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Με την ευκαιρία της προσφοράς 
και απονοµής υποτροφίας από 
το Ιστορικό Φωτογραφικό Αρ-

χείο Νεώτερης Ελλάδος (ΙΦΑΝΕ) στη 
µνήµη της - διακεκριµένης επιστήµονος 
της παιδοοδοντιατρικής και ερασιτέχνι-
δος βιολονίστας, µέλους της Ορχήστρας 
Επιστηµόνων Καλλιτεχνών - Ερασµίας 
Γκιζελή, οργανώθηκε στις 27/11, στην 
αίθουσα συναυλιών του Αττικού Ωδείου, 
στο Πραγκράτι των Αθηνών - που ίδρυσε 
και διευθύνει το αξιόλογο ζευγάρι καλλι-
τεχνών Μαίρης και Γιάννη Χριστοφίλου – 
συναυλία µε σπουδαστές της Σχολής Βιο-
λιού των τάξεων Παντελή και Ευάγγελου 
∆εσποτίδη. Την υποτροφία βιολιού έλαβε 
η µικρή µαθήτρια Στεφανία Ευαγγελιστή, 
που φοιτά στην προκαταρκτική τάξη της 
Σχολής Βιολιού. Στη συναυλία συµµετεί-
χαν, µε ξεχωριστή επιτυχία, οι µαθητές 
της Σχολής: Στεφανία Ευαγγελιστή, Γε-
ώργιος Κώτσικας, Μελίνα Γαλανού, Ευ-
φηµία Ζαχαρία και Χρήστος ∆αλιάνης. 
Την επιτυχηµένη βραδυά έκλεισε ο δεξιο-
τέχνης του βιολιού Παντελής ∆εσποτίδης 
µε τους συνεργάτες του. Χ. Κούτσου, Α. 
Μουστάκα, Γ. Γιβάνο και Α. ∆εσποτίδη.

ΣΤΗ ΜΝΗΜΗ ΕΡΑΣΜΙΑΣ ΓΚΙΖΕΛΗ 
Η Ερασµία Γκιζελή υπήρξε διακεκριµέ-

νη επιστήµονας της παιδο-οδοντιατρικής. 

Σπούδασε στην Ιατρική Σχολή του Πανε-
πιστηµίου Αθηνών και µετεκπαιδεύτηκε 
µε υποτροφίες του Ιδρύµατος Κρατικών 
Υποτροφιών (ΙΚΥ) και του Παγκόσµιου 
Οργανισµού Υγείας στην παιδο-οδοντρι-
ατρική και την οδοντριατρική πρόληψη 
στις Σκανδιναβικές χώρες, στην Τσεχο-
σλοβακία και τις ΗΠΑ (Πανεπιστήµιο 
Ιλινόις, Λογιόλα), διακρινόµενη για τις 
εξαιρετικές επιδόσεις της. Ήταν η πρώτη 
διδαχθείσα και διδάξασα την παιδο-οδο-
ντριατρική στην Ελλάδα. Αφιέρωσε τη 
ζωή της στο «παιδικό χαµόγελο» και ως 
εργαζόµενη στο Υπουργείο Υγείας - όπου 
ανέβηκε µε την αξία της όλες τις βαθµίδες 
ιεραρχίας - σύστησε για πρώτη φορά ει-
δικά προγράµµατα πρόληψης σε σχολεία 
και δήµους, συµµετέχοντας ενεργά. 

Η Ερασµία Γκιζελή, ως ερασιτέχνης 
βιολονίστα, µε την επαγγελµατική διαχεί-
ριση του όρου, αγάπησε τη Μουσική µε 
πάθος. Και δεν µπορούσε να γίνει διαφο-
ρετικά, αφού είχε την τύχη να γεννηθεί σ’ 
ένα θερµοκήπιο στοργής και προσοχής, 
όπου πρωταγωνιστούσε η βιβλική µορ-
φή του πατέρα της Ιωάννη Γκιζελή - άρι-
στου εκπαιδευτικού και µουσικολόγου - ο 
οποίος κατέγραψε τη ∆ηµοτική µουσική 
της γενέτειράς του Εύβοιας. Ανατράφηκε 
σε ένα µεγάλο φροντιστήριο κοινωνικής 
διδασκαλίας και φιλαλληλίας, στο οποίο 

η µητέρα της Ευανθία Ποθητάκη-Γκιζελή 
ήταν ανεξάντλητη πηγή δύναµης και στή-
ριξης της οικογένειας.  

