
Το ποιος ήταν ο Άγγελος Κατακουζηνός και η προσφορά του στην Ελλάδα, στο
χώρο της ιατρικής, του πολιτισµού και σε τόσους άλλους τοµείς είναι ένα ερώτηµα
που δεν είναι εύκολο να απαντηθεί, λόγου του απίστευτου εύρους της.

Ο στόχος της συγκεκριµένης παρουσίασης είναι να φωτίσει έστω και λίγο τον
σπουδαίο ρόλο του στις Ελληνογαλλικές Σχέσεις.

Ας ταξιδέψουµε από τις αρχές του 1920 µέχρι το 1980 και ας εστιάσουµε σε
µερικά από τα γεγονότα που τον αναδεικνύουν…



Alexander Mohr, Καφενείο στο Παρίσι.

Συλλογή Ιδρύµατος Κατακουζηνού





Τα χρόνια του Παρισιού

Από αριστερά: Christian Zervos, Άγγελος Κατακουζηνός, Tériade , Κατσίµπαλης, Γκίκας, Τόµπρος



Η παρέα του Παρισιού στους Κήπους του Λουξεµβούργου σε πόζα εποχής, 1925.



Φοιτητικές παρέες στα χρόνια της Γαλλίας, στη δεκαετία του’20





Η παρασηµοφόρηση του Άγγελου Κατακουζηνού µε το Legion d’ Honneur, το 1949





Συγχαρητήρια επιστολή του Θεοτοκά
για την εκλογή του Α.Κ στην Ιατρική
Σχολή στη Γαλλία



Επιστολή του Γαλλο-ελληνικού συνδέσµου (L.F.H.)
µε την οποία τον πληροφορούν ότι εξελέγει µέλος
του Συµβουλίου του L.F.H.

1951



Καταστατικό της Ελληνό-Γαλλικής Πνευµατικής Ένωσης

1951

Ο Άγγελος Κατακουζηνός ιδρύει και γίνεται Πρόεδρος της

Ελληνό-ΓαλλικήςΠνευµατικής Ένωσης.



Το Καταστατικό της Ένωσης



Ο Άγγελος Κατακουζηνός ενηµερώνει τον φίλο του και πρέσβη της Γαλλίας για όλα όσα έχει κάνει
για τις ελληνογαλλικές σχέσεις µια που θα τον προτείνουν για παρασηµοφόρηση.
Είναι ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα η αναφορά του για τα όσα έκανε την περίοδο της κατοχής και που
θεωρήθηκε ύποπτο από τους Γερµανούς ότι όλες αυτές οι ενέργειες του Κατακουζηνού ήταν «εκδηλώσεις
µιας Ελεύθερης Γαλλίας»



Η επιστολή στο Γάλλο Πρέσβη



Ιδιαίτερη αναφορά στα µέλη αλλά και

στον «νονό» της Ελληνογαλλικής
Πνευµατικής Ένωσης ο οποίος ήταν ο
André Marie, Υπουργός
Εκπαίδευσης της Γαλλίας, κατά την
επίσκεψή του στην Ελλάδα. 
Αναφορά στην πνευµατική ποιότητα
των Μελών της Ένωσης και στα όσα

κάνουν µε στόχο να διεισδύσει η γαλλική

σκέψη στην Ελλάδα και να λάµψει το

γαλλικό πνεύµα.



Τα γραφεία της Ένωσης

είχαν έδρα την οικία του!





Λόγος του Α.Κ σε εκδήλωση στην οικία
των Κατακουζηνών το 1962.





Χαρακτικό του Rogé Veillard, φίλου των

Κατακουζηνών!



Ο Άγγελος Κατακουζηνός διοργανώνει φιλολογική βραδιά για τον Apollinaire



Ο λόγος του Α.Κ στην βραδιά

gια τον Apollinaire!



∆ιακρίνονται από τα αριστερά: Γιώργος Παππάς, Λητώ Κατακουζηνού, Jean Baelen,
Ν. Χ. Γκίκας, Ελένη Χαλκούση και Άγγελος Κατακουζηνός.



