
  Ο ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΕΠΕΣΤΡΕΨΕ ΞΥΠΟΛΗΤΟΣ
ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ

Τη  Δευτέρα  1  Οκτωβρίου,  οι  καρδιές  της  αιθιοπικής
κοινότητας  της Αθήνας  και  της  ελληνικής  κοινότητας
της  Αντίς  Αμπέμπα  θα  χτυπήσουν  μαζί  στο  Ηρώδειο.
Στο  πλαίσιο  του  εορτασμού  των  «100  χρόνων
διπλωματικών σχέσεων μεταξύ Ελλάδος και Αιθιοπίας»,
το  Εθνικό  Θέατρο  της  Αιθιοπίας  θα  παρουσιάσει  την
παράσταση «Ο Σωκράτης ξυπόλυτος στην Αθήνα», για
τη ζωή του Ελληνα φιλοσόφου, ένα έργο βασισμένο σε
δύο Διαλόγους του Πλάτωνα («Φαίδων» και «Κρίτων»)
και  στην  «Απολογία  του  Σωκράτη».Τα  παραπάνω,
έγραψε  η  δημοσιογράφος  Λίνα  Γιάνναρου,  στην
εφημερίδα ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ, στο φύλλο της Τετάρτης 19
Σεπτεμβρίου 2018.

Και πραγματικά, όλοι ήμασταν εκεί, παρά τις άσχημες
καιρικές  συνθήκες.  Το  Αρχαίο  Θέατρο    γέμισε  με
Έλληνες της Αιθιοπίας, Αιθίοπες που ζουν στην Ελλάδα
και  Έλληνες  που  αγαπούν  την  Αιθιοπία.
Παρακολουθήσαμε  μια  μοναδική  παράσταση,
βλέποντας  τους  Αιθίοπες  ηθοποιούς  να  φορούν  τις
αρχαίες ελληνικές ενδυμασίες και τους Αιθίοπες θεατές
να παρακολουθούν, για πρώτη φορά, από κοντά τους
καλύτερους ηθοποιούς της χώρας τους.

Ο Αιθίοπας Σωκράτης έκανε το κοινό να τον λατρέψει και να γελάσει με τις υπέροχες κόντρες
του με την Ξανθίππη, αλλά και με τους διαλόγους που έχει με άλλους Αθηναίους της εποχής. Οι
Αιθίοπες  που  βρέθηκαν  στην  παράσταση  παρακολούθησαν  το  έργο  στη  γλώσσα  τους,
χειροκροτώντας παρατεταμένα μετά από κάθε πράξη, ενώ οι Έλληνες και οι υπόλοιποι θεατές,
είδαν το έργο, μεταφρασμένο σε ελληνικούς και αγγλικούς υπέρτιτλους.

Οι Αιθίοπες ηθοποιοί, απόλαυσαν την παρουσία τους στο Ηρώδειο, κάτι που φάνηκε από την
ενέργεια που έβγαλαν στη σκηνή. Στο τέλος της παράστασης, συγκεντρώθηκαν στο κέντρο της
σκηνής και έψαλλαν, ευχαριστώντας τον θεό ''που η ήμερα τελείωσε τόσο καλά''.

Η παράσταση παρουσιάστηκε στο πλαίσιο  του Φεστιβάλ Αθηνών και  την      παρακολούθησαν
2.200 άτομα !!!

Οι συντελεστές του έργου:
Συγγραφέας: Maxwell Anderson
Μετάφραση στα Αμαρινιά: Aschalew Fekede
Σκηνοθέτης: Rahel Teshome Mohamed
Βοηθός Σκηνοθέτη: Βαρβάρα Γκεμπιάου και Endale Birhanu Mekonen
Σεναριογράφοι: Debebe Eshetu, Rahel Teshome Mohamed
Διευθυντής Παραγωγής: Βαρβάρα Γκεμπιάου
Makeup artist: Ναταλία Ηρειώτη Γκεμπιάου