Ο Ιωάννης Γκιζελής, πτυχιούχος βιο-
λιού, Ευρωπαϊκής και Βυζαντινής µου-
σικής, δεξιοτέχνης εγχόρδων οργάνων, 
οδήγησε και τα τρία παιδιά του, από την 
πολύ µικρή ακόµα ηλικία, στον αδιάφθο-
ρο κόσµο της Μουσικής. Ίσως γιατί θέλη-
σε να προστατέψει παρέχοντάς τους αντι-
σώµατα στη φθορά της καθηµερινότητας 
και του αγώνα επιβίωσης.  

Ο Νίκος εξελίχθηκε σ’ έναν εξαίρετο 
βιρτουόζο του βιολιού και συνθέτη. Η Σο-
φία (Φούλη) παράλληλα µε τις φιλολογι-
κές σπουδές της επιδόθηκε στο κλασικό 
τραγούδι και στα ανώτερα θεωρητικά. 

Όσο για την Ερασµία, που ως 5χρονη 
έκανε «ζαβολιές» στο µάθηµα του βιο-
λιού, βάζοντας σε δοκιµασία την ιώβεια 
υποµονή του πατέρα της, στράφηκε µε 
τον ενθουσιασµό πάντα του νεοφώτιστου 
στη µουσική και το αγαπηµένο της βιολί, 
σπουδάζοντας ακόµη και σε ώριµη ηλι-
κία. Μέλος της Ορχήστρας Επιστηµόνων 
Καλλιτεχνών - της οποίας εµπνευστής 
και ιδρυτής ήταν, στα χρόνια της κατοχής 
(1943-44) ο τότε φοιτητής της Νοµικής 
και µετέπειτα δικηγόρος Ευάγγελος Κου-
ρής - συµµετείχε µε ζήλο στις συναυλίες 
της οµάδας σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. 

Το «ΙΦΑΝΕ» αναβαθµίζει τον Πολιτισµό
ΑΠΕΝΕΙΜΕ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑ ΣΤΗ ΣΧΟΛΗ ΒΙΟΛΙΟΥ ΤΟΥ ΑΤΤΙΚΟΥ Ω∆ΕΙΟΥ

Του ανταποκριτή µας στην Αθήνα ΦΩΤΗ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙ∆Η

Όσοι την γνώρισαν σε κάποια «ουρά» 
να περιµένει από τα χαράµατα για να 
εξασφαλίσει τα εισιτήρια κάποιας συ-
ναυλίας... 
Όσοι την είδαν να στέκεται µες στη 
βροχή, περασµένα µεσάνυχτα, στην 
άδεια πλατεία του ∆ηµαρχείου της Βι-
έννης να παρακολουθεί προσηλωµένη 
µία παράσταση όπερας...
Όσοι την άκουσαν να κλαίει από συ-
γκίνηση ανοίγοντας την ψυχή της στη 
µελωδία ενός βιολιού...
Όσοι ένιωσαν τους δυνατούς κτύπους 
της καρδιάς της, καθώς γονάτιζε πλάι 
σε ένα περιστέρι... 
Όσοι την γνωρίσαµε, την ακούσαµε, τη 
νιώσαµε... όλοι την αγαπήσαµε. 
Θα µας συντροφεύει πάντα το εγκάρδιο 
παιδικό γέλιο ενός ακριβού φίλου, ενός 
ανθρώπου-πρότυπο για όλους µας, που 
τίµησε το δώρο της ζωής µε την ανιδιο-
τελή προσφορά ενός παραδείσου.

Μετά το πέρας της συναυλίας στη µνήµη «Ερασµίας Γκιζελή» από σπουδαστές και σπουδάστριες του Αττικού Ωδείου 
των τάξεων βιολιού Παντελή ∆εσποτίδη και Ευάγγελου ∆εσποτίδη (από αριστερά): Ε. Ζαχαρία, Μ. Γαλανού, 
Π. ∆εσποτίδης, Ε. ∆εσποτίδης, Στ. Ευαγγελιστή, Χρ. ∆αλιάνης, Γ. Κώτσικας, Ε. Γύζη (Γεν. Γραµ. ΙΦΑΝΕ), 
Ε. Τσικνής (Πρόεδρος ΙΦΑΝΕ), Γ. Χριστοφίλου (ιδρυτής και διευθυντής του Αττικού Ωδείου).




