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Το ταξείδι του Άγγελου Κατακουζηνού 1902-1982
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Το ποιος ήταν ο Άγγελος

Κατακουζηνός και η ποια

προσφορά του στην

Ελλάδα, στο χώρο της

ιατρικής, του πολιτισμού

και σε τόσους άλλους

τομείς είναι ένα ερώτημα

που δεν είναι εύκολο να

απαντηθεί, λόγω του

απίστευτου εύρους του.

Στη σημερινή

παρουσίαση θα

εστιάσουμε σε μερικές

από τις σημαντικές

στιγμές της ζωής του, 

μιας ζωής με όραμα για

την χώρα του και με

στόχο την προσφορά

στους συνανθρώπους

του.
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Φοιτητικές παρέες στα χρόνια της Γαλλίας, στη δεκαετία του ΄20

Τα πρώτα χρόνια – Οι σπουδές στο Montpellier και στο Παρίσι
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Η παρέα του Παρισιού το 1925

Από αριστερά: Christian Zervos, Άγγελος Κατακουζηνός, Tériade , 

Γιώργος Κατσίμπαλης, Νίκος Χατζηκυριάκος-Γκίκας, Μιχάλης Τόμπρος
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Η περιπέτεια του Άγγελου Κατακουζηνού

με την μη εκλογή του στην Ιατρική Σχολή Αθηνών το 1942 

και το υπόμνημα της δικαστικής απόφασης

του Φαίδωνα Βεγλερή, που τον δικαίωσε.
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Ποίημα παρωδία για την μη εκλογή του Α.Κ
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Η Ίδρυση

της Ελληνικής Ιατρικής Ένωσης

Από τον Άγγελο Κατακουζηνό το 1943

Η περιπέτεια με την μη εκλογή του

στο Πανεπιστήμιο δεν μειώνει την

δημιουργικότητα του. Μέσα στα

χρόνια του Πολέμου, σχεδιάζει τα όσα

θα πρέπει να γίνουν με τη λήξη του

και εμπνέει τους συναδέλφους του, να

τον ακολουθήσουν και να ιδρύσουν

την Ελληνική Ιατρική Ένωση.
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Λίγα βιογραφικά στοιχεία του Α.Κατακουζηνού, όπως τα

παρουσιάζει ο ίδιος το 1946

«Αποφοίτησα από την Ευαγγελική Σχολή της Σμύρνης και το 1927 

πήρα το δίπλωμά μου από την Ιατρική Σχολή στο Παρίσι. Εκεί

εργάστηκα σε διάφορα Νοσοκομεία μέχρι το 1932.Από το 1919 

μέχρι το 1937 εργάστηκα

στις ακόλουθες θέσεις:

•Εσωτερικός Ιατρός στο Ινστιτούτο Ψυχοθεραπευτική της Orlean.

•Αρχίατρος του Νευρολογικού τομέα στο Ινστιτούτο Προφύλαξης

του Παρισιού.

•Βοηθός του Καθηγητή Chicard στη Νευρολογική Κλινική στο

νοσοκομείο Necker

•Συνεργάτης του Νευροχειρούργου de Martel και μαθητής του

καθηγητού Νευρο-χειρουργικής του CL. Vincent.

To 1932 επέστρεψα στην Ελλάδα και έγινα Αρχίατρος στη

Νευρολογική κλινική του Ευαγγελισμού.Από το 1938 μέχρι το 1940 

εργάστηκα στο Τμήμα Φυσιολογίας του Πανεπιστημίου κάνοντας

έρευνα πάνω στο νευρικό σύστημα των ζώων. Μία από τις εργασίες

αυτές υπήρξε πρωτότυπη και κατάφερα ένα πρωτοφανές

επιστημονικό αποτέλεσμα, το οποίο και επιβεβαιώθηκε από τον

Καθηγητή Φυσιολογίας.

Το 1940 έγινα Διευθυντής του Δεύτερου Νευροχειρουργικού

Κέντρου των Αθηνών για τους στρατεύσιμους. Σε όλη τη διάρκεια

του πολέμου υπήρξα μέλος ως Νευροχειρούργος
του…..Διορίστηκα Διευθυντής Νευρολόγος για τα κρυοπαγήματα.