Έπαιξαν οι παρακάτω ηθοποιοί:
Σωκράτης: Henok Therabrurck, Ξανθίππη: Azage Meseret Hiwot, Παυσανίας: Daniel Ashenai
Gezaw,  Θεοδότη:  Tarik  Asteriaye  Brhan,  Κρίτων:  Mahateme  Hayle  Weldetensaye,  Φαίδων:
Solomon Teka Wolde, Λύκων: Merid Tesfaye Mekonnen, Δικαστής: Getachew Seleshi Asfaw,
Λαμπροκλής:  Nigussie  Bayle  Shite,  Λύσις:  Surafel  Tsegaye  Abate,  Σάτυρος:  Getenet  Teka
Mamo,  Κριτίας/Ένορκος:  Yematawerk  Tadese  Demeke,  Μέλητος:  Endale  Birhanu  Mekonen,
Ανυτος: Tesfaye GebremariamSahlemariam και Πυθία: Alganesh Tariku Egigu.

Σημ. Η φωτογραφία είναι της Χριστίνας Βάζου.



BADO EGIR- Ο ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΞΥΠΟΛΗΤΟΣ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ
Την Δευτέρα 1η Οκτωβρίου οι πόρτες του Ωδείου Ηρώδου Αττικού, άνοιξαν, για να υποδεχθούν, για
πρώτη φορά, το Εθνικό Θέατρο Αιθιοπίας, που ανέβασε την παράσταση «Bado Egir / Ξυπόλητος στην
Αθήνα. Η Ζωή του Σωκράτη».
Στην Αιθιοπία, το έργο ανέβηκε για πρώτη φορά το 2017 με πολύ μεγάλη επιτυχία σε ένα θέατρο 1250
θέσεων. Από τότε παίζεται μέχρι και σήμερα κάθε Κυριακή με αθρόα συμμετοχή των θεατών.
Στους χαιρετισμούς που προηγήθηκαν της παράστασης, μας έγινε γνωστό ότι στην Ελλάδα έφτασε μετά
από πρωτοβουλία του κυρίου Νικόλαου Χ. Πατακιά, Πρέσβη της Ελλάδας στην Αιθιοπία και Μόνιμου
Αντιπροσώπου στην Αφρικανική Ένωση. Για να καταστεί εφικτή η  πραγματοποίησή της και μάλιστα με
ελεύθερη είσοδο για το κοινό, συνέβαλαν ιδιώτες, οργανισμοί, φορείς. Ανάμεσά τους και ο Σύλλογος
Ελλήνων Αιθιοπίας που εδρεύει στην Αθήνα και πασχίζει να κρατά ενωμένους τους δεσμούς.
Ο Debebe Eshetu,  σπουδαίος  ηθοποιός  με  μια  πολύχρονη  καριέρα  πίσω  του  και  μια  ξεχωριστή
προσωπικότητα στη χώρα του, ευχαρίστησε με τη σειρά του, βαθειά συγκινημένος για τη δυνατότητα
που  του  δόθηκε,  να  δει  την  παράσταση  στο  Ωδείο  Ηρώδου  Αττικού  κάτω  από  την  Ακρόπολη,
συμπληρώνοντας  πως αυτό θα μπορούσε να είναι και το «κύκνειο άσμα του» στην καλλιτεχνική του
καριέρα.  Για  λόγους  υγείας,  στην  παράσταση  τον  αντικατέστησε  ο Henok Therabrurck,  ένας
ομολογουμένως εξαιρετικός ηθοποιός. Μεγάλη ήταν η συγκίνηση όταν αναφέρθηκε και στο μοναδικό
βιβλιοπωλείο  της Αντίς  Αμπέμπα,  κοιτίδα  πολιτισμού  της  εποχής,  το  οποίο  ανήκε  στην  οικογένεια
Γιώργου Γιαννόπουλου. Από εκεί προμηθευόταν τα βιβλία του, ανοίγοντας δρόμο στη γνώση.
Τελειώνοντας  και  πριν  αρχίσει  η  παράσταση,  μια  προσευχή  βγήκε  από  τα  χείλη  του,  για  την  καλή
έκβαση της βραδιάς και της παράστασης.
Ο κόσμος είχε μαζευτεί από νωρίς στον προαύλιο χώρο, αψηφώντας την «αμφιθυμία» του ουρανού, αν
θα συνέχιζε τις επί τέσσερεις ημέρες  βροχές του ή απόψε θα έκανε την εξαίρεση. Και την έκανε προς
χάριν αυτού που θα ακολουθούσε!
Και οι κερκίδες γέμισαν με χρώματα, αφού πολλοί Αιθίοπες και Αιθιοπίδες φορώντας τα πολύχρωμα
ρούχα,  μαντίλια  και  τοπικές  τους    φορεσιές  έκαναν  την  εμφάνισή  τους.  Παρακολούθησαν  την
παράσταση στη γλώσσα τους ενώ οι υπόλοιποι διαβάζαμε τη μετάφραση σε ελληνικούς και αγγλικούς
υπέρτιτλους.
Οι  ηθοποιοί  ερμήνευσαν  με  σεβασμό  τους  ήρωες  του  έργου  παρασέρνοντάς  μας,  σε  ευφορία  και
παράλληλα σε βαθιά σκέψη, στις σκηνές από την καθημερινότητα του ζευγαριού ΣωκράτηΞανθίππης
και  τις  διαφορετικές  αντιλήψεις  τους  για  τη  ζωή  και  τις  ανάγκες  της,  σε  συγκινητικές  στιγμές  με  το
σπαραγμό των παιδιών του Σωκράτη και βέβαια το πικρό τέλος του.
Η παράσταση ήταν πραγματικά άρτια και μας καθήλωσε με τον σεβασμό που αποδόθηκε. Σκηνοθεσία,
ερμηνείες, κοστούμια, σκηνικά, συνθέτουν το τελικό αποτέλεσμα.
Όρθιοι τους χειροκροτήσαμε στο τέλος της παράστασης, αφού κατάφεραν να σταλάξουν στην ψυχή μας
το πνεύμα της Δημοκρατίας μέσα από τα λόγια του Αθηναίου/Παγκόσμιου Φιλοσόφου Σωκράτη, με τον
καλύτερο δυνατό τρόπο!
Η προσευχή των ευχαριστιών βγήκε αυθόρμητα από τα χείλη όλων επί σκηνής!



