜΡΑ για ΜΡΑ….. ο δε πατζρασ του τον ςυμβοφλευε από τθν άλλθ βάρκα………
Εντοφνι μάτουα.. αντόκουμ μάτουαααα!!! Οπότε από τθν τςζπθ του Σωκράτθ Ορφανοφ εμφανίςτθκε ζνα
ςουγιαδάκι ( ο Σωκράτθσ είχε τθν ςυνικεια να καρφϊνει επανειλθμμζνα το ςουγιαδάκι ςτο κρανίο του και ο κοσ
Μοςχίδθσ με τα μάτια γουρλωμζνα προσ το νταβάνι και το χζρι του απλωμζνο του φϊναηει «Ορφανζ παιδί μου,
βαλε αυτό το πράγμα ςτθν τςζπθ ςου»)
Ε!!! λοιπόν αυτό το πράγμα χρειάςτθκε για να κόψει το ςχοινί ο μικρόσ, ενϊ εμείσ όλοι βριςκόμαςταν από
τθν άλλθ πλευρά τθσ βάρκασ για αντίβαρο…. Ξαφνικά με το κόψιμο του ςχοινιοφ το πανί γφριςε από τθν άλλθ
πλευρά τθσ βάρκασ, και όλθ θ βάρκα ζγειρε προσ το νερό μαηί με μασ. Ευτυχϊσ, θ βάρκα ιςορρόπθςε ςε λίγο και
εμείσ καταλάβαμε πόςο κινδυνζψαμε να βρεκοφμε μζςα ςτο ποτάμι ……ΓΛΥΤΩΣΑΜΕ!!!!!
Αυτι είναι θ ιςτορία του ΜΑΤΟΥΑ, το ςουγιαδάκι που ίςωσ του χρωςτάμε τθ ηωι μασ.
Μόντρεαλ 2016

Οι αναγνϊςτεσ μασ γράφουν
Dear Mr Pezas Abetiane File
You are treating yourselves as you say "amateurs" as a matter of fact you should be very proud of your accomplishments the presentation and composition of the magazine is not an amateur's job but a very high quality
work! In expectation of our Next Kadhmos, I sincerely send my regards to you and your group of good co-workers
wishing Long and prosper Life to you and Kadhmos !!
Chris Christoforou Apofitos Emporikou, 1950.
Montreal, Canada. cschristoforou@sympatico.ca
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Φωτογραφία από κεατρικι παράςταςθ ςτθν Αμπζτειο
…….γράφει θ Νανά Ευςτακιάδου απόφοιτοσ 1966
Ρόςα χρόνια πίςω αλικεια! Μια όμορφθ μικρι κοινωνία, αυτι του ςχολείου μασ, με τα άγχθ και τα χτυποκάρδια μασ, με τα μακιματα και τισ γιορτζσ μασ και πάνω απ’ όλα με τισ δυνατζσ κι αξζχαςτεσ φιλίεσ μασ.
Μςωσ να μθν ζπρεπε ςυναιςκθματικά ν’ αναλάβω το ξετφλιγμα αυτισ τθσ φωτογραφίασ, όπου θ παιδικι μου
φίλθ Βεατρίκθ, θ Μπζμπε ‘όπωσ τθν ζλεγα , κι εγϊ, θ Νάνθ όπωσ με ζλεγε, χορεφαμε ξζνοιαςτα και πεικαρχθμζνα ςε μια από τισ εκνικζσ γιορτζσ τθσ Αμπετείου μασ. Από τθν άλλθ πάλι, ζνιωςα κάτι ςαν φόρο αγάπθσ που
όφειλα ν’ αποδϊςω ς’ αυτόν τον τόςο δικό μου άνκρωπο που τόςο γριγορα και άδικα μασ άφθςε, ς’ αυτιν τθν
χαμογελαςτι και ικανότατθ κοπζλα που πζρα από μζνα ςτιριξε και δοφλεψε με πάκοσ για να ευχαριςτιςει
όλουσ εμάσ, ςτο όνομα του αγαπθμζνου μασ Σχολείου, μζςα από το Σφλλογό μασ.
Ζτςι όπωσ τθν βλζπω, όμορφθ και χαμογελαςτι, ζτςι κα παραμείνει πάντα ςτθν καρδιά και ςτο μυαλό
μου. ..
Διαλζγαμε λοιπόν τα ροφχα που μασ διζκετε το ςχολείο πάντοτε με περθφάνια λεσ και κζλαμε να μποφμε ςτο αλθκινό ςϊμα κάποιασ μακρινισ μασ ςυμπατριϊτιςςασ. Κζλαμε να είμαςτε αλθκινζσ και άξιεσ παρουςίεσ τθσ πατρίδασ μασ, κάτι που ςίγουρα πολλά από τα κορίτςια νιϊκανε και επικυμοφςαν. Τι γζλια κάναμε μζχρι
να το πετφχουμε… Βάηαμε και βγάηαμε το ζνα ι το άλλο καπζλο, δοκιμάηαμε φοφςτεσ και φοφςτεσ και τελικά
κάτι ωραίο πάντα βρίςκαμε. Ρεριμζναμε πϊσ και πϊσ τισ Εκνικζσ μασ Γιορτζσ. Κζατρο, χοροί και ποιιματα… Τι
όμορφεσ που ιταν αλικεια εκείνεσ οι ςτιγμζσ… Ρροςοχι μθν χάςουμε τα λόγια μασ, προςοχι μθν χάςουμε τα
βιματά μασ…
Καμαρωτζσ και ςίγουρεσ για το αποτζλεςμα όλεσ μασ.
Ραραςτάςεισ ηωισ όλα τα απακανατιςμζνα ςτιγμιότυπά μασ! Και δεν ξζρω, αλλά με τα χρόνια διαπίςτωςα ότι αυτζσ είναι κι οι παραςτάςεισ που μασ μζνουν. Εποχζσ ακωότθτασ και ξενοιαςιάσ, περίοδοι διαμόρφωςθσ χαρακτιρων και κεμελίωςθσ ςχζςεων… Κι εδϊ μιλάμε για το ζργο του ςχολείου κι αυτό των θκοποιϊν. Μζςα ς’ ζνα πλαίςιο, ςε μια ςκθνι, που κα μείνει ακάνατθ ςτθ μνιμθ μασ.
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Από τθν παράςταςθ ΘΛΕΚΤΑ του Ευριπίδθ, 4/6/1972.
Ρρϊτθ ςειρά από αριςτερά:
Γζρων - Γιϊργοσ Μακρισ (Ε' Κλαςς.)
Ρυλάδθσ - Στζφανοσ Αργυρίου (Δ' Κλαςς.)
Ορζςτθσ - Χριςτοσ Ραπαγεωργίου (Δ' Ρρακτ.)
Θλζκτρα - Μαίρθ Λαγοφ (Στ' Κλαςς.)

Από το Άλμπουμ τθσ οικογζνειασ Βλαςςόπουλου
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Από το άλμπουμ του Βάκου