Από το 1942 είμαι ενεργός συνεργάτης με τον Καθηγητή

Καραγιαννόπουλο στην πρώτη Χειρουργική Κλινική του Λαϊκού

Νοσοκομείου.Έχω δημοσιεύσει 32 επιστημονικά άρθρα στη
Νευρολογία και την Νευροχειρουργική…»

Ο επιστήμονας Άγγελος Κατακουζηνός
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Συγχαρητήρια επιστολή του Θεοτοκά για την εκλογή του

Α.Κ. στην Ιατρική Σχολή Παρισίου

Η εκλογή του Α.Κ. στην Ιατρική Σχολή

του Παρισίου το 1949

Παρά την απόφαση της δικαιοσύνης, που του έδινε το δικαίωμα να διεκδικήσει ξανά την

πανεπιστημιακή έδρα στην Αθήνα, o Κατακουζηνός αρνήθηκε να το κάνει και λίγα χρόνια αργότερα

εκλέχτηκε Καθηγητής στην Ιατρική Σχολή στο Παρίσι.
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Ιωάνης Φρονιμόπουλος, οφθαλμίατρος, Wylder Penfield, 

νευροχειρουργος, Α. & Λ.  Κατακουζηνός

και Paul D. White, καρδιολόγος

To 1948 επισκέπτονται την Ελλάδα ο

δόκτωρ Wylder Penfield και άλλοι

Αμερικανοί γιατροί και συντάσσουν

έκθεση για την κατάσταση της ιατρικής

σχολής Αθηνών και Θεσσαλονίκης, 

την οποία παρουσιάζουν στην Διεθνή

Οργάνωση Υγείας στη Γενεύη. 

Δείχνουν βαθιά εκτίμηση στον Άγγελο

Κατακουζηνό και ξαφνιάζονται από

τον νεοποτισμό που επικρατεί.

Η επίσημη έκθεση της Αμερικανικής ιατρικής

ομάδας για τις ιατρικές σχολές στην Ελλάδα.
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Ειδική αναφορά στις εγχειρήσεις

εγκεφάλου που γίνονται στον Ευαγγελισμό
και στον Άγγελο Κατακουζηνό…

Λίγα χρόνια αργότερα και παρόλη την υποστήριξη από τον Κωνσταντίνο Γαρδίκα δεν καταφέρνει να

εκλεγεί Διευθυντής της Νευρολογικής Κλινικής του Ευαγγελισμού και αποχωρεί.
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Αποσπάσματα από την

Ομιλία του Α.Κ. στο

Νευρολογικού Ινστιτούτου του Λονδίνου

το 1961

«Προτού αρχίσω την ομιλία μου θα ήθελα να

εκφράσω τις ευχαριστίες μου στον Πρύτανη

του Νευρολογικού Ινστιτούτου, στον

σπουδαίο νευρολόγο και καλό μου φίλο τον

γιατρό Critchley. Σε αυτόν χρωστώ την τιμή

να προσκληθώ για να σας μιλήσω αλλά και

την εκπλήρωση μιας παλιάς μου επιθυμίας, 

να επισκεφτώ την Αγγλία, μια χώρα που
θαύμαζα από παιδί…»

Στην ομιλία του παρουσιάζει τις σκέψεις του

για τους όγκους εγκεφάλου.

Το 1961 η αναγνώριση έρχεται από το

Νευρολογικό Ινστιτούτο Λονδίνου όπου τον

προσκαλούν ως έναν από τους 6 
καλύτερους Νευρολόγους – Ψυχιάτρους του

κόσμου. Οι άλλοι συναδελφοί του ήταν ο

Alajouanine, ο Valley, ο Penfield, ο Lope 
και ο Mac Donald-Critchley.
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16Εργασία του Άγγελου Κατακουζηνού με τον Πατρίκιο

το 1934 για τους Όγκους του Εγκεφάλου.
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Μετά την αποχώρησή του από τον Ευαγγελισμό αρχίζει τη συνεργασία του με το

Νοσοκομείο Παμμακάριστος, όπου διετέλεσε Διευθυντής της Νευρολογικής Κλινικής για 30 χρόνια

Νοσοκομείο Παμμακάριστος
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Στο σημείο αυτό ας βρεθούμε για λίγο στο γραφείο του Άγγελου Κατακουζηνού

και ας δούμε μικρές λεπτομέρειες από τα όσα βρίσκονται εκεί…
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Συνεργασία με το Freud 

Museum με μία φωτογραφική

έκθεση που θυμίζει την σχέση

του Freud με την Ελλάδα και

καταδεικνύει τα κοινά στοιχεία

των δύο γραφείων

Χαιρετισμός του Διευθυντή του Mουσείου Freud

Μια παράλογη απορία γεννήθηκε στο μυαλό του Freud όταν βρέθηκε στην Ακρόπολη το 1904 -ήταν η πόλη μπροστά στα πόδια του