100 ΧΡΟΝΙΑ ΕΛΛΗΝΟΑΙΘΙΟΠΙΚΗΣ ΦΙΛΙΑΣ
...Την εκδήλωση που έγινε για τον εορτασμό των ''100 χρόνων
διπλωματικών  σχέσεων  μεταξύ  Ελλάδος  και  Αιθιοπίας''  στο
Ηρώδειο, άνοιξε με την ομιλία του, ο Πρέσβης της Ελλάδος στην
Αιθιοπία,  Νικόλαος  Πατακιάς.  Αναφέρθηκε  στους  ιστορικούς
δεσμούς  μεταξύ  των  δυο  χωρών,  και  στην  πρωτοβουλία  της
Ελληνικής  Πρεσβείας  της  Ελλάδος  στην  Αντίς  Αμπέμπα,  να
ανεβάσει την παράσταση με την ζωή του Σωκράτη στο Εθνικό
Θέατρο  της  Αιθιοπίας  και  να  τη  μεταφέρει  στην  Ελλάδα.  Στη
συνέχεια  μίλησε  ο  διάσημος  Αιθίοπας  ηθοποιός  Ντεμπέμπε
Εσέτου, ο οποίος αναφέρθηκε στο Σωκράτη και στη σημερινή
πολιτική κατάσταση στη χώρα του. Η εκδήλωση έκλεισε με την

ανάκρουση των εθνικών ύμνων των δυο χωρών και ακολούθησε η παράσταση του
Εθνικού Θεάτρου της Αιθιοπίας, με τον τίτλο Bado Egir  Ο Σωκράτης ξυπόλητος στην Αθήνα.

...Την    εκδήλωση  τίμησαν  με  την  παρουσία  τους,  από  την    Ελληνική  πλευρά,  ο  Αναπληρωτής
Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Κατρούγκαλος και ο Υφυπουργός Εξωτερικών Μάρκος Μπόλαρης, ενώ
από την Αιθιοπική πλευρά, η Επίτιμος Πρόξενος της Αιθιοπίας στην Ελλάδα, Τερίνα Καλογεροπούλου
Αρμενάκη.