Στο σηµείο αυτό, θα ήταν σωστό να γίνει ιδιαίτερη αναφορά
και στο ρόλο της Λητώς Κατακουζηνού και στη στήριξη που προσέφερε
στον Άγγελο Κατακουζηνό στα όσα διοργάνωνε. Εξάλλου σε όλα πορεύτηκαν
πάντα µαζί τα 47 χρόνια του κοινού τους βίου…



Η Λητώ είναι εκείνη που αλλάζει τη διάθεση του Chagall για την Αθήνα, όταν του προτείνει
να επισκεφτούν το Αρχαιολογικό Μουσείο και αργότερα οργανώνει προς τιµή του την πρώτη
Πανελλήνια έκθεση ζωγραφικής στο σπίτι της το 1954.

Άνω σειρά από τα αριστερά: Αλέξανδρος και Μαρσέλ Κοντοπούλου, 'Αγγελος Κατακουζηνός, Vava Chagall, 
Λητώ Κατακουζηνού, Marc Chagall, Λίζα Μιχελή, Τζούλια Παπανούτσου, Λιλή Αρλιώτη, Ελένη Βακαλό, 
Γιάννης Στεφανέλλης.

Κάτω σειρά από τα αριστερά: Γιάννης Μόραλης, Τώνης Σπητέρης, Γιάννης Τσαρούχης, Νίκος Νικολάου.



Ο Chagall για να ευχαριστήσει τη Λητώ έφτιαξε το

πορτραίτο της µε τίτλο το « Το ξανθό κεφάλι της
Λητώς στο µπλέ του Chagall».
Λίγα χρόνια αργότερα το δώρο συµπληρώθηκε
και από µία λιθογραφία…





Ο Κατακουζηνός υπήρξε φίλος µε τον Albert Camus, και του ζήτησε να µιλήσει µε άλλους
Έλληνες διανοούµενους για το µέλλον του «Ευρωπαϊκού Πολιτισµόυ».





Πρόλογος του Α.Κ στη συζήτηση για το µέλλον του Ευρωπαϊκού Πολιτισµού







Επιστολή του Albert Camus στον Άγγελο Κατακουζηνό
µε την οποία ζητά αντίγραφα της αποµαγνητοφώνησης της
ηµερίδας µε θέµα το µέλλον του ευρωπαϊκού πολιτισµού.



Ευχαριστήρια επιστολή
του Camus για την αποστολή
των τευχών που του έστειλε µε την
αποµαγνητοφωνηµένη συζήτηση.



Ευχαριστήρια επιστολή
του Caroli



Ευχαριστήρια επιστολή



Ευχαριστήρια επιστολή του ∆ρακουλίδη στην οποία αναφέρει τον ενθουσιασµό του Camus για την όλη
διοργάνωση και ιδιαίτερα για τον Α.Κ.



Ευχαριστήρια επιστολή



Ευχαριστήρια επιστολή



Ευχαριστήριες επιστολές από τον εγγονό του Pasteur και από τον Πρύτανη της Ιατρικής Σχολή στο Παρίσι



Ευχαριστήριες επιστολές από
Γάλλους γιατρούς από τους
σηµαντικότερους της εποχής τους.



Οι Κατακουζηνοί (1956)
την εποχή που έρχεται
στην Ελλάδα ο Camus.



Αφιέρωση της Francine Camus
στους Κατακουζηνούς «που τόσο καλά
ήξεραν να βλέπουν τον Camus…»



Χρόνια αργότερα η Λ..Κ. έγραψε για τον Camus.