αληθινή; Όμως και όλοι οι επισκέπτες σε κάποιο μουσείο αφιερωμένο σε μια γνωστή προσωπικότητα μοιάζουν με τον Freud στην

Αθήνα και βιώνουν μια εξίσου εξωπραγματική στιγμή: Άραγε το πρόσωπο που γνωρίζουμε από τα έργα του να έζησε πράγματι σε

αυτό το σπίτι; Είτε βρισκόμαστε στο γραφείο του Καθηγητή Κατακουζηνού ή του Καθηγητή Freud, η προσοχή μας παλινδρομεί

ανάμεσα στα αντικείμενα που ο προηγούμενος κάτοικος του σπιτιού άφησε πίσω του και τα "εσωτερικά μας αντικείμενα" που τον

αντιπροσωπεύουν στα μάτια μας. Κάθε μουσείο είναι μια Ακρόπολη: είναι ένας τόπος όπου η πραγματικότητα περιβάλλεται από

φαντασία.

Michael Molnar: Director

Freud Museum
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Ιατρικές Ανακοινώσεις του

Άγγελου Κατακουζηνού
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Συνεργασίες Ι. Πατρικίου και

Άγγελου Κατακουζηνού
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Εγκωμιαστική επιστολή του Πρύτανη της Ιατρικής

Σχολής του Παρισιού για τον Α.Κ. ως επιστήμονα

και ως ηθική προσωπικότητα, το 1956.

Η αναγνώριση της αξίας του
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Βεβαίωση της Γαλλικής Πρεσβείας

για το πόσο εκτιμάται η προσφορά του Α.Κ. από τους

Γαλλικούς κύκλους των Αθηνών

Ιδιαίτερη αναφορά στην δημιουργία και λειτουργία

μιας ένωσης πνευματικών ανθρώπων, που κατά τη

διάρκεια της κατοχής υπερασπίστηκαν το Γαλλικό

πολιτισμό στην Ελλάδα

Η προσφορά του Άγγελου Κατακουζηνού

στις Ελληνογαλλικές Σχέσεις
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Απόσπασμα από επιστολή του Άγγελου Κατακουζηνού στην οποία αναφέρει τα όσα έκανε την περίοδο της

Κατοχής ως αρχηγός μια ομάδας πνευματικών ανθρώπων που προσπαθούσαν να κρατήσουν ψηλά το φρόνιμα
των Ελλήνων. Οι δράσεις αυτές θεωρήθηκαν ύποπτες από τους Γερμανούς ως εκδηλώσεις της «Ελεύθερης

Γαλλίας», δηλαδή των αντιστασιακών Γάλλων.
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Η παρασημοφόρηση του Άγγελου Κατακουζηνού
με το Légion d’Honneur, το 1949
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Καταστατικό της Ελληνο-Γαλλικής Πνευματικής Ένωσης

1951: Ίδρυση της Ελληνο-Γαλλικής Πνευματικής Ένωσης

Ο Άγγελος Κατακουζηνός ιδρύει την Ελληνο-Γαλλική

Πνευματική Ένωση και γίνεται πρώτος Πρόεδρός της.
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Το Καταστατικό της Ένωσης
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Ο Άγγελος Κατακουζηνός και οι διάφορες πολιτιστικές δράσεις

που οργανώνει ως Πρόεδρος της Ελληνο-Γαλλικής Πνευματικής Ένωσης

Αρχειακό υλικό από την φιλολογική βραδιά για τον Apollinaire
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Η πρόσκληση που φιλοτέχνησε ο Νίκος Χατζηκυριάκος-Γκίκας για τη βραδιά για τον Apollinaire



38Η εκδήλωση για τον Apollinaire

Διακρίνονται από τα αριστερά: Γιώργος Παππάς, Λητώ Κατακουζηνού, Jean Baelen,

Ν. Χ. Γκίκας, Ελένη Χαλκούση και Άγγελος Κατακουζηνός



39Χαρακτικό του Rogé Veillard, 

φίλου των Κατακουζηνών

Η λογοτεχνική πλευρά του Άγγελου Κατακουζηνού

Καθόλη τη διάρκεια της ζωής του, γράφει για

διάφορα θέματα με έναν τρόπο που θυμίζει

λογοτέχνη. Άλλωστε ο Σεφέρης είχε δηλώσει πως ο

Κατακουζηνός είχε «καρδιά ποιητή». Στο μικρό αυτό

κείμενο ξεδιπλώνει όλη την αγάπη του για τον

Γαλλικό Πολιτισμό και προβάλει τα όσα τον

συνδέουν με τον ελληνικό.