...Τα Ελληνικά Ταχυδρομεία θα εκδώσουν ειδική αναμνηστική σειρά τριών γραμματοσήμων, με τον
τίτλο ''Η ιστορική παράσταση του Εθνικού Θεάτρου της Αιθιοπίας, στο Ωδείο Ηρώδου Αττικού, την 1η
Οκτωβρίου 2018, με θέμα την ζωή του μεγάλου αρχαίου Ελληνα φιλοσόφου Σωκράτη, σηματοδοτεί
την  αναγέννηση  των  διπλωματικών  σχέσεων  ΕλλάδοςΑιθιοπίας,  στην  αυγή  της  δεύτερης
εκατονταετίας  τους''.  Την  ίδια  σειρά  θα  εκδώσουν  και  τα  Αιθιοπικά  Ταχυδρομεία  και  με  τον    ίδιο
ακριβώς τίτλο.

...Τον  εορτασμό  των  «100  χρόνων  διπλωματικών  σχέσεων  μεταξύ  Ελλάδος  και  Αιθιοπίας», στην
Αθήνα, τον χρηματοδότησαν  μέλη  του  Ελληνισμού  της  Αιθιοπίας  και  συγκεκριμένα,  οι  παρακάτω
χορηγοί:
 Η οικογένεια της Αλεξάνδρας ΜαμαλίγκαΠροκοπίου.
 Η κατασκευαστική εταιρεία ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε, που δραστηριοποιείται στην Αντίς Αμπέμπα,
  με πρωτοβουλία του Γιάννη Μαργιώλου.
 Η Τερίνα Στουραΐτη Mezzedimi, Επίτιμη Πρόξενος της Ελλάδος στο Τζιμπουτί.
 Η οικογένεια του Γιώργου Βλαχογιάννη.
 Η εταιρία HYDROS S.A Ethiopia, του Σταύρου Σταύρου.
 Ο Γιώργος Γεωργαλής, Πρόεδρος της Ελληνικής Κοινότητας της Ντίρε Ντάουας.
 Η Εταιρία σχεδιασμού και ένδυσης YORDI DESIGN COMPANY, της Yordanos Abera.
 Η Εμπορική Εταιρία BAMBIS PLC Ethiopia, του Χαράλαμπου Τσιμά.

...Στη συνέντευξη τύπου, που έδωσε ο επικεφαλής του αιθιοπικού θιάσου, Ντεμπέμπε Εσέτου, στην
Ένωση Ελλήνων Συντακτών, αναφέρθηκε και στις σχέσεις του με τους Έλληνες της Αντίς Αμπέμπας
και  ανέφερε:  Το  πρώτο  ούζο,  το  ήπια  στο  μπαρ  King  George  του  Ορτεντζάτου,  ενώ  τον  πρώτο
μπακλαβά τον έφαγα στο ζαχαροπλαστείο Ras Makonen του Γανωτάκη και τα βιβλία μου τα αγόραζα
από το βιβλιοπωλείο του Γιαννόπουλου.

...Μέλος  του  Συλλόγου  Ελλήνων  Αιθιοπίας,  παραβρέθηκε  στην  δεξίωση,  που  έδωσε  το  Επίτιμο
Προξενείο της Αιθιοπίας στην Ελλάδα, προς τιμή των μελών  του Εθνικού Θεάτρου της Αιθιοπίας. Σε
μήνυμα του, τους εξέφρασε την χαρά του, για την παρουσία τους στο Ηρώδειο. Τους ενημέρωσε, ότι,
οι  Έλληνες  της  Αιθιοπίας  τους  παρακολουθήσαν  με  μεγάλη  συγκίνηση  και  την  εκδήλωση,
χρηματοδότησαν Έλληνες, που γεννήθηκαν στην Αιθιοπία. Επίσης, συνεχάρη τον Πρέσβη Νικόλαο
Πατακιά, για την πρωτοβουλία του και ευχαρίστησε την Σοφία Πατακιά και την Βαρβάρα Γκεμπιάου,
για τις προσπάθειες που έκαναν, ώστε να πετύχει η εκδήλωση.


