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∆ηµήτρης Συµεωνίδης JP 
(Από τον προφορικό στον γραπτό λόγο από τα προγράµµατά µου στο ραδιοφω-
νικό Σταθµό Σύµπαν επικοινώντας µε ανθρώπους των Γραµµάτων και Τεχνών 
στην  Ελλάδα και από έρευνες που έχω εκδώσει)

Στην Δρ. Μαριάννα Ιατροπούλου-Θεοχαρίδου
Τ ο Κοινωφελές Ίδρυµα « ΚΑΛ-

ΦΙΩΤΗ» που εδρεύει στο Νέο 
Ψυχικό, σε συνεργασία µε τον 
ΜΕΟ (Μορφωτικό Εξωραϊ-

στικό Όµιλο) του ∆ήµου Φιλοθέ-
ης- Ψυχικού, Β  Ρ  Α  Β  Ε  Υ  Σ  Ε                                                                                                                                             
για το έτος 2020 την Συγγραφέα 
– Ερευνήτρια ∆ρα Μαριάννα Ιατρο-
πούλου-Θεοχαρίδου για το συγγρα-
φικό και επιστηµονικό της έργο και 
για την προσφορά της στα Γράµµατα 
και τον Πολιτισµό.

Η Βράβευση έλαβε χώρα στον  Μορ-
φωτικό Εξωραϊστικό Όµιλο (ΜΕΟ), 
στο Νέο Ψυχικό, 25ης Μαρτίου 19, 
την Κυριακή,  16. Φεβρουαρίου 
2020, και ώρα 11:00. Σε µια κατάµε-
στη από κόσµο αίθουσα, η εκδήλωση 
άρχισε µε τον χαιρετισµό της  Γραµ-
µατέως του ΜΕΟ, κας Νταίζης Κων-
στάν, η οποία µίλησε για το Ίδρυ-
µα « ΚΑΛΦΙΩΤΗ»  αλλά και για το 
Πρόγραµµα του ΜΕΟ, που πρόσφατα 
άνοιξε πάλι τις πύλες του,  καλωσο-
ρίζοντας τους πολίτες  µ’αυτήν   τη 
σπουδαία εκδήλωση.
Στη συνέχεια µίλησε η Οµότιµη Κα-
θηγήτρια Κλινικής Ψυχολογίας του 
Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπι-
στηµίου Αθηνών (ΕΚΠΑ),  Αναστα-
σία Καλαντζή-Αζίζη, η οποία ανέλυ-
σε την ζωή της τιµώµενης, από την 
νεαρή της ηλικία µέχρι και σήµερα 
καθώς και την πολυµάθεια και γλωσ-
σοµάθειά της. Ακολούθησε η  Μαρία 
Μαντουβάλου, Καθηγήτρια Νεοελλη-
νικής Φιλολογίας του Πανεπιστηµίου 
Αθηνών (ΕΚΠΑ) η οποία ανέλυσε το 
επιστηµονικό και συγγραφικό έργο 
της ∆ρος Μαριάννας Ιατροπούλου-
Θεοχαρίδου και πρώτα µίλησε για το 
Βιβλίο της: «Η Γυναίκα στη ζωή και το 
Έργο του Γκαίτε και του Καζαντζάκη». 
Ακολούθως αναφέρθηκε εκτενώς στο 
µεγάλο πόνηµά της, το βιβλίο της: «Ο 
ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡ-
ΣΙΚΗ ΕΠΙΚΗ ΠΟΙΗΣΗ, Σαχ-Ναµέ 
του Φερντοσί & Εσκενταρ-Ναµέ του 
Νιζαµί». Με υπέροχο και γλαφυρό 
τρόπο ανέδειξε αλλά και εκθείασε 
την αξία αυτού του βιβλίου, όχι µόνο 
στην Ελλάδα αλλά και στην Παγκό-
σµια Βιβλιογραφία, γύρω από τον Μ. 
Αλέξανδρο.
Στη συνέχεια µίλησε η εκπρόσωπος 
των Εκδόσεων ΒΕΡΓΙΝΑ Ευγενία 
Ασηµακοπούλου, η οποία αναφέρ-
θηκε στον τρόπο της γνωριµίας τους 
µε την συγγραφέα, που κατέληξε σε 
συνεργασία και είχε σαν αποτέλεσµα 
την έκδοση ενός υπέροχου βιβλίου 
µε τίτλο: «ΠΕΡΣΙΑ, το µαργαριτάρι 
της Ασίας».
Έπειτα, το µέλος του ∆.Σ. του Ιδρύ-
µατος «ΚΑΛΦΙΩΤΗ»  και τέως Πρό-
εδρος του ΜΕΟ, ∆ηµήτρης Μπαβα-