40Alexander Mohr, Καφενείο στο Παρίσι.
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To κείμενο του Κατακουζηνού για τον Φιλελληνισμό του Σατωβριάνδου



42Η απάντηση του καθηγητή Ι. Χαραμή

Ο απόηχος…
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Η απάντηση της J. Romilly στην οποία αναφέρει το

πόσο χάρηκε το κείμενο του και πόσο πολύ συγκινήθηκε

από την υποδοχή που της επιφύλαξαν στο σπίτι τους, 
«ένα σπίτι που δεν είναι από αυτά που ξεχνάς»
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O Albert Camus και η φιλία του με τον Άγγελο Κατακουζηνό

Ο Κατακουζηνός υπήρξε φίλος με τον Albert Camus και

ως Πρόεδρος της Ελληνογαλλικής Ένωσης του ζήτησε, το

1955, να μιλήσει με άλλους Έλληνες διανοούμενους για
«Το μέλλον του Ευρωπαϊκού Πολιτισμού»
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Επιστολή του Albert Camus στον Άγγελο

Κατακουζηνό, με την οποία τον ενημερώνει ότι

επιμελήθηκε το δικό του κείμενο και ζητά αντίγραφα

της απομαγνητοφώνησης της ημερίδας με θέμα το

μέλλον του Ευρωπαϊκού Πολιτισμού

Ευχαριστήρια επιστολή του Camus, στην

οποία αναφέρεται στην πιστή και φιλική σκέψη

που έχει για τους Κατακουζηνούς.
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«Στον κ. και Κα Κατακουζηνού,

αυτή η τιμή στην Ελλάδα,

μητέρα των ελευθεριών…»
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Ευχαριστήρια επιστολή του ιατρού Δρακουλίδη στην οποία αναφέρει τον ενθουσιασμό του Camus 

για την όλη διοργάνωση της συζήτηση για το «Μέλλον του Ευρωπαϊκού Πολιτισμού»
και ιδιαίτερα για την προσωπικότητα Άγγελου Κατακουζηνού.



49Ευχαριστήριες επιστολές από τον Διευθυντή του Pasteur και

τον Πρύτανη της Πανεπιστημιακής Ιατρικής Σχολής στο Παρίσι
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Στο σημείο αυτό, θα ήταν σωστό να γίνει ιδιαίτερη αναφορά στο ρόλο της Λητώς

Κατακουζηνού και στα 47 χρόνια του κοινού τους βίου που πορεύτηκαν μαζί.

Η προσωπική ζωή του Άγγελου Κατακουζηνού και

η σχέση του με τη γενιά του’30
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Άγγελος και Λητώ Κατακουζηνού, 

αρχές της δεκαετίας του ΄30
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Οι Κατακουζηνοί γύρω στο 1956

Οι Κατακουζηνοί γύρω στο 1934
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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

Η φιλία των Κατακουζηνών με τον Marc Chagall και η πρώτη έκθεση μοντέρνας τέχνης

με Έλληνες Ζωγράφους στην Οικία Κατακουζηνού το 1954
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Ο Chagall για να τους ευχαριστήσει έφτιαξε το

πορτραίτο της Λητώς με τίτλο:

«Το ξανθό κεφάλι της Λητώς

στο μπλέ του Chagall»



55

Άγγελος Κατακουζηνός, ο Πρέσβης της Γαλλίας Jean Baelen και η Λητώ Κατακουζηνού.

Στα δεξιά η Λητώ Kατακουζηνού από το πινέλο του Jean Baelen
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Η Οικία Κατακουζηνού διακοσμήθηκε από τον Γιάννη Τσαρούχη

και οι καλλιτέχνες της γενιάς του ’30 την στόλισαν με τα έργα τους
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Έργα του Γιάννη Τσαρούχη για τους

Α. και Λ. Κατακουζηνού
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Έργο του

Σπύρου Βασιλείου

και η φωτογραφία του

με ιδιόχειρες

ευχαριστίες.
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Έργο του Ν.Χ. Γκίκα
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Μια βραδιά στην Οικία Κατακουζηνού, με τον Βενέζη και τον Θεοτοκά
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Ο Άγγελος Κατακουζηνός και