Απόκοµµα από άρθρο για τον Camus 
που βρέθηκε στο αρχειακό υλικό του Ιδρύµατος



Επιστολή του Tériade για το βιβλίο της Λητώς
Κατακουζηνού για τον Camus



Πρόσκληση του Γαλλικού Ινστιτούτου την παρουσίαση του βιβλίου της Λ.Κ. για τον Camus

1979



Η πρώτη σελίδα από το ψυχογράφηµα του
του Κατακουζηνού για τον Albert Camus



Η Λητώ Kατακουζηνού µε τον Πρέσβη της Γαλλίας Jean Baelen



Επιστολή του τα. Πρέσβη Γαλλίας στην Αθήνα
Jean Baelen για το βιβλίο της Λητώς Κατακουζηνού
για τον Camus.



Άγγελος Κατακουζηνός, ο Πρέσβυ της Γαλλίας Jean Baelen µε τη Λητώ Κατακουζηνού.

Στα δεξιά η Λητώ Kατακουζηνού από το πινέλο του Jean Baelen



Από τους Γάλλους φίλους των Κατακουζηνών
υπήρξε ο Henri Cartier-Bresson.
Στην επιστολή αυτή (του 1961), τους ευχαριστεί
Για την ζεστή υποδοχή τους και ευελπιστεί
πως θα καταφέρει να φωτογραφίσει
το υπέροχο διαµέρισµά τους (Αµαλίας 4) στο
επόµενο ταξίδι του στην Ελλάδα.



Ο Άγγελος Κατακουζηνός και το

Institut Pasteur



Επιστολή τουMollaret
για τον σηµαντικό ρόλο του Α.Κ
στην επιτυχία της λειτουργίας
του Institut Pasteur Hellenique!



Ενθουσιώδη επιστολή
του S. De Seze για την φιλοξενία
που του πρόσφεραν οι Κατακουζηνοί
στην Ελλάδα.



Εγκωµιαστική επιστολή
του Πρύτανη της Ιατρικής

Σχολής για τον Α.Κ. σαν επιστήµονα
και σαν ηθική προσωπικότητα.



To κείµενο του Κατακουζηνού για τον Φιλελληνισµό του Σατωβριάνδου



Η απάντηση του καθηγητή Ι. Χαραµή



Η απάντηση της Romilly





Κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του στην Ελλάδα το 1963ο ο Στρατηγός και Πρόεδρος της δηµοκρατίας της
Γαλλίας Charles de Gaulle ζητάει να τον προϋπαντήσει Ο Άγγελος Κατακουζηνός και τον συγχαίρει για την
προσφορά του στο Institut Pasteur.



ΕπιστολήMercier προς το Υπουργείο Εξωτερικών της Γαλλίας,
µε την οποία προτείνει την υποψηφιότητα του Α.Κ.
για Commandeur de la Légion d’ Honneur και µεταφέρει
την υποστήριξη του Louis Pasteur Vallery-Radot, εγγο- νού
του Louis Pasteur, εστιάζοντας στην προσφο-ρά του προς το
Ινστιτούτο Pasteur, 1966.



Επιστολή του Pierre Mercier
Μέλους της Γαλλικής Ιατρικής Ακαδηµίας

για τα όσα προσέφερε ο Άγγελος Κατακουζηνός
στο Institut Pasteur!







Επιστολή τουMarc Maceau
σύµφωνα µε την οποία το συνέδριο
που οργανώθηκε στην Αθήνα είχε τεράστια
επιτυχία, χάρη στην εισαγωγή που έκανε
o Κατακουζηνός και στην αναφορά του
στον Camus η οποία τόσο πολύ
τους συγκίνησε όλους.



Επιστολή του A. Sicard για τα όσα προσέφερε ο Άγγελος Κατακουζηνός, στην ιατρική
και στις Ελληνογαλλικές Σχέσεις προωθώντας και προβάλλοντας τον Γαλλικό πολιτισµό. 

Finis



Συλυπητήρια επιστολή της Tatiana 
Gritsis-Milliex στη Λ.Κ µε αναφορά τη
φιλίας της µε τον Camus!



Σας ευχαριστώ

Σοφία Πελοποννησίου-Βασιλάκου
∆εκέµβριος 2013