ρέζος, ανέλυσε τους λόγους για τους 
οποίους επελέγη η ∆ρ.Μαριάννα 
Ιατροπούλου-Θεοχαρίδου για την 
βράβευση και ότι, πέρα από το επι-
στηµονικό και συγγραφικό της έργο 
µέτρησε και το ήθος και η αξιοπρέ-
πειά της.
Τέλος, µέσα σε κλίµα ενθουσιασµού 
και συγκίνησης, ο Πρόεδρος του 
Ιδρύµατος «ΚΑΛΦΙΩΤΗ»  κ. Σωτή-
ρης Βλαχογιάννης ΒΡΑΒΕΥΣΕ την 
∆ρα Μαριάννα Ιατροπούλου-Θεοχα-
ρίδου, προσφέροντάς της την ειδική, 
εγχάρακτη πλακέτα του «Ιδρύµατος» 
, καθώς και µία υπέροχη ανθοδέ-
σµη. Οι παριστάµενοι χαιρέτισαν µε 
παρατεταµένο χειροκρότηµα και κα-
τευθύνθηκαν προς τον µπουφέ όπου 
υπήρχαν  πλήθος κεράσµατα.
Η εκδήλωση έκλεισε µε την πιανίστα 
ΒασιλικήΤσιµπούκη.

Ευγενία Ασηµακοπούλου 
Οµιλία  για την βράβευση της Μα-
ριάννας  Ιατροπούλου-Θεοχαρίδου
Κυρίες και Κύριοι, καλησπέρα σας. 
Είναι τιµή και χαρά για µένα που βρί-
σκοµαι απόψε, ως εκπρόσωπος του 
εκδοτικού οίκου Βεργίνα, στη βρά-
βευση της Μαριάννας Ιατροπούλου-
Θεοχαρίδου από το Ίδρυµα Καλφιώτη 
για το συγγραφικό και επιστηµονικό 
της έργο και για την προσφορά της 
στα Γράµµατα και τον Πολιτισµό.
Τη Μαριάννα Ιατροπούλου-Θεοχα-

ρίδου, τη γνώρισα µέσα από το έργο 
της «Ο Μέγας Αλέξανδρος στην περ-
σική επική ποίηση «Σαχ-Ναµέ» του 
Φερντοσί και «Εσκενταρ-Ναµέ» του 
Νιζαµί», µια επίπονη ερευνητική µε-
λέτη η οποία έλειπε από τα ελληνι-
κά γράµµατα και συµπεριλαµβάνεται 
πλέον στην παγκόσµια βιβλιογραφία.
Η σπουδαία ανακάλυψη της συγγρα-
φέως είναι ότι ο Αλέξανδρος κατέχει 
µεγάλο µέρος στο Εθνικό Έπος του 
Ιράν, ΣΑΧ-ΝΑΜΕ, ως ένας από τους 
Πέρσες βασιλείς.
Μου δόθηκε η ευκαιρία, εκφράζο-
ντας τον θαυµασµό µου για το πόνη-
µα αυτό, να τη γνωρίσω καλύτερα και 
να αναπτυχθεί µεταξύ µας αµοιβαία 
εκτίµηση που εξελίχθηκε σιγά σιγά 
σε φιλία. Πιστεύω ότι η ενασχόλησή 
της µε την ενδελεχή αυτή διατριβή 
αλλά και η διαµονή της στην Τεχε-
ράνη ως Πολιτιστική Σύµβουλος για 
επτά χρόνια κατά την περίοδο µά-
λιστα του Περσο-Ιρακινού πολέµου 
την έκαναν να κατανοήσει καλύτερα 
τον ιρανικό λαό , να γνωρίσει πολλά 
στοιχεία του χαρακτήρα του µέσα σε 
κείνους τους δύσκολους καιρούς και 
να τον αγαπήσει.
Το βιβλίο Μ. Αλέξανδρος στην Περ-
σική Επική Ποίηση, είναι αποτέλεσµα 
εµπειρίας, έρευνας, µελέτης, βαθιάς 
γνώσης αλλά και αγάπης. Οφείλω να 
οµολογήσω ότι ήταν η αφορµή να συ-
νεργαστούµε και να εκδώσουµε ένα 