το Institut Pasteur
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Επιστολή του Mollaret,το 1963

Στην επιστολή αυτή ο Mollaret αναφέρεται

στον σημαντικό ρόλο του Άγγελου

Κατακουζηνού

στην επιτυχία της λειτουργίας
του Institut Pasteur Hellénique
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Επιστολή Mercier 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, εγγονού του Louis Pasteur, εστιάζοντας στην

προσφορά του Α.Κ. προς το Ινστιτούτο Pasteur, 1966.
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Κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του στην Ελλάδα το 1963, 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.
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H φιλία του του Άγγελου Κατακουζηνού με τον Στρατή Ελευθεριάδη

και η δημιουργία του Μουσείου Θεόφιλου
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Ο Άγγελος Κατακουζηνός για τον Θεόφιλο

«Όσο για μένα, το έργο και η προσωπικότητα του

Θεόφιλου άρχισε να με απασχολεί σοβαρά. Ο

Θεόφιλος ήταν ένας σχιζοφρενικός που δεν

μπορούσε να προσαρμοστεί στη ζωή και ζούσε

έξω από την πραγματικότητα; Ή ήταν πλάσμα

ονειροπαρμένο που δεν έβλεπε παρά μονάχα την

ομορφιά κι ήταν πάνω από τα κοινά μέτρα των
ανθρώπων;»

Η «μάσκα» του Θεόφιλου, Τόμπρος

Απόσπασμα από άρθρο του Νέστορα Μάτσα

«Στα σκληρά χρόνια του πολέμου τα έργα του

Θεόφιλου τα φύλαγε με στοργή και αφοσίωση ένας άλλος

λάτρης του λαϊκού μας ζωγράφου, ο καθηγητής Άγγελος
Κατακουζηνός. Ψυχίατρος στο επάγγελμα, από τους

καλύτερους που έχει σήμερα να επιδείξει η Ευρώπη, 

αλλά ποιητής από ένστικτο, με μια καταπληκτική
διορατικότητα «είδε», κατάλαβε και αγάπησε με

φανατισμό την τέχνη του Θεόφιλου.

Αυτόν τον φανατισμό κατόρθωσε ακέραιο να τον

μεταδώσει και σε άλλον και έτσι δημιουργήθηκε το

εύκρατο κλίμα Θεόφιλου που επέβαλε στην κοινή
συνείδηση τον λαϊκό μας ζωγράφο!»
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Η πρωτοβουλία για να παρουσιάσει ο Κατακουζηνός την έκθεση

Θεόφιλου ήταν μια οδύσσεια που με δυσκολία θα φανταζόταν

κανείς.

Τόσο εκείνος όσο και όλοι όσοι ασχολήθηκαν με τον Θεόφιλο τότε
κατηγορήθηκαν για την προτίμηση τους στον «παλαβό μπογιατζή»
και θεωρήθηκε ότι υπονομεύουν την «καθαρότητα» του

Ελληνισμού.

Ο Κατακουζηνός προσπάθησε επανειλημμένα να διοργανώσει την

πρώτη έκθεση Θεόφιλου αλλά οι συγκυρίες δε βοηθούσαν. 

Την πρώτη φορά,  η χρονική στιγμή συμπίπτει με τη Δικτατορία του

Μεταξά, η δεύτερη με την κήρυξη του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου, η

τρίτη με τον εμφύλιο. 

«Ο Tériade μου εμπιστεύτηκε τα έργα στα 1936… Θυμάμαι τα

δύσκολα χρόνια του πολέμου και της κατοχής σε στιγμές αδυναμίας

ξεδιπλώναμε τα κάμποτ με άπειρη προσοχή, στήναμε μπροστά μας

τον Αθανάσιο Διάκο, τον Οδυσσέα Ανδρούτσο, το Γέρο του
Μοριά…Κοντολογίς όλη τη λεβεντιά και το θρύλο της Πατρίδας κι

ατενίζοντάς τους, αναθαρρεύαμε…»
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Τελικά το 1946 οι Κατακουζηνοί οργανώνουν στην οικία τους

στην Πινδάρου 7 την πρώτη έκθεση Θεόφιλου και κυριολεκτικά
συγκεντρώνουν τα βέλη όλων…
«Που οδηγούμεθα;» αναρωτιέται η Αθηναϊκή:

«Ένας Κατακουζηνός να εκθέτει σπίτι του έναν κομμουνιστή

μπογιατζή. Να τον επαινεί ο Σεφέρης και να κόπτεται υπέρ αυτού
ένας Χατζηκυριάκος-Γκίκας! Που οδηγούμεθα ύψιστε Θεέ!»