πάρα πολύ ενδιαφέρον βιβλίο που 
αφορά στο Ιράν. Τίτλος του: «Περσία 
το µαργαριτάρι της Ασίας».
Για το βιβλίο αυτό η κα Ιατροπούλου 
εργάστηκε µεθοδικά για να βοηθήσει 
τον αναγνώστη να πάρει µια σφαιρι-
κή γνώση για τη χώρα αυτή, από την 
αρχαιότητα έως σήµερα.
Αναλύονται τα ιστορικά, πολιτιστι-
κά, οικονοµικά στοιχεία αλλά και ο 
σύγχρονος τρόπος ζωής του Ιράν. 
Επίσης επισηµαίνονται όλα τα ενδια-
φέροντα µνηµεία που αξίζει κάποιος 
να επισκεφτεί.
Σηµαντικό µέρος στο βιβλίο κατέχει 
η ιστορία του Ιράν, που για µας τους 
Έλληνες είναι οικεία διότι βαδίζει σε 
πολλές περιόδους της αρχαιότητας 
παράλληλα µε τη δική µας και πολιτι-
στικά έχει επηρεαστεί από την αρχαία 
ελληνική φιλοσοφία και τον πολιτι-
σµό. Είναι γνωστές οι κατακτητικές 
εκστρατείες των Περσών και ο ρόλος 
του Μ. Αλεξάνδρου στην πλούσια 
αυτή χώρα.
Γίνεται εµπεριστατωµένη ανάλυση 
στις δυναστείες από την αρχαιότητα 
ώς τον τελευταίο σάχη και την ισλα-
µική επανάσταση αλλά και τις αρχαί-
ες θρησκείες από τον ζωροαστρισµό 
ώς τον Ισλαµισµό.
Η περσική λογοτεχνία, η ποίηση, η 
µουσική, αλλά και οι άλλες τέχνες, 
όπως η καλλιγραφία, οι µινιατούρες, 
η κεραµική η υαλοτεχνία, η γλυπτική 
και η υφαντική µάς φέρνουν σε επα-
φή µε έναν διαφορετικό πολιτισµό 
απ’ αυτόν της ∆ύσης.
Το δεύτερο µέρος του βιβλίου που εί-
ναι ένα «Οδοιπορικό στην Περσία», 
µας δίνει την ευκαιρία να γνωρίσου-
µε το ιστορικό παρελθόν της χώρας 
µε τα σηµαντικά και καλοδιατηρηµέ-
να µνηµεία της. Τα Μουσεία µε τα 
πλούσια εκθέµατα, τα εξωτικά και 
πανέµορφα παλάτια. Τα πολύχρωµα 
τζαµιά µε τους επιβλητικούς τρού-
λους, µα και τα σύγχρονα πολυώρο-
φα κτήρια. Τις υπερσύγχρονες λεω-
φόρους και τα καταστήµατα χαλιών, 
αλλά και τα υπέροχα πάρκα µε τους 
πανέµορφους κήπους και τις φυσι-
κές οµορφιές που µπορεί κάποιος να 
απολαύσει.
Για τα βιβλία της αυτά η Μαριάννα 
εργάστηκε µε πολλή αγάπη και µε-
ράκι και µου µετέδωσε τον ενθου-
σιασµό της και το ενδιαφέρον της. 
Νιώθω τυχερή που συνεργαστήκαµε, 
γιατί ένιωσα ότι έκανα ένα ταξίδι στο 
παρελθόν και το παρόν της πλούσι-
ας και όµορφης αυτής χώρας µε ξε-
ναγό τη Μαριάννα. Στο ταξίδι αυτό 
συνεργαστήκαµε άψογα και θέλω να 
εκφράσω τις ευχαριστίες µου και να 
της ευχηθώ να έχει πάντα αυτή τη 
δύναµη και τον ενθουσιασµό να δη-

Αφιέρωµα 