Όσο για τις προσκείμενες εφημερίδες προς την αριστερά:
«Τι ντροπή το παιδί του λαού…στο σαλόνι του Κατακουζηνού…»

Η έκθεση κατέβηκε σε 15 ημέρες αλλά ο Κατακουζηνός δεν

έχασε το κουράγιο του. Μαζί με τον Γιώργο Κατσίμπαλη και τον

Γιώργο Σεφέρη απευθύνονται στον Rex Warner διευθυντή του

Βρετανικού Συμβουλίου και τον πείθουν να οργανώσει εκεί τη

δεύτερη έκθεση, τον Μάϊο του 1947

Άγγελος Κατακουζηνός- Γιώργος Κατσίμπαλης
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«Η έκθεση του Βρετανικού Συμβουλίου, τον Μάη του 1947, αποκρυστάλλωσε πολλές απόψεις και

σκέψεις πάνω στο θέμα αυτό. Έγινε μαζί κι αφορμή για την πρώτη μάχη που δόθηκε για την επιβολή του

αληθινού Θεόφιλου, με την οπισθοφυλακή του λογιοτατισμού και του καθαρευουσιάνικου ακαδημαϊσμού

του Μονάχου. Εθελότυφλοι κληρονόμοι των χωροφυλάκων, που ανάγκαζαν τους Πηλειορίτες να

ασπρίζουν τις τοιχογραφίες του Θεόφιλου, έφτασαν να αποκαλέσουν τους οργανωτές της έκθεσης και
όσους «ετόλμησαν» να της δανείσουν έργα «απατεώνες», «ελληνική μαφία», «Ελληνοεβραίους των

Παρισίων» και άλλα παρόμοια κοσμητικά. Τη σπείρα αυτήν είχανε την τιμή να την απαρτίζουν, μεταξύ

άλλων, οι ποιητές Γιώργος Σεφέρης, Αντρέας Εμπειρίκος και Οδυσσέας Ελύτης, ο ζωγράφος Ν. 

Χατζηκυριάκος Γκίκας, οι καθηγητές Δ. Ευαγγελίδης και Αγγ. Κατακουζηνός, ο μουσικός Λώρης

Μαργαρίτης και ο υπογραφόμενος. [Αλέξανδρος Ξύδης, Η Καθημερινή (Επτά ημέρες), 20 Μαρτίου 1994

Ας δούμε τι λέει ο Ξύδης για αυτή την προσπάθεια:

Χρόνια αργότερα σε μία από τις επιστολές του Σεφέρη προς

τον Κατακουζηνό όταν ο δεύτερος προσπαθεί να τον πείσει

να πάρει μέρος σε μια νέα πολιτιστική κίνηση του γράφει:
«Το βρισίδι που φάγαμε τα χρόνια της έκθεσης Θεόφιλου το

ξεχνάς Άγγελε - ΚΑΛΑ ΚΑΝΕΙΣ».
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Επιστολή Tériade όπου ζητάει από

τον Κατακουζηνό να αναλάβει την

προεδρεία της Τιμητικής Επιτροπής για

τα εγκαίνια του Μουσείου Θεόφιλου
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Απόσπασμα από τον λόγο του Κατακουζηνού στα εγκαίνια

του Μουσείου Θεόφιλου

«Η παρουσία τόσων επιφανών ανθρώπων της Ελλάδος και του

Εξωτερικού δείχνει ότι ο Θεόφιλος δεν ήταν μόνο μεγάλος

ζωγράφος αλλά και ένα σύμβολο στην συνέχεια της Τέχνης και

της ελληνικής παραδόσεως! Ήλθαμε όχι μονάχα να

προσκυνήσουμε, αλλά και να αποκαταστήσουμε τον εαυτό μας

απέναντί του...»

Άφιξη του Κατακουζηνού για τα εγκαίνια του

Μουσείου Θεόφιλου τον Αύγουστου 1965
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Ο Γιώργος Σεφέρης υπογράφει το βιβλίο των

επισκεπτών των εγκαινίων για το Μουσείο

Θεόφιλου υπό το βλέμμα

του Άγγελου Κατακουζηνού
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«Τοπίον Κωνσταντινουπόλεως», έργο Θεόφιλου 1930

Ο Teriade θέλησε να χαρίσει στον Κατακουζηνού 15 έργα του Θεόφιλου για τα όσα είχε προσφέρει

για να αναδειχθεί το έργο του ζωγράφου και για την δημιουργία του μουσείου στη Λέσβο.Ο Κατακουζηνός τα

χάρισε στο νέο μουσείο και κράτησε μόνο δύο έργα για το ιατρείο του μια και πίστευε ότι η τέχνη θεραπεύει…
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Ο «Εσταυρωμένος», έργο Θεόφιλου
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Τα χρόνια πέρασαν, και παρόλο την αναγνώριση της προσφοράς του Άγγελου Κατακουζηνού γύρω από όλα όσα

ασχολήθηκε, δεν έλειψαν και οι δύσκολες στιγμές. Το 1975 και ενώ υπήρχε μια αισιοδοξία ότι η χώρα έμπαινε σε

μια καλύτερη τροχιά, ο Κατακουζηνός δέχεται ένα μεγάλο χτύπημα. Ψηφίζεται ένας φωτογραφικός νόμος

σύμφωνα με τον οποίο δεν μπορεί να είναι ο κάποιος Πρόεδρος του Ινστιτούτου Pasteur εάν δεν είναι καθηγητής

σε ελληνικό Πανεπιστήμιο και το χειρότερο δεν μπορεί καν να παραμείνει ούτε απλό μέλος του Διοικητικού

Συμβουλίου. Η Προεδρία της Δημοκρατίας ζητάει εξηγήσεις και ο Κατακουζηνός απαντά στην Ιωάννα Τσάτσου, 

αλλά τίποτα δεν μπορεί να γίνει και σε λίγο καιρό αποχωρεί από το Ινστιτούτου Pasteur…
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Επιστολή του Marc Maceau, ανταποκριτή

της εφημερίδας Le Monde στην Αθήνα, 
σύμφωνα με την οποία το συνέδριο για τη

Θανατολογία, που οργανώθηκε στην

Αθήνα το 1980, είχε τεράστια επιτυχία, 
χάρη στην εισαγωγή που έκανε o

Κατακουζηνός αλλά και στην αναφορά

του στον Camus, η οποία τόσο πολύ

συγκίνησε όλους
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Από το 1975 έως το 1980 ο Άγγελος

Κατακουζηνός µπαίνει στην τελευταία

φάση της ζωής του.

Αποχωρεί με δική του πρωτοβουλία από
Πρόεδρος της Ελληνοαμερικανικής

Ένωσης, ολοκληρώνει τον εργασιακό του

κύκλο στην Παμμακάριστο,

αναγκάζεται να παραιτηθεί από

το Ινστιτούτο Pasteur και το 1978

δέχεται με στωικότητα την μη έγκριση της

υποψηφιότητάςτου, για μέλος της

Ακαδημίας Αθηνών.

Ασχολείται µε τα καθήκοντα του στην

Γαλλική Εθνική Ακαδημία Ιατρικής στην

οποία έχει εκλεγεί από το 1974, µε
ασθενείς του που έρχονται από όλο τον

κόσµο και τα διάφορα ενδιαφέροντα του. 

Στις 31 Αυγούστου του 1982 φεύγει

για το μεγάλο ταξείδι και αφήνει

πίσω του μια ιστορία που ζει ως

τις μέρες μας…
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Έχοντας ασχοληθεί με τον Άγγελο Κατακουζηνό από το 1989, είχα την ευκαιρία να δω μέσα από το

αρχειακό υλικό να εμφανίζεται μπροστά μου μια ολοκληρωμένη προσωπικότητα και συνάμα να

ξεδιπλώνεται μέσα από τη δική του ιστορία και η ιστορία της χώρας. Για πολλά χρόνια με απασχολούσε το

ερώτημα κατά πόσο ήταν ευτυχισμένος µε την πορεία της ζωής του. Μέχρι που διάβασα μία συνέντευξή

του στο Έθνος, για το ποιον θεωρεί: «Επιτυχημένο Άνθρωπο», µια που ο δηµοσιογράφος τον θεωρούσε
παράδειγµα επιτυχηµένου ανθρώπου.

Απόσπασµα

« Μία είναι η συνταγή για την επιτυχία…Αφού χαράξεις τον δρόμο που έταξες στον εαυτό σου και που

ταιριάζει στην ιδιοσυγκρασία σου, στον χαρακτήρα σου και στις ψυχοδιανοητικές σου ικανότητες, πρέπει

να τον διαβείς χωρίς παρεκκλίσεις και παρεκτροπές και να προσπαθήσεις με όλες σου τις δυνάμεις να

φτάσεις στο τέρμα που εσύ έχεις προκαθορίσει…Προσωπικά, είτε από ψυχική ιδιοσυστασία είτε από

χαρακτήρα και αγωγή, πίστεψα περισσότερο στην αμέτρητη ικανοποίηση που σου προσφέρει μια δύσκολη

αναρρίχηση στη ζωή παρά στη χαρά που σου δίνει η εύκολη και γρήγορη άφιξη στην κορυφή.»

Συμπεραίνω λοιπόν πως ο Κατακουζηνός έζησε όπως επέλεξε συνειδητά να ζήσει και παρόλες τις

δύσκολες στιγμές που αντιμετώπισε, δεν το μετάνιωσε ποτέ. Ναι ήταν ένας επιτυχημένος άνθρωπος που

προσέφερε πολλά στους γύρω του, ακόμα και σε ανθρώπους που δεν το γνώρισαν ποτέ, όπως εμένα και

ίσως και όλους εσάς που έχετε έρθει σήμερα για να ακούσετε την ιστορία του.
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Η παρουσίαση αυτή είναι από μέρους μου το ελάχιστο ευχαριστώ απέναντι σε όλους
τους ανθρώπους του τόσο αξιέπαινου Νοσοκομείου της χώρας του Ευαγγελισμού,   

σε όλους τους γιατρούς και νοσηλευτές των δημόσιων κυρίως νοσοκομείων, οι

οποίοι αγωνίζονται σε δύσκολες πολλές φορές συνθήκες, για τη ζωή των ασθενών

τους.

Ευχαριστώ πολύ την κα Μαρία Παγώνη για την πρόσκληση της να μιλήσω για τον

Άγγελο Κατακουζηνό με την ιστορία του οποίου ασχολούμαι για 27 χρόνια. Η

«πολυτέλεια» για αυτή την ενασχόληση μου οφείλεται στα όσα μου προσέφερε ο

πατέρας μου Εμμανουήλ Α. Πελοποννήσιος καθώς και στον τρόπο που με

διαμόρφωσε ως άνθρωπο. Οφείλεται και στην πολύτιμη υποστήριξη του συζύγου μου

Δημήτρη Βασιλάκου και στην «ανοχής» της 11 χρονης κόρης μου Έμμα-Ελένης

Βασιλάκου. 

Την αφιερώνω σε κάποιους γιατρούς του που τόσα πολλά προσέφεραν στον ασθενή

πατέρα μου με MDS (Μυελοδισπλαστικό Σύνδρομο), τον κ. Δημήτρη Μπούτση, τον κ. 

Νίκο Χαρχαλάκη και τον Γιώργο Χαριτάκη. Χάρη σε εκείνους έζησε με αξιοπρέπεια

και με την αίσθηση της ασφάλειας για όσο καιρό πάλεψε με την ασθένειά του.

Ευχαριστώ θερμά όλους τους φίλους και γνωστούς που πίστεψαν σε μένα και στο

πάθος μου για την ιστορία του Άγγελου Κατακουζηνού. 

Ευχαριστώ ιδιαίτερα το ΔΣ του Ιδρύματος Κατακουζηνού, το Ίδρυμα Λεβέντη, την

Εβίτα Αράπογλου, τον Νίκο Κοτσαμπουγιούκη και όλους τους φίλους της Οικίας

Κατακουζηνού. Χάρη σε εκείνους παραμένει ζωντανή η οικία και η ιστορία των

Κατακουζηνών.

Ένα μεγάλο ευχαριστώ στον Τάσο και την Χριστίνα Μαντζαβίνου, στον Παναγιώτη

Μήλα και Ειρήνη Αιβαλιώτου και την εφηµερίδα Καθηµερινή.

Τέλος ευχαριστώ όλους εσάς που είχατε την υπομονή να με ακούσετε καθώς
και όλη την ομάδα που υποστήριξε την όλη εκδήλωση σε όλα τα στάδια της

προετοιμασίας της.

Ναύαρχος Εμμανουήλ Πελοποννήσιος

1940-1974
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Επιτρέψτε μου να κλείσω αυτή την παρουσίαση με ένα

video που

έγινε για την σημερινή εκδήλωση…

Σας ευχαριστώ

Σοφία Ε. Πελοποννησίου


